Mustafa Hoşoğlu
- şiirler -

Yayın Tarihi:
28.02.2022

Yayınlayan:
Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine
aittir. Şiirlerin kopyalanması gerçek veya elektronik ortamlarda yayınlanması, dağıtılması Türkiye Cumhuriyeti
yasaları ve uluslararası yasalarla korunmaktadır ve telif hakları temsilcisinin önceden yazılı iznini gerektirir. Bu
doküman, şairin kendisi veya temsil hakkı verdiği kişinin isteği üzerine Antoloji.Com tarafından, şairin veya
temsilcisinin beyanları doğrultusunda yayınlanmıştır. Bu dokümanın yayınlanması kullanılması dağıtılması
kopyalanması ile ilgili husularda ve şiir içerikleri ile ilgili anlaşmazlıklarda Antoloji.Com hiç bir şekilde sorumlu ve
taraf değildir.

1 Mayıs
Bugün 1 mayıs imiş
İşçi sokağa çıkar
Etrafi kırar döker
Baronlar sağlar çıkar
Bu neyin bayramıdır
Kırar, döker, öldürür
Kendi zulüm çekerken
Ağasını güldürür.
1 Mayıs gelmeyince
Olmaz emek bayramı (!)
Çoban besler ineği
Ağa içer ayranı.
Sağol işçi kardeşim
Bu bayram adil oldu
Senin çalıştığın gün
Memura tatil oldu.
Derken doldu sokaklar
Caddeler taşamadı
Tweet attı korkaklar
Coşkuyu yaşamadı.
Slokanlı süslü söz
İki nutuk doydu göz
Lafta emeğe saygı
Her şey sahte her şey yoz.
01.05.2017
Mustafa Hoşoğlu
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11 Ayın Sultanı
11 Ayın Sultanı
11 Ayın Sultanı hoş geldin hanemize,
Gönülleri hoş eyle merhameti yayarak.
Barış, huzur bereket yayılsın sinemize,
Manevi iklimini ruhumuzda duyarak.
Tüm kara bulutları üstümüzden savuştur,
Peygamberin yolunda Yunuslara kavuştur,
Mevlanalar gel desin, yürekleri seviştir,
Kökleşmiş nefretleri bir tarafa koyarak.
Tövbe-i nasuh ile yolumuza ışık ol,
Arınmayı nasip et, Sonsuz Nura eşik ol,
Biz sana aşık olduk, sen de bize aşık ol,
Hakkın sonsuz lütfüyle rızıklanıp doyarak.
Her anı şifa olsun iftarın cömert seli,
Başımızı okşasın sahurun kutlu eli,
Gönlümüze nur olsun seherin naif yeli,
Mevla’m ecir yağdırsın nefesleri sayarak.
Rabbim nice fırsatı bize vesile kıldı,
Bu sırra erenlerin günahlarını sildi,
Tövbeye sarılanın her daim yüzü güldü,
İman lezzeti ile nefs putuna kıyarak.
Mustafa HOŞOĞLU
06.06.2016(sahur)
Mustafa Hoşoğlu
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14 Şubat..........O
14 Şubat
Geldi yine 14 Şubat,
An papazın hatırına,
Gerçek yüzü hemen kapat,
Saygı olsun yatırına.
Günahları örtmek gerek,
Nefsi yine dürtmek gerek,
Sağda solda sürtmek gerek,
Yel değmesin çadırına.
Yaşatalım her bir anı,
Muhteremi sen de tanı,
Unutulmaz böyle zani,
Tak heybeyi katırına.
Materyalist bir düşünce,
Affı yoktur sen düşünce,
Tuzak kurar ince ince,
Hesap tutmuş giderine.
Her bir sese hemen dalma,
Sorgusuzca alan olma,
Yağ değilsin, koşup dolma,
Kapitalist motoruna.
Niyetler hep ahlak dışı,
Hemhal olsun erkek dişi,
Asırlarca yaz bu işi,
Senaryonun satırına.
Senede bir olmaz bu iş,
Sevgi bitmez ne yaz ne kış,
Zoraki aşk tutmaz dikiş,
Sor istersen pederine.
Sevgi daim olanıdır,
Ömür boyu kalanıdır,
Özel günler yalanıdır,
Paha yoktur ederine.
Mustafa Hoşoğlu
14.02.2014
Mustafa Hoşoğlu
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18 Mart Zaferi
18 Mart Zaferi
Çanakkale geçilmez
Türk'e kefen biçilmez
Afrin emin ellerde
Teröriste açılmaz.
Bitti Afrin seferi
Kapattık bu defteri
Hakkın bir ikramıdır
18 Mart Zaferi.
Neferimiz biricik
Onun adı Mehmetcik
Tüm hain satılmışlar
Gördüler açık seçik.
Batının roketleri
Çürüdü soketleri
Kaçtı çakal sürüsü
Murdar oldu etleri.
Havalandı İHA'lar
Hedef sordu SİHA'lar
Dar gelince sahalar
Küfür küfrü yuhalar.
Takalar siya siya
Hücüm etti hamsiya
Tünellerle örülmüş
Hani nerde Burseya?
Şü PKK güruhu
Gıçtan çıkardı ruhu
Afrin'e sancak dikti
Ol Çanakkale Ruhu.
Nerde küfrün danası?
Pas mı tuttu vanası?
Tekrar doğuracak mı?
Şu piçlerin anası.
Huzur buldu Şehitler
Tüm gök ehli şehitler
PKK' dan masumdu
İnsan katili Hitler
Cumhur kurdu ittifak
Bozmak istiyor nifak
Yürekler bir atınca
Bize her hedef ufak.
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Mustafa Hoşoğlu
18.03.2018
Mustafa Hoşoğlu
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28 Şubat Ve Demokrasi Kılıcı
28 Şubat Ve Demokrasi Kılıcı
Gün, 28 Şubat: Bugün tankların günü,
Bize her yol var diyor demokrasi kılıcı,
Halkın iradesine döndü namlunun yönü,
Haklı sese dur diyor demokrasi kılıcı.
Bugünü beğenmeyen hafızayı yoklasın,
Silmesin anıları, yaşadıkça saklasın,
Karanlık odaların havasını koklasın,
Adaleti kır diyor demokrasi kılıcı.
Bir avuç azınlığa itaat etme günü,
Vatanını seveni yerinden itme günü,
Yüzde onluk beyazın kitleyi gütme günü,
Abalıya vur diyor demokrasi kılıcı.
Secdeye duran varsa yedi ceddi fişlensin,
Bacın başörtülü mü, siciline işlensin,
Allah diyen yürekler mekânlardan dışlansın,
Tut fizana sür diyor demokrasi kılıcı.
Her şeyi asker bilir, hem hukuku hem dini,
Aksiyi savunanın hemen aranır ini,
Diğer fikirler masum, yalnız İslam’a kini,
Gel emrime gir diyor demokrasi kılıcı.
Çoğunluk da ne imiş, bize bırakın arzı,
Yerinden oynayana iner Yahudi gürzü,
Madem aynı milletiz olamaz farklı terzi,
Elbiseler dar diyor demokrasi kılıcı.
Zulüm küfrün eseri, düşman İman ırkına,
İnsan hakları diye sürer yalan çarkına,
Uykudan uyanır da varır isen farkına,
Fitne ile ger diyor demokrasi kılıcı.
Vahşi kapitalizmin her adımı zulümdür,
Aldanıp uyanların sonu bitmez elimdir,
Eğer Müslüman isen senin hakkın ölümdür,
Çalış bana ver diyor demokrasi kılıcı.
Mustafa Hoşoğlu
28.02.2014
Mustafa Hoşoğlu
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28 Şubatın Baskıcı Zihniyeti
28 Şubatın Baskıcı Zihniyeti
28 şubatın baskıcı zihniyeti
Bilen var mı ne idi o karanlık niyeti?
İstikrarı bozarak kalkınmayı önlemek
Çünkü öyle istedi Siyonist zilliyeti.
Biraz korku salarak, biraz çene büzmece
Akılları yok eden senaryolar düzmece
İslam diyen dilleri kesmeyi onur sayıp
Fetö' cüler saklandı yapar iken sızmaca.
Şu milli kalkınmayı büyük tasa ettiler
O yüzden hükümete ömrü kısa ettiler
İslam'a işkenceyi sattılar yasa diye
Mezarcı nın beynini oyup İsa ettiler.
İslam Birliği için adımlar atılmıştı,
Karşı duran cepheye lobiler katılmıştı
Faiz lobisi küfrü yemin etti yaymaya
Her kesimden hainler önceden satılmıştı.
Küfür aynı küfürdür, bugün de işbaşında
Müslüman vampirleri duruyor şiş başında
Seçimle gitmeyene darbeyle git dediler,
Dolarla ekonomi ısındı kış başında.
Türkiye çok büyüyor, bu yanlıştan dönmeli(!)
Bu dünya beşten büyük diyene sus denmeli,
İslam Diyarı harap, kardeş kardeşe düşman,
Birlik başarılmazsa ateş nasıl sönmeli?
Mustafa Hoşoğlu
29.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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28 Şubatlar Hukukun Neresinde?
28 Şubatlar Hukukun Neresinde?
28 Şubatlar hukukun neresinde?
Cevabını bulur mu zihindeki sorular?
Acep nasıl duruyor tarih penceresinde?
Gözlerden silindi mi yaşlar ile kurular?
Kafayı karıştıran ne de zeki bir cinmiş!
Muhtıranın nedeni demokrasi içinmiş(!)
Demokrasi adına soygunlar ne için miş?
Hazineye döşendi Atatürkçü borular.
Rantiye, kumarhane kartel ile el ele,
Havuzda toplanan su istemez dönsün göle,
Denk bütçenin gizemi dolaştı dilden dile,
Mossad devreye girdi: Korkunç dedi veriler.
Bir oldu kara güçler, adına beşli dendi,
Sessiz sessiz Gülen’e müttefik eşli dendi,
“Ülkemiz Soyuluyor” diyene suçlu dendi,
Laiklik yalanıyla kanatlandı periler.
Batı yaltakçıları bir yarışa girmişler.
Akılları zorlayan entrikalar sermişler,
Nice masum insanın vebaline girmişler,
Fadime Şahinleri özel seçmiş huriler.
Sipariş tarikatlar sokaklara sürülmüş,
Tekkeye istikamet paşalarca verilmiş,
Müslüman’ın başına böyle çorap örülmüş,
Vatan-Millet uğruna çok çalışmış diriler(!)
Şerre maşa olmuşlar imanı satılanlar,
Çobanına bakmamış mal gibi güdülenler,
Yaratana sığınmış işinden edilenler,
Hakkın Katında mahfuz sarılmamış yaralar.
Tehditkar manşetlerle kulluğa çağırdılar,
Meydanlara doluşup it gibi bağırdılar,
Tepinen at misali sözde çok ağırdılar,
Halkın iradesiyle cılız kaldı naralar.
Mustafa Hoşoğlu
28.02.2016
Mustafa Hoşoğlu
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40 Yaşın Anlamı
40 Yaşın Anlamı
Yerimde duramazdım,
Dağlar yar idi bana,
Oturmayı sevmezdim,
Yollar dar idi bana.
Yaş kırka vasıl oldu,
Tembellik hasıl oldu,
Bir göz açtım kapattım,
Bİlmem ki nasıl oldu?
Güneş az önce doğdu,
Gönlüme henüz doldu,
Bu günü yaşamadan,
Ne zaman yarın oldu?
Koltuğa yayılırım,
Uykuya bayılırım,
Çalışmaya gerek yok,
Daha genç sayılırım.
Tek hasletim rehavet,
Tembelliğim keramet,
Nefsim her gün isyanda,
Kendi ister merhamet.
Ak düşmedi başıma,
Zor çıkmadı karşıma,
Her şeyin sonu gibi,
Çok takıldım yaşıma.
Şeytanı taşlamadım,
İrşata başlamadım,
Nefsin hevasındayım,
Tebliğe tuşlamadım.
Kırk yaş yolun başıdır,
Medeniyet taşıdır,
Putların ürperdiği,
Nübüvvetin yaşıdır.
Hira'ya da çıkmadım,
Cibril'le buluşmadım,
Vahyin yükü altında,
Rab'bimle konuşmadım.
Nübüvvet'in doğuşu,
Karanlığı boğuşu,
Kırk yaşında yıkıldı,
Putperestlik koğuşu.
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Nefisler cilalandı,
Gönüller aydınlandı,
İman avizeleri,
Tam 40 yaşında yandı.
Kırk yıl ömrün miladı,
Masumiyetin adı,
O yılda kalbe düştü,
Leziz İmanın tadı.
Taifte taşlanmadık,
Hicrete zorlanmadık,
İşkenceyi bilmeyiz,
İtilip horlanmadık.
Henüz fetih yapmadım,
Şirk surunu yıkmadım,
Şehadet aşkı ile,
Bir gazaya çıkmadım.
Bedir'e ulaşmadan,
Uhut'ta savaşmadan,
Yorgunluk neyin nesi?
Hendeği dolaşmadan.
Var mı kırk yaşın eşi?
Ezilmişin neşesi,
Zifiri karanlığa,
Doğan İslam Güneşi.
At şeytanın sazını,
Yık nefsin arazını,
Ya rab! kaldır üstümden,
Tembellik marazını.
Yaradılış gayesi,
Değil nefsin payesi,
Artık bir son bulmalı,
Asalak hikayesi.
Kendime gelmeliyim,
Rab'bimi bilmeliyim,
Nurlu bir hayat içibn,
Geşmişi silmeliyim.
Kötüye ısrar hata,
Olmaz yeni ihata,
Derhal başlamaz isek,
Nefis ile cihata.
Mustafa Hoşoğlu
02.03.2009
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Mustafa Hoşoğlu
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8 Mart
8 Mart
8 Martta anıp da 9 Martta unutma,
Cennet kapısı ana yılda bir gün gülmesin.
Bütün sene ağlatıp bir gün için avutma,
Cennet kapısı ana yılda bir gün gülmesin.
Olgun ruh sabır diyor, aç ruhlar yemek ister,
Yolunu kaybedenler bilmez ne demek ister,
Güzele çıkan yollar saygı ve emek iter,
Cennet kapısı ana yılda bir gün gülmesin.
Sevgi-saygı hakkıdır, kadına çiçek dedik,
Bu değeri bilene erdemli böcek dedik,
Şerefi yüce toplum bunu bilecek dedik,
Cennet kapısı ana yılda bir gün gülmesin.
O bir dişi kuş gibi çalışır yuva için,
Ömrünü feda eder naif bir hava için,
Peygamber örnek oldu bu kutlu dava için,
Cennet kapısı ana yılda bir gün gülmesin.
Kadın eştir, bacıdır, bir toplumun tacıdır,
Sıcak kucağı ile, her derdin ilacıdır,
O, ana yüreğini yavrum diye acıdır,
Cennet kapısı ana yılda bir gün gülmesin.
Kendi şefkati gibi, şefkatli omuz ister,
Meleklerin adından kendine rumuz ister,
Hoşgörü deryasında sevgiyi ramuz ister,
Cennet kapısı ana yılda bir gün gülmesin.
Kadın evin süsüdür, onun adı merhamet,
Ona şiddet haramdır, yüreğini merhem et,
Acılarını paylaş, her derdini dirhem et,
Cennet kapısı ana yılda bir gün gülmesin.
Mustafa HOŞOĞLU
08.03.2015
Ramuz: Deniz, Sınırsız genişlik, çokluk, yoğunluk.
Mustafa Hoşoğlu
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Acılar Kalbe Değdi
Acılar Kalbe Değdi
Acılar kalbe değdi
Nasıl unutacağım
Anlaşılan bu sırrı
İçimde tutacağım
Sen şiir ol ben şair
Sen oku ben yazayım
Aç gönül kapısını
Yüreğine sızayım
Bulutları üfledim
Geceme mehtap düştü
Seyrettim yarim diye
Gözlerim bitap düştü
Gece düştü feleğe
Gönül bekler neharı
Kışa ne kızıyorsun?
Geçti ömrün baharı
Tan ağarır ser için
Ben yaşarım yar için
Hasret taşıyan gönül
Tutuşur ıçin için.
Hakikati görünce
Ayağım hep sekiyor
Nefis denen mıknatis
Menfaati çekiyor
Hava soğur ben üşür
Hararet var der müşür
Mevlam, bana güleni
Benim halime düşür.
Şeytana uyuldukça
Nefis canavarlaşır
Vicdanlar soyuldukça
Merhamet buharlaşır
Kâh neşe kâh hüzünle
Âlem edilir seyran
Koru kalplere düşer
Esir düşünce ceylan.
Kulun her bir ameli
Mevla'ya hatır olsun
Dilerim her geceniz
Leyle-i Kadir olsun.
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Mustafa Hoşoğlu
05.07.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Acım Bitmez Yaza Yaza
Acım Bitmez Yaza Yaza
O yar görmez hallerimi
Gam yükünü ben çekerim
Dert bağladı ellerimi
Kaderime diz çökerim
Hep aradım, bulamadım
Aşktan murad alamadım
Bir gönüle dolamadım
Aşk yolunda hep çakarım
Giydim ateşten bir aba
Ömür gitti, oldu heba
Benim derdim kara veba
Umut bitti, boş bakarım
Gamlı yolda elem aşım
Gözlerimden akar yaşım
Günü görmez dertli başım
Her dem geceye çıkarım.
Dert yetişir bölük bölük
Gözde yaşlar oluk oluk
Aşk vermiyor bana soluk
Umut yapar, ben yıkarım.
Acım bitmez yaza yaza
Gönül yine geldi gaza
Dertlirimi döktüm saza
Tel ısıtır, ben yakarım....Nakarat
Mustafa HOŞOĞLU
26.12.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Acıma,Acınacak Olursun
Acıma,Acınacak Olursun
Eğer kimse var ise yaşadığın dünyada
Arzun kırmamak ise kırılman kaçınılmaz
Hayal,rüya gibidir: bulamazsın aynada
Kendine acımayan, kullarca açınılmaz.
Tecrübe, bir servettir, isteyen az yorulsun
Hakikati arayan yanlışlarla yoğrulsun,
Alıştırma hazıra,yetmez dağlar,ovalar
Her mazluma acıma, acınacak olursun.
Mustafa Hoşoğlu
14.05.2 011
Mustafa Hoşoğlu
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Acizane-Nacizane
Acizane-Nacizane
Bağışla cüretimi fikrim var acizane,
Dinlerseniz söylesin ben deniz nacizane,
Uzmanlık dalım değil ben kaldım acizane,
Habu fani dünyada yaşarız nacizane!
Eğer katkım olduysa sevindim nacizane,
İyilikten yanayım gücümce acizane,
İltifata sevindim,mutluyum nacizane,
Siz de mutlu olunuz dilerim acizane. :)))
Mustafa Hoşoğlu
06.10.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Açamıyorum
Açamıyorum
Dudağım çatladı, dilim kurudu
Deryana dalsam da içemiyorum
Edalı duruşun gözüm bürüdü
Bir türlü yolumu seçemiyorum.
Bu nasıl bir dert ki, her dem sağılır?
Günden güne garip boynum eğilir
Söyleyin bu efkar nasıl dağılır?
Aşk kapım kilitli, açamıyorum.
Gecenin koynunda çektin ayaza
Üç günde saçlarım döndü beyaza
Seherin yelinde durdum niyaza
Hayalin peşimde, kaçamıyorum.
Geceye son veren yüzün ay gibi
Gerilmiş kaşların durur yay gibi
Mavi göz deryaya akar çay gibi
Köprüler yıkılmış geçemiyorum.
Kurudu yaprağım, hayat yok tende
Beni bana sorma, değilim bende
İzlerim silindi, kayboldum sende
Kanadım kırdın yar, uçamıyorum.
Aşkına muhtacım, sevdana açım
Yar, gittin gideli dinmiyor acım
Ah etsem dökülür gökteki nücüm
Lanetli sözleri saçamıyorum.
Mustafa Hoşoğlu
20.09.2017
Nücüm:Yıldızlar
Mustafa Hoşoğlu
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Açılsa Bahtımın Gonca Gülleri
Açılsa Bahtımın Gonca Gülleri
Açılsa bahtımın gonca gülleri,
Başımı meçhule alıp gitmezdim.
Gönlümü okşasa yarin dilleri,
Sevda ateşinde yanıp bitmezdim.
Cihanda güzeller geçse bir yana,
İçinden hiç biri benzemez sana,
Yar senin dışında umut yok bana,
Bu yürek yanmasa boşa tütmezdim.
Gönülden sevenler tutar sözünü,
Sadakat duygusu besler özünü,
Şüpheler kör eder aşkın gözünü,
Bu yürek sevmese nara batmazdım.
Bu sevda yolunda dumanlı başım,
Islatır taşları dökülen yaşım,
Yaz ile vuslata yol verse kışım,
Dikenli dallara konup ötmezdim.
İsterdim aşkından murat almayı,
Gönlüne erişip kapın çalmayı,
Gözünün içine dalıp kalmayı,
Elini uzatsan dibe batmazdım.
Talihim yok imiş sevdadan yana,
Bu gönül feryadım az geldi sana,
Ateşten gömleği giydirdin bana,
Vicdanın olsaydı zehri tatmazdım.
Mustafa Hoşoğlu
28.01.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Açtım Gönül Defterimi
Açtım Gönül Defterimi
Açtım gönül defterimi
Baktım neler var içinde
Kayıp ettim hislerimi
Bin vefasız yar içinde.
Dalda yaprak sallanmasın
Dertleriniz dallanmasın
Hakikatten yana durun
Şerre diller ballanmasın.
Şer bakışım yoktur benim
Maşallah'ım çoktur benim
Bakma haylaz huylarıma
Fikriyatım Haktır benim.
Diye diye tüy biter mi?
Git demekle dert gider mi?
Gönlümü hoş eyle dedim
Ol vefasız hoş eder mi?
Ormanda bir ayım yoktur
Ankarda dayım yoktur
Nimetler üç beş kişiye
Bal, şerbetten payım yoktur.
Hoşoğlu'yum, hoş edelim
Dert, kederi boş edelim
Zalime dur demek için
Adaleti baş edelim.
Mustafa Hoşoğlu
03.06.2018
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Adalet Yalanı
Adalet Yalanı
Kin ile beslenenin
Kolay yeşermez bağı
Gönlü daim zemheri
Buz tutmuş gönül dağı.
Gizemlidir ol soyut
Ucsuz bucaksız boyut
Adalet yalanında
Kendi aklını uyut.
Yürürsün yollar bitmez
Ayak menzile gitmez
Nefrete koşanların
İnsaf ocağı tütmez
Ayaklar yola çıkmış
Rotasını sormadan
Menzile varmaz ayak
Niye yürür durmadan?
Madem hakim, savcısın
Dikkat eyle urbana
Adalet takılmısın
İki karış türbana(!)
Türban köreltiyormuş
Adalet duygusunu
Şişeye sıkıştırmış
Zavallı uykusunu
Adalet dilenirken
Gözü bakar türbana
Ben besmele çekemem
Böyle necis kurbana
Asırları devirdik
Hiç değişmedi fikri
Kıçından düşünenin
Amonyak kokar zikri
Mustafa HOŞOĞLU
03.01.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Adalettir Özümüz
Adalettir Özümüz
Hak dedik hukuk dedik
Adalettir özümüz
Bu hizmet yarışında
Eşitliktir sözümüz.
Kimmiş bu yolu çizen?
Hem sömüren hem ezen
Çalışan aç geziyor
Yere batsın bu düzen.
Ne göz dedik ne de kaş
Helal lokma, helal aş.
80 milyon kardeştir
Ekmeği eşit paylaş.
Ne tarafız ne yandaş
Biz kardeşiz arkadaş
Hak hukuk bilmeyenle
Oyların ile savaş.
(Onurun ile savaş)
Tarafımız emektir
Haksıza dur demektir
Fikirlere özgürlük
Medeniyet demektir.
Sevgiyi taç bilmişiz
Hizmeti borç bilmişiz
Huzur ve barış için
Hakkı ilaç bilmişiz.
Yeni fikir yeni kan
Vizyondur öne çıkan
Hizmet aşkıyla varız
İmandır zulmü yıkan.
Tevazu ilken olsun
Her sokakta destan bul
Aslolan ülkemizdir
Göz ağrısı İstanbul....is.için nakarat
Gönülleri fethetmek
Hizmet aşkında yatar
Hedefin hizmet ise
Yürü, seni kim tutar!
Mustafa HOŞOĞLU
28.01.2019
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Mustafa Hoşoğlu
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Adettendir
Adettendir
Çulsuz olmuş olsan bile,
Caka satmak adettendir.
Doğru söze bile bile,
Yalan katmak adettendir.
İçmesen de suyun olsun,
Her bir işin oyun olsun(!)
Çekememek huyun olsun(!)
Kaşı çatmak adettendir.
Yıldızlara ışık tutma,
Boş tabağa kaşık tutma,
Gururunu düşük tutma(!)
Hayal satmak adettendir.
Kir endamı sükselemez,
Zengin malı eksilemez,
Dürüst insan yükselemez,
Taraf tutmak adettendir.
Sıra alıp savmak niye?
Rakibini sevmek niye?
Başaranı övmek niye?
Çamur atmak adettendir.
Hemen kanma sor, soruştur,
Saf bırakma, tut karıştır(!)
Arkasından ver veriştir(!)
Salya yutmak adettendir.
Uru kaşı, olsun yara(!)
Kusur örtme, ayıp ara(!)
Bazen ak ol, bazen kara(!)
Çıkıp batmak adettendir.
Düşmüşlerin gül haline(!)
Kor bulursan ver eline(!)
Rüzgarını sür külüne(!)
Alay etmek adettendir.
Mustafa Hoşoğlu
23.12.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Adı Dilde Kafiye........o
Adı Dilde Kafiye
Gözünü dikti bana,
Sanki özel hafiye,
Güzelliği can, cana,
Adı dilde kafiye.
Nazı, şiirde ayak,
İşvesi kalbe uyak,
Dünya ne güzel olur,
Aşkını geçse kıyak.
Kalbime çekti sırat,
Ruhuma vermez berat,
Aklımı esir aldı,
Unutulmaz nakarat.
Kirpiğim ok, kaşım yay,
Gözüm güneş, yüzüm ay,
Bana değer biçerken,
Altın değil, sevgi say.
Yare değer biçilmez,
Ondan hiç vazgeçilmez,
Her hali başka güzel,
Madde ile ölçülmez.
Kalem söze az diyor,
Kaşım ile yaz diyor,
İstemem aruz, hece
Ölçüleri boz diyor..........Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
09.02.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Adı Gizem
Adı Gizem
Gizem diye konuş dersen,
Dillerimi çözeyim mi?
Dediklerin yanlış dersen,
Dudağımı büzeyim mi?
O yar benim, adı Gizem
Canım ister onla gezem
Bu düğümü nasıl çözem?
Şarkı-türkü dizeyim mi?
Gizeminle sarhoş oldum
Hayalinle mayhoş oldum
Aşkın ile pek hoş oldum
Yar bağrımı ezeyim mi?
Sen gönlümün tatlı yüzü,
Köyümün en güzel kızı,
Sensiz kalbimde bin sızı,
Görmeyince kızayım mı?
Yar sensiz tek başınayım,
Bu dünyada boşunayım,
Gül yüzüne aşınayım,
Yüreğine sızayım mı?
Bu göz seni görmek ister,
Selam alıp vermek ister,
Kalpten kalbe varmak ister,
Diyar diyar gezeyim mi?
Güler yüzün görmez isem,
Sırma saçın örmez isem,
İzlerini sürmez isem,
Rüyalarda sezeyim mi?
Yüce Mevla’m daim Kerem,
Cennetleri Firdevs, İrem,
Gizem sevdam çok muhterem,
Sana aşktan yazayım mı?
Sen gönlümde bir numara,
Derdin değil mal,mülk,para,
Yokluğun kalbime yara,
Senle derdi çizeyim mi?
Umutlarım yiter ise,
Gözde hasret tüter ise,
Bu aşk bir gün biter ise,
Yar aklımı bozayım mı?
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Mustafa Hoşoğlu
15.12.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Adı Yok Gülüm
Adı Yok Gülüm
Tarifi imkansız, çaresiz billim
Sen aşkta zirvesin, katı yok gülüm
Çözmeye çalıştım, yetmedi ilim
Şifreler gizemli, kodu yok gülüm
Sana her ne yazsa bu gönül haklı
Esinin kaynağı gözünde saklı
Nazarın alıyor başımdan aklı
Sensiz bu hayatın tadı yok gülüm
Gönlümde bir asır sönmeyen harsın
Dağlara tünesem başımda karsın
Bir rüya düşlesem içinde varsın
Bu yaman girdabın adı yok gülüm
Gözlerim takıldı, çaresiz bakar
Dinmeyen hasretin ruhumu yakar
Sevdan derya gibi kalbime akar
Kitaplar yazmıyor, seti yok gülüm
Mustafa HOŞOĞLU
21.04.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Adım Sonbahar... Tasdikli
Şimdi adım sonbahar,
Soyadım hüzün olmuş!
Ömür sanki bir buhar,
Silinen yazım olmuş.
Akşamım erken geldi,
Git demekle gitmiyor.
Neşemi söküp aldı,
Bu da ona yetmiyor.
Verecek neyim kaldı?
Emanet candan başka,
Düşündüm, gözüm doldu,
Zaman kalmadı aşka.
Eylülün içindeyim,
Zaman geri işlemez.
Doğduğum biçimdeyim,
Gönül ölüm düşlemez.
Ölüm, hak ve kapıda,
Unutsak da bekliyor,
Bir bak diyor tabuta,
Kalbim o an tekliyor.
Nicesi geldi geçti,
Gözümüzün önünden,
Acep nereye göçtü?
Hiç sapmadı yönünden.
Hangi nefse sorsanız,
Ölümü şirin bilmez,
Hep çağırıp dursanız,
Gidenler geri gelmez.
Sevsek de sevmesek de,
Sonsuza gidilecek…
Üç parça beyaz önlük,
Her nefse biçilecek.
21.09.2014
Ula sonbahara hüzün değil hazan yakışır. Mikdat Bal
Hüzün düştü dilime,
İstersen hazan olsun,
Ver elini elime,
Dostluğu yazan olsun…..M.H.
Ava çıktın avlandın
Avlayan ozan olsun
Bir daha ki sefere
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Nasibin sazan olsun…M.Bal
Uzaktan izleyemem,
Avın adı şikardır,
Hüznümü gizleyemem,
Her bir şey aşıkardır…M.H.
Hüznün aşikar ise
Ver Güz'ü de al kışı
Eğer hüzünlenmezsen
Hak edersin alkışı…..M.Bal
Tutun beni alkışa,
Şerri kovup kızarsam,
Nefsim geçer kalkışa,
Fıtratımı bozarsam….M.H.
Alkış: ellerin sesi
İstemezsen isteme
Orada nefs ensesi
Gel ozana sus deme…M.Bal
İstemedim demedim,
Nefse hakim olamam.
Ozana söylemedim,
Ben saygımı bozamam….M.H.
Hüzün olgunluk sağlar,
Ona alışabilsen,
Tutar nefsini bağlar,
Hakka çalışabilsen…..M.H.
Ozan benim tacımdır,
Tutarım el üstüne,
Onu üzmek acımdır,
Gezdirmem dil üstüne….M.H.
Kırk yıldır hüzündeyim
Hala ham çeviz kaldım
Boştayım izindeyim
Kendimi heoten saldım…M.Bal
Arkanda demiyorum,
Ahan burdadır yüzün,
İştahla yemiyorum,
Sende yaşarken hüzün….M.H
Nefis en büyük düşman
İnsanı oynatıyor
O memnun da ruh pişman
Kazanı kaynatıyor……M.Bal
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Kulluk anlam kazanır,
Dur denirse nefise,
İblis yere uzanır,
Tut da bağla kafese……M.H.
Uzatmayalım sözü,
Konu konuyu çeker,
Bilindi işin özü,
Dilde kalsın bal,şeker……M.H.
Mustafa Hoşoğlu
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Adımını Sağlam At
Adımını Sağlam At
Adımını sağlam at,
Ona buna tav olma.
Ava çıktın sanarak,
Avcılara av olma.
Uyma nefsin sesine,
Fikir yürüt, sorgula,
Sür akıl kafesine,
Birkaç kere vurgula.
Her ses Rahmani değil,
Uzak dur vesveseden.
Şeytanı dost edinme,
Savurur bol keseden.
Düşersen fay hattına,
Her adımda bir yarık.
Çıkarmaz Hakk katına,
Kul yapısı bir Tarık.
Sirkeden şerbet olmaz,
Bırak kendi küpüne.
Sağlam delil ararsan,
Sarıl Hakkın İpine.
Yol belli, Sünnet açık,
Risalet gül kokulu.
Huzur, Rahmet kaynağı,
Yalnız Kur’an Okulu.
Mustafa Hoşoğlu
30.05.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Adını Kalbime Yazana Kurban
Adını Kalbime Yazana Kurban
Aşkını yaşamak ne güzel duygu!
Adını kalbime yazana kurban!
Hayalin olmasa azaptır uyku,
Yolumu seninle çizene kurban!
Sevdanın gizemi sindi halime,
Heceler sen diye düştü dilime,
Hep seni anlatır onca kelime,
Aşkına şarkılar düzene kurban!
Bir zaman dilimi yutmuş gibiydim,
Hasretin koruna batmış gibiydim,
Çaresiz ölüme yatmış gibiydim,
İnatçı düğümü çözene kurban!
Sevenin halini yaşayan bilir,
Sevdanın yükünü taşıyan bilir,
Çırpılan kanadı aşiyan bilir,
Manevi sırrını sezene kurban!
Edanı uzattın nazın var diye,
Ezanı çekerim hazın var diye,
Kışına sabrettim yazın var diye,
Verdiğin acıya, cezana kurban!
Hak nasip eyledi kavuştum sana,
Ömrümü süsleyip uzattın bana,
Saadet kuşunu saldım bu cana,
Hicrana mezarı kazana kurban!
Mustafa Hoşoğlu
27.01.2015
Dost Kalemlerden:
İsminden tecelli masnuat mir'at,
Ruhumu ukbada bir daha yarat,
Hem ruh-u canımla Cemalin arat,
Muazzam kudreti sezene kurban..
.............................................Bedri Tahir Adaklı
Yamansın Mustafa' m sevda işinde
Güzel yüreciğin on beş yaşında
Pir elinden dolu içip düşünde
Bu kadar inciyi dizene kurban.! ..........İdris İspiroğlu
Arifsin, anlarsın aşık halini
Gölge et üstüme müşfik dalını
Kovandan sağarsın her dem balını
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Bu ince sırları sezene kurban.............Mustafa Hoşoğlu
Bu güzellik nerden geliyor sahi
Aramızda kalır, gel söyle ahi
Mana denizinde eşsiz bir mahi
Dalgıclar misali yüzene kurban...........İdris İspiroğlu
Dostluğu seçmişiz her şeyden öte
Hiç kulak asmadık bozguncu ite
Bitmeyen sevgiler gönülde tüte
İblisin planını bozana kurban..........Mustafa Hoşoğlu
Yedi düvel toplanıp bir araya
Tuz ekiyor kanayan her yaraya
Kahpeleri koyarak bir sıraya
Zalimin başını ezene kurban.........İdris İspiroğlu
Yeniden set olup gerilmek gerek
Gevşemek yok bize dirilmek gerek
Birlikten güç doğar sarılmak gerek
Kahpeye mezarı kazana kurban........Mustafa Hoşoğlu
Hısımım,akrabam dostumdur deyip
Çat kapı bir vakit evine gelip
Allah ne verdiyse önüne koyup
Vuslat düğümünü cözene kurban! .....İdris İspiroğlu
Tembellik var bizde, ne kötü haldır!
Muhabbet anında her lokma baldır
Ansızın bir sabah gel zili çaldır
O gün okunacak ezana kurban! ....Mustafa Hoşoğlu
Taklit değil, halis olsa, öz olsa
Baktığında Hakk' ı gören göz olsa
Yunus gibi aşıklara söz olsa
Yürekten söyleyen ozana kurban..........İdris İspiroğlu
Hakka razı olan haksız saldırmaz
İhlasla meşgul kul nefse aldırmaz
Mevla'nın yolu pak, kiri kaldırmaz
Helal aş pişiren kazana kurban............Mustafa Hoşoğlu
Tevazu güzeldir insanda kulda
Kibirli yürüme incinir yolda
Nice marifetler bulunur elde
Marifet peşinde gezene kurban..........İdris İspiroğlu
Hoşgörü ülfettir, sevgiyi yayar
Barışın gömleği her tene uyar
İnsanın hisleri güzele kayar
Çiçekten çiçeğe tozana kurban.........Mustafa Hoşoğlu
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28.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Adını Sen Koy...O
Adını Sen Koy
Ne denir bilmiyorum, sen koy bunun adını,
Kimi aşk diyor buna, kimi çaresiz tutku,
Dünya nimetlerinde bulamadım tadını,
Bıkmadan okuyorum yüreğime bu nutku.
Bu dünya fani mekan, gelen bir gün gidiyor,
Yıllar asır olsa da en nihayet bitiyor,
Bu kısacık ömürde her şeyimiz küçükken,
Yüreğim büyük ama ancak sana yetiyor
Gül yüzünde görünmez sevgiden başka bir şey,
Sensiz dünya bir hayal, sevginde saklı her şey,
Sözlerin ruhu okşar, varlığın ab-ı hayat,
Güzellikler adına sana borçlu her bir şey.
Bir an sordum kendime; bu kız peri olmasın,
Gözlerim kala kaldı; kanım falan donmasın,
Yok yok dedim; bu huri,Cennetteyim herhalde,
Rabbime niyaz ettim: Bu rüya son bulması!
Nasıl oldu bilemem, sevdim seni bir kere,
Nisan yağmurlarıyla yüreğim oldu dere,
Yüreğinde yer yoksa sıkıştır dosyaları,
Seni kalbime astım, sen de var as bir yere,
Bu ne sıcak bir yürek, o gül yüzün solmasın,
Ara sıra gör beni aklım sende kalmasın,
İzini taşıyorsa yüreğimde yerin çok,
Nere olsa asarım, ama sensiz olmasın.
Alyuvarlar gül olmuş, dolaşıyor kanında,
Ölü ruhum dirilir, hayat bulur canında,
Seni hisseden yürek yol arar kafesinde,
Dünyada güzel mi var, güzelliğin yanında?
Bana ivme veriyor her soru soruşunuz,
Benim için bir servet karşımda duruşunuz,
Işıklar sönse bile yaşamam karanlığı,
Gecenin bu saati dolunay gülüşünüz.
Yar, aklıma düşüşün hararet olur tende,
Ruhum gider bir yana, et-kemik kalır bende.
Varlığım varlığınla halden hale bürünür,
Görünmez varlık gibi kayboluyorum sende.
Endamın sevgi seli, yüreğinden aşk taşar,
Hoşoğlu der ne oldu; olup bitene şaşar,
Efsunlu bakışının kapılır gizemine,
Dünya denen cenneti o zaman baştan yaşar.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mustafa Hoşoğlu
15.06.2009
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Adnan Kahveci
Adnan Kahveci
Bir ışık doğuyordu dağların arasından,
Kırk dokuz’un Şubatı, dereler buz eserken,
Zaman not düşüyordu bulutlu terasından,
Tarihi kirletenler inlerinde susarken.
Başlar okul çağları, bekliyor sıkı dersler,
Gelen birincilikler tüm gençliğini süsler,
Bir can simidi oldu fakir haneye burslar,
Kara lastikler ile ayak yere basarken.
Azmin kıvılcımları üstün zekayı besler,
Okyanus ötesinden gelmeye başlar sesler,
Artık birer şifadır sunduğu tüm nefesler,
Darbeci zihniyetler fikirleri asarken.
Genç yaşta gurbet dedi, ayrıldı bucağından,
Yıllarca mahrum kaldı aile sıcağından,
Yemedi, yedirmedi devletin ocağından,
Hakkım değil diyordu, haram büyük kusurken.
Hortumları keserdi, düşmandı kara pula,
Şaibesiz bir ömür nasip olmaz her kula,
Ömrünü vakfetmişti aydınlık temiz yola,
Halkının hizmetinde bedeni bir hasırken.
Yenilikçi anlayış, sıra dışı duruşlar,
Mum ışığı altında aranırken kuruşlar,
Yayılır dilden dile umut veren buluşlar,
Ülkenin beyinleri vicdanlarda esirken.
O bir siyaset üstü, geleceğin lideri,
O bir vatan aşığı, hainlerin kederi,
Birleştirici ruhu kalkınmanın motoru,
Hırsıza dur diyordu satılmışlar küserken.
Dikkatle izliyordu emperyalist emeller,
Tohumlar atılmıştı, hazır idi temeller,
Faili meçhul kaldı bütün kanlı ameller,
Maşalar bekliyordu cellat hüküm keserken.
Gelen beter olmalı, yarayı sarmamalı,
“Neden geri kalmışız” düşünüp sormamalı,
Vatana hizmet eden dünyada durmamalı,
Alırlar aramızdan kinlerini kusarken!
Sihirli formülleri heder olmasın diye,
Tasarruftan yanaydı, gider olmasın diye,
Gelecek ilk kongrede lider olmasın diye,
İşledi kahpe pilan vicdanları kısarken.
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Elinde çomak ile şer güçleri kızdıran,
Sahte tarih içinden gerçekleri sızdıran,
“Bilinmeyen Osmanlı” kitabını yazdıran,
Ecdadına küfreden sinsi sinsi susarken.
Vatanı fazla sevmek dış güçler için eza,
Halkın sevgilisine reva görülür ceza,
Ne hikmettir bilinmez bu yolda ilk bu kaza,
Failler hala saklı olay çeyrek asırken.
Hep senaryo üretti haram ile abatlar,
Nice yaşlar akıttı soğuk, kanlı Şubatlar,
Sahneden hiç inmedi yontulmamış kubatlar,
Fakir halkın aşını midesinden kısarken.
Projeler öksüz kaldı vatanından, işinden,
Ayırdı kirli eller evladından, eşinden,
Milyonlar yaş akıttı genç yaşında peşinden,
Duygular gönüllerde ilelebet nasırken!
Mustafa Hoşoğlu
02.02.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Af Dileğim Kabul Et!
Yolunu güzel seç, sözünü sakın
Her çeşit haramdan özünü sakın
Hak yeme, yetimden gözünü sakın
Mahşer günü af dileğim kabul et.
Yarabbi sen bizi yoldan eyleme!
Yolunu şaşırmuş kuldan eyleme
Ol ceza emrini bize söyleme
Mahşer günü af dileğim kabul et.
Peygamber Fatmaya övünme diyor
Hayalle yaşayım avunma diyor
O günde sen bana güvenme diyor
Mahşer günü af dileğim kabul et.
Yarabbi! Açılan eller sanadır
Yalvarıp yakaran diller sanadır
Gönülde yeşeren güller sanadır
Mahşer günü af dileğim kabul et.
O sonsuz ilminle halim bilensin
Tevekkül edince yaşım silensin
Gönlüme izin ver aşkın dilensin
Mahşer günü af dileğim kabul et.
Mahşere göçmeye değilim hazır
Ömrümü yoluna etmedim nazır
Yuşa'ya komşu et, emrinde Hızır
Mahşer günü af dileğim kabul et.
19.10.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Afrin Harekatı
Affrin Harekatı
Afrine yolcu olduk
Sırada bekler Menbiç
Kim bize dur diyecek?
Var mı böyle cesur piç?
Muvaffak kıl Ya Rabbi!
Biricik ordumuzu
Nifaklardan uzak tut
Çiğnetme yurdumuzu.
PKK ad değişti
Oldu PYD piçi
Nasıl Kürttür bilinmez
Sünnetsiz dolu içi.
Şu Afrin yollarına
Zırhlıları sermişiz
Herkes gol gibi sandı
Biz kol gibi girmişiz.
Yatsıya kadar sürdü
Amerikan oyunu
Kuzuya em dediler
Doğurmamış koyunu.
Domuzdan post olursa
Dost olur Amerika
Dünya alem şahittir
Kalleşliğin harika.
30 bin çakal ile
Ordu kuracak imiş
Sınırın arkasında
Türk'ü vuracak imiş.
Fırtınalar kopunca
Gemi arar limanı
Kefere ilelebet
Sevmeyecek İmanı.
Yalandan farkı yoktur
Pis kokar domuz eti
Duydunuz mu Reisi?
Topunuz gelin dedi.
Başlarına yıkıldı
Kalleşlerin Pilanı
Reis'ten emir geldi
Ezin dedi yılanı.
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Mustafa Hoşoğlu
20.01.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Ağladım
Ağladım
Köyümün hasreti içime doldu
Efkarla maziye daldım ağladım.
Kabaran yüreğim tutulmaz oldu
Gözümün yaşını saldım ağladım.
Yerinde durmuyor yaşlı simalar
Mimikler değişti, tatsız imalar
Gençliğin gözünde farklı temalar
Değişen huyları bildim ağladım.
Gençlik bir allame, hepsi uçuyor(!)
Her güne yeni bir sayfa açıyor,
Üç günlük gelinler şehre kaçıyor,
Yaşlıdan duayı aldım ağladım.
Daracık sokaklar harabe olmuş,
Haneler neşesiz, yüzleri solmuş,
Çalı, çırpı, diken yollara dolmuş,
Gözümü bir daha sildim ağladım.
Çürümüş çatılar kendini saldı,
Böcekler duvarda pozisyon aldı,
Çayırlar kapıdan içeri daldı,
Otları elimle yoldum ağladım.
Islanmış duvarlar bir bir eriyor,
Kırılmış camlardan kuşlar giriyor,
Hanenin sahibi nerde soruyor,
Bir takvim yaprağı buldum ağladım.
Ne koyun sesi var ne de bir düve,
Baykuşlar tünemiş yıkılmış eve,
Tahtayı yiyerek bitirmiş güve,
Çaresiz bir halde kaldım ağladım.
Taşıyan kalmadı çeşmeden suyu,
Yosunlar bağladı asırlık kuyu,
Örülmez olmuştur keçinin tüyü,
Her gece uykumu böldüm ağladım.
Nahırı bayıra kimler salacak?
Sığırı kapıdan yoktur alacak,
Bir çoban kalmadı kaval çalacak,
Oturdum sazımı çaldım ağladım.
Ziyaret güzel de gitme zamanı,
Hayatı bir yerden gütme zamanı,
Bir ömür hasreti tatma zamanı,
Ayrılık hüznüyle doldum ağladım.
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Mustafa Hoşoğlu
19.10.2016
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ağlama Beni................O
Ağlama Beni
Sözümün eriyim, yalanı bilmem,
Yeminler verdirip bağlama beni.
İmzayı atarsam bir daha silmem,
Sinemi okşayıp dağlama beni.
Gurbetin bağrında buldum aşımı,
Sırtıma bağladım mezar taşımı,
Gönlünde değilsem yakma başımı,
Yolumdan çevirip eğleme beni.
İstemem bu gönül görülsün hakir,
Sanma ki yaşıyor sevgiden fakir,
Aşkımı sakladım, duruyor bakir,
Uykudan kaldırıp sallama beni.
Döşüme doldurdum karları, buzu,
Saplama hançeri, bandırma tuzu,
Gütmeye çalışma, değilim kuzu.
Tuzağa düşürüp avlama beni!
Hangi can istemez gönüldaşını?
Sıcak bir yuvada tatsın aşını,
Sevgi, el kol olup silsin yaşını,
Aşkıma doymadan yollama beni.
Sevdanın yükünü çekmez dizlerim,
Dünyaya doymadan söndü gözlerim,
Aklından geçerse batar izlerim,
Suçun yokmuş gibi ağlama beni!
Mustafa Hoşoğlu
16.09.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Ağlama Gayri
Ağlama Gayri
Yâr seni beklerken ruh uçar gider
Gözümü yollara bağlama gayri.
Bu hasret zül bana, ölümden beter
Tek çare kavuşmak, eğleme gayri.
Şu gönül bağlarım çöl olmadan gel
Dökülen yaşlarım göl olmadan gel
Yar diyen dillerim lal olmadan gel
Ciğerim yanıyor, dağlama gayri.
Azalan umudum yel almadan gel
Yoluna gül serdim, sel almadan gel
Sen diyen bu kalbi el almadan gel
Kazanda kaynatıp yağlama gayri.
Ben diye gül açan gamzeler hani?
Aşkınla bir daha güldür bu canı
Hasretin çekemez, ölür bu fani
Kabrimin üstünde ağlama gayri.
Mustafa HOŞOĞLU
28.07.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Ağlama Sevgilim
Ayrılık hasreti yakar kavurur,
Ağlama sevgilim, yazımız böyle!
Yellerin külümü çöle savurur,
Ağlama sevgilim, yazımız böyle!
Ateşten okların geçti içimden,
Özlemin büyüdü, taştı içimden,
Sevdamız kuş olup uçtu içimden,
Ağlama sevgilim, yazımız böyle!
Bilmedim ne için gittin yanımdan?
Dön geri bir tanem, etme canımdan!
Hayalin peşimde, kaçmaz önümden,
Ağlama sevgilim, yazımız böyle!
Dert ile doğmadım, aşk koydu derde,
Gözlerim kan doldu, yaşlarım yerde,
Düşlere sorarım, cananım nerde?
Ağlama sevgilim, yazımız böyle!
Düşerdim yollara bulsam izini.
Hafızam silmedi bir tek sözünü,
Uykular çaldı mı mahmur gözünü?
Ağlama sevgilim, yazımız böyle!
Bu hayat amansız, gülmedi bize,
Hançeri saplarken getirdi dize,
Gerek yok sanırım fazladan söze,
Ağlama sevgilim, yazımız böyle!
06.04.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Ağlarım Bilenim Yok
Ağlarım bilenim yok,
Yaşımı silenim yok,
Ne mektup var ne haber,
Yanıma gelenim yok.
Derdim dağ kadar büyük,
Nasıl taşınır bu yük?
Aşktan sarhoş gezerim,
Kendimi bilmem ayık.
Ağlama demek kolay,
Gel de ağlama gözüm,
Âlem nerden bilecek,
Bir gün gülmedi yüzüm…..
Ey aşk, ne ettim sana!
Gün göstermedin bana,
Yüreğim alev alev,
Gezerim yana yana.
Dert satıp keder aldım,
Bir kuru kemik kaldım,
Şu yalancı dünyada,
Gülmeye hasret kaldım.
Ele gül bana ok mu?
Bu kalbe sevda çok mu?
Bir yar olsun istedim,
Sevmeye hakkım yok mu?
Dünya denen âlemin,
Düşmedim tasasına,
Ölmeden bir otursam,
Şu nikâh masasına…..
05.03.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Ağlayacak Halim Yok....K
Ağlayacak Halim Yok
Sulayacak gülüm yok,
Ağlayacak halim yok,
Zeynep’ten başka sözü,
Söyleyecek dilim yok.
Kuruttum aşk gülümü,
Soldurdum sümbülümü,
Ayırdılar Zeynep’ten,
Yaşattılar ölümü.
Sevdamıza kıydılar,
Kalbimizi oydular,
Olur mu böyle zulüm?
Aşkı hiçe saydılar.
Dertlerimi dökerim,
İnleyen şu sazıma,
Kader ise küsemem,
İsyan etmem yazıma.
Yanık yanık inliyor,
Kemençemin telleri,
Dilimde nota oldu,
Zeynebimin sözleri.
Ayrılık üzerine,
Aşk kanunu yazıldı,
Sevgiler hazan oldu,
Yüreklere kazıldı.
Zeynebi çok sevmiştim,
Kapattılar yolunu,
Bir daha sevemedim,
Bir Allah’ın kulunu……Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
31.12.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Ah Gurbet! .....k
Ah Gurbet!
Ah gurbet, zalim gurbet!
Seni kim icat etti?
Bırak beni gideyim,
Artık canıma yetti!
Yanıldım sıcağına,
Takıldım ocağına,
Anlayamadım seni,
Düşmeden kucağına.
Yastayım, başım eğik,
Hastayım, sesim boğuk,
Kardan üşümüyorum,
Gurbetin yüzü soğuk,
Dereler kumsuz olmaz,
Dağlar dumansız olmaz,
Gurbet ayırma yardan,
Bir yiğit yarsız olmaz.
Yar bekler çeşme başı,
Hüzünlü kalem kaşı,
Kurumuş yanağında,
Gözünden taşan yaşı.
Toprağın acı dolu,
Hasret sılaya özel,
Köyümün dikenleri,
Senin gülünden güzel.
Mustafa Hoşoğlu
28.02.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Ah Neyleyim Garip Başım!
Ah Neyleyim Garip Başım!
Ah neyleyim garip başım!
Gönül ferman sormayınca,
Yar dedikçe akar yaşım,
Gönül ferman sormayınca.
Aşk bağından çile biçtim,
Sevda diye zehir içtim,
Yar uğruna serden geçtim,
Gönül ferman sormayınca.
Şu sevdayı kolay sandım,
Ela göze hemen kandım,
Gül yolunda narda yandım,
Gönül ferman sormayınca.
Aşk gel dedi koşup gittim,
Tatlı dile coşup gittim,
Yüreğimi eşip gittim,
Gönül ferman sormayınca.
Aşık olmak yaman olay,
Her bir günüm sanki bin ay,
Sevdim demek dile kolay,
Gönül ferman sormayınca.
Kara sevda fikir dermez,
Düşünmeye fırsat vermez,
Aklın durur, gözün görmez,
Gönül ferman sormayınca.
Mustafa Hoşoğlu
18.02.2016

Mustafa Hoşoğlu
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Ah Neyleyim!
Ah Neyleyim!
Ah neyleyim dertli gönül!
Derde çare yok elimde
Yasla doğdun yasla anıl
Şifan yoktur şu dilimde.
Çare bilsem çeker miydim?
Derdi kalbe eker miydim?
Bülbül gibi şakır mıydım?
Dert yok olmaz bir kalemde.
Koca deniz yaşla dolmaz
Çaresiz kul çare olmaz
Gerçek sevgi murad bulmaz
Aşka derman yok bilimde.
Aşk sel gibi taşamıyor
Yürek bendi aşamıyor
Seven fazla yaşamıyor
Nice misal var ilimde.
Aşkı yoktur uyutacak
Bu kalbi kim avutacak?
Seven nasıl unutacak?
Bin hatıram var gülümde.
Bu dünyaya bülbül geldim
Dağı taşı gülüm bildim
Hep ağladım, hep yaş sildim
Hasret buldum aşk yolumda.
Mustafa Hoşoğlu
01.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Ahımız Heybet Olsun
Ahımız Heybet Olsun
Emperyalist kan emer
Ondan başka gücü ne?
Yetim kalmış yavrunun
Gözyaşının suçu ne?
Siyonizm hortladı
Saldırıyor zamansız
O masum bebelerden
Ne istersin imansız?
Gemi keşif yapamaz
Bekletirsen limanda
Hep aksiyon gerekir
Gevşemek yok İmanda.
Çaresiz görünsek de
Sönmemiş küllerimiz
Şehitlere fatiha
Okusun dillerimiz.
Kahpe dünya bir olup
İmana ecel biçer
Sende geber ey kafir
İninde üçer beşer.
Ahımız heybet olsun
Kafir güruh dinlesin
Cehennem ateşinde
İnim inim inlesin.
Nurlu Şehidim için
Semaya kalksın eller
Allah'a niyaz için
Zikre bulansın diller.
Mahsun olsa da yürek
Teslim olma kahpeye
Yağlı urganı takıp
Çekiverin sehpaya.
Mustafa Hoşoğlu
12.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Ahu Ceylan.......................O
Ahu Ceylan
Bir düş kurdum, senaryo yazar gibi,
Kulak verin peşin hüküm vermeden,
Çok inandım, aklımı bozar gibi,
Anlatayım: Sizi fazla germeden.
Ahu Ceylan duruverdi karşımda,
Şimşekleri çakıverdi arşımda,
Kayıp ettim ben özümü çarşımda,
Arıyorum, adresimi sormadan.
İlkin sandım, sinesine şah etti,
Aşk iline melik, padişah etti,
Dağlarımı bağ etti,gülşah etti,
Hissiyatım kendisine varmadan.
Şaşkın halde birkaç dakka bakıştık,
Kalpten kalbe derya olup akıştık,
Naz edince gurur yaptım, takıştık,
Düşman olduk yaramızı sarmadan.
Dakika bir, hemen ilk golü yedim,
“Gurur yapma, aşkın düşmanı” dedim,
Dur sevgilim! Seni nazınla sevdim,
Gel, bu aşkı büyütelim kırmadan!
“Güzel sözü kalpten silemem“ dedi,
“Zaten ben de yalnız gülemem“ dedi,
“Canım çıksa sensiz ölemem” dedi
Aşk büyür mü meyvesini vermeden?
Mustafa Hoşoğlu
12.08.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Ahval-i Manzara
Ahval-i Manzara
Ne okur ne yazarız ama yok bizden alim,
Herkes bülbül kesilir bir fetva sorulunca,
Hocaya ne gerek var, pazara düştü ilim(!)
İsteyen satın alır bedeli verilince.
Kimseye kızmıyorum, alem bilir işini,
Enayiden sayılır göstermeyen dişini,
Vatan millet diyenin biri çeker fişini,
Halka hizmet adına bir ışık belirince.
Hizmet senin neyine, sen yapma biz yaparız,
Ortada pasta varsa sizden önce kaparız,
Bugün hain desek de yarın gelir taparız,
Unuturuz geçmişi menfaat görülünce.
Kime güvensek bilmem, ortalık sis, dumanlı,
Kim takiye yapıyor, kimdir gerçek İmanlı?
Bombalar nerde saklı, hangileri zamanlı?
Giden geri gelmiyor defteri dürülünce.
Kim devletin sahibi, kimdir bu tele kulak?
Ne için bu fişleme, kime bağlı bu ulak?
Hesap sorulur elbet, halk sanılmasın salak?
Üzülür şer odaklar sandıklar kurulunca.
Kim atmış temelini, ne iş yapar paralel?
Bütün dünya tanıyor, izleri beynelmilel,
Ekonomi çökse de rantı görmesin halel,
El açıp kalkar şaha şifreler kırılınca.
Örülmüş kirli ağlar, ne yirmidir ne elli,
Zamane Firavunu emir vermiş besbelli,
Haham, papaz yanında, işte diyalog eli,
Akan sular duruyor öpüşüp sarılınca.
Ayıların derisi ne zamandır post oldu?
Ezeli düşmanları hemen sadık dost oldu,
Vatanın istikbali üç kuruşa kast oldu,
Sıcak paranın yüzü önüne serilince.
Hizmetin gereği mi düştü küfrün yoluna?
Elini uzatmadan koştun girdin koluna,
Sağına aldırmadan hemen geçtin soluna,
Yarın kim var sırada bunlara darılınca?
Bu halkın mayasında şehidin kanı vardır,
Her karış toprağında Ümmetin canı vardır,
Destanlara sığmayan binlerce anı vardır,
Yedi düvel kahrolmuş Pak İman dirilince.
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Mustafa Hoşoğlu
24.02.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Akıl Bilim Üretir
Çalışma emaresi
Hediye semeresi
Daim bolluk içinde
Bu işin mimaresi.
Sıcak kanlıysa memur
Gönüller olur mamur
Aşk ile çalışınca
Ne toz kalır ne çamur.
İşbaşındaysa kişi
Huzura koşar işi
Nimetler sayılırken
Bakılmaz erkek dişi.
Kim sunar adaletli
Bulmuştur asaletli
Hakkı bilmeyen nefis
Dost eder rezaleti.
Yemeden vermez inek
Her mahluk değil binek
Akıl bilim üretir
Tutup öldürmez sinek.
Vicdan zarar görmesin
İnsaf zulüm dermesin
Gönül yeşerecekse
Kalpte nefret sürmesin.
Aklın yolu hep tektir
Paranın diniyoktur
Veren el olmaya bak
Alan el daim çoktur.
17.04.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Akıl Durgunluğu Var
Akıl Durgunluğu Var
Kendime toz kondurmam
Çekilemem sorguya
Yanlıştan çıkmak için
Dönüp bakmam arkaya
Sabah sabah üstümde
Metal yorgunluğu var
Sorun çözemiyorum
Akıl durgunluğu var.
Şekerli çay içersen
İçinde kaşık döner
Herkes sevdim der ama
Mevla'ya aşık döner.
Sen neymişsin ey fetö!
Ne sağ bıraktın ne sol
Kime bir adres sorsak
Sana çıkıyor her yol.
Güneyde referandum
Kuzeyin planı sinsi
Bir birini aratmaz
Şu keferenin cinsi.
Akıl veren verene
Hastalığı bilen yok
Hakkı öne sürene
İftirayı atan çok.
Mustafa Hoşoğlu
18.09.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Akıl Düşmedi Başa
Akıl Düşmedi başa
İmanı tadamayan,
Bilmez neye yakınır
Rabbini tanımayan
Kuşa,kurda tapınır.
Kimisi gider tapar
Yolda yatan ineğe,
İneğin ödü kopar,
Hükmedemez sineğe.
O zavallı bilmiyor,
Akıl düşmedi başa.
Derdini arzediyor,
Sağır,dilsiz bir taşa.
Başı göklere değer,
Omuzları Everest,
Bilmez faniymiş meğer,
O biçare putperest.
Helvadan put yapanlar
Var mıdır günahları?
Aç iken işe yarar,
O masum ilahları.
Ol Nemrut da düşmüştü
İlahlık sevdasına,
Sinek için ölmüştü,
Vurdurarak başına.
Kızıl Denizde soldu
Firavunun dünyası,
Aleme ibret oldu
Müzelerde mumyası.
Mustafa Hoşoğlu
10.11.2010
Bunca ibret ortada,
Bak sağına soluna.
Kalınır mı varta da,
Dönmeli hak yoluna....Atilla Yalçınkaya
Mustafa Hoşoğlu
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Akıl İlim İledir
Akıl İlim İledir
Nakilden beslenen akla düşmandır
Akıl engel olur tütsü yakarken.
Nakil diye vahye baksa pişmandır
Teviller uydurur göze bakarken.
Rivayet zinciri bozuktur desen
O anda uydurur bin tane desen
Eğer ki biraz da şişmişse kesen?
Kıyamet yakın der zaman akarken.
Hak için kavrulup sözde yananlar
Nimeti kendine layık sananlar
Sabreyle diyordu köşe dönenler
Putlaşmış fikirler öne çıkarken.
Bana tövbe diyor cürüm işlerken
Helalde kal diyor haram dişlerken
İmanım pak diyor seni fişlerken
Miski amber sunar şirki takarken(!)
Bu nasıl tebliğ ki içinde Hakk yok?
Rivayet kirlenmiş, bir tane pak yok
Kimisi şirk diyor, kiminde tık yok
Masum gönüllere putu sokarken.
Kur'an der ki; akıl ilim iledir.
Putlardan kurtuluş bilim iledir
Aydınlık, hakiki alim iledir
Anlamak geç olur halka sıkarken.
Mustafa HOŞOĞLU
13.10.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Akıl Nimetini Kaldırdık Rafa
Akıl Nimetini Kaldırdık Rafa
Akıl nimetini kaldırdık rafa
Hiç ara vermiyor sömürü faslı
Fiziken bir beyin taşır her kafa
Alınan olur mu düşünsem sesli?
Sorsanız her biri nebi varisi(!)
Keramet sahibi ölü, dirisi(!)
Beklersen tükenmez mehdi sürüsü
Arz talep döngüsü bu işin aslı
Menkıbe üretip masal okurlar
Yalanı süsleyip şerle dokurlar
Aslında dünyalık için şakırlar
Vicdanlar karanlık, gönüller paslı
Kur'an diyenlere atarlar taşı
Gönüller vebalı, gözleri şaşı
"Akıl dinder eder" yalanın başı
Acayıp severler düşünmez nesli
Mucize uydurup sonra yayarlar
Gayipten sesleri onlar duyarlar(!)
Bağış, himmet diye kulu soyarlar
Vicdanlar midede, haramla besli
Karanlık fikirler bela cihana
Sorguyu sevmezler, küsler Furkan'a
Gel de şu fikrini arzet Kur'an'a
Bak desen kızarlar, hepsi çok hisli
Yer yetmez onlara, gökte uçarlar(!)
Zamanın içinde zaman açarlar(!)
Keramet suyunu bolca içerler(!)
Beyinler dumanlı, yolları puslu
Mucize sayanlar neyi içiyor?
Allah tek mucize Kur'an'dır diyor*
Bunları duyanlar dinden kaçıyor
Kalpleri, dilleri yalanla süslü.
Mustafa HOŞOĞLU
03.01.2021
*"Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin onları yalanlamasıdır." İsra 59
*Hem, kendilerine okunan bu kitabı sana indiriyor olmamız onlara mûcize olarak yeterli
değil mi? Hiç şüphesiz bunda iman eden bir toplum için elbette bir rahmet ve öğüt
vardır* Ankebut 51
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Mustafa Hoşoğlu
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Akıl Penceredir
Akıl Penceredir
Kemalden binasip çocuksu ruhum
Alem-i cümbüşte arar safayı
Toprağın suyunu içmezse tohum
Güneşin harında bulur kafayı.
Keramet istersen yağar felekten(!)
Ermişler her ilmi alır melekten(!)
Haberci haberi üfler kulaktan(!)
Yeter ki ölçüler uysun kafaya.
Kul gerçek bilgiye varamaz kesbi(!)
Utanmaz kulların her ilmi vehbi(!)
Şirki yol tutana diyorlar mehdi(!)
Aklına uymazsa doldur küfeye.
Adrese varılmaz yolu sormadan
Yol Hakkın yoludur, sorma turnadan
Işığı Hakk sundu, akmaz kurnadan
Kur'ana bakmazsan alış cefaya.
Ateşi sevmeyen yanına almaz
Yaptığın zulümler dünyada kalmaz
Hakk mutlak adildir torpili olmaz
Yediğin hakları koyma kefeye.
İnsafa rehberdir kalbin eşiği
Akıl penceredir, vicdan ışığı
Kokuşmuş bir aşa çalma kaşığı
İmansız bir amel sunmaz şıfayı.
Mustafa Hoşoğlu
12.06.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Akıl-Fikir
Akıl-Fikir
Dünya madem fanidir gözüm yoktur mevkide?
Geçici heveslere kalbimi bağlayamam!
Yürekler bir olmalı, en büyük güç sevgide,
Kader gülmedi deyip oturup ağlayamam!
Nasıl gülsün bu yürek ruhu sarmışken hüzün!
Dünya senin olsa da sevgisiz eksik cüzün,
Yüreğin dolar taşar, çeşmeye döner gözün,
Âlem acı çekerken ben coşup çağlayamam!
Rabbim ırklar yarattı, bakıp alışın diye.
Akıl ve fikir verdi, Hakta buluşun diye.
Mükemmele yürüyüp sonsuz gülüşün diye.
Farklı yoldan gideni tutup da eğleyemem.
Mümini kardeş görmek İmanımın gereği,
Mevla’yı çok tefekkür arındırır yüreği,
Namaz; kulun Miracı, ondan Dinin direği,
Ezanlar okunurken tabanı yağlayamam!
Mustafa Hoşoğlu
15.12.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Akıllı Ol Korona
Akıllı Ol Korona
Yılan çıktı terasa
Çorba oldu yarasa
Gözü diktin mirasa
Akıllı ol korona.
Dokunursan keyfime
Derim seni şeyhime
Hemen düşersin küme
Akıllı ol korona.
Bilmen nerden inmişsin
Muammaya dönmüşsün
Havalara binmişsin
Akıllı ol korona.
Sen uçarsın, biz yaya
Yayılmışsın dünyaya
Gel yolu çevir aya
Akıllı ol korona.
Aklı sana kim verdi?
Dünyaya sardın derdi
Başın göğe mi erdi?
Akıllı ol korona.
Ettin keyfin içine
Masumların suçu ne?
Hayde dön geri Çin'e
Akıllı ol korona.
Git Yahudi'yi kaşı
Odur bu işin başı
Güya satacak aşı
Akıllı ol korona.
Göz ile görünmezsin
Yaraya sürülmezsin
Öldürsem dirilmezsin
Akıllı ol korona.
İstemem başka vaka
Ciddiyim, değil şaka
Seni sokarım şoka
Akıllı ol korona.
Biz çok gördük virüsü
Ortalıkta sürüsü
Seni şeytan serisi
Akıllı ol korona.
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14.03.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Akım
Akım
Bıyığının ne suçu var,
İradenin gücü var,
Çeyrek bıyıkla sanki
Sokaklarda öcü var.
Etkiye tepki gerek,
Herkeste yok bu yürek.
Çeyrek olmuş olsa da,
Yıkılmadı bu direk.
Kapılma bu akıma,
Giremezsin takıma,
Seni hemen alalım,
Periyodik bakıma.
Sırrı herkes bilmesin,
Düşmanımız gülmesin,
Bu aramızda kalsın,
Duyan koşup gelmesin.
Mustafa Hoşoğlu
09.02.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Aklı Hödük Beyni Düdük
Aklı Hödük Beyni Düdük
Dümenciyle olma hemhal,
Aklı hödük, beyni düdük.
Sen, sen ol da etme sual,
Zor bulunur böyle kütük.
Göremezsin yas içinde,
Yüreği kir, pas içinde,
Dik dolaşır nas içinde,
Şeytan gibi atar nutuk.
Ne yaş bilir ne kuruyu,
Çözüverir her soruyu(!)
Dinleyen çok bu boruyu,
Konuştukça açar gedik.
Doğru sözün yok değeri,
Yalancının var eğeri,
Para etmez pis ciğeri,
Fesat aşı, fitne katık.
Yaş var diye yak kuruyu,
Kirli suya kat duruyu,
Öttürürsen şer boruyu,
Vicdanlara olmaz etik
Tezgaha koy irileri,
Ölü göster dirileri,
Rehber edin perileri,
Aklın hükmü olsun bitik.
Bal yapmazsa arı deme,
Dişi diye karı deme,
Her başağa darı deme,
Kimi diktir, kimi yatık.
Hoşoğlu’yum, demem o ki:
Her güzelden olmaz saki,
Anlamayan, anlar ta ki;
Bir kaş kere yesin madik.
Mustafa HOŞOĞLU
21.04.2016
Madik: dolap, hile.
Mustafa Hoşoğlu
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Aklı Kullanmamak
Aklı Kullanmamak
Olmayan kavramları
Dile dolarsan Billah
Esir alır beynini
Olur nefsine ilah.
Hurafeyi sorgula
Açılsın aklın bahtı
Aklını kullanmazsan
Butu sanırsın mehdi.
Akletmeyen bir kulda
Asla gelişmez izan
Fıtratı boza boza
Kutsallaşır hezeyan.
Gaybı Allah'tan başka
Bilirim diyen varsa
Buna inanan beyne
Üç kuruş varmez borsa.
Mehdi gelecek olsa
Bunu Allah bilmez mi?
Böyle uçuk bir fikre
Aklı olan gülmez mi?
Allah'ın son mehdisi
Vahyi alan son kuldur
Bunda gayri beklenti
Beş para etmez puldur.
Kur'an dışı haberler
Hakikatı vetodur
Sapık fikrin ürünü
Şeytan nesli Feto'dur.
Vahiyle beslenmeyen
Gönül gözü şaşıdır
Kula kutsiyet vermek
Cehaletin başıdır.
Mustafa HOŞOĞLU
25.12.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Aklım Hafif Bulutlu
Aklım Hafif Bulutlu
Rıhtımın başındayım, aklım hafif bulutlu,
Denizin uzantısı bizim koya dalıyor.
Yüreğimde hüzün var, bugün değil umutlu,
Sabahın serin yeli saçlarımı yalıyor.
Deli dolu dalgalar sanki bana koşuyor,
Yüreğim duymasa da tenim epey üşüyor,
Ası ruhum devrede, anıları kaşıyor,
Aklım ruhuma aksi, gelen fikri salıyor.
Ufukta bir karartı, batıp çıkan yer gibi,
Bir el yüce dağları omuzuma kor gibi,
Kulakta garip sesler, ölüme gel der gibi,
Martılar işsiz kalmış, bu halime gülüyor.
Dağlara karlar düştü mevsimin son yazında,
Bülbülün sesi boğuk teli kopuk sazında,
Yolun tükenmişliği felsefe çıkmazında,
Tevile muhtaç durum, bu sırrı kim biliyor?
Her nevi vesveseyi kulak açık dinledim,
Kapıda melek yoktu, bilmem niye inledim,
Yorganı üzerimden attığımda anladım,
Ciğerler devre dışı, havayı ruh soluyor.
Mustafa Hoşoğlu
26.10.2016
Erzurum
Mustafa Hoşoğlu
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Aklıma Düştü Kiraz
Aklıma Düştü Kiraz
Aklıma düştü kiraz
Olsa da yesek biraz
Mevsim mevsim tutturma
Etme insanı maraz.
Vişne kiraz arası
Cebimde yok parası
Endamına bakarken
Yaktı gözün karası.
Her şeyi göreyisun
Gözün sanki radardur
Kız senun ağirluğun
Yerçekimi kadardur.
Yürek taşlaşmış ise
Davranamaz mihriban
Günü yaşamak olmaz
Aşk olmalı mihrican.
Ey gavur oğlu gavur!
İsteme benden makber
Chennemin hazırdır
Gel bir an önce geber.
Davul zurnalı savaş
Normal geldi mi size?
Birine diyor yavaş
Habu gözdağı bize.
Tehdit gizli, aşıkar
İstersen olma şikar
Ne hak bilir ne kukuk
Dini imanı çıkar.
Mustafa Hoşoğlu
05.05.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Aklımı Aldın
Karşıma çıkışın dertlerin başı,
Fikrimi sormadan kalbimi çaldın.
Oynattın yerinden kırk yıllık taşı,
Menzile varmadan aklımı böldün.
O dakka, bu saat aklımda sensin,
Güzeller içinden kalbimde ensin,
Kabaran yüreğim ne ile dinsin?
Yaramı sarmadan ateşe saldın.
Gülüşün bin efsun, nazarın oktur,
Bu gönül esirin, kurtuluş yoktur,
Dünyamı kararttın, vebalin çoktur,
Vuslata ermeden ecelim oldun.
Girdabın salmıyor, halim şaşarım!
Etrafım dört duvar, nerden aşarım?
Sensizlik zül bana, nasıl yaşarım?
Gençliğim dermeden fermanım kıldın.
Sevdaya cimriysen aşkı ekmesen,
Ciğerim yerinden tutup sökmesen,
Şu hicran zehrini kalbe dökmesen,
Vuslatı görmeden bahtımı sildin.
Sayıklar dururum her dem adını,
Bu yürek unutmaz bir an yadını,
Sayende tatmadım gençlik tadını,
Dilime sürmeden elimden aldın.
29.11.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Aklımı Başımdan Aldın Alalı
Yağlarım eriyip süzüldü yârim
Aşkınla kalbime doldun dolalı.
Gönlümün ayarı bozuldu yârim
Aklımı başımdan aldın alalı.
Seherle beraber kaçtı uykular,
Gölgeme saklandı körpe duygular,
O günden bu güne sürdü kaygılar,
Kapımı habersiz çaldın çalalı.
Sevdaya düşeli olmadı karım,
Günbegün büyüdü tutuşan narım
Derdimin dermanı sendedir yârim
Beni bu deryaya saldın salalı.
Her sabah kapında yolun gözlerim,
Yeniden tutuşur, sönmez közlerim,
Hasretin kavurur, yanar özlerim,
Çaresiz halime güldün güleli.
Saklarım yaşımı, bilinmesin yar,
İsterim halime gülünmesin yar,
Şu veda busesi silinmesin yar,
Yüzüme su değmez sildin sileni.
Gözümde tütüyor pembe nakışın,
Aklımdan çıkmıyor yazma takışın,
Senden tek hatıra o son bakışın,
Yüreğim acıyor deldin deleli.
18.09.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Aklımın Çok İşi Var
Aklımın Çok İşi Var
Kız meşgul etme beni
Aklımın çok işi var.
Sevdaya itme beni
Aklımın çok işi var.
Uğraşamam nazınla
Çokluğunla, azınla
Sen git yaşa yazınla
Aklımın çok işi var.
Ocağımda tüterim
Ne çalar ne öterim
Ban kendime yeterim
Aklımın çok işi var.
Konuşunca sus dersin
Sen bebek de istersin
Biri yolu göstersin
Aklımın çok işi var.
Alışamam huyuna
Yetişemem boyana
Tutma beni oyuna
Aklımın çok işi var.
Uyamam her yapıya
Senle gelmem tapuya
Var git başka kapıya
Aklımın çok işi var.
Aşkta ne bulacağım?
Kölen mi olacağım?
Ben bekâr kalacağım
Aklımın çok işi var.
Sevmem düğün, halayı
Sen istersin balayı
Çok sürmez cicim ayı
Aklımın çok işi var.
Saçların lüle lüle
Her gün sürersin jöle
Olamam sana köle
Aklımın çok işi var.
O ne endam, nasıl boy!
İstemem, cebime koy
Sarıl bana, aşka doy
Aklımın çok işi var.
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Mustafa Hoşoğlu
27.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Aklın Kirası
Cehalet biterdi samimi olsak
Hakkı tutup dese bilen bilene
Sürünen olmazdı vicdanı bulsak
Garibe kul derdi gülen gülene.
Bahara küserler yaprak solunca
Yar yarı unutur başka bulunca
Menfaat çarkının sesi gelince
Çok çabuk dost olur yalan yalana.
Şeyhin kerameti bilimi sollar(!)
Düşünen kelleyi gelmeden yollar
Akıldan fakirin yolunu kollar
Kaz düşmüş eline, yolan yolana.
Kanatsız uçuyor, keramet onda(!)
Şefaat dağıtır, merhamet onda(!)
Darbeyi pek sever, ihanet onda
Devletin beynine dolan dolana.
Ölüye hürmet et, unut sağları
Beslersen çakalı oyar dağları
Inleri çok sever fitne ağları
İmanın üstüne salan salana.
Canide bulunmaz vicdan yarası
Geceye benzemez gönül karası
Kan ile ödenir aklın kirası
Beyni boş bulunca alan alana.
Mustafa Hoşoğlu
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Aklın Yoksa Akıl Veren Çok Olur
Aklın Yoksa Akıl Veren Çok Olur
Kur’an belli, Resul ile yaşanır,
Bir olun der, kopmanın yok faydası,
Sağlam elden gönüllere taşınır,
Küfür puttur, tapmanın yok faydası.
Üç put vardı cahiliye dönemi,
Tapılırdı hiç yok iken önemi,
Kebe derdi kirletmeyin hanemi,
Kuru taşı öpmenin yok faydası.
Lat ve Menat, Uzza idi ilk üçü,
Bir de Hubel, hiç birinin yok gücü,
Bu gün görse çocuk sanır bir öcü,
Düşü masal yapmanın yok faydası!
Günümüzde put durmuyor kafeste,
Madde ile şekil bulur nefiste,
Kalbi sarar, yer aramaz ofiste,
Unu ipe serpmenin yok faydası.
Aklın yoksa akıl veren çok olur,
Keferenin aklı bir gün ok olur,
Haktan dönen şerefi de yok olur,
Şerden fikir kapmanın yok faydası.
Gel olalım hikmet sözlü kul gibi,
İşi düzgün, dosdoğru bir yol gibi,
Sünnettullah, dalda açan gül gibi,
Batıl yola sapmanın yok faydası.
Mustafa Hoşoğlu
26.12.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Aklını Kullanmayan
Aklını Kullanmayan
Eğer vsrsa esaret
Ölü doğar cesaret
Özgürlüğün yok ise
Neye yarar basiret?
Akıl, özgürlük ile
Olgunlaşıp dem olur
Esarette kalırsa
Kuşa, kurda yem olur.
Tefekkür ede ede
Zirveye çıkar kemal
Aklını kullanmayan
Ne insandır ne de mal.
Yaşamak yalan kavram
İşin yoksa var inan.
Ölüme yaklaşıyor
Yaşadığını sanan.
Yalan dolan dünyada
Kim ebedi gülmüştür?
Nefis denen aynada
Herkes hayal bulmuştur.
Şu üç gümlük dünyanın
Sen de sür sefasını
Umarım şu ukbanın
Silersin cefasını(!)
Mustafa HOŞOĞLU
05.09.2020
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aksipolitos İme
Aksipolitos ime
Porpado so niş epan
Do stromam ekoliye
Naçime somis epan.
Ime sin Trapezunta
Pontikas as leğume
Olin imes sa makra
Rodimum ce kleğume
Eşibağo son barhar
Do ğomarim fortoto
E koriz do podaris
Edaris en karfoto.
İme asi Mazira
İsevdam en saspalo
An da erde so nunim
Ndeksero anespalo.
Kanis uçebirese
Epomenes mişesa
Eğo ba uberose
İse pola paşesa.
Aso limo ziğosa
Sirepan do xalkopul
Teris mata xoliya
İse daris arkopul.
Mustafa Hoşoğlu
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Al Benii
Al Beni
Bak geçiyor yar şu sevda çağımız
Kaşım gözüm kırışmadan al beni!
Aşkımızla süslensin ocağımız
Yanaklarım buruşmadan al beni!
Yolun belli, gel karışma dumana
Aşk gemimiz demir attı limana
Kaprislerin gelsin artık imana
Yazım kışa erişmeden al beni!
Vurulmuşum endamına, kaşına
Her bir halin gitti benim hoşuma
Bilmem neden bekliyoruz boşuna?
Kalbim ile vuruşmadan al beni!
Aşk deryası sel gibidir, arkı yok
Maşuk için akıl, fikir, sorgu yok
Şu hicranın cehennemden farkı yok
Aklım ile yarışmadan al beni.
Ben bu derdi gözlerinden almışım
Ogün bugün bin hayale dalmışım
Vuslat derken gözyaşını bulmuşum
Hicran ile barışmadan al beni!
Gözüm görmez senden başka bir güzel
Varım yoğum, her şeyim sana özel
Yar kuruttun, eyledin beni gazel!
Toprak ile karışmadan al beni.
Mustafa HOŞOĞLU
17.09.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Al Bohçanı Çık Yola
Al Bohçanı Çık Yola
Kız dedi öksüz kaldum
Al da eyle yar beni
Ben aşkı sende buldum
Aç kollarun sar beni.
Dedum bu iş kolay mi?
Her işun bir adı var
Dedi anam razidur
Babamun inadi var.
Aşkın düşmani çoktur
Aldurma sağa sola
Eğer gönlün var ise
Al bohçanı çık yola.
Kız dedi sevdum seni
Aşkumdan eleceğum
Babam bekler yollari
Nereden geleceğum?
Nereye bakayisun?
Gözlerun doli doli
Beni bulmak istersan
Yüreğune sor yoli.
Yollaruna harcadum
İki tane takami
Aşka ciddi değilsan
Bırak derum yakami.
Boyun iki endaze
İnatlarun hep taze
Sözleruni unutma
Aşkı etma kepaze.
Aşk organik olmalı
İşe yaramaz suni
Yarun gözinden aldum
Sevda denen efsuni
Mustafa Hoşoğlu
10.01.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Al Yanuna Keşani
Al Yanuna Keşani
Al yanuna keşani,
Puşi usti sararsun,
Gel takalum nişani,
Bu uşaği ararsun.
Seni güzel eyleyen
Sürmene keşanidur
Kaçamak bakışlarun
Sevdaluk nişanidur.
Puşi Hemşin işidur
Peştemalun eşidur.
O yarun bakışları,
Gönlümün güneşidur.
Sevda yurek işidur
Aşk sevdanun peşidur,
Puşilim gel kaçalum,
Bu gönlümun sesidur.”
Puşi takarsun niçün?
Yanarsun içün içün,
Dünyalari satarum,
Puşili yarum içün.
Puşili horon oynar,
Hasret tulum sesine.
Yar için yurek kaynar,
Kor duşmiş kafesine.
Bağlar puşi ustune,
Çiçekli yazmasini.
Her şeyden çok isterum,
Kalbine sızmasini.
Çıkmış yayla düzine,
Kuzilarla koşayi,
Puşiliyi görende,
Habu tulum coşayi.
Mustafa Hoşoğlu
02.03.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Alan Razı Veren Razı
Alan Razı Veren Razı
Zıt kutuplar bir arada,
Alan razı veren razı.
Daha neler var sırada,
Çalan razı gören razı.
Tut elinden dedi ağa,
Sol olsan da yanaş sağa,
Uslanmazsa sür tuzağa,
Bulan razı kuran razı.
Neler gördü bu memleket,
Herkeste var bin etiket,
Leke sürmek bir marifet,
Silen razı süren razı.
Yakındayken gör uzağı,
Varmak için çek kızağı,
Süt vermezse sat buzağı,
Salan razı saran razı.
Kurudan al ver suluya,
Kaç yağmurdan düş doluya,
Köroğlu'nu sor Bolu’ya,
Bilen razı soran razı.
Aşı fazla pişirirsen,
Mideni çok şişirirsen,
Ünün yere düşürürsen,
Gülen razı yeren razı.
Huzuru gör tatlı canda,
Misafiriz bu cihanda,
Yolcu isen dur bir handa,
Kalan razı giren razı.
Dua mısın dilek misin?
Bükülmeyen bilek misin?
Olgun musun kelek misin?
Yolan razı deren razı.
Farklı kesim kapışmalı,
Mesajlarla atışmalı,
Elçilikte buluşmalı,
Milan razı Tiran razı.
Ecnebide biletimiz.
Yüze çıksın illetimiz,
Zayıf düşsün milletimiz,
Yalan razı yoran razı.
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Mustafa Hoşoğlu
24.12.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Aldanma Dünyaya
Aldanma Dünyaya
Aldanma dünyaya, sonu ölümdür,
Ecel şerbetini içmeyen mi var?
Mal, evlat sevdası Nura zulümdür,
Ektiği tarlayı biçmeyen mi var?
Nefesin bitince seni soyarlar,
Teneşir taşına alıp koyarlar,
Haberin salayla hemen yayarlar,
Bedeni bırakıp uçmayan mı var?
Mezarın içinde yalnız kalırsın,
Kendini ışıksız yerde bulursun,
Faydasız malından sual olursun,
Gizlenmiş sırları açmayan mı var?
Kabrinde üç beş gün ışık yakılır,
Vücudun çürüyüp etin dökülür,
Azalar kemikten bir bir sökülür,
Zerresi toprağa göçmeyen mi var?
Kulluk et denince başı kaşıyan,
Amelsiz umudu çokça taşıyan,
Şefaat var diye gafil yaşayan,
Ateşi görünce kaçmayan mı var?
Cehennem ateşi coşup taşınca,
Zalimler içine bir bir düşünce,
Kul hakkı yiyenler görüp şaşınca,
Pişmanlık halini saçmayan mı var?
Mahşerin haline can mı dayanır?
Ameller okunur, yüzler boyanır,
İş işten geçince gafil uyanır,
O anda Hak Yolu seçmeyen mi var?
Cenneti istersen harama bakma,
Farzları unutup kendini yakma,
Sünneti yaşarken hurafe katma,
Kuranla sıratı geçmeyen mi var?
Mustafa Hoşoğlu
01.01.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Alın Yazım..O
Alın Yazım
Her derde deva imiş Hadisler över narı,
Denedim, dindirmedi ruhumu saran narı,
Bazen ferahlık verir bazen yakar kül eder,
Beni küle çeviren vefasız yarin narı!
Bakışların kıvılcım gözlerin yazar ferman,
Hayalinde eridim kalmadı mecal,derman,
Yaratandan dilerim gözün bana çevirsin,
Muhabbet şarabınla olasın bana revan.
Derdini bülbül bilir bahçedeki kirazın,
Rengine meftun oldum, al al olmuş kirazın,
Hislerimi öldürür, kanım donar adeta,
Tenime dokununca yarim o çift kirazın!
Yar, kaçıp durma benden Billah kem değil gözüm,
Seni gördüm göreli hep sana meyil gözüm,
Gönül bahçemin süsü, hayalimin düşüsün,
Takıldın bir noktaya, birazcık ayıl gözüm.
Kışı atlatamadım, gelmiyecek mi yazım?
Şu ıslak gözlerimi silmiyecek mi yazım?
Unutmayı denedim, hatıran ağır bastı,
Ağlıyor satırlarım, gülmiyecek mi yazım?
Mustafa Hoşoğlu
11.03.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Alışalım Mı?
Alışalım Mı?
Aşk, gizem deryası, düşen çıkamaz.
Sırrını çözmeye çalışalım mı?
Sevdaya kapılan normal bakamaz,
Ufaktan ufaktan alışalım mı?
Söz ile bilinmez, yaşamak lazım.
Yüreğin yandıkça kaşımak lazım.
Bir ömür içinde taşımak lazım.
Çeşmenin başında buluşalım mı?
İlk adım önemli, nasıl başlasak?
Halden bilmeyeni hemen dışlasak,
Tencere, tavayı boş mu haşlasak?
Acayip hallere gülüşelim mi?
Hislerin coşkusu akıldan eyler,
Dillerin sussa da yüreğin söyler,
Seneyi kovalar uykusuz aylar,
Mantığı bırakıp çelişelim mi?
Hep yürek sesiyle döner çarkımız,
Hukuktan çok uzak olur yargımız,
Bir küçük çocuktan olmaz farkımız,
Aşk ile yandıkça gelişelim mi?
Yüzümüz acıdan solguna dönsün,
Ruh naçar kaldıkça olguna dönsün,
Bitmeyen yolumuz ilkine dönsün,
Hasretin yükünü bölüşelim mi?
Mustafa Hoşoğlu
11.04.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Alışamadım
Bu gidiş nereye, dönüşü yok mu?
Yokluğun zül bana, alışamadım!
Aşkını diledim, bu dilek çok mu?
Yokluğun zül bana, alışamadım!
Yürek çağlayınca göz tutulur mu?
Hicranın kör düğüm, hiç yutulur mu?
Kalpte bin hatıran, unutulur mu?
Yokluğun zül bana, alışamadım!
Yüreğim bin pare, düşlerim nasır,
Sensiz geçen günün her biri asır,
Bu canı yoluna eyleme hasır,
Yokluğun zül bana, alışamadım!
Hasret diyarında perişan haller,
Gözlerim gülmüyor, susuyor diller,
Halim sana malum, ne bilsin eller,
Yokluğun zül bana, alışamadım!
Harında yanarım seni düşlerken,
Hayaller dokurum hasret işlerken,
Kavuran çöllerde kalbim kışlarken,
Yokluğun zül bana, alışamadım!
Şakiler tenimi soymuşlar gibi,
Kalbimi kırk yerden oymuşlar gibi,
Dağları sırtıma koymuşlar gibi,
Yokluğun zül bana, alışamadım!
08.10.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Alışma Bensizliğe
Hiçbir şeye üzülmem,
Ağlarım sensizliğe,
Senden dileğim şudur:
Alışma bensizliğe.
Lale, sümbüller gibi,
Mis kokan tenin olsun,
Benden ikram beklersen,
Bu kalbiml senin olsun.
Deryaya bakam dedim,
Amberden bir öz imiş,
Abayı yakam dedim,
Efsunlu bir göz imiş.
Büyüledi ela göz,
Altında vardır beni,
Geçsem dursam önünde,
Acep görür mü beni?
Ben yarime bakamam,
Korkarım nazar olur.
Aramıza girene,
Gazabım mezar olur.
Bir gün dedim çiçeğe:
“Senin özün narindir”
Dedi: “En narin olan,
Kalbindeki yarindir”
26.10.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Allah Ne Der Kaygısı
Allah Ne Der Kaygısı
Allah ne der kaygısı yok,
Hep el ne der kaygısı var.
Yaratana saygısı yok,
Ayıplanma duygusu var.
Akıl almaz, hep verendir,
Zeka küpü, bir erendir(!)
Gece dahi çok görendir(!)
Bir acayip Ayküsü var.
Garibana vermez omuz,
Oruç tutsa olmaz semiz,
Taati yok, kalbi temiz(!)
Dokunmayın, uykusu var.
Sorulur mu hiç nasıldır?
Ceddi malum, pek asildir,
Vurdu-kırdı bir nesildir,
Ne de parlak öyküsü var(!)
Önce meslek, namaz sonra(!)
Mülk edinsin, niyaz sonra(!)
Doldur cebe, cevaz sonra(!)
Aç kalırım korkusu var.
Acep nerde hak sahibi?
Terk eyledi ilk sahibi,
Verir alır Mülk Sahibi,
Mizanda da sorgusu var.
Mustafa Hoşoğlu
05.01.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Allah'ın İzni İle
Allah’ın İzni İle
Allah'ın izni ile hangi dal var yeşermez? ,
Bir tefekkür edince hangi kul var şaşırmaz?
Allah Aşkı girince hangi kalbi taşırmaz?
Mevla'm çöle ol dese, bağ olur bostan olur.
Gönül ehli çalışır Hakkın rızası için,
Günde yüz tövbe eder her bir azası için,
Geceler uyku tutmaz, sanma kazası için,
Rabbim aşkla dol dese kalplere destan olur.
Kim ki sapar Hak Yoldan rotasını çizemez,
Kalbe düşen putları Tevhit ile ezemez,
İblisi kovamayan Gül bağında gezemez,
Allah kime kal dese bu Sonsuz Dosttan olur.
Çok akıl veren vardır, nasipsizdir bünyesi,
Sırf teville hükmeden dünyalıktır künyesı,
Vahyi görmezden gelen karanlıktır dünyası,
Kim beş vakit kıl dese, Kitab-i Nastan olur.
Çok bildiğini sanır ihlastan uzak olan,
Konuşurken hırçındır ameli yazık olan,
Ayetlere yanaşmaz niyeti bozuk olan,
Dayatarak al dese, ısrar iflastan olur.
Sorsanız din anlatır, fikirleri Batılı,
Gözüne baka baka yutturacak batılı,
Vahiy düşmanı vermiş bir çoğuna ödülü,
Biri tutup sallasa, ülke kalastan olur.
Mustafa Hoşoğlu
10.09.2014
Nas:Delil
Mustafa Hoşoğlu
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Allı Turnam.........O
Allı Turnam
Allı turnam al olsa
Aşktan dilim lal olsa
Yarin dilinden akan
Kovanımda bal olsa……Mustafa Hoşoğlu
Allı turnam akarken
Yükseklerde naçarken
Hiç dönüp de bakar mi?
Özgürlüğe uçarken…..Fatıma Humeyra Kavak
Allı turnam uçmasın
Uzaklara göçmesin
Bana ait kalbini
Başkasına açmasın……Mustafa Hoşoğlu
Allı turnam hoş gelir
Dolanır serhoş gelir
Yardan haber yok mudur?
Turnam eli boş gelir…..Huma Kuşu
Bir odaya tıkarsan
Avucunda sıkarsan
Uçarda gidiverir
Cendereye sokarsan :))

Fatıma Humeyra Kavak

Ben turnama kıyamam
Kafeslere koyamam
Uzaklara uçmasın
Onsuz hiç yaşayamam :)))

Mustafa Hoşoğlu

Turna gibi uçamam
Ben yarimden kaçamam
Yarin derdi çok bana
Bir dert daha açamam :)))

Mustafa Hoşoğlu

Turnalar gökte uçar
Sıcak yerlere göçer
Hüzünler deryasında
Ecel şerbetin içer……Fatıma Humeyra Kavak
Turnalar nazlı olur
Yüreği özlü olur
Allah aşkıyla yanar
Hakka niyazlı olur :)

…..Fatıma Humeyra Kavak

Şüphe etmem nazından
Hakk için niyazından
Uçar Kabe yolunda
İhlas tüter sazından :)))
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…..Mustafa Hoşoğlu

Turnam kondu şu dala
Dedim gel kon bu dala
Dedi aşkım ağırdır
Ezer seni budala :)))
…..Mustafa Hoşoğlu
Alsa beni yadına
Takılsam kanadına
Mevla’m neler yarattı
Kurban olam adına :)))

……Mustafa Hoşoğlu

Baktım uçan turnaya
Çeşmedeki kurnaya
Yarin kahve gözleri
Benzer iri hurmaya :)))

….Mustafa Hoşoğlu

Mustafa Hoşoğlu-Fatıma Humetra Kavak-Huma Kuşu
Mustafa Hoşoğlu
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Anan Doğurdu Seni.............O
Anan Doğurdu Seni
Gül taktım saçlarına,
Vuruldum kaşlarına,
Ağlama gül çiçeğim,
Kıyamam yaşlarına.
Anan doğurdu seni,
Baban koydu adını,
Yarim sen bilir misin?
Evliliğin tadını?
Gülmelisin,sen gülsün,
Yüreğimde bülbülsün,
Yazık göz yaşlarına,
Seni ağlatan ölsün.
Anan doğurdu seni,
Baban koydu adını,
Ablan anlatmadı mi?
Evliliğin tadını?
Saçına gül dereyim,
Sen tara ben öreyim,
Yarim gitme uzağa,
Hep yanımda göreyim,
Anan doğurdu seni,
Baban koydu adını,
Gülüm sen bilir misin?
Bu uşağın tadını?
Ayağında çizmesi,
Başında var yazması,
Çok hoşuma gidiyor,
Etrafımda gezmesi.
Anan doğurdu seni,
Baban koydu adını,
Gel yarim çıkaralım?
Bu hayatın tadını.
Mustafa Hoşoğlu
30.01.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Aneberis Emena
Aneberis Emena
Ena koriz leyime
Eğabesa esena
Pola kala terose
Aneberis emena.
Kanis ekusede mi
Omon ağu duliya
İbe aneberisme
Na yenose puliya.
Edaris en melesid
Ekofose do tiyam
Miya eteresato
Epiye i fodiyam.
İda don prosobode
Ne fengos en ne ilo
Do boyide fitruka
Do mağulode milo.
Do broğado elmekse
Efereme do ğlici
Edecena so trabeç
İbeme fa ebeci.
Ela enba so şerim
As pame anefara
Esi asise çiçek
Eğo ime farfara.
Mustafa HOŞOĞLU
30.01.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Anemos Fisayime
Anemos Fisayime
Su barxari sorthomo
Anemos fisayime
Permeso eşerxume
Di vrathi sesa ime.
Din karthiyam sabsomo
Na valo ce na lona
Do mağulos kokino
Na thakno ce filona.
İmanas ibetheram
Oçiris obetherom
Kayna uçe ğabesa
Esi ide do morom.
Da xronas in triyanda
Xora mis stecis panda
Esena kanis uper
Emena piso andra.
Koriz derisme ağra
Da matas ine mavra
Eğo emun xamenos
Dim şim sesena evra.
Thelose eğabose
Esi ba eğabas mi?
İ karthiyam iş tikley
Afinisme ce bas mi?
Mustafa Hoşoğlu
22.02.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Anılar Vurdu beni
Anılar Vurdu Beni
Zamana yenik düştüm
Yıllar çok yordu beni
Hayallere sığındım
Anılar vurdu beni
Ne etsem gülemedim
Yol, yordam bilemedim
Maziyi silemedim
Düşlerim kırdı beni
Yolu ararken bağdan
Sol diye geçtim sağdan
Dumanı kovdum dağdan
Hasretin sardı beni
Talih beni seçmedi
Acı benden göçmedi
Dost kapımdan geçmedi
Düşmanım sordu beni
Kısmetimi yedikçe
Kaderimi sevdikçe
Çölden kurtar dedikçe
Fizan’a sürdü beni
Gül gibi açamadım
Bir kalbe uçamadım
Gözünden kaçamadım
Pusudan gördü beni
Kime bir selam saldım
Selamı geri aldım
Dost kapısını çaldım
Düşmana verdi beni
Dertler derman bulmadı
Dökmedik yer kalmadı
Dere taştı almadı
Deryaya serdi beni
Mustafa Hoşoğlu
31.08.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Ankara Ateş Topu
Ankara Ateş Topu
Hainler işbaşında, Ankara ateş topu.
Zalim küffarın planı hedefini bulurken.
Ne düşünür bilinmez itlerin soyu sopu,
Bombacı bomba ile kün feyekün olurken.
Dünya lideri diye yolunu kesen mi var?
Her ziyaret öncesi düğmeye basan mı var?
Zembereği önceden kurup da susan mı var?
Baş sağlığı diliyor bıyık altı gülerken.
On adet mürtet için Fransa’da bir olanlar,
Onlarca şehit için varlığı sır olanlar,
Zulümden kaçınır mı kalbinde kir olanlar?
Binlerce masum hayat denizlerde solarken.
Ataları belirsiz, nereden türemişler?
Kanı şifa sanıyor maymundan üremişler,
Sınıfsal savaş ile Marksizm’e yürümüşler,
Özgürlük yalanında sırf kin ile dolarken.
İmansızlığın adı izimlerle süslenmiş,
Ruhtan sıyrılmış leşler madde ile beslenmiş,
Kapitalistte kızan komüniste seslenmiş,
İki farklı versiyon aynı inde kalırken.
Kimi maddeye düşman taptığı madde ile,
Kini sokağa taşmış kirlenmiş cadde ile,
Putlaşmış fikirleri savunur şedde ile,
İmanı hedef seçmiş ruhu esir kılarken.
Küfür yine bir olmuş çeşitli isimlerle,
Kimi sapık fikirle, kimi de cisimlerle,
Oyunu sahneliyor aldanmış kesimlerle,
İtlerini besleyip ortalığa salarken.
Amerika yan diyor, koşarak yanıyorlar,
Rus, Avrupa, İsrail ne dese kanıyorlar,
Putlara köleliği özgürlük sanıyorlar,
Kefere nasıl gülmez onca maşa bulurken.
Mustafa Hoşoğlu
13.03.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Ankara... Tasdikli
Ankara
Sıladan ayırıp kalbine aldın,
Efsunlu gizemin nedir Ankara?
Gurbetin yükünü bağrıma saldın,
Hasretim burnumda tüter Ankara?
Efkarlı yüreğim dağında esti,
Köyümün bağları hicrana küstü,
Bülbülüm ötmüyor, sesini kesti,
Bağımda baykuşlar öter Ankara?
Gün geldi okşadın garip başımı,
Kah verdin, hah aldın sıcak aşımı,
Hep cömert olmadın, sıktım dişimi,
Kalbimin sitemi budur Ankara?
Neşeyi hüzünsüz vermedin bana,
Sevdayı ölümsüz görmedin bana,
Aşkımı çalarken sormadın bana,
Kaybolan umudum getir Ankara?
Acıyla besleyip beni var ettin,
Kokunla süsleyip sana yar ettin,
Aklımı alarak gözüm kör ettin,
Canıma dokunma, yeter Ankara?
Yaşımı görünce silmeyi bildim,
Hüzünle yaşarken gülmeyi bildim,
Ben aşkın uğruna ölmeyi bildim,
Gün gelir ahlarım tutar Ankara?
Mustafa HOŞOĞLU
09.01.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Ankara’m
Ankara'm
Çankaya-Gölbaşı yârin yoludur,
Gördüğün güzele yeğleme beni.
Çok oldu görmedim, gözü doludur,
Yoluma set çekip eğleme beni.
Başımın tacısın güzel Ankara’m,
Beni yar eyledin ey gözü karam!
Kah güldüm seninle, kah bozuk aram,
Gönlüme sızarak bağlama beni.
Yolumu ararken eş oldun bana,
Karnımı doyurdun aş oldun bana,
Gözüme bakarken yaş oldun bana,
Sılama dönersem ağlama beni.
Dilimde Hüdayda, coşarım senle,
Seymen'in aşkına koşarım senle,
Misketle neşeyi yaşarım senle,
Kurtları dökmeden tığlama beni.
Haymana yolunda sordum Balayı,
Sincan’da aradım gözü elayı,
Esmerin kolunda çektim halayı,
Ey Çaşm-i Siyahım dağlama beni!
Mustafa Hoşoğlu
09.01.2015
Tığlamak: Kesmek, engellemek
Mustafa Hoşoğlu
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Ankara'nın Ovası
Ankara'nın Ovası
Ankara'nın ovası
Kuzu eti tavası
Başta akıl koymadı
Esmer kızın havası
Kahraman Kazan'a bak
Oyunu bozana bak
Aşık olmadan önce
Sevdayı yazana bak
Kahve içtim fincandan
Yari seçtim Sincan'dan
O yarin cilveleri
Usandırdı bu candan
Nohut buğday çorbası
Nerde bunun arpası?
Ankara Güzelinin
Bindallıdır urbası
Yazması iğneoya
Kurbanım selvi boya
Yarim gel geç yanımdan
Bakayım doya doya
Yılan değil kobradır
Sözü açık, dobradır
Ankara güzelinin
Bakışları hoplatır
Ankara'nın Kalesi
Kızlar gönül lalesi
Sevdası güvenilir
Aşkta yoktur hilesi
Bağı var, bahçesi var
Ne güzel lehçesivar
Ankara'lı yarimin
Gelinlik bohçası var
Akşam yedim tiridi
Kan beynime yürüdü
Rüyamda yari gördüm
Yürek yağım eridi
Darı ektim tarlaya
Yel kırdı yaprağını
Kız bana haram ettin
Ankara Toprağını.....Nakarat
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Mustafa Hoşoğlu
14.12.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Anlamış Değilim
Anlamış Değilim
Anlamış değilim, bu nasıl hüküm?
Deli gibi sevmek suç imiş meğer(!)
Bu gönül aşk için müebbet mahkûm
Bu kadar sevmezdim bilseydim eğer.
Hal ehli değilsen eyleme yorum
Vefasız yar için aklım yiyorum
Gözüme bakarak konuş diyorum
Bu gönül sevdikçe bulmadı değer.
Her nefes alışta kulak çınlıyor
Haberli habersiz gönül inliyor
Yüreğim pusuda, aklım dinliyor
Dertleri toplayıp beynime yığar.
Acımı hapsedip yârden gizledim
Giderken yaş döküp onu izledim
Vefasız bilmiyor nasıl sızladım
Yıllardır bağrıma ateşler yağar.
Her gece düşümde yüzün görürüm
Kalbimle bakışan gözün görürüm
Aynaya bakınca hüzün görürüm
Gömdüğüm acılar yeniden doğar.
Dalımda yaprağım sararıp durur
Gönlümde ufuklar kararıp durur
Yüreğim ateşte, morarıp durur
Talihim duymuyor, doğuştan sağır.
Mustafa Hoşoğlu
29.11.2017
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anlayamadım
Anlayamadım
Yar beni nazarın çekti engine
O gözler feza mı, anlayamadım?
Gönlüm hiç düşmedi senin dengine
Görülmez kaza mı, anlayamadım?
Nazından kalbini göremiyorum
Saçını tutup da öremiyorum
Yüzümü yüzüne süremiyorum
Aşk bana ceza mı, anlayamadım?
Bir sürgün misali dağına düştüm
Bülbülün olmuşum bağına düştüm
Kaçmak istedikçe ağına düştüm
Yaptığın eza mı, anlayamadım?
Bir ramak kalmışken engeller çıktı
Şu gönül dünyamı hep bir el yıktı
Aşk celladı oku gönlüme sıktı
Hasret hep bize mi, anlayamadım?
Boynumu eğiyor sevda takısı
Çok hassas örülmüş aşkın dokusu
Ne zaman bilinmez vuslat kokusu
Gelmeyen yaza mı, anlayamadım?
Sevda tohumunu nere ekeyim?
Buz tutmuş bağıma neyi dikeyim?
Onulmaz derdimi kime dökeyim?
İnlayen saza mı, anlayamadım.
Mustafa Hoşoğlu
19.03.2017
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anmam Bir Daha
Anmam Bir Daha
Dalına güvendim, düşürdün beni
O çürük dallara konmam bir daha.
Aşk cehenneminde pişirdin beni
Küllere üfleme, yanmam bir daha.
Sevdamı kaprise azık eyledin
Gönlümü aklıma ezik eyledin
Sana bakan göze yazık eyledin!
Şeytani sözüne kanmam bir daha.
Ezada uzmansın, alanın senin
Sevdamı kirletmek planın senin
Beni benden eden yalanın senin
Uğursuz adını anmam bir daha.
Yüzüme gülerek beni tavladın
Aşk diye tuzaklar kurup avladın
Dışardan meledin, içten havladın
Gönlümü gönlüne sunmam bir daha.
Hakka aşkın yolu kuldan geçiyor
Sevmeyi bilmeyen zulmü seçiyor
Nefretle beslenip hep kin içiyor
İpinle kuyuya inmem bir daha.
Kalbe sevda gerek, laf ile dolmaz
Sevmeyi bilmeden aşk nasip olmaz
Beyhude sözlerin gönlüm hoş kılmaz
Yar senin yoluna dönmem bir daha.
Mustafa Hoşoğlu
13.12.2017

Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anmaz Olmuşum
Kalbimde olan sevgisi öldü,
Artık o yari anmaz olmuşum,
Dostlarım bakıp halime güldü.
O sahte yüze kanmaz olmuşum.
Nereden sevdim o iki yüzü?
Para misali harcıyor sözü,
Yaz diye bana anlattı güzü,
Buzuna bakıp donmaz olmuşum,
Yüzü ay imiş, unuttum gitti,
Kalbim yanmıyor, avuttum gitti,
Gözümde yaş yok, uyuttum gitti,
Ateşe düşsem yanmaz olmuşum.
Çok acı çektim, çekmem bir daha,
Kendime kurşun sıkmam bir daha,
Yanlış yapana bakmam bir daha,
Kuzuyu kurda sunmaz olmuşum.
31.12.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Anne Bağa Uşak Bul...............o
Anne Bağa Uşak Bul.
Sana rica ederum
Akşam sabah öterum,
Hem ağlar hem giderum
Anne bağa uşak bul.
Biraz beni ırgala
Bazen halim sorgula
Güzel diye vurgula.
Anne bağa uşak bul.
Bırak şu çobanlığı
Unutma insanlığı
İstemem sultanlığı
Anne bağa uşak bul.
Önce işin var dedun
Kimseye göstermedun
Gelene git söyledun
Anne banğa uşak bul.
Güzeldur gözum, kaşum
Hemen bağlansun başum
Geçti beğenme yaşum
Anne bağa uşak bul.
Herkes beni bekleyi,
Komşular laf ekleyi,
Kalbum yine tekleyi
Anne bağa uşak bul.
Sen ne biçim anasun
Bilmem kimden yanasun
Daldan dala konasun,
Anne bağa uşak bul.
Adım çıkti kalmişa,
Yüzüm döndü solmuşa
Gelmem daha dolmuşa
Anne bağa uşak bul.
Farlarıi yakacağum,
Gelene bakacağum,
Vermesen kaçacağum,
Anne bağa uşak bul.
Bıktırdı yorumlarun,
Tükenmez sorunlarun,
El öpsün torunlarun,
Anne bağa uşak bul.
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Mustafa Hoşoğlu
14.05.2011
Ben bir uşak buldum ana
Göstereyim onu sana
Layık görmez isen bana
Koyar giderim o yana
Yaşım onsekizi buldu
Hergün yoluma kuruldu
Elin oğlu çok yoruldu
Böylece fikrin soruldu
Hayır deme bak ne olur
Bütün ruhum Onu solur
Hem O senin oğlun olur
De,Ona nasıl doyulur
Olmaz deme bak kaçarım
Sevdamı yola saçarım
Dertlerimi de açarım
Yinede Ona aşarım
Ahmet Arslan(Hadimi)

(eğisteli)

Yaşıtlarım evlendu
Çaşıtlarım dellendu
Koca Rize sallandı
Anne bana uşak bul...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
E kız çileden çikma,
El uşağini yakma,
Bana iftira takma,
Her uşak koca olmaz:......Ayser Özbakır
Mustafa Hoşoğlu
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Anne Bana Bir Kız Bul
Anne Bana Bir Kız Bul
Yaşum yirmibeş oldi
Anne bana bir kız bul.
Yureğum ateş doldi
Anne bana bir kız bul.
Saçlari sarı sarı
Gözler mercedes farı
Edeyim oni karı
Anne bana bir kız bul.
Hem güzel hem de soyli
İnce bel, selvi boyli
Hem keşanli hem köyli
Anne bana bir kız bul.
Gözleri diksun bana
Aşkıni yiksun bana
Su gibi aksun bana
Anne Bana Bir Kız Bul.
Issız kaldi ocağum
Bilmem ne yapacağum
Sarilup yatacağum
Anne Bana Bir Kız Bul.
Gözden gitti ışiğum
Bak boş kaldi beşiğum
Yeşil göze aşiğum
Anne Bana Bir Kız Bul.
Yıllari saya saya
Eller çikmiştur aya
Ben hepten kaldum yaya
Anne Bana Bir Kız Bul.
Gözleri ela olsun
Dudaklar lila olsun
Başuma bela olsun
Anne Bana Bir Kız Bul.
Aklumda peri kızı
Yanakları kırmızı
Sevda kalbumde sızı
Anne Bana Bir Kız Bul.
Kurtar aşk yarasindan
Gözleri karasindan
Köyün alt sirasindan
Anne Bana Bir Kız Bul.
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Bittum daha ne olsun
Adi Emine olsun
Yuvamda anne olsun
Anne Bana Bir Kız Bul.
Puşi ile süslensun
Sevdam ile beslensun
Aşkum diye seslensun
Anne Bana Bir Kız Bul.
Dertlerum desste deste
Bana gösterme liste
Git Fadimeyi iste
Anne Bana Bir Kız Bul.
Mustafa Hoşoğlu
07.11.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Anzerun Bali Gibi
Anzerun Bali Gibi
Sil kulağun pasini
Duy aşkun nefesini
Yare mektup yazarum
Alurum duasini.
Tulumla coşayirum
Dertleri boşayirum
Yarla aynı şehirde
Hep hasret yaşayirum.
Aşkından oldum hasta
Pişir da getur pasta
Bir selam bir tebessüm
Bırakma beni yasta.
Her dakika naz eder
Yar neşemi az eder
Seni sevdum demeyi
Yureğumi buz eder.
Kemençe saz olur mi?
Zemheri yaz olur mi?
Seni çok sevdum diye
Bu kadar naz olur mi?
Uzatti saçlarini
Ligarba dali gibi
Yarun tatli dilleri
Anzerun bali gibi.....Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
20.11.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Aradığım Bulamadım
Aradığım Bulamadım
Gezdim durdum şu âlemde,
Aradığım bulamadım!
Her şey gitti bir kalemde,
Kör talihi silemedim(!)
El uzattım her kayana,
İki verdim bir koyana,
Yine boşsun sen der bana,
Ne ettimse dolamadım!
Nefsim sevdim, bolca övdüm,
Boş kalınca sinem dövdüm,
Ela gözlü on yar sevdim,
Hiç birini alamadım.
Set koydular, aktım taştan
Yaz gelmedi, baktım kıştan
Gözden girdim, çıktım kaştan
Yüreğinde kalamadım.
Dert yönünden abat etti,
Ağustosu Şubat etti,
En sonunda kubat etti,
Ne ettimse olamadım.
Vefasızın teki imiş,
Sarhoş etti, saki imiş,
Kardeşleri şaki imiş,
Kapısını çalamadım.
Sevda yalnız konur mu hiç?
Gözün doymaz denir mi hiç?
Deli gönül kanar mi hiç?
Hicranı ben dilemedim.
Çok yar seven tutsak imiş,
Birden fazla yasak imiş,
Olsun diyen pasak imiş,
“Muta” varmış, bilemedim(!)
Mustafa Hoşoğlu
04.12.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Arıyorsan Güzeli
Arıyorsan güzeli
O Kur'anda yazılı
Allah'ı unutanlar
Ancak okur gazeli.
Allah'tan rol çalarsan
Her doğan hızır olur
Sıradan bir hokkabaz
Başına vezir olur.
Bir fani öldüğünde
Toprak olur bedeni
Henüz bir göz görmedi
Kanatlanıp gideni.
İnsana uçtu demek
Bilimin dışındadır
Hurafe tuzakları
Ümmetin başındadır.
Kul vicdanı satmazsa
Yol tutar Hakka gider
Aklını kullanmazsa
Yolunda ışık biter.
Keramet satanları
Akla soran yemedi
Din gününün sahibi
Ortağım var demedi.

Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Arkadaş
Arkadaş
Halinden anlayup kulak vermeli,
Derdunla dertlidur asil arkadaş,
Aklundan geçeni hisler görmeli,
Duygun coşsun, olma fosil arkadaş.
Anlamaz şiveden, ağızdan bilmez,
Espiri edersun, habuna gülmez,
Çaya buyur ettum, yol bilup gelmez,
Akluma girmedi, nasıl arkadaş?
Ben süper değilum, sıradan bir kul,
Aklum kıt olsa da yüreğum tam ful,
Haboyle bir uşak kolay ise bul,
Önüne düşerse asıl arkadaş.
Sözlerum sonuçtur, sen kalbime bak,
Niyetin var ise ışığın tam yak,
Kolumu uzattum, al kolina tak,
Havanı atarken kasıl arkadaş.
Mekânum olmadi, gurbettur sılam,
Yolun nerden geçer izini bulam?
Gözüme bakarken kalbune dolam,
Sevda için budur usul arkadaş.
Sevgiyi yaşarken gözlerun dursun,
Kalpteki duygular başuna vursun,
Tutkunun etkisi akluni yorsun,
Aşkunla coşarken basıl arkadaş.
Mustafa HOŞOĞLU
25.11.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Arkadaşa
Arkadaşa(Hamza Kaputoğlu)
Bu gün yine işim zor yazılmaz ısmarlama,
Hatır belası diye yazalım yavaş yavaş,
Kaç kere dedim sana olmaz, beni darlama,
İstemeden olur mu kelimelerle savaş?
Birden çok işe bakar pek uzundur kolları,
Lüks arabası ile kısaltıyor yolları,
Alımyerleri sanki babadan kalma miras,
Talimatlara uymaz kendi kor kuralları.
Eksper midir desem, galerici mi desem?
Biri bilgi verse de ben de doğruyu bilsem,
Hacizli oto varsa bir telefon açın da,
Muhteremi bularak kendine haber versem.
Bulanık derelerde avlanmayı seviyor,
Kontenjanları aşmak kendine zevk veriyor,
Alım serbesttir desen inanın memnun olmaz,
Farklı olmak adına kuralları deliyor.
Kontenjan lazım ise gel söyle de verelim,
Kendi kendine aşma resmi olsun,bilelim,
Hesap kitap karışır,zor duruma kalırız,
Kuyuya taş atmadan önümüzü görelim.
Mert olmasına merttir aksı diyen namerttir,
Hakkını vermek lazım esas olan niyettir,
Ancak niyetler dahi amelle uyuşmalı,
Bazen mert olmak bile dost başına bir derttir.
Boş gezmeyi çok sever sokamazsın tarlaya,
Kendi kahvehanede aklı bakar yaylaya,
Yengeye bir fikrim var,umarım kulak verir,
Yanında tutmak için bağla onu naylaya.
Harcaması da boldur sevmez parayı pulu,
İstesen hemen veriri üzerindeki çulu,
Huzuru İlahide yalan diyemem ama,
Bir ufak kusuru var,birazcık kari kulu.
Çok iyi okey oynar bilmem başkası ne der?
Sakın rakibi olma sonra olursun heder,
Lakin kimseyi yenmez, yenilmek marifeti,
Masadan kalkar kalkmaz gider hesabı öder.
İş hayatı parlaktır, biraz da karizmatik,
Eve takılmaz ama aslında çok romantik,
Avare dedik fakat o kadar da boş değil,
Gündemi takıp eder,siyasette fanatik.
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Hakkım değil,karışmam hiç bir kulun işine,
Kafam biraz takıldı siyasi gidişine,
Dinimiz dikkat çeker komşuluk hukukuna,
Komşuyu satıp gider başkasının peşine.
Dedik ya,bahçe için biraz kıttır zamanı,
İşi yürütmek için esirgemez samanı,
Eğer kaz gelecekse tavuğu feda eder,
Kim dedi rüşvet diye 'Salkım Ceviz Fidanı'
Eskiden taksiciydi şu Rus'un bolluğunda,
Bu meslekten vaz geçti Nataşa azlığında,
Nedeni yolcumudur, yolcu özelliği mi?
Fikirler de değişir paranın çokluğunda.
Umarız bu kararda var geçerli nedeni,
Elbet bir bilen vardır bütün olup biteni,
Ektiğini biçersin Mahkeme-i Kübrada,
Hoşoğlu der,tövbe et çürütmeden bedeni!
Mustafa Hoşoğlu
04.03.2009
Mustafa Hoşoğlu
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As Beni
Sevgili arıyorsan,
Al gönlüne as beni.
Sadık eş soruyorsan,
Yüreğine bas beni.
Benim sevgim ömürlük,
Hiç taslamam amirlik,
İşim aşka memurluk,
Yalan dersem kes beni.
Aşkın çehresi solsa,
Bu sevda yarım kalsa,
Ayrılık vuku bulsa,
İflah etmez yas beni.
Bir nahoş rüya görsem,
Atı yad ele sürsem,
Seni ellere versem,
O an kaplar his beni.
Muradımı anlasa,
Biri fitne tınlasa,
Kulaklarım çınlasa,
Uyandırır ses beni.
Sevgide yoksa yarış,
Bir çıkmaz olur varış,
Uzakta kalsa barış,
Dost edemez küs beni.
Göze inince perde,
Sorarım yarim nerde,
Yokluğun koyar derde,
Bu hayattan kıs beni.
Bu sevdadan bıkarsan,
Başka yöne akarsan,
Hayatımdan çıkarsan,
Yalnız koyar us beni.
02.05.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Aseftame Sevdaluk
Aseftame Sevdalum
Estade do cefalim
Eziğose da kılim
Aseftame sevdaluk
Me de sena e pulim
İbe sena eğabo
Etiliye si ğulam
Eğo pola entraba
Koçinan da mağulam
İba esi ndo eftas
Kanis melebimase
Esena eteresa
Eğabo uçibase
İ kardiyam ebsede
Me daris en anepso
E diyam dom din bacis
Piso mena anepso
Alo posa na leğo
İme asa Sürmena
İ sevdam pola psilo
Nerdefede permena
Do nusim epetase
Olo stekun da matam
Do nerode esire
Sin cebim da xrimatam
Mustafa Hoşoğlu
24.02.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Aspame Semetera
Aspame Semetera
Aspame semetera
As troğum xulariko
Do boyis emakrine
Eyendun şulariko.
Naxlonume di şurva
Na valum so lekani
Kadika ce aploso
Semo sin parakami.
Eğo panda na leğo
Hem aporo hem kalo
Di sevdam edokane
Na şularizo dalo.
Dor domo uçeğabas
Ne debuka ne depan
Ela ipa uçerdes
Sirose somim epan.
Porpatis ada açi
Anemos fisayise
Esena kanis uper
Pola kondesa ise.
Da koriza divradi
Krifas krifas kleğune
Don Rebi parakalun
Nendrizame leğune.
Mustafa HOŞOĞLU
13.01.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Âşık Kalple Konuşur
Sevda gönül işidir; kalpte doğar yayılır,
Nasibinde olmayan ömür boyu eremez.
Aşkın ayak sesleri yüreğinde duyulur,
Gönül ehli olmayan çıplak gözle göremez.
Aşk ile yanan gönül yandıkça kemal bulur,
Düşünde maşuk varsa zerrede Cemal bulur,
Şark garba tebdil olur, cenupta şimal bulur,
Maşuka vuslat için bir saniye duramaz.
Kuru hevesler için sır göstermez kendini,
Samimi olmayana aralamaz bendini,
Zekâsına güvenen boşa harcar fendini,
Kapı açık olsa da yolu bulup giremez.
Aşkın yeri yürektir, dil tercümanı olur,
Beden küle dönse de özü orada kalır,
Duygular ölmediyse onu her zaman bulur,
Hal ilmi olmadıkça kuru bilgi yaramaz.
Âşık, kalple konuşur, bilir ki maşuk orda,
Maşuk ne yana gitse, bilin ki âşık orda,
Yürekler bir çarparsa sönmeyen ışık orda,
Maşuka, dünya aşktır, başka dünya aramaz.
12.05.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Aşık Rüyada Gezer
Aşık Rüyada Gezer
İlaç çare olsaydı
Bu yürek ateşine
İşi gücü bırakıp
Düşer miydim peşine?
Güzel bluz üstüne
Fistan giyebilir mi?
Gözler yarini görmüş
Bakmam diyebilir mi?
Aşık rüyada gezer
Yar için yolu süzer
Yürek nasırlanınca
Taşı bağrında ezer.
Bu uykusuz gözlerim
Neler görmüştür neler
Kavuşma hayaliyle
Geldi geçti seneler.
Şu sevda rüzgarına
Hangi yürek dayanır?
Sevda kalbe düşende
Gönül aşkla boyanır.
Bulutlu havalarda
Ay yolunu şaşar mı?
Yar uzaklarda diye
Yürek onsuz yaşar mı?
Mustafa Hoşoğlu
27.04.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Aşk
Aşk günahtan beridir,
Masum kaygılar için.
O her daim diridir,
Özgür duygular için.
Aşk köle edilemez,
Her yöne güdülemez,
Bir kalbe düşmüş ise,
Sökülüp atılamaz.
Aşkın ruhu ezeldir,
Her bir anı güzeldir,
Yaşamaz her yürekte,
Sen var isen özeldir.
Okyanus kadar derin,
Bulutlar kadar serin,
Gül bahçesinde gezen,
Bir gonca kadar narin.
Gönül gözünle dokun.
Uzakta sanma sakın,
Unuturum zannetme,
Aşk sana senden yakın.
İnemezsen özüne,
Bir sınır koy sözüne,
Rüyadan korkuyorsan,
Bakma yarin gözüne.
Seven gözün rotası,
Tutsak kalbin ortası,
Gözyaşı kaçınılmaz,
Aşkın yok sigortası.
Sanma lafı buldum bol,
Acı oldu kalbe yol.
Ben hala seviyorsam,
Sen aşkıma aşık ol.
Aşk, kah yari övmekmiş,
Kah bağrını dövmekmiş.
Aşkın en zor tarafı,
Sevilmeden sevmekmiş.
Aşk, gel demekle gelmez,
Zaman, mekanı bilmez,
Sevip de sevilmeyen,
Yüzü ebedi gülmez.
14.04.2016
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Mustafa Hoşoğlu
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Aşk Ararsan Hakkı Ara
Aşk Ararsan Hakkı Ara
Salat eyle, selam eyle
Daim güzel kelam eyle
Hak gönderdi Resulünü
Dedi, beni ilam eyle.
Eğri kalbin çok hilesi
Yalan sözün yok cilası
Bu dünyada bir kulun
Minareden var selası.
Yürek daim coşkun olur
Mala, mülke düşkün olur
Ecel çalar kapısını
Bakışları şaşkın olur.
Aşk ararsan Hakkı ara
Beşeri aşk kalbe yara
Güzel amel daim olsun
Fani için düşme dara
Haktan haber gelmedi mi?
Çok yaşayan ölmedi mi?
İblis yoldan çıkarırken
Hallerine gülmedi mi?
Üzüm diye mey edersen
Çirkin sözü ney edersen
Son nefeste neye yarar
Ah toplayıp vay edersen.
Yalan ışık erken söner
Haktan gayrı puta döner
Lat ve Uzza, Menat, Hubel
İnanç olup kalbe siner.
Der Hoşoğlu bana bakma
Kula uyup başın yakma
Kitap belli, yolu belli
Her gördüğün tacı takma.
Mustafa Hoşoğlu
09.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Aşk Ateşten Bir Gömlek! ...............O
Aşk, Ateşten Bir Gömlek!
Yürekleri sarıyor sevgi denen meşale,
Önce tebessüm eder sonra başlar işgale,
Masum gibi görünür, sokar tarifsiz hale
*******Sevgisiz yaşanmıyor, ne söylesek nafile!
*******Aşk ateşten bir gömlek, tarifi zordur dile!
Akıl komaya düşer, bilim-mantık didişir,
Göz görmez, kulak sağır, nefis ruhla itişir,
Ne sözler kafi gelir ne nasihat yetişir,
*******Sevgisiz yaşanmıyor, ne söylesek nafile!
*******Aşk ateşten bir gömlek, hayatta en zor çile!
Yaşamayan ne bilir, derdi yaşayana sor,
Yaşayan anlatamaz, aşkın tarifi çok zor,
Kimi tatlı sızı der, kimi sönmeyen bir kor,
*******Sevgisiz yaşanmıyor, ne söylesek nafile!
*******Aşk ateşten bir gömlek, yaşanır bile bile!
Aşk öyle bir Şirin ki: Dağı deler bileğin,
Nimetin Aslı sende Kerem ise yüreğin,
Karanlık bir Leyla’da ışık olur dileğin,
*******Sevgisiz yaşanmıyor, ne söylesek nafile!
*******Aşk ateşten bir gömlek, gezdirir ilden ile!
Mustafa Hoşoğlu
23.11.2012
Leyla: Karanlık,gece
Kerem: Cömert
Mustafa Hoşoğlu
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Aşk Bitti, Fakir Kaldım...O
Aşk Bitti, Fakir Kaldım
Sevgiden hakir kaldım,
Şu gönül dünyam yasta,
Aşk bitti, fakir kaldım,
Uykum yok,rüyam hasta.
Unutuldum tenimde,
Hapsoldum bedenimde,
Ne gelen var ne giden,
Bir garibim inimde.
İki puslu pencere,
Kapaksız bir tencere,
Şöminenin ateşi,
Değer isli zincire.
Bir gelip görenim yok,
Nasılsın diyenim yok,
Dertlerimle baş başa,
Yaşımı silenim yok.
Özledim mektupları,
Güleç yüzlü pulları.
Sorguya çekiyorum,
Akşam sabah yolları.
Küstü çiçekler, otlar,
Konuşmuyor bulutlar,
Kuru yaprak misali,
Dökülüyor umutlar.
Mustafa Hoşoğlu
15.12.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Aşk Denen Cezayı Müebbet Yedim
Aşk denen cezayı müebbet yedim
Kırk yıldır çekerim, bir gün inmiyor
Deryaya atarsam hafifler dedim
Dalgalar duruldu yürek dinmiyor.
Ömrüm aşk damında, aşkın esiri
Ne desem faydasız, olmaz tesiri
Cenk ile devirdim yarım asırı
Ciğerim kül olmuş, artık yanmıyor.
Bu sinsi muamma kordan aşılı?
Ruhuna girince koymaz neşeli
Gönül darbesiyle tutsak düşeli
Bağrımda alevler bir an sönmüyor.
Gözdeki efsuna nazar diyorlar
Değince keyfini bozar diyorlar
Yegâne şifası mezar diyorlar
Aklı geri çeksen yürek kanmıyor.
Hep gülüm diyerek bezdirir seni
Gururun çiğnetir, ezdirir seni
Diyardan diyara gezdirir seni
Bülbül gülden başka dala konmuyor.
Düşmanım oluyor dönüp baktığım
Bitmeden çürüyor kalbe ektiğim
Şu sevda yolunda nedir çektiğim?
Aşk denen şu devran bana dönmüyor.
Mustafa Hoşoğlu
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Aşk Dersini Alamadım
Aşk Dersini Alamadım
Onca sene diz çökmüşüm
Aşk dersini alamadım.
Gezdim durdum şu dünyayı
Yar-ı sadık bulamadım.
Aşkhanede sevda pişer
Uyku haram, gözler şişer
Sabretmeyen kalpten düşer
Misk-i gülle dolamadım.
Gül suyunu mey etmeli
Kalp sesini ney etmeli
Sabrı nefse huy etmeli
Bu deryaya dalamadım.
Sevgi yoksa dal yeşermez
Yanmadıkça kul aşermez
Derviş olan pul teşirmez
Pulu kalpten silemedim.
Dünyalık kalp içer tasa
Koltuk gitse ağlar masa
Sırtta hırka, elde asa
Ben bı sırrı bilemedim.
Aşık olan bilir halden
Şükrü eksiz etmez dilden
Gözünü hiç almaz gülden
Gül aşkıyla ölemedim.
Mustafa HOŞOĞLU
19.12.3018

Mustafa Hoşoğlu
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Aşk Düştü Pazara
Aşk Düştü Pazara
Aşk düştü pazara yaşanmaz oldu
Bilenler satıyor alan bilmiyor
Yürekten sökülmüş taşınmaz oldu
Kaybeden üzülmez bulan gülmüyor.
Dilini bulamış garip argoya
Çarşıya çıkınca bakmaz arkaya
Şu gençlik aklını takmış markaya
Özenti israfın sonu gelmiyor.
Bir çıkar bir giyin, yelek misali
Ufuklar çok geniş, felek misali
Gönüller Maşallah, elek misali!
Ayda bir sevgili yine dolmuyor.
Ne arar bilinmez çıkar kapıya
Hiç kimse uymuyor narin yapıya(!)
Ya hakime koşar ya da tapuya
Kırk koca değişse murad bulmuyor(!)
Yakından bayıltır sürdüğü tiner
Estetik uğruna maymuna döner
Kimseyi beğenmez, her işi hüner(!)
Karda da yürüse izi kalmıyor(!)
Oğlanın işi zor, yine dalmıştır
Yar diye başına bela almıştır
Kendi de bilmiyor neyi bulmuştur
Vapuru su almış, siren çalmıyor.
Mustafa Hoşoğlu
23.10.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Aşk İle Doyan Kalbe
Hiç kendini zorlama,
Durma karşımda ezik.
Fino gibi hırlama,
O endamına yazık.
Boş sevda kalbe dolmaz,
Acabayla aşk olmaz,
Yalan ebedi kalmaz,
Olamam sana nazik.
Sen aşkı masal sandın,
Boş hayallere kandın,
Yalanlarınla yandın,
Çektim üstüne çizik.
Osmanlı Turasıyım,
Ak günün karasıyım,
Bak kaçın kurasıyım,
Elinde kalır kazık.
Bilemiyorsan danış,
Sözün kah düz kah iniş,
Yüreğin ile konuş,
Anlamam yasa, tüzük.
Ölmeden dirilmek yok,
Ölmek var gerilmek yok,
Yerlere serilmek yok,
Niyet değilse bozuk.
Gözler ışık yaymalı,
Sevda ile doymalı,
Bu yola baş koymalı,
Aşkı kurtarmaz yüzük.
Kafesi oyan kalbe,
Sevdayı duyan kalbe,
Aşk ile doyan kalbe,
Gerekmez başka azık.
01.04.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Aşk Kuşu..........O
Aşk Kuşu
Kalbinde ötüşür elle tutulmaz,
Avcıyı gezdirir, seyreden ölür,
Kokusu tatlıdır susuz yutulmaz,
Dilini değdiren haybeden ölür.
Aşk kuşu hızlıdır, görünür kaçar,
Peşine düşersen yelkeni açar,
Ölümcül virüsü kalbine saçar,
Yetişen tutamaz, kaybeden ölür.
Kalbini peşine eder pervane,
Hamura dönersen olur merdane,
Mum gibi sönmüştür nice merdane,
Elini uzatan değmeden ölür.
Ölmeyen sürünür, perişan yaşar,
Yüreği hep dolu, dokunsan coşar,
Yaşları dökülür, yuvadan taşar,
Bayrama kavuşmaz, görmeden ölür.
Akıllı kişiler hayale dalmaz,
Büyüden sakınır, efsunu almaz,
Atını dizginler, peşine salmaz,
Yönünü çevirip meyleden ölür.
Aşk kuşu göktedir, gözün dikersin,
Tohumu yerdedir kazar, ekersin,
Meyvesi toplanmaz, hayal biçersin,
Libası diktiren giymeden ölür.
Mustafa Hoşoğlu
20.12.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Aşk Leke Kaldırmaz
Şu dünya halini ayan et sözlü
Aşk leke kaldırmaz beyan et gizli
Her işte orta yol makbul sayılır
Hükmü farz değilse davranma hızlı.
Aşk narin çiçektir dayanmaz yele
Vuslata ermeden bildirme ele
Lisanı ketum ol tartarak konuş
Tadını kaybeder düşerse dile.
Ruhunu mest için oku türkünü
Düşmanın yelinden gizle şarkını
Yalancı baharın gülü aldatır
Kışından çıkarken atma kürkünü.
Eceli durdurmaz taşlar olsa zer
Geçici aleme bakmaz Ebuzer
Maşuku aşk ile ram etmek gerek
Yalancı sevdayı neyler Gülizar.
Aşkı bilmeyenler kolay zanneder
Sıradan yazılmış olay zanneder
Aşk ile tutuşan kalbin ritmini
Açlık bilmez mide halay zanneder.
Aşk için her şekle bürünme gönül,
Sevgisiz hayatta sürünme gönül
Sırlar ayan olmaz dünya gözüne
Kalbi gör olana görünme gönül.
13.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Aşk mı Arzu mu?
Aşk mı Arzu mu?
Bir tutmak hoş değildir,
Heves ile sevgiyi,
Arzular aşk değildir,
Unutma bu bilgiyi.
Kimisi aziz tutar,
Sıradan hevesini,
Gider dibinde yatar,
Tüketir nefesini.
Arzuları kabartır,
Teslim eder meydanı,
Okşayarak şımartır,
İçindeki şeytanı.
Çözülünce dilleri,
Yüzü döner semaya,
Mecnun olup çölleri,
İkram eder Leylaya.
Sevda diye yanıyor,
Sayar sızılarını.
Sonra aşk zannediyor,
Nefsin arzularını.
Sevgi diye bildiği,
Heves denen boş tepsi,
Tapıyorum dediği,
Aslında kendi nefsi.
Mustafa Hoşoğlu
10.11.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Aşk Nereye Bakar?
Şu aşka seslendim:Gel bak bu tipe,
Gözünü çevirip kaçırdı dibe,
Dedim: Al kalbimi, edeyim hibe,
Dedi: Pulun yoksa atarım çöpe.
Aslında bu tipim fena sayılmaz,
Karizmam çizilip yere koyulmaz,
Görenler çarpılıp, düşüp bayılmaz,
Kestirip atmakla onur kırılmaz.
Anladım ki her şey puldan ibaret,
Pulun yoksa namın kuldan ibaret,
Değerin, giydiğin çuldan ibaret,
Canından gayrisi elden ibaret.
Ne aşk var ne sevgi, hepsi bir tuzak,
Boşuna çekilmez kaymayan kızak,
Menfaat yok ise tüm yollar uzak,
Öküzün altında kim arar buzak?
Kulağa hoş gelir notalı bir ses,
Aşk olsa biter mi, bitince heves?
Av için örülmüş süslü bir kafes,
Mazeret aramak boşuna nefes.
17.10.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Aşk Ve Ferman
Bir aşk fermana gülmez,
Kulaklar dışa sağır.
Hukuk, mecelle bilmez,
İster sus, ister bağır.
Yaprak açıp solsa da,
Akıl naçar kalsa da,
Gerçek acı olsa da,
Kabul et ağır ağır.
Aşkın yoktur memuru,
Çalıp durma çamuru,
Küçümseme hamuru,
Hissettirmeden yoğur.
Gözler bakışıyorsa,
Kalpler akışıyorsa,
Fikrin çakışıyorsa,
Zorundan dokuz doğur.
Gerçek aşk asla bitmez,
Emekler boşa gitmez,
Ayırmaya güç yetmez,
Yedi düveli çağır.
Sevda bir nefes ise,
Aşk değil, heves ise,
Mekanı kafes ise,
Kışı görmeden soğur.
16.06.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Aşk Yarası.........O
Aşk Yarası
Dinle tabip, dur elleme!
Bıçak değil aşk yarası,
Sıradan bir can belleme,
Kömür değil baht karası.
Sarhoş etti tatlı sözü,
Çok özledim ela gözü,
Bu derdimin tek ilacı:
İki dirhem sevda özü.
Cezp ediyor, kaçılmıyor,
Kalp kilitli, açılmıyor,
Pazarı yok, seçilmiyor,
Ne hacmi var ne darası.
Sarhoş etti tatlı sözü,
Çok özledim ela gözü,
Bu derdimin tek ilacı:
İki dirhem sevda özü.
Yürek bilmez emir ferman,
Beyhudedir kafa yorman,
Sende yoktur bana derman,
Şifa, kalple göz arası.
Sarhoş etti tatlı sözü,
Çok özledim ela gözü,
Bu derdimin tek ilacı:
İki dirhem sevda özü.
Kalbim acır, ciğer yanar,
Beden üşür, akıl donar,
Dert bir değil; beşer onar,
Umutsuz aşk macerası.
Sarhoş etti tatlı sözü,
Çok özledim ela gözü,
Bu derdimin tek ilacı:
İki dirhem sevda özü.
Mustafa Hoşoğlu
10.11.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Aşk Yeli
Aşk Yeli
Aşk yeli sıcak eser
Yok mu bunun serini?
Kiminle doldurayım?
E kız senun yerini.
Aşk yeli sıcak eser
İstedum serin olsun
E kız beni almazsan
Mezarun derin olsun.
Bu gönül düştü aşka
Düşmez olaydı keşke
Aklumi aldi baştan
Huyumu etti başka.
Ne ettumsa olmadi
Gönül yâri bulmadi
Kaderim bekle diyor
Vuslat günün dolmadi.
Derenun suyi akar
Ben sayarum taşini
Gelen uzaktan geçer
Silmez gözüm yaşini.
Günleri saya saya
Derdume dert eklerum
Her kes aldi yârini
Ben ne için beklerum?
Mustafa Hoşoğlu
26.08.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Aşk, Akılsız Başı Sever
Aşk, akılsız başı sever
Gözden akan yaşı sever
Vuslat aşkın sonu demek
Ara açan taşı sever.
Aşk yürekten doğar ise
Damla damla yığar ise
Egelleri uçar geçer
Karanlığı boğar ise.
Güzel saçın tarar ise
Aşkı falda arar ise
Başlamadan bitmiş olur
Aklı fazla yorar ise.
Tanelerim havandadır
Yürek sevda tavındadır
Kalbe ilham yağsın diye
Gözüm bulut avındadır.
Her dilbere yar diyemem
Gönlümde yer var diyemem
Gönül gözüm sevmiş ise
Bu kalp aşka dar diyemem.
Yar bu kalbe girdin çıktık
Nazar diye oku sıktın
Şu yuvayı imar için
Ben çalıştım sense yıktın.
26.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Aşk, Gizemli Bir Kafes...............O
Aşk, Gizemli Bir Kafes
Sevgide hata olmaz,
Sularsan çiçek solmaz.
Tüm mekanlar dolar da,
Sensiz bu kalbim dolmaz.
Aşk, gizemli bir kafes,
Yol bulup uçamazsın.
Tutmaya yetmez nefes,
Kaçsan da kaçamazsın.
Sevda neler yazdırır,
Aşkı kalbe kazdırır,
Dinmeyen şu yarayı,
Bakışların azdırır.
Aşk, gizemli bir kafes,
Yol bulup uçamazsın.
Tutmaya yetmez nefes,
Kaçsan da kaçamazsın.
Bu aşk bitmez söz ile,
Temas ettin göz ile,
Seni gördüm göreli
Kalbim doldu köz ile.
Aşk, gizemli bir kafes,
Yol bulup uçamazsın.
Tutmaya yetmez nefes,
Kaçsan da kaçamazsın.
Aşkta çileyi tattım,
Dünyayı geri sattım,
Sarıldım hayallere,
Gözlerim açık yattım.
Aşk, gizemli bir kafes,
Yol bulup uçamazsın.
Tutmaya yetmez nefes,
Kaçsan da kaçamazsın.
Aşk, ağır bir hecedir,
Günü görmez gecedir.
Ne gider, ne kavuşur,
Hicranla iç içedir.
Aşk, gizemli bir kafes,
Yol bulup uçamazsın.
Tutmaya yetmez nefes,
Kaçsan da kaçamazsın.
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Mustafa Hoşoğlu
20.10.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Aşka Çağrı
Marifetli güzel bir dost,
Sözü altın, dili altın,
Sen hostes ol ben de bir host,
Gel uçalım, nerde kaldın?
İzlerini sormak varmış,
Seni her gün görmek varmış,
Kalpten kalbe bakışırken,
Hep karşında durmak varmış.
Kapın açık olsun bana,
Bakışların dolsun bana,
Gözün bana döndüğünde,
Canlı canlı gülsün bana.
Bazı şeyler silinmiyor,
Nedeni pek bilinmiyor,
Herkes gülmek ister ama,
Bazı zaman gülünmüyor.
Aklım baştan gitti yine,
Kız peşinde döne döne,
Aşka doymak istiyorsan,
Gel de bunu benle dene.
Elinde var oya, nakış,
Kalpten kalbe durmaz akış,
Efsunladın kız sen beni,
O nasıl göz, o ne bakış.
Gözüm senden çekemedim,
Yar sevdayı bükemedim,
Yar bu gönül sancağını.
Gül bahçene dikemedim.
Aşkın yoktur sonu, başı,
Bir bakışla olur aşı,
Bu sevdayı koy kalbine,
Ömür boyu orda taşı.
30.05.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Aşka Dair
Kalbimi verdim sana
Kalbin ile bir olsun,
Kalbimdeki duygular,
Heyecanlı sır olsun.
Sevgi dönüşsün aşka,
Aşkla hayat bambaşka,
Aşktan söz eden yürek,
Hakkını verse keşke.
Aşk yolda beklemesin,
Dert bulup eklemesin,
Aşkla hemhal olurken,
Yüreğin teklemesin.
Aşk, elinde gül olsun,
Kokusu ömre dolsun,
Aşka engel koymayın,
Kalpten kalbe yol bulsun.
Sevgi; heyecan, merak,
Her adımı çok ırak,
Vuslat yoldan geçerken,
Kapıyı açık bırak.
Sevmekten zarar gelmez,
Sevmeyen aşkı bilmez,
Sevgi dileğin olsun,
Sevgisiz yürek gülmez.
04.11.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Aşka Hazır Ol Diyor

Aklıma yol seçemem
Hep hayale dal diyor
Uğramadan geçemem
Yar kapımı çal diyor.
Bağlar dönse gazele
Sen hep aşkı tazele
Nasıl bakmam güzele?
Güzel gönlüm al diyor.
Aklımda bin hurafe
Aşkı sordum arife
Yanaşmadı tarife
Yaşanacak hal diyor.
Dalımda bülbül öter
Hasret gözümde tüter
Bir güç var beni iter?
Kalpten kalbe yol diyor.
Kalpte tatlı acılar
Debreşiyor sancılar
Dökülünce inciler
Yarin dili bal diyor.
Sevda ateşten gömlek
Büyüdü ilmek ilmek
Çare değilmiş ölmek
Aşka hazır ol diyor.
10.11.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Aşka Susamak........................K
Aşka Susamak
Bir keder bulutu üstümde gezer,
Gözlerim çaresiz bakınıp durur!
Tonlarca aşk yükü yüreğim ezer,
Gözlerim ıslanır, dudağım kurur.
*****Meğer ne zor imiş aşka susamak;
*****İçimdeki seni, sensiz yaşamak.
Kalbimi acıtır sevda izleri,
Bitmeyen hüznümü kime anlatsam?
Vefasız üstümden çekti gözleri,
Kulağı duymaz ki sözüm dinletsem.
*****Meğer ne zor imiş aşka susamak;
*****İçimdeki seni, sensiz yaşamak.
Bu dilim döndükçe hep seni andım,
Yeşeren umutlar meğer hep düştü,
Rüyalar güldükçe, uykuda yandım!
Sallandı dallarım, yaprağım düştü.
*****Meğer ne zor imiş aşka susamak;
*****İçimdeki seni, sensiz yaşamak.
Dağında buz oldum, çölde söküldüm,
Kendimi unuttum seni yaşarken,
Acılar eritti; aktım, döküldüm,
Gözümden kayboldun sana koşarken.
*****Meğer ne zor imiş aşka susamak;
*****İçimdeki seni, sensiz yaşamak.
Mustafa Hoşoğlu
08.10.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Aşkı Gizem
Aşkı Gizem
Sevdası zor, aşkı gizem
Bilemedim nasıl çözem?
Bir kez evet demen için
Yar peşinde kaç yıl gezem?
Teni buğday, gözü ela
Güzelliği başa bela
İsteyeni çoktur amma
Bekârlığa vermez mola.
Derdi çoktur bu kalemin
Dedim neden var elemin?
Dedi yazmak zordur onu
Gözü sanki bukalemun
Senden gayrı yar bilmedim
Yüreğime denk bulmadım
Bu gönül sen diye diye
Yandı yürek hiç gülmedim.
Aşk tahtımda tek hanımsın
Bir tanemsin, sen canımsın
Bir kez sevdim, daha sevmem
Damarımda al kanımsın.
Nasıl sevdim bilebilsen!
Ne olurdu bana gülsen?
Dünyaları vermez miyim?
Bir gün çıkıp bana gelsen.
Sevda olsun tek davamız
Çiçek açsın aşk ovamız
Uçan kuşlar bayram eder
Hayat bulsa şu yuvamız.
Yanağında gül taşırsın
Yüreğimi çok kaşırsın
Sevdan ile kuşat beni
Gönül bahçem hep yeşersin.
Mustafa HOŞOĞLU
03.02.2022
Mustafa Hoşoğlu
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Aşkımız Masal Olsun
Aşkımız Masal Olsun
Doldur bir fincan kahve
Aşk kadar kutsal olsun
Gerçek sevda yoruyor
Aşkımız masal olsun.
Şu sevda konusunda
Herkes bir şey söyledi
Aşkın lezzeti beni
Sabır taşı eyledi.
Sevmeyenlerin aklı
Bir gün olsaydı bende
Özgürlüğe uçardım
Kalbim kalmazdı sende.
Tarifsiz hallerdeyim
Gönül aşkı bulalı
Kalbim hiç boş kalmadı
Senle doldu dolalı.
Adını yüreğime
Bilmem kim oldu yazan
Seni gördüm göreli
Yüreğim kaynar kazan.
Yine daldı gözlerim
Yârin sahilindeyim.
İradem esir düştü
Ben aşkın elindeyim.
Mustafa Hoşoğlu
31.05.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Aşkın Mertebeleri
Aşkın Mertebeleri
Ben aşkı çözemedim,
Benim için zor terim.
Özünü süzemedim,
Kafi gelmedi terim.
Yaratanı bilmemek,
İflasa gider emek,
Ne anlamı ver demek:
Yarına Allah Kerim.
Aşkın mertebeleri,
Çiledir tepeleri,
Cismimin zerreleri,
Sevginle yansın derim.(1.Mertebe)
Sevginden dönsün başım,
Sel misali göz yaşım,
Mutlak hasrettir aşım,
Vuslat özlemi yerim.(2.Mertebe)
Dostluğun sarhoş eder,
Ruhum tahtına tüner,
Sevdadan başım döner,
Divanen oldum Pirim! (3.Mertebe)
Sil kirimi, pasımı,
Yıka gönül tasımı,
Bitir artık yasımı,
Açılsın gönül ferim (4.Mertebe)
Bu şiddetli kareler,
Ol kalbimi pareler,
Dayanmaz pervaneler,
Kordur mekanım, yerim! (5.Mertebe)
Çılgınlık yaşıyorum,
Sevginle taşıyorum,
Kendimi aşıyorum,
İstersen canım verim.(6.Mertebe)
Ruhum Cemalin arar,
Gözüm seyrine dalar,
Nurun sonsuza salar,
Aşk nişanı bu durum.(7.Mertebe)
Aşk ötüyor bülbülüm,
Ölmeden geldi ölüm,
Enel Hakk’tır ödülüm,
Hakk’ta yok oldu serim.(8.Mertebe)
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Saydık sekiz mertebe,
Biri edilse hibe,
Nefis yapıştı dibe,
Bataklıktır siperim.
Mustafa Hoşoğlu
26.07.2011
Enel Hak: Allah'la bütünleşmek, Allah'ta yok olmak. Haktan başka bir şey hissetmemek
Mustafa Hoşoğlu
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Aşkın Peşine Düştüm...........K
Aşkın Peşine Düştüm
Aşkın peşine düştüm; dere tepe demeden,
Yolu tarif eden yok, sorup duracak mıyım?
Kemiklerim saymaca, yaşanır mı yemeden?
Şu kısacık ömrümde acep bulacak mıyım?
Ovaya haber saldım, dağı işaret etti,
Tepelere tırmandım, dediler şimdi gitti,
Çiçekler rastlamamış, gülün umudu yitti,
Bülbül de arıyormuş, güle soracak mıyım?
Geçen buluta sordum; dedi yağmuruma bak,
Kavuşmak kolay değil, sen de benim gibi ak!
Bu yolda yanmak gerek, gel de şimşek gibi çak.
Ömrüm yollarda kaldı, daha kalacak mıyım?
Ağaçları unutup yıldıza gölge sordum.
İlerlemesin diye zamana tuzak kurdum,
Çöller mekanım oldu, düşler ülkesi yurdum.
Ayaklarım yoruldu, kolum yoracak mıyım?
Beynim yalnız sıkıldı, cevherini özledi,
Mülk Sahibi şefkatle irademi izledi,
Kendine çıkan yolu tefekkürde gizledi,
Bahşedilen hikmeti görüp alacak mıyım?
Oysa: Aşk çok yakında, kalp sesi haklı imiş,
Hakikati görmeyen göze yasaklı imiş,
Mevla’mın yarattığı nimette saklı imiş,
Hayalleri bırakıp adam olacak mıyım?
Mustafa Hoşoğlu
08.05.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Aşkına Doyamadım
Aşkına Doyamadım
Besmelesiz başladım
Aşkına doyamadım
Gülüm senin yerine
Kimseyi koyamadım
Sevdam damdan inmedi
Mektebinde okudum
Aşkın her evresini
İlmek ilmek dokudum
Göz gördü gönül sevdi
Bu kaderin suçu ne?
Güzel al yatır beni
Ela gözün içine
Pay istedim neşeden
Aşk hep döndü köşeden
Kafayı demlesem de
Cin çıkmıyor şişeden
Dilden dökülür hece,
Sorma bu halin nice,
Seni yazmak istesem,
Ne gün yeter ne gece.
Zülüfler kaş üstüne
Gözlükler baş üstüne
Havası bir acayip
Taş koymaz taş üstüne
Mustafa HOŞOĞLU
12.03.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Aşkla Meşk................O
Aşkla Meşk
Aşkla uğraşma fazla sağ gösterip sol vurur,
Önce yakar kül eder, rüzgar ile savurur,
Israr edip durursan intikamı ağırdır,
Çeker ıssız çöllere,hasretiyle kavurur.
Hiç kimseler sevdama sen kadar yakışmadı,
Bu gözler senden başka tutkulu bakışmadı,
Gittiğin günden beri yanarım alev alev,
Unutmaya çalıştım yüreğim yatışmadı.
Gülümsemek huyundur,güzellikler özünde,
İyimserlik rüzgarı mekan tutsun sözünde,
Karanlık fikirleri sürgün et uzaklara,
Kalbinin güzelliği güller açsın yüzünde.
Yapmacık olmamalı, gülmek içten gelmeli
Gözlerine ayar çek, çirkini görmemeli,
Yüreğin sevgi dolsun çıkar kini, nefreti,
Beynin güzelden gayrı başka şey bilmemeli.
Sevdalı bakışlarla gülücükler saçarsın,
İncileri yayarken gonca güller açarsın,
Negatif duyguları itersin ters yönlere,
Ufukta şer var ise, sen iyiye kaçarsın.
Güneşin kaybolmasın ey güzeller güzeli,
Sofran muhabbet olsun, kaşığın sevgi seli,
Dost yüreğin kocaman, aşk kanına işlesin,
Üzerinden kalkmasın ebedi sevgi yeli.
Bu ne güzel yürektir; iyiliğe hamd eder,
Bir iltifat eylesem bana mislini öder,
Bu bir hakikat sözü, abartıdan beridir,
O gül yürek yanında barınamaz gam, keder.
Ağrılar çeşit çeşit; silinmez söz ağrısı,
Yürekleri eritir, tutuşan köz ağrısı,
Hançer, kurşun ağrısı zamanla unutulur,
Ölmeden unutulmaz, dinmez kem söz ağrısı.
Baktım iltifatlara hemen geldim hizaya,
Bir yıldıza göz attım, bir dönüp baktım aya,
İnciler ve pembeler uçuştu etrafımda,
Aklımı yeller aldı, kaldım kanatsız yaya.
Gökten iltifat yağdı, kimi al kimi beyaz,
Hemen baktım semaya, sandım alırım biraz,
Şu kıskanç ahvalimle kaçırdım güzelliği,
Benim payıma düşen soğuk geceden ayaz,
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Pembe düşler kurmuştum zemini kardan beyaz,
Kapıldım aşk yeline zannettim bitmez bu yaz,
Sayende Hakkı buldum, şükür geldi aklıma,
Artık rotam değişti, dilime düştü niyaz.
Mustafa Hoşoğlu
18.12.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Aşkta Güven Olmalı
Aşkta Güven Olmalı
Aşkta güven olmalı,
Saygı ile dolmalı,
Kısa bir heves değil,
Mezarda son bulmalı
Güven, saygı, sadakat
Emekle bulur takat,
Olursa lakin, fakat,
Aşk bulamaz ifakat.
Hayde kız gel yanıma
Kanın aksın kanıma
Efsunlu bakışların
Şifa olsun canıma.
Aşk denen şu kefere
Yine çıkmış sefere
Benim sevdam kutsaldır
Değiştirmem safire.
Kız uğraşma tenimle
Halvet olma benimle
Benim yolum çok farklı
Yürüyemem seninle.
Saçılıp yayılırsın
Gülmekten bayılırsın
Seni ancak üç kere
Öpersem ayılırsın
Seviyorum derinden
Yaklaşamam serinden
İzin ver sarılayım
Sarhoş eden yerinden
Mustafa HOSOGLU
25.07.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Ateş Bağrıma Düştü
Ateş Bağrıma Düştü
Ateş bağrıma düştü,
Sön demekle söner mi?
Yar şifayı sunmasa,
Bu yangın hiç diner mi?
Sıladan haber gelmez
Aramızda dağlar var.
Halim nicedir bilmez
Hasret kokan bağlar var.
Bu kadar güzellerden
Düşmedi ocağuma
Sevduğumun adını
Kazıdum bıçağuma.
Şu karşıki adaya
Karadan yol gitmeyi
Nedendur bilemedum
Dertlerum hiç bitmeyi.
Ağacın dallarına
Yel değmeden sallanmaz
Elmaya güneş lazım
Dua ile allanmaz.
Gözümden uyku akar
Göz kapağım düşende
Gözler acayıp bakar
Sevda kalbe düşende
Mustafa Hoşoğlu
05.11.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Atışma
Atışma
antoyi tarayirum
kendumi arayirum
beni gören var midur
herkese sorayirum :)))) .....mustafa hoşoğlu
bak sağa ne deyirum
haboyle gideyirum,
haritam çıkmaz sokak
nerdeyum bilmeyirum, :))) .....mustafa hoşoğlu
bizim ora yokuştur
gezinmesi pek hoştur
yolu bulmak istersen
birazcık daha koştur.......şair yusuf Değirmenci
hep düşünme gidişi
zor belleme her işi,
tüm kavramlar kardeştur
yokuşun var inişi,.........mustafa hoşoğlu
takaya binmedun mi giymedun mi çizmeyi,
ekmek içi hamsiyla yapmadun mi gezmeyi,
zannedersem duymadun Temeli,Fadimeyi,
on yılın boşa gitti kapamadun şiveyi :))) ...mustafa hoşoğlu,
görevim çok ağurdi boş zamanum yok idi
hamsiyi çok yedim de buğlaması yok idi
sabah evden çıkar ken heote karnım tok idi
-ben be temeli gördüm nede şu fadimeyi
-severdim haklarında fıkralar dinlemeyi..........Şair Yusuf Değirmenci
işler ağır olsa da vardır kolay bir yönü,
takayla dolar taşar sabah Farozun önü,
hamsiyla hazırlanır onlarca çeşit menü,
Tirabzonda her uşak aslında bir temeldur,
Sokaktaki her kızun bir adi Fadimedur :))) ....mustafa hoşoğlu
haçan ben hemşerumi,gözlerunden tanirim
en cüzel burunlar da onlardadur sanirum
Temel de benum,Fadime de benum daa
Bizum uşaklar candır,ben kendumden bilirim :))))) ............f.meltem ege
Trabzona varınca raslamişum Temele
Dedin ne iş yaparsun inşaatta amele
Dedim kazancın nedur hiçparan olacakmı
kendim mütahit oldum başmamışım temele
inşaatım bitince daire satacağum
fadimeye anamı kaynanayaapacağum
istanbulara gelip bir yuva kuarcağum
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Babası vermez ise alacam kaçacağum........şair yusuf değirmenci
temel odi mutayit fadime de taşeron,
otogar yapayiler içinde yetmiş peron,
aldılar yüz kemençe verdiler işçilere,
inşaat biter bitmez kuracaklar bir horon.........Mustafa Hoşoğlu
24.07.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Atışma Maniler............O
Atışma-Maniler
Balık oynar derede
Kaynasın tencerede
Yar beni görmek için
Sabahlar pencerede. m.h.
Sular soğuktur soğuk
Pencerede var kovuk
Yar gelince kapıya
Açamam evde yoğuk. b.a.
pencereden bakarken
göz atarsın kovuktan
sen kapıyı tutarken
ben ölürüm soğuktan. m.h.
Bakamam pencereden
Sen karşımda dururken
Tutamam ki kapıyı
Sen soğuktan ölürken. b.a
sevindim bu sözüne
çok ısındım özüne
baktırmadan gelirim
kız kıyamam gözüne. m.h
Sözüm de bir özüm de
Kaşımda bir gözüm de
Kim ne demişse demiş
Gülücük var yüzümde. B.a.
Varsa yüzde gülücük
Daha ne ister çocuk
Anan veremem dedi
Benim kızım çok küçük. m.h
Yüzümdeki gülücük
O kadarki küçücük
Neyleyim ki ben yari
Çünkü yaşım çok küçük. b.a.
Kız okşarım elimle
Şımartırım dilimle
Küçüklük engel değil
Büyütürüm sevgimle. M.h.
Ben sensiz de yaşarım
Bilsen ne dağ aşarım
Senin bu yaptığına
İnan ki çok şaşarım. B.a
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Sevdaya başlamadın
Coşup da taşamadın
Bensiz yaşarım dersen
Sen aşkı yaşamadın. m.h.
Sevdayı çoktan aştım
Göz üstünde bir kaştım
Kıymetim bilmediler
Gözden akan bir yaştım. B.a.
Kurbanım kalem kaşa
Gözünden akan yaşa
Sana kıydırır mıyım
Kurşun yağsa bu başa. M.h.
sular akar olur sel
hasta eder soğuk yel
Kapıyı açamazsan,
Pencereden atla gel. m.h.
Sel olunca buralar
Gelemem ki sana yar
Yar pencere aralar
Fakat bana olur dar. B.a.
Ortalık boran,karlık
Sana veriyor darlık
Daha canın sıkılmaz
Kız yaparsak sevdalık. M.h.
Bir gül verdim Zehraya
Başım girdi belaya
Dedi sen mecnunumsun
Attı beni sahraya. M.h
Ulaşılmaz yol aşar
Olmaz bu sevda taşar
Düzgün yar olmayınca
İnsan sevdasız yaşar. B.a
Yar bu sevdan çok ağır
Ben bunu taşıyamam
Susuz yaşarım ama,
Sensiz hiç yaşayamam. M.h.
Sevdamı kimler taşır
Varsın sende taşıma
Derelerden su aşır
Bakma hiç göz yaşıma. B.a.
Görüp de geçemem ki,
Bakmadan seçemem ki,
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Gözün yaşlı dururken
Silmeden edemem ki. M.h.
Sen benim iki gözüm
Doğrudur benim sözüm
Nereden gördüm seni
Sevgidir,aşktır özüm. B.a.
Gözüne nur dolayım
Sözüne ram olayım
Söyle nerdesin güzel
Gelip seni bulayım. m.h.
Bulamazsın ki beni
Şu dağları aşsan da
Göremezsin seveni
Gözlerini açsan da. B.a
Yollar yürünmek için
Dağlar delinmek için
Uzaklar hep yakındır
Yare kavuşmak için. M.h.
Gülüşün baş üstüne,
Busem var kaş üstüne
Yaşadığın bileyim
Gül koklanmam üstüne. M.h
Gülümü soldurdular
Toprağa doldurdular
En sonunda vefasız
Saçımı yoldurdular. B.a.
Sen nadide bir gülsün
İçimdeki bülbülsün
Kıyamam bir teline
Seni solduran ölsün. M.h.
Bir gülün ömrü kısa
Geldiler herkes yasa
Sonunda kıydılar ya
Şu körpecik canıma.b.a.
Herkesin ömrü kısa
Buna eyleme tasa
Bak ömrün uzayacak
Aşkı koyma nadasa. m.h.
İyi ki gördüm seni
Özledim tatlı sesi
Yanağında busesi
Herkesin sevgilisi. B.a.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşk için akar kanlar
Seveni sever canlar
Sevgiyle bir nazara
Yüreğim erir,damlar. M.h.
Dediğim dedik dersin
Sen kalbimde bir yersin
Yüce rabbim hep sana
Çok uzun ömür versin. B.a.
Söz uzayıp gidiyor
Ömür gelip geçiyor
Huzur dolu bir yaşam
Bu can sana diliyor. M.h
Mustafa Hoşoğlu-Birgül Afşin
Mustafa Hoşoğlu
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Atışma Temel-Fadime
Atışma Temel-Fadime
Nar tanesi,çok tanesi
Şen şakrak olur hanesi
Onca güzeller içinde
Benum yârum bir tanesi..........TEMEL
Nazar etmesen ne olur
Dil tutulur,göz yorulur
Haçan daha emek versen
Sevdaluk tam bizi bulur..........FADİME
Evet yari nazar ettum,
Kem gözüme azar ettum,
Güzel yari ben soldurdum
Mekânumi mezar ettum..........TEMEL
Senin aklin sende midur?
Bunlar boyle kolay midur?
Hani emek,hani sabur?
Vuslat oyle kolay midur? ..........FADİME
Güzel nazarlık olunca,
Yürek akıp da dolunca,
Sevdalum demek isterim,
Yüreğime sorulunca..........TEMEL
Laz kizinu alacaksan
Saçuna taç takacaksan
Biraz eğil,bükül,yorul
O'na talip olacaksan..........FADİME
Bu sevdada tek sucluyum,
Az da olsa ben mutluyum,
Bir gün seveceksin diye,
Yine senden umutluyum..........TEMEL
Haçan yetmez,yine yetmez
Ağzınla kuş tutacaksun
Ha bu şiir benu kesmez
Daha destan yazacaksun..........FADİME
Şiir yetmez, sağa destan,
Hırka,gömlek, üç de fistan,
Hele gel şu yanlaruma,
Çıkarayım seni baştan..........TEMEL
Senin anan güzel midur?
Ben Şirin, sen Ferhat mudir?
Padişahun oğli musin?
Sevdan Hint kumaşi midur? ..........FADİME
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Kız saçın başın yolarım
Sevdan başına çalarım
Bir fışkıdan anlamazsın
Bu şiiri de yakarum..........TEMEL
Sankim şiirine kalduk
İstemem boyle sevdaluk
Hem burnun da büyük idi
Git,Allahaısmarladık..........FADİME
Gız Fadime, cideymisun?
Temel'e neler edeysun?
Temel sensiz yapar midur?
Haçan peni bilmey misun? .......TEMEL
Vır vır edip durma da get
Yaşamama müsade et
Kari gibi ağlayisun
Furmadiğuma da şükret...........FADİME
Sağa küsmüş gibi yaptum,
Nazına,cilvene taptum,
Sen da beni seveyisun,
Gözlerinden mana kaptum..........TEMEL
Temel'umsun, has uşaksın
Biraz daha koşacaksun
Boyle nazlar edettendur,
Az daha yorulacaksın..........FADİME
Baban seni pağa verdi,
Anan cazu,gebermedi,
Sağa olan bu hasretum,
Bil ki sona hiç ermedi..........TEMEL
Tamam ben da seveyirum
Yollarına öleyirum
Birak biraz naz edeyum,
Ondan sonra geleyirum..........FADİME
İnci,boncuk gerdanına,
Onbeş burma kollarına,
Haçan ölmeye hazirdur,
Ha bu uşak yollarına..........TEMEL
Biz bulduk birbirumizi
Kimse kısmanmasun bizi
Siz de mutluluk dileyin,
Mevlam ayurmasin bizu..........TEMEL ve FADİME
Figen Meltem Ege-Mustafa Hoşoğlu
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Mustafa Hoşoğlu
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Avradı Aldım Kızdan
Avradı Aldım Kızdan
Tarlayı aldım bozdan
Avradı aldım kızdan
Yârimin süslerine
Ne cep kaldı ne cüzdan
Ye Şubat arpasını
Sev Martın sıpasını
Sadık yar arar isen
İyi seç babasını
Martta hayal bol olur
Nisan gelir sel olur
Akşam yâri küstürme
Gün doğmadan el olur
Evden çıkmadan yazın
Pazarda malı süzün
Değişmesi zor olur
Avrat alırken gezin
Erken kalkan yol alır
Tez evlenen döl alır
Her söze kulak asan
Nasihati bol alır.
Kim karayla dalaşır
Ona kara bulaşır
Bir kararda durmaya
Diyar diyar dolaşır
Bağı gör, üzüm olsun
Gönülden sözün olsun
Yâri daim hoş eyle
Sevmeye yüzün olsun.
Sayma deve dişini
Sorma avrat yaşını
Yosmaya takılırsan
Çok kaşırsın başını
Sel gider, kumu kalır
Sevenin gamı kalır
Gece yola çıkanın
Elinde mumu kalır
Gece görüp bez alma
Bir bakışla kız alma
Ayran gönüllü yâre
Güvenip de söz alma
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Leblebiden nem kapma
Aklınla yoldan sapma
Sen de dokuz aylıksın
Bu kadar cilve yapma
Mustafa Hoşoğlu
09.12.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Ay Doğar Pırıl Pırıl
Ay Doğat Pırıl Pırıl
Ay doğar pırıl pırıl
Gece ayaz olur mu?
Yar seni sevdim diye
Bu kadar naz olur mu?
Ayrıldım sevdiğimden
Gözlerim daim nemli
İçki haram dediler
Çayı içerim demli.
Kız senin yollarına
Yoruldum çıka çıka
Kimseyi beğenmedin
Şimdi oldun antika.
Baban vermedi seni
Sıktı bana kurşunu
Madem evde kalmışsın
Anan kursun turşunu.
Aşkı çıkmaza soktun
Gel bu işi ayıkla
Kız benim günahımdan
Koca diye sayıkla
Hislerimle oynadın
Yüreğin taştan duvar
Senin gibi şeytanı
Allah katından kovar
Mustafa Hoşoğlu
11.02.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Ay Doğdu Pencereme
Ay Doğdu Pencereme
Ay doğdu pencereme
Gecenin serininde
Yâri aradım durdum
Kalbimin derininde.
Ay doğdu pencereme
Geceye konuşurum
Sevdan kalbimde tüter
Hep pişer hem üşürüm.
Ay doğdu pencereme
Yârimin yüzü gibi
Bu amansız sevdamız
Bitmeyen dizi gibi.
Ay doğdu pencereme
Sanmışım yârim baktı
Ateş yakmadı beni
Beni bu sevda yaktı.
Ay doğdu pencereme
Geceye git der gibi
O yârin bakışları
Beni baştan yer gibi.
Ay doğdu pencereme
Efsunu güle geldi
Bir bakıştık yar ile
Aşkımız dile geldi.
Mustafa Hoşoğlu
07.07.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Ay Düştü Pencereme
Ay duşti pencereme,
Yarumun yuzi gibi.
İşledi yureğume,
Ateşun közi gibi.
Bir yar sevdum ay gibi,
Huyi arsuz tay gibi.
Bakışı ok yağmuru,
Kaşlar gergin yay gibi.
Aşk başumda tüteyi,
Hilal kaşlim ne deyi?
Gel kavuşalum yarum,
Ömür çabuk biteyi.
Ne alur ne satarsun,
Hep yaruna atarsun,
Başkasindan soz etsem,
Kaşlaruni çatarsun.
Uçak gider havadan,
Yoli yoktur karadan,
Bizi kavuşturur mi?
Yeri goği yaradan.
Güneş aya ışıktur,
Göz sevdaya eşiktur,
Niye anlamayisun?
Habu uşak aşiktur……Nakarat
26.01.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Ay Gülüm!
Ay Gülüm!
Mavi göz ilacımdır
Yaram derin ay gülüm!
Sensizlik tek acımdır
Dermanım ol vay gülüm!
Bu gönül sana bakar
Aşk suyum sana akar
Hasretin bağrım yakar
Kerem eyle oy gülüm!
Aşkı gözünden içtim
Bil ki kendimden geçtim
Sevda deryana düştüm
Feryadımı duy gülüm!
Nazarın ruhum okur
Endamın aşkı dokur
Yüreğim fokur fokur
Gel bu sese uy gülüm!
Beni gönlüne düşür
Aşkım kalbinde pişir
Sevdam ayazda üşür
Yüreğine koy gülüm!
Ruhun ruhumla dolsun
Gönlümde huzur bulsun
Sevdam azığın olsun
Aşkım ile doy gülüm!
Bir edelim canları
Unutalım dünleri
Vuslat diyen günleri
Hasretinle say gülum!
Mustafa Hoşoğlu
10.04.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Ayak Yorgun El Nasır
Badenim Yatak Yorgan
Bedenim yatak yorgan
Ruhum nerde geziyor?
Sabahın ışıkları
Gözlerime sızıyor.
Kazdım durdum tarlayı
Ayak yorgun, el nasır
Toprak açmış koynunu
Neyime gerek hasır.
Canım uzanmak ister
Gözüm kaldı çimende
Bir fincan kahvem olsa
Aklım kalmaz Yemen'de
Terim düşmüş toprağa
Tenimdeki har mıdır?
Şu dünyanın içinde
Bana bahar var mıdır?
Şu dünya mektebinde
Kalem bildim kazmayı
Ben topraktan öğrendim
Okumayı, yazmayı.
Başak yarar toprağı
Kimi gür, kimi cılız
Benim ile büyüdü
Benimle doğan filiz
Bir gün hesap sorar mı?
İstemeden bastığım
Toprak susuz kalır mı?
Yaşım emse yastığım.
Mustafa Hoşoğlu
01.07.2020
Mustafa Hoşoğlu
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Ayın Şairi
Ayın Şairi
Nadide çiçeklere erilmez gül diyorlar,
Cem olmuş hallerine Güldeste söylüyorlar,
Bu en güzel yürekler lütuf ihsan ederek,
Ayın şaiiri diye beni şimartıyorlar..
Mustafa Hoşoğlu
06.09.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Ayrıldın Aramızdan
AYRILDIN ARAMIZDAN
SÖZ ETMESİ KOLAY MI?
DİNMEYEN YARAMIZDAN
BİZİ YASA BOĞARAK
AYRILDIN ARAMIZDAN
KİMSEDE GÖREMEDİM
SENDEKİ GÜZEL HUYU
MEVLAM RAHMET EYLESİN
HUZUR İÇİNDE UYU!
AYLAR YILLAR GEÇSE DE
ÖZLERİM ADAŞIMI,
NERDE RESMİNİ GÖRSEM
HİÇ TUTAMAM YAŞIMI!
BİR CEVAP BULAMADIM:
BİZE KİM MANGAL EDER?
ŞİMDİ YOKSUN YANIMDA
GÜNLERİM BOŞA GİDER.
KOMŞULUK HUSUSUNDA
BİZE ÇOK ŞEY ÖĞRETTİN
RABBİMİN CEMALİNİ,
CENNETİNDE SEYRETTİN.
TELEFON REHBERİNE,
FISTIK DİYE KAYDETTİM,
YAŞIM BOŞUNA DEĞİL,
KARDEŞİMİ KAYBETTİM.
ÖZ KARDEŞİM DE GÖÇTÜ
BU KADAR AĞLAMADIM!
KİMSE İÇİN SENDEN ÇOK,
CİĞERİM DAĞLAMADIM.
BÜTÜN HAKLARIM HELAL,
GÖNÜLDEN ARKADAŞIM!
HUZUR-İ İLAHİDE,
BEKLE BİZİ KARDAŞIM!
Mustafa HOŞOĞLU
01.11.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Ayrılık Sancısı Düştü İçime............O
Ayrılık Sancısı Düştü İçime
Seherde uyandım yaşım sel gibi,
Ruhumda bin azap, tenim üşüyor,
Rüyamda nazlı yar baktı el gibi,
Sarardı yaprağım, bir bir düşüyor.
Ayrılık sancısı düştü içime,
Yanıldı hislerim, gitti gücüme,
Artık bir teselli yoktur acıma,
Hicranı düşünmek bağrım deşiyor!
Kaderim gülmüyor, moralim bozuk,
Ciğerim yanıyor, gururum ezik!
Sevgiyle beslenen emeğe yazık!
Yüreğim alevde, korda pişiyor!
Duygular pak olsa kalpten çıkar mı?
Gönülden seven yar ele bakar mı?
Ayrılık değmese yaşlar akar mı?
Pınarlar tükendi, gözüm şişiyor!
Özümde değişti aşkın kurgusu,
Kalbimi deliyor sevda vurgusu!
Uykumu kaçırdı rüya korkusu!
Geceler kâbusum, aklım şaşıyor!
Talihim düşürdü yârin dilinden,
Nasibim kovuldu vuslat ilinden,
İçecek meyim yok aşkın elinden,
Yeniden denemek boyum aşıyor!
Mustafa Hoşoğlu
11.01.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Ayrılık Zor Geldi
Ayrılık zor geldi, çekemiyorum,
Gideli ocağım tütmez oldu yar.
Sevdayı başımdan ekemiyorum,
Hayalin gözümden gitmez oldu yar.
Beynimde anılar her dem didişir,
Virane hanemde baykuş ötüşür,
Yüreğim aşkınla yanar tutuşur,
Aldığım nefesler yetmez oldu yar.
Yellere sorarım o mis kokunu,
Bağrıma sapladın hasret okunu,
Kan doldu gözüme, yuttu akını,
Hayalim firarda, yatmaz oldu yar.
Ben nasıl yaşarım yürek yanarken?
Bu beniz solmaz mı ciğer kanarken?
El ayak buz olup tenim donarken,
Bağımda bülbüller ötmez oldu yar.
Ekini kurutur yazın fazlası,
Lezzeti kaçırır hazın fazlası,
Sevdayı öldürür nazın fazlası,
Bu nefret ne için bitmez oldu yar?
Önüne aşkımı sermek isterdim,
Laleyi, sümbülü dermek isterdim,
Bir ömür canımı vermek isterdim,
Bu eller bir gülü tutmaz oldu yar.
Hicrana sebep ne, bilemiyorum?
Zoraki olmuyor, gülemiyorum,
Dizine yatmadan ölemiyorum,
Azrail tabutu satmaz oldu yar.
Gelmeye gücüm yok, yanına aldır,
Ölmeden bir görün, bir lahza güldür,
Ya yaşat bu canı, ya gel de öldür,
Bu ceset beş para etmez oldu yar.
19.11.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Ayşeler
Ayşeler
Kar yağdı, rüzgar esti,
Hep buz tutti meşeler,
Fadimenun ahından,
Yaktı beni Ayşeler.
Atıldum köşelere,
Sarıldum şişelere,
Tövbe olsun bir daha,
Bakarsam Ayşelere.
Gelin oldi Ayişem,
Duvak omuz aşağa,
Kız nasıl kıyabildun,
Bu sevdali uşağa.
Atıldum köşelere,
Sarıldum şişelere,
Tövbe olsun bir daha,
Bakarsam Ayşelere.
Beni nasıl unuttun?
Öldü mü duygularun,
Sevdam kabusun olsun,
Bölünsün uykularun.
Atıldum köşelere,
Sarıldum şişelere,
Tövbe olsun bir daha,
Bakarsam Ayşelere.
Bi haber getur bana,
Ne olur sabah yeli!
Tam iki sene oldi,
Ayşemi görmeyeli.
Atıldum köşelere,
Sarıldum şişelere,
Tövbe olsun bir daha,
Bakarsam Ayşelere.
Gözümde yaş kalmadi,
Hep akti kıranlara,
Ahum Cehennem olsun!
Bizi ayiranlara.
Atıldum köşelere,
Sarıldum şişelere,
Tövbe olsun bir daha,
Bakarsam Ayşelere.
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Mustafa Hoşoğlu
27.03.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Az Deyi...O
Az Deyi
Taktum elun kızına,
Aşkum için söz deyi,
Çıkamadum hizina,
Ne yaptumsa az deyi.
Kürk aldum, kaftan aldum,
Yetmedi fistan aldum,
Kükredi alttan aldum,
Bütün bunlar vız deyi.
Etilerden katum var
En lüksünden yatum var
Kordon boyu hatum var
Hayalini çiz deyi.
Dedum yar sevdum seni,
Birazcık dinle beni,
Bu yara değil yeni,
Bas yarana tuz deyi.
Severum seni candan,
Bakup da geçme yandan,
Göçerum bu dünyadan,
Mezaruni kaz deyi.
Tarifsizdur hislerum,
Sanadur nefeslerum,
Kanum ile beslerum,
O nameler saz deyi.
Mektuplar desteledum,
Şarkılar besteledum,
Gelecek listeledum,
İşin yoksa yaz deyi.
Ömrümü heba ettum,
Yalvarmakla tükettum,
Gururumu geberttum,
Benum için haz deyi.
Gel derum, kaçar gelmez,
Aşkın halinden bilmez,
Gözüm yaşını silmez,
Feryaduma caz deyi.
Bak eyidur işlerum,
Rahatuni düşlerum,
Kuş sütüyle beslerum,
Kuş küçüktür kaz deyi.
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Biliyorum seversun,
Niye inat edersun?
Bir gelur bir gidersun,
İşve,cilve, naz deyi.
Dedum delirtme beni,
Sevmem inat edeni,
Kaçiracağum seni,
Niyetini boz deyi.
Kız sen eyi değilsun,
Sevdaluğa meyilsun,
Hasta kalbun ayilsun,
Nazar deyi, göz deyi.
Turna bakışli yarum,
Sırma nakışli yarum,
İniş çıkışli yarum
Bekle gelsun yaz deyi.
Kalbime vuran oldun,
Ruhuma boran oldun,
Bağıma viran oldun,
Koy bağruna buz deyi.
Aşk altında ezdurma,
İlden ile gezdurma,
Beni candan bezdurma,
Yürek sesum cız deyi.
Karartma sabahumi,
Gel alma günahumi,
Duy ahumi vahumi
Deli gönlün üz deyi.
Güzel emellerum var,
Sağlam temellerum var,
Senun ne hallerun var?
Oni demem, giz deyi.
Bak, anan çoktan razı,
Baban Hitler,sen Nazi,
Haçan terk et bu nazi.
Biraz daha süz deyi.
Sevginun seli oldum,
Aşkundan veli oldum,
Busenla deli oldum,
O elektrik,faz deyi.
Aşkum sağa dert midur,
İnat basiret midur,
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Baban aşiret midur,
Hakkumda infaz deyi!
Göz yaşumi akturma,
Beni ele bakturma,
Dağı taşı yakturma,
Sen delisun Laz deyi.
Aşk var ama bilen yok,
Efsane var, ölen yok,
Mecnun oldum yalan yok,
Leyla Mecnun biz deyi.
Mustafa Hoşoğlu
08.01.2010

Bakma onun yüzüne
Değer verme sözüne
Bir hafta dayanamaz
Gelir senin dizine: :)))

Feyzi Kanra

Kalmadi mülkum malum
Kötiye gitti halum
Hala edeyi çalum
Verduklerun cüz deyi
Yüreğum yanıverdi
Atından iniverdi
Sırtuma biniverdi
Hadi artuk yüz deyi
Düşündüm kara kara
Omuzum oldu yara
Kırbacı vura vura
İsteyurum hız deyi....Mikdat bal
Mikdatiyi güldürdün
Derduni zor bildurdun
Buraları doldurdun
Hemen hemen cüz deyi…..M.Bal
Dedum, sevmem bir daha
Aşka vermem çok paha,
Kararı ver sabaha,
“Uşak bu ne hız deyi”............M.Hoşoğlu
Sana takılı idi
Sanmam akıllı idi
Birazcık kıllı idi
Getur bağa muz deyi…….M.Bal
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Al beni kaçur dedi,
Uçakla uçur dedi,
Denizi geçur dedi,
Dere soğuk buz deyi............M.Hoşoğlu
Eğer çok yersen tuzu
Çok kullanırsın buzu
Elden kaçırttın kızı
Habu uşak yoz deyi………..M.Bal
Dedim çok şey isteme,
Fazla gelme üstüme,
Almam seni listeme,
Doksan dokuz, yüz deyi.....M.Hoşoğlu
Yalvardı rica etti
Bitti mecali bitti
Kurtulamadı gitti
Bu uşak uyuz deyi……..M.Bal
Ana inat eslemez,
Baba susar seslemez,
Aç gözünü beslemez,
Anama sen kız deyi.........M.Hoşoğlu
Taşı atarsun çama
Kaçurdun kızı dama
Baba konuşmaz ama
Bolaşkeme vez dedi……..M.Bal
Yalvardı, gel al beni,
Pencereden çal beni,
Yüreğune sal beni,
Doğurtma dokuz deyi.....M.Hoşoğlu
Kabdurursun kenduni
Beğenmedi fenduni
Aştun gittun benduni
Korkarum öküz dedi………M.Bal
Birak afra tafrayı,
İç Samsun’u Bafra’yı,
Hatun kurdu sofrayı,
Gel midene diz deyi.....M.Hoşoğlu
Sofrada varsa mısır
Beni alırsın esir
Ekmeği iyi ısır
Çiğne çiğne ez deyi…..M.Bal
Dedi bitir tabağı,
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Dedim getir kabağı,
Dedi ekmedin bağı,
Şimdi mevsim güz deyi.....M.Hoşoğlu
Mustafa Hoşoğlu
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Az Gelir
Az Gelir
Yollarımda kar var, yüreğimde buz
Darlanma ey gönül! Bekle yaz gelir.
Kışa kapı açar giderken her güz
Sabrı öğrenirsen vuslat tez gelir.
Bir nişan ararken faslı bahardan
Hüzünler içerim ley ü nehardan
Mevlam azat eyle ol narı hardan
Aç gönül bin huri bulsa az gelir.
Gönüller bir ise her an yaz olur
Sevmeyi bilene dertler az olur
Canandan gelmişse acı haz olur
Aşk ile pişmeyen aşka göz gelir.
Her büyük düşünen büyük yaşamaz
Hayalde uçanlar bendi aşamaz
Nefretin kazancı derdi boşamaz
Kalbi ölü nefse ölüm öz gelir.
Muhabbet içinde kaşlar çatılmaz
Rüya görmek için gidip yatılmaz
Tevazu erdemdir, pulla satılmaz
Cahilin dilinden nahoş söz gelir.
Halis bir niyetle yoksa icabet,
Dilek Hak Katında bulmaz necabet,
Uslanmaz nefisten bence hicap et
Aşkı bilmeyene sevda yoz gelir.
Mustafa Hoşoğlu
06.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Azrail'le Sözleşme
Azrail'le Sözleşme
Azrail’le anlaştık, sözünde durur bence:
Sözleşme yazılırken aklım tutulmuş meğer!
Dedim bana gelmeden haber ver on yıl önce,
Hikmeti anlamayan fazla akılmış meğer…
Azrail’e demiştim: “Haber verirsen eğer,
Yaparız bir hazırlık senin şanına değer”
İlk haberi ardından sırada imiş diğer,
Dedi çok haber verdim, gece bakılmış meğer!
Göze düşer perdeler, örter Nur’u kara set,
Düşmüş nefsin derdine, nasıl yapsın feraset?
Bekler intikal etsin babasından veraset…
Akıl, sıhhat, afiyet nimet değilmiş meğer(!)
Görmemezlikten geldim ecel denen rehberi,
Saçlarıma ak düştü, okumadan defteri,
İşaretleri örttüm, hep gizledim haberi,
Sararmış yapraklarım, dalım eğilmiş meğer(!)
Kayıp oldu ışığım, gözlerim görmez oldu,
Hafızam gitti geldi, yönümü bilmez oldu.
Satışa çıkarıldım, müşteri almaz oldu(!)
Düştüm tane peşine, unum dökülmüş meğer!
Dost acı söyler diye düşman gözüyle baktım,
Pireden kuşkulanıp yorganlarımı yaktım,
Vehmime kulak ucu hezeyanlara taktım,
Siper bulamıyorum, kalem yıkılmış meğer!
Yavaş yavaş çekildi bacaklarımdan güçüm,
Ona buna darıldım hiç yokmuş gibi suçum,
Hırsın kurbanı oldum, yarına kaldı öcüm!
Yüküme kızıyordum, belim bükülmüş meğer!
Oysa gelecek yakın, hiçbir şey değil uzak,
Gençliğine güvenmek İblisten gelen tuzak.
Kaydırır ayağını, her sözü yağlı kızak…
Elimi uzun sandım, yenim sökülmüş meğer!
Ne Lodos var ne Poyraz, uçtu başımdan tacım,
Onca uğraşa rağmen günbegün arttı acım!
Artık fayda vermiyor, tebdil oldu ilacım,
Suçu tabipte gördüm, ipim çekilmiş meğer!
Konuş işit ne fayda, dinlemiyor ayalim!
Gözüme sokuluyor ihtirasım, hayalim…
Dost bildiklerim nerde, kimin derdinde halim?
Sözlerim geçmez oldu, ferman yazılmış meğer!
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Mustafa Hoşoğlu
05.11.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Baba
Baba
Sen yoksun aramızda, dik durmuyor başımız,
Nimetler derya olsa sensiz eksik aşımız,
Biz hala çocuğunuz geçse dahi yaşımız,
*******Hala kulağımızda, bu gün gibi sözlerin,
*******Ne olur, dön gel baba, baksın bize gözlerin!
Baba derdik un bitti, yok ambarda saklımız,
Ekmek teknesi bomboş, akşam bitti teklimiz,
İşsizlik ne demekti kavramazdı aklımız,
*******Hala kulağımızda bu gün gibi sözlerin,
*******Ne olur, dön gel baba, yaksın bizi özlerin!
Tehlikeli durumu koşar haber verirdik,
Korkudan söz etmezdi, hep kahraman görürdük,
Dağ gibi diklenince biz gururdan erirdik,
*******Hala kulağımızda, bu gün gibi sözlerin,
*******Ne olur, dön gel baba, değsin bize dizlerin!
Sabahtan göremezdik giderdin çalışmaya,
Elinde kazma- kürek topraklaa dalaşmaya,
İşimize gelmezdi bekleyip alışmaya,
*******Hala kulağımızda, bu gün gibi sözlerin,
*******Ne olur, dön gel baba, sinsin bize tozların!
Hiç çaresiz görmedik, olsa da sezdirmezdi,
Dağ kadar derdi olsa, dilinde gezdirmezdi,
Çıkardı her müşkülden, yuvayı ezdirmezdi,
*******Hala kulağımızda, bu gün gibi sözlerin,
*******Ne olur, dön gel baba, sarsın bizi gizlerin!
Ne zamandır sarmadı o şefkatli kolların,
Artık şifa sunmuyor baldan tatlı dillerin,
Tüm sokaklar virane esmeyince yellerin,
*******Hala kulağımızda, bu gün gibi sözlerin,
*******Ne olur, dön gel baba, essin bize yazların!
Dertlerle yoğrulurdun çile hamuru gibi,
Yakanı bırakmazdı sazlık çamuru gibi,
Yuvan için yanardın linyit kömürü gibi,
*******Hala kulağımızda, bu gün gibi sözlerin,
*******Ne olur, dön gel baba, çalsın bize sazların!
Baba diyorduk ama çile çiçeği idin,
Bize hiç küsemezdin, neşe böceği idin,
Şu yalancı dünyanın şefkat kucağı idin,
*******Hala kulağımızda, bu gün gibi sözlerin,
*******Ne olur, dön gel baba, gülsün bize yüzlerin!
Mustafa Hoşoğlu
20.06.2011
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Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bab-ı Hicran
Bab-ı Hicran yüreğime açıldı,
Ogün bugün vuslat yolum karlıdır.
Doğar doğmaz abam yaslı biçildi
Dedim ne iş; sorma dendi, sırlıdır.
Kar var diye bürünmedim abama,
Dua ettim gönlü zengin babama,
Haram rızkı taşımadım obama,
Zor olsa da bu yol daim nurludur.
Yarın için yok saymadım maziyi,
Hep dinledim kalbe düşen seziyi,
Bin hikmetle Mevla'm yazmış yazıyı,
Şükür yoksa her bir yürek kirlidir.
Gözüm daim takılmıştır nakışa,
Meftun oldum her kaçamak bakışa,
Biliyordum aşkı sürmez yokuşa,
Seviyorsa hır çıkarmaz, arlıdır.
Ecnebiye gavur dedim, bakmadım,
Yollarına gemileri yakmadım,
Şüsü keşan olanı hiç sıkmadım,
Şifa onda, ne de olsa yerlidir.
Hoşoğlu der, yarin olsun kanından,
Bahaneler bulup etmez canından,
Sütü bozuk çekip gider yanından,
Huylarını bilemezsin, türlüdür.
17.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Bade-i Aşk
Bade-i Aşk
Çatlamış dudakların daldır bade-i aşka,
Pinhat et gizemini görmesin benden başka.
İzhar eyle aşkını sine-i sadpareme,
Hubbun belası ducar etti beni vereme.
Mustafa Hoşoğlu
17.11.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Bağ Bostan Oldu..................O
Bağ-Bostan Oldu
Aldım selamını koydum başıma,
İpekten bir mendil oldu yaşıma,
Sıkıca bağladım gönül taşıma,
Yeşerdi düşlerim bağ-bostan oldu.
Yüz yüze gelmeden yanımda oldun,
Nasılsın dost, diye rüyamda sordun,
Tebessüm yüzünle karşımda durdun,
Seraplı çöllerim bağ-bostan oldu,
Uzaktan dost eli değdi elime,
Sevgini taşıdım sevgi selime,
Şekeri, kaymağı sürdün dilime,
Şu karlı dağlarım bağ-bostan oldu.
Mektubun gelince kısaldı yollar,
İçimi ısıttı o güleç pullar,
Uçmaya başladım, havada kollar,
Dikenli yollarım bağ-bostan oldu.
Satırlar çiçekten, sevgi ezeli,
Kağıtlar ipekten, gülle bezeli,
Heceler gönülden, kalbe dizili,
Çözüldü buzlarım bağ-bostan oldu.
Yaratan dostlara vermesin gaflet,
Selamı yaymada koymasın mühlet,
Sıla-i rahimi eylesin haslet,
Süslendi dallarım bağ-bostan oldu.
Mustafa Hoşoğlu
17.09.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Bağdadi

Madem öldü Bağdadi
Nereyedur cesedi?
Ey Yahudi fitnesi!
Sen git kandur Esedi.
Esir düştü karısı
Sevindi mi Farisi?
Terör ile yok oldu
Şu Ümmetin yarısı.
Bin Ladin, bin Bağdadi
Tohumu buldu Batı
Çoktan kana bulanmış
Kahpe Mazlum'un adı.
Değişince vaziyet
Şekil alır eziyet
Ölen ile öldü mü?
Fitne doğuran niyet.
Ölmüş ise anası
Çoktan hazır danası
Fitnenin elindedir
Şu terörün vanası.
Batı bunu hep yapar
Çünkü maddeye tapar
Düşmanı vuruşturur
Pastayı kendi kapar.
Bölük pörçük olmuşuz
Bu işte ne bulmuşuz?
Ya Müslüman öldürdük
Ya elinden ölmüşüz.
Hakkın sesi duyulmaz
Uyuyanlar ayılmaz
Ehli Kur'an nerede?
Hükmü cari sayılmaz.

Mustafa Hoşoğlu
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Bahar Biter Güz Olur..........................O
Bahar Biter Güz Olur
Bahar biter güz olur,
Sular donar buz olur,
Sevene dert bir iken,
Sevmeyene yüz olur.
Sevdam gitse üzülmem,
Başım eğip süzülmem,
Bulurum yeni sevda,
Buz misali çözülmem.
Gidene güle güle,
Peşinden ağlayamam,
Bir Allah’ın kuluna,
Bir ömür bağlayamam.
Yar evlendi duymadım,
Ben bu aşka doymadım,
Sevdalık konusunda,
Son noktayı koymadım.
Gönüldür bu, tutulmaz,
Güzel baştan atılmaz,
Bir tane bulduk diye,
Kapılar kapatılmaz.
Yüzünü göresim yok,
Saçını öresim yok,
Ben habu sevdalığa,
Hiç ara veresim yok.
Bir tek sevda yan çıkar,
Yara azar kan çıkar,
İş yoluna girmeden,
Ömür biter, can çıkar!
Hovardalar yaşlanmaz,
Yürekleri paslanmaz,
Adım çıktı bir sefer,
Ne eylesem uslanmaz.
Mustafa Hoşoğlu
24.07.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Bahar Gelecek.......................K
Bahar Gelecek
Kışların ardında saklıdır yazlar,
Misafir yolcudur, bahar gelecek,
Telleri gerilmiş bekliyor sazlar,
Kalbimde biriken pası silecek.
Yakında gösterir güneş yüzünü,
Böcekler uyanır, açar gözünü,
Koyunlar doldurur yayla düzünü,
Laleler peş peşe arzı delecek.
Cemreler bekliyor vuslat yelini,
Dereler özlemiş dağın selini,
Tarlaya koşacak kızı, gelini,
Yeşili özleyen gözler gülecek.
Merhaba bayıra, selam taşlara!
Coşkulu dereye, uçan kuşlara,
“Elveda dostlarım” diyen kışlara,
Sunduğu bereket hayat salacak.
Bacalar tüterken kaynar tencere,
Uçan kuş durur mu vursan zincire?
Asmadan ayrılsa, konar incire,
Rızkını arayan görüp bulacak.
Toprağın bağrından çıkar taneler,
Yeniden şenlenir bir bir haneler,
Şükreder Rabbine tatmin sineler,
Yükselen niyazlar sonsuz kalacak.
Dileyen cem eder, dileyen saçar,
Her nefis yolunu eliyle seçer,
Güzelde yarışan güzellik biçer,
Her amel ecrini bir gün alacak.
Düşümde Nurani rüyalar gördüm,
Atımı dehleyip umuda sürdüm,
Barışa susamış yüzlere sordum:
“Kim Hakkın Nuru’na engel olacak”?
Mustafa Hoşoğlu
18.02.2012

DOSTLARDAN:
Topraktaki tohum bekler baharı
Laleler içinde sevdiğim sarı
Birde çiçek açınca göresin narı
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Arıda çiçekten ballar verecek... Orkide64
Mustafa Hoşoğlu
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Bahar Yorgunluğu
Bahar yorgunluğu sindi tenime,
Artık eksideyim, bitti artılar.
Alçaktan uçarken düştü önüme,
Kanadı takatsiz beyaz martılar.
Çırpınır düşlerim zayıf duyguda,
Yakamoz gözlerim yarım uykuda,
Mutluluk komada, neşe kaygıda,
İflastan yanadır bugün tartılar.
Bir çocuk gibiyim, korkular masum,
Kaynağı bilinmez, nedenmiş yasım?
Frekanslar içinde boğuldu sesim,
Her yanım öcüler gelip sardılar.
Canıma gem vurdu hayal dürtüsü,
Cinlere dost oldu masal yortusu,
Burçlarım söküyor peri ordusu,
Ruhumu ararken kalpten vurdular.
Uçmayı diledim, yandın dediler,
Kendini serçe mi sandın dediler,
Boş yere düşlere kandın dediler,
Kanadım kopunca kolum kırdılar.
Güya bir gariplik varmış sesimde,
Rüşveti sordular, yoktu kesemde,
Aşk beni bu hale koydu desem de,
Meczuptur diyerek rapor verdiler.
06.05.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Baharı Gönlünde Saklayan Güzel
Baharı Gönlünde Saklayan Güzel
Baharı gönlünde saklayan güzel
Gir pembe düşüme gezip tozalım
Oturmuş kısmetin bekleyen güzel
Aşkın kaderini gel biz yazalım.
Besteler okuma kırılmış saza
Şu tutsak baharın çıkamaz yaza
Sevdayı görünce basmalı gaza
Bağlanmış kısmeti gel de çözelim.
Yar, zülfün teline bağlama beni
Aşkınla kavurup dağlama beni
Elinle öldürüp ağlama beni
Gönül rotamızı baştan çizelim.
Kaderim diyerek uyma hicrana
Bu kadar eziyet fazla bu cana
Baksana gönlünü sana açana
Deryalar bekliyor, aşka yüzelim.
Gül yüzlüm, mehtap ol yalnız geceme
Güneşin söndürme, doldur içime
Topla yıldızları, savur saçıma
Hasreti unutup aşktan bezelim.
Gel gönül gözümle bakayım bana
Sevdanı sevdamla ödeyim sana
Sevgisiz bir dünya yüktür her cana
Yar, aşk yolumuza sevgi dizelim.
Mustafa Hoşoğlu
15.09.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Bahçeler Narsız Olmaz
Bahçeler Narsız Olmaz
Bahçeler narsız olmaz,
Yüce dağ karsız olmaz,
Ben müftüye danıştım:
Bir yiğit yarsız olmaz.
Yaşım mendile düştü,
Yağım kandile düştü,
Saklamanın karı yok,
Aşkımız dile düştü.
Adımla ötüyorsun,
Aşkımla tütüyorsun,
Hayalimle yaşarken,
Hala unut diyorsun.
Aşktan yanıp şişmeyen,
Anlayamaz düşmeyen…
Olgun insan sayılmaz,
Ateşinde pişmeyen!
Aşka çoktur göz atan,
Yar usanmaz ezadan.
Seviyorum der ama,
Vazgeçemez cezadan.
Ben usandım çileden,
Haktan bulsun dil eden!
Sevmeye tövbe ettim,
Çıkabilsem fileden.
Mustafa Hoşoğlu
10.09.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Bak Bana Mavi Mavi
Yüzün çevir yüzüme
Bak bana mavi mavi.
Meftun oldum gözüne
Ak bana mavi mavi.
Okyanus gözlü yarim
Bal-şerbet sözlü yarim
Ey şevval yüzlü yarim!
Çık bana mavi mavi.
Yar güldür maşuğunu,
Bekletme aşığını,
Efsunlu ışığını,
Yak bana mavi mavi.
Yanağında güllerin,
Bülbül gibi dillerin,
İnce, narin bellerin,
Yık bana mavi mavi.
Aşkımı pak eyledin,
Saçımı ak eyledin,
Aklımı yok eyledin,
Sık bana mavi mavi.
Nedir aşkın oyunu?
Seyredeyim boyunu,
İçmek için suyunu,
Dök bana mavi mavi.
19.10.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Bak Bana Yeşil Yeşil
Yüzün çevir yüzüme
Bak bana yeşil yeşil.
Meftun oldum gözüne
Ak bana yeşil yeşil.
Memleket gözlü yarim
Bal-şerbet sözlü yarim
Ey şevval yüzlü yarim!
Çık bana yeşil yeşil.
Yar güldür maşuğunu,
Bekletme aşığını,
Efsunlu ışığını,
Yak bana yeşil yeşil.
Yanağında güllerin,
Bülbül gibi dillerin,
İnce, narin bellerin,
Yık bana yeşil yeşil.
Aşkımı pak eyledin,
Saçımı ak eyledin,
Aklımı yok eyledin,
Sık bana yeşil yeşil.
Nedir aşkın oyunu?
Seyredeyim boyunu,
İçmek için suyunu,
Dök bana yeşil yeşil.
Şu derenin taşını
Yarin hilal kaşını
Gurbette gözyaşını
Ek bana yeşil yeşil.
Gel aç bana içini
Paylaşayım acını
Yar şu sevda tacıni
Tak bana yeşil yesil.
03.02.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Bak Hele....................O
Bak Hele
Benden yardım istedi,
Aldandım ricasına.
Bana asıldı diye,
Anlattı kocasına.
Bak ne diyor bak hele,
Bir meşale yak hele,
On beş tane lirayı,
Boğazıma tak hele.
Hep yoluma çık dedi,
Tut elimden çek dedi,
Gözünü hiç ayırma,
Nazar eyle, yak dedi.
Bak ne diyor bak hele,
Bir meşale yak hele,
On beş tane lirayı,
Boğazıma tak hele.
Dedim, yürü kocana,
Bakma mendil açana,
Bataklıkta yürüme,
Çamur değer paçana,
Bak ne diyor bak hele,
Bir meşale yak hele,
On beş tane lirayı,
Boğazıma tak hele.
Elin değdir saçıma,
Aşk yürüsün tacıma,
Göz göze bakışalım,
Şifa olsun acıma.
Bak ne diyor bak hele,
Bir meşale yak hele,
On beş tane lirayı,
Boğazıma tak hele.
Her fırsat buluşalım,
El ele dolaşalım,
Yarın geç olabilir,
Bu günden alışalım.
Bak ne diyor bak hele,
Bir meşale yak hele,
On beş tane lirayı,
Boğazıma tak hele.
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Mustafa Hoşoğlu
12.12.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Bakan Olacak Adam
Bakan Olacak Adam
Anlaması çok zor iş nasıl hakkını yerler?
Bakan olacak adam müdürlüğe bakar mı?
Yüzünde söz verenler arkadan olmaz derler,
Bakan olacak adam müdürlüğe bakar mı?
Verdiler vekâleti, yaptırdılar işleri,
Namus sözü zannettin, saydırdılar dişleri,
Arkanı döner dönmez çektiler tüm fişleri,
Bakan olacak adam müdürlüğe bakar mı?
Müdür yapsınlar diye haber saldın etrafa,
Fabrika hazır değil çayı doldurdun trafa,
Şeklin adama benzer, taşıdığın boş kafa,
Bakan olacak adam müdürlüğe bakar mı?
Ne güzel bağlıyorsun misinaya oltayı!
Ne ettinse olmadı, aşamadın sultayı,
Sana reva gördüler mahkûm gibi voltayı,
Bakan olacak adam müdürlüğe bakar mı?
Hangisini sayayım: Marifetleri çoktur?
Menfaati düşünmez, gözü her daim toktur,
Kendi çay toplamışsa o gün kontenjan yoktur,
Bakan olacak adam müdürlüğe bakar mı?
Eksper çaya mı baktı, sürgün eyle dağlara,
Askıya almıyorsa mahkûm eyle yollara,
Bakıp da akıllansın harcadığı pullara,
Bakan olacak adam müdürlüğe bakar mı?
Engelleri yok eyle, gerekirse vur devir,
Üstüne toz kondurma, hemen lehine çevir,
Haberim yoktur diye inkâr ederek kıvır,
Bakan olacak adam müdürlüğe bakar mı?
Kuluçka makinesi evde elektrik yakar,
Fabrikada olursa civcivler güzel çıkar,
Bu sırrı bilmeyenler tutar kapıyı yıkar,
Bakan olacak adam müdürlüğe bakar mı?
Balığı denizden al, suyu dereden getir,
İkram et ahbaplara, işlerin olsun çıtır,
Dört yıllık fakülteyi yirmi senede bitir,
Bakan olacak adam müdürlüğe bakar mı?
Kuşları haber verir, bastıramazsın yaşa,
Yollarında halı var, ayağı değmez taşa,
Elinde onca maşa, en hafifleri paşa,
Bakan olacak adam müdürlüğe bakar mı?
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Cevheri görmeyenin aklı biraz geridir,
Sana müdürlük yetmez, bir de vekil yeridir,
Biriken imzaları sen gezerken eritir,
Bakan olacak adam müdürlüğe bakar mı?
Evraktan pek hoşlanmaz, akıl ermez işine,
Dosyaları kaybeder keçilerin peşine,
Her mevsim bulur karı, güvenme güneşine,
Bakan olacak adam müdürlüğe bakar mı?
İnan, senden daha çok üzüldü arkadaşlar,
Uzak-yakın fark etmez, yaş akıttı yoldaşlar,
Dilini tutamadı, konuştu tüm sırdaşlar,
Bakan olacak adam müdürlüğe bakar mı?
Susmak neydi bilmezdi elindeki telefon,
Nasıl sussun garibim, marka olursa iphone,
Ben rüyamda göremem; tahsis edilmese fon,
Bakan olacak adam müdürlüğe bakar mı?
Sensiz bu çark dönmüyor, okusa da hocalar,
Tarımcı iş yapamaz, işletmeci bocalar,
Tüm işler yarım kaldı; bak tıkandı bacalar,
Bakan olacak adam müdürlüğe bakar mı?
Bilemedik kadrini, sen ne imişsin meğer
Tepede oturanlar görebilseydi eğer,
Sana genel müdürlük tevdi edilse değer.
Bakan olacak adam müdürlüğe bakar mı?
Sana birkaç sözüm var: İlk akla gelen şudur:
“Kendini bilmiyorsun asıl eksiğin budur,
Önce okuryazar ol sonra olursun müdür”
Bakan olacak adam müdürlüğe bakar mı?
Mustafa Hoşoğlu
26.07.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Bakar Dururum
Bakar Dururum
Yâr gitti uzağa bilmem gelir mi?
Oturdum yollara bakar dururum.
Hasreti dağ gibi, acep bilir mi?
İçimden nameler yakar dururum.
İçimde samyeli, yakıp dağlıyor
Özlemin kalbime nasır bağlıyor
Dilimi sustursam yürek ağlıyor
Bağrıma hicranı eker dururum.
Gönlüm aşka esir, sıvışmak bilmez
Acılar başımdan savuşmak bilmez
Geceler gündüze kavuşmak bilmez
Gözümü yaş ile yıkar dururum.
Maziye dalınca yürek hislenir
Gözlerim dolunca yanak ıslanır
Yüreğim yar diye kora yaslanır
Hayalden hayale akar dururum.
Yılların içinden sayarım günü
Yarını beklerken ararım dünü
Ha bugün ha yarın gelmiyor sonu
Gönlüme umudu sıkar dururum.
Talihin ışığı yanmaz üstüme
Sevdanın rahmeti inmez üstüme
Güllerin kokusu sinmez üstüme
Hicranı içerek kokar dururum.
Mustafa HOŞOĞLU
18.09.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Bakar Oldum
Bakar Oldum
Dünya denen deryada
Kendimce akar oldum
Bir gözüm hep aynada
Yıllara bakar oldum.
Yok bir gönül ortağım
Issız kaldı çardağım
Doldu taştı bardağım
Dertlerim döker oldum.
Ne ön belli ne arka
Yüzsüzlük oldu marka
Kader denilen çarka
Boynumu büker oldum.
Yak dostluk ocağını
Görmedim sıcağını
Hasretin sancağını
Burcuma diker oldum.
Sus derim susmaz dilim
Hep kısa kaldı elim
Açmadan soldu gülüm
Her şeye takar oldum.
Kader, ilim ölçüdür
Alın yazı öcüdür
Sırrı bilen kaçıdır?
Sormaktan bıkar oldum.
Mustafa Hoşoğlu
31.03.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Bakar Oldum2
Bakar Oldum
Aşk denen şu deryada
Kendimce akar oldum
Bir gözüm hep aynada
Yıllara bakar oldum.
Yok, bir gönül ortağım
Issız kaldı çardağım
Doldu taştı bardağım
Dertlerim döker oldum.
Ne ön belli ne arka
Kız nazın oldu marka
Kapris denilen çarka
Boynumu büker oldum.
Yak sevda ocağını
Göreyim sıcağını
Hasretin sancağını
Burcuna diker oldum.
Sus derim susmaz dilin
Ne de uzunmuş elin
Açmadan soldu gülün
Her şeye takar oldum
Huyun sanki öcüdür
Her bir sözün acıdır!
Sırrın bilen kaçıdır?
Sormaktan bıkar oldum.
Mustafa Hoşoğlu
31.03.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Bakarsın Güzel... Tasdikli
Bakarsın Güzel
Sevdanın yeliyle uykun kaçınca,
Koşarak aynaya bakarsın güzel.
Dalında çiçekler, güller açınca,
Süslenip karşıma çıkarsın güzel.
Bir ömür aşkını dileyip dursam,
Bu garip başımı taşlara vursam,
Kalbimin sesine kalemi kırsam,
Hançeri bağrıma sokarsın güzel.
Sevdana açım yar, gel beni doyur,
Huzursuz yüreğim aşkınla uyur,
En güzel çiçekler dalında büyür,
Amber-i mis gibi kokarsın güzel.
Yolunu bekliyor yaş dolu gözler,
İsmini sayıklar aşk kokan sözler,
Buzlarım eridi gelmeden yazlar,
Sönmeyen ateşi yakarsın güzel.
Kalemim çaresiz yağan esine,
Bir ömür hasretim tatlı sesine,
Bu yürek dayanmaz senin yasına,
Gelmezsen dünyamı yıkarsın güzel.
Sevdan aşk bulutu, boşalt çölüme,
Pınarın sel olup dolsun gölüme,
Hicranın salmadan beni ölüme,
İstersen gönlüme akarsın güzel.
Mustafa HOŞOĞLU
12.05.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Bakarum Güzellere... Tasdikli
Bakarum Güzellere
Şimdi yaprak zamanı,
Kariştuk gazellere,
Nedendur bilemedum,
Bakarum güzellere.
Bir mutluluk istedum,
Dediler çok pahali,
Bu dertten yanar durur,
Bütün köylü, ahali.
Dedum habu tasama,
El atmaz mi yasama?
Birkaç huri isterum,
Milyoncuklar kasama.
Dedi, eyleme tasa,
Yakında çıkar yasa,
Sana yasalar kurban,
Kölendur anayasa.
Hoşnut olmam köleden,
Bana yeter el eden,
Kaşarı var, yağı var,
Yarım olsun Göle’den.
Göle, Iğdır, Kars’tan gel,
Güzel isen Marstan gel,
Baban zengin şeyh ise,
Irak, Tunus, Fas’tan gel.
Afrika, Amerika,
Yeşil gözler harika,
Ela göz güzellikte,
Alameti farika.
Habu uşak atlatti,
Bakun neler patlatti?
Sarışın, kumral dedi,
Esmerleri çatlatti.
Şakadur habu sözler,
Gönül güzeli gözler,
Dünya bir yana olsa,
Yureğum yari özler.
Mustafa Hoşoğlu
17.11.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Bakayım Dedi
Bakayım Dedi
Dost diye dermanı diledim kuldan
Ben sana bir ışık yakayım dedi.
Gönülden duayı eyledim boldan
Sen bekle, ben işe bakayım dedi.
Referansa bağlı gerçek mulakat
Kitabın içinden çıkmaz liyakat
İpini sağlam tut, olmasın sakat
Bir engel var ise yıkayım dedi.
Bu fani dünyaya geldik kiracı
Yaşarken çekeriz hepimiz acı
Cebinin derdinde birçok aracı
Yuları boynuna takayım dedi.
Bir hile üstüne kurmuşlar çarkı
Gelenin gidenden olmadı farkı
Sesini çıkarsan bulanır yargı
Dilersen yalanı çakayım dedi.
Allah'tan korkmayan utanmaz kuldan
Sağından yaklaşır hançerler soldan
Şerefsiz, şerefi kazandı puldan
Üstüne çamuru yıkayım dedi.
Vicdanın kaynağı sır bu devirde
İmansız yürekler kir bu devirde
Lekesiz yaşamak zor bu devirde
Sana da bir ayar çekeyim dedi.
Mustafa HOŞOĞLU
18.01.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Bakışlar
Bakışlar yandan olur,
Muhabbet candan olur,
Yüze razı olmayan,
Gün gelir binden olur.
Nedur bu güzellukler?
Alemi yakayisun,
Gözler okyanus gibi,
Masmavi bakayisun.
Bakışlarun çok derin,
Yureğumdedur yerin,
Aşkundan yanayirum,
Es bana serin serin.
Gürgen yaprağun yeşil,
Düşecek tane tane.
Güzeller çoktur ama,
Benum yarum bir tane.
Yarum yüzün ay midur?
Geceyi boğmiş gibi.
Sen benum olacaksun,
İçime doğmiş gibi.
Bir iniş inemedum,
Yolum yokuşlardadur.
Yar çevirma gözini,
Sevda bakışlardadur.
29.03.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Bakmaya Doyamadum
Sensuz geçen günleri,
Sevduğum sayamadum,
Geldun geçtun yanumdan,
Bakmaya doyamadum.
Manahoz Deresinun,
Dağı var ovasi yok.
Sevmeyi bilmeyenun,
Sıcak bir yuvasi yok.
E dere ne deresun?
Duman kalkmaz başundan,
Sevup alamayani,
Tanirsum gözyaşindan.
Kızılağaç fidani,
Dökülür yapraklarun,
Ekız beni almasan,
Sel olsun topraklarun.
Bahçede erukleri,
Kesup aşlayacağum.
Sevdaya merak saldum,
Nerden başlayacağum?
Mandalina dal verur,
Kar altında bel verur.
Sevdanun vefalisi,
Arı gibi bal verur.
08.05.2016
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Baktı Da Geçti
Baktı Da Geçti
Gel beni bul dedim talih kuşuna,
Tokatı enseme çaktı da geçti.
Gençliği tükettim boşu boşuna,
Köşeden bucaktan baktı da geçti.
Her işi becermem, sanat yok diye,
Gayretim eksiktir, inat yok diye,
Hep yerde süründüm kanat yok diye,
Bulutlar resmimi çekti de geçti.
Deryaya atlamam, dibi derindir,
Çiçeği severim, o çok şirindir,
Baharı beklerim, cana serindir,
Yazlarım çöl gibi yaktı da geçti.
Gururum var dedim, öven olmadı,
Sevilmek istedim, seven olmadı,
Yar ile aramda güven olmadı,
Başımı belaya soktu da geçti.
Dalgalı saçları bazen dumandı,
Kirpiği ok gibi, kaşı kemandı,
Kalbimde sevdası ne de yamandı!
Kurşunu bağrıma sıktı da geçti.
Düşleri ekerek hayal kazardım,
Çocuksun diyene fena kızardım,
Hayatın çarkında piştim, kızardım,
Bir ömür su gibi aktı da geçti.
Mustafa Hoşoğlu
25.07.2015
Sevdi zannederek gönül bağladım
Dolandım peşinden ciğer dağladım
Boşyere üzüldüm boşa ağladım
Tüm hayallerimi yıktı da geçti.............Turgut Hoşoğlu
Mustafa Hoşoğlu
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Baktum Yeşil Gözlere
Baktum Yeşil Gözlere
Gözlerumi tutamam
Hep güzele bakarum
Beni anlamayınca
Ona türkü yakarum.
Baktum yeşil gözlere
Sevda duşti sözlere
Aklum kapılma dedi
Derman koymaz dizlere.
Ela göz kahve gibi
Mavi gözün yok dibi
Güzelleri seyretmek
Gönlüme oldi hobi.
Kaş kara gözler kara
Açtun gönlüme yara
Akşam sabah olur mi
Beni her saat ara.
Yel eser yaprak düşer
Yaş akar gözler şişer
Sevda değince cana
Hasretten yürek pişer.
Aşık, aşkından elur
Hasret burnundan gelur
Sana yalvarduğumla
Kavur imana gelur.
Mustafa Hoşoğlu
10.03.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Bal Vermeyen Arıyı
Bal vermeyen arıyı,
Huyu bozuk karıyı,
Ocağında saklarsan,
Çok kaşırsın deriyi.
Sandık için oy lazım,
Yastık için tüy lazım,
İyi eş olmak için,
Önce güzel huy lazım.
Az düşün, fikir eyle,
Mevla’ya şükür eyle,
Hatasız kul bulursan,
Bana da haber eyle.
Deryaya vapur gerek,
Dertlere sabır gerek,
Uslanmaya huy için,
Perdesiz kabir gerek.
Düşme tozun peşine,
Zulüm yapma eşine,
Dünyayı dar edersen,
Bakmaz inci dişine.
Vehme uyup sorarsan,
Olmayanı ararsan,
Olanı da kaybeder,
Boş işlerle yorarsan.
Önce Mart sonra Nisan,
Edepli olsun lisan,
Sabrın da sınırı var,
Sonuçta o da insan.
İsteme olmayanı,
Doldurma dolmayanı,
Habu fani dünyada,
Görmedim solmayanı.
19.11.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Bana Aşkı Öğretme
Bana Aşkı Öğretme
Ne kanun ne kadıyım
Ben sevdanın adıyım
Bana aşkı öğretme
Ben aşkın üstadıyım.
Kabarınca duygular
Firar eder uykular
Sevda hasreti ile
Zirve yapar kaygılar.
Gözün yoksa bakınma
Sözün söyle, sakınma
Sevmeyi bilmiyorsan
Yüreğime dokunma.
Yayla çimensiz olmaz
Dağlar dumansız olmaz
Aşkta merhamet gerek
Sevmek imansız olmaz.
Deniz su ile yaşar
Dalga kıyıya koşar
Ben seni yar bilmişim
Gönül aşkınla coşar.
Bağlandım aşk ipine
Döndüm hasret küpüne
Yâr gel yazayım seni
Sevdamın mektebine.
Mustafa HOŞOĞLU
04.11.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Bana Oruç Farz Midur
Rüyamda uçasım var
Deryayı geçesim var
Şimdi su içesim var
Bana oruç farz midur?
Parmağumi çitlattum
Sakızımı patlattum
Bugün biraz atlattum
Bana oruç farz midur?
Kız bakti bağa eğri
Ben baktum oğa doğri
Kalbume girdi ağri
Bana oruç farz midur?
Yeşil göze dargınum
Ela göze vurgunum
Çok bakıştuk yorgunum
Bana oruç farz midur?
Kahve göz çekti beni
Kara göz yakti beni
Mavi göz ekti beni
Bana oruç farz midur?
Ararken Emine’yi
Bulmuşum Fadime’yi
Gel kaçur beni deyi
Bana oruç farz midur?
Biraz ağırdur işum
Soğuğa gelmez dişum
Çok severek almişum
Bana oruç farz midur?
Sigaramun dumani
Yar keser mi gümani
Balya ettum samani
Bana oruç farz midur?
Dere akar aşağa
Kızlar bakar uşağa
Adum çıkti aşığa
Bana oruç farz midur?
Ne etsem bilmeyirum
Ağlarum, gülmeyirum
Ecelsuz ölmeyirum
Bana oruç farz midur?
28.05.2017
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Mustafa Hoşoğlu
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Barışamadım
Kalbimin sesine ruhum ters düşer,
Nefsimle bir türlü barışamadım…
Sevdanın korunda yüreğim pişer,
Görünmez düşmanla vuruşamadım.
Karşıma hep yeni sevda çıkarken,
Güzelden güzele gözüm bakarken,
Bir kurşun misali zaman akarken,
Şu dünya hırsıyla yarışamadım.
Bilmem ki aklımı nedir kaşıyan?
Hep çıkmaz yollara beni taşıyan,
Nerede talihim, nerde aşiyan?
Bir mesut haneye karışamadım.
Kim bilir şu bahtın benle nesi var?
İçimde sevdanın koru, yası var,
Rüyamda her daim yarin sesi var,
Hayalde olsa da görüşemedim.
Talihin yok ise yolun buz olur,
Mevsim yaz olsa da bana güz olur,
Dertlerim sayılsa birkaç yüz olur?
Her neye baktımsa erişemedim.
Al dedi kalbimi, değiş edelim,
Aşkına karşılık olsun bedelim,
Mutluluk yurduna götür gidelim,
Bir türlü bu işe girişemedim.
10.04.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Barışın Şifreleri
Huzur, Bayrak altında
Değil gümüş, altında
Şehide rahmet olsun
Yatar toprak altında.
Üç kurşun atar atmaz
Şu kavur geldi dize
Güvenli bölgemizi
Teslim eyledi bize.
Kavura dokunursan
Pek kolay dinmez yaşı
Teröriste ateşkes
İster teröristbaşı.
Barış koridorunu
Füzelerle örmeli
Süngü derin kaçarsa
Biraz ara vermeli.
Kahpenin tünelleri
Çakal, borsuk inleri
İbnelik öğretiyor
Şu Zerdüştlük dinleri.
Emir saklı kasada
Hiç arama yasada
Hukuğun kokusunu
Bulamazsın masada.
Düşmana dersi verir
Sırrını vermeyenler
Masaya oturmasın
Cepheyi görmeyenler.
Düşman kem dilli olur
Bir iken elli olur
Barışın şifreleri
Sahada belli olur.
Mustafa Hoşoğlu
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Barıştır Savaşımız
Barıştır Savaşımız
Hoşgörüdür yolumuz, sevgiden besleniriz,
Adil bir dünya için yarıştır savaşımız..
Gönülleri kırmadan kalplere sesleniriz,
Yıkmak için gelmedik, barıştır savaşımız.
Taze, körpe fidanlar kalpleri dağlamasın!
Şafak sayan gelinler karalar bağlamasın!
Kahpe kurşun diyerek analar ağlamasın!
Kardeşlik zirvesine varıştır savaşımız.
Haini dost bilemem, herkese beyan olsun,
Konu vatan olunca yürekler duyan olsun,
Taş üstüne taş koyan takdire şayan olsun,
Kolaycılık değildir, zor iştir savaşımız.
Adaletle bezensin sokak, cadde ve çarşı,
Hakkı haykırmak ile inletmeliyiz arşı,
Kahpelikle beslenen emperyalizme karşı,
Göğsü siper ederek duruştur savaşımız.
Mustafa Hoşoğlu
09.09.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Baronlar Bizden
Baronlar Bizden
Sağcısı, solcusu vatan evladı,
Fikrince yaşayıp yoranlar bizden.
Yüzlerce masumu kahpe avladı,
Maşanın emrinde duranlar bizden.
Bu Vatan bizimdir, oyuna gelme!
Her barış diyeni samimi bilme!
Fikrine bakarak sakın ha gülme!
Bu halkı kalbinden vuranlar bizden.
İhmali olandan hesap soralım,
Adalet işlesin, hükmü yoralım,
Delili toplayıp sonra karalım,
Peşinen hükmünü verenler bizden.
Adalet uğruna olmalı yarış,
Hazımsız olanlar bulamaz barış,
Kin ile olur mu güzele varış?
Eşitlik diyerek gerenler bizden.
Çok gördük suçunu sana atanı,
Hainden söz edip onla yatanı,
Düşmana satmışlar canım vatanı,
Fitneyi topluma sürenler bizden.
Hainler türemiş, yaşar ülkemde,
Ajanlar yayılmış, koşar ülkemde,
Kan ile beslenip coşar ülkemde,
Dilini yutsa da görenler bizden.
Parmağı ballılar gelmiyor yola,
Mevla’ya yüz dönüp tapmışlar pula,
Şeytanlar gülüyor böylesi kula,
Fikirler dışardan, baronlar bizden.
Canavar sağırdır, duymaz hitabı,
Terörist canidir, yoktur kitabı,
Vicdanı kör olmuş, bilmez adabı,
Katili besleyip soranlar bizden.
Mustafa Hoşoğlu
14.10.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Baş Eyle Beni
Sevip de unutmak kor gelir bana
Selamı sık gönder, hoş eyle beni
Kapıda beklemek zor gelir bana
Yar gönül tahtına baş eyle beni.
Derdini saklama, bilmesem olmaz
Gülünce seninle gülmesem olmaz
Islanan gözünü silmesem olmaz
Elâ göz üstüne kaş eyle beni.
İzlerin saklama seni bulayım
Kalbine yerleşip orda kalayım
Hakk ömür verdikçe sevdan olayım
Gönlünde demleyip nuş eyle beni.
Yarına bakarken kopamam dünden
Ne yana yönelsem bir iz var senden
Hatıran ruhumda ayrılmaz benden
Uykuya dalınca düş eyle beni.
Gözün kapanırsa kalbinle bakın
Aşkınla uyandır, uyutma sakın
Her daim gönlüne olayım yakın
Göğsünde çırpınan kuş eyle beni.
Aşkı bilen gönül seveni acır
Al da şu gönlümü gönlüne kaçır
Sevdanın yurduna eyle muhacir
Geriye bakarsam boş eyle beni.
Mustafa Hoşoğlu
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Baş Olmak Lazım
Aşkla dolmayanın düşer kanadı,
Yuvasız kuşlara eş olmak lazım.
Gülmeyi dilersen bırak inadı,
Kuruyan gözlere yaş olmak lazım.
Sevgisiz yaşanmaz, çatmasın kaşlar,
Yuvayı sevgiyle donatır kuşlar,
Aşk ile yücelsin onurlu başlar,
Bu yolda yürüyen baş olmak lazım.
Nazarın ok etme yazarken ferman,
Gönlüne sığınsın arayan derman,
Gözüne bakana sen lütfet aman,
Kirpiği düşene kaş olmak lazım.
Sabırla güç ara ağrıdan yana,
Kalbini meyletme eğriden yana,
Ayağın yürüsün doğrudan yana,
Yolu şer olana şaş olmak lazım.
Adalet hep lazım, ucuza satma,
Düzenbaz düzene alkışı tutma,
Fakirin hakkını göz açık yutma,
Haramı yazana kış olmak lazım.
Hoşoğlu dese de sakalı yoktur,
Kendine çalışan her daim çoktur,
Helalden olmayan her zerre haktır,
Şeytanın başına taş olmak lazım.
27.05.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Başa Gelsin
Başa Gelsin
Kışın toprak ekilmezmiş
At tohumu boşa gelsin.
Güzel derdi çekilmezmiş
Böyle ceza başa gelsin.
Gurbet derde derdi ekler
Yar adıyla kalbim tekler
Sevdam hergün name bekler
Hasret yükü yaşa gelsin.
Kalpte hasret son bulmuyor
Bahar geçti, yar gelmiyor
Yaz uzadı, gün dolmuyor
Söyle bari kışa gelsin.
Keçi, koyun köye göçtü
Çayır biçtik, yaprak uçtu
Üzümlerin tadı kaçtı
Hiç değilse muşa gelsin.
Gurbet sözden hiç almıyor
Gidem dedim, o salmıyor
Gözümde fer, yaş kalmıyor
Yarin ahı taşa gelsin.
Katmerleşti gönül pası
Ney silmiyor kalpten yası?
Kemençemin dertli sesi
Sürme göze, kaşa gelsin.
Mustafa Hoşoğlu
09.04.2017
Dost Kalemler:
Her mevsimde ekmene bak
Bitmez ise kuşa gelsin
Sen o derdi çekmene bak
Yakıyorsa maşa gelsin
Yokuşları alma üçle
Dert taşımak olur güçle
Ne semerle ne her-güçle
Zayıf olan tuşa gelsin
Özleyenin akar yaşı
Yoktur bunun yazı kışı
Aşık olan bilir işi
Teşvik eyle coşa gelsin
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Desene yok bu yıl kurban
Yine yavan kalmış çorban
Bari dolu olsa kırban
Tuzla biber aşa gelsin
Kendim ettim kendim buldum
Şiirine biraz güldüm
İstek ettim huzur buldum
Bal’a değil Hoş’a gelsin
Sor gurbeti bir de bana
Kırk yıl kaldım ben yabana
Mikdadiyi sizden yana
Çağırın da koşa gelsin
Mikdat Bal
Mustafa Hoşoğlu
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Başı Çekerim...................o
Başı Çekerim
Şu gönül işinde şahım yok benim,
Gözyaşı dökmede başı çekerim.
Halime gülene ahım yok benim,
Talihim gülmüyor, boşu çekerim.
Hasretin korları çöktü bağrıma,
Acılar depreşti çıktı böğrüme,
Tabipler umutsuz bakar ağrıma,
Kurular dururken yaşı çekerim.
Bir ara gözümü yumdum dünyaya,
Uykuya seslendim, daldım rüyaya,
Dalgalar çağırdı koştum deryaya,
Balıklar tükendi, taşı çekerim.
Yardan haber geldi: Unutsun diyor,
Gönlünü hicranla avutsun diyor,
Aşkını kalbinde uyutsun diyor,
Kirpiğim ıslandı, kaşı çekerim!
Vefasız silmedi kalbin pasını
Aşkımla yıkadım gönül tasını,
Şerbeti döküldü, içtim yasını,
Yüreğim coşunca fişi çekerim!
Velhasıl, ne etsem olmuyor işte,
Elimde hayalim, vusladım düşte,
Mevsimin hazanı cem oldu döşte,
Baharım gelmiyor kışı çekerim!
Mustafa Hoşoğlu
09.11.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Başıma Düştü
Aşk denen meçhulü sorasım geldi,
Bir seher vaktinde başıma düştü.
Önüne set çekip durasım geldi,
Kuruyan yaprağım yaşıma düştü.
Halime bakınca şaştı yarenler!
Saçımdan çok oldu akıl verenler,
Her işte hayır var derken erenler,
Gözümü sakladım, kaşıma düştü.
Anlayan yok diye tuttum dilimi,
Bir tutan olmadı, saldım elimi,
Dağlara haykırdım müşkül halimi,
Ferhat'ın gölgesi peşime düştü.
Kapıldım sevdanın gizli seline,
Kalbimi bıraktım aşkın yeline,
Dikeni görmedim, daldım gülüne,
Yılların hasreti döşüme düştü.
Bilenler söylesin, ben de bileyim?
Ağlamak kaderse nasıl güleyim?
Sevdaya susadım, aşka köleyim?
Aşk denen ol zehir, aşıma düştü.
Gönülden geçeni kime sorayım?
Sevda gel diyorsa nasıl durayım?
Tükenen umudu nerde arayım?
Baharın cemresi kışıma düştü.
08.05.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Başımda Deli Rüzgar
Başımda Deli Rüzgâr
Başımda deli rüzgâr
Saçlarım karlı benim
Gönül bağım üşürken
Yüreğim narlı benim
Gönlüm aşk ovasında
Boğuldum havasında
Aklım dolanır durur
Kuşların yuvasında
Nereye baksam tuzak
Ayakaltımda kızak
Yolum menzile çıkmaz
Mutluluk bana uzak
Sevilmez gözüm, kaşım
Daim dertlidir başım
Nedir bu aşkın sırrı?
Neden dinmiyor yaşım?
Gören atıyor taşı
Yârin hep çatık kaşı
Daim göklerden uzak
Garibin dertli başı
Yârim uçtu yadele
Sevdamız düştü dile
Daldan dala uçsam da
Konamadım bir güle
Adım anan olmadı
Aşkım banan olmadı
Şu sevda çöllerinde
Hiç mi yanan olmadı?
Mustafa Hoşoğlu
16.03.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Başımda Soğuk Terler
Başımda soğuk terler
Duşeyi kaşlaruma
Üç günde derya olur
Set kursan yaşlaruma.
Çorapları ıslandi
Eskidur çabulasi
Yaruma işmar ettum
Kiskandi abulasi.
Dumanlar alçak alçak
Bakalum ne olacak
Ben ruyasini gördum
Bu kız evde kalacak.
Yarimun entarisi
Düğmelidur yarisi
Dili ballı olmalı
Delikanlı karisi.
Her bir sözü tartarım
Söylemekten korkarım
Kırılan dal olmaksa
Önce biraz sarkarım.
Kim düğünde ister pul
O maddeye olmuş kul
Kanaatkar olmayan
Evlense de ruhu dul.
02.04.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Başındaki Puşidur
Başındaki puşidur,
Yüzde yüz laz işidur,
Cümle alem sevse de,
Alacak bir kişidur.
Puşi,keşan,kemençe,
Tulum,horon,eğlence,
Kızlar çok güzel olur,
İpek şalvar giyince.
Seni her gördüğümde
Yüreğim kördüğümde
Çözülecek buzlarım
Saçını ördüğümde.
Üzülme dedim yare,
Olurum pare pare
Sensizlik ilaç olsa
Olmaz derdime çare.
Zülüf kaş arası mı?
Sevdan baş belası mı?
Seni benden ayıran
Şu başlık parası mı?
Haber saldım Maraş’a
İzmir, Bornova, Kaş’a
Dediler yar gelecek
Kurbanım kalem kaşa
Duman sardı dağları
Gözüm arar bağları
Baban bizi bulmasın,
Kapatalım yolları.
Mustafa Hoşoğlu
06.01.2022
Mustafa Hoşoğlu
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Başka Ah Gerekmez
Başka Ay Gerekmez
El açıp Mevla'ya döksem içimi
Başka ah gerekmez yürek dolunca!
Katından çevirmez sunsam acımı
Başka ah gerekmez yürek dolunca!
Yar gitti gideli ağlar gözlerim
Bilmez mi vefasız onu özlerim
Hasret çeke çeke bitti yazlarım
Başka ah gerekmez yürek dolunca!
Ben her gün ölürken nasıl yaşarsın
Gün gelir acıya sen de koşarsın
Kor kalbe düşünce dolup coşarsın
Başka ah gerekmez yürek dolunca!
Vefasız olsa da saymam gülüme
Dilersen hiç derman olma halime
Dertleri ah edip almam dilime
Başka ah gerekmez yürek dolunca!
Zor mu geldi sana sözünde durmak?
Marifet mi sandın gönlümü kırmak?
İçinden gelmezse yarayı sarmak
Başka ah gerekmez yürek dolunca!
Sen bana etsen de ben etmem zulüm
Sen benim yarimdin, diyemem zalim
Verilen tüm sözler Allah'a malum
Başka ah gerekmez yürek dolunca!
Mustafa Hoşoğlu
07.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Başka Olur
Rengârenk meyvenin hoş olur tadı,
Kirazlar farklıdır, nar başka olur.
Nikâhı basınca eş olur adı,
Güzeller çok ama yar başka olur.
Hesaplı konuşan bakmaz arkaya,
Eşitlik isteyen çatmaz fırkaya,
Sözünden korkmayan söyler ortaya,
Her söz bir değildir, sır başka olur.
Nasihat mert kulun gitmez gücüne,
Hurafe yol açar beyin göçüne,
Her şeyi dert edip atma içine,
Kıvılcım büyürse kor başka olur.
Yapmacık sevdanın ateşi yakmaz,
Baharı görse de yazına çıkmaz,
Gönülden gönüle yol bulup akmaz,
Aşığın kalbinde har başka olur.
Utangaç kuğular korkar yarından,
İçinde büyütür demez arından,
Geceye gün doğar gözün ferinden,
Yürek ürperince ter başka olur.
10.02.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Başka Olur 2
Denizin sevgisi yürekten yana,
Sevilen içinde yar başka olur.
Kayığı çekerim kürekten yana,
Hamsinin havası bir başka olur.
Takam Bordo-Mavi, adı Fırtına,
İstersen denizi yükle sırtına,
Devşirir hamsiyi, bakmaz ardına,
Şenlendir pazarı, kar başka olur.
Çözülsün düğümler, gelsin halkalar,
Rüzgarlar dinmesin, küser dalgalar,
Tulumun sesini hamsi algılar,
Ağları sersen de tor başka olur.
İstavriti yerken kılçığı sayma,
Mezgit yumuşaktır tenini soyma,
Boyunu almadan Lüfere kıyma,
Karaya vurursa yer başka olur.
Pikniğe giderken mangalsız olmaz,
Poyrazla boğuşan çilesi dolmaz,
Dumanın kokusu yarına kalmaz,
Hamsiyi pişiren kor başka olur.
12.03.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Başta Akıl Kalmadı
Başta Akıl Kalmadı
Yürekler duyarsız merhamet ölü
Kıra kıra taşta şekil kalmadı
Karıştı dimağım tanımaz gülü
Vura vura başta akıl kalmadı.
Keseri tutanlar kendine yontar
Adalet tartmıyor bozuldu kantar
Vicdanlar virüslü yayıldı mantar
Gere gere yayda şakül kalmadı.
Çalışan uykusuz yiyen yatıyor
Haltı yiyen melün yana atıyor
Tüm yollar çamurlu basan batıyor
Sere sere çayda çakıl kalmadı
İki yüzlü hayat insan eseri
Yalanlar insafsız riya serseri
Yalaka çiziyor beyaz defteri
Sora sora gizli ekol kalmadı.
Az yazarım fazla yormam silgiyi
Her ne zaman ilme görsem ilgiyi
Arzederim elde olan bilgiyi
Tara tara başka nakil kalmadı
Şeyhim yoktur melek misali uçan
Kurşun ne ki, ışınlamayla kaçan
Adımbaşı eksilmiyor el açan
Vere vere cepte hiç pul kalmadı.
Musatafa HOŞOĞLU
02.11.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Başuma Bela Ettum
Başuma Bela Ettum
Sevdaluk yürek yakar
İlaci yok süresun
Kalbuni açmaz isan
Beni nasil göresun?
Dertlerum çoktur benum
Kim alur yarisini?
Başuma bela ettum
Kızlarun sarisini.
Taradi saçlarini
Bağladi iki yana
Senun paran yok deyi
Niye bakayim sana?
Dertlerum çoktur benum
Kim alur yarisini?
Başuma bela ettum
Kızlarun sarisini.
Karadeniz derindur
Dibine inemedum
Girdum bir çıkmaz yola
Bir daha dönemedum.
Dertlerum çoktur benum
Kim alur yarisini?
Başuma bela ettum
Kızlarun sarisini.
Karadeniz dalgali
Kafa tutar Takama
Ben sana yalvarmadum
Sen yapiştun yakama.
Dertlerum çoktur benum
Kim alur yarisini?
Başuma bela ettum
Kızlarun sarisini.
Sarışınla gezerken
Kumral çikti yoluma
Kara gözli eminem
Geldi girdi koluma.
Dertlerum çoktur benum
Kim alur yarisini?
Başuma bela ettum
Kızlarun sarisini.
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Yorildi ayaklarum
Oturdum kucağina
Haboyle etma dedi
Kalurum ocağina.
Dertlerum çoktur benum
Kim alur yarisini?
Başuma bela ettum
Kızlarun sarisini.
Mustafa Hoşoğlu
21.07.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Baykuş Damda Ötmeden Gel.
Ümitsizlik yoktur bizde
Özün sözün satmadan gel
Daim nurun kalmaz gözde
Ol şerbeti tatmadan gel.
O Şahittir ve bir nezir
Ve dilinde müjde hazır
Çünkü; öyle demiş Nazır
Bu yönünü atmadan gel.
Bir surede yok besmele
Hak koymadı bile bile
Hikmetine bir bak hele
Ona yanlış katmadan gel.
Hem sulh vardır hem de savaş
Şu din değil; ye, iç, dolaş
Öğrenmede kalma yavaş
Baykuş damda ötmeden gel.
Doğru oku Hak olanı
Al gerçeği yak yalanı
İrşad eyle ders alanı
Beşer şerre batmadan.
17.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Bayram Benim Neyime!
Bayram Benim Neyime!
Ne anam var ne babam bayram gelmiş köyüme,
Anam, sen yoksan eğer bayram benim neyime!
Anam, bak kızın geldi uzat bana elini,
Süsle dualar ile o mübarek dilini.
Yüreğimi yolladım şu hasret pazarına,
Bir demet gül götürdüm anamın mezarına.
Biriken hasretimi hüzünler aşıladı,
Bu Kurban Bayramını gözyaşım karşıladı.
Elimde hediyem yok, bu bayram alamadım,
Gülen gözlerim ile kapını çalamadım.
Helal eyle hakkını, yine unuttum seni,
Kapını çalar isem kim karşılar ki beni?
Anam, yoksun bu bayram, ben yad ellere göçtüm,
Yaşlarımla birlikte çok uzaklara uçtum.
Hiçbir şey yokluğunda bir teselli olmuyor,
Ne anlatsam faydasız, anam yerin dolmuyor.
Mustafa Hoşoğlu
12.10.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Bayram İse Barış Olsun
Bayram İse Barış Olsun
Bayram ise barış olsun
Terör, şiddet küfür işi
Güzellikte yarış olsun
Terör, şiddet küfür işi
Dostluk daim güzel olsun
Muhabbetler özel olsun
Kalbe huşu nazil olsun
Terör, şiddet küfür işi
Yüreklerde kin olmasın
Yeryüzünde kan olmasın
Gözü yaşlı can olmasın
Terör, şiddet küfür işi
Yeryüzünde fesatlar var
Hain, zalim Esed’ler var
Kucaklarda cesetler var
Terör, şiddet küfür işi
Zulüm gezer öbek öbek
Yaş görmemiş, aylık bebek
Öldürenler vahşi köpek
Terör, şiddet küfür işi
Mazlum kaçar aman için
Sığınacak liman için
Bomba, füze İman için
Terör, şiddet küfür işi
İslam; barış, adalettir
Kin üretmek dalalettir
Öldür demek melanettir
Terör, şiddet küfür işi
Mustafa Hoşoğlu
11.09.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Bayram İse Barış Olsun2
Bayram ise barış olsun
Yureklerde kin olmasın
Güzellikte yarış olsun
Hep biz olsun, ben olmasın.
Dostluk daim güzel olsun
Muhabbetler özel olsun
Kalbe huşu nazil olsun
Kimse Hakka men olmasın
Terör, şiddet küfür işi
Zalim daim biler dişi
Dostluk diler doğru kişi
Şerre destek fon olmasın
Yeryüzünde fesatlar var
Hain, zalim Esed’ler var
Kucaklarda cesetler var
Gözü yaşlı can olmasın.
Zulüm gezer öbek öbek
Yaş görmemiş, aylık bebek
Öldürenler vahşi köpek
Boşa akan kan olmasın.
Mazlum kaçar aman için
Sığınacak liman için
Bomba, füze İman için
Tuzak kuran hin olmasın.
İslam; barış, adalettir
Kin üretmek dalalettir
Öldür demek melanettir
Terör yayan in olmasın.
Mustafa Hoşoğlu
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Bayram Ve Hüzün
Bayram Ve Hüzün
İmama uyarak saydık tekbiri,
Dokuza varınca verdik selamı.
Pek duygu yüklüydü sözün yek biri,
Ayetten, hadisten derdik kelamı.
Camiden çıkınca sarılın dedi,
Muhabbet yayarak karılın dedi,
Şeytanın şerrine darılın dedi,
İmanın Nuruyla sürdük zulemi.
Sılahi rahimin tadına vardık,
Yaralı kalpleri yerinde sardık,
Muhabbet bağını sevgiyle kardık,
İblise uymadık, kırdık kalemi.
Akan göz yaşından uzak elimiz,
Şehidi minnetle andı dilimiz,
Arzdaki her İman bizim gülümüz,
Bir ümmet ruhuyla ördük alemi.
Ol küfür Mümine hep diş bileti,
Kulağı tıkamış, duymaz ileti,
Zulmün bitmesini gönül diledi,
Sinede yaşayıp gördük elemi.
Mustafa Hoşoğlu
18.07.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Beden Yorgun Ruh Yorgun! ...................
Beden Yorgun,Ruh Yorgun!
Gamsız, kedersiz günler çok uzaklarda kaldı,
Geldik yolun sonuna ayak yorgun,yol yorgun,
Nerden nereye derken gözüm hayale daldı,
Hafızam kopuk kopuk filim yorgun,tel yorgun!
Şimdi dört mevsim karlı arar olduk hazanı,
Baharlar gelmez oldu kaldırdılar kazanı,
Kelebekler de sarhoş yok uçanı,tozanı,
Bağlar çiçek açmıyo,ağaç yorgun,dal yorgun!
Şu dağlara ne oldu; gelmiyorlar yanıma?
Ovalar kaçar benden,acı verir canıma,
Eskimiş gözlüğümden bakarken yarınıma,
Doğanın yüzü soluk nehir yorgun,göl yorgun!
Soluk soluk açıyor yaylalarda çiçekler,
San ki birden yok oldu ovalarda böcekler
Kavalın sesi kısık,unutuldu göçekler.
Arılar pek neşesiz,petek yorgun,bal yorgun!
Kuzular meleşmiyor,neşesiz çayır-çimen,
Bülbüller ötüşmüyor,susuverdiler hemen,
O kavaklar, selviler,oldular birer kemen,
Orman hayata küsmüş,aslan yorgun,fil yorgun!
Toprak hasta,çaresiz nebadat yeşermiyor,
Filiz tomurcuk ister,kökler suyu vermiyor,
Bir gizemli yolculuk giden geri gelmiyor,
Bahçeler kıra döndü,çiçek yorgun,gül yorgun!
İki merdiven çıktım dizlerim kenetlendi,
Dünyanın ağırlığı bedenime yüklendi,
Seslenmeye çalıştım nefeslerim tükendi,
Kaçmak geldi aklıma; bacak yorgun,bel yorgun!
Kayıplara karıştı benim yaşımdakiler,
Ciğerim kan ağlıyor,görmez karşımdakiler,
Yüreğim haykırıyor duymaz başımdakiler,
Feryadımı duyan yok,özüm yorgun,el yorgun!
Karanlık çöküverdi,oysa camda yok perde,
Derenin sesi gelmez,o azgın sular nerde?
Ezanlar duyulmuyor ne yatsı, ne seherde,
Mikrofonlar bozulmuş,zaman yorgun,il yorgun!
Aynaya bakıyorum; benzim sarardı soldu,
Vücudumda kan mı yok, ayağım niye dondu?
Ne giyinsem faydasız,tüm mevsimler kış oldu,
Güneş,suçsuzum diyor aba yorgun,şal yorgun!
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Git selamımı götür canım Habibullaha,
Şefaat diliyorum, arzet Resulullaha,
Günahım vardır ama şerikim yok Allaha,
Niyazlarım yetersiz yürek yorgun,dil yorgun!
Hastaneye gidemem söyleyin tabip gelsin,
İğne,serum istemem İman şurubu versin,
Salih kuldu söylesin,husn-ü şahadet etsin,
İncitmeden yıkayın beden yorgun,el yorgun!
Mustafa Hoşoğlu
10.02.2009
Kemen: Ocağın üstüne konan eğri ağaç
Mustafa Hoşoğlu
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Beğenmedim Hallerini
Beğenmedim Hallerini
Kız başında duman mı var?
Beğenmedim hallerini,
Ağzın durmaz, kuman mı var?
Beğenmedim hallerini.
Dil dışarda, iki karış,
Huyun bozuk, bilmez barış,
Kinle değil, aşkla yarış,
Beğenmedim hallerini.
Pantolon çul, dizler açık,
Saç dağınık, rengi uçuk,
Tarifi yok, tam bir gıcık,
Beğenmedim hallerini.
Kırk yamadan abası var,
Gören sanır vebası var,
Nasıl ana-babası var?
Beğenmedim hallerini.
Bir gün olsan az orijinal,
Takılırsın hep marjinal.
Yalpalama, özünde kal,
Beğenmedim hallerini.
Kendine gel, artık yetsin,
Bu şımarık haller bitsin,
Seni alıp kim ne etsin?
Beğenmedim hallerini.
Ne evin var ne de yurdun,
Gündüz kuşun gece kurdun,
Kimin ile gezdin durdun?
Beğenmedim hallerini.
Her boyadan kına olmaz,
Bu halinden ana olmaz,
Sana olur bana olmaz,
Beğenmedim hallerini.
Kaşlarını hep dikersin,
Sana sorsan çok şekersin,
Gerçek söze set çekersin,
Beğenmedim hallerini.
Bu huylara son koyalım,
Aşka hedef, yön koyalım,
Nikâh için gün koyalım,
Beğenmedim hallerini.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mustafa Hoşoğlu
08.04.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Beğenmedim Hallerini2
Beğenmedim Hallerini2
Kız başında duman mı var?
Az dizginle yellerini
Ağzın durmaz, kuman mı var?
Beğenmedim dillerini.
Dil dışarda, iki karış,
Huyu bozuk, bilmez barış,
Kinle değil, aşkla yarış,
Çok savurma küllerini.
Pantolon çul, dizler açık,
Saç dağınık, rengi uçuk,
Tarifi yok, tam bir gıcık,
Bir sorgula hallerini.
Kırk yamadan abası var,
Gören sanır vebası var,
Nasıl ana-babası var?
Çar çur etti pullarını.
Bir gün olsan orijinal,
Takılırsın hep marjinal.
Yalpalama, özünde kal,
Tutan olmaz ellerini
Kendine gel, artık yetsin,
Bu şımarık haller bitsin,
Seni alıp kim ne etsin?
Yoldan kaldır dallarını.
Ne evin var ne de yurdun,
Gündüz kuşun gece kurdun,
Kimin ile gezdin durdun?
Kaybetmişsin yollarını.
Her boyadan kına olmaz,
Bu halinden ana olmaz,
Sana olur bana olmaz,
Kabat sanma kollarını.
Kaşlarını hep dikersin,
Gerçek söze set çekersin,
Sana sorsan çok şekersin,
Çok kıvırma bellerini.
Bu huylara son koyalım,
Aşka hedef, yön koyalım,
Nikâh için gün koyalım,
Derelim şu güllerini
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Mustafa Hoşoğlu
17.02.2022
Mustafa Hoşoğlu
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Beklenen Nur
Beklenen Nur
Beklenen Nur belirdi, aydınlandı ufuklar,
Onca işaret, rüya uykusundan ayıldı,
20 Nisan gününde başka doğar şafaklar,
Geldi müjdeli haber dört bir yana yayıldı.
Vehb’in Kızı Amine, Gül’ü serdi aleme,
Beklenen kurtarıcı şeref verdi aleme,
Küfre karşı İmanı tekrar gerdi aleme,
Kabe’deki tüm putlar yere düşüp bayıldı(!)
Yetim, öksüz kalsa da Hakkın seçkin kuludur,
Beşerin en üstünü, makamı pek uludur,
Attığı her bir adım bir Risalet Yoludur,
İmanın yangıları semalarda duyuldu!
Ticarette dürüstsen uzak değil netice,
En yalnız kaldığın an kollar seni Hatice,
Birikir hazineler kalpten kalbe, iç içe,
Yirmi beş yıl sürecek kutlu nikah kıyıldı.
Düşmanları çoğaldı Hakkı Birledi diye,
Yoluna dikildiler “Eminsin” diye diye,
Zulmü reva görene affı etti hediye,
Şerre karşı iyilik teraziye koyuldu.
İman; ömre bereket, sunar kula bolluğu,
Ebedi hayat için hazırlarken yolluğu,
Zenginlikler içinden tercih etti kulluğu,
Takva denen zenginlik ilk sırada sayıldı.
Küfür denen şu illet koymaz akıl sıhhati,
Ne eylesen değişmez zalim kalbin nihati,
Emrolunduğu üzre başlatınca Cihadı,
Şehitlerin kanları beldelere yayıldı!
Tevessül edenler var Nuru boğma cehline,
Tarihin insafında yer verilmez sahline,
Sürgün reva görüldü Yüce Tevhit Ehline,
İnsanlığın şerefi yüreğinden oyuldu!
Zulüm ve ambargolar tebliği durduramaz,
Kelamullah aşkını hitama vardıramaz,
İmanın lezzetini mülk sona erdiremez,
Nebi'nin her emrine canla başla uyuldu.
Malum hüzün yılları, mahzun etti besbelli,
Böyle zor bir durumda Haktan geldi teselli,
Miraç, Mevla’dan Kula en büyük ikram seli,
Bu en büyük mucize gönüllere koyuldu.
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Mustafa Hoşoğlu
16.03.2013
Nihat: Huy,tabiat,yaradılış.
Sahli: Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret
Hitam: Son, bitiş
Mustafa Hoşoğlu
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Bekler Dururum
Bekler Dururum
Bir umut ışığı alsam elinden
Bir ömür yolunu bekler dururum
Bir tatlı sözünü duysam dilinden
Hayalin neşeme ekler dururum
I c im yaktın gülüm, yağım eridi
Yaprağım döküldü, dalım kurudu
Hasretin gecemi, yolum bürüdü
O zülfün telini koklar dururum
Şekere, şerbete, bala benzerdin
Baharda goncaya, güle benzerdin
Çiçekle bezenmiş yola benzerdin
Yıllardır resmini saklar dururum
Nerede yaşasan canımdasın sen
Sanki her saniye yanımdasın sen
Düşüme yerleştin, kanımdasın sen
Kalbimi durmadan yoklar dururum
Yaşıyor sanırsın, yaşamıyorum
Çok kaynadım ama taşamıyorum
Vuslat engelini aşamıyorum
Köreldi yüreğim tekler dururum
Nemli gözler ile yolun süzerim
Dökülen yaşımla takvim çizerim
Bir deli divane oldum gezerim
Derdime dertleri yükler dururum
Mustafa HOŞOĞLU
30.05.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Bekliyorum Deli Gönül................o
Bekliyorum Deli Gönül
Tenhalarda buluşalım,
Sevdamızı konuşalım,
Yarınlara alışalım,
Bekliyorum deli gönül!
Hemen gel yar çok bekletme,
Pak duygumu hiç kirletme,
Umutvar ol, zor söyletme,
Bekliyorum deli gönül!
Aşk rüzgârsa, toz olalım,
Her çiçekten öz alalım,
Vuslat için söz kılalım,
Bekliyorum deli gönül!
Karlar erir dere coşar,
Yolcu yürür dağı aşar,
Aşk tutuşur yâre koşar,
Bekliyorum deli gönül!
Serinden gel seher gibi,
Yürek coşsun bahar gibi,
Uçup gitme buhar gibi,
Bekliyorum deli gönül!
Şarkı eyle saza beni,
Kıştan çıkar yaza beni,
Buz tutmuşum, çöze beni
Bekliyorum deli gönül!
Bakışınla delme beni,
Yüreğimden bölme beni,
Gelmesen de silme beni,
Bekliyorum deli gönül!
Aşk dediğin bir hatıra,
Yazsan sığmaz bin satıra,
Sarayım yok gel çadıra,
Bekliyorum deli gönül!
Aşk, tatlı bir rüya imiş,
Ne altındır ne de gümüş,
Sonu olsun Hakka dönüş,
Bekliyorum deli gönül!
Mustafa Hoşoğlu
14.12.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Belli Değil
Belli Değil
Zaman ahir zaman, zordur işimiz,
Devayı bulmak zor, dert belli değil.
Kiminle selamet bulur başımız?
Namertten kaçmak zor, mert belli değil.
Dermanı sunan yok, yara kanıyor!
Hainler yüzünden ülke yanıyor!
Her kesim kendini haklı sanıyor(!)
Toplumun temeli, fert belli değil.
Kimisi takılmış ajan peşine,
Kutsala sarılmak gelir işine,
Helali haramı katmış aşına,
Vatanı terk etmiş, yurt belli değil(!)
Vatandaş şaşırmış, ne yana baksın?
Bir kesim dam arar başını soksun,
Huzuru sevmeyen ister kan aksın,
Şehidi unuttuk, murt belli değil(!)
Kimisi dağlarda eylemsiz gibi(!)
Kimisi bekliyor söylemsiz gibi(!)
Kimisi konuşur anlamsız gibi(!)
Kürtleri savunan Kürt belli değil.
Yasalar suç için illiyet diyor,
Hukuktan bihaber külliyet diyor,
Çok bilen bir kesim milliyet diyor,
Ümmeti dışlayan şirk belli değil.
Depremi yapanlar kazı peşinde(!)
Avcılar kuşanmış, tazı peşinde,
Çakallar sahada kuzu peşinde,
Uluyan çok ama kurt belli değil(!)
Hulasa: Bir dokun bin işit derler,
Dile gelmeyince gökler ve yerler,
Kalpleri açmadan bilinmez sırlar,
Niyetler çok ama art belli değil.
Küffara açıldı barış kapısı,
Hainler elinde ilmin tapusu,
Sorguya çekildi vahyin yapısı,
Diyalog kurarken şart belli değil.
Şer ile bir olup belgeler sunduk,
Bir kaç üflemekle yıkılır sandık,
Zamanı gelmeden kuruldu sandık,
Aralık sert geçti, Mart belli değil.
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Mustafa Hoşoğlu
15.01.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Belli Değil-2
Belli Değil-2
Şu gençlik bir ucube
Öz nerde belli değil.
Ne yerli ne göcebe
İz nerde belli değil.
Yırtık pırtık forması
Kaşlar subay arması
Nedir kirpik perması?
Göz nerde belli değil.
Durmadan saçı boyar
Kapris ruhunu oyar
Kaş-gözle hüküm koyar
Söz nerde belli değil.
Anne çeneyle sıkar
Her gün falına bakar
Oğlan rayından çıkar
Kız nerde belli değil.
Gezer sahne, locayı
Barda arar kocayı
Ateş sarmış paçayı
Buz nerde belli değil.
Kanaat nedir bilmez
Yüzü gülse ruh gülmez
Akşam evine gelmez
Yüz nerde belli değil.
Mustafa Hoşoğlu
10.10.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Ben Allah'ın Bir Kulu
Ben Allah'ın Bir Kulu
Ben Allahın bir kulu
Ne özelim ne ulu
Güzellikten yanayım
Yolum sevdanın yolu.
Cebinde elli kuruş
Var fiyakalı duruş
Eğer beni almazsan
Koca görmeden buruş
Benim yerim burası
Cadde sokak orası
Seni konuk edeyim
Yürek gönül arası
Kadın ya hoca ister
Ya zengin koca ister
Gönlüne girmek için
Sarayda loca ister
Karedeniz'de uşak
Beline bağlar kuşak
Çevresine sert bakar
Sevdasına yumuşak
Ederum seni nazar
Yürekte sızın azar
Mutluluk arıyorsan
Gel kur kalbime pazar
Mustafa Hoşoğlu
08.10.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Ben Ateşi Bilmezdim
Ben Ateşi Bilmezdim
Ben ateşi bilmezdim
Aşkınla icat oldu
Önce ruhumu yaktın
Sonra yüreğim doldu
Sarp yollardan yürümem
Güzellik yolum iken
Başkasına bakamam
Sen benim gülüm iken
Gül bahçesidir yerim
Çiçeğe gülüm derim
Ben gülü koklayınca
Açılır ruhum, ferim
Gülüm emrin olursa
Kanatlarım açayım
Müsaaden olursa
Gül bahçene uçayım
Sevene kapım açık
Gelsin kalbime girsin
Benim yarim oldukça
Kalbimde hep sen varsın
Seven kalpler bir olsun
Değmesin kalbe hicran
Hüzün kalbin çalmasın
Mutluluk olsun mecran
Mustafa Hoşoğlu
01.08.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Ben Bekâr Kalacağum
Kızlar bırakun beni
Ben bekâr kalacağum
Haçan Nuri olurum
Çok huri alacağum.
Bekarluk sultanluktur
Akıl yormayan bilmez
Bir kez uçup gidersa
Bir daha geri gelmez.
İnsan haçan evlenur
Başina belâ alur
Güzelleri görende
Akli onlarda kalur.
Evlileri anlarum
Bekarlar niye ağlar
İşi bitmiş demektur.
Kim ki başını bağlar.
Büyütür deve yapar
Problemun her birini
Benum bünyem çekemez
Şu karı dırdırını.
Şifadur kuru aşım
Dertsiz olunca başım
Bu ateşe düşersem
Yaza kavuşmaz kışım....Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
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Ben Bilmem Üçü Beşi
Ben Bilmem Üçü, Beşi
Ben bilmem üçü, beşi
Çoktan bıraktım işi
Macun, fırça lüks ise
Külle yıkarım dişi
Hayat emiyor kanı
Ne düş kaldı ne anı
Çalış çalış sonu yok
Dediler yaşa anı
Çok veren maldan verir
Az veren candan verir
Hayat alır ömrünü
Verirken senden verir
Ben kışı yaz edemem
Dağları düz edemem
Şu kısacık ömrümde
Ruhumu buz edemem
Güneşim, ışığım yok
Seven çok, aşığım yok
Çorba bulsam ne fayda
Elimde kaşığım yok
Hak verdi benden bildim
Nefsime baktım güldüm
Veren geri alınca
Anında gaza geldim
Mustafa Hoşoğlu
18.01.2022

Mustafa Hoşoğlu
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Ben Böyle Değil İdim....................K
Ben Böyle Değil İdim
Yine aklıma geldin, tutuştum için için,
Yokluğunla ağlarım, varlığınla gülerim,
Binlerce ömür feda kara gözlerin için,
Aşkın için dağları Ferhat olup delerim.
Ben böyle değil idim, aşkın eyledi deli,
Ruhumu esir aldı o tatlı sevda yeli
Hiç kimse durduramaz yüreğimdeki seli,
Aldığım her nefeste bil ki seni dilerim.
Sırtımda taşıyorum, yüküm bir aşk sepeti
Yerimde titriyorum, tuttu sevda nöbeti,
Bu gönül iflah olmaz, böyle sürer ebedi,
Sana bakma diyeni defterimden silerim.
Artık rotam çizildi, yok bu yoldan dönüşüm,
Senin için olacak ağlamakla gülüşüm,
Kaderin tatlı yüzü aşkın ile doluşum,
Aramıza gireni parçalara bölerim!
Ne olur! Hiç durmasın kalbime akışların,
Artarak devam etsin ciğerim yakışların,
Yalnız bana olmalı sevdalı bakışların,
Yolun tuzakla dolsa yine sana gelirim.
Mustafa Hoşoğlu
09.05.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Ben Deliyim
Ben deliyim deliyim,
Tutun bağlayun beni,
Bu yıl da bekar kaldum,
Kızlar ağlayun beni.
Deli gibi vuruldum,
Bir kızun güzeline,
Çok dolaştum peşine,
Almadi özeline.
Deliden veli olmaz,
Veliden deli olmaz,
Aşk bedenin canidur,
Seven kalp ölü olmaz.
Aşıksan yar güzeldur,
Her adımı özeldur,
Her işun eğri olsa,
Aşk adami düzeltur.
Akşam sabah arasi,
Depreşur aşk yarasi,
Aşkın halinden bilmez,
Sevdanun fukarasi.
Seven pişmanluk bilmez,
Hep düşünür, hiç gülmez,
Hasret her gün öldürür,
Aşık bir kere ölmez.
Bahçede nar ağaci,
Aşkun meyvesi aci,
Aşık kaçmaz ölümden,
Kalbinde dar ağaci.
Sevda kalbe seslenur,
Acı ile beslenur,
Aşık yare ah etmez,
Göz dolunca hislenur.
15.02.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Ben Denizde Bir Gemi
Ben Denizde Bir Gemi
Ben denizde bir gemi
Dalgalar yol vermiyor
Sevdim bir vefasızı
O bana el vermiyor
Ben denizde bir gemi
Dalgalarla uçarım
Vira bismillah deyup
Yeni sayfa açarım
Ben denizde bir gemi
Aşka yelken açmışım
Ayrılık hasretini
Nazlı yardan içmişim
Ben denizde bir gemi
Yelkenim sevda tüter
On tane ömrüm olsa
Aşkın peşinde biter
Ben denizde bir gemi
Gözüm ufuktan yana
Büyüğü baldızımdır
Aklım ufaktan yana
Ben denizde bir gemi
Yol alırım aheste
Nazlı yarın adını
Ettim dilime beste
Rotamı çiziyorum
Dalgalar arasından
Bir karar veremedim
Sevdalar arasından
Ben denizde bir gemi
Dalga yutar gölgemi
Aklım karıştığında
Aşk belirler ilkemi.....Nakarat
Mustafa HOŞOĞLU
17.03.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Ben Diyen Silsin Beni
Ben Diyen Silsin Beni
Dünyayı sevemedim
Bilmeyen bilsin beni
Şeytanı savamedım
İstemem yolsun beni.
Herkes gibi biriyim
Ne pirim ne iriyim
İman varsa diriyim
Ben diyen silsin beni
Kulum, Hak sever isem
Nefsimi döver isem
Kendimi över isem
Her duyan gülsün beni
Dünya, kaldığım kadar
Rızkım aldığım kadar
Hakkı bildiğim kadar
Mağfiret bulsun beni.
Kim aşka hemen konar
Bağrı korunda yanar
Köle etmeden Dinar
Kapıdan salsın beni.
Kah yandım, kah üşüdüm
Sanki çölde kış idim,
Ne hayal ne düş idim
Aşk kamil kılsın beni
Mustafa Hoşoğlu
23.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Ben Evi Mekan Seçtim
Ben Evi Mekan Seçtim
Ben evi mekan seçtim,
Beklerim virüs ölsün
İçimdeki yangını,
Eller nereden bilsin.
Yasak kavurur beni,
Gözyaşımı içerim,
Kahve hasreti ile,
Hep kendimden geçerim.
Ne ev yaradı bana,
Ne net güldürür beni,
Hayallerim dost bana,
Hasret öldürür beni.
Eve hapis olalı
Dağı taşı dost bildim
Gözümden akan yaşı
Kolonya ile sildim.
Bir selfi çekeceğim,
Camlara asmak için,
Özgürlüğü bulunca
Kalbime basmak için.
Hasretin yamacında,
Hazanlar biçiyorum,
Ey hürriyet dedikçe!
Hep hicran içiyorum.
Mustafa Hoşoğlu
01.04.2020
Mustafa Hoşoğlu
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Ben Fabrika Gibiyim
Ben fabrika gibiyum
Sözler tükenmez bende
Bir kaç çuval yollayım
Hatıra kalsun sende
Sana yazar dururum
Gözlerim dola dola
Pes etmeni istemem
Vereyim sana mola.
Benimle takılana
Eşantiyon moral var
Senun sevdan alaylı
Benimkinde kural var.
Hasta olduğum zaman
Beni bulacak misun?
Derman aradığımda
Şifa olacak mısın?
Kayıp ettim yolimi
Nereden gideceğum?
Akşama kadar seni
Ben şair edeceğum.
Haburada yağmur var
Buluttan yere düşer
Benimle kim takılur
Ateş görmeden pişer.
Telefon geldi bağa
Yazamadım ben sağa
Sana tavsiyem vardur
Takılma bu uşağa.
Sen vekilun kızisun
Ondan takıldım sağa
O yaptuğun tehditler
E kız söker mi bağa.
Sen kaplumbağa isen
Ben de tazı gibiyim
Uzak dur mevsiminden
Çölün yazı gibiyim.
Tasa çaldım kalayı
Hoca verdi selayı
Kimi beladan kaçar
Ben severum belayı.
Okurum felek, nası
Üflerum hastalara
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Sana takılma durum
Ben gibi ustalsra.
Yureğum Karadeniz
Ufacık bir göl değil
Benum Kalbum geniştur
Senun gibi fol değil.
Sabah kalktığın zaman
Saçını yan tararsun
Habu kırduğun kalbi
Günü gelur ararsun.
Yanağım ıslanmiştur
Islanan puşim değil
Yüreğum paslanmiştur
Sallamak işum değil.
Sen nasıl Laz kızisun
Bitmeyen bir dizisun
Sakın gözden kaybolma
Yüreklerde sızısun.
İlham aldım gazelden
Sen yaz dedi özelden
Birisi yazma diyor
O ne anlar güzelden.
05.04.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Ben Gurbeti Sevemedim
Gurbet cana can dediler,
Ben gurbeti sevemedim.
Düş içine, yan dediler,
Ben gurbeti sevemedim.
Yar sılada yolum gözler,
Yürek yanar, ruhum özler,
Hasretime yetmez sözler,
Ben gurbeti sevemedim.
Her köşesi altın olsa,
Tıka basa cebim dolsa,
Düşler gelip beni bulsa,
Ben gurbeti sevemedim.
Gurbet diyen yanlış demiş,
Neme lazım altın, gümüş,
En kısa yol nerden imiş?
Ben gurbeti sevemedim.
Hata, yanlış seçimde mi?
Zor sanılan geçimde mi?
Gurbet kader içinde mi?
Ben gurbeti sevemedim.
Milyon değil, işim olsun,
Helalinden aşım olsun,
Hasret kokmaz başım olsun,
Ben gurbeti sevemedim.
Soğuk-sıcak hava benim,
Tahta kaşık, tava benim,
Özlemeyen yuva benim,
Ben gurbeti sevemedim.
Küçük bir dam bana yeter,
Huzur varsa baca tüter,
Nerde olsan ömür biter,
Ben gurbeti sevemedim.
22.10.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Ben Halimden Memnunum
Ben Halimden Memnunum
Bir anlayan yok ise niye boş konuşayım?
Varsın suskun bilsinler, ben halimden memnunum.
Derdime eğilen yok, kim için tutuşayım?
Dargın, küskün desinler, ben halimden memnunum.
Susmamın nedeni var, belki de benim süsüm,
Dilim yok zannetmeyim, kelimelere küsüm,
İddia etmesem de sizden az değil usum,
Olsun; deli sansınlar, ben halimden memnunum.
Anlamak, anlaşılmak nasılmış bilemedim?
Her yanda puslu camlar, uğraştım silemedim,
İnsan olan buyursun, kimseyi elemedim,
Dileyenler yersinler, Ben halimden memnunum.
Sapmadım, saptırmadım, sabıkalık etmedim,
Sildim kula kulluğu, yalakalık etmedim,
Her sese kulak asıp kalabalık etmedim,
Beni yalnız görsünler, ben halimden memnunum.
Anlamadığım dünya beni niye anlasın?
İster yoluma çıksın, istiyorsa yanlasın,
Sesimi duymuyorsa kulakları çınlasın,
Yâd ellere sürsünler, ben halimden memnunum.
Kimseye karım yoksa zararım da banadır,
Kendimi tanıyorum, kuşkularım sanadır,
Ya al, ya sat diyorlar, itirazım bunadır,
Dileyenler alsınlar, ben halimden memnunum.
Mustafa Hoşoğlu
27.02.2012
Niye efkarlandın ki bu isyanın kimlere
Bir çaresi olmaz mı götürsek hekimlere
Niye böyle kendini vurursun yerden yere
Kelimelerin üzgün sen diyorsun memnunum.....Turgut Hoşoğlu
Halimle ilgilendin, Billah gözlerim doldu,
Ne asiyim ne üzgün, birkaç kelimem soldu,
Derdimin çaresi yok; hekimsiz icat oldu,
İstemem, övmesinler, ben halimden memnunum.....Mustafa Hoşoğlu
Mustafa Hoşoğlu
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Ben Ona İmrenirim
Ben Ona İmrenirim
Bir kul Hakkın Yolunda,
Ben ona imrenirim.
Değil dünya malında,
Ben ona imrenirim.
Taç etmez malı,pulu,
Hakk için sever kulu,
Yolu, Risalet yolu,
Ben ona imrenirim.
Kin beslemez, barışır,
Güzellikte yarışır,
Meleklere karışır,
Ben ona imrenirim.
Azaları siyamda,
Geceleri kıyamda,
Nur bahşeder rüyamda,
Ben ona imrenirim.
Boş laf etmez, fikreder,
Akşam sabah zikreder,
Her haliyle şükreder,
Ben ona imrenirim.
Helal lokma temelde,
Kurbiyet var emelde,
İlmi ile amelde,
Ben ona imrenirim.
Uyanık ve şuurlu,
Şerefiyle onurlu,
İmanıyla gururlu,
Ben ona imrenirim.
Sağlam İman çözülmez,
Zulme karşı büzülmez,
Hakk’tan gayrı eğilmez,
Ben ona imrenirim.
Ömrü cihat peşinde,
Şehadet var düşünde,
Allah Aşkı döşünde,
Ben ona imrenirim.
“Kelam” düşmez dilinden,
Sunar sevgi selinden,
Tutar garip elinden,
Ben ona imrenirim.
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Işık saçar Ümmete,
Koşar Yüce Himmete,
Aşık Gül Muhammed’e,
Ben ona imrenirim.
Rehber bilmiş Kuran’ı,
Minber,mihrap mekanı?
Odur cihan sultanı?
Ben ona imrenirim.
Mustafa Hoşoğlu
02.03.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Ben Ölmedim
Ben Ölmedim
Ey Tetikçi biçare! zannetme ki ulusun,
Leş kokan bir çakalsın,inini bulamayan,
Bindiği dalı kesen satılmışın kulusun,
Karanlık,çirkef yolda menzile varamayan.
Bir kahpe kurşun geldi yaraladı bağrımı,
Vatan, millet sevgisi unutturdu ağrımı,
Şahadet şerbetini sunmaya gelen Melek,
Rabbime teslim etti: Ebediyen çağrımı.
Ben ölmedim,şehidim, sen yaşayan ölüsün,
Ben vatan evladıyım,sen kahpenin dölüsün,
Benim yolum Hak Yoldur,gül bahçesine giden,
Sen cehenneme doğru güdülen bir sürüsün.
Karanlık emre uyup dağda oldun mekansız,
Bilmem nasıl yaşarsın bırakırsa vatansız,
Kulluk ettiğin köpek ererse muradına,
Sanma merhamet eder,o,senden de imansız.
Ne zaman söz edilse kardeşlikten,barıştan,
İnsanca yaşamaktan, faziletli yarıştan,
Karanlık terör ağı kurar planlı pusuyu,
Zevkten dört köşe olur hedefine varıştan.
Konu vatan olunca fırlarız sırplan gibi,
Sefer emri gelince koşarız kaplan gibi,
Öperiz Ay -Yııldızlı, Kanımızdan Bayrağı,
Göğsümüzü gererek,kükreriz aslan gibi
Mustafa Hoşoğlu
08.12.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Ben Sana Yar Dedikçe
Ben Sana Yar Dedikçe
Hemen içeri dalma!
Kapıma vur dedikçe
Gönlüme alev salma
Yüreğim kor dedikçe.
Dertler başa cem oldu
Sevda kalbe dem oldu
Gönlüm aşka yem oldu.
Ben sana yar dedikçe.
Aşktan diledim çare
Umut bağladım yâre
Eyledi pare pare
Yaramı sar dedikçe.
Sen hep hayale daldın
Bin bir dertlere saldın
Aklımı baştan aldın
Kalbimde dur dedikçe.
Bozdun aşk dokusunu
Kaçırdın uykusunu
Dağıttın kokusunu
Sevdaya kar dedikçe.
Mertlik ister kişilik
Hep naz değil dişilik
Bulamadım karşılık
Gönlüme gir dedikçe.
Bağlanmıştır ellerim
Sus pus oldu dillerim
Komada hayallerim
Derdimi sor dedikçe.
Kapris havayı gerer
Anlattım birer birer
İşler çıkmaza girer
Bu sevda zor dedikçe
Mustafa Hoşoğlu
27.06.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Ben Yaruma Bal Dedum
Ben Yaruma Bal Dedum
Dalı süslerken kiraz
Gel konuşalum biraz
Cilve, naz olsun ama
İnsani etme maraz.
Kiraz dudakli yarum
Sanadur bu efkarum
Göz görmeyince seni
Rüyalarda ararum.
Yarum bakar güneşe
Güneşte bulur neşe
Eğil da dinle bebi
Diyeyim sana bişe.
Bahçede iki elma
Bakup hayale dalma
Biri der sensuz olmam
Biri der beni alma.
Elma kiraz arası
Gözler üzüm karası
Yar kaçur beni deyi
Verma başluk parasi.
Sual sordum kiraza
Dedi kısmetun yaza
Yare hasret katlanur
Mektuplar yaza yaza.
Yarum kiraz çiçeği
Ben yarumun böceği
Kovanda bal gibidur
Sevdanun geleceği.
Bayaz dedum, al dedum
Yar yanumda kal dedum
Yar bana aşkum dedi
Ben yaruma bal dedum.
Mustafa Hoşoğlu
25.03.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Benden Alıp Bana Satma
Benden alıp bana satma
Aşkı önce bulan benim.
Pak sevgime şüphe katma
Bir bakışla dolan benim.
İçten içe yanıyordun
Lime lime kanıyordun
Her dem beni anıyordun
Kalp sesine gelen benim.
Yalnız kalıp özlemiştin
Aşkın kalbe gizlemiştin
Yolda kısmet gözlemiştin
Kapını tek çalan benim.
Hislerinle dövünürken
Her fırsatta övünürken
Endamınla avunurken
Vuslat için ölen benim.
Gelir diye yolda duran
Uçan kuşa halin soran
Bir haberin aldığım an
Çocuk gibi gülen benim.
Yar bohçanı bağla dedim
Tabanları yağla dedim
Mutluluktan ağla dedim
Göz yaşını silen benim.
Sırma saçın düz tarama
Benden başka yar arama
Gel ilaç ol şu yarama
Kadir kıymet bilen benim.
17.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Benden İmam Olursa
Benden İmam Olursa
Nerde o çocukluğum, ararım gençliğimi?
Bazen karadan gittim, bazen havadan geldim,
Rüzgar görse kaçardı dağ gibi benliğimi,
Bazen mertlere sordum, bazen yazmadan sildim.
Ramazanlık tuttular benim gibi alimi,
Aklım futbol maçında,bilmiyorlar halimi,
Maça yetişsin diye terk ederdim talimi.
Bazen kıyamdan kıstım,bazen rükudan çaldım.
Yaşım onbeş-onaltı,derdiler gel imam ol,
Elinde kitap gördük,sende ilim olur bol,
Müşkül duruma düştük göster bize çıkar yol,
Bazen isabet ettim, bazen konuyu böldüm..
Mübarek gibi deme, hizmetinden tanırım,
Gururum okşamayın, şeytana aldanırım,
Nefsim beğense bile, ben biraz utanırım,
Bazen vijdana sordum, bazen Allaha saldım.
İsabet ettiklerim övüldü dilden dile,
Yanlış söylediklerim örtüldü bile bile,
Tepkiler gelmeyince büyüdüm nefsim ile,
Bazen ulema oldum, bazen sınıfta kaldım.
Maşallah duya duya ilim irfanla doldum,
Fıkhı meseleleri görmeden fakih oldum,
Aramaya gerek yok, herkese bir yol buldum.
Bazen altın diş taktım, bazen çeneyi deldim.
Var olanı tasadduk bir çok yiğidi aşar,
Olmayanı infakta denizler gibi coşar,
Bekara:Karı boşa derseniz hemen koşar,
Bazen küheylan oldum, bazen tavuktan yıldım.
Gerilere bakınca gülerim hallerime,
Nerdesiniz sorarım, bitmez delillerime,
Cevap veremiyorum, ne oldu dillerime?
Bazen tefekkür ettim, bazen aklıma güldüm.
Mustafa Hoşoğlu
23.04.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Beni Almazsan
Beni Almazsan
Kötü söz yakışmaz benim özüme
Sevgilin kıl olsun beni almazsan
İstersen aldırma her bir sözüme
Bağların çöl olsun beni almazsan.
Ah ile ilenmem hiç bir güzele
Yaprağın dökülsün dönsün gazele
Derdini yok etme, daim tazele
Uyuzun bol olsun beni almazsan.
Dermanın tükensin koca bulmadan
Yetmişe varasın murad almadan
Nişanın bozulsun düğün olmadan
Ünvanın dul olsun beni almazsan.
Çırpınıp durasın yuva üstüne
Hep gidip gelesin kuma üstüne
Kavganız başlasın nema üstüne
Yaşların sel olsun beni almazsan.
Beddua bekleme benim dilimden
Hiç zarar görmezsin asla elimden
Dilersen anlama bugün halimden
Umudun yel olsun beni almazsan.
Aklına eseni bugün yap ama
Mecalin bitince dayan kapıma
Mafyanın elinde ol bir kapama
Nasibin fil olsun beni almazsan.
Mustafa Hoşoğlu
06.09.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Beni Ancak Sen Anlarsın
Beni Ancak Sen Anlarsın
Ey Allah’ım! Sana geldim,
Beni ancak sen anlarsın.
Seni Gafur, Rahman bildim,
Beni ancak sen anlarsın.
Hatam çoktur, ben beşerim,
Sen olmazsan hep şaşarım,
Lütfün kadar var başarım,
Beni ancak sen anlarsın.
Şanındadır sonsuz ilim,
Kavramaktan aciz bilim.
Esman ile dönsün dilim!
Beni ancak sen anlarsın.
Yalnız koyma beni senden,
Yardımını çekme benden,
Nurunu hep gönder önden,
Beni ancak sen anlarsın.
Murat ettin, Ol söyledin,
Aklı kullan bul söyledin,
İlim verdin, bil söyledin,
Beni ancak sen anlarsın.
Yanlış yolda tutma beni,
Şeytanlara katma beni,
Nefse esir etme beni,
Beni ancak sen anlarsın.
Yolum senin yolun olsun,
Tek rehberim Gül’ün olsun,
Bu can her dem kulun olsun,
Beni ancak sen anlarsın.
Meşgul eyle fikrin ile,
Kalbim coşsun zikrin ile,
Mutmain kıl şükrün ile,
Beni ancak sen anlarsın.
Mustafa Hoşoğlu
04.11.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Beni Beni
Beni Beni
Gönlümü bağladım hilal kaşına
İflah olmam gayri, oy beni beni!
Ne olur taç edip koysan başına
Ciğerim yanıyor, vay beni beni!
Aşkımın şafağı tanında açtı
Hayalin içerken uykular kaçtı
Bu vuslat yolunda bir ömür geçti
Aşkının kurbanı say beni beni.
Kirpiğin ok olmuş bağrımı deler
Bu âşık gece gün yar diye meler
Sevdaya susamış, aşkını diler
Kulak ver sesime, duy beni beni!
Bir ömür kapında eğledin beni
İki tel zülfüne bağladın beni
Aşk koru içinde dağladın beni
Yüreğim pişiyor soy beni beni!
Senden gelen cefa bu cana azdır
İstersen nazınla canımdan bezdir
Dilersen al götür pazarda gezdir
Aşk kölesi diye yay beni beni!
Aşkımı yok saydın, gelmedin bana
Yüreğim yansa da ah etmem sana!
Gülmek haram imiş bu fani cana
Ölmeden mezara koy beni beni.
Mustafa HOŞOĞLU
28.02.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Beni Bulursun
Beni Bulursun
Unuttum demekle yürek silinmez,
Baktığın gözlerde beni bulursun.
Kalplerde olanın sırrı bilinmez,
Aşk kokan sözlerde beni bulursun.
Bu yürek sevmiştir, sanma unutur,
Umuda sarılmam gönlüm avutur,
Bedene can veren tatlı anıdır,
Eskimiş izlerde beni bulursun.
Başına gelmeyen aşkı anlamaz,
Aşka düşen gönül ferman dinlemez,
Yüreğim yanmasa teller inlemez,
Yar diyen sazlarda beni bulursun.
Muhabbet olmasa söner ocaklar,
Kanadı açamaz hasta böcekler,
Sevgisiz yaşamaz güller, çiçekler,
Uçuşan tozlarda beni bulursun.
Anılar depreşir ruhun eşerken,
Kapını çalar mı cemre düşerken?
Dışardan titrersin içten pişerken,
Kavuran yazlarda beni bulursun.
Bu aşkın izleri düşmüş desene,
Öfke ateş olur, girmez kesene,
Bir inat uğruna yandık desene.
Volkanik közlerde beni bulursun.
Mustafa HOŞOĞLU
03.04.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Beni Yakan Aşk Ateşi! .................O
Beni Yakan Aşk Ateşi!
Çıra olup satılmadım,
Beni yakan aşk ateşi!
Alevlere atılmadım,
Beni yakan aşk ateşi!
Yandı yürek, buz getirin,
Elli yetmez yüz getirin,
Ela gözlü kız getirin,
Beni yakan aşk ateşi!
Hazan düştü dallarıma,
Hüzün yağdı yollarıma,
Zehir değdi ballarıma,
Beni yakan aşk ateşi.
Mine gitsin, Ayşe olmaz,
Suna ile kalbim dolmaz,
Özüm yarsız huzur bulmaz,
Beni yakan aşk ateşi!
Rüzgar esti, devrilmedim,
Kül misali savrulmadım,
Ateşlerde kavrulmadım,
Beni yakan aşk ateşi!
Gece biter, seher olur,
Deniz kaynar buhar olur,
Yar dönerse bahar olur.
Beni yakan aşk ateşi!
Mustafa Hoşoğlu
27.03.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Benim Babam

Benim Babam
Benim babam dağda çoban
Tarla eker, koşar saban
Dostluklara sanma yaban
Benim babam, benim babam
Sabah erken uyanırdı
Uyku gözde boyanırdı
Dere tepe dayanırdı
Benim babam, benim babam.
Keçi bekler, koyun güder
Yüreğinde hasret tüter
Kavalından sevda öter
Benim babam, benim babam
Ekmiş biçmiş daği taşı
Helal idi suyu, aşı
Çatmaz idi dosta kaşı
Benim babam, benim babam.
Sözü açık, pek mert imiş
Dosta canı cömert imiş
Pusu kuran namert imiş
Benim babam, benim babam
Tatmamıştır sıcak yemek
Haybesinde peynir ekmek
Şükrü bilir, bilmez dökmek
Benim babam, benim babam
Yapılanı yıkmamıştı
Naldan çivi sökmemişti
İsraf edip dökmemişti
Benim babam, benim babam.
Her kul gibi sevmiş idi
Aşkı kalpte övmüş idi
Yanık bağrı dövmüş idi
Benim babam, benim babam.
Mustafa Hoşoğlu
13.06.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Benim Filem Nasıl Dolar?
Benim Filem Nasıl Dolar?
Cebimde yok Euro Dolar,
Benim filem nasıl dolar?
Çeke çeke koptu yular,
Benim filem nasıl dolar?
Çarşı-pazar gezdim durdum,
Fiyatları süzdüm durdum,
Enflasyona kızdım durdum,
Benim filem nasıl dolar?
Pirinç uçtu, bulgur koştu,
Sebze meyve zaten coştu,
Et hayalim meğer boştu,
Benim filem nasıl dolar?
Sahte mallar ucuz gibi,
Gerçek ürün taciz gibi,
Cebe gelmiş haciz gibi,
Benim filem nasıl dolar?
Borsa, endeks sır altında,
Ekonomi yer altında,
Kara para kir altında,
Benim filem nasıl dolar?
Sefaletin sonu gelmez,
Fakir düşen yüzü gülmez,
Yalvarsa da kolay ölmez,
Benim filem nasıl dolar?
Diş söktüren dişsiz varmış,
İş beğenmez işsiz varmış,
Nikahsız yok, eşsiz varmış,
Benim filem nasıl dolar?
Üretmeden tüketim var,
Kayıt dışı üretim var,
Bordrolu-ya denetim var,
Benim filem nasıl dolar?
Köye dönsem işi bilmem,
Toprak bilmem, taşı bilmem,
Semer vursan kaşı bilmem,
Benim filem nasıl dolar?
Tarla-bahçe çimen olmuş,
Her tarafa diken dolmuş,
Nere baksam umut solmuş,
Benim filem nasıl dolar?
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Mustafa Hoşoğlu
17.04.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Benim Sevgim Kutsaldır
Benim Sevgim Kutsaldır
Benim sevgim kutsaldır anlatamam ellere,
Yüreğime gömerim ve düşürmem dillere,
İçimde büyüterek konuşurum onunla,
Kurda,kuşa anlatıp yaymam onu çöllere.
Aşkımı yüceltecek arzu ve emeğim var?
Besleyip büyütecek dağ gibi yüreğim var,
El alemin dilinde harcayamam vaktimi,
Şu kısacık ömrümde bin yıllık dileğim var.
Aslında bir tutkudur beşer hissi beşere,
İlahi aşk yönünde günden güne yeşere,
Halk bilmese de olur,önemli Hakk Rızası,
Nurlu bir sima ile taşınmalı mahşere.
Mustafa Hoşoğlu
20.02..2010
Mustafa Hoşoğlu
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Beraber Yazılmış Yazımız Bizim
Beraber Yazılmış Yazımız Bizim
Sen yoksan yanımda neyleyim beni?
İzin ver bir ömür senle kalayım
Düşümde, işimde ararım seni
Bir umut bahşeyle ben de güleyim
Güzel, sen dünyanın özü gibisin
Bitmeyen şarkının sözü gibisin
Aşktan kör olanın gözü gibisin
İzlerin nerede, gelip bulayım?
Yar, canım al ama ruhum eşmeden
Bir karar verelim dile düşmeden
Bu gönül suyudur, akmaz çeşmeden
Nazar et gönlüme aşkla dolayım
Sevda zor kılınmış yorulmak için
Hayat uzun değil darılmak için
Daha ne bekleriz sarılmak için?
Güldür bu yüreği yaşım sileyim.
Umut bir varlıktır, sakın bitmesin
Yaptığım dualar boşa gitmesin
Kor oldu yüreğim, sensiz tütmesin
Felekten bir günü ben de çalayım.
Beraber yazılmış yazımız bizim
Bu aşkı çalıyor sazımız bizim
Vuslata yol olsun sözümüz bizim
Gönlümün sultanı seni bileyim.
Mustafa Hoşoğlu
11.12.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Beşköy
Beşköy
Sürmene Köprübaşı
Beşköy'e çıkalum mi?
Dere tepe dolaşıp
Maziye bakalum mi?
Bizum Beşköy'ümüze
Küçük holo da derler
Misırun ekmeğini
Cumur yapar da yerler.
Manahoz deresine
Kurdular onca HES'i
Yavaş yavaş kısıldı
O gür derenin sesi.
Karşı beri köylerin
Dere var ortasında
Gurbetçileri bekler
Akarken rotasında.
Havasından mı bilmem
Horozlar erken öter
Kemençeyi kırsan da
Kavalın sesi yeter.
Benim köyüm Mezire
Kalis karşıda durur
Arkasında kacalah
Köyü soğuktan korur.
Mezire beşyüz hane
Sayamam tane tane
Kavgadüzü meşhurdur
Namı daim bir tane.
Karşıda Çomakdüzü
Güzel mesire yeri
Koşaruk top peşinde
Orda ataruk teri.
Arhacelo komşumuz
Mezire'den ayrılmış
Fakiri yok diyemem
Zenginleri sıyrılmış.
Aspalo'yu severum
Benum anam ordandur
Dayılarum rahmetli
Uşakları adamdur.
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Aspaloda eskiler
Kom etmişler Hanzar'a
Gidun görün isterum
Değil fena manzara.
Yukarda Soğuksu var
Yaylalar sonra gelir
Pendiko'nun hanını
Kartala iyi bilir.
Okşoho'yla Bedridan
Kah ayrı kah birleşik
Tepelerinde Görnek
İlk orda doğar ışık.
Çok şeyi unutsam da
Sanmayın bunamişum
Okşoho'nun üstünde
Top çıkıp oynamışum.
Düz yeri az bulunur
Alışmalı bayıra
Yirmi yaşıma kadar
Tırpan saldım çayıra.
Koyunlar bölük bölük
Yaylada beslenirler
Yaylacı kızlarımız
Keşanla süslenirler.
Mustafa Hoşoğlu
10.02.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Bırak Sönsün Küllerim
Yar Seni Çözemedim
Nasıl sevdim yar seni,
Yıllarca deli deli,
Yaktın erittin beni,
Bırakıp da gideli.
Kaderimse çekeyim,
Elinle çektirme yar,
Bekle dersen bekleyim,
Canımdan ettirme yar.
Çok zulüm ettin bana,
Kalbimden çizemedim,
Ne alır ne satarsın,
Yar seni çözemedim.
Habu dertli başımla,
Yar nereye kaçayım?
Seviyorum de bana,
Kanatlanıp uçayım.
Kalbimden ne istedin?
Çıkardın kafesinden,
Bir umut bekliyordum,
Değen her nefesinden.
İsmine kilitlendi,
Açılmıyor dillerim.
Tekrar çıkma karşıma,
Bırak sönsün küllerim.
05.04.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Biçmemiz Gerek
Kar boran yağsa da aşkta durulmaz
Kapanan yolları açmamız gerek.
Sevdanın yolunda seven yorulmaz
Hubbun şarabını içmemiz gerek.
Sevdaya biz derken aşka sen dedim
Aşkın bekasına kurban ben dedim
Yaşanan duyguya daim en dedim
Kanatlar takarak uçmamız gerek.
Aşk kabın çalınca hemen aç derim
Bağrına düşerse kaynat iç derim
Kulağa her gelen sesten kaç derim
Eğriyi doğruyu seçmemiz gerek.
Kaçamak bakışlar kalbin yağıdır
Cemreler düşmüşse vuslat çağıdır
Bir aşkın mekanı sevda bağıdır
Goncalar açmazsa göçmemiz gerek.
Yürekten vurulduk, şaştık bir kere
Aşk denen girdaba düştük bir kere
Dalgaya yelkeni açtık bir kere
Küreğe sarılıp geçmemiz gerek.
Mühürlü kalplerden sevda yayılmaz
Kokuyu tatmakla aştan doyulmaz
Yarım kalan bir iş işten sayılmaz
Bu aşka bir libas biçmemiz gerek.
02.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Bildiğin Gibi
Bildiğin Gibi
Bırakıp gidersen ölürüm sanma
Yaşayıp dururum kaldığım gibi
Ağlarken ardından gülerim sanma
Yüreğim taş değil, bildiğin gibi
Gözüme bakarken kalpten ıraktın
Sevgide yavandın, aşkta kuraktın
Hasreti gönlüme neden bıraktın?
Ömrümü geri ver aldığın gibi.
Sevdayı öldürdün, besledin kini
Kalbime bakmadın severken seni
Aklına girdikçe çıkardın beni
Gönlünden vefayı sildiğin gibi.
Bu sevda silinmez, derin izleri
Vuslat ıradıkça yorar dizleri
Gece de açıktır kalbin gözleri
Uykular kaybolur böldüğün gibi
Her türlü sarayın hazır canımda
Rahatsız olursan dolaş kanımda
Ne olur bir süre kalsan yanımda
Dilersen gidersin geldiğin gibi.
Ne çabuk unuttun onca sözleri
Hasretin öldürür, yakar izleri
Mendil ol kurut bu ıslak gözleri
Bir kez okşa başım yolduğun gibi.
Mustafa HOŞOĞLU
09.03.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Bildiri

Bildiri
Vay dedi demir eller!
Duymadı generaller
İçlendi amiraller
Ellerinde bildiri
Medreseler, okullar
Tavan yapmış akıllar
Yola düşmüş çakallar
Dillerinde bildiri
Çivisiz kaldı nallar
Koca beklerken dullar
Ne etsin sadık kullar
Bellerinde bildiri
Hepsi hazır imişler
Biz de varız demişler
Çiçek açmış yemişler
Dallarında bildiri
Bulut gökte soluklar
Suya doydu oluklar
Yüzmek ister balıklar
Pullarında bildiri
Balta arar sapçılar
Sahalarda topçular
İşsiz kaldı popçular
Tellerinde bildiri
Dedim, kalk biraz gezek
Çayır çimeni ezek
Pabuca değdi tezek
Yollarında bildiri
Hepsi çok büyür serler
Kah yağar kah eserler
Beyaza siyah derler
Allarında bildiri
Yaşarlar paşa paşa
Değmezler suya, taşa
Her dem bulurlar maşa
Kullarında bildiri
Hiç tükenmez dirisi
Akıl verir birisi
Ölse yaşar gerisi
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Sallarında bildiri
Hep ağlar güldürsen de
Anlamaz bildirsen de
Arıyı öldürsen de
Ballarında bildiri
Dünya hep ona kalsa
Göz doymaz cebi dolsa
Eşek rahmetli olsa
Nallarında bildiri
Mustafa HOŞOĞLU
07.04.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Bilemedim Yar...................O
Bilemedim Yar
Bağladım kalbimi mavi gözüne,
Kendimi geriye alamadım yar!
Kulağım takıldı tatlı sözüne,
Efsunlu nameyi salamadım yar!
Gülüşün çekiyor özümü sana,
Mıhladım bu hayran gözümü sana,
Anlatmak istedim sözümü sana,
Kendimde cesaret bulamadım yar!
Doldurdun kalbimi akışın ile,
Tutsağın eyledin bakışın ile,
Mum gibi erittin yakışın ile,
Yaşlarım hep aktı silemedim yar!
Her anın bir film karesi gibi,
Sevdan döşümde od küresi gibi,
Bir acı yoktur aşk yarası gibi,
Ölmeyi diledim, ölemedim yar!
Uzaktan bakarak yabancı oldum,
Bu aşkın peşinde, dilenci oldum!
Kalbimin düşmanı,yalancı oldum!
Kapını becerip çalamadım yar!
Çok istedim sarsın ellerim seni,
Sıcak tenin yaksın, kavursun beni,
Bu aşk eskimesin, hep kalsın yeni”
Gönlünü çalmayı bilemedim yar!
Mustafa Hoşoğlu
12.01.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Bilemem Gardaş
Bilemedim Gardaş
Ben çektim elimi sahte yüzlerden
Eğriyi doğruyu bilemedim gardaş
Doydum taşıyorum yalan sözlerden
Yalanın izini silemedim gardaş.
Günleri çok sayma biter dediler
Mutluluk beklemez, gider dediler
Acıya sabreyle, kader dediler
Şu yalan dünyada gülemedim gardaş
Geceme ışığı yakan olmadı
Elim boş kalınca bakan olmadı
Bedelsiz yoluma çıkan olmadı
Gönülden seveni bulamadım gardaş
Samimi olmayan sözü neyleyim
Kalbime bakmayan gözü neyleyim
Bir yanıp bir sönen yüzü neyleyim
Yüreğim hala boş dolamadım gardaş
Dışardan bakınca farksız melekten
Sözleri kocaman, geçmez elekten
Hakikat değince küser felekten
Notalar uyumsuz, çalamadım gardaş
Mustafa Hoşoğlu
28.01.2022

Mustafa Hoşoğlu
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Bilemiyorum
Bilemiyorum
Dünyanın çivisi çıkmış diyorlar
Görüp de duyarsız olamıyorum
Gariban canından bıkmış diyorlar
Zalimin yüzüne gülemiyorum.
Ağaya darıldım, öfkemi astım
Dereden kaçarken çamura bastım
Süt yaktı dilimi, yoğurda küstüm
Kimden öç alayım, bilemiyorum?
Aşkı buza gömdüm hala pişiyor
Gönlümü kıranlar mutlu yaşıyor
Düştüm bir girdaba boyum aşıyor
Dertlerim dağ gibi, bölemiyorum.
Ezilen susmalı, kader dediler
Güçlünün borusu öter dediler
Her çile ölümle biter dediler
Bu işte güzellik bulamıyorum.
Dedim ben kaderi ilim bilirdim
Ölçüdür diyeni âlim bilirdim
Şu alın yazıyı film bilirdim
Yerleşmiş dogmayı silemiyorum.
Hakikat komada, vicdan kuruyor
Muktedir hukuku nefse yoruyor
Şakşakçı el pençe selam duruyor
Barajın suyu pis, salamıyorum.
Mustafa HOŞOĞLU
11.12.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Bilen Var Mı?
Bilen Var Mı?
Sğuk gurbet ocağında
Donduğumu bilen var mı?
Aşkın derin ocağında
Yandığımı bilen var mı?
Kalpte hüzün, ellerim buz
Yolum bayır, görmedim düz
Etrafımda gece gündüz
Döndüğümü bilen var mı?
Ekmeğimi yaşa banıp
Hayalleri vuslat sanıp
Her gün tekrar yanıp yanıp
Söndüğümü bilen var mı?
Haber saldım erenlere
Kulak verdim sirenlere
Yare giden tirenlere
Bindiğimi bilen var mı?
Gurbet denen şu kümese
Konulmuşum bir kafese
Vuslat diye her bir sese
Kandığımı bilen var mı?
Avutamam dertli başı
Kirpiklerim tutmaz yaşı
Her dakika kalem kaşı
Andığımı bilen var mı?
Yazmandaki boyalara
Dil dökerim oyalara
Hasretimi rüyalara
Bandığımı bilen var mı?
Mustafa Hoşoğlu
20.11.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Bilen Var Mıdır?
Bilen Var Mıdır?
Gülüşüp dururuz garip hallere,
Eceli görüp de gülen var mıdır?
Mühürler vurulmuş nice dillere,
Düşünüp dersini alan var mıdır?
Hayat, dal misali sarkıtır beni,
Gerçeği görünce ürkütür beni,
Bir hesap günü var, korkutur beni,
Mahşerin halini bilen var mıdır?
Sonsuza gidiş var, dönüşü yoktur,
Altınlar geçmiyor, gümüşü yoktur,
Elim bir ateş var, sönüşü yoktur,
Geriye dönüp de gelen var mıdır?
Karnı büyük dünya herkesi alır,
Güzel kul olanın sedası kalır,
Her giden yanında olanı bulur,
Amelden geride kalan var mıdır?
Ocağı sönmüştür, bolca tütenler,
Her biri susmuştur çokça ötenler,
En güzel öğüttür önden gidenler,
Bu göçü tersine kılan var mıdır?
Yaratan kulluğu takdir eyledi,
Nebiler ömrünce Hakkı söyledi,
Fermanı duyanlar acep neyledi?
İlahi Takdiri silen var mıdır?
Saadet yurdunu hep nefse sorduk,
Şu kısa ömürde hep hayal kurduk,
Daha çok parayı aradık durduk,
Huzuru maddede bulan var mıdır?
Ey nefsim! Söz dinle, tapma dünyaya,
Motor var, kanat var, gel kalma yaya,
Hükmedip dursan da yıldıza, aya,
“Ölüm Hak” sözünde yalan var mıdır?
Mustafa HOŞOĞLU
21.04.2015
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bilenler Gelsin
Bilenler Gelsin
Bu Vatan bölünmez, bayrağı tektir.
Yüreği bu aşkla dolanlar gelsin.
Bu Halkın kahpeye öfkesi pektir.
Huzuru birlikte bulanlar gelsin.
Tek vatan, tek millet, bizim ülkümüz,
Al bayrak şanımız, budur ilkemiz,
Haine yol vermez yüce halkımız,
Bu sırrın farkında olanlar gelsin.
Kovana kraliçe olmaz sinekten,
Kimse süt beklemez murdar inekten,
Padişah olur mu kahpe dönekten?
Vatanı namusu bilenler gelsin.
Bu Bayrak kutsaldır, yücedir şanı,
Ona süs olmuştur Şehidin Kanı,
Hilale Yıldızdır Mehmet’in canı,
Toprağa düşerken gülenler gelsin.
Kur’an’dan almıştır İman özünü,
Şehadet denince kırpmaz gözünü,
Mehmedim boşuna etmez sözünü,
Ya Allah, diyerek ölenler gelsin!
Vatanı uğruna coşar Mehmedim,
İmanı sel olup taşar Mehmedim,
Ölüm var denince koşar Mehmedim,
Cenneti göğsünde bulanlar gelsin.
Mustafa HOŞOĞLU
07.08.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Bilet Aldım Gidiyorum
Bilet Aldım Gidiyorum
Artık ahir zamandayım
Bilet aldım gidiyorum
Dünya denen limandanyım
Siren çaldım gidiyorum
Bir tutukluk var dilimde
Tat kalmadı şu alemde
Düşü sildim bir kalemde
Yola daldım gidiyorum
Dünya güldü, ben sarıldım
Kah kükredim kah duruldum
Dizler ağır, çok yoruldum
Epey kaldım gidiyordum
Ne dert biter ne de çile
Çekilir mi bile bile
Doyamadım goncagüle
Yaşım sildim gidiyorum
Yol biter mi gitsem yaya?
Ben takamı saldım suya
Veda ettim şu dünyaya
O'ndan geldim gidiyorum
Zaman zaman celalleştim
Minarede Bilal'leştim
Dostlarımla helalleştim
Doldum doldum gidiyorum.
Bıktım aşkın yarasından
Şu bahtımın karasından
Sarp dağların arasından
Bir yol buldum gidiyorum
Hoşoğlu'yum, künyem fani
Dünya yalan, üzme canı
Hakk kaydetti her bir anı
Sırrı bildim, gidiyorum.
Mustafa Hoşoğlu
14.02.2022

Mustafa Hoşoğlu
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Biliyor musun? ......K
Biliyor musun?
Asırlar gibidir sensiz geceler,
Gözlerim yoldadır biliyor musun?
Aşkını sayıklar kısık heceler,
Hallerim perişan, geliyor musun?
Bağrımda yaşarken her gün dişledin,
Zehir oldun aktın, kanım işledin,
Maşukumdur diye beni fişledin,
Ahirin cehennem, ağlıyor musun?
Elimde güllerle yolun beklerim,
Sevdamın üstüne hasret eklerim,
Malımı tükettim, bitti çeklerim,
Mekânın alevler, kalıyor musun?
Gül yüzün düşürdü beni darlığa,
Dayanmak kolay mı bu ayrılığa?
Havale eyledim Yüce Varlığa,
Her şeyi soracak, anlıyor musun?
Üstümde gezinir kara bulutlar,
Gözümü kör ettin, söndü umutlar,
Ömrümü tüketti bitmez komutlar,
Yaşlarım sel oldu, siliyor musun?
Gülüşün aldatır, ruhun oyalar,
Maskeni düşürdü sahte boyalar,
Önüme koyduğun koca kayalar,
Başına düşecek, salıyor musun?
Mustafa Hoşoğlu
10.03.2010
Dost Kalemler:
Dilerim yaptığın yanına kalmaz
Gönül hanen coşsa bile şen olmaz
Nağrına yandığım yüzüm hiç gülmez
Bir gün çekeceksin biliyor musun? .........Dertli Yürek
Dertlerine derman bulmayacaksın
Acılar içinde yoğrulacaksın
Aklına geldikce kahrolacaksın
Ahım kalmayacak biliyormusun...Hüseyin Zarar
Mustafa Hoşoğlu
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Bilmem
Bilmem
Zaman hep akıyor, durmuyor işte
Dünyaya kazığı çakanı bilmem.
Kimisi rüyada, kimisi düşte
Gözünü açıp da bakanı bilmem.
Etrafta vampirler emerler kanı
Hayatın çarkına yamarlar canı
Gün gelir toprağa gömerler seni
Perdeyi kaldırıp çıkanı bilmem.
Nurani varlıkmış Şeytanın ırkı
Kul düşer ağına geçse de kırkı
Nefsi teslim almış menfaat çarkı
Dostluğa ışığı yakanı bilmem.
İhtiras gözünü dikti harama
Hak-hukuk komada, sakın arama!
Şekilde insana benzer var ama
Zikrini boynuna takanı bilmem.
Haramın lezzeti değince dile
Yalanı gel bırak demen nafile
Hakkını yüz kere ödesen bile
Gönül rızasıyla akanı bilmem.
Zulüm sürer gider vade dolmasa
Yaptığın peşinden seni bulmasa
Din Günü şu hesap eğer olmasa
Dünyada çektirip çekeni bilmem.
Mustafa HOŞOĞLU
06.05.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Bilmem...........O
Bilmem
Aşkı tarif edesim var,
Taşıdığı geni bilmem.
Seni çoktan sevesim var,
İçindeki seni bilmem.
Aşkı tutup atma dama,
Yıpratırsan tutmaz yama.
Kendime dur derim ama,
Damardaki kanı bilmem.
Bir gün aşkla buluşursam,
Öğrenmeye çalışırsam,
Beğenir de alışırsam,
Kim tutacak beni bilmem?
Kimi, zor iş kapat diyor,
Olan yoktur abat diyor,
Aşık ehli sebat diyor,
Ası ruhlu teni bilmem!
Üretim yok, satışım bol,
Batan batsın, sen rahat ol,
Benim için düzdür her yol
Acı çeken canı bilmem.
Hikmet yolu binbir çile,
Kolay değil almak dile,
Hemfikirim kendim ile,
Alem ne der, onu bilmem?
Mustafa Hoşoğlu
27.09.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Bilmem-2
Bilmem
Zaman hep akıyor, durmuyor işte
Dünyaya kazığı çakanı bilmem.
Kimisi rüyada, kimisi düşte
Gözünü açıp da bakanı bilmem.
Etrafta vampirler emerler kanı
Hayatın çarkına yamarlar canı
Gün gelir toprağa gömerler seni
Perdeyi kaldırıp çıkanı bilmem.
İnkardan turemiş Şeytanın ırkı
Kul düşer ağına geçse da kırkı
Nefsi teslim almış menfaat çarkı
Dostluğa ışığı yakanı bilmem.
İhtiras gözünü dikti harama
Hak-hukuk komada, sakın arama!
Şekilde insana benzer var ama
Zikrini boynuna takanı bilmem.
Haramın lezzeti değince dile
Yalanı gel bırak demen nafile
Hakkını yüz kere ödesen bile
Gönül rızasıyla akanı bilmem.
Zulüm sürer gider vade dolmasa
Yaptığın peşinden seni bulmasa
Din Günü şu hesap eğer olmasa
Dünyada çektirip çekeni bilmem.
Mustafa Hoşoğlu
Mustafa Hoşoğlu
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Bilmeyen Gelsin

Aşkın dili nardır, frekansı yoktur
Kalbimin sesini dinleyen gelsin
Bağrıma saplanan kızgın bir oktur
Şu gönül derdinden anlayan gelsin.
Aşkı anlatamaz çok laf-ü güzaf
Satıra sorulmaz, bilemez mizah
Bu hale düşmeyen edemez izah
Sinede kor ile inleyen gelsin.
Aşkı öğrenirsin yandığın kadar
Bu illet değildir sandığın kadar
Ölçüsü bellidir, bandığın kadar
Ciğeri yanarken ünleyen gelsin.
Kalbini uyutsan beynine yürür
Yanından geçenin yağları erir
Başına gelmeyen çok akıl verir
Bu kora düşmeden önleyen gelsin.
Bu derdin bilinen bir ilmi yoktur
Bilmeden yazanı nedense çoktur
Ben bildim diyenin aklı bir yüktür
Bileni istemem, bilmeyen gelsin.
26.11.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Bilmez
Bilmez
Bilemedim ne ayak?
Hal sorar halden bilmez
Sözünde yoktur uyak
Saz çalar telden bilmez.
Sevmez doğru yazmayı
Hüner etmiş bozmayı
İster kalbe sızmayı
Çiçekten, gülden bilmez.
Çıkayım derken batar
Her gün çamura yatar
Durmadan nutuk atar
Edebi dilden bilmez.
Fiilden türer mastar
Yüz alır vermez astar
Hep yağmur yağsın ister
Dereden, selden bilmez.
Takar bahar, kışına
Her ne etsen boşuna
Rüzgar gitmez hoşuna
Yumuşak yelden bilmez.
Tüner köşe bucağa
Dayanamaz sıcağa
Üfler durur ocağa
Uçuşan külden bilmez.
Yaşı sorar kuruya
Çiçek der her sarıya
Hep çalış der arıya
Petekten, baldan bilmez.
Git desen basar gaza
Sus desen küser saza
Kanaat etmez aza
Bulunca boldan bilmez.
Mustafa Hoşoğlu
12.02.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Bilmez Olaydım!
Bilmez Olaydım!
Tutuşan kalbimin fitili sensin
Keşke bu oyuna gelmez olaydım!
Ölmüş hislerimin katili sensin
Bu sinsi yüzünü bilmez olaydım!
O tatlı gülüşler çaldı uykumu
Yazmaya başladım sevda öykümü
Niyetin çalmakmış masum duygumu
Gülüşüne kanıp gülmez olaydım!
Gözlerin al dedi oynarken kaşın
Değirmen misali döndürdün başım
Ne kadar mutlusun akarken yaşım?
Yetişip kapını çalmaz olaydım!
Rolünü oynarken ben aşkla coştum
Gönlüme sığmadım, sel gibi taştım
Sen benden kaçarken ben sana koştum
Sana çıkan yolu bulmaz olaydım!
Sayende hislerim ecelsiz öldü
Duyan alay etti, bilenler güldü
Sanki koca dağlar üstüme geldi
Yüreğim boş kalsa, dolmaz olaydım!
Vurgun yemiş kalbim elem içinde!
Dilerim sen de kal zulem içinde!
Bir günün geçmesin selam içinde!
Aşk sanıp mesajın almaz olaydım!
Mustafa Hoşoğlu
21.12.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Bindallı
Bindallı
Zahidem bindallıyı
İnce belinden bağlar
Yari yollar gurbete
Hergün gel diye ağlar.
Bindallı sade olur
Ne eylesin pileyi
Göz hasretle bakarken
Yürek taşır çileyi.
Bindallı kadifeden
Güzeli kavrar belden
Bindallı giyen güzel
Beni çıkardı yoldan.
Kırmızı bindallının
Çiçekten örmesi var
Bindallı Zahide'min
Gözünde sürmesi var
Yar giyer bindallıyı
Ben bakarım tacına
Zahide'min bu aşkımı
İlaç eyle acına
Bindallı kare kare
Ne de yakışır yâre
Hasret kalbe düşende
Kavuşmaktır tek çare….Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
01.02.2022

Mustafa Hoşoğlu
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Bindallısı Beş Parça
Bindallısı Beş Parça
Bindallısı beş parça
Kız sokma beni borca
Cepte kuruş kalmadı
Biraz insaflı harca
Sevdim etekli kızı
Nazları kalbe sızı
Kaçarız bir tarafa
Hele bekle şu yazı
Belinde gümüş kemer
Yazması yanıp söner
Bu kızın derdi nedir?
Hep etrafımda gezer
Kız eteğin basmadan
Moda aldın yosmadan
Kaçır beni diyorsun
On sekize basmadan
Etek giyip süslenme
İşve ile beslenme
Kız çekemem nazını
Yarım diye seslenme.
Kız eteğin sallarsın
Dillerini ballarsın
Madem sevmem diyorsun
Niye mesaj yollarsın?
Saçı buğday başağı
İpektendir kuşağı
Cilve alır, naz satar
Deli eder aşağı.
Mustafa Hoşoğlu
02.02.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Acı Hatıra Uyutmaz Beni................O
Bir Acı Hatıra Uyutmaz Beni
Aklından geçeni kalbine dinlet,
Sevmeyi bilmeyen yolu şaşar mı?
Vicdanı sorgula, insafı söylet!
Yaralı gönülden sevda taşar mı?
Yağmurlar yağmasın sevdalar üşür,
Bulutlar ağlarken kalbim tutuşur,
Melekler semada aşkı konuşur,
Seherin yasını dağlar taşır mı?
Dalgalar dost oldu sessiz geceme,
Bir garip duygudur sindi içime,
Bu sevda oyunu gider gücüme,
Yaramı yeniden gelip deşer mı?
Cevapsız sualler unutmaz beni,
Onlarca teselli avutmaz beni,
Bir acı hatıra uyutmaz beni!
Kalbimin içini dalıp eşer mi?
Kehanet diledim, vermedi nücüm,
Falcıya bil dedim, yok dedi gücüm,
Özüme seslendim: Al dedim öcüm!
Öç almak hak dedi, kula düşer mi?
Sorular kafamda birikir durur,
Çırpınır dalgası, kıyıma vurur,
Şüpheli gönülde olmaz ki sürur,
Hakk'a riayetten insan şaşar mı?
Mustafa Hoşoğlu
13.12.2012
Nücum: Yıldızlar
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Bak
Bir Bak
Utanmaz bellidir, soyunu sorma
Ar/dan söz ederse yüzüne bir bak
Çifteyi göstermez ardında durma
Yeminler içerse gözüne bir bak.
Kokusu hoş diye her aşa dalma
Mideni boş bırak, haramla dolma
Bir gümüş uğruna altından olma
Yüksekten atanın sözüne bir bak.
Nefesi bitene tıpta çözüm yok
Asması olmayan bağda üzüm yok
Her şeyi bilene benim sözüm yok(!)
Ördeği vermeden kazına bir bak.
Her şirin bakana açma kucağı
Anında öldürmez gönül kaçağı
Yerleşir hanene, yakar ocağı
Dizini dövmeden kızına bir bak.
İlmi edinmeden bilmek zor olur
Küserek gidene gelmek zor olur
Kirpikler ıslakken gülmek zor olur
Mevsim pazarının yazına bir bak.
Ben görmüş değilim hep gül açanı
Dürüstlük uğruna serden geçeni
Hoşoğlu bilemez çiğ süt içeni
Nağmeyi dinlerken sazına bir bak.
Mustafa Hoşoğlu
26.05.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Bir Bardak Çayda
Bir Bardak Çayda
Bin hasret gizlidir bir bardak çayda
Hakkında ne yazsak inan az olur.
Çekilen her çile alınsa kayda
Dilde destan bitmez, söze göz olur.
Bahçeye girenin canı pek tezdir
Zamanla yarış var, her dakka hızdır
Her yaprak bir kadın, her filiz kızdır
Yağmurun cilvesi tene naz olur.
Bir bardak çaydadır ceddin izleri
Ninemin duası, ballı sözleri
Nasırlı elleri, yorgun dizleri
Kampanya bitince ona yaz olur.
Çilekeş kadının aklı hayırda
Yediden yetmişe olmaz seyirde
Yorulan ayağın gözü bayırda
Bezler bağlanınca yollar düz olur.
Çay, Of’ta horondur, Rize’de tulum
Kemanda reçine, kavalda volüm
Sallama oynarken yorulmaz kolum
Sürmene, Çaykara orda haz olur.
Bir bardak çaydadır kavalın sesi
Hep onda bulmuştur tulum nefesi
Yudum yudum coşar gönül kafesi
Çaylı sohbetlerde neşe yüz olur.
Bir bardak çaydadır birlik nişanı
Pekişen kardeşlik dirlik nişanı
Ezelden ebede varlık nişanı
Vatanın her ucu çayla biz olur.
Çimento, demirdir ülke taşında
Güzelin sürmesi, kalem kaşında
Bu iksir fermandır devlet başında
Kadrini bilenler keskin göz olur.
Her yere sinmiştir lirik lehçesi
Onunla şenlenir gönül bahçesi
Uşağın evidir, kızın bohçası
Rize’de kemençe, Muş’ta saz olur.
Çay ile açılır sevgi kucağı
Onunla tutuşur sevda ocağı
Çay yoksa duyulmaz aşkın sıcağı
Çaydan uzak günde yürek buz olur.
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Mustafa Hoşoğlu
12.05.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Bir Bayram Arifesi
Bir Bayram Arifesi
Nasıl dünya Allah'ım! garibana zulüm var
Dökülen şu göz yaşı hangi vakit duracak?
Müslümanım diyene her tarafta ölüm var
Bu zulmün hesabını dünyada kim soracak?
Şer güçlerin elinde insafsız bir yargı var
Arakan'da doğanın Budist'ten ne farkı var?
Müslüman olmayanın sorulmaz ne ırkı var
Şu canavar vicdanı hangi akıl yoracak?
İman ile doğanın bayram hakkı değil mi?
Yaratanın Mülkünde seyran hakkı değil mi?
Mevla'mın Kudretini hayran hakkı depil mi?
Zalimin kin, nefreti nerelere varacak?
O mezheple şu mezhep, yorulduk diye diye
Yetmişüç fırka sayıp İman'ı bölmek niye?
Yetmişikisi kafir(!), Cennet kime hediye?
Birlikten uzak Ümmet hep kendini kıracak.
Şu İslam ülkeleri ne hallerdedir malüm
Bir çokları Masondur, bir çokları da melün
Cemaat liderleri küfrü edemez telin
Yahudi hayranlığı makam mevki verecek.
Cemaat, tarikatlar bölüyor bile bile
Güya Allah diyorlar, yedek tanrılar ile
Çoğu gizli ilahmış(!), açıktan almaz dile
Şu putperest zihniyet acep nerde duracak?
Mustafa Hoşoğlu
31.08.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Bayram Gecesi
Bir Bayram Gecesi
Soğuk bir yel gelse de serinlese şu beden,
Bu şehrin kasaveti canımı çok sıkıyor!
Terk etmek istiyorum, geri gelmiyor giden,
Yayladan uzak hayat sanki boşa akıyor.
Suyu yüzüme serptim, o dakka buhar oldu,
Camı açayım dedim, etrafa sinek doldu,
Kabus dolu geceler uykularımı yoldu,
Ayağım bağlansa da gözüm köye bakıyor.
Bayram vesilesiyle sıla-i rahim dedik,
Yorgan eza vermedi, uykuda yok bir gedik,
Güldü baba ocağı, işte hayat bu dedik,
Seherin serin yeli cana rahmet okuyor.
Gençler çıktı mezraya, hiç sığar mı kafese?
Kulağımız takıldı rüzgardan kaçan sese,
Kemençe zor inledi, kaval nefes nefese,
Hareketli ritimler tam bir hasret kokuyor.
Bir an boşaldı kahve, horon döküldü yola,
İki saat boyunca insan vermez mi mola?
Kafalar ayık idi, düşmedi sağa sola,
Ağızlardan maniler ahenk ile çıkıyor.
İki saat boyunca terleyen çok az idi,
Manzara şen olunca yüreklere haz idi,
Seyirciler üşüdük, bu nasıl bir yaz idi?
Horona girmesem de inan canım çekiyor.
Mustafa Hoşoğlu
29.07.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Çift Ela Gözüm Kalmıştı Onda
Görünce güneşler doğdu içime,
Yüreğim huzuru bulmuştu onda.
Yolcuymuş denince gitti gücüme,
Bir çift ela gözüm kalmıştı onda.
Cihanda yok imiş benzeri, eşi,
Kalemle çizilmiş hilali kaşı,
Kalbimi kuşattı sevda güneşi,
Nefsani arzular ölmüştü onda.
Gülünce kurulur inci pazarı,
Böyle bir güzelin yoktur yazarı,
Kaybeden kendine kazar mezarı,
Boş duran yüreğim dolmuştu onda.
Günü gün yaşardım, yarınım yoktu,
Beyhude gezerdim, düşlerim çoktu,
Yolumdan eyledi, bendimi yıktı,
Hayal çiçeklerim solmuştu onda.
10.07.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Demli Muhabbeti
Bir Demli Muhabbeti
Bir demli muhabbeti
Çok görme gönül benden
Dok fincana sohbeti
Acılar kaçsın senden
Gel açık denizlere
Açılalım şöylece
Geriye dönmeyelim
Kalalım binbir gece
Aşk denizde güzeldir
Salalım suya gitsin
Sana olan hasretim
Bu gün burada bitsin
Kahveler eşliğinde
Ayaz bir akşam üstü
Dokun sazın teline
Var mı hayatın üstü?
Hayal pişsin ney ile
Keder keyiften olsun
Kaybolan rotamızı
Gelsin balıklat bulsun
Aklımızın yarısı
Dalgayla gelsin gitsin
Dalalım derinlere
Bütün kederler bitsin
Yıkılanı yeniden
Yapmaya değmez gülüm
Dünya kahır dünyası
Tapmaya değmez gülüm
Mustafa Hoşoğlu
15.12.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Bir Dörtlük
Bir Dörtlük
Bu dünyanın kahrını tatmin olmayan çeker,
Gönüller mutmainse çileden rahmet eker.
Dikensiz gül arayan gözü görmez gülzarı,
Hikmetle bakan yürek tuz yese olur şeker.
Mustafa Hoşoğlu
06.04.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Dünya İstiyorum
Bir Dünya İstiyorum
Bir dünya istiyorum bilmem nerde bulmalı?
Yıldızlar arasında uçan kuşa sorduğum,
Çiçekler cümbüş cümbüş, gül dikensiz olmalı,
Bir dünya istiyorum temelini kurduğum,
Zenginleri olmalı fakiri kollayacak,
Ekmeğini bölerek komşuya yollayacak,
Ümitsiz yarınları ümitle sollayacak,
Bir dünya istiyorum özlemini sürdüğüm.
Aranmasın avukat, yargıç,savcı, mahkeme,
Herkes kendi kendini eylesin muhakeme,
Komşu komşuya küsüp dert yanmasın hakime,
Bir dünya istiyorum şemasını çizdiğim.
İnsanlar ayrılmasın ırkına bakılarak,
Hedefler seçilmesin hürriyet kısılarak,
Yükseğe çıkılmasın zayıfa basılarak,
Bir dünya istiyorum hasretini çektiğim.
Yüzler asık olmasın boş yere darılarak,
Gönüller kazanılsın insanlar sarılarak,
Tüm hatırlar sorulsun yanına varılarak,
Bir dünya istiyorum sevgisini ektiğim.
Ümera kesiminden her kes emin olmalı,
Hak arayan hakkını adaletle bulmalı,
Dişi kanayan var mı insan olan sormalı,
Bir dünya istiyorum çehresini sevdiğim.
Seçenler, seçilenler, herkes eşit olacak,
Ankara’ya gidenler geri dönüp bakacak,
Garibin arzuhali gecikmeden varacak,
Bir dünya istiyorum emeğini verdiğim.
Farklılık aranmasın şivede, lehçelerde,
Çocuklar oynamasın mayınlı bahçelerde,
Düşmanlık aranmasın minnacık serçelerde,
Bir dünya istiyorum silahını kırdığım.
Ovasında, dağında yeşiller dokuduğum,
Bahçesinde,bağında şarkılar okuduğum,
Yarin mis kokusunu dalgalara sorduğum,
Bir dünya istiyorum, resmini özlediğim.
Doğal güzellikleri görünce bayılmalı,
Kendinden geçen ruhlar rüyada ayılmalı,
Bir saniye uyumak zarardan sayılmalı,
Bir dünya istiyorum hayalini kurduğum.
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Mustafa Hoşoğlu
2002/ Rize
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Evde İki Baci
Bir Evde İki Baci
Bir evde iki baci
Biri bal biri acı
Yar seni doğurana
Duacıyım duacı?
Yureğumun kilidi
Yarum sendedur dedi
Aç da gir içeriye
Güldür beni ebedi.
Yarum giyer basmadan
Selam geldi yosmadan
Gel kaçur beni deyi
Bu bedeni asmadan.
Kestane kumuş kumuş
Benum yarum okumuş
Sevdayı yüreğine
Hasret ile dokumuş.
Bahçede iki kiraz
Biri al biri beyaz
Kurban olduğum Mevlam
Bu güzeli bana yaz.
Gün bitti geze geze
Sıra gelmedi söze
Bu dünyaya geleli
Gönlüm var ela göze.
Mustafa Hoşoğlu
23.06.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Bir Evde İki Güzel
Bir evde iki güzel,
Biri birinden güzel,
Büyüğünde gözüm yok,
Ufağı bana özel.
Efkar bırakmaz beni,
Yine gözlerim daldı.
Ablası gelin oldu,
Kavuşmaya az kaldı.
Bir gün beni görmese,
Saatler zor geçiyor,
Gel bitir bu hasreti,
Haydı kaçalım diyor.
Dedim: Alayım seni,
Bana sevgin ne kadar?
Dedi: Senin gülünüm,
Ömrüm bitene kadar.
Beden uzak olsa da,
Gönül gözü bakışır,
Sevdamız coşkun dere,
Kalpten kalbe akışır.
Dostlar uzak dur diyor,
Fikrimiz hep çakışır,
Ela gözlü kalem kaş,
Bu kız bana yakışır.
14.03.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Gökteyim Bir Yerde
Bir Gökteyim Bir Yerde
Bir gökteyim bir yerde
Sevda düşürdü derde.
Herkes aldı yarini
Benim talihim nerde?
Bu sene hamsi boldu,
Doldu takalar doldu.
Palamut yandan bakar
İstavrit' e ne oldu?
Attım ağın birini,
Göremedim yerini.
Dalgalar kurutur mu?
Balıkçının terini?
Dağların başı duman,
Rüzgarı eser yaman.
On yıldır sevdalıyız
Kavuşmamız ne zaman?
Sel olup akacağım
Bentleri yıkacağım
Dünya dar geldi bana
Aya mı çıkacağım?
Bahçeye fidan diktim
Yanına sebze ektim
Faiz haram dediler
Bankalardan el çektim
Yâre olur mu kızmak?
Varken kalbine sızmak
Sosyal medya çıkalı
Kalmadı mektup yazmak?
O kız kalbimi çaldı,
Aklımı baştan aldı.
Yedi bitirdi beni
Kuru bir canım kaldı?
Balık suda oynar mı?
Yürek coşup kaynar mı?
Güzellerin içinde
Benim de payım var mı?
Ruhum bir cenderede
Aş pişmez tencerede
Kız yolu bilmez gibi
Sabahlar pencerede
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kalbimde kor tütmez mi?
Aşk acısı bitmez mi?
Daha mı çekeceğim?
Bu kadarı yetmez mi?
Mustafa HOŞOĞLU
21.05.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Gül.....O
Bir Gül
Hatırlı kişileri ayağıma getirme…..
Yüreğinle gel bana, elinde bir gül yeter,
İstemem dünya malı, servetini yitirme,
Aşkın ile gül bana, dilinde bir gül yeter.
Rahat etmem yatlarda, ilginin lüksü lazım,
Sevdan coşsun hatlarda, sevginin lüksü lazım,
Yüreğinde yaşayan övgünün lüksü lazım,
Özün ile dol bana, gölünde bir gül yeter.
Saraylarda gözüm yok benim aklımda sensin,
Kalbim seninle dolu, benim saklımda sensin,
Yazım, kışım seninle, her bir iklimde sensin,
Bağını sel alsa da, çölünde bir gül yeter.
Uzak diyarlardan gel, komşu mahalleden gel,
İstersen haber yolla, istersen bilmeden gel,
Aşk yolda dağılmasın, topla, dökülmeden gel,
Dünyaların olmasın, dalında bir gül yeter.
Bir Muson Yeli gibi sar beni sıcak sıcak,
Rüyalarımda bile arayım köşe bucak,
Kollarımı açınca hayal dolmasın kucak,
Rüzgâr ol demiyorum, yelinde bir gül yeter.
Senden önce göçersem, feryat-figan eyleme,
Bil ki bu kaderimiz, yanlış bir söz söyleme,
Kavuşayım Rabbime, bir gün daha eğleme,
Sonsuzluğa uçarken salımda bir gül yeter.
Mustafa Hoşoğlu
23.11.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Gülün Hatırası
Bir Gülün Hatırası
Aşk yaşar gönüllerde
Namı gezer dillerde
Bir gülün hatırası
Dolaştırır çöllerde.
Gül kokar buram buram
Hasret var, nasıl duram?
Güle alıştım gayrı,
Onsuz depreşir yaram.
Gülün kokusu Cennet
Nasıl etmeyim minnet
Gülü sevmeyen kalbe
Yaratan etmez himmet.
Gül derim gülmek için,
Kadrini bilmek için
Diller duaya durur
Muradın almak için.
Gülün goncası narin,
Güle durulmaz serin
Gül, koku ve renk değil,
Mana alemi derin.
Gülü anan çok dil var
Ona meftun bülbül var
Gül hak için sevilir,
Hakkın yolunda Gül var.
Mustafa Hoşoğlu
15.03.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Gün
Bir Gün
Şu fani âlemde küs durmak niye?
Tünelin sonuna gelirsin bir gün.
Ömrün gayesi var, değil hediye,
Yeni bir hayatı dilersin bir gün.
Aklından geçeni alma diline,
Zem ile üstünlük geçmez eline,
Gün ola küsersin çirkin haline,
Saçını başını yolarsın bir gün.
Kâseden su diye ecel içince,
Sağlığın bedene bayrak açınca,
Evlatü ıyalın senden kaçınca,
Nefsinle baş başa kalırsın bir gün.
Gün gelir yapraksız kalır dalların,
Sağına soluna düşer kolların,
Derdine bir fayda vermez pulların,
Umutlar tükenir, solarsın bir gün.
Hayatın önüne setler örülür,
Bir sala sesiyle hükmün verilir,
Gitme vakti diye hesap görülür,
Bileti sonsuza alırsın bir gün.
Rızkına son denir, düşer kaşığın,
Fermanın bitince kalmaz aşığın,
Karanlık yol için var mı ışığın?
O meçhul âleme dalarsın bir gün.
Mustafa HOŞOĞLU
02.02.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Güzel
Bir güzel oturmuş yarini düşler,
Hayalde kaybolmuş pembe rüyalar.
Kalbinden geçeni aşk için işler,
Sevdayı haykırır süslü oyalar.
İpliğin rengini iğneye sorar,
Sevdanın gizemi aklını yorar,
Özlemin izini ilmekte arar,
Duaya yükselir terli ayalar.
Yürekten sevenin alma ahini,
İnsanlık yolunda yetiş şahını,
Birleştir kalpleri, sil günahını,
Ufalıp un olsun yalçın kayalar.
Hep güzel düşünür gönül insanı,
Kalpleri fetheder tatlı lisanı,
Tevazu libası yüceltir şanı,
Semaya yükselir berrak duyular.
Sevenin halini sevenler bilir,
Gönülden bakışın izleri kalır,
Maşukun aklını başından alır,
Yola revan olur boylar, Kayılar.
Güzellik içtedir, dışta aranmaz,
Gönülden akmalı, zorla yaranmaz,
Top ile, tüfekle asla korunmaz,
Ağalar öldürür, bozar dayılar.
21.04.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Güzel
Bir Güzel
asla düşmek istemem bu gözün menziline,
anında basıverir Azraillin ziline
o sarı saçlarına bir nazar boncuğu tak,
şu güzel gözlerinle bir kere de bana bak
gözlerin ışıl ışıl, bakarken yeşil yeşil,
yürek hoplar yerinden, nasıl tutulmasın dil
oturmuş arabaya, kimin yolunu bekler,
böyle eşsiz güzeli, kim görse kalbi tekler.
güzel, kalemi tutar, acep aşkı yazar mı,
birden karşıma çıksa mezarımı kazar mı?
adı ile müsemma: mis kokulu bir çiçek,
uçardım kokusuna, şimdi olsam bir böcek
her bir yanına sinmiş güneşin şuaları,
nazar denen illet var, çok yapın duaları.
gözleri durmuş sanki, bakarken tatlı tatlı,
bu güzelin olmalı prensesi beyaz atlı.
içim su dedikleri böyle güzel olmalı,
kalbimin her köşesi aşkı ile dolmalı
beyazları giyinme, görenler hasta olur.
hasretini çektikçe gönül hep yasta olur.
azcık gülümseyince selam verir gamzesi,
böyle bir yari olan kaçar ondan gam sesi.
rüzgar, savur perçemi açılsın yarin gözü,
dil utanıyor belki, gözüyle versin sözü
Mustafa HOŞOĞLU
13.07.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Güzel Sevmişim
Bir Güzel Sevmişim
Bir güzel sevmişim dolunay gibi
Hep senin yanında kalayım dedi
Yeşil göz üstünde kaşı yay gibi
Dilersen ben yârin olayım dedi.
Yanağında güller açılmış gibi
Yüzüne yıldızlar saçılmış gibi
Bu sevda gönlüme biçilmiş gibi
Al götür seninle geleyim dedi.
Sözleri naifti, lirik ney gibi
İçmeye başladım aşkı mey gibi
Bir anda bedenim oldu tüy gibi
Sevdinse söyle de bileyim dedi.
Dedim aşk yolumu bayır eyledi
Seni gören gözüm hayır eyledi
Yar beni bu aşkın şair eyledi
Gönlüme oku da güleyim dedi.
Yârim gel tenhaya kaçalım dedim
Sevdaya yelkeni açalım dedim
Bu aşkı demleyip içelim dedim
Mutluluk yaşımı sileyim dedi.
Dedim, aşkı bulduk beslemek gerek
Gönülden yaşayıp seslemek gerek
Her bir hücremize işlemek gerek
Yar bu aşk uğruna öleyim dedi.
Mustafa HOŞOĞLU
19.10.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Güzele Rastladım
Bir Güzele Rastladım
Bir güzele rastladım öldüren efsun gibi,
Saçında papatyalar yüzünde güller vardı,
İlk bakışta vuruldum Leyla'ya Mecnun gibi,
Gülüşünün ardında cezbeden gözler vardı.
Orkide saflığında,lalezar kadar güzel,
Yasemin kokulu yar, yasemin kadar özel,
Güneşi selamlayan kırmızı dağ lalesi,
O mükemmel sevgisi laleler kadar ezel.
Ay çiçeği kirpikler her biri bir aşk oku,
Delici bakışları içime saldı korku,
Petunya sürmelisi, bir fesleğen goncası,
Hangi yürek hissetmez ilk bakışta bu şoku?
Zerafet,incelikte pembe akasya gibi,
Büyüleyici aşkı avrupa,asya gibi,
Beyaz kamelyalardan dizili incı dişler,
Güneşi kıskandıran yaldızlı dosya gibi.
Billahi melek sanır görenler rüyasında,
Saygıda kusur etmez periler karşısında,
Satırlara sığmayan sonsuz ilham kaynağı,
Bir taç gibi taşınır huriler dünyasında.
Bakışları eritti, buhar oldu buzlarım,
Sevdası kor eyledi yaza döndü kışlarım,
Gözüm ayıramadım günebakan yüzünden,
Üstümden bin yıl geçti,apak oldu saçlarım.
Nasıl hayran olmayım sütün boylu selviye,
Zülüfler sırma telden, perçemleri palmiye,
Huzur saçan endemı mor menekşe tadında,
Her kim haberdar oldu dönüverdi deliye.
Şıklıkta bir lalezar,bin bir çeşit arguvan,
Akrep uçtu kalbimden,donuverdi yelkovan,
O afeti süzerken kendime bir hal oldu,
Akıl,fikir koymadı, yoluna etti revan.
Mustafa Hoşoğlu
08.04.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Güzelin Gözü Dolar................O
Bir Güzelin Gözü Dolar
Bir güzelin gözü dolar,
Aşkım diye seslemezsen,
Gül yanağı çabuk solar,
Öpücükle beslemezsen.
Bahçesinde açmaz güller,
Bülbül gibi ötmez diller,
Güneş açmaz, esmez yeller,
Tatlı dille süslemezsen.
Halini sor, bitsin yası,
Sarıl, coşsun gönül tası,
Gizli kalır hep sevdası,
Uzak durup, eslemezsen.
Daim halin soracaksın,
Akıl fikir yoracaksın,
Hep el pençe duracaksın,
Hatlar kopar tuşlamazsan.
Yardım eyle, tut işinden,
Canım deyip koş peşinden,
Her gün ağlar bir dişinden,
Yastık olup yaslamazsan.
İlgi ister, tay gibidir,
Oku tutmaz, yay gibidir,
Demlikteki çay gibidir,
Suyu biter aşlamazsan.
Hep alttan al, gelmez dize,
Övgü yağdır sürme göze,
Yazık olur onca söze,
Onay ile başlamazsan.
Onun adı dişi kuştur,
Cilve, nazı cana hoştur,
Yorulsan da yine koştur,
Dişin sorar dişlemezsen.
Aklı çoktur, işi çakar,
Şekilden çok kalbe bakar,
Ne yaparsan boşa çıkar,
Yüreğine işlemezsen.
Mustafa Hoşoğlu
24.10.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Kalem Kaş İçin
Bir Kalem Kaş İçin
Bir kalem kaş için düştüm yollara,
Kalbine bakmadan sevdim boyunu,
Bal diye yalanı sürdü dillere,
Zehrini görmeden içtim suyunu!
Kaşları gel dedi kırparken gözü,
Sanırsın bal ile yoğrulmuş özü,
Kimseden duymadım o tatlı sözü,
Sonradan öğrendim acı oyunu.
Kokular yayıyor güller açarken,
Meyletti yüreğim fitne saçarken,
Peşine takıldım benden kaçarken,
Ocaklar yakarmış, sordum soyunu.
Seni ey vefasız yaktın ocağım!
Hayal ile doldu umut kucağım,
Damımı yel aldı, çöktü saçağım,
İstersen gir dedi, açtım kuyunu.
Parayı görünce dilin çözülür,
Yapmacık tavırlar kalbe süzülür,
Sevenler yas tutar, maşuk üzülür.
Çöllere gömsünler şeytan huyunu.
Dilerim düşesin bir zalim ele!
Adını hiç kimse almasın dile,
Leşini rüzgarlar uçursun çöle,
Kargalar tükürsün şeytan tüyünü.
Mustafa Hoşoğlu
26.01.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Kalpte İki Garip
Bir Kalpte İki Garip
Sen hasretle muzdarip
Ben aşkın ile bizar,
Bir kalpte iki garip,
Hicrana çare mezar.
Hırçın bir doğadayım,
Sabırla duadayım,
Dalgalar geçit vermez,
Ne yana ağ atayım?
Yar, hep seni düşledim,
Adın kalbe işledim,
Vuslat göründü derken,
Tekrar baştan başladım.
Yüce dağlar sırlandı,
Kalbim yine darlandı,
Kapanan yollar değil,
Umutlarım karlandı.
Aşktır beni var eden,
Hicran kalbi dar eden,
Niyazlarım Mevla’ya,
Odur seni yar eden.
Her dem seni özlerim,
Yanar nemli gözlerim?
Yar adını anarken,
Düğümlenir sözlerim.
Seni sevmek bin cefa,
Bu aşk vermiyor safa,
Her yanım kor olsa da.
Yola düştüm bir defa.
Kader hükmetti sana,
Başka yar olmaz bana,
Hep senin hayalin var,
Baktığım her bir yana.
Baktım ciğer acına,
Al çek beni içine,
Eğer sevmek suç ise,
Ortak eyle suçuna.
Mustafa Hoşoğlu
23.02.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Kara Sevdaya Düştüm Allah’ım!
Bir
Bir
Bir
Bir

ahu ceylana yaktım abayı,
kara sevdaya düştüm Allah’ım!
tatlı gülüşten kaptım vebayı,
kara sevdaya düştüm Allah’ım!

Bakışlar öldürür, gülüşler alem,
Aklımdan çıkmıyor o kaşı kalem,
Bu sevda yolunda biter mi çilem?
Bir kara sevdaya düştüm Allah’ım!
Dalgalı saçları dökülmüş bele,
Bal-kaymak sürülmüş o tatlı dile,
Afacan bir afet, gelmiyor ele,
Bir kara sevdaya düştüm Allah'ım!
O şevval yüzüne bakamıyorum,
Her yanım buz tutmuş, akamıyorum,
Girdabın içinden çıkamıyorum,
Bir kara sevdaya düştüm Allah'ım!
Karşıma geçerek gülüşüp durur,
Gölgesi peşimde, üstüme yürür,
Sevdanın ışığı kalbime vurur,
Bir kara sevdaya düştüm Allah'ım!
Aşkından kör oldum, göremiyorum,
Cennetten huri mi, soramıyorum?
Bir lahza yerimde duramıyorum,
Bir kara sevdaya düştüm Allah'ım!
02.04.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Karar Veremedum
Bir Karar Veremedum
İstanbul karşı beri
Boğaz var arasında
Bir karar veremedum
Güzeller arasında
Uyanık olmazsanız
Düşman iner sahaya
Oku kırkbir Fatiha
Bedeldir yüz SİHA'ya
Çok nasihat eyledum
Tüy bitmedi dilime
Oturdum da gülerum
Ağlanacak halime
İmam isen sağlam tut
Rivayetle aranı(!)
Sana ne hakikatten
Koy cebine paranı(!)
Aklını yemiş isen
Sen neyi içersen iç
Benim gayem bellidir
Satırlarda mündemiç
Ölüm kaygısı varken
Dünyada yokmuş mesut
Belki Mevla affeder
İşinde yoksa kasıt
Ararken koyunları
Kaçırdım keçileri
Aklın kıttır dıyorsan
Buyur, sen geç ileri
Mustafa HOŞOĞLU
25.09.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Bir Kasa Hamsi
Bir Kasa Hamsi
dedün akşam bakarız çekip gittün erkenden
cevap yazamadın ya patlayısun öfkenden
yoksa izinmi lazum yazmak içun yengemden
okuyunca dötrlüğü çıkma ha yörüngenden... M.S
haçan seni unuttum, sen hala yaşar misun?
iki dakka geç kalsam habuna şaşar misun?
senun olmaz mi işun, her işi aşar misun,
inadına mi dersun, yoksa sen kaşar misun….M.H
şimdi rizede olmak ister insanın canı
havalarda soğudu geldi hamsi zamanı
atsam onu tavaya yandan çıksa dumanı
bir kasa yolayacaktın bekledim nerde hani…M.S
bir kasa yolla dedun, boş-doli mi demedun
beni kahin mi sandun? , habuni pilemedun,
Haçan en muhim işi galiba unutmişsun:
havele etmek içün hesabi istemedun……..M.H
adamsız olmaz masa hamsisuz olmaz kasa
doldur adam akıllı hem tuzla basa basa
korkarım yine beni alacasun kumpasa
bir koli çay hesabı atacaksun nadasa……..M.S
kışa hazırluk diye alacağum on kasa
keyifle yiyeceğum mideye basa basa
kılcuklari ayirup göndereceğum sana
sakın üzülmeyesun,hiç etmeyesun tasa ……M.H.
uşak habu sözümü atma sakın yabana
on kasa hamsinun birini gönder bana
bende birkaç koli su göndereceğüm sana
herşey parayla olmaz rahmet say babana....M.S.
ben göndermem demedum, kaç kasa isteyisun?
malum, havalar soğuk, isinursun sobadan,
boş kasadan ne çıkar,laf atup gideyisun,
eğer doli istersan ısmarla al Hopa'dan …..M.H.
Ak parti çağ atlattı sobamı kaldı ula..
Allah muktaç etmesun senün gibi bir kula
Bu soğukta dostuni sararsun yırtık çula
Bu kar kışlı havada hopayı da kim bula…..M.S.
her dönem çağ atlanur, herkese nasip olmaz
kimi boş kapla gider, koyar koyar hiç dolmaz
kimisi inadına hep aksi yönde yürür,
işine öyle gelur, adresini hiç bulmaz…….M.H.
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yaslamışsun kendini hem devletun masasına
hem yatar hem el atarsun her ayda kasasuna
elini de sürmezsun hiç mutlak suya sabuna
uyanıktur bilunur malum ofli dur derler buna...M.S
sen gene yanilmişsun bana uzaktır masa
koltukta otururum yanumda yoktur kasa
maaşuma takmişsun üstüne basa basa
haçan veren veruyi, seni mi buldi tasa …..M.H.
geldi imdat kardaşum yolladun ekrem beyi
bu gün günlerden cuma habu ofli ne deyi
sen boşuna çabalama ben rizeyi bilirim
aldığın mesailer iyice şişirdi işkenbeyi……M.S.
ne mesayi bilurum ne de bir kuruş fazla,
haftada 90 saat çalışsan da tam gazla,
derler iş yürümeyi gidersen habu hızla
hiç bişe bilmeyisun, boş yere ordan vızla…….M.H.
MECNUNUSADIK-MUSTAFA HOŞOĞLU
07.12.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Kız Değdi Gözüme
Bir kız değdi gözüme,
Süslenmiş keşan ile.
Dedi gezme peşime,
Bırakmam nişan ile.
Dedim, kalbinin sesi,
Gönlüme seda olsun,
Senin gibi güzele,
Bu canım feda olsun.
Dedi, sen nerelisin?
Gönlüme düştü narın.
Eğer kalbin boş ise,
Olayım senin yarin.
Dedim, kalbim boş idi,
Seni görene kadar.
Artık senle doluyum,
Canım verene kadar.
Dedi, seni düşledim,
Ömrümün her ayında,
Şimdi al yaşat beni,
Gönlünün sarayında.
Dedim, seni görmüşken,
Ele hiç bakar mıyım?
Sensiz hayat zül bana,
Kendimi yakar mıyım?
Dedi, seni görmeden,
Bir an dahi duramam.
Yalvarırım al beni,
Başkasına varamam.
Yarim sözün bal gibi,
Olayım o dillere,
Dağlar başıma düşse,
Vermem seni ellere.
30.03.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Koli Çay
Bir Koli Çay
kuruldun bakayrum çaykur fabrikasına
tavşan kani çay gelur oflinun sofrasına
bakulurmı onun daha artuk fiyakasına
gonder bir koli çay habu mecnun dostuna....Mecnunusadık
bir koli çay ne demek, tam bir yılluk emeğum,
sağa göndersem oni gitti demek ekmeğum,
acluktan eleyim mi,kalmasun mi yemeğum,
nasi reva görürsün habu garip dostuna?))) m.hoşoğlu
bir koli çay olmasa bir kilo yollayasun
dahada olmaz dersen zekatuna sayasun
işine gelmeyi ey hoş oğli duyasun
çayları otobosun bağajina koyasun... :))) Mecnunusadık
o kadar az çay ile nasi uğraşacağum,
yazıhaneye gidip otobüs bulacağum,
haçan o da yetmedi,adresi soracağum,
zekat memura düşer gönder da alacağum :))) m.h.
ben nasi çıkacağımha bu ofliyle başa
kari değil yemin et üçdalaktanda boşa.. :))
anlaşuldi çatmişum gayette sert bir taşa
deduğumden vaz geçtum alalım oni başa. :)) Mecnunusadık
boşamak kolay ama isbatlı bir suç ile,
Allahtan korkmayanlar boşar kaba güç ile,
üç talak haram olur günaha girmeyesun
boşamak şart oldiysa,yap talak-ı ricc ile, :))) m.h.
bir koli çay yuzunden neler çıktı karşuma
nerden bilecek idum bela aldum başıma
yazdıkların hoşoğli gideyi de hoşuma
nafakada istersun. şimdi boşu boşuna... :))) Mecnunusadık
ben çayı göndermedum varmayasun taduna
başuna bela olur,almayasun akluna,
sen belayı bilmezsun,girmedi hayatuna,
nafakayı veresun boşaduğun hatuna :))) m.h
ben o çaydan vazgeçtüm bir kasa hamsi yeter
şimdi kalkup ta deme hamsi çaydan da beter
bakalım gruptakiler de bu atışmaya ne der
mecnunusadık sana hayırlı günler diler...... :)))) Mecnunusadık
hamsidende vazgeçtum yolla bir of kabaği
buna da olamz dersun sarkıtırsun dudağı
öyleyse ben ne edeyim senun gibi uşağı
sakın uğrama bana aykırı git şu daği..... :)))) Mecnunusadık
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pen balukçi olsaydım işun olurdi tamam,
gruplara hiç sorma deduğuni yapamam,
hamsi kaykan baluktur haçan oni tutamam
gel geç habu sevdadan sağa hayal satamam ;)) m.h.
çay dedun hamsi dedun ne kaldı ki geride,
her yanumi sarmişsun canum kaldi beride
ceketumi da versem gözün olur deride,
kabak çok geldi pağa amlaşalum felide ;)) m.h.
feliye razı oldun bu dünyanın sonudur
ofli hoca demişti kıyametun günüdür
korkarım dostum eve gider gitmez unutur
anladum ki güz geldi bıldırcının günüdür.... :))) Mecnunusadık
daha çabuk duyardı arz eylesem ölüye,
kaç gündür uğraşirum söz geçmeyi deliye,
mecnun ne demek diye gittum sordum veliye,
dedi fazla uğraşma sen razı ol feliye. :))) m.h.
istersan hamsilari doldurayım sandığa,
çaydan da kaçmayirum itirazum mantığa
her isteğun olursa korkarum soni gelmez,
çay,hamsi yollar isem sıra gelur funduğa ;)) m.h.
oy uşak hem çayluğun hemde findukluğun var
daha allah ne versun nerdeyse karun kadar
dost olan bir dostunun önüne her şey koyar...
dünyadan alacağun sade bir kefenun var... :)) Mecnunusadık
Mevlam dost eylemesun haboyle kerihlere,
karun deduğun çimdur benzer mi ariflere,
mel uunun servetini gömmüşük tarihlere,
Mevlamızın serveti gelur mi tariflere? :))) ...m.h.
üç beş ocak da olsa evet var fundukluğum,
ama yanlış pilmişsun haçan yoktur çayluğum,
iki tane uşak var bir de kuru ayluğum,
hatun da yanumdadur, odur asıl varluğum :))) m.h.
uşak senin yuzunden boş gönderdim mesaji
istemem artık senden ne lahana ne pazi
gözume de görünme istersen koş ol tazi
ne dırdır bir adamsun çalar durursun sazi... :)))))) Mecnunusadık
dikkatsuz adamlardan boş mesaj gelur bazı,
baksana kış gelmiştur boşa harcaduk yazı
turşunun hazırı var işçiluk ister pazı,
sana kuş göndereyim hazır etmşsen kazı :))) m.h.
gelürsen istanbula bir çay ili bir simit
sakın başka bir şeyi etmeyesun ha ümit
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

derler çattun ofliya sakın uğraşmadan git
hoşoğlidur soyadun ona bağladum ümit... :)))) Mecnunusadık
isteduğuni konuş ağzunda yoktur kilit,
ikramun sağa ait ben koyamam bir limit
ofli bilur haddini etmez kula çok ümit,
servetun yarisidur bir çay ile bir simit,..m.h.
nefsim tutsak kalmiştur iblisun şergahında.
biri bir yol gösterse arif güzergahında
canum kalmak isteyi sadıklar dergahında,
bana şekil verseler erenler tezgahında,...m.h.
madem biraz oflusun git medreseye otur
alimler yatağudur Of dedun mi.. orda dur.
arada senun gibi ayrık otları olur... :)))
kabahat sende değil sünnetin edendedur... :)))))))))) Mecnunusadık
adım düştü dillere bir koli çay yüzünden
tanurdum oflilari güya ki ben gözünden
kaçıp kurtulamadum hoşoğlunun sözünden
gider çayı isterüm onun başmüdüründen.. :))))) Mecnunusadık
Dosta ikram etmemek benum asıl yaramdur,
Benum kendume ait cebumdeki paramdur,
Baş müdür olsa bile benum gibi avamdur,
Yetmiş milyonun hakkı,kim verirse haramdur...m.h.
az biraz ofliyumdur şükür Elhamdülillah,
alimler çoktur ama şer da euzubillah,
sadıkların himmeti nasip olur inşallah,
olsa ne güzel olur komşumuz Rasulullah :))) m.h.
severim ofliları yemin etsem vallaha
bilinur bağlısunuz doğridan da allaha..
hayret ettum sende aşıksın resulullaha.. :))
zaten bundan başkası yakuşmaz ehlullaha....Mecnunusadık

Mustafa Hoşoğlu- MECNUNUSADIK
05.10.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Müebbet Bir Tahliye
Bir Müebbet Bir Tahliye
Bir müebbet, bir tahliye,
Oh ne güzel bir manzara!
Kim yatırmış ol rahleye?
Yap hukuku ver hınzıra.
Suç yok diyor, türetildi,
Tasarlanıp üretildi,
Hayallerde var edildi,
Temin eyle sür pazara.
Yakın geçmiş bunu gördü,
Medya tuzak, ağı ördü,
Hukuk aklı fazla yordu,
İnanmasan sor Sezer’e.
Sen elini çek dediler,
Sana geçit yok dediler,
Üçte iki hak dediler,
Gittik geldik cenk üzere.
Bu konuda pek mahiriz,
Hem azınlık hem kahiriz,
Kim söylemiş çok tehiriz,
Kur partiyi, göm mezara.
Zehir saçan kobra yok mu?
Hakkı diyen dobra yok mu?
Mahkeme-i Kübra yok mu?
Vicdan varsa sor yazara.
Suya zehir katılmasın,
Hakikatler yutulmasın,
Kalem kutsal, satılmasın,
Kul hakkını al nazara.
Doğruluktur tek asalet,
Yalan, hile bir rezalet,
Kokuşursa şu adalet,
Hakkı teslim et Sezar’a.
Mustafa Hoşoğlu
08.03.2014
Tahir:temiz
Kahir:çoğunluk
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Nala Bir Mıha
(Karışık Maniler)
Gül bağından gül derek
Kalbe muhabbet gerek
Sevmeyen tatmin olmaz
Sevgiyle doyar yürek
Yarin lirik namesi
En güzel aşk-ı neva
Bu mahzun yüreğime
Yok ondan başka deva
Kalbimde bin sızı var
Sırrın bilemem gönül
Gönlüme bin nur inse
Sensiz gülemem gönül
Selam yayılsın dilden
Hoş nameler bülbülden
Güler yüz sadakadır
İvme alsın gönülden
İnsan geldi cihane
Düşmanlıklar bahane
Kini meslek seçene
Nar-ı cehim şahane
Selamım size dostlar
Gönlünüz hep şen olsun
Mutluluk kaderiniz
Yolunuz Gülşen olsun
Düşümüz mavi olsun
Umutlar kavi olsun
Pembe hayal iksiri
Kalplerin tavı olsun
Sigaram püfür püfür
Çek içine de üfür
Havaya ne gerek var
Ciğerin dolsun zifir
Efkar bini aştımı
Ne bulursan otur iç(!)
Dert yürekten gider mi?
Her bir sırrı etsen iç
Efkarım vardır diye
Her bir derdi abartma
Garsona güvenip de
Hesabı çok kabartma
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20.10.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Ömür Kalsam................O
Bir Ömür Kalsam
Geçerken uğrayıp kapını çalsam,
Asırlık hasreti gözünde bulsam,
Kal, demeni bekler halimi görsen,
Koynuna sokulup bir ömür kalsam...
Geçmişi sorma yar, çok uzun dizi!
Senaryo ağlattı, görmeden bizi,
Özlemle tutuşan bitmiş bir ömür,
Yüzüme serpilmiş yılların izi,
Kaderin hükmü var: Ayrılık dedi,
Umutsuz değilsen olmaz ebedi.
Yıllarca ağladık, artık son bulsun!
Bize de uğrasın gülme nöbeti.
Gözünün yaşını son kez sil yarim!
Gülmeyi hak ettin, haydi gül yarim!
Gülüşün; hay bana, ağlaman ölüm,
Ben seni hep sevdim, bunu bil yarim!
Sensizlik bir zulüm, azdır esaret,
Cehalet olunca yetmez cesaret,
Acılar pişirdi, geçti toyluğum,
Meğer, sen diyordu her bir işaret.
Bak, bu gün duymuyor kulak yalanı,
Çok geride kaldı aşkın talanı,
Kovalım hasreti, bitsin ayrılık,
Artık emrinde şu ömrün kalanı.
Mustafa Hoşoğlu
20.01.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Selam Deyip Geçme
Bir Selam Deyip Geçme
Selam, kolay bir Sünnet, fakat üstün meziyet,
Barışın anahtarı, bir selam deyip geçme,
Duanın en güzeli, sakın bilme eziyet,
Mevla’mın tavsiyesi, beşeri değer biçme.
Bir selamla süslenir sevgi dolu bakışlar,
Muhabbet ile başlar kalpten kalbe akışlar,
Yıkılır dağ, tepeler, düz olur tüm yokuşlar,
Ehli İmana görev, gel bu görevden kaçma.
Barışın ikliminde asla çatılmaz kaşlar,
Sineler ferahlanır, daim dik durur başlar,
Rahmet iner çöllere, sevgiden eriri taşlar,
Ballı şerbet dururken zehirden ilaç içme.
Selamı taşıyalım hayat denen mektebe,
Yayalım çevremize bağlamadan sebebe,
Sınıf ayrımı yapmak uygun düşmez edebe,
Kulluk için birlik şart, dostun rengini seçme.
Kem sözü bulaştırma diline, satırına,
Ayrılık tohumunu götürme yatırına,
Yaratılan sevilir Yaratan hatırına,
Hasmane bakışlarla etrafına kin saçma.
Güzel ahlak yaraşır Müslüman’ın özüne,
Nezaket gözlüğünü takmalısın gözüne,
Halktan birisi ol ki; güvenilsin sözüne,
Söze hikmetle başla, kalplerde yara açma.
Selamın fazileti berekettir yuvaya,
Faziletli bir nesil hizmet eder Davaya,
Davanın hizmetkârı Miraç eder semaya,
Selam kanatlarını temin etmeden uçma.
Büyüklük ve asalet hakikatte farklıdır,
Üstünlük takvadadır, Hakk katında saklıdır,
Her sebessüm sadaka, somurtmak kul hakkıdır,
Gel kazan gönülleri, kul hakkı ile göçme.
Mustafa Hoşoğlu
10.11.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Ses Duydum..........O
Bir Ses Duydum
Bir ses duydum, kulak verdim,
Hakikatten kayma diyor,
Benim derdim çoktur dedim,
Dertlerini sayma diyor.
Güzel, çirkin insanlar var,
Yiyip içip kusanlar var,
Mazlumlara basanlar var,
Sen, yetime kıyma diyor.
Kimi yaşar parmak balda,
Kimi tüner kuru dalda,
Kimi evsiz kışta, karda,
Doyur, giydir, soyma diyor.
Hiç olur mu karışmadan,
Öne geçmiş yarışmadan,
Zengin olmuş çalışmadan,
Zulmü durdur, yayma diyor.
Dost görünüp kuyu kazan,
Şeytan olup nefsi azan,
Doymak bilmez, fıtrat bozan,
Sen, Şeytana uyma diyor.
Rabbim verir bizler için,
Demez ki yok sizler için,
İbretler var gözler için,
Göze perde koyma diyor.
Dünya fani, gelen göçer,
Şükür eden rahmet biçer,
Hakk elinden bade içer,
Sonsuz Nur’dan cayma diyor.
Etrafına dur da bakın,
Herkes kaçar akın akın,
O’dur sana senden yakın,
Hak’tan gayrı doyma diyor.
Mustafa Hoşoğlu
31.01.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Sevda Işığı
Bir Sevda Işığı
Bir sevda ışığı yakayım dedim
Gözlerin kalbime söyledi beni
Karşına geçip de bakayım dedim
Mehtaba misafir eyledi beni.
Aklımı bırakıp hayale daldım
Gözünün içinde sabahı buldum
Nazarın cezbetti etkinde kaldım
Sevdanın yelleri boyladı beni.
Yüreğim eridi aşkın harından
Haberim olmadı dünden, yarından
Bu illet amansız, yara derinden
Gel de gör bu sevda neyledi beni.
Aşkın gizli yüzü yaman dedikçe
Sesimi duydmadı aman değdikçe
Kalbinin sesine inan dedikçe
Kuşkuya başvurup oyladı beni.
Sevdayı yaşatmak daim güç oldu
Korkarım emeğim tümden hiç oldu
Aşka saygı göster demem suç oldu
Kapris yapma dedim, payladı beni.
Öfkeyi ekenler fırtına biçer
Sevgiye sarılan güzellik içer
Bir ömür mutluluk saygıdan geçer
Sadakat şart dedim, huyladı beni.
Mustafa Hoşoğlu
23.07.2019
Huylamak: Alay etmek, ayıplamak
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Sigara İçimi
Bir Sigara İçimi
Gel otur konuşalım
Bir sigara içimi
Sen dumanı üflersin
Ben de sana içimi.
Dertleri tütün edip
Bir sigara sarayım
Dumanını üflerken
Mutluluğu sorayım.
Söyle iki nargile
Otur içelim bile
Gözüm sana baksa da
Gönül ister yar gele.
Gönül telim kopmuştur
Mızrap elimde kaldı
Çalsam da sesim çıkmaz
Notayı hasret aldı.
Kaç kere dedim sana
Gözüm yoktur o muza
Sırtımda taşıyamam
Çıkarayım omuza.
Kulağında pas varsa
Gel seni bir neyleyim
Neyden şifa bulmazsan
Sana daha neyleyim.
Mustafa Hoşoğlu
27.06.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Söz Düştü Yüreğime
Bir söz düştü yüreğime,
Tin sıkıldı, dilim yandı.
İzin verdim merağıma,
Gün döküldü, yılım yandı.
Olayları kodlar iken.
Dertlerimi katlar iken,
Engelleri atlar iken,
Yün takıldı, kilim yandı.
Seyir ettim felekleri,
Gözüm sordu melekleri,
Hakka sundum dilekleri,
Yen söküldü, elim yandı.
Irak ile gözüm diktim,
Kervan ile yola çıktım,
Az yürüdüm, biraz sektim,
Han yakıldı, külüm yandı.
Biraz akıl yoram dedim,
Hakikatı soram dedim,
Güzel sona varam dedim,
Zan yıkıldı, ilim yandı.
Bak dervişin bohçasına,
Takılma hiç lehçesine,
Ol sadakat bahçesine,
Bön ekildi, bilim yandı.
Talih, kuşun sür tacıma,
Merhem olsun her acıma?
Tarak tutmaz kır saçıma,
Fön çekildi, telim yandı.
Zevki kalbe yaren kıldım,
Gözüm açık meşke daldım,
Yar aşkını şifa bildim,
Kan çekildi, solum yandı.
01.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Su İçtim Şişeden
Bir Su İçtim Şişeden
Bir su içtum şişeden
Bardak darıldı bana
Döndüm geldim köşeden
Ayşem sarıldı bana.
Dedum ne sarilursun
Çok kolay darilursun
Gönlüni yapmak zordur
Üflesem kırilursun.
Bir su içtum şişeden
Odun kırdum meşeden
Anasi sordi bana:
Vaz mi geçtun Ayşe'den?
Haburasi neredur?
Evun altı deredur
Benum habu yüreğum
Fadimeye göredur.
Bir saat çalkaladum
Yoğurdi ettum ayran
Emeği gören yoktur
Herkes yayığa hayran
Nefesum olmasaydi
Kavali dinler misun?
Mızrap dokunmayınca
Tel olsan inler misun
Yetmiş yaşında karı
Elbise giyer yarı
Ne zaman düzelecek?
Bu dünyanın ayarı
O ne biçim bir karı
Boyandı oldi sarı
Cadde sokak dolaşur
Gözi mercedes farı
Mustafa Hoşoğlu
15.07.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Şiir Misali Dilimdesin Hep
Sabah yeli gibi gönlüme düştün
Hasret kokuların okşarken özüm
Bilirim uzaktasın, tatlı bir düştün
Ay gibi karşımda duruyor yüzün.
Bir şiir misali dilimdesin hep,
Yaz yağmuru gibi selimdesin hep,
Atsam atamıyorum, elimdesin hep,
Uyan da bak diyor masmavi gözün.
Aşk meyi içime dökülüverdi,
Sevda tohumları ekiliverdi,
Yağlarım eriyip sökülüverdi,
Kalbimin bağında yeşerdi hüzün!
Düşlerim büyüyor senden uzakta,
Umutlar umutsuz, vuslat tuzakta,
Gelecek bilinmez hangi kızakta?
Yollara küserdim olmasa sözün.
Dumanlı dağdayım ben bir başıma,
Sis, duman bürüdü gözüm kaşıma,
Hasret ayazı buz tuttu yaşıma,
Asır oldu yarim gelmeyen yazın.
Duygular perişan, yüreğim öksüz,
Bir anım geçmiyor kuşkusuz, şeksiz,
Hep sevdim, sormadım kim haklı haksız,
Kim bilir, gün gelir biter bu nazın!
09.06.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Şiir Yazacağım
Bir Şiir Yazacağım
Bir şiir yazacağım satırlar hece hece,
İçinde gülücükler sevgiler nice nice,
Ritmine kapılarak kendimden geçeceğim,
Zamanı durduracak, hiç olmayacak gece.
Bir şiir yazacağım pembe gözlükler ile
Elimde elmas kalem, altın sözcükler ile
Neşe, tebessüm katıp dostlarıma sunarken,
Yar karşılık verecek bal gülücükler ile.
Bir şiir yazacağım ela göze bakarak,
Güneşe varacağım atmosferden çıkarak,
Yüreğim tutuşacak yârin hayali ile
Sevda okyanusunu aşk oduyla yakarak.
Bir şiir yazacağım çiçeklerle, gül ile
Camlara asacağım perdelerle, tül ile,
Bestesi yapılacak ayrı ayrı her dilde,
Koroyla okunacak daldaki bülbül ile.
Bir şiir yazacağım inci-boncuk heceler,
Çocuklar gülüşecek Ali, Zehra, Eceler,
Temel, Dursun Fadime hepsi hazır olacak,
Kahkahalar içinde kaybolacak geceler.
Bir şiir yazacağım haset gözlerden uzak,
Bulutların üstünde sahte yüzlerden uzak,
Esaretten, zulümden, gözyaşı, acılardan,
İnsanların dışında, yalan sözlerden uzak.
Bir şiir yazacağım neden niçin sormadan,
Özgürlük deryasında fikirleri yormadan,
İnsanlığa gülecek, zevklere takılmadan,
Yüzleri okşayacak gönülleri kırmadan.
Mustafa Hoşoğlu
11.10.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Şiir Yazacağım2
Bir Şiir Yazacağım2
Bir şiir yazacağım bu akşamın koynunda,
Ne şairim ne ozan, derttir beni yazdıran…
Ecri varsa benimdir, günah yârin boynunda,
Ben böyle değil idim, odur beni azdıran…
Bu sevdaya düşeli mekânım olmamıştır,
Aç, susuz yaşıyorum, mecalim kalmamıştır,
Aşk başa yazılalı çilem hiç dolmamıştır,
Bağrıma düşen kordur diyar diyar gezdiren.
Dert ile doğmamıştım, yar derdi sardı başa,
Bir gün mendil olmadı durmadan akan yaşa,
İçimdeki feryadı haykırdım dağa taşa,
Vefasızın huyudur beni candan bezdiren.
Gönlümü verdim sana kalbinde sakla diye,
Kıskanan bakışları sevginle akla diye,
Masum hayallerime sen de bir tıkla diye,
Seviyorum demem mi seni böyle kızdıran?
Sen beni unutsan da ben seni unutamam,
Depreşen yüreğimi boş yere avutamam,
İçimde fırtınalar, ninniyle uyutamam,
Kalbim deryana düştü, aşkın olsun yüzdüren.
Mustafa HOŞOĞLU
30.08.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Temel-Bir Fadime
Bir Temel-Bir Fadime
Fadime bu Fadime
Başkasidur sanmayun,
Haçan çok eyi kızdur
Köti dersam kanmayun....TEMEL
Şu Temel uşağuma
Aman nazar değmesun
Ne has şiirler yazar
Kalemu dert görmesun....FADİME
Duayı çok edersan
O zaman değmez nazar
Unutursan sen bizi
Eriruk azar azar.........TEMEL
Dualarım senunla
Gel şiir yaz benumla
Sen benum hemşerumsun
Çok uğraşma canumla.......FADİME
Fazla güvenma bağa,
Şiir yazarum sağa,
Eğri bakarsan bağa
Yapişurum yakana.......TEMEL
Ne bakacam la sağa
Hemşo dedin ya bağa
Gel horon tepeceğuz
Hadi geç sen şu yana......FADİME
Şarkılar seni söyler
Dillerde gazel misun,
Sağa güzel deyiler
O kadar güzel misun......TEMEL
Haçan ne güzelluğu
Kaybettuk bak gençliğu
Laz uşaklaruyuz biz
Yeriz hamsi paluğu......FADİME
Taka attum denize,
Geluyi yüze yüze,
Hamsinun kasasini
Satacağum beş yüze......TEMEL
Yoğurt yeme palukla
Dostluk etme alukla
Sofrayı hazurladım
Gelin kalabalukla.........FADİME
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Düşünüp duruyurum
Acep neler yazayım,
Bağa gönlün yok ise
Mezarumi kazayım........TEMEL
Ölme yaşa yazuktur
Sensiz moral bozuktur
Çok fazla sevmesem de
Yoksan kalbim kırıktır........FADİME
Gözünden yaş akar mi
Sağa kimse bakar mi
Falda aradum seni,
Bilmeyirum çıkar mi........TEMEL
Ula az uzakta dur
Kafam karuşmaktadur
Hani biz hemşeruyduk
Bu nasul konuşuktur..........FADİME
Gezalum çarşı pazar,
Bilmem Mevlam ne yazar,
Ört yüzüne peçeyi,
Gözler etmesun nazar......TEMEL
Ule kim nazar eder
Bağa güzel sözler der
Sana oyle geleyi
El benden uzak gider.........FADİME
Meltem deduğun yeldur,
Bu uzattuğum el dur,
Haçan sevmem deyisan
O zaman beni eldur.........TEMEL
La beni sevey musun?
Peşimden geley musun?
Kalbim hop hop edeyi
İşin özü ne deysun? ........FADİME
Bulurum adresuni
Gelur alurum seni
Haçan gelmem deyisan
Çeker vururum seni..........TEMEL
Bu ne vahşi sevgidur
Çekip vurmak da nedur?
Güzel konuşuk etsen,
Belki gönlüm sendedur......FADİME
Nostaljik şarkı misun
Adun düşmez dillerden
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Sağa çiçek deyiler,
Ayıramam güllerden.......TEMEL
Aha boyle kibar ol
Sonra gel gönlüme dol
Sahiden seveyusan
Boş değilum emin ol.......FADİME
Güzel olan naz eder,
Bir bahar bir yaz eder
Ver elunu gel bağa
Sevda bize göz eder.......TEMEL
Nazum sevgiden gelur,
Aşk ehli buni bilur,
Sen beni seveyisan,
Fadime sağa elur……...FADİME
Sevmek olsun işimuz,
Bozmayalum havayi,
Aşkla pişer aşimuz,
Kurarsak şu yuvayı…….TEMEL-FADİME
MUSTAFA-HOŞOĞLU-MELTEM EGE
05.12.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Veda
Bir Veda (Şahsettin POLAT'I Emekliliğe Uğurlarken)
Son veda, son bakış değildi ama
Kendini zor tutan buruk hale sor!
Konu bir ayrılık, hasretti tema,
Tasviri yapacak müşkül dile sor!
Herkesçe sevilir, defteri aktır,
İşinin erbabı, üstüne yoktur,
Çalışır, çırpınır emeği çoktur,
Motoru çeviren çarka, mile sor.
Devleti kollayan sadık bir memur,
Herkesle arkadaş, sevilen amir,
İşten işe koşar değse de çamur,
Üstüne sıçrayan pasa, küle sor.
Nefesler tutuldu veda gününde,
Yüreğin kabardı dostlar önünde,
Gönül pusulası hasret yönünde,
Bülbülün halini bir de güle sor.
Sineler doluydu, kısıldı sesler,
Tutulan gözyaşı hasreti besler,
Duygular sığmıyor, dardı kafesler,
Kapıyı zorlayan soğuk yele sor.
Mevsimin hasleti kendine özel,
Ebede ulaşmaz değilse ezel,
Sevgiden beslenen kardeşlik güzel,
Yağmuru bekleyen kuru çöle sor.
Bulutu yüklenmiş gözler kaçarken,
Dışardan saklıyor içe akarken,
Hicranın alevi kalbi yakarken,
Havanın sisini solgun tüle sor.
Karanlık ufuklar güneşi sordu,
Yıldızlar ağlarken selama durdu,
Köpüren dalgalar kıyıya vurdu,
Yarını bekleyen sessiz ile sor.
Gariplik taşıyor, gurbettir adı,
Bazen hiç bırakmaz, tutar inadı,
Yüzünden okunur o buruk tadı,
Dolduran anlamaz, içen kula sor.
Her ömür bitse de bitmez mesai,
Koltuklar dolunca arar masayı,
Zamana küsersen silmez tasayı,
Yağmurun sonunu taşan sele sor.
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Yürekler hislenir siren öterken,
Sabahı yas tutar son gün biterken,
Gönüller mahzundu veda ederken,
Sazın feryadını yorgun tele sor.
Bir ömrün izleri kaldı Rize’de,
Son günün kokusu birkaç dizede,
Nasipse sinecek bir gün bize de,
Hayatın sırrını yeni yıla sor.
Mustafa Hoşoğlu
30.12.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Yar Çıktı Karşıma
Bir yar çıktı karşıma,
Bakmaya kıyamadım.
Kamaştırdı gözümü,
Seyrine doyamadım.
Ne ay idi ne yıldız,
Güneşten daha yaldız,
Bir şeyler dedi baldız,
Dalmıştım, duyamadım.
Alev çıktı döşümden,
Terler aktı kaşımdan,
Aklım uçtu başımdan,
Yerine koyamadım.
Teni ipek dokusu,
Gonca güldü takısı,
Cennet bağı kokusu,
Sar beni diyemedim!
Aklıma konuş dedim,
Kalbime savuş dedim,
Kervana kavuş dedim,
Yanından kayamadım.
Elaydı bakışları,
Kor gibi yakışları,
Kalbimin atışları,
Niceydi sayamadım.
Gül gibi gülen yüzü,
Şerbetten tatlı sözü,
Anzer balından özü,
Bir damla yiyemedim.
Olamadım aheste,
Gül derdim deste deste,
Ruhumda bin bir beste,
Ritmine uyamadım.
20.11.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Yar Sevdim
Bir yar sevdim Kale’den,
Mendiliyle el eden,
Ne alır ne vazgeçer,
Gel de çıkma çileden.
Kale bin bir basamak,
Olmaz orda yaşamak,
Nazları depreşince,
Zordur yari taşımak.
Çilem var, derdim büyük,
Aşk oldu kalbime yük.
Bu sevdaya düşeli,
Hiç olamadım ayık.
Sevda kalbimi ezdi,
Derdi başıma dizdi,
Güldürmez, hep ağlatır,
Canım hayattan bezdi.
Bu aşk boyumu aşar,
Aklım yönünü şaşar,
Kız neyin peşindesin?
Ne tulumsun ne kaşar.
Gül dedim, çattın kaşı,
Sev dedim, attın taşı,
Biraz vicdanın varsa,
Durma, gel sil bu yaşı.
Aşk yola elem döker,
Gönlü girdaba çeker,
Sevdaya akıl yoran,
Bağında hicran eker.
Aşk, bir nevi kumardır,
Hep hayali umardır,
Aklı teslim edene,
Felekten bir şamardır.
13.12.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Yıl Daha Böyle Geçti
Bir Yıl Daha Böyle Geçti
Bir yıl daha böyle geçti,
Kimi üzgün kimi mutlu,
Kimi uçtu kimi göçtü,
Kimi lâin kimi kutlu.
Şehit dedik, gazi dedik,
Hain dedik, Nazi dedik,
Geçen güne mazi dedik,
Kimi acı kimi tatlı.
Helal-haram aş aradık,
Atmak için taş aradık,
Koparmaya baş ardık,
Kimi yayan kimi atlı.
Hâkim-savcı bile geldi,
Ahlar vahlar dile geldi,
Yeni sistem ele geldi,
Kimi sade kimi çatlı.
Ak ararken kara gördük,
Sokaklarda nara gördük,
Gönüllerde yara gördük,
Kimi soluk kimi bitli.
Bir olanı ayır dedik,
Mevla’m bizi kayır dedik,
Şer güçlere buyur dedik,
Kimi zırhlı kimi yatlı.
Kirli kalbe fitne dolar,
Altın erir, gümüş solar,
Gülen yine Avro-Dolar,
Kimi açık kimi katlı.
Hak rızası yoksa kulda
Ayak gezer batıl yolda,
Huzur arar sağda- solda,
Kimi zayıf kimi etli.
Kul dünyaya gelir göçmem
Kimi aday kimi seçmen
Kalptekini zordur ölçmen
Kimi mesut kimi dertli.
Hoşoğlu hep uçuk değil
Fikirlerim kaçak değil
Gönül gözüm açık değil
Kimi mahzun kimi kitli.
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Mustafa HOŞOĞLU
31.12.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Bir Yıl Daha Geldi Geçti
Bir Yıl Daha Geldi Geçti
Bir yıl daha geldi geçti,
Kimi üzgün kimi mutlu,
Kimi uçtu kimi göçtü,
Kimi lâin kimi kutlu.
Gezi dedik, gazi dedik,
Hain dedik, Nazi dedik,
Geçen güne mazi dedik,
Kimi acı kimi tatlı.
Helal-haram aş aradık,
Atmak için taş aradık,
Koparmaya baş ardık,
Kimi yayan kimi atlı.
Hâkim-savcı bile geldi,
Ahlar vahlar dile geldi,
Millet gergin hale geldi,
Kimi sade kimi çatlı.
Ak ararken kara gördük,
Sokaklarda nara gördük,
Kutularda para gördük,
Kimi açık kimi petli.
Bir olanı ayır dedik,
Mevla’m bizi kayır dedik,
Şer güçlere buyur dedik,
Kimi zırhlı kimi yatlı.
Kirli kalbe fitne dolar,
Altın erir, gümüş solar,
Gülen yine Avro-Dolar,
Kimi baslı kimi şutlu.
Hak rızası yoksa kulda
Ayak gezer batıl yolda,
Huzur arar sağda- solda,
Kimi sızar kimi petli.
Mustafa Hoşoğlu
01.01.2014
Çatlı: Kırmızı, pullu, işlemeli, gelin duvağı.
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Biraz Fazla Oldunuz
Biraz Fazla Oldunuz
Açık var, kapalı var,
Kadınlar külliyesi.
Madem demokrasi var,
Sözüm yok söyleyesi.
Demokrasi diyerek,
Bir araya doldunuz.
Bu kadar baş örtülü,
Biraz fazla oldunuz.
Meclis istila oldu,
Laiklik kan ağlıyor(!)
Eşarp yetmemiş gibi,
Kimi puşi bağlıyor.
Malum balans ayarı,
Bin yıl için yapılmış.
Gösterilen hedeften,
Ne de çabuk sapılmış!
Büyük laf edenleri,
Hep düşünür dururum.
Ben yapsam böyle bir şey,
Yaşamazdı onurum.
Muhtar olmaz diyeni,
Halk başbakan eyledi.
Gün geldi bu adama,
Başkomutan söyledi.
Halkı hiçe sayarsa,
Menfaat ve egolar.
Kendini döner sarar,
Yaydığı pis kokular.
Aklından taviz vermez,
Toplum mühendisleri.
Gün gelir kendini yer,
Doyumsuz nefisleri.
Bu elit süper akıl(!)
Yeniden diretmez mi?
Tek tip insan modeli,
Fabrika üretmez mi?
Mustafa Hoşoğlu
01.03.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Biraz Sulu Gözlüyüm Aslında Yok Bir şeyim
Biraz Sulu Gözlüyüm Aslında Yok Bir Şeyim
Söz etmek istiyorum bir acı hatıradan,
Bldız,baş rol oyuncu göçüp gitti aradan,
Birkaç kare sunayım acıklı manzaradan,
“”””””Ah etmeme bakmayın yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
Kaderde çatmak vardı maraz-ı amansıza,
Beşerin gücü yetmez,sözüm yok imkansıza,
Vefasız demek azdır ermeni imansıza,
“”””””O bacanak olmasa yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
Adam kanseri duydu dedi değmez masrafa,
Gidenler geri gelmez ne gerek var israfa,
İsraf haramdır Billah,el basarım Mushafa,
“”””””Yediğim kazıklarla yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
Tabloyu arz eyledi akıl hocalarına,
Kapıların ardında sundu localarına,
Dediler ateş sıçrar atlar paçalarına,
“”””””Dedim tez gönder bana yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
Sarıldı telefona gözde sahte silecek,
Baldız, ablan çok hasta korkarım ki ölecek,
Tabloyu vahim sundu aklındaydı gelecek,
“”””””Şerefsizin dışında yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
Dedim sen ne diyorsun asıl doktorlar orda,
Dedi doktor var ama yoktur bakacak burda,
Ben enayi değilim param bitecek şurda,
“”””””Ah etmeme bakmayın yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
Koskoca İstanbul’da bir doktor aramadı,
Kime götürsem diye dostlara soramadı,
Hemen kesti bileti, az daha duramadı,
“”””””Arabam gitse bile yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
Dayanamaz olunca çekilemez sancıya,
Dedi al telefonu ağla, yalvar bacıya,
Senin kız kardeşindir derman olsun acıya,
“”””””Bir çok hatıra ile yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
İsterse çağırmasın ümit etme elime,
Hadi anlat derdini bakma öyle dilime,
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Benim için hava hoş terk ederim ölüme,
“”””””Kalem kağıdım ile yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
Dedik yapar mı yapar, nice işi sektirdi,
Suyu doktora değil başka yöne aktırdı,
Dedik bir el atalım ömür boyu çektirdi,
“”””””Bitmeyen sözüm ile yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
Dedik olsun bakalım en nihayet bir candır,
Söz verenler yan çizmez, kimisi aynı kandır,
Meğer asıl sermaye bu dünyada yalandır,
“”””””Toplanan yalanlarla yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
Sıhhatim yerindedir içimdeki kurt ile,
Sahtekara kızamam gel dedim bile bile,
Palavracı duyar mı, ısrar etmek nafile,
“”””””Boş vaatler gelirse yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
Canım çok sıkılırsa taş taşırım meşeden,
Dost kazığından iyi bakıp gülmez köşeden,
Katre-i matem sanma göz yaşlarım neşeden,
“”””””Mal ve para dışında yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
Başta teşvik edenler dediler vermeseydin,
Olmayan servetini yollara sermeseydin,
Dertleri Allah verir sana ne, görmeseydin,
“”””””Dost kazığı dışında yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
Yalvardım eşe dosta herkes bir şey eylesin,
Üç kuruş yardım edin, yalnız bir kul neylesin
Dediler at kapıya kocasına söylesin,
“”””””Verilen akıllarla yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
Kocası adam olsa az üstüne alınır,
İşini iyi bilir, çok uyanık dolanır,
Adam değişik köpek, var iken de dilenir,
“”””””Hayat tecrübesiyle yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
Kapıya atamadım figanı avaz avaz,
İnsafıma tanıştım vermedi bana cevaz,
Dedim Rabbım büyüksün, malumundur her niyaz,
“”””””Huzur-u gönül ile yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Timsah göz yaşlarını hakikat diye sildik,
Kalbimize bakarak herkesi aynı bildik,
Sağduyu uyardıkça bu ne iş diye güldük,
“”””””Ah etmeme bakmayın yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
Hele bir yolunu bul yatırıver harçları,
Yurdun dört bir yanından temin et ilaçları,
Emekli çıkacağım öderim tüm borçları,
“”””””Elimde borçlarımla yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
Gide gele unuttuk Farabi’de bastonu,
Üç yıl serdik oraya refakatçi postunu,
Muhterem her ay başı değiştirdi dostunu,
“”””””Yalnız kalmış olsam da yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
Beyninde bin ihanet, beis görmez yeminde
Müstakbel hatunları takipte her zeminde,
Merhuma malum oldu Hakka vuslat deminde,
“”””””Kimse inanmasa da yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
Kimine göre dünya azıklar toplamıdır,
En kalıcı sermaye yazıklar harmanıdır,
Tecrübe denen olay kazıklar toplamıdır,
“”””””Acı tecrübelerle yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
Serzenişim var diye zannetmeyin ağlarım,
Benim için kazançtır kar olsa da dağlarım,
Çözüldü şerefsizle olan bütün bağlarım,
“”””””Birkaç keşke dışında yerindedir her şeyim,
“”””””Biraz sulu gözlüyüm aslında yok bir şeyim!
Mustafa Hoşoğlu
31.12.2009
Dost Yürekler:
Kazanmışsın adaşım, hem dünya hem ahretlik
Eminim duacıdır, hem kalan hem rahmetlik
Şan şeref yeter sana, demeyesin zahmetlik
....Eksilmemiştir inan, yerindedir her şeyin
....Biraz sulu gözlüsün, aslında yok bir şeyin!
Mustafa Bay
Mustafa Hoşoğlu
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Biraz Topla Dillerini
Kız başında duman mı var?
Beğenmedim hallerini,
Ağzın durmaz, kuman mı var?
Biraz topla dillerini.
Dil dışarda, iki karış,
Huyun bozuk, bilmez barış,
Kinle değil, aşkla yarış,
Barışa aç kollarını.
Pantolon çul, dizler açık,
Saç dağınık, rengi uçuk,
Tarifi yok, tam bir gıcık,
Akort eyle tellerini.
Kırk yamadan abası var,
Gören sanır vebası var,
Nasıl ana-babası var?
Topla artık pullarını.
Bir gün olsan az orijinal,
Takılırsın hep marjinal.
Yalpalama, özünde kal,
Budamayım dallarını.
Kendine gel, artık yetsin,
Bu şımarık haller bitsin,
Seni alıp kim ne etsin?
Yele serme küllerini.
Ne evin var ne de yurdun,
Gündüz kuşun gece kurdun,
Kimin ile gezdin durdun?
Kim çizmiş bu yollarıni?
Her boyadan kına olmaz,
Bu halinden ana olmaz,
Sana olur bana olmaz,
Gösterme şu çillerini.
Kaşlarını hep dikersin,
Sana sorsan çok şekersin,
Gerçek söze set çekersin,
Dinleyen yok zillerini.
Bu huylara son koyalım,
Aşka hedef, yön koyalım,
Nikâh için gün koyalım,
Kız yerum o ballarını.
Mustafa Hoşoğlu
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Birkaç Mani
Geceler ayaz olur
Dillerde niyaz olur
Yari güzel olanın,
Düşleri beyaz olur.
Vuruldum bakışına
Şair eyledun beni
Seni sordum kalbume,
İçinde saklar seni
Bakmam boşu boşuna,
Vurulmuşum kaşına,
Ayriluktan söz etma,
Yaşanmaz tek başına.
Çaban bekler koyunu,
Ben onun yağındayım,
Yaşumi sorarasanuz:
Sevdaluk çağındayım.
Ha kırk oldum ha elli,
Güzel daim güzeldur,
Geçmez sevdaluk yeli,
O deduğun gazeldur.
Yaşla ilgi kurulmaz,
Sevda yürekte olur.
Sevmeyenle durulmaz,
Onlar merekte olur.
04.03.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Birkaç Manzara
Birkaç Manzara
İman denen altını,
Taşırız içimizde,
Ağlamayı bilmeyiz,
Neşe var acımızda.
İftara kavuşturan,
Çaya kavuşturmaz mı?
Kadir Mevla’m kulundan,
Derdi savuşturmaz mı?
Mutluluk içten olur,
Bu hal dıştan bilinmez,
Gül, açık bahtı bulur,
Gül demekle gülünmez.
Eğer vakit tamamsa,
O hoş sedayı ara,
Mevla’ya şükür eyle,
Çağrılınca iftara.
Yağmur yağmasa eğer,
Kururdu can damarı.
Kur’an’ın izindedir.
Gönüllerin imarı.
Doymak bilmeyen kalbi,
Nasıl mutlu edersin?
Şükrü huy edinmezsen,
Günden düne bitersin.
Modaya pek inandın,
Şuh halleri şık sandın,
Hem giydin hem boyandın.
Tesettür diye yandın.
Mustafa Hoşoğlu
15.07.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Birkaç Nasihat
Birkaç Nasihat
Yavaş konuşmak gerek hızlı düşünmek için,
Kalplerde yerin olsun bir gün taşınmak için.
Kaybetmek olabilir, bunu fazla dert etme,
Bundan aldığın dersi ömür boyu art etme.
Sırrı sakla, esir tut, kalpte olsun tesiri,
Salarsan ortalığa sen olursun esiri.
Bir damla su ne deme dolu kaba zor sığar,
Pes ettiğin bir yerde düşmana fırsat doğar.
Aşırı meşgul olma, bunu emir kabul et,
Ailenle yemek ye, konumunu makbul et.
Saygıyı bulman için kendine saygın olsun,
Sevgiyi bolca harca, selamın yaygın olsun.
Küçük zevki atlayıp büyük zevki arama,
Zevki hiç tadamazsın bulaşırsan harama.
Ufak mesele deme, kolay dolmaz boşluklar,
Sudan bahanelerle biter büyük dostluklar.
Suyunu heba edip yaprağını sarartma,
Elin derdine takıp kendine dert yaratma.
Bu basit nasihatler kulağa küpe olsun,
Emeksiz aşa konma, isterse hibe olsun.
Mustafa Hoşoğlu
19.08.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Birşeyler Yapmalı
Birşeyler Yapmalı
Bir şeyler yapmalıyız oturulmaz köşede,
Muhabbet gönüldedir aranmasın şişede,
Mutluluğu sorana: Hakkın yoludur derim.
Dostlara selam olsun,yaşasınlar neşede..........Mustafa HOŞOĞLU
Ben bir resim yapayım, içine güneş dolsun
Bütün karanlık renkler, tual dışında kalsın
Uzatın pembeleri, aydınlık sarıları
Bu tablomuzun adı; Bir bahar resmi olsun..........Figen Meltem EGE
Yine sanatçı ruhun nakşeyledi tuale,
Merhametli yürekler pek yer vermez suale,
Benim sermayem ne ki kuş kadar hafif gelir,
Sevdim sorgulamadan,şimdi geldim bu hale.........Mustafa HOŞOĞLU
Söyleyelim şarkılar, üfleyelim biz neyler,
Yazalım şiirleri, yapalım resimleri.
Tüm bunlar bize göre güzel bayanlar, beyler!
Birşeyler yapalım da, olsun hep güzel şeyler..........Yaşar Saim ASLAN
Fıkralar anlatayım, gülücükler saçayım
Huzura çıkan kapı hangisiyse açayım
Ağlamaktan daha çok güzel değil mi gülmek?
Hüzünlerin içinden sizi alıp kaçayım..........Figen Meltem EGE
Ben ne yapabilirim diye durma köşende,
Kaf dağıyla karınca masalı bilmez misin?
Sevdalı bir yürekle ateşe düştüğünde
Bir gülüşle uzanıp gözyaşın silmez misin? ..........Erkan ACAR
Bir somun ekmeğim var hepimiz paylaşalım
Çayı ben demliyorum bunda da anlaşalım
Öyle kısa ki ömür, tek bir gün küs geçmesin
Bırakıp tüm dertleri hayatla barışalım..........Ülkü YILDIRIM
Hep kahırla bir ömür düşünerek geçer mi?
Kahrı olmayan insan gece gündüz içer mi?
Sizin gibi dostların fıkraları olmasa
O asık suratlarda gülücükler açar mı? ..........Yusuf DEĞİRMENCİ
O güzel yaz günleri bir resim gibi yitti
Selvi gibi güzeller köşeyi döndü gitti
Sen bakakal ardından giden hayırsızların
Birşeyler mi yapmalı, işte uyudun bitti..........Erdal CEYHAN
Şiirler yazmalıyım sevdaları anlatan
Duygulu yüreklere heyecanlar tattıran
İşte gerçek hayalim dost çekilmez düşlerim
Öyle deli gönül ki dertten dertlere salan..........Can Abdullah YILDIRIM
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Oldum olası uymaz, uyuşmuş sürek bize
Fıkralar sıralayın, gülücük gerek bize
Gelip geçen hayatta şunu iyi bilelim
Yakışır hoş muhabbet, duygulu yürek bize..........Nevzat BAYRAMOĞLU
Gel çıkalum yaylaya soğuk suyu içelum,
Alalum birer tırpan çayır çimen biçelum,
Karnumuz acıkınca bezi yere serelum,
Yaşasun hamsikoli kendumuzden geçelum..........Mustafa HOŞOĞLU
Mustafa kardeşimiz kemençesini alsın
Abdullah kardeşimiz bize sazını çalsın
Dinlemek isterseniz benim de kemanım var
Yürekler tek ses olsun sessizlik dünde kalsın..........Figen Meltem EGE
Su gibi aziz olsun altın kalplı yürekler,
Verelim hep el ele bükülmesin bilekler,
Rabbimizin buyruğu: hiç sevmez tefrikayı,
Yürekler bir çarparsa kabul olur dilekler......... Mustafa Hoşoğlu
Bazen ney eşliğinde hep duralım semaya,
sazlı cazlı da gelsin kaldıralım semaya,
Bütün renkler toplansın tamamlansın tablomuz,
Bizi dost kılan için el açalım semaya..............Mustafa Hoşolu
Oturulmaz köşede haklısınız a dostlar
Çalgı, şarkı, fıkralar ile yenen yemekler
Dostlarla yapılınca oluyor pek de güzel
Yine de gelin bizler yapalım güzel işler..........Asuman DURBİN
Sevgiyi dağıtmaktır benim bütün uğraşım
Kendimi sevgilerin yoluna adamışım
Manevi evlatları öyle candan sevmişim
Bu can evlatlarıma feda olsun demişim..........Kadir TOZLU
Bu inleyen nağmeler, elleri tutan eller,
Gönüllere işleyen, sevgiye sevgi derler..
Tüm bunlar bize göre canı candan sevenler;
Birşeyler yapalım da, olsun hep güzel şeyler..........Yaşar Saim ASLAN
Boş duranı sevmeyiz, ya yazar ya çizeriz
Sessizlik de olmasın, çalar ya da söyleriz
İyi günde, zor günde, bundan böyle her günde
Paylaşmanın adına, el ele birlikteyiz..........Figen Meltem EGE
Gördüm İYİ İNSANLAR, Toplanmışlar buraya
Ne de güzel yazmışlar, doymadım okumaya
Daha mutlu olmazdım gitse idim saraya
Ben de geldim sevgiyle, güzellik dokumaya...........İsmihan Erdoğmuş
Bu kadar güzel insan sohbet için toplandı,
Sundular ışıkları tüm mekanlar nurlandı,
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Kimi kalbini sundu,kimi sıcak yüreği,
Bakındım etrafıma gözlerim buğulandı..........Mustafa Hoşoğlu
Hepsine teşekkürler dostluk için kalktılar,
Dert, kederi alarak neşeyi bıraktılar,
Her biri kutlu nefer, her biri dost kapısı,
Aydınlık yarınlara meşaleyi yaktılar.............Mustafa Hoşoğlu
22.10.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Birtanem... Onaylı
Birtanem
Hicran deyip üzme yarim bu canı,
Deşme yaram, deşme kanar Birtanem!
Bol hayaldir aşkın tek tatlı yanı,
Deşme yaram, deşme kanar Birtanem!
Uzak durma, açılmasın aralar,
Bu ayrılık yüreğimi paralar,
İflah olmaz nasırlanmış yaralar,
Deşme yaram, deşme kanar Birtanem!
Sen küs iken yüzüm gülmez dünyaya,
Umutlarım varmaz pembe hülyaya,
Korkar oldum sensiz gelen rüyaya,
Deşme yaram, deşme kanar Birtanem!
Yaram derin, ne eylesem kar olmaz,
Deli gibi sevmeyenden yar olmaz,
Maşuk isen dünya sana dar olmaz,
Deşme yaram, deşme kanar Birtanem!
Bilmem kimle yazılmıştır kaderim,
Umut yoksa iki günde biterim,
Sevdam için her çöplükte öterim,
Deşme yaram, deşme kanar Birtanem!
Aşkı uzak diyarlarda aradım,
Yare vuslat oldu her dem muradım,
Yakın derken günden güne ıradım,
Deşme yaram, deşme kanar Birtanem!
Mustafa Hoşoğlu
01.01.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Bitirme Beni
Bitirme Beni
Cesaret ver bana açılsın dilim
Gözüne bakınca bitirme beni!
Hep sana çıkıyor şu gönül yolum
Alemden aleme götürme beni.
Efsunlu bakışın ateşten oktur
Karşında durmaya mecalim yoktur
Bilirsin yar sana hasretim çoktur
Ufkuna daldırıp yitirme beni.
Beyhude insanın bakma lafına
Seni çekmek ister süslü gafına
Gözünü dikmiştir kulun safına
Boş söze inanıp batırma beni.
Hakk şifa yok diyor meyde, şarapta
Bir fayda bulmadım onca şurupta
Bedenim çöllerde, gözüm serapta
Mecnuni hallere getirme beni.
Bilirsin ben sensiz gülemem gayrı
Sağlığım tükendi, hoş değil seyri
Yar daha ne kadar yaşarız ayrı?
Bu yaşta toprağa yatırma beni.
Mustafa HOŞOĞLU
27.10.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Bitmedi mi?
Bitmedi mi?
Yıllar yılı kaçtın benden
Zalim kinin bitmedi mi?
Aşk ateşi aldım senden
Onca hasret yetmedi mi?
Sevdim diye darılmışsın
Günden güne gerilmişsin
Bir inada sarılmışsın
Hala öfken gitmedi mi?
Sensiz hayal kuramam ben
Yerimde hiç duramam ben
Bir menzile varamam ben
Gönül kuşun ötmedi mi?
Barış dedim, sen kin dedin
Ben yüz verdim, sen bin dedin
Az yetmedi, çok istedin
Mayan göle tutmadı mı?
Beğenmedin sultanlığı
Unutmuşsun insanlığı
Vardın yaktın samanlığı
Közler hala tütmedi mi?
Yıktın sevda eşiğini
Öldürmüşsün aşığını
Boş sallarken beşiğini
Yaptıkların batmadı mı?
Mustafa Hoşoğlu
28.12.2017

Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bitsin Allah’ım!
Bitsin Allah’ım!
Yiğitler ölüyor, dünya duyarsız,
Şehit haberleri bitsin Allah’ım!
Merhamet yok olmuş, vicdan ayarsız,
Zalimler gebersin, batsın Allah’ım!
Terörü överek yayan kahpeler,
Körpecik fidana kıyan kahpeler,
Yavruyu babasız koyan kahpeler,
Ebedi narında yatsın Allah’ım!
Tabuta sarılır gelin, bacımız,
Bebeler soruyor: Nedir suçumuz?
Tarifi zor durum, derin acımız!
Zalimler mislini tatsın Allah’ım!
Şerefsiz itleri insan sayanlar,
Şehidin kanından neşe duyanlar,
Barışın yerine zulüm koyanlar,
Yaktığı ateşte yatsın Allah’ım!
Senaryo çok adi, yazan şerefsiz,
Hendeği, kuyuyu kazan şerefsiz,
Ülkemde huzuru bozan şerefsiz,
Kustuğu kinini yutsun Allah’ım!
Öküzün altında buzak soranlar,
Ateşe gaz döküp uzak duranlar,
Askere, polise tuzak kuranlar,
Ateşi bağrında tutsun Allah’ım!
A.B.D., Avrupa, Rusya imansız,
B.M. tam şerefsiz, gemi limansız,
Müslüman Âlemi, sessiz, güvensiz,
Yeniden borumuz ötsün Allah’ım!
Son Kale Türkiye’m, sana emanet,
Güç ihsan ederek bize aman et!
Kardeşlik ruhunu tekrar yaman et!
Dökülen bu yaşlar yetsin Allah’ım!
Mustafa Hoşoğlu
21.02.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Biz Geldik İhya İçin
Biz Geldik İhya İçin
Ne çekilse az gelir İlahi sevda için,
Seve seve ölürüz mübarek dava için,
Mümkünse çok sevelim,diriltelim sevgiyi,
Öldürmeye gelmedik, biz geldik ihya için.
İslamın sayesinde silindi çirkefimiz,
Işığımız Kur'an'dır,Nebimiz Eşrefimiz,
Hem maddi hem manevi tüm dertlerin ilacı,
Yegane ab-ı hayat, kurtuldu şerefimiz.
Karanlık evrelerden gecip geldi insanlık,
Vicdanlar köhnemişti, putu bildi insanlık,
Hak’ın inayetiyle Gül Nebi’nin şahsında,
Tüm kara lekeleri bir bir sildi insanlık.
Şikayetimiz vardı o karanlık devrandan,
Yakıp,yıkan,yol kesen, öldüren şu kervandan,
Masum kız çocukların yetiştik imdadına,
Zulümlere dur derken feyiz aldık Furkan ‘dan.
Dert sunmaya gelmedik biz umut kapısıyız,
S L M kökündeniz, hoşgörü yapısıyız,
Alemlere rahmettir sevgili rehberimiz,
Gönüllere nur saçan emniyet tapusuyuz..
Mustafa Hoşoğlu
25.12.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Bize Gelin Olasun
Bize gelin Olasun
Haçan teşekkür ettum hiç eksik olmayasun,
Neşeden zıplayasun yerinde kalmayasun,
Rabbim nasip eylesun sağa pizum Temel'i,
Hep kahkaha atasun, uzulup solmayasun.
De İdrise kayinço, fadimeye görümce,
Dursunun kemençesi sağa kalsun elince,
Bu en büyük mirastur sakin hafife alma,
Sen çal hamsi oynasun kış ayları gelince.
Kız Temelun kolina akşam sabah giresun,
Elektrik çarpmiş gibi horona start veresun,
At dünyayi kenara duşunma hiç bir şeyi,
Pize gelin olasun, muradina eresun.
Kim ki gelin oliyi pizum Karadenize,
Oğa kurban oliyi hem Trabzon hem Rize,
İlginun fazlasidur sağa gelecek ceza,
Bütün kara günleri savur citsun denize.
Kaba saba sanmayun bizum çibar Lazlari,
Hamsiden çok severler haçan cüzel kizlari,
Onlari besleyiler yemeklerun hasından,
Kışun atmaca tutar, yaz gelince kazlari.
Habu kadar soyledum şimdi he de bakalum,
Nikah heyeti hazir yuzukleri takalum,
Sira pastaya geldi, tut uşağun elinden,
Parmaklar tetiklerde fişekleri yakalum..
Mustafa Hoşoğlu
21.12.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Bizim Kara Sevdamız
Bizim Kara Sevdamız
Beni Mecnun ederek
Saldın beni çöllere
Bizim kara sevdamız
Nasır oldu dillere
Sarıldın boğazıma
Sanki üzüm asması
Baştan çıkardın beni
Ey zalimin yosması
Kitap değilsin ama
Her cüzün kitap gibi
Ben seni unutamam
Gülüşün mehtap gibi
Ben dünyayım sen ayım
Yıldızları soralım
Sen hurisin ben nuri
Gel cenneti kuralım
Ömür kısa olsa da
Hep uzundur düşlerim
On ömrüm daha olsa
Bitmez gönül işlerim
İç dökülmez kerkese
Çoğu basıp geçerler
Zamane gğzelleri
Hep parayı seçerler
Çok merak edeyirum
Yalnız nasıl yatarsun
Sen hele bir al beni
Beğenmezsen satarsun
Unutmam kışı, yazı
Sen de hatırla bazı
Sen sevdayı mırılda
Ben çalar iken sazı
Mustafa Hoşoğlu
24.09.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Bizim Köyün Pınarı...........O
Bizim Köyün Pınarı
Bizim köyün pınarı,
Gölge yapar çınarı,
Bir gün yari görmesem,
Kanar gönül damarı.
Bizim köyün ormanı,
Yar gönlümün dermanı,
Yar bu aşkın fitili,
Ela gözün fermanı.
Bizim köyün üzümü,
Yar boyadı gözümü,
Muradıma ermesem,
Kim güldürür yüzümü.
Bizim köyün dağları,
Yar kokuyor bağları,
O yar bana varmasa,
Erir yürek yağları.
Bizim köyün konağı,
Doldu çeşme çanağı,
Öpmeye kıyamadım,
Güldür yarin yanağı.
Mustafa Hoşoğlu
05.10.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Bol Funduk Ye Uşağum
Bol Funduk Ye Uşağum
Enerji arayisan,
Bol funduk ye uşağum,
Aklini sorayisan,
Bol funduk ye uşağum.
Gitmeyesun takasa,
Gelmeyesun makasa.
Kalmayasun nadasa,
Bol funduk ye uşağum
Caka satamayisan,
Formi tutamayisan,
Goli atamayisan,
Bol funduk ye uşağum.
Yollarun buz ve karsa,
Akıldan zorun varsa,
Yüreğun biraz darsa,
Boll funduk ye uşağum.
Bellerun ağirmasun,
Nefesun bağirmasun,
Mezarluk çağirmasun,
Bol funduk ye uşağum.
Ciğerun aciyisa,
Keçiler kaçayisa,
Aklun hep uçayisa,
Bol funduk ye uşağum.
Dizun yolda kalmasun,
Aklun git-gel olmasun,
Mikrop gelup bulmasun,
Bol funduk ye uşağum.
Zorun varsa damardan,
Korkayisan şamardan,
Yok olmadan tomardan,
Bol funduk ye uşağum.
Hisler çağırmayisa,
Horoz bağırmayisa,
Karın doğurmayisa,
Bol funduk ye uşağum.
Hamsiyi da tak tora,
Yolun duşmez aktara,
Ne işun var doktora,
Bol funduk ye uşağum.
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Mustafa Hoşoğlu
29.08.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Bordo-mavi
Bordo-Mavi
Bordo-Mavi rengimiz,
Bulunmadı dengimiz,
Futbol sahada kalsın,
Şikeyledir cengimiz.
İnişli çıkışlıyız,
Uzanan dağlar gibi,
Otuz iki dişliyiz,
Rakipler ağlar gibi.
Vicdan alçak olunca,
Yayılır pis kokular.
Hukuk satın alınır,
Uymayınca dokular.
Takalar yol alırken
Ağları sara sara,
Hırçın dalgaya karşı,
Set oldu kara para.
Para ile ölçülür,
Vicdanların ederi.
Üç-beş mafyaya teslim,
Adaletin kaderi.
Vesayet, esarettir,
Mahveder milliyeti,
Emirle başa geçen,
Atamaz illiyeti.
Mustafa Hoşoğlu
19.10.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Boşa Geçti Ömrüm Benim
Boşa Geçti Ömrüm Benim
Boşa geçti ömrüm benim
Aradığım bulamadım
Keder dolu her bir günüm
Bir gönüle dolamadım
Yaşanmamış geçti yıllar
Hasret suyu içti yıllar
Bana elem biçti yıllar
Aşktan payım alamadım.
Hüzün ektim, çile biçtim
Şerbet diye zehir içtim
Hep bir vefasızı seçtim
Gül bağında kalamadım.
Hep şakıdı şu dillerim
Güle değmedi ellerim
Suya düştü hayallerim
Kör talihi silemedim.
Sevgim daim boşta kaldı
Gözüm kalem kaşta kaldı
Vuslat yine düşte kaldı
Ne eylesem bilemedim.
Yürek sesim çağla dedi
Kader bağrın dağla dedi
Hoşoğlu, sen ağla dedi
Bir gün dahi gülemedim
Mustafa Hoşoğlu
15.01.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Boşver
Boşver
Boşver düşüp kalkanı
İnsaf bağrın mi deldi?
İyilikten sana ne?
Dostlar kıymet mi bildi?
Badem, fıstık ezmeyle
Dolaş sarı çizmeyle
Ömrü geçir gezmeyle
Dünya sana mı kaldı?
Koy mankırı bavula
Vur tokmağı davula
Kara bahtın kovula
Dertler seni mi buldu?
Tandır ekmek, lavaşın
Gülmek olsun savaşın
Nedir onca telaşın?
Dunyada aşk mi öldü?
Yalın ayak dolaşma
Çamur varsa bulaşma
Şeytan ile dalaşma
Vicdan sana mı geldi?
Ayak baş ile yürür
Güzel kaş ile vurur
Kalbini yorma, durur
Tabip çare mi buldu?
Yaz gelince kış deme
Her tavuğa kış deme
Sabah akşam iş deme
Rahat saçın mı yoldu?
Dertle yoktur baş eden
Tavız verme neşeden
Cini çıkar şişeden
Talih sana mı güldü?
Gülmek ruhun dansındır
Maraz daim sinsidir
Güzel hayat ensedir
İşten cebin mi doldu?
Kimmiş ilim dokuyan?
Boş geziyor okuyan
Bülbül olmuş şakıyan
Alim abat mı oldu?
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Musatafa Hoşoğlu
19.09.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Boyalı Hayat
Boyalı Hayat
Boyanmak istiyorum anlaşılmamak için,
Sahte bakan gözleri aldatmaktan ne çıkar,
Görmek için bakan yok bakar sanılmak için,
Hep menfaat peşinde, herkesin yolu çıkar.
Nasılsa inanan yok gözlerin gördüğüne,
Hakikatker dururken inanır bildiğine,
Erimeni seyreder vicdanı sızlamadan,
Çamurda gezer ama toz kondurmaz kendine.
Bazı kalpler sevse de, gurur izhara engel,
Yoluna düşecektir nefis takmasa çengel,
İçinden haykırıyor bakmayın lal diline,
Yürek sesi koş derken,egosu diyor sen gel.
Seviyorum dedikçe vefasız biner naza,
Başlar oyalamaya yok bahara,yok yaza,
İstekleri tükenmez,gözü bütün dünyada,
Ac gözünü görenler durmadan verir gaza.
Zamane anlayışı: Gördüğüne inanma,
Bırak inlesin dursun hiç bir feryada kanma!
Ağlayanı gülen bil güleni de ağlayan,
Her aman dileyenin sakın derdi var sanma.
Sevgini belli etme açıktan sevmeyene,
Böyle bildir haddini,haddini bilmeyene,
Samimi olmayanla ne durup uğraşırsın,
Sen de gözünü kapat, bakıp da görmeyene.
Baktın adet edinmiş yalan üzre sohbeti,
Bırak kendi haline hemen sunma hiddeti,
İsteyen orta alsın isteyen kıvamında,
Sen de doldur kaseye nabza göre şerbeti.
Kimin ne mal olduğu her kesimce bilinsin,
Acıma, sar silleni, çırpındıkça silinsin
Ukalalık ne imiş yakinen anlamalı,
'Acı sirke küpüne ' noktasına gelinsin.
Nefsine kul şahsiyet alçak bir yalakadır,
İnkar vicdana eza, ruhuna falakadır.
Büyük görünenlere sen daha büyük görün,
Gururun karşısında gurur bir sadakadır.
Bu gerçek karşısında ölmüş olsan bin kere,
Sahte gözlerden sakla belli etme bir kere,
Aczini görmesinler, güldürme zalimleri,
Vakarlı ol,dik yürü,göğsünü gere gere.
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Bir ses diyor ki bana, dilenme kuldan aman,
Kendi kudreti ne ki sana bahşetsin derman,
O da zavallı,aciz,senin gibi ölümlü!
Senin neyine yetmez Ol Haliku Ol Rahman.
Mustafa Hoşoğlu
06.02.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Böcek
Böcek
Bugün seminer vardı
Bir kaç böcek konumuz
Başa çıkılmaz ise
Pek yakındır sonumuz.
Böcek filizi sever
Anlamişuk huyuni
Emerek kurutuyi
Yapraklarun suyuni.
Çayda kimyasal yoktur
Tedbir biyomekanik
Bu sene yarısında
Seneye tam organik.
Ricania simulans
Filizden aldı lisans
Sarardı çay yaprağı
Çağır gelsin ambulans.
Kursa hakim olmuştur
Cengiz Kanber davası
Hepten gölgede kaldı
Süleymanın havası.
Çıktı Cengiz böceği
Çay sararıp kurudu
Hemen kaptı tüfeği
Üzerine yürüdü.
Cengiz kalktı konuştu
Verim azaldı dedi
Kardeşler çayı çaldı
Dediler böcek yedi.
Zenginin sofrasını
Nereden bilsin aclar
Bilgi durur dosyada
Cengiz köylüyü suçlar.
Mustafa Hoşoğlu
24.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Börekler İle Kekler
Börekler İle Kekler
Börekler ile kekler
Görünce kalbim tekler
Şu tavşan kanı çayım
Her yerde beni bekler.
Çorba deduğun nedur?
Al ondan biraz getur
Kaşıkla doymayanı
Sen kepçe ile yedur
Aclık imar olur mu?
Ac kul tımar olur mu?
Yokluğu infak etsem
Bu da kumar olur mu?
Soğuktan üşüyorum
Çıkmadan düşüyorum
Hayalim gökte gezer
Ben yerde yaşıyorum.
Sofrada aşım kelek
Abam yamalı yelek
Hayat vergi istiyor
Duy sesimi ey felek!
Üsküdar Kız Kulesi
Bitmez sevda çilesi
Sevme diyorlar bana
Olma aşkın kölesi.
Mustafa HOŞOĞLU
24.04.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Böyle Nesilden
Böyle Nesilden
Goncalar açmadan dönüşmez güle
Başlamak isterdim mutlu fasıldan
Kalpteki hicranım vuruyor dile
Yüzdeki tebessüm gelir usulden.
Genini kaybetmiş çiçeğin özü
Şerbetle doluyor peteğin gözü
Herkes ezber etmiş iki çift sözü
Gelecek kurgusu eski masaldan.
Dürüstlük aramaz kimse işinde
Yediden yetmişe haram dişinde
Gençliği kaybettik şöhret peşinde
Yarınlar kurulmaz böyle nesilden.
Evreni kuşattı masal yortusu
Kalplere tünemiş fitne ordusu
Putlara sığınmış Allah korkusu
Cennete varılmaz fazla gasıldan.
Biz gibi faniyi ilah edindik(!)
Şefaat fikrini silah edindik(!)
Kurana ters fikri felah edindik(!)
Mutfağa yağ olmaz çürük fosilden.
Hoşoğlu neylesin sakalı yoktur
Sözüne bakılmaz günahı çoktur
Tağutu reddeder, İlahı Tektir
Allah’ın Vahyini duydu Resulden.
Mustafa Hoşoğlu
27.08.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Bu Aşk Bana Gülmedi
Kara sevdaya düştüm,
Kimse halum bilmedi,
Uçmadan yere düştüm,
Bu aşk bana gülmedi.
Ak dedum karam oldi,
Yar dedum yaram oldi,
Yıllarum haram oldi,
Başta akıl kalmadi.
Hiç yüzünden kavrulduk,
Fırtınayla savrulduk,
Kalkamadan devrilduk,
Elden tutan olmadi.
Yanlişa kurban gittuk,
Yalanla solduk, bittuk,
Aşkın koruyla tüttük,
Çilemuz hiç dolmadi.
Sevene gülmek çok mi?
Aşkın vuslatı yok mi?
Bu kadar acı hak mi?
Soru cevap bulmadi.
Baca gibi tütemem,
Başum alup gidemem,
Tenhalarda yitemem,
Aşk uzağa salmadi.
Divane aklum sızar,
Kalbum yar diye azar,
Bu nasip nerde gezer?
Bir gün bana gelmedi.
Kirli el var devrede,
Ahum kaldı çevrede,
Marazum son evrede,
Kader vuslat kılmadi.
08.11.2015
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu Aşk Bana Gülmedi..................K
Bu Aşk Bana Gülmedi
Bu aşk bana gülmedi,
Nedendir bilemedim.
Yaşım yirmiye geldi,
Hala evlenemedim.
Bu sene de olmadı,
Umutlarım seneye.
Gel kaçır beni diyor,
Maçka’dan Sürmene’ye.
Fala inanmam ama,
Başka çare kalmadı.
Komşu kızına baktım,
O da beni almadı.
Bu sene de olmadı,
Umutlarım seneye.
Gel kaçır beni diyor,
Tonya’dan Sürmene’ye.
Köyden şehire indi,
Çay toplayamam diyor.
Aşkını ilan etti,
Sır saklayamam diyor.
Bu sene de olmadı,
Umutlarım seneye.
Gel kaçır beni diyor,
Rize’den Sürmene’ye.
Sürmene çarşı-pazar,
Kızlar sahilde tozar.
Yarim kalbimde saklı,
Söylersem olur nazar.
Bu sene de olmadı,
Umutlarım seneye.
Gel kaçır beni diyor,
Köyümden Sürmene’ye.
Mustafa Hoşoğlu
15.09.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Bu Aşk Bize Yakışır
Bu Aşk Bize Yakışır
Gözlerin gözlerimle
Duygu yüklü bakışır
Ciddiyim sözlerimle
Bu aşk bize yakışır.
Sevda vurmuş gözüne
Aşk işlemiş özüne
Bakma alem sözüne
Bu aşk bize yakışır.
Kalpte hasret kalksa da
Açan güller solsa da
Yaşın küçük olsa da
Bu aşk bize yakışır.
Kaçma hayalden, düşten
Ne çıkar yirmi yaştan
Beni çıkardın baştan
Bu aşk bize yakışır.
Aklın bende kalmışsa
Gözün yine dalmışsa
Onsekizin dolmuşsa
Bu aşk bize yakışır.
Evet diyorsa duygun
Aşka var ise saygın
Boyun boyuma uygun
Bu aşk bize yakışır.
Ben derim sana cicim
Sen dersin bana hacim
İnan sevgine acım
Bu aşk bize yakışır.
Önce bir selam yolla
Sonra yolumu kolla
Beslerim seni balla
Bu aşk bize yakışır.
Mustafa Hoşoğlu
10.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Bu Aşk İyi Gitmiyor
Bu aşk iyi gitmiyor
Dönüp alalım baştan
Denizler doldu taştı
Gözümden akan yaştan.
Baktığın bakmıyorsa
Uyu ey gözüm uyu
Bakışından bellidir
Kalpten sevenin huyu.
Ufuklarımdan kaydı
Yıldızlar üçer beşer
Sevdanın meçhul yönü
Gönül bağımı eşer.
Yine yolu şaşırdı
Şu gönlümün rotası
Tuttuğu dal kopuyor
Aşkın yok sigortası.
Seviyorsan açık ol,
Maşukuna arz eyle
Düş sevdanın peşine
Aşkı kalbe farz eyle.
Yolda tuzak var ise,
Gel beraber bozalım.
Aşk kitapta zor ise,
Yeni kitap yazalım.
21.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Bu Bayram Yaslı Bana
Şu gurbet diyarında
Anılar hisli bana
El öpecek kimsem yok
Bu bayram yaslı bana.
Güzel anılar için
Yine maziye daldık
Bayramlar mı eskidi?
Biz mi geride kaldık?
Araba oldu katır
Koltuğu kaldır yatır
Geçerken bas kornaya
Al sana minnet, hatır.
Yollar oto pazarı
Ne alan var ne satan
Acep görse ne derdi?
Toprak altında yatan.
Geldi geçti şu bayram
Kim gelmiş, kimi bulmuş?
Eğlence programları
Sıla-i rahim olmuş.
Bayramın adı yeter
Der akıl babaları
Bir kısa mesaj ile
Gezdik akrabaları.
Mustafa HOŞOĞLU
15.08.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Bu Bizim Uşağımız
Bu Bizim Uşağımız
Lisanından bellidir burnu ele vermese,
Bir tez canlı görürsen işte, bak uşağımız,
Sevimli tavırları neşe verir herkese,
Kemençe ile doyar gözü tok uşağımız.
Dağda çobanlık yapar şehirde idareci,
Güdülmeyi hiç sevmez doğarken yönetici,
Bürokrasiye düşman, her zaman ilerici,
Parlak fikirleriyle sözü sek uşağımız.
Bir gün işin düşerse karşılar bakanlıkta,
Aslında demokrattır gözü yok sultanlıkta,
Vekilliği pek sevmez aklı başbakanlıkta,
Mücadeleyi sever fikri şık uşağımız.
Karadeniz’de doğar yayılır tüm dünyaya,
Arabaya kızmıştır eğer görürsen yaya,
İşine gelmemiştir çıkmamış ise aya,
Maceraya düşkündür aklı çok uşağımız.
Yöremiz dağ-bayırdır pek bulunmaz ovası,
Yeşil ve ormanıyla çok temizdir havası,
Haneler yamaçlarda tam yiğitlik yuvası,
Patika yoldan yürür yolu dik uşağımız.
Kışın karda yol açar, yazın bayırda tozar,
Ecelini beklemez mezarı kendi kazar,
Yiğit doğdu ezelden korkaklık onu bozar,
Onuru ile yaşar gözü pek uşağımız.
Yaylada çayır, çimen köyde bağlar, bostanlar,
Adım başı siperler kahramanlık, destanlar,
Biz şehitlik diyoruz; aslında gülistanlar,
Buralarda yatıyor alnı pak uşağımız.
Tepelerde kar duman, yoktur asması bağı,
Sultan Murat Yaylası kan fışkırır toprağı,
Rus’a geçit vermedi, çok direndi Kop Dağı,
Göğsünü siper etti ceddi yek Uşağımız.
Hep cepheden cepheye koşmuş dedelerimiz,
Çanakkale’de destan yazdı Atalarımız,
Dilde dua beklerdi nurlu analarımız
Şehit olmuş, dönmemiş ünü tek uşağımız.
Gaziler unutuldu karlı dağlar ardında,
Ömrü cephede geçti, vatan aşkı sırtında,
El gözüyle bakılır kurtardığı yurdunda,
Öz vatan toprağında şanı sak uşağımız!
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kurtuluş savaşında cephede durmayan var,
Üzümü herkes yiyor, bağını sormayan var,
Savaşana yok ama, hazırı kırmayan var,
Vatan için ölüme daim çık uşağımız.
Siperi görmeyenler başköşeyi sarıyor,
Cepheden sağ dönenler el gibi mi duruyor?
Gurbette herkes bize nerden geldin soruyor,
Seni göremeyene gözlük tak uşağımız!
Yaşadığımız ülke ne bizimdir ne sizin,
Her zaman söylüyorum: Bu vatan hepimizin,
Aradığı huzurdur şu cennet ülkemizin,
Tüm kötü emelleri başa yık uşağımız.
Mustafa Hoşoğlu
23.09.2009
Dostlardan
Ne güzeldir fıkralar Temel Dursun Fadime
Sıcak kanlı saf temiz yakın buldum kendime
Çok da bağlı gönülden güzel memleketime
Ülkemin çimentosu,şu bizum uşağumuz...........MEHMET KINDAP
Mustafa Hoşoğlu
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Bu Cennet Vatana Canımız Feda!
Bu Cennet Vatana Canımız Feda!
Dağdaki çakala haber eyledim,
Bu cennet vatana canımız feda!
Haine göğsümü siper eyledim,
Bu cennet vatana canımız feda!
Yar beni sorarsa, nöbet beklerim,
İnmesin bayrağım, gülsün göklerim,
Cephanem tükense kanım eklerim,
Bu cennet vatana canımız feda!
Nöbetim başımda günler yıl olsun,
Mevziler cennete giden yol olsun,
Anam sen ağlama, duan bol olsun!
Bu cennet vatana canımız feda!
Akıtma yaşını, dönemem diye,
Bu yaşta tabuta binemem diye,
Karanlık mezara inemem diye,
Bu cennet vatana canımız feda.
Hasrete doysan da sevgine doyma,
Mektubun içine yaşını koyma,
Şehidim diyerek aklına kıyma,
Bu cennet vatana canımız feda!
Şehitler diridir Hakkın yanında,
Yiğitlik bir taçtır Mümin Şanında,
Azığı İmandır, taşır kanında,
Bu cennet vatana canımız feda.
Mustafa Hoşoğlu
17.10.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Bu Dünya
Bu Dünya
Bu dünya ne garip, sırlar yumağı!
Önce anlamazsın, saklar huyunu,
Seyrine dalarken saplar çomağı,
Sen değer verdikçe kazar kuyunu.
Güneşe çıkarmaz sahte yüzünü,
Seyrine dalanın boyar gözünü,
Yokuşu görmeden sunar düzünü,
Ömrünü vermeyen görmez oyunu.
Çağırır sofraya, gel de ye diye,
Hiç kimse düşünmez ikram ne diye,
Sunduğu nimetler sanma hediye,
Yutunca anlarsın selvi boyunu…
Yemeden yedirmek Allah'a mahsus,
Ciddiyet şart ise diyemem mahsus,
Dünya hiç tok değil, açtır bahusus,
Bütün av onundur, sevmez payını.
Nasihat altındır; al, aklına sok,
O güne şahittir hem yer hem de gök,
Amelin yok ise torpilin de yok,
Şefaat yapamaz, yorma dayını.
Mustafa Hoşoğlu
10.03.2014
Bahusus: Özellikle
Mahsus: 1- özgü, özel, münhasır
2- Şaka olarak, şakadan.
Mustafa Hoşoğlu
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Bu Gece 4
Bu Gece 4
Gün açtı gözüme uyku girmedi
Yorganı üstümden attım bu gece
Anılar depreşti, aman vermedi
Hasretin yaşıma kattım bu gece.
Hicranın bağrıma acı ekledi
Hayalin üstüme derdi yükledi
Ciğerim sızladı, yürek tekledi
Her türlü acıyı tattım bu gece.
Yalnızlık bu gece hep beni sevdi
Dalgalar kabardı ruhumu dövdü
Beynimde şimşekler umudum kovdu
Çırpınıp durdukça battım bu gece.
Kapılara çıktım, izin aradım
Hafızam taradım sözün aradım
Yüzüme gülecek yüzün aradım
Yâr diye ağladım, bittim bu gece.
Gönül kuşum ile ötüşemedim
Yaşımı silmeye yetişemedim
Vuslat kervanına bitişemedim
Neşeyi bir pula sattım bu gece.
Anlayan olmadı gönül dilimden
Mendilim düşmedi bir an elimden
Kime dert yanayım ben bu halimden?
Bağrıma kor düştü tüttüm bu gece.
Mustafa HOŞOĞLU
06.09.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Bu Gece........K
Bu Gece
Hicranı demirledim aşkın sahillerine.
Hasret pınarlarından bade içtim bu gece,
Şu rüya aleminin taktım delillerine,
Sesin geldiği yönü rota seçtim bu gece!
Berrak deryaya düştüm götürdü uzaklara,
Aşkın heyecanını yükledim kızaklara,
Devirdim engelleri, takmadım tuzaklara,
Çırptım kanatlarımı, yare uçtum bu gece.
Vapurum sis bulutu, direkleri dumandan,
Gözlerimi kapattım çalmak için zamandan,
Vira edip ayrıldım sığındığım limandan,
Amansız deryalara yelken açtım bu gece.
Yüreğim alabora, kafa tutar dalgaya,
Balıklar teyakkuzda, dizildiler halkaya,
Önümde yakamozlar, ışık vermez arkaya,
Hızımı rüzgar ile ölçtüm biçtim bu gece.
Aleste komutunu tayfalara verdiler,
İki fersah ötede istinga et dediler,
Aklımın dümenini alabanda ettiler,
Hayal incilerimi bolca saçtım bu gece.
Deryaları turlarken seyrime daldı afak,
Şualar inzal oldu kalbime ufak ufak,
Terk ettim hülyaları doğarken yeni şafak,
Metafizik alemden Nur’a geçtim bu gece.
Mustafa Hoşoğlu
18.03.2012
Vira etmek: Durmadan, aralıksız, ara vermeden.
Yakamoz: Su içinde ışık biriktirebilen tek hücrelilerin toplu yaşama halinde ışıldaması.
Aleste: Hazır ol, harekete hazır
Fersah: 3 deniz miline eşit uzaklık birimi.
İstinga etmek:(yelkenleri) toplamak.
Alabanda: Dümeni sağa veya sola sonuna kadar çevirme.
Mustafa Hoşoğlu
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Bu Gece2..............K
Bu Gece2
Sabahı arıyordum karanlığın koynunda,
Saatler mi durmuştu, zaman şaştı bu gece?
Sanki asılı kaldım sevgilinin boynunda?
Yelkovan uçuyordu, akrep düştü bu gece!
“Nadim ol” diye bir ses kulağımı deliyor!
On beş asır öteden, Gül Devrinden geliyor…
Kalbim dostunu arar, nerde diye meliyor,
Dalgalar kayaları, koyu deşti bu gece!
Bu sevda filizlendi, aşarak asırları,
Kalbime yuva kurdu ayrılık nasırları!
Yok mu azat edecek gönülden esirleri,
Baygınlığım geçince saat beşti bu gece!
Ecir katmaktı arzum, bir dirhemlik ecrime,
Kapılar açık imiş, nida varmış mücrime?
Kirlerim yok olmalı kavuşunca fecrime,
Dilim Tevhide daldı, kalbim coştu bu gece!
Uykularım kaçırdı Mevla’mın Ayetleri,
Kapımda sabahladı göklerin heyetleri,
İdrakte zorlanmadım, belliydi niyetleri,
Affımı bekliyordum, gözüm yaştı bu gece!
Medine’den aleme yayıldı Gül Kokusu!
Ne olur, oyalama! Yürü gaflet uykusu,
Hazır içime sindi Hakka kulluk duygusu,
Ol Resul teşrif etti, arza muştu bu gece…
Mustafa Hoşoğlu
22.01.2012
DOST KALEMLER
Bir nida yükseliyor Hoşoğlunun dilinden,
Kalemde bir ihtizaz, aşka gelmiş elinden
Bir muştu almış gibi esen seher yelinden,
Ahu zarı yükseldi, çölü aştı bu gece.......Atilla Yalçınkaya
Bir güldün hüzünden eser kalmadı
Gönlümde şimşekler çaktı bu gece
Mehtaba kapıldım sabah olmadı
Gözlerim bir başka baktı bu gece
Kaygılı yürekler dar imiş meğer
Umutla yaşamak kâr imiş meğer
Kaderimde gülmek var imiş meğer
Sevinçten göz yaşım aktı bu gece
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir yanım mutluluk bir yanım tasa
İleriye dönük gömüldüm yasa
Ejderhaya dönmüş kuru bir asa
Korkular içimde yoktu bu gece
Yıldızlar gözümden kayıp batınca
Ayrılmanın vakti gelip çatınca
Tan yeri ağarıp şafak atınca
Bağrımı bir hasret yaktı bu gece
Mikdat Bal
SEVGİLİ DOSTUMUN UYKUSU KAÇTI
GÖNLÜNE BAKANA KAPIYI AÇTI
NAMELER DİZEREK İNCİLER SAÇTI
DOSTLARA DUASI ÇOKTU BU GECE......Mustafa Hoşoğlu
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu Gemi Beyaz Gemi
Bu gemi beyaz gemi
Masum duygular gibi
Dalsın mavi sulara
Derin uykular gibi.
Çalamazsan pak çalgı
Yaparsun kirli algı
Bölücülük genleri
Üretemez Hak salgı.
Her kalpte aşk var ama
Aynı izi taşımaz
Benim sevdam endemik
Her gönülde yaşamaz.
Hak dedik hukuk dedik
Garip hakkını yedik
Vicdanın tam bağrına
Açtık kapanmaz gedik.
Halt yiyip pişman olma
Dost davran, düşman olma
Her bir naneyi yiyip
Tez günde şişman olma.
Bulut açmaz gözünü
Toprak gel demeyince
Kim güldürür yüzünü?
Mevlâm gül demeyince.
Dua kalbin işidir
İmana kalkan olur
Kul Rabbine yürürse
Cihana sultan olur.
10.11.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Bu Gönül Aşk Fakiri
Bu Gönül Aşk Fakiri
Bu gönül aşk fakiri
Ne eylesun bakırı
İşi gücü bırakmış
Arar gözü çakırı.
Rüyalar ferim oldi
Hayaller varım oldi
Kapanmişum içime
Geceler yârim oldi.
Mevlam yağdurdi karı
Başını eğdi darı
Yare kavuşmak için
El açmişum yukari.
İki cihan bir olmaz
Dilden düşen sır olmaz
Sormayun hallerumi
Aşkın aklı hür olmaz.
Yaprak düşer yel alur
Toprak kayar sel alur
Ne talihsuz başum var
Ben severum el alur.
Dediler oldun bülbül
Seni bekler onca gül
Neyleyim oncasını
Benum yârim Goncagül
Mustafa Hoşoğlu
12.12.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Bu Gün Yine Yalnızım
Geçmişimle baş başa dertleşip duruyorum,
Hatıralar olmasa bu gün yine yalnızım.
Güneşim nerde diye geceye soruyorum,
Hatıralar olmasa bu gün yine yalnızım.
Yüreğimdeki sızı yegane arkadaşım,
Deprem enkazı gibi aşk denen şu savaşım,
Yüce dağlar misali dumanlı garip başım,
Hatıralar olmasa bu gün yine yalnızım.
Aslında yalnızlığım senin ile başladı,
İki yüzlü halini görenler alkışladı,
Sana vuruldum diye dostlar beni dışladı,
Hatıralar olmasa bu gün yine yalnızım.
Baştan mağlup başladım,aşk denen şu oyuna,
Bir kere düşmüş oldum yalan sevgi suyuna,
Cenneti göstererek çektin ateş kuyuna,
Hatıralar olmasa bu gün yine yalnızım.
Hayalimden gitmiyor o sahte bakışların,
Yaldızlı sözler ile kalbime akışların
Beynimi kemiriyor yapmacık nakışların,
Hatıralar olmasa bu gün yine yalnızım.
Aşk sandığım bu oyun, aslında bir ihanet,
Nerden bilebilirdim olmayınca kehanet?
Kalbine düşmedi mi bir zerrecik merhamet,
Hatıralar olmasa bu gün yine yalnızım.
Dert, keder armağanın, mirasın ise hüzün,
Bin bir şeklini gördüm, acep hangisi özün?
Çok merak ediyorum nasıl kızarmaz yüzün?
Hatıralar olmasa bu gün yine yalnızım.
Yeminleri unutup koşuverdin ellere,
Gururumu çiğnedin, ilan ettin dillere,
Boynum eğik bırakıp sürdün gurbet illere,
Hatıralar olmasa bu gün yine yalnızım.
Sürekli niyazdayım, boş kalbim dolsun diye,
Yine kapım açıktır, bir izin kalsın diye,
Ağlarım dertlerime rüya son bulsun diye,
Hatıralar olmasa bu gün yine yalnızım.
Bana bedel ödettin, bilsem ne idi suçum?
Şu virane gönlümü imara yoktur gücüm,
Hakkka havale ettim, isterse alır öcüm,
Hatıralar olmasa bu gün yine yalnızım.
25.04.2009
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Mustafa Hoşoğlu
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Bu Gün Yine Yalnızım................
Bu Gün Yine Yalnızım
Geçmişimle baş başa dertleşip duruyorum,
Dostlar uğramaz oldu,bugün yine yalnızım,
Güneşim nerde diye geceye soruyorum,
Özlemlerim olmasa bu gün yine yalnızım!
Yüreğimdeki sızı yegane arkadaşım,
Deprem enkazı gibi aşk denen şu savaşım,
Yüce dağlar misali dumanlı garip başım,
Sönmüş külüm olmasa bu gün yine yalnızım.
Aslında yalnızlığım senin ile başladı,
İki yüzlü halini görenler alkışladı,
Sana vuruldum diye dostlar beni dışladı,
Ölü kalbim olmasa bu gün yine yalnızım!
Baştan mağlup başladım,aşk denen şu oyuna,
Bir kere düşmüş oldum yalan sevgi suyuna,
Cenneti göstererek çektin ateş kuyuna,
Cehennemin olmasa bu gün yine yalnızım.
Hayalimden gitmiyor o sahte bakışların,
Rol icabı da olsa canımı yakışların,
Beynimi kemiriyor yapmacık satışların,
Hatıralar olmasa bu gün yine yalnızım!
Aşk sandığım bu oyun,aslında bir ihanet,
Nerden bilebilirdim olmayınca kehanet?
Kalbine düşmedi mi bir zerrecik merhamet,
Ak saçlarım olmasa bu gün yine yalnızım!
Dert,keder armağanın,mirasın ise hüzün,
Bin bir şeklini gördüm,acep hangisi özün?
Çok merak ediyorum nasıl kızarmaz yüzün?
Yaralarım olmasa bu gün yine yalnızım!
Yeminleri unutup koşuverdin ellere,
Gururumu çiğnedin,ilan ettin dillere,
Boynum eğik bırakıp sürdün gurbet illere,
İhanetin olmasa bu gün yine yalnızım!
Sürekli niyazdayım,kalbim unutsun diye,
Yine kapım açıktır, gelir bulursun diye,
Ağlarım dertlerime rüya son bulsun diye,
Göz yaşlarım olmasa bu gün yine yalnızım!
Bana bedel ödettin,bilsem ne idi suçum?
Şu virane gönlümü imara yoktur gücüm,
Hakkka havale ettim,isterse alır öcüm,
Yaratanım olmasa bu gün yine yalnızım!
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Mustafa Hoşoğlu
25.04.2009
Sen ne anlarsın aşktan, sandım ben gibi yandın
Bahtıma güneş bildim, oysa mum gibi söndün
Ey ruhsuz katı kalpli, aşkı oyun mu sandın
Şiirlerde olmasa bu gün yine yalnızım! ....Hatice Hantal
Mustafa Hoşoğlu
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Bu Güzel Nasıl Güzel?
Bu güzel nasıl güzel?
Uğra bir fasıl güzel
Hasretini gizleme
Aşkına asıl güzel
Güzel olmak yetmiyor
Fikrin de güzel olsun
Sevmekle iş bitmiyor
Gayretin özel olsun
Güzelim diyor canan
Sönmez aşkımla yanan
Bence yansın sönmesin
Her yalan söze kanan
Yüreği doğru güya
İçine düştü riya
Işık aşka dönüşür
Kalpten çıkmışsa ziya
Dil kalbe inanmazsa
Konuşur başka başka
Nasıl inanacağım
Sabun köpüğü aşka
Aşkı, aşk için yaşa
Bulama göze kaşa
Gerçek aşk bir keredir
Bir daha gelmez başa
Boş bulunca zamanı
Kaleme düşer mani
Sevdaluk yürek işi
Yoktur dini imanı
Dünya hali değişken
Öğrenip alışalım
Sevdaluk yalnız olmaz
Beraber çalışalım
Gökte ışık gören yar
Kaynağını soran yar
Geçmişi unutur mu?
Muradına eren yar
26.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Bu Sabah...........K
Bu Sabah
Kulağım çınladı, hayra yorulmaz,
Başımda dumanlar tüttü bu sabah!
Sıladan çağrı var, niçin sorulmaz,
Gurbetin havası bitti bu sabah.
Gurbet; bir gemidir, dalgalar düşman,
Binmeyen üzülür, binenler pişman,
Yolunda bin tuzak, zor olur aşman,
Yorganı üstümden attı bu sabah.
Saçımı okşadı hasret yelleri,
Soldurdu elimde gonca gülleri,
Bir ayar tutmadı sazın telleri,
Neşemi yerinden etti bu sabah!
Hüzünlü yüreğim hasret limanı,
Göz yaşım ıslattı yaşlı kemanı,
Elveda dostlarım! gitme zamanı,
Ayrılık sireni öttü bu sabah!
Bu sesin sahibi uzak illerde,
Hicranlı notalar ıslak dillerde.
Kanayan ciğerim pişti küllerde,
Şevkimi kaçırdım, gitti bu sabah!
Her sabah uyandım koştum bıkmadan,
Giyindim kuşandım işe çıkmadan,
Bir ömür geçirdim geri bakmadan,
Köyümün ahları tuttu bu sabah!
Mustafa Hoşoğlu
04.10.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Bu Sevda Bitmeyecek..................K
Bu Sevda Bitmeyecek
Yine dilime düştü
Hasret kokan mısralar,
Gözümü ısırıyor
O tatlı hatıralar.
Yokluğuna ağladı,
Sele döndü bulutlar,
Yaşlarımla ıslandı,
Pembe düşler, umutlar.
Gidişinle yok oldu
Baharın kokuları,
Seher yeline sordum
Kaybolan uykuları.
Karanlık çökse bile
Aşkımızı uyutma,
Senden tek dileğim var:
“Sakın beni unutma”
Her sabah yollarında
Oturmuş bekliyorum,
Ayrılık ateşini
Kalbimde saklıyorum.
Yıllar gecip gitse de
Hasretin gitmeyecek,
Fani ömür bitse de,
Bu sevda bitmeyecek.
Mustafa Hoşoğlu
23.09.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Bu Sevdayı Kolay Sandım
Bu sevdayı kolay sandım
Sevdan başa taç birtanem
Yar aşkımı sana sundum
Mey-i aşkım iç birtanem.
Ceşm-i giryan yollarında
Yuva kursam dallarında
Cennet senin kollarında
Sensiz hayal güç birtanem.
Her bir gizem imasında
Güneş batar simasında
Şu gönlümün semasında
Melek gibi uç birtanem.
Ab-ı hasret içmem için,
Ateşlerde pişmem için
Hep peşine düşmem için
Ceylan gibi kaç birtanem.
Güle namzet körpe yumru,
Yolum gözler nazlı kumru,
Gel de süsle yar bu ömrü
Zambak gibi aç birtanem.
Aşk kapını çalmak için
Akan yaşın silmek için
İki cihan gülmek için
Sen de aşkı seç birtanem.
16.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Bu Vatan Bizimdir Kimse Bölemez
Bu Vatan Bizimdir Kimse Bölemez
Hesaplar boşuna yan bakan ölür,
Bu vatan bizimdir, kimse bölemez.
Geride kokuşmuş leşiniz kalır,
Bu vatan bizimdir, kimse bölemez.
Kahpeye yar olmaz bu cennet vatan,
Toprağın içinde Şehittir yatan,
Kuzguna yem olur ülkeyi satan.
Bu vatan bizimdir, kimse bölemez.
Bu millet tek yürek, İman gücümüz,
Yerde hiç kalmadı, kalmaz öcümüz,
Mevla’ya vardıkça diner acımız,
Bu vatan bizimdir, kimse bölemez.
Yakındır bitecek karanlık işin,
Çok oyun oynadın, çekildi fişin,
Bir şehit düşerse yüz olur leşin.
Bu vatan bizimdir, kimse bölemez.
Yerle bir edilir köhne inlerin,
Hendeğe dolacak kahpe binlerin,
Ecelin olacak Hakka kinlerin.
Bu vatan bizimdir, kimse bölemez.
Yahudi tohumu, Ermeni atan,
Var mıdır sen gibi özünü satan?
Karnını doyurdu bu cennet vatan,
Bu vatan bizimdir, kimse bölemez.
Kafirin projesi, ihanet kipi,
Başınız ABD, Avrupa dibi,
Lağımda yaşarsın fareler gibi,
Bu vatan bizimdir, kimse bölemez.
Ne desek nafile, beynin yıkanmış,
Aklını çalmışlar, ruhun tıkanmış,
Dost diye bildiğin seni yakanmış,
Bu vatan bizimdir, kimse bölemez.
Mustafa Hoşoğlu
04.04.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Bugün Hava Kapalı
Bugün hava kapali
Dağlara duman endi
Gene geldun akluma
Yüreğuma kan endi.
Bugün hava kapalı,
Yar bahtun kapanmasun,
Kalbin bana bakarken,
Gözlerun utanmasun.
Bugün hava kapali
Yaruna açacak mi?
O gözler bana ait,
Ağyara bakacak mi?
Duman doldi vadiye,
Tepelere çıkalum,
Yarum gel dedi bana,
Kaçkarlara kaçalum.
Ben dumandan kaçardım,
İki koldan sarmasa,
Gabyana sevdalukla,
Uğraşılmaz, sarmasa.
Hiç dumansız görmedum,
Habu dertli başumi,
Ver bana mendilini,
Sileyim gözyaşumi.
26.10.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Bugün Şiir Yazamadım
Bu gün şiir yazamadım,
Şu meşgale derde saldı.
Gönüllere sızamadım,
Bilmem aklım nerde kaldı.
Kalem kaşı hayal etsem,
Endamına bakıp bitsem,
Kalk gel dese, koşup gitsem,
Hasret yine kapım çaldı!
Halden hale girdi yüzüm,
Kalbe etki etmez sözüm,
Bir bakar kör oldu gözüm,
Yine şaşkın, yine daldı.
Yar dediğim gonca güldü,
Adı Sümbül, Lale, Gül’dü,
Gözüm gördü, kalbim güldü,
Tüm geçmişim çalıp sildi.
Semalardan gelmiş gibi,
Hallerimi bilmiş gibi,
İrademi almış gibi,
Hislerimi nerden bildi?
Çarşı-pazar, ihtiyaçlar,
Aş peşine düştü açlar,
Dert soldurdu, gitti saçlar,
Geçim derdi naçar kıldı.
Garip başım yolun şaştı,
Dertler onu, yüzü aştı,
Bir de kalbe sevda düştü,
Gönül hanem narla doldu.
Az maziye dönüp baktım,
Görmek için ışık yaktım,
Yanlışlara resim çektim,
Günahlarım ne de boldu.
26.04.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Bulutla Dolaşırsan
Bulutla dolaşırsan
Güneşi görmez gözün
Sevdaya bulaşırsan
Aklın yalanlar sözün.
Sofrada kuymak varsa
Bala gelir mi sıra?
Ne yesen fayda vermez
Yürekteki nasıra.
Koptu sazın telleri
Ver elime kemanı
Aşkı meslek edindim
Boş geçemem zamanı.
Hangisine yanayım?
Derdum yüzden fazladur
Benum tüm hesaplarum
Kara gözli kızladur.
İsterum yarum ile
Muhabbetim bol olsun
Sevdalı bakışlari
Aksun içime dolsun.
Uykuya dalar dalmaz
Rüyalar çeker başı
Sevdali hayallerum
Dolanır dağı taşı.
04.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Burası Türkiye
Burası Türkiye, Almanya değil
Hanzolar boruyu öttüremezler.
Demokrasi ruhtur, şampanya değil
Yalanı süsleyip yutturamazlar.
Halkımın üstüne iti salanlar
Terörle beraber hayat bulanlar
Yönünü şaşırmış sarhoş yılanlar
Her zehri üretip sattıramazlar.
Bir kuyruk acısı çeker kefere
Ajanlık görevi yükler sefire
Son vermiş değiller Haçlı Sefere
Yanmadan dumanı tüttüremezler.
Şu zalim ecnebi değil medeni
Her fırsat arkadan satmış dedeni
Kudurur gördükçe önden gideni
Hak, hukuk, adalet tutturamazlar.
Seçimin günahı, vebalı bizim
Anlamış değilim dert niye sizin?
Almamız mı gerek her şeyde izin?
Hanslar boşa imza attıramzlar.
05.04.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Buruk Bir Bayram
Buruk Bir Bayram
Bayram geldi, hoş geldi,
Barış kuşu boş geldi,
Ümmeti düşününce,
Gözlerime yaş geldi.
Küfür, terör satıyor,
Hep İmana atıyor,
Müslüman’ı bölerek,
Saflarına katıyor.
Acı, yanan candadır,
Ehli İman kandadır,
Bir olunca kefere,
Her bir hüküm ondadır.
Dünya satıldı beşe,
Ne huzur var ne neşe,
Bomba iner başına,
Yan bakarsan güneşe.
Yazınca beşli çete,
Zehir olur reçete,
Adalet fermanları,
Heladaki peçete.
İşte dünyanın hali,
Çaresiz kaldı Ali,
Yahudi IŞİD dedi,
İslam taşır vebali.
Köydeyiz, sıla için,
Kalpleri cila için,
Kurbana kurban olduk,
Ol Rabbul Ala için.
Teslimiyet olunca,
Kalbe Mevla dolunca,
Zikir, şükür yükselir,
Gönül Hakkı bulunca.
İman, korku sezmedi,
Bahaneler dizmedi,
İsmail(a.s) buyur dedi,
İbrahim’i(a.s) üzmedi.
İlaç yok bimar için,
Kafiri tımar için,
İsmailler gerekir,
Dünyayı imar için.
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Mustafa Hoşoğlu
03.10.2014
Bimar:Hasta
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bush Gebermekle Bitmez
Bush Gebermekle Bitmez
Geberince baba Bush
Hür mü kalır tutsak kuş?
Hala mehdi gelmiyor(!)
Bu ne lanetli bir düş!
Buhs gebermekle bitmez
Ateş yanmadan tütmez
Hurafeye taparsan
Bela başından gitmez.
Bush geberir, Buhs doğar
Zayıfsan seni boğar
Fitneye sarılırsan
Üstüne zulüm yağar.
Bekle inecek gökten(!)
Şerri sökecek kökten(!)
Sen yerinde yatarken
Dertler bitecek yekten(!)
Küfrün nebisi ilah(!)
Külliyen yalan Billah
Sarıldın bu yalana
Şimdi beklersin felah.
İmanı kirletti pul
Günden güne arttı zül
Kurtarıcı bekliyor
Onca ekol, onca kul.
Güneş yel ile sönmez
Dünya tersine dönmez
Cemreleri saymadan
Karlar dereye inmez.
İçinde kin var ise
Ufkun daim dar ise
Barışı hiç bekleme
Gözde perde var ise.
Hakk, ipime sarıl der
Muhabbetle karıl der
Uydurulmuş yalana
Kimden duysan darıl der.
Bölme, bölücü olma
Birlikten uzak kalma
Kur'an'a yüz çevirip
Hurafe ile dolma.
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Mustafa HOŞOĞLU
01.12.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Bülbül Öter Gül Usanmaz
Bülbül Öter Gül Usanmaz
Ol gizemli sevdaya bak
Bülbül öter, gül usanmaz,
Şu daldaki yuvaya bak,
Yaprak solar, dal usanmaz.
Gönlüm sele döner coşar,
Duygularım yâre koşar,
Umutlarım bendim aşar
Kor pişirir, kül usanmaz.
Yârim uzak ilde olsa
Közü sönmüş külde olsa
Vuslat dağda, çölde olsa
Kalp konuşur, dil usanmaz.
Engelleri aşan bilir,
Hayal ile coşan bilir,
Duyguları taşan bilir,
Yaşanırken hal usanmaz.
Zülüf kaşla takım olsun,
Kalpten kalbe akın olsun,
Mesafeler yakın olsun,
Irak eden yol usanmaz.
Kör talihi kırmak için,
Yola girdim varmak için,
İnce beli sarmak için,
Yürek coşar, kol usanmaz.
Yârin lebi şeker imiş,
Canım çokça çeker imiş,
Yüreğime çöker imiş,
Çarpar durur, sol usanmaz.
Zülüf düşmüş halesine,
Uçup konsam lalesine,
Sancak diksem kalesine,
Yanağından al usanmaz.
Kalpten kalbe sevda uçtu,
Aklım fikrim yâre göçtü,
Gönül gitti aşkı seçti,
Mızrap düşse tel usanmaz.
Dilde sevgi hece hece,
Aşk gözünü örtmez peçe,
Günler uzar, bitmez gece,
Aylar geçse, yıl usanmaz.
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Mustafa Hoşoğlu
26.11.2020
Mustafa Hoşoğlu
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Bülbülüm
Bülbülüm
Canımdan ayırıp kalbine aldın,
Efsunlu gizemin nedir bülbülüm?
Sevdanın yükünü bağrıma saldın,
Hasretin burnumda tüter bülbülüm
Efkârlı yüreğim yolunda esti,
Köyümün bağları hicrana küstü,
Bülbülüm ötmüyor, sesini kesti,
Bağımda baykuşlar öter bülbülüm
Gün geldi okşadın garip başımı,
Bir gün de silmedin akan yaşımı,
Umuda sarıldım sıktım dişimi,
Kalbimin sitemi budur bülbülüm
Neşeyi bir türlü vermedin bana,
Sevdayı ölümsüz görmedin bana,
Aşkımı çalarken sormadın bana,
Kaybolan umudum getir bülbülüm
Acıyla besleyip beni var ettin,
Kokunla süsleyip sana yar ettin,
Aklımı alarak gözüm kör ettin,
Bir ömür bekledim, yeter bülbülüm
Yaşımı görünce silmeyi yârim
Hüzünle yaşarken gülmeyi yârim
Canımdan bezdirdin, almadın yârim
Gün gelir ahlarım tutar bülbülüm
Mustafa HOŞOĞLU
01.08.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Bülbülün Güle Aşkı
Bülbülün Güle Aşkı
Masumiyet sembolü,güzelliğin adı gül,
Bülbülse güle aşık,konar dalında sesler,
Karşılık vermese de duyar her feryadı gül,
Bülbül güle su olur, onu kanıyla besler
Bülbül aslen hüzündür, damla damla yaş demek,
Bazen gülün uğruna feda olan baş demek,
Ömrü ümitle geçer ağlamaz kaderine,
Vuslatın hasretiyle güle can, yoldaş demek.
Yar eğer bir çiçekse al gül gibi kokmalı,
Çiçeğe meftun olan durmadan şakımalı,
Maşukların tutkusu yürekleri dağlarken,
Bakışan gözleriyle kıvılcımlar çakmalı,
Bülbül güle konamaz gülün vardır dikeni,
Görmeden de yapamaz, açar hasret yelkeni,
Gül, hiç gitme dese de saramaz bülbülünü,
Vuslat hep yarım kalır, tüter vahdet yangını.
Bülbül güle gül diyor, gül bülbüle kal diyor,
Biri aşkla öt diyor, biri kokun sal diyor,
Sevgi aşka dönüşür bütünleşir ruhları,
Biri emret yar diyor, biri canım al diyor.
Sıradan bir kuş idim kokun aldım zar oldum,
Dikeninle al oldum, aşkın ile har oldum,
Kokun kokumdan gelir, rengin ise kanımdan,
Sana yar oldum derken ben kendime yar oldum.
Mustafa Hoşoğlu
23.02.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Büşra
Büşra Kızımız geldi, dua gibi dilleri,
Sohbetin havasını süsledi gülüşleri.
Hemen işe koyuldu marifetli elleri,
Misafirim demedi, dert edindi işleri.
Hedefe zor varılır yol olunca dolaşık,
Aslında değil idik böylesine alışık,
Kaşla göz arasında sanki uçtu bulaşık,
Her zaman bekliyoruz biz böyle gelişleri.
Yalnız ev kızı değil, mesleği de hendese.
Biri kıskançlık edip, seni çekti kan dese,
Bu övgünün sebebi akrabalık, can dese,
Ben ona bırak derim muhalif buluşları.
Gururum vardır ama kibirle ilgisi yok,
Aksini savunanın gerçekten bilgisi yok,
Karasını silemez, elinde silgisi yok,
Kalbinde şek olanın tükenmez dil işleri.
Biri görmek isterse bence Bismillah desin!
İyi niyetli olan hemen Maşallah desin!
Herkese böyle evlat, nasip İnşallah desin!
Hayret, hayreti kovar bilinse el işleri.
24.04.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Büşra Tezer
B
Ü
Ş
R
A

Başıma taç olsan gül açar yüzüm,
Üç günlük dünyada gülerdi gözüm,
Şenlenir yüreğim, ballanır sözüm,
Rabbimden dilerim kesin bir çözüm,
Al beni yanına, ol benim yazım.

T Telli duvaklı yar, ne güzel gelin!
E Elimden tutarsan üşümez elin,
Z Zemheri ayında ısıtır yelin,
E Em olsun yarama o tatlı dilin,
L Lal etti dilimi efsunlu halin.
24.01.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Caiz midur?
Caiz midur?
Sevmez abdest almayı,
Bilmez namaz kımayı
Üzerine kumayı
Getirmek caiz midur?
Kocayı eder bizar
Ömrü yer azar azar
Az yan bakarsan kızar
Çok bakmak faiz midur?
Günde onbeş kere yer
Şişerek oldi mermer
Ben kural tanimam der
Bu kari uyuz midur?
İsraf etme demek suç
Çenesinde bütün güç
Ya hemen kaç ya da uç
Dırdırı niyaz midur?
Seni laf ile boğar
Güneş onlara doğar
Kadına hep nur yağar
Gün bize ayaz midur?
Hoca der bir tane al
Dört tane bana helal
Tepeme çikti celal
Habu da vaiz midur?
Nefsin işleri fesat
Kula bir tane vasat
Hocaya olmaz kesat
Mollaya feyz midur?
Hocam yapma makara
Karşında yok maskara
Bu işler bize kara
Sana hep beyaz midur?
Mustafa Hoşoğlu
26.12.2017
Not:
celal: Öfke
feyz: İlim, bereket, manevi nur.
Mustafa Hoşoğlu
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Can Banim, Canan Benim
Can benim, canan benim,
Aşk ile yanan benim.
Neyleyim dünya malı,
Bir güle kanan benim.
Cananı candan bildim,
Aşkı hep ondan bildim.
Gel dedi can haneme,
Ben seni sultan bildim.
Sultana bir Şah lazım,
Kalbe Padişah lazım,
Makamda gözüm yoktur,
Bu kalbe gülşah lazım.
Bülbül, gül diye şakır,
Hicrana hasret dokur,
Sevdanın kitabını,
Kalp yazar, gönül okur.
Neyleyim dost neyleyim!
Hal bilmezi neyleyim?
İçimde bin fırtına,
Zannetmeyin böyleyim.
Kalbe, yar derman imiş,
Nazarı ferman imiş,
Şarabı aşk olanın,
Halleri arman imiş.
13.02.2015
Arman: hasret, özleme. 2. zahmet, sıkıntı.
Mustafa Hoşoğlu
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Canı Kurtarmaz
Canı Kurtarmaz
Hesabın olmalı yola çıkmadan,
Boşuna şahlanmak seni kurtarmaz!
Tohumu tarlaya düşün ekmeden,
Sövülüp yuhlanmak günü kurtarmaz!
Çok fazla güvenme elin sözüne,
Dost diye gülenin kanma yüzüne(!)
Dar günde üflemez gelip gözüne,
O zaman vahlanmak dünü kurtarmaz!
Gün gelir solarsın düşer değerin,
Yanında tek dostun kalır eğerin,
Dökülür yaşların, kanar ciğerin
Oturup ahlanmak canı kurtarmaz!
İmzayı atmadan göz at şartına,
Semeri tartmadan koyma sırtına,
Kervana girmeden bir bak ardına,
İtilip dehlenmek şanı kurtarmaz!
Mustafa Hoşoğlu
30.12.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Canım Anneciğim
Canım Anneciğim
Sen gözümün nurusun benim can arkadaşım,
Hem ilk öğretmenimsin hem en sadık yoldaşım,
Ben seninle doyarım sen soframdaki aşım,
Sen yanımda olunca asla eğilmez başım.
Her sabah üzerimde doğan güneşimsin sen,
Senin sevginle yaşar,aşkınla büyürüm ben,
Üzülür,kahrolursun,kaybolur hemen neşen,
Kalbin fırlar yerinden değse bana bir diken.
Bir kez uzanamadın su mu var yatağında,
Sırtında romatizma, ağrılar bacağında,
Kimimiz dizlerinde,kimimiz kucağında,
Mışıl mışıl uyurduk hepimiz sıcağında.
Hep bize taşıyordun bulduğunu durmadan,
Anında tüketirdik yemekleri koymadan,
Bir lokma yutamazdın yavruların doymadan,
Aç oturdun, aç kalktın kurduğun her sofradan.
Babam askere gitti tutmak için nöbeti,
Dört yıl dillere kolay hiç biter mi ebedi?
Yavrular doysun diye çekerdin her külfeti,
Bütün yükler sırtında,üstünde aş sepeti.
Dört yıla razı idin, var ömür boyu gurbet,
Her şeye katlanırdın olmasaydı şu hasret,
Hep söylerdin babama olsun ruhuna rahmet:
Baktım onca çocuğa,bakarım sana elbet.
Lüks idi kara lastik gezerdin yalın ayak,
Bir çift çarık bulunca sanırdın buldun duvak,
Dağ, tepe tırmanırdın elinde iplik,yumak,
Sırtında elli okka hiç bilmezdin yorulmak.
Güneş batsa görmese karanlıkta gözlerim,
Başım girince dara, bağlanınca ellerim,
Her şeyden korur beni, olur benim siperim,
Anam benim tek dostum,ben onu çok severim.
Yavrum muhtaç olmasın,hor görmesin el oğlu,
Her bir şeyimi verdin sevginle dolu dolu,
Şefkatin umman gibi, merhametin sembolü,
Ayağının altından geçer cennetin yolu.
Yer yüzünde bulunmaz öz vatan gibi diyar,
Hakkını ödeyemem, asla yapamam inkar,
Gözümden kaybolunca hemen basıyor efkar,
Aradım bulamadım anam gibi sadık yar.
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İğnenin ucu ile dağlara tünel açsam,
Merdivenler dizerek yıldızlara ulaşsam,
Tek ayak üzerinde kainatı dolaşsam,
Yine hakkın ödenmez,tek affına kavuşsam!
Mustafa Hoşoğlu
Derepazarı/Rize
8 Mayıs 2002
Mustafa Hoşoğlu
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Canım Çıktı! .....o
Canım Çıktı
Aşk benziyor beyaz güle,
İtemedim, canım çekti.
Tatmak için sürdüm dile,
Tadamadım, canım çıktı.
Sual sordum hallerimden,
İz aradım küllerimden,
Kaydı gitti dillerimden,
Yutamadım, canım çıktı.
Fani aşklar üzmek için,
Yürekleri çizmek için,
Tövbe ettim, bozmak için,
Tutamadım, canım çıktı.
Eza etti, elem verdi,
Aklım aldı, ruhum gerdi,
Çıkmaz yolu başa sardı,
Satamadım, canım çıktı.
Mevla’m bakmaz unvanına,
Çağırmadan Divanına,
Dedim, gir Hakk Kervanına,
Katamadım, canım çıktı!
Yol yakınken duy nedamet,
Bab-ı Tevvap bin keramet,
Rahim O’dur, gör merhamet,
Yetemedim, canım çıktı!
Mustafa Hoşoğlu
02.07.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Canım Çıktı2
Canım Çıktı
Aşk benziyor beyaz güle,
Canım çıktı, çatamadım,
Tatmak için sürdüm dile,
Canım çıktı, tadamadım.
Sual sordum hallerimden,
İz aradım küllerimden,
Kaydı gitti dillerimden,
Canım çıktı, yutamadım.
Fani aşklar üzmek için,
Yürekleri çizmek için,
Tövbe ettim, bozmak için,
Canım çıktı, tutamadım.
Eza etti, elem verdi,
Aklım aldı, ruhum gerdi,
Çıkmaz yolu başa sardı,
Canım çıktı, atamadım,
Mevla’m bakmaz unvanına,
Çağırmadan Divanına,
Dedim, gir Hakk Kervanına,
Canım çıktı, katamadım.
Yol yakınken duy nedamet,
Babı-ı Tevvap bin keramet,
Rahim O’dur, gör merhamet,
Canım çıktı, yetemedim.
Mustafa Hoşoğlu
Doksan dokuz adın ile
pelesenksin mümin dile
benziyorsun goca güle
tövbe ettim çatamadım.......Veysel Kızlarkayası
Mustafa Hoşoğlu
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Canımın İçi
Canımın İçi
Doğmasın istiyorum sensiz doğan sabahım,
Varsın karanlık olsun sen olmazsan yanımda,
Sensiz kalbim mühürlü,sensin hayat miftahım,
Akıp duran kanımsın şu hayat damarımda.
Güzellikler adına yalnız seni bilirim,
Saçının bir teline dünyaları veririm,
Her zaman yanımda ol söz etme ayrılıktan,
Ne olur,uzaklaşma yokluğunda eririm!
Özlerim endamını,yolda süzülüşünü,
Tatlı aşk namesiyle kuş gibi ötüşünü,
Gözümden kayboluşun beni mecnun ediyor,
Camlara çık göreyim o tatlı gülüşünü!
Adın konulmasaydı ben melek koyacaktım,
Var mı seni görmeyen herkese soracaktım,
Güzelliğin farkında olmayanlar gafildir,
Görmüyorum diyenin gözünü oyacaktım!
Seni tarif edemem, sen en güzel incisin,
Güzellerin içinde dünyada birincisin,
O ne tatlı söz öyle,ruhumu meftun ettin,
Sen bana canım dedin,sen canımın içisin.
Mustafa Hoşoğlu
21.06.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Castro'nun Ardından
Castro'nun Ardından
Kula kul olmuyor sorsan diyecek
Bir kulun fikrini baş tacı ederken.
Özgürlük Hakk Yoldur desen tüyecek
Köle olmuş özgür boşa öterken.
Kapital izime karşı çıkarsan
Sen fikir adamı oldun sayılır.
Her türlü izime batıl der Kuran
O zaman pis koku hemen yayılır.
Allahın devrimi dünyada tek Nur
Duyma der fosiller bizdedir evrim.
Fikir küfür ise adı olur hür(!)
Bir başka karanlık yol olur devrim.
Hür iman sahibi taptığı tektir
İmandan mahrumlar her şeye tapar.
Özgür dediğinde özgürlük yoktur
Kula kul olurken her adım sapar.
Fidel castro için yaşı dökenler,
Bir İlah misali tapmıştır ona.
İman tarlasına kini ekenler,
Castro'nun işleri gider hoşuna.
Bir küfre direndi oldu kahraman
Bir başka küfür güç İman yakarken
Moskofun elinde inlerken Afkan
Destek verdi Castro zevkle bakarken.
Allah güzel derse o şey güzeldir
İman taşımayan güzel olamaz.
Niyet Hakk içinse ancak özeldir,
Dünyalık icatlar değer bulamaz.
Dünyalık ameller dünyada kalır
Yaşayana yarar, ölü için son.
Niyeti Hakk ise ecri hep alır
İmansız ölmüşse hiçtir Edison.
Mustafa Hoşoğlu
26.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Cebunde Varsa Paran
Cebunde varsa paran,
Kızlarla olur aran,
Parayi bulamazsan,
Depreşur durur yaran.
Sevdamı alamadum,
Ağlarum yana yana,
Başluk parasi için,
Gurbet görindi bana.
Bu fakirluk yuzunden,
Yaya kalmişum yaya,
Eridum da tükendum,
Aylari saya saya.
Başluk parasi için,
Mendil serdum yaliya,
Bekarluk çekilmeyi,
Çikacağum valiya.
Habu kızlardan yana,
Talih gülmedi bana,
Kısmetun mi kesildi?
Yana tureğum yana.
Esti poyraz ruzgari,
Supurti kısmetumi,
Elli yaşından sonra,
Kim eder hizmetumi?
Aradum bulamadum,
Yaşum geldi elliye,
Kuş kadar olamadum,
Nasil dönmem deliye?
Babasi karişmayi,
Anasi vermem deyi,
Bu dunya haram bana,
Almasam Fadimeyi.
26.12.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Cennet Cennet Diye Diye
Cennet Cennet Diye Diye
Cennet cennet diye diye
Pazar kurdu birileri
Bizi düşle uyuttular
Onlar kaptı hurileri.
Cübbe, sarık, sakal, şalvar
Tut ucundan yakar, yalvar
Rota cennet, onca yol var
Tak peşine sürüleri.
Git türbeye kısmet ara (!)
Baktırmazsan büyür yara
Gel himmete, olma sara(!)
Uzak tutma perileri.
Yer dar ise semada gez (!)
Maşallah de, değmesin göz
Yaşayanda bitmişse söz
Ruhlar görür dirileri(!)
İlim hoşa gitmez ise
Sahte delil yetmez ise
Kim itaat etmez ise
Haram eyle nurileri.
Mezhep çözüm, telafidir
Hambelidir, selefidir
Akıl, aklın halefidir
Takip eyle gerileri.
Çarpıtmaya ilim diyor
Cariyeye malım diyor
Kur'an buna film diyor
Şeyhler önde, pir ileri(!)
Mevlam bize akıl verdi
Resul denen okul verdi
Vahiy ile şekil verdi
Çözmek için soruları.
Mustafa HOŞOĞLU
26.09.2020
Mustafa Hoşoğlu
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Cevap
Cevap
Ben maniden öteye geçemedim, ne etsem?
Bu fikrin mimaresi seslenir düvelinden,
Rabbim nasip etse de gidip elini öpsem!
Mücella fikirlere hayranım evvelinden.
Uzun uzun satırlar her nedense yoruyor,
Yetişmeye gücüm yok,dimağım da duruyor,
Benim de tarzım böyle, Allah böyle yarattı,
Hikmetini soramam, onu Rabbim biliyor.
İçimde bir tenakuz: Acep nasıl arz etsem?
Şu uzun satırları kendime bir tarz etsem,
Billahi rahatlardım, eğer demiş olmasam,
Benim haddime değil, mubahları farz etsem.
Aslında mani türü: Bence çok zor yazılır,
Ne sağından yontulur, ne solundan kazılır,
Ne ek yapabilirsin, ne dolgu kabul eder,
Eksiltirsen yok olur, çoğaltırsan bozulur.
Satır böyle uzunsa; doldur istediğini,
Gördüğün boşluklara salla dilediğini,
Delik gördün yamala,yırtık gördün tamir et,
Kaşla göz arasında sıvazla gediğini.
Ben yıldızım demekle, yıldız olunsa idi,
Kıracağım demekle, rekor kırılsa idi,
Güneş yalnız durmazdı,bulurdu bir arkadaş,
Atmosferin dışına kolay çıkılsa idi.
Mustafa Hoşoğlu
03.01.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Ciğerlerim Yanıyor!
Ciğerlerim Yanıyor
Sormayın ne haldeyim
Yaram derin, kanıyor
Ben Akdeniz, Ege’yim
Ciğerlerim yanıyor!
Evde kalamıyorum
Nefes alamıyorum
Rahat olamıyorum
Ciğerlerim yanıyor!
Söylenecek sözüm çok
Çırpınsam da çözüm yok
Uyku tutan gözüm yok
Ciğerlerim yanıyor!
Kırılsın düşman eli!
Batsın bu nefret seli!
Kopsun şu fitne dili!
Ciğerlerim yanıyor!
İttir ihanet eden
Piçtir vatanı satan
Kahrolsun alkış tutan!
Ciğerlerim yanıyor!
Masum canlar ne oldu?
Her yer cesetle doldu
Kuşlar yuvasız kaldı
Ciğerlerim yanıyor!
Her canın derdi tektir
Canı var, dili yoktur
Acım, kederim çoktur
Ciğerlerim yanıyor!
Kastı olan kahrolsun!
Eden mislini bulsun
Ateş bağrına dolsun!
Ciğerlerim yanıyor!
Mustafa Hoşoğlu
04.08.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Cimrilik Marazdır
Cimrilik Marazdır
Nimetin sahibi Sonsuz Zengindir
Verdiği nimetten infak et boldan
Ol Kudret Sahibin lütfü engindir
Topraktan çıkarır, uzatır daldan.
Cimrilik marazdır, malı arttırmaz
Dünyayı seveni Nura erdirmez
İhtiras kör eder, hırsı durdurmaz
Para pul sevdası kaydırır yoldan.
Mevlaya kulak ver, şeytana kanma
O mel'u yanmıştır, onunla yanma
Gün gelir hesabın sorulmaz sanma
Elinde sıkıca tuttuğun maldan.
Kuran'a uymayan her söz nifaktır
İkramı bilmeyen gönlü ufaktır
İhtiyaç fazlanın yeri infaktır
İkram gönül işi, verilmez yelden.
Yarına diyenler yarını görmez
Yaşarken kendin ver, varisin vermez
Evladın gözü aç nereden sormaz
Bereket yayılmaz biriken külden.
Son demde gözünü nehir eyleme
Üç günlük dünyanı zehir eyleme
Zekat ve haccını tehir eyleme
İbadet şahsıdır, bekleme elden.
Mustafa Hoşoğlu
07.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Cinastan Gel
Cinastan Gel
Sabah erken kalkarım
Olmaz dakika geçim
Rızık erken dağılır
Geç kalkan bulmaz geçim
Yaylacıyım yaylacı
Güz gelince göçerim
Aşktır ruhun ilacı
Kalpten kalbe göçerim
Durmadan çalışırım
Zannedilmesin acım
Kainata bakarken
Vahiy Nurudur açım
Seyisim firar etti
Kapalı durur haram
Helali bilmeyene
Mubah görünür haram
Doğru sözü söylerken
Hakk'tan yola çıkarım
Darılana aldırmam
Olmaz kulda çıkarım
Ne ile süslenmişsin
Gözüm değdi sürmene
Böyle güzel görmedi
Köprübaşı, Sürmene
Karnım biraz zor doyar
Soframda yoksa sarmam
Gözüm güzele kayar
Çirkin olanı sarmam
İlim erbabı isen
Hakkı yazsın kalemun
Renkten renge bürünme
Olursun bukalemun
Göz açık, bile bile
Şerde olmaz parmağım
Daha yazacak idum
Çok yoruldu parmağım
Uçmayı hayal ettim
Meğer yokmuş kanadım
Yarim vefasız çıktı
İçten içe kanadım
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Mustafa Hoşoğlu
06.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Cinastan Kim ölmüş?
Cinastan Kim ölmüş?
İlim alıp satanlar eliyle iter nası,
Yüzüne baka baka aldadır cahil nası.
Nedense hep güzeli arzularım, düşlerim,
Tulu emel kaçınca kâbus olur düşlerim.
Dua silahın ile önce nefsine saldır,
Son durağın öncesi omuzlardaki saldır.
Tefekkürden vazgeçme, Rabbin Hikmetine dal,
Sonsuza taşıyamaz güvendiğin kuru dal.
Un sermeye çalışma akrobatın ipine,
Düşmemek için sarıl Yaratanın İpine.
Sağırı davet etme lafa kulak asmaya,
Celladı dost edinme, götürmesin asmaya.
Mert ise zarar gelmez, eyleme huyundan şek,
Kedisiyle gez, dolaş, istersen önünde şek.
Kılıbıklık üstüne yapmış isen kariyer,
Başını çocukların, servetini karı yer.
Bir an rahat koymuyor, yürekteki gam, sızım,
Dağlar üstüme düşse ben yine de gamsızım.
Piyasaya çıkılmaz tecrübeyle pişmeden,
Kurtlara yem olursun tavuk gibi pişmeden.
Hırsız alır götürür, bakmaz elli, yüzüne,
Yare karşı mahcubum bakamadım yüzüne.
Yalancıdan uzak dur, boğar seni yeminle,
Yolda ölmemek için evinden çık yeminle.
Mustafa Hoşoğlu
01.12.2011
Şek:1- Şüphe,2-otur
Nas:1 Delil,2-İnsan
Mustafa Hoşoğlu
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Çağ Dışı
Çağ Dışı
Namaz kılınacaksa hiç açılmasın diyor,
Ölünce şu musalla zevk mi alır leşinden?
Şuursuz Müslüman da bilmez ki ne ediyor,
Tekbirlerle süsleyip yaşı döker peşinden.
Hani çağ dışı idi, Kuran, cami ve sünnet(!)
Örümcek kafalıydı hacı, hoca ve Ümmet(!)
Leşin kokana kadar hiç etmiyordun minnet,
Ne zaman razı oldun sakallının işinden?
Ey Müslüman kardeşim! Yakmasan da kınayı,
İman her şeyin senin, gel sarsma bu binayı,
Saf tutma bu necise, hepten olma enayi,
Bugün at merhameti yüreğinden, döşünden.
Merhamet etmeyene, merhamet olunur mu?
Namaza düşman zatın, namazı kılınır mı?
Yüce Mevla’m diyerek kapısı çalınır mı?
Sen teselli ederken kin taşacak eşinden.
Kim nasıl yaşar ise o şekilde göç eder,
Herkes tövbe eder de ekserisi geç eder,
Hesap günü sorulmaz; iki iki kaç eder,
Sual İmandan olur, değil altın dişinden.
Herkes inanacaktır son nefesinde, fakat,
Bu iman sahih olmaz, ondan bulmaz ifakat,
Perdeler kalkmış olur, görünür her hakikat,
Artık geri dönüş yok mukadder varışından.
Mustafa Hoşoğlu
08.05.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Çağır Şu Bülbülü
Çağır Şu Bülbülü
Geçip oturmuşsun kenar köşeye
Sen buyur dedin de ben mi gelmedim?
Aklını takmışsın sanki bir şeye
Selamı verdin de ben mi almadım?
Yaklaş da göreyim nicedir halin
Güneşin hapsetme, açılsın gülün
Gönlüne gem vurma, konuşsun dilin
Aşkım bul dedin de ben mi bulmadım?
Yaşına ak dersen deryaya iner
Ufku kapatırsan yıldızlar söner
Gönülden bir damla denize döner
Kalbim boş dedin de Ben mi dolmadım?
Hicranı hazmetme, olmasın kader
Acıyı seçersen biter mi keder?
Muradın istersen bu gönül yeter
Kapım çal dedin de ben mi çalmadım?
İstersen bu gönlü bağlarsın yârim
Dilersen aşkımla çağlarsın yârim
Ağlamak istersen ağlarsın yârim
Yaşım sil dedin de ben mi silmedim?
Çağır şu bülbülü konsun dalına
Sevdanın yelleri değsin gülüne
Vuslat fermanını versin eline
Benim ol dedin de ben mi olmadım?
Mustafa Hoşoğlu
20.09.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Çağıran Gelsin
Usandım yapmacık sevda halinden,
Aşk diye yürekten çağıran gelsin.
Kalbe düşmeyeni atsın dilinden,
Sevgiyi özünde yoğuran gelsin.
Yüreği yanmaz mı yolu gözleyen?
Arayıp sormaz mı gerçek özleyen?
Ayrılık değince kalbi sızlayan,
Hasretten dokuzu doğuran gelsin.
Sevdaya düşen göz dalıp gitmeli,
Kalbi aşk oduyla yanıp tütmeli,
Gün yarla başlayıp yarla bitmeli,
Saçını durmadan eğiren gelsin.
Bade-i aşk ile yar besler gülü,
Ayrılık rüzgarı savurur külü,
Dinmeyen fırtına coşturur dili.
Aşkını haykırıp bağıran gelsin.
Seven kalp içinde nefret beslemez,
Duyduğu her söze kanıp eslemez,
Yürekle konuşur, dille seslemez,
Yar diye saçları ağaran gelsin.
21.10.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Çal Sevda Kapısını..................O
Çal Sevda Kapısını
Çal sevda kapısını,
Arama kılıfını,
Bilmeyen yapısını,
Geçemez sınıfını.
Sevdasız yaşayamam,
Kalbumi boşayamam,
Ne kadar güzel varsa,
Sırtımda taşıyamam.
Şit dedum duymayisun,
Sen beni saymayisun,
Ne acayip bişesun?
Kalıba uymayisun.
Fidan beyur dal verur,
Arı uçar bal verur,
Güzel olan yarune,
Yanağından gül verur.
Dere akar taş kalur,
Kumun dibi yaş kalur,
Yiğit alır yaruni,
Köyde bir telaş kalur.
Yürü gönül sesine,
Çık aşkın güneşine,
Gül, kalbinde tek olsun,
Hep yürüsün peşine.
Mustafa Hoşoğlu
28.09.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Çaldım Gönül Kapısını
Çaldım Gönül Kapısını
Çaldım gönül kapısını,
Kalem kaşlım buyur dedi.
Sordum aşkın yapısını,
Sen gelmesen uyur dedi.
Dedi gönlüm har içinde,
Sensiz canım nar içinde,
Bir eksiklik var içinde,
Aç kalbimi doyur dedi.
Seni arar her bakışım,
Adın taşır yar nakışım,
Senden gayrı yok akışım,
Bütün yollar bayır dedi.
Gonca gülüm açılmadı,
Meyim daha içilmedi,
Gönül bağım biçilmedi,
Ovam çimen-çayır dedi.
Sensiz ömrüm harap oldu,
Her gördüğüm serap oldu,
Aşkın bana şarap oldu,
Sen aklımı kayır dedi.
Kapısında duran varmış,
Yüreğini soran varmış,
Fikrini çok yoran varmış,
Benden gayri hayır dedi.
Elin benim elim olsun,
Tatlı dilin dilim olsun,
Sensiz sonum ölüm olsun,
Aşkın bana ayır dedi.
Dedim gülüm emrin olur,
Ömrüm senin ömrün olur,
Kalbim uçar kumrun olur,
Yandım cayır cayır dedi.
Mustafa Hoşoğlu
18.10.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Çaldım Gönül Kapısını-2
Çaldım gönül kapısını
Aklın varsa banma dedi
Sordum aşkın yapısını
Bilen yandı, yanma dedi.
Sevda kalbe düşmüş olur
Aşk oduyla pişmiş olur
Akıl yolun şaşmış olur
Vuslat kolay sanma dedi.
Aşk mekanı çile yeri
Söner gözün, gider feri
Ömrün alır, vermez geri
Tatlı söze kanma dedi.
Vardım hana sora sora
Dedim cana alış zora
Balık gibi düştüm tora
Her kayığa binme dedi.
Aşk denizi bilmez denge
Koyamazsın bir ahenge
Dalgalarla vardım çenge
Kararından dönme dedi.
Bütünleştim derya ile
Bağım koptu dünya ile
Mutlu isen rüya ile
Bulutlardan inme dedi.
16.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Çalışmak da ne imiş?
Çalışmak da ne imiş?
Ben her gün çalişamam,
Zorluğa alişamam,
Toz imiş,kömür imiş,
Bana ters, bulaşamam.
Kikkiri ki kakkara,
Oh negüzel makara,
Çalışmak da ne imiş,
Dilun donsun, hak ara.
Devlet bağa baksana,
Vergi veremem sana,
Amele mi doğmişum?
Beni mudur yapsana.
Kikkiri ki kakkara,
Bu negüzel makara,
Çalışmak da ne imiş,
Yat aşağa hak ara.
Utilidur elbise,
Boyle gidemem işe,
Haçan tulum geyerum,
Oliyi bağa bişe.
Kikkiri ki kakkara,
Bu negüzel makara,
Çalışmak da ne imiş,
Çık sokağa hak ara.
Cebumde kuruş yoktur,
Onun parasi çoktur,
Sen da çaliş deyiler,
Benum niyetum yoktur.
Kikkiri ki kakkara,
Oh negüzel makara,
Çalışmak da ne imiş,
Ağla, sızla, hak ara.
Adamun yatlari var,
Lüksinden katlari var,
Eşeği beğenmeyi,
İngilüz atlari var.
Kikkiri ki kakkara,
Bu negüzel makara,
Çalışmak da ne imiş,
Gel benumla hak ara.
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Mustafa HOŞOĞLU
18.11.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Çamurun İzi Kalır
Çamurun İzi Kalır
Çamurun izi kalır
Aşk biter sızı kalır
Her fani göçer gider
Resimde yüzü kalır.
Hasret uyutmaz gözü
Dertler söyletir sözü
Yokuşun ortasında
Ayaklar arar düzü.
Arifsen yolu göster
Seven kavuşmak ister
Bilmiyorsan konuşma
Zalim nefsini sustur.
Nefis akıl savaşı
Bütün cenklerin başı
Zaferlerin en zoru
Melün şeytana karşı.
Ayet, yaşanmak ister
Ne kumaş der ne astar
Güzel okumak yetmez
Fiili gayret göster.
Halden hale atladım
Hep nefsimi kutladım
Keramet sata sata
Sermayemi katladım.
Mustafa HOŞOĞLU
04.02.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Çanakkale Ruhu
Çanakkale Ruhu
Bağımsızlık aşkımız bütünleşti İmanla,
Modern orduları yaktı Çanakkale’de.
Dünyanın süperleri yarışırken zamanla,
Yenilmezlik namları çaktı Çanakkale’de.
Kefere toplu geldi, bire bir gelemedi,
Çanakkale Ruhunu görmeden bilemedi,
Kirletti pak suları, evinde ölemedi,
İmanı boğma azmi sekti Çanakkale’de.
Emperyalist ordular severler uzakları,
Gider masum halklara kurarlar tuzakları,
Bu kez pabuç pahalı, çağırdı Anzakları
İmansızın hayali çöktü Çanakkale’de.
Akın etti cepheye tüm kınalı kuzular,
Vatan aşkına feda olmuş bütün arzular,
Şehadet kokusuyla unutulmuş sızılar,
Şehidimin duası çoktu Çanakkale’de.
Cevat Paşa, Nazmi Bey diziyor mayınları,
Yarbay Mustafa Kemal bozuyor oyunları,
Kuran siperde ışık, eğdirmez boyunları,
Yaradan’ın Nusret’i aktı Çanakkale’de!
Karnı aç Mehmetçiğin, salavattır gıdası,
Toz-duman mevzilerde kan kokuyor sedası,
Allahuekber diye yankılanan nidası,
Rabbin yüce katına çıktı Çanakkale’de!
Kopan ayaklarına Mahmut Çavuş aldırmaz,
Koşar topun başına, kadere baş kaldırmaz,
Düşmanı batırmadan mezarını doldurmaz,
Şahadet Mertebesi Haktı Çanakkale’de!
Var mı duymayanımız şu Seyit Onbaşıyı?
Altmış beş yaşındaki Ramazan Yüzbaşıyı,
Neferiyle yan yana can veren binbaşıyı!
Nice vatan evladı pekti Çanakkale’de!
Arıburnu, Conkbayır şehit kanı kokuyor,
Seddülbahir,Çimenlik her gün destan okuyor,
Gelibolu, Maltepe kahramanca bakıyor,
Hamidiye, Hisarlık saktı Çanakkale’de.
Yüz binlerce şehidim, her biri bir Fatihan,
Şanı pak bu orduyu bin Fatiha ile an!
Böyle bir kahramanlık yazamamıştır cihan,
Kelimetullah Ruhu tekti Çanakkale’de.
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Mustafa HOŞOĞLU
27.02.2011
SAK:Uyanık, gözü açık, müteyakkız. 2. Uykusu hafif.
Mustafa Hoşoğlu
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Çare Olmayacaksan Ne Sorarsın Halimi?
Herkese anlatmakla gitmez dert denen illet,
Çare olmayacaksan ne sorarsın halimi?
Her bir şeye arifsen kendi derdini hallet,
Çare olmayacaksan ne sorarsın halimi?
İçime kapanmışsam elbet var bir sebebi,
Etrafıma taşarak çiğneyemem edebi,
Ah etmeyi öğretmez Yaratanın Mektebi!
Çare olmayacaksan ne sorarsın halimi?
Her derdin çaresini sunar bir gün Yaratan,
Şeytanı düşman bilip atar isek aradan,
Yetişir Hakkın Nuru, semalardan, karadan,
Çare olmayacaksan ne sorarsın halimi?
Bir dost gibi yaklaşır niyet okuyucular,
Kulağını dört açar kaos dokuyucular,
Dilini yağla besler fitne şakıyıcılar,
Çare olmayacaksan ne sorarsın halimi?
Herkes allame olmuş, bir ben kalmışım cahil(!)
Eşim, dostum hakeza, uslanmaz nefsim dâhil,
Akıllar set yapılsa görünmez olur sahil,
Çare olmayacaksan ne sorarsın halimi?
Ben bana etmiş iken hiç düşünür mü âlem?
Yazmaktan yorulmuşum, beli büküldü kalem,
Bu akıl bende varken bilmem biter mi çilem?
Çare olmayacaksan ne sorarsın halimi?
09.12.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Çatı ile Cadı
Sual gitti kadıya,
Selam çaktı Batı’ya,
Darbeci zihniyeti,
Yondurdular Çatı’ya,
Suda şişercesine,
Şam’da pişercesine,
Damdan düşercesine,
Bindirdiler Çatı’ya.
Düşman idi önceler,
Barıştırdı dinciler,
Koştu Neoconcular,
İndirdiler Çatı’ya.
Nane yiyemeyeni,
Riski giyemeyeni,
Darbe diyemeyeni,
Bandırdılar Çatı’ya.
Güldü zengin-fakirler,
Yumuşadı zikirler,
Çürüyünce fikirler,
Döndürdüler Çatı’ya.
Yok bu işin şüphesi,
Anti İslam cephesi,
Papaz-Haham cübbesi,
Kondurdular Çatı’ya.
Kaynar cadı kazanı,
Var mı oyun bozanı?
Gönüllerden sızanı,
Dondurdular Çatı’ya.
Libaslar biçilecek,
Çok sular içilecek,
Cumbaba seçilecek,
Gönderdiler Çatı’ya.
17.06.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Çay Konulu Atışma
Atışma
Sabah kalktığımızda çayla başlarız güne
Bu sadece bize has sanki bin yıllık töre
Genç, ihtiyar kız, kızan bakmaz makama, üne
Herkes buna müptela bu içki Türk’e göre………Mikdadi
Her öğün çay sofrada, tabaklar elimizde,
Yanında ayran, DİDİ hararet dilimizde,
Yaşayanlar dermansız, marifet ölümüzde,
Teneşir kaçınılmaz, Allah geçinden vere……….…Hoşoğlu
İçmeyen sarhoş olur gerisini sen anla
Tavşan kanı gibiymiş ilgisi yokken kanla
Yediden yetmişine içilir her insanla
Her yerde her köşede keyfine ere, ere………Mikdadi
Soğuk-sıcak içmekten ağzında diş kalmadı,
Mide çay ile doldu ekmekte iş kalmadı,
İçimiz yana yana baharla kış kalmadı,
Bu Türk’ün meziyeti, değişmez yöre yöre…….Hoşoğlu
Eğer bir gün içmezsek hasret kalır sinemiz
Şu çay nerede kalmış der de durmaz çenemiz
El yapımı çayları yapar Fatma ninemiz
Kurutur yeşil çayı damlara sere, sere………Mikdadi
Artık geri dönüş yok herkes alıştı çaya,
Müftüsü de içiyor, kızılır mı hocaya?
Uçakta çay servisi, ne etsin garip yaya,
Reklam afişlerini asmış olduk her yere……Hoşoğlu
Çay insana zevk verir hele de çok sıcağı
İşsiz kalan insanlar açar bir çay ocağı
Şehrin buna müsait her köşe her bucağı
Her bölgede bulunur ülkemde kare, kare………Mikdadi
Dar yerlere sıkıştı portakal-mandalina,
Kabuğu sararmıyor, güve indi dalına,
Eski tadı kalmadı gören bakar yoluna,
Herkes çay parası der, yüzüne süre süre……..Hoşoğlu
Der Mikdadi ben çaya alışığım aşığım
Elimden eksik olmaz çay bardağı, kaşığım
Çay duyunca parlıyor gözlerimde ışığım
Eğer onsuz kalırsam yüreğim pare, pare………Mikdadi
Artık kimse açmıyor merdaneyle hamuru,
Herkes marketten alır kiloyla ıhlamuru,
Evimize girmiyor tarlaların çamuru,
Koyunları sağan yok, kurtlar tünemiş pere…….Hoşoğlu
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Eskiden içiyorduk ayranın en hasını,
Bakraçları unuttuk, attık bakır tasını,
Nesil çoktan unuttu ibriğin modasını,
Gidişat belli değil, rotamız bilmem nere? .........Mikdadi
Çayı normal içersen damarları açarmış,
İçindeki kafein bazen neşe saçarmış,
Cini, periyi kovar, şeytanlar da kaçarmış,
Cine çarpıldı diye geçilmez yedi dere…….Hoşoğlu
Mikdat Bal-Mustafa Hoşoğlu 09.11.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Çay Ve Rize
Çay Ve Rize
Umudun adıdır çayda bir asır
Hakkında ne yazsak inan az olur.
Bin çile demektir eldeki nasır
Dilde destan bitmez, kalem göz olur.
Canlı bir tarihtir ceddin izleri
Ninemin duası, ballı sözleri
Nasırlı elleri, yorgun dizleri
Kampanya bitince ona yaz olur.
Rize’den bir güneş yayıldı yurda
Çilekeş kadının aklı hayırda
Yorulan ayağın gözü bayırda
Bankaya giderken yollar düz olur.
Ordu'dan Artvin'e bir aşk uzanır
Kadrini bilenler her gün kazanır
Hem derde şifadır hem de göze nur
Haneyi süsleyen nazlı kız olur.
Bu yeşil altındır birlik nişanı
Pekişen kardeşlik dirlik nişanı
Ezelden ebede varlık nişanı
Çay ile sohbette neşe yüz olur.
Ey Rize'm, çayını altın biliriz!
Hasretin yürekte duyar ölürüz
Nisa’nın sonunda koşar geliriz
Yaz boyu kalsak da dönüş tez olur.
Bahçeye girenin canı pek tezdir
Zamanla yarış var, parola hızdır
Her yaprak bir kadın, her filiz kızdır
Yağmurun cilvesi tene naz olur.
Her yere sinmiştir lirik lehçesi
Onunla şenlenir gönül bahçesi
Uşağın evidir, kızın bohçası
Rize’mde tulumdur, Muş’ta saz olur.
Çay tele reçine, kavala volüm
Kemençe çalarken kısalır yolum
Bu aşkı yürekten alamaz ölüm
Çayın mis kokusu ruha haz olur.
Bu çayı içmesem çalamam tulum
İçtikçe can bulur ayağım, kolum
Her yudum aşk demek, depreşir solum
Bedene hareket, kalbe hız olur.
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Çay ile açılır sevgi kucağı
Onunla tutuşur sevda ocağı
Çay yoksa duyulmaz aşkın sıcağı
Çaydan uzak günde yürek buz olur.
Bu yeşil çaydadır birlik nişanı
Pekişen kardeşlik dirlik nişanı
Ezelden ebede varlık nişanı
Vatanın her ucu çayla biz olur.
Çimento, demirdir ülke taşında
Güzelin sürmesi, kalem kaşında
Bu iksir fermandır devlet başında
Kadrini bilenler keskin göz olur.
Çay demek aş demek, nimet gözümüz
Yokluğu yaş demek, gülmez yüzümüz
Devlete baş demek, tektir sözümüz
Mazluma merhamet, kalbe iz olur.
Rizelim ne desin Onunla yaşar
Bir yudum çay ile dertleri boşar
Bu aşka düşeli günbegün coşar
Cebinde bereket, aşa tuz olur.
Mustafa Hoşoğlu
27.07.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Çaya davet
Çaya Davet
Ben çayı hazıladım fokur fokur kaynayi,
Tavşan kanı mübarek kim içerse oynayi,
Yalnız içmeyim diye aradım tüm dostları,
Haçan ses verdum size kimse beni duymayi…..Mustafa Hoşoğlu
Hemen doldurdum çayı şekeri nasi olsun,
İstersen orta şeker istersen yandan olsun,
Meramın içmek ise gerisi teferruat,
Her çeşitten bulunur yeter ki arzun olsun……………..Mustafa Hoşoğlu
Uzaktasın sesini yeni duyduk biz daha
Yemekleri yedikte yeni doyduk biz daha
Çayımızı bardağa şimdi koyduk biz daha
Çok teşekkür ederiz, afiyet olsun size..........Emine Yılmaz Dereci
Uzak bahane midur haçan yine gelmedun,
Yemek yedum deyisun gel sen da ye demedun,
Kokusundan bayildum az ikram eylemedun,
Allah bereket versun,afiyet olsun size…………Mustafa Hoşoğlu
Aradaki dağları hemen nasıl aşayım,
Yolun sonu görünmez, söyle nasıl koşayım
Belkide ömrüm yetmez, sanmıyorum yaşayım
Gözüm kesmez bu yolu, afiyet olsun size.....Emine Yılmaz Dereci
Haçan yola girmedun,hemen pes edeyisun,
Başarmanın yarısı başlamak bileyisun,
Dağ ayakla aşılmaz, sen niyet etmeyisun,
Tembellik sofrasında afiyet olsun size……..Mustafa Hoşoğlu
Tembellik büyük dertmiş, alimler bunu demiş
Sabah erkenden kalkan, ekmeğini bol yemiş
Korkum çay toplatırlar, kalp kalem bunu dermiş
Alimler sofrasında, afiyet olsun size.........Emine Yılmaz Dereci
Alimlerin yolundan gülleri serdin bize,
Hatırlattın Hakk yolu teşekkürlerim size,
Bu yolda sebat varsa dünya gelecek dize,
Alimlerin nuruyla afiyet olsun size......Mustafa HOŞOĞLU
Sevgi ile sunulan, çaya hiç hayır demem
Gönülsüz bal sunsalar, aç kalsam inan yemem
Sıkılınca Allaha, elim açarım hemen
Şükürler sofrasında afiyet olsun size.....Emine Yılmaz Dereci
Çaya davet olurda biz gelmez olurmuyuz
Gelir isek acaba dostları bulur muyuz?
Sabaha kadar sohbet ederken uıyur muyuz?
Haçan geç kaldım dostlar günaydınla geleyim…………….Tayfun Bulut
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Haçan çaya gelursan tavşan kani içeruk,
Kuraruk derin sohbet kendumuzden geçeruk,
Ula uyku ne imiş gözümüz kapanmasun
Sabaha kadar sohbet felekten dem seçeruk……….Mustafa Hoşoğlu
Duydum benden habersiz atışma yaparsınız
Beni görünce yoldan öteye saparsınız
Ben de geldim diyordum Kapıyı kaparsınız
Yalnız yiyip içmek yok afiyet olsun size.......İsmihan Erdoğmuş
Bir bardakcık çay bile, bitirir yorgunluğu
Güleryüzlü ikramla, yok eder kırgınlığı
Allah nasip etmesin, dostlara dargınlığı
Dostların sofrasında afiyet olsun size........Emine Yılmaz Dereci
Çay hem anti yorgunluk hem de keyif kaynağı,
Her gün hem hal olalık, bir mutluluk ırmağı,
Durmadan içmelisun,ara vermek zarardur,
Yudum yudum erisun bütün dertler yumağı.......Mustafa Hoşoğlu
Berra Nur da beğenmiş şu tavşan kanı çayı,
Çay içmese iş görmez şu kemençenin yayı,
Her derde deva imiş günde üç-beş bardak çay,
Fazlasını içenler sırtta taşır dünyayı..............Mustafa Hoşoğlu
Dinim sevgi dinidir, kinleri sökmek gerek
Al gülleri kaplere, yılmadan ekmek gerek
Tevbe edip günahı, bir güzel dökmek gerek
İlim sofralarında afiyet olsun size..............Mustafa Hoşoğlu
Nefsimiz bir dağ gibi,üstünden aşılmıyor
Yollar tuzakla dolu, dostlarsız koşulmuyor
Kalplerin boynu bükük, huzura kavuşmuyor
Zikir sofralarında afiyet olsun size.............Emine Yılmaz Dereci
Dinimiz sevgi dini çay içmekle pekişir,
Çaysız sevgi eksiktir,sevgiye çay yakışır,
Hayra da vesiledir, onsuz bir davet olmaz,
Çayı ikram ederken kız oğlanla bakışır...............Mustafa Hoşoğlu
Nefsisimiz kara bulut ha yağdı ha yağacak,
Zikir paklık deresi günahlar yıkanacak,
Molada çay ikramı, siler kalbin pasını,
Zakirler halka halka, cürümden arınacak,.......Mustafa Hoşoğlu
Çaya hayır diyemem, demlik demlik içerim
Çok önem vererekten, iyisini seçerim
Toplamaktan anlamam, köşe bucak kaçarım
Çay güzel bir nimettir, afiyet olsun size.........Emine Yılmaz Dereci
Hazırladın sen çayı fokur fokur kaynattun
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İçiripte çayını milleti mi oynattun
Yalnız içmedin de aradın dostlarınu
Hiç haberim olmadı iyi duyur sesinu..........Bircan Misirli
Sesum duyarsun diye özel haber vermedum
Dost gelmezse içemem buni niye bilmedun
Pencereden gözledum,kapı dipi bekledum
Çayı soğuttum gitti haçan niye gelmedun? ....Mustafa Hoşoğlu
H erkes bilsin ki sevgiyle demlenmiş çay sende.
O smanlı ecdadımızın bıraktığı en güzel pay sende.
Ş ahidiz ki Safa sende, Merve sende, Say sende.....
OĞLUNA uşağına misafirperverlik bırakmalı insan.....Birol Erden
11.07.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Çayı Bolca İçesun
Çayı Bolca İçesun
Çayı bolca içesun,
Hep neşeyi seçesun
Dertler unutsun seni,
Dalda çiçek açasun.
Çayı iç bardak bardak,
Şenlensun cadde, çardak,
Sahiller cıvıl cıvıl,
Aklıma geldi Erdek.
Başkentumuz Rizedur,
Mis kokusu bizedur,
Çayın asıl şifası,
Damarlara, gözedur.
Bardak boşalsun dolsun,
Afiyet, şifa olsun,
Neşelensun yürekler,
Herkes huzuru bulsun.
Çaysuz günüm olamaz,
Aklum onda kalamaz,
Çayı içen kederi,
Arasa da bulamaz.
O bir neşe kaynağı,
Soframızın kaymağı,
Her derdun çaresidur,
Sanki yayla kuymağı.
İçerum kana kana,
Muhabbetum çok sana,
Sen yanumda olursan,
Kim yan bakacak bana?
Soğuksa Didi olsun,
Boyu az midi olsun,
Depresyondan uzak dur.
Gönlüne dadı olsun.
Çay her daim arana,
İlaç olsun yarana,
Yetmez aile boyu,
Çıkınca Dağmaran’a.
Kaçkar’un yelinde çay,
Ruhumun selinde çay,
Bin yılluk destan gibi,
Alemun dilinde çay.
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Mustafa Hoşoğlu
14.07.2015
Sahur Vakti
Mustafa Hoşoğlu
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Çayın Çilesi..............
Çayın Çilesi
Çay bölgenin nimeti başımızın tacıdır,
Bazen gelir kapısı, bazen sızı, acıdır.
Bazen yatırım olur bazen çeyiz parası,
Yalnız nafaka değil her derdin ilacıdır.
Çocuklar evlendiler, büyüttük torunları,
Hala daha bitmedi bu çayın sorunları,
Devlet Baba gözüyle bakmaya devam ettik,
Sıkıntılara dedik ecnebi oyunları...(!)
Suyu bol aksın ister her birey deresinden,
Misalleri sıralar hep kendi yöresinden,
İşçi,memur,müstahsil bir bütün olmalıyken,
Herkes bakıp duruyor özel penceresinden.
Her nedense severiz yaygara çıkarmayı,
Bir kaşık su içinde fırtına koparmayı,
Sabır,gayret,anlayış hasletlerinden uzak,
Hemen yutmak isteriz çiğnemeden sarmayı.
Fabrikalar tıkansın,ambarlar her gün dolsun,
Eğer bir sorun varsa çareyi devlet bulsun,
Ben bu güne bakarım, yarın Allah Kerimdir,
Çayımı satayım da her ne olursa olsun.
Anlayış bu olunca sorunlar hep peş peşe,
Asla fırsat vermeyiz, ne dosta ne de eşe,
Ayıbımız dağ olsa örtmeye çalışırız,
Komşunun hatasını çıkarırız güneşe.
Çaya tez sokamazsın uyanık tembelleri,
Kontenjan düşer düşmez bülbül olur dilleri,
Kulağı telefonda sayar mazeretleri,
Kırk altı fabrikadan sıralar haberleri.
Sarılır telefona, yok sayarak adabı,
Sanki hiç kusuru yok, o her şeyin erbabı,
İşini takıp etmez aklı fikri hillede,
Çay cüzdanı taşımaz senden sorar hesabı.
-Alo alo Müdür Bey, tüm çayımı topladım,
Eksper almıyor onu, kontenjana tosladım,
Hatırlı kişileri rahatsız etmeyelim,
Benim arkam güçlüdür sağlam yere yasladım.
Çıkarız Başbakana, hazırdır uçağımız,
Sıkıntıya gelemez, özeldir ocağımız,
Sonucu düşünmeden icraat yapmayınız,
Dikkate alınmalı kasaba, bucağımız.
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-Sürgün sonu dediniz, makasa tutamadım,
Çayım dalında kaldı bir tami satamadım,
Bütün kotalarımı bir günde doldurayım,
Cüzdan kontenjanını başımdan atamadım.
Gel çık işin içinden, dert sarılır başına?
Ayı eline versen yine gitmez hoşuna,
Su sele dönüşmeden bulmazsan yatağını,
Geç kalmış tedbirlerle uğraşırsın boşuna.
Evsafı bozuk çayı alt tarafa gizleme,
Bir miktar iyi çayla bezi yapma yüzleme,
Belki Eksper utandı yaşından,sakalından,
Bari yutturdum diye sağa sola vızlama.
Bir kolaylık sağlasan acı çeken hastaya,
Tüm millet hasta olur hemen koşar pastaya,
Talimat gereği bu, bir şey yapamam dersen,
Hemen koşar bekçiye, haber verir ustaya.
-Gide gele yorulduk takat kalmadı dizde,
Çayımı alsanıza merhamet yok mu sizde,
Biz üvey evlat mıyız, neden farklı icraat?
Alım her yerde serbest, kontenjan sade bizde(!)
Bir başkası arıyor: -Ben falanca, merhaba,
Ve aleykümüsselam, ne istedin acaba?
Her gün gelip gidemem, çayım kaldı elimde,
Kapak arkası için göndersen bir araba.
-Bu dediğin görevi kim verdi elinize?
Siz zahmet buyurmayın, yazıktır dilinize,
Sıfır alımyerine araba mı verilir?
Orada Eksper vardır, bakmaz mı halinize?
Adam toplar çayını beş gün saklar elinde,
Güneşli havalarda kuru yer yok telinde,
Niye ıslattın dersen Allah'ı adres verir,
Sufi edebiyatı yer etmiştir dilinde.
Bazı yöreler vardır yağmura dolar diyor,
Güneşi çok sevse de o gün evde yatıyor,
Taze çay fire verir güneşli havalarda,
Allah'ın Rahmetinde K.D.V.li satıyor.
Gittim alımyerine baktım müstahsil yasta,
Dedim ne oldu size sanki hepiniz hasta,
Dediler bu Eksperin almaz kapak arkası,
Hemen talimat verin ona habu hususta. :)))
Mustafa Hoşoğlu
18.08.2008
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ALIM EKİBİ
Kişiye göre işi tevdi etmek bir kader,
Herkesin gönlü olsun hesabı millet öder,
Trilyonluk değerleri teslim ettiklerimiz,
Birçokları bilemez iki iki kaç eder.
Çağırdım Eksperi kızmadan yeremedim,
Dedim bu ne biçim çay bir anlam veremedim,
Dedi ne oldu bilmem dikkatli alım yaptım,
Vallah gözümden kaçtı, Billahi göremedim.
Livori, matiçali temizlettir otunu,
Dikkat et kesilmişe, satınalma odunu,
Elini daldır beze, kirlensin bir şey olmaz,
Temizliği düşünme, azcık oynat budunu.
Alımyerinde işçi, derler ona vikacı,
Dökülen çayı almaz önce sandım şakacı,
Mecbur talimat yazdık, saydık görevlerini,
Hoşlarına gitmedi, küstü bize birkaçı.
Eksperi uyarsan da aldığı çaylar için,
Adam cezaya razı, semer var taylar için,
Kendi de müstahsildir, yapmıştır hesabını,
Tavuğu esirgemez gelecek paylar için.
Bir gün sordum ekibe, çayı nerden bulmuşsun?
Kayıtlarda bir şey yok her yeri doldurmuşsun,
Bu işte bir şey vardır, anlat da anlayalım,
Günahlar satılmazken, mirasa mı dalmışsın?
BUDAMA
Amca budaman eksik kes bir o kadar daha,
Bu yöreye çıkınca gezilecek tüm saha,
Kızım her şey güzel de buni demiyecektun,
Haşimdi bayılırsam ayılamam billaha.
-Teyze çayı kesmedin kaç kere diyeceğum,
-Başumun yazıları şimdi ne edeceğum,
Adamım İstanbulda motorcu da gelmeyi,
Sen şimdi yaz oni da ben sonra keseceğum.
Elindeki metrenin bilmezsin tutmasını,
O yanlış ölçüm yapar görmezsin hatasını,
Ne harçin var ne ipin ne anlarsın ölçümden,
Gel sana öğreteyim bulmuşken ustasını.
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Akşam sabah demeden şu makası sallarum,
Kaç gündür kesiyorum hep kırıldı kollarum,
Vallahi canım çıktı yine eksik deyisun,
Beni fazla darlama seni burdan yollarum.
Kimisi çırpma yapar görünmez yer karası,
Gelir kaybı, tazminat veya kırma parası,
Yıl boyu hep sorulur ne zaman ödenecek,
Aslında herkes bilir; iki sürgün arası.
NAKLİYECİLER
-Müdürüm ben hazırım bir dakka alır uçmam,
Eğer sefer çıkarsa asla görevden kaçmam,
-Yolda çalışma vardır dolaş gel şu taraftan,
-Uzun sefer yazmazsan Vallahi kontak açmam.
Kendi karar verecek, iş uyacak dişine,
Kolay sefere koşar düşmesen de peşine,
Tonajı ayarlarlar uzak-yakına göre,
Kimse göreve çıkmaz gelmeyince işine.
Kimi itiraz eder: gidemem her karadan,
Her taraf çamur-çukur, ben çıkamam oradan,
Bu sefer ekstra olsun gidermisin fazladan,
O zaman uçuverir, kanat takar yaratan.
ALIMYERİ KONTROLÜ
Kontrole çıkanların hesapları çok ince,
Kimisi hemen koşar harcırahı görünce,
Kimi alımyerine çıkar dinlenmek için,
Kimisi çıkmak ister kontenjan yükselince.
Üretici pek sevmez kontrole çıkanları,
Hele not alıyorsa yanlış iş yapılanları,
Gözdağı vermek için beyler elini yakmaz,
Sürer ekip üstüne köydeki bayanları.
Mustafa HOŞOĞLU
Güneysu Çay Fabrikası
Tarım Kısım Müdürü
18.08.2008/RİZE
Mustafa Hoşoğlu
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Çaykara Ve Uzungöl
Çaykara Ve Uzungöl
Çaykara dedikleri sıradan bir söz değil,
Kışları ağır geçer her mevsimi yaz değil,
Çabuk ulaşsın diye Mevla’m bayır yarattı,
Solaklı Deresinden akan sular az değil.
Çalışkan insanları yayıldı yurt sathına,
Kimisi orda kaldı, razı oldu bahtına,
Her zaman sadık kaldı unutmadı geçmişi,
Bazıları çıksa da padişahın tahtına.
Gönüllerde taht kurdu şirin tatlı diliyle,
Zorlukları hep yendi azim tüten haliyle,
Her dönem vekilini, yanında bir de bakan,
Ankara’ya gönderdi yetiştirip eliyle.
Koşmaya alışıktır el gitse de yavaştan,
Daima galip çıktı yaşam denen savaştan,
Nerde olursa olsun dünyayı tekrar kurdu,
Çaykaralım aşını bulur çıkarır taştan.
Altın saçar güneşi, dolar eser yelleri,
Servettir dereleri, inci dolu gölleri,
Dağların tepelerin üstlendi imarını,
Uzungöl’de insanlar huzurlu gönülleri.
Eski adı Şerah’tır, pek şifalı havası,
Şerh ile neşredilir alimlerin fetvası,
Adım başı rastlanır ak sakallı mollaya,
Her biri bir medrese erenlerin yuvası.
Doğu-batı, güneyden, vadiden tepelere,
Şu Kaşkar’ın kolları ayrılır şubelere,
Biri birinden büyük dağların azameti,
Her birisi benziyor nöbet tutan nefere.
İlk bakışta tek motif, incelersen değişik,
Bir tarafta karaçam öbür taraf karışık,
Tepeden sızan ışık yön bulmada yardımcı,
Dağların arasında kuş bakışı bir beşik.
Bulutlar selamlıyor mis kokulu gülleri
Güneşe eşlik eder serin esen yelleri,
Göletler, şelaleler vadileri doldurur,
Görmeden hiç olur mu şu Balıklı Gölleri.
Her yanı kokulu çam pansiyon ve moteller,
Konukları bekliyor sıra sıra oteller,
Bu nefis güzelliğe bütün gönüller hayran,
Bizce bilinmese de çoktan bildi yad eller.
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Mustafa Hoşoğlu
Uzungöl-2002

NOT:
SOLAKLI DERESİNDEN AKAN SULARDAN MAKSAT: BU İLÇENİN YETİŞTİRDİĞİ DEVLET
ADAMLARI(5. CUMHUR BAŞKANI CEVDET SUNAY)
BAKANLAR, MİLLET VEKİLLERİ
VE ÇOK SAYIDA BÜROKRAT,OKUMUŞ İNSANLARIDIR.
Mustafa Hoşoğlu
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Çaykur Ve Çay
Çaykur Ve Çay
Bizum çay habu tadı,
Taze filizden alur,
Bir kere içtun ise,
Ölsen aklunda kalur.
Çaykur Bizum markamuz,
Memnuniyet firkamuz,
Kalite, lezzet ile,
Yere değmez arkamuz.
Tavşan kanı fincana,
Ferahluk verur cana,
Gönül huzuri ile,
İkram eyle amcana.
Çeşitler zor sayilur,
Koku demle yayilur,
Alişup bulamayan,
Hasretinden bayilur.
Çaykur, asirluk emek,
Kalite, güven demek,
Ne beyük bir kayiptur,
Habuni bilememek.
Kalite seçenlerun,
Zevk ile içenlerun,
Üstümüzde hakkı var,
Emeği geçenlerun.
Kahvaltı, ara öğün,
Çaysuz olur mi düğün?
İkram et her vesile,
Dostluklar olsun yoğun.
Çaylı sohbet can cana,
Dostlar gelsun yan yana,
Böyle güzel vesile,
Nasip olmaz insana.
Çay garibun ilaci,
Yöremizun Miraci,
Hamsinun ürerine,
Sindirimun aracı.
Çay, bana kardeş dedi,
Hem büyük hem de midi,
Yetişti imdadina,
Soğuk kardeşi Didi.
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Mustafa Hoşoğlu
09.11.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Çeşitleme
Çeşitleme
Günaydın gözlerime
Bak sabahın yüzüne
Yüreğinde yer ayır
Hak ehlinin sözüne.
Uyu güzelim uyu
Zail etme bu huyu
Nasıl olsa bulunur
En sonunda bir kuyu.
Bir çok ayak beyhude
Yolları aşındırdı
İstihparat Partisi
Feto'yu düşündürdü.
Hazırlayın sazları
Başlayalım fasıla
Kerkük'ü halletmeden
Girmeyelim Musul'a.
Haçan yağdi ıslanduk
Koltuklara yaslanduk
Hanım sus der susaruk
Ne de güzel uslanduk.
Yeşil gözler pek olur
Güneş gibi tek olur
Eleştiren olsa da
Hayranları çok olur.
Beni sevmeyen kulun
Kaybettikleri çoktur.
Zerre kadar kırılmam
Demek ki aklı yoktur.
Üzümler kararınca
Topla ye kararınca
Sevda yakmaz adamı
Seversen kararınca.
Mustafa Hoşoğlu
31.10.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Çıkarın Nedir?
Çıkarın Nedir?
Ey nefis! İnsaf et, çıkarma yoldan,
Şeytana kul olsan çıkarın nedir?
Sağımdan dolaşıp işleme soldan,
Yâd ele pul olsan çıkarın nedir?
Kulluğu terk etme, şükret nimete,
Bidatten uzak dur, sarıl Sünnete,
Cehennem elemdir, yürü Cennete,
Ateşte dal olsan çıkarın nedir?
Mevla’yı unutup sorarsan kaça,
Üç kuruş ödeyip satarlar hiçe,
Sahada pas olma, atarlar taca,
Kalene gol olsan çıkarın nedir?
Hakkı tavsiye et, göster güzeli,
Sırat-ı Müstakim inci bezeli,
Yaradan Samed’dir; Ebed, Ezeli,
Kötüye yol olsan çıkarın nedir?
Abid ol, zakir ol; ister fakir ol!
Nefsine isyan et, hakka şakir ol!
Sineler dost bilsin, gözde hakir ol!
Şaraba bal olsan çıkarın nedir?
Âlim ol, irfan sun; neslin parlasın,
Işığın yayılsın, arzı turlasın,
Hep yeşil kalacak bir tek tarlasın,
Sahraya çöl olsan çıkarın nedir?
Mustafa Hoşoğlu
10.08.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Çıkmaz Yokuşu
Sen misin sevilen ben miyim seven?
Bu karlı sokağın yok mu çıkışı?
Üç günlük şu dünya geçmesin yavan
Aşk ile bezensin sevda nakışı.
Ne olur bir daha habersiz gitme!
Ayrılık koruna bu canı itme
Hasretin çektirip burnumda tütme
Çok oldu özledim yeşil bakışı.
Sevda eseridir şu solgun yüzüm
Boğazım kör düğüm, çıkmıyor sözüm
Yüzüne bakmasa diner mi gözüm?
Aşk vurgunu yürek çıkmaz yokuşu.
Kurudu pınarım, tükendi esin
Gelecek umudu vermedin kesin
Kalbimin içinde hep birtanesin
Gönülden gönüle kesme akışı.
Hayra yor gördüğün düşü, rüyanı
Bazen benim için kaldır ayanı
Benimle doldur yar gönül dünyanı
Bak nasıl olurmuş aşkın yakışı.
Gel değsin sana da sevdanın yeli
Beni mecnun ettin, sen de ol deli
Birazcık kabarsın şu gönül seli
Bülbülü aratmaz kalbin şakışı.
04.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Çıktı Foyası
Çıktı Foyası
Düzenbaz olanın çıktı foyası,
Ufak bir rüzgarla düştü boyası,
Yıllarca mazlumu ezip geçtiler,
Görmezden gelenin nerde hayası?
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çıktum Dere Yukari
Çıktum Dere Yukari
Çıktum dere yukari
Duman koşar peşumden
Bu kızlarun cilvesi
Etti beni işumden.
Kız mesaj atar bana:
Gel beraber gezelum
Başkasına bakma der
Ben Kalbune özelum.
Aç bakayım kalbuni
Çirkin misun güzel mi?
İçinde kimse var mi?
Yalnız bana özel mi?
Severum renkli gözi
İçinde beni taşır
Biri aklumi okur
Biri kalbumi kaşır.
Al habu peştemali
Bağla oni başina
Seni almayacağum
Hayal kurma boşina.
Şaka ettum, inanma
Aşkun korunda yanma
Gözüm hep seni arar
Başka yarum var sanma....Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
18.02.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Çiçeğe Konar Arı
Çiçeğe Konar Arı
Çiçeğe konar arı
Çiçek arının yari
Muhabbet bala döner
Geçer yürek efkari.
Olursan dalda çiçek
Olurum sana böcek
Yoktur dünyada seni
Benim gibi sevecek.
Çiçekler binbir çeşit
Rekleri değil eşit
Sevdalık Bir Sanattır
Sanmayın bu iş basit.
Dağ bayır çiçek dolu
Mis kokar Anadolu
Sevmeyi öğrenmeyen
Bulamaz doğru yolu.
Yayla yoli taşlidur
Sevdam kara kaşlidur
Sevdaluğun yuzinden
Gözüm daim yaşlidur.
Ah dağlarum dağlarum
Sevda çeker ağlarum
Ben yarun hasretini
Yüreğume bağlarum.
Dere akayi dere
Sevdam olduğu yere
Anasinun yuzinden
Kavuşamadum yare.
Dere akar taş ile
Ben yaşarum yaş ile
Ne yana gideceğum?
Habu dertli baş ile.
.
Mustafa HOŞOĞLU
12.09.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Çiçeklidir Yazması
Çiçeklidir Yazması
Çiçeklidir yazması
Gümüştendir hızması
Acep nasıl olurmuş
Yüreğine sızması?
Durur aynaya karşı
Dilinde sevda marşı
Evden çıkmaya dursun
Dar gelir ona çarşı.
Topuklar çivi gibi
Gözleri kivi gibi
Türünden pek kalmamış
Bulunmaz nevi gibi.
Tüttürür Samsun, Bafra
İşleri afra tafra
Ayakta atıştırır
Kurup kaldırmaz sofra.
Dağın ardı şen midur?
İlin Ardeşen midur?
Benum canumi yakmak
Kız senun neşen midur?
Keşan bağlar süs diye
Yan yan bakar sus diye
Sana kim akıl verdi?
Nefesumi kes diye.
Puşi bağlar karali
Gönlü aşktan yarali
Nicedir göremedim
Yeşil gözlü maralı.
Sevda kalbe düşmeye
Güzel koşar çeşmeye
Tutamaz gözyaşını
Yüreğini deşmeye.
Mustafa Hoşoğlu
13.03.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Çok İz Taşır Fosiller
Çok İz Taşır Fosiller
Geldi geçti nesiller
Çok iz taşır fosiller
Zamanı yönetmeye
Ehil midur asiller.
Vahiy değildir ethos
Hurafe dolu mithos
Ben işimi bilirum
Akıl vermesin athos
İşleri zorlaştırma
Kolay kılamayirum
Zamanı yönetmeye
Zaman bulamayirum
Dile düştü pandemi
Değiştirdi gündemi
Korkuya boyun eğdi
Ysşamanın yöntemi.
Çok küçüksün ey insan!
Biraz tefekküre yat
Şu virüs gösterdi ki
Pamuk ibliği hayat.
Mevsim hazan olunca
Yaprağım gazel olur
Yar senin kollarında
Ölüm de güzel olur.
Kaleler yaptım kumdan
Ne zırhım var ne surum
Avizelerim mumdan
Hayaldir tek kusurum.
Mustafa Hoşoğlu
20.04.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Çok Şeyi Bilmiş Gibi
Kusurumu gizlerim,
Yaşarım ermiş gibi,
Başkasını izlerim,
Çok şeyi bilmiş gibi.
Âlem bana vurulur,
Akan sular durulur,
Her şey benden sorulur,
Yarını görmüş gibi.
Gözüm açık gönlüm tok,
Bende ilim irfan çok(!)
Bilmediğim konu yok(!)
Bilene sormuş gibi.
Yaşım aksa silerim,
Yerli yersiz gülerim,
Bolca takdir dilerim,
Beratı almış gibi.
Ecele sürdüm tankı(!)
Ovadan gelir yankı,
Bu hayat bitmez sanki(!)
Tek bana kalmış gibi.
Ne çok artılarım var!
Tarih tortularım var,
Melek ordularım var(!)
Karşımda durmuş gibi.
Nefis var, amelim yok,
Hiç sakat temelim yok(!)
Fuzuli emelim yok(!)
Düzlüğe varmış gibi.
Pembedir kurgularım,
Silinmiş korkularım(!)
Hikmeti sorgularım(!)
Özüne varmış gibi.
Keserim ahkâmları(!)
Asarım mahkûmları(! (
Hak bütün mekânları,
Emrime vermiş gibi(!)
Deryayım, akasım yok,
Çirkine bakasım yok,
Cennetten çıkasım yok,
Cehennem darmış gibi.
20.01.2015
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Mustafa Hoşoğlu
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Çözemedim Yar! ....................O
Çözemedim Yar!
Ansızın karşıma çıkışın ile,
Adımı unuttum yazamadım yar!
Kör oldu gözlerim bakışın ile,
Geceyi gündüzü sezemedim yar!
Gözlerim üstünde, aklımdasın hep,
Kalbimin içinde saklımdasın hep,
Dilimin ucunda zikrimdesin hep!
Aramızda ne var, çözemedim yar?
Kalbinden kalbime sinyaller saldın,
Aklımı beynimden çıkarıp aldın,
Ruhumu kararttın, özümü çaldın,
Adının üstünü çizemedim yar!
Fikrimi kuşattın, esirin oldum,
Günümü istedin, asırın oldum,
Kalbime yerleşen nasırın oldum,
Gölgeni atladım, ezemedim yar!
Tepeler sallandı, dağlar yıkıldı,
Önüme engeller, setler dikildi,
Yüreğim daraldı, canım sıkıldı,
Döküldü taneler dizemedim yar!
Bekledim: Bir sual bana sor diye,
Aşk odu ne imiş bakıp gör diye,
Ölümü diledim, vuslat zor diye,
Sensizlik kabrini kazamadım yar!
Mustafa Hoşoğlu
01.12.2012
DEĞERLİ DOSTLARDAN:
Ne kadar ötede dursan, ıraksan
İstedim azıcık boşluk bıraksan
Küçük bir kıvılcım, bir çıra yaksan
Aradan geçip de, sızamadım yar...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
dün sabah bir tokat yedim felekten
ince ince kıydı geçtim elekten
hala yoğrulurum pişemedim ben
dertler düğüm düğüm çözemedim yar.... Meryem Durdu
Mustafa Hoşoğlu
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Çözerim Böyle
Çözerim Böyle
İkiyüzlü olmak şerefi bozar
Onursuz olana kızarım böyle
Sürüngen rüyada havada gezer
Sırası gelince yazarım böyle.
Bir kere tatlı söz çıkmaz dilinden
Düşeni tanımaz, bilmez halinden
Damlada boğacak gelse elinden
Dertlerim peş peşe dizerim böyle
Dünya üzerinde sıradan kuldum
Yüreğim kabardı, aşk ile doldum
Okuyup yazmada huzuru buldum
Efkârım basınca sezerim böyle.
Dost diye bildiğim hor görür beni
Hasisler kalbinde kor görür beni
Yanından geçerken zor görür beni
Düşünüp kalbimi üzerim böyle.
Düz yolda yürüsem küser yokuşlar
Dantele dokunsan ağlar nakışlar
Uykumu kaçırır sinsi bakışlar
Yorgana sarılıp sızarım böyle.
Ne pasif insanız, ne de uluyuz
Hepimiz ağacın birer dalıyız
Mevla’mız bellidir, Hakkın kuluyuz
Düğümler bağlarsan çözerim böyle.
Hoşoğlu, sen bakma haset edene
Art niyet zarardır temiz bedene
Gönlünü gel bağla önden gidene
Fesat kalbe mezar kazarım böyle.
Mustafa Hoşoğlu
05.07.2018
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çürümüş Libasını
Çürümüş libasını
Dama atsan ne olur
Kırılmış yüreğime
Yama atsan ne olur.
Yürek olsun yaralı
Sakın olma saralı
Bana okunacaksan
Cebin olsun paralı.
Sormayın ne haldeyim
Bir kalpte bir dildeyim
Cennette sanırsınız
Aslında bir çöldeyim.
Sabahı verin bana
Gece ruhumu boğdu
Ben niye üşüyorum?
Bu güneş kime doğdu?
Güneşi görse bile
Yine üşür gölgeler
Şerden medet umanlar
Hakikatı gölgeler.
Yaylalar oldu beyaz
Geceye düştü ayaz
Ruhun huzura yürür
Kalbe düşerse niyaz.
23.09.2029
Mustafa Hoşoğlu
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Da Morfa Da Koriza
De Morfa Da Koriza
De morfa da koriza
Sor domo ependesa
Efiye i makresa
Eftasa din kondesa
E kondika kondika
Eğrikas mi Pondika?
Stecis midi xoliya
Eğo sena ndebika?
Esi pola les ama
De mişa uçeğriko
Da mağulas koçina
İse omon furniko
Ena xardi nağrafo
Di sevdam na polizo
Emena anuberis
Dos pitis nakolizo
Di sevdam sin kardiyam
Kahume ce zomazo
Kruyime i rodima
Epeçino tromazo
Da dadiya apesam
Olo aftun apsomo
Da matam uçidane
Omon sevdas kapsomo
Ch i kemençem da sirma
E desan so tiyade
Do koriz epar fiğa
İbeme i diyade
Mustafa Hoşoğlu
25.02.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Da Raşiya Şoniğan
Da Raşiya Şoniğan
Da raşiya şoniğan
Fisun ce şurizune
Efiğan da puliya
Kleğun ce çirizune.
Da şona eklisane
Da filam, da kladiyam
O tina eğabesa
Ekapse din kardiyam.
Nalündane da şona
Nabame sa barxara
İban i sevdas narde
Eğo pola exara.
Evrekse eşonikse
Evraxan da ğuliyas
Porpatis ada açi
Stekune da duliyas.
Do şon erse sin porda
Na riğo na pağono
İ sevdam en sa makra
Rodimo ce ziğono.
Eğo panda leğose
İse pola emorfo
Do tiyas akuğune
İ kardiyas en kofo.
Mustafa HOŞOĞLU
10.12.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Dağlar Karsız Olur Mu?
Dağlar Karsız Olur Mu?
Tepeler buz esiyor
Dağlar karsız olur mu?
Yürek dolup taşarken
Yiğit yarsız olur mu?
Kar yağdı tepelere
Kalmam diyebilir mi?
Göz gördü gönül sevdi
Almam diyebilir mi?
Yüzüne bakılmıyor
Gerilmiş yay gibisin
Nazından geçilmiyor
Şımarık tay gibisin
Tepemde iki bulut
Gölge eder güneşe
Yollarıma çıkalı
Kalmadı bende neşe
Benden sana yar olmaz
Uzak dur dedim sana
Kış güneşi gibisin
Sıcak gelmedin bana
Atı sürdüm bozkıra
Dörtnala dolaşırım
Ne kadar nazlı olsan
Ben sana alışırım.
Mustafa HOŞOĞLU
03.04.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Dahronam Eyiriksan.....................K
Dahronam Eyiriksan
Sinenkalas damila,
Emorfa emiriksan,
Yapiyo uperisme?
Dahronam eyiriksan.
Efiğane sokoruk,
Deyiza, dabroğada,
Eferane diholim,
Naspazo ce droğada.
Damaliyas elises,
Çise ce psiliyese,
Emena anuberis,
Alo miksimniyese.
Ebare dokofinis
Elaspame safila,
Dalikarbas soklari,
Stekun omon stafila.
Ekremiğa sinçorma,
Eğveno ce volizo,
Emena anuberis,
Dospidis nakolizo.
Dalahana napseno,
Natroğume ğuliyas
Donciris mi endoka,
Stecis madaholiyas.
İvradi andaskodi
Hteniyis damaliyas,
Yapiyo kakanizis?
Nainum dilaliyas.
Dokremul layiskede,
Kremakso dohalkopul,
Samuncuras maneyas,
Faneruse arkopul.
Eğo pola selose
Epareme leğose,
Psema leğo esaris,
Yadobiyo kleğose?
Demorfo andağabo
Leğuneme palalo,
Olin asilazune
Eğo uçahalalo.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mustafa Hoşoğlu
14.06.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Daim Sevgi, Daim Barış
Daim Sevgi, Daim Barış
Sevgi ile barış ile
Yüreğimiz gelsin dile
Türkü, Kürdü yok farkımız
Hep beraber, daim bile
Rize bizim, Urfa bizim
Malazgirt’te tektir izim
Edirne’den Kars’a selam
Ortadoğu alınyazım.
Yerli ürün, yerli kuruş
Yoktur başka bir kurtuluş
Sömürgeye, şerre karşı
Sağlam adım, sağlam duruş
Yolum Haktır, olmaz saklım
Yaş dökenler daim haklım
Hak yolundan çeviremez
Sahte bahar, sahte iklim.
Daim sevgi, daim barış
Güzel düşün, güzel yarış
Gönülleri yapmak için
Gez yurdunu karış karış.
Ne sağdayız, ne soldayız
Güneş gibi pak yoldayız
Gururluyuz, umutluyuz
Haktan geldik, Hak yoldayız.
Vatan aşkı ak eyledi
Hizmet yolun pak eyledi
Kendin düşün, kendin yaşa
Manda bize çok eyledi.
Şer güçlere kulak verme
Onurunu yere serme
Sev halkını, sev vatanı
Gönüllere buzu germe.
Mustafa Hoşoğlu
09.03.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Dakıl Pay Uranika............O
Dakıl Pay Uranika
Dakıl pay uranika,
Sostomas en mastika
Daruliyas andalep
Fiyede ce peftika.
Epinase dokoriz,
Darsimata hoholiz
Afina ce porpati,
Dospidise nakoliz.
Nerhusune, uçerses,
Permeno sor domopan.
Çakono da bodras,
Kahese sonkolopan.
Eğabose ipesme,
Nainum dilaliyas,
Aneğabas nayelas,
Valeme sinkardiyas.
Emena andalepis
Damatas mikamonis.
Epero dinaledfis,
Dinkardiyas ğomonis.
Petaso sifoleyam,
Anikso dakanatas
Madem demo inese,
Mispaliyis damatas.
Fiyesemon pendikos,
Eğo kata uçime,
Ehasa davradiyas,
Ne peftoka ne çime.
Eporis mi çimase?
Emena andulepis
Demo anuçinese,
Kala hrona melepis.
Mustafa Hoşoğlu
30.09.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Dal Verur Yaprak Vermez
Kara sevdaya düşen
Gönlü murada ermez
Bu nasıl bir sevdadur?
Dal verur yaprak vermez.
Kar yağar dal islanur
Yaprak kime yaslanur
Üç gün yari görmesem
Ciğerlerum paslanur.
Heceler deste olur
Yüreğim histe olur
Ne iş yapar dersanuz
Söz yazar beste olur
Aşk denince coşarsun
Kararını bulmadun
Ellere yağmur oldun
Bana damla olmadun
Dosta ilgili gerek,
Yare sevgili gerek,
Marifetin kesbine,
Halden bilgili gerek.
Sevdanun burçlarına
Bayrağı asanun yok
Sen nasıl bir güzelsun
Dilum var lisanun yok.
Ben derum duyun diye,
Sözüme uyun diye,
Allah size kalp verdi,
Aşkımı koyun ndiye.
19.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Dalgalar Arasında
Dalgalar Arasında
Ömrümün son deminde
Takalar kuma batmış
Hatıra limanıma
Hayaller demir atmış.
İskele alabanda
Dedikçe yürek oynar
Ayrılık sireniyle
Başımda sular kaynar.
Dalgalar arasında
Kürekler siya siya
Olta olup takıldım
Ela gözlü hamsiya.
Yakamoz ışığında
Yosun kokar düşlerim
Tora takılmış gibi
Aşka dair işlerim.
Deniz bugün dalgalı
Fokur fokur kaynayi
Takam kaldı limanda
Hamsi gülüp oynayi.
Martılar dalıp çıkar
Dalganın dostu gibi
Yine ufuk kırmızı
Kayığım sustu gibi.
Mustafa Hoşoğlu
29.07.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Dalgalarla gel...............O
Dalgalarla gel
Gelmene engel ne, ulu dağlar mı?
Kalbine yön veren algılarla gel.
Denize örülmüş sinsi ağlar mı?
Fırtına kopmuşsa dalgalarla gel.
Gelmeyi isteyen bulur yolunu,
Sağını görmüşse bilir solunu,
Kovanı kırmadan alır balını,
Çalışsın hormonlar, salgılarla gel.
Kaç günlük yoldasın, uzak mı ilin?
Gerçeği saklama, konuşsun dilin,
Niyetin yok ise bağlanır elin,
Zinciri koparma halkalarla gel.
Yüreğine danış, bir olsun sözün,
Doğruyu ilke et nurlansın özün,
Vicdanın var ise kızarır yüzün,
Tezada düşmeden ilkelerle gel.
Süzgeçten geçmeli varsa bir haber,
Bazı taşlar var ki geriye teper,
Fitneye sarılıp eyleme rehber,
Cahilden uzak dur bilgelerle gel.
İzini arayan doğruda bulsun,
Hakikat yolunda güllerin solsun,
Boşuna yaşama, bir gayen olsun,
Sedası hoş olan ülkülerle gel.
Mustafa Hoşoğlu
22.01.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Dalgaya Kapılmış Ömürlük Düşler
Dalgaya kapılmış ömürlük düşler,
Sevda ülkesine göçerken gönlüm.
Gel diye çağırır masum gülüşler,
Hasret kadehinden içerken gönlüm.
Günbegün boy sürer bağın gülleri,
Aşk diye haykırır sessiz dilleri,
Mis gibi kokuyor sevda halleri,
Vuslatın yelinden kaçarken gönlüm.
Gizemli deryada düşler öpüşür,
Aklım dur dese de kalbim tepişir,
Ruhum esir almış hisler kapışır,
Mühürlü kapıyı açarken gönlüm.
Beyaza bürünmüş limon çiçeği,
Polenler hasretle bekler böceği,
Tenimden çıkmıyor aşkın sıcağı,
Umut şarabını içerken gönlüm.
Büyürken kaybolur taşın halkası,
Denize damlarken ayın gölgesi,
Bin masal yazdırır sevda ülkesi,
Yeşil göze dalıp geçerken gönlüm.
Edalı bakışlar yakar yüreğim,
Mum gibi eriyip akar yüreğim,
Bin türlü müşküle sokar yüreğim,
Umutsuz sevdaya uçarken gönlüm.
19.05.2016
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dalmış Gidiyor
Nedir bu bakışlar, dalmış gidiyor?
Gündüzün ortası geceye bakar,
Zaman, su misali: Ömür bitiyor,
Bir dostun göçmesi, bin dostu yakar.
Ayası şakakta, yaslar başını,
Meçhulün sırrına sorar düşünü,
Sermaye defterde, bilmez peşini,
Keşkeler arttıkça kafaya takar.
Doğruluk üstüne sanmış düzeni,
Hesaba katmamış oyun bozanı,
Senaryo amansız, kaçmış yazanı,
Kulisten habersiz perdeye sıkar.
Her şair dizeye sokar alemi,
Şiir satmayınca suçlar kalemi,
Ozana yakışmaz bozuk kelamı,
Nahoş söz kişinin namına çıkar.
Doğuştan şanslılar kapmış adayı,
Bana çok gördüler kör bir odayı,
Ömrümce aradım hep hoş sedayı,
Görünmez yaşlarım kalbime akar.
11.10.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Damın Üstünde Kar Var..............O
Damın Üstünde Kar Var
Damın Üstünde kar var,
Yüreğimde efkâr var,
Ben sevdim eller aldı,
Habu işte ne kar var?
Koştum sevda bağına,
Sürdü karlı dağına,
Hamsi gibi takıldım,
Bir vefasız ağına! ..
Arabam karda gitmez,
El uzanmaz, dost itmez,
Yar sen beni bekleme,
Benim dertlerim bitmez.
Koştum sevda bağına,
Sürdü karlı dağına,
Hamsi gibi takıldım,
Felek senin ağına! ..
Ben vazgeçtim sefadan,
Yar usanmaz cefadan,
Her gülene kanarım,
Eksiğim var kafadan.
Koştum sevda bağına,
Sürdü karlı dağına,
Hamsi gibi takıldım,
Vefasızın ağına! ..
Tarla yok, bağım bitti,
Aşım yok, yağım bitti,
Bir yuva kuramadım,
Şu gençlik çağım bitti.
Koştum sevda bağına,
Sürdü karlı dağına,
Hamsi gibi takıldım,
Felek senin ağına! ..
Yar sana kaş olayım,
Gözüne yaş olayım,
Gel kaçalım sevgilim,
Yuvaya baş olayım.
Koştum sevda bağına,
Sürdü karlı dağına,
Hamsi gibi takıldım,
Bir vefasız ağına! ...
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Mustafa Hoşoğlu
07.02.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Dar Etme Bana
Yüzümü görünce gülsün gözlerin,
Şu aşkın yolunu zor etme bana.
Sevdaya çağırsın tatlı sözlerin,
Üç günlük dünyamı dar etme bana.
Varılmaz eyleme sevgi dağını,
Yüreğim okşasın sevda bağını,
Başıma geçirdin aşkın ağını,
Baharın yelini kor etme bana.
İçinde saklama bildiğin varsa,
İnadın dillenip dönmesin marşa,
Gün gelir ahlarım yükselir arşa,
Olmayan derdini zar etme bana.
Sendeki ben oldu başa örülen,
Bir tutku halidir bende görülen,
Aşk için ilaç yok kalbe sürülen,
Hayali umutlar var etme bana.
Bu soğuk duvarı yıksan ne olur?
Hep gönül kalbinle baksan ne olur?
Gamzene gülleri diksen ne olur?
Şu Cennet düşümü nar etme bana.
Sevgini inada yutturma güzel,
Başımın tasını attırma güzel,
Genç yaşta ölümü tattırma güzel,
Şu kara toprağı yar etme bana.
23.01.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Darbeci Amerika
Darbeci Amerika
Darbeci Amerika
Dedi koyarım vize
Sende var bizde yok mu?
Biz de koyarız size.
Kaç kere dedik sana
Ajan gönderme bize
Bin tane Fetö olsa
Bu Reis gelmez dize.
Artık dünyada herkes
Örnek alıyor Türk'ü
Numaranı yemezler
Çıkar üstünden kürkü.
Hile rejimin ile
Dünyayı ettin köle
Şimdi Türk'ün devridir
Tarak tutmuyor kele.
Terör üretmek için
Dünya satılmış beşe
Aslana hedef saptır
Kargayı gönder leşe.
Türk'e düşman olmana
Hain kinin yatıyor
Vermediğin silahı
Kendi yapıp satıyor.
Senin bizden isteğin
Mısır buğday ekelim
Üç beş mühimmat için
Sana boyun bükelim.
Bütün terör örgütü
Amerikanın dostu
Bir gün deldireceksin
Sırtındaki o postu
Bizimle dost olmayan
Her daim astımızdır.
Madem bize düşmansın
Düşmanın dostumuzdur.
Rusya'ya da gideriz
Buyur deriz İran'a.
İdlib arka bahçemdir
Hesap vermem sorana.
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Mustafa Hoşoğlu
09.10.2017
Vize bize vız gelir
Tabanlara hız gelir
Kemençe nazlanınca
Keman gider saz gelir
Kim korsa koysun vize
Biz de gelmeyiz size
Adam olana yeter
Trabzon ile Rize.

Mustafa Hoşoğlu
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Darbeye Karşı Darbe
Darbeye Karşı Darbe
Fetonun müritleri,
Paylaştı tivitleri,
Darbeye ağır geldi,
Tayyib’in çivitleri.
Halk bu işe dur dedi,
Hainleri vur dedi.
Demokrasi uğruna,
Kalemleri kır dedi.
Sahtekâr hoca Feto,
Oynadı son bir toto,
Bu çirkin hareketi,
Sokaklar etti veto.
Feto şimdi bilmem der,
Darbeye hiç gülmem der,
Hesabı tutmayınca,
Ben üstüme almam der.
Saçı, başı yoldurur,
Yine bizi güldürür,
Sahte gözyaşlarıyla,
Satırları doldurur.
Ermeni dedesinden,
Yahudi ebesinden,
Düğmeye basın dendi,
Okyanus ötesinden.
Kaptırınca fuları,
Uzattılar yuları,
Şimdi ipin ucunu,
Ele aldı Hilary.
Fetvayı verdi piçler
Birlik oldu şer güçler,
DAEŞ, PKK, FETO,
Arkadaştır bu üçler.
Terör, terörün dostu
FETO’ ile bir postu,
Amaçları çok açık:
İman'anadır bu kastı.
Darbeye karşı darbe,
Halk son verdi bu harbe,
Hain, halkın içinde,
Yatamaz sere serpe.
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Mustafa Hoşoğlu
16.07.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Darı Ekerum Darı
Darı Ekerum Darı
Darı ekerum darı
Dar olur yaprakları
Kız sana haram olsun
Sürmene toprakları.
Darı sever başağı
Başı eğmez aşağı
Sevdası için ölür
Karadeniz uşağı.
Darı ekerum darı
Başağı kahve sarı
Uşak gider gurbete
Kalbine gömer yarı.
Darı ektim boy aldı
Yaprakları soy aldı
Yar bastı onbeşine
Güzellikten pay aldı.
Darı her yıl ekilmez
Onbeş yılda sökülmez
Aklı havada ise
Yarin huyu çekilmez.
Darı ektim bozkıra
Dizildi sıra sıra
Yarum neden bakmayi
Kalbumdeki nasıra.
Darıdan şarap ettum
Çölleri serap ettum
Bir vefasız yar için
Aklumi harap ettum.
Mustafa Hoşoğlu
27.04.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Darı Ekerum Darı2
Darı ekerum darı
Dar olur yaprakları
Kız sana haram olsun
Sürmene toprakları.
Darı büyür boyuna
Yem ederum koyuna
Allah her güzelliği
Vermiş yarin soyuna.
Darı biçtim güz ile
Tane düştü gazele
Eğildum toplamaya
Gözüm değdi güzele.
Darı olur taneler
Ekmek yapar haneler
Sevip alamayana
Ne etsun meyhaneler?
Darı ekerum darı
Güzel severum yari
Yarın güzel olursa
Erir dağların karı.
Tarlaya ektum darı
Taneler oldu sarı
Yar kavuşalum dedi
Bitsin gönül efkârı.
08.12.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Darı Ekerum Darıı
Darı ekerum darı
Dar olur yaprakları
Kız sana haram olsun
Sürmene toprakları.
Darı büyür boyuna
Yem ederum koyuna
Allah her güzelliği
Vermiş yarin soyuna.
Darı biçtim güz ile
Tane düştü gazele
Eğildum toplamaya
Gözüm değdi güzele.
Darı olur taneler
Ekmek yapar haneler
Sevip alamayana
Ne etsun meyhaneler?
Darı ekerum darı
Güzel severum yari
Yarın güzel olursa
Erir dağların karı.
Tarlaya ektum darı
Taneler oldu sarı
Yar kavuşalum dedi
Bitsin gönül efkârı.
08.12.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Darıldı Kemençe, Üzdüm Kemanı................k
Darıldı Kemençe, Üzdüm Kemanı
Marazım depreşti ararken deva,
Dediler meşk ile geçir zamanı,
Çalamam deyince değişti hava,
Darıldı kemençe, üzdüm kemanı.
İpliği satan çok, azdır dokuyan,
Saçımdan fazladır niyet okuyan.
Bülbüle gerek yok, çoktur şakıyan,
Kalbine bakan yok kollar simanı.
Beyinler uyuşmuş, akıl donuyor,
Duyarlı olan yok, yara kanıyor,
Kıvılcım büyüdü, nesil yanıyor!
Ciğeri yanmadan görmez dumanı.
Hastalık toplumsal, aksiyon ferdi,
İhanet içerden, büyüttü derdi,
Namertler panikte görünce merdi,
Şimdi gel ayıkla sapla samanı.
Yolculuk var ise, menzil olmaz mı?
Bilinmez olsa da miat dolmaz mı?
Nimete kavuşan şükre dalmaz mı?
Fırtına kopmadan var sor limanı.
Ayağı sıcak tut, başını serin,
Yaşamak istersen düşünme derin,
Nasılsa hazırdır gidecek yerin(!)
Hiç kimse demiyor kurtar İmanı!
Mustafa Hoşoğlu
05.05.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Darılma Gülüm
Aşkınla dolarak kapına geldim,
Servetim az diye darılma gülüm.
Mutluluk sırrını sevgide bildim,
Paranın peşinde yorulma gülüm.
Bir ömür gezdirdin, yine gezerim,
Sevmekten usanıp sanma bezerim,
Sevdana şarkılar yazar dizerim,
Aşk yakar diyorsan vurulma gülüm.
Kumrular misali yuvamız olsun,
Sadakat, bağlılık davamız olsun,
Aşkımız bilinsin, havamız olsun,
Seni terk edene sarılma gülüm.
Dumanlı başımız vuslata baksın,
Yaşımız akarken onurla aksın,
Yükselen alevler tek bizi yaksın,
Sevgimden bezersen kırılma gülüm.
Şu yalan dünyada biz de gülelim,
Sevmeyi en güzel nimet bilelim,
Uğrunda doğalım, yine ölelim,
Başka bir yar için dirilme gülüm.
Kalbimi yaksan da zalim değilsin,
Tatlı bir sızımsın, çilem değilsin,
Aşkına talibim, kölem değilsin,
Önüme eğilip serilme gülüm.
12.04.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Daxronas İn Triyanda
Daxronas İn Triyanda
Daxronas in triyanda
Çise adiyos andra
Emena anuperis
Do matis nakley panda.
E koriz buçes ise
Uçeğven i laliyas
Andarxume so nunis
U kley mi i ksrdiyas.
Esena kanis uper
Do matis teri konda
Ela enpa son kolfom
Uranos anda vronda.
Midi xoli mi tetris
Enba so matim apes
Elepkede do meris.
Mi kloskese exapes.
Piyos pola eğaba
Anespal da paleya
Anikso din kardiyas
Aseftam di foleya.
Anemos fisayise
Eliğan da maliyas
Eğabose ibesme
Natroğo din kardiyas.
Mustafa HOŞOĞLU
05.12.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Dediler
Riyasız, yalansız bir dost aradım
"Devir fitne devri", zordur dediler
İnsanlar içinden kaçtım, ıradım
Aklından bir zoru vardır dediler.
Dedim gel güzelde yarış yapalım
Gönülden gönüle varış yapalım
Öldürmek olmasın, barış yapalım
Bu dünya herkese dardır dediler(!)
Aşı koklamakla mide dolmuyor
Dünyada ebedi kimse kalmıyor
Tabibten kaçanlar şifa bulmuyor
Yarayı hikmetle sardır dediler.
Fitneyi büyütür şeytanı şekler
Kul haktan saparsa adalet tekler
Cennetten kaçanı cehennem bekler
Oraya gitmeyiz nardır dediler.
Nedense düşünmez fazla bilenler
Sonunda ağlıyor yersiz gülenler
Yolu tamamlayıp sona gelenler
Dünya boş dönüyor, durdur dediler.
Otur da hesap et ötmeden siren
Doğmadan yol almış, gidiyor tren
Gidip de geleni var mıdır gören?
Biz onu demeyiz, sırdır dediler.
17.11.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Dediler-2
Dediler-2
Ne şairim ne de şiir
Bana fani kul dediler
Oku Hakkı, şerri ayır
Güzel yolu bul dediler.
Bazı yollar çamur, çukur
Belli değil yazar okur
Asi nefsim olmaz vakur
Bildiğini çal dediler.
Bir konumda duruyorum
Her geçene soruyorum
Hep güzeli arıyorum
Bu en güzel yol dediler.
Kah üşürüm kah pişerim
Kah kalkarım kah düşerim
Dikiş tutmaz bir beşerim
Bu ne biçim hal dediler.
Akıl veren çoktur ama
Çoğu akıl tutmaz yama
Atlayamam damdan dama
Bak ne diyor fal dediler.
Dedim söyle, nedir farkın?
Kimi küsmüş, kimi dargın
Anlatmaktan düştüm yorgun
Dilin olsun bal dediler.
Sağa baktım sol darıldı
Ayak dedim kol darıldı
Gitmeyince yol darıldı
Bir ayarda kal dediler.
Musatafa Hoşoğlu
15.12.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Dedim
Dedim
Bir kez olsun dinle beni,
Bu sevdadan kaçma dedim.
Suç mu oldu sevdim seni?
Başka yara açma dedim.
Gönlüm mahzun aşktan yana,
Biraz ümit versen bana,
Ömrüm feda olsun sana,
Zehri seçip içme dedim.
Bu alemde yok sevenim,
Kader değil, gerçek benim,
Unutuldum, yok bilenim,
Uzaklardan geçme dedim.
Fikir oldum kafa yordum,
Mızrap olup tele vurdum,
Rüzgar oldum estim durdum,
Bana nefret saçma dedim.
Saki ettin şarap sundum,
Damla ettin cama kondum,
Buhar ettin, sonra dondum,
Bana haller biçme dedim.
Feryat figan, bülbül gibi,
Dikene dost al gül gibi,
Boynum eğik virgül gibi,
Sevgi kalbe güç mü dedim?
Mustafa Hoşoğlu
28.12.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Dedim Dursak Fasıla
Dedim Dursak Fasıla
Dedim dursak fasıla
Mızrap tele asıla
Yeşil göz ilham olsun
Onu arar pusula.
Ben geçemem eladan
Entarisi liladan
Gözüm maviyi gördü
Zevk aldım bu beladan.
Kahve düştü fincana
Dert yayıldı bu cana
Kara göz şifa olur
Aşka bayrak açana.
Nerede hamsi gözlü?
Ay gibi gümüş yüzlü
Gece fosforlu ışık
Odur gönlümle sözlü.
Kız gideyi mektebe
Yollarda tepe tepe
Trabzon simidi gibi
Kulağındaki küpe.
Gümüştendir hızması
Çiçek çiçek yazması
Bir nazarı yetmiştir
Yüreğime sızması.
Mustafa Hoşoğlu
03.11.2017
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Değer mi?
Değer mi?
Aşksız olmaz diyorlar,aşk ekmek mi,su mudur,
Yaşam iksiri derler, hakikatten bu mudur?
Yar vefasız çıktıysa dünyanın sonu mudur?
“”””””””””Bilmem dostlar değer mi yar için akan yaşa,
“”””””””””Nasıl izah eylesem dalgın,akılsız başa?
Yarda bahar aradım,sundu bana hazanı,
Döküldü yapraklarım kaldırınca kazanı,
Bir daha sever miyim böyle oyun bozanı!
“”””””””””Bilmem dostlar değer mi yar için akan yaşa,
Var mı izah edecek baygın, akılsız başa?
Yar, ben seni sevmedim halimi sorman için,
Sana gönül verişim yaramı sarman için,
Tabiplerde olmayan yegane derman için,
“”””””””””Bilmem dostlar değer mi yar için akan yaşa,
“”””””””””Ne dedimse duymadı çılgın, akılsız başa.
Sevdim ol vefasızı; cana can olur diye,
Ömür boyu yoldaşım, hayat, kan olur diye,
Hallerimle hallenip bir derman olur diye,
“”””””””””Bilmem dostlar değer mi yar için akan yaşa,
“”””””””””Fani, yar olmaz dedim durgun, akılsız başa.
Ben aşkın mağlubuysam, galibi sen değilsin,
Seven tüm yüreklerin talibi sen değilsin,
Yüreğim ölçü ise kalıbı sen değilsin,
“”””””””””Bilmem dostlar değer mi yar için akan yaşa,
“”””””””””Yar,Sonsuz olur dedim kırgın, akılsız başa.
Al da git senin olsun o sahte iki yüzün,
Kapattım kapıları,umurumda mı sözün?
Elindeki son kozun yapmacık ıslak gözün,
“”””””””””Bilmem dostlar değer mi yar için akan yaşa,
“”””””””””Gerçek yar, Baki dedim vurgun,akılsız başa.
Mustafa Hoşoğlu
07.01.2010
Dost Kalemler:
Karıştırma arkadaş armut ile elmayi
Aşk başkadur yâr başka ikisi bir olmayi
İkisi hasımdurler bir arada kalmayı
.............Değer arkadaş değer aşk içun akan yaşa
.............Kazan kaldurmayasun her zaman mesut yaşa
Ozan Miktadi
Armut ila elmayi nereden bulacağum?
Eğer bulursam oni sağa da alacağum,
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Konu beşeri aşktur, başini yolacağum,
“”””””””””Bilmem dostlar değer mi yar için akan yaşa,
“”””””””””Yar adına çekilir ne gelse garip başa.
Mustafa Hoşoğlu
Müşteri bulamazsun eğer eyi iseler
Nerede bulacaksun sen o kadar kimseler
Armudun eyisinde yoktur bizum hiseler
.............Değer arkadaş değer aşk içun akan yaşa
.............Kazan kaldurmayasun her zaman mesut yaşa
Ozan Miktadi
Mustafa Hoşoğlu
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Değişmeyen Değişim
Değişmeyen Değişim
Sen redifi kafiye
Diye yutturuyorsun
Madem işi bilmezsun
Niye tüttürüyorsın?
Değişmeyen değişim
Habire değişiyor
Aklım ile yüreğim
Bununla boğuşuyor.
İki yüzlü hayatın
Takılmışız çarkına
Rahmetli olur adın
Varmasan da farkına.
İç dökülür kağıda
Adına şiir derler
Dil kalkınca ağıda
Meraklılar tüterler.
Nasıl tarif edeyim?
Bazı işler karışık
Aynaya bakmayınca
Yüzde olmaz kırışık.
Hesapsız iş yaparsan
Geçmiş pişmanın olur
Sermayen tükenince
Dostlar düşmanın olur.
Mustafa HOŞOĞLU
13.09.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Değişti
Değişti
Tepeden bakamam, düzde yaşarım,
Dağlar uzak bana, konum değişti.
Zamanın hızına bakıp şaşarım,
Yaş elli olunca yönüm değişti.
Ben gönül kıramam ben de taşırım,
Halden bilmeyene çokça şaşarım,
Yarına senet yok, anı yaşarım,
Tefekkür eylerken günüm değişti.
Balı sek severdim, yağı katmazdım,
Hazıra konardım, alıp satmazdım,
Hafızam genişti notlar tutmazdım,
Şıpsevdi yaşarken ünüm değişti.
Her akşam üç saat bütçe yaparım,
Bir akçe görünce hemen kaparım,
Dünyayı ne sevdim ne de koparım,
Yarınım bilinmez, dünüm değişti.
Dizlerim yorulur, artık koşmuyor,
Sularım çekildi, bendim taşmıyor,
Gözüm gördüğüne yürek coşmuyor,
Damarda dolaşan kanım değişti.
Sevmeyi unuttuk, haller garabet,
Güzelde yarış yok, şerde rekabet,
Gönlümün sesine yoktur icabet,
Rüzgârım esmiyor, fanım değişti.
Ruhum alabora, yelken açılmaz,
Semada hayalsiz uzun uçulmaz,
Dalgalı denizde rota seçilmez,
Ufukta ışık yok, tanım değişti.
Sadakat, dürüstlük içi boş sözdü
Dünyaya her gelen çıkarı süzdü
Menfaat tutkusu mertliği bozdu
Arkamda duran yok, yanım değişti.
Mustafa Hoşoğlu
19.09.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Del Ettin Beni
Az sus ey mübarek dinlensin çenen!
Beynimi öldürdün, del ettin beni
Nasıl da yaşıyor kafeste sinen
Saçımı yolmaktan kel ettin beni.
Kanımı dondurdun, artık akmıyor
Kulağım tıkadım gözüm bakmıyor
Evime girmeye ayak çekmiyor
Kurduğum yuvaya el ettin beni.
Derdin ne bilen yok belada başın
Kaynağı nerede, bitmiyor yaşın?
Kanat mı takılmış uçacak kaşın?
Maça başlamadan gol ettin beni.
Üfleyen hep sensin şişen ben oldum
Ocakta değilim, pişen ben oldum
Ol nar-ı cehime düşen ben oldum
Ateşe atmadan kül ettin beni.
Çiğneyip dursan da tatmam diyorsun
Lokmalar ağzında yutmam diyorsun
Huyların pazarda satmam diyorsun
Sustura sustura lal ettin beni.
Kulakta sorun yok kalbin duymuyor
Hakikat düşmanın nefsin uymuyor
Eksiğin yok ama ruhun doymuyor
Ovamı kuruttun, çöl ettin beni.
11.01.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Deli Dediler
Deli Dediler
Aşk aldı aklımı bilemez oldum,
Bu hal bir mecnunun hali dediler.
Kor kalbe düşeli gülemez oldum,
Gülmeyi unutmuş deli dediler.
Gün boyu aklımla dalaştım durdum
Bin çeşit hayale bulaştım durdum
Bir sağa bir sola dolaştım durdum
Bu hepten kaybetmiş yolu dediler.
İnciyi seçemem, yoktur eleğim
Yanlara düşmüştür yorgun bileğim
Mevla'ya arz oldu müşkül dileğim
Gariptir, yüreği dolu dediler.
Bir kaçı yaklaşıp tuttu elimi,
Dediler, "ne oldu, çıkar dilini"
Görüp de yoranlar sessiz halimi
Bu zaman yok böyle veli dediler.
Bir ara düşünüp halim kınadım:
Ben neden bu denli aşka kanadım?
Benzim hep sararmış, kırık kanadım
Kavurdu sevdanın yeli dediler.
Başıma toplandı bütün erenler
Deliller aradı hüküm verenler
Gözümden dökülen yaşı görenler
Coşan bir pınarın seli dediler.
Değmeyin dediler zarif olanlar
Çıkılmaz yol dedi arif olanlar
Vicdanın sesine taraf olanlar
Bu da Allah'ın bir kulu dediler.
Mustafa Hoşoğlu
11.10.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Deli Gönül
Deli Gönül
Deli gönül uslan artık,
Göz yaşların yarin oldu,
Hakikate yaslan artık,
Gül sandığın narın oldu.
Düş insana vermez mola,
Hayal ile düştün yola,
Baktın durdun sağa-sola,
Dağlar taşlar Şirin oldu.
Boşa geçti onca yıllar,
Ayak yorgun, bitkin kollar,
Yaprak soldu, eğik dallar,
Dün dediğin yarın oldu.
Sen dengini aramadın,
Yar diyene yaramadın,
Nefsini hiç kıramadın,
Arzuların kirin oldu.
Akıl diye his yürüttün,
Kusur buldun, suç ürettin,
Yanlışına hep direttin,
Geri dönmek arın oldu.
Kumral ile taşınmadın,
Ela gözü düşünmedin,
Esmer dedik, ısınmadın,
Yazın bitti, serin oldu.
Delik varsa su dolamaz,
Git der isen dost kalamaz,
Çok arayan hiç bulamaz,
Yokluk senin varın oldu.
Ey vah! demek şimdi çok geç,
Köprü çürük, yolunu seç,
İster atla, istersen geç,
Su kabardı, derin oldu.
Mustafa Hoşoğlu
02.04.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Deli Gönül Ne Ağlarsın?
Deli Gönül Ne Ağlarsın?
Deli gönül ne ağlarsın?
Bir tek sen mi yaralısın?
Sevda diye ne çağlarsın?
Sen bir bahtı karalısın.
Her güzele olma revan
Tatlı sözün çoğu yalan
Yine geldi geçti kervan
Soran var mı nerelisin?
Yüreğime bakmaz oldun
Bana ışık yakmaz oldun
Düşlerimden çıkmaz oldun
Hangi dağın maralısın?
Kader diye isyan etme
Nefse uyup aklın gütme
Karanlığa dalıp gitme
Kimse demez buralısın.
Ateş; kömür, hatap bilmez
Aşk yakarken adap bilmez
Gözü körler mehtap bilmez
Sen kendinin moralısın.
Sevda önce gözü dişler
Sonra tutar kalbi işler
Sıralanır bir bir düşler
Âşık isen saralısın.
Mustafa Hoşoğlu
27.07.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Delice Fikirlerim
Delice Fikirlerim
Delice fikirlerim
Aklımı yorar durur
Ruhumun fay hatları
Beynimi kırar durur
Benim vatanım sensin
Salma beni aleme
Hayatım roman olur
Haber versem kaleme
Ateşim söner belki
Acaba tütmesem mi?
Geçmiş olsun diyorlar
Doktora gitmesem mi?
Nerde bir can incinse
Orada olur özüm
Halle hallenmeyene
Yoktur diyecek sözüm
Müştak gönül susarsa
Yorgun bulur sabahı
Kalp gözünü kaparsa
Boşa bekler miftahı
Coşkun dereler gibi
Akar gider seneler
Baykuşu dost edinir
Viran kalan haneler
Fikirler çatışırsa
Sen vicdanına eğil
İnsafı kaybedenin
Dostluğu lazım değil
Yaş elliyi geçince
Dizlerim arar düzü
Doksan dokuz az geldi
Kafaya taktım yüzü
Mustafa HOŞOĞLU
24.01.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Deme Bana
Deme Bana
Seviyorum deme bana,
Sevmiş olsan unutmazdın.
Aşka hasret yüreğini,
Boş işlerle avutmazdın.
İyi miyim, kötü müyüm,
Hiç sormadım ben özüme.
İnsan mıyım, öcü müyüm,
Bak da söyle sen gözüme.
Anlamı bol sözler ile
Rota çizen gözler ile
Bakışını çekme geri
Kül eyleme közler ile
Mustafa Hoşoğlu
13.01.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Demedim 2..................K
Demedim 2
Hatasız kul yok alemde,
Her gelene pir demedim.
Hikmet Nur'u var kalemde,
İhya eyle, kır demedim.
İster şah ol ister bilge,
Doğru sözü eyle ilke,
Adaleti nakşet mülke,
Gönülleri kır demedim.
Söylenecek sözü derim,
Halk dışında değil yerim,
Hakkı teslim et der Kerim,
Hakkın ise sır demedim.
Ne ateş ol ne de maşa,
Göze bakıp takma kaşa,
İbret için yap temaşa,
Yolun uzun, dur demedim.
Varlık varsa yokluk da var,
Bolluk varsa kıtlık da var,
Açlık varsa tokluk da var,
Sefaleti sür demedim.
Hüsnü niyet adın olsun,
Ahde vefa tadın olsun,
Onur, şeref katın olsun,
Halden hale gir demedim.
Mustafa Hoşoğlu
08.10.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Demedim Mi?
Demedim Mi?
Sorma aşkın gizemini
Aşk ağlatır demedim mi?
Gözyaşıdır tek zemini
Aşk ağlatır demedim mi?
Aşk yolunda ömür biter
Gözün yaşı akar gider
Hasret buram buram tüter
Aşk ağlatır demedim mi?
Hangi dalda bülbül ötse
Bekler durur, hasret bitse
Her ne kadar hoşa gitse
Aşk ağlatır demedim mi?
Aşk kanunu, acı ferman
Hasta eder, vermez derman
Hiç yaklaşma, aman aman
Aşk ağlatır demedim mi?
Aşk, aklını alır baştan
Gel bir daha düşün baştan
Kirpik ıslak olur yaştan
Aşk ağlatır demedim mi?
Aşk acısı etmez kerem
Aşka düşen olur verem
Nasihattir bir tek çarem
Aşk ağlatır demedim mi?
Aşkın yolu mantık dışı
Hep hayale dalar kişi
Unutturur yazı-kışı
Aşk ağlatır demedim mi?
Aşk tutkudur, başa bela
Çıkmaz sokak bir tabela
Yorulsan da vermez mola
Aşk ağlatır demedim mi?
Mustafa Hoşoğlu
30.07.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Demedim...............O
Demedim
Beni benden çalma güzel.
Aşka gücüm var demedim,
Günahımı alma güzel.
Senden gayrı yar demedim.
Saklamakta karım yoktur,
Sevdim diye arım yoktur,
Başkasına yerim yoktur,
Sana kalbim dar demedim.
Sayfan boşsa ekle beni,
Aşk dünyanda tekle beni,
Kalbini aç, bekle beni,
Neden belli, sor demedim.
Kumaşım od, al biç dedim,
Meyim nardan, gel iç dedim,
Ya benimle ya hiç dedim,
Ele varıp sar demedim.
İlacım yok, sızım derin,
Aşk haline bakma serin,
Kalbimdeki köşktür yerin,
Gez içinde, dur demedim.
Özün baksın, ruhun görsün,
Sözün değil gözün vursun,
Bir tek güle kalbin dursun,
Aşk öldürür, zor demedim.
Sözüm dinle, küpe olsun,
Canım sana hibe olsun,
Bu aşk zirve, tepe olsun,
Aklını çok yor demedim.
Ne üstadım, ne de bilge,
Doğru sözü yaptım ilke,
Uç sevdaya, kon bu mülke,
Aşka hicran kar demedim.
Mustafa Hoşoğlu
07.03.2013

DOSTLARDAN:
'Sevda sırdır aramızda
Kanar gizli yaramızda
Saklı kalsın şuramızda
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ele güne ser demedim...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Mustafa Hoşoğlu
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Demedim3
Demedim3
Yar gönlüme hicret eyle
Sebebini sor demedim.
Seviyorsan açık söyle
Hafızamı yor demedim.
Yar, dilimde özel balsın
Seviyorsan gözün dalsın
Aşkım sende saklı kalsın
Ele güne ver demedim.
Ne üstat ol ne de bilge,
Doğru sözü eyle ilke,
Adaleti nakşet mülke,
Bundan güzel kar demedim.
Aklımdasın, başımdasın,
Suyumdasın, aşımdasın,
Git diyemem, döşümdesin,
Yad ellere var demedim.
Sevda sırdır aramızda
Kanar gizli yaramızda
Canlı kalsın şuramızda
Ele güne ser demedim.
Sevda kalpte özel haslet
Özlediysen gözün ıslat
Seviyorsan yakın vuslat
Kanadını kır demedim.
Mustafa Hoşoğlu
11.03.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Demedin...............K
Demedin
Uçan kuşa sorarken,
Bana bir yol demedin.
Yüreğim dost ararken,
Yanımda ol demedin.
Kalbim ıssız, virane,
Adım oldu divane,
Yalnız kalman bahane,
Aşkımla dol demedin.
Dertlidir garip başım,
Ağlarım, dinmez yaşım,
Yok, gönül arkadaşım,
Gel beni bul demedin.
Peteğim var, arım yok,
İşim çoktur, karım yok,
Seveceğim yârim yok,
Beni yar bil demedin.
Tarı ektim yel aldı,
Yarı sevdim el aldı,
Samanlığı sel aldı,
Benimle kal demedin.
Çay bardakta içilir,
Mayıs ayı biçilir,
Yar gönülde seçilir,
Gönlüme dal demedin.
Şansım yok aşktan yana,
Hep acı verdi bana,
Güvenemedim sana,
Ben şerbet, bal demedin.
Aşkı saldım sazlığa,
Kilitledim yazlığa,
Kanamadım azlığa,
Bende aşk bol demedin.
Mustafa Hoşoğlu
30.05.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Demem 2..................K
Demem 2
Al gülün kokusu sarmalı teni
Sevdanın ateşi yakmalı beni,
Feryadım yayılıp bulmalı seni,
Ciğerim delmeyen aşka aşk demem.
Uykusuz koymalı tatlı sözlerin,
Işığım olmalı yıldız gözlerin,
Tenhada işaret olsun izlerin,
Güneşim olmayan yare yar demem.
Ey sevda yağmuru ıslat dizemi,
Dalgalar taşısın gönül vizemi,
Sahile çarpmalı aşkın gizemi,
Sahile vurmayan suya su demem.
Kolay mı zannettin aşkın visali,
Gözlerim dolmalı bulut misali,
Yüreğim coşmalı seller timsali,
Bentleri yıkmayan yaşa yaş demem.
Vefasız çıkıp da terketsen bile,
Unutmamı sanman bil ki nafile,
Adını her lahza almasam dile,
Başımı kırmayan taşa taş demem.
Gönlünü kazanıp sonra satarsam,
Aşk denen fitili yakıp atarsam,
Gözümü çevirip ele bakarsam,
Saçımı yolmayan ele el demem.
Mustafa Hoşoğlu
01.03.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Demem...............O
Demem
Gelişler var ise gidiş de olur,
Hazanı olmayan yıla yıl demem,
Niyeti has ise arayan bulur,
Eşini unutan dula dul demem.
Bir kararın olsun hep sebat eyle,
Şu hayat kervanı akıyor böyle?
Mazeret istemem, var mısın söyle?
Menzile varmayan yola yol demem.
Yaz iken hazırla kışlık çayırı,
Yollar hep düz olmaz düşün bayırı,
Emeksiz nimetin yoktur hayırı,
Dikeni batmayan güle gül demem.
Arıyı sorarsın peteğin nerde?
Hazıra konarsın emeğin nerde?
Kalite ararsın çiçeğin nerde?
Boğazı yakmayan bala bal demem.
Gerçekler hayatta, değil hülyada,
Uyan da gözün aç kalma rüyada,
Eserin anılsın yalan dünyada,
Yarına kalmayan pula pul demem.
Dünyaya her gelen geri dönecek.
Ektiği ne varsa hasat edecek.
Hakk için sevmeyen hesap verecek,
Hesabı yapmayan kula kul demem.
Mustafa Hoşoğlu
28.02.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Demez Bana
Demez Bana
Yar çıktı bağımdan gidiş o gidiş
Adresin bildirip gel demez bana
Kara kış uzadı, bilmiyor bitiş
Baharı gönderip al demez bana.
Ölümcül aşk zehri çıkmaz kanımdan
Hüzünler içmekten bıktım canımdan
Görmemiş edayla geçer yanımdan
Başımı okşayıp gül demez bana.
Beyhude bekledim uslanır diye
Kalbini açmıyor paslanır diye
Mendili çıkarmaz ıslanır diye
Gözünün yaşını sil demez bana
Hıcrana deh deyip saldım çayıra
Kovanım yüklendim çıktım bayıra
Dilerim Mevla'dan gözün doyura!
Peteğim boşaltır bal demez bana.
Çıkmaya çalışır başım üstüne
Gözümü çok görür kaşım üstüne
Neşeyi bulmuştur yaşım üstüne
Felekten bir günü çal demez bana.
Bağımı sorgular bakmaz üzüme
Insanım desem de inmez özüme
Her fırsat suçumu vurur yüzüme
Beşerim desem de kul demez bana.
Mustafa HOŞOĞLU
31.01.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Demledim Şarkıları
Bugün başım efkarlı
Demledim şarkıları
Hüzzam turuna çıktım
Sildim tüm yargıları.
Bu ne peşrev, ne fasıl!
Nasıl dalmışım, nasıl!
Yoruldu sazın teli
Asıl kemanım, asıl!
Belli değil güzergah
Bir rast dedim bir segah
Hicazla gittim geldim
Uşşakla kıydım nikah.
Aklım yine havada
Hayallerim ovada
O makamdı bu makam
Gözüm kaldı neva'da.
Gördüm üç beş halaylı
Eşlik ettim dolaylı
Bırak dedi notayı
Takıl bize alaylı.
Devreye girdi neyim
Kavaldır benim meyim
Kemençem bayılınca
Elimde kaldı yayım.
20.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Demokrasi Yalanı
Demokrasi Yalanı
Endişeli Avrupa
Kaygılı Amerika
Konu terörist ise
Demokrasi harika
Seçilen idam olur
Bıyık altı gülersin
Konu hain olunca
Ayrıcalık dilersin
Ülkede darbe oldu
Alkış tuttu elleri
Darbeye dur denince
Durulması dilleri
İkiyüzlü Avrupa
Terörü sütle besler
Kiminlesin sorunca
Duyulmaz berrak sesler
Seçilen teröristse
Yüksek sesle övüldü
Varsa İslam’dan izi
Meclisinden kovuldu
İradeyi basanlar
Menderes’i asanlar
Onlardır Mursi için
Seslerini kısanlar.
Derindir yaraları
Kirlidir paraları
Haine dokununca
Yükselir naraları.
Hep açıkta kıçları
Fitne fesat içleri
Türk Kimliği taşıyor
Avrupa'nın piçleri
Mustafa Hoşoğlu
08.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Deniz Çalkalanuyi
Deniz çalkalanuyi
Açılmaz kayıklarum
Yürek sevdalanuyi
Yar diye sayiklarum.
Bu gaybana sevdaluk
Denizun dalgasidur.
E yar senun hasretun
Aşkımın belgesidur.
Olmadı, olmaz gibi
Boş yürek dolmaz gibi
Gönül çok arasa da
Dengini bulmaz gibi.
Sabahtan doğan güneş
Odama dolar misun?
Sevduğum benum gibi
Yar diye dalar misun?
Gözümden akan yaşlar
Denize taşinur mi?
Söyleyun uçan kuşlar
Sevdasuz yaşanur mi?
Şu sevda geçidinden
İz bulup geçemedum
Sevda kalbe duşeli
Yolumu seçemedum.
06.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Deniz Gözlüm....................O
Deniz Gözlüm
Sensiz olan hayali nerde olsa kovarım,
Maviliğinde bittim vay benim deniz gözlüm.
Balık adamdan farkım: Ben hayale dalarım,
Yüreğim bir met-cezir oy benim deniz gözlüm,
Donanmalar kül olur yelkenleri açınca,
Tayfalarım toz duman limanına varınca,
Alabora olurum gözlerine dalınca,
Al demirle kalbimi ey benim deniz gözlüm.
Sensizliğin meyvesi kalbimin külleşmesi,
Nazarına bağlıdır gönlümün gülleşmesi,
İşte bundan susmuyor ruhumun dilleşmesi,
Nabzım sen diye atar duy benim deniz gözlüm.
Okyanusları yuttu sonsuz derinliklerin,
Pembe hayallerimi sildi serinliklerin,
Aşkım masmavi etti mavi gelinliklerin,
Mavi gibi gizemli, hey benim deniz gözlüm.
Düş mavi, rüyam mavi, damarımda kan mavi,
Mavi tutkularımla bedenimde can mavi,
Mavi semalarında içimde sevdan mavi,
Mavi boşluğa düştüm, hay benim deniz gözlüm.
Mustafa Hoşoğlu
27.09.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Deniz Üstünde Taka
Deniz üstünde taka
Yol alur baka baka
Seni almayacağum
Şaka soyledum şaka.
Deniz üstünde taka
Yarum ne o fiyaka?
Geldun geçtun yanumdan
Dağları yıka yıka.
Bu gaybana sevdaluk
Yorar adamı yorar
Kızlar yeni geline
Koca tadını sorar.
Bu ayarsuz yureğum
Dolar taşar sel gibi
Habu üç günlük ömrüm
Geldi geçti yel gibi.
Derede alabalık
Kum gibi kalabalık
Ya al beni ya vazgeç
Hasta etti sevdaluk.
Hasta oldum derdume
Oku bağa Yasin'i
Acep nerde bulurum
Bu kızlarun hasını.
08.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Depremin Ardından
Depremin Ardından
Ömür ne ki; hemen biter,
Dünya denen fani handa,
Herkes bir gün veda eder,
Kimi Muş’ta,kimi Van’da.
Bazen dünya bize dardır,
Bazen güneş,bazen kardır,
Müminlerin hakkı vardır,
Kul dediğin her bir canda.
Bu bir ecel,çoktur şekli,
Bazen çoklu,bazen tekli,
Kaderinde etiketli,
Bir gariplik yoktur bunda.
Her bir niyet amel olur,
Uzun ömür emel olur,
İman,sağlam temel olur,
Neden,niçin olmaz onda.
Eğitimin neferleri,
Kitap,kalem,defterleri,
Yarım kalan seferleri,
Tamam olsun Hak İndinde.
Nice isim, kamus gibi,
Azra Bebek Venüs gibi,
On üçünde Yunus gibi,
Derin izler kaldı bende.
Göçenlere Rahmet olsun,
Komşuları Ahmet olsun,
Bu hal bize mihnet olsun,
Bu gün onda,yarın sende.
Üzülürüz, insanız biz,
Yaralara dermanız biz,
Yardım eden kervanız biz,
Acı günde yürü sen de.
Duymak gerek tüm amanı,
Tütsün kardeşlik dumanı,
Şimdi yardımın zamanı,
Bir hareket olsun tende.
İsyan ile dinmez yara,
Sabır ile himmet ara,
Hep yanında olsun vera,
Duaların tutsun zinde.
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Mustafa Hoşoğlu
27.10.2011
Mihnet: Üzüntü,sıkıntı,
Vera: Takva
Mustafa Hoşoğlu
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Der Gibi
Der Gibi
Baktım sevda kuşuna aşkın penceresinden,
Çırpınan kanatları vuslat nerde der gibi.
Doldurdum tabağımı umut tenceresinden,
Yanan dudaklarımla hicranları yer gibi.
Sürekli tazelenir içimdeki özlemin,
Kulaklarımda çınlar aşka dair söylemin,
Düşlerimle mutluyum, olmasa da eylemin,
Halimi gizleyemem, saklanmıyor sır gibi.
Çıkılmıyor içinden, bu sevdalık zor sanat.
Tutkular hep yeşerir tüm zorluklara inat.
Aşk izleri büyüdü, bu yürek olmaz onat,
Yıkadıkça parlıyor, sökülmeyen kir gibi.
Sevda, vuslat ağacı olsa gül verir dallar,
Kavuşmayı beklerken hicrana çıkmaz yollar.
Ne olur kal yanımda! sarıl, kavuşsun kollar,
Sadık dost göremedim candan seven yar gibi.
Derinden gelen bir ses:Koş diyor Dergahına,
Senin şifan ondadır, gir Hakk Nazargahına,
Yüzün dönsün Kıbleye, varsın namazgahına,
Var mı şifa sunacak, Ol İlahi Nur gibi?
Mustafa Hoşoğlu
28.07.2011
Onat: Özenli, düzgün, uygun.
Mustafa Hoşoğlu
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Der Gibi2
Yanaşır yanına hemen yılışır
Ruhumu, gönlümü kaşı der gibi
Aklınını çelmeye senden çalışır
Al beni tenhaya taşı der gibi.
O anda çalışır kalbe sızmaya
Haberin olmadan başlar süzmeye
Gözleri der sana çıksak gezmeye
Bu bakış dostluğun başı der gibi.
Siması karışık, yapmacık belli
Otuzum dese de bilesin elli
Yüreği bilinmez, yumuşak dilli
Gel sıcak tutalım işi der gibi.
Rolünü yaparken halleri sıcak
Dekolte yanında baldırı bacak
Çarpmaya hazırıdır, elektrik kaçak
Beraber geçirsek kışı der gibi.
Kelebek misali süzülüp durur
Tevazu sandığın şeytani gurur
Kanadı açmadan rüzgârı vurur
Sakın ha kaçırma kuşu der gibi.
Asalet sorarsan babası vezir
Sarayda kraliçe, emrinde nazır
Nikâha gerek yok, gerdeğe hazır
Çok çabuk tutalım işi der gibi.
Su gibi olslım, gel de akalım
Mecera seversen hayde çıkalım
Hayalde ne varsa hemen yakalım
Kurununu yanında yaşı der gibi.
Yelkeni açtım der, sen bayrağı aç
Benimle sevgiye olmazsın muhtaç
Sanırsın başina olacak hep taç
Bulunmaz böyle bir dişi der gibi.
Her akıl çözemez böyle bir tipi
Rüzgârı fırtına, yağmuru tipi
Boynunu kavrayıp takınca ipi
Düşünme kuruyu, yaşı der hibi.
Bir dirhem huzurdur asıl gayesi(!)
Böylesi hep uçar, olmaz yayası
Boyası hazırdır çıksa foyası
Bu gün sen besle şu leşi der gibi.
07.10.2019
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Mustafa Hoşoğlu
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Der Gibi-3
Der Gibi
Geçerken uğrayıp kapını çalsam
Gözlerin parlasa, buyur der gibi
Asırlık hasreti gözünde bulsam,
Al şu aç gönlümü doyur der gibi
Geçmişi sorma yar, çok uzun dizi!
Senaryo ağlattı, görmeden bizi,
Yüzüme serpilmiş yılların izi,
Hasreti gönlümden ayır der gibi
Kaderin hükmü var: Ayrılık dedi,
Umutsuz değilsen olmaz ebedi.
Bize de uğrasın gülme nöbeti.
Bu aşkı cihana duyur der gibi
Gözünün yaşını son kez sil yarim!
Gülmeyi hak ettin, haydi gül yarim!
Ben seni hep sevdim, bunu bil yarim!
Olumduz her şeye hayır der gibi.
Cehalet olunca yetmez cesaret,
Sensizlik bir zulüm, azdır esaret,
Meğer, sen diyordu her bir işaret.
Gözüm tek seninle uyur der gibi
Bak, bu gün duymuyor kulak yalanı,
Çok geride kaldı aşkın talanı,
Artık emrinde şu ömrün kalanı.
Kaybetme, ebedi kayır der gibi
Mustafa Hoşoğlu
20.01.2022
Mustafa Hoşoğlu
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Dere Akar Taş İle
Bir yerine bin ah çek
Yetmiyorsa eyvah çek
Sevabı bulamazsan
Tut yerine günah çek.
Sisim var dumanım yok
Dizimde dermanım yok
Dünyayı yakardım da
Elimde fermanım yok.
Dere akar taş ile
Gözüm dosttur yaş ile
Bilmem ne yana gitsem
Habu dertli baş ile.
Oyum var sandığım yok
Dalım var konduğum yok
Aşktan yandığım kadar
Ateşten yamdığım yok.
Hep bayırdır yollarım
Bağlanmıştır kollarım
Yüz bahar daha gelse
Filiz vermez dallarım.
Boşa gülme yüzüme
Bakmayınca sözüme
Bir darlığa düşende
Üfleyen yok gözüme.
13.04.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Dere Akar Taş İle2
Dere akar taş ile
Gözüm bakar yaş ile
Görmedim böyle güzel
Selam verir kaş ile
Saçlar belden aşağı
Zülüf milden aşağı
Tatlı sözler dökülür
Ballı dilden aşağı
Dağlar karsız olur mu?
Ayva narsız olur mu?
Siz söyleyin erenler
Yiğit yarsiz olur mu?
Dereler akar gider
Taşlara bakar gider
Bu sevdanın ateşi
Bağrımı yakar gider
Derenin taşı mısın?
Gözümün yaşı mısın?
Sensiz gülemiyorum
Sen aşkın başı mısın?
Dere yolu taşlıdır
Sevdam kara kaşlıdır
Bu sevdanın yüzünden
Gözüm dayım yaşlıdır
Sevdam bana bakar mı?
Aşk yüreği yakar mı?
Derenin suyu gibi
Gönül suyu akar mı?
İn dereye güzelim
Al dereden taşları
Gel kavuşalım yarim
Sil gözünden yaşları....Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
23.12.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Dereler Akar Gider
Dere denize koşar,
Yatağında durmadan,
Ömür geçup gideyi,
Haci hoca sormadan.
Hasretle yaşayamam,
Aşkunla yokla beni.
Sevdum demen yetmeyi,
Koynunda sakla beni.
Dereler akar gider,
Taşlara bakar gider,
Bu sevdanun ateşi,
Gönlümü yakar gider.
Yol bulup koşamadum,
Gönlümce yaşamadum,
Ne kadar sevdum ise,
Aşk ile coşamadum.
Yanumda durmayinca,
Halumi sormayinca,
Sevdum demen nafile,
Yarami sarmayinca.
Derenun taşi misun?
Gözimun yaşi misun?
Beni hiç güldurmedun,
Dertlerun başi misun?
21.11.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Derman Kalmadı
Derman Kalmadı
Bir ömür yürüdüm vuslat peşinde
Mecalim tükendi, derman kalmadı
Kalbimden vuruldum işin başında
Hesabım görecek ferman kalmadı.
Kar ile kapandı umut dağlarım
Çöllere dönüştü sevda bağlarım
Günbegün eridi yürek yağlarım
Gönül ambarımda harman kalmadı.
Onca acı, hasret neye yaradı?
Aradım bulmadım bir gün muradı
Kavuşmak isterken yollar ıradı
Peşinden gidecek kervan kalmadı.
Hasretin yelleri yaktı bağrımı
İhanet külleri sardı böğrümü
Allah'tan başkası bilmez ağrımı
Acımı dindiren morfin kalmadı.
Vicdanlar kararmış, insanlık hasta
Düzenbaz gülüyor, namuslu yasta
Sevenler sevilmez, ne yapsın usta?
İnsanlık güneşi irfan kalmadı.
Gülüşler yapmacık, bakışlar haksız
Suçlama sipariş, dargınlık köksüz
Sevgiler gariban, sevdalar öksüz
Aşk ile nurlanan Furkan kalmadı.
Mustafa HOŞOĞLU
11.08.2018
Furkan: Delil

Mustafa Hoşoğlu
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Derman Ol Bu Derde
Derman Ol Bu Derde
Sana yar diyeli kalmadı halim,
Derman ol bu derde, şifa sendedir.
Baharım gelmiyor, kurudu dalım
Derman ol bu derde, şifa sendedir.
Gönlümü çekiyor yar zülfün teli
Gözünden akıyor sevdanın seli
Ruhuma nazar et olmadan deli
Derman ol bu derde, şifa sendedir.
Yar sensiz hayatım karlı bir dağdır
Denizim kuruyor, her yanım sığdır
Hayat bulutunu üstüme yağdır
Derman ol bu derde, şifa sendedir.
Anlamak zor imiş aşkın dilinden
Tabipler ne bilsin gönül halinden
Ab-ı hayat meyim senin elinden
Derman ol bu derde, şifa sendedir.
Cennet, bir bahçedir, onun süsü gül
Kalbimde yaşamaz senden başka gül
Ne olur yarim ol, benim için gül!
Derman ol bu derde, şifa sendedir.
Adresim sensin yar, beni aratma!
Bilmezden gelerek hüzün yaratma
Gözünü çevirip dünyam karartma
Derman ol bu derde, şifa sendedir.
Mustafa Hoşoğlu
21.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Derman Olsun Gücünüz
Derman Olsun Gücünüz
Hayal aş pişirmiyor
Arzı delsin gücünüz
Zan ateş düşürmüyor
İnsaf dolsun gücünüz.
Onca havra, kilise
Çalışıyor iblise
Bir el atın virüse
Derman olsun gücünüz?
İslam yetmiş üç fırka
Çoğu bölünmüş ırka
Efsunlu cübbe, hırka
Şifa bulsun gücünüz.
Her yere uçardınız
Beladan kaçardınız
Kapılar açardınız
Nerde, gelsin gücünüz?
Marifet bezde imiş
Duanız gözde imiş
Keramet sizde imiş
Derdi alsın gücünüz.
Şeyhim öter dediniz
Zulmü atar dediniz
İlme kader dediniz
Derman salsın gücünüz.
Hurafeler tutmuyor
Akledenler yutmuyor
Yanmaz kefen satmıyor
Şerri silsin gücünüz.
Dini yaptın menfaat
Kokuştu her safahat
Nerde kaldı şefaat?
Çare kılsın gücünüz.
Dua Hakka yapılır
Bir tek O'na tapılır
Gayrı şirke kapılır
Bunu bilsin gücünüz.
Ku'ran hep ilim diyor
Akıl da bilim diyor
Menfaat filim diyor
Gelsin çalsın gücünüz?
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Mustafa hoşoğlu
10.04.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Dert Başka İlaç Başka
Dert Başka İlaç Başka
Maddi unsurlar aynı renkler olsa da farklı,
Fıtrat Vahdetten yana,efkar olsa da başka
Hepsi bir mabut bulmuş kimi Hak, kimi farklı,
Gönül Zikrullah ister,dilin yaptığı başka.
Her imkana sahipken bir bakıyorsun mutsuz,
Refah içinde yüzer gelecekten umutsuz,
Bedenine sığmıyor bezgin,yorgun,huzursuz,
Yürek Halikı sorar,kulun taptığı başka.
Bir türlü beğenemez yaşadığı cenneti,
Cehenneme çevirir sonsuz lütuf,nimeti,
Huzura yüz çevirir dost edinir zilleti,
Ruhu Rahman'ı gözler,onun rotası başka.
Gözü suyu göremez deryanın ortasında,
Bütün yollar çıkmazda gönül pusulasında,
Nefis azgın göcebe, bulunmaz rotasında,
Aklı sürü peşinde, ruhun çobanı başka.
Malikanenin içi cehennem koridoru,
Ruhunu hiç açmıyor lüks yaşamın konforu,
Beynini kemiriyor mersedesin motoru,
Kalp ney sesinden yana,sazın nidası başka.
Bedeni ihtiraslar hakim oldu dünyaya,
Fanteziler göz boyar imkan vermez doymaya,
Ar damarı çatladı kalmadı namus, haya,
Deva İlahi çekim,nefsin çekimi başka.
Yürekler kaya olmuş göz hakikati görmez,
Kan bitmiş, yara nasır, zalimin zulmü bitmez,
Mazlumun ahı yerde feryat, figanı yetmez,
Günahsız acı çeker, zulmün şefkati başka!
Hastalık, şirk sendromu, boşluğun adı iman,
İman gereken yerde başka şey olmaz derman,
Nefisler putlaşınca vermez insana aman,
Dermanı vahdaniyet, putun ilacı başka.
Mustafa Hoşoğlu
04.11.2008
Mustafa Hoşoğlu
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Dert İnsana Yol Gösterir
Dert İnsana Yol Gösterir
Tembelliğe süzülme dost
Şeytan rızkı bol gösterir.
Her tersliğe üzülme dost
Dert insana yol gösterir.
Tutumunuz belli olsun
Duruşunuz milli olsun
Düşman ister elli olsun
Gücü doğru dil gösterir.
Senden yüzü bulmasın şer
Haksızlığa göğsünü ger
Mevla daim adil ol der
Eğri yolu kul gösterir.
Adaleti bastırmayın
Dur diyeni astırmayın
Söz hak ise susturmayın
Kemençeyi tel gösterir.
Kaş yaparken sıkma göze
Hiç bir fırka çıkmaz düze
Sahip çıkın her bir cüze
Yaprakları dal gösterir.
Kurt dağları yakmış ise
Devlet halden bıkmış ise
İlmin gözü çıkmış ise
Geleceği fal gösterir.
Mustata Hoşoğlu
02.09.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Dert Üstüne.................
Dert Üstüne
Gül,eğlen,kahkaha at el baksa da şüpheli,
İçini yakmaktansa varsın desinler deli,
Aleme bir dert çokken bin dertle yaşıyorum,
Bakmayın güldüğüme hiç olmadım neşeli.
Her bir derdi düşünüp kafama mı takayım,
İçim yanıyor zaten daha neyi yakayım?
Dert düşünmekle bitmez; unutmak ile biter,
En iyisi; dünyaya pembe gözle bakayım.
Dert denen bir şey yoktur derdi dert edinmesek,
Halimize şükredip mucize beklemesek,
Dünya ne güzel olur:Kör,sağır,dilsiz olsak,
En küçük vesveseyi büyütüp dinlemesek.
Güneşin doğmasını,yağmurun yağmasını,
Rüzgarın esmesini,denizin dalgasını,
Hikmeti ilahiden bağımsız düşünürsen,
Ödemekle biter mi derdin faturasını?
Kapat gözünü görme,tıka kulağı duyma,
Her şeyi merak edip öyle inceden sorma,
Kim ne yaparsa yapsın sen kendi işine bak,
Kulluğun gereği mi; değilse akıl yorma.
Mustafa HOŞOĞLU
Mustafa Hoşoğlu
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Dertlerimi Yazıyorum
Dertlerimi Yazıyorum
Dertlerimi yazıyorum,
Yar okuyup siler misin?
Deli deli geziyorum,
Hallerime güler misin?
Hasretim var özlüyorum,
Yaşlarımı gizliyorum,
Yollarını gözlüyorum,
Sen de beni diler misin?
Dertlerimin gelmez sonu,
Silsem yetmez beşi, onu,
Yar hasretin geçti tonu,
Yüküm ağır, böler misin
Acı dolu duygularım,
Kaçıp gitti uykularım,
Öldürüyor kaygılarım,
Ben ölmeden ölür müsün?
Sızım derin, yürek inler,
Günüm hasta, şifa dünler,
Bir kulağım kapı dinler,
Seher vakti çalar mısın?
Yar endamın del eyledi,
Bakışların kül eyledi,
Hasret gözüm sel eyledi,
Bana derman olur musun?
Mustafa Hoşoğlu
28.04.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Dertlerum Yane Yane
Dertler saymakla bitmez
Hepsini boş koyalum
Gel yarum bir yastığa
Bir ömür baş koyalum
Sevenler kavuşunca
Hem ağlar hem gülerum
Yar için akan yaşı,
Çemberumle silerum.
Başumdaki puşinun
Alı var, beyazı var
Beklerum yarum gelsun
Yüreğumde sözü var.
Yüce dağa sorarum,
Ne bitmeyen kışun var.
Yarum gitme gurbete,
Kalbumde çok işun var.
Uşak senun kalbunde
Acep bir tane miyum?
Yar dedukçe ağlarum
Ben çilehane miyum?
Dertlerum yane yane
Sayamam tane tane
Gönül kavuşmak ister
Gözyaşları bahane…..Nakarat
25.09.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Desene!
Desene!
Yar yaşmağın yan bağlamış
Göz takıldı gül desene
Hasret çeken can ağlamış
Gönlüm alıp gül desene!
Unutmadım sözlerini
Çevir bana gözlerini
Çok aradım izlerini
Kalpten kalbe yol desene!
Aklın fikrin yorarmışsın
Uçan kuşa sorarmışsın
Sen de beni ararmışsın
Boş kalbime dol desene!
Karaları bağlama yar!
Yüreğini dağlama yar!
İçin için ağlama yar!
Aşk kapımı çal desene!
Şu ömrümü yavan etme
Yollarına revan etme
Acı zehri devan etme
Bu kalp senin, al desene!
Boş yüreğim, dolamadım
Gönlüme denk bulamadım
Aşkta karar kılamadım
Bende karar kıl desene!
Mustafa Hoşoğlu
25.12.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Devlet Kapısı
Devlet Kapısı
Aşındırır dururuz devletin kapısını,
Kilitli görür isek sebebi var vermeyiz
İçine girer girmez bozarız yapısını
Bizden başkasına da lazım olur demeyiz.
Muhterem kapı kapı gezerek yalvarmakta
Eğilir ona buna,göremezsin ayakta
Kilit geçer eline, değişir huyu suyu
İşi yatıp yan gelmek,aklı üst basamakta.
Çalışmaya gidersin bulunmaz iki kişi
Yemek saati gelir mevcut tam yirmi kişi
Nasıl oluyor diye şaşırmamak mümkün mü?
Bir Müslüman anlatsa ha bu sihirli işi.
Amele diye girer beğenmez ustalığı,
Herkes kendince amir bilinmez hastalığı
Para çekmekten başka bütün işler fuzuli
Aylıkta yok bereket düşünür haftalığı.
Eğer alıştırırsan olur adamın huyu
Taş atmakla dolar mı dibi sonsuz bir kuyu
Fedakarlık herkese,bir kaç kişiyle olmaz
Gidişe dur denmezse, biter derenin suyu.
Sahte gülüşen yüzde zannetmeyin barış var,
Kul hakkını yemede aramızda yarış var.
Bu dünya şöyle böyle gelip geçer elbette.
Ruhu teslim ederken faydasız yalvarış var.
İhlası sorgulama, bil ki bende zayıftır
Kötü örnek cezp eder,bu can ehli keyiftir
Herkes yiyip içerken nefis sen dur demiyor
İstikbalim adına bugünden bir hayıftır.
Mustafa Hoşoğlu
25.03.2011
Dost Kalemler
Ağam bu işin aslı bananecilikten gelir
Herkes yalnız kendine öz işini iş bilir
Fedakarlık uhuvvet yoktur böyle işlerde
O yüzden tasalanma bunlar hep olabilir.
Muhakkak alışmalı samimiyet, ihlasla
Herkes gitmeli suya elindeki tek tasla
Sonra zaten ayrışır sen bir şey yapmasan da
Emin ol ki sefiller bir olamaz havasla………İbrahim Uludağ
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dokunur söz yerine, lakin özden duyulmaz
devlet sahiplenilse, asla altı oyulmaz
devletin kapısında dokuz takla atıpta
haram helal demeden, herşey cebe koyulmaz......Feyzullah Kırca
Bekler her insanoğlu bir dayı kapısından/
Yutkunur zahmetsizce akçeli yapısından/
Helal haram demeden,umulur başkasından/
Torpil için koşarlar bürokrat arkasından..........Yusuf Yıldırım
Mustafa Hoşoğlu
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Didi
Didi
Didi içerum didi
Hem büyük hem de midi
Efkarlı yıllarumda
Mubarek nerde idi?
Çaykur'un soğuk çayı
Çok sevdi teyze, dayı
İçecek dedunuzmi
Hemen göze batayi.
Didi pazarun koçu
Hicaz, Mekke'nun tacı
Dünyaya gelur gelmez
Gitti da oldi haci.
Didi çayun kardaşi
Birbirinun sirdaşi
Kahve haset etmesun
Dost bellesun yoldaşi.
Doğar doğmaz yayildun
Tüm dünyada duyuldun
Hemen aliştuk sana
Bizden biri sayildun.
Didi tatli dillidur
Ayran gibi millidur
Milyonlar sevdi oni
Asaleti bellidur.
Didi, sıvı dondurma
Üstüne toz kondurma
Doya doya iç oni
Dudağini kandurma.
Durur kutu, şişede
Her daim baş köşede
İkram et misafire
Kayıp olsun neşede.
Onsuz geçmez öğünler
Eğlenceler, düğünler
Didi'yle neşelensin
Torun torba, yeğenler.
Ona değer biçemem
Besmelesuz içemem
İki cihan bir olsa
Ben Didi'den geçemem.
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Mustafa Hoşoğlu
29.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Dikenli Sevda Yolu
Adın sonbahar dedim,
Soyadım hazan oldu.
Yolum aşk yolu dedim,
Gözyaşı cezam oldu.
Rastlamaz vefalısı,
Görünmez sefalısı,
Geldi en cefalısı,
Gururum ezen oldu.
Dikenli sevda yolu,
Karanlık sağı solu,
Rüyalar hicran dolu,
Kâbus çok yazan oldu.
Koştum aşkın seline,
Düştüm yârin eline,
Sürdü âlem diline,
Kuyumu kazan oldu.
Aşka kin katma dedim,
Çamura yatma dedim,
Bir pula satma dedim,
Dudağı büzen oldu.
Sordum gam içenleri
Ateşten kaçanları,
Laf ile uçanları,
Ağıtlar dizen oldu.
25.11.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Dileğimdir
Dileğimdir
Kapıma ulaşsın uzanan yollar
Meyve ikram etsin eğilen dallar
Dostlar da ikramda yarışsın dursun
Diller petek olsun sağılsın ballar.
Tuttuğum nesneler altın taç olsun,
Beleşten gelirim bilmem kaç olsun,
Nemalar biriksin nam-ı hesapta,
Zekatı vermeyen daim aç olsun.
Elem kaçsın benden, keder süç olsun,
Neşede yüzerken yasım hiç olsun,
Kapılar açılsın her neye baksam,
Dileğim bir iken nasip üç olsun.
Hortumlar bağlansın aksın bahçeme,
Çeyizler dizilsin dolsun bohçama,
Şansıma şaşırsın kıskanan yüzler,
Karadan, havadan yağsın bütçeme.
Yatlarım denizde, takalar çayda,
Şatolar Merih’te, villalar ayda,
Güzeller peşimde pervane iken,
Her biri kesilsin bülbül-ü şeyda.
Yürü kulum desin talihim, bahtım,
Şu fani alemde kalmasın ahtım,
Alem-i Bekadan çağrı gelince,
İbret-i aleme ders olsun tahtım.
Mustafa Hoşoğlu
10.11.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Dili Şerbet Aradım
Özlemekte dengim, eşim yok benim
Güldür kalbim, koyma beni pas ile.
Gam içmekten gayrı işim yok benim,
Aşk meyini sunma bana tas ile.
Mecnun halim bilmez neyi, nasılı
Aklım fikrim sırma saça asılı,
Yare vurgun deli gönlüm hasılı,
Ömür bitti hasret ile, yas ile.
Ne adım var, ne bilinen mahlasım,
Sevmek oldu bu dünyada ihlasım.
Aşk yolunda yüzü geçti iflasım,
Teselliler hep uyduruk nas ile.
Sev diyene icap ettim, buyurdum
Açlığımı nasihatle doyurdum
Sol yanımı meçhul yare ayırdım
Tanışmadım bil dilberi has ile.
Kötüleri arayıp da seçmedim,
Vefasız ol diye okul açmadım,
Sev diyenden bir saniye kaçmadım
Kalp dost oldu gerçek aşka küs ile.
Hep bal dudak, dili şerbet aradım,
Kalbi güzel, bir yar idi muradım,
Deh, dedikçe tökezledi kıratım!
Denk gelmedi içimdeki his ile.
04.06.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Dilim Yandı
Dilim Yandı
Yarim bana gülsün diye
Gül kopardım elim yandı,
Boş yüreğim dolsun diye
Bir yar sevdim dilim yandı.
Aşka bandım kana kana
Yari sevdim yana yana
Niye vuslat gülmez bana?
Sordum diye solum yandı.
Günah, sevap benden değil
Gönül aşka etti meyil
Yar uykudan hemen ayıl
Aşk bağında gülüm yandı.
Çok ararken aza geldim,
Mecnun gibi gaza geldim,
Aşk yolunda göze geldim
Kaçam dedim yolum yandı.
Aşk mevsimi uzar gider
Huzurumu bozar gider
Kalpte yaram azar gider
Yaprak düştü, dalım yandı.
Ben sabahım, sen tanım ol
Kalbimdeki tek hamım ol
Hem kanım ol, hem canım ol
Aşk közünde malım yandı.
Ey aşk! sırrın bilemedim
Hep ağlattın, gülemedim,
Bir yar sevdim alamadım,
Yuva derken folum yandı.
Mustafa Hoşoğlu
31.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Dilimden Aldın Sözü
Dilimden Aldın Sözü
Ben yine susamadım
Dilimden aldın sözü
Gözune düşen yeşil
Hangi yaprağın özü?
Dünyanın iki yüzü
Benzer kirli paraya
Ne yazı ne turası
Hiç gülmez fukaraya.
Cimri nasihat ile
Fakire verir ayar
Yüreğin boş olunca
Dolu cep neye yarar?
Herkes bakar işine
Hayat benimle oynar
Yürek kazana girmiş
Lahana gibi kaynar.
Merak eden var mıdır?
Kelamullah ne diyor
Her kelle farklı tellden
Bülbül olmuş ötüyor.
Dünyaya tapan nefis
Asla edemez infak
Cehennem odunudur
Şu ekonomik nifak.
Mustafa Hoşoğlu
11.03.2019

Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dilinde Ballı Badem
Dilinde ballı badem,
Nasıl bırakıp gidem?
Sen gonca gül ben bülbül,
Bırak dalında ötem.
Bülbülüm, gülüm nerde?
Tatlı dil koydu derde,
Bir gün yari görmesem,
Gözüme iner perde.
Şifa var sözlerinde,
Yıldızlar gözlerinde,
Semaları dolaşsam,
Uyurken dizlerinde.
El eder, mendil sallar,
Gel diye haber yollar,
Yarim ile yürürken,
İstemem bitsin yollar.
Dağın arkası bayır,
Sisi dumandan ayır,
Sevdalık çekenleri,
Yüce Mevla’m sen kayır.
Dişi inci-sedeften,
Gözü şaşmaz hedeften,
Sevdam vuslat bulmazsa,
Feryat bitmez bu teften.
16.01.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Dillere Düştü
Dillere Düştü
(Trabzonlu Şehit Bahattin Baştan)
Savrulun bulutlar, çekilin dağlar!
Bir şehit haberi yollara düştü.
Denizler yas tuttu, asuman ağlar!
Güllerin matemi dallara düştü!
Hilal’im gönderden inmesin dedi
Üstüne toz duman sinmesin dedi
Bu coşku, bu sevgi dinmesin dedi
Kabaran duygular sellere düştü.
Hasretle doluydu torban Şehidim
Allara boyanmış urban Şehidim
Bayrağın rengine kurban Şehidim
Bu en son dileğin dillere düştü.
Onbirli kardeşler Havari gibi
Her biri kahraman süvari gibi
Yürekler bir İman duvarı gibi
Cennetin kokusu yellere düştü.
Kahpenin izleri sürülsün baştan
Kalleşin hesabı görülsün baştan
İtlerin defteri dürülsün baştan
Vatan aşkın saza, tellere düştü.
Sen Dinin güzeli, Bahattin doğdun
Namertlik ruhunu şanınla boğdun
Gönülden gönüle aşk olup yağdın
Rahman’ın Rahmeti çöllere düştü.
Mustafa HOŞOĞLU
20.06.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Dillerimi Çözeyim mi?
Susma öyle, konuş dedin,
Dillerimi çözeyim mi?
Sözlerime yanlış dedin,
Dudağımı büzeyim mi?
Ruhum okşar tatlı yüzün,
Şifa bana her bir sözün,
Hayat sunar ela gözün,
Bakmayınca kızayım mı?
Sensiz yalnız başınayım,
Bu alemde boşunayım,
Gül yüzüne aşinayım,
Yüreğine sızayım mı?
Bu göz seni görmek ister,
Selam alıp vermek ister,
Kalpten kalbe varmak ister,
Diyar diyar gezeyim mi?
Gülen yüzün görmez isem,
Sırma saçın örmez isem,
İzlerini sürmez isem,
Rüyalarda sezeyim mi?
Yüce Mevla’m daim Kerem,
Cennetleri Firdevs, İrem…
Sen eyledin beni verem,
Halim O’na yazayım mı?
Güzelliğin bir numara,
Dünya sensiz etmez para,
Hasretindir asıl yara,
Hayalimi çizeyim mi?
Umutlarım yiter ise,
Gözde hasret tüter ise,
Bana aşkın biter ise,
Yar, aklımı bozayım mı?
08.11.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Din Allah'ındır
Din Allah'ındır
Vahiy tertemiz Nurdur
Ona leke katmayın
Kur'ana ters sözleri
Hadis diye yutmayın.
Peygamber yazmayın der
Benim dilimden bir söz
Bu söz döner dolaşır
Dinin hükmü olur yoz.
Hurafe katılırsa
O din Yaşar mı zinde?
Ortağım yok diyen Hak
Ortak yapar mı Dinde.
Peygamberin tek derdi
Allah'ın Kelamıydı
O Kelamın özünde
Vahdetin ilamıydı.
Peygamber bırakmadı
Ne sarık ne de aba
Vahiyden başka her şey
Kutlu Nebiye kaba.
Kutlu Nebi Kur'ansız
Hiç bir hüküm koymadı
İslam'ın düşmanları
Uydurmaya doymadı.
İşte Hakka suresi
Anlatır Peygamberi
Hakka ortak koşmayın
Kur'an ehli rehberi.
(Hakka/44-47)
Bu din Allah'ın dini
Katmayın ini-cini
Şeytanı dost edeni
Yakar Yahudi kini.
Mustafa Hoşoğlu
13.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Din Diye Kin Ekmiştir
Din Diye Kin Ekmiştir
Zulme batan bir nefis,
İnsanlıktan çıkmıştır.
Şer üreten her ofis,
Hakka kinle bakmıştır.
15 Temmuz gecesi,
Yürekte kan acısı,
Ağlar oğlu, bacısı,
Kahpe halka sıkmıştır.
Verdikçe azan o el,
Orduya sızan o el,
Ülkemden tozan o el,
Bu Vatana takmıştır.
İnandık narasına,
Kandık numarasına,
Toplumun arasına,
Hoca diye çıkmıştır.
Nefsi yere koymamış,
Ulu’l emre uymamış,
İhanete doymamış,
Gemileri yakmıştır.
Bakmayın çenesine,
Başlarım hanesine,
Müminin sinesine,
Din diye kin ekmiştir.
Fikri yalan ve bayat,
Kabul etmese dayat,
Nasıl münzevi hayat?
Saraylardan bıkmıştır.
Müslüman’a hep katı,
Yahudi’nin yok adı,
Kurduğu saltanatı,
Nefretiyle yıkmıştır.
Diyaloğa hürmetler,
Dilinde şer ümmetler,
Topladığı himmetler,
Yahudi’ye akmıştır.
Sırtı şerre yasladı,
Müminleri fısladı,
Bugün taşa tosladı,
En sonunda çakmıştır.
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Mustafa Hoşoğlu
17.07.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Din Nasihattir
Din Nasihattir
Şu dünya hengamesi akıllara set çeker,
Ahret denen aynayı fiilinle boyarken…
Esir düşen irade hak yerine şer eker,
Görünür yolun sonu sen nedamet duyarken.
Aklı olan akleder, az konuşur, fikreder,
Her fırsatta oturup tefekkürle zikreder,
Sızlanacak takati buldu diye şükreder,
Çeşit çeşit nimetle lezzetlenip doyarken.
Hataya ısrar etme, arınmanın arı yok,
Tövbeni hep öne çek, geç kalmanın karı yok,
Fırsat elden gitmeden sızlanmanın yeri yok,
Ömür, yıldız misali hayatından kayarken.
Dünyayı boş görenler inzivaya çekilir,
Hak aşkıyla yanarken O’na hasret ekilir!
Bazen uykular kaçar, bazen yaşlar dökülür,
Şu ecel takviminde günlerini sayarken.
Mümin’in hoş görüsü ihlas ile karılsın,
Güzellikler cem olup en zirveye varılsın,
Madem “Din Nasihattir”, nefisler uyarılsın.
Her kul Emri Marufu görev bilip yayarken.
Mustafa Hoşoğlu
28.10.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Dine Etmez Riayet
Dine Etmez Riayet
Dine etmez riayet
Dinler eder rivayet
Din ile aldatırken
İşine gelmez ayet.
Yalanı süsler durur
Etrafa saçar gurur
Allah'a din öğretir.
Şirki beynine vurur.
Fitne fesat durmuyor
Alim olan sormuyor
Kuran ne der acaba?
Kimse akıl yormuyor.
Herkese kanmayalım
Bilmeden yanmayalım
Şu rivayet dinini
Gerçek din sanmayalım.
Herkes bir yol tutuyor
Işkembeden atıyor
Bol menfaat üretip
Akılsıza satıyor.
Kimi kapılar açar
Kiminin şeyhi uçar
Kurana bak deyince
Yıldırım gibi kaçar.
Herkes bir yol içinde
Menfaat, pul içinde
Ey keramet sahibi(!)
Ümmet kan-göl icinde.
Uçak kurtaran veli(!)
Füze durduran veli(!)
Nrdesin, her belayı!
Sona erdiren veli(!)
Musatafa Hoşoğlu
30.07.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Dinmiyor Sancı
Dinmiyor Sancı
İsrail kaosa tuttu çanağı
Barzani peteğe soktu çomağı
PKK sevinmiş, kahpe yamağı
Bakalım kim tutar kirli yumağı.
Şu DEAŞ yobazı sipariş dinci
Yahudi doğarken İslama kinci
Kapıya dayanmış neylesin hancı
Doğum mu, düşük mü? Dinmiyor sancı.
Yahudi okuyor, ABD üfler
Yamyamın elinde çalıyor tefler
Durmadan öldürün buyurdu şefler
Tuzakla örülmüş siyasi gaflar.
Yalancı Avrupa yağlar kazığı,
Gözleri şaşıdır, görmez eziği
Öküzün altında arar buzağı
Hastaya em olmaz hınzır azığı.
Bizde de yok değil Batı aşığı
Sorarsan Müslüman, Hansın uşağı
Elitlik makamı yerden aşağı
Soysuzluk soyundan, yoktur kuşağı.
Birliği tepersen güçten olursun
Çobansız kalırsan emir alırsın
Tarihin bilmezsen yolsuz kalırsın
Her eli öpersen salya yalarsın.
Türk isen Türk gibi yaşa uşağum
Vahiyle yolunu döşe uşağum
İmandan ayrılma, haşa uşağum!
Kur'an-ı taç eyle başa uşağum.
Mustafa Hoşoğlu
26.09.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Diyemedim
Diyemedim
Genlik uçtu gitti ona doymadan
Farkına varıp da hey diyemedim!
Nefesler tükendi durup saymadan
Geçmişe dönerek vay diyemedim!
Saçlarım ağardı, ışığım söndü
Netamet defteri önüme kondu
Gelecek silindi, zamanım dondu
Ömrümü yerine koy diyemedim.
Ayaklar koşmuyor, ıradı yollar
Dökülen yaprağı açmıyor dallar
Tutup çekemiyor takatsız kollar
Dizlerim sızlıyor, oy diyemedim!
İhtiras boş kuyu, bir gün dolmadı
Bu dünya boş imiş, gerçek olmadı
Her telden oynayan hayal kalmadı
Nefsin hevasına kıy diyemedim.
Teselli kar etmez feryat figana
Mola sorulur mu yokuş çıkana?
Kim alkış tutar ki hayal yıkana?
Zalimin zulmüne huy diyemedim.
Eceli durdurmaz nefsin halleri
Gün gelir bülbülün susar dilleri
Kim dedi yorulmaz sazın telleri?
Vesvese çalana ney diyemedim.
Mustafa Hoşoğlu
16.06.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Diyemedim!
Sevdaya bulaşmak aklımda yoktu,
Kalbimin sesine dur diyemedim!
Efsunlu bakışlar çıkmaza soktu,
Bir gönül ehline sor diyemedim!
Kendimi bu aşkın içinde buldum,
Kaçtıkça eridim, sevdikçe soldum,
Yangınım büyüdü, nar ile doldum,
Gönül sultanıma yar diyemedim!
Züleyha rolünde çıktın karşıma,
Yusuf’un halini sardın başıma,
Sararan yaprağım düştü yaşıma,
Tabibe yaramı sar diyemedim!
O ceylan bakışta tutkuyu gördüm,
Bu halim ne diye fikrimi yordum,
Peşinde gezdiğim yılları sordum,
Ömrümü geriye ver diyemedim!
Şu sevda oyunu yaktı başımı,
Ayrılık korkusu döktü yaşımı,
Hallerim perişan, bilmem işimi,
Ufukta bir umut var diyemedim!
Bu dünya sevdasız zor gelir bana,
Yâr yoksa lalezar dar gelir bana,
Sevip de ayrılmak ar gelir bana,
Kapımı çalana gir diyemedim!
08.06.2014
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Diyemedim-2
Diyemedim-2
Kader ağla demiş, nasıl güleyim(!)
Şu fani dünyaya yar diyemedim!
Menzil'in yolunu nerden bileyim?
Benim de bir şeyhim var diyemedim!
Haktan gayrısına olamadım kul
Dünyada sefilim, ahiret meçhul
Kırk yıldır görmedim cepte iki pul?
Mevla'ya el açıp ver diyemedim!
Kendimde ararım daim hatayı
Nirvana değilim, sevmem Buda'yı
Belki yol bulurdum bilsem Muta'yı(!)
Yoluma üç huri ser diyemedim!
Cariye hak demek nefsin cinneti
Kuran'da nikah var, neyin sünneti?
Dinde satmak var mı kula Cenneti?
Bu yolu sevmişler, dur diyemedim!
Dinler uydurulmuş dine mukabil
Taş atıp duruyor onca Ebabil
Kendinden olmayan kurbanlık Habil
Sen önce nefsini vur diyemedim!
Kul Vahyi satıyor, kurdu pazarı
Vahdeti görür mü putun nazarı?
Ne zaman bulacak İman hazarı?
Hakkın Kelamı'na sor diyemedim!
Mustafa HOŞOĞLU
09.10.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Diyemem
Diyemem
Duman dağa süzüldü
Güneşe kal diyemem
Yârin sözü verildi
Gel beni al diyemem
Sevdayı bilmeyene
Kalbime gülmeyene
Gönülden sevmeyene
Kapımı çal diyemem
Değil gönül erbabı
Bilmez irfan, adebi
Görmedi aşk mektebi
Kalbime dol diyemem
Susmak ölü işidir
Sevmek veli işidir
Aşk bir deli işidir
Akıllı ol diyemem
Nefreti silmiyorsa
Sevmeyi bilmiyorsa
Aşk için gülmüyorsa
Dermanım bul diyemem
Alıp da vermeyene
Kalp gözü görmeyene
Derdimi sormayana
Sırrımı bil diyemem.
Aşka hile katmışsa
Dostu pula satmışsa
Şeytanı dost tutmuşsa
Yaşımı sil diyemem.
Maşuk, aşka yar olur
Aşkı için var olur
Görmeyince dar olur
Her ota gül diyemem.
Sevgi ebet ve ezel
Bahar çiçekle güzel
Petek arıya özel
Şekere bal diyemem.
Seven güler, güldürür
Sevgi kini kaldırır
Nefret aşkı öldürür
Bu yola yol diyemem
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Mustafa Hoşoğlu
08.02.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Doğru Bak Doğruyu Gör
Namazın rekatını bilemeyen nesilden,
Düşünüp duruyorum: Farkı var mı fosilden?
Madem Şeytan düşmandır Nebiye biat eyle,
Davam haktır diyorsan uğrunda cihat eyle.
Hayır yaptım zannetme, kalpten değilse infak,
Hem mal gider hem huzur, içine dolar nifak.
Tefekkürden uzaksan tüm zamanın israftır,
Haktan gayrı yatırım boşa giden masraftır.
Allah için seversen birliğe davet eyle,
Doğru bildiğin yolu dilin döndükçe söyle.
Kulda kusur arayan insanın şerlisidir,
Eğer nadim olmazsa o Nar’ın yerlisidir.
İman’ın ikramıdır şehitlik mertebesi,
İsyan halinde ölen Cehennemdir rütbesi.
Fırsat kaçmış olacak tedbir almasan şayet,
Elinde imkan varken tefekkür et, secde et.
Tembellik hastalıktır, tedavi edilmeli,
Kalbe şifa sunanın peşinden gidilmeli.
Kendi kusurlarını hoş görüp af eyleme,
Elin kusurlarını ulu orta söyleme.
Bir kuralı koyarken adil ve tutarlı ol,
Önce kendin uygula senden sonra olsun yol.
Zarardan dönmek kardır, hatalarından başla,
Hakkı hakim kılmada çalış can ile, başla.
Toparlan ve gülümse, telefonu açmadan,
Konuşan memnun olsun yüzü senden kaçmadan.
Olduğun gibi görün kalbine huzur dolsun,
Aradığın dostların seni fark edip bulsun.
Kimseye aldırmadan hep doğru ışığı yak,
Karşındaki kişiye durduğu noktadan bak.
25.09.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Doğru-Yanlış
Doğru-Yanlış
Kim yapacak bir bilsem doğrunun tarifini,
Herkesin sazı başka, akortlar çeşit çeşit,
Sözde alim çok ama görmedim arifini,
Düzenbazın hayası aymazlığıyla eşit.
Kurtlar kuzu postunda severler melemeyi,
Marifet,doğru diye sunmaktır her hileyi,
Doğrunun yeri yoktur sistem yanlıştan yana,
Dünya dönüyor dedi,astılar Galile’yi.
Hırsıza dur demek suç, soyguncuya karışma,
Vatan, millet diyerek geçmişinle yarışma,
Ek fitne tohumunu,sarsın bütün Vatanı,
Ecnebiye kucak aç,kardeşinle barışma.
Vatan sevgisi diye menfaat yarışı var,
Utanmazın sesi gür, sahte yakarışı var,
Hak-batıl ekseninde gafleti rehber ettik,
Zalim, zulüm satarken hep barış çağrısı var.
Üretim neyinize,dertlerin alası var,
İlim-irfana engel tesettür belası var,
Yayın fitne fesadı, vursun kardeş kardeşi,
Demokrasi adına azınlık yarası var.
Arkalar sıvazlanır ele kulluk yaptıkça,
Johnnyler neşelenir sen özünden saptıkça,
Öz halkına zulümü şeref,izzet sananlar,
Fatih oldu zanneder iki kemik kaptıkça.
Mustafa Hoşoğlu
09.08.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Doğum Günü
Doğum Günü
Aşkım doğum gününde güzelluk yağsun sağa,
Pasta ile gelurdum haber verseydun bağa,
Üflerdum mumlaruni gözüm bakarken sağa,
Gözlerun mayişarak sen de bakardun bağa?
Haçan senun varluğun neşe verur canlara,
Güzelluk saçayisun gözüne bakanlara,
Senun varluğun ile aydınlanur yollarum,
Teşekkür edeyirum seni doğuranlara.
Kız senun güzelluğun değil sıradan öyle,
Selamuni alunca memnun olurum böyle,
Sevindir garibani, hem de öp ellerinden,
Annene uğrayınca selamımı da söyle.
Üflerum mumlaruni sen hiç yorulmayasun,
İyiliğim seversan böyle güzel kalasun,
Sağa uzun ömürler ve de huzur dilerum,
Ne muradun var ise oni kolay bulasun.
Çiçekler sevgi saçar hem ucuz hem de beleş,
Çiçeklerun içinde var midur sağa kardeş?
Gezdum karadenizi, baktum tüm çiçeklere,
Çok çiçek gördüm ama bulamadım sağa eş.
Yüreği çirkin olan bir dosta selam vermem,
Sıcaklık açısında senden başka dost bilmem,
Hep güzeli ararken sen çıkmışsın karşuma,
Gözüm sağa bakarken mümkün mü çirkin görmem?
Aşkum olman armağan,nazarun bin teşekkür,
Bizi bir yapan güce eylemeli çok şükür,
Çok şiire gerek yok, sen en güzel şiirsun,
Sen akluma düşünce gider benden tefekkür.
Mustafa Hoşoğlu
Mustafa Hoşoğlu
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Doktor Bey
Doktor Bey
Bişeler oldi bana
Yanayirum doktor bey
Nasil anlatsam sana?
Kanayirum doktor bey.
Güzellere aşığum
Görinmeyi maşuğum
Kayip oldi ışığum
Söneyirum doktor bey.
Her tuttuğum köşeli
Olamadum neşeli
Sevda kalbi eşeli
Donayirum doktor bey.
Sorsalar yaşum onbeş
Nüfus deyi ellibeş
Hayal gelur bana hoş
Banayirum doktor bey.
Bıçak taşi doğramaz
Aklum oni kavramaz
Ecel bana uğramaz
Sanayirum doktor bey.
Yol yorar az gidersem
Hazmedemem ne yersem
Nerde bir çiçek görsem
Konayirum doktor bey.
Yüreğumde yok kibir
Akluma gelmez kabir
Dişlerumi yılda bir
Yonayirum doktor bey.
Güzelluk saçanlari
Gül gibi açanlari
Kalbumden geçenleri
Sunayirum doktor bey.
Eskiler olsun yeni
Birisinun var beni
Bilmem kim sever beni?
Deneyirum doktor bey.
Kimisi beni gerer
Kimi durmadan yerer
Hepsini birer birer
Anayirum doktor bey.
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Kalbum alup satayi
Biri çalum atayi
Biri kafa tutayi
Sineyirum doktor bey.
Hayatun tortusundan
Şu nisa ordusundan
Hatunun korkusundan
Tüneyirum doktor bey.
Biri bak der buzağa
Biri çeker tuzağa
Kaçmak için kızağa
Bineyirum doktor bey.
Güzel vermeyi suyi
Hepsinun ağır huyi
Kazdilar bana kuyi
İneyirum doktor bey.
Mustafa Hoşoğlu
15.03.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Dolar
Dolar
Dolar sert düşüyor dönmüyor geri
Güvendiğim yollar kar ile doldu.
Kalbimde boş durur Liranın yeri
Euronun yüreği kor ile doldu.
Hayalim çürüyor nerde ektiğim?
Boş hayal mı imiş kura baktığım?
Bankalar kapandı nedir çektiğim?
Yüreğim yanıyor, nar ile doldu!
Sis ile kapandı umut dağlarım
Tipiye tutuldu döviz bağlarım
Çaresiz beklerken içten ağlarım
Algıyı satanlar şer ile doldu.
Fayda gelmez derler zehirli özden
Çektiğim bu çile Billahi gözden
Bozarsın dediler elliden, yüzden
Ruhum döviz derken har ile doldu
Bir iner bir çıkar, nereye kadar?
Reis dedi tamam, buraya kadar
Döviz bürosuna kuruldu radar
Gamzeler gülmüyor, ter ile doldu.
Kora dolu düştü, uçmuyor küller
Şom ağız susuyor, kilitli diller
Kelleyi düşürmüş karanlık eller
Lira'da duranlar nur ile doldu.
Mustafa Hoşoğlu
20.12.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Doldur Keseyi
Doldur Keseyi
Helalmiş,harammış,takma boş şeyi
Düşünme yatayı,unut düşeyi,
Ufaktan alıştır,doldur keseyi,
*Üç günlük dünyada ara neşeyi,
*Kırılsın kadehler,boşalt şişeyi.
Hak imiş,hukuk muş senin neyine,
Mazlumun ahini takma şeyine,
Namını yaysınlar fakir köyüne,
*Üç günlük dünyada ara neşeyi,
*İpeği ser de yat, kaldır kuşeyi.
Yükselmen erişsin şimşek hızına,
Tenezzül eyleme komşu kızına,
Ecnebi bulursan katlan nazına,
*Üç günlük dünyada ara neşeyi,
*Dostunu çaktırma, uyut Ayşe’yi.
Ağlamak olur mu herkes gülünce,
Dünyada gülmeyen gülsün ölünce,
Mazeret bulunur zaman gelince,
*Üç günlük dünyada ara neşeyi,
*Vasatla yetinme, iste en şeyi.
Bulanık sulardan eğilip içme,
Kolayı var iken zorunu seçme,
Babanın hayrına kâındanr geçme,
*Üç günlük dünyada ara neşeyi,
*Fakire bilet yok, kapat gişeyi.
Her zaman dost edin peşin satanı,
Gidenler gelmiyor, düşün Atanı,
Üç kuruş bulursan salla vatanı,
*Üç günlük dünyada ara neşeyi,
*Zahmetsiz,emeksiz edin her şeyi.
Bilirsin,uzundur o son yolculuk,
Mideyi doyurmaz sağ ve solculuk,
Mezardan dönecek kula kulculuk,
*Üç günlük dünyada ara neşeyi,
*Giderken al götür, verme bir şeyi.
Kefenin cebi yok, sarıl ipine,
Toprağın bol olsun, yürü dibine,
Geleni çevirmez, bakmaz tipine,
*Üç günlük dünyada ara neşeyi,
*Cehennem geniştir, var dön köşeyi.
Mustafa Hoşoğlu
24.09.2011
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Dostlardan:
Keseyi doldurup, yüküne ekle,
Yokuşa gelince, tekle ha tekle,
Ne işin var senin, işle, bitekle,
*Üç günlük dünyada ara neşeyi
*Çek kafayı bir de, unut herşeyi......... Nafi ÇELİK....
Mustafa Hoşoğlu
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Dolu Başak Gibiyim
Dolu Başak Gibiyim
Boş ver diyemiyorum şeytanın her işine
Dolu başak gibiyim, başım eğik gezerim.
Kul sırrı çözemezse dert dolaşır peşine
Gam,derdi bilmeyenin hallerini süzerim.
Her başı dik duranın içi doludur sanma
Her havada gezenin kadri uludur sanma
Kulu hakir görmenin Hakkın yolu'dur sanma
Nefsini övenlerin hallerinden bizarım.
Derdi sorgulayamam, derde derman ararım
Sıkıntılar boş değil, hikmetini soraraım
Bir sırrı çözemezsem ertelenir kararım
Duyduğum çözümleri bir kenara yazarım.
Acı, olgunlaştırır, adı tecrübe olur
Tecrübeyi belleyen kendine bir yol bulur
Her şey elden çıksa da o yol sermaye kalır
Dikensiz gül diyenin dillerinden bezerim.
Fikir fukarasının eksik olmaz elemi
Azap sebebi gibi görür koca alemi
Parmağı balda olsa kandan çıkmaz kalemi
Şükrü bilmez efkara ancak mezar kazarım.
Aklı kullanmayana medhiyeler dizemem
Boş hayaller peşinde pervasızca gezemem
Nefsin peşine düşüp İblis gibi azamam
Kibir tohumlarını nefretimle ezerim.
Mustafa HOŞOĞLU
16.03.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Dolunay Gözlerin
Dolunay Gözlerin
Dolunay gözlerin geceme düşer
Hasretin içerken aklımı alır
Yar seni özlerken gözlerim şişer
Yanağımda ıslak hayalin kalır
Bu nasıl özlemek, nasıl bir rüya!
Sanki koca çölün hasreti suya
Bağrımda ateşin, yüzümde hayâ
Çırpınan heceler dilimde ölür.
Yar sonu olmayan âlem gibisin
Bir anı susmayan kalem gibisin
Şifası bulunmaz elem gibisin
Aklımda öldürsem kalpte can bulur.
Ne yapsam olmuyor, dolmuyor yerin
Çırpınıp dururum, özlemin derin
Buzlara sarılsam sönmüyor narın
Bu gönül cihanda yar seni bilir
Mustafa HOŞOĞLU
20.01.2022

Mustafa Hoşoğlu
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Domates
Rusya istemem dedi
Domates çok kırmızı
Fiyatı geçti eti
Sanki ağanın kızı.
Patlıcana ne oldu?
Üç günde dibe vurdu
Salatalık da soldu
Patates yayı gerdi.
Putin dedi alamam
Tükürdümse yalamam
Orkestramız boğuldu
Artık zurna çalamam.
Adından söz ettikçe
Domates nazlanıyor
Seracılar kaygılı
Çiftçiler sızlanıyor.
Arz-talep teorisi
Çıkarıldı satışa
Bir kasa domatese
Az gelur 10 Nataşa.
Şu mübarek ne imiş
Sanki Kabe Hurması
S 400 lere karşı
Dometes savunması.
04.05.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Don Ciris Mi Endoka?
Don Ciris Mi Endoka?
Don ciris mi endoka?
Stecis midi holeya
Eniksa din karthiyam
Ebikase foleya.
Koriz anda i thase
Do matim e tholothe
Eğabose an lesme
Narhume na fhelose.
Evrekse eriğasam
Do pulim eforiksa
E koriz din karthiyam
Esena ehoriksa.
Thavenis atha açi
U kloşkese terisme
Da xronam ethavane
Yapiyo uberisme?
E lisa da maliyas
Mada şeram xtenizo
Miya ne filonase
Din karthiyas anizo.
Do koriz ley di mana
Pona eho munkrizo
Ena pethi evreme
Eğo thelo nandrizo.
Mustafa Hoşoğlu
18.02.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Dostlar Bugün Yastayım
Dostlar Bugün Yastayım
Boncuk öldü kafes boş
Dostlar bugün yastayım
Neşem soğuk, yüz mayhoş
Dostlar bu gün yastayım
Çırptı kanatlarını
Büktü dudaklarını
Astı yanaklarını
Dostlar bugün yastayım
Hanım telefon açtı
Neşem büsbütün kaçtı
O başımıza taçtı
Dostlar bugün yastayım
Şimdi boş kaldı kafes
Artık almıyor nefes
Yıkıldı oğlum Enes
Dostlar bugün yastayım
Ailece ağladık
Karaları bağladık
Ciğerimiz dağladık
Dostlar bugün yastayım
Dilimde rumuzlarım
Boş kaldı omuzlarım
Düşündükçe sızlarım
Dostlar bugün yastayım
Hiç doymazdı oyuna
Alışmıştık huyuna
O minnacık boyuna
Dostlar bugün yastayım
Terk eyledi oyunu
Vitaminli suyunu
Şirin,tatlı huyunu
Dostlar bugün yastayım
Kaderin tasa idi
İlahi yasa idi
Ömrün çok kısa idi
Dostlar bugün yastayım
Boğulsak da yaşlara
Baş vurulmaz taşlara
Selam bütün kuşlara
Dostlar bugün yastayım
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Mustafa Hoşoğlu
11.01.2011
DOSTLARDAN
Hangi vicdan sızlamaz
Ölümden ibret almaz
Minik bir kuş olsa da
Dostlar bu gün yastayım….F.H.K
BİR KUŞUN DAHİ ÖLÜMÜNE DAYANAMAYIZ
ÖLÜM DENİLEN İBRETİ NİÇİN? HİÇ ALMAYIZ
BUNLAR İÇİN NEDEN TEFEKKÜRE DALMAYIZ
DOSTLAR BUGÜN YASTAYIM........FİKRET GÜRSOY
Kanat çırpar öterdi
Derdim tasam biterdi
Tek varlığı yeterdi
Dostlar bu gün yastayım....İsmihan Erdoğmuş
Mustafa Hoşoğlu
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Dostlar, Bugün Bayramdır
Dostlar, Bugün Bayramdır
Dostlar, bu gün bayramdır, doğum günümüz olsun
Sevgiyi taç ederek muhabbetle coşalım.
Bütün yüzler gülerken kalplere huzur dolsun
Ay yıldızın altında gel barışa koşalım.
Yeşil ile güneşin bayırda buluştuğu,
Mavi ile karanın sahilde konuştuğu,
Kırlarda çobanımın kavalıyla coştuğu,
O lirik atmosferle engelleri aşalım.
Gelin gibi süslenmiş hamsi yüklü takalar,
Üstümüzde uçmasın kuzgunlar, akbabalar,
Bir başka neşelidir martı ile sakalar,
Karadeniz misali bendimizden taşalım.
Mutlu yarınlar için onca şehidi verdik
Ebedi bayramları kanımız ile derdik
Rahmana kurban için bedenimiz gerdik
Gülüşen gözler ile gönüllere düşelim.
Dedem şehit olmadan kahraman bir çavuştu,
Gökte kara bulutlar heybetiyle savuştu,
Artık şerefelerim müezzine kavuştu,
Ülkeme yan bakanın ciğerini eşelim.
Gezelim haneleri komşular bizi bekler
Kahve dolu fincanlar 40 yıllık izi bekler
Geçmişine dua et, ruhları sizi bekler
Ecdadımın şanını yad ederek pişelim.
Mustafa Hoşoğlu
31.08.2017

Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dostluk
Dostluk
Dost deyip de basarsan o sıcacık bağrına,
Ben bu sonsuz deryaya nasıl değer biçerim?
Dilerim ki yüreğim ilaç olsun ağrına,
Bengi nazar edersen ben kendimden geçerim.
Bu nasıl bir zenginlik hep verirsin kendinden,
Seni her düşünmemde geçiyorum kendimden,
Dost kaldığın sürece neyleyim dünya malı?
Bir gün küsersen benden kim kurtarır derdimden?
Zaman geri gelmiyor kaydet her bir sözümü,
Seninle bütünleştim, özün yaptım özümü,
Eğer bu gün mutluysam dostluğundur sebebi,
Görmeni çok isterdim parlayan şu gözümü.
Dostla süslü olmayan hayat her dem boşluktur,
Dostluk kalplere şifa, gönüllere hoşluktur,
Ben şu fani dünyada görmedim dosttan güzel,
Her şey gelip geçici, baki kalan dostluktur.
Mustafa Hoşoğlu
19.06.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Dostluk
Dostluk yan yana gelip, oturmak mı diz dize?
Kalpten kalbe akarken bakışmaktır göz göze.
Yalnız kahve yavandır, sevgi doldur fincana,
Gönülden bir muhabbet can katacaktır cana.
İkram kalpten değilse zevk ile içilir mi?
Kalpten gelen dostluğun değeri biçilir mi?
Zoraki dost olunmaz, dostluğu sevgi besler,
Sevgi büyür aşk olur kalpten taşınca hisler.
Gerçek dostluk odur ki, menfaatten beridir.
Dostun candan gülüşü tüm buzları eritir.
Gerçek dostunu bulmak bir insanın karıdır,
Dost aşkımla yanarsa o kalbimin yaridir.
21.02.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Dostun Böylesi
Dostun Böylesi
Hoş geldin kadim dostum bu ne güzellik böyle,
Söyle bana yerini seni nerden alayım?
Yeter ki dilin dönsün geleceğini söyle,
Beklemek de ne imiş yolda sabahlayayım.
Dostluk özellik ister bakmaz makam,mevkiye,
Güzelliği borçludur yürekteki sevgiye,
Dost aklına gelince durduramaz Türkiye,
Geleceğini bildir özel uçak yollayım.
Gönüller bir olunca sızı kalmaz yaranda,
Koca dağlar duramaz dost yürekle aranda,
Bütün yollar birleşir Rize’de Dağmaran’da
Sen bana bir alo de hemen gelip bulayım.
Geldi yemek menüsü çeşit fisebilillah,
Hangisinden başlasak ben şaşırdım, Bismillah
Bir güzel yedik doyduk şükür Elhamdülillah,
Yarın ne taraftasın söyle orda olayım?
Bu ne güzel misafir; seni alır gezdirir
Açar özel masayı nimetleri dizdirir,
Doyasıya yedirir, ikramıyla bezdirir,
Yarın nerdesin söyle akşam orda kalayım?
Tatlıya yer kalmadı onca etin üstüne,
Çatal,kaşık kayboldu,düştük setin üstüne
Çay da acayıp gitti bu nimetin üstüne,
Zaman ne çabuk geçti dönüp baştan alayım.
Eksilmesin çoğalsın hatırın soranların,
Kapını aşındırsın elpençe duranların
El öpmekte yarışsın etrafın saranların,
Canın yemek mi ister hemen haber salayım.
Her şey emrinde olsun kısalmasın kolların,
Halılarla, güllerle bezensin tüm yolların,
Katlanarak çoğalsın cebindeki pulların,
Söyle bana yerini dağı taşı deleyim.
Arkadaşlığın eşsiz, dost olarak özelsin,
Endamın karizmatik, yüreğinle güzelsin,
Unutmayı düşünme beni cidden üzersin,
Aklıma geldiğinde huzur bulup güleyim.
09.07.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Mustafa Hoşoğlu
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Doyamadım
Doyamadım
Tabip derdimi sordu
Gönlüme kıyamadım
Bu hasret beni yordu
Yılları sayamadım
Ayrılık zulüm bana
Sensizlik ölüm bana
Gel sarıl gülüm bana
Ben sana doyamadım
Salmış zülfün telini
Bala banmış dilini
Yârim ince belini
Sarayım diyemedim.
Yar varlığın sezeli
Aşka rota çizeli
Senden başka güzeli
Kalbime koyamadım
Nicesini eledim
Gönlüm sana biledim
Ben hep seni diledim
Başka ses duyamadım.
Yar gönlüme binmişsin
Ta kalbime inmişsin
Her yanıma sinmişsin
Kokunu yayamadım.
Mustafa Hoşoğlu
06.07.2020
Mustafa Hoşoğlu
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Dön Gel Sevdiğim!
Dön Gel Sevdiğim!
Yar gittin gideli hasret içerim
Yollara baktırma dön gel sevdiğim!
Gönlüme ektiğin yasın biçerim
Yaşımı döktürme dön gel sevdiğim!
Hangi dağa kaçtın bilmem maralım
Bilirsin ben sensiz gülmem maralım
Ölürüm kendime gelmem maralım
Bu cana çektirme dön gel sevdiğim!
Hicranın yüzünden deli gibiyim
Kurumuş ağacın dalı gibiyim
Mecalim kalmadı, ölü gibiyim
Hayattan bıktırma dön gel sevdiğim!
Kış geldi haneme, dondu saçağım
Her yanım buz tuttu, üşür kucağım
Yıllardır tütmüyor viran ocağım
Damımı yaktırma dön gel sevdiğim!
Açmadan kuruyan bir gül gibiyim
Kokusun yitirmiş sümbül gibiyim
Durmadan şakıyan bülbül gibiyim
Boynumu büktürme dön gel sevdiğim!
Nicedir şu yüzüm gülmez oldu yar
Bu garip yolunu bilmez oldu yar
Bir selamın dahi gelmez oldu yar
Yüreğim söktürme dön gel sevdiğim!
Mustafa Hoşoğlu
19.10.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Döne Döne
Döne Döne
Hakikat güneşinin henüz akşamındayım,
Pusulam rüzgârgülü, aşk tüter döne döne,
Ol İlahi Vuslatın çekim kapsamındayım,
Özü arayan sesi ney yutar döne döne.
Semazen açıverdi dervişin kafesini,
Ta içimde hissettim neyzenin nefesini,
Eğildim dinliyorum kalbimin aşk sesini,
Duvara çarpan zerre hep Hu der döne döne.
Ruhum Habibi düşler eller açık semaya,
Dilim Esmayı işler beden kalkar semaya,
Bitmez fuzuli işler, sırt çevirdim dünyaya,
Tevhidi arıyorken, gün biter döne döne.
Masivadan sıyrılır içen ab-i şerbeti,
Kendine diyar seçer Hakka vuslat gurbeti,
Asıl akıl sahibi kaçırmaz bu serveti,
Dünyadan uzaklaşıp ruh gider döne döne.
Zikir pervane ise tefekkür kanatları,
Rüku ve secde ile çıkılır gök katları,
Tevekkül neticesi Hakk sunar sanatları,
Miraca vuslat için kalp atar döne döne.
Daldım küre-i arzın çeşit çeşit rengine,
Arşı alaya baktım, ram oldum ahengine,
El açıp niyaz ettim Nihayetsiz Zengin’e,
Yıldızlar nurlarını şen tutar döne döne.
Kul, süsler imanını takva sırçası ile,
İlmi rehber edinir irfan çorbası ile,
Siler kalbin pasını haya fırçası ile,
Mahşeri prova için dil öter döne döne.
Her zerre bir maddeye özünü feda eder,
Gezegen mihverinde şükrünü eda eder,
Gün gelir fani beden doymadan veda eder,
Sonsuzluk lezzetini can tadar döne döne.
Mustafa Hoşoğlu
15.03.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Dönemedim Özüme
Dönemedim Özüme.
Bakma,dur diyemedim illa bakmak istedi,
O anda tüm benliğim esir oldu gözüme,
Kopardı beni benden, pulsuz satmak istedi?
Bütün kimyam değişti, dönemedim özüme!
Müştak oldum o yare, endamı ferman yazar,
Al yazma ne eylesin zülüf perçeme sızar,
Uslanmaz tatlı nazı, cilvesi huzur bozar,
San ki Cennet Hurisi bakışı bengi nazar.
Karşında süzülüşü bırakmaz mecal, takat,
Tutkusu mezar kazar hayali eder sakat.
Öyle bir aşk odu ki kimse bulmaz ifakat,
Faydası yok figanın yar etmeyince şefkat,
Akıl denen varlığım bir mechule sevk oldu,
Of dedim, aman dedim sızım ona zevk oldu,
Kara sevda ağısı damarıma zerk oldu,
Döşüme düşen korlar vefasıza şevk oldu.
Yar senin aşk iksirin yakıp öldürmek midir?
Kendine aşık edip çölde gezdirmek midir?
Kalpleri cezp ederek candan bezdirmek midir?
Efsunlu bakışlarla beni delirtmek midir?
Seni görene kadar dertsiz, sade bir kuldum,
Birden bire kendimi ceylan ağında buldum,
Kanatlarımı çırptım, saçım başımı yoldum,
Kuru yaprak misali her gün sararıp soldum!
Gafil avlandım sana, ruhum esirin oldu,
Dilimi lal ederken payım kesirin oldu,
Kalbimi deldin geçtin, ruhum sefilin oldu?
Hayalinle yaşamam artık eserin oldu!
Mustafa Hoşoğlu
14.12.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Dönülmez Yola Girme
Dönülmez Yola Girme
Dönülmez yola girme
Gidip te gelmemek var
Dünya fani olsa da
Gönülde ölmemek var
Ben zayıf noktasından
İncitemem bir gülü
Gülden güle geçerken
Pek kullanmam virgülü.
Güzeller halka halka
Hangisine öleyim?
Bir halkadan ne çıkar
Ben zincire köleyim.
Beni uykumda bırak
Aşka kaldırma beni
Bir gün öldüreceksen
Bugün güldürme beni.
Ben zarar vermedikçe
Dost davrandı düşmanım
Dostu dost sandığımdan
Hayat boyu pişmanım.
Hayatta sırlar varmış
Nerde, bilemiyorum?
Çok gülen kullar varmış
Ben hiç gülemiyorum!
İlgilendiğin yürek
Sevgin ile dolacak
İlgisiz bıraktığın
Başkasının olacak
Aktım aktım duruldum
Gide gide yoruldum
Her umut kapısında
Düşlerimden vuruldum
Mustafa HOŞOĞLU
08.01.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Dönüp Gelseydi Eğer
Dönüp Gelseydi Eğer
Kar yağmış zirvelere kardelenler açıyor,
Ben ne ettim o yare yarim benden kaçıyor?
Yarin kız kardeşi var aramızı açıyor,
Neler vermezdum ona dönüp gelseydi eğer
O ceylan bakışlı yar niçin bana bakmıyor,
Akan dereler gibi yüreğime akmıyor,
Aklı havada gezer sözlerime takmıyor,
Neler vermezdim ona aşkım bilseydi eğer...
Kır papatyası gibi selamlıyor güneşi,
Acep niye demiyor,olsam o yarin eşi,
Ne zaman anlayacak içimdeki ateşi,
Neler vermezdim ona yaşım silseydi eğer.
Yıldızlar yas tutarken yangılanır felekler,
Bu kutlu yuva için dua eder melekler,
Heba olup gitmesin masumane dilekler,
Neler vermezdim ona yüzüm gülseydi eğer
Mustafa Hoşoğlu
25.07.2010
NOT: Şiirdeki ayak Fatıma Humeyra Kavak Hanım Efendiden
Mustafa Hoşoğlu
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Dört İşlem
Dört İşlem
Dört işlemi nakşettin ruhunun gizemine,
Bölündün parçalara, çoğaldı hücrelerin...
Hiç bir fani çakılmaz dünya denen zemine,
Ahiret kervanına karışsın gecelerin....
Ayrıl çarpanlarına, yürüsün fonksiyonlar,
Zorla limitlerini, türesin aksiyonlar,
Karekökte hapsolsun beşeri fraksiyonlar,
Alt kümen sıfır ise duyulmaz hecelerin.
Bedeli kanın olur unutursan metrisi,
İstatistiğe girer kurşunların matrisi,
Ölmeden hesaplanır kefeninin metresi,
İş işten geçmiş olur kalkınca peçelerin.
Hadisleri atarsan zırhın açıkta kalır,
Hak Sünnetin yerini kendi sünnetin alır,
Hesap hep eksik verir, sonunda sıfır olur,
Hafızan denklem dolar kaybolur keçilerin!
Kışım bitti diyerek sakın yakma abanı,
Problemleri aşarken takip eyle babanı,
Logaritma çözmeden seçmelisin tabanı,
Hesap Günü gelince depreşir acıların!
Her karmaşık sayının elbet var bir düzeni,
Bulup öğrenmelisin senden önce sezeni,
Eğer dost edinirsen mazlumları ezeni,
Mahkeme-i Kübra’da kaybolur hocaların.
Fıtratını bozmadan kal sayı düzleminde,
Hakikate ulaşmak yer etsin özleminde,
Belirir mutlak değer, nur olur gözleminde,
Bataklıktan geçerken kirlenmez paçaların.
Mürşidi Kâmilden sor metafizik âlemi,
Bulsun ivmelerini Vahdaniyet Kalemi,
Cüzlerine nakşolsun Mürebbinin Selamı,
Korkuyu unutursun, mahvolur öcülerin.
Mustafa Hoşoğlu
28.02.2013
Metris: Siper
Mürebbi: Terbiye eden, Rab
Mustafa Hoşoğlu
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Dörtlük
Dörtlük
Haçan kıskaniyurum,nedur bu iltifatlar?
Aranızda pay oldu bütün güzel sifatlar,
Bize bir şey kalmadı güzellik dünyasından,
Aradım bulamadım, acız kaldı kitaplar.
Mecnunun gözü ile bakarsan ala olur,
Dikenler güle tebdil,dağlar mor lila olur,
Maddi-manevi her şey Leyla'nın emrindedir
Tüm isimler yok olup, mevcudat Leyla olur.
Mustafa Hoşoğlu
12.07.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Dörtlükler
Dörtlükler
bakışan çift gözlerden sıcaklık sorulur mu?
ömür boyu bakışsa aşıklar yorulur mu?
engin bir deryadayım, pusulam alabora!
o yürek limanında demirlesem olur mu? .......Mustafa Hoşoğlu
Aşıklar hiç usanmaz bakışır ömür boyu
okyanus çok derindir tükenir mi hiç suyu
Engin derya da olsa pusulanı şaşırma
Çok şişmansın girip de denizleri taşırma ……..İsmihan Erdoğmuş
haçan pağa mi dedun benum nerem şişmandur,
beni görmeyen gözler yaşamından pişmandur,
tüm güzeller peşimde,gece gün arayiler,
pağa kavuşmak içün birbirine düşmandur........Mustafa Hoşoğlu
Ben de girsem olur mu, bu güzel muhabbete?
Böyle güzel dostlarla bayılırım sohbete.
Bırakın bu kavgayı, sarmaş dolaş barışın.
İkinizide alır götürürm heyete,.......Binali KILIÇ
canun sohbet istersa buyur gel aramuza,
haçan senun varluğun neşedur yuvamuza,
maddiyat düşünmezuk gel otur soframuza,
beraber yer içeruk bakmazuk paramuza,.....Mustafa Hoşoğlu
Ben sohbet sofrasına hen açım, hem susuzum.
Böyle güzel yuvadan kaçarsam namussuzum.
Sırtımı yaslayacak dost varsa sizin gibi,
Dünya üstüme gelse, inanın korkusuzum.......Binali KILIÇ
Bedenen olmasa da her dem yanımızdasın,
O güzel yüreğinle şeref soframızdasın,
Biz yüreğe bakarız takmayız mesafeye,
Madem gönüller birdir zaten aramızdasın……..Mustafa Hoşoğlu
Binali dostumuzda muhabbete katılmış
Sevgi ve dostlukların temelleri atılmış
Soframızda her şey var bir de sevgi katılmış
Hoş geldiniz sohbete Birazcık geç kalsam da........İsmihan Erdoğmuş
Gördük aranızda büyük muhabbet olmuş,
Satırlar dörtlükler,muhabbeti doldurmuş,
İmrendim sizlerle oturup bir olmaya,
Yer varmı aranızda,yoksa kalktımı dolmuş......birdost114
Mustafa Hoşoğlu
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Döviz Üzerine
Döviz Üzerine
Türk Lirası olsun fular
Euro, Dolar halka yular
Bozdurun şu pis parayı
Bu benliği esir kılar
Bitsin artık şu izmihlal
Ya esaret ya istiklal
Ecnebinin yularıyla
Yok halkıma bir istikbal
Olmaz olsun onun karı
At sırtından kirli arı
Özümüze sarılalım
Sönsün bu kahpenin narı
İt, çakaldan koyun olmaz
Satılmışla yayın olmaz
Yazar çizer milli olsa
Faiz ile oyun olmaz
Bir Irak'a bir Mısır'a
Suriye'de şimdi sıra
Zirve yapmış küfrün kini
Zehir ekmiş bu asıra
Batı Hakka koyar vize
Ingır mıngır yapar bize
Şehit olur, gazi olur
Bu milletim gelmez dize
Senin olsun zehir aşın
Belli değil gözün kaşın
Bu millete çelme atma
Hamsi gibi kopar başın
Mustafa Hoşoğlu
04.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Dua
Dua
Semadan hale hale kalbe düşsün şualar,
Mevla’m kabul buyursun, makbul olsun dualar.
Ya Rab! Affeyle bizi, senin rahmetin çoktur,
Senin kapından başka gidecek kapı yoktur.
Şanı Yüce Allah’ım, Güzel olsun yazımız!
Sen Gafursun, Rahmansın, sanadır niyazımız.
Biz aciziz, beşeriz, tek sana muhtaç eyle,
Duamızı makbul kıl, Şerefinle taç eyle.
Bir merhamet kapısı kıl bize afakları,
Şu Ümmetin içinden yok eyle nifakları.
Geldiği yere çevir birlik kokmayan sözü,
Hiçbir zaman güldürme İslam’a düşman yüzü.
Şerri düşünen kimse, kendine dönmüş bulsun,
İslam için akan kan zalime zehir olsun!
Tevhit Ehli bir kalptir, İman bakmaz tipine.
Sarılmayı nasip et Şu Kur’an’ın İpine.
Kalplerde gizli-açık, her ne varsa bilensin,
Mazluma zulüm eden ondan aman dilensin.
Affını diliyoruz, daim bize kerem et.
Ebedi yolculukta Cehennemi haram et.
Mustafa HOŞOĞLU
23.04.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Duman Sardı Dağları
Duman Sardı Dağları
Yaylanın yokuşları,
Sevdamın bakışları,
Bir gün sakinleşir mi?
Kalbimin atışları.
Yar ne zaman büyüdün?
Dilinde aşk gazeli.
Daha dün çocuk idin,
Oldun yayla güzeli.
Zili taktım koyuna,
Baktım yarın boyuna,
Uy kalbinin sesine,
Sakın gelme oyuna.
Yarim çeşme başında,
Soğuk sudan içemez,
Bu yürek toprak olsa,
Yine senden geçemez.
Yar çemberin oyalı,
Kaşın gözün boyalı,
Ben kendimi unuttum,
Yoluna baş koyalı.
Yarim gitti yaylaya,
Ben de gittim peşine,
Gözüm seni göreli,
Rastlamadım eşine.
Yar sözün sözüm olsun,
Gözlerin gözüm olsun,
Gel basalım nikahı,
Dünyalar bizim olsun.
Duman sardı dağları,
Seni nerde bulayım,
Sen kınalı kuzum ol,
Ben çobanın olayım.
24.03.2014
Mustafa Hoşoğlu
Mustafa Hoşoğlu
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Duman Sardi Tepeyi
Duman sardi tepeyi,
Ener dağdan aşağa,
Niye laf atayisun,
Habu garip uşağa.
Ben kimseye sataşmam,
Ufaktan takılurum.
Haçan yalnuz kalurum,
Birazcuk sıkılurum.
Her daim çalişurum,
Dinlenmek bilmeyirum,
Gözüm seni görmesa,
İnan ki gülmeyirum.
Derduni anlatursan,
Belki çaresi olur.
Hep içine atarsan,
Bil ki karesi olur.
Havali gözlükleri,
Ekız nereden buldun.
Haçan taktun onlari,
Fena karizma oldun.
Hiç durmadan akayi,
Bizum derenun suyu.
Gir gönül sarayıma,
Orda bir asır uyu.
Sabah ezani ile,
Bugün uyanamadum,
Ruyamda evlenmişsun,
Hala inanamadum.
Aşık aşığı anlar,
Kenara koyamazsun,
Bir olmiş habu canlar,
Sen bana kıyamazsun.
Atım kişneyip durur,
Oni yemleyeceğum.
Sensuz habu gönlümi,
Nasi demleyeceğum?
08.05.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Dumana Bak Dumana
Dumana Bak Dumana
Dumana bak dumana
Duman girdi limana
Anan baban razidur
Sen gelmedun imana.
Duman dağun başina
Boşinadur boşina
Habu kadar yalvardum
Gideyi mi hoşina?
Duman dağun başina
Selam verur taşina
Adumi yazacağum
E kız senun kaşina.
Duman dağa süzülür
Güneş bakar üzülür
Yar akluma gelende
Dizde bağlar çözülür.
Duman yoli bulamaz
Yolda fazla kalamaz
Benum yarum ufaktur
Derde derman olamaz.
Duman indi dereye
Soramadum nereye
Yar akluma gelende
Çikarum pencereye.
Mecbur etme seçime
Al koy beni biçime
E yar seni çekerum
Duman gibi içime.
E yar beni yar beni
Gel ağlatma yar beni
Aç bana kollarini
Duman gibi sar beni.....Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
20.03.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Dur Diyemedim
Sevdaya bulaşmak aklımda yoktu,
Kalbimin sesine dur diyemedim.
Efsunlu bakışlar dünyamı yaktı,
Bir gönül ehline sor diyemedim.
Kendimi bu aşkın içinde buldum,
Kaçtıkça eridim, sevdikçe soldum,
Yangınım büyüdü, nar ile doldum,
Yolları önüme ser diyemedim.
Züleyha rolünde çıktı karşıma,
Yusuf’un halini sardı başıma,
Baldıran zehrini kattı aşıma,
Tabibe yaramı sar diyemedim.
Kıvılcım büyüdü, tutkuyu gördüm,
Bu halim ne diye fikrimi yordum,
Peşinde gezdiğim yılları sordum,
Ömrümü geriye ver diyemedim.
Şu sevda oyunu yaktı başımı,
Ayrılık korkusu döktü yaşımı,
Kanatsız bıraktın gönül kuşumu,
Ufukta bir umut var diyemedim!
Bu dünya sevgisiz dar gelir bana,
Yarimin hasreti kor gelir bana,
Sevip de ayrılmak ar gelir bana,
Kapımı çalana gir diyemedim.
04.03.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Durabilirsen
Aşk yazar fermanı, verir eline,
Geç de dur önüne, durabilirsen.
Tutuşur yüreğin, dolar iline,
Sür gitsin uzağa, sürebilirsen.
Fikrine danışıp yorasın gelir,
Başını, gözünü kırasın gelir,
Perişan halini sorasın gelir,
Aklını bulup da sorabilirsen.
Bilmem ki her yürek uyar mı aşka?
Aşk bitmiş demektir dönerse meşke,
Kavuşan pişmandır, söyletir keşke,
Gel de sar efsunu, sarabilirsen.
Aşk taze filizdir, okşamak lazım,
Durmadan yeşerir edersen tazim,
Mideye dokunur, zor olur hazım,
Sevdaya karmalı, karabilirsen.
Hedefi zirvedir, ona varılmaz,
Afacan çocuktur, bir an durulmaz,
Alemi yorarken kendi yorulmaz,
Kalbinden vur derim, vurabilirsen.
27.10.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Duran Adam
Duran Adam
Çıktı bir duran adam,
Fitneyi soran adam,
Ecnebi sahilinden,
Karaya vuran adam.
*****Atıyor sessiz nara,
*****Niyeti hepten kara,
*****Durmuşken kıbleye dur,
*****Bari bir işe yara.
Duran adam diyorlar,
Ne için bilmiyorlar,
Bu ne biçim bir tazım?
Puta mı tapıyorlar?
*****Kalbinde kin ve bora,
*****Kefere çekti tora,
*****Durmuşken kıbleye dur,
*****Bari bir işe yara.
İçindeki boş azim,
Küfre eyleme tazım,
Heba etme kendini,
Bu gençlik yarın lazım.
*****Böyle sarılmaz yara,
*****Tabipten şifa ara,
*****Durmuşken kıbleye dur,
*****Bari bir işe yara.
Örnek almasın teba,
Yayılmasın bu veba.
Siyonizm’e uyanın,
Emeği olur heba.
*****Küfür en büyük sara,
*****Uyan ki düşme dara,
*****Durmuşken kıbleye dur,
*****Bari bir işe yara.
Taksim kıblegahın mı?
İsyan namazgâhın mı?
Fitneyi takıp etmek,
Senin nazargahın mı?
*****İngiliz çekti kura,
*****Türkiye’deymiş sıra,
*****Durmuşken kıbleye dur,
*****Bari bir işe yara.
İşledi düşman tezi,
Serildi çirkin bezi,
Adı karanlık emel,
Vatandaş sandı “Gezi”
***** Müjde verilmiş Çara,
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*****Hahamlar dolmuş bara,
***** Durmuşken kıbleye dur,
*****Bari bir işe yara.
At, gel dedi himara,
Hemen başla tımara,
Salla bölücü zarı,
Vatan gitsin kumara.
*****Serildi kirli para,
***** Kaşındı eski yara,
*****Durmuşken kıbleye dur,
*****Bari bir işe yara.
Tencerede duygular,
Kaçtı gözden uykular,
Çevre çevre diyenler,
Hani, nerde saygılar?
*****İnsaf yok akıl yora,
*****Benzinle koşar kora!
*****Durmuşken kıbleye dur,
*****Bari bir işe yara.
Sessiz kaldı sağcılar,
Alkış tuttu yağcılar,
Ne üzüm var ne asma,
Neyi bekler bağcılar?
***** Gemi yok, yelken fora,
***** Kayıklar çıktı tura,
*****Durmuşken kıbleye dur,
***** Bari bir işe yara.
Alman’ın şer kolları,
Kin kusuyor dalları,
Rüyalarına girdi,
Türkhis Hava Yolları.
***** Kazanma, geçme kara,
***** IMF’den pul ara,
***** Durmuşken kıbleye dur,
*****Bari bir işe yara.
Bölücüler bir oldu,
Cadde sokak kir oldu,
Emperyalist köpekler,
Başlarına pir oldu.
***** Kâfir üflemiş sura,
*****Çakal yayılmış kıra,
*****Durmuşken kıbleye dur,
*****Bari bir işe yara.
Siz zaten hep durdunuz,
Neden-niçin sordunuz,
Tarih boyu işiniz,
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Yakıp yıkıp kırdınız.
*****İşiniz hara hura,
*****Yazı at gelsin tura(!)
*****Dönmüşken kıbleye dön,
*****Bari bir işe yara.
Dışarda pişirildi,
İçerde şişirildi,
Sokaklar yetmedi mi?
Mabetlere girildi.
*****El attılar Mısır’a,
*****Tuz bastılar nasıra,
*****Durmuşken kıbleye dur,
*****Bari bir işe yara.
Uyan Vatanım uyan!
Birlik olsun her duyan,
Gaflete düşer isen,
Çok olur sana kıyan.
*****Elinde beleş bira,
*****Yanmaya hazır çıra,
*****Durmuşken kıbleye dur,
*****Bari bir işe yara.
Mustafa Hoşoğlu
03.07.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Durdurun Bu Vahşeti(karabağ)
Durdurun Bu Vahşeti
Doksan iki şubatı gözlerden yaşı silmez
Diri diri can veren benim Hacalı'm gülmez
Günahsız masum çocuk düşmanlık nedir bilmez
Hangi masum hak eder böyle zulüm, dehşeti?
Ermeniyiz diyenler durdurun bu vahşeti!
Türk'ün asıl yurdudur gözü yaşlı Karabağ
Bin yıllık vatanımdır, değil sıradan bir dağ
Kafir düşman ant içmiş, İman kalmıyacak sağ
Hangi masum hak eder böyle zulüm, dehşeti?
Ermeniyiz diyenler durdurun bu vahşeti!
Ele geçen masuma sünkülü ağ kurulmuş
Ana karnında bebek doğmadan öldürülmş
Kaçıp da kurtulanlar vatanından sürülmüş
Hangi masum hak eder böyle zulüm, dehşeti?
Ermeniyiz diyenler durdurun bu vahşeti!
Dağıldı Türk Yuvası, İman Ocakları kül
Yastan dili tutulmuş, nasıl şakısın büldül
Batı Moskaf'tan farksız, zalime verdi ödül
Hangi masum hak eder böyle zulüm, dehşeti?
Ermeniyiz diyenler durdurun bu vahşeti!
Hangi karanlık ruhtur karınları deldiren?
Ana karnını deşip doğmayanı öldüren
Bu alçak vahşet midir kahpe yüzün güldüren?
Hangi masum hak eder böyle zulüm, dehşeti?
Ermeniyiz diyenler durdurun bu vahşeti!
Soyu bozuk kahpeler, soykırıma doymuyor
Bu görülmemiş vahşet hiç bir dine uymuyor
Alçak Batı kafiri bunu zulüm saymıyor
Hangi masum hak eder böyle zulüm, dehşeti?
Ermeniyiz diyenler durdurun bu vahşeti!
Birleşmiş şer örgütün kalmamış bir limanı
Müslüman öldürmektir bunun dini, imanı
İman kardeşliğinde saklı zafer dumanı
Hangi masum hak eder böyle zulüm, dehşeti?
Ermeniyiz diyenler durdurun bu vahşeti!
Ey kafir! bilesin ki, bu başın ezilecek
Bozduğun o sınırlar İmanla çizilecek
Türk'ün Şanlı destanı yaniden yazılacak
Hangi masum hak eder böyle zulüm, dehşeti?
Ermeniyiz diyenler durdurun bu vahşeti!
Mustafa Hoşoğlu
05.02.2017
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Mustafa Hoşoğlu
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Durma Mehmet’im
Durma Mehmet’im
İtlerin leşini kargalar yesin,
Çakalın adını sorma Mehmet’im.
Dağları, taşları inletsin sesin,
Şeytana fırsatı verme Mehmet’im.
Her karış toprakta kanın var senin,
Vatana adanmış canın var senin,
İmanı sarsılmaz yanın var senin,
Gazinin gönlünü kırma Mehmet’im.
Yaralar topyekün sarılmak ister,
Yürekler aşk ile karılmak ister,
Hakk için can veren dirilmek ister,
Şehidi yeniden yorma Mehmet’im.
İmanla bezenmiş vatan sevgisi,
Mert doğan canından yoktur kaygısı,
Cennetten üstündür Hakkın övgüsü,
Bayrağın aşkına durma Mehmet’im.
Kafirin emrini kaptığı gibi,
Sapıtmak istiyor, saptığı gibi,
Şerefsiz alçağın yaptığı gibi,
Kalleşçe arkadan vurma Mehmet’im.
Sen yiğit oğlusun, mertlik kanında,
Mayası bozuklar durmaz yanında,
Meydana çıkarlar fitne anında,
Bir anlık gaflete varma Mehmet’im.
Adları değişik, dallar budaklar,
Küfürde birleşir hain odaklar,
Zerdüşt'e adanmış kirli adaklar,
Yoluna hoşgörü serme Mehmet’im.
Adını koymuşlar Müslüman gibi,
Soyuna bakarsan karanlık dibi,
Yalancı, namussuz, İblisin kipi,
Katili gönlüne sarma Mehmet’im.
Mustafa HOŞOĞLU
30.07.2015
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dursana İneceğim
Dursana İneceğim
Yönümüz belli değil, nereye gidiyoruz?
Ey dünya dur birazcık ben sağda ineceğim,
Işıklar söndü bir bir geceye giriyoruz,
Dursana yalan dünya, ben burda ineceğim.
Artık hiç zevk vermiyor senden gelen ezgiler,
Yeter, güvenme diyor tecrübeli sezgiler,
İnanmamın meyvesi yüzümdeki çizgiler,
Durdurun şu dünyayı, durakta ineceğim.
Gözümü alamadım, dalıverdim gözüne,
Yokuşuna aldandım,hayran kaldım düzüne,
Kendine kul eyledin taptım kara yüzüne,
Ey dünya,dur diyorum şurada ineceğim!
Hakiki aşk zannettim sahte beşeri aşkı,
Öcü gibi gösterdin bana İlahi aşkı,
Yalvarsan da istemem, al şu yalancı aşkı!
Sen dönmeye devam et,yakında ineceğim.
Yürümek istiyorum kolumdan tutmuyorsun,
Saçlarımı ağarttın, karşımda gülüyorsun,
Ömrümü çaldın benden; şimdi beğenmiyorsun,
Senle daha kalamam,karşıda ineceğim.
Muhasebe edince daha gençsin diyordun(!)
Tefekküre dalınca büsbütün kızıyordun(!)
Rabbime kul olmaya hep engel oluyordun,
Şu isyan gemisini bağla da ineceğim.
Mustafa Hoşoğlu
29.07.2010
Dost Kalemler:
Boşuna feryat etme, dünya durmadan döner
Vakti saati gelen, istemese de iner
Rabbimse kullarını, yalan dünyada dener
İnmem desende bil ki, elbet bir gün göçersin...
Kaderim kötü deme, ruhun böyle güçlenir
Rabbim yazmış yazıyı, neden kader suçlanır
Dostun kalbi narindir,sitemlere içlenir
Melek kapına gelir, şerbetini içersin... :))
Emine Yılmaz Dereci
Mustafa Hoşoğlu
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Duruşun Güzel...o
Duruşun Güzel
Akıl gül dese de yürek gülmüyor
Bozulmuş pusula yönü bilmiyor
Yar senin nazını aklım almıyor,
Süslenip karşımda duruşun güzel.
Alları giymişsin, ben de allandım
Sözlerin bal gibi, ben de ballandım
Yar senin halinle ben de halandım
Aklımdan geçeni soruşun güzel.
Esmere bakınca sitemin olur,
Kumrala bakınca yüreğin durur,
Nedir bu kıskançlık, nedir bu gurur?
Gözümü bağlama sarışın güzel.
Kalemim donunca ararım esin,
Gelmesi yetmiyor uzaktan sesin,
Bu gönül arıyor çözümü kesin,
Kolların açarak sarışın güzel.
Yüreğim dururken suç gözümde mi?
Halimin gizemi hep sözümde mi?
Sormadın, bu halin yar özünde mi?
Menzili görmeden varışın güzel.
Dünyayı satsalar olma alıcı
Topraktır bağrına seni sarıcı
Yaptığın ameller olsun kalıcı
Kıbleye seccade serişin güzel.
Elekten geçer mi bilmem unumuz?
Dünyadan ibaret değil yönümüz,
Sırat var, mizan var, nedir sonumuz?
Cennet-i Alaya girişin güzel.
Bir Hoşoğlu'yum, dünya sakini,
Yakına sorarım uzaktakini,
Zahiri görürüm, bilmem yakini,
Hakikat sırrına erişin güzel.
Mustafa Hoşoğlu
16.05.2011
Yakin İlmi: Takva ehlinin ilmi. Allah vergisi
Dostlardan:
İki satır yazı gönül eğletir
Çirkini susturur güzel söyletir
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şair dediğin işte tam böyledir
Mustafa Hoşoğlu deyişin güzel......Aşık Balkari
Su gibi akar dostun yürek sesi
Birbirinden güzel her bir dizesi
Şairimin tuşe gelmez ensesi
Ahenkı şiire verişin güzel...............Hikmet Atiş
Mustafa Hoşoğlu
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Duyan Gelsin....o
Duyan Gelsin
Rabbim sundu Kitabını,
Gönüllere şayan gelsin.
Gün bitmeden hesabını,
Teraziye koyan gelsin.
Mevladandır sıcağımız,
Sevgi sunar kucağımız,
Hoşgörüdür ocağımız,
Nefretine kıyan gelsin.
Merhametlik özümüzde,
Kahramanlık gözümüzde,
Tefrika yok sözümüzde,
Birlik kokan beyan gelsin.
Kasabalar,şehirler var,
Coşan çaylar,nehirler var,
Hece hece şiirler var,
Yüreğiyle duyan gelsin.
Şeytan varsa, taşımız var,
Hakk Yolunda başımız var,
Helalinden aşımız var,
Şükür ile doyan gelsin.
Mümin söyler sözü açık,
Alnı paktır,yüzü açık,
Aldanamaz,gözü açık,
Selamı çok yayan gelsin.
Dilin süsü vecizeler,
Nebilerle mucizeler,
Hakk imanla kulu bezer,
Mesajımız ayan gelsin.
Salihten seç sırdaşını,
Hakir görme gardaşını,
Duayla an dindaşını,
Hesabına uyan gelsin.
Mustafa Hoşoğlu
04.06.2011
NOT:Ayak Güldeste Grubundaki Ortak şiirden alınmıştır.(Karahocagile ait)
Mustafa Hoşoğlu
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Duyana Kadar.........O
Duyana Kadar
Yolculuk başladı duyana kadar,
Götürüp bıraktı dünya parkına,
Eğleşmek istedim doyana kadar,
Bıraktım kendimi hayal arkına.
Zamana emrettim:İstemem hata,
Gaflete düşersem uyar arada,
Bir günü bin sandım, verdim rahata,
Üç günde demez mi:Geldin kırkına!
Öfkemi gösterdim, dedim karışma,
Git başka kapıya, bana erişme,
Gazabım fecidir, sakın vuruşma,
Bastonluk olunca vardım farkına.
Anlamış değilim kime kızayım?
İtiraz namemi kime yazayım?
Azacak halim yok, nasıl azayım?
Huylarım değişti, döndü dargına.
Mülklerim kayıpta, hangi el satmış?
Mevduat silindi, krediler bitmiş,
Şahsıma kuruş yok, herkese yetmiş,
Komisyon hükmetti:Gitsin sürgüne.
Dağlarım sis-duman, yoktur hareket,
Bağlarım kurudu, kalktı bereket,
İnsanlık komada, öldü nezaket,
Bir yudum su yok mu ehli yorguna? .
Mustafa Hoşoğlu
02.10.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Duymak İmkansız
Duymak İmkansız
Aşk, sonsuz bir derya, sınırı yoktur.
Bitirip noktayı koymak imkansız.
Hayalde yüzenin emeli çoktur,
Rüyada yaşarken doymak imkansız.
İnfakı sevmeyen fırsatı kollar,
Ruhunu kuşatır Şeytani yollar,
Şu dünya sevdası zamanı sallar,
Nefsin arzusuna kıymak imkansız.
Yalancı baharlar kuşatır özü,
İhtiras kör eder, kapatır gözü,
Sadık olmayan kul saptırır sözü,
Rahmani Kelamı duymak imkansız.
Bahardan geçenin yolu kış olur,
Hayalde pişenin tadı hoş olur,
Bekarın avradı her gün boş olur,
Olmayan talak’ı saymak imkansız.
Seherde uykuya yatmış olurum,
Kurumuş deryada batmış olurum,
Rüyamda vuslatın tatmış olurum,
Gönlüme yer ettin, caymak imkansız.
Yaylaya çıkarım yaza girerken,
Keçinin peşinde ömür sürerken,
Tepenin ardında kurtlar ürerken,
Kuzuyu meraya yaymak imkansız.
Mustafa HOŞOĞLU
12.06.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Duymaz Hecelerimi
Duymaz Hecelerimi
Afakın sessizliği ruhumu dindirmiyor,
Hatıralarım rahat koymaz gecelerimi.
Aşkın keskin hançeri zamansız öldürmüyor,
Canımı al desem de duymaz hecelerimi.
Doğmayan şafakların dalmışım girdabına,
Ne etsem de yazılsam iyiler kitabına?
Nail olmak isterim Hakkın af hitabına,
Saplandım bir batağa, vermez paçalarımı.
Âşıklar ışık tutar, gözümü çeviririm,
Fakihler yol gösterir, yüzümü çeviririm,
Sualim cevap bulur, sözümü çeviririm.
Nefis söz dinlemiyor, sevmez hocalarımı.
Kulağımı çınlatır ibret veren maniler,
Birer birer göçüyor dünyadaki faniler,
Ehli Beytin yoluna set çekti yabaniler,
Şeytan yüzüm kapatır, açmaz peçelerimi.
Havada uçuşuyor emmare fikirlerim,
Düşünce kaldırmıyor ihlassız zikirlerim,
Acep neden ulaşmaz yerine şükürlerim?
Ektiğini biç diyor, sormaz nicelerimi.
Ömrümün son deminde bir işe yarasam mı?
Ak saçımı aynada görüp de tarasam mı?
Yalın ayak yollara düşüp de arasam mı?
Hakiki Dosttan gayrı takmaz acılarımı.
Mustafa Hoşoğlu
22.11.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Dünya
Dünya
Dünya dertlerin başı,
Gel biraz da sen taşı,
Hep gülerim zannetme,
Gözünde sakla yaşı.
Hoca okur salanı,
Yolculuğun ilanı,
Kulağına gömersin,
Bir ömürden kalanı.
Dost deriz, yaren deriz,
Hem özler hem severiz,
Bir gün bu sevgiliyi,
Elimizle gömeriz.
Tabip koşar çağrına,
Çare arar ağrına,
Mekanlar dar gelince,
Toprak basar bağrına.
Dualı bir merasim,
Pek gelmiyor göresim,
Dört tekbir, bir de selam,
Birkaç hüzünlü resim,
Çok yaşatmaz zarifi,
Pek bulunmaz arifi,
Göz açıp kapamaktır,
Bu dünyanın tarifi.
Mustafa HOŞOĞLU
11.11.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Dünya Bitirmez Derdi
Dünya Bitirmez Derdi
Dünya bitirmez derdi
Yıpratır durur mert'i
Nefse düşkün olana
Hayali bolca serdi.
Şair çağırır çenge
Heceyi kor ahenge
İpin çıkar pazara
Tutturamasan denge.
Akşam erken yatmışım
Yar rüyama gelmedi
Yaşlarımı tutmuşum
Kimse halim bilmedi.
Çaldım gönül kapısını
İşi çokmuş, duyamadı
Elli yıldır işlerini
Bir düzene koyamadı.
Nefeslerim tükendi
Bu ne aşılmaz dağdı
Yazı beklerken gönül
Başıma karlar yağdı.
Sanma tükenmez hay'ın
Birgün ölçülür boyun
Farkında olmasan da
Çekilmiş bekler yayın.
Başın dara düşmüşse
Medet arama şerde
Derman yalnız Allah'ta
Himmet yoktur beşerde.
Mustafa Hoşoğlu
12.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Dünya Döndükçe
Unut mu diyorsun? Değil elimde,
Gözyaşım sel olur seni andıkça.
Hep yanmak var imiş aşkın dilinde,
Hasretin kor olur kalbe indikçe.
Eskimiş huyumdur, sanma ki yeni:
Sayıklar dururum her daim seni…
Narlara salarak terk ettin beni,
Küllerim savrulur közüm söndükçe.
Bir ömür sevecek eşi aradım,
Umutlar bitince düşü aradım,
Kuruyan gözümde yaşı aradım,
Kadere sığındım canım yandıkça.
İnanmam bir daha aşk denen söze,
Yalandan ıslanıp kuruyan göze,
Bakarsam namerdim o sahte yüze!
Vebalim boynunda dünya döndükçe!
01.07.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Dünya Hali
Dünya Hali
Şu dünyanın sevemedim halini
Yüzü şirin, içi çürük düş imiş
Gelen yolcu, giden bilmez ilini
Ömür denen sallanan bir dış imiş.
Dünyayı dolaşır bilginin kiri
Putlara ulaşır ilginin kiri
Tövbeye bulaşır silginin kiri
Fâni kulun işi pek nahoş imiş.
Güneşe gel derim kışın buzunda
Eğlenmek isterim bahar, yazında
Zamanım geçiyor yolun tozunda
Tefekkür etmiyor, aklım hoş imiş
Şu nefis bir türlü vermiyor karar
Kapalı göz ile bir şeyler arar
İhtiras tutkusu aklına zarar
Bir günlük dünyada emel beş imiş.
Ruhunu aç koyar, vermez ihtimam
Ölümlü bedeni süsler bir tamam
Duymayan kulağa neylesin imam?
İmandan gayrısı meğer leş imiş.
Şu dünya hayatı çok çabuk biter
Ağlarken gelenler göz açık gider
Ayrılık baykuşu habersiz öter
Amelsiz sermaye bol ateş imiş.
Mustafa HOŞOĞLU
02.08.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Dünya Hurisi 2
Dünya Hurisi
Elinde su testisi indi çeşme başına,
Yıldızlar küme küme sıralandı peşine
Rüzgâr açtı yaşmağı gözüm değdi kaşına,
Dedim, bu ne güzellik, rastlamadım eşine!
Etrafta bir şaşkınlık, tutuldu tüm nefesler,
Herkeste bir sessizlik, sanki yutuldu sesler
Hayalimden çıkmıyor gözlerinin irisi,
Kapıldım gizemine, sanki cennet hurisi.
Ey Yüceler Yücesi, bağışla bu kulunu!
Yardımın gelmez ise nasıl bulsun yolunu?
Cesaret bulamadım sokulup konuşmaya,
Dedi bana var mısın bir yerde buluşmaya?
Kan beynime yürüdü gördüğüm bu şekilden
Dedim, ne olur güzel beni etme akıldan!
Mustafa Hoşoğlu
18.03.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Dünya Hurisi..........O
Dünya Hurisi
Elinde su testisi indi çeşme başına,
Yıldızlar küme küme sıralandı peşine
Rüzgar açtı yaşmağı gözüm değdi kaşına,
Ya Rab,bu ne güzellik, rastlamadım eşine!
Alemde bir şaşkınlık,tutuldu tüm nefesler,
Tabiat ölü gibi,duyulmaz oldu sesler,
Unutuldu eğlence,buharlaştı hevesler,
Her kes takıldı kaldı dünyanın gidişine.
Hayalimden çıkmıyor gözlerinin irisi,
Neyin nesi sormadan dile geldi birisi,
Dedi:”zannım odur ki bu bir dünya hurisi”
Dedim: “Canlarım feda bir tek inci dişine”?
Ey Yüceler Yücesi, bağışla bu kulunu!
Nusretin yetişmezse nasıl bulsun yolunu?
Manzara-i hazire nakıs etti solunu,
Ruh bedenden habersiz takıldı gülüşüne.
Cesaret bulamadım sokulup konuşmaya,
Nasıl davet eylesem bir yerde buluşmaya?
Git gide uzaklaştım, imkan yok ulaşmaya,
Uçan kuş şahit oldu felçlerin inişine.
Bir fani karşısında uzak kaldık akıldan,
Meğer farkımız yokmuş taştan,kumdan,çakıldan,
İnsan dense de bize kulluğumuz şekilden,
Nefsimiz bayrak açtı rüzgarın gelişine.
Kemalatıma yetmez ne tekke ne zaviye,
Katından nasip olur ol iman-ı kaviye,
Mevla’m, bağışla bizi,elim yerdir haviye,
Ebedi Mürşit sensin, ihsan et dervişine.
Mustafa Hoşoğlu
29.09.2011
Haviye:Cehennem
Mustafa Hoşoğlu
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Dünya Malı Dünya İçin
Dünya Malı Dünya İçin
Dünya malı dünya için
Ahirete gelmez imiş
Bu şuurdan yoksun olan
Bu sırrı hiç bilmez imiş.
Nefis gezer şeytan ile
Cürüm işler bile bile
İnsafı hiç gelmez dile
Haktan öğüt almaz imiş.
Nefis mal mülk sevdasında
Tefekkür yok kimyasında
Ölüm kalım dünyasında
Tutsak aklı salmaz imiş.
Kimler geldi, kimler geçti
Bu dünyadan bir bir göçtü
Zannedersin hepsi kaçtı
Bu kervan son bulmaz imiş.
Herkes uzun ömür diler
Fani olan neden güler?
Kara toprak büyük kiler
Neyi koysan dolmaz imiş.
Ölüm yakın, sanma ırak
Daim düşün, eyle merak
Kaçınılmaz bu son durak
Aklı olan gülmez imiş.
Giden için yoktur geliş
Bu gerçeğe sen de alış
Hoş bir seda için çalış
İyilikler ölmez imiş.
Duyan için risalet var
İmanda nur, asalet var
Ahirette adalet var
Hakkın yerde kalmaz imiş.
Mustafa Hoşoğlu
10.02.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Dünya Senle Bile Döner
Yağmur yağar dam üstüne
Akar gider sele döner
Yuva kurma gam üstüne
Çıkar gider, ele döner.
Sevgidendir güzel işler
Hoş muhabbet işi süsler
Dökülünce inci dişler
Nur simalar güle döner.
Her tebessüm kalbe derman
Rica eyle olsun ferman
Tevazuyu eyle harman
Rüzgâr naif yele döner.
Dostu satma çıkar için
İlmi kullan vakar için
Vaktin olsun şükür için
Dünya senle bile döner.
Gönüllere üfle neyle
Her bir sözü içten şöyle
Az da olsa ikram eyle
Damla damla göle döner
Hoşoğlu'yum, küs duramam
Sırrın senin, ben soramam
Kul beşerdir, suç aramam
Düşmanlıkta hile döner.
Mustafa Hoşoğlu
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Dünya Sermayesi
Dünya Sermayesi
Türlü işler düşündük imtihan dünyasında,
Altını sayıklarken geçemedik elmastan,
Nefis pula tap dedi maddiyat rüyasında,
Kalbimiz kirlendikçe kaçar olduk İhlâstan.
Çırpınıp duruyorum dünya denen kafeste,
Ömür çok çabuk bitti görünse de aheste,
Yaratanın Nusreti gelmezse son nefeste,
Dünyanın sermayesi kurtaramaz iflastan.
İhtiras ivme kattı şu anlamsız yarışa,
Manevi iklim çöktü sarılınca kuruşa,
Aç gözler doymayınca hasret kaldık barışa,
Hızır'a yüz çevirdik, adres sorduk İlyas’tan(!)
Mevla için hoş olan ne rütbe ne akvadır,
Cennete götürecek ne torpil ne fetvadır,
Hakk Katında muteber kalbindeki takvadır,
Unvan dünyada kalır, bahsedilmez mahlastan.
Defterine yer ayır sıdk ile özveriye,
Güzel ameli süsler sadaka-i cariye,
Cevabın hazır mıdır göz bakınca geriye?
Kaç Fatiha gelecek bıraktığın mirastan?
Mustafa Hoşoğlu
06.11.2013
Akva: Güç,kuvvet
Mustafa Hoşoğlu
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Dünya Yalan, Sevda Yalan, Aşk Yalan.
Hicranın ateşi seveni yakar,
Dünya yalan, sevda yalan, aşk yalan.
Ruh denen emanet habersiz çıkar,
Dünya yalan, sevda yalan, aşk yalan.
Gönülden seveni ayrılık bulur,
Çok azı dünyadan muradın alır,
Kiminin nikahı mahşerde kalır,
Dünya yalan, sevda yalan, aşk yalan.
Tüm asi rüzgarlar hep bana eser,
Hüzünlü yüzüme aynalar küser,
Dermanım bilenler kenarda susar,
Dünya yalan, sevda yalan, aşk yalan.
Şu yüce dağların karlısı mıyım?
Bilmem ki kulların şerlisi miyim?
Her acı diyarın yerlisi miyim?
Dünya yalan, sevda yalan, aşk yalan.
Feryadım göklerde, ne bilsin yerler,
Yaş ile silinmez yürekten kirler,
Çaresiz kalınca sevmedi derler,
Dünya yalan, sevda yalan, aşk yalan.
Aşka giden ayak bir an yorulmaz,
Aşkından uzakta gönül durulmaz,
Ayrılık ateşi yaşanır, sorulmaz,
Dünya yalan, sevda yalan, aşk yalan.
15.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Dürüstlük
Dürüstlük
Adalet nerde diye?
Ötüşüyor dürüstlük
Hak hukuk diye diye
Tutuşuyor dürüstlük.
Emek hakkın arıyor
Bilmek neye yarıyor?
Günden güne eriyor
Yatışıyor dürüstlük.
Güneş tepeme indi
Terim kabardı sindi
Can boğaza dayandı
İtişiyor dürüstlük.
Rüzgâr dalı sallamış
Yalan dili ballamış
Ateşi gül bellemiş
Bitişiyor dürüstlük.
Kavga eder sen ile
İçimdeki ben ile
Sütü bozuk gen ile
Çatışıyor dürüstlük.
Bir haksızlık görünce
Düşünür ince ince
İnsaf yola girince
Yetişiyor dürüstlük.
Geri gelmiyor giden
Yok, Hakkı ifa eden
Neden bulmuyor eden?
Didişiyor dürüstlük.
Şerri tutup sıkınca
Tarafsızca bakınca
Hakka ışık yakınca
Yatışıyor dürüstlük.
Mustafa Hoşoğlu
16.04.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Düşler Bilmesin
Duydum ki ağlarsın dönüp bakınca,
Gözünün şişini yaşlar bilmesin.
Hasretin kabarıp kalbin aşınca,
Islanan yanağı kaşlar bilmesin.
Hicranın yayılmış dağa, bayıra,
Derdini dinlerse anlat çayıra,
Gördüğün rüyayı var yor hayıra,
Yuvasız kalmanı kuşlar bilmesin.
Şimdi çok diyorsun:Yeniden doğsam,
O yarin kalbine aşk ile yağsam,
Göz göze bakışıp gönlüne değsem,
İçinden geçeni başlar bilmesin.
Fakir diye ittin, çaktın kaşını,
Nam için yürüdün, sürdün peşini,
Şeytan’a uyarak yaktın başını,
Kayaya tosladın, taşlar bilmesin.
Sana gel diyemem, gelirsen buyur,
Sevgiye aç isen hanemde doyur,
Güldüğün görürsem gözlerim uyur,
Aklını buldunsa düşler bilmesin.
Yaşıyor olsam da sensiz gülmedim,
Bu kalbi avuttum, seni silmedim,
Yerine koyacak sevda bulmadım,
Yazım olacaksan kışlar bilmesin.
17.01.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Düşlerim Sığmıyor Uzun Geceye
Düşlerim Sığmıyor Uzun Geceye
Gönül aşka düştü, perişan halim!
Yüreğim azapta, dilim konuşmaz.
Mecalim kalmadı, kalkmıyor elim,
Uzayan geceler güne kavuşmaz.
Düşlerim sığmıyor uzun geceye,
Kalemim takıldı o tek heceye,
Dermanım yetmiyor onca acıya,
Ruhum aklım ile neden buluşmaz?
Bu yaman sevdaya canım tak etti,
Üç günde sarardım, saçım ak etti,
Bedenim eridi, kanım yok etti.
Kader gülmeyince talih sevişmez.
Canan gitti elden, olmadı yârim,
Şu viran gönlüme gözyaşı karım,
Büyüdü içimde tutuşan narım,
Amansız fırtına artık savuşmaz!
Şu sevda bağını hayaller süsler,
Emeller çok uzun, bitmiyor düşler,
Gönlümün yazını yok etti kışlar,
Mürekkep kurudu, kalem yazışmaz.
Her daim ağırdır aşığın başı,
Bağrında cem olur dökülen yaşı,
Baksa da göremez, gözleri şaşı,
Gülmeyi denese yürek gülüşmez.
Mustafa Hoşoğlu
19.12.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Düşlerim Vardır
Düşlerim Vardır
Binlerce şiirim düşümde kaldı
Notaya alsam da dile uymuyor.
Yar diye gözlerim hayale daldı
Rüyama girse de beni duymuyor.
Görmekten korktuğum düşlerim vardır
Bağrıma gömdüğüm hislerim vardır
Barış diye yanan küslerim vardır
Benliğim aklımı rahat koymuyor.
Aşk, gözlerden akan yaşın adıdır
Dudaktan çıkan söz dilin tadıdır
Yüreği kavuran hicran odudur
Bu acı bir ömür, yılı saymıyor.
Sevda tohum olsa alıp ekerdim
Aşk kalpte olmasa bulur dikerdim
Hasret bir gün olsa belki çekerdim
Gönül vuslat diyor, sözle doymuyor.
Sevda kalpten akar, ele dökülmez
Aşkın suyu kordur, aşa sıkılmaz
Bir garip düş ile yola çıkılmaz
Semaya bakmakla yıldız kaymıyor.
Aşk sonsuz bir derya, görülmez dibi
Tutmadan kopmuştur sevenin ipi
Bir güne dört mevsim sığdırmak gibi
Şu gönül gün boyu ışık yaymıyor.
Mustafa HOŞOĞLU
16.09.2018
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Düştü Halep'im
Düştü Halep'im
Bir oldu kefere yağdı bombalar
Kafir zulüm dedi düştü Halep'im.
Yahudi, Nasara vurdu rambolar
Kafir zulüm dedi düştü Halep'im.
Adına Birleşmiş milletler dendi
Bu büyük yalana inanmaz kendi
İslamı yok etmek imiş tek fendi
Kafir zulüm dedi düştü Halep'im.
Füzeler hedefte çoğu kimyasal
Hem sözde hiç biri değilmiş yasal
İnsanlık lafları düpedüz masal
Kafir zulüm dedi düştü Halep'im.
Ülkemde polise saldıran aynı
İslamın sesine çıldıran aynı
Malazgirt, mohaç'ı, Çaldıran aynı
Kafir zulüm dedi düştü Halep'im
Topyekün saldırdı gavur Esedler
Enkazın altında körpe cesetler
Sivile yol vermez dini fesatlar
Küfür zulüm dedi düştü Halep'im.
İslam Teşkilatı nerede kaldı?
Şu Arap liginin insafı doldu
Sesini çıkaran Türkiye oldu
Kafir zulüm dedi düştü Halep'im.
Amerika için Müslüman avdır
Avrupa çok mutlu, ruhuna tavdır
İran-Moskof bir ol, kinini savdır
Kafir zulüm dedi düştü Halep'im.
Kur'anın sesine karınlar toktur
Konu küfür ise tercüman çoktur
İmansız kalplerde merhamet yoktur
Kafir zulüm dedi düştü Halep'im.
Mustafa Hoşoğlu
14.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Düştüm Alem Diline
Düştüm Alem Diline
Zehir doldu bardağa
Gel iç içebilirsen
Düştüm alem diline
Var kaç kaçabilirsen
Aşkı yağdırmıyorum
Sele varmasın diye
Sevdam içimde gizli
Ele varmasın diye
Geceme ay düşerken
Aklımda gözün vardı
Cehennemi yaşarken
Kalbimde sözün vardı
Defteri kapatsam da
Hafzamı silmedim
İşe yarar sanmıştım
Aldanmışım, bilmedim
Kiminde frekans tutmaz
Kimi elektrik almaz
Toprakla örtülünce
Geride sorun kalmaz
Gözümde gözün kaldı
Ne ile bakıyorsun?
Nazarın çekme benden
Kalbimi yakıyorsun
Sırlarımla gizlendim
Gelir de bulur diye
Tam bir ömür bekledim
Yar benim olur diye
Mustafa Hoşoğlu
17.08.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Düştüm Aşk Yoluna
Düştüm Aşk Yoluna
Düştüm aşk yoluna gelmiyor sonu
Okyanus yüreğim damlaya kanmaz
Gönlümün kaptanı bilmiyor yönü
Kayıp aşk limanı, feneri yanmaz.
Dumandan kaçarken tipiye düştüm
Sevdanın harından kavruldum, piştim
Hicranı bir ömür mey diye içtim
Kabaran yüreğim ne etsem dinmez.
Dedim, ey yüreğim derya yutulmaz!
Şu hırçın dalgaya kafa tutulmaz
Yürekte pişen aş yenmez, satılmaz
Kalbe kor düşmesin öldürür, sönmez.
Bir nida bekliyor sevda dağlarım
Günbegün soluyor viran bağlarım
Hasretle yar yolu gözler ağlarım
Sorarım limana yar neden inmez?
Kaç bahar, kaç yazı gördü bu gözler
Her saat her dakka bu gönül özler!
Mektuplar varmıyor, uçuyor sözler
Şu vuslat yelini yar niye sunmaz?
Şu ömrü boşuna heder eyledik
Aşka zehir katıp keder eyledik
Hasreti biz bize kader eyledik
Kavuşmak isteyen hicrana binmez.
Mustafa Hoşoğlu
11.10.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Düşün Olurum
Düşün Olurum
Kalbinden geçeni söylersen eğer
Gözünü süsleyen kaşın olurum
Yoluna bu ömrü harcasam değer
Kaderde yas varsa yaşın olurum
Kalbinde acıya yol verme gülüm
Uykusuz geceye çul serme gülüm
Aşkımı görmeden gül derme gülüm
Yar gözün, kulağın, başın olurum
Her daim bir olup oyunu bozak
Sevdayı oturup beraber yazak
Aşkımız büyüsün gölgeden uzak
Uykuya dalınca düşün olurum
Baharım yar sensin, bilmem Mayıs'ı
Yanında bilinmez günün sayısı
Aklımı hoş etti aşkın büyüsü
Gözüne baktıkça keşin olurum
Buluttan buluda sersek sediri
Deryaya dökelim gamı, kederi
Dilersek Hakk yazar güzel kaderi
Yar gönül semana kuşun olurum
Bağıma uğrayıp dalın yeşerse
Aşkın dergahında gönlün pişerse
Sevdadan yorulup başın düşerse
Uykuya dalınca döşün olurum
Mustafa Hoşoğlu
25.10.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Düşünme Kara Kara
Düşünme kara kara
Beladır fazla para
Sevgiyi şiar eyle
Huzuru dostta ara.
Tansiyon çıkar iner
Sakın kafana takma
Dert dert üstüne biner
Ateş olsan da yakma.
Üretimi yapmadan
Tüketim yapayiruk
Ayın ilk haftasında
Bütçeden sapayiruk.
İki yudumluk çaya
Beş lirayı bayılma
Ceplerun boşalınca
Eyvah deyip ayılma.
Kahveler tıklım tıklım
Oturmaya yer ara
Madem işsizlik vardır
Nerden gelir bu para?
Dedum diye darılma
Düşer isen kırılma
Sular derin değilse
Çık, yılana sarılma.
Kış çıkmazsa dön güze
Yürüyerek çık düze
Konu fazla uzadı
Gelelum asıl söze.
Yar gel gidelum bize
Oturalum diz dize
Bir konu bulamazsak
Aşktan başlaruk söze.
29.04.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Düşünmek Gerek
Düşünmek Gerek
Her iş mevsiminde kemale erer
Hiç boşa yormayın tatlı dilleri
Boş işle uğraşmak insafı gerer
Yetmişte bulunmaz gençlik halleri.
Hakikat hikmettir, yazmaz kaşında
Fıtratı bozarsan gezmez
peşinde
Malın gelip durmaz mezar başında
Sanma rahmet okur kavak yelleri.
Fazladan dünyalık senin neyine?
Biraz da hak hukuk üfle neyine
Arada git uğra irfan köyüne
Hep nefsim demesin sazin telleri.
Helal aş taşıyan kaşığın olsun
Dürüstlük sonsuza ışığın olsun
Kur-an ve Nebiler aşığın olsun
Gök ehli belleme çürük dalları.
Keramet satanlar boşluğa iter
Aracı diyenler hep yalan öter
Tek Veli Mevladır, kuluna yeter
Sakın, akletmeden dikme nalları!
(Zümer 44, Ankebut 41).......
Hoşoğlu ne desin? İlimden fakir
Her kulu şah bilir, göremez hakir
Fitneler aklını koymadı bakir
Yüzünden okunur cahil halleri.
Mustafa HOŞOĞLU
05.08.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Düşünmeye Gerek Yok
Bak kalbinin sesine,
Düşünmeye gerek yok.
Aşk sinsin nefesine,
Düşünmeye gerek yok.
Ver elini kaçalım,
Aşka yelken açalım,
Mutluluktan uçalım,
Düşünmeye gerek yok.
Bırak olacağına,
Varır varacağına,
Takma alacağına,
Düşünmeye gerek yok.
Ağlamadan yok gülen,
Sevdadan var mı ölen,
Acaba, olsun kölen,
Düşünmeye gerek yok.
Yapraklar damın olsun,
Özgürlük namın olsun,
Bu sözüm yemin olsun,
Düşünmeye gerek yok.
Aşk yeli yönün olsun,
Keşkeler dünün olsun,
Az olsun, senin olsun,
Düşünmeye gerek yok.
Yuva, olduğun yerdir,
Beni bulduğun yerdir,
Aşkla dolduğun yerdir,
Düşünmeye gerek yok.
Dünya göz doyurmuyor,
Mutluluk buyurmuyor,
Kabir ün ayırmıyor,
Düşünmeye gerek yok.
Az olunca yetmiyor,
Çok olunca bitmiyor,
Kimse alıp gitmiyor,
Düşünmeye gerek yok.
Hoşoğlu der, hoş musun?
Dolu musun, boş musun?
Kanatsız bir kuş musun?
Düşünmeye gerek yok.
09.05.2015
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Mustafa Hoşoğlu
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Düşürme Beni
Seven bir aşığım, değilim ermiş,
Kutsallık yükleyip şişirme beni,
Peşinden gezdirip eyleme derviş,
Kalbime gir ama aşırma beni.
Gönlüme gülümse, öv beni yarim!
Sevgine muhtacım, sev beni yarim!
Aşkından ölmezsem kov beni yarim!
Bitmeyen yollara düşürme beni!
Ciğerim kanıyor, yürek çağlayan,
Yaramı gören yok olsun bağlayan,
Ben oldum halime bakıp ağlayan,
Aşkınla yanmışım, pişirme beni!
Hayalde yaşayan kolay uyanmaz,
Aşk ile boyanan sözle boyanmaz,
Hicranı gösterme, bu can dayanmaz,
Hasretle doluyum, taşırma beni.
19.10.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Düz Basar
Haçan bir kız kaçacak,
Topuğuna az basar.
Mevsim şubat olsa da,
Yüreğine yaz basar.
Uşak az sıcak ise,
Köyünden kaçak ise,
Ekmek bulacak ise,
Çaktırmadan göz basar.
Bekarlık bitecekse,
Bacası tütecekse,
Şehire gidecekse,
Gün doğmadan söz basar.
Uşağa sinyal yakar,
Hep arkasına bakar,
Vitesi beşe takar,
Yalın ayak yüz basar.
Hem gider hem üzülür,
Sessiz sessiz süzülür,
Ayak bağı çözülür,
Adım başı muz basar.
Yakılınca kınası,
Yaşı döker anası,
Damlar yürek vanası,
Yarasına tuz basar.
Akla düşünce sıla,
Solar yüzünde cila,
Hasret verir mi mola?
Gece güne hız basar.
Artık eğlemez bağı,
Aşar ovayı, dağı,
Kucağında kundağı,
Zile minik kız basar.
20.10.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Düzen Girer Komaya
Düzen Girer Komaya
Kitabullah dedun mi
Aracılar şok olur
Düzen girer komaya
Tüm sermaye yok olur.
Yaşamın öncüleri
Hayattayken seçilir
Ölülerin defteri
Hayır ile açılir.
Şeytanın sünnetinde
Ölülere tapılır
Peygamberin yolunda
Ancak dua yapılır.
Kula umut satanlar
Hakikatı gölgeler
Hurafe pazarında
Şirk kokar tüm ilkeler.
Kur'an Nebiye diyor:
"Ölü duyamaz seni"
Sen konuştum diyorsan
İnandırırsın beni(!)
Uçan bir varlık değil
İnsan denilen beşer
Akletmeyen kul ise
Gider tuzağa düşer.
Mustafa Hoşoğlu
25.09.3019

Mustafa Hoşoğlu
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E Kız Kimun Kızisun? ................K
E Kız Kimun Kızisun?
Süse ihtiyacın yok,
Olmasın oyacıklar,
Bir tek bakışın yeter
Un olur kayacıklar.
E kız kimun kızisun?
Gözümde aşk izisun.
Aklumdan çıkmayisun,
Ne bitmeyen dizisun.
Nazarın nasip olsun,
Yürek dolar ilhamla.
Çöller yeşile döner,
Yeter ki bir kez damla.
E kız kimun kızisun?
Gözümde aşk izisun.
Aklumdan çıkmayisun,
Ne bitmeyen dizisun.
Gizemli tebessümün,
Kalbime düştü izi,
Deli gibi severken,
Kim ayıracak bizi?
E kız kimun kızisun?
Gözümde aşk izisun.
Aklumdan çıkmayisun,
Ne bitmeyen dizisun.
Güzel güzel kızların,
Ben olayım çobanı.
Gel kaçalım sevdiğim,
Ne dinlersin babanı.
E kız kimun kızisun?
Gözümde aşk izisun.
Aklumdan çıkmayisun,
Ne bitmeyen dizisun.
Mustafa Hoşoğlu
16.11.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Ebcet Bilmem
Ebcet bilmem, olamadım bir alim,
Günden güne beter oluyor halim,
Habu hayat bana olmuş hep zalim,
Kaderim mi kuru ekmeğe talim?
Katığımız olsa da kuru ekmek,
Gayemiz gönüle bir sevgi ekmek,
Zalim nefis ister hep yemek içmek,
Şükrünü bilmeyen kula ne demek?
Şükür aşktır, bilene kolay gelir,
Mahrum isek her nefes olay gelir,
Takva süstür, çoğuna alay gelir,
Hukuk bilmeyene hak halay gelir.
Seyyah isen kaftanın hep sökülür,
Tarlan her yıl zemheride ekilir,
Hasretinden yaşın yola dökülür,
Diz aşınır, belin tezden bükülür.
Der Hoşoğlu, düşünme çok inceyi,
Fazla akıl kat kat eder sancıyı,
Şaşkın gönül dost edinir hancıyı,
Mekansızlar yolda arar goncayı.
26.03.2015
Ebcet: Harflerin numaralandırılması ile yapılan bazı hesaplar.(Arapça)
Mustafa Hoşoğlu
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Ebucehil Zekatı
Ebucehil Zekatı
Kuran, kafir dediği,
Hakikati örtendir.
Kim, ayet kafire der,
Kalbindeki kirdendir.
Sahabeyi tanırız,
Hangisi bahil idi?
Kırkta birin mimarı,
El Ebucehil idi.
Ebucehil dediğin,
Namazı da kılardı.
Hacı ve oruçluydu,
Tek infaktan yılardı.
Zekat hakikatine,
Kuran hükmüyle el at.
İhtiyaç fazlasını,
İnfak etmektir salat.
Salat, sırf Namaz değil,
Kavramak gerek sözü,
Zikir de denir ama,
Asıl yardımdır özü.
Müslüman gerçekleri,
Örtüp girmez inine,
Salat diyen Allah’ın,
Yardım eder dinine.
Muhammed’in ardından,
Zengin hep kendi yiyor.
Allah versin diyene,
Kuran kafirdir diyor.
Nebiye namaz kılan,
On yediyi zor buldu.
Veda Hutbesindeki,
Yüz binler kayıp oldu.
Nebi’ye bu isyanın,
Bakın ne idi derdi:
İhtiyaç fazlasına,
Zekat adını verdi.
Hem Bedir hem Uhud’un,
Asıl sebebi buydu.
Hazreti Ebubekir,
Bu hükmü iyi duydu.
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Gerçek zekat yüzünden,
Gözlerden uyku kaçtı.
Hazreti Ebubekir,
Bunlara savaş açtı.
Uzun zaman geçmeden,
Müşrik hükmünü koyar,
Fıkıh kuralı diye,
Çekildi buna ayar.
Mustafa Hoşoğlu
30.04.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Ece
Ece, sen ne Ecesun?
Gündüz gibi gecesun.
Ben seni çözemedum,
Sen nasil bilmecesun?
Seni gören gerildi,
Ölü yürek dirildi,
Dünyanun güzelluği,
Hep sağa mi verildi?
Gözlerun kara midur?
Senun mi, kira midur?
Seni bir kere gören,
Kalbi hep yara midur?
Eşarbın yok oyası,
Yüzün azdur boyası,
Asaletinden gelur,
Habu kızun hayası.
Mavi tülbentli bone,
Takıldum sana gene,
Hava mi atayisun?
Baş üstünde gözlük ne?
Hemşeri olmasaydun,
Arayup bulmasaydun,
Sağa takılmaz idum,
Aklumda kalmasaydun.
Mevla’m yaratti güzel,
Her kes başka, sen özel,
Sana gönül verene,
Yazdurursun bin gazel.
Dilden dökülür hece,
Sorma bu halun nice,
Seni yazmak istesem,
Ne gün yeter ne gece.
16.05.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Ecel Şaşmaz Vaktini
Ecel Şaşmaz Vaktini
Melek kapıma geldi: Dedi nerde emanet?
Kalem düştü elimden cebime koyamadan!
Dizlerim tutmaz oldu, buharlaştı metanet?
Çaresizce bakındım bir yere tüyemeden!
Dedim; değil zamanı, daha çok işlerim var,
Hangisini sayayım, onlarca düşlerim var?
Tövbe bile etmedim, haramda dişlerim var,
Geldin çıktın karşıma sesini duyamadan!
Daha genç sayılırım aç da bak yüreğime,
Ne güzel düzen kurdum, yazıktır emeğime!
Bu dünyaya lazımım, kulak ver dileğime,
Milyonlarım batacak kuruşa kıyamadan!
Koyunları kırkmadım, davarı satamadım,
Zekat isterler diye korkudan yatamadım!
Namazlarım kazada, orucu tutamadım,
Diyorsun ömrün bitti dünyaya doyamadan! .
Haccımı erteledim, kıyamadım paraya,
Bitmeyen dünya işi her yıl girdi araya,
Yazlıklarım yetmedi, gözü diktim saraya,
Kefenimi diktiler malımı sayamadan!
Terfi ettim şehire, küçük geldi kasaba,
İşlerim çok büyüdü yan bakarım kasap’a,
Nakit dayanmayınca çeki aldım hesaba,
Şirketlerim çökecek dünyaya yayamadan!
Kim bana hoş gösterdi şu gaflet uykusunu?
Yaşarken yaşatmadı hakikat duygusunu!
Billah, boğasım geldi maddiyat kaygısını!
Aklımdan kovmalıydım gözümü boyamadan!
Ecel şaşmaz vaktini sana gelse de erken,
Bazen seherde gelir, bazen akşam çökerken.
Kimi helal peşinde, kimi haramı yerken,
Teslim alır ruhunu bir lahza kayamadan!
Mustafa Hoşoğlu
13.11.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Ecnebi Kızı
Ecnebi Kızı
Sen Hansın kızısın, ben ise Türk,
Ünümüz uyuşmaz ecnebi kızı,
O necis bedenden yapılır mı kürk?
Tenimiz uyuşmaz ecnebi kızı.
Yanamam harında, yellerin yok mu?
Dikenin çok oldu, güllerin yok mu?
Günaha çağıran dillerin yok mu!
Yönümüz uyuşmaz ecnebi kızı.
Domuzu yiyerek uzandı boyun,
Çakala beş çeker şeytani huyun,
Belki de maymundan gelmiştir soyun(!)
Dinimiz uyuşmaz ecnebi kızı.
Diyalog kapısı değil usulden,
Anlamaz, bilmezsin abdest-gusülden,
Arasam bulurum seni fosilden,
Dünümüz uyuşmaz ecnebi kızı.
Ocağa düşüşün derde dert katar,
Dölünü çoğaltmak soyuma batar,
Sen kısa giyersin, ben edep kadar,
Donumuz uyuşmaz ecnebi kızı.
Merhamet aranmaz akan yaşında,
Hevesim olamaz gözün, kaşında,
Gamzelim bekliyor çeşme başında,
Kanımız uyuşmaz ecnebi kızı.
Şahadet getirip dönsen yoluma,
O zaman koyardım belki soluma,
İmansız takamam seni koluma.
Şanımız uyuşmaz ecnebi kızı.
Ehli Kitap desen nerdedir özü?
Matta’ya ters düşer Markos’un sözü,
Yuhanna’yı görmez Luka’nın gözü,
Canımız uyuşmaz ecnebi kızı.
16.04.2015
Matta,Markos, Luka, Yuhanna: Yüzlerce İncil’den
Seçilip kabul edilen 4 farklı İncil.
Mustafa Hoşoğlu
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Edebi Kelemin Kaçkınları
Edebi Kelemin Kaçkınları
Erol Bey sen gurubu niye bıraktın kaçtın,
Pilesun ki giderken arkanda hüzün saçtın,
Nermin'e ne bakarsun adı ile müsemma,
Onu örnek alarak yeni bir çığır açtın.
Nermin hanım dedum ya O her şekliyle kaçar,
Ya allahın emriyle veya sünnetle kaçar,
Ameli sorgulanmaz,kılıf her zaman hazır,
Hakkında kanun yoksa kararnameyle kaçar.
Aklum yine git geldur benzeyirum seraba,
Eğer bulan var ise arzeylesun Serab'a,
Mimoza sabah açtı,yaydı kokularını,
Kadeh kadeh içerken,siniverdi şaraba.
Zeynep Hanım neresun,yaşatma bize Hicran,
Simrul Hanım sıcaktur insana yakın bir can,
Karçiceği Nazarkız yüreğin hep azar kız,
Leyla Altınbaşaktı,yükseldi oldu mercan.
Aşık Kevseri nerde sormanın yok alemi,
Kendine hayran etti yıldızları,alemi
Şu an görür gibiym o yüzden sormuyorum,
Aşkı terennum eder elindeki kalemi,
Hatice'nin şahsında toplantı bütün vasıf,
Nerde olsa bilinir bakışları çok kesif,
Leman hanım Us'ludur duyan var mı sesini?
Cem etmiş erdemliği,özü ile muttasif.
Neriman hemşerimdur, gurubun nöbetçisi,
Yalnız dakikaların yoktur başka bekçisi,
Yüreği moral taşı,dili Anzer Balidur,
Tarif edecek olsam:Güzellik emekçisi.
Mustafa Hoşoğlu
10.04.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Edemedim
Edemedim
Yılları tükettim hayalde, düşte
Sevdayı gönlüme var edemedim
Baharı aradım hep kara kışta
Bir ahuceylanı yar edemedim.
Pazarda satılmaz, değildir kilim
Aşk denen gizeme yetmiyor ilim
Bir güzel görünce bağlanır dilim
Bir türlü sesimi gür edemedim.
Sevdayı içimde yaşadım gizli
Vuslat yavaş olur, ayrılık hızlı
Ayağım sekiyor, yollarım buzlu
Gönlüm aşk kölesi, hür edemedim.
Aklım ileri der, ayağım geri
Beyhude işlerde akıttım teri
Ben ile dolmuştur gurur defteri
Nefsim öve öve pir edemedim.
Hislerim diyor ki her meyi içme
Öfkene kapılıp kendinden geçme
Aşka şifa yoktur herkese açma
Dilim ıslak imiş, sır edemedim.
Ferim tükense de dünya dönüyor
Geriye baktıkça içim kanıyor
Bu aşka düşeli bağrım yanıyor
Üç dilim sevdayı kür edemedim.
Mustafa Hoşoğlu
18.03.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Eğabo Ena Koriz
Di sevdam erodesa
İbe ise emorfos
Klosome don prosopos
Do matim aselep fos.
Emikresa mikresa
Ise mono kondesa
Eğo sena nabero
Don ciris erodesa.
Eğabo ena koriz
Edaris en fitruka
Din kardiyan kokoriz
Nebera ce peftoka.
İsevdam pola teri
Enben sa matam apes
Nun uçafin so çefal
Klodizime exapes.
E sevdam buçes ise
Do matim del esena
Aseftam di doluya
Aneğabas emena.
Evrekse, eşonikse
Eklisan da kladiyam
Emena anuberis
Menbenis sin kardiyam.
Mustafa Hoşoğlu
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Eğdim Fındık Dalını........................K
Eğdim Fındık Dalını
Eğdim fındık dalını,
Name yazdım yaprağa.
E yar seni almasam,
Girmem kara toprağa.
Eğdim fındık dalını,
Yar gel doldur şalını,
Bir kere gülsen bana,
Sersem dünya malını.
Eğdim fındık dalını,
Koy sepete alını,
Yollarını kollarım,
Gel salını salını.
Fındığı ayıkladım,
Bir çuvala sakladım,
Yarim gelecek diye,
Gün boyu sayıkladım.
Fındık serdim patosa,
Aşkı aldım paydosa,
Yüreğimin halini,
Bir de yarim okusa.
Fındık daldan sarkmasın
Yare kimse bakmasın,
Bırakıp gitme gülüm,
Göz yaşlarım akmasın.
Fındık dıştan kabuklu,
Yarim yüksek topuklu,
Nazar değmesin diye,
Okuyacak kavuklu.
Süslü, bezeli misin?
Fındık güzeli misin?
Çay çiçeği kokarsın,
Kız sen Rizeli misin?
Fındıklar sıra sıra,
Püskül taktım mısıra,
Yarim çıksa kapıya,
Bakardım ara sıra.
Fındığı bulmaya gel,
Gönlümü almaya gel,
Kalbim sana hep açık,
Bir ömür kalmaya gel.
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Mustafa Hoşoğlu
20.07.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Eğitim Üstüne
Eğitim Üstüne
Eğitim maratonu
Hedefini arıyor
Yeni sistem eskiyi
Yine baştan tarıyor.
Öğretmen olmayınca
Olmuşuz pasif veli
"Aklı olan okumaz"
Öyle demiş bir deli.
Elif ba'yla başladı
Eğitim serüvenim
Taşlayanlar olsa da
Yok değildir övenim.
Okur yazarım ama
Bir düze çıkamadım
Köhnemiş tabuların
Birini yıkamadım.
Bir çok insan yanlışı
Okul yolunda bulur
Kıraatsız tilavet
Aşı koklamak olur.
Okusak da yok talim
Sorgulamaktan uzak
Çıkar bir sahte alim
Mehdiyle kurar tuzak.
Mustafa Hoşoğlu
18.09.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Ehli Şer Durmuyor
Ehli Şer Durmuyor
Küfre güvenip de olma talepte
Kuyunu kazdırır yüze gülüp te
Nifakı içine yaydıktan sonra
Taş üstüne taşı koymaz Halep'te.
Tarihte kalmıştır şanı asiller
Fitnenin zulmünde o pak nesiller
Kur'an okuyan yok, okuyan bilmez
Din diye yayılmış fikri fosiller.
Yalanı beceren arif sayılır
Markalı giyinen herif sayılır
Hakikat bağının gülü dikenli
Küfrün şer kokusu maruf sayılır.
İlahi Adalet bakmaz abaya
İltifat edilmez sözü kabaya
O hesap gününde tarlan biçilir
Şefaat sorulmaz hiç bir babaya.
Bu günde safımız mazlum yanıdır
Zulüm tavan yaptı, dua anıdır
İmanı ezmeye yamin içilmiş,
Kafirin hedefi İman kanıdır.
Güçleri bir yapıp cihat etmeli,
Mümine bu zulüm artık yetmeli
Ehli şer durmuyor, vebal bizedir
Küfrün cesareti bu gün bitmeli.
Mustafa Hoşoğlu
13.12.2016
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Eho Diyo Broğada-rumca
Eho Diyo Broğada
Eho diyo broğada
Uçe nabuloğada
Koçina damağulas
Dakno ce filoğada
Elaspam semedera
Fayizose cerasa,
İvradi andaskodi,
Cise epan diraşa.
Eho ziyo broğada
Do ena en stefana
Miya nefilonase
Ebeci ne basana.
Elaspam semedera
Fayizose cerasa,
İvradi andaskodi,
Cise epan diraşa.
Eho diyo kosaras,
Efiye o pedinos,
Esena andalepo,
Daris kruyime ilos.
Elaspam semedera
Fayizose cerasa,
İvradi andaskodi,
Cise epan diraşa.
Evrekse eşonikse,
Evrahan da ğanciyas,
Pola emorfo ise,
Natroğo dakanciyas.
Elaspam semedera
Fayizose cerasa,
İvradi andaskodi,
Cise epan diraşa.
Mustafa Hoşoğlu
30.12.2013
İki Koyunum Vardır
İki koyunum vardır
Satmayacağım onları
Yanakların kırmızı
Öper dişlerim onları
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Gel gidelim bize
Yetiririm sana kiraz
Gece karanlıklayınca
Sırt üstüne yatarsın
İki koyunum vardır
Birinin başında beyaz var
Bir kere öpsem seni
Ondan sonra ölsem.
Gel gidelim bize
Yetiririm sana kiraz
Gece karanlıklayınca
Sırt üstüne yatarsın
İki tavuğum vardır
Horoz kaçmıştır
Seni gördüğüm zaman
Sanki güneş vurur bana
Gel gidelim bize
Yetiririm sana kiraz
Gece karanlıklayınca
Sırt üstüne yatarsın
Mustafa Hoşoğlu
Mustafa Hoşoğlu
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Ekim
Ekim
Yine geldi çattı ekim
Yaralarım azdı gönül
Bu dünyada hala tekim
Kader hicran yazdı gönül.
Hasretime yas yüklendi
Dert üstüne dert eklendi
Talih denen şu beklenti
Kısmetimi çizdi gönül.
Bitti tahıl gitti yemiş
Yiyen yemiş diyen demiş
Sabrın sonu murad imiş
İçi boş bir sözdü gönül.
Şu vuslattan hep ıradım
Saçım yine yan taradım
Ağarmamış kıl aradım
Bulduklarım azdı gönül.
Işıklarım kararıyor
Yapraklarım sararıyor
Umutlarım morarıyor
Mevsim beni bozdu gönül.
Kimi bilmez ne aldığı
Ağlayanın yok güldüğü
Şanslı kulun dert bildiği
Şarkı, türkü, sazdı gönül.
Gayesizlik gaye değil
Düşünmemek paye değil
Hakkı sormak haya değil
Mevlam ilmi yazdı gönül.
Yat demekle gemi yatmaz
Bir söz ile cihan batmaz
Çok gülmekle verim artmaz
Boş hayaller üzdü gönül.
Mustafa HOŞOĞLU
24.10.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Ekinler Harman Olur
Ekinler Harman Olur
Ekinler harman olur
Duygular ferman olur
Yarin müşfik nazarı
Gönlüme derman olur.
Ekinler ekilmese
Dağdan buz sökülmese
Akan kan durulur mu?
Yaralar dikilmese.
Balı yapamaz arı
Güneş silmese karı
Gözüme uyku girmez
Bir gün görmesem yarı
Bağ dedim bostan dedim
Ayrılmam dosttan dedim
Yardan ayrı düşene
Yazılsın destan dedim.
Darı ekerim darı
Dar olur yaprakları
Sensuz haramdur bana
Sürmene toprakları.
Pay istedim neşeden
Aşk hep döndü köşeden
Kafayı demlesem de
Cin çıkmıyor şişeden
Mustafa Hoşoğlu
21.10.2016
Mustafa Hoşoğlu
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El Sallasam Ellisi
El Sallasam Ellisi
Benim adım güzellik
Hiç zirveden inmedim
Genimde bu özellik
Çürük dala binmedim.
El sallasam ellisi
Akıllısı, delisi
Tahtıma göz dikemez
Kaymakamı, valisi.
Bardakta çay gibiyim
Kulakta ney gibiyim
Güzelliğim ortada
Geceye ay gibiyim.
Çok makamlar çağırdı
Hep üfledim yoğurdu
Anamın tek kızıyım
Özenerek doğurdu.
Büyüledim herkesi
Kıskandırdım nergisi
Özenmeyin halime
Bu bir Allah vergisi.
Gök ehli bana bakar
Melekler selam çakar
Her kim görürse beni
Hemen abayı yakar.
Yıldızların eşiyim
Güzellerin başıyım
Namım soran olursa
Ben sevda güneşiyim.
Başımda vardır puşi
Gözümde sevda aşı
Kim aşkıma kavuşur
Gözünde biter yaşı.
Mustafa HOŞOĞLU
01.09.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Ela Aspam So Xoraf
Ela Aspam So Xoraf
Ela aspam so xoraf
Mono asxabalevum
Tiliğume sa mesas
Me de sena palevum.
Skalevo modo maçel
Modo iftar eğvalo
Alo ubori nağven
Sin kardiyam ndovalo.
As pirume do çubad
Fitronun da fitrukas
Esena naberose
Yapiyo uçeğrikas?
Anda erse so nunim
I kardiyam mirmika
Emena aneberis
İnum kalo papuka.
Edikses don prosobos
Edaris efenkosa
Edaksa do mağulos
Ebeci ezankosa.
Epareme leğose
Mi klinis da kladiyam
Abederda son kozmo
Kameno i kardiyam.
Mustafa HOŞOĞLU
20.10.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Ela Bakışlar
Dünyalar kaybolur senin gözünde,
Canıma can katar ela bakışlar.
Şifanın kaynağı tatlı sözünde,
Derdim, gamım satar ela bakışlar.
Nazarı değmese benzim sararır,
Hayali olmasa ruhum kararır,
Yanımdan gidince gönlüm morarır,
Kalbimle bir atar ela bakışlar.
İçten bir bakışı yutar semayı,
Sürgüne gönderir yıldızı, ayı,
Kurgular yok olur, siler temayı,
Hep gözümde tüter ela bakışlar.
Yar senin varlığın en güzel şiir,
Bu yanmış yüreği eyledin şair,
Aklımda tarif yok sevdaya dair,
Ok misali batar ela bakışlar.
Kenardan, köşeden seni izlerim,
Üst üste bakmaya korkar gözlerim,
Seni anlatmaya yetmez sözlerim,
Bir meçhule iter ela bakışlar.
Kar tanesi gibi duru bu sevda,
Gönlümün ışığı, nuru bu sevda,
Ecel habercisi, suru bu sevda,
Yar bu ömrü yutar ela bakışlar.
16.09.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Ela bakışlı Yarum
Ela Bakışlı Yarum
Rastladum ela göze
Hemen başladuk söze
Dedum yalnuz birakma
Arasıra gel bize.
Bakayi ela ela
Olur mu başa bela
Bıraktı gitti beni
Gözlerum dola dola
Ela bakışlı yarum
Boylari bir içim su
O nerde varsa varum
Kanı çeker doğrusu.
Ela göz bakma yandan
Severum seni candan
Bu aşka dur diyemem
Kılıç çıkarsa kından.
Ela göz diye diye
Tüm renkleri unuttum
Ela göz hasretiyle
Hep kendimi avuttum.
Ela bak, ela konuş
Gel bu kalbimle tanış
Bir an gözünü kırpma
Aşkta olmaz usanış.
Mustafa Hoşoğlu
26.04.2017

Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ela Ela
Ela Ela
Ela ela si layınka
İ layınka pola kalo
Ason ciris an fovase
Di manas as parakalo
Ela ela e morfesa
Mono zara mono isa
Din kardiyam eğlupeses
O brosobos chiya fisa
Ela mono na lebose
Na leğo ce na ğabose
Ağu ipşim osbi padan
Sin kardiyam nakradose
Ela aspam se medera
Anespalo de sedera
Di manamo mana na les
Eğo naleğo pedera
Ndoleğo kala akuso
Kanis uleya esena
Aneberis ebareme
Polin eğabun emena.
Esena leğun mişesa
Mi peftis manaşesa
Eğo esena upero
İse vareya paşesa
Mustafa Hoşoğlu
27.02.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Ela Göz
O ela gözlerinden
Gönlüme düştü ışık
Ben seni seveceğim
Sen olmasan da aşık.
Her beyaza kar demem
Her güzele yar demem
Yar ela göz değilse
Ona gönlüm var demem.
Karda yürüyen güzel
Kaybeder mi izini?
Nerde kaldun sevduğum?
Çok özledim yüzünü.
Teni beyaz, ay yüzü
Baldan tatlıdır sözü
Dünya malı istemem
Verseler ela gözü.
Dalgalar vaka gibi
Kayığum Taka gibi
Her ne desam doğrudur
Gelmesun şaka gibi.
Sıgaramun dumani
Tüteyi püfür püfür
Mevlam güzel yaratmış
Oku üstüne üfür.
Habu dünya yalancı
Ne yolcu ol ne hancı
Ela gözü görmesem
İçimde büyür sancı.
Çok tatlı geldi bana
Ballı kaymak yer gibi
Yar dolanır peşime,
Gel kaçalum der gibi.
23.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Ela Göz Naz Edeyi
Ela Göz Naz Edeyi
Ne kumun var ne taşun
Sen nasıl bir deresun?
Ela göz naz edeyi,
Kara gözlüm neresun?
Bir yare talip oldum
Dedi ben ela gözüm
Bilmem onda ne buldum
Havada kaldi sözüm.
Bir karar veremedum
Ben hala aradayum
Duydu kahve bakışlım
Dedi ben buradayum.
Yeşil göz manzarası
Yayla çimeni gibi
Dedi sarayım seni
Sıcak yemeni gibi.
Mavi göz deniz gibi
Bir yerde, bir göktedur
Kader, söyle nasibum
Nasıl bir yürektedur.
Kime değer verursan
Onun nazi çok olur.
Ruh Allah'a ulaşır
Beden bir gün yok olur.
Mustafa Hoşoğlu
17.05.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Ela Gözlerin
Ela Gözlerin
Yar sana bakınca eğilir başım,
Aklıma yol verir ela gözlerin,
Kalbime set çekme, dökülür yaşım,
Ruhuma zül verir ela gözlerin.
Her biri bir âlem, her biri tekti,
Unutmak istedim efsunun çekti,
Cehennem korunu bağrıma ekti,
Gönlüme dil verir ela gözlerin.
Karşında utangaç yüzüm var benim,
Gönlünü almaya sözüm var benim,
Vuslatı arayan tezim var benim,
Bağımda dal verir ela gözlerin.
Olmuyor, olamaz sensiz hayalim,
Dünyam cennet olur, olsan iyalim,
Vicdanın yok etme, ihya et halim,
Dalımda gül verir ela gözlerin.
Aşkın hoş tutarım kırılma diye,
Yabana göz açmam darılma diye,
Dostlara hep derim, ”sarılma diye”
Neşemi bol verir ela gözlerin.
Aklım olsun, seni bilecek kadar,
Seninle ağlayıp gülecek kadar,
Sevmişim uğrunda ölecek kadar,
Gönlüme bal verir ela gözlerin.
Mustafa Hoşoğlu
23.07.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Ela Gözlerin-2
Ela Gözlerin-2
Kız seni görünce tutuldu dilim!
Kanımı nuş etti ela gözlerin.
Dizlerim çözüldü, tutmadı elim,
Bedenim tuş etti ela gözlerin.
Efsunlu gizemin taş etti beni,
Ol vuslat duygusu kuşattı beni,
Ayrılık korkusu üşüttü beni,
Yazımı kış etti ela gözlerin.
Yar sensiz her daim hayat gecedir,
Kalbime yön veren o tek hecedir,
Çaresiz sevenin hali nicedir?
Ömrümü boş etti ela gözlerin.
Gözünde baharı yaşar bu gönül,
Aşkınla çağlayıp coşar bu gönül,
Seninle hayale koşar bu gönül,
Gönlümü kuş etti ela gözlerin.
Dünyanın en güzel gözleri sende,
Sevdanın kaynağı, izleri sende,
Hayatın iksiri, özleri sende,
Ruhumu hoş etti ela gözlerin.
Bil ki yar ismini kalbime yazdım,
Haberin olmadan gönlüne sızdım,
Seninle düşümde bir hayat çizdim,
Ruhumu keş etti ela gözlerin.
Unutur diyene inanma sakın,
İçimde sızısın her şeyden yakın,
Kalbimin gözü ol, aşkımla bakın
Işığım loş etti ela gözlerin.
Mustafa Hoşoğlu
06.09.2016
Nuş: İçmek
Mustafa Hoşoğlu
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Ela Pulim Ela Ela
Ela Pulim Ela Ela
Panda sena erodo
Da raşiya da rdenda
Eğo pola rodimo
Yelağmena da donda
Ela pulim ela ela
Eniksane da fila
Da çiçeka royzino
Emiriksan da mila.
Ela pulim ela ela
Dağ losasim elodan
Da livas mi kleğune
İ xoriğmen enodan.
Ocirim ce imanam
Leğune ce kleğune
Ela ela do morom
Enodan as leğune.
Esi enespales mi?
Ne biname koriza
Modo xten da maliyas
Sa diya ne xoriza.
O ilo ce o fenko
E rodune esena
Din kardiyam mi klonis
Ela evre emena.
Ela pulim ela ela
Ola imeras kleğo
İ daklam apesam royz
Krifeta miroloğo.
Da matam ematodan
Alo poson nakleğo?
Ağu ndoso xoli en?
Uksero ndo naleğo.
Mustafa Hoşoğlu
02.03.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Elaspam Semedera
Elaspam Semedera
Eho ziyo broğada
Uçe nabuloğada
Da koriza trehune
Abohe laloğada
Elaspam semedera
Fayizose cerasa,
Esi demo nesune
Kovalose si raşa.
Eho ziyo broğada
Do ena en stefana
Miya asebernase
Ebeci ne basana.
Elaspam semedera
Fayizose cerasa,
Esi demo nesune
Kovalose si raşa.
Eksenka da kosaras,
Efiye o pedinos,
Esena andalepo,
Daris kruyime ilos.
Elaspam semedera
Fayizose cerasa,
Esi demo nesune
Kovalose si raşa.
Evrekse, eşonikse,
Evrahan da ğanciyas,
Pola emorfo ise,
Natroğo da kanciyas.
Elaspam semedera
Fayizose cerasa,
Esi demo nesune
Kovalose si raşa.
Mustafa Hoşoğlu
10.02.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Elbet Var Bir Hikmeti
Elbet Var Bir Hikmeti
Kanmadım ariflere ol kalem kaşa kandım,
Aşk sevdirir diyenin elbet var bir hikmeti.
Sırrım ruşen etmeden ol vefasıza yandım,
Aşk sevdirir diyenin elbet var bir hikmeti.
Uykusuz gecelerde dalmışım hülyalara,
Yıllarca tevil yaptım şeytani rüyalara,
Yelkenleri kaptırdım kurumuş deryalara,
Aşk sevdirir diyenin elbet var bir hikmeti.
Kalbimde bin sızı var biri bile gitmedi,
Ömür boyu dert yandım binde biri bitmedi
Aşk beni mum eyledi, yandı yürek tütmedi,
Aşk sevdirir diyenin elbet var bir hikmeti.
Acı çektim, ağladım, umutsuzca gerildim,
Yüreğim çöle döndü, kilim gibi serildim,
Her dakka, her saniye tekrar tekrar dirildim,
Aşk sevdirir diyenin elbet var bir hikmeti.
Kâh dikene sarıldım kâh dalında bülbüldüm.
Fani aşkın yolunda her seferinde öldüm,
Ağlanacak halime kim bilir niye güldüm?
Aşk sevdirir diyenin elbet var bir hikmeti.
Hep aftan yana oldum öfkeyle bakamadım,
Merhamet galip geldi yakıp da yıkamadım,
Hoşgörüyü unutup sevgisiz kalamadım,
Aşk sevdirir diyenin elbet var bir hikmeti.
Fitne tohumlarını savurdum bilgi ile,
Düşmanca tavırlara yaklaştım ilgi ile,
İçimdeki nefreti kazıdım sevgi ile,
Aşk sevdirir diyenin elbet var bir hikmeti.
Kara kıştan kaçmadım, bekledim baharını,
Gölgelerden aradım yazların vakarını,
Suya bandım, dindirdim yüreğimin harını,
Aşk sevdirir diyenin elbet var bir hikmeti.
Aşkın dikenli yolu bükmedi bileğimi,
Umutla ısrar ettim, haykırdım dileğimi,
Gizeminde erittim taşlaşmış yüreğimi,
Aşk sevdirir diyenin elbet var bir hikmeti.
Arayışım sürerken gördüm Keremullahı,
İsyanım zikre döndü, sevdim Kelamullahı,
Ermişlerden diledim: bildim Hikmetullahı,
Aşk sevdirir diyenin elbet var bir hikmeti.
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Mustafa Hoşoğlu
20.12.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Elden Bu Gelur
Vazgeçtum Takadan, sanma şakadan,
Söz ile zenginum, dilden bu gelur.
Hep düşman kazanur dosttan şek eden,
Toz duman is yapar, külden bu gelur.
Çok eski değildur, yeni sayilur,
Kimisi beğenmez, kimi bayilur,
Çürümiş olsaydi koku yayilur,
Erbabi değilum, elden bu gelur.
Güzele bakınca coşar hislerum,
Ol ahu ceylana sevgi beslerum,
Dillerum dönmezse kalpten seslerum,
Sevdanun yolinda halden bu gelur.
Hatırda değilse sıra atlanur,
Peteği sağanun keyfi katlanur,
Dudağa değerse dilun tatlanur,
Dökülür tatlı söz, baldan bu gelur.
Hep güzel konuşur, gönli şen olan,
Her daim zengindur dosti can olan,
Kokuyu bol yayar rengi kan olan,
Gül ile bezenmiş daldan bu gelur.
25.04.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Ele Karşı................K
Ele Karşı
Yar saçların dalga dalga,
Bırakmışsın yele karşı.
Sevgin gelsin halka halka,
Yüzüm gülsün ele karşı.
Beni sensiz koyup gitme,
Yüreğimi oyup gitme,
Aşk bahçemi soyup gitme,
Yaşayamam çöle karşı.
Bükülmeyen bileğim ol,
Yüreğimde dileğim ol,
Gel kanatsız meleğim ol,
Uçurt beni ile karşı.
Aşkın yolu sensiz kardır,
Yüzüm gülmez, gönlüm dardır,
Yar aşkına gözüm vardır,
Durulur mu sele karşı?
Yar sevdana talip oldum,
Ela göze mağlup oldum,
Sevdam ile galip oldum,
Coştum ince bele karşı.
Dilin dönsün, durma böyle,
Seviyorsun, haydi söyle!
Yar aşkını hibe eyle,
Elimdeki güle karşı........Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
16.10.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Elektrik
Elektrik
İki saat elektrik kesince ölür müyüz?
Hiç kesmeden yanınca şükrünü bilir miyiz?
Halden hale büründük, depreşti sabır taşı,
Hakkın sonsuz Nurundan Nasihat alır mıyız?
Bize niçin zor gelir, Sonsuz Aydınlık Yolu?
Feryat ayyuka çıktı, yıkıldı Anadolu,
Ebedi karanlığı düşünen var mı acep?
Üstelik rehber geldi, gösterdi sağı solu.
Ne sağdan git ne soldan, kul ayrılmaz Hak Yoldan,
Kazancı hayal olan, tasadduk eder boldan,
Olmayan imkanları seferber eder durur,
İş başa düşese imiş zırnık çıkmaz bu kuldan.
Arasıra zorluğu yaşayıp görmez isek,
Her şeyin zıttı vardır, farkına varmaz isek,
İyi nasıl bilinir, kim anlatır güzeli?
Tefekkür eder miyiz, acıyı dermez isek?
Kim kesti elektriği, gizli bir el mi vardır?
Haberler açık değil, istihbarat çok dardır,
Bir terör işi midir, çeteler mi el attı?
Bileniniz var ise, hemen yarayı sardır.
Şimdi tarihe geçer, 31 Mart Vakası,
Dolanır dilden dile, gerçeği ve şakası,
Yazar çizer durmasın, canlansın kalem kağıt,
Borsaya taze kandır polemiğin okkası.
Mustafa Hoşoğlu
31.03.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Elhamdülillah!
Elhamdülillah
Nimetlerini sundun,
Doldum Elhamdülillah,
Yarabbi sana şükür!
Güldüm Elhamdülillah!
Mis kokular gevretti,
Soğan lezzet devretti,
Bu ne güzel lezzetti,
Daldum Elhamdülillah!
Marulu kıvrım kıvrım,
Havucu kıyım kıyım,
Ekmeği dilim dilim,
Buldum Elhamdülillah!
Biberden az terledum,
Vardur hikmeti dedum,
İki peçete buldum,
Sildum Elhamdülillah!
Çorba da bir enfesti,
Bekler su dolu testi,
Sıcak suyla abdesti,
Aldum Elhamdülillah!
Çatal bandı köfteye,
Gözüm kaldı pideye,
Yer kalmadı mideye,
Eldüm Elhamdülillah!
Hamsiyi çok aradum,
Hep mönüyü taradum,
Hasil oldi muradum,
Kaldum Elhamdülillah!
Semaveri yokladum,
On dakika bekledum,
Bardak bardak dikledum,
Saldum Elhamdülillah!
Yemeyenler duyursun,
Aç olanlar buyursun,
Nimetiyle doyursun,
Boldum Elhamdülillah!
Mustafa Hoşoğlu
23.12.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Elif Dedum Be Dedum
Elif Dedum Be Dedum
Elif yarumun adi,
Alfabenun başidur.
Beni deli eyleyen,
Gözi ile kaşidur.
Elif dedum be dedum,
Kız ben sana ne dedum?
Gel kaçur beni dedun,
Ben da sana he dedum.
Ben okuya okuya,
Elifi geçemedum.
Habu kadar güzelden,
Bir tane seçemedum.
Elif dedum be dedum,
Kız ben sana ne dedum?
Gel kaçur beni dedun,
Ben da sana he dedum.
Gözüm az kaydı diye,
Çektun beni yemine.
Aşkundan batayirum,
Kız al beni gemine.
Elif dedum be dedum,
Kız ben sana ne dedum?
Gel kaçur beni dedun,
Ben da sana he dedum.
Aduni yazacağum,
Takamun direğine.
Sayfanda yerun yoksa,
Koy beni yüreğine.
Elif dedum be dedum,
Kız ben sana ne dedum?
Gel kaçur beni dedun,
Ben da sana he dedum.
Mustafa Hoşoğlu
08.04.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Elif.....O
Elif
Kaşları elif elif,
Endamı bir içim su,
Yaratan vermez telif,
Şaştım kaldım doğrusu.
Yolumuz elif elif,
Yuvamız olsun kelif,
Yarim saklan nazardan,
Çek üstüne bir kılıf.
Adına elif dedim,
Seni dosdoğru sevdim,
Sen kalbini ver bana,
Ben sana canım verdim.
Elif hikmeti sezer,
Ebcet yolunu çizer,
Sana tutulan gönül,
Deli divane gezer.
Zülfün telleri elif,
İnce belleri elif,
Gülüşüne doyulmaz,
Aşkın yelleri elif.
Esre,üstün okurum,
Ötre ile dokurum,
Gözleri iki cezim,
Elif benim okulum.
Elifin hemzesi var,
Yanakta gamzesi var,
Bu güzel benim yarim,
Gönlümde imzası var.
Elif çok sever lamı,
Ruhu okşar kelamı,
Yüreğimdeki alev;
Yare aşkın ilamı.
Elif okur be-te-se,
Razıyım her ne dese,
Yar aklıma gelince,
Kalbim sığmaz kafese.
Elif peri kızıdır,
O arşın yıldızıdır,
Aşkı dillere destan,
Bir sevda denizidir.
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Mustafa Hoşoğlu
31.10.2011
Cezm,hemze,üstün,esre,ötre: Arapçada harflerle beraber kullanılan, yazıp okumaya
yardımcı işaretler, yardımcı harfler gibi.
Kelif: Yayla evi,dağ evi.
Ebcet:Arapçada bir hesap şekli.
Elif lamı çok sever
Lam da lam ile gezer
Bir he yi yakalarsa
Tüm dörtlükleri ezer.....eğisteli(Ahmet Arslan)
Mustafa Hoşoğlu
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Elimde Değil
Gözlerin değmiyor hasret gözüme,
Yar senden kaçışım elimde değil.
Hicranın kor olup sindi özüme,
Yad ele göçüşüm elimde değil.
Sensizlik zül bana, mutluyum sanma,
Ben yandım aşkınla, yar sen de yanma,
Kalbinden çıkardı diyene kanma,
Hasretin seçişim elimde değil.
Ne zor bir hal imiş aşkın ilamı,
Lal oldu dillerim, bilmez kelamı,
Bir dostu görürsen bildir selamı,
Gurbete uçuşum elimde değil.
O kahve bakışlar burnumda tüter,
Her garip haneye baykuşlar öter,
Bu sevda ateşi ölümle biter,
Ol zehri içişim elimde değil.
Aşk denen çileyi gönlümde buldum,
Elemle yoğruldum, acıyla doldum,
Hazanı görmeden sararıp soldum,
Sevdadan geçişim elimde değil.
Her seven acıyı banıp tadar mı?
Gönülden seveni talih satar mı?
Bu zalim ayrılık yere batar mı?
Hüzünler saçışım elimde değil.
17.05.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Elimde Kaldı
Hayatın sırrını sürdüm süreli
Savrulan dallarım yolumda kaldı.
Ömrümü yollara serdim sereli
Sevdanın izleri külümde kaldı.
Boynuma bol geldi sevda takısı
Beynime uymadı aşkın dokusu
Günbegün ıradı vuslat kokusu
Saadet gülleri dalımda kaldı.
Sevda, kervanına katmadı beni
Uzattım elimi, tutmadı beni
Koca aşk deryası yutmadı beni
Tatmayı denedim dilimde kaldı.
Yarin her dakkası asır sayıldı
Bu sevdam kalbine nasır sayıldı
Seviyorum demem kusur sayıldı
Aşk sandığım serap çölümde kaldı.
Herkes aşk çağında, bana mı erken?
Ha bugün ha yarın, yüreğim darken
Tam sıcak yuvaya kavuştum derken
Ayrılık fermanı elimde kaldı.
08.04.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Elimde Zeytin Dalı
Elimde Zeytin Dalı
Elimde Zeytin Dalı
Gölgesinde barış var.
Türk’e kafa tutanın
Dilinde yakarış var.
Aslanlar kükreyince
Çakal sesi kim dinler?
Ateşlendi füzeler
Yerle bir oldu inler.
İşin kalleşlik ise
Hoş gelir kahpe sözü
Gelsin kurtarsın sizi
Batının sahte yüzü.
Sahtekâr Amerika
Aklına koydu haciz
Al dedi silahları
Git eyle Türk’e taciz.
Aydınlandı o gece
Şu Afrin semaları
Hemen maymuna döndü
İtlerin simaları.
Amerika kahpedir
Hayır olmaz işinde
Arıyı çalıştırır
Kendi balın peşinde
Kahpe, işinden belli
Sorulmaz ebesine
Baktım uslanmayacak
Binerim tepesine.
Şifa sunmaya geldik
Var mı başka vebalı?
İmanı kanser olmuş
Şerefsiz Avrupalı
Bizde namus sözüdür
“Ya ölüm ya istiklal”
Paçavra yere düşer
Dalgalanınca Hilal.
Allah'tır tek vekilim
Benim O'na sözüm var
Kur'an ile bezenmiş
Hakka bakan gözüm var.
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Mustafa Hoşoğlu
23.01.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Elimdeki Resmini................K
Elimdeki Resmini
Hicranına doyarken,
Hasretine doymadım.
Elimdeki resmini,
Bir an yere koymadım.
Kar yağdı beyaz oldu,
Yüreğim ayaz oldu,
Yare kavuşma arzum,
Dilimde niyaz oldu!
Duman dağın üstünde,
Yağmur nasıl gelecek?
Gel kaçalım sevdiğim,
Baban nerden bilecek?
Başımda kara sevda,
Kolay kolay savuşmaz,
Dağ dağa kavuşur da,
Seven niye kavuşmaz?
Yare ulak yolladım,
Dağların arasından.
Gelsin kurtarsın beni,
Kalbimin yarasından.
Adından harf ekledim
Yazdığım her heceme,
Ne olursun güzelim
Ay gibi doğ geceme!
Mustafa Hoşoğlu
28.11.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Elleme Beni............O
Elleme Beni
Değirmen taşıyım, tozlarım undur,
Su ile dönerim, yelleme beni.
Bir daha affetmem, bil ki bu sondur,
Umutlar dağıtıp sallama beni.
Bu yürek dayanmaz gözün yaşına,
Mevla'mın şefkati değil boşuna,
Uzattım elimi, değsin başına,
Ecelsiz mezara yollama beni.
Yüreğim kanmıyor kuru bakışa,
Vuslatın dilerim, sürme yokuşa,
Sensizlik hapistir, atma koğuşa,
“Kalbi taş yürekli” belleme beni.
Samimi halini sözünde buldum,
Sevdanın tadını özünde buldum,
Amansız tutkuyu gözünde buldum,
Yüreğim acıyor elleme beni!
Ararken nergisi çiğdemi buldum,
Çiçekler arası bikarar oldum,Kokusu yayıldı aşkıyla doldum,
Allanıp pullanıp delleme beni.
Şüpheci yaklaşmak aşkı öldürür,
Ayrılık hasreti benzi soldurur,
Fırsatı kaçırmak saçı yoldurur,
Niyetin yok ise kollama beni.
Mustafa Hoşoğlu
02.03.2013
DOSTLARDAN:
'Ayrılık dediğin ölümden beter
Gelmezsen bağımda dikenler biter
Sözüme sadığım, bunu bil yeter
Şüpheye düşüp de, dilleme beni..' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Yar sanıp sinene basma ne olur,
İsmimi hanene asma ne olur,
Bu mucrim aşıktan bir yüz bulursan,
Yanılıp kendini kasma ne olur.........Atila Yalçınkaya
Çağırıp sevgine edince iman,
Ah ile inletip diletme âman,
Düşürüp peşine yıllarca zaman,
İğnenin ucuna telleme beni.......Gönül Ehli
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Mustafa Hoşoğlu
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Elli Veren Yüz Bulur
Elli veren yüz bulur
Yokuş giden düz bulur
Düşünmeden konuşan
Hoşa gitmez söz bulur.
Varsa kirli emeller
Tez bozulur temeller
Yüzüne çarpılacak
Riya taşır ameller.
Bakıyorsan karına
İşi atma yarına
Kalbini dinle ama
Takılma efkarına.
Doğru söz acı olur
Yalanın tacı olur
Koyun başsız kalırsa
Üç günde keçi olur.
Bazı aklı evvelde
Şeytani oyunlar var
Her şiirde bir sevda
Zanneden beyinler var.
İti bağla zincire
Tırmanmasın incire
Yüreği kör olana
Işık vermez pencere.
Şeytan dağıtır aşı
Hile tenceresinden
Kula leziz görünür
Nefis penceresinden.
İlme adalet gerek
Kula asalet gerek
Şeytana meylederse
Nefse sefalet gerek.
23.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Elli Versen Yüz İster
Elli versen yüz ister
Yolu daim düz ister
Ne pil kaldı ne feri
Onsekizlık kız ister.
Güvenir parasına
Zam yapar kirasına
Garibanı sömürür
Üflemez yarasına.
Basit görür sadeyi
Hep uzatır vadeyi
Sana yağmur içirir
Kendi içer badeyi.
Adres verir karşıyı
Dolaştırır çarşıyı
Kendi malı zanneder
Yaratılan her şeyi.
Gurur, kibir diz boyu
Dersin altındır soyu
Ana babada yoktur
Kimden almış bu huyu?
Asık surat dolaşır
Egosuyla dalaşır
Teneşir ayırt etmez
Bir gün herkes alışır.
05.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Elli Yaşından Sonra
Elli Yaşindan Sonra
Elli yaşından sonra
Sevdaluk buldi beni
Aşkumi ilan ettum
Dostlarum güldi beni.
Ben o yâri sevmişum
Gözi, kaşina kadar
Görmedum böyle bişe
Elli yaşina kadar.
Yar tıkladı kapıyı
Buyur ettum içeri
Sapladi yureğume
Sevda denen hançeri.
Yaş elliyi geçse de
Yürek yirmide durur
Bir güzeli görünce
Kanum beynime yürür.
Elli, altmış olsan ne?
Yürek ayni yürektur
Gönlümün araduği
On sekizlık melektur.
Yaş elli, başum duman
Yarsuz hallerum yaman
Yureğume yerleşti
Ela göz, kaşı keman.
Yar onsekizluk çıtır
Yüreği kıpır kıpır
Kapıldım bir dalgaya
Batıp çıkıyor vapur.
Dedum ne var bu yaşta?
Yürek durur mu boşta?
Yar aşk ilan eyledi
Akıl kalmadi başta...Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
29.06.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Elma Dalda Sallanır
Elma dalda sallanır
Güneş çalar allanır
Onbeşinde bir güzel
Yanakları ballanır.
Elma, armut, kayısı
Yere düşer iyisi
Babası vermeyince
Al git dedi dayısı.
Gel yanıma yanıma
Gir de yerleş kanıma
Uzaklara gidersen
Efkâr olur canıma.
Yare varmak isterim
Sevda dermek isterim
Dağda duman misali
Onu sarmak isterim.
Yarin elâ bakışı
Sanki sevda nakışı
Vuslat gelmeden geçmez
Şu gönlümü yakışı.
Yaşmağının oyası
Albenidir boyası
Sevda güneşi gibi
Gözlerinin ziyası.
Mustafa Hoşoğlu
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Elmanın Yarısını
Kesti da verdi bana
Elmanın yarısını
Dedi uşak gel tara
Saçımın sarısını.
Eğdim elma dalını
Topladım sarısını
Ela göz çaldı benden
Ömrümün yarısını.
Dedum bir selam versen
Başka sözün aramam
Az konuşalım dersen
Bil ki seni kıramsm.
Yarin dilinde ne var?
Sevda tüter lehçesi
Kokusuna doyamam
Sanki bir gül bahcesi.
Yare haber yollarım
Yar pencereden bakar
Sevda düştü yüreğe
Bu yürekten zor çıkar.
Seveyirum ben seni
Varsun olsun inadun
Sevda gölgesi gibi
Örtsün beni kanatun.
Mustafa Hoşoğlu
05.09.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Elveda Diyemem!
Elveda Diyemem!
Ben yufka yürekliyim ifşa etmem narımı,
Hicrana yürüsem de söyleyemem elveda!
Gömerim yüreğime ıslanan efkarımı,
Gizlerim hasretimi,demem yare elveda!
Baktım ki ayrılık var gizli gizli ağlarım,
Üzemem dostlarımı,sevgilimden saklarım,
İçim kan ağlasa da,dayanırım acıya,
Candan sevenlerime diyemem ki,elveda!
Nasıl yaş akıt derim o ceylan bakışlıma?
Hüzün emri veremem yüzü gül nakışlıma,
Gözyaşım umman olsa hissettirmem aşkıma,
Yar için de ağlarım,yine demem elveda!
Bu gün sev yarın unut, gerçek sevgi olamaz,
Bir gün dahi tam seven hiç bir an unutamaz,
Gerçekten seven aşık seveni ağlatamaz,
Sonunda hüzün varsa nasıl derim elveda!
Eğer kaderde varsa ağlaması cananın,
Niyaz ederim sana Ey Sahibi Cihanın!
Hüznünü bana yükle bağrı yanık sevdamın,
Güzel bir vesile kıl,duyulmasın elveda!
Mustafa Hoşoğlu
13.07.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Emeksiz Yemek
Emeksiz Yemek
Dikili kazığı olmayan beyler
Çivi diye lafı boşluğa çakar
Utanmaz yalanı iş diye söyler
Zeytin yağı gibi hep üste çıkar.
Güneş çarpıyorsa takıl serine
Yüzmeyi bilmezsin dalma derine
Kalkıp yıkacaksan otur yerine
Hedeften şaşınca kendine sıkar.
Diyetten söz eder, çağın şişmanı
Adalet konuşur, hukuk düşmanı
Kapıyı kilitler, gönül mihmanı
Güneşi beğenmez lambayı yakar.
Maddeyi sevmezmiş pula tapınır
Böcekten kormazmış taşla abanır
El etek öpmem der yere kapanır
İlme leke sürmez bilimi yıkar.
Yareni fazladır hemen buluşur
Sanata yatkındır kolay alışır
Yerinde duramaz daim çalışır
Sütü görmeyince yoğurdu döker.
Kumaşı görmeden desene takar
Yapmaktan hoşlanmaz olanı yıkar
Yüzeyden anlamaz derine bakar
Beleş onun hakkı üstüne çöker.
Mustafa HOŞOĞLU
31.10.2818

Mustafa Hoşoğlu
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Emice Oğli Turgut
Emice Oğli Turgut
Beni derde sevkeden yüreğumun pasidur,
Dostu ayakta tutan dostlarun duasidur,
Yüzünde de soylerum, sanmayın arkasidur,
Emice oğli turgut abilerun hasidur.
Nedense hoşlanmadum masumları boğandan,
Bereket yağar bize her bir yeni doğandan,
Emice oğli turgut bali sağar kovandan,
Şükür olsun Allaha doydum kuru soğandan.
Sabahtan uyanınca şerbet ver arılara,
Çiçekler çoğalınca uçarlar sarılara,
Billahi haram olur konarsa darılara,
Otur sağ çerçeveyi gelince yarılara.
Haçan kızdurma beni başlayirum yazmaya,
Belki bir sap oluruz yeri eşen kazmaya,
Ne vaktim var tatile, ne yaylada tozmaya,
Kimsenin gücü yetmez rahatımı bozmaya.
Turgut abi bekleyi havalar ısınacak,
Külüstürün sırtında yaylaya taşınacak,
Polenler uçuşunca arılar kaşınacak,
Kovanın delikleri vız viz la aşınacak.
Korkayirum yazmaya, belki kızarsun pağa,
Haçan şaka ederum, takiliyirum sağa,
Sakın darılmayasun bu geveze uşağa,
İnan ki özleyirum, beni da götür dağa!
Mustafa Hoşoğlu
10.04.2012
$airler..ozanlar..kizmamalidir...
Adaba aykiri yazmamalidir
usulu duzeni bozmamalidir
dostun yazdigina katlansa gerek
mayisin sonunda cikariz daga
davetsuz cikta gel diyirum saga
birkac günde olsa olursun aga
Acep sende varmi gelmeye yurek….Turgut Hoşoğlu
Kızacak olsa idun zaten yazmadum sağa,
Sen da buni bilursun, boyle bakarsun pağa,
Doğri mi soyleyisun: Eğer çıkarsam dağa,
İki-üç gün de olsa olacakmişum ağa? ......Mustafa Hoşoğlu
İşim sağlam olmalı boşa çekemem kürek,
Dağlar beni tanimaz tedbirli olmam gerek,
Kurtlar seni taniyi konurşursun severek,
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Korkarım kurt-çakaldan, olmam ağzına börek….Mustafa Hoşoğlu
Emice oğlu Hoşoğlu iltifat kendinize
Muhabbetiniz dağdan aksın karadenize
Dörtlükler okununca gıbtası düşer bize
Menfaatlar çatışsın gelirsiniz siz dize.....Ahmet Arslan hadimi(eğisteli)
Mustafa Hoşoğlu
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Emice Oğli Turgut2
Emice Oğli Turgut
Dürüstür, hilafı yok, gönlü ana yol gibi
Hep güzelden yanadır Emice oğli Turgur
Balı var, poleni var, dili zaten bal gibi
Selamlarım sanadır Emice oğli Turgur.
El açar gariplere, kibir nedir bilmedi
Düşeni hep kaldırmış, ona bakıp gülmedi
Bal gönderir polenle, bu yıl ceviz gelmedi
Sitemlerim bunadır Emice oğli Turgur.
Funduğu ikram eder yanina da çay verur
Keser yaşlı dalları, kalanları boy verur
Partisi var oy verur, bazen sayıp koyverur
Habu şakam onadur, Emice oğli Turgut.
Takım elbisesi var, fırsat bulup giyemez
Hak hukuk nedir bilir kul hakkını yiyemez
Helalinden kazanır, kimse cimri diyemez
O açık bir vanadur, emice oğli Turgut.
Mustafa Hoşoğlu
26.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Ena Emorfo Koriz
Ena Emorfo Koriz
Ena emorfo koriz
Elebime hohoriz
Enben so matim apes
Din karthiyam kokoriz
Esena kala tero
Stecis omon vutero
Elebise do matim
Erde sostomam nero
Ekaçame so trabeç
Xularizum do ğala
Ela plaso so şerim
As pame ğalağala
So barxari sor thomo
Do kuvarim eliye
Ena emorfo koriz
Si ğulam ediliye
E manamo puyise?
Esena kley do moros
Pola xrona u citha
Ne nihta ne imeros
Epira xeno koriz
E kofothan do tiyam
Ethavane da xronam
Epiye i fodiyam
Mustafa Hoşoğlu
20.02.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Enbame Si Nestiya
Enbame Si Nestiya
Enbame si nestiya
Porbadume plestiya
Do korizis andisme
Na ise kalo diya.
İ manade xolade
O ciride exlefse
İba deso do koriz
Din kardiyam eklepse.
Eğo ime so Rizo
Kayna u çeğnorizo
Do nunim so xoriyo
Rodimo ce chirizo.
Ena xardi neğrafa
Echakode do stilo
Parakalo uçakus
İ kardiyas en ksilo.
Ela ela leğose
E ğabesase poli
Krifas krifas kleğose
İse demo do puli.
Do psomi mo do ğala
Erodimesa pola
Eğo pağo e bembro
Esi ebebis ela.
Mustafa Hoşoğlu
28.02.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Erir Dağların Karı
Erir dağların karı
Dere akar kum kalır
Gönül sevse de yarı
Nasibi olan alır.
Benim aklım neydedir
Dilim acı meydedir
Kavalın lirik sesi
Viran kalmış köydedir.
Bağlamayı bulamam
Kemençeyi çalamam
Yarim gitti gelmedi
Bu diyarda kalamam.
Sazı aldım elime
Mızrap kırık tel kopuk
Sözü aldım dilime
Nameler abuk subuk.
Sevda akla yön verir
Seven kalbe şan verir
Yar vefasız çıkarsa
Maşuk aşka can verir.
17.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Eroksane Da Fila
Eroksane Da Fila
Eroksane da fila
Emiriksan da mila
Teruneme da matas
Omon mavra stafila.
Eklisan da kladiyam
Uçeğven ilaliyam
Ena sevda ebika
Ekapse din kardiyam.
Esi stecis epera
Eğo steko dempera
Eho triya sevdayas
Leğuneme zampara.
Tena i sevdam makra
Da diyo ine mikra
Anda ulebuneme
Olon kupizun dakla.
Do ğomaris en vari
So kaladis uxori
Da matas ine mavra
Da mağulos barxari.
Daf ridas siskundane
Royzun ce eskundana
Anda fero di xolis
Da matas pliskundane.
Mustfa Hoşoğlu
17.12.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Es Bana Rüzgar Gülü
Dağların yamacından,
Es bana rüzgar gülü,
Yaşayamam acından,
Es bana rüzgar gülü.
Dalların arasından,
Yaprağın sırasından,
Gönlümün yarasından,
Es bana rüzgar gülü.
Bağda bade içerken,
Üzümleri seçerken,
Güz kapımdan geçerken,
Es bana rüzgar gülü.
Gül açan yanağından,
Bal-şerbet dudağından,
Sevdanın ocağından,
Es bana rüzgar gülü.
Kar yağar sine sine,
Koşup gelsem sesine,
Katılsam nefesine,
Es bana rüzgar gülü.
Güneşim ol, ayım ol,
Güzellerden payım ol,
Bazen değil, daim ol,
Es bana rüzgar gülü.
Suyu doldur çeşmeden,
Göz hasretle şişmeden,
Yüreğimi eşmeden,
Es bana rüzgar gülü.
Seni kalbe yazarım,
Yokluğunda sızarım,
Kaybolursan kızarım,
Es bana Rüzgar gülü
Burda bitmez davamız,
Daim olsun havamız,
Şirin olsun yuvamız,
Es bana rüzgar gülü.
Kalp kalbe akışırken,
Gönlüme sıkışırken,
Göz göze bakışırken,
Es bana rüzgar gülü.
10.10.2015
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Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Esena Eğnorizo
Esena Eğnorizo
Ela e pulim ela
Ela as pinum ğala
İdanese da matam
Eğabesase pola.
Esena eğnorizo
O barharis Mavreyas
Do fistanis elakso
Mirizis barhareyas.
Eyiriksan da hronas
Esprinan da maliyas
Eğabose ibesme
Na inum di laliyas.
Eşibağo so yalo
Ğurzekas na kovalo
Pola emorfo ise
Namesune balalo.
Da matas ine mavra
Yapiyo teris ağra?
An selis ebareme
Çalo emorfo evra.
İse vareya başı
Stecis esaris raşi
Pola morfesa ise
Do midis omon muşi.
So mat erde fodiya
Laliya sel do diya
Ne akus ne elebis
Erayevis koçiya
Mustafa Hoşoğlu
08.10.2017
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Esena Naberose
Damadam esifodan,
Uboro na derose,
Abohe thelis fiğa,
Esena naberose.
Pola mi tinayese,
Na royzune da milas.
Sharis barhari havic,
E koriz da mağulas.
O pedino kakaniz,
İvrathi imerose,
Do katoy permenise,
Da çaruşas foreso.
Do horaf naskafkede,
Olo permen esena,
Arğadiya an daftas,
Na lalis mi emena?
Kremayese so kremul,
İtharis ise halko,
Paci deso do inat,
Ulepkede sonarko.
Oy manamo manamo!
U ceğabo nahame,
Da bacidas leğune,
Esena ne ihame.
Di sevdam erayevo,
Bu ceka moliyede,
Andulebo rodimo,
Kardiyam koliyede.
Anemo efisese,
Eliğan da maliyas,
Da matam eniğane,
Ekusa di laliyas.
29.03.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Eser Deli Rüzgarlar
Eser deli rüzgarlar gönlümün baharında,
Bir tufana kapılmış, uçuşuyor küllerim,
Yola çıkmış düşlerim sabahın seherinde,
Engel olamıyorum, sessiz kalmış dillerim.
Fırtınalar koparken şu dumanlı dağımda,
Baykuşlar ötüşüyor virane otağımda,
Hüzünlü şarkıların izleri dudağımda,
Hicranın gölgesinde bağlı kaldı ellerim.
Gurbette mahzun gönlüm sıladan selam bekler,
Sürgünde hayallerim dert üstüne dert ekler,
Avunmaktan tek karım saçıma düşen aklar,
Vuslat yaklaştı derken hep uzuyor yollarım.
Bağımda hasret gezer, içimde buruk sevda,
Konuşan yüreğimde her bir hatıra tavda,
Gözlerim buğulanmış, düşüncelerim avda,
Sarılmayı unuttu yana düşmüş kollarım.
Gurbet yorgunu ruhum hırçın dalgaya binmiş,
Hasret acıya gebe, umut hicrana banmış,
Aklım geri dönse de bütün ışıklar sönmüş,
Ne çiçek var ne yaprak, suya hasret dallarım.
24.01.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Eser Dilzar-ı Hüzün
Eser Dilzar-ı Hüzün
(Sevgiliye Ağıt)
Eser dilzar ı hüzün
Derde gark olur özün
Gidenler geri gelmez
Nasıl kurusun gözün?
Sen yüreğimde dilsin
Seni bilenler bilsin
Düşünle konuşurken
Halime gülen gülsün.
Aşkın ruhumu besler
Düşün uykumu süsler
Bil ki seni sayıklar
Aldığım tüm nefesler.
Gönlümün gurbet kuşu
Çok görme bana düşü
Bülbül oldum olalı
Sana bu aşk, bu huşu.
Gözlerim gözlerinde
İz sürer izlerinde
Hep kendimi ararım
Kokulu sözlerinde
Ayrılığın gözünde
Pişiyorum közünde
Her şeyi anlamazdım
Hayat vardı sözünde
Yar diyorsa yapmalı
Sözlerini kapmalı
Uzağa göçmüş ise
İzlerini öpmeli
Hasret yellerine koş
Camdan giren ışık loş
Sarılmak istiyorsun
Tutunacak eller boş
Her sözün bir eşikti
Her bakışın ışıktı
Varlığı sonsuz servet
Gönlüm ona âşıktı
Bir tek sana kanmışım
Yokluğuna yanmışım
Hazan rüzgârlarıyla
Ben bir çöle dönmüşüm
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Çırpınırım açında
Ruhumun yamacında
Yeşil ovalar vardı
Yârin naif saçında
Sen gönlüme aktıkça
Hayallere baktıkça
Gözüm nasıl durulsun
Hatıralar yaktıkça.
Mustafa Hoşoğlu
21.01.2022

Mustafa Hoşoğlu
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Esi Epiyes Makra
Esi Epiyes Makra
Ağu olon di vradi
Da matam in anihta
Do nunim en sesena
Hameno en inihta.
İ sevdas so çefalim
Evrekse omon şimos
Esi epiyes makra
Eğo siro do limos.
Apesam krimena in
Kanis ulep da ponam
Din kardiyam uteris
Olo metras da hronam.
E koriz ya desena
Ağu dimşim nedona
Ekapses din kardiyam
Har ndoso nasterona?
Eğo ime aporos
Esi ise kaliyos
Don Rebbi parakalo
Naftanis don paleyos.
Do nunis pola mikro
Da holiyas in hondra
İ kardiyam kley ce ley
Nami elepis andra.
Mustafa Hoşoğlu
25.12.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Esir Diştük Hanuma
Esir Düştük Hanuma
Habu eve bağlanmak
Darluk verdi canuma
Bir virüsün yüzünden
Esir düştük hanuma.
Evden çıkamayirum
Suçumu irdeledum
Bankadaki borçları
Tam üç ay eteledum.
Gitmişum İstanbul'a
Çif yönlü bilet aldum
Kapılar kapatıldı
Ben burda rehin kaldum.
Kilo almayım diye
Evde hoplayacağum
Bu sene çaylukları
Nasıl toplayacağum?
Çalışmaduğum için
Hiç et yutamayirum
Makarina yemekten
Formu tutamayirum.
Topladum maskeleri
Şimdi satamayirum
Başıma bela sardum
Rahat yatamayirum.
Evden çıkma dediler
Hep dışarda gözlerum
İki rekat namazla
Çözülmeyi dizlerum.
Mustafa Hoşoğlu
18.04.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Esir Düşünce Aşka
Esir Düşünce Aşka
Yar sana olan aşkım
Değildir dünden beri
Gözlerin gözlerime
Değdiği günden beri
Hayatıma girmenle
Hallerim oldu başka
Aklım çıktı kontrolden
Esir düşünce aşka
Gönlüm gönlüne kaydı
Yüreğinde atıyor
Senin hayalin bile
Bana hayat katıyor
Yerleşmişsin döşüme
Nasıl almam düşüme
Gel de yan şu aşkımla
Ömür boyu üşüme
Günüm, gecem, ayımsın
Yıldızım, güneşimsin
Vuslata ermesek te
Dünyada tek eşimsin
Sensiz geçen her günü
Gün mü diye şaşarım!
Sen gönlümde oldukça
Bin yıl daha yaşarım
En güzel çiçeklerin
En güzel destesisin
Sen sevdamın güftesi
Aşkımın bestesisin
Sen kalbimin sahibi
Ruhumun ortağısın
Sevdanı yudumlarken
Aşkımın bardağısın
Mustafa HOŞOĞLU
03.12.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Esira Do Tufeçim
Esira Do Tufeçim
Esira do tufeçim
Epetase do puli
Emaciksa di sevdam
İpa miferis xoli.
Esira do tufeçim
Ekremiksa din çisa
Esena naperose
Anemos anda fisa.
Efisese anemos
Eroksane da fila
E koriz da mağulas
Omon aspra stafila.
Evrekse eşonikse
Da başeya foreso
Tiliyese si ğulam
Edaris na berose.
Kanis melepimase
As permenum divradi
İ sevdas ekolikse
Sin kardiyam do dadı.
Ela ela leğose
Ela kadna leğose
Koçina da mağulas
Dakno ce filoğose.
Mustafa Hoşoğlu
10.01.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Eskiden
Eskiden
Eskiden kar yağanda biz yeniden doğardık
Uzun kış gecesini neşe ile boğardık.
Televizyon yerine radyo ile yatardık
Piyesleri dinlerken nefesleri tutardık.
"Arkası yarın" idi zamane dizileri,
Sahneleri görmeden üzerdi bazıları.
Kar metreyi aşınca devredeydi kürekler
Komşu için çarpardı her hanede yürekler.
İmece ruhu vardı, yetişmez idi günler,
Küçükler saygılıydı büyük sözünü dinler.
Sohbetin arasında bitirirdik harmanı,
Aşımız az olsa da Hak verirdi dermanı.
Babam sigarasını tabakadan sarardı
Sabah buz sarkığını herek ile kırardı
Sabah koyun dizilir yem için sıra sıra
Geri kalan yetişmez iki avuç mısıra
Horozların peşinden sığırlar mööö ederdi
Kazanda yal bitmeden iki balya biterdi.
Fasuyle turşusunu çamur küpte saklardık,
Ekmek pişti mi diye kuzinayı yoklardık.
Yedi kardeş on inek altlı üstlü yaşardık
Koyunların peşine yalın ayak koşardık.
Eski çoban heybesi içinde kuru ekmek
Katık bulamayınca hiç bilmez idi bitmek.
Kaval sesi duyunca sokulurduk hemence,
Dört yüz hanelik köyde vardi iki kemençe.
Mani dediğin şeyi kafamızda yazardık,
Türküler eşliğinde tarlaları kazardık.
Yüklerdik eşekleri çıkarırdık perondan,
Yaylanın düzlükleri kararırdı horondan.
Yetişti kasetçalar, çabuk biterdi piller
Erkan Ocaklı ile idman ederdi diller.
Koyunun yoğurduna rakip sığır kaymağı,
Soğumadan biterdi telli peynir kuymağı.
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Pınarlar soğuk akar, avuç ile içmeyin,
Şehitlerin yanından Fatiha'sız geçmeyin.
Yaylacının zor işi sırtında yük göçmektir,
Komdan inme sebebi mısırları biçmektir.
Yazmak ile biter mi, her bir anı dün gibi,
Çayırlarda yatardık sanki ipek, yün gibi.
Mustafa Hoşoğlu
20.11.2016
Kom: Mezra evi
Mustafa Hoşoğlu
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Eskiler Anı Oldu
Eskiler Anı Oldu
Eskiler anı oldu
Hatıralar izdedir
Şu aşkın istidadı
Yalnız ikimizdedir
Kalmışım ara yerde
Etrafımda dört duvar
Gözümde sanki perde
Işığım tek sende var.
Sırrım pinhan tutarım
Nasıl ederim ruşen?
Geçti fasl-ı baharım
Neyime gerek gülşen?
Ceza ile korkutmak
Güzel müjde olamaz
Huzur benimle kaim
Bir kaçıran bulamaz
Ela kahve arası
Göz ile nazar oldum
Gönlüme düşen korla
Pişerken yazar oldum
Karanlıktan korkarım
Gel geceme ışık ol
Deli olmak istersen
Deli gibi aşık ol.
Mustafa HOŞOĞLU
01.10.2020
Mustafa Hoşoğlu
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Esmer Dedim
Esmer Dedim
Esmer dedim, kumral çıktı,
Dedim kimin yarısın sen?
Gözlerini bana dikti,
Var git dedim, sarısın sen.
Ben isterdim kara olsun,
Aşkı kalbe yara olsun,
Kahkahası nara olsun,
Melek değil, perisin sen.
Saçın başak sarısından,
Kestin attın yarısından,
Örgü olmaz gerisinden,
Çok acayip birisin sen.
Ey yüreğim! Durma ara,
Saçı esmer, gözü kara,
Aşk ipiyle seni sara,
Gönüllerin zerisin sen.
Dedim diye sen inanma,
Sarı sevmem sanıp kanma,
Beni yaktın, sen de yanma,
Aşk ülkemde pirisin sen.
Esmer olsun, sarı olsun,
Buğday olsun, darı olsun,
Bu gönlümün yarı olsun,
Yokluğumun varısın sen.
Bir gün beni unutsan da,
Kor sinende uyutsan da,
Öldü diye avutsan da,
Gönlümün tek narısın sen.
Sevdalar var, aşık bilmem,
Var mı bana maşuk, bilmem?
Senden başka ışık bilmem,
Gözlerimin nurusun sen.
Mustafa Hoşoğlu
25.04.2015
Zer: Altın, değerli
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Espira Da Koçiya
Espira da koçiya,
Efitrose do horaf,
Abohe meros dero,
Ci sevdam do nema ğraf.
Do cubad mo do hoşot,
İ cikaram metaksa,
Si ruyam elebase,
Do mağulos edaksa.
Espira da koçiya,
Naindane fitrukas,
Koriz sesa sa şera,
Asinume pabukas.
So şerim en dor doban,
Do horaf na serizo,
Esena piyos ankev,
Dos tomat na cerizo.
Dome pola cup ada,
Don Rebi parakalo.
Mo do litar siraşam,
Da hortara kovalo.
Do proğado kutuliz,
Eğomose do saçi,
Eğo sirose ada,
Esi fiyese açi.
Ela plaso so şerim,
Andama as porbadum,
Os bi nabadanume,
Nde ibame as kradum.
E paci do mağulos,
Saris en aspro feli,
Sin kardiyam uçenbe,
Omon esena puli.
14.08.2015
Teneleri serptim(tarlaya ektim)
Taneleri tarlaya ektim
Filizlendi tarla
Ne tatafa baksam
Sevdamın adı yazar.
Mısır yaprağı ile(koçan yaprağı)
Sigaram püskülden
Rüyamda gördüm seni
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Dişledim yanağını
Serptim taneleri
Mısır fidanı olacak
Kız senin ellerinde
Olayım yaşlı adam
Elimde var orağım
Tarlayı biçeceğim
Seni her kim anarsa
Ağzını yırtacağım
Ver bana çok mısır(diye)
Yalvarırım Allah’a
İp ile sırtımda
Mısır bitkisini(saplarını) taşırım
Koyunun yününü kırpar
Doldurdu çuvalı
Ben çekerim seni bu yana
Sen kaçarsın oyana
Gel tut elime
Beraber yürüyelim
Ölene kadar
Sözümüzü tutalım
E kız yanağın
Sanki beyaz kabak felisi(parçası)
Yüreğime girmedi
Senin gibi kuş
Mustafa Hoşoğlu
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Esra
Esra
Adı Esra, fikri esrar
Yetmedi mi onca ısrar
Yar aşkınla meftun oldum
Sevdan bana sanki esrar.
Senden gayrı yar bilmedim
Yüreğime denk bulmadım
Gönlüm Esra diye diye
Yandı yürek hiç gülmedim.
Aşk tahtımda tek hanımsın
Birtanemsin, sen canımsın
Bir kez sevdim, daha sevmem
Damarımda al kanımsın.
Nasıl sevdim bilebilsen!
Ne olurdu bana gülsen?
Dünyaları vermez miyim?
Bir gün çıkıp bana gelsen.
Sevda olsun tek davamız
Çiçek açsın aşk ovamız
Uçan kuşlar bayram eder
Hayat bulsa şu yuvamız.
Adın gibi sır taşırsın
Yüreğimi hep kaşırsın
Gizeminle gir koynuma
Yüzüm gülsün, kalp yeşersin.
Mustafa Hoşoğlu
26.10.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Esti Sabah Yelleri
Esti Sabah Yelleri
Esti sabah yelleri
Uçtu saçın telleri
Senin için topladım
Elimdeki gülleri.
Dert dağıta dağıta
Hisler döndü ağıta
Heceler uçtu gitti
Yazamadım kağıda.
Akşam oldu uzandım
Bilmem neyi kazandım
Efkârlı günlerimde
Mektubu çok yazandım.
Gözüm baktı semaya
Hayran kaldım temaya
Tefekküre daldıkça
Ruhum girer komaya.
Zannetmeyin ozanım
Ben dertleri yazanım
Gözüm açtım açalı
Kaynar gönül kazanım.
Tükenince pillerim
Masum olur hallerim
Ecel basar mührünü
O gün susar dillerim.
Mustafa Hoşoğlu
16.02.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Eşmek Lazım
Bakar isen bağ olurmuş,
Üzerine düşmek lazım.
Bırakırsan dağ olurmuş,
Bazen derdi eşmek lazım.
Yaşı hemen yirmi olmuş.
Bakışı ok, mermi olmuş,
Sevda kalpte sır mı olmuş,
Yarasını deşmek lazım.
Derman yoksa yara azar,
Çalışmamak özü bozar,
Hep yürürsen yollar uzar,
Ara sıra koşmak lazım.
Yapamayan bozar olur,
Derdin sonu mezar olur,
Al yanaklar nazar olur,
Keşan ile yaşmak lazım.
Bilinirsen korkak nefer,
Fren tutmaz, ezer şoför,
Yıl içinde birkaç sefer,
Bendi yıkıp taşmak lazım.
Tamir eyle musluğunu,
Belli etme küslüğünü,
Acı günün dostluğunu,
Görmek için düşmek lazım.
18.05.2014
Dostlardan:
Ateş yanar çıkmaz duman.
Hep karışır sapla saman.
Aşk deyip de geçme aman
Yüce dağlar aşmak lazım.......Ramazan Akkaş
Mustafa Hoşoğlu
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Etme Tasa
Etme Tasa
Hem varında hem yokunda
Ecrin artır susa susa(!)
Kurtarıcı çok yakında(!)
Zulüm varsa etme tasa(!)
Kerametle doldu gökler(!)
Cennet için hazır çekler(!)
Cahil ümmet mehdi bekler(!)
İsa gökte, nerde Musa?
Huzur için iner dinler
Hakka kuldur inler, cinler
Küçük, büyük sözü dinler
Er konuşur, susar nisa.
Kul, kulluğun bilir ise
Doğru yolu bulur ise
Hak mucize diler ise
Denizleri yarar asa.
Hakkın sözü olur kaim
Çalışana verdi daim
Sanılmasın bu bir deyim
Sünnetullah şaşmaz yasa.
Bu ne diye soruyorsan
Akıl fikir yoruyorsan
Hakikati arıyorsan
Bak Kur'ana, sarıl nasa.
Mustafa Hoşoğlu
18.03.2017
nas:delil
Mustafa Hoşoğlu
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Ettuğuni Bulursun
Kız kaşlarun yay midur?
Huyun arsuz tay midur?
İç kahveyi, bak fala,
Nişan habu ay midur?
Seni sevmek sıfatum,
Aşkın bağlaç, edatum,
Benum olasun diye,
Çok adaklar adadum.
Haluma bakmayisun,
Bir ışık yakmayisun,
Ne gece ne da gündüz,
Aklumdan çıkmayisun.
Uçmasun deduklerum,
Buz olur yeduklerum,
Mahşerde hakkum olur,
Habu bekleduklerum.
Aşktan anlamayisun,
Yanup inlemeyisun,
Aklun havada gezer,
Sözüm dinlemeyisun.
Bir gün pişman olursun.
Sözlerume gelursun,
Geri dönüp bakınca,
Ettuğuni bulursun.
16.11.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Ettum Ekmek Arasi
Ettum Ekmek Arasi
Yağmur yağdi ıslandi
Su aldi çabulasi
Anasi vermem dedi
Gitmeden abulasi.
Ettum ekmek arasi
Kaşar ile suçuği
Beyuğuni verdiler
Kaldi bana kuçuği.
Dağda kırdum oduni
Yukledum arkasina
Ben güzele bakmadan
Bakarum markasina.
Yarum ağa kızidur
Asaleti ün yapmiş.
Hocalari çağırmış
Benum için gün yapmış.
Yari alayım diye
Her ay gider yatıra
Dişledum yanağini
Dedum kalsun hatıra.
Bir evde iki güzel
Birinun adı İzel
Beyuği balduzumdur
Kuçuği bana özel.
Mustafa Hoşoğlu
17.07.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Evde Kal
Evde Kal
Evde kal göbek bağla
Mideni doldur yağla
Elbise dar gelince
Dertleri say da ağla.
Makarnayı bol pişir
Sebzeyi biraz düşür
Et her ayıbı örter
Her bir yanını şişir.
Beden kalmasın cılız
Ac mide vermez filiz
Kanda yağ olmayınca
Doktor yapmaz analiz.
Semize derler hanım
Yürek yakar endamın
Ağır, aksak yürürsen
Kat kat olur erdemin.
Sür kolonya, iç suyu
Düşsün virüsün boyu
Sabunu da bol kullan
Mülayim olsun huyu.
Şimdi yenmez domates
Her gün haşla patates
Artık tasarruf vakti
Maske ile al nefes.
Vücut hareket sever
Sen de evde konser ver
Al kalemi eline
Yaz, karala, eser ver.
Markette hazır döner
Şimdi kıymete biner
Fırsat bulan zam yapsın
Sap döner keser döner.
Mustafa Hoşoğlu
02.04.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Evleri Hane Hane
Evleri hane hane
Sayarum tane tane
Dünya hep güzel olsa
Benum yarum bir tane.
Bahçesinde lahana
Pişur da koy sahana
Yine oni severdum
Tekrar gelsem cihana.
Yarumun gelişleri
Mest eder gülüşleri
Sevda acı verse de
Bırakmam bu işleri.
Aşkı yaşamak gerek
Derdi boşamak gerek
Dere tepe demeden
Yükü taşımak gerek.
Elma dalda sallanur
Güneş görür allanur
Nazli yarun dilleri
Konuştukça ballanur.
Keşani yan takayi
Yollaruma çikayi
Görmesem de tanirum
Yarum yayla kokayi.
29.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Evli İle Bekarın Aşkı....O
Evli İle Bekarın Aşkı
Bir yar sevdim suç oldu,
Ayrılması güç oldu,
Seneler geldi geçti,
Sayamadım kaç oldu.
Bu ayrılık yüzünden,
Hüzünlü dağlar,taşlar,
İstemeden evlendi,
Akar gözümden yaşlar.
Aşkımızı sakladık,
Telefonla tıkladık,
Karar verenler güldü,
İki seven ağladık.
Akıl, kafa yormadan,
Sevenlere sormadan,
Başkasına verdiler,
Yaraları sarmadan.
Özlem var her sözümde,
Hatıralar gözümde,
Bir haberi gelseydi,
Güller açar yüzümde.
Seneler sayılmıyor,
Ses uzak, duyulmuyor,
Acaba unutmuş mu?
Bir selamı gelmiyor.
Hükmü peşin verdiler,
Aşkı infaz ettiler,
Kaçırdılar yarimi,
Sen evlisin dediler...........Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
25.12.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Evli misin?
Evli misin?
Kız dedi: Evli misin?
Dedim: Niye sorarsın?
Dedi gönlüm var sana
Aklımı ne yorarsın?
Aksaray, Eminönü
Kimedir kalbin yönü?
Dedi, güne bakalım
Gel unutalım dünü.
Karamanın Koyunu
Kız göreyim boyunu
Bir işmar ettin diye
Nasıl bilem huyunu?
Aksaray, Karaman'dan
Niye bakarsın yandan?
Nazların öldürmesin
Seni sevmişim candan.
Ateş yanmadan sönmez
Gidenler geri dönmez
Sevda kalbe düşünce
Acısı kolay dinmez.
Kahve doldur fincana
Şifa olsun bu cana
Yar dedi evlenelim
Yerleşelim Sincan'a
Mustafa Hoşoğlu
01.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Ey Ahu Ceylan!
Ey Ahu Ceylan
Okları fırlatıp geçtin yanımdan,
Gel beni yalvartma ey ahu ceylan!
Kerem et aşkını, etme canımdan,
Gel beni yalvartma ey ahu ceylan!
Hilali kendine kaş mı eyledin?
Güzellik tahtını baş mı eyledin?
Kapıldı yüreğim, nuş mu eyledim?
Gel beni yalvartma ey ahu ceylan!
Kirpikler ok gibi, nazarın engin,
Arasam cihanı bulunmaz dengin,
Yar beni öldürür aşkımla cengin,
Gel beni yalvartma ey ahu ceylan!
Canıma can katar tatlı sözlerin,
Ele hiç bakmasın ahu gözlerin,
Amber-i misk gibi kokar özlerin?
Gel beni yalvartma ey ahu ceylan!
Her sabah beklerim çeşme başına,
Dünyayı değişmem damla yaşına,
Aşkımı hapsettim gözün, kaşına,
Gel beni yalvartma ey ahu ceylan!
Güllerin süs olsun sevda dalıma,
Rengarenk çiçeğin doldur balıma,
Yar, benim gözümle bir bak halime,
Gel beni yalvartma ey ahu ceylan!
Mustafa HOŞOĞLU
21.11.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Ey Benim Gönül Dağım!
Ey benum gönül dağum!
Tepelerun kar midur?
Yarum senun kalbunden,
Kalbume yol var midur?
Yedun yayla kuymaği,
Yanaklarun al oldi,
Kız ne zaman beyudun?
O dillerun bal oldi.
Yureğumun yangıni,
Ne etsem savuşmayi.
Nedendur bilemedum?
Sevenler kavuşmayi.
Erir dağlarun kari,
Dereler taşar gelur,
Sevda kalbe duşmişsa,
Bentleri aşar gelur.
Ben habu dertlerumi,
Nazli yardan almişum.
Herkes erdi yazına,
Ben kışumla kalmişum.
Sevda yüzüme gülse,
Karalar bağlar miydum?
Seven seveni alsa,
Haboyle ağlar miydum?
13.02.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Ey Bulut!
Ey Bulut!
Ey bulut, bekle beni kanat takıp geleyim!
Kor olmuş yüreğimi ıslatmakla sönmüyor.
Semada neler saklı gözüm görsün, bileyim
Körelmiş duygularla sevda çarkı dönmüyor.
Nasihatten beridir şu arzın sakinleri
Hoşgörüyü öldürmüş ihtirasla kinleri
Madde ile kirlenmiş o tertemiz dinleri
Toprağa düşmedikçe kötü huylar dinmiyor.
Yâr düşmüş süs peşine, bilemedim bu ne hal
Boynunda altın zincir, ayakta gümüş halhal
Elinde dondurması, gözü ile arar bal
Altın suya batırsan ruhu yine kanmıyor.
Bu gezegen dar bana, yol yok mu yıldızlara?
Derdimi döksem bitmez kemençeye, sazlara
Ne verdimse yetmedi gözü doymaz kızlara
Gazı nerden almışlar, havaları inmiyor?
Pası doğru vermeyen bende bulur hatayı
Topu elinde saklar, doldur diyor potayı
Dalgalar arasında kaybetmişim rotayı
Karanlıkta yüzerim, gönül farım yanmıyor.
Kanaat rüzgârları hep ihtiras esiyor
Dünyalık sevdalığı aşkı rafa asıyor
Masumiyet bülbülü güllerine küsüyor
Şu yürek kabarınca kolay kolay sinmiyor.
Mustafa HOŞOĞLU
23.07.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Ey Filistinli Çocuk!
Ey Filistinli Çocuk!
Filistinli çocuğa,
Açlığı reva gören,
Bir katil İsrail var,
Öldür emrini veren.
Bombalar oyuncağı,
Yaşını silmez çocuk,
Kansız baba kucağı,
Görmedi, bilmez çocuk.
Solar gonca çiçekler,
Açmadan yaprağını,
Açıp içine girer,
Sevmeden toprağını.
Gülleleri gül bilen,
Öksüz, yaralı çocuk,
Var mı yaşını silen?
Bağrı karalı çocuk.
Sapan ile savaşmak,
Bilinen tek oyundur,
Ey kahpe Siyonizm!
Kan akıtmak huyundur.
Filistinli her çocuk,
Silah sesiyle doğar,
Aldığı her nefeste,
Başına bomba yağar.
Şehit kelimesidir,
En çok duyduğu kelam,
Ey Filistinli çocuk!
Sana gönülden selam.
Kalem defter görmedin,
Okulun yolu kayıp,
Elbet bir gün ahların,
Çıkacak sana sahip!
Ey Filistinli Çocuk!
Çiçek nedir bilmeyen.
Kuşlara el sallayıp,
Kelebekle gülmeyen.
Sokakların kan gölü,
Sen vatanında esir.
Zalimlerin elinde,
Medet umduğun Mısır.
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Baban nerde ey çocuk!
Hangi ülkede sefir?
Seni bir kez öpmeden,
Alıp götürdü kafir.
Anan hep yaşla yatar,
Aynı yaşla uyanır,
Bu hali bile bile,
Hangi yürek dayanır?
Ey gözü gülmez çocuk,
Dinle bak baban ne der?
Yarın görmeyeceksin,
Bir öpücük daha ver.
Suça ant içmiş kahpe,
Hep seni suçlu görür,
Şu itleşmiş milletler,
Nefret kusar, kan ürür.
Sen çocuksun, bilmezsin,
Kinin ne olduğunu,
İmansız beyinleri,
Arayıp bulduğunu.
Ağla çocuk, hep ağla,
Ama zalim bilmesin,
Haline acıyan yok,
Bari görüp gülmesin.
Mustafa Hoşoğlu
11.01.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Ey Gam Yüklü Garip Başım!
Ey gam yüklü garip başım!
Bir yerlerde kaldın yine,
Kanatları kırık kuşum,
Hayallere daldın yine.
Yine efkâr, yine hüzün,
Bugün yine solgun yüzün,
Kurumaz mı hiç bu gözün?
Hislerinle doldun yine.
Zoru bırak, al kolayı,
Paslanmışsan sür kalayı,
Dert edecek bir olayı,
Arayıp da buldun yine.
Derin ise dalma yasa,
Alışırsan olur yasa,
Üzerine basa basa,
Neşen kaçtı, soldun yine.
Her beşer bir, astın mı var?
Yaratandan üstün mü var?
Tatlı cana kastın mı var?
Diri diri öldün yine.
Tefekkürle dolsun zaman,
Coşkun seller bilmez aman,
Yollar sisli, dağlar duman,
Yüreğini saldın yine.
Eden bulur, sen adil ol,
Azgın nefse var katil ol,
Şerri bilme, hep batıl ol,
Mesajını aldın yine.
Hikmet sırrı, kodundadır,
Güzel, Hakkın Adındadır,
Her malumat katındadır,
Az düşündün, bildin yine.
18.12.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Ey Gidi Mercansuyu
Ey Gidi Mercansuyu
Ey gidi Mercansuyu
Epanas in da livas
E sevdam da mağulas
Edaris in kolivas.
As pam so Kavgadüzü
Emas permen i Pala
Da neras ine kriya
Erodimesa pola.
Embroğat ine da za
Elebide don Ali
Deyi napay son barxar
Nevrişe ena stali.
Mazutala, fteriya
Na kofto da votana
Anemos anda fisa
Şurizun da potama.
Ekseva so Soğuksu
Nabağo anefara
Do Kangel fisa ime
Peto omon farfara.
Da şona elodane
Da kürtük a in başı
İ Parma ce do Görnek
Terune sa Ağaçbaşı.
Erazo da broğada
Si raşam i debanam
Sa raşiya mirolo
Don cirim ce di manam.
Da Ağaçbaşı davenis
Erde i Seslikaya
Olin pane pinefta
Dar doma in makreya.
Nde davane dahronam
Nekserna piyos metra
Do zo erayev voşki
İ Taşlı olo petra.
So Mal epan i Şehit
Permenun da raşiya
İ kardiyam uyela
Da derdam in paşeya.
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Dabsomo sin kuzina
Eğo pseno mayreya
So Limonsuyu epis
Elepis di mavreya.
Do koriz uperime
Navrixo ena şera
Pola eksero ama
Dala leğo iştera
Mustafa Hoşoğlu
02.03.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Ey Güzel Yar! .........O
Ey Güzel Yar!
Ey güzel yar nerdesin gözlerim arar seni!
Ayrılık hasretini artık yaşatma bana,
Sensiz bir boşluktayım yüreğim sorar seni,
Hasretimi duymazsan feryadımı duysana.
Bil ki, bana yakışmaz methedersem özümü,
Sevdamı haykırırım esirgemem sözümü,
Kuş misali hafifsem bunun sebebi sensin,
Karanlıkta yüzerken açtın gönül gözümü.
Gönül anlat derdini anlamak isteyene,
Serzenişte bulunma değerin bilmeyene,
Herkes sarraf değil ki anlasın altın kalbi,
Sevgini esirgeme seni candan sevene.
Derya,deniz neylesin cehennem yüreğim var,
Yolumu kaybetmezdim, bir çıkmaz sokağım var,
Yüzümü güldüremez senden başka hiçbir gül,
Başka gülü neyleyim senin gibi gülüm var?
Yazar dururum ama cevap var mı halime?
Halim tarif edecek ne söz var ne kelime,
İkimiz de yazarız, lakin farklı yerlere,
Sen yazarsın deftere ben yazarım kalbime.
Hiç kimseler sevdama sen kadar yakışmadı,
Bu gözler senden başka tutkulu bakışmadı,
Gittiğin günden beri yanarım alev alev,
Unutmaya çalıştım yüreğim yatışmadı.
Bana yar demese de ah okumam o güle,
Reyhan kokulu yare,o doyumsuz sümbüle,
Bu yürek var oldukça onun için çarpacak,
Yaradan nasip etsin altın kalplı bülbüle.
Mustafa Hoşoülu
04.03.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Ey Hendeğin Leşleri!
Ey Hendeğin Leşleri!
Bir kandil arifesi, insan hakları günü
Kana susamış terör emir aldı ininden
Yarını tam karanlık, ışık görmemiş dünü
Zulüm ile beslenmiş ateistlik dininden.
İstikrar arayışı şer gücü kasıyordu
Son zamanda rüzgarlar tersine esiyordu
Malum muhalif çevre dile kan basıyordu
Yine zehrini kustu tükenmeyen kininden.
Bu günden tezi yoktur, hep bekliyeceksiniz
Bir Şehit için bin leş siz ödeyeceksiniz
Bu vatan bölünmedi, bölemiyeceksiniz
Onlarca polisimi etseniz de canından.
Bir solucan misali hendeklere doldunuz
Ağanız zevk peşinde, siz lağımda soldunu
Hak ettiğiniz ecri canınızla buldunuz
Leşiniz selam aldı ecnebinin donundan.
Bu halkın iradesi yıllarca denetlendi
Maşaların eliyle yarınlar senetlendi
Her seferde bu Millet İmanla kenetlendi
İnlerde beslendiniz Avrupa'nın fonundan.
Uyuşturucu zehre kanat diye kanmayın
Pak Şehidimin kanı yerde kalır sanmayın
Kafir yağlı kazıktır kucağına binmeyin
Leşine dönüp bakmaz geçmiş olsa yanından.
Ey hendeğin leşleri, lağımın fareleri!
Ey dağın çakalları, inlerin pireleri!
Kanınızla akacak ülkemin dereleri,
Kafir de sizin gibi emin değil sonundan.
Kulak ver Pensilvanya, sallama ordan mendil
Hahamın piç tohumu, küfürle kutsanmış dil
Melun papaz simana, git de işesin Kandil,
Mehdilik hezeyanın çıksın necis teninden.
Mustafa Hoşoğlu
11.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Ey Korona!
Ey Korona!
Kırık kalbin teli kopuk sazıyım,
Ey korona duy sesimi ne olur!
Diyar diyar gezdirmene razıyım,
Değme bana, gör yasımı ne olur!
Gece gündüz yerleşmişsin fikrime,
Senin korkun yer eyledi zikrime,
Zarar verme zalim benim şükrüme,
Dön geriye, sil pasımı ne olur!
Ben de kulum, hep kusurum arama,
Beng-ü nazar eyle gönül karama,
Sen vebasın, değme bemim yarama?
Gel tüketme nefesimi, ne olur!
Sen şer yeli, ben önünde bir yaprak,
Kötü demem durursan benden ırak,
Saldırırsan düşeceğim yer toprak,
Yıkma dünya hevesimi, ne olur!
Senin kahrın bu cihanı kuşatır,
İyi mahluk öldürmeden yaşatır,
Korkarım ki feryatlarım boşadır!
Kırma gönül kafesimi, ne olur!
Sana yenilirsem hakir düşerim
Paramı bitirme, fakir düşerim
Dünyayı çok seven bildik beşerim
Gel çıkarma libasımı ne olur!
Mustafa Hoşoğlu
10.04.2020
Mustafa Hoşoğlu
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Ey Nazlı Çiçek!
Sürmeler yakışmış ela gözüne,
Dalımda gülüm ol, ey nazlı çiçek!
Nazarın şifadır, çevir yüzüme,
Konuşan dilim ol, ey nazlı çiçek!
Gözünden başka göz bana bakmıyor,
Nefesin değmese hayat akmıyor,
Kırların çiçeği sensiz kokmuyor,
Peteğim balım ol, ey nazlı çiçek!
Yar sensiz geceler çok uzun, bitmez,
Yanımda olmadan ocağım tütmez,
Yol sana çıkmazsa ayağım gitmez,
Ayağım elim ol, ey nazlı çiçek!
Varlığın hayattır güne, geceye,
Gülüşün can katar söze, heceye,
Cennetin dururken sürme acıya,
Rehberim yolum ol, ey nazlı çiçek!
Karşıma çıkınca tutulur dilim,
Kalemi düşürür, tutamaz elim,
Kalbimin nidası hep sana gülüm,
Rengarenk lalem ol, ey nazlı çiçek!
Hicrana mezarlar kazmak isterim,
Hep gönül bahçende tozmak isterim,
Hayatı seninle yazmak isterim,
Aşkıma kalem ol, ey nazlı çiçek!
12.03.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Ey Nebi!
Ey Nebi!
Ey Nebi! Nurunla nurlandır bizi,
Sevmeyi öğretti fermanın senin.
Kapımız hep açık, bekleriz sizi,
Her derde devadır dermanın senin.
Adını duyunca çarpar yürekler,
Yolları, dağları aşar dilekler,
Salat ve selamı sunar melekler,
Aleme şereftir mihmanın senin.
Doğuşun müjdeler dillerde mısra,
Mevlâya götürdü şu malum İsra,
Nurun ilaç oldu karalık asra
Guzellik taşıyor kervanın senin.
Mevla’m lütfedince yakındır ırak,
Seninle dostluğu ederiz merak
Cennette yanında dileriz durak,
Allah’ın Katıdır limanın senin.
Mevla’mın Kelamı Cibril’le indi,
Bire bir yaşadın, özüne sindi,
İslam; selam dedi, fırtına dindi,
Çöle hayat verdi ummanın senin.
O güzel ahlakın zirveye çıktı,
Nefis denen putu yerlere yıktı,
Takva bayrağını kalplere dikti,
Süsledi cihanı imanın senin.
Göğsümüz kabarır anarken seni,
Gözümüz ıslanır yanarken seni,
Ruhumuz doyuyor banarken seni,
Kalplere sürürdür amanın senin.
Elinde yeşerdi O Altın Nesil,
Tarihler görmedi böyle bir fasıl,
Her biri bir yıldız, tertemiz, asil,
Güllerle bezeli mekanın senin.
Mustafa Hoşoğlu
19.03.2013
Mihman: Misafir
Sürür: Sevinç
Mustafa Hoşoğlu
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Ey Nesim-i Nev Bahar!
Ey Nesim-i Nev Bahar!
Ey nesim-i nev bahar, çok sitemim var sana,
Bilmiyorum ne zaman hissedeceğim seni,
Ömrümde bir kerecik yüzün bakmadı bana,
'Bir garip varmış' diye artık arama beni.
Zannetme her baharda seni bekleyeceğim,
Sayılı nefesleri alıp da gideceğim,
Ben de her fani gibi aslıma döneceğim,
O zaman çiçeklerle gelip süsleme beni.
Vuslatın hayaliyle alıştık ayrılığa,
Düşlerle düşe kalka eriştik son durağa,
Ben sana yürüdükçe sen hep kaçtın ırağa,
Çok geç kaldın sevgilim artık ağlama beni.
Bir başıma yaşarken sensizlik dostum oldu,
Yürek sesim yorganım,göz yaşım postum oldu,
Varlığını düşünmek yaşamak kastım oldu,
Ben acına alıştım,sen hiç düşünme beni.
Mustafa Hoşoğlu
06.04.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Ey Uslanmaz Kefere!
Avrupa kuduruyor
Küfrünü kusa kusa
Daha da kuduracak
Bakarsak susa susa.
Küfürde birlik dedi
Hem kardinal hem papa
Turkiyeden sana ne?
Ey imansız Avrupa.
Ey uslanmaz kefere!
Ey imanı kit kavur!
Dehditler bize sökmez
Git de babana savur.
Ey kuduran Avrupa!
Ne de çok havlıyorsun
Salyan hiç kurumuyor
Sinek mi avlıyorsun?
Ey avrupa, rahat dur!
Git de geber ininde
Bu kadar hırçın olma
Boğulursun kininde.
Ülke bizim, köy bizim
Sistem bizim oy bizim
En şerefli din bizim
Şanı yüce soy bizim.
25.03.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Ey Yar!
Ey Yar!
Ey yar! , senin hasretin içim çöle çevirir,
Bu gönül senin deyip yollarıma çıkmasan.
Korkarım bu bekleyiş bu çınarı devirir,
Şu sevda bayrağını burçlarıma dikmesen.
Yapraklarım soluyor kuruyan dallarımda,
Dizlerim yorgun düştü dikenli yollarımda,
Mutluluk düşman bana sen yokken kollarımda,
Dünyam her dem karanlık ışığımı yakmasan.
Gözün gözüme baksa hal mi dayanır bize?
Kalbin kalbime aksa sel mi dayanır bize?
Aşkın yoluma çıksa yol mu dayanır bize?
Dağlar boyun eğecek el sözüne bakmasan.
Gönül gözünü açıp düş sevdanın peşine,
Çık aşkın yıldızına, el salla güneşine,
Karamsarlık rüzgarı giremesin düşüne,
Seni kimse yıkamaz, ellerinle yıkmasan.
Kim sana dur diyecek? Hayat senin, yol senin,
Gözün kalbine baksın, yuva senin, fol senin,
Susuz koyma bahçeni, çiçek senin, gül senin,
Çekemeyenler ölür, sen kendine sıkmasan.
Mustafa Hoşoğlu
10.12.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Ey Yüceler Yücesi!
Ey Yüceler Yücesi!
Şehit haberleriyle
Kanar yürek sızısı
Ya Rab! Merhamet eyle
Hepsi ana kuzusu.
Kan kokusu alırsın
Dönüp baksan maziye
Şanı yüce şehitten
Selam gelir gaziye.
Şehit, gül bahçesinde
Gazı, bağrında halkın
Merhamet çeşmesinde
İhsanı boldur Hakkın.
Ya Rab! Zafer bağışla
Şanı yüce Mehmede
Sonsuz gül bahçesinde
Komşu eyle Ahmed'e
Ey yüceler yücesi!
Koru şanlı ordunu
Kafire mezar eyle
Müslümanın yurdunu.
Hep hüsrana uğrasın
Düşmanların kurgusu
Ya Rab, sana emanet!
İslamın son ordusu.
Şu kafirler güruhu
Gözü dikmiş İslama
Ey yüceler yücesi
Sen yardım et İmana.
Bu necip ordumuzdur
İslamın halifesi
Yerin dibine batsın!
Küffarın avenesi.
Şu kafirin her işi
Hem hiledir hem de şer
Hep küfürden çekmiştir
Tarih boyunca beşer
Ya Rab! Bu alem senin
Yerde gökte ne varsa
Kahru perişan eyle
Karşına kim çıkarsa!
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Mustafa Hoşoğlu
11.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Ey Zaman Git İşine
Ey Zaman Git İşine!
Yanımda bekleyişin ömrümü tüketiyor,
Başka işin yok mudur ey zaman git işine!
Senin bu sahte yüzün neşemi yok ediyor,
Başka işin yok mudur ey zaman git işine!
Eskiden çok kızardık; söylenince kara baş,
Saçlarıma kar yağdı, şimdi döndü kıra baş,
Dostumda hiç kalmadı, nedenini ara baş,
Başka işin yok mudur ey zaman git işine!
Bir de dalga geçersin görmeyen gözlerimle,
Kaç kere dedim sana uğraşma dizlerimle,
Bırak da yaşayayım yüzümde izlerimle,
Başka işin yok mudur ey zaman git işine!
Akacaksan ak da git kapımda beklemeden,
Her yanımda sızı var, bir daha eklemeden,
Koşup tozmak isterim nefesim teklemeden,
Başka işin yok mudur ey zaman git işine!
Bakıp da gidecektin, niye yanımda kaldın?
Henüz yaşım kırk iken türlü illeti saldın,
Üç kuruşluk neşemi çok gördün, çekip aldın,
Başka işin yok mudur ey zaman git işine!
İstemiyorum dedim yaşım çıksın elliye,
Bak sabrımı taşırdın, döneceğim deliye,
Şikayet edeceğim, seni şimdi veliye,
Başka işin yok mudur ey zaman git işine!
Etrafımda döndükçe başıma vuruyorum,
Düşen yaprak misali sararıp duruyorum,
Yapacak çok işim var hep hayal kuruyorum,
Başka işin yok mudur ey zaman git işine!
Huyundan vazgeçmezsen iş kötüye varacak,
Çocuklar büyüyecek, bir de yuva kuracak?
Yarından tezi yoktur; hepsi hesap soracak,
Başka işin yok mudur ey zaman git işine!
Tarlayı da sürmedim, kurumadı sazlığım,
Binaları dikmedim, üstelik yok yazlığım,
Uzun yolculuk için yetmez birkaç yüzlüğüm,
Başka işin yok mudur ey zaman git işine!
Kıbleyi tanımadım, nasip olmadı oruç,
Zekatı hiç duymadım, ne fal dedi ne buruç,
Şu gizemli dünyadan nasıl edeyim huruç,
Başka işin yok mudur ey zaman git işine!
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Tüm hayır işlerinden bir şekilde sıyırdım,
Kazandığım pulları gözüm gibi kayırdım,
Ne var ne yok toplayıp estetiğe ayırdım,
Başka işin yok mudur ey zaman git işine!
Beni çağırıp durma daha çok genç yaştayım,
İstersen doktora sor, çok hafif bir hastayım,
Ölümü hatırlatma, bak kaç yıldır yastayım!
Başka işin yok mudur ey zaman git işine!
Mustafa Hoşoğlu
08.10.2010
Dostlardan:
Aynalar dosttum idi, şimdi düşmanım oldu
Neşeli gül yüzüme, derin çizgiler doldu
Yeşeren her bir yaprak, varlığın ile soldu
Başka işin yok mudur, ey zaman git işine! ..
Bizimkisi latife, seninde işin budur
Herşeyi yaradan Rab, senin sahibin,o dur
Önüne konulamaz, ne bir kale ne bir sur
Akıp gidersin zaman, bakmazsın göz yaşına...
Emine Yılmaz Dereci
yazmışsın be kardeşim, daha ne istiyorsun?
herkes böyle yazamaz, sen bunu biliyorsun.
zamanın ne suçu var, sen ona ne diyorsun?
başka işin yok mudur, ey zaman git işine.
...........................................................Adem UYSAL
Mustafa Hoşoğlu
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Eyvah!
Eyvah!
Eyvah! , demek faydasız tren gitmek üzere,
Bu sevda yetişmedi ömrümün baharına.
Artık vuslat çok uzak, siren ötmek üzere,
Aklım takılı kaldı gözünün buharına.
Sanki yıldız buludu ışık saçan özleri,
Dilimi lal eyledi duyulmadan sözleri,
Okyanusları yuttu eşsiz mavi gözleri,
Gizeminde kayboldum bakarken zahirine.
Ey güzel! sana küsüm, onca yıl kaçtın benden,
Tam elli yıl aradım, haber gelmedi senden,
Yarını adres verdin, beni yürüttün dünden,
Hangi bulut yaş dökmez sevginin tahirine?
Zamanı mıydı şimdi? vardım elli yaşıma,
İmkansız bir hayali neden sardın başıma?
Gözlerim kurumasa bent dayanmaz yaşıma,
Sana kim görün dedi ömrümün ahirine?
Bildiğin ufuk var mı bana kucak açacak?
Gecem bitmesin diye güneş benden kaçacak,
Bu ömrün kalan kısmı ah ile mi geçecek?
Bu derdi atsam almaz dünyanın bahirine.
Mevla’m tek mi yarattı efsunlu tatlı dili?
Aklını sorgularım duyan olmasa deli,
Yayılan aşk kokusu kurutur gonca gülü,
Dünya değersiz kalır sözünün beherine.
Talep edemiyorum, unutmaksa imkansız,
Bu derdin ilacı yok, sancılarım amansız,
Marazı aşk sinsiymiş, yakalarmış zamansız,
Halimi kim arz eder Kalplerin Mahirine?
Mustafa Hoşoğlu
10.02.2015
Zahir:Dış görünüş
Tahir:Temiz
Ahir:Son
Bahir:Deniz
Beher:Her biri
Maraz:Hastalık
Mahir: İşin erbabı, ustası
Mustafa Hoşoğlu
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Fadime'ye Bir Koca
Fadime’ye Bir Koca
Hocam, ne olur sana!
Bu zulüm çok insana
Herkese çare buldun
Fadime'ye bulsana.
Çok uğraştı olmadi
Şu boş kalbı dolmadi
Kısmeti bağli midur?
Niye gelup bulmadi?
Kısmeti gelmez ele
Eridi bile bile
Gel bu kızi verelum
Hal bilen müşfik ele.
Ne folu var ne loca
Gönlünü kime aça
Oku, üfle, niyaz et
Fadime’ye bir koca.
Herkes duysun bu adı
Hem doğu hem de batı
Son bulsun şu acılar
Gelsin izdivaç tadı.
Habu kız ağlamasun
Cigerin dağlamasun
Şu koca hasretinden
Karalar bağlamasun.
Sokakta yok paravan
Geçiyor gelen kervan
Kız beklemekle olmaz
Birazcık hızlı davran.
Hayır için utanma
Müzminliğe atanma
Susarsan kimse görmez
Tenhalara dadanma.
Ey gözini sevduğum!
Nefesi güçlü hoca,
Tez zamanda bulasun
Fadime'ye bir koca....Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
04.09.2019
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Mustafa Hoşoğlu
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Fadimeye Kuma
Fadime'ye Kuma
Temel bir kız kaçurdi,
Ermeni döli çıkti,
Ne gerdek var ne zifaf,
Karninda puli çıkti.
Uşağum habu kızi,
Sen çok aramiş misun?
Saçlaruni elunle,
Tutup taramiş misun?
Temel dedi çakturma,
Buni yalandan aldum,
Fadimenun huyindan,
Biraz da mecbur kaldum.
O gabyana huyindan,
Can boğaza dayandi.
Fadime habu kızi,
Kendine kuma sandi,
Seneler gelur geçer,
Yuzume bakmaz idi,
Nasihat dinlemzdi,
Beni hiç takmaz idi.
Yirmi seneden beri,
Fadime sağır idi,
Kocasini duymazdi,
Huysuz bir sığır idi.
Dedum belkim değişur,
Yapayim oğa oyun,
Evde değerum olsun,
Beni sanmasun koyun.
Velhasil bu kumayi,
Fadime çekemedi,
Her bir şeyi pay edup,
Önine dökemedi.
Dedi gönder habuni,
Ben sağa bakacağum,
Hizmetuni ederken,
İşık da yakacağum.
Temel dedi: Elunden,
Hep yandum, yanacağum,
Habu deduğun söze,
Nasil inanacağum?
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Fedime der Temele,
Seni memnun ederum,
Eğer uzersam seni,
O gelur ben giderum.
Mustafa Hoşoğlu
18.04.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Fadime'yle Temel'in bir günü
Fadime'yle Temel'in bir günü
Fadime nereyesun,çayım kahvem geç kaldu
Ha bu uşak ağlayi kafamız kazan oldu
Gel doyur ula beni, kahveye gideceğum
Yoksa uykuda misun,nerdeyse akşam oldu..........Temel
Dur Temel'um uyandım, hemen getireyurum
Tavuklari yemledim, yumurta toplayirum
Aha yağmur yağayi, ıslak siçana döndüm
Köpeği de yedirip,koşarak geleyirum..........Fadime
Çabuk yetiş Fadime oldi kuşluk zamanı,
Koş kıl iki rekatı yakın öğle ezanı,
Vakitler atlanmasun yakışmaz güzel kula,
Rabbim düzenden yana pek sevmeyi bozani..........Temel
Ahan da sütün balın,peynirin tereyağın
Uşağı emzireyum,gelecek sıcak çayın
Ekmeğimuz fırında, aman deyim yanmasun
Bir de misafirum var, gelecek elti-kayın..........Fadime
Niye çabuk olmazsun, yolların yokuş midur?
Dilinden anlayan kim,yalnızca bir kuş midur?
Niye yetişemeysun, hangi iş yorar seni?
Gece sabaha kadar işlerin cümbüş müdür? ..........Temel
Az biraz dursa yağmur, çamaşır yıkayirum
Sen de çakma be şimşek,korkudan zıplayirum
Oyle çok işim var ki, nasıl yetişeceğum?
Lafa tutmayın beni,temizlik yapayirum..........Fadime
Çamaşur da ne imiş daha iş yapacaksun,
Sığırları sağmadun ahıra koşacaksun,
Yemek işten sayılmaz sen da yemeyi misun?
Ev işi da iş midur çocuk doğuracaksun..........Temel
Hepsi olur Temel'um, sen merak etmeyesun
Kahvedekiler bekler, aman geç gitmeyesun
Ütü de vurayım mı kırmızı gömleğine?
Çayın biraz geç kaldu, kusura bakmayasun..........Fadime
Kız sağa soyleyirum durma oyle orada,
Hadi as çamaşuri,ütüler var sırada,
Davarlar ac kalmasun,yemlerini verdun mi?
Al orağı eline çayır da kes arada,..........Temel
Sen darlanma Temel'um hepsini hallederum
Kıyamam sen yorulma, otur rica ederum
Ula belim ağrımış,biri düzletsin benu
Seni yolcu edeyum,tarlaya da giderum..........Fadime
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Haçan belun ağırur ihmal ettum sopayı,
Beyukler ne demişler eksuk etma sipayi
Çabuk deyirum sağa kahveci kızacaktur
Bir tas balun yanında ısıt getur çorbayı..........Temel
Uy yetişemeyirum, küsme bana Temel'um
Kendume kızayirum daha hızlı değilum
Beş el, sekiz de ayak olaydı ya bedende
Tüm işlere yeterdum benum canım sevgilum..........Fadime
Kız her gün haboyle mi seni bekleyeceğum?
Boyle devam edersan bak sana kızacağum,
İster beş ister sekiz,kaç parça olursan ol,
Yarundan tezi yoktur anama gideceğum..........Temel
Ne olursun Temelum etma habuni bağa,
Didinur da bakarum hiç toz kondurmam sağa,
Hizmetuni edemez görur da üzülürüm,
Benum cibi bakamaz kaynanam bile sağa..........Fadime
Senden sebep geç kaldum,kalmamiştur boş masa,
Bir kaç çeşit yemeği koyamadun bir tasa,
İki saat bekledum midem kazindi durdi,
E kız nerede kaldun,sanki yattun nadasa..........Temel
Bundan sonra her işi çok çabuk yapacağum,
Sağa yetişmek için maraton koşacağum,
Yeter ki kızma pağa sen ne dersan yaparum,
Gerekirse kanatlar takup da uçacağum..........Fadime
Kız şaka yapayirum inanma deduğume,
Eziyet eder miyum biricik sevduğume,
Sen yanumda ol yeter aç durmaya raziyum
Galiba pilmeyisun aşkundan elduğume..........Temel
Şimdi cozüm yaşardi,esah mi soyleyisun?
Haçan doğri de pağa, beni mi seveyisun?
Korkidan cittum celdum,köşe bucak ağladum,
Bu gariban Fadime ne çekti pilmeyisun..........Fadime.
Temel ile Fadime severler birbiruni
Ne diylerse şakadur,kale almayun buni
Ha bu şiir de boyle gırgırına yazıimiş
Biraz eğleduk sizi hepsi hayal uruni.

Figen Meltem EGE- Mustafa HOŞOĞLU kardeşler :)
Mustafa Hoşoğlu
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Fakir Temel ve Zengin Fadime'nin aşkı -AtışmaFakir Temel ve zengin Fadime'nin aşkı -AtışmaTEMEL:
Şu selvi boya bak uymuş yaşina,
Zülüfler uzanmış hilal kaşina,
İncelik,zerafet zaten ziyade,
Dünyaya ışıksun sen tek başina.
FADİME:
Ne desen haklisun,aynen öyleyum
Ben bir taneyimdur,sana diyeyum
Hazır hatırıma getirmişken sen
Yine Allahıma şükreyleyeyum.
TEMEL:
Güzellik konuysa olmaz yalanim,
Lafu esirgemem yoktur dolanim,
Şükrünü çok eyle bulunmaz dengin,
Ben de şükrederdim olsan soranum.
FADİME:
Burnum havadadır cöremem senu
Yaradan şimarık yaratmış benu
Ne kadar methetsen az gelir inan
Beğenmem kimseyu,vermem elumi.
TEMEL:
Burnun havalarda niye gezersun,
Kalmişum yollarda beni üzersun,
Elini vermesen zorla alırım,
Peşine gezmekten bir gün bezersun.
FADİME:
Davul bile çalay dengi dengune
Haçan varacağum ben bir zengune
Yorulma uşağum,gelme peşume
Var git kendun gibi yar bul kendune.
TEMEL:
Peşine düşmüşüm ucra fizandan,
Baktum almayisun normal lisandan,
Sağa şive yaptum çektum dikkati,
Dedum hoşlanursun bu Laz ozandan.
FADİME:
Hangi şive ile yazar isen yaz
Gariban uşakla hiç işim olmaz
Beyaz atlı prens gelecek bana
Ondandır bu işve,bu eda,bu naz.
TEMEL:
Selvi boyun salınıyor dal gibi,
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Nerde olsan kokun gelir gül gibi,
Gözüm görmez senden başka birini,
Niye öyle bakıyorsun el gibi.
FADİME:
Uy yine mi sensun,bıktım la senden
Ne şive yapsan da umut yok benden
Ben bir peri kızı,sen bir gariban
Gölge etme bağa,çekil tepemden.
TEMEL:
Çiçekler toplarım gelirsin diye,
Onları koklarım bir parçan diye,
Pul seni kör etti acırım sana,
Unuttun sözünü bilmem ne diye.
FADİME:
Sahi sözüm vardi sana ezelden
Geçmişte kaldilar ne gelir elden
Boyle inat etme a güzel uşak
Yoksa geçeceğum şimdi kendumden.
TEMEL:
Ahımı alanlar belayı bulur,
Parayı çok bulan karı da bulur,
Az olsun,öz olsun yanında olsun,
Zenginle evlenen tez pişman olur.
FADİME:
Haçan o kadar mu seveysun benu?
Hiç görmemuş idum bunca diyenu
O kadar bağurup çağırayurum
Hala bekleyisun seni sevmemu.
TEMEL:
Ben bana üzülmem,üzüntüm sana,
Bal ile beslerdim varsaydın bana,
Para aşk ölçemez yazıktır sana,
Mutsuzluk haberin kor olur bana.
FADİME:
Uy keşke bu kadar güzel bakmasan
Sözlerunle benu boyle yakmasan
İndur şu elinu uzatma bana
Tutacağum yoksa az daha dursan.
TEMEL:
Bu gün bir yakut,belki de elmassun
Güzellik geçici böyle kalmazsun,
Son pişmanlık ile ruhun kavrulur,
O zaman arar beni bulamazsun.
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FADİME:
Dur bükme boynunu kıyamam sana
Boyle bir sevdaluk düş gelir bana
Gozlerime bakip bir daha soyle
Kararli misindur bu aşktan yana? .
TEMEL:
Ben bir güzel buldum ömrüm sonunda
Yanarım bırakmam alev yaksa da
Öyle bir tatli ki gerçek bir sevda
Can yoluna feda sevduğum benim.
FADİME:
Haçan çek git artık ben düşüneyum
Hiç bilemeyrum ki sana ne deyum
Keşke boyle ılık bakmasan bana
İki aradayum,bir deredeyum.
TEMEL:
Yine sohbetine içim tutuşur
Gönül sarayım huzura kavuşur
Belki de bu yürek seni bulunca
Çatlamış topraklar yine yeşerur.
FADİME
Kız evi naz evi yürek başkadur,
Yüzüm sana dönük gönlüm aşkadur,
Bak bohçam hazirdur uzat eluni,
Gel şimdi kaçalum hepsi şakadur.
TEMEL-FADİME
Ben sana sen bana kopmaz bağ olduk,
Cilve naz adetten,çoktan yar olduk,
Ermişiz murada darısı size,
Birleşti gönüller,bir bütün olduk.

MUSTAFA HOŞOĞLU-FİGEN MELTEM EGE-CAN ABDULAH YILDIRIM birlikte yazdı :)
Mustafa Hoşoğlu
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Fakirin Hali
Gene efkarlanmişum bilmem ne edeceğum,
Başum ila beraber bir yana gideceğum.
Bu sene da don oldi, hep yaktı çiçekleri,
Haşlayup yiyeceğuk bulursak boçcekleri.
Tarlayi kazduk ektuk tohum daha çıkmadi,
Misurun filizleri gözi açup bakmadi.
Funduği ne sorarsun, yok etti Mart ayazi,
Kara kara duşunur bizum garip Niyazi!
Günlüğe çağıran yok hepten kaldum avara,
Ne yana adım atsam toslayirum duvara.
Biraz lahana vardi kaldi Karun altina,
Kabağun her felisi kafa tutar altuna.
Fasulyayi sorarsan beyumeden çurudi,
Patatasun kilosi başı aldı yurudi.
Turşi küpi boşaldı kokusi da kalmadi,
Boşini alun dedum kimse gelup almadi.
Sebiler aç, perişan, miyavlar kedi gibi,
Yuzleri beyazladi baluğun eti gibi.
Uşak para isteyi teskereye az kaldi,
Geyinup gelmek içun borçla elbise aldi.
Uşağum yoktur param, eyi değil işlerum,
Senun yerinde olsam hep vukuat işlerum.
Gelup ne edeceksun, fakirluk fena koyar,
O asker ocağından karnun üç öğün doyar.
Aklun varsa kal orda, kendune bir iş ara,
Habureya gelup ta olmayasun madara.
Dayın sırra karışti, borcuni ödemedi,
Okuzi satacaktum, yuruyp gidemedi.
Soğuktan kanum dondi, güç yok ziplayacağum,
Çıkacağum yaylaya tezek toplayacağum.
Tum ahali perişan, eğuk gezer boyunlar,
Bu sene kuzi da yok, doğurmadi koyinlar.
Yazmakla tukenur mi habu fakirun hali,
Acluktan eleceğuk yardım etmesa Vali.
Köyimden kasbaya yaya gider gelurum,
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Bir katır alacağum haçan zengin olurum.
21.03.2015
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Fani Dünya
Fani Dünya
Fani dünya sevilir Bakiden bihabere,
Doldurur cukkasını aralıksız, ha bire,
Gelecek kaygısından avundurur kendini,
Yediği midesinde, yemediği kabire.
Fani, geçici âlem; taparsan sonu zulem,
Anlaşılması zor mu gün gibi açık Kelam?
Son nedamet faydasız, acele etmek gerek,
Nasiplen hidayetten ahirin olsun selam.
Sarıl tevhit ipine, kov başından putları,
Nemrutlaşmış düşlerin doldursun tabutları,
Artık indir boynundan İblisin kemendini
Bağların gülzar olsun, ihya et umutları.
Mustafa Hoşoğlu
02.12.2011
Zulem: Karanlıklar
İhya: Canlandırma, diriltme
Mustafa Hoşoğlu
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Fani Dünya Neme Lazım
Huzur ile barış yoksa,
Fani dünya neme lazım?
İyilikte yarış yoksa,
Fani dünya neme lazım?
Sonu gelmez emellerin,
Yarım kalmış temellerin,
İçi boşsa amellerin,
Fani dünya neme lazım?
Ecel dedik, günü bitti,
Şimşek çarptı, rüzgar itti,
Sevdiklerim bir bir gitti,
Fani dünya neme lazım?
Dağı taşı şirin gördüm,
Uykusunu derin gördüm,
Mezarlıkta yerim gördüm,
Fani dünya neme lazım?
Makam, mevki, paşa imiş,
Nefse köle, maşa imiş,
Onca emek boşa imiş,
Fani dünya neme lazım?
Ovası var, merası var,
Kum misali parası var,
Köşkte yürek yarası var,
Fani dünya neme lazım?
Mal peşimden gelmiyorsa,
Emek değer bulmuyorsa,
Mirasçılar gülmüyorsa,
Fani dünya neme lazım?
Akıl gerek, fikir gerek,
Her nimete şükür gerek,
Gönlü zengin fakir gerek,
Fani dünya neme lazım?
05.02.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Farkında mısın?
Farkında mısın
Ey gönül aldanma,bu alem fani!
Her nefis varacak farkında mısın?
Sor kara toprağa,Cetlerin hani?
Herkesi saracak, farkında mısın?
-Farkında olsaydım işlemem cürüm
Haksızlık şikarım,hayalim zulüm
Kim diyor bana da gelecek ölüm
Yüreğim duracak, farkında mısın?
-Gün gelir konuşmaz bülbül dillerin,
Bir kuru dal gibi olur ellerin,
Ocağın harabe, söner küllerin,
Kuzgunlar girecek,farkında mısın?
-Dilinde gazelin gezme peşime,
Helalmiş,harammış varma işime,
Boş masal okuma,uymaz dişime,
Emeller gerecek, farkında mısın?
-Uyarı değil mi, bak şu salaya,
Ol fani kavuştu Rabbul Alaya,
Bir tabut içinde geldi sılaya,
Aslına erecek,farkında mısın?
-Döner mi, koyasın ekmek arası?
Bekleyen alıyor, varsa parası,
Yaşlılar var iken neyin sırası,
Yüreğim yaracak,farkında mısın?
-Maddenin gizemi kimyada olsun,
Aklının bir ucu Mevla’da olsun
Karışan hayalin dünyada olsun,
Düşünen görecek,farkında mısın?
-Ey izan, vay insaf! ettin yolumdan,
Beynimi dondurdun,vurdun solumdan
Düşmeden kuyuya tuttun kolumdan
Dil, şükür karacak,farkında mısın?
Mustafa Hoşoğlu
20.02.2011
DOST YÜREKLER
Hayatın ipini her gün çekeriz
Kışı ilkbaharı yazı bekleriz
İp ne zaman biter onu bilmeyiz
Bu fani Dünyanın farkında mısın? .... Hikmet Atiş
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Mustafa Hoşoğlu
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Farz Oldun Bana
Farz Oldun Bana
Sana güller toplamdum,
Buluşup veremedum,
Senun gibi güzeli,
Bir daha göremedum.
Oya, dantel işlersun,
Kız neden yüksüğün yok?
Torpilli mi doğmişsun?
Bir milim eksiğun yok.
Kız seni alamasam,
Bu hayat gülmez bana,
Sensuz dünyam dar olur,
Ferahluk gelmez bana.
Sabah ezani ile,
Kalk bir abdest edelum,
Maneviyat yuklenup,
Yuvamuza gidelum.
Kız yüzün ay parçasi,
Gamzelerun gonca gül,
İstemem dünya mali,
Yeter ki gönlüme gül.
Fikrini sorayirum,
Habire tekleyisun,
Yaşun onsekiz oldi,
Daha ne bekleyisun?
Seni yerde ararken,
Gökten arz oldun bana,
Beş vakit namaz gibi,
Gülüm farz oldun bana.(Nakarat)
Mustafa Hoşoğlu
13.04.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Faslı Bahar
Yarım asır her mevsimi gözlerim,
Faslı bahar yine geçti görmeden.
Hatırlanmaz yaşla dolan gözlerim,
Süslü bahar yine geçti görmeden.
Bilmiyorum, diken mi var yolumda?
Ne bir yaprak, ne gül kaldı dalımda,
Hicran yası yuva yaptı ilimde,
Hisli bahar yine geçti görmeden.
Farklı imiş benim dünya alemim,
Günden güne tazelenir elemim,
Nasıl sussun gözü yaşlı kalemim?
Uslu bahar yine geçti görmeden.
Baht gülerdi olsa idim alemci,
Bir aşk diye, gönlüm oldu dilenci,
Günüm sahte, mevsimlerim yalancı,
Aslı bahar yine geçti görmeden.
Dışım görüp aldatmasın yaldızım,
Her seferde teğet geçti yıldızım,
Eşim kimdir, nerde yaşar baldızım?
Sisli bahar yine geçti görmeden.
Düşündükçe gönül dağım sislenir,
Yürek yanar, ciğerparem islenir,
Bu halimi kim duyarsa hislenir,
Yaslı bahar yine geçti görmeden.
14.09.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Faslı Hazan
Faslı hazan hislerime dokundu
Nev baharı hatırlamaz oldu can
Saklasam da sayılı gün yakındı
Aşkın koru yüreğime doldu can
Bir engel bitmeden diğeri başlar
Ne zaman yerine oturdu taşlar?
Talihe tepkidir çatılmış kaşlar
Baharın başında gülüm soldu can
Her daim hayalde elif düşlerim
Vav gibi bükülür bütün işlerim
Elma yanak sanıp taşı dişlerim
Saçımı okşayan bir bir yoldu can
Huzuru ararım gece boyunca
Kader sevdirmedi yari doyunca
Sabaha kavuşur göz uyuyunca
Bu garip halimi duyan güldü can
Hayret ettim fitne fesat yazana
Kavledip de sonra oyun bozana
Nimet-i Hak bilmeyerek azana
Yine aklım tefekküre daldı can
Ressam isen aşkı kalbe resmeyle
İntikamı yüreğine hasmeyle
Leyla gibi şu cihanda ismeyle
Mecnun olan çöllerini buldu can.
10.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Fayda Arama
Hakikat yoluna uçup düşmeli,
Keramet sabırdır, huyda arama.
Sebatla yürüyüp, aşkla pişmeli,
Tecrübe ömürdür, toyda arama.
Haksızlık yapanlar sorsa kendine,
Sağduyu depreşir sığmaz bendine,
Has niyet ulaşır Allah indine,
İhlassız amelden fayda arama.
İşine geleni hak deyip seçme,
Berrak su dururken kirliden içme,
Esbabı nüzule bakmadan geçme,
Payını bilmeden payda arama.
Doğalı bozmadan hayatın sürsün,
Bakanlar şahsında fıtratı görsün,
Yerinde güzelse orada dursun,
Dünyaya has ise ayda arama.
Doğrudan yana mı verdiğin gayret?
Tefekkür olmadan olmasın hayret,
İlahi Sünneti huşuyla seyret,
Güzellik kalptedir, boyda arama.
Şu gurur libası faniye uymaz,
İçinden geçeni ovalar duymaz,
Nefretin meyvesi erdeme kaymaz,
Üstünlük takvada, soyda arama.
09.04.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Fazla Değer Boyun Eğer
Fazla Değer Boyun Eğer
Çıkar için unuturlar,
Her gülen dost değil meğer,
Morfin gibi uyuturlar,
Fazla değer boyun eğer.
Eşek başka, katır başka,
Minnet başka, hatır başka,
Her insanda sadır başka,
Süt bozuksa fitne doğar.
Çift yürekli yüzü boyar,
Gözü açlar çok zor doyar,
Doyan karga gözün oyar,
Nakil olmaz çürük ciğer.
Sen üzmekten kaçınırsın,
Çok acırsan, acınırsın,
Unutunca gücenirsin,
Boşa gider onca değer.
Yeri gelir hep översin,
Sevilmeden çok seversin,
Paşam dersen hep yaversin,
Hak ararken hukuk sağır.
Canı yanan sabır eder,
Canı yakan yakar gider,
Vebal alan hesap öder,
İlahi Nur zulmü boğar.
Mustafa Hoşoğlu
13.01.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Feleğin Ne Suçu Var?
Feleğin Ne Suçu Var?
Yâr, inada sarıldın
Feleğin ne suçu var?
Un yok diye darıldın
Eleğin ne suçu var?
Sevmişim seni Billah!
Yarim ol dedim Vallah!
Şahidim Kerim Allah
Meleğin ne suçu var?
Kalbinde sevda tüter
He desen hasret biter
Ayak yokuşa gider
Bileğin ne suçu var?
Aklın kaprise esir
Öfken bağlamış nasır
Aşk kalbe etmez tesir
Dileğin ne suçu var?
Yarayı bandın tuza
Ruhun çevirdin buza
Dönüp bakmadın yaza
Yeleğin ne suçu var?
Severek koşmamışsın
Sevdaya düşmemişsin
Aşk ile pişmemişsin
Keleğin ne suçu var?
Bahçede gül koymadın
Bülbülü can saymadın
Kalp sesine uymadın
Emeğin ne suçu var?
Aşkı etmedin hasat
Yüreğinde bin fesat
Miden olmuşsa ifsat
Yemeğin ne suçu var?
Mustafa HOŞOĞLU
25.08.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Felsefe Durağında
Kışın izini sürdüm
Sonbahar ayazında
Uykumu arıyorum
Felsefe çıkmazında.
Üç gün selsefe ettum
Ne ruh kaldı ne akıl
Doktorum dedi bana
Kafana göre yakıl.
Bir kaç derin ah çeksek
Yürekte buz erir mi?
İki felsefe etsek
Ağaçlar dal verir mi?
Mevlânın yüce vahyi
Evrensel bir hükümdür
Bundan uzak filozof
Sapıtmaya mahkümdur.
Aklını kullananlar
Aydınlık yolu bulur
Filozoflar olmasa
Dünya ne güzel olur(!)
Bağım yok, toprağım yok
Hep hayal satıyorum
Çiftbozan vergisini
İki kat ödüyorum?
Felsefeciyim diye
Adam çıkmış yollara
Yaprak alkış tutunca
Değer binmiş dallara.
Şu metafizik alem
Beynimin ırağında
Aklımı arıyorum
Felsefe durağında.
15.11.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Felsefe Felsefesi
Felsefe Felsefesi
Hislerime bakınca
İçten içe kaynarım
Sözüm boşa akınca
Ben çalar ben oynarım.
Ana iş yormaz beni
Teferruat olmasa
Vefasız kırmaz beni
Şu yüreğim dolmasa.
Devrim ile evrimle
Gelişti bürokrasi
Hangi derdime çare?
Şu sosyal demokrasi.
Felsefe sokağında
Aradım hakikati
Geriye döndüğümde
Bulamadım fıtratı.
Hayatımın çarkına
Darbe vurdu her unsur
Herkese el uzanır
Ben bulamadım mansur.
Ruhumun belirmesi
Olmadı fazla seri
Aklımın delirmesi
Felsefenin eseri.
Aklımı taşıyamaz
Ne terazı ne kefe
Dediler boş bırakma
Otur da yap felsefe.
Felsefenin fesine
Yama vurdum tersine
Ayağım Rize dedi
Aklım gitti Mersine.
Felsefe felsefesi
Ton alır verir kilo
Bu senin işin değil
Uğraşma sefil bilo.
Felsefe güzel yoldur
Vahiyle beslenirse
Aklın hikmeti boldur
İmanla süslenirse.
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Mustafa Hoşoğlu
24.12.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Feri Kalmadı
Feri Kalmadı
Ağlatma ey yar! İnsaf et artık
Yüzümü soldurdun, feri kalmadı
Yüreğim yaralı, bedenim yırtık
Kaşıya kaşıya deri kalmadı.
Soğuk rüzgârınla külüm savurdun
Azabın bitmiyor, ruhum kavurdun
Yar gönül bağımı çöle çevirdin
Başaklar kurudu, darı kalmadı.
Büyülü maskeyi çektin yüzüne
Nasıl da inandım tatlı sözüne
Gönlümü kaptırdım ela gözüne
Ciğerim erittin, zarı kalmadı.
Elemin yüzünden çattım kaşımı
Yar zulmün yok etti sabır taşımı
Geceyi görünce döktüm yaşımı
Gözümü kuruttun, nuru kalmadı
Evrimler geçirdi aklımın geni
Amansız tutkuyla sevmişim seni
Sırılsıklam etti yar aşkın beni
Sayende üstümde kuru kalmadı.
Şeytanı kov artık, kanma diyorum
Şu sonsuz âlemde yanma diyorum
Bende hakkın olur sanma diyorum
Ruhumda bu aşkın kiri kalmadı.
Mustafa HOŞOĞLU
18.10.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Ferman Elinde
Sensiz bir dünyayı düşünmez oldum
Yar sevda umudum zülfün telinde
Değişti huylarım, yaşanmaz oldum
Derdimin dermanı ballı dilinde.
Gamzeli yanaklar gül mü, lale mi?
Gözünün içinde aşkın alemi
Üstüne çekilmiş sevda kalemi
Cennetin izi var her bir halinde.
Sığınmak isterim yarim gölgene
Al götür yüreğim sevda ülkene
Aşkın ile yaşat, canım al gene
Hükmüne razıyım, ferman elinde
Güneşim olursan ayın olurum
Sevda çanağında suyun olurum
Aşkına taç eyle, huyun olurum
Bu aşka fedayım, öldür selinde.
Yar aşkın harıyla yanar yüreğim
Rüyama girmesen kanar yüreğim
Nazarın değmezse donar yüreğim
Ölür aşk çiçeğim, açmaz dalında.
Gül kokulum, yosun gözlüm, birtanem
Sırma saçlım, gönül sözlüm, birtanem
Dudu dillim, melek yüzlüm, birtanem
Yaşasın bu aşkım sevda gülünde.
07.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Fetva-takva
Fetva-Takva
Kitap, ilim ,iman, amel,
Tevil,icma zayıf temel,
Kıyas olur arzu,emel
*******Almaz için kolay hepsi
*******İlmi şeytan, takva nefsi.
Ahlak eksik, ilim bilmez,
Akıl verir, kendi almaz
Uçar durur yerde kalmaz
*******Varmaz için kolay hepsi,
*******İlmi şeytan, takva nefsi.
Bir çok alim boşa okur,
Para için her renk dokur
Makam hırsı fokur fokur
*******Vermez için kolay hepsi,
*******İlmi şeytan, takva nefsi.
Hüküm vermek en kolay iş,
Fetva diker tutmaz dikiş,
Çabuk çıkış, hızlı iniş,
*******Sevmez için kolay hepsi,
*******İlmi şeytan, takva nefsi.
Cepte gezer bolca fetva,
Yılışıklık asıl takva,
Ahiri yok ehli ukba,
*******Gelmez için kolay hepsi,
*******İlmi şeytan, takva nefsi.
Derdi yoktur ister derman,
Sultan değil okur ferman,
Yola girmez arar kervan,
*******Aymaz için kolay hepsi,
*******İlmi şeytan, takva nefsi.
Paran yoksa etme keder,
İnfak için niyet yeter,
Az kazandı merhum peder,
*******Doymaz için kolay hepsi,
*******İlmi şeytan, takva nefsi.
Kimi için kolay kulluk,
Ol muhterem sunar bolluk,
Kurban için horoz, çulluk,
*******Saymaz için kolay hepsi,
*******İlmi şeytan, takva nefsi.
Vahiy işe gelmiyorsa,
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Nefse ışık olmuyorsa,
Kese hemen dolmuyorsa
*******Duymaz için kolay hepsi,
*******İlmi şeytan, takva nefsi.
En muteber dekor onun,
Medya,reyting,rekor onun,
Uçak,kanat,motor onun,
*******Konmaz için kolay hepsi
*******İlmi şeytan,takva nefsi
Hoşoğlu der, Alim Allah,
Bir tek sensin Kerim Allah
Rüsva etme sonum Allah,
*******Senin için kolay hepsi,
*******Şeytana eş kılma nefsi.
Mustafa HOŞOĞLU
25.12.2010
DOSTLARDAN
Kur'an dinler, ona uymaz,
Ezan duymaz, sala duymaz,
Dünyayı yer, gözü doymaz.
*******İlk bakışta kolay hepsi,
*******İlmi şeytan, takva nefsi.............Adem UYSAL
Okur üfler yeter ona
Yatar kalkar yer ver ona
Kalp kırmakta yok üstüne
******Cahil için mubah hepsi
******İlmi şeytan,takva nefsi......Feyzi Kanra
Mustafa Hoşoğlu
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Fındık
Fındık girdi patosa,
Yaprak kaldı nadasa,
Fiyatı bekliyorum,
Kolay girmem makasa.
Fındık enerji verir,
Kansızlığı giderir,
Fındığı az yiyenler,
Aklını tez yitirir.
Çok iyi zihin açar,
Mikrop ondan hep kaçar,
Kalbin en güzel dostu,
Her daim neşe saçar.
Kemikler kavi olur,
Çocuklar gücü bulur,
İhtiyarı genç eder,
Damarlara kan yürür.
Yok eder dalgınlığı,
Engeller salgınlığı,
Hem virüs uzaklaşır,
Hem soğuk algınlığı.
Varisi iyi eder,
Ciltten lekeler gider,
Botoksa gerek kalmaz,
Güzellik için yeter.
Tüm damarları besler,
Enerji yayar HES’ler,
Ciğeri tamir eder,
Normale döner sesler.
Bilen herkese desin,
Gebe olan çok yesin,
Adam olacak çocuk,
Fındıktan alır esin.
29.08.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Fındık Sağlığın Dostu
Fındık Sağlığın Dostu
Fındık sağlığın dostu
Ömrüne ömür katar.
Menüye dahil eyle
Daha seni kim tutar.
At sobaya odunu
Fındığı kavuralım
Tavşan kanı çay ile
Dertleri savuralım.
Fuıdığı bol yiyenler
Aklı hep zinde kalır
Cevizi de eklerse
Omg 'yı bol alır.
Sürmene dereleri
Akşam üstü serinler
Fındığı yemiyenin
Aşk yarası derinler.
Yar dilin ballı badem
Sana hasret bu adem
Fındığı dost edersen
Uzar diyorlar vaden.
Fındıktan uzak kalan
Çoktur akıl gezmesi
Kırk doktora bedeldir
Ballı fındık ezmesi.
Bandım fındık üzüme
Işık doldu gözüme
Sarıldım meyvelere
Kan yürüdü yüzüme.
Mustafa Hoşoğlu
01.10.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Fındık ve Çay
Çay deduk funduk deduk,
Her saat oni yeduk.
Çay ruhun şifasidur,
Funduk en güzel katuk.
Funduk yiyen canlidur,
Damarlari kanlidur,
Çayı şekersuz içer,
O ne delikanlidur!
Evler çaysuz tütemez,
Horoz onsuz ötemez,
Çorumun leblebisi,
Fundukla baş edemez
Fistuğa versen karar,
Çaysuz ne işe yarar?
İsteduğun kadar ye,
Canun funduğu arar.
Çay-funduk kardeş ürün,
Emsali yok bu türün.
Çay içmez, funduk yemez,
Sen ömür boyu sürün.
Poşet funduk işlenmiş,
Zannetmayun haşlanmiş,
Çay-funduk ikilisi,
Adum ile fişlenmiş.
Siyah çayla çaliştuk,
Yeşile de aliştuk,
Beyaz iksir dediler,
İlk duyanda gülüştük.
Funduk çeşit çeşittur,
Sivri, badem eşittur,
Tombulu fazla yiyen,
Çinar ile yaşittur.
Çayun kamelyasindan,
Geçmem familyasından,
Yanindan uzak tutan,
Ölür gönül yasından.
Hulasa derum size,
Az kulak verun bize,
Funduği ye şifa bul,
Çayı iç gelma göze.
31.01.2016
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mustafa Hoşoğlu
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Firar Edince Beyin
Firar Edince Beyin
Firar edince beyin
Ne işe yarar boyun?
Hangi fikri üretmiş?
O sevdiğimiz koyun
Geçmiş ilah yerine
Cennet dağıtır sefil
Aklı gömmüş derine
Ona inanır gafil.
Dünya malı yeter mi?
Otuz iki dişime
Yapacak çok işim var
Ecel gelmez işime.
Sarıl Kur'an ipine
Çökme şeyhin dibine
Şeyhe ikram etmezsen
Döner sinir küpüne.
Kanaatler sezmece
İddialar süzmece
Mahkemeler düzmece
Bu dünyanın raconu.
Dünyanın yok ayarı
Cennet huri diyarı
Tesbihat saysın diye
İkna edin hıyarı.
Nuri, isteyi huri
Ömrü geçeyi kuri
Cennete girmek için
Çabuk üfleyin suri.
Ayın ondördü gibi
Sahur da oldu ondört
Allaha güvenirsen
Senden uzakşaşır dert.
Yanlışa devam eder
Tövbemi kabul et der
Haboyle edenlerun
Nefesi boşa gider.
Al tespihi eline
Çek doksandokuz, yüzü
Hiç çalışmasan bile
Mevlam lütfeder düzü (!)
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Uçan kaçan muhterem
Şu mazluma et kerem(!)
Göster kerametini(!)
Etme insanı verem.
Mustafa Hoşoğlu
03.06.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Firavun Gökten İnmez
Firavun Gökten İnmez
Armudun iyisinde aslında yoktur gözüm,
İncir yavrusu gibi duruyor kara üzüm,
Fındık çok ucuzladı, borsayadır bu sözüm,
Senede iki seçim, nasıl bulunmaz çözüm?
Ruhunu dinlendirir serin bir havuz başı,
Seyre dur manzarayı, olmaz gözlerin şaşı,
Gözlük havalı ama kapatır kalem kaşı,
Akıl tefekkür etsin gizemli dağı taşı.
Her canlı bir zakirdir, sakın deme haşere,
Aklı hayra kullanmak vaciptir her beşere,
Adaletten şaşma ki kalpte huzur yeşere,
Kim aşı leziz ister, ihlas ile pişire.
Firavun gökten inmez, halkın tavrından çıkar,
Halk istersen büyütür, isterse yolu tıkar,
Bugün sessiz kalırsan yarın ümüğün sıkar,
Karga derman bulunca önce gözüne bakar.
Seni yutacak olan kazacağın kuyudur.
Tembelliği seçersen seni yel de uyutur.
Tehlikenin kaynağı ne aslan ne ayıdır,
Dünyayı kötü yapan neme lazım huyudur.
Mustafa HOŞOĞLU
15.05.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Fisa Anemos Fisa
Fisa Anemos Fisa
Fisa anemo fisa
Do litarim elisa
Ela aspam leğose
Stecis omon mayısa
Vrekso e şimo vrekso
Esi borbadis ekso
Eşerde i mayisa
Trekso sosbidis trekso(M.B)
E fiğa ce e treksa
E treksa ce eroksa
En doka sos toma pan
E peci emaroksa
İ sevdas en mayısa
Esi panda nayisa
Foresiyo uçen ki
Son hrono na laysa
E pacı tinos ise
Edaris finos ise
Koçina da maliyas
Haşefto ilos ise
Hteniziz da maliyas
Stekune da duliyas
Epareme leğose
U çeğven i laliyas
Apemena makra sta
Parhareyas mirizis
Do mağulos en pasta
Ne daknase çirizis
Mustafa Hoşoğlu
01.05.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Fitnenin Tarlası
Fitnenin Tarlası
Yanar dönerliktir fitnenin işi,
Canına zor gelir kendi yarası,
Her renge boyanır nasipsiz kişi,
Ya İman, ya küfür yoktur arası.
Kahpenin itleri kalleşçe vurur,
Meydana çıkamaz inlerde ürür,
Zorluğu görünce Batı’ya yürür,
Fitnenin tarlası olmuş orası.
Gözünde cesaret, göğsünde İman,
Mehmedim kahpeye vermesin aman,
Kazınsın kökleri en yakın zaman,
Yerleri Cehennem, dardır burası.
Batı’dan beslenir imansız zalim,
Brüksel’den teröre verilir talim,
Kendine değince kesilir alim,
Dünyaya yayılır çirkin narası.
Senin benim diye ayrım yaparsın,
Sözünü unutup haktan koparsın,
Masadan kalkınca şerre saparsın,
Sana da gelecek ateş sırası.
Canlı bomba olur ruhu esirler,
Kendini beğenir aklı kesirler,
İlaçla uyuşur korkak cesurlar,
Her yere yayılır leşin borası.
Bu işin olur mu yokuşu, düzü?
Terör, bela diyen vecihtir sözü,
Bugün de sizlere kırpmıştır gözü,
Brüksel’e yapıştı terör turası.
Bela; bazen ferdi, bazen geneldir,
Ucunu gören yok, sonsuz tüneldir,
Bu sorun ne ilktir, ne de finaldir,
Ey Batı, size de değsin karası!
Mustafa Hoşoğlu
22.03.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Gafletten Uyan Gönül
Gafletten Uyan Gönül!
Üç gün dünya âlemi
Gafletten uyan gönül!
Boşa çalma kalemi
Gafletten uyan gönül!
Dünya denen bu cihan
Bir yolcu var bir de han
Her bir adım imtihan
Gafletten uyan gönül!
Değmez bu kadar gayret
Düşünsen dersin hayret
Gönül gözünle seyret
Gafletten uyan gönül!
Yaprak hep kalmaz haki
Nefsine olma saki
Hiç kalan var mı baki?
Gafletten uyan gönül!
Ey Kul, Mevla’nı tanı
Ölüm var, gelir ani
Ecel çağırır seni
Gafletten uyan gönül!
Ne için onca cefa?
Geçici her bir sefa
Bu dünya bilmez vefa
Gafletten uyan gönül!
Dem geçer bir gün gibi
Asır olur dün gibi
Huyun olsun yün gibi
Gafletten uyan gönül!
Kapıları dostça çal
Nefretini hemen sal
Sevgi ek, gönülde kal
Gafletten uyan gönül!
Mustafa HOŞOĞLU
03.12.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Gam Yükünü Çeke Çeke
Gam Yükünü Çeke Çeke
Gam yükünü çeke çeke
Çıktım vuslat yollarına
Gözyaşımı döke döke
Düştüm âlem dillerine
Her bir şeye veda ettim
Bülbül gibi nida ettim
Ömrüm yâre feda ettim
Yar almadı kollarına
Bugün yine ruhum dardı
Yaza girdim, bağım kardı
Yüce Mevla’m onca derdi
Reva görmez kullarına
Yar olmadan gülmez yüzüm?
Çeşmi giryan iki gözüm
Ol vefasız duymaz sözüm
Banamadım güllerine
Vuslat haktır, huy edelim
Her bir sözü ney edelim!
Yar, gel aşkı mey edelim!
Atma beni çöllerine.
Şifam sensin, yaram sensin
Derman sensin, çarem sensin
Gönlümdeki İrem sensin
Yak, karıştır küllerine
Mustafa HOŞOĞLU
11.01.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Gamzene Gül Ekeyim
Akşam bakarken koya
Sular daldı uykuya
Yarim aklıma geldi
Düştüm garip duyguya.
Gün batar gece olur
Dereler sesli solur
Kader gurbet dedikçe
Hasret sineyi bulur.
Gazel düştü hazana
Kalem gerek yazana
Sevda nasip olur mu?
Aşka kuyu kazana.
Ay hilale bürünür,
Aşka düşen sürünür,
Yeni sevdalılara,
Gurbet uzak görünür.
Yalan ile aram yok
Boğazımda haram yok
Aşkımla başbaşayım
Arayıp da soran yok
Yarim sevda burcuna,
Bayrağımı dikeyim.
Aç gönül bahçesini,
Gamzene gül ekeyim....Nakarat
29.10.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Gamzene Yatır Beni
Gamzene Yatır Beni
Dize olur heceden
Yüzün görmem peçeden
Âlem duymasın bizi
Gel kaçalım geceden
Kemençemun telinden
Sevda çıksın dilinden
Kız seni alacağum
Anan baban elinden
Hasretin yaktı beni
Telden tutarım telden
Sen sarıl boğazımdan
Ben sarılayım belden.
Başındaki yaşmağı
Yar arkaya bağlama
Senden başka yarim yok
Gelmem diye ağlama.
Gönlüne götür beni
Kalbine batır beni
Yorgan yastık istemem
Gamzene yatır beni.
Gönlüm sevgine muhtaç
Aşkın kalbime ilaç
İstemem başka çiçek
Yarim dalımda sen aç.
Mustafa HOŞOĞLU
04.09.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Garibin aşkı da sevmesi de suç
Garibin Aşkı da Sevmesi de Suç
Şu vefa komada, kalmadı güven
Garibin aşkı da sevmesi de suç
Yar diye geziyor parayı seven
Garibin aşkı da sevmesi de suç
Kız koca listeyi önüme serdi
Hazırla gel diye talimat verdi
Hiç kimse bilmiyor ne imiş derdi
Garibin aşkı da sevmesi de suç
Analar doğurup sokağa saldı
Doyumsuz güzeller aklımı çaldı
Şu vuslat umudum hayalde kaldı
Garibin aşkı da sevmesi de suç
Kızlar aşka düşman, sevgiye karşı
Dillerden düşmüyor şu israf marşı
Parfüm kokusundan yanıyor çarşı
Garibin aşkı da sevmesi de suç
Özentiler ithal, heves yapmacık
Modanın esiri Ayşe, Fatmacık
Hayalleri uçuk, tavırlar gıcık
Garibin aşkı da sevmesi de suç
Hayaller yabancı, naz milli değil
Huyları bozulmuş, haz milli değil
Notalar anlamsız, saz milli değil
Garibin aşkı da sevmesi de suç
Mustafa Hoşoğlu
17.11.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Garip Bir Ceza
Garip Bir Ceza
Trabzon'i savunduk
Ondan kopti şamata
Dediler sana yasak
Otelimiz Ramada.
Talimat verdi başkan
Alinmasun otele
Her gördüğü yanlışı
Hemen dökeyi dile.
Yükü taşiyamazsan
Çıkarma omuzuna
Kişiye ceza olmaz
Bu ceza Trabzon'a.
Bu nasıl bir davranış
Sığar mı ticarete?
Bu işe kir bulaştı
Kin döndü hakarete.
Yüz ellidört odanın
Akıbeti ne oldi?
Üçyüz onsekiz yatak
Ne kadar çabuk doldi?
Bu üç güzel arkadaş
Bu yola gönül vermiş
Trabzon'un aşkına
Canları yola sermiş.
Ayrılmış bir odayı
Hangi el iptal etti?
Bu ne çirkin bir iştur!
Yetti canuma yetti.
Kimse dışarda kalmaz
Elbet bulur bir otel.
Hangi kitaba sığar?
Böyle çirkin bir bedel.
Mustafa Hoşoğlu
21.10.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Geber Satılmış
Geber Satılmış
Kahpeye güvendin kul oldun ona
Geliyor Mehmetçik, geber satılmış!
Küffarı çağırdın, yol oldun ona
Geliyor Mehmetçik, geber satılmış!
PKK, PYD ittir babanız
Mağara faresi, bittir abanız
Hendeğin dibine aktı vebanız
Geliyor Mehmetçik, geber satılmış!
Tükendi, kalmadı yalan sözlerin
Yahudi köpeğe bakar gözlerin
Yayıldı pis kokun, kancık izlerin
Geliyor Mehmetçik, geber satılmış!
Sınıra dayandı kahpe sürüsü
Pentagon menşeli NATO serisi
Hahamla örtülü domuz derisi
Geliyor Mehmetçik, geber satılmış!
Mehmet’in heybeti siner ebene
Bak mertlik ne imiş, öğret bebene
Ha bu gün ha yarın biner tepene
Geliyor Mehmetçik, geber satılmış!
Ne kadar güvendin İblis dostuna
Sırtını dayattın kalleş büstüne
İmanlı hür gözü düşman üstüne
Geliyor Mehmetçik, geber satılmış!
Çoban ol dedikçe oldunuz koyun
Sonunuz olacak bu kirli oyun
Geçmişin gizleme, alçaktır soyun
Geliyor Mehmetçik, geber satılmış!
Gemiler bir gece çıkar limandan
Tetikte bekleyin der Başkumandan
Emrini Başbuğdan, gücü İmandan
Geliyor Mehmetçik, geber satılmış!
Hiç kimse ileri sürümesin beis
Aylardır kükrüyor Cumhur’u Reis
Harekât yakındır, beklenmez Mayıs
Geliyor Mehmetçik, geber satılmış!
ABD kanıyla olmuşsunuz piç
Yahudi zehriyle olursunuz hiç
Afrin’in peşinden sırada Menbiç
Geliyor Mehmetçik, geber satılmış!
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Mustafa Hoşoğlu
17.01.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Geber Satılmış-2
Geber Satılmış-2
Kahpeye güvendin kul oldun ona
Bak geldi Mehmedim, geber satılmış!
Küffarı çağırdın, yol oldun ona
Bak geldi Mehmedim, geber satılmış!
PKK, PYD ittir babanız
Mağara faresi, bittir abanız
Hendeğin dibine aktı vebanız
Bak geldi Mehmedim, geber satılmış!
Tükendi, kalmadı yalan sözlerin
Yahudi köpeğe bakar gözlerin
Yayıldı pis kokun, kancık izlerin
Bak geldi Mehmedim, geber satılmış!
Sınıra dayandı kahpe sürüsü
Pentagon menşeli, NATO serisi
Hahamla örtülü domuz derisi
Bak geldi Mehmedim, geber satılmış!
Mehmet’in heybeti sindi ebene
Bak mertlik ne imiş, öğret bebene
Gördün mü nasıl da bindi tepene?
Bak geldi Mehmedim, geber satılmış!
Ne kadar güvendin İblis dostuna
Sırtını dayattın kalleş postuna
Ankalar, Hürkuşlar uçtu üstüne
Bak geldi Mehmedim, geber satılmış!
Avrupa kalleşi arıyor koyun
Sonunuz olacak bu kirli oyun
Geçmişin gizleme, alçaktır soyun
Bak geldi Mehmedim, geber satılmış!
Füzeler bir gece çıktı limandan
Kıyamet suruna üfledi Kumandan
Emrini Allah'tan, gücü İmandan
Bak geldi Mehmedim, geber satılmış!
Hiç kimse ileri sürümesin beis
Aylardır kükrüyor gözü pek Reis
Harekât başladı gelmeden Mayıs
Bak geldi Mehmedim, geber satılmış!
Yahudi kanıyla olmuşsunuz piç
Küffarın zehriyle gülen var mı hiç?
Afrin’in peşinden sırada Menbiç
Bak geldi Mehmedim, geber satılmış!
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Mustafa Hoşoğlu
26.01.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Gece
Geceyi dost bilenler
Alemde nicesi var
Hüzne kapılma gönül
Her günün gecesi var.
Geceden geçmek olmaz
O da Hakkın ayeti
Gecesiz gündüz gelmez
Gece günün soyadı.
Geceler abidlerin
Huzur bulduğu andır
Duanın en makbulü
İki facir ve tandır.
Gündüzün sahibidir
Geceyi yönlendiren
Sabaha dinç uyanır
Gözünü dinlendiren.
Gündüz aş peşinde ol
Gece şükür zamanı
Tefekkür ile besle
Hep güçlü kıl İmanı.
Hem gece hem de gündüz
Bir günün cüzleridir
Sünnetullah ilimse
Bunlar da izleridir.
Mustafa Hoşoğlu
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Geceme Ay Düşerken
Geceme Ay Düşerken
Geceme ay düşerken
Aklımda gözün vardı
Cehennemi yaşarken
Kalbimde sözün vardı
Zehir doldu bardağa
Gel iç içebilirsen
Düştüm alem diline
Var kaç kaçabilirsen
Aşkı yağdırmıyorum
Sele varmasın diye
Sevdam içimde gizli
Ele varmasın diye
Defteri kapatsam da
Hafızamı silmedim
İşe yarar sanmıştım
Aldanmışım, bilmedim
Gözümde gözün kaldı
Ne ile bakıyorsun?
Nazarın çekme benden
Kalbimi yakıyorsun
Sırlarımla gizlendim
Gelir de bulur diye
Tam bir ömür bekledim
Yar benim olur diye
Bu gün bu asi gönül
Yine efkara bastı
İki yudum neşeye
Gamı, kederi astı
Mustafa Hoşoğlu
31.08.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Gecemin Işığı
Gecemin Işığı
Kış beni üşütmez yokluğun kadar
Kalbimin güneşi senin gözündür.
Yar bitsin bu hasret, olmasın kader
Ruhumun neşesi tatlı sözündür.
Elini tutmadan sevmişim seni
Yürekte pişiyor sevdanın geni
Ruhuma aşk üfle, sevindir beni
Gecemin ışığı senin yüzündür.
Seni anlatmalı her bir kelime
Sensiz bir cümleyi almam dilime
Hiçbir şey benzemez benim Gülüme
Dünyamın cenneti senin yazındır.
Vuslat gününe dek ben bir harabım
Yar senin aşkıdır gönül şarabım
Beni Mecnun edip olma serabım
Leyla ’sız bir hayat bana hüzündür.
Leyla için derler: Kuru dal gibi
Dilleri Mecnun’a gelir bal gibi
Aşka banan gönül coşar sel gibi
Kalbimi inleten senin sızındır.
Şirin’i, Aslı’yı özünde buldum
Aşk-ı Züleyha’yı gözünde buldum
Vahdeti Yusuf’un sözünde buldum
Edebin zirvesi bitmez hazımdır.
Mustafa Hoşoğlu
09.02.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Gecenin Bir Saati
Gecenin Bir Saati
Gecenin bir saati
Şeytan ile buluştuk
Gafil kullara bakıp
Saatlerce gülüştük
Aklını kullanmayan
Huzuru kesat eder
Gölgelerle konuşan
Hayali hasat eder
Gözlerinden girişim
Ruhuna çıkmak için
Sana gönül verişim
Kendimi bulmak için.
Gelip geçen zamanı
Tefekkürle süsleyin
Güzel duygular ile
Ruhunuzu besleyin
Şu aşk kripto bir hesap
Gönüllerde adı var
Her kalpte farklı nisap
Nefse göre tadı var
Kayığım iki kürek
Ne yelken var ne direk
Hamsi düştü gönlüme
Nasıl erimez yürek?
Şu korona yüzünden
Dostlar vebalı gibi
Sevdum da alamadum
Bahtım kapalı gibi
Mustafa HOŞOĞLU
29.05.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Geçer
Geçer
Uyanık net olur, gözleri dalmaz
Karışık duygular meraktan geçer
Sağlam beyin aklı dağlara salmaz
Hayalin zirvesi yürekten geçer.
Zekat var, malını temizle diye
O mal hiç azalmaz bölsen ikiye
Çalışan kazanır kıskanmak niye?
Hasetin ilacı infaktan geçer.
Toprak daim sever tohum ekeni
Horlamak olur mu teri dökeni?
Bülbülü incitmez gülün dikeni
Düşen her gözyaşı firaktan geçer.
Özüme sorarım, ufkum dar mıdır?
Güvendiğim dağlar hala kar mıdır?
Bedelsiz seveni gören var mıdır?
İyi gün dostları ıraktan geçer.
Ümitler ölünce beden yaşar mı?
Çöle kar düşünde kumu şaşar mı?
Kökler su emerken arzı eşer mi?
Gölgenin hikmeti varaktan geçer.
Eli boş gezenler yargılar dünü
Geceyi görmeyen anlamaz günü
Dalgalar gösterir kaptana yönü
Suya değer biçmek kuraktan geçer
Mustafa HOŞOĞLU
08.09.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Gel
GEL
Ey kalbimin güneşi!
Gönlümü yakarak gel
Sen ömrümün neşesi
Kalbime akarak gel
Sorma nasıl, niçini
Sevdan yaksın içimi
Aşkın alsın acımı
Gözüme bakarak gel
Yar bak gelmiyor giden
Çoktur ahu zar eden
Sensiz soğuk bu beden
Bağrımı sıkarak gel
Yar diye sarılayım
Aşkına vurulayım
Sevginle karılayım
Bentleri yıkarak gel
Yükü bir taşıyalım
Dertleri boşayalım
Gel aşkı yaşayalım
Gül gibi kokarak gel
Uzat pamuk elleri
Şeker şerbet dilleri
Aşka vuslat gülleri
Gamzene ekerek gel
Mustafa HOŞOĞLU
23.03.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Gel Atalım İmzayı
Saf mısın, duru musun?
Yaş mısın kuru musun?
Senle huzur bulurum,
Gönlümün yarı mısın?
Yar sana soramadım,
Soyun sopun nereli,
Aklım başımda değil,
Seni gördüm göreli.
Gönlüm kara sevdada,
Ne etsem aklayamam.
Allah’ın bildiğini,
Kullardan saklayamam.
Seyrine doyulmuyor,
Yarım fidan boyların.
Güzellikte markasın,
Acep nasıl huyların?
Nazından usandırıp,
Köşe bucak aratma.
Alacaksan al beni,
Bahaneler yaratma.
Ayran gönüllü olmak,
Son zamanlar tarz olmuş.
Gel atalım imzayı,
Bu iş bize farz olmuş.
11.04.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Gel Benim Gülüm Ol
Gel Benim Gülüm Ol
Gel benim gülüm ol dalımı süsle
Yâr hüzün toplama, gülmeli yüzün
Var dokun kalbime ruhumu besle
Dilinden dökülsün sevdalı sözün.
Ağlama, kıyamam dökme yaşını
Hep gülsün gülsiman, çatma kaşını
Göğsüme iskan et ceylan başını
Tenime işlesin amber-i özün.
Kokunu sal bana buğu misali
Gel süzül gönlüme kuğu misali
Aşkın yaksın beni ağu missli
Beni benden alsın edalı nazın.
Seviyorum derken sakın terleme
Aç gönül kapımı, fazla turlama
Aşk tohumlarını savur tarlama
Buzlarım eritsin baharın, yazın.
Dilin dönmüyorsa kalbinle ötüş
Sevgiye koşmayan aklınla didiş
Sevdayı söndürme, onunla tutuş
Aşkı nota bilsin yar gönül sazın.
Aşk kokmayan nota saza gelmesin
Sevda kalp işidir, söze gelmesin
Dilerim bu sevda göze gelmesin
Kabrine nur olsun bu gönül sizin.
Mustafa HOŞOĞLU
26.10.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Gel Bize Bazı Bazı
Gel bize bazı bazı,
Pişir lahana, pazı.
Yüreğime kar yağdı,
Gülüm beklerken yazı.
Gel bize bazı bazı,
Kesip yiyelim kazı,
Çakal tavuk peşinde,
Horoza kızar tazı.
Gel bize bazı bazı,
Bir kenara koy nazı.
Aşk için gayret göster,
Olsun başına yazı.
Gel bize bazı bazı,
Al eline çal sazı,
Cilven yakayi beni,
Seni Urumun kızı.
Gel bize bazı bazı,
Aşkın kalbime sızı.
Gönül sesine baksan,
Mevla’m ayırmaz bizi.
Gel bize bazı bazı,
Aşktan açalım sözü.
Yüreğim alev alev,
Gel de söndür bu közü.
Gel bize bazı bazı,
Sorma yokuşu, düzü.
Derdime derman eyle,
Sürmeli yeşil gözü.
Gel bize bazı bazı,
Yetmez sevginin azı.
Bizi sarhoş eylesin,
Bu derin aşkın fazı.
Gel bize bazı bazı,
Yaşat baharı, yazı,
Yeşil yeşil bakarak,
Aşkı gönlüme kazı.
Gel bize bazı bazı,
Ben çok severum Laz’ı.
Bu günümü şen eyle,
Silinsin acı mazı.
05.02.2016
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Mustafa Hoşoğlu
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Gel De Geleyim
Gel De Geleyim
Ayrılık hasreti kader olmasın
Kavuşmak elinde, gel de geleyim
Sevda çiçekleri dalda solmasın
Yar aşkın uğruna öl de öleyim
Yar aşkın kalbimde yıldız halesi
Gönlümde büyüyor sevda lalesi
Durmadan depreşir hasret çilesi
Ferhat'ın bil beni dağı deleyim.
Hayaller biçerim ey yar gözünden!
Sılayı terk ettim aşkın yüzünden
Sensizlik öldürür beni hüzünden
Güldüğün göreyim ben de güleyim.
İstemem başka dert, kederim sen ol
Aşkım pahası yok, ederim sen ol
Güldür beni ey yar, kaderim sen ol!
Yarınım düşlerken kimle bileyim.
Aşkın kalbe yazdım, yazamam taşa
Ömrümde düşün var geçmiyor boşa
Semada olsan da gönlümde yaşa
Bir ışık yak yeter, gelip alayım.
Mustafa Hoşoğlu
22.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Gel Desem Olmuyor, Git Desem Yazık!
Gel Desem Olmuyor, Git Desem Yazık!
Gönül bir çıkmazda, çaresiz kaldım!
Gel desem olmuyor, git desem yazık!
Dermansız bir derdi başıma saldım!
Gel desem olmuyor, git desem yazık!
Dedim:“Çok küçüksün,yapma delilik”
Şefkate muhtaçsın, eksik velilik,
Bir günlük macera değil evlilik,
Gel desem olmuyor, git desem yazık!
Duygular depreşti,yürek çağlayan!
Yaramı gören yok olsun bağlayan,
Ben oldum halime bakıp ağlayan,
Gel desem olmuyor, git desem yazık!
Sevgiye muhtaçmış,sev beni diyor,
Dilinden düşürme, öv beni diyor,
Aşkından ölmezsem kov beni diyor,
Gel desem olmuyor, git desem yazık!
Diline doladı aşk denen sözü,
Hakikat uzakta, görmüyor özü,
Nasihat dinlemez, karardı gözü!
Gel desem olmuyor, git desem yazık!
Hayalde yaşayan kolay uyanmaz?
Aşk ile boyanan sözle boyanmaz,
Açmamış gonca gül,yürek dayanmaz!
Gel desem olmuyor, git desem yazık!
Bu gönül yastadır, nasıl gülecek?
Umutsuz doğan aşk, kalpte ölecek!
Başına gelmeyen nerden bilecek?
Gel desem olmuyor, git desem yazık!
Mustafa Hoşoğlu
05.12.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Gel Desen Gelmez miyim?
Gel Desen Gelmez miyim?
Bu aşkın bitmesini bil ki ben dilemedim,
Yüreğinin sesiyle gel desen gelmez miyim?
Diyar diyar gezdirdin, kastın ne bilemedim,
Ömrümce hep ağlattın, gül desen gülmez miyim?
Sensizlik karabasan, her günüm asır gibi,
Hasretin yüreğimde kırk yıllık nasır gibi!
Moralim yerde gezer, sürünür hasır gibi,
Kapımı bir gül ile çal desen çalmaz miyim?
Hakikat olmasa da özlerim sözlerini,
Kaçamak baksan bile ararım gözlerini,
Bulunduğun her yerden kaybettin izlerini,
Bir işaret bıraksan bul desen bulmaz mıyım?
Sana hep açık kaldı sevda özlü sarayım,
Gel de saklan içinde, köşe bucak arayım,
Uzak tutma sevgini, aşkım ile karayım,
Yar diyerek gönlüne al desen almaz mıyım?
Sen gözümün gördüğü en güzel gonca gülsün.
Renkleri kıskandıran, mis kokulu sümbülsün.
Cennet bahçelerinden dünyaya bir ödülsün.
Bu bahçemde bir ömür kal desen kalmaz mıyım?
Pişmanlık hicabıyla ruhun azapta imiş,
Vicdanın baş kaldırmış, sana gazapta imiş,
Tıp şifa vermiyormuş, aklın kezzapta imiş,
Sel olmuş gözlerini sil desen silmez miyim?
Ayrıldık iki yana, birer yarım can ile,
Yaşlarımız tükendi, gözler doldu kan ile,
Aşk tahtımı süslesem gönlümde sultan ile!
Beni canın yarısı bil desen bilmez miyim?
Yanlış yolun sonu yok, nerde isen geri dön,
Kalp sesinde saklıdır bir aşk için gerçek yön,
Senin azabın bitsin, benim yaşım bulsun son,
Bu aşka sarılarak öl desen ölmez miyim?
Mustafa Hoşoğlu
07.06.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Gel Edelim Bir Kavil
Gel Edelim Bir Kavil
Gel edelum bir kavil
Söze gerekmez tevil
Hep haboyle güzel kal
Hem hatırlan hem sevil
Kırmızı gül beyaz gül
Hasret çekeyi bülbül
İsterim yarim olsun
Ela gözlü Şeydagül
Arabamın tekeri
Kızlar elma şekeri
Aklım takıldı gitmez
Ne ileri ne geri.
Arabanın farı var
Tepelerin karı var
Mutluluk kaçar benden
Gönlümün efkârı var.
Deve hendek atlar mı?
Aslan yonca otlar mı?
Şirke hizmet edeni
Yüce Mevlâm kutlar mı?
Kulun eksiği çoktur
Kibir imana oktur
Haktan affım dilerim
Yanmaz kefenim yoktur.
Mustafa Hoşoğlu
23.03.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Gel Gönlümü Şaha Kaldır
Gel Gönlümü Şaha Kaldır
Soğuk varmış her bir yerde?
Yar gönlüme çekme perde
Sen kalbimde yaşadıkça
Soğuk beni koymaz derde
Ry yar aşktan kaçma dedim
Kanatlanıp uçma dedim
Sensiz olmaz mutlu hayat
Kalbime dert açma dedim
Dağlar, taşlar olsa ayaz
Saçım olsa kardan beyaz
Dualarım yaza değil
Kalbim seni eder niyaz
Ağrımasın gülüm başın
Dökülmesin bir tek yaşın
Selvi boyun dermanımdır
Gönül tacım kalem kaşın
Bana sıcak değmez yazdan
Sıcaklığım aşk-ı hazdan
Tüm enerjim gülüm benim
Yar yokluğun soğuk buzdan
Yarsız dünya dardır bana
Her bir mevsim kardır bana
Gülüm yoksa yaşayamam
Ab-ı hayat yardır bana
Ela göze kahve doldur
Muhabbeti bende boldur
Ruhum sende kıldı karar
Gel gönlümü şaha kaldır.
Mustafa HOŞOĞLU
24.11.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Gel Gülüm Gitme Gülüm
Gel gülüm gitme gülüm
Yanıp da tütme gülüm
Gül benimle gül olur
Unutma ben bülbülüm.
Sevgi yalan aşk yalan
Tutku yalan meşk yalan
Neylesin garip bülbül
Duygular olmuş talan.
Gözüm yolcuyu bekler
Bu diyarda hancıyım
Kimseye gönül vermem
Ben aşka yabancıyım.
Uzun havaya benzer
Çobanların gazeli
Sevda kalbe düşmese
Gözün görmez güzeli.
Sesimin alçaklığı
Adaptandır adaptan
Ben habu sevdaluği
Öğrenmişum kitaptan.
Kıranlardan duyulur
Kavalın lirik sesi
Bu gaybana sevdaluk
Tıkatıyor nefesi.
Ela göz sürme çeker
Sevdayı kalbe eker
Sevup da alamayan
Hasreti dile döker.
24.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Gel Ölmeden Kavuşalım.
Yar bu hasret asır oldu
Gel ölmeden kavuşalım.
Aşkın kalpte nasır oldu
Gel ölmeden kavuşalım.
Ruhum aşktan bizar değil
Solmuş çiçek gülzar değil
Aşkın yeri mezar değil
Gel ölmeden kavuşalım.
Kimi doğdu kimi göçtü
Sevdiklerim bir bir uçtu
Nice mevsim geldi geçti
Gel ölmeden kavuşalım.
Doydum aşktan şişe şişe
Düştüm bir kez bu ateşe
Vuslat yoksa yoktur neşe
Gel ölmeden kavuşalım.
Uzatmakta yok karımız
Bak tükendi tüm varımız
Bitsin artık efkarımız
Gel ölmeden kavuşalım.
Buludunu yağdır bana
Rüzgarını değdir bana
Sevda sütün sağdır bana
Gel ölmeden kavuşalım.
Viran hanem yolun bekler
Garip bülbül gülün bekler
Anan baban torun bekler
Gel ölmeden kavuşalım.
09.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Gel! ....................kb
Gel!
Ey gönül! Gel bana, belleme düşman,
Kalbimle savaşma, bakışarak gel!
Ayağım başıma olmasın düşman,
Ruhumla itişme, tutuşarak gel!
Kenardan yürüme, kervana karış,
Cehalet düşmandır, ilimle barış,
Düş sevgi yoluna, hoş olsun varış,
Dostuna kucak aç, sevişerek gel!
Binayı inşa et sağlam temele,
İpini bağlama tul-i emele,
Zalimden iyidir adil amele,
Nefsini dinleme, çatışarak gel!
Yokuşu çıkana kolaydır iniş,
Koşana yakındır en uzak finiş,
Bilgiçlik taslama, ehline danış,
Aslını unutma, alışarak gel!
Kafanı koparır, diklenme sele,
Tembelin binası dayanmaz yele,
En güzel amelle affını dile,
Dersine hâkim ol, çalışarak gel!
Cahilin sözünü duyma, iç eyle,
Yarına varmayan dünü hiç eyle,
Sil kini, nefreti, affı taç eyle,
Hoşgörü güzeldir, barışarak gel!
Mustafa Hoşoğlu
15.07.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Geldi Geçti
Geldi Geçti
Ömür denen garip seyyah
Rüzgâr gibi geldi geçti.
Geri gelmez desen eyvah!
Beni benden aldı geçti.
Mal da fani, pul da fani
Can da fani, kul da fani
Kalpten kalbe yol da fani
Nice gözler doldu geçti.
Günü, ayı sayamadım
Gitme, bekle diyemedim
Gençliğime doyamadım
Çiçeklerim soldu geçti.
Bahar yalan, hazan yalan
Şarkı, türkü, ozan yalan
Haktan gayrı yazan yalan
Dost bağrımı deldi geçti.
Ağa bilmez, paşa bilmez
Makamına bakıp gülmez
Sultan olsan şifa olmaz
Saray, tahtı sildi geçti.
Dede bilmem, atam gitti
Anam gitti, babam gitti
Dünyalık her çabam gitti
Kalbe hicran saldı geçti.
Bulduğumu kar sanmışım
Hayalleri var sanmışım
Şu dünyayı yar sanmışım
Sahte yüzü güldü geçti.
Ruh maziye bakar oldu
Hicran bağrım yakar oldu
Gözyaşım hep akar oldu
Zaman başım yoldu geçti.
Mustafa Hoşoğlu
01.08.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Geleni Bekle
Gideni eğleme, giderse gitsin,
Geçmişe takılma, geleni bekle,
Küllere üfleme, tüterse tütsün,
Yüzüne bakarken güleni bekle.
Ölenle ölünmez, oku rahmeti,
Kulak ver Hasan'a, dinle Ahmet’i,
Yanında değilse ara Mehmet’i,
Gönülden kapını çalanı bekle.
Karakter yok ise bakma varına,
Para pul her zaman çıkmaz yarına,
Bedelsiz sevenin takma karina,
Ekmeği seninle böleni bekle.
Gözüne bakarken dalsın derine,
Aklından geçeni doldur yerine,
Ömrünü feda et böyle birine,
Aşkınla yaşayıp öleni bekle.
Şansızlık değildir biraz geç olan,
Bedeli ödenmez başa taç olan,
Sevdana doyamaz gözü aç olan,
Sevginle doyacak olanı bekle.
Kalbinin sesine etme ihanet,
Zararı göremez ucuz kehanet,
Niyeti kötüye sırrın nihan et,
Seninle yeşerip solanı bekle.
03.01.2015
Nihan etmek: Gizlemek
Mustafa Hoşoğlu
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Gelin Görün Ey Kahpeler!
Gelin Görün Ey Kahpeler!
Bekliyoruz hepinizi
Gelin görün ey kahpeler!
Uçururuz tepenizi
Gelin görün ey kahpeler!
Tanıyoruz yapınızı
Soyunuzu, sopunuzu
Bekliyoruz topunuzu
Gelin görün ey kahpeler!
Unutmayın sakın dünü
Dar ederiz size günü
Leşin olur kurda menü
Gelin görün ey kahpeler!
Gelmek de var ölmek de var
Mehmedime gülmek de var
Bağrınızda kalmak da var
Gelin görün ey kahpeler!
Konuştular sağda solda
Dediler ki sürü yolsa
Tüm itleri ara bul da
Gelin görün ey kahpeler!
İmanını ger Mehmedim
Küfrü yere ser Mehmedim
Allah Allah der Mehmedim
Gelin görün ey kahpeler!
İman ile coşar Mehmet
Dağı taşı aşar Mehmet
Şehadete koşar Mehmet
Gelin görün ey kahpeler!
Arkamızda hız buldunuz
Dağı taşı düz buldunuz
Susa susa yüz buldunuz
Gelin görün ey kahpeler!
Küffar bizi kandıramaz
Türk’e leke konduramaz
Yolumuzdan döndüremez
Gelin görün ey kahpeler!
Bacımızdır Şerife’miz
Hak bülbülü Şerefemiz
İman bizim şerefimiz
Gelin görün ey kahpeler!
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Mustafa Hoşoğlu
21.02.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Gelin misin Kız mısın?
Gelin misin Kız mısın?
Petekte mi büyüdün?
Dillerin bal kokuyor,
Seni gören yok olur,
Sözün ferman okuyor.
Işık saçan yüz müsün?
Kurşun atan göz müsün?
Kanım kaynadı sana,
Gelin misin kız mısın?
Bir evet demen ile,
Bu kalbi güldürürsün,
Nazarını çekersen,
Alemi öldürürsün.
Işık saçan yüz müsün?
Kurşun atan göz müsün?
Kanım kaynadı sana,
Gelin misin kız mısın?
Dalımda çiçeğim ol,
Solmasın goncaların,
Aşkımı ilaç eyle,
Yok olsun sancıların.
Işık saçan yüz müsün?
Kurşun atan göz müsün?
Kanım kaynadı sana,
Gelin misin kız mısın?
Akar derenin suyu,
Vadiyi dolaşır mı?
Bu yüreğimin sesi,
Kalbine ulaşır mı?
Işık saçan yüz müsün?
Kurşun atan göz müsün?
Kanım kaynadı sana,
Gelin misin kız mısın?
Mustafa Hoşoğlu
26.01.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Gelincik Misali
Gelincik Misali
Gelincik misali severken seni
Özlemin içimde kardelen oldu.
Sen garip sılada beklerken beni
Buz gibi hasretin kalbime doldu.
Sensiz geçen zaman girmez nisaba
Bu hasret çok yaman, gelmez hesaba
Gurbette her köşe buzlu kasaba
Yürek sevda diye hicranı buldu.
Bu gece rüyama gel gir gizlice
Kokunu sal bana, konuş nazlıca
Yüreğim yeniden çarpsın hızlıca
Deli gönül yine hayale daldı.
Sar beni sıkıca, sevmeye bıkma
Aç da gir kalbime, bir daha çıkma
Rüyama eşlik et, hayalim yıkma
Şurada ömürden kaç sene kaldı?
Gül gibi üstüme kokunu savur
Aşkınla yak beni, yüreğim kavur
Ah edip sızlarsam olayım gavur
Senin her bakışın aklımı çaldı.
Bülbülüm, gül dalın eğdir üstüme
Sevgini kar gibi yağdır üstüme
Şu aşk rüzgârını değdir üstüme
Bu yürek ateşi aşkından aldı.
Mustafa Hoşoğlu
07.07.2018

Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Geline Bak Geline
Geline Bak Geline
Geline bak geline
Kına yakmış eline
Duydum ki hasretimi
Şarkı yapmış diline.
Dolaştım köşe bucak
Sanki yuvadan kaçak
Bulamadım dünyada
Nazlı yar gibi kucak.
Sevdiğim gelin oldu
Bakan gözlerim doldu
Tavan etti hislerim
Gözüm yaş ile boldu.
Gelin dili ballıdır,
Bindallısı allıdır,
Aşkı kalbine gömmüş
Bakışından bellidir.
Kadifeden yazması
Gümüştendir hızması
Kaderin bir cilvesi
Yüreğime sızması.
Gelin mendilim saklar
Göz yaşı ile koklar
Daha üç günlük gelin
Saçına düşmüş aklar.
Geline bak geline
Mendil sarmış beline
Ben sevdim eller aldı
Düştük alem diline.....Nakarat
Mustafa HOŞOĞLU
26.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Gelin-kaynana
Gelin-Kaynana
Kaynana zeki olur,
Mucit bir mimar gibi.
Projeden anlamayan,
Kaybeder kumar gibi.
Gelin pişirmez yemek,
Hastayum da ne demek?
Her işe sokar çomak,
Sözü yer şamar gibi.
Sebisine bakamaz,
Şömineyi yakamaz,
Bulaşuği yikamaz.
İşleri yamar gibi.
Dizilere dalmiştur,
Ütü fişte kalmiştur,
Kaynanadan dolmiştur.
Sırtında semer gibi.
Kaynananun kerati,
Biraz zordur berati,
El kızun buz surati,
Kocaya tımar gibi.
Kaynananun külleri,
Soğuk eser yelleri,
Gelinun şom dilleri,
Kanını emer gibi.
Hadistur, ayeti yok,
Lakini, şeyeti yok,
Ölmeye niyeti yok,
Yemyeşil komar gibi.
Gelin der, senun anan,
Hiç vermez bana aman,
İntikami çok yaman,
Laf sokar tomar gibi.
Hiç düşünmez tehiri,
Hemen sunar zehiri,
Yok bu işun ahiri,
Senden güç umar gibi.
Uşak eğer başini,
Çatar durur kaşini,
Yutmak için yaşini,
Gözini yumar gibi.
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Mustafa HOŞOĞLU
29.11.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Gelirim
Gelirim
Ay yüzlü maralım çağırsan beni
Kanatlar takarak uçar gelirim
Deryalar ötesi sürseler seni
Takamla yelkeni açar gelirim.
Bir şaki kervana satsalar beni
Mapustan mapusa atsalar beni
Surların içinde tutsalar beni
Tüneller kazarak kaçar gelirim.
Kalbimin yolunu bulursan eğer
Gönlümün Şirin'i olursan eğer
Sevdayı benimle solursan eğer
Ol bade-i aşkın içer gelirim.
Gurbeti bırak gel, sılan olayım
Aşkı gözlerinde bulan olayım
Kendimi unutup yalan olayım
Neşeyi yollara saçar gelirim.
Gözlerin ıslanıp yüreğin dolsa
Düşlerim kuş olup yar seni bulsa
Dünyanın ucundan haberin gelse
Dereden tepeden geçer gelirim.
Hasretin kalbimde yar nasır gibi
Sensiz geçen her gün bir asır gibi
Sevdasız hayatım bir esir gibi
Kalbimi seç desen, seçer gelirim.
Mustafa HOŞOĞLU
13.09.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Geliyor Ayşe Hanım
Sorunlar güler yüzle tutulup çözülecek,
Trabzon’um AK ellerde, geliyor Ayşe Hanım!
Vatandaşın yüzünden mutluluk süzülecek,
Trabzon’um AK ellerde, geliyor Ayşe Hanım!
Hasret umuda döner değince sevgi yeli,
Buzlar nasıl erimez görünce tatlı dili,
Sahipsizin sahibi, şefkatli kadın eli,
Trabzon’um AK ellerde, geliyor Ayşe Hanım!
Garibanın emrinde Ustanın neferleri,
Haksıza boyun eğmez, Hakkadır seferleri,
Tarihe şan verecek bu kutlu zaferleri,
Trabzon’um AK ellerde, geliyor Ayşe Hanım!
Tebessüm sadakadır, öyle emretmiş Ezel,
Mutluluk saçan yüzü namı şahsına özel,
Vatandaşın derdiyle hemhal olmuş bir güzel,
Trabzon’um AK ellerde, geliyor Ayşe Hanım!
Bir hoş sedadan gayrı geriye bir şey kalmaz,
Halka hizmet kutsaldır, dünya durdukça solmaz,
Hakka açılan gönül, haksız işe yar olmaz,
Trabzon’um AK ellerde, geliyor Ayşe Hanım!
Hep beraber yürüdük, asla olmadık tekil,
Sevgimiz kalpten kalbe, beynimizde yok şekil,
İşte bizim bacımız, işte özlenen Vekil,
Trabzon’um AK ellerde, geliyor Ayşe Hanım!
27.02.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Gelme! ..............O
Gelme!
Yar seni görmeye bil ki gücüm yok!
Kabaran yüreğim inmeden gelme!
Sadece sevmiştim, başka suçum yok,
Kanayan ciğerim dinmeden gelme!
İnsan niye özler çekip gideni?
Hafızam silinse, unutsam seni,
Rüyama girip de ağlatma beni!
Düştüğüm ateşte yanmadan gelme!
Sanmıştım, niyetin güldürmek imiş,
Aşkını haykırıp bildirmek imiş,
Meğerse, amacın öldürmek imiş(!)
Sunduğun zehire banmadan gelme!
Sevdalı gözlerin yıktı bendimi!
Bir kuru bakışa sattım fendimi,
Gizemli deryada buldum kendimi,
Bir durgun kıyıda donmadan gelme!
Aldığım her nefes beni yoruyor,
Yaşlarım tükendi, kanım kuruyor,
Azrail başımda geldi duruyor,
Tabutum omuza binmeden gelme!
Yıl oldu her günüm gittin gideli,
Bu tene uymadı hicran modeli!
Göz yaşı dökmek mi aşkın bedeli?
Bedenim mezara inmeden gelme!
Mustafa Hoşoğlu
12.04.2013
DOST KALEMLER:
Ah ettim kendime, yanıyor içim
Dertlerim sıralı, kalmadı seçim
Belki de bitmişim, belki de hiçim
Talihim tersine dönmeden gelme! ' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
kim dedi ayak yok? arayan bulur,
koşar Zeybek Hocam, yanımda olur
unutmaz kalemi, yerinden alır
O gökte bir yıldız,sönmeden gelme! .....M.Hoşoğlu
Bu şiire yorum yazmak banamı düşer
melodisi kulağıma pek hoş geliyor
bu şiirin mısraları yürek deliyor
tek tek notaları ezberlemeden gelme :)
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nergizçiğdem

dönmeyen şu dili bağla notaya,
çalışsın dersine,kapat odaya,
denizde fırtına, sığın adaya
şu çılgın dalgalar dinmeden gelme...M.Hoşoğlu
Bekliyordum sende beni seversin
Yanlızken kapıda yolu gözlersin
Şu yanık gönlüme bi su serpersin
Şimdi umrumda mı? Gelmezsen gelme.....Gökhan Ateş
'Zeybeksem ben eğer efelik sökmez
Martinim önünden metelik sekmez
Oynarken tek ayak bile gerekmez
Meydanda benimle dönmeden gelme.....Mustafa Bay
Lokmalar büyükse bil ki yiyemem,
Ateşten gömleği sevmem,giyemem,
Meydana çıkana çıkma diyemem,
Narayı atınca yenmeden gelme.........Mustafa Hoşoğlu
Mustafa Hoşoğlu
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Gelmeler-Gitmeler
Gelmeler, gitmeler canıma yetti!
Baharın yalancı, kışın kararsız.
Sen iflah olmazsın, umudum bitti,
Faydanı beklemem, olsan zararsız.
Sudan sebeplerle aşkı bitirdin,
Kalbimden sevgini söküp götürdün,
Saygıyı, güveni çoktan yitirdin,
Sözlerin geçmiyor, yaşın değersiz.
Amacın kalbimi coşturmak imiş,
Hasretle doldurup eştirmek imiş,
Peşine takarak koşturmak imiş,
Adını anmazdım olsam ciğersiz.
Varımı-yoğumu aşkına verdim,
Canımı, başımı yoluna serdim,
Sevgini beklerken acılar derdim,
Çölümü bıraktın susuz, buharsız.
Çiçeği sevenler kırmaz dalını,
Arıya küs olan yemez balını,
Ata deh diyenler sayar nalını,
Yaza kim ermiştir kışsız, baharsız?
05.06.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Gelmez misin? ......O
Gelmez misin?
Gözüm arar, yürek sorar,
Gönül yaslı görmez misin?
Bu ayrılık akla zarar,
Kederimi bilmez misin?
Uzaktasın, biliyorum,
Sitemin var, anlıyorum,
Ama bil ki, seviyorum!
Sen de beni sevmez misin?
Artık anla, bil diyorum,
Göz yaşını sil diyorum,
Yalvarırım, gel diyorum,
Aşkın için gelmez misin?
Ciğerimi dağlama yar,
Elim kolum bağlama yar,
Yüzün gülsün, ağlama yar,
Hatır için gülmez misin?
Kapılarda tutma beni,
Bir öfkeye satma beni,
Cehenneme atma beni,
Hallerimi görmez misin?
Anlamadın beni hala!
Aşkın için çıktım yola,
Ölürüm de vermem mola,
Yüreğini vermez misin?
Mustafa Hoşoülu
01.01.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Gençlik Hazinesi
Gençlik Hazinesi
Her nefis özeldir dengi bulunmaz,
İlahi düzen var kainat çarkında.
Mevla'yı sevenler yalnız kılınmaz,
İnayet cem olur ümmet arkında.
Şu çıkmaz sokağa eyleme meyil,
Tut Hakkın yolunu, önünde eğil,
Gençlik hazinesi tükenmez değil,
Gafletten uyanman çok geç kırkında!
Kırk yıllık meşale sönmeden tüter,
Kırkından sonrası kırk gibi gider,
Gittiğin her yöne öncülük eder,
Hikmeti bulsa da olmaz farkında.
Zaman çok hızlıdır, sevmez yavaşı,
Kırk yılda bitmeli nefis savaşı,
Zannetme bitecek dünya telaşı,
Bir ömür verirsin, uçar bir günde!
Mustafa Hoşoğlu
27.03.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Gerçek değil, Tatbikat
Temel Dursun askerde
O gün tatbikat varmış.
İlk kez olduğu için
Biraz heyecan sarmış.
Tatbikatın konusu
Paraşütle atlama
Başarıyla biterse
Yapacaklar kutlama.
Atlamayı beklerken
Gelmişti sıraları
İkisi bir atladı
Yok idi araları.
Vira bismillah deyip
Atlamışlar boşluğa.
Dursun’un paraşütü
Başlamıştır puştluğa.
Dursun dedi Temel’e
Paraşüt açılmayi
Benum kanadum yoktur
Haboyle uçulmayi.
Temel dedi uşağum
Toparla eteğini
Biri açılmadıysa
Sen da aç yedeğini.
Dursun dedi Temel’e
Yedek de de açılmayi
Bu şeytanun işinden
Ne etsek kaçilmayi.
Temel dedi son sözü:
Buni sandun hakikat
Fazla takma kafana
Nasıl olsa tatbikat.
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gerici
Gerici
Kimse değil postu tutup serici,
Akrabamdan yoktur olan derici,
Hakkı dersen adın olur gerici,
Fitne eker yüzde onluk muhterem.
Siz beyaz da biz kara mı doğmuşuz?
Siz ineği, biz öküz mü sağmışız?
Bulut muyuz, zamansız mı yağmışız?
Yana çeker yüzde onluk muhterem.
Hep onları seçeceksin başına,
Aksi halde bakmaz gözün yaşına,
Hedef yapar, tutar seni taşına,
Kırar döker yüzde onluk muhterem.
Biz bilmeyiz, onlar bilir her şeyi,
Beğenmezler Ahmet, Ali, Ayşe’yi,
Yobaz olur diklemeyen şişeyi,
Yandan bakar yüzde onluk muhterem.
Akıl onda, fikir onda, çok bilir,
Akçe, nema onun olsun, hak bilir,
Ceplerine akmaz ise yok bilir,
Raydan çıkar yüzde onluk muhterem.
Dürüstlükte Atatürk'ü kovmuştur,
Rant görünce avucunu ovmuştur,
Yutan olsa tam Kemalist doğmuştur,
İşi çakar yüzde onluk muhterem.
Mustafa Hoşoğlu
01.02.2013
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Getir
Getir
Gönül almak istersen
Yanağında gül getir
Huzur bulmak istersen
Şeker şerbet dil getir.
Her abayı giyemem
Herkese var diyemem
Acı turşu yiyemem
Sen sofraya bal getir.
Güzel söz duymak için
Sevgiden doymak için
Barışı yaymak için
Muhabbeti bol getir.
Sözü atma yabana
Hep kulak ver tebana
Taraf olma babana
Adaleti bul getir.
Vicdanı yakmadan kor
Fetvayı ehline sor
Nefis ile cihat zor
Hakkı bilen kul getir.
Temmuzda Şubat etmez
Yalan söz sebat etmez
Düşmanlık abat etmez
Kalpten kini sil getir.
Mustafa Hoşoğlu
07.12.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Gez Göz Arpacık
Gez Göz Arpacık
Baktım gez, göz, arpacık
Oldu hedef apaçık
Karşımdaki bir huri
Söyle kalbim napacık?
Gez dedim nişan aldım
Göz dedim seyre daldım
Ne arpacık ne namlu
Kalbimi aşka saldım.
Av derken avlanmişum
Tav derken tavlanmişum
Ne oldu anlamadum
Aşk ile evlenmişum.
Okudum, ilim ettum
Gönlümü alim ettum
Bir ömür baştan sona
Hep aşkı talim ettum.
Sevdikçe sevgi coştu
Sevgisiz hayat boştu
Ayaklar yorulsa da
Yürek güzele koştu.
Sevda yürekte aştur
Sevgi her daim baştur
Aşkı sorana derum:
Ela göz, hilal kaştur.
Kahve göz yeşil gibi
Mavi gözün yok dibi
Kara göz mıknatistir
Eline verme ipi.
Düştüm aşk sahasına
Pul yetmez pahasına
Çölün serabı bitmez
Gir aşkın vahasına.
Mustafa Hoşoğlu
18.03.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Giden Cebinden Gider
Giden Cebinden Gider
Düştü kalbe bir esin
Dedim ona sen nesin
Dedi beni al da yaz
İhtiyacı herkesin.
Nerede bu yeni yıl?
Fark görmedim eskiden
Yeniyi beklemektir
Bu bedeni eskiden
Zengin olmak istersen
Fakiri görmelisin
Kanaat ile doyan
Bir kalbe ermelisin
Takvim yapraklarıyla
Oyalamayın beni
Dertler yine aynı dert
Bunun neresi yeni?
Her yıl dert ile gelir
Yalnız ömürden alır
Giden geri dönmüyor
Yürekte izi kalır.
Dert dertleri doğurur
Ne azalır ne biter
Zamanı boş geçirme
Giden cebinden gider.
Mustafa HOŞOĞLU
02.01.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Gidişat Kötüye Gidiyor Beyler
Gidişat Kötüye Gidiyor Beyler
Menfaat duygusu sardı alemi,
Siyasi ırkçılık kaptı kalemi,
Sanmayın sayarım kendi çilemi,
Gidişat kötüye gidiyor beyler.
Düzenbaz elinde batar ülkeler,
Laf olsun diye mi sözde ilkeler?
Boşuna konuşur arif, bilgeler,
Gidişat kötüye gidiyor beyler.
Kimisi yavaşlar, kimisi sollar,
Aşınmaz desek de aşınır yollar,
Kanadı kırarsan uçurtmaz kollar.
Gidişat kötüye gidiyor beyler.
Hayalin yolları Roma’ya çıkar,
Ateşe takmayan kendini yakar,
Sessizse yığınlar kurşunu sıkar,
Gidişat kötüye gidiyor beyler.
Yetkiyi verirsen elin kızına,
Ayağın yetişmez olur hızına,
Kışını terk eder, koşar yazına,
Gidişat kötüye gidiyor beyler.
Boşuna saçılmaz onca inciler,
Ortaya çıkmıştır sahte dinciler,
Doğumdan sonraya kaldı sancılar,
Gidişat kötüye gidiyor beyler.
Şükürler Mevla’ya, O verir aşı,
Tefekkür iledir her hayrın başı,
Faniye taparsan çarparsın başı,
Gidişat kötüye gidiyor beyler.
Abdestin yok ise çıkma kürsüye,
İçinden gelmezse düzme mersiye,
Firavun kalemi kırar Mursi’ye,
Gidişat kötüye gidiyor beyler.
Boşuna konuşma sakalın yoksa,
Ülkenin vampiri saçından çoksa,
Sihirli değnekler sokağa çıksa,
Gidişat kötüye gidiyor beyler.
Hoşoğlu olsam da hoş değil sözüm,
Azıcık atsam da boş değil sözüm,
Güçsüzü ezsem de, bu değil çözüm,
Gidişat kötüye gidiyor beyler.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mustafa Hoşoğlu
20.05.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Gidiyorsun Diye Duydum
Gidiyorsun Diye Duydum
Gidiyorsun diye duydum
Bu gidişin bir sır imiş
Duyar duymaz hasret saydım
Hasret kalbe bir kor imiş.
Ruhum güzel gönlüm deli
Yüreğimde sevda yeli
Aradım bir vuslat eli.
Ulaşması ne zor imiş?
Neden yok ki darılalım
Bir kefene sarılalım
Toprağa bir karılalım
Sensiz mezar çok dar imiş
Beni sana küs demişler
Gözün yaşlı, pus demişler
Temiz aşka pis demişler
Yalan diyen hep var imiş.
Sana gönlüm daim vardır
Sensiz hayat buzlu, kardır
Bir gülüşün bin bahardır
Hicran kalbe mezar imiş
Sensiz yüzüm daim soluk
Yaşım akar oluk oluk
Sensin bana tek mutluluk
Başka hayal bizar imiş
Mustafa Hoşoğlu
01.07.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Gidiyorum................o
Gidiyorum
Aşkta gülmek sözde kaldı,
Kalbim alev, közde kaldı,
Gözüm ela gözde kaldı,
Kaşım alıp gidiyorum.
Asır gibi her hatıra,
Sığar mı üç beş satıra?
Girmediysen bu sadır’a,
Boşum alıp gidiyorum.
Aklım dondu, ibre şaştı,
Gözüm doldu, kalbim taştı,
Aşk hesabım bütçem aştı,
Fişim alıp gidiyorum.
Saramadın hırka gibi,
Ayrı düştük fırka gibi,
Ben ötemem karga gibi
Kuşum alıp gidiyorum.
Ruhum sensiz yas içinde,
Aşkım kirli, pas içinde,
Dolaşamam nas içinde,
Döşüm alıp gidiyorum.
Vermiyorsun bana emek
İstemezdim bunu demek
Nasip değil senle yemek
Aşım alıp gidiyorum.
'Girdim kılıktan kılığa
Sandın çıktım satılığa
Urba yetmez mutluluğa
Poşum aldım gidiyorum.
Mustafa Hoşoğlu
06.02.2013
Sadır: Yürek, kalp.

Mustafa Hoşoğlu
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Gidiyorum-2
Gidiyorum
Düştüm fani denen yola
Seke seke gidiyorum
Hayat nerde verir mola
Baka baka gidiyorum.
Yol ararım yol içinde
Binbir çeşit kul içinde
Unum delik çul içinde
Döke döke gidiyorum.
Her kavşakta sapamadım
Haktan gayrı tapamadım
Gönülleri yapamadım
Yıka yıka gidiyorum.
İlmim yoktur, bilmem furkan
Cehaleti ettim yorgan
Boğazımda yağlı urgan
Çeke çeke gidiyorum.
Aklım tutmaz vakaları
Unutmuşum şakaları
Su görmemiş takaları
Yaka yaka gidiyorum.
Kimi atlı kimi yaya
Veda eder şu dünyaya
Mahşer denen ol deryaya
Aka aka gidiyorum.
Mustafa Hoşoğlu
17.02.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Gir Gönül Bahçeme
Gir gönül bahçeme, seyret alemi,
Gururun güllere varmadan olsun.
İncitme nergisi, beyaz lalemi,
Nazarın goncayı yormadan olsun.
Aşkını gizleme, söyle yüzüme,
Şu gönül aynanı çevir gözüme,
Halimle hemhal ol, dokun özüme,
Kalbinin çarpması durmadan olsun.
Kokular yayılsın daldan çiçeğe,
Ovaya, bayıra, uçan böceğe,
İçinde yaşayan masum çocuğa,
Yaşımız kemale ermeden olsun.
Bu yolun sonu yok, bilinmez başı,
Kimini kör eder, kimini şaşı,
Aşk denen ateşin olur mu yaşı,
Sakalın, bıyığın dermeden olsun.
Aşk yakıp geçse de olmaz pişmanı,
Sırrını bilmeyen olur düşmanı,
Yürüyen kaçırır, bekler koşmanı,
Başını taşlara vurmadan olsun!
Rüzgara set çekme, essin yönünce,
Yürek bir ölüdür koru sönünce,
Yeni aşk başlamaz geri dönünce,
Eğriyi doğruyu sormadan olsun.
Ol Kudret Sahibi, Ebed-Ezeli,
Levha-i Mahfuzda her şey yazılı,
Kaderin içinde ara güzeli,
İlahi Kalemi kırmadan olsun.
10.11.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Girduk Mübarek Aya
Girduk Mübarek Aya
Girduk mübarek aya
İşe giderum yaya
Gözüm iftar peşinde
Dakkayı saya saya.
Gün boyu tutan oruç
Gece iftarla başlar
Kir kalpten etsin huruç
Hakka eğilsin başlar
Az büyük konuşsam da
Daim ufak yutarum
Kan ter içinde olsam
Yine oruç tutarum.
Hastaya yatak sersen
Yatmam diyen olur mu
Oruç yılda bir aydur
Tutmam diyen olur mu.
Oruç, manevi iklim
Yakın dur bölgesinde
Ol mahşerin çölünde
Korusun gölgesinde.
Gün boyu tutan oruç
Gece iftarla başlar
Kir kalpten etsin huruç
Hakka eğilsin başlar.
Mustafa Hoşoğlu
06.06.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Gitme! ................O
Gitme!
Kalbini açmazsan neylesin esin,
Aşıksan sen de gel, çekip de gitme!
Dillerin lal ise, gözlerin desin,
Uzaktan uzağa bakıp da gitme!
Bu gönül emrine amade olsun,
Seninle yeşersin, seninle solsun,
Sevgini hibe et, aşkınla dolsun,
Yaralı kalbimi yakıp da gitme!
Bu sevda yolumu düşürdü sana,
Sensizlik diyarı dar geldi bana,
Şüpheler taşırım aşkından yana,
Bir akrep misali sokup da gitme!
Yaşarken yazılır aşkın kitabı,
Bakışlar yön verir, çizer adabı,
Sözünde sadakat olur edebi,
Ya öldür ya yaşat, sıkıp da gitme!
Kalbimi kapladı silinmez izin,
Âlemin dilinde, kalmadı gizin,
Vuslatı uzatan yar senin nazın,
Ciğerim kanıyor, söküp de gitme!
Sarıldım dağlara, sevdim ovayı,
Nefesin diyerek çektim havayı,
Hayaller üstüne kurdum yuvayı,
Üç günlük dünyamı yıkıp da gitme!
Mustafa Hoşoğlu
26.06.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Gittum Yarun Evine
Gittum Yarun Evine
Gittum yarun evine
Elimde çiçeklerum
Dedum hayde gidelum
Yarını zor beklerum.
Gittum yarun evine
Kapıda beyleyidi
Ayaklarum titrerken
Yüreğum tekleyidi.
Gittum yarun evine
Lahana koydi bana
Anası vermem dedi
Çok fena koydi bana.
Gittum yarun evine
Oturdum baş tarafa
Yarum işmar eyledi
Dedi gel boş tarafa.
Gittum yarun evine
İstedum anasindan
Dedi su almak değil
Çeşmenun vanasindan.
Gittum yarun evine
Alup dönerum sandum
Anasi zor gösterdi
Halden hale boyandum.
Gittum yarun evine
Anası otur dedi
Bir araba bir de ev
Şartlarum budur dedi.
Gittum yarun evine
Selam verup buyurdum
Yaruma baka baka
Gözlerumi doyurdum.
Mustafa Hoşoğlu
09.06.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Gizli Sevdam.................KB
Gizli Sevdam
Sevdim amma diyemedim,
Kaybetmekten korkuyorum!
Aşk libası giyemedim,
Kaybetmekten korkuyorum!
Düşüncem ol, sözüm olma,
Baharım ol, yazım olma,
Dertlerime çözüm olma,
Kaybetmekten korkuyorum!
Hayalde kal, düşümde kal,
Gölge gibi peşimde kal,
Bitmek bilmez işimde kal,
Kaybetmekten korkuyorum!
Arayıp da bulma beni,
Yüreğimden çalma beni,
Nar-i aşka salma beni,
Kaybetmekten korkuyorum!
Aklım git-gel, karıştırma,
Sevdan ile barıştırma,
Beni sana alıştırma,
Kaybetmekten korkuyorum!
Dert ortağım, sırdaşım ol,
Gece gündüz yoldaşım ol,
Gizli sevdam, gözyaşım ol,
Kaybetmekten korkuyorum!
Mustafa Hoşoğlu
26.06.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Gizli Şirk
Gizli Şirk
Üstün vasıflarını kul kendisinden bilir,
Bu hastalık sahibi her dem takdiri bekler.
Oysa her tür marifet Yüce Allah’tan gelir,
Bunu düşünemeyen yoluna şirki ekler.
Şu gördüğün eseri, ben yaptım, ben eyledim,
Sözlerim duyulmuyor, defalarca söyledim,
Çalıştım çabaladım, her bir işe meyledim,
Bunalım diye diye her gün İmanı tekler.
Allah rızası için yaptığın işi deme,
Lokma yutulmuyorsa habire onu yeme,
Aklın zirvede iken her gün düşersin küme,
Oklar kalbine gelir, beynine de fişekler.
Her şey boyda değildir, arasıra ene bak,
Hiçbir insan bir değil, milyarlarca gene bak,
Şeytanı görmüyorsan içindeki “ben” e bak,
Etrafında toplanır ruhu kemiren şekler.
Başına bela etme boyundan büyük işi,
Sanma biri el atar, yoktur öyle bir kişi,
Altında ezildinse, çek sinene, sık dişi,
Hiç biri sana konmaz gökten yağsa da çekler.
Övülmeyi bekleme, buna Kitap küfür der,
Takdiri bekleyenin ameline üfür der,
Senin ak sandığını İman ehli zifir der,
Mizanda yer bulamaz boşa gitmiş emekler.
Mustafa Hoşoğlu
12.02.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Gonca Gül Eyle...............k

Gonca Gül Eyle
Ne güzel ikramdır kavuşmak sana!
Sevgini kazanan gerçek kul eyle.
Kalbimiz bezensin sevgiden yana,
Bağında yeşeren gonca gül eyle.
Sen Rahman, Rahimsin, kudret elinde
Hem Gani, Rezzaksık, himmet elinde
Affı çok seversin, Rahmet elinde
Şükrümü her daim nefse hal eyle
Hoşgörü deryası, rahmet pınarı,
Düşmüşün yareni, umut çınarı,
Hasenat tarlası, nefsin mimarı,
Kur’an’ın Nurunu bize yol eyle.
Yolunda süslensin gönül bahçesi,
Her günün nur senin, rahmet gecesi,
O, Sonsuz Cemale vuslat öncesi,
Rahmetin üstüme yağdır, bol eyle.
Kerem et, bağışla aciz kulunu,
Nasip et gönlüme Sonsuz nurunu,
Nefsime kolay kıl Cennet yolunu,
Kalbimi aşkınla coştur, sel eyle.
Amberi kokunu tenime sindir,
Rahmanı sırları kalbime indir,
Sıratı geçerken affına bindir,
Mahşerin harını serin yel eyle.
Mustafa Hoşoğlu
04.08.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Gonca Gül Eyle2
Gonca Gül Eyle
Ne güzel ikramdır kavuşmak sana!
Sevgini kazanan gerçek kul eyle.
Kalbimiz bezensin sevgiden yana,
Bağında yeşeren gonca gül eyle.
Hoşgörü deryası, rahmet pınarı,
Düşmüşün yareni, umut çınarı,
Hasenat tarlası, nefsin mimarı,
Kur’an’ın Nurunu bize yol eyle.
Yolunda süslensin gönül bahçesi,
Her günü nur olsun, rahmet gecesi,
O, Sonsuz Cemale vuslat öncesi,
Rahmetin üstüme yağdır, bol eyle.
Kerem et, bağışla aciz kulunu,
Nasip et gönlüme Sonsuz nurunu,
Nefsime kolay kıl Cennet yolunu,
Kalbimi aşkınla coştur, sel eyle.
Amberi kokunu tenime sindir,
Rahmanı sırları kalbime indir,
Sıratı geçerken affına bindir,
Mahşerin harını serin yel eyle.
Mustafa Hoşoğlu
12.12.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Gökte Yıldız Ay Değil
Gökte Yıldız Ay Değil
Gökte yıldız ay değil,
Sevdaluk kolay değil,
Bir yar sevdum suç oldi,
Görülmüş olay değil.
Gökte yıldız ay olsa,
Yarin kaşı yay olsa,
Ben yarumi isterdum,
Tüm güzeller pay olsa.
Gökte yıldız sayılmaz,
Aşk sarhoşu ayılmaz,
Ben yarumi isterum,
Niye sesum duyilmaz?
Gökte yıldız kayar mi?
Yar günleri sayar mi?
Sevup da alamayan,
Dünyasina doyar mi?
Yıldız imiş ay imiş,
Yarim körpe, toy imiş,
Sevene hak verilse,
Gerisi kolay imiş.
Yıldız kaydı sıradan,
Ay çekildi aradan,
Kavuştursun seveni,
Yeri göğü yaratan.
Ay düşünce geceye,
Yar bürünür peçeye,
Sevdaluk uzun yoldur,
Sığmaz birkaç heceye.
Ferman çıktı kasadan,
Vazgeç diyor kısadan,
Yüreğum dile geldi:
“Aşk anlamaz yasadan”
Mustafa Hoşoğlu
20.10.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Gölgeler Saklanırken
Gölgeler Saklanırken
Hüzün gelip oturdu efkarlı baş köşeme,
Loş ışığın ardında gölgeler saklanırken.
Tavandan düştü tozlar gıcırdarken döşeme,
Zamanın girdabında saçlarım aklanırken.
Meltem çaldı kapımı güneş gülümsemeden,
Uyku mahmurluğunu gözüm benimsemeden,
Sualler düştü akla beynim anımsamadan,
Biriken kaygılara yeniler eklenirken.
Aşka kırgın hislerim çöllere düşmüş gibi,
Yüreğim doldu taştı, bentleri aşmış gibi,
Nefsin tutarsızlığı her şeye şaşmış gibi,
Dermansız ayaklarım dağları yüklenirken.
İçimde yanıp duran ne alevdi ne de kor,
Umut tükenmişliği insanı bu hale kor…
Şu keder bulutunun yönünü kestirmek zor,
Fırtına diner miydi aklıma diklenirken?
Yargılasan ne olur körelmiş duyguları?
Kim toplar bir araya bölünmüş uykuları?
İstersen idam eyle mantıksız kaygıları,
Zindanın kaçkınları mahşerde beklenirken.
Günahını kim örter, toprağın süsü kar mı?
Bir ömür ağlattığın bağrı yanık o yar mı?
Gülü susuz koymanın vicdanda affı var mı?
Zulme şefaat yoktur masumlar aklanırken?
Mustafa HOŞOĞLU
26.11.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Gölgeme Gel
Eğer yandınsa güzel,
Gölgeme gel, serine.
Bakarım sana özel,
Fazla dalma derine.
Güzele bakmak gerek,
Mevla’m kem gözden kayır.
Aşka dayanmaz yürek,
Yanarsın cayır cayır.
Çayır çimen düz olur,
Yaz gelmeden güz olur.
Fazla çıkma dışarı,
Güzellere göz olur.
Yaz kapıya dayandı,
Kazma tutar bilekler.
Kalp aşk için uyandı,
Kabul olsun dilekler.
Gönlümün sultanını,
Ararken yana yana,
Şükür olsun Mevlama,
Seni gösterdi bana.
27.04.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Gölgene Sığınmişum
Gölgene Sığınmişum
Gölgene sığınmişum
Sar bana dallaruni
Bana sevgilim dedun
Yerum o ballaruni.
Eskiden sevdaluklar
Kafullarda geçerdi
Gel kaçalum deyince
Yar kendinden geçerdi.
Geçerken yamacından
Bir tel aldım saçından
Kız ellere gidersen
Yaşayamam acından.
İnsanı deli eder
Sevdanun inatları
Sevup da alamayan
Kırılur kanatları.
Yarin yare bakması
Işık yakmış gibidur
Sevdasına kavuşan
Kanat takmiş gibidur.
Sevda fidana benzer
Emek ile dallanur
Ne kadar sever isen
Yarın dili ballanur.
Aşktan başum döneyi
Değirmen taşi gibi
Akli olan sevmesun
Bakturur şaşi gibi.
Habu sevdadan yandum
Daha da yanacağum
Beni bülbül eyledun
Dalina konacağum.
Girmişuk karakışa
Doyamaduk bahardan
Yarum geçti kapıdan
Göremedum buhardan.
Sabah ezanı ile
Huzur dolar içime
Sevdum da alamadum
Nasıl gitmez gücüme?
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Mustafa HOŞOĞLU
05.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Gönlüm Hasret İçiyor
Gönlüm hasret içiyor
Yağmur vururken cama
Lime lime yüreğim
Artık tutmuyor yama.
Aklım o yar peşinde
Düşler değil işinde
Vuslata iz aradım
Yoktu gözüm yaşında.
Dumanlı aşkın yolu
Kah fırtına kah dolu
Rotası zor çizilir
Bilinmez sağı soylu.
Gün sayarım yıl gibi
Bülbül bekler gül gibi
Yok böyle bir uzun yol
Aşka giden yol gibi.
29.03.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Gönlüme Dokunmayın
Gönlüme Dokunmayın
Bülbülü eti için öldüren avcı değil
Aşk ne imiş bilmeyen gitsin de güle sorsun.
Sevdaya dava açan bilin ki savcı değil
Gönlüme dokunmayın, bırakın hayal kursun.
Kula saygı yaparken edebi kadar olsun
İlgiyi dozunda ver bardak taşmadan dolsun
Şu dünya nimetinden herkes payını alsın
Suya yol verin ama taşlar yerinde dursun
Gidene dur desen de durmayacak, gidecek
Yola düşene yolu vardır tarif edecek
Akıl karar vermişse ruh o yöne itecek
Ayağına karışma, bırak adrese varsın.
Ömrüne çok güvenme, her şekilde bitecek
Bülbüle sus desen de o yine de ötecek
Gül kokusu nerdeyse aşk o yöne gidecek
Siz ruhunu okuyun, bedeni kollar sarsın.
Tek derdin dünya ise dünya kadar derdin var
Yüreğin sıcak ise her mevsimde örtün var
Sevmeyi öğrenmişsen her gönülde yurdun var
Ne kadar sevildinse ancak o kadar varsın.
Düşmanlık besleyenin duyduğun her söz oktur
Affetmeyi bilmeyen derdi daima çoktur
Hoşgörü aynasında suçun büyüğü yoktur
Yargıca götürmeyin, kalemi vicdan kırsın.
Mustafa HOŞOĞLU
29.09.2020
Mustafa Hoşoğlu
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Gönlüme Nazar Gerek
Gönlüme Nazar Gerek
Hergün aşık olamam
Gönlüme nazar gerek.
Yari ayda bulamam
Bağımda tozar gerek.
Su üstünde yol olmaz
Yele karşı fol olmaz
Bir çiçekle bal olmaz
Yiğide gülzar gerek.
Sevmem aşkta cahili
Hep aradım ehili
Görmek için dahili
Rotayı çizer gerek.
Güzel hoşgörü bilsin
Kalpten kirleri silsin
İçi dışı hep gülsün
Kaprise mezar gerek.
Duysun gönül sesini
Sevdanın cilvesini
Yar aşkın meyvesini
Bahçemde kazar gerek.
Oturalım diz dize
Bakışalım göz göze
Yar aldırmaz boş söze
Oyunu bozar gerek.
Mavi gözün neşesi
Yüreğimin köşesi
Emine'si, Ayşe'si
Kalbime sızar gerek.
Bakışlar gece olsun
Gamzeler hece olsun
Gönlümde ece olsun
Sevdayı yazar gerek.
Gözleri yeşil yeşil
Gülüşü ışıl ışıl
Koynumda mışıl mışıl
Ufkumu gezer gerek.
Ela, gönlüm aşırsın
Kahve fıncan taşırsın
Kara göz aşk teşirsin
Yuvama hazar gerek.
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Sevemem oncasını
Çekemem sancısını
Ararım goncasını
Haneme huzur gerek.
Mustafa Hoşoğlu
19.11.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Gönlümü Okşama
Hislerim militan, hayalim suçlu,
Habersiz gelip de kapımı çalma.
İradem çok zayıf, değildir güçlü,
Kalbimi kuşatıp aklımı alma.
Gönlümü okşarsan duyarsız kalmam,
Bir kere seversem unutmak bilmem,
Yüreğim ağlarsa bir daha gülmem,
Bu dertsiz başımı dertlere salma.
Bahtiyar bir yürek vefa bunladır,
Sevdanın lezzeti kalpte kalandır,
Bir aşkın gerçeği daim olandır,
Kalıcı değilsen kalbime dolma.
Düşünmez olurum izin sürünce,
Nefesim kesilir yüzün görünce,
Her anım bayramdır seni sarınca,
Bu tatlı hayali kalbimden silme,
Sevdana çağırıp hicrana itme,
Muhtacın eyleyip bırakıp gitme,
Gözümü yolların mahkumu etme,
Virane gönlümü biçare kılma.
Aşk denen rüyayı düşünme bensiz,
Şu koca dünyada neylerim sensiz?
Sevgine muhtacım, tutkum amansız,
Vicdanın var ise duyarsız kalma.
26.03.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Gönlümün Varoşları
Gönlümün Varoşları
Onca aday var iken becerip seçemedim,
Kuradan hazan çıktı, vefasıza takıldım!
Yüreğimi kuş sandım, kanatsız uçamadım!
Süzülürken semada vardım yere çakıldım!
Keşfedilmeyi bekler gönlümün varoşları?
Bir karar kılamadı şu yârin duruşları,
Bilmem nasıl hızlanır kalbimin vuruşları?
Seviyorum diyene düşman gibi dikildim.
Bülbülün dili susar, karşımda şakıyamaz,
Gönül haritam sisli, hal bilmez okuyamaz,
Nakışlarım incedir, her nakkaş dokuyamaz,
Bir taraftan dikerken, bir taraftan söküldüm.
Bir türlü göremedim tutkulu bakışları,
Hangi kanaldan geçer şu sevda akışları,
Ovaları görmedim, hep buldum yokuşları,
Her hasat mevsiminde yeni baştan ekildim.
Çılgınlık var ruhumda, sevmem normal yolları,
Adrenalin uğruna tuttum kırdım dalları,
Kanat açmadı diye görmez oldum kolları,
Kalkmam gereken yerden inadına yıkıldım.
Adresleri gizledim maşukalar arar diye,
Yolu baştan kapattım kendini yorar diye,
Yaralarım gizledim gelip de sarar diye,
Dıştan güçlü göründüm, içten içe döküldüm!
Afacan tavırlarım hep yükseltti sesimi,
Beyhude amaçlara harcadım nefesimi,
Hep duymazlıktan geldim şu gönül kafesimi,
Ayağa kalk dedikçe ben aksine büküldüm.
Yayladan gelmeyince beğenmedim kuymağı,
Dudaklarıma sordum dilimdeki kaymağı,
Ne kaderdir ne talih, şu hüznümün kaynağı,
Kimsede suç bulamam ocağımda yakıldım!
Mustafa HOŞOĞLU
30.10.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Gönlümün Yazı
Yar sensiz gelmiyor gönlümün yazı,
Bana yol gösterme aşkın tatmadan,
Hasretin meyvesi gönlümde sızı,
Şu kalbim aç da bak ele satmadan.
Yar gönül dergahın açık tut bana,
Sinemde hicranın, yanığım sana,
Aşkımı salarsam sığmaz cihana,
Bir kere gül bana ömrüm bitmeden.
Baharım-yazımsım, telim-sazımsın,
Konuşan dilimsim, gönül gözümsün,
Bu dünya döndükçe sen tek sözümsün,
Şifamı sun bana zehrin yutmadan.
Dertleri, kederi satsak seninle,
Şu vuslat zevkini tatsak seninle,
Bir ömür bir yastık yatsak seninle,
Doyumsuz sevdaya nefret katmadan.
Hicrandır acının, yasın beteri,
Bir kalbe dolunca yoktur gideri,
Cana can fedadır aşkın ederi,
Canımı al götür ele gitmeden.
Sevdana vuruldum, silahım yoktur,
Git gide eridim, salahım yoktur,
Düştüm aşk oduna, iflahım yoktur,
Gönlüme nazar et kabre yatmadan.
22.09.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Gönül
Gönül gel git benden bana,
Sevgilerim olsun sana,
Aşkından kül olacaktır,
Habu yürek yana yana.
Bu yüreğim neyleyecek?
Kelam bilmez söyleyecek,
İki gözü iki çeşme,
Hep aşkına ağlayacak.
Güzel huyu asaletten,
Taviz vermez adaletten,
Ahlakı var, tevazu var,
Boya sürmüş Risaletten.
Ela gözden ilham düştü,
Seller coştu, boyum aştı,
Bir gem vurup tutamadım,
Ne ettimse kalpten taştı.
Uzaklardan adın gelsin,
Kalpten kalbe yâdın gelsin,
Selamını eksik etme,
Baharlarla kokun gelsin.
Aşk; yücedir, ulaşılmaz,
Kızgın ateş, dolaşılmaz,
Fermanı kor, derman koymaz,
Yolu uzak, buluşulmaz.
Şu aşkı hep cepte gördüm,
Uçanları dipte gördüm,
Ateşinden ölmeyeni,
Tez zamanda ipte gördüm.
Aklın varsa yum gözünü,
Hesap eyle, tut sözünü,
Şaşarsın her bir haline,
Çok arasın sen özünü.
17.12.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Gönül Aşka Düştü.............O
Gönül Aşka Düştü
Gönül aşka düştü, perişan halim!
Yüreğim azapta, sızım durmuyor!
Mecalim kalmadı, kalkmıyor elim,
Uzayan geceler güne ermiyor.
Kalemim takıldı o tek heceye,
Düşlerim sığmıyor uzun geceye,
Dermanım yetersiz onca acıya!
Amansız fırtına mola vermiyor.
Bu yaman sevdaya canım tak etti,
Mecnuna cevirdi, fikrim yok etti,
Yaprağım sarardı, saçım ak etti,
Bir dilim ekmeğe elim varmıyor.
Hislerim deryada, gemiye binmez,
Alevler büyüdü, sancılar dinmez,
Kabaran yüreğim bir daha inmez,
Bu gönül coşarken bana sormuyor!
Şu sevda bağını hayaller süsler,
Emeller çok uzun, bitmiyor düşler,
Baharım gelmeden basıyor kışlar,
Kanayan yaramı umut sarmıyor!
Nereye toslasın bu garip başım?
İçimde cem oldu dökülen yaşım,
Eridi bağrıma koyduğum taşım!
Yüzüm istese de yürek görmüyor.
Canan gitti elden, olmadı yârim,
Unutmuş olsa da ben hep anarım,
Kendime üzülmem, aşka yanarım!
Mutluluk rüzgârı bana vurmuyor.
Mustafa Hoşoğlu
10.12.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Gönül Bağım Üşüyor

Gönül Bağım Üşüyor
Dağ kardan beyazladı
Buluttan buz düşüyor.
Sahiller ayazladı
Gönül bağım üşüyor.
Aklım efkara daldı
Ruhu semaya saldı
Dizler geride kaldı
Kalbim önden koşuyor.
Yıldıza küs havalar
Güneş ayı kovalar
Suya hasret ovalar
Bulut yükün boşuyor.
Gazel tozar zeminde
Kökler suyun neminde
Hazanın son deminde
Rüzgar başka coşuyor.
Yelin daldan kastı ne?
Okşamıyor dostane
El yakıyor kestane
Son günleri yaşıyor.
İstavrit gün sayıyor
Hamsi elden kayıyor
Fakir neyle doyuyor?
Kıyma bütçem aşıyor.
Pazar gezmek güç oldu
Fiyat sormak suç oldu
Bir bağ marul üç oldu
Lahana zor pişiyor.
Dertlerim hiç bitmedi
Yine bütçem yetmedi
Fındık para etmedi
Karadeniz şaşıyor.
Mustafa Hoşoğlu
23.11.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Gönül Bağım Virane
Gönül bağım virane, niye tütmez ocağım?
Günün her saatinde yollara mı bakayım?
Artık kendimi bile ısıtmıyor sıcağım,
Dilek mendillerini dallara mı takayım?
Yüreğim hasta düştü, yas tutuyor gözlerim,
Ruhumun darlığından tutuluyor dizlerim,
Yeni baştan çizsem de siliniyor izlerim,
Ayak ses versin diye nallara mı çakayım?
Yüzüme gül desem de kırık yüreğim gülmez,
Alem namın peşinde, fakire kimse gelmez,
Gözümün hasretini yaşımdan gayrı bilmez,
Boşa gitmesin diye göllere mi akayım?
Yaylanın mantarına kukuvaka der idik,
Fakirlik hanemizde neşe doğrar yer idik,
Dağ-bayır dolaşırken hep mutlu nefer idik,
Gönül bağı bilmeyen kullara mı sıkayım?
Nerde eski komşuluk, nerde çat kapı diyen?
Sofrayı görür görmez oturup peşin yiyen,
Gelenek hatırına kaşeni zevkle giyen,
Kınayı sevmez diye elleri mi yakayım?
Çil yavrusu mu olduk, dağıldık dört bir yana?
Çocuklar mektep dedi, nerde doğuran ana?
Neylesin garip başım, hangi birine yana?
İçimden geçenleri dillere mi dökeyim?
15.10.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Gönül Çarkımız
Gönül Çarkımız
Uzaktan seyretmek yakışmaz bize
Aşk ile dönmeli gönül çarkımız
Yârin her nazarı dermandır dize
Dillerden düşmesin sevda şarkımız.
Hasretin kokusu yel olsun bize
Hicranı kovalım, el olsun bize
Vuslatın izleri yol olsun bize
Bin asır okunsun vuslat türkümüz.
Gönülden bakınca silinmez yazı
Yürekten sevenin biter mi yazı?
Aşk kalbe düşünce kovar ayazı
Sevdalı bakışlar olsun kürkümüz.
Hep helal yollarda akar terimiz
Yanlışa düşünce kaçar ferimiz
Biz gönül ehliyiz, dostluk varımız
Kalpteki sevdadır bizim farkımız
Mustafa HOŞOĞLU
22.04.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Gönül Dünyam
Mis kokular tenden gelir,
Ay ışığı senden gelir,
Sormaya ne hacet vardır,
Bu güzellik genden gelir.
Eller pamuk, ipek gibi,
Yüzde güller öbek gibi,
Bu göz sana sanıl bakmaz?
Duruyorsun bebek gibi.
Etrafında nur halesi,
Görkemli bir aşk kalesi,
Sensiz biter sanmıyorum,
Bu aşığın zor çilesi.
Bu yüreği sanma çelik,
Sevdan etti delik delik,
İzlerinin peşindeyim,
Arıyorum fellik fellik.
Canım derken canan oldum,
Aşk oduyla yanan oldum,
Derde derman olur diye,
Zehri bile banan oldum.
Coştu yürek, inmek bilmez,
Çeşm-i giryan dinmek bilmez,
İçten içe yanmaktayım,
Kor tutuştu, sönmek bilmez.
Bu ne tabip, derman bilmez?
Ası gönül ferman bilmez,
Hisler aklı esir almış,
Hesap bilmez, virman bilmez.
Gönül dünyam dalga dalga,
Yayılıyor halka halka,
Kalbim yine çıkmazlarda,
Aklın hükmü olmuş ilga.
29.05.2015
Çeşm-i giryan:Ağlayan göz.
Virman: Para transferi
İlga: Yok etme, lağvetme,kaldırma
Mustafa Hoşoğlu
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Gönül Gözü Yanılmaz
Gönül Gözü Yanılmaz
Sevdadan usanılmaz,
Aşka sınır çizilmez,
Gönül gözü yanılmaz,
Yürek aşktan üzülmez.
Sarıl aşkın ipine,
Takılmadan tipine,
Meylet sevda kipine,
Gönül bağı büzülmez.
Bağda gülü dermeden,
Sevene hak vermeden,
Maşuk yare ermeden,
Kalpte buzlar çözülmez.
Aşık çöllere düşer,
Yaş kurur, gözler şişer,
Hasret narıyla pişer,
Kül savrulur, süzülmez.
Yaprak kurur solunca,
Bardak taşar dolunca,
Bir yürek taş olunca,
Ez demekle ezilmez.
Kalpten seven ah etmez,
Haline eyvah etmez,
Dua daim, kah etmez,
Yare sitem yazılmaz.
Mustafa Hoşoğlu
23.10.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Gönül Gözüm
Gönül Gözüm
Gönül gözüm kapanmıyor, hep açık,
Bir an seni düşünmeden olmuyor,
Unutamam, bu ihtimal çok küçük,
Yürek sesim bir sükunet bulmuyor.
Martılara simit atmak değil aşk,
Balıkları dalıp tutmak değil aşk,
Çöle düşüp mecnun olmak değil aşk,
Deli gönül nerde gezer bilmiyor.
Kaç kez sevdim, tutamadım çetele,
Konamadım sevda denen ödüle,
Talih kuşum uçtu gitti yad ele,
Kapım açık, gel diyorum gelmiyor.
Neden bilmem, hep sertine rastladım,
Yoldan çıktım, kayalara tosladım,
Nerde görsem kaçtı benden vuslatım,
El gülse de bahtım bana gülmüyor.
Ey yüreğim, gel bir hakem tutalım!
Suçlu kimse aramızdan atalım,
Kötü şansı pazarlarda satalım,
File delik, ne koyduksa dolmuyor.
Mustafa HOŞOĞLU
01.03.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Gönül Hanem Viran Oldu
Gönül Hanem Viran Oldu
Gönül hanem viran oldu
Baykuş hergün konar gider
Yürek parem niran doldu
Yar aşkıyla yanar gider.
Buz narımı södürmüyor
Bahar yeli bandırmıyor
Aşk başımı döndürmüyor
Sevda hasret sunar gider.
Hasret kaldım ben o güle
Niyzlarım düştü dile
Ah çekerim bile bile
Bülbül şıkar, döner gider.
Nerde kaldı sevda yeli?
Hasretiyle oldum deli
Saramadım ince beli
Hep uzağa biner gider.
Tüm güzeller kına yaksa
Saçlarına güller taksa
Gözüm hangi yöne baksa
Yâr kokusu siner gider.
Varım yoğum aşka gitse
Yâr peşinde ömür bitse
Ela gözlüm nazar etse
Derman dizden iner gider.
Mustafa HOŞOĞLU
17.09.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Gönül Kahvesi
Kırk yıl hatır taşır gönül kahvesi,
İkramı yürekten, candan olursa.
Hele de bakırdan ise cezvesi,
Sinede iz kalır hürmet bulursa.
Lezzeti dolaşır Yemen’i, Türk'ü,
Dillerde yer etmiş asırlık türkü,
Gölgede bırakmış abayı, kürkü,
İştahın kabarır fincan gülerse.
Başka şey içer mi tadını bilen?
Uykudan kurtulur adını bilen,
İkram için saklar katını bilen,
Saygıyla anılır saki ölürse.
Kimisi köpükle rengini açar,
Marazı kaybolur, kabusu kaçar,
Her muhabbet ehli tebessüm saçar,
Boşalan fincanlar dolu gelirse.
Mübarek nazlıdır, takdiri sever,
Yetişen mutludur, günlerce över,
Kaçıran olunca dizini döver,
Yarını sayıklar sabrı kalırsa.
Mahrumu olanlar sorar suçunu,
Damakta gezdirir dilin ucunu,
Farkında olmadan yolar saçını,
Tenhaya çekilir gözü dolarsa.
20.11.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Gönül Kuşları
Düz giden yollar yok mu?
Çıkamam yokuşları
Bakınıp duruyorum
Nerde gönül kuşları?
Ey arı, ne uçarsın!
Ne gül koydun ne dalı
Sevdiğim benim olsun
İstemem başka balı.
Kanatlandı şu gönül
İlden ile yol alır
Çalışkan arı gibi
Her çiçekten bal alır.
Ey Yar, gel kuş olalım!
Aşalım dağı taşı
Sevda ile dolalım,
Aşkımız silsin yaşı.
Kaval,tulum,kemençe
Nerde kaldı eğlence?
Yazıp okuyamadım
Bu sevdayı gönlümce.
24.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Gönül Sayfam Karışık
Düştüm sevda yoluna,
Yârin yoktur haberi,
Yuva kurdum soluna,
Oldum gönül rehberi.
Kalbimdeki sevdayı,
Yâre nasıl açayım?
Nerden vuracak bilmem,
Ne yanlara kaçayım?
Sevda ekmek, yağ olsa,
Alırdım para ile,
Nasıl yaşarım bilmem,
Aşk denen yara ile.
Yaşım kemale erdi,
Yüreğim arayışta,
Aşktır gönlümün derdi,
Geç kaldım bu yarışta.
Aklım ile yüreğim,
Bir gün değil barışık,
Hangi yöne bakayım?
Gönül sayfam karışık.
Dertlerim dizi dizi,
Kimi kor, kimi sızı,
Tabibi cihan gelse,
Silinmez bir tek izi….Nakarat
04.02.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Gönül Suyu Akar Mı?
Ben bakarum dereye
Dere bana bakar mı?
Derenun suyu gibi
Gönül suyu akar mı?
Hayat, kalbin rengidir
Ona göre yaşarsın
Kalbini dinlemezsen
Her bir yolu şaşarsın.
Seversen bir kere sev
Sevilmez yar üstüne
Gönlünü koy ortaya
Nikahı ser üstüne.
Ayran gönüllü olma
Bir nikah sana yetsin
Koy başını yastığa
Vicdanın rahat etsin.
Aklını al yanına
Yalnız dolaşamazsın
Nefsin şohret peşinde
Ona ulaşamazsın.
Kumlar indi denize
Derenun taşi kaldı
Sevdaluktan hatıra
Gözümün yaşı kaldı.
Mustafa Hoşoğlu
26.08.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Gönül Yarası...................K
Gönül Yaram
alın burun arası,
gözlerinin karası,
sende öldürücü ok,
bende gönül yarası!
zülüfler perçem perçem,
Benim minicik serçem,
Sen güzellik pazarla,
Ben se kendimden geçem.
Rabbim güzellik vermiş,
Yüzüne güller sermiş,
Bakan gözler kamaşsın,
Güneş gibi doğ demiş.
Bir de çektin sürmeyi,
Sundun ateşten meyi,
Yar görev mi edindin?
Ecelsiz öldürmeyi.
Olmasa da vuslatın,
Yine dilimde adın,
Bari söyle,bileyim,
Eğlenmekse muradın.
Selam verir turnalar,
Sensiz kurur kurnalar?
Ruhum tutsak kanarya,
İçimde fırtınalar.
Mustafa Hoşoğlu
04.06.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Gönül Yâri Diledi......................KB
Gönül Yâri Diledi
Gönül yâri diledi,
Kalbe düştü ileti,
Kendimi yolda buldum,
Beklemeden bileti.
Sabah zor doğar olur,
Karanlık boğar olur,
Kavuşma arzuları,
Uykuyu kovar olur.
Sevda düştü dillere,
Ulaştı bülbüllere,
Mevki, mekân ararken,
Taht kurdu gönüllere.
Sevda’ya düşen bilir,
Yolları aşan bilir,
Tarifini yapamam:
Korunda pişen bilir.
Yârin kokusu gelir,
Müjde, heyecan verir,
Görünce selvi boyu,
Su durur, taşlar erir.
Kulakta tatlı sözler,
Bir duyan tekrar özler,
Hasreti dayanılmaz,
Çağırır Ela Gözler.
Gönül vermişse ferman,
Beyhude olur durman,
Yâre vuslat arzusu,
Maşuka olur derman.
Kalpteki sevda raksi,
Çeker mesajı, faksı,
İki ayak bir pabuç,
İşler gidince aksi.
Mustafa Hoşoğlu
02.09.2012
DOSTLARDAN
'Düşmüşüm yar yoluna
Dönmem sağa, soluma
Bilseydim ayrılık var
Girer miydim koluna...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
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Gönül Yastadır....................O
Gönül Yastadır
Hüzünler esiyor hasret dağından,
Gülemem dostlarım gönül yastadır!
Hazanlar toplarım sevda bağından,
Gülemem dostlarım gönül yastadır!
Bulutlar geçiyor selam vermeden,
Leylekler göçüyor halim görmeden,
Bir ömür tükendi vuslat ermeden,
Gülemem dostlarım gönül yastadır!
Bir ışık dedikçe söndü güneşim?
Durmadan tutuştu sevda ateşim,
Gelmedi esmerim, nerde mavişim?
Gülemem dostlarım gönül yastadır!
Geceme buz düştü, sabahım sisli,
Dağlar yol vermiyor, Şirin’im yaslı,
Bin Kerem olurdum olsa bir Aslı,
Gülemem dostlarım gönül yastadır!
Duyuldu figanım uzak illerde,
Mecnun’a döneli adım dillerde,
Leyla’yı ararım, gözüm çöllerde,
Gülemem dostlarım gönül yastadır!
Yeşersin bağlarım, gülsün yamacım!
Son bulsun hasretim, dinsin şu acım!
Sıcak bir yuvadır bütün amacım,
Gülemem dostlarım gönül yastadır!
Mustafa Hoşoğlu
08.11.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Gönüller Ak, Sevda Ak
Gönüller Ak, Sevda Ak
Gönüller ak, sevda ak
Ak yolda karar kıldık
Ay yıldızlı bayrağı
Taç bildik, şeref bildik.
Bu güneş eşsiz model
Halkın içinden doğan
Bütün cihana bedel
Recep Tayyip Erdoğan.....Nakarat
Tek millettir ülkümüz
Tek vatandır mülkümüz
Bir bütündür halkımız
Bir ağladık, bir güldük.
Yolumuz sevda yolu
Kalbimiz sevgi dolu
Yurdumuz Anadolu
Bu yurdu canla bulduk.
İslam ile karıldık
İman ile sarıldık
Haksızlığa darıldık
Adaletle nam saldık.
Yoğurt bizim, yağ bizim
Ova bizim, dağ bizim
Arı bizim, bağ bizim
Bir kovanda bal olduk.
Baş eğmedik binlere
Selam olsun dünlere
Geçmişten bu günlere
Tarih yazarak geldik.
Hedefimiz yirmi üç
Sevgidir en büyük güç
Gel sen de barışa uç
Gönül kapını çaldık.
İşte hedef, işte yol
Ne sağ dedik ne de sol
Sevdayı bul, sevgi dol
Bu sırrı sizden aldık.
Hoşgörüdür günümüz
Kardeşliktir ünümüz
Barış olsun yönümüz
Biz sevdikçe hür kaldık.
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Çatık olmaz kaşımız
Sevgi kokar aşımız
Hep dik olsun başımız
Bir yeşerdik, bir solduk.
Mustafa Hoşoğlu
14.02.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Gönüller Arası Köprüler Kurdum..................k
Gönüller Arası Köprüler Kurdum
Gönüller arası köprüler kurdum,
Sevgiler coşarak yarışsın diye.
Divane aşığın halini sordum,
Sevdalı yürekler görüşsün diye.
Dur, dedim nefrete, geçme buradan!
Düşmanın var ise çekil aradan,
Kin ile dolanı sevmez Yaratan,
Küs olan gönüller barışsın diye.
Tefrika ölmeli, zulüm kaçmalı,
Tebessüm simalar ışık saçmalı,
Özgürlük bağında güller açmalı,
Muhabbet kuşları girişsin diye.
İhtiras doyumsuz, verdikçe ister,
Güç ile yok olmaz, kin onu besler,
Düşmanlık yapana dostluğu göster,
Yürekte merhamet derişsin diye.
Açılsın gönlümüz kalpten bakalım,
Gönülden gönüle coşup akalım,
Sevgiyle kuşanıp aşka çıkalım,
Kanımız bir olup karışsın diye.
Barışın kaynağı iki kelime:
Yunus’un Aşkını aldım kaleme,
Mevlana Dilini sundum aleme,
Dünyamız Cennete erişsin diye.
Mustafa Hoşoğlu
09.06.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Gönüller Ensar Olur Hakka Hicreti Sorsan
Gönüller Ensar Olur Hakka Hicreti Sorsan
Nefis sızlanıp durur kulluk gelince ağır,
Duyulmaz Hakk Mesajı, kulaklar olur sağır.
Kur'an dışı çare yok kimi çağırsan çağır!
*Bütün dertler silinir Bab-ı Rahman’a varsan,
*Açılır Gül Kapısı Kur’an’a kulak versen.
Tabiplerin tabibi; yegâne Şafi Allah,
Huşu ile arz eyle, her derde kâfi Allah,
Halden hale çeviren Musavvir, Nafi Allah.
*Batıl yolu terk edip Ehli Sünnete girsen,
*Yolların Gülzar olur Kur’an’ı önder görsen.
Onca nimet verildi, şükrünü bilmiyorsun,
Ağlamayı iş bildin, haline gülmüyorsun,
Mevla’m kapıyı açtı; gel diyor, gelmiyorsun,
*Yerine güller biter kalpteki putu kırsan,
*Gelecek güneş olur dümeni Nur’a kırsan.
Rabbimin Kelamında kullarına Nası var:
Zikirle süslenmemiş yüreklerin pası var,
İmandan mahrum kulun iki cihan yası var!
*Bahtiyar kullar gibi sen de gülleri dersen,
*Melekler gıpta eder İman zevkine ersen.
Gıybeti meslek etmek ölü eti yemektir!
Hasedi bilmiyorsan: Nardan gömlek demektir.
Tefekkürsüz tekâmül beklemek boş emektir.
*Haramı çirkin bilip araya perde gersen,
*Durmadan yükselirsin Şeytanı yere sersen.
Dert etme, uzak kalsın, ağlasın meyhaneler!
Hükmü İlahi ile ihya olsun haneler.
İslam Bereketiyle binler olur taneler.
*Sahabe temelinde yeni bir dünya kursan,
*Gönüller Ensar olur Hakk’a hicreti sorsan.
Mustafa Hoşoğlu
29.08.2012
Bab_ı Rahman: Rahman kapısı
Nas: Delil
Tekâmül: Kemale ermek
İhya: Diriltme, yaşatma
Şafi Allah:Şifa veren,şifa kaynağı
Kafi Allah:Bizlere yeterli olanı
Nafi Allah:Hayır ve menfaat verecek şeyleri,yaratan ve faydalandıran
Huşu:iç rahatlığı,
Gülzar:gül bahçesi
Ensar:Medine halkı,peygamberimize biat edenler,muhacirlere kucak açıp maddi
-manevi tüm varlığını paylaşan.
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Mustafa Hoşoğlu
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Gönüllerde Yerin Olsun..................O
Gönüllerde Yerin Olsun
Diline ol hakim derler,
Kayıt tutar gökler yerler,
Bin düşünüp bir konuşan,
Onlar olur mesut erler.
Söyleşirken şaka maka,
Dilim kaydı, bastım faka,
Kaş yaparken göz çıkardım,
Şimdi nasıl düze çıka?
Düşünmeden attım tuttum,
Pişirmeden çığ çığ yuttum,
Havalandım sanıyorken,
Meğer hepten yere battım!
Hislerime güvenirim,
Kendimi çok beğenirim,
İşlerim ters gitmiyorsa,
Aklım ile övünürüm(!)
Ne fakihim ne müfessir,
Eksik olmaz bende tefsir,
Çok konuşur, derim ama,
Hiçbir kalbe etmez tesir.
Edep ehli az konuşur,
Bilse bile hep danışır,
Aklı süsler tefekkürle,
Kalbe hikmet, nur ulaşır.
Şükrü seven dilin nerde?
Hakka giden yolun nerde?
Beğenmemek kafi değil,
Şerri yıkan elin nerde?
Dünya sana serin olsun,
Sözün az ve derin olsun,
Yakınlarda olmasan da,
Gönüllerde yerin olsun.
Mustafa Hoşoğlu
25.12.2012
Şair Dostlarımdan:
Bir söylersen iki dinle
Merak etme kim kiminle
İnsan melek değil 'haşa'
Biri çarpar bak yeminle(!)
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' Mustafa Bay, ZEYBEK HOCA'

Mustafa Hoşoğlu
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Gönülleri Yıkmadan Gel.....................
Gönülleri Yıkmadan Gel
Sözüm açık, terazi var,
Kalbe nifak sokmadan gel.
Her nefsin bir marazı var,
Çıkarına bakmadan gel.
Kelam çoksa yalan çoktur,
Doğru varsa taraf yoktur,
Her hakikat zulme oktur,
Yanlış yola çıkmadan gel.
Gördün ise Hakk Yolu’nu,
Uğrunda öl, ver pulunu,
Mevla’m görür pak kulunu,
Vesveseyi takmadan gel.
Hakikatten uzak olma,
Hurafeye dalıp kalma,
Müjdeci ol, korku salma,
Gönülleri yıkmadan gel.
Güzel konuş bayan, beyle,
Tatlı sözü üfle neyle,
Gönül okşa, ihya eyle,
Sahaları yakmadan gel.
Senin dinin barış dini,
Güzellikte yarış dini,
Sonsuz’luğa varış dini,
Sineleri sıkmadan gel.
Mustafa Hoşoğlu
17.12.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Gör Deseydin Görecektim...................K
Gör Deseydin Görecektim.
Aşkın benden gizlemeyip,
Gör deseydin görecektim.
Yolu uzak göstermeyip,
Var deseydin varacaktım.
Zoru sundun, kolay yokmuş,
Yol dikenli, tuzak çokmuş,
Soru yasak, cevap tekmiş,
Sor deseydin soracaktım.
Bir tebessüm, bir demet gül,
Coşar yürek, öter bülbül,
Sevgim ikram, aşkım ödül,
Ver deseydin verecektim.
Şeker, şerbet, ballarınla,
Çiçek açan dallarınla,
Üşüyorum, kollarınla,
Sar deseydin saracaktım.
Sen coşarken ben çağladım,
Köşe bucak hep ağladım,
Yüreğime taş bağladım,
Gül deseydin gülecektim.
Hazan ekip, hicran biçtim,
Yaram derin, her gün deştim,
Acı yedim, zehir içtim,
Öl deseydin ölecektim.
Seni andım her nefeste,
Şiir yazdım deste deste,
Adın oldu dilde beste,
Çal deseydin çalacaktım.
Yüzüm soluk, eğik başım,
Çöktü omuz, düştü kaşım,
Yürek doldu, aktı yaşım,
Sil deseydin silecektim.
Mustafa Hoşoğlu
18.02.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Gören Var mı?
Kul dediğin kalkar düşer,
Düşmeyeni gören var mı?
Derviş olan aşkla pişer,
Pişmeyeni gören var mı?
Aşk, büyüdür kalpte yaşar,
İnsanoğlu bazen şaşar,
Ne de olsa o bir beşer.
Şaşmayanı gören var mı?
Gün tükenir üçer, beşer,
Hicran oku sinem deşer,
Aşkın seli kalpten taşar,
Taşmayanı gören var mı?
Ne falcıyım ne de kahin,
Tane susam olmaz tahin,
Kanat düşse koşar şahin,
Koşmayanı gören var mı?
Fani, ömrü yaşar gider,
Aşkın koru düşer gider,
Hasret kalbi eşer gider,
Eşmeyeni gören var mı?
Yar gideli yoktur halim,
Yaprak soluk, eğik dalım,
Yaram deşti arsız dilim,
Deşmeyeni gören var mı?
12.12.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Görme Hakir
Görme Hakir
Ben de kulum, görme hakir
Topraktandır hep özümüz
Gönlü zengin, cebi fakir
İşe yarar kah sözümüz.
Mevla vermez bazen pulu
Yokluk ile dener kulu
Her varlıklı değil ulu
Haram malda yok gözümüz.
Hakkı anan dilin olsun
Şükredecek halin olsun
Nura çıkan yolun olsun
Kirlenmesin ak yazımız.
Bugün olur, yarın olmaz
Dünya malı kula kalmaz
Çok arayan huzur bulmaz
Kirlenmesin pak yüzümüz.
Nefse hakkı eyle siret
Adalette daim diret
Güzel yolda fikir üret
İlham olsun hep tezimiz.
İlmi nefse eşik eyle
Yolunu hep ışık eyle
Sevmeyeni aşık eyle
Güle dönsün her sezimiz.
El değişme Dinar gibi
Yerinde dur çınar gibi
Hep berrak ol pınar gibi
Karışmasın kış, yazımız.
Kalpte durma çiban gibi
İkram eyle baban gibi
Gönlünü aç çoban gibi
Ney sanılsın hoş sazımız.
Mustafa Hoşoğlu
10.03.2018
Siret: Yol,görev, ahlak
tutum, davranış
Mustafa Hoşoğlu
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Görmeden
Görmeden meftun oldum hayali bakışına,
Bu kalbi salıverdim sevdanın akışına,
İçimden gelen sesin esiri oldum san ki,
Baş açık yalın ayak girdim aşk yokuşuna.
Mecburum yalın ayak, pabuç ne gezer bizde,
Koşarım düşe kalka, takat kalmadı dizde,
Sihirli formül lazım aşka yetişmek için,
Ben henüz bulamadım, acep var mıdır sizde?
Ne sende var ne bende, ne olacak halımız?
Güneş küsmüştür bize karanlıktır yolumuz,
Belki birlik olsaydık değişir kötü talih,
Gel verelim el ele kıpırdansın solumuz.
Uyuşuk bir halim var, sis çöktü yamacıma,
Düştü kolum kanadım, bir ilaç yok acıma,
Yelkenim alabora, durulmuyor dalgalar,
Eskiye dönemedim ak düşeli saçıma.
Hepten unutma beni, bak bana ara ara,
Yalnız kalmaya gelmem dertlerim sıra sıra,
Hayallerim hiç bitmez, hep tazelenip durur,
Projelerim çok uzun sığmaz iki asıra.
Mevla’m nasip etmedi, ne şehidim ne gazı,
Tüm sermayem dürüstlük, kuş diye yolmam kazı,
Razıyım kaderime, yaratan takdir etti,
Eğer mevsim kış ise çıkıp aramam yazı.
Akıl ile tecrübe, yok ondan güzel harman,
Daha güzeli var mı nasıp olursa derman?
Her şeyin başı şükür, gerisi teferruat,
Sabrı huy edinirsen yakındır sırra ermen.
Kendimi beğenirim, bilmem var mı sevabım,
Birçok dostuma göre hazır imiş cevabım,
Günahlarımla bile sığınmışım Rabbime,
Eğer Rabbim dilerse, kabul görür tevvabım.
26.02.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Görmedum Boyle Bişe
Daldum sevda haline,
Düştüm alem diline,
Yar uzatur oyunu,
Koz gecince eline.
Gelen geçen oynayi,
Yureğum açık gişe,
Ne alur ne satarsun,
Görmedum boyle bişe.
Derdum çok dermanum yok,
Geçer bir fermanum yok,
Acılarum gömecek,
Dağum yok, ormanum yok.
Gelen geçen oynayi,
Yureğum açık gişe,
Ne alur ne satarsun,
Görmedum boyle bişe.
Dertlerun çok olunca,
Yürek yanup dolunca,
Sevdadan kaçamazsun,
Seni gelup bulunca.
Gelen geçen oynayi,
Yureğum açık gişe,
Ne alur ne satarsun,
Görmedum boyle bişe.
Yelkeni açamadum,
Sevdadan kaçamadum,
Sevda yakti canumi,
Yine vaz geçemedum.
Gelen geçen oynayi,
Yureğum açık gişe,
Ne alur ne satarsun,
Görmedum boyle bişe.
28.10.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Görmez Olaydım! ................o
Görmez Olaydım!
Görmeye çalıştım saklı yüzünü,
Yanına süzülüp varmaz olaydım!
Görünce yok oldum ela gözünü,
Bağlarım çözüldü, görmez olaydım!
Sınırı çizilmez deryalar gibi,
Güneşi yansıtan aynalar gibi,
Tabiri olmayan hülyalar gibi,
Bir hayal ülkesi, dalmaz olaydım!
Nazarı güneşten şualar sanki,
Şimşeği çakmadan kovalar sanki,
Niyazım, çırpınan dualar sanki
Yoluna düşmeyip bulmaz olaydım!
Beynimden silindi bütün algılar,
Geçmişi unuttum, koptu halkalar,
Limanı aradım, yıktı dalgalar,
Yüreğim boş kalsa, dolmaz olaydım!
Bu kadar yakışır güzele bir göz,
Heceler anlatmaz, az gelir bin söz,
Yüreğim kör düğüm, mahirsen gel çöz!
Hiç şahit olmasam, bilmez olaydım!
İzimi sürseler viran bağlarda,
Yaşımı bulurlar bütün çağlarda,
Aklımı bıraktım ıssız dağlarda,
Aşk denen deryaya inmez olaydım!
Ecelsiz ölüm yok: Sebep var derler,
Efsun-i nazarla mevt olur erler!
Yakından bilirdik konuşsa yerler,
Aşk; ölüm vapuru, binmez olaydım!
Sanki kır çiçeği, ben de bir arı
Düşmüşüm aşkına, yaktıkça harı
Salınır rüzgarda, ömrümün varı
Konmuşum dalına, konmaz olaydım.
Mustafa Hoşoğlu
31.12.2012

Mustafa Hoşoğlu
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Görmez Olaydım!2
Görmez Olaydım!2
Aklımdan çıkmıyor bakıp gülüşün
O pembe düşleri görmez olaydım!
Şu bakir gönlüme aşkla doluşun
Kollarım açarak sarmaz olaydım!
Uyanır uyanmaz baktım ardından
Umutsuz bir yola çıktım ardından
Yar nice ağıtlar yaktım ardından
Sevdayı gönlüme sormaz olaydım!
Yaşlarım döküldü hicran içerken
Duaya sarıldım hasret biçerken
Selamın salmadı rüzgâr geçerken
Gönlümü yoluna sermez olaydım!
Keşke dağ başında bir yel olsaydım!
Su olup göllere akıp dolsaydım!
Başı okşanan bir çocuk kalsaydım!
Şu sevda çağına varmaz olaydım!
Hayaller peşinde yuva aradım
Bir umut dedikçe aşka ıradım
Düşlerin ardında saklı muradım
Gül kokan dalımı kırmaz olaydım!
Hüzünler bağladı her bir bakışım
Rengini bulmadı sevgi nakışım
Ömrümü tüketti sevda yokuşum
Zamanı beyhude yormaz olaydım!
Mustafa Hoşoğlu
25.12.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Götür Asmaya
Götür Asmaya
Bir yar sevdim hiç bitmiyor cilvesi,
Günler bitti sıkıştırdı pazara,
Dedim belki bu feleğin cilvesi,
Aşkım alıp satıverdi pazara.
Yüzü bir ay,yanakları elma,nar,
Boyu fidan,gül endamı doyumsuz,
Dedim nolur yüreğime salma nar,
Dünya malı için olma doyumsuz.
Ömrümden silindi her gün bir yaprak,
Nazların bıktırdı eyledin verem,
Dalımda kalmadı canlı bir yaprak,
Yar canımdan özge sana ne verem?
Kör düğüm sundukça çözüldü bağım,
Başta saç koymadın derim yüzerim,
Sarardı gül zarım,yok oldu bağım,
Deryamı kuruttun çölde yüzerim.
Yolacak tek saçı koymadın başa,
Aklında hep altın ile paralar,
İnadın yüzünden hep döndük başa,
Yar senin bu huyun yürek paralar.
Yar, gözüm çekinir yüzün basmaya,
Bir zahmet buyursan kulak asmaya,
Hazırdır Kelama elim basmaya,
Bir gülüş ikram et,götür asmaya.
Mustafa Hoşoğlu
30.05.2010
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Göz Basar
Haçan bir kız kaçacak,
Topuğuna az basar.
Mevsim şubat olsa da,
Yüreğine yaz basar.
Uşak az sıcak ise,
Köyünden kaçak ise,
Ekmek bulacak ise,
Çaktırmadan göz basar.
Bekarlık bitecekse,
Bacası tütecekse,
Şehire gidecekse,
Gün doğmadan söz basar.
Uşağa sinyal yakar,
Hep arkasına bakar,
Vitesi beşe takar,
Yalın ayak yüz basar.
Hem gider hem üzülür,
Sessiz sessiz süzülür,
Ayak bağı çözülür,
Adım başı muz basar.
Yakılınca kınası,
Yaşı döker anası,
Damlar yürek vanası,
Yarasına tuz basar.
Akla düşünce sıla,
Solar yüzünde cila,
Hasret verir mi mola?
Gece güne hız basar.
Artık eğlemez bağı,
Aşar ovayı, dağı,
Kucağında kundağı,
Zile minik kız basar.
20.10.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Göz Üstünde Kaş Benim
Göz Üstünde Kaş Benim
Göz üstünde kaş benum
Yolundaki baş benum
Alamaz seni kimse
Ayağında taş benum.
Göz güzel, kaşı güzel
Ceylanın başı güzel
Hasta düşmüş gönlüme
Aşk denen aşı güzel.
Olsa altın kemerum
Dertlerumi gömerum
Bu halime de şükür
Sırtımda var semerum.
Nefs-i gaddar sözlerin
Çeşm-i cellat gözlerin
Beni esirin etti
Nigah-ı mest özlerin.
Sırrını tutma pinhan
Zahiri etme nihan
Leylaya nehar gerek
Tefsire muhtaç cihan.
Sürmene dereboyu
Derenin dibi koyu
Hep böyle güzel midir?
Sürmeli yarin soyu.
Mustafa Hoşoğlu
23.12.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Göze Takılanlar...............
Göze Takılanlar
Hava yağışlı idi vardım oturdum parka,
Çayımı yudumlarken seyrettim insanları,
Biri birinden kopuk,her biri ayrı fırka,
Ne merhaba,ne selam sanki ayrı kanları.
Kimi yağmurluk giyer,kiminde var şemsiye,
Kimi başı dumanlı sanki çekmiş enfiye,
Kimi elinde çanta pazardan gelmiş,belli,
Kimi,yağmurdan ndöndü sudan çıkmış hindiye.
Kimisinde bir telaş,sanki kopmuş kıyamet,
Dünyayı versen doymaz,tatmin etmiyor nimet,
Şükrü bilmediğinden,doyumsuz ve çaresiz,
Kanaati bilmeden arar durur ganimet.
Bir boy eskilerimiz pazar ne idi bilmez,
Bu zamane gençleri marka olmasa giymez,
Pazardan söz edince Ortak pazar sanıyor,
Vitrine bakmak için mercedesinden inmez.
Zavallı nineciğim; iki büklüm belleri,
Bereket taşıyordu o nasırlı elleri,
Kazan karası farı,akan terler jolesi,
Yapış yapış olurdu tek tek zülfün telleri.
Biz okula giderken nasihat harçlığımız,
Güzel terbiye ile giderdi aclığımız,
Siyah önlüğe uygun siyah bezden bir çanta,
Vakarlı ve gururlu,neşeydi çığlığımız.
Eğitim çeşit çeşit; yaygın,örgün,yüz yüze,
Hepsini deniyoruz, belki çıkarız düze,
Geçmişi beğenmeyip hazırlarken yarını,
Evlat, ana babayla bakmaz oldu göz göze.
Mustafa HOŞOĞLU
Mustafa Hoşoğlu
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Gözler Düştü Fincana
Gözler Düştü Fincana
Gözler düştü fincana
Köpürmeden içemem
Darlık olur bu cana
Ben o yardan geçemem.
O sürmene güzeli
Gözü seçmiş kahveden
Kaçırsun beni deni
Haber geldi kahveden.
Çayı koyu severum
Kahve de öyle olsun
Kahve bakan güzeller
Aksın kalbime dolsun.
Kahveli gülmelerun
Çağırdı aşk bağına
Kız senun bilmelerun
Çekti beni ağına.
Aşkı kahvede tattım
Tadı dilimde kaldı
Gözlerum açık yattum
Aklumi baştan aldı.
Yarun gözleri fincan
Kahveyi ondan içtum
O canuma oldi can
Kalbime oni seçtum.
Mustafa Hoşoğlu
11.03.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Gözler Kabe Hurmas
Gözler Kâbe Hurması
Saçlarının perması
Altın gümüş karması
O ne güzellik böyle!
Gözler Kabe Hurması
Köfte yedim Balaban
Yar dudağın bala ban
Eğer beni istersen
Oğlan elin pula ban
Zararı var yok kârı
İster hasır telkâri
Başka çarem kalmadı
Alacağım dul kari
Gözlerinin karası
Bende gönül yarası
Yâri verseler bana
Eylerim sac arası
Yoğurt döktüm balına
Gel salına salına
Paşadan ferman geldi
Emsali emsalina
Konya Niğde arası
Onmaz gönül yarası
Aşkımdan anlamıyor
Şu sevda fukarası
Hasır taktım koluna
Yeşil elması ister
Sofrada akşam sabah
Ayva dolması ister.....Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
23.12.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Gözler Ne Anlatır?
Gözler Ne Anlatır?
Kara göz kara bakar
Gizemi canlar yakar
Kara gözün efsunu
Daim gönlüme akar.
Sevdum bir gözi ela
Unutamadım hala
Halden bilene sordum
Bu dedi başa bela.
Kahve göz sürür cana
Ararım yana yana
Yaşadıkça vageçme
Doldur da iç fincana.
Mavi göz derya gibi
Ulaşılamaz dibi
Aklından geçirdinse
Boynuna taktın ipi.
Gözler bakınca yeşil
Ruh olur ışıl ışıl
Dertleri sürgün eder
Uyutur mışıl mışıl.
Çakır gözlü Hamsi'ye
Tutkun etti hamsiye
Doktora gerek kalmaz
Akşam sabah hamsi ye.
Her bakış bir alemdir
Yarim kaşı kalemdir
Güzel ile dertlenmek
Hiç bitmeyen çilemdir.
Gözleri süze süze
Bilmeden geldum göze
Bir kez kaydı ayağum
Daha çıkamam düze.
Göz dedum kaş darıldı
Yarin yüzü gerildi
Dedum sana gönlüm yok
Yaş kirpiğe sarıldı.
Güzel sevmek işimdir
Hem suyum hem aşımdır
Güzelden canı yanan
Bu talihsiz başımdır.
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Mustafa Hoşoğlu
07.06.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Gözler Ne Diyor
Gözler Ne Diyor?
Baktım yeşil gözlere
Kalbimde huzur buldum
Boğdu tatlı sözlere
Cenneti hazır buldum.
Okyanustur mavi göz
Anlatamaz her bir söz
Arif isen gel de çöz
Rotayı çizer buldum.
İşmar etti, gel beri
Bakışlarımda eri
Ela gözlü dilberi
Kanımda yüzer buldum.
Kahveye çalan ela
Vaz geçemedin hala
Al başına et bela
Nazını muzir buldum.
Her bir işi yasal et
Aşkta yoktur adalet
Kara gözde asalet
Başımda vezir buldum.
Nerde görsen seç onu
Ürkek ise aç onu
Koy fincana iç onu
Kahvede hazar buldum.
Siyah kahve arası
Savmaz gönül yarası
Sanma aşk fukarası
Sevdayı yazar buldum.
Bir ay parçası yüzü
Hamsiden çalmış gözü
Çakır göz bilir sözü
Gönlüme nazır buldum.
Mustafa Hoşoğlu
04.11.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Gözler Yaş İdi
Gözler Yaş İdi
Kapandım secdeye aradım huşu
Yüreğim çarparken gözler yaş idi
Dostunu ararken şu gönül kuşu
Deryada uçarken kalbim hoş idi.
Yüreğim atılmış malum dünyaya
Dediler var sarıl sonu fenaya
Nefis baktırmıyor gerçek aynaya
Hangi yöne baksam dünya boş idi.
Ruhumu kemirir dünya sevdası
Yolumdan çevirir İblis tayfası
Şu akıl ne yapar, nedir faydası?
Düşünmek istedim beynim şaş idi.
Bilmedim bahtiyar nice olunur?
İlahi mutluluk nerde bulunur?
Şu gönül mutmain nasıl kılınır?
Her zerrem yanarken yürek kış idi.
Fikirsiz menzile varan olmazmış
Zikirsiz huzura eren olmazmış
Şükürsüz nimeti gören olmazmış
Şuursuz bir yürek meğer taş idi.
Sevgiyi kul ettim nefsin emrine
Akıl dedi, boş ver seversin yine
Yaratan uyardı:"Kul gel kendine"!
Uyanık sandığım özüm keş idi.
Mustafa HOŞOĞLU
29.07.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Gözlerin
Gözlerin bulutsuz mavi gökyüzü,
Kirpikler Ekvator Ormanı gibi.
Hangi can dinlemez o güçlü sözü,
Bir cihan sultanı fermanı gibi.
Yar, gönül bağıyla ram oldum sana!
İçten bir gülüşün can katar cana,
Cihanda bulunmaz bir şifa bana,
Kalbinin kalbime dermanı gibi.
Bu aşkı konuşsun yeni kuşaklar,
Ozanlar derlesin, çalsın aşıklar,
Taneler yeşersin, coşsun başaklar,
Verimli toprağın harmanı gibi.
Sevdanın yelleri başıma vurur,
Ruhumda neşe var, kalbimde sürur,
Kanıma işledi bu tatlı gurur,
Dilimden düşmeyen bir mani gibi.
Gözünün içinde kayboldu izim,
Çırpınıp durdukça depreşti sızım,
Sen gönül sultanı, ben çaresizim,
Ne olur bir olsak armoni gibi!
10.02.2014
Armoni: Uyum, ahenk
Mustafa Hoşoğlu
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Gözlerun Bakışması
Gözlerun bakışması
Sevdaluğun başidur
Sevup da alamamak
Ölümün gardaşidur.
Bekar kaldun diyen çok
Kızımı al diyen yok
Anlamadum nasıl iş
Kitabına uyan yok.
Şü gördüğün dereler
Denize mi akayi?
İki gözümün biri
Hep o yare bakayi.
İçtum yayla suyuni
Dudaklarum çatladi
Yarum gitti gelmedi
Dertlerumi katladi.
Sürmeneden yukarı
Yaylalara gidelum
Ahan geldi yazbaşı
Şu düğünü edelum.
Bilettum tırpanumi
Çayır çimen biçerum
Gözüm yarı görende
Ben kendumden geçerum.
26.03.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Gözü Doymayanlar
Gözü Doymayanlar
Tuncer Ağrap, Güngör Usta,
Eskilerden kalan mıdır?
İsmail de bu sınıfta,
Yenilerden olan mıdır?
Birisinde var Mercedes,
Volswagen de keser nefes,
Villası çok lüks ve enfes,
Tüm saraylar sılan mıdır?
Bakar güler yüksek kattan,
Gözler şehri sanki yattan,
Pire sanır geçsen alttan,
Eski dostun falan mıdır?
Kadırga’nın ortasında,
Şatosu var yaylasında,
Gezmek tozmak rüyasında,
Lüküs hayat kölen midır?
İzmit, Gebze, Darıca’dan,
Toprak alıp arsa satan,
Senin midir bütün vatan,
Göbek adın yolan mıdır?
Peder verir harçlığını,
Toplar satar çaylığını,
Koklandırmaz aylığını,
Cebin akrep, yılan mıdır?
Kimin alır çifte aylık,
Sanır yoktur çeken darlık,
Onun işi hep kolaylık,
Zorluk bizi bulan mıdır?
Nimet iyi, şükür varsa,
Hakkın alıp orda dursa,
Helal-haram, faiz, borsa,
Elindeki filen midir?
Görmeyiniz bizi hakir,
Suç mu oldu doğduk fakir,
Hesap sorar Münker-Nekir,
Zekat vermek çilen midır?
Garip bakar un, şekere,
Ver de doyur bir tek kere,
Malın çıkmaz son sefere,
Zengin, hesap bilen midir?
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Gel de yapma kula zulüm,
Hayyın sonu mutlak ölüm,
Rabbim dese yürü kulum,
Bu can malı çelen midir?
HOŞOĞLU der, gel aldanma,
Dünya fani sakın kanma,
Giden gelir tekrar sanma,
Kabristanlar yalan mıdır?
Mustafa Hoşoğlu
31.08.2002-Derepazarı/ RİZE
Dost Kalemler:
Hoşoğlu güzel demişsin,
Sen bal-u şeker yemişsin.
Hak ve hakikat yazmışsın,
Bundan güzeli varmıdır.
Dünya fani kim anlayan,
Varmıdır buna kanmayan,
Bir gün ölecek sanmayan,
Uyanık olan varmıdır.
Zulüm eder kimi görse,
Çok muhtaçtır senin derse,
Kafasını vursun örse,
Ölümden kaçan varmıdır.....Necdet EREM
Mustafa Hoşoğlu
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Gözüm Ağlamaz Oldu
Gözüm Ağlamaz Oldu
Merhamet yüklenmemiş başı boş duygulara,
Nasihatler beyhude, sözüm bağlamaz oldu.
Unuttum hoşgörüyü, hapsettim uykulara.
Yüreğim taş misali, gözüm ağlamaz oldu.
Sevecenlik komada, insanlık hastalandı,
Nefis uslanmak bilmez, şerrinde ustalandı,
Barışı bozmak için tefriki üstelendi,
Haksızlık doludizgin, dizim eğlemez oldu.
El verirken titriyor, her dirhem gedik açar,
Cebimi hatırlatma, tebessümlerim kaçar,
İnfakta cimri kaldık, ihsan yönümüz naçar,
Miskini kollamada özüm çağlamaz oldu.
Bencillik hat safhada, neme lazımı seçti,
Birlik sözü eskidi, üstünden asır geçti,
Coşan yürek kalmadı, buzlu suları içti,
Derdin arifi kimse çözüm sağlamaz oldu.
Nerede gülen yüzler, nerede nur simalar?
Sözler zehre mi bandı? uçuşuyor imalar,
Okun deldiği yeri balçık nasıl yamalar?
Paslanmış yüreğimi yüzüm yağlamaz oldu.
İman zayıfladıkça ne güç kaldı ne takat,
Yuvada saygı bitti, buharlaştı sadakat,
Ümmetin hali malum, nasıl bulsun ifakat?
Buz tutmuş yürekleri yazım dağlamaz oldu.
Mustafa Hoşoğlu
08.07.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Gözüm Doymaz
Gözüm Doymaz
Gamze yanak, ballı söze
Doyulur mu ela göze?
Ulaşsam da yüze yüze
Gözüm doymaz, ruhum açtır
Güzellere asılırım
İnce bele kesilirim
Olmaz derse kasılırım
Gözüm doymaz, ruhum açtır
Esmer, kumral ayıramam
Sarışına buyuramam
Aç gönlümü doyuramam
Gözüm doymaz, ruhum açtır
Bende asla yoktur gurur
Kalbim güzel için vurur
Sevmeyince hayat durur
Gözüm doymaz, ruhum açtır
Her güzele özenirim
Aşkım için bezenirim
Çiçek çiçek gezinirim
Gözüm doymaz, ruhum açtır
Görür görmez canım olur
Cilve-nazı kanım olur
Her biri bir yanım olur
Gözüm doymaz, ruhum açtır
Mustafa HOŞOLU
23.03.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Gözüm Takılır Güle
Gözüm Takılır Güle
Bir kulunu çok sevdim
Aklım baştan gidince.
Başka kul seveceğim
Bu hevesim bitince.
Aklımı çok yoramam
Kimsin diye soramam
Güzel ise kıramam
Bana kaş göz edince.
Tutku eskir, yok olur
Kalpte arzu çok olur
Yeni aşklar hak olur
Yürek yanıp tütünce.
Diken batınca ele
Gözüm takılır güle
Diyemem güle güle
Bülbül böyle ötünce.
Seven rahat yatamaz
Fikri baştan atamaz
Defteri kapatamaz
Aşkı bir kez tadınca.
Ben pişirdim sen kotar
Kimi kor kimi tartar
Bir tabak daha artar
Haremine katınca.
Diken batmasa olmaz
Bülbül ötmese olmaz
Güle tutmasa olmaz
Yiğit aşka batınca.
Güzel koku yayılır
Bülbül güle bayılır
Gül yiğidin sayılır
Yiğit elde tutunca.
Mustafa Hoşoğlu
18.11.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Gözüm Yaşlı
Gözüm Yaşlı
Bülbül neden uğramıyor bağıma?
Yar bildiğim şimdi benden kaçıyor.
Yağmur diye kar yağıyor dağıma,
Gözüm yaşlı, kanlı yürek acıyor!
Arayan yok, halim kime yanayım?
Ölmek için hangi zehre banayım?
Arzu halim yaşıma mı sunayım?
Eski dostlar yeni sayfa açıyor.
Ciğer parem kırk yerinden delindi,
Dertli yürek parçalara bölündü,
Gönlüm mahzun, vefasızlar bilindi,
Hatıralar birer birer uçuyor.
Boş hayali sayıp durdum kar diye,
Kalpte sevda küle döndü yar diye,
Kime desem bu yarayı sar diye?
Gerçek tabip uzaklardan geçiyor.
Hicran gelip konmuş aşkın başına,
Feryat-figan, hal bilmeze boşuna,
Zoru gören bakmaz gözün yaşına,
Sözde aşık hep kolayı seçiyor.
Ey yüreğim, gel kaynatma kazanı!
Yar mı sandın gönlüne her sızanı?
Suçlu sensin, çekeceksin cezanı,
Aşka düşen bade-i kor içiyor.
Mustafa Hoşoğlu
06.01.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Gözümde Yar Hasreti
Gözümde Yar Hasreti
Gözümde yar hasreti
Yürekte derin hicran
Alevlenmiş bir sızı
Buna dayanır mı can?
Dağda bir garip duman
Kanıma inmiş gibi
Şu ayrılık çok yaman
Kalbime sinmiş gibi
Al eline kalemi
Dertlerimi otur yaz
Yârin hasreti ile
Geldi geçti koca yaz
Yârin dili mühürlü
Konuşur göz kaş ile
Ne zaman güleceğim?
Ben bu dertli baş ile
Mutluluğun şifresi
Sanki yazılmış bensiz
Haberin olmasa da
Yaşarım seni sensiz
Dinlemek istemezsin
Yüreğim dile gelse
Ben hasrete alıştım
Bari yar bunu bilse
Mustafa Hoşoğlu
08.08.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Gözümü Yorma Gönül
Gözümü Yorma Gönül
Halden hale bürünüp
Özümü yorma gönül
Bana şirin görünüp
Gözümü yorma gönül.
Karanlık yola düşüp
Hakikatleri aşıp
Yalan peşinde koşup
Sözümü yorma gönül.
Çalışmayıp, boş durup
Vara yoğa coşturup
Hayallerle koşturup
Hızımı yorma gönül.
İlacım olmuyorsan
Aşk ile dolmuyorsan
Notayı bilmiyorsan
Sazımı yorma gönül.
Kendi haline ağla
İpi koparma, bağla
Fikrime katkı sağla
Tezimi yorma gönül.
Helalı sal peşime
Haram vurma dişime
Yalan gelmez işime
Yüzümü yorma gönül.
Kolla solu, sağımı
Kuma serme ağımı
Rahat bırak bağımı
Üzümü yorma gönül.
Şifan olmuşsa ırak
Kelime olma tarak
Derdimi bana bırak
Sızımı yorma gönül.
Mustafa HOŞOĞLU
03.09.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Gözyaşım
Gözyaşım
Ağlamak ile gülmek kardeş oldu ezelde,
Gözyaşı, duyguların doğal bir meyvesidir,
Bazen türküde saklı bazen lirik gazelde,
Dolu bardak misali,coşkunun simgesidir.
Gözyaşı deyip geçme her katresi deryadır,
Belki ardında yatan müştak olmuş sevdadır,
Göz bir şeye ağlarsa yok ondan değerlisi,
Sebebi ayrılıksa ancak vuslat devadır.
Kim tarif edebilir akan tek gözyaşımı?
Kim nura kavuşturur şu karanlık başımı?
Gözyaşım temizliyor kalbimin kirlerini,
Kaybedince yanımda nefisle savaşımı.
Yare varamayınca gözyaşım sesim olur,
Sıkılınca boğazım o tek nefesim olur,
Anlatılmaz dertleri içime hapsedince,
İmdadıma yetişen hayat güneşim olur.
Sevincimde yanımda, üzüntümde yanımda,
Yalnız gecelerimde, gündüzümde yanımda,
En sadık dostum odur nerde olsam benimle,
O benim diğer adım, seferimde yanımda.
Göz pınarım kurusa dara düşer gözyaşım,
Dışardan belli olmaz hara düşer gözyaşım,
Göğsümdeki alevi söndürmek için akar,
Hasret denen yangına, kora düşer gözyaşım.
Çoğu kez fırtınalı, boran olur dağlarım,
İçten içe yanarak yüreğimi dağlarım,
Taş yürekli değilim biraz var merhametim,
Hislerim var severim, üzülürüm, ağlarım!
Utanmam hiç kimseden, gizlemem gözyaşımı,
Hakka kusurdan başka eğdiremez başımı,
Kırılmama ağlamam, kırdığıma ağlarım,
Kaybedersem ölürüm şu gönül savaşımı.
Mustafa Hoşoğlu
22.01.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Gurbet İçinde Sıla
Gurbet içinde sıla
Kışı aratmaz yazı
Hasrettir her fasıla
Değişmez mi bu yazı?
Sıla içinde gurbet
O da değişik bir dert
Sırrı anlamaz her fert
Yürek yaşar ayazı.
Nerde ise hasıla
Orda kurulur sıla
İhtiyaçtır pusula
Nasıl dönsün Niyazi?
Gurbetin soğuk kiri
Gelir bulur fakiri
Asi eder şakiri
Unutturur niyazı.
Ne etsen dunya fani
Doldur-boşalt şu hanı
Sonsuz Kudreti tanı
Ömrün olmasın mazı.
Hoşoğlu der Hakkı bul
Sakın olma asi kul
Üç gün değil daim gül
Yap nefsine ıkazı.
Mustafa Hoşoğlu
29.08.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Gurbet Seni Sevemedim
Aş istedim, yaşı verdin,
Gurbet seni sevemedim.
Başım aldın, kaşı verdin,
Gurbet seni sevemedim.
Kalbe huzur koyamadım,
Kaç yıl geçti, sayamadım,
Gençliğime doyamadım,
Gurbet seni sevemedim.
Yaktım geldim gül takamı,
Satamadım hiç cakamı,
Al canımı, ver yakamı,
Gurbet seni sevemedim.
Acıman yok, nerde rahmet?
Varın yoğun acı, zahmet,
Kahrın çektim, ettin töhmet,
Gurbet seni sevemedim.
Ne olurdu, gül deseydin?
Mutluluğu bul deseydin,
Sen, garip bir kul deseydin,
Gurbet seni sevemedim.
Bu dil nasıl dursun uslu?
Suyun acı, havan puslu,
Sokakların kime süslü?
Gurbet seni sevemedim.
Hisler ölü, umut kayıp,
Koca ömrü boşa sayıp,
Sabır sabır, ettin Eyüp,
Gurbet seni sevemedim.
Yok olmadan gözün feri,
Ey dost, oku bu defteri!
Dönebilsem bakmam geri,
Gurbet seni sevemedim.
23.10.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Gurbet Yetti Canuma.
Gurbet Yetti Canuma.
Gurbet yetti canuma,
Kederden eleceğum,
Hasret yüklü takamı,
Yüzdürüp geleceğum.
Paran yoksa kaş çatık,
Kızlar der işin bitik,
Ne aş verur ne katık,
Az durup geleceğum.
Feryat figan ahlarum,
Duyulmayi vahlarum,
Birikti eyvahlarum,
Bozdurup geleceğum.
Kalbimun çilesini,
Gam yüklü filesini,
Şeytanun hilesini,
Sizdurup geleğum.
Bozulan işlerumi,
Sizlayan dişlerumi,
Kal diyen hislerumi,
Bezdurup geleceğum.
O kız sanki kaynana,
Daha girmem koynina,
Günahlarum boynina,
Yazdurup geleceğum.
Sosyetede bitmez naz,
Keman çalsan ister saz,
Ahan geldi bahar, yaz,
Tozdurup geleceğum.
Kahve ister Yemen’den,
Versen yemez çemenden,
Vazgeçemez dümenden,
Kızdurup geleceğum.
Mustafa HOŞOĞLU
23.04.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Gurbette Sabahlarım.................K
Gurbette Sabahlarım
Sahabenin gurbeti Fisebilillah idi,
Ne için uyandırır gurbette sabahlarım?
Şanı yüce ecdadım Kelimetullah dedi,
Beni neyle kandırır gurbette sabahlarım?
İstemem, bulaşmasın hayat olsa kanları,
Yerin dibine batsın leş yığını canları,
Ruhlara işkencedir çalan her bir çanları,,
Kalbime zül indirir gurbette sabahlarım.
Necis bildiğin iti tutar mutfağa sokar,
Beyni şaraba esir, bedeni hınzır kokar,
İman taşıyor diye Mü’mini evde yakar,
Canımdan usandırır gurbette sabahlarım.
İhanet zehir demek kulluğun yapısına,
Eğer mamur kılmazsan el koyar tapusuna,
Hakka boyun eğmeyen eğer şer kapısına,
Ceddimi utandırır gurbette sabahlarım.
Tebrikler zekamıza, çabuk uyum sağladık,
Siyah ile mest olduk, beyaz ile ağladık,
Parayı pek sevmedik, sarışına bağladık,
Ruhumu zor dindirir gurbette sabahlarım!
İki lokma az yiyip çabuk dönen erler var,
Küffarın kem gözünden erken kaçan serler var,
İmanı tebliğ eden gönül dostu, Pirler var,
Bana vebal bindirir gurbette sabahlarım.
Mustafa Hoşoğlu
13.08.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Gururum Benzer Sura
Gururum Benzer Sura
Giydim özel abamı
Gururum benzer sura
Her halim bir keramet(!)
Her bakışım bin vera(!)
Cehalet kaldı dünde
İlim, feraset bende
Gel takıl bana sen de
Yarının sokma zora.
Soru cevaplar bitti
Tefekkür eden etti
Gelenek bana yetti
Ödeyemem fatura.
Hem ilçe hem vilayet
Bana düştü velayet
Sen istersen alay et
Fazla güvenme zara.
İyilik yap der Halik
Varsın bilmesin balık
Dilersen seyr-ü sülük
Cebimi doldur para.
Zikri döktüm sayıya
Çeken çıkar kıyıya(!)
Bakarsan her ayıya
Seni sürükler nara.
Cahil çula bakıyor
Adam derya, akıyor(!)
Her yani şirk kokuyor
Gel takıl diyor tora.
Güya ihlaslı heyet
Belli ki kötü niyet
Başına bela ayet
Sırtını dönmüş Nur'a.
Mustafa hoşoğlu
06.06.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Gücüm Sevgiden Gelir
Gücüm Sevgiden Gelir
Sevginin en büyüğü
Sen bandığın kadardır
Aşkı ölçmeye kalkma
Aşk, yandığın kadardır
Mevsimler gelir geçer
Bilen yok nere gider
Yar senin bir gülüşün
Bende bin bahar eder
Sen kalbime yerleşen
Susmayan bir çağrısın
Ben gözyaşımı geçtim
Sen gözümde ağrısın
İçimden gelen sese
Yenilsem de galibim
Nazını herkes sever
Ben ezana talibim
Gücüm sevgiden gelir
Vazgeçmeyi bilmedim
Yüreğim gülmediyse
Yüzüne hiç gülmedim
Kalbimde senden başka
Her ne var ise sildim
Sensiz geçen zamanı
Ömrüme düşman bildim
Mustafa HOŞOĞLU
11.11.2020
Mustafa Hoşoğlu
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Güç Değil Güçten Öte
Hukuk Hakkı bilmektir, vicdan asalet demek
Mazlum kanına girmek suç değil suçtan öte.
Barış sevgiden geçer, İman adalet demek
Zulmü meslek edinmek güç değil güçten öte.
Kavga ile gül açmaz, huzura aman gerek
Şekle güven oluşmaz, hakiki İman gerek
Nefsin dalgası dinmez, her cana liman gerek
Ruhu tatmin olmayan aç değil açtan öte.
Doğru sessiz kalınca yalana inanılır
Azınlık ara sıra, çoğunluk hep yanılır
İlim olmayan yerde güç bir erdem sanılır
Güçlünün hak vermesi uç değil uçtan öte.
Yaptığını kar sanan zihniyete şaşarım
Bir beşer doğdum ise elbet ben de düşerim
Şu ölümlü dünyada kaç yıl daha yaşarım?
Kendini bir şey sanan hiç değil hiçten öte.
Ben kulum diyen kişi bilmeli edasını
Aklını örter ise çizemez rotasını
Rengini beğenmeyip söverse atasını
Aslını inkâr eden piç değil piçten öte.
Mustafa Hoşoğlu
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Güç Etme Gönül
Turnayı özlüyor Türkmen Dağları
Bu kadar hasreti iç etme gönül
Gamı mey belledi Halep Bağları
Ol yare vuslatı güç etme gönül.
Kışımdan kaçarken yazımdan oldum
Asmanın aşkıyla üzümden oldum
Yaşımı saklarken gözümden oldum
Kaderi bahtına suç etme gönül.
Tüm alem biliyor hükmü vereni
İnsanlık şanını yere sereni
Hala bu vahşeti masum göreni
Yüzüne hürmeti taç etme gönül.
Küfrün sultasında bitmez elemler
Ya susar, ya görmez sahte alimler
İmanı hedefler bütün zulümler
Zalim cennet dese göç etme gönül.
Fitne, cehennemdir duyma yalanı
Düşmanın belleme farklı olanı
Acıya son vermez mezhep talanı
Sevgiyi öldürüp öç etme gönül.
Örfü din edinme, onu kültür bil
Hurafe yol değil, ilim, fenle sil
Yoluna Kur'anı daim ışık kıl
Hubel'in yolunda hac etme gönül.
15.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Gül Annem Annem....................K
Gül Annem Annem
Sanma ki unuttum zamanla seni,
Özlerim her daim bil annem annem!
Dünyada kimsesiz bıraktın beni,
En güzel çiçektin, GÜL annem annem!
Huzurlu ömrünü Haktan dilerdim,
Bayramın görünce yaşım silerdim,
Kuzunu okşarken nazdan melerdim,
Yine geç karşıma gül annem annem.
Kimsede görmedim o gülen yüzü,
Dünyadan silindi dostluğun izi,
Hicranın ateşi kalbimde sızı,
Dertleri içimden al annem annem!
Tecelli eyledi Hakkın eceli
Takdiri İlahi garip heceli
Yüreğim dinmiyor Ona göçeli
Gözümün yaşını sil annem annem.
İhsan et affını, erdir rahmete
Seninle vuslatım varsın ebede
Ayağın tozu yap götür Cennete
Yerimi yanında kıl annem annem.
Durmadan ararım kucak yurdunu
Kulağım özlüyor salat, virdini,
Düşümde seyrettim melek ordunu
Yok seni anlatan dil annem annem.
Sensizlik sahurun tatsız iftarı
Burnumda tütüyor aşın buharı
Seninle göç etti dünya baharı
Yemyeşil ovalar çöl annem annem.
Mustafa Hoşoğlu
11.05.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Gül Arar Beni
Gül Arar Beni
Bu canı gurbete sürmeyin dostlar,
Terimi döktüğüm yol arar beni.
Ah! Alıp vebale girmeyin dostlar,
Ardımdan ağlayan gül arar beni.
Kışı bana verin, yaz sizin olsun,
Kuşları dinlerim, saz sizin olsun,
Ördeğe razıyım, kaz sizin olsun,
Rüzgarlar gidince yel arar beni.
Hasretle yaşamak zor gelir bana,
Yad elde sokaklar dar gelir bana,
Yarimden ayrılmak kor gelir bana,
Köyümden çıkarsam il arar beni.
Aşkım dile düşer, ayan ederim,
Dağlara, taşlara beyan ederim,
Aklımı tutamam, ziyan ederim,
Mecnuna dönersem çöl arar beni.
Yaşlarım tutulmaz seller misali,
Özlerim savrulur küller misali,
Kavrulur yüreğim çöller misali,
Yaprağım dökmeyin dal arar beni.
Gurbetin karları düştü saçıma,
Teselli yeter mi gönül acıma?
Hicranın elemi sığmaz içime,
Yüreğim sussa da dil arar beni.
Mustafa HOŞOĞLU
15.12.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Gül De Güleyim
Gül De Güleyim
Yar, sevda rüzgarın kararsız eser?
Aç bana sırrını, bil de bileyim
Hayalin yaşarken nefesim keser
Dermanım elinde, gül de güleyim.
Bir lahza üzülsen ölürüm gülüm
Bir ağız gel desen gelirim gülüm
Cenneti yanında bilirim gülüm
Gözümden yaşları sil de sileyim.
Mevsimi gelince güler yoncalar
Buseye susamış aşk-ı goncalar
Aşk kalbe düşende azar sancılar
Yar aşkım uğruna öl de öleyim.
Efsunlu bakışta vuslatın izi
Kalbimi yakıyor sevdanın gizi
Nazar-ı şifanla diner bu sızı
Ömrümü yoluna sal de salayım.
Misk-i amber imiş inciden özün
Bal-kaymak misali senin her sözün
Güneşten nurludur yar senin yüzün
Yıldızlar içinde bul de bulayım.
Ab-ı aşk katılmış yarim sürmene
Kalemler elpençe sürme sürmene
Hasretle yolunu bekler Sürmene
Bir ömür yanımda kal de kalayım.
Mustafa Hoşoğlu
02.07.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Gül Goncası
Gül Goncası
Gül goncası, sürmeli göz!
Neden benden hep kaçarsın?
Dile alsan tatlı bir söz,
Dalda çiçek, gül açarsın.
Kınalı el gül kokarken,
Göz utanıp kaş bakarken,
Selvi boyun can yakarken,
Başıma çok dert açarsın.
Elma yanak al olursa,
Kiraz dudak bal olursa,
Tatlı dilin gül olursa,
Etrafına nur saçarsın.
Yazın bahar, kışın yazsın,
Ne fazlasın, ne de azsın,
Rabbim seni bana yazsın,
Kollarımda aşk içersin.
Hallerimi görmez isen,
Reçeteme girmez isen,
Bana derman vermez isen,
Ecelimi sen biçersin.
Sensiz bahar, yaz yok bana,
Şarkı türkü, saz yok bana,
Dilde lezzet, haz yok bana,
Benden nasıl vazgeçersin?
Mustafa Hoşoğlu
11.05.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Gül Muhammed Dedikçe
Gül Muhammed Dedikçe
Gül Muhammed dedikçe kalem titrer sevinçten,
Süslenir satırlarım, pay alırım övünçten,
San ki misafir oldun, şeref verdin bağıma,
Bir kelebek misali ruhum uçar kıvançtan.
Ey Nebiler Nebisi! hep gülümse karşımda,
Şefkatle süslü elin hissedeyim başımda,
Sana selamla dolsun, can bulsun hücrelerim,
Kokunu hissedeyim nefesimde, aşımda.
Sünnetini bırakan kaybeder, bulaştırır,
Nefsin esiri akıl beyhude dolaştırır,
Yolunda bekliyorum, kat beni kervanına,
O Yol, öyle bir yol ki: Mevla’ma ulaştırır.
Değilsin sözlerimle sen övülmeye muhtaç,
Asıl Mübarek İsmin olur sözlerime taç,
Yazdığım her satırı süslerim Gül Yüzünle,
O Nurani Kapını lütfedip bana da aç!
Yaşamayan ne bilsin; hayat sensin, Hay Allah(cc)
Nebini seviyorum, sen Sami’sin duy Allah(cc)
Resulün komşum olsun, yaz beni Cennetine,
En büyük ödül odur: Huzuruna koy Allah(cc)
Mustafa Hoşoğlu
11.08.2012
DOSTLARDAN:
Ey Muhammed ümmeti, gönlün eylesin rahat,
Yarın ruz-i mahşerde, bulacaksın şefaat,
Müminlere müjde var, işte Kadir, Beraat,
Bekliyoruz Ey Resul, kıl bize de şefaat........Nacdet Erem
Mustafa Hoşoğlu
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Gül Muhammedi Özledim! ......................K
Gül Muhammedi Özledim!
Canım kurban Mekke sana,
Gül Muhammedi özledim!
Hurma, zemzem yetmez bana,
Gül Muhammedi özledim!
Bir yol bulup gelsem sana,
Hasretim var kana kana,
Perdeyi aç göster bana,
Gül Muhammedi özledim!
Seher vakti uyanayım,
Nur Kapına dayanayım?
Kabe’m, rengin boyanayım,
Gül Muhammedi özledim!
O Nur şimdi Medine’de,
Çok izleri vardır sende,
Misafir et Zilhiccede,
Gül Muhammedi özledim!
Tövbe ettim günahlardan,
Sırrın sordum agahlardan,
Kokun aldım segahlardan,
Gül Muhammedi özledim!
Arzum gezip görmek değil,
Üç beş eşya dermek değil,
Bir makama ermek değil,
Gül Muhammedi özledim!
Cebrail’den selam ile,
Hak’tan gelen kelam ile,
Dost eyledi Mevlam ile,
Gül Muhammedi özledim!
Ebubekir, Ömer gibi,
Osman, Ali, Ammar gibi,
Muhacir ve Ensar gibi,
Gül Muhammedi özledim!
Taif’teki taşlara bak,
Uhut’taki başlara bak,
O’na akan yaşlara bak,
Gül Muhammedi özledim!
Benim sözüm hep kendime,
Olamadım kul Rabbime,
Hasretim var Habibime,
Gül Muhammedi özledim!
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Mustafa Hoşoğlu
16.12.2009
segah: Kutlu hüzün.Bir müzik makamı.
Mustafa Hoşoğlu
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Gül Yavaş Yavaş........O
Gül Yavaş Yavaş
Ömürlük sevdanın izini sürdüm,
İçinde dediler: Bul yavaş yavaş.
Vuslata açılan kapıyı gördüm,
Bekleme dediler: Dal yavaş yavaş.
Aklımdan geçeni bilircesine,
Kalbimin içini görürcesine,
Aşkını sun bana, ölürcesine,
Gözünün yaşını sil yavaş yavaş.
Deftere takılma, sayfayı çevir,
Kadere söylenme, engeli devir,
Güzellik doludur bu yeni devir,
Umudun yeşersin, gül yavaş yavaş.
Aklımdan geçeni bilircesine,
Kalbimin içini görürcesine,
Aşkını sun bana, ölürcesine,
Karanlık sayfanı sil yavaş yavaş.
Ben bir aşk bulutu, sen buharım ol,
Ben umut mevsimi, sen baharım ol,
Ben sevda rüzgarı, sen seherim ol,
Sinemi açarak dol yavaş yavaş.
Aklımdan geçeni bilircesine,
Kalbimin içini görürcesine,
Aşkını sun bana, ölürcesine,
Karamsar havanı sil yavaş yavaş.
Kimsesiz değilsin, bilenin burda,
Aşkınla yaşayan, gülenin burda,
Neşelen, mutlu ol, sevenin burda,
Gözümün nurusun bil yavaş yavaş.
Aklımdan geçeni bilircesine,
Kalbimin içini görürcesine,
Aşkını sun bana, ölürcesine,
Hicranı aklından sil yavaş yavaş.
Mustafa Hoşoğlu
24.12.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Gülçiçeğim...O
Gülçiçeğim(Sevgili Eşime)
Kaderimdin, sevdim seni,
Gülçiçeğim, gülistan ol!
Kabul ettin sen de beni,
Gülçiçeğim, gülistan ol!
Tanıyordum evvelinden,
Gönlüm derdi: Tut elinden,
Zülüf ördüm saç telinden,
Gülçiçeğim, gülistan ol!
Gözde idi, namı tekti,
Tabancalı, gözü pekti,
Mevla’m bana nasip etti,
Gülçiçeğim, gülistan ol!
Eşim oldun, ayalimsin,
Aşım oldun, helalimsin,
Gözüm, kaşım, belalımsın,
Gülçiçeğim, gülistan ol!
Göz bebeğin yaşlanmasın,
Kirpiklerin ıslanmasın,
Gönül tasın paslanmasın,
Gülçiçeğim, gülistan ol!
Derdini ver, yükleneyim,
Tut elimden, dikleneyim,
Aç kalbini ekleneyim,
Gülçiçeğim, gülistan ol!
Sarıldığım gül dalımsın,
Şifa hanem, özbalımsın,
Sen benim tek sevdalımsın,
Gülçiçeğim, gülistan ol!
Sen gülersen, güler yüzüm,
Sararırsan, solar yüzüm,
Aşkın ile dolar özüm,
Gül, Çiçeğim, gülistan ol!
Darılırsan, barışalım,
Aşk yolunda yarışalım,
Mutluluğa karışalım,
Gülçiçeğim, gülistan ol!
Sevgi bağı dostumuzdur,
Vuslatımız lüksümüzdür,
İki evlat süsümüzdür,
Gülçiçeğim, gülistan ol!
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Arar oldum her basamak,
Sen var isen yok susamak,
Bil ki sensiz zor yaşamak,
Gülçiçeğim, gülistan ol!
Mustafa Hoşoğlu
26.12.2011
DOSTLARDAN:
ya gülüm de ya çiçeğim
kılıbıklık içeceğim
söyle bana nideceğim
sevdadan vaz geçeceğim
gülçiçeğim mi diyorsun
hoşoğlu sen ne diyorsun
sen nereye gidiyorsun
kılıbıklık ediyorsun…………eğisteli
karıştırma sen de işi
habu siyasi gidişi
hep göstermek olmaz dişi.
bazen alttan almak lazım
hatun insana kanattır
kılıbıklık bir sanattır
seninkisi boş inattır
nedenini sormak lazım……..Mustafa Hoşoğlu
Mustafa Hoşoğlu
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Güldestenin Ak Gülleri
Güldestenin Ak Gülleri
Sevgi sonsuz,yoktur çember,
Kimi maşuk,kimi dilber,
Hepsi yayar gül-i amber,
Güldestenin ak gülleri.
Hakikattir güzel sözler,
Aşk odunda pişer özler,
Vuslat arar kara gözler,
Güldestenin ak gülleri.
Sünnetullah delilleri,
Bülbülvari pak dilleri,
Dosta açık gönülleri,
Güldestenin ak gülleri.
Gönüllerde ney-i segah,
Gafilleri eyler agah,
Törenleri kutlu nikah,
Güldestenin ak gülleri.
Bereketli baharlarda,
Nur yayılır buharlarda,
Affı arar seherlerde,
Güldestenin ak gülleri.
Mustafa Hoşoğlu
16.09.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Güle Baktım
Güle baktım, güle güle
Bülbül dedi bakma güle
Dedim bülbül sen karışma
Sana dert mi bakmam güle?
Diken gülü korur imiş,
Gül gönüle sürur imiş
Bülbül için kokar güller
Koku kalbe yürür imiş.
Gül serilmez kilim gibi
Gül de yanar dilim gibi
Gezdim güller diyarını
Bulamadım Gülüm gibi.
Kader bana bülbül dedi
Gülün ile var gül dedi
Ben o gülü hep aradım
Var mı sende akıl dedi?
Her bir güle bülbül gerek
Bu kalbime o Gül gerek
Sevda yaman bir bilmece
Ömür boyu okul gerek.
Akş bahçesi gülzar imiş
Aşık meczup tozar imiş
Aşkın müspet ilmi yoktur
Aşkı maşuk yazar imiş.
20.05.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Güle Güle Şehidim!
Güle Güle Şehidim!
Kararmış beyinlerin köhnemiş fikirleri,
Kutsalları kan dökmek, kin eser zikirleri,
Halkın cehaletinden beslenir okurları,
Güle güle Şehidim, hadi koş Cennetine!
Kimi satılmış doğdu, kimi sonra satıldı,
Kimisi masum doğdu sonra şer’e katıldı,
Şu kahpenin dölleri insan diye tutuldu,
Güle güle Şehidim, hadi koş Cennetine!
Yıktılar fidanları, yaktılar yuvaları,
Kendileri de bilmez ne imiş davaları,
Uzaktan yönetiyor manevi babaları,
Güle güle Şehidim, hadi koş Cennetine!
Hep farklı gösterildi birimiz, diğerimiz,
Yıllarca kendimize mermi sıktı elimiz,
Maşalar zil takıyor yanarken ciğerimiz,
Güle güle Şehidim, hadi koş Cennetine!
Vampir ruhlu beyinler kan kusuyor ininden,
Dini olsa vazgeçer, fakat geçmez kininden,
Baş köpek ferman bekler ecnebinin elinden,
Güle güle Şehidim, hadi koş Cennetine!
Adın Mehmet, Murat’tı kahpe kıydı canına,
Kalleş arkadan vurur tüküreyim şanına,
Yazıklar olsun bize, kar kalırsa yanına!
Güle güle Şehidim, hadi koş Cennetine!
Görevi anti terör, teröristle iç içe,
Kendini asil sanır, yataklık eder piçe,
Halkın vergisi kutsal, kanını sayar hiçe!
Güle güle Şehidim, hadi koş Cennetine!
İstihbarat notları dikkate alınmıyor,
Heronlar haber verir,bilgiler salınmıyor,
Çoban ile terörist farkları bilinmiyor,
Güle güle Şehidim, hadi koş Cennetine!
Terörün işi belli, ondan beklemem aman,
İçerden satılmışız, bu acıdır en yaman,
Hakikatler ortada gecikmesin uyanman
Güle güle Şehidim, hadi koş Cennetine!
Sorumlusu ilgisiz, ne gelir elimizden?
Kime varıp kızalım, şer akmaz dilimizden?
Elbet bir gün taşacak öfkemiz halimizden
Güle güle Şehidim, hadi koş Cennetine!
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mustafa Hoşoğlu
06.08.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Güle Güle Yiğido
Güle Güle Yiğido
Yargısız infaz oldun suç arandı fikrinden,
Suçlar icat edildi doğruları zikrinden,
Zindanlara attılar soru -sual olmadan,
Zindanın duvarları üşümüştü şükründen.
Hep Haktan yana oldun,çirkinliği seçmedin,
Karanlık odaklara asla bayrak açmadın,
Adam gibi yaşadın şu kısacık ömrünü,
Dik durdun,düz yürüdün hakikatten kaçmadın.
İlkelerin var idi dürüstlük üzerine,
Hep ahlak dersi verdin doğruluk üzerine,
Vatan aşkıyla yandın,sevgilin Al Bayraktı,
Asla toz kondurmadın kutsallık üzerine.
Önceden haber verdin sayılı nefesleri,
İçinden duyuyordun niyaz dolu sesleri,
Sen bir Hak yolcusuydun fazla bilinmesen de,
Senin için çarpıyor şu gönül kafesleri
Maraş'tan bir ses geldi,bir kahramanın sesi,
Bu ses kora dönüştü,sonra yaktı herkesi,
Sarsıldı Alperenler,ümit ve niyazlarla,
Dualara büründü milyonların nefesi.
Onurlu hayatının her anı şanlı idi,
Gökteki yıldız gibi ışığın canlı idi,
Kulun ömür sınırı bir kaç saniye dedin,
Sahabe-i Güzide böyle İmanlı idi.
Meydanlar sis-dumanlı,sokaklar pis,çamurlu,
Baharlar mis kokmuyor,yollar kasıs-çukurlu,
Böylesi bir ortamda var mıdır kirlenmeyen?
Kaç kişi geldi geçti,senin gibi onurlu?
Güle güle Yiğido,yarenin Hilal olsun,
Güle güle Başbuğum,hakkımız helal olsun,
Tacettin Dergahından güllerle uğurlandın,
Bıraktığın gür sesin Seda-i Bilal olsun.
Mustafa Hoşoülu
01.04.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Güle mi bülbüle mi?
bülbülün figanı acaba güle mi?
ol gülün hasreti yoksa bülbüle mi?
dikensiz gül mü var figansız bülbül mü?
güle mi ağlasam yoksa bülbüle mi?
Mustafa Hoşoğlu
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Gülemiyorum
Gülemiyorum
Tutuldum bir kere kara gözlere
Kendimi geriye alamıyorum.
İnanmam bir daha yalan sözlere
Sensiz bir çareyi bulamıyorum.
O kara gözlere, o kalem kaşa
Adını yazdırdın dağlara, taşa
Hak böyle bir derdi vermesin başa
Gönlüme düşeli gülemiyorum.
Bu gözler ışıktır bitmez geceme
Düşümün kaynağı, esin heceme
Neden bir esenlik vermez acıma?
Dermanım nerede, bilemiyorum.
Aşkı buza gömdüm hala pişiyor
Gönlümün fermanı sende yaşıyor
Düştüm bir girdaba boyum aşıyor
Dertlerim dağ gibi, bölemiyorum.
Özgürlük ararken olmuşum köle
Bağrımı kavurdun, çevirdin çöle
Ne zaman bitecek bu yaman çile?
Başka bir hayale dalamıyorum.
Hoşoğlu takmıştır boynuna ipi
Düştüm bir kuyuya, görünmez dibi
İstedim olayım ol Yusuf gibi
Ne etsem olmuyor, olamıyorum.
Mustafa HOŞOĞLU
10.12.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Gülendam...............O
Gülendam
Aşkımı süsledim serdim yoluna,
Elinin tersiyle itme Gülendam!
Ne olur yar deyip taksan koluna!
Yüreğim ağlarken gitme Gülendam!
Yaratan sevmiyor oyunbozanı,
Kalbime oturdu sevda hazanı,
Hicrana ağlıyor kızı, kızanı!
Aşkına nefreti katma Gülendam!
Bir kere dön de bak dağı aşarken,
Sevmedim söyleme, kalbin coşarken,
Anılar gün gibi sende yaşarken,
Süzülen yaşını yutma Gülendam!
Aşkımız efsane, sevda ünümüz,
Vuslata çıkan yol olsun yönümüz,
Cehennem olmasın ey yar sonumuz!
Cenneti kaprise satma Gülendam!
Sahiller hüzünlü, dalgalar küsmüş!
Martılar ağlıyor, bülbüller susmuş!
Tebessüm simalar yüzünü asmış!
Deryayı dost sanıp batma Gülendam!
Cilvene razıyım, sevdim nazını,
Kışların bittiyse göster yazını,
Bir kere dinlesen gönül sazını,
Ecelsiz ölümü tatma Gülendam!
Mustafa Hoşoğlu
01.09.2013
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gülesim Var
Gülesim Var
Dertli gönül inlemiyor
Bir deryaya salasım var.
Kimse beni dinlemiyor
Kel başımı yolasım var.
İşitsem de azarını
Hesap etmem zararını
Gezip hayal pazarını
İncik boncuk alasım var.
Arşa arpa buğday ekip
Göz kapalı selfie çekip
Su misali akıp akıp
Delik kaba dolasım var.
Nazar değdi dillerime
Rüzgâr düştü küllerime
Ağlanacak hallerime
Oturup da gülesim var.
Ruhum gökte, kalbim yerde
Aklım firar, bilmem nerde
Huri fikri koydu derde
Cin gönderip silesim var.
Bülbül olup şakımadan
İğne iplik dokumadan
Mektebinde okumadan
Her bir ilmi bilesim var.
Çamur atsam leke kalır
Suç atarsam vebal kalır
Var olanı herkes bulur
Olmayanı bulasım var.
Hikmet saklı her elemde
Hüküm olsa bu kalemde
Fani denen şu âlemde
Bin yıl daha kalasım var.
Mustafa HOŞOĞLU
27.05.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Güleyim Ben De
Boş gönül sarayım, seni bekliyor,
Gel de gir içine, dolayım ben de,
Ayrılık kalbime keder ekliyor,
Sayende huzuru bulayım ben de.
Sensiz yeşermiyor dalım, budağım,
Hasretinle kuruyor dilim, dudağım,
Gel süsle yuvamı, gülsün otağım,
Hicranı yaşatma, güleyim ben de.
Kapını açık tut dalayım içine,
Aç bana kalbini dolayım içine,
Bu sevda harını salayım içine,
Bir ömür yanında kalayım ben de.
Beraber coşalım, yalnız oynama,
Kollarım açınca sarıl boynuma,
Üşüdüm deyince sokul koynuma,
Mest olup kendimi salayım ben de.
Hak nasip ederse kızımız olsun,
Kardeşi gelince yazımız olsun,
O şirin halleri nazımız olsun,
Yuvanın tadını alayım ben de.
Senaryo yazarken roller biçeriz,
Kah acı kah tatlı bade içeriz,
Bu fani dünyadan gelip geçeriz,
Huzuru kalp ile öleyim ben de.
31.05.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Güller Ağlıyor! Tasdikli
Bir hazan rüzgârı esti dağıma,
Yaprağım döküldü, dallar ağlıyor!
Hasretin kokusu sindi bağıma,
Bülbüller ötmüyor, güller ağlıyor!
Yüzler hep asılmış, gülen sima yok,
Umudu vadeden bir tek ima yok,
Mevsimler sevimsiz, hoş bir tema yok,
Dudaklar mühürlü, diller ağlıyor!
Sevdanın ateşi indi bağrıma,
Hep gülüp geçtiler yürek ağrıma,
Köyümden sürüldüm aşkım uğruna,
Sokaklar virane, yollar ağlıyor!
Küsmenin faydası olmazmış dağa,
Hâkimin hükmüne el koymuş ağa,
Mektuplar savrulmuş bahçeye, bağa,
Sayfalar yırtılmış, pullar ağlıyor!
Bilseniz kaç kere yoldum saçımı,
Başına gelmeyen bilmez acımı,
Sarıldım sazıma, döktüm içimi,
Mızrabım yas tutmuş, teller ağlıyor!
Hakkımda hicranı buyurmuş kader,
O Yarin hayali gözümde tüter,
Çaresiz bekleyiş ölümle biter,
Ömrümü verdiğim yıllar ağlıyor!
09.09.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Güllere Baka Baka
Güllere Baka Baka
Büyüsün filizlerin
Güllere baka baka
Bal damlasın dillerin
Gönlümü yaka yaka.
Kalbe ateş düşende
Gözler boşa bakar mı?
Yar aşkınla pişmişum
Hasret beni yakar mı?
Ey hüzünlü kalemim!
İçini hep dağlarsın
İnanmam güldüğüne
Sen gülerken ağlarsın.
Ey Yusuf'un kuzusu!
Dilin ne için meler?
Zindanlara atsa da
Zuleyha seni diler.
Dışardan bakmak ile
Şifa değmez nasıra
Büyür nasır acısı
Sığamaz koca asıra.
Sevginin adı meçhul
Bakışlarında saklı
Vuslat erilmez zirve
Seven kalbe yasaklı.
Sevgi kanında gezer,
Nakış nakış örülmez.
Onu kalp gözü süzer
Açık gözle görülmez.
Mustafa Hoşoğlu
08.06.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Güllere Sordum
Hasretin düşürdü beni yollara,
Sevdanın izini yellere sordum.
Kokunu toplayıp astım dallara,
Hicranın yasını güllere sordum!
Derviş ol dediler, yürü tekkeye,
Yüzünü gizleme, çevir Mekke’ye,
Gönlünü bağlama pula, sikkeye,
Mevla’yı zikreden kullara sordum.
Efkârım yüceldi zikre bandıkça,
Bedenim arındı aşktan yandıkça,
Kalbime Nur indi Hakkı andıkça,
Edeple bezenmiş dillere sordum.
Açıldı perdeler üflerken neye,
Gizledim sesini, duyarsın diye,
Sazıma umutlar bağlamak niye?
İnlemek ne imiş tellere sordum.
Sevdanın suyuna aşk karılınca,
Özlemin kavurup kalp durulunca,
Mecalim tükenip diz yorulunca,
Gittikçe ırayan yollara sordum.
Efsunlu bakışın burnumda tüttü,
Kalbimi yakmaya gizemin yetti,
Bu sevda halleri akıldan etti,
Mecnunluk ne imiş çöllere sordum.
07.04.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Gülleri Var........O
Gülleri Var
Yanağında gülleri var,
Kara kara milleri var,
Selam verir,selam alır,
Ne de güzel dilleri var.
Doyum olmaz bal sözüne,
Rahmet yağsın gül yüzüne,
Rabbim nazar değdirmesin,
Hem ceddine hem özüne.
Benim yarim gül bahçesi,
Yola sığmaz mor ökçesi,
Çay dalında çiçek gibi,
Deli eder şu lehçesi.
Karadeniz hamsi,balık,
Okulda başlar sevdalık,
Takası olmayan uşak,
Tutar yarine kiralık.
Aşık aşka doymaz olur,
Uykuları olmaz olur,
Onbeşinde kaçar kızlar,
Neden,niçin sormaz olur.
Saçı belde yonca gibi,
Dalda filiz,gonca gibi,
Aşkı taşar sığmaz bende,
Tuna,Meriç,Tunca gibi.
Mustafa Hoşoğlu
11.11.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Güllerin Bahçemde Rengini Alsın
Aşkın gökte gezen bir bulut iken,
Kalbim yerde sensiz ne ile dolsun?
Hicrandır kalbimi yerinden söken,
Bu gönül aşkını düşlerken solsun.
Kader gurbet dedi, ayrı kalmışız,
Sevdalı gözlerle her gün dalmışız,
Gözden düşen yaşı çöle salmışız,
Ayrılık satanlar Mevla’dan bulsun!
Sensiz çok fakirim, dönmem köşeyi,
Ben sende bulmuşum aşkı, neşeyi,
Unutmak isterdim sensiz her şeyi,
Ölürken yanımda hatıran kalsın.
Bu yürek hüzünle boşalıp doldu,
Düşünde yeşerdi, hicranla soldu,
Sevdanın güneşi umudum oldu,
Şu gönül rotama yegane yolsun.
Sükutum pek engin, sessiz sanma yar,
Yaldızlı sözlere bakıp kanma yar,
Kalbine kulak ver, içten yanma yar,
Dilerim aşk zilin gönlümü çalsın.
Altınız izleri yolda bulunmaz,
Gururun meyvesi dalda bulunmaz,
Ömürlük saadet falda bulunmaz,
Güllerin bahçemde rengini alsın.
08.08.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Gülmek Neyime?
Acılar yoldaşım, dertler hazımdır!
Neşeyi arayıp bulmak neyime?
Ağıtlar sevgilim, dostum sazımdır!
Ağlarken doğmuşum, gülmek neyime?
Sıranı bekle der amca ve dayım,
İkramın içinde yok imiş payım(!)
Mirastan istedim, bitmemiş sayım,
Vermeye gelmişim, almak neyime?
Namus ne derseniz, sözüm bilirim,
Tükenmez hazine özüm bilirim,
Yaştan söz edince gözüm bilirim,
Akmaya alışmış silmek neyime?
Etrafım geniştir, hepsi can cana,
Hiç mahrum kalmadım akıldan yana,
Çalışmak ibadet dediler bana,
Felekten bir gece çalmak neyime?
Silahın var ise adın mert olur(!)
Adalet ararsan cevap sert olur,
Ne düşün ne de sor, başa dert olur(!)
Hikmeti var elbet, bilmek neyime?
Peteğim olmadı, baldan anlamam,
Nasihat boş ise durup dinlemem,
İçimde bin sızı, nasıl inlemem?
Sancılar bitmedi, ölmek neyime?
10.06.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Gülsün....................K
Gülsün
Gül sunan eller gülsün,
Şekerli diller gülsün,
Senden güzel gül mü var,
Görsün de güller gülsün.
Kabul ettik gülünü,
Başım gözüm üstüne,
Öttürdün bülbülünü,
Ballı sözün üstüne.
Mevla’m saklasın seni,
Korusun el gözünden,
Gülden başka öz çıkmaz,
Gül dökülür özünden.
Yüzün güle renk olsun,
Yanağın taç yaprağı.
Gözünden yaş akmasın,
Islatmasın toprağı.
Gülün kokusu sardı:
“Dedim güzel reyhan var”
“Dedi ben güzel miyim,
Benden güzel Reyhan var”
Daldım mavi gözüne,
Deryaya dalar gibi,
Büyüledi efsunun,
İçime dolar gibi.
Dil susar yürek ağlar,
Ciğerim nasır bağlar,
Ayrılıktan söz etme,
Dillenir yüce dağlar.
Bizzat görmek isterim,
Bu iş rüyada olmaz,
İnan ölür hislerim:
Sensiz rüya da olmaz.
Yolumu şaşırmışım,
Tut elimden tarif et.
Yürek sesime bakma,
Öttürende marifet
O gül yüzün düşümdür,
Yarınım gülüşündür,
Kalbimin kıyameti,
Yanımdan gidişindir.
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Mustafa Hoşoğlu
02.10.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Gülüm
Gülüm
Tarifsiz bir sevdanın adresi meçhul imiş,
Dağlarda iz sürsem de aklım çöllerde gülüm,
Aklıma soramadım, bir hayli meşgul imiş,
İradem bende değil, gezer ellerde gülüm.
Bekliyorum yıllardır, halimi görmüyorsun,
Kapım açık duruyor, görüp de girmiyorsun,
“Halın nicedir ey can” deyip de sormuyorsun,
Yeter artık bekletme gözüm yollarda gülüm.
Sen gülmezsen yüzüme, elin oğlu güler mi?
Dost hayır dilemezse düşmanım hiç diler mi?
Sevdana ermez isem boş yüreğim dolar mı?
Bu aşk hiç yeşerir mi? kuru dallarda gülüm.
Baharı göremedim, tüm mevsimler güz bana,
Kışlar sanki kaderim, görünmüyor yaz bana,
Kalbim ateşte ama sensizlik kar, buz bana,
Ocağım tutuşmuyor, yaşım küllerde gülüm.
Bir gün gülmedi bana talih denen şu oyun,
Kaderin karşısında kıldan inceymiş boyun,
Bir ömrü feda ettim, yumuşar diye huyun,
Öksüz kaldı yüreğim, aşkım dillerde gülüm.
Mustafa Hoşoğlu
22.03.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Gülüm2
Gülüm2
Kirpiklerin ok mu senin?
Sık bağrıma öldür gülüm
Merhametin yok mu senin?
Vur bedenim kaldır gülüm.
Gözün baksın gözlerime
Bir kulak ver sözlerime
Kokun sinsin özlerime
Al gönlümü güldür gülüm.
Güzel diye baktım sana
Ben abayı yaktım sana
Etme zulüm yar bu cana
Sevdiğini bildir gülüm.
Sensiz asla gülmez yüzüm
Gülüm diye tüter közüm
Yar gözlerin kara üzüm
Gözlerime daldır gülüm.
Bu sevda bir aşk masalı
Kanun bilmez, yok yasalı
Dert üstümde dağ misali
Nazar eyle, kaldır gülüm.
Gözüm görmez senden başka
Şu halimi bilsen keşke!
Ben de varım dersen aşka
Boş kalbimi doldur gülüm.
Mustafa HOŞOĞLU
16.10.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Gülümse Hayata
Gülümse Hayata
Gel gülümse hayata mutluluk dostun olsun,
Bırak karamsarlığı, umudu al düşüne,
Kır şu makûs talihi Kötü gidiş son bulsun,
Senden çok ben muhtacım şu tatlı gülüşüne.
Akmasın gözyaşların, bak titriyor her yanım,
Ne olur gülmeye bak hadi canım, sultanım,
Sakın, sana ne deme, daha çok üzülürüm,
Üzülenle üzgünüm, çünkü ben de insanım.
Eğer sen hep gülersen, inan ki gülen benim,
Ağlayan sen değilsin, kahrından ölen benim,
Bütün gözler tek gözdür, tüm yürekler bir tane,
Gözlerin akmıyorsa, o yaşı silen benim.
Kini at yüreğinden, hoşgörü ile süsle,
Sevgiye muhtaçları sevgi selinle besle,
Muhabbet iksirini yanından eksik etme,
Doldur aşk kadehine, dünya içsin hevesle.
Mutluluk iksirimdir hayatımdan geçen gül,
Gül yüzünü görmüyor uzaklara kaçan gül,
Sevgiye gül, dosta gül, adın gül olsun senin,
Bin ab-i hayat demek yanağında açan gül.
İnsan âlemin özü, kâinat kadar kutlu,
Bir kişi üzülürse nasıl olurum mutlu?
Yaratan âlemleri insan için yaratmış,
Sevgisiz bir gelecek nasıl olur umutlu?
Kendini seven insan sever tüm insanları,
Herkesi seviyorum, bıraktım isyanları,
Sevgisiz bütün yollar ışıksız birer çukur,
Yürekten kutluyorum sevgiyle coşanları!
Mustafa Hoşoğlu
27.03.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Gülüşün Cennet Bana
Gülüşün Cennet Bana
Yar gönlümü kaplama
Yükünü çekemezsin
Sözü kalbe saplama
Dönüp de sökemezsin
Aşk, kötü haber gibi
Yayılır dilden dile
Yaşamadan bilinmez
Sorup durma nafile.
Gülüşün cennet bana
Gamzenle avut beni
Kirpiğin gölgesinde
Bir ömür uyut beni
İçten bir tebessümün
Dertleri savuşturur
Sana dair her düşüm
Cennete kavuşturur.
Yelin savurur beni
Tutmasam dallarına
Bağla zülfün teline
Bırak rüzgarlarına
Yürek yandıkça erir
İçindeki aşk tütmez
Şu sevda masalımız
Kırk yıl yazılsa bitmez
Mustafa HOŞOĞLU
15.06.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Gülüşün Yeter
Gülüşün Yeter
Gözünü açınca göremiyorsan
Aşkımı hissedip bilişin yeter.
Ömrünü yoluma seremiyorsan
Haberim alınca gelişin yeter.
Sevdaya gülmeyen yüzler olsa da
Bu aşkı kıskanan gözler olsa da
Ayrılık besleyen sözler olsa da
Gönlümün izini buluşun yeter.
Kalpleri yıkmadan sevgi dermeli
Bir güzel görünce selam vermeli
Dostun hatırı var, varıp sormalı
Bir ömür yanımda kalışın yeter
Aşk suyu içimde coşuyor diye
Şu gönül sevdadan üşüyor diye
Şurada bir garip yaşıyor diye
Arayıp kapımı çalışın yeter.
Daldığın suya bak derin olmasın
Dilinde yalana yerin olmasın
Kalbini temiz tut, kirin olmasın
İçinden bir masum gülüşün yeter.
Sarayın terk eyle çadırım için
Sana yazdığım her satırım için
Uykunu böl de gel hatırım için
Gözüme bakarak dalışın yeter.
Mustafa HOŞOĞLU
29.08.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Gülüşünü Görünce
Gülüşünü Görünce
Yalnız sesine değil
Her şeyine hayranım
Gülüşünü görünce
O gün benim bayramım.
Salıncak boş duruyor
Otur da sallayayım
Kafanda her ne varsa
Fizan’a yollayayım.
Gel neşeli bir şey çal
Ama benden olmasın
Bir ömür bahçemde kal
Açan gülün solmasın.
Şeytan çıksın aradan
Biz bize çalışalım
Yaratan sevin diyor
Gel buna alışalım.
Sen taksi ol ben yolcu
Taksimetre yazmasın
Sönsün kırmızı ışık
Hayalimi bozmasın.
Dünyada en leziz et
Erkeğin başındadır.
Kadının yanılması
İstisna dışındadır.
Güzeller çabuk kızar
Canları hep dar mıdır?
Çirkinin huyu güzel
Başka şansı var mıdır?
Kapitalist sisteme
Ahlak sorarsan kar der
Okuyan adam olur
Okumayan milyarder.
Zekâ küpü doğmuşum
Neşe küpü olmuşum
Sabır küpü içinde
Sinir küpü bulmuşum.
Mustafa Hoşoğlu
11.01.2018
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Mustafa Hoşoğlu
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Gün Gelir Bu Hasret Biter Dediler
Arayıp sormadım racon yazanı,
Menfaat dostluğu satar dediler.
Vicdanım sorgular sahte düzeni,
Nabza göre şerbet kotar dediler.
Aşk ile yıkadım kalbin kirini,
Sözlerim ortada, seçmem birini,
Her daim söylerim sözün pirini,
Horozlar seherde öter dediler.
Şu sevda bahtıma hiç gülmese de,
Ben yare kurbanım yar bilmese de,
Hakka teslim oldum koç gelmese de,
Ah etme, gün gelir tutar dediler.
Gönlü kör olana neylesin aşık?
Güneşim bahtıma vermiyor ışık,
Kitaba baktırdım, yıldızım düşük,
Bu zulüm bir kula yeter dediler.
Hicran kalbe düştü, özüm seçmedi,
Yar benden geçse de gönlüm geçmedi,
Kaç bahar dalımda yaprak açmadı,
Her kime sordumsa kader dediler.
Leyla'nın yüreği Mecnun'u arar,
Şirin'in tutkusu Ferhat ı yorar,
Aslı kılmış ise Kerem'e karar,
Gün gelir bu hasret biter dediler.
12.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Günaydın
Günaydın
Günaydın mavi deniz!
Günaydın yüce dağlar!
Bu gün de yine şeniz,
Dilerim dostluk çağlar.
Günaydın kır, bayıra,
Menekşeye, çayıra,
Sevgi pınarlarından,
Rabbim bizi doyura.
Günaydın coşkun pınar,
Selam asırlık çınar,
Bu gönül her güzele,
Candan muhabbet sunar.
Dua olsun sözümüz,
Yaşarmasın gözümüz,
Ebedi gülüş için,
Aşka dönsün yüzümüz.
Kavalcının nefesi,
Tulumun lirik sesi,
Anadolu’da coşar,
Zeybeğiyle Efe’si.
Günaydın eski kuşak,
Merhaba yeni kuşak,
Herkese mutluluklar,
Dileyi habu Uşak.
Mustafa Hoşoğlu
22.03.2016
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Günü Sevmişim
Karanlık gizemdir, ruhumu boğar,
Geceler zül bana, günü sevmişim.
Yarın kesin değil, bilmem ne doğar,
Eksiği olsa da dünü sevmişim.
Kervanım yoruldu güneş batımı
Kırk odalı handan tuttum katımı
Seyis teslim aldı yağız atımı,
Yün keçe üstünde canı sevmişim.
Hakana ulaşıp görüşemedim,
Dalkavuk sürüyle yarışamadım,
İpekten kaftana erişemedim,
Tenime batsa da yünü sevmişim.
Vuslatı aramam tembel âşıktan,
Çalışmak isteyen kaçmaz ışıktan,
Kök alır topraktan, verir başaktan,
Tanenin işi çok, unu sevmişim.
Ben hata aramam, nefis davacı,
Hazıra boğmasan olmaz duacı,
Kusuru göstermez, tam bir sıvacı,
Emeksiz şöhreti, şanı sevmişim.
Bu gönül takılmış şekil-şemale,
Ne okur ne yazar ermiş kemale(!)
Gözünü dikmiştir zahir cemale,
Ruh ile işim yok, teni sevmişim.
13.08.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Güzel
Güzel
Güzel, ne güzel olmuş göze görülmeyeli,
Sevmeye hasret kadı candan sevilmeyeli.
Babası yasak koydu dışarı çıkamıyor,
Artık eskisi gibi camdan da bakamıyor.
Yıllanmış şarap gibi durdukça ballanıyor,
Öpülmeyen yanaklar gittikçe allanıyor.
Zülüfler taranmıyor yüze dökülmeyeli,
Öpmesini unuttu dudak öpülmeyeli.
Kokusu çiçek gibi yayıldı ovalara,
Hayranları arttıkça giriyor havalara.
Yüzü sütbeyaz oldu güneşi görmeyeli,
Günler haftalar geçti saçını örmeyeli.
Yapraklarım döküldü çiçekler açmayalı,
Yüreğim taş bağladı yar inci saçmayalı.
Mustafa Hoşoğlu
19.01.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Güzel Amel Can Yoldaşın
Güzel Amel Can Yoldaşın
Hakikate ermek için,
Yavaş konuş, hızlı düşün.
Mesajını vermek için,
Açık olsun her bir işin.
Bir aynadır kulun işi,
Öfke ile kalkmaz kişi,
Kardeşine çatma kaşı,
Sanma göğe erer başın.
Yoksul iken yasla dolma,
Varlığınla mağrur olma,
Fani için yanıp solma,
Allah için aksın yaşın.
Alan Allah, veren Allah,
Bilen Allah, gören Allah,
Her temeli kuran Allah,
O’ndan geldin O’na taşın.
Nefis putu ayırandır,
Yüce Rabbım kayırandır,
O, Mevla’dır, doyurandır,
Helalinden olsun aşın.
Mahşer günü naçar herkes,
Mendilini açar herkes,
Anan-baban, kaçar herkes,
Güzel amel can yoldaşın.
Mustafa Hoşoğlu
30.10.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Güzel Nazı Çekemem
Güzel Nazı Çekemem
Arpa buğday ekemem
Güzün mısır dikemem
Bekârlık sultanlıktır
Güzel nazı çekemem.
Harman ettim yoncayı
Yar pişirsin mancayı
Çiçekler arasından
Sevdim gülü, goncayı.
Erikler çiçek açtı
Baharım yaza kaçtı
Manolyanın kokusu
Beni görünce uçtu.
Kır çiçeği bol vermiş
Petek petek bal vermiş
On beşine basınca
Yârin zülfü tel vermiş.
Bülbül dala tutunca
Yarı sorar ötünce
Tadına doyum olmaz
Gül goncaya yatınca.
Yazı bağlarken güze
Koyun yayılır düze
Bir ömür adanır mı?
İki sürmeli göze.
Mustafa Hoşoğlu
28.04.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Güzel.............O
Güzel
Beni candan kim severse,
Benim için odur güzel.
Açtım gönül sarayımı,
Gir içine otur güzel!
Mutluluğun daim olsun!
Altın yüzün ayım olsun!
Yar neşende payım olsun!
Aşkın bana yatır güzel!
Ela gözler nice bakar?
Her nazarın aşka çıkar,
Kalbim okşar, tenim yakar,
Ahu ceylan, ıtır güzel.
Görür görmez ey yar seni!
On ikiden vurdun beni,
Sana teslim, al bu canı,
Cennetine götür güzel!
Mektupların sayamadım,
Okumaktan doyamadım!
Bir an yere koyamadım,
Sayfa bir hoş, satır güzel!
Yar, aklıma bir yol göster!
Seni arar, seni ister,
Tabip, sensiz hayat yas der,
İlacımı getir güzel!
Ruhum özler, gözüm arar,
Hayallerin fikrim yorar,
Uykularım seni sorar,
Bu hasreti bitir güzel.
Mustafa Hoşoğlu
01.10.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Güzeller Hakkında
Güzeller Hakkında
Güzeller konusunda
Veremedum bir karar
Sarışını bulunca
Gözüm esmeri arar
Esmere sözüm olsun
Kumrala gözüm olsun
Kimisi zeytin gözlü
Kimisi üzüm olsun.
Yeşil gözlü sarışın
Yaktı beni duruşun
Mavi göze kurbanım
Bana olsun varışın.
Kumral kızmasın bana
Hayır der miyim sana?
Ela gözlü huriyi
Ararım yana yana
Kahve göz falım olsun
Dudağı balım olsun
Nerde bir güzel varsa
Aşkıyla kulum olsun.
Hoşlandım balıketten
İnan kıskandım itten
İnce bele doyulmaz
Bıktırmasa hayattan.
Tatlı dil, güler yüzlü
Nerdesin ceylan gözlü?
Aşkın ikram et bana,
Bu gönül sana sözlü.
Karayemiş dalına,
Baktım yarin falına
Dökülsün inci dişler,
Gel salına salına.
Mustafa Hoşoğlu
22.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Güzeller Halka Halka
Güzeller Halka Halka
Güzeller halka halka
Hangisine öleyim?
Her güzele bakamam
Ben yarime köleyim.
Beni uykumda bırak
Aşka kaldırma beni
Bir gün öldüreceksen
Bugün güldürme beni.
Gözler oku fırlatmış
O göze bakılır mı?
Şu sevdanın ateşi
Çırasız yakılır mı?
Yarını düşünmedim
Yollarına düşerken
Kor düştü yüreğime
Gözlerinde pişerken
Güzel cilveli olur
Her ne dese haklıdır
Bu derdimin ilacı
Ela gözde saklıdır.
İstanbul karşı beri
Boğaz var arasında
Bir karar veremedim
Güzeller arasında...Nakarat
Mustafa HOŞOĞLU
31.01.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Güzellik Nedir? .................
Güzellik nedir?
Çirkin denen şey yoktur,güzellik hakikattır,
İnsanı güzel görmek ilahi talimattır,
Yaradanın mesajı gayet açık değilmi:?
Kalbinde iman olan eşrefi mahlukattır.
Bizim görevimiz tek:İnsanı güzel görmek,
Yaradandan ötürü yaratılanı sevmek,
Zahire bakmalıyız,batın değil işimiz,
Bize tevdi olmadı gizli halleri bilmek.
Güzele bakmak sevapsözünün hakikatı:
Temaşa etmek gerek şu ilahi hilkatı,
Hakkı teslim etmektir Yüce Hak Sahibine,
Kim çirkin diyebilir bozmayınca fıtratı?
Avam için güzel şey nefsinin arzusudur,
Ana için tek güzel öz be öz yavrusudur,
Nebiler için güzel Yaradanın Yoludur,
Allah için en güzel bu yoldaki kuludur.
Güzeli görebilmek en güzel özelliktir,
Bakıp ta görememek kalbi saran körlüktür,
Kalp gözün görmüyorsa güzeli göremezsin,
Güzeli güzel yapan Yaradan güzelliktir
Mustafa Hoşoğlu
Güneysu Çay fabrikası /Rize
21.08.2008
Mustafa Hoşoğlu
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Güzelluk Benum Adum
Saçumun her bir teli,
Güneşten şua gibi.
Kimun var böyle gülü?
Gönülde dua gibi.
Haboyle bir güzele,
Hangi yürek dayanur?
Gözumun değduği yer,
Hep yeşile boyanur.
Uşağum duymadun mi?
Güzelluk benum adum.
Her derde devayum ben,
Anzer balidur tadum.
Benum ile yaşarsan,
Seller gibi coşarsun.
Aşkum ile pişersan,
Mutluluğa koşarsun.
Açtum kanatlarumi,
He de bağa uçalum.
Hayattan korkayisan,
Cennetume kaçalum.
Hamsi baluği gibi,
Karadenize daldum,
Ben habu güzelluği,
Yayla suyindan aldum.
Çok kolay sevmem ama,
Sevduğumi alurum.
Bana kalpten bakanun,
Ocağinda kalurum.
Ben ahu bir ceylanum,
Kalplerun moraliyum.
Kalem kaş, selvi boyum,
Dağlarun maraliyum.
Özelum, kuymak gibi,
Huylarum kaymak gibi.
Benum kalbumde yoktur.
Sevdaya doymak gibi.....Nakarat
08.02.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Haberin Yok Paradan
Haberun Yok Paradan
Ben havadan gidemem
Hep yürürüm karadan
Şunu bunu al dersun
Habeun yok paradan.
Gözlerun kara kara
Saçların güneş gibi
Her bir şeyi alamam
Piyasa ateş gibi.
Ben vitrine bakarum
Vitrin bağa bakayi
Elimi uzatamam
Her tuttuğum yakayi.
Mağazanın önünden
Yan yollara saparum
Eskileri boyayıp
Yeni gibi yaparum.
Habu açlık gitmeyi
Midemi yoğurmakla
İyi ane olunmaz
Her sene doğurmakla.
Peştemalun ipekten
Yağ aldırdın göbekten
Fiziğin mi bozuldu?
İki tane bebekten.
Mustafa Hoşoğlu
07.11.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Hadisler Hakkında
HADİSLER HAKKINDA
S imdi s u soruyu her Müslümanın tekrar sorması gerekmiyor mu?
Hadisler Kuran’ı Kerim ile direk çelis iyorsa ne yapacağız ?
Kimin hadisi (sözü) Allah’tan daha doğru olabilir? 4-Nisa Süresi 87 Meal
Bir elimizde bir tek Kur’an’ı Kerim’in Türkçe meali veya Arapça bilinen orijinal hali
diğer elimizde Peygamberimizin 1400 yıl önce olaylar kars ısında söylediği ‘’iddia
edilen’’ sözlerin bulunduğu çes itli kis ilerin Hadis kitapları var. Hemen belirtelim,
herkes s unu kabul ediyor: Hadisler Peygamberin vefatından 200 yıl sonra yazılmaya
Emevi ve Abbasiler döneminde en parlak zamanına ulas mıs .
Tekrar ediyoruz, Hadisler Peygamberin ölümünden 200 yıl sonra yazılmaya
bas lanmıs . Ne I nternet var, ne televizyon, ne ses kaydı aletleri ve ne otobüs veya
uçak var. Peygamber zamanında bizzat Peygamber kendi sözlerinin yazılmasını
yasaklamıs tır. Peygamber, Kur’an’ı Kerim’ın aynı Yahudilerin Hz. Musa dedi kilerin
toplandığı Mis na adlı Hadis kitaplarına ve Hristiyanların Hz. I sa dedi ki gibi
destanımsı söz ve anlatımlarından doğan ve sonunda Tevrat ve I ncil’in
sulandırılmasına yol açan problemlerin aynısının Kur’an’ın bas ına gelmesini
istemiyordu. Çünkü Kur’an’ı Kerim tek bas ına açık, net ve eksiksiz bir s ekilde
ortada Allah’ın sözleri olarak inmis ti. Peygamberin bu isteğine ‘Ebubekir, Ömer,
Osman ve Ali’ yani ilk büyük dört Halife bu Peygamber isteğine çok dikkat ederek
Peygamberin sözlerinin yazılmamasına çok dikkat etmis tir.
Özellikle Ömer halifeliği zamanında çok sert bir s ekilde buna tepki göstermis tir.
Doğrusu da budur. Ortada as ağıda verdiğimiz Kur’an Ayetlerinin çok açık,
s üphesiz ve kesin bir s ekilde Kur’an’ı Kerim I slam’ı anlamak için yeterli olduğunu
ispatlamaktadır. I s te ortada var olan apaçık bir Kur’anı Kerim Ayeti ne diyor: Sana
her s ey için, ayrıntılı bir açıklayıcı, doğruyu ileten, rahmet olan ve Müslümanlara
müjde olan kitabı indirdik. 16-Nahl Süresi 89 Meal
Peygamber, vefat ettikten 200 sene sonra, evet yanlıs okumadınız neredeyse iki yüz
yıl sonra; nifak, fesat, gıybet dönemi olarak anılan Emeviler ve Abbasiler zamanında,
Bedevi Araplarının Milliyetçilik arzu ve istekleri, Peygamberin söylemediği sözler,
adeta Hz. Muhammet’e iftira atarcasına Hadis adı altında açık bir s ekilde yalan,
yanlıs yazılmıs tır.
Okudukça, Kur’an’ı Kerim’in nasıl çağın ilerisinde ve Hadislerin nasıl çağın gerisinde
olduğunu s as kınlıkla görüyoruz. I sterseniz hiç uzağa gitmeden elimizde ki
Hadis kitaplardan ve Kur’an’ı Kerim Ayetlerinden örnekler vererek bu duygu ve
düs üncelerimi sizlerle paylas mak isterim.
Kur’an’ı Kerim tek bas ına yeterliyim diyor? Peki, o zaman hadislere ne gerek var?
Kur’an’ı Kerim, bakın her konuda tek kaynak olduğunun nasıl altını çiziyor:
“Sana her s ey için ayrıntılı bir açıklayıcı, doğruyu ileten, rahmet olan ve
Müslümanlara müjde olan kitabı (Kur’an’ı Kerim’i) indirdik.” 16-Nahl Süresi 89 Meal
“Kimin hadisi (sözü) Allah’tan daha doğru olabilir? ” 4-Nisa Süresi 87 Meal ”Eğer
doğru sözlüler iseler, onun benzeri bir hadis getirsinler” 52-Tur Süresi 34 Meal
“Öyle insanlar vardır ki, Allah yolundan bilgisizce saptırmak ve yolu oyalanma aracı için,
hadis eğlencesi satın alırlar. I s te böylelerine rezil edici bir azap vardır. ”
31-Lokman Süresi 6
“Ey Rabbim! Benim toplumum bu Kur’an’ı devre dıs ı tuttular” 25-Furkan Süresi 30
“Kur’an, bana sizi ve ulas tığı kimseleri uyarmam için vahiy olundu.” 6-Enam Süresi
19 “Sen de aralarında, Allah’ın indirdiğiyle hükmet.” 5-Maide Suresi 49 “Kitap’ta
(Kur’an’ı Kerim) hiç bir s eyi eksik bırakmadık.” 6-Enaam Süresi 38
“Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç mi hatırınıza getirmiyorsunuz? Yoksa
sizin apaçık olan bir deliliniz mi var? S ayet doğru söylüyorsunuz kitabınızı getirin. ”
37-Saffet Süresi 154-157
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“Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa okuyup, ders almakta olduğunuz bir
kitabınız mı var? I çinde keyfinize uyanın sizin olduğu” 68-Kalem Süresi 36,37
“Sen de aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet” 5-Maide Süresi 49 “O yalnızca bir
öğüt ve apaçık (Mubin) bir Kur’an’dır. ” 36-Yasin Süresi 69
“Hüküm yalnız Allah’ındır. O kendisinden bas kasına kulluk etmememizi emretmis tir.
Dosdoğru olan din is te budur. Ama insanların çoğu bilmiyorlar.” 12-Yusuf Süresi 40
“Kendi hükmünde hiç kimseye ortak kılmaz. Rabbinin kitabında sana vahiy edileni oku.
Onun kelimelerini değis tirecek hiç bir kudret yoktur. ”18-Kehf Süresi 26,27
“Rabbinin sözü hem doğruluk, hem adalet bakımından tamamlanmamıs tır. Onun
sözlerini değis tirecek hiç bir kuvvet yoktur. ”6-Enam Süresi 115
Hadis- Kuran çelis kilerine örnekler!
Yukarıdaki Kur’an Ayetleri, Kur’an’ın dinin tek kaynağı olduğu, çok açık değil mi?
As ağıda verilen örneklerde, hadislerin dinin kaynağı kabul edilmesinin sonucunda
uydurulan hadislerin dinin temel ve tek kaynağı olan Kur’an ile nasıl çelis tiklerini
hayretle göreceğiz. Diğer bir değis le dinin tek kaynağı olan Kur’an’a dönmenin
önemini göreceğiz. Burada en ünlü hadis kitaplarından hadisleri dikkatlere sunmak
istiyorum.
Allah el sıkıs ır mı?
Kur’an: “Ve hiç bir s ey O’nun dengi değildir.” 112-I hlas Süresi 4
Hadis: “Allah benimle görüs tü ve el sıkıs tı. Elini iki omuzum arasına koydu. Öyle ki
parmaklarının soğukluğunu iki göğsüm arasında hissettim.’’ Hanbel 5/243
Yine bu hadis, hiçbir mecazi manayı çağrıs tırmadan, Allah’a parmak, parmaklarına
da soğukluk atfederek Allah s ekillendirilmektedir. Buyurun Hadis yani Peygamber
güya böyle demis . Bu hadisi I hlas Süresi’nin Allah’ın hiç bir s eye denk olmadığını
söyleyen ayeti gibi daha birçok ayetle de çelis ir. Eğer hadiste ki “el” ifadesi mecazi
bir manaya gelip insanı çağrıs tırmasa kabul edilebilir olurdu. Örneğin “Her s ey
Allah’ın elindedir.” dediğimizde cümlenin akıs ından her s eyin Allah’ın kontrolünde
olduğu anlas ılır. Fakat Allah’a parmak, parmaklara soğukluk atfeden bu hadis böyle
mecazi bir manayı, kimse çıkaramamaktadır. Üstelik bu hadiste Allah ile Peygamber’in
el sıkıs ması gibi kabul edilemez bir ifade yer almaktadır. S imdi bu hadisleri din
kabul eden hadisçiler, mezhepçiler mi gerçek, yoksa hadisteki yanlıs lıkları görüp
Kur’an’ı yukarıdaki açık Ayetlerin öğütlediği gibi yeterli gören Kur’an’ı Kerim
Müslümanları mı?
Din değis tiren öldürülsün mü?
Kur’an: “Dinde zorlama yoktur.” 2-Bakara Süresi 256 Hadis: “Dinini değis tireni
öldürün.’’ Nesei 7-8/14, Buhari 12/1883
Allah’ın hükmünü, Peygamberin sözü kabul edilen hadisler ile as maya, Allah’ın dinini
kendi kafalarına uydurmaya çalıs anların bu uydurması yüzünden çok kelleler
gitmis tir. Batı dünyası, is te bu Hadisleri kendi dillerine tercüme ederek, is te
I slam bu kadar kötü bir dindir propagandası yapıyorlar. Hâlbuki Kur’an’ı Kerim, çok
açık ve ’Dinde zorlama yoktur’ Bakara Süresi 256 Ayetinde bunun tersini ifade ediyor.
Radikal dinci örgütlerin yaptığı katliamları bu örgütlerin zihinlerinde mes rulas tıran
bunun gibi hadislerdir. Evlerinin bodrumunu insan mezarına çevirenleri kınayanlar,
diğer taraftan Nesei gibi hadis kitaplarını övmekte, dinin kaynağı olarak
göstermektedir. Bu ne biçim bir çelis ki ? Eğer bir mezhebi savunursanız bu
katliamlara kars ı çıkmanız bos una değil midir? Çünkü bu katliamlara temel olacak
delil, kitaplar aynı mezhep izahlarında ve hadis kitaplarında mevcut olduğunu görmek
düs ündürücü değil midir? Ortada Kur’an’ı Kerim apaçık var iken böyle Peygambere
adeta iftira gibi sözlere yani hadislere nasıl inanabiliriz?
Ölünün suçu ne?
Kuran: “Doğrusu hiçbir günahkâr bir bas kasının günah yükünü yüklenmez.’’
53-Necm Süresi 38
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Hadis: “Ölü ailesinin kendisi için ağlamasından dolayı azaba uğratılır.”
Buhari-K.Cemiz 32, 33,34
Ne akla, ne de Kur’an’ın genel mantığına uymayan bu hadis de uydurmacaların Kuran
ve akılla çelis kilerine sadece bir örnektir.
Nedir bu kadın düs manlığı?
Kuran: “Ben, sizden erkek olsun, kadın olsun, hiçbir çalıs anın ürettiğini bos a
çıkarmayacağım. Hepiniz birbirinizdensiniz.’’ 2-Ali I mra Süresi 195
Hadis: “Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir.”
Buhari 9/1391
Kuran, hayır üreten erkeğin de kadının da önünü açık tutarken hadisler kadının önünü
kapamaktadır. Bu sözleri Peygamberin söylediğine inanabilir misiniz? Kadın konusu,
Peygamber’e iftira olarak uydurulan hadislerin en çok olduğu konulardan biridir.
Zalim kim? Söyleyin bakalım
Kuran: “Zulmedenler dedi ki:”Siz olsa olsa büyülenmis adama uyuyorsunuz.’’
25-Furkan Süresi 8
Hadis: “Peygamber Medine’de bir Yahudi tarafından büyülendi. Günlerce ne yaptığını
bilmez durumda ortalıkta dolas tı.’’ Buhari 76/47, Hanbel 6/57, 4/367
Kur’an’a göre Peygamber’in büyülendiğini söyleyenler zalimlerdir. En güvenilir(!)
hadisçilerin çoğuysa Peygamber’in büyülendiğini söylemektedir. Lütfen bu
önermelerden mantık kuralları içerisinde sonuç önermesine çıkarın ve zalimin kim
olduğunu söyleyin.
Depremlerin sebebi olan balığın cinsi ne?
Kuran: “Bundan sonra yeri yumurta biçimine soktu.’’ 79-Naziat Süresi 30
Hadis: “Dünya balığın üzerindedir. Balık bas ı sallayınca Dünya’da depremler olur.’’
I bn-Kesir Tefsiri 2/29 68/1’in açıklamaları.
Kur’an mucizevi bir s ekilde dünyanın yumurta biçiminde elips olduğunu, ceninin
olus umunu, evrenin olus umunu, rüzgârların as ılayıcı olması gibi birçok konuyu
açıklarken, hadislerde yer alan yukarıdakilere benzer hurafeler hem Kuran’la, hem de
mantıkla çelis ir. Dünyayı balığa oturtan, depremleri balığın kuyruğunun
sallanmasına bağlayan bu zihniyet, bir soralım: Bu balık palamut mudur, yunus mudur
yoksa lüfer midir? Lütfen bir hadis daha bulup, bizi aydınlatın!
Altın Takılır mı, I pek giyilir mi?
Kuran: „De ki; ‘ Allah’ın kulları için çıkardığı süsü ve temiz rızıkları kim haram
etmis ? De ki:’ Bunlar dünya hayatına iman edenler için, Kıyamet gününde ise
yalnızca onlarındır. Bilen bir topluluk için biz ayetleri böyle detaylı anlatırız.’’ 7-Araf
Süresi 32
Hadis: ‘’Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine ise haramdır.’’ Müslim
2/16
Altın ve ipek hem erkek için, hem de kadın için bir süs es yasıdır. Kuran’da hiçbir
ayette yasaklanmamıs tır. Allah inananların dünyada bu süslerin yararlanabileceklerini
söyler ve erkek kadın ayrımı yapmaz. Her hadisin doğru olduğunu iddia edilen
Müslim’in bu hadisi Kuranın belirttiğimiz ayeti ile direk çelis ir. Buyurun, Ayet
yukarıda Hadis ortadadır.
En büyük azap ressamlara mı?
Kuran: “Gerçekten Allah kendisine ortak kos ulanı bağıs lamaz. Bunun dıs ında
kalanı ise dilediğini bağıs lar.’’ 4-Nia Süresi 48
Hadis: “Cehennemde en s iddetli azaba uğratılacak kis iler ressamlardır. ’’
Buhari-Tesavir, 89
Kuran’a göre en büyük günah Allah’a ortak kos madır. Allah ortak kos mayı
affetmeyeceğini söylemekte, bunun dıs ında her günahın affedileceğini
belirtmektedir. Bu yüzden Allah’ın en s iddetli azabına uğrayacak olanlar da ortak
kos anlardır. Oysa Buhari’nin yukarıda alıntıladığımız hadisine göre en s iddetli
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azaba ressamlar uğrayacaklardır. Bu hadis bas ta Kuran ile çelis mektedir. Ayrıca
mantık ile çelis en bu hadisin çelis tiği bas ka hadislerde vardır. Örneğin diğer
bir hadise göre cehennemde en s iddetli cezaya satranç oynayanlar çarptırılacaktır.
Miras da vasiyet var mı?
Kuran: “Ey iman edenler! Herhangi birinizi ölüm gelip çattığında vasiyet zamanı
aranızda tanıklık s öyle olsun: Kendinizden adalet sahibi iki kis i yahut yolculuk
etmekte iken ölüm musibeti bas ımıza geldiyse sizin dıs ınızda iki kis i’’ 5-Maide
Süresi 106
Hadis: “Varis için vasiyet yoktur.” Hanbel 14/238
Kuran’da hem Maide süresinde bu ayette hem diğer ayetlerde vasiyet anlatılır.
Vasiyetten arta kalanlar Kuran’da tavsiye edilen s ekilde dağıtılır. Vasiyeti iptale
yönelik bu hadis aslında Kuran’ın bir hükmünü iptale yönelik bir giris imdir.
Önümüzde ki sayılarda ‘’Hadis-Hadis çelis kileri’’, ‘’Hadis-Mantık çelis kilerine’’ iftira
atmadan elimizde var olan Hadisler ve aklın yolu birdir diyerek aklımızı çalıs tırarak
örneklendireceğiz. Kur’an’ı korunmus , tutarlı, tamamlanmıs , çelis kisiz ve dinin
tek kaynağı olan vasıflarına sahip olduğunu; buna kars ın hadislerin
korunmadığını, tutarsız, çelis kili olduklarını ve sadece ‘’zan olan hadislerin’’ dine
kaynak olamayacaklarını, üstelik Kuran yeterli ve detaylı olduğu için buna gerek de
olmadığını ortaya koyacağız. Kuran’a göre insanlar sürekli akıllarını çalıs tırmalı,
gerek evrende törelere, geleneklere, kabullere göre din olus turanları, hatalı
olduğunu Kuran’dan anlıyoruz. Kuran’a göre Allah’ın nimeti olan akıl, evrenle ve
evrenli hayatı değerlendirmede rehberlik eden Allah’ın kitabıyla, mükemmel bir uyum
içerisindedir. Bu uyumun bir parçası olan aklın dinle çelis tiğini söylemek, aklı bir
kenara atıp dini anlamaya kalkmak, akıl çalıs tırmada değil, aklı kullanmada erdem
aramak, dini akılsızca uygulamalara sokanların veya din düs manlarının tezidir. Akıl
dinle nasıl çelis ir? Akıl Allah’ın bizde hediyesi değil mi? Kuran defalarca bize Ayetler
vasıtası ile bize aklınızı çalıs tırın demiyor mu?
“Allah pisliği, uğursuzluğu akıllarını kullanmayanların üzerine yağdırır. ’’10-Yunus
Süresi 100
Yukarıdaki ayet, I slam adına dine sokulan pisliklerin sebebini de göstermektedir.
Mantıkla çelis en yüzlerce hadisi yazımıza sığdıramayacağımız için bazı örnekleri
yukarıda verdik. Bu hadisleri incelememiz, aklını kullanmayanların üzerine yağan
pisliği anlamamızı daha iyi sağlayacaktır. Yazdıklarımıza, geleneksel I slamcılar
‘’Bunlar Peygamber düs manı, Peygamber’in sözlerini inkâr ediyorlar, Peygamberimizi
kaale almıyorlar’’ sözleri ile iftira atabilirler. Örnek verdiğimiz her hadiste s unu bir
kez daha iyice düs ünün: Bu hadisleri inkâr, Peygamber’i iftiralardan kurtarmak mıdır,
yoksa Peygamber’e iftira atmak mıdır? Hadisleri kabul Peygamber’e atılan iftiraları
onaylamak
ve kabul olmuyor mu? “Hadisler dinin kaynağıdır” diyenler bu iftiraların ortağı değil
midir? Lütfen hadislerin mantıkla ve kendi içlerinde çelis kilerine bu anlamda yazımızı
okuyarak bir de bu soruları düs ünerek okuyun. Prof. Dr. Süleyman ATEŞ
Sevgili Peygamberimize bir şekilde isnat edilen bu ağır iftiraları yazmaya başlamadan
önce “Yazmaya bile utanıyoruz!”, “Haşa!”, “Tenzih ederiz!” gibi cümleler kurmak,
yerinde olacak gibi görünüyor:
1.
Allah zamandır. (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Muvatta)
2.
Allah ahirette Peygamberlere kimliğini kanıtlamak için, bacağını açıp, baldırını
gösterir.(Buhari, Müslim)
3.
Allah, Muhammed Peygamber ile görüşmüş ve el sıkışmış. (Hanbel)
4.
Allah Müslümanlara günde elli vakit namaz kılmayı farz kılmış ancak Miraç
Gecesi’nde -Musa Peygamber’in tavsiyeleri üzere- Muhammed Peygamber, Allah ile
pazarlık yaparak bunun günde beş vakte indirilmesini sağlamış. (Buhari, Müslim,
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Tirmizi)
5.
Kalp, Allah’ın evidir. (Suyuti)
6.
Kişinin saçının veya sakalının beyazlaması, Allah tarafından bir lekelenmedir.
(Müslim)
7.
Melekler, içerisinde köpek veya suret bulunan eve girmezler. (Buhari)
8.
Kur’an’ın yedi farklı okunuşu mevcuttur. (Buhari)
9.
Kur’an’ın çoğu suresi ve ayeti, Mushaflara yazılamadan kaybolmuş. (Suyuti)
10.
Tevbe Suresi uzunluğundaki bir Kur’an suresi Mushaflara yazılmamış. (Zerkeşi)
11.
Ahzab Suresi Mushaflara eksik yazılmış. (Hanbel, Suyuti)
12.
Beyyine Suresi Mushaflara eksik yazılmış. (Tirmizi)
13.
Müsebbihat surelerinden birine benzeyen bir Kur’an suresi Mushaflara
yazılmamış.(Zerkeşi)
14.
Kunut duaları aslında birer Kur’an suresiymiş. (Zerkeşi)
15.
Nasıl cihat edilmesi gerekteği hususundaki bazı Kur’an ayetleri, Mushaflardan
çıkarılmış. (Suyuti)
16.
Kimlerin kurtuluşa ereceği ve Allah tarafından nimetlendirileceği hususundaki iki
Kur’an ayeti Mushaflara yazılmamış. (Suyuti)
17.
-Tarihteki ilk Mushaf oluşturulmadan önce- birgün aç bir keçi; Aişe annemizin
karyolasının altındaki, recm ayetinin yazılı olduğu sayfayı yemiş ve o nedenle bu ayet
Mushaflara yazılamamış. (İbn-i Mace, Hanbel)
18.
Bakara Suresi’nin 238. Ayeti Mushaflara eksik yazılmış. (Müslim, Nesai, Tirmizi,
Ebu Davud)
19.
Felak ve Nas sureleri aslında birer Kur’an suresi değilmiş. (Hanbel, Taberani,
Bezzar)
20.
Leyl Suresi’nin 3. Ayeti Mushaflara fazladan bir kelime ile yazılmış. (Buhari)
21.
Kehf Suresi’nin 79. Ayeti’ndeki bir kelime Mushaflara hatalı yazılmış. (Buhari)
22.
Kişi Kur’an okuduğu vakit ağlamalıdır. Eğer içinden o an ağlamak gelmiyorsa,
sanki ağlıyormuş gibi rol yapmalıdır. Zira Kur’an hüzün ile indirilmiştir. (İbn-i Mace,
Beyhaki)
23.
Muhammed Peygamber şifa niyetine deve sidiği içermiş, içtirirmiş. (Buhari,
Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace)
24.
Muhammed Peygamber ihrama girerken saçına bal sürermiş. (Ebu Davud)
25.
Muhammed Peygamber’in gömleği, zeytinyağcı gömleği gibiymiş. (Iraki)
26.
Birgün Muhammed Peygamber bir Yahudî tarafından büyülenmiş ve şuursuz bir
biçimde günlerce ortalıkta dolaşmış. (Buhari, Hanbel)
27.
Birgün Muhammed Peygamber bir gazadan dönerken, etrafındaki sahabelere şu
konuşmayı yapmış: …Medine’ye varınca, zevcelerinizle cinsel ilişkiye girmeye
bakın.(Müslim)
28.
Birgün Muhammed Peygamber; katil, hırsız ve mürted olan birkaç çöl insanının
yakalanarak diri diri gözlerinin oyulmasını, ellerinin kesilmesini ve Harra’nın bir
kenarına o şekilde atılarak ölüme terkedilmesini emretmiş. (Buhari, Müslim, Nesai,
Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace)
29.
Birgün Muhammed Peygamber’in bir zevcesi bir cariyesini azat edip, durumu
Muhammed Peygamber’e izah edince, Muhammed Peygamber kendisine şöyle demiş:
Neden azat ettin ki? Keşke dayılarına verseydin; böylelikle senin için daha hayırlı
olurdu.(Buhari, Müslim, Ebu Davud)
30.
Muhammed Peygamber vefat ettiğinde, zırhı, birkaç kilo arpa karşılığında bir
Yahudî’nin yanında rehin duruyormuş. (Buhari, Hanbel)
31.
Dünyadaki bütün kadınlarla evlenebilmek, vefat etmeden önce Muhammed
Peygamber’e Allah tarafından helal kılınmış. (Nesai, Tirmizi)
32.
Aişe annemiz ile Muhammed Peygamber evlendiklerinde, Aişe annemiz altı,
Muhamed Peygamber ise elli küsür yaşındaymış ancak üç yıl sonra gerdeğe girmişler
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yani Aişe annemiz dokuz yaşındayken. (Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud)
33.
Muhammed Peygamber dokuz zevcesi olduğu halde, tek bir gecede hepsinin
üzerine dolaşırmış. (Buhari)
34.
Muhammed Peygamber’in on bir zevcesi varmış ve kendisine otuz erkeğin cinsel
gücü, Allah tarafından verilmiş. (Buhari, Nesai)
35.
Muhammed Peygamber nerede güzel bir kadın görse, hemen eve gider ve
ihtiyacını zevceleriyle giderirmiş. (Buhari)
36.
Muhammed Peygamber; zevcelerinin hayız dönemlerinde mübaşerette bulunmak
isterse, onlara izar (bir çeşit örtü) giymelerini emreder ve sonra da sine ve göğüslerine
iltizamda (temasta) bulunurmuş. (Nesai)
37.
Muhammed Peygamber oruçluyken, zevceleri ile mübaşerette bulunurmuş.
(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Muvatta)
38.
İmrankızı Meryem, Firavun’un zevcesi Asiye ve Musa Peygamber’in kız kardeşi
Gülsüm, Muhammed Peygamber’in cennette zevcesi olacak. (İbn-i Mace, Taberâni)
39.
Birgün Aişe annemiz kendisine namahrem iki adama, gusûl abdesti almayı, bir
perdenin arkasından, uygulamalı olarak tarif etmiş. (Buhari, Müslim)
40.
Birgün Aişe annemize, kendisine namahrem bir adam misafir olmuş. Ertesi
sabah Aişe annemiz bu adama elbisesine bulaşan menileri nasıl temizlemesi gerektiğini,
sözlü olarak tarif etmiş. (Müslim)
41.
Muhammed Peygamber, Ebu Bekir Halife, Ömer Halife ve Osman Halife namaz
kılarken besmele okumazmış. (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Muvatta)
42.
Ömer Halife, çevresindeki insanlardan utanmasaymış, bir şekilde kaybolan recm
ayetini tekrar yazıp, Mushaflara ekleyecekmiş yani Ömer Halife, çevresindeki
insanlardan utandığından ötürü Mushaflar eksik kalmış. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu
Davud, Muvatta)
43.
Muhammed Peygamber’in döneminde mescitlere köpekler girer çıkarmış ve
hatta işermiş ama sahabeler temizlemek için işeklerin üzerine su bile dökmezmiş.
(Buhari, Müslim, Ebu Davud)
44.
Birgün Muhammed Peygamber’in izni ile ihramdan çıkan bazı sahabeler,
zekerlerinden (erkeklik organlarından) meni damlaya damlaya Mina’da bulunan
zevcelerine yönelmiş.(Buhari, Müslim)
45.
Bir gazvede bazı sahabeler; esir bazı Arap kadınlara karşı cinsel arzu duymuş ve
azil yapmak (dışarıya boşalmak) istemiş ama bunu yapmadan önce, Muhammed
Peygamber’e danışmaya karar vermiş. Bunu duyan Muhammed Peygamber de
kendilerine, azil yapmamalarını (dışarıya boşalmamalarını) söylemiş. (Buhari, Müslim,
Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, Muvatta)
46.
Din Günü’nde bütün Peygamberler korku içerisinde canlarının derdinde iken,
sadece Muhammed Peygamber ümmetini düşünecek. (Buhari)
47.
İbrahim Peygamber seksen yaşında, keserle sünnet olmuş. (Buhari, Müslim)
48.
Mehdi, Meryemoğlu İsa’nın ta kendisidir. (İbn-i Mace)
49.
Musa Peygamber, canını almaya gelen ölüm meleğine tokat atmış ve meleğin
gözü çıkmış. (Buhari)
50.
Musa Peygamber birgün yıkanırken elbiselerini çıkarıp, bir taşın üzerine koymuş
ama taş elbiselerini alıp kaçmış. Bunun üzerine Musa Peygamber taşı kovalamaya
başlamış ve o ara İsrailoğulları’ndan bir grup, O’nu bu vaziyette (anadan doğma,
çırılçıplak) görmüş. Daha sonra Musa Peygamber taşı yakalamış ve altı yedi kez
dövmüş. (Buhari)
51.
Birgün Süleyman Peygamber; Allah’ın yolunda cihat edecek erkek çocuklar
doğurtabilmek için, bir gecede doksan zevcesi ile birlikte olmuş. (Buhari, Nesai)
52.
Erkeğe zevcesini neden dövdüğü sorulmaz. (Ebu Davud)
53.
Kadının namazları ve hiçbir iyiliği, kocası kendisinden razı oluncaya kadar, Allah
tarafından kabûl olmaz. (Taberani)
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54.
Kadın, kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse cennetliktir. (Riyaz’üs)
55.
Kadının cihadı, kocası ile iyi geçinmektir. (Taberani)
56.
Kadın; kocasının vücudu irinle kaplı olsa da, tüm irini diliyle yalayarak temizlese,
yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz. (Hanbel)
57.
Kadınlar arasında iyi bir kadın, yüz karga arasında alaca bir karga gibidir.
(Buhari)
58.
Uğursuzluk; kadında, evde ve attadır. (Buhari)
59.
Sütresiz olarak namaz kılan bir kişinin kıldığı namaz; önünden eşek, domuz,
Yahudî, Mecusî veya kadın geçerse bozulur. (Buhari, Müslim, Muvatta)
60.
Kadına danışılmalı ve ne derse, tam tersi yapılmalıdır. (Suyuti)
61.
Kadına yazı öğretilmemelidir; dikiş ve Nur Suresi öğretilmelidir. (İbnü’l Cevzi)
62.
Şeytan helada insanların makatlarıyla oynar. (Ebu Davud)
63.
Şeytan; namaz için çağrı yapıldığı vakit, zart-zurt osurarak ortamdan uzaklaşır.
(Buhari, Müslim)
64.
Eski hurma ile yeni hurma birlikte yenmelidir zira Şeytan buna kızar. (İbn-i
Mace)
65.
Güneş, Şeytan’ın iki boynuzu arasından doğar. (Buhari)
66.
Allah hapşırmayı sever, esnemeden hoşlanmaz. Zira esneme Şeytan’dandır.
(Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)
67.
Şair şeytandır. (Müslim)
68.
Deve şeytandır. (Tirmizi, Ebu Davud)
69.
Tek yolcu şeytandır; iki yolcu şeytandır; üç yolcu ise cemaattır. (Tirmizi, Ebu
Davud, Muvatta)
70.
Bir atlı, bir şeytandır; iki atlı, iki şeytandır; üç atlı ise bir gruptur. (Tirmizi, Ebu
Davud, Muvatta)
71.
Güvercin şeytanedir. (Ebu Davud, İbn-i Mace)
72.
Yılan, karga ve akrep fasıktır. (İbn-i Mace)
73.
Bulaşıcı bir hastalık yoktur. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Heysemi)
74.
Güneşte su ısıtmak, sedef hastalığına neden olur. (Ebu Nuaym)
75.
Burunda tüy bitmesi, cüzzama karşı bir güvencedir. (Suyuti)
76.
Cinsel organa bakmak körlüğe neden olur. (İbn Asâkir)
77.
Güzel kadının yüzüne veya yeşilliğe bakmak görmeyi artırır. (Ebu Nuaym)
78.
Etin kokuşmasının nedeni İsrailoğulları’dır. (Buhari, Müslim)
79.
Kişi sabahleyin yedi acve hurması yerse, ardından kilolarca zehir içse bile
ölmez.(Buhari, Müslim, Ebu Davud)
80.
İçerisinde köpek leşleri, kadın hayız bezleri ve insan pislikleri olan kuyudan su
içilebilir.(Nesai, Tirmizi, Ebu Davud)
81.
Eşeğin ve eti yenen hayvanın sidiğinden zarar gelmez. (Hatib)
82.
Sema ile arz arası, beş yüz yıllık yürüme mesafesindedir. (Tirmizi)
83.
Dünya bir balığın üzerindedir; bu balık, başını sallayınca, dünyada depremler
olur.(İbn-i Kesir)
84.
Dünya öküzün ve balığın üzerindedir. (Suyuti)
85.
Dünyanın ömrü yedi bin yıldır. (Ali B. Hüsameddin)
86.
Konstantinopolis (İstanbul) fethedilince, dünya hayatı Allah tarafından
sonlandırılacak.(Tirmizi)
87.
Kim bir hadis söyler de, onun yanında aksırılırsa, o hadis haktır. (Taberâni)
88.
Sözün en doğrusu, yanında hapşurulandır. (Taberâni)
89.
Pirinç, insan olsaydı, halim selim bir adam olurdu. (Cevzi)
90.
Boyacı ve kuyumcular insanların en yalancısıdır. (İbn-i Mace)
91.
Satranç oynayanlar insanların en yalancısıdır. (Beyhaki)
92.
Kişi besmele yazılı bir kâğıdı yerden kaldırırsa, Allah tarafından, sıddıklardan
yazılır.(Muhammed B. Ahmed Zâhid)
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93.
Hayatında üçüncü kez tövbe eden bir kişi, o andan itibaren ne kadar günah
işlerse işlesin, Allah tarafından affedilir. (Buhari, Müslim)
94.
Kişi, muhtaç durumdaki bir köre kırk adım yol gösterirse, Allah, o kişinin gelmiş
geçmiş, gelecek tüm günahlarını bağışlar. (Ebu Nuaym)
95.
Hocası bir çocuğa besmele okur da çocuk da bunu tekrarlarsa; hocanın,
çocuğun, çocuğun annesinin ve çocuğun babasının cehennemlik olmaması için Allah
tarafından senet yazdırılır. (S. Ebediyye)
96.
Kişi arefe günü oruç tutarsa, Adem babamızdan Sur’a üfürülünceye kadar
yaşamış bütün insanların sayısının iki katınca, kendisine Allah tarafından sevap yazılır.
(R. Nasıhin)
97.
Amel defterinde yedi yüz besmele bulunan bir kişiyi Allah cehennemden
çıkarır.(Muhammed B. Ahmed Zâhid)
98.
Muhammed Peygamber’in kanından içmiş bir kişi cehennemlik olmaz. (Heysemi,
Hâkim, Askalâni)
99.
Kimin çocuğu olur da, bereket talebiyle ona “Muhammed” ismini koyarsa,
kendisi de çocuk da cennetliktir. (İbn Bukeyr)
100. Kişi çarşıya gider de “La ilahe illallahu vahdehu la şerîkeleh lehu’l-mulku ve
lehu’l-hamdu yuhyî ve yumît ve huve hayyun la yemut, biyedihi’l-hayr ve hüve ala kulli
şeyin kadîr.” diye dua okursa, Allah ona bir milyon sevap yazar, bir milyon günahını
siler ve derecesini bir milyon derece yükseltir. (Tirmizi)
101. Bir saat düşünmek, altmış sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. (Ebu eş-Şeyh)
102. Kişi besmele okuyarak bir işe başlarsa, tüm günahları Allah tarafından affedilir.
(İ. Rafii)
103. Kişi besmele okuyarak yemek yemeye başlar ve “Elhamdülillâh” diyerek yemek
yemeyi sonlandırırsa, daha sofradan kalkmadan, tüm günahları, Allah tarafından
affedilir.(Taberâni)
104. Kişi cuma günü anne veya babasının kabrine gider de Yasîn Suresi okursa, tüm
günahları, Allah tarafından bağışlanır. (Taberâni)
105. Kişi bin besmele okursa, dört bin büyük günahı, Allah tarafından affedilir.
(Muhammed B. Ahmed Zâhid)
106. Kişi, Allah’ın evlerinden bir ev süpürürse, Allah, ona sanki dört yüz kez
haccetmiş, dört yüz insan azat etmiş, dört yüz gün oruç tutmuş ve dört yüz kez
gazveye çıkmış gibi sevap yazar. (Deylemi)
107. Kişi akşam namazından sonra, arada hiç konuşmaksızın altı rekât namaz kılarsa,
bu, onun için on iki yıllık ibadet yerine geçer. (Tirmizi)
108. Kişi gurbette ölürse, şehit olur. (İbn-i Mace)
109. Deniz tutması sebebiyle kusan bir kişiye, Allah tarafından şehit sevabı yazılır.
(Ebu Davud)
110. Kişi hastayken ölürse, şehit olur; kabir azabından kurtulmuş olur ve sabah
akşam cennetten, Allah tarafından rızıklandırılır. (İbn-i Mace)
111. Kişi, Muhammed Peygamber’in sidiğinden içerse, büyük ölçüde kendisini
cehennemlik olmaktan korumuş olur. (Beyhaki)
112. Arefe günü tutulan oruç; iki bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye
ve Allah’ın yolunda cihat için verilen iki bin ata bedeldir. (T. Gâfilin)
113. Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur.
(Müslim)
114. Muhammed Peygamber’i rüyasında gören bir kişi cehennemlik olmaz. (İbn
Asâkir)
115. Kişi cuma günü ölürse, kendisine Allah tarafından şehit sevabı yazılır ve kabir
azabından da korunur. (Sehavî)
116. Kişi ishalden ölürse, şehit olur. (Nesai, Ebu Davud, Muvatta)
117. İnsanlardan en hayırlısı, borcunu en iyi ödeyendir. (Buhari, Müslim, Nesai,
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Tirmizi)
118. Mescitte oturmak, okumadan da olsa Mushaf’a bakmak ve alimin yüzüne
bakmak ibadettir. (Deylemi)
119. Kertenkele katleden bir kişiye, kaç vuruşta katlettiği dikkate alınarak, Allah
tarafından sevap yazılır. (Müslim)
120. Alimin uykusu ibadettir. (Rabbani)
121. Fatiha Suresi hangi niyetle okunursa okunsun, o niyet kesinlikle gerçekleşir.
(Sehavi)
122. Savaşta çocukların veya kadınların katledilmesinde bir sakınca yoktur. (Buhari,
Ebu Davud)
123. Namaz kılmayı terkeden kişiler öldürülebilir. (Ebu Davud)
124. Her bid’at sapıklıktır lakin ibadetteki bid’at müstesna. (İbn Arrak)
125. Kişi; bekâr olan cariyesinin, kölesinin ve ücretlisinin avret yerlerine bakabilir.
(Ebu Davud)
126. Kadın kendisine haram olması için, yetişkin bir erkeği emzirebilir. (Müslim, İbn-i
Mace)
127. Cuma namazı; köle, kadın, çocuk ve hastalara vacip değildir. (Ebu Davud)
128. Muhammed Peygamber’in ümmetinin ihtilafı rahmettir. (Suyuti)
129. Varise, vasiyet yoktur. (Buhari)
130. Fare, İsrailoğulları’nın kaybolan bir ümmetidir. (Müslim)
131. Horoz öterse, Melek görmüş demektir; merkep anırırsa, şeytan görmüş
demektir.(Müslim)
132. Dünyanın son gününde her yer helak olup gidecek ancak mescitler bundan
müstesna. Zira onların bazısı bazısına eklenecek. (İbn Adiy)
133. Güneş ve Ay, Kıyamet Günü’nde dürülüp, sarılarak ateşe atılmış iki öküzdür.
(Buhari)
134. Kıyamet Günü’nde hesaba çekilecek bir kişi, mutlaka helak olmuş demektir.
(Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)
135. Toprağa diri diri gömülerek katledilen bir çocuk cehennemliktir. (Ebu Davud)
136. Veled-i zina (zina sonucu doğan) bir kişi cehennemliktir. (Ebu’l Ferec)
137. Cehennemde en şiddetli azaba uğratılacaklar ressamlardır. (Buhari)
138. Resim yapan bir kişi cehennemliktir. (Buhari, Nesai, Tirmizi)
139. Tasvirciler cehennemliktir. (Buhari, Tirmizi, Ebu Davud)
140. Katil de maktûl de cehennemliktir. (Müslim)
141. Hamr (içki/sarhoş edici madde) kullanımının günah derecesi ile şirk’in günah
derecesi eşittir. (Nesai)
142. Ayakta giyinmek haramdır. (Tirmizi, Ebu Davud)
143. Şarkı söylemek veya dinlemek haramdır. (Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace,
Taberani, Deylemi)
144. Çalgı aleti kullanmak veya dinlemek haramdır. (Buhari, Tirmizi, Taberani,
Deylemi)
145. Sarı renkli elbise giymek haramdır. (Müslim, Nesai, Ebu Davud)
146. Allah saban veya ziraat aleti olan eve mutlaka zillet sokar. (Buhari)
147. Hacca ya da umreye gitmek ya da Allah’ın yolunda cihat etmek gibi sebeplerin
dışında, deniz taşıtına binmek haramdır zira denizin altında ateş, ateşin altında deniz
vardır. (Ebu Davud)
148. Tavla oynamak haramdır. (Müslim, Ebu Davud, Muvatta)
149. Satranç oynamak haramdır. (Beyhaki)
150. Aynı cinsten iki kişinin helaya gidip, avret yerleri açık vaziyette, beraberce hacet
gidermesinde bir sakınca yoktur ancak o vaziyette konuşmaları haramdır. (Ebu Davud)
151. Kırmızı renkli elbise giymek, harama yakın yasaktır. (Tirmizi, Ebu Davud)
152. Eti bıçakla keserek yemek, harama yakın yasaktır. (Ebu Davud)
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153. Namaz kılarken besmele okumak bir bid’attır. (Nesai, Tirmizi)
154. Ölünün dünyadaki yakınları kendisi için ağlarsa, kendisine Allah tarafından azap
edilir. (Buhari)
155. Kadın parmağı kesmenin ceza hükmü şudur: Kişi; kadının bir parmağını
kesmişse, on deve fidye vermelidir; iki parmağını kesmişse, yirmi deve fidye
vermelidir; üç parmağını kesmişse, otuz deve fidye vermelidir; dört parmağını
kesmişse, yirmi (20) deve fidye vermelidir. (Muvatta, Hanbel)
156. Ateşte ısınmış bir şeyi yiyip içmek abdesti bozar. (Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu
Davud, İbn-i Mace)
157. Deve eti yemek abdesti bozar. (Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud)
158. Kişi içtiği şeyin içerisine üç kez solumalıdır zira bu; daha kandırıcı, daha salim ve
afiyetlidir. (Müslim)
159. Eğer yiyecek ya da içecek dolu bir kaba sinek düşer de bir kanadı içine banarsa,
diğer kanadı da bandırılmalıdır zira sineğin bir kanadında hastalık, diğerinde şifa
vardır.(Buhari, Nesai, Ebu Davud, İbn-i Mace)
160. Bir erkek, bir kadınla evlenmek istediğinde, eğer yapabiliyorsa kadının,
kendisini, onunla evlenmeye yönelten organlarına bakmalıdır. (Ebu Davud, Beyhaki)
161. Kişi uykudan uyandığı vakit, üç kez sümkürmelidir zira şeytan burnun içinde
geceler.(Buhari, Müslim, Nesai)
162. Dünya işlerinde şaşkınlığa düşüldüğünde, hemen kabir ehlinden yardım
dilenmelidir.(Aclûni)
163. Kişi bir ortamda oturacağı vakit -ıslak, pis, kokulu vs. olmasına aldırış etmedenayakkabılarını çıkarıp, oturduğu yerde sol tarafına koymalıdır. (Ebu Davud)
164. Zenginler koyun, fakirler tavuk beslemelidir. (İbn-i Mace)
165. Kızlar sünnet edilmelidir lakin derin kesilmemelidir zira bu, kadına cinsel ilişki
anlarında daha çok haz verir ve kocası için daha makbûldür. (Ebu Davud)
166. Kişi dinini değiştirirse katledilmelidir. (Buhari, Nesai, Muvatta)
167. İki yöneticiye birden onay verilirse, ikisinden birisi katledilmelidir. (Müslim)
168. Köpekler katledilmelidir. (Müslim)
169. Örümcek şeytandır ancak Allah onun şeklini değiştirmiştir; binaenaleyh
katledilmelidir.(Suyuti)
170. Karga, çaylak, akrep, sıçan ve yırtıcı köpek fasıktır; binaenaleyh
katledilmelidir.(Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, Muvatta)
171. İçki içerken görülen bir kişi ilk seferde dövülmeli, ikinci seferde de dövülmeli,
üçüncü seferde de dövülmeli, dördüncü seferde de dövülmeli ancak beşinci seferde
katledilmelidir.(Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace)
172. Zina suçu sabit olan dul ya da evli bir kişi, toprağa göbeğine kadar diri diri
gömülmeli ve taşlanarak hunharca katledilmelidir. (Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu
Davud, İbn-i Mace, Muvatta, Hanbel)
173. Cahiliye devrinde birgün birkaç maymun, zina eden bir maymunu recm etmiş.
(Buhari)
174. Müşriklerin yaşlıları katledilmelidir. (Tirmizi, Ebu Davud)
175. Halife, Kureyş soyundan olmalıdır. (Hanbel, Heysemi)
176. Yemekten sonra eller, dille yalanmadan veya birisine yalatılmadan, mendile
silinmemelidir. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)
177. Kadınla cinsel ilişkiye girildiği anlarda pek fazla konuşulmamalıdır zira aksi
durum, dilsizlik ve kekelemeye neden olur. (İbn Asâkir)
178. Bir evde üçten fazla yatak olmamalıdır zira dördüncü yatak şeytanadır. (Müslim,
Nesai, Ebu Davud)
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Mustafa Hoşoğlu
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Hak İçin Kıyama Duruşun Güzel
Hak İçin Kıyama Duruşun Güzel
Nefsini dinleyip üzme dostunu
Gönülden bir selam verişin güzel
Gururun önüne serme postunu
Elini uzatıp barışın güzel.
Dünyayı satsalar olma alıcı
Topraktır bağrına seni sarıcı
Yaptığın ameller olsun kalıcı
Kıbleye seccade serişin güzel.
Elekten geçer mi bilmem unumuz?
Dünyadan ibaret değil yönümüz,
Sırat var, mizan var, nedir sonumuz?
Cennet-i Alaya girişin güzel.
Bir âdemoğluyum, dünya sakini,
Yakına sorarım uzaktakini,
Zahiri görürüm, bilmem yakini
Hakikat sırrına erişin güzel.
Güzellik, adalet yoludur Kur’an,
Doğruyu eğriden ayırır Furkan,
Yağlanıp boynuna takılsa urgan,
Hakk için kıyama duruşun güzel.
Hoşoğlu bir kuldur, bilmez gayipten
Ben bildim demeyi sayar ayıptan
İlmi Haktan bilir, sabrı Eyüpten
Nereden nereye soruşun güzel.
Mustafa Hoşoğlu
11.01.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Hak Yolcusu
Hak Yolcusu
Allah Yolu Hak Yol iken,
Ne işin var çıkmaz yolda
Gülden kaçar sebep diken,
Meyve arar kuru dalda.
Dikensiz gül hiç olur mu?
Aramayan yol bulur mu?
Aradığın Cennet ise,
Nefs putuna sorulur mu?
Gönül eri kaçmaz hardan,
Pişer ama korkmaz kordan,
Cennet için azık toplar,
Sofuların dergahından.
Bir ateş ki yakmaz teni,
Tam içine at bedeni,
Yüreğin kor olur amma,
Güzel ahlak süsler seni.
Haşır-neşir dervişlerle,
Fikr-u Cemal ermişlerle,
Çeker nefsi inzivaya,
Putu yere sermişlerle.
İçer derviş şarabını,
Açar sevgi kitabını,
Bakmaz Hindu,Acemine,
Sever Türtük'ü,Arabını.
Hasbihal ol şakirlerle,
Sırrın paylaş zakirlerle,
Yaradanı hiç unutma,
Halvet etme hakirlerle.
Bu yol yüce bir mekteptir,
Baştan başa bir edeptir,
Amel vardır,emel yoktur,
Kalpten kalbe bir hitaptır.
Benliğini Hakk'a yaslat,
Göz yaşınla cürmün ıslat,
Gel küs şerre,gör faniyi,
Arıyorsan gerçek vuslat.
Uzak durma abidlerden,
İman ehli zabitlerden
Adresi al arif kuldan,
Sor menevi tabiplerden.
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HOŞOĞLU der hoş olasın,
Kalpten kalbe yol bulasın,
Sonsuz Nur'u öyle sev ki,
Pınar olup çağlayasın.
Mustafa Hoşoğlu
16.04.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Hak Yolunda Diken Dal Var

Hak Yolunda Diken Dal Var
Rivayetler çoklu olsun
Bulur sayar size edip
Üç beş ravi ekli olsun
Gözyaşı dök atıp atıp
Hak Yolunda diken, dal var
Cübbe şalvar, yakar yalvar
Senin cadde, senin bulvar
Şakşakçıya gerek hatip.
Mazlum geçer, zalim geçer
Cahil geçer, alim geçer
Oyun geçer, film geçer
Bir bir yazar, çizer katip.
Hannane de inler durur
Saf beyinler dinler durur
Ay batarken günler durur
Geldi geçti nice kutup(!)
Ben bir fani, nakıs kulum
Hakka çıksın daim yolum
Vahye muhtaç bütün ulum
Oku, düşün der Ol Kitap.
Düştü kalbe malum esin
Dedim ona sen de nesin?
Dedi mehdi sensin, kesin
Var köşe ol satıp satıp.
Mustafa HOŞOĞLU
01.01.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Hak Yolunu Kaçı Bilir
Hakk Yolunu Kaçı Bilir
Sual sordum ol hocaya
Bilmem dedi hacı bilir
Hacı dedi ben allamam
Sarp yolları keçi bilir.
Dedim ilim irfan sende
İstihbarat böyle bende
Her fikirde sensin önde
Hakk yolunu kaçı bilir?
Biliyorsan deme yalan
Dimağımı etme talan
Yüreğinde fitne olan
Gerçekleri acı bilir.
Dedim bu yol Hakkın yolu
Sen okudun, sensin dolu
Bana göster sağı solu
Cahil kullar niçe bilir?
Dedi bu dem herkes alim
Pek muteber değil bilim
Ayaklara düştü ilim
Kafa bilmez paça bilir.
Dine hile katılıyor
Vicdan çöpe atılıyor
Bu gün ilim satılıyor
Bir suali kaça bilir?
Rivayetler ilim oldu
Sünnetullah film oldu
Şer satanlar alim oldu
Vahyi duymaz, öcü bilir.
Meal verir nefse göre
Çarpıtıyor göre göre
Din dediği hayal, töre
Hakk Nurunu gece bilir.
Mustafa HOŞOĞLU
07.01.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Hakikat
Hakikat
Hakikat gün gibi, herkese açık,
Duymak isteyip de var mı duymayan?
Kendini pir sanır akıldan kaçık,
Şu Tevhit zırhını alıp giymeyen.
Elbise değerli, kendisi ucuz,
Midesi patlıyor, hala der açız,
Şükürden bihaber zavallı, aciz!
Nimete kanar mı gözü doymayan?
Gönül tarlasına sevgi ekilir,
Gayretle beslenir, ümit dikilir,
Sabırla sulanıp her gün bakılır,
Hasadı bol olur Haktan kaymayan.
Gururla beslenen arınmaz kinden,
İntikam duygusu kaybetmiş dünden,
İnkârı seçenler hep sallar dinden,
Şeytana köledir puta kıymayan.
Yol, ayağa gelmez, arayan bulur,
Bozguncu ilhamı fitneden alır,
Ne yapsa faydasız, ışıksız kalır,
İmanın Nurunu kalbe koymayan.
Kul, Hakkın Emrine teslim olandır,
Kuranın Nuruyla kalbi dolandır,
Saadet vadeden dünya yalandır,
Sonsuza ulaşır nefse uymayan.
Mustafa Hoşoğlu
09.02.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Haklisun
Haklisun
niye boyle hislisun
san ki gözi yaşlisun,
hem ahli hem vahlisun,
korkarum ki haklisun.
dünyanun derdi bitmez,
dertliyi kimse görmez,
seven murada ermez,
sen galiba haklisun.
emeller sona ermez,
geçen gün geri gelmez,
dost vefasını bilmez,
Uy! galiba haklisun.
dökme o güzel yaşı,
inletme dağı taşı,
ağlatma garip başı,
biliyirum haklisun.
kötü maziye dalma,
tut kendini hiç salma,
haklı olmakla kalma,
diyelum ki haklisun.
haklı olmak yeter mi?
dert silinup gider mi?
dünyada şer biter mi?
hep desek ki haklisun.
Mustafa Hoşoğlu
14.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Hal Değil Halin
Hal Değil Halın
Yar sana sevdayı dokuyamadım
Çiçeğin kokmuyor, gül değil gülün
Kalbinden geçeni okuyamadım
Tavırlar tutarsız, hal değil halin.
Çok fazla şımardın şaşkın tipinle
Bilinmez olmuşsun farklı kipinle
Kuyuya inilmez senin ipinle
Döküldü yaprağın, dal değil dalın.
Aşkhanen kilitli, kapın açılmaz
Yağmurun bulanık, suyun içilmez
Kurduğun köprüye basıp geçilmez
Bilinmez yoldasın, yol değil yolun.
Sen aşkı konuşma, boştur söylemin
Yapmaya kalksan da yıkar eylemin
Enlemin silinmiş, yoktur boylamın
Aşkıma dokunma, el değil elin.
Nazarın değdirme, delme bu bağrı
Gözün düz baksa da yüreğin eğri
Ağzını boş yorma, konuşmaz doğru
Sözünde yalan var, dil değil dilin.
Taşların birikmiş, dolu eteğin
Zehirle karılmış sevda peteğin
Aşından yutulmaz, kindir katığın
Sofranda şifa yok, bal değil balın.
Mustafa Hoşoğlu
26.03.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Hal Sorar Halden Bilmez
Hal Sorar Halden Bilmez
Hal sorar halden bilmez
Saz çalar telden bilmez
Durmadan nutuk atar
Edebi dilden bilmez.
Saçım düştükten sonra
Tarak versen ne fayda
Ömrüm bittikten sonra
Halim sorsan ne fayda.
Dost kapıyı çalmadan
Yanına sevgi alır.
Kalbi şekle doluysa
Tatsız bir anı kalır.
Sonbaharın gazeli
Sarı, kahve bezeli
Halden anlayan gönül
Odur dünya güzeli.
İki kadeh bir fincan
Çay ise caiz olur.
İçinde sevgi varsa
Dermana haiz olur.
Gönülden ise nazar
Bir dost için taç olur
Umutsuz hali bozar
Ruhuna ilaç olur.
Mustafa Hoşoğlu
12.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Halim Niçe Soruyorum
Halim Niçe Soruyorum
Tüm dallarım kurudu yar
Son yaprağım sallanıyor.
Bugün gönlüm bir hayli dar
Son krediyi kullanıyor.
Saç ağardı, yıllar kara
Dizim tutmaz, yollar kara
Göze sordum, pullar kara
Yürek ahla dilleniyor.
Boğazımda küs heceler
Göze perde tüm peçeler
Sabah bilmez şu geceler
Hep üstüme çullanıyor.
Yürek yanar, gönül sızlar
Bakıp güler cefasızlar
Gönderdiğim vefanızlar
Tekrar geri yollanıyor.
Halim neiçe soruyorum
Akıl fikir yoruyorum
Günden güne eriyorum
Giydiklerim bollanıyor.
Niye artık coşmaz kanım?
Boğazıma çıktı canım
Bak tutuştu her bir yanım
Hücrelerim külleniyor.
Mustafa HOŞOĞLU
25.10.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Hamsi
Hamsi
Olta attum denize hamsiyi çektum yüze,
O soframızın tacı hayat veriyi bize.
Bu sene hamsi azdır mübarek geldi göze,
Ula Temel duydun mi fiyatı çıktı yüze.
Koşun uşaklar koşun hamsi çıktı voltaya,
Getirin kayıkları sarılalım oltaya.
Canum kurbandur ona bakun nasi oynayi,
Haçan hamsi yok derler ciğerlerum donayi.
Akşam oldi hazırlan al yanına feneri,
On beş doktora bedel şu hamsinun döneri.
Mısır ekmeği yoksa erişilmez zevkine,
Dünyada rastlamadum mübareğun dengine.
Sıra sıra dizersen olur hamsi tavası,
Dönerini çok yeduk yok midur baklavası,
Hamsi dönerin tamam kim yapacak şişini,
Var mı sana yan bakan bitireyim işini.
Bakun uşaklar bakun nasıl da kalktı şaha,
Yüzünün akı ile ikram et padişaha.
Bizim hamsi alışık kemençenin sesine,
Gücüne güç katıyor tulumun nefesine.
Hamsi yemeyen uşak hiç çalamaz kavalı,
Bak Temel’in haline nasıl gezer havalı.
Mübareği severum hastasıyım hastası,
Kolonyası meşhurdur, şimdi çıktı pastası.
Bizum hamsi konuşur alıştım sözlerune,
Yar akluma gelince bakarum gözlerune.
Av mevsimi gelmiştur demir attum takaya,
Ağlarumi görince kaçtı karşı yakaya.
Mustafa Hoşoğlu
19.11.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Hamsi Gibi Güzelsin
Hamsi Gibi Güzelsin
Her tür cazibe sende
Yar kalbime özelsin.
Hayalin kaldı bende
Hamsi gibi güzelsin.
Senin gibi bir güzel
Başımın tacı olsun
Ömürlük hasretime
Gönül ilacı olsun.
Her faniyi dinlemem
Yalan sözden kaçarum
Yarun geldi deseler
Kanat takup uçarum.
Karadeniz gibiyim
Dalgalarım yamandır
Yar selam vermeyince
O gün başım dumandır.
Fındığu sallamayın
Yere düşer sarısı
Yar selamı keserse
Gider ömrün yarısı.
Fındık toplayamadım
Dal çiseden ıslandı
Üç gün yari görmedim
Habu yürek paslandı.
Yar keşanı başina
Bağladı puşi gibi
Öter durur karşımda
Muhaebbet kuşi gibi.
Mustafa Hoşoğlu
11.08.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Hamsi Gibi Yar Olsun
Hamsi Gibi Yar Olsun
Eğer yersen hamsiyi,çayı da üzerine,
Dizlerin derman bulur,fer gelir gözlerine,
Maraz denen illetin rastlanmaz izlerine,
Çekerim her derdini hamsi gibi yar olsun.
Ciğerime çekerim denizin havasını,
Günde üç kere yerim hamsinin tavasını,
Acep yiyen var mıdır onun baklavasını?
Sevmiyorum diyenin yattığı yer dar olsun.
Mevla’m yaratmamıştır böyle kutlu bir tağam,
Gönül huzuru ile yemeli paşam,ağam,
Derisi fosforludur,kılçığından süt sağam,
Yemeğim hamsi ise yatak yorgan kar olsun.
Onun ardından gelir şu meşhur Laz Böreği
Hemen tasdik eyledi, tanıyor mübareği,
Başka ne yerse yesin kanmıyormuş yüreği
Pek çok severmiş onu, Hikmet Atiş var olsun.
Değerler düşmüş ise bir garibin kanında,
Veya darlık, kasavet hissederse canında,
Yetişir imdadına bu mübarek anında,
İsterse kara sevda, akıldan ağyar olsun.
Sınıf ayrımı yapmaz nerde olsa aranır,
Fakirin sadık dostu her dem ona yaranır,
Yaz-kış başka şekilde midemizde dolanır,
Kim ki kadrini bilir, daim berhudar olsun.
Nefesin mi tekliyor dağların yokuşundan?
Bir porsiyon kafidir meşhur hamsi kuşundan,
Rakip isyan edecek, bezecektir tuşundan,
Adın geçtiği yerde namertler kaçar olsun.
Hele hamsi pilavı bedeldir kırk doktora,
Unut hastahaneyi canın düşmesin zora,
Serveti esirgeme, yatır takaya, tora,
Kur hamsi filosunu, Fadime tüccar olsun.
Mustafa Hoşoğlu
24.10.2010
Dostlardan:
Kalemi susmak bilmez başlayınca yazmaya
Kuru çaydan vaz geçti takılmıştır hamsıya
Yemekleri anlattı iştah geldi komşuya
Tak mavi boncukları kaleme nazar olsun.
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Sayın Mustafa Hoşoğlu ne güzel anlamış
Laz böreğini anlatırken ismimi yazmış
Damak tadımı bile bilen bir dostum varmış
Hamsı mangalıda soframızda hep var olsun.
Laz böreği çok severim bunu onayladım
Hamsı pilavi yemişim bunuda anladım
Hamsı baklavasına gelince hayran kaldım.
Bu şiiri yazan sayın Hoşoğlu sağolsun....... Hikmet Atiş
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hamsi Hava Atayi.............o
Hamsi Hava Atayi
Hamsi hava atayi,
Baluk gibi yatayi,
Kimse dokunamayi,
Olmiştur kabadayi.
Fiyakandan geçilmez,
Sana paha biçilmez,
San ki altun borsasi,
Dalga varken açılmaz.
Hamsi gözlerun çakır,
Ne gümüşsün ne bakır,
Fiyatun altun oldi,
Bakup geçeyi fakir.
Beni al mi deyisun?
Boşuna öteyisun,
Koyamam ocağuma,
Pişmeden tüteyisun.
Pazarina çıkarum,
Almasam da bakarum,
Tezgahlarda kaldunmi,
Yüz metreden kaçarum.
Sayiklarum aduni,
Beklerum fiyatuni,
Bir liraya duşersan,
Bakacağum tatuni.
Fosforlidur pullarun,
Hiç sarmayi hallarun,
Hazir ettum ağları,
Nerden geçer yollarun?
Sen tavada pişersun,
Izgaradan duşersun,
İstavrita bakınca,
Hasetunden şişersun.
Mustafa Hoşoğlu
20.11.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Hamsiye
Hamsiye
E Hamsiye Hamsiye,
Hasta isen hamsi ye,
Üzülmene gerek yok,
Yasta isen hamsi ye.
Hamsiye gözün çakır,
Sever seni bu fakir,
Boyun az kısa ama,
Dilin velfecri okur.
Hamsiye’nin cilvesi,
Nazından beter imiş,
Sevdaluğun halleri,
Gözünde tüter imiş.
Hamsiye diye diye,
Unuttuk Fadime’yi,
Ne da çok özlemişum,
Gaybana Emine’yi.
Hamsiye sevdam idi,
Yollarina çıkardum,
Dır dır ederken bile,
Gözlerine bakardum.
Hamsiye güzel paci,
Biraz kıvırcuk saçı,
Yaktı beni dilleri,
Allahum beni acı.
Ne orak var ne tırpan,
Nasıl biçeyim çayır?
Hamsiye’nun yüzünden,
Ne düz bildum ne bayır.
Hamsiye mum olurdu,
Kalbi aşktan inlese,
Sevmeyeceğum oni,
Gönül ferman dinlese.
Mustafa Hoşoğlu
07.12.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Han İçin Yolcu Gerek
Han İçin Yolcu Gerek
Han için yolcu gerek
Hakk için ölçü gerek
Keramet satmak için
Çatlağa alçı gerek
Cahil bilmez halinden
Boş laf düşer dilinden
Gel güven bu faniye
Hemen tutsun elinden
Sen Havva ol ben Adem
Yiyelum fındık, badem
Seni gördüm göreli
Kalbimi sardı ödem
Hayat acı ben acı
Alem acı sen acı
Gel bir karar verelim
Olmuyor gardaş bacı
Sırdır duyamadığım
Akla koyamadığım
O ela gözlerindir
Bakıp doyamadığım
Eğer olmasa Nuri
Ne işe yarar Huri
Seni gördüm göreli
Yarı kalmışım yarı
Mustafa Hoşoğlu
25.01.2022
Mustafa Hoşoğlu
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Hangi Alemde Gezer?
Şu dolunay mehveşim ne zaman akla düşer,
Ruhumun bulutları meçhul halimde gezer.
Afacan hücrelerim koşarken üçer, beşer…
Esir düşmüş yüreğin izi kalemde gezer.
Sabahın ışıkları saçını yalar iken,
Kahverengi gözleri elaya çalar iken,
Yoğunlaşmış duygular derine dalar iken,
Ney'in naif nağmesi hangi alemde gezer?
Uçuşan lüle saçlar geninden haber verir,
Süt beyazı tenine dokunsam aklım erir,
Dönüp bir nazar etse kanım beynime yürür,
Aşka davet kokular sanki lalemde gezer.
Manevi ikliminde tesettüre bürünmüş,
Şeytanı şerden uzak, temizlenmiş, arınmış,
Sonsuz alemi bekler; ha bu gün ha yarınmış,
Dünya gözüm görmedi, fakat dilimde gezer.
Zülfün telini gördüm: Az siyah az kestane,
Saki meyin sunmadan nasıl oldum mestane?
Ne Züleyha, ne Leyla girmedi bu destane,
Vuslat uzak dediler, düşüm elimde gezer.
İki tatlı kelamı duysam unutur muyum?
Bir umut olmasaydı kalbim avutur muyum?
Düşüm, hayat sebebim; asla uyutur muyum?
Ne yana yolum düşse, O hep solumda gezer.
08.09.2014
Mestane: Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine
Mustafa Hoşoğlu
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Hangi Piçten Türedi?
Hangi Piçten Türedi?
Türkler soykırım yapsa tükenirdi nesliniz,
Hangi piçten türedi sizin gibi soysuzlar?
Söyleyin de bilelim, neredendir aslınız?
Hangi piçten türedi sizin gibi soysuzlar?
11 sütü bozuklar soykırım var dediniz,
Tarihin neresinde bize tarif ediniz?
Vatana ihanetmiş bütün marifetiniz,
Hangi piçten türedi sizin gibi soysuzlar?
Türk Asıllı vekiller diyerek nam saldınız,
Kirinizi saklayıp tercihli oy aldınız,
Emperyalist emelin kucağında kaldınız,
Hangi piçten türedi sizin gibi soysuzlar?
Hangi Rus’un dölüdür babanız ve dedeniz?
Hinçak deresinde mi yıkanmıştır ebeniz?
Taşnak’tan mı yük aldı şu aşüfte gebeniz,
Hangi piçten türedi sizin gibi soysuzlar?
Türkün-Kürtün oyuyla seçilmişsiniz sizler,
Ermeni’nin kanından kimyanızda var izler,
Görevi hep ihanet, dölleri belirsizler,
Hangi piçten türedi sizin gibi soysuzlar?
Yeryüzünde bir kavim olmaz böyle aşağı,
Kafire hakarettir, desem Alman Uşağı,
Bal gibi geldi size kafir soyun başağı,
Hangi piçten türedi sizin gibi soysuzlar?
Size akıl vermesin şu hendek mimarları,
Lağımlarda yapılmış onların tımarları,
Anırmak size düştü susunca himarları,
Hangi piçten türedi sizin gibi soysuzlar?
Şanı Yüce Milletim her tedbiri almalı,
Bu hain köpekleri milliyetten silmeli,
Her fert bu hainleri kanı bozuk bilmeli,
Hangi piçten türedi sizin gibi soysuzlar?
Anadolu tek vücut, kardeştir Türk ile Kürt,
Onlarca halk bir olup bu toprağı etti yurt,
Midemizi bozmasın üç beş tane çakal, kurt,
Hangi piçten türedi sizin gibi soysuzlar?
Mustafa HOŞOĞLU
04.06.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Hanımeli
Bahçede hanımeli
Kokusu eder deli
O kız bana sevdalı
Bakışlarından belli.
Bahçede hanım eli
İncedir yarin beli
Sözleri çok tatlıdır
Bala bulanmış dili.
Hanımeli durulmuş
Birbirine sarılmış
Bir kez bakmadım diye
O yar bana darılmış.
Çiçeğin açar yaza
Sarı bakar beyaza
Pembesi de narindır
Çeker kendini naza.
İnce, narin boyludur
Pek de uysal huyludur
Çiçeklerin içinde
Hanımeli soyludur.
Böceğin benim yarim
Sensiz azar efkarım
Hanımeli gel dese
Bu dünyadan çıkarım.
08.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Hani Alım Balımdın? .........O
Hani Alım Balımdın?
Geçmişi anıp deşme,
Yaram çok derin eşme,
Köyden gittin gideli,
Gözlerim iki çeşme,
Koşuştuğumuz yollar,
Dolaştığımız bağlar,
Yasımızı tutuyor,
Başı dumanlı dağlar.
Hani alım balımdın,
Biricik sevdalımdın,
Yaşayamazdık ayrı,
yaprağımdın, dalımdın.
Koşuştuğumuz yollar,
Dolaştığımız bağlar,
Aşkımızı soruyor,
Başı dumanlı dağlar.
Ne çabuk unut muşsun,
Başkasını bulmuşsun,
Hani verdiğin sözler?
Gittin elin olmuşsun!
Koşuştuğumuz yollar,
Dolaştığımız bağlar,
Çobanlara soruyor,
Başı dumanlı dağlar.
Nerdesin arıyorum?
Her yere soruyorum,
Bir gün gelirsin diye,
Hasretle bekliyorum!
Koşuştuğumuz yollar,
Dolaştığımız bağlar,
Yağmurlara soruyor,
Başı dumanlı dağlar.
Mustafa Hoşoğlu
18.07.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Hani Bayram Nerede?
Hanı Bayram Nerede?
Bayram ise barış olsun
Hanı bayram nerede?
Güzellikte yarış olsun
Hanı bayram nerede?
Dostluk daim güzel olsun
Muhabbetler özel olsun
Kalbe huşu nazil olsun
Hanı bayram nerede?
Yüreklerde kin olmasın
Yeryüzünde kan olmasın
Gözü yaşlı can olmasın
Hanı bayram nerede?
Yeryüzünde fesatlar var
Hain, zalim Esed’ler var
Kucaklarda cesetler var
Hanı bayram nerede?
Zulüm gezer öbek öbek
Yaş görmemiş, aylık bebek
Öldürenler vahşi köpek
Hanı bayram nerede?
Mazlum kaçar aman için
Sığınacak liman için
Bomba, füze İman için
Hanı bayram nerede?
İslam; barış, adalettir
Kin üretmek dalalettir
Öldür demek melanettir
Hanı bayram nerede?
Mustafa Hoşoğlu
06.06.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Hanife’ye Koca
Hanife’ye Koca
Hocam, ne olur sana!
Bu zulüm çok insana
Herkese çare buldun
Hanife’ye bulsana.
Çok uğraştı şu Zuhal
Ne düş kaldı ne mahal
Kısmeti mi bağlı, ne?
Edemedi bir hemhal.
İzmir’den gide gele
Hal kalmaz dize, bele
Bulup bırakamadı
Kendini müşfik ele.
Ne hol kaldı ne loca
Küstü menemen, Buca
Oku, üfle, niyaz et
Hanife’ye bir koca.
Herkes duydu bu adı
Hem doğu hem de batı
Son bulsun şu acılar
Gelsin izdivaç tadı.
Zavallı hep ağlıyor
Ciğerleri dağlıyor
Şu koca hasretinden
Karaları bağlıyor.
Bu kaçıncı karavan
Geçiyor gelen kervan
E kız ağlayup durma
Birazcık hızlı davran.
Kâh sustu kâh utandı
Müzminliğe atandı
Gelen pas geçti oni
Kulüplere dadandı.
Ey gözini sevduğum!
Nefesi güçlü hoca,
Tez zamanda bulasun
Hanife’ye bir koca....Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
16.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Harekat Vacip Oldu
Harekat vacip oldu
Edilemezdi tehir
Mademki şer akıyor
Kurutulsun bu nehir.
Şu Fıratın kenarı
Olsun Barış Pınarı
Türk denen şu mimarı
Kendine bildi mahir.
Mehmedim şimdi yolda
Hem sağdadır hem solda
Şerefin gezer dilde
Senin soyun pek tahir.
Keferenin mitleri
Ördüler şer çitleri
Uslanmaz bu itleri
Mevlam sen eyle kahir.
Zulüm eder canlara
Girer masum kanlara
İnsanlık çok onlara
Bunların yeri ahır.
Şerefsiz bilmez haya
Salladılar sahaya
Yayıldılar vahaya
Çobansız kaldı nahır.
Zafer denen bu muştu
Mehmedim sa düştü
Şaşkına çevir puştu
Senin elinde sihir.
Küfür fitne taşıyor
İnsaf ehli şaşıyor
Dünyaya kin kusuyor
Yahudi denen zehir.
Zulüm ayyuka çıktı
İnsanlık bundan bıktı
Kefere yaktı-yıktı
Ne köy kaldı ne şehir.
Yigit Mehmedim izde
Hem tepede hem düzde
Karanlık iş yok bizde
Bizim işimiz zahir.
Dua düşmesin dilden
Hakkı bırakma elden
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Urfa sahillerinden
İman eyledi zuhur.
Vur Aslanım kafire
Sakın verme hiç fire
Adını yaz zafere
Senin elinde mühür.
Mustafa Hoşoğlu
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Hasbahçe Sakinleri
Hasbahçe Sakinleri
Sevgi ile bakışır,
Has bahçe sakinleri,
Mutlulukta yarışır,
Hasbahçe sakinleri.
Dillerinde nezaket,
Sözlerinde bereket,
Neşe,sohbet, muhabbet,
Hasbahçe sakinleri.
İyilik dilekleri,
Güzele emekleri,
Sımsıcak yürekleri,
Hasbahçe sakinleri.
Yumuşaktır hisleri,
Ülkemizin Miss’leri,
Görün şu prensesleri,
Hasbahçe sakinleri.
Ateşin Prensesi var,
Cana can, Canan’ı var,
Aynur’u, Nilay’ı var,
Hasbahçe sakinleri.
Gönül Gözüm ordadır,
Hatice hep yoldadır,
Berat çok uzaktadır,
Hasbahçe sakinleri.
Muhafızlar olmalı,
Güzeller korunmalı,
Şerden sakındırmalı,
Hasbahçe sakinleri.
Bahçeye sur gerelim,
Kamerayla örelim,
Dört bir yanı görelim,
Hasbahçe sakinleri.
Şaşınca sağı solu,
Bilge gösterir yolu,
Metin güvenlik kolu,
Hasbahçe sakinleri.
Mustafa kale gibi,
Adnan Yıldırım gibi,
Gözümün nuru gibi,
Hasbahçe sakinleri.
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Mustafa Hoşoğlu
05.01.2009
dost kalemler:
Sevgi dolu yurekleri
Guzel kokulu cicekleri
Tatli muhabet.sohbettir sozleri
Hasbahce sakinleri..... :-))) Aynur
Mustafa Hoşoğlu
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Hasbihal
Ben de soluyorum,hazanla güzle
Bu bir itiraftır, şiirle sözle
Bir bir dökülüyor ömür yaprağı
İster aşikar et, istersen gizle.!
........İdris İspiroğlu
Şu hazan mevsimi ömrüme ayna
İstersen hüzünlen, istersen oyna
İçimde ateşler alevden yumak
Soğumaz ne etsen, ah çekip kayna.
....Mustafa Hoşoğlu
Kaynaya kaynaya duruldum gayrı
Çok yokuş tırmandım yoruldum gayrı
Alevler neylesin kor yüreğime
Sevdayı verene sarıldım gayrı..
...İdris İspiroğlu
Ağlattı güldükçe yalan dünyaya
Niyetim var idi yükselmek aya
Ne kanat bıraktı ne açılan kol
Uçmaktan vazgeçtim bıraksa yaya...
......Mustafa Hoşoğlu
Nadim olur elbet dalan dünyaya
Kırk kocadan arda kalan dünyaya
Almadık bir neşe bunca yaşadık
Meyletmedim keder salan dünyaya..
.......İdris İspiroğlu
Beyhude ah ettim sesim duyan yok
Hakikat neylesin görüp uyan yok
İhtiras nefisle birlik olunca
Mideler çatlasa gözü doyan yok.......
Mustafa Hoşoülu
İşaret gerekmez hep yollar ayan
Kanadım kırılmış kalmışım yayan
Benliği üstünden çekip soyarsan
Düzen tutmaz telim mest olmaz duyan...
.İdris İspiroğlu
Neylesin bu gönül coşar durmadan
Dermanı bitse de koşar durmadan
Bir hayal deryası daldı gidiyor
Sadık dost dedikçr şaşar durmadan....
.....Mustafa Hoşoğlu
Düşenin olmazmış dostu yareni
Dertleşme
Bir kimse bulunmaz selam vereni
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Minnet Hakk' a olsun dost ancak odur
O' nunla iyi tut bozma aranı......
......İdris İspiroğlu
Dostu zor bulunur bir kez düşenin
Bozulur kimyası cebi şişenin
İmandır insanı adam eyleyen
Özü cevher olur Hakta pişenin..
......Mustafa Hoşoğlu
Yol açık olunca gerek yok ize,
Vahiyler kitapla sunulmuş bize,
Tembellik var ise bahane hazır,
Cüceler devleşir zor gelir göze.....
.....İdris İspiroğlu
Fazla söz gerekmez, sözün hak olsun
Harama yanaşma özün pak olsun
Arkandan çulsuzdu diyene boş ver
İlahi durakta yüzün ak olsun....
.......Mustafa Hoşoülu
Mustafa Hoşoğlu
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Hasenatı Şiar Kıl Ebediyen Sulbüme
Hasenatı Şiar Kıl Ebediyen Sulbüme
Hayat ne işe yarar paylaşmak olmayınca?
Yarınlar senin değil sevgiye boğmayınca.
Karanlığın kötüsü gündüzün olanıdır…
Güneş ışık saçar mı içine doğmayınca?
Asıl güneş yürektir; sevgiyi dost ederse,
Yıldız ışığa muhtaç sevgi ondan giderse.
Menfaat bit köpüktür değer değmez kaybolur,
Ömrün hasadı bitmez,sevgisini ekerse.
İyiliği yap unut, bekleme nemasını,
Yürek sesine bırak, düşünme temasını,
Gücünün nispetinde her daim verici ol,
Zerreden tebessüme, arama şemasını.
Bir yudum su bağışla, ama riyasız olsun,
Elin uzanmıyorsa düşün,yüreğin dolsun,
Sefili azarlama, kendini koy yerine,
El açana dua et, seni hep gelsin bulsun.
Ya Rab! niyazım sana,merhamet kıl kalbime,
Cömertlik bayrağını ihsan eyle celbime,
Sahabeyi, Enseri, gözümden uzak tutma,
Hasenatı şiar kıl ebediyen sulbüme.
Mustafa Hoşoğlu
17.09.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Haset
Haset
Kıskanan haset eder
Gönlünü ceset eder
Dostunu çekemeyen
Ruhunu fesat eder.
Dinde yeri olamaz
Kalbi huzur bulamaz
Hasetle beslenen ruh
Huzur satın alamaz.
Eşeler temelleri,
Şer eder emelleri
Yanan bir odun gibi
Yok eder amelleri.
Haset yapan hastadır
Sanılmasın ustadır
Bu dertle dolan gönül
İki cihan yastadır.
Hasetle olmaz hayır
Bu yol her daim bayır
Sevgi ile nefsini
Gel bu beladan ayır.
Haset hep besler kini
Düşmanlık geçer bini
Huzur ve barış için
Rehber et İman, dini.
Mustafa Hoşoğlu
06.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Haset Ve Kaset
Fabrika oldu haset,
Üretti onca kaset,
Bu nasıl bir feraset?
Maksat sandığa bir set.
Sahalarda vandallar,
Ellerinde mandallar,
Bu zavallı hantallar,
Maksat sandığa bir set.
Yüreklerinde fesat,
Dimağ akıldan kesat,
Sanırlar olduk Esed,
Maksat sandığa bir set.
Devirdiler bir lider,
Geleni ondan beter,
Şimdi yollar bir gider,
Maksat sandığa bir set.
Ne açtırlar ne toklar,
Ne mevcutlar ne yoklar,
Fırladı yaydan oklar,
Maksat sandığa bir set.
Birinin zikri ahta,
Birininki eyvahta,
Birleştiler günahta,
Maksat sandığa bir set.
Üç yıllık teknik takip,
Yazmaktan bezdi katip,
Dile dolasın hatip,
Maksat sandığa bir set.
Siz yeter ki dost olun,
Bir birine post olun,
İsterseniz host olun,
Maksat sandığa bir set.
Trilyonluk aletlerle,
Montajcı veletlerle,
Olmayan biletlerle,
Maksat sandığa bir set.
Söz cımbızla seçilir,
Hakikatten kaçılır,
Yalan dolan saçılır,
Maksat sandığa bir set.
25.02.2014
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Mustafa Hoşoğlu
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Hasret
Hasret
Dedim:Hasret nicedir, var mı belli tarifi?
Dedi: Anlarsın dostum olmaz öyle peşince,
Dedim:Çok bekleyemem nerde yaşar arifi,
Dedi: Küsme hak söze yaraların deşince.
Hasret,uçan bir kuştur dost edinir hazanı,
Temelinde hüzün var,sevmez oyun bozanı,
Kavuşanı bulunmaz, pek çok olur yazanı,
Hayattan sökülemez, hayret edip şaşınca,
Kalem hatırı için ufak tefek yazarım,
Bir şey yapayım diye yapılmışı bozarım,
Düştüm hasret bağına hazan ekip kazarım,
Aklımdan çıkaramam hayalime düşünce.
Elimde kazma kürek yer açarım taneye,
Hasret başaklarını ektim gönül haneye,
Ölümü arzularım düşmekse meyhaneye,
Cehennemi yaşatır yüreklerin pişince.
Yüreğim alev alev içimde yanar tandır,
Dostlar akıl veriyor” git de o yari kandır,
Beni bu hale koyan yare kaynayan kandır
Ateşler kaçar benden göz bebeğim şişince.
Rabbime niyazım var” düşürmesin betere”,
İçimdeki sancıyı çevirmesin kedere,
Ağlamayı dost bildim,boyun eğdim kadere,
Hasreti tanır oldum, ciğerlerim eşince!
Hasret,vuslat arzusu,hayallerde buluşmak,
Leyla-Mecnun misali rüyalarda konuşmak,
Kula pek nasip olmaz isteyince kavuşmak,
İmkansıza yürüyen tarifsiz bir düşünce.
Mustafa Hoşoğlu
10.10.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Hasret Açmış Dallarum
Hasret Açmış dallarum
Ettum seni başa taç
İstersen bin bela aç
Bana zehir olsan da
Yine sendedur ilaç.
Her çimen sazak değil
Yollar hep tuzak değil
Böyle karamsar olma
Dost eli uzak değil.
Sis çöktü yollaruma
Derman yok kollaruma
O vefasuz nerdedur
Bakmayi hallaruma.
Hüzün taşır yollarum
Hasret açmış dallarum
Yarum gelecek diye
Gece gündüz kollarum.
Bilmem ne ederum var
Gönülden giderum var
Bu sevdaya düşeli
Bitmeyen kederum var.
Aşka bir yol ararum
Hep ballı dil ararum
İstemem dünya mali
Gönlüme gül ararum.
Mustafa Hoşoğlu
03.04.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Hasret Dediler
Hasret Dediler
İçimdeki ateş kor kor yanarken
Sevmenin bedeli hasret dediler.
Yarin hayaliyle zaman donarken
Sevmenin bedeli hasret dediler.
Kalbimin içine har mıdır dolan
Şu gülü dikensiz var mıdır bulan
Beni gurbet ele o yardır salan
Sevmenin bedeli hasret dediler.
Kaderim yüzüme güler mi dedim?
O yar benim için meler mi dedim?
Yaşlarım gelip de siler mi dedim?
Sevmenin bedeli hasret dediler.
Kuruyan bir göze nem sorulur mu?
Fışkıran hislere gem vurulur mu?
Volkanın içinde hiç durulur mu?
Sevmenin bedeli hasret dediler.
Vurgun yemiş gibi suskun bakışlar
Gönülden gönüle durmaz akışlar
Yarin her bir hali kalbim nakışlar
Sevmenin bedeli hasret dediler.
Duygular birikmiş, özlemim taşmış
Aklım bir çıkmazda, yolunu şaşmış
Gözlerim serapta, çöllere düşmüş
Sevmenin bedeli hasret dediler.
Mustafa Hoşoğlu
04.03.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Hasret Öldürür Beni
Dağları mekan seçtim,
Beklerim yarim gelsin,
İçimdeki yangını,
Eller nereden bilsin.
Çöller kavurur beni,
Gözyaşımı içerim,
Yarin hasreti ile,
Hep kendimden geçerim.
Ne dağ yaradı bana,
Ne çöl güldürür beni,
Fırtınalar dost bana,
Hasret öldürür beni.
Yarimden ayrılalı,
Dağı taşı yar gördüm.
Çayır çimen toplayıp,
Saçları diye ördüm.
Bir selfi çekeceğim,
Albüme asmak için,
Yarı arar dururum,
Kalbime basmak için.
Hasretin yamacında,
Hazanlar biçiyorum,
Yare vuslat yolunda,
Hep hicran içiyorum.
28.03.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Hasret Sensin
Yarim sensiz gönlüm iflah olmuyor,
Hasret sensin, ayrılık sen, sevgi sen.
Bu kalbime kimi koysam dolmuyor,
Hasret sensin, ayrılık sen, sevgi sen.
Ahu gözler yüreğimi kavurur
Hicran yeli küllerimi savurur,
Aşkın beni halden hale çevirir,
Hasret sensin, ayrılık sen, sevgi sen.
Hayal ettim, umut ettim eğlendim,
Gül yüzünü seyrederken dağlandım,
Yar aşkına kördüğümle bağlandım,
Hasret sensin, ayrılık sen, sevgi sen.
İki nefes arasında adın var,
Yüreğimin her yerinde yadın var,
Tarifi yok, deli eden tadın var,
Hasret sensin, ayrılık sen, sevgi sen.
Aşkımızla gurur duyduk, övündük,
Her zeminde sevgimizi savunduk,
Ayrılığa kader dedik, avunduk,
Hasret sensin, ayrılık sen, sevgi sen.
Şu talihin aşkımızdan öcü ne?
Yar ıslanan kirpiklerin suçu ne?
Yatır beni Kahve gözün içine,
Hasret sensin, ayrılık sen, sevgi sen.
18.03.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Hasret Yaman Acıdır! ..................O
Hasret Yaman Acıdır!
Hasret, yaman acıdır, gözü yollara diker,
Uykusuz koydu beni, sabah olmaz bu gece!
Uzaklarda bir el var, sanki elimi çeker,
Dostlar pervane olsa yeri dolmaz bu gece!
Nere baksam karanlık, sanki ışık yanmıyor!
Yüreğim alev oldu, buza tuttum sönmüyor!
Bin teselli düşündüm, yine gönlüm kanmıyor!
Gökten müjdeler yağsa yüzüm gülmez bu gece!
Şu gönül ahvalime ne ilaç var ne çare,
Ciğerim dikiş tutmaz, yüreğim pare pare!
Sihirli bir el gelsin, beni götürsün yare,
Lokman Hekim de gelse halim bilmez bu gece!
Bin ömür feda olsun yarin bir selamına,
Her şeyden çok muhtacım o tatlı kelamına,
Yer gök şahit olmadan aşkımın ilamına,
Mendil ipekten olsa yaşım silmez bu gece!
Mevt oldum her dakika, bir türlü doğamadım,
Hicran tüttü başımda, tutup da boğamadım,
Şu dünya mı küçüldü, içine sığamadım?
Ummana dalsam bile beni almaz bu gece!
Mustafa HOŞOĞLU
28.10.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Hasret, Yükü Kalbe Yığar
Dere akar taş arası
Yarim bakar kaş arası
Sevdalığa ara verdim
Olmaz böyle iş arası.
Dere suyun akar gider
Taşı, kumu yıkar gider
Kalem, yazma ayrılığı
Ciğerimi yakar gider.
Hasret değil bir meziyet
Can sıkıcı bir vaziyet
Gözyaşının kârı nedir?
Gel de bitsin bu eziyet.
Hasretindir düşümdeki
Hayalindir peşimdeki
Buz dağını erten şey
Ateşindir döşümdeki.
Hasret, yükü kalbe yığar
Vuslat ile rahmet yağar
Beklemekten ölen ruhum
Kavuşursak baştan doğar.
Bu hasreti nerden buldum?
Sararayım derken soldum
Baktım ki yâr gelmeyecek
Özlemini sever oldum.
Bülbül konar gülden güle
Aşk gezdirir ilden ile
Yâr hasreti çok derindir
Çevrilemez dilden dile.
Mustafa Hoşoğlu
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Hasreti Yaza Yaza
Hasreti Yaza Yaza
Sıla görünmez oldu
Aramızda dağlar var
Yine gözlerim doldu
Hasret kokan bağlar var.
Gurbet yeli sert olur
İnsan çabuk pert olur
Geçim yükü dert olur
Bu dert gurbete bağlar.
Hasret ne zaman biter?
Sıla gözümde tüter
Damımda baykuş öter
Nazlı yâr beni ağlar.
Ne günüm var ne gece
Kendimden geçe geçe
Hicranı çe içe
Yürekte erir yağlar.
Hasreti yaza yaza
Kavuşamadım yaza
Can dayandı boğaza
Sevda kalbimi dağlar.
Mustafa HOŞOĞLU
05.11.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Hasretin Dalgaları
Hasretin Dalgaları
Hasretin dalgaları
Kıyılarıma vurur
Kırk yıllık hatıralar
Hala içimde durur.
Dizde derman kalmadı
Şu sevdamın peşinde
Herkes suda boğulur
Ben aşkın ateşinde.
Şu sevda hep ağlatır
Kendisi ağlamaz mı?
Kırk yıl yollara bakmak
Ciğeri dağlamaz mı?
Derenin suyu gibi
Durmadan akıyorum
Aşk denen imkânsıza
Umutla bakıyorum.
Ben bakarum dereye
Dere bana bakar mı?
Derenun suyu gibi
Gönül suyu akar mı?
Sular aktı denize
Derenun taşı kaldı
Sevdaluktan hatıra
Gözümün yaşı kaldı.
Mustafa HOŞOĞLU
26.08.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Hastalık Oldu
Yar sana hislerim hastalık oldu
Gönül şifa diye bekler yazını
Sevdanı ararken hicranı buldu
Ne zaman tadacak vuslat hazını?
İstedim gönlümü gel kıl bahtiyar
Gönlüne mekan et, al bu tahtı yar
Gözüme bakarak eyle ihtiyar
Işık ol gönlüme, kesme fazını.
Arkadan bakılmaz çekip gidene
Mevla hoş bakar mı eza edene?
Kıvamında bırak, yazık bedene
Fazlası zarardır, bitir nazını.
Mevsim geçer baharıyla, yazıyla
Aşık inler nağmesiyle, sazıyla
Yaşamak kolay mı kalpte sızıyla?
Unuttun mu ey yar vuslat sözünü?
Huyların değişti, akla zararsın
Aşkın gizemini kime sorarsın?
Anlamış değilim, neyi ararsın?
Karşında duruyor, çevir gözünü.
Bu sevda ne zormuş, yolu çileli
Yokuşa sürdükçe eyledin deli
Hep seni sevmişim beni bileli
Anlamış değilsin aşkın özünü.
17.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Hastayım
Hastayım
Kızlar dua eylesin, uşaklar el kaldırsın,
Ter bastı, ateşim var kendimden geçiyorum.
Yok mu nefesi güçlü şu virüse dur desin,
Bu gün doktora gittim, ilaç da içiyorum.
Bitki çayları içtim fokur fokur terledim,
Biraz gezdim, az yattım, birazcık da hırladım
Zencefil, ada çayı, tarçın ve ekinezya,
Bakteri dostlarımı insaf diye zorladım.
Gerçekten hastayım ben, ne şaka ne latife,
Çok masum biri oldum huyum san ki kadife,
Bir ipek kadar narin, dokunsanız ağlarım,
Sağlık işi çok ciddi, kalmasın tesadüfe.
Mustafa Hoşoğlu
10.03.2009
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hatırlarım
O yarin bakışları hayalimde gün gibi,
Hafızamda saklıdır silinen satırlarım.
Yılların izlerini taşıyorum dün gibi,
Yaşanan her bir ize baktıkça hatırlarım.
Yar bana unut diyor, geçmişi silmelisin,
Tarih, tarihte kalsın, bu günü bilmelisin,
Mazı ile ağlama, yarınla gülmelisin,
Hangi derdine çare olmuştur yatırların?
Karmaşık hayallerim gün geçtikçe arındı,
Başımdaki saçlarım yıldızlara büründü,
Tünelin sonundayım, artık ışık göründü,
Ayağımın altından kayıyor sedirlerim.
Sayfamda yer kalmadı beşeri aşktan yana,
Dizler geçit vermiyor sefa-i meşkten yana,
Hislerim yoğunlaştı karanlık köşkten yana,
Toplanmayı bekliyor eskiyen çadırlarım.
Geceler günü yuttu, ne iz kaldı ne yolak,
Ayaklarım kayıyor, bastığım her yer sulak,
Dostlarım nerde kaldı? ne haber var ne ulak,
Yıllardır uğramıyor, nerdedir tatarlarım?
18.03.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Hayal Alır Düş Satarım
Hayal Alır Düş Satarım
Metelik yok, hırsım çoktur,
Hayal alır, düş satarım.
Gönlüm ferah, yüzüm aktır,
Eksik aşa bal katarım.
Üç kuruşa dubleks olmaz,
İhtirasım tripleks almaz,
“Dünya fani, bana kalmaz”
Diye diye stres atarım.
Ne bulursam onu yerim,
Yarın ola Mevla’m Kerim,
Uzak ise mundar derim,
Lokmaları çift yutarım.
Gönlüm zengin, korku bilmez,
Sermayeme halel gelmez,
Malım mülküm telef olmaz,
Ne çıkarım, ne batarım.
Helal servet gelmez hızla,
Kazanılmaz şeker-tuzla,
Kimin varı benden fazla?
Ban kefeni eş tutarım.
Toprak cömert, derin olsun,
Son mekanın serin olsun,
Bir gönülde yerin olsun,
Mermersiz de ben yatarım.
Mustafa Hoşoğlu
05.06.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Hayal İle Yaşamak
Hayalle yaşamanın ne sonu var ne başı,
Birazcık akıl devşir taşa vurmadan başı,
Bir gün davacı olur akıttığın göz yaşı,
//***Hakikatin sırrını Hak yolunda bilmişim,
//***Dost edindim Mevla’yı, ondan fayda bulmuşum.
Hırsına esir düşen ne Hak bilir ne mizan,
Tüketir insafını, beş para etmez izan,
Şeytan içinde iken arama oyun bozan,
//***Boşuna akan yaşı bir kalemde silmişim,
//***İlahi Adaleti kalbe şiar kılmışım.
03.08.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Hayal Turu
Hayalimde lavaş var,
Midemde bir telaş var,
Bu dünya kurulalı,
Güzellerle savaş var.
Bu gönül yolcu olmuş,
Hayalde bolcu olmuş,
Sevda eker, aşk biçer,
Çokça emelci olmuş.
Suallerde cevaplar,
Bilmem kaçtır sevaplar,
Cepte kuruş yok ama,
Aklımda hep kebaplar.
Coşar yüreğim benim,
Depreşir şiir genim,
Karşı durmaya kalksam,
Sancılanır bedenim.
Şiveden ağıza geç,
Gürbüzden yağıza geç,
Bütün boyları dolaş,
Kayı’dan Oğuz’a geç.
Kazaklar uzaktadır,
Çeçenler tuzaktadır,
Türkmenler, Azeriler,
Her daim kızaktadır.
Toz kondurmam hırkama,
Dönüp bakmam arkama,
Bu Ümmetin bekası,
Nasip olsun Irkıma.
Sarıl Hakkın İpine,
Bakma kulun tipine,
Kardeşliğe dikkat çek,
Öfke zarar küpüne.
01.12.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Hayalin
Yar senin caziben mest eder beni,
Kor olur içime düşer hayalin.
Sabırsız hallerim test eder beni,
Günbegün içimde şişer hayalin.
Yalandır, inanma darılsam sana,
Kendime kızarım kırılsam sana.
Mum gibi eririm sarılsam sana,
İçimi yakarken pişer hayalin.
Bu hayat zor bana aşkın olmasa,
Kulağım paslanır namen dolmasa,
Aklıma dur derdim sende kalmasa,
Bedenim ölse de yaşar hayalin.
Gülüşün neşemdir, sevdan haz bana,
Cilvene doyamam, nazın az bana,
Aklından geçeni sen de yaz bana,
Durmadan bağrımı deşer hayalin.
O yıldız gözlerin sıcağım olsun,
Uykunun mekanı kucağım olsun,
Bahçende goncalar çiçeğim olsun,
Sel gibi coşarak, taşar hayalin.
Hicranı duyunca yaşım göllenir,
Hasretin yaşatmaz, tenim küllenir,
Bir yudum aşk ile bağım güllenir,
Dağ gibi bentleri aşar hayalin.
Mustafa Hoşoğlu
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Hayalini Öperum
Yine gözüm takıldı
Senun ela gözüne
Dünyaları verurdum
Evet diyen sözüne
Fikirler çatışmadan
Dil durmaz atışmadan
Gel kavuşalım yarum
Yüreğim tutuşmadan
Aşkın ile teperum
Hayalini öperum
Ela bakışlı yarum
Gel ol benum siperum
Sensuz zulümdür hayat
Gönlün gönlüme dayat
Sen hep ela bakarken
Bu aşk olur mu bayat?
Yine tuttu inadum
Açılmayi kanadum
Hayalunla gülerken
İçten içe kanadum.
Şu yürekte harım var
Tutuşan bir narım var
Aklımdan hiç çıkmayan
Ela gözlü yarim var.
Mustafa Hoşoğlu
13.05.2017
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hayaller Gökte Uçar
Hayaller Gökte Uçar
Hayaller gökte uçar
Kalpte gedikler açar
Şefaat dağıtanlar
O gün gelince kaçar.
Hurafe üretenler
Mehdiler türetenler
Gelsin zulme dur desin
Hakka din öğretenler.
Hezeyana der Hadis
Hülya eseri hudus
Nerede kudretiniz?
Sizi bekliyor Kudüs.
Çalış diyor Yaratan
Putu kaldır aradan
Sorsan gökte uçuyor(!)
Yolu bilmez karadan.
Sahte veli takımı(!)
Yayıldı şer akımı
Sizi ortak mı kıldı?
Din gününün Hâkimi.
Şefaat değil gömü
Hakka aittir tümü*
Ne faydası olur ki?
Güneşe tutsan mumu.
Mustafa Hoşoğlu
15.12.2017
*Zumer: 44
Hudus: doğma, ortaya çıkma, oluşma
Mustafa Hoşoğlu
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Hayallerim
Şu benim hayallerim
Sanmayın burda biter
Var olan güzellikler
Ruhumu temsil eder.
Duyanlar şaşırmıştır
Şu erdemli halime
Nefsim alışamadı
Hit yapmış kemalime
Nefsimin asaleti
Beni hep üstün bildi
Ben de anlayamadum
Bu cevher nerden geldi.
Nefisler böbürlenir
Buna heva demişler
Şeytana küsemezler
Ekmeğini yemişler.
Yüzleri hiç kızarmaz
Toplumun pişkinleri
Balon gibi şişerler
Görünce düşküşleri.
Kabalık huyum değil
Ruhumda gezer sanat
Ben zaten uçuyorum
Bana gerekmez kanat.
Şu üç günlük dünyada
Menfaat ilk sırada
Hayrı hiç sevmesek de
Görünelim arada.
Kargayı rehber eden
Namı çöplükte gezer
Vicdanını yaşatan
Birgün zulümden bezer.
Mustafa Hoşoğlu
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Hayalperestlik
Hayalperestlik
Dalgayı düşünmeyip
Korumazsan limanı
Şu bir avuç Yahudi
Esir alır İmanı.
Senin gözün çok kara
Mezhebin etmez para
Bombala kardeşini
Kafirden medet ara.
Ne çalış ne de üret
Yeter sana boş cüret
Alem uzayda gezsin
Sen hurafeye diret.
Gece gündüz kelam et
Cin, periye selam et
Kıyamet kopmuyorsa
Uydur yeni alamet.
Allahım izan versin
Her kul fanidir dersin
İsa(A.S.) gökte deyince
Aklı nere gömersin?
Söz aramızda kalsın
İsteyen bir pay alsın
Beynin var zannetsen de
Sen akıldan çok kelsin.
Bilmem ki niye kılsın?
Bu haline kim gülsün?
Alem malı götürdü
Sen bekle Mehdi gelsin(!)
Yahudiler pişirdi
Nasara az şişirdi
Akletmeyen kulları
Bu hallere düşürdü.
Mustafa HOŞOĞLU
30.12.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Hayat 40' tan Sonra Güzel
Hayat 40' tan Sonra Güzel
Hayat 40 'tan sonra güzel
Gençlik çağı deli dolu
Tarih özel, sanat özel
Belli olur kalbin yolu.
Taş oturur tam yerine
Aklı buldun, dal derine
Sıcak yoldan geç serine
Bildin artık sağı solu.
Zayıf görür artık gözler
Sızlar durur hemen dizler
Buruşsa da gözler, yüzler
Yürek yine dolu dolu.
Büyümüştür çoluk çocuk
Yirmilerde evde küçük
Sevdam var der açık açık
Düğün için ara pulu.
Okumayan eş peşinde
Okuyanlar aş peşinde
Baba hala iş başında
Omuzundan atmaz çulu.
Ecel yakın yerde gezer
Nerde hasta onu süzer
Yalnızlıktan erkek bezer
Çaktırmadan yoklar dulu.
Kimi ağlar, kimi gülmüş
Anlıyanlar çoktan bilmiş
Ağır taşlar tek tek ölmüş
Dünya böyle satar kulu.
Çok yaşayan sanma veli
Fani dünya arar deli
Büyütmeden kırar dalı
Aklın çoksa sakla balı.
Mustafa Hoşoğlu
29.04.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Hayat 40' tan Sonra Güzel-2
Hayat 40 'tan Sonra Güzel-2
Gençlik çağı deli dolu
Hayat 40 'tan sonra güzel.
Belli olur kalbin yolu.
Hayat 40 'tan sonra güzel.
Taş oturur tam yerine
Aklı buldun, dal derine
Sıcak yoldan geç serine
Hayat 40 'tan sonra güzel.
Zayıf görür artık gözler
Sızlar durur hemen dizler
Buruşsa da gözler, yüzler
Hayat 40 'tan sonra güzel.
Büyümüştür çoluk çocuk
Yirmilerde evde küçük
Sevdam var der açık açık
Hayat 40 'tan sonra güzel.
Okumayan eş peşinde
Okuyanlar aş peşinde
Baba hala iş başında
Hayat 40 'tan sonra güzel.
Ecel yakın yerde gezer
Nerde hasta onu süzer
Yalnızlıktan erkek bezer
Hayat 40 'tan sonra güzel.
Kimi ağlar, kimi gülmüş
Anlıyanlar çoktan bilmiş
Ağır taşlar tek tek ölmüş
Hayat 40 'tan sonra güzel.
Çok yaşayan sanma veli
Fani dünya arar deli
Büyütmeden kırar dalı
Hayat 40 'tan sonra güzel.
Mustafa Hoşoğlu
29.04.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Hayat Benden Ne İstedin?
Hayat Benden Ne İstedin?
Yaşlı gözüm gülmek ister
Hayat benden ne istedin?
Gönlüm murad almak ister
Hayat benden ne istedin?
Ahan geldim gidiyorum
Külüm sönmez, tütüyorum
Gün geçtikçe bitiyorum
Hayat benden ne istedin?
Yare gülüm diyemedim
Aşk libası güyemedim
Acılardan tüyemedim
Hayat benden ne istedin?
Sırlarımı zahir ettin
Aşkı bana zehir ettin
Mutluğuğum tehir ettin
Hayat benden ne istedin?
Ömür kısa, emel çoktur
Dünyalıkta gözüm yoktur
Hep çekmişim, sen de çektir
Hayat benden ne istedin?
Sürükledin, daim yordun
Gülemedim, hesap sordun
Güneşimi sisle sardın
Hayat benden ne istedin?
Mustafa Hoşoğlu
19.07.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Hayat Beni Güldürmedin
Hayat Beni Güldürmedin
Attın gurbet ocağına
Hayat beni güldürmedin
İttin kurdun kucağına
Hayat beni güldürmedin.
Dermanım yok, kaldım naçar
Elem gelir, neşe kaçar
Dost bildiğim sırra göçer
Hayat beni güldürmedin.
Ömür verdin çabuk biten
Senden değil, benden giden
Vurdun beni onikiden
Hayat beni güldürmedin.
Beyaz diye sürdün kara
Şifa diye açtın yara
Gün geçtikçe soktun dara
Hayat beni güldürmedin.
Bağda boran biçiyorum
Hep ömürden iciyorum
Gelir gelmez göçüyorum
Hayat beni güldürmedin.
Başım derdi salar sandım
Çilem erir, solar sandım
Gönül hanem dolar sandım
Hayat beni güldürmedin.
Kırık kalbim tutar telden
Kirpiklerim çıkmaz selden
Gençliğimi aldın elden
Hayat beni güldürmedin.
Kanadım yok, koydun yaya
Hep uzaktan baktım aya
Daha gelmem şu dünyaya
Hayat beni güldürmedin.
Mustafa Hoşoğlu
22.05.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Hayat Çok Sıktı Gülüm
Hayat Çok Sıktı Gülüm
Vuslata seslendikçe
Kenardan baktı gülüm
Ayrılık rüzgarları
Sinemi yaktı gülüm
Bir kapıyı açtıkça
Yol uzadı koştukça
Şu yüreğim coştukça
Hep yaşım aktı gülüm
Hasret yolumu süzer
Hicran bağrımı ezer
Talih her kulu gezer
Bana mı taktı gülüm?
Aklımdan an/lar geçer
Anılar yanlar geçer
Gün gelir, günler geçer
Sabırlar bıktı gülüm
Aş yenirmi katıksız?
Saçım düştü vakitsiz
Dizim kaldı takatsız
Suyunu çekti gülüm
Kader büktü belimi
Hiç tutmadı elimi
Düşte gördüm ölümü
Hayat çok sıktı gülüm
Mustafa HOSOGLU
18.07.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Hayat Koyunca Posta
Hayat koyunca posta
Yüreğim düştü hasta
Derde derman olursa
Yapayım iki beste.
Umut bağladım halka
Yürüdüm düşe kalka
Denizde duramadım
Kıyıya attı dalga.
Damarda kan kalmadı
Bedende can kalmadı
Dediler sen yolcusun
Yolumda han kalmadı.
Yaşarım, safa bilmem
Hastayım, şifa bilmem
Bir ömür adadığım
O yardan vefa bilmem.
Orda burda dolaşma
Her güzele bulaşma
Seviyorsan emek ver
Aklın ile dalaşma.
Zordur sevda olayı
Sevmemek en kolayı
Yarim aç kollarını
Gel dolayı dolayı.
Mustafa Hoşoğlu
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Hayat Sevmekle Başlar
Hayat Sevmekle Başlar
Hayat sevmekle başlar
Sevmeyen yaşamıyor.
Eğer çatıksa kaşlar
O yürek coşamıyor.
Sev aşkın her halini
Çiçek açan dalını
Kovandaki balını
Aşk nefret taşımıyor.
Sevgi olsun dilekte
Posa kalsın elekte
Sevda yoksa yürekte
Aşk ile pişemiyor.
Ölü doğmuşsa vicdan
Gururdur kini tutan
Sevemiyorsan utan
Aşk kalbin kaşımıyor.
Diliyorsan keramet
Sevgiyi bol ikram et
Kalbe dolsun merhamet
Kin engel aşamıyor.
Aklın alırsa pullar
Dilenci olur yıllar
Razı değilse kullar
Ruh Hakka koşamıyor.
Mustafa Hoşoğlu
20.12.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Hayde Hayde Çilli Kız

Hayde Hayde Çilli Kız
Rus güzeli İrina
Dikiz eder aynadan
Ecnebi kızlaridur
Ortaluği kaynatan.
Heyde hayde çilli kız
Bakma bana zilli kız
Yabancıdan fayda yok
Ben isterum milli kız.
Tavuğuma kış dedi
Yureğıme düş dedi
Çevirma gözleruni
Bak bağa da piş dedi.
Heyde hayde çilli kız
Bakma bana zilli kız
Yabancıdan fayda yok
Ben isterum milli kız.
Biz bize coşayiduk
Ne güzel yaşayiduk
Kanumuza girmeden
Her derdi aşayiduk.
Heyde hayde çilli kız
Bakma bana zilli kız
Yabancıdan fayda yok
Ben isterum milli kız.
Aramuza daldılar
Mikroplari saldılar
Arz-ı endam eyleyup
Aklumuzi aldılar.
Heyde hayde çilli kız
Bakma bana zilli kız
Yabancıdan fayda yok
Ben isterum milli kız.
Posti sermiş güneşe
Ne hayâ var ne bişe
Biz böyle öğrenmeduk
Şaşurdum habu işe.
Heyde hayde çilli kız
Bakma bana zilli kız
Yabancıdan fayda yok
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Ben isterum milli kız.....Nakarat
Doğru yürü çilli kız
Bakmam sana zilli kız
Yosmalardan fayda yok
Ben isterum milli kız.....Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
16.07.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Haydın Dostlar Nöbete
Haydın Dostlar Nöbete
Haydın dostlar nöbete,
Zaman yok muhabbete,
İdam yetişmez ise,
Hainler müebbete.
Geçtik işin başına,
Pilan döndü boşuna,
Gece uzun olursa,
Cihat gitsin hoşuna.
Birlik duygusu geldi,
Dualar arşı deldi,
Bu coşkunun içinde,
İmanın gücü seldi.
Tüm yolları tutarız.
Hainlere çatarız,
Nöbet bizim işimiz,
Sokakta da yatarız.
Duyan kalkıp koşturdu,
İman bizi coşturdu,
Meydanı doldurmamız,
Kahpeleri susturdu.
Vatan daim gerilir.
Ders alınmaz verilir.
Bu İman sahipleri,
Bir ölür, bin dirilir.
Buradayız birlik için,
Ülkeye dirlik için,
Korkaklık bizi bozar,
Doğmuşuz erlik için..
Kardeş kardeşe sıkmaz,
İman, kaleyi yıkmaz.
Yahudi Uşağından,
Ne etsen adam çıkmaz.
Garibe himmet gerek,
Resule Ümmet gerek.
Vatan hainlerini,
Çöplüğe gömmek gerek.
Mustafa HOŞOĞLU
20.07.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Hayır-Şer
Hayır-Şer
Umutsuz olma gönül, dünyada çok kapı var,
Hayat ibaret değil yalnızca bir şekilden.
Kader-kısmet denilen elinde bir tapu var,
Bazen çokluk kavuşur vazgeçerken tekilden.
Belki hayır ondadır, senin şerdir dediğin,
Belki zehir olacak ilaç diye yediğin,
İmtihan dünyasında kapanmaz her gediğin,
Yaratanı unutup himmet umma vekilden.
Güzel olan her gülün dikeni yanındadır,
Tükenmeyen zenginlik kişinin şanındadır,
Ölüm dediğin olay bir çok kez anındadır,
Sen mezun olmaya bak Ol İlahi okuldan.
Başarı emek ister, kaçma sağlam ilkeden,
Kara bulut var ise kovmalısın ülkeden,
Tecrübe hazinedir, talep eyle bilgeden,
Birçok kez üstün olur bir akıl bir akıldan.
Akıldan hiç çıkarma sebepler zincirini,
Toprağını kontrol et dikmeden incirini,
Düşmanın olmasa da hazır tut hançerini,
Demiri az koyduysan hesap sorma çakıldan.
Mustafa HOŞOĞLU
21.06.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Hazan Gibi
Ben de soluyorum,hazanla güzle
Bu bir itiraftır, şiirle sözle
Bir bir dökülüyor ömür yaprağı
İster aşikar et, istersen gizle.! ........İdris İspiroğlu
Şu hazan mevsimi ömrüme ayna
İstersen hüzünlen, istersen oyna
İçimde ateşler alevden yumak
Soğumaz ne etsen, ah çekip kayna.....Mustafa Hoşoğlu
Kaynaya kaynaya duruldum gayrı
Çok yokuş tırmandım yoruldum gayrı
Alevler neylesin kor yüreğime
Sevdayı verene sarıldım gayrı.....İdris İspiroğlu
Ağlattı güldükçe yalan dünyaya
Niyetim var idi yükselmek aya
Ne kanat bıraktı ne açılan kol
Uçmaktan vazgeçtim bıraksa yaya.........Mustafa Hoşoğlu
Nadim olur elbet dalan dünyaya
Kırk kocadan arda kalan dünyaya
Almadık bir neşe bunca yaşadık
Meyletmedim keder salan dünyaya.........İdris İspiroğlu
Beyhude ah ettim sesim duyan yok
Hakikat neylesin görüp uyan yok
İhtiras nefisle birlik olunca
Mideler çatlasa gözü doyan yok.......Mustafa Hoşoülu
İşaret gerekmez hep yollar ayan
Kanadım kırılmış kalmışım yayan
Benliği üstünden çekip soyarsan
Düzen tutmaz telim mest olmaz duyan....İdris İspiroğlu
Neylesin bu gönül coşar durmadan
Dermanı bitse de koşar durmadan
Bir hayal deryası daldı gidiyor
Sadık dost dedikçr şaşar durmadan.........Mustafa Hoşoğlu
Düşenin olmazmış dostu yareni
Bir kimse bulunmaz selam vereni
Minnet Hakk' a olsun dost ancak odur
O' nunla iyi tut bozma aranı............İdris İspiroğlu
Dostu zor bulunur bir kez düşenin
Bozulur kimyası cebi şişenin
İmandır insanı adam eyleyen
Özü cevher olur Hakta pişenin........Mustafa Hoşoğlu
Yol açık olunca gerek yok ize,
Vahiyler kitapla sunulmuş bize,
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Tembellik var ise bahane hazır,
Cüceler devleşir zor gelir göze..........İdris İspiroğlu
Fazla söz gerekmez, sözün hak olsun
Harama yanaşma özün pak olsun
Arkandan çulsuzdu diyene boş ver
İlahi durakta yüzün ak olsun...........Mustafa Hoşoülu
İdris İspiroğlu-Mustafa Hoşoğlu
05.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Hazan Ömrüm
Hazan Ömrüm
Bir cemre misali gönlüme düştün,
Hazan ömrüm bahar oldu elinde,
Bu kalbim kaçtıkça peşine koştun,
Kırık kanat yuva düşler ilinde.
Bahtım gülmez bu talihle yüzüme.
Hasret gelip sindi benim özüme,
Yandım desem kim inanır sözüme,
Efsun mu var yarim senin dilinde?
Geçilmiyor duyguların önüne,
Aşk rüzgarı sürer kendi yönüne,
Dönüp bakmak fayda vermez dününe,
Boğulurken bu sevdanın selinde.
Bülbül öttü yine hazan dağında,
Aşk yeşerdi gül kokulu bağında,
Meğer gönlüm hala sevda çağında,
Hangi çiçek açmaz yarin dalında?
Yürek sesim; koş sevdana, gül dedi,
Madem senin adın gonca gül dedi,
Aşk korunda yanıp olsan kül dedi,
Maşukunu koyma kendi halinde.
Bu yaman aşk oldu benim baharım,
Boşa değil kalbimdeki bu harım,
Kaynadıkça hep artıyor buharım,
Damla damla topla beni gölünde.
Mustafa Hoşoğlu
22.12.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Hazım Sorunum Vardır
Hazım Sorunum Vardır
Her nükteyi yazamam
Yazım sorunum vardır.
Sözle kalbe sızamam
Nazım sorunum vardır.
Çok zayıfım nesirde
Duygularım esirde
Zaafım var tesirde
Tazım sorunum vardır.
Al diye bastıramam
Dostları küstüremem
Önceden kestiremem
Sezim sorunum vardır.
Başım darlığa gelmez
Düşene gönlüm gülmez
Aklım yol yordam bilmez
Çözüm sorunum vardır.
Ruhum içtenliğe ac
Gönlüm barışa muhtaç
Zulmü bilmedim amaç
Lüzüm sorunum vardır.
Cevap yok her suale
Hakka eyle havale
Düşüm düşmez tuale
Çizim sorunum vardır.
Aklım etse de hüma
Şarabı koymam dama
Şırayı sevdim amma
Üzüm sorunum vardır.
Hava değildir şişim
Makul olmaktır işim
Haramı sevmez dişim.
Hazım sorunum vardır.
Mustafa Hoşoğlu
13.06.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Heba Olmasın
Sözlerim ortaya isteyen alsın,
İçimde kalıp da heba olmasın.
Güzeli seçilsin, çirkini kalsın,
Süzülsün, elensin kaba olmasın.
Laf bulur yerini, varsa tayını,
Yarası olmayan bozar oyunu,
Anlamak isteyen alır payını,
Yolumuz yeter ki sapa olmasın.
Yerinde sayanlar ermez murada,
Erişmek isteyen koşar arada,
Terini akıtsın kimse sırada,
Özgürlük isteyen teba olmasın.
Sızlanıp dururuz, bulduk kolayı,
Saptırmak marifet her bir olayı,
Dilinden düşürmez kimse alayı,
Hastalık yayılıp veba olmasın.
Bahtımız karadır, görmedik akı,
Şarabı içmezdik sunmasa saki,
Merkebin bahtına semerdir baki,
Peşine gittiğin sıpa olmasın.
İş nedir bilmeyen sarayda gözü,
Tembellik işledi, çürümüş özü,
Nefesi koksa da büyüktür sözü,
Uykuya gömülen çaba olmasın.
21.02.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Heceyi Dize Dize
Heceyi Dize Dize
Heceyi dize dize
Türküleri dokurum
Köküm Of'a dayanır
Hem üfler hem okurum
Gerçekleri saptırır
Konuşur rumuz gibi
Domuz eti haram der
Faiz yer domuz gibi
Ben okuya okuya
Çekmişum çok eziyet
Okumak bişe değil
Üflemektir meziyet
Okudum molla oldum
Müderris olacağum
Ahiret bir bilinmez
Dünyada kalacağum
Gece gider gün gelir
İzleri karışmadan
Hiçbiri diğerinin
İşine karışmadan
Şifa bekleyenlere
Yağmur gibi yağarum
Corona illetini
Sigaramla boğarum
Kahve bakan güzele
Acayıp rüya gördüm
Dedum alayım oni
Başıma bela ördüm
Bedenim yatak yorgan
Ruhum nerde geziyor?
Sabahın ışıkları
Gözlerime sızıyor.
Mustafa Hoşoğlu
30.01.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Hedefim Aşk Zirvesi
Hedefim Aşk Zirvesi
Sevda tahsilindeyim sevgimi paylaşmadan,
Muhabbetten bihaber, hedefim aşk zirvesi,
Nasıl ulaşacağım bencillikten çıkmadan?
Neye talip oldumsa zehir oldu meyvesi.
Mutlak kazanç yok mudur bir şeyleri vermeden?
Gül kokuyu sunmaz mı yaklaşmadan,dermeden?
Vuslat mümkün değil mi aşka emek vermeden?
Başım yedi bitirdi yarin nazı, cilvesi.
Herkesin ilgisinde güzeller defilesi,
Başarı sahiplenir,sorulmaz vesilesi,
Toplumu toplum yapan kurallar silsilesi,
Çocuk neşteri sorar,nam peşinde kirvesi.
Aşkı gömdüm çöllere,filizini bekledim,
Tohum rüzgara teslim,beyhude emekledim,
Kuraklığın suçunu bulutlara yükledim,
Saban işini bilmez,azarı yer geyvesi.
Mustafa Hoşoğlu.
10.09.2011
Geyve: saban okuna takılan çivi.
Mustafa Hoşoğlu
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Hep kaçırır Uykumu
Hep Kaçırır Uykumu
Yarun elinde mumu
Sayar derede kumu
Girer rüyalaruma
Hep kaçirur uykumu
Yazma bağlar başina
Kalem çeker kaşina
O yarun gözlerine
Ben olmuşum aşina.
Bugün gönlüm dar dedi
Bende bir şey var dedi
Aç da gel kollaruni
Sıkı sıkı sar dedi.
Başumda paşa fesum
Uzaktan gelur sesum
Gel okuyayim seni
Çok eyidur nefesum.
Dedi oku yasini
Göreyim faydasini
Sen benum olacaksun
Ben gördüm rüyasini.
Dedi eyleme nazar
Nazar mezari kazar
Dedum benum nefesum
Her bir nazari bozar.
Mustafa Hoşoğlu
09.07.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Her Kadın Bir Şarkıdır
Her Kadın Bir Şarkıdır
Notasını bilirsen
Her kadın bir şarkıdır
Gözyaşını silersen
Her kadın bir şarkıdır.
Her biri benzer güle
Gönül verir bülbüle
Aşkı gelince dile
Her kadın bir şarkıdır.
Her hali bir servettir
Suskun hali evettir
Nazı aşka davettir
Her kadın bir şarkıdır.
Gülle kapısını çal
Kalbini edemaz lal
Aşk dilini eder bal
Her kadın bir şarkıdır.
Onu terkedip gitme
Yanlızlığa hiç itme
Ateş olsan da tütme
Her kadın bir şarkıdır.
Mevla'nın emaneti
Sorgular kehaneti
Hiç sevmez ihaneti
Her kadın bir şarkıdır.
İşlerine karışma
Hisleriyle vuruşma
Dili ile yarışma
Her kadın bir şarkıdır.
Gül, çiçek bilmelisin
Sözüne gelmelisin
Aşkından ölmelisin
Her kadın bir şarkıdır.
Ak deme karasına
Dokunma yarasına
Koy insan sırasına
Her kadın bir şarkıdır.
Sakın anlatma yoku
Diker kalbine oku
Ona şiirler oku
Her kadın bir şarkıdır.
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O etse sen eyleme
Kaşın gözün söyleme
Hemen geçer eyleme
Her kadın bir şarkıdır.
Yasın değilse yası
Aha döner duası
Sevmez kulakta pası
Her kadın bir şarkıdır.
Kadın daim güzeldir
Güzelliği ezeldir
Aşkı ile özeldir
Her kadın bir şarkıdır.
Bakışları yargıdır
Iç çekmesi korkudur
O da onun farkıdır
Her kadın bir şarkıdır.
Adı Ayşe, Fatma'dır
Kirpik bazen takmadır
Aşkı veba, sıtmadır
Her kadın bir şarkıdır.
Kapılma göze, kaşa
Bela edersin başa
Kendi kendine yaşa
Her kadın bir şarkıdır.
Mustafa HOŞOĞLU
28.12.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Her Nefis Fanidir

Her Nefis Fanidir
Her nefis fanidir, doğar ve ölür,
Var mıdır yarına elinde senet?
Düşünen yürekler bu sırrı bilir,
İyilik beklersen, gel önce sen et.
Nefreti büyütme, kalbine zarar,
Şifa; sevgidedir, onda kıl karar,
İçten bir tebessüm dünyayı sarar,
Hep hayra kanat çırp şerlere inat.
Barışı inşa et, nefret karmadan,
Sevgiler buluşsun yıkıp kırmadan,
Gönüller fetheyle Hakka varmadan,
Bir kalbi kazanmak en büyük sanat.
Sevginin kaynağı Hakk ile ezel,
Mevla’yı sevmeyen olamaz özel,
Ol can ile Canan bir ise güzel,
Gel, yürek köşkünü aşk ile donat!
Çeşitli yollarla dolu önümüz,
Hoşgörü deryası olsun yönümüz,
Başlangıç yeridir mutlak sonumuz!
İmanın kuş olsun, amelin kanat.
Ey Rabbim, biz seni arar, dileriz!
Kapını kaparsan nere gideriz?
Rahmetin gelmezse iflas ederiz,
Merhamet lütfünü üstüme bin at!
Yazılmış beratlar Hakkın elinde,
Hakikat kokusu zikrin yelinde,
Rengarenk gülleri bülbül dilinde,
Cennete açılan yol olsun Sırat.
Mustafa Hoşoğlu
25.05.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Her Nefis Sonunda İman Edecek.
Her Nefis Sonunda İman Edecek.
Tarlayı sürmeye kimse yanaşmaz,
Filizler sorulur dolgunlaşınca,
Tohumu okşayıp, sevip oynaşmaz
Koşulur hasada olgunlaşınca.
Fırsatçı çakallar malın denetler,
Kırk yıllık düşmanla dostluk kenetler,
Sürülür ortaya sahte senetler,
Yüzlerin sararıp solgunlaşınca.
Şerefli mahlukun sefil halleri,
Doğruyu anmaya varmaz dilleri,
Hakk sesi dinlemez, duyar zilleri,
Bir daha uyanmaz dalgınlaşınca.
Nefis,bir vahşi kurt,besleyip salma,
Düzelir zannedip hayale dalma,
Bu günden dizginle, yarına kalma,
Kimseyi tanımaz, azgınlaşınca.
Binlerce vebaldir bir tek ihanet,
Eğildin,süründün, bir de kıyam et,
Yeter ki doğru ol, kopsun kıyamet,
Yolların düzelir, düzgünleşince.
Nedamet halleri görür gibiyim,
Maziye isteksiz yürür gibiyim,
Başımı taşlara vurur gibiyim,
Ebedi yolculuk yakınlaşınca.
Her nefis sonunda iman edecek.
Meleği görünce aklı gelecek,
Yazık ki; bu tövbe boşa gidecek!
Mekanı görünüp kesinleşince.
Mustafa Hoşoğlu
06.12.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Her Şeye Canını Sıkma Ey Gönül!
Ne bu dert kalıcı, ne de bu ömür,
Her şeye canını sıkma ey gönül!
Ciğerin yakarak eyleme kömür,
Her şeye canını sıkma ey gönül!
Beşeri aşk ise fazla asılma,
Eline geçenden asla kasılma,
Mal sevdası ile güçten kesilme,
Her şeye canını sıkma ey gönül!
Yalancı kim ise kendi üzülsün,
İster şerre batsın, ister düzelsin,
Rabbine kul isen sen en güzelsin,
Her şeye canını sıkma ey gönül!
Beynini zorlama, unutmayı bil,
Kalbini horlama, avutmayı bil,
Gözünü darlama, uyutmayı bil,
Her şeye canını sıkma ey gönül!
Her güzelde olmaz gamzeli yanak,
Yürek coşmuyorsa neylesin dudak?
Bedenin çürürse, kurur dal budak,
Her şeye canını sıkma ey gönül!
Her sevda çekilmez, hasreti yakar,
Maşukun gözleri hep yola bakar,
Tükenen seneler ömründen akar,
Her şeye canını sıkma ey gönül!
30.01.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Hesapsız Olma
Hesapsız Olma
Doğrudan yanayım, olsa da hatam,
Sıradan bir kulum, olmadım paşa,
Hakk beni an dedi, kolundan tutam,
Veradan beslenir Sonsuz temaşa.
Bozkıra güvenme serttir ovası,
Rüzgârla dalaşır soğuk havası,
Güzeli can olur, sıcak yuvası,
Oradan geçerken taç eyle başa.
Yüreğim sevdikçe güneşim batmaz,
Aşkı kaybetsem de yüreğim satmaz,
Çamur iz bırakır, doğruya tutmaz,
Karadan kaçarken toslama taşa.
Büyüklük kalptedir, kirlenir sözle,
Hakk lütuf ettiyse sırrını gizle,
Gözü açmak yetmez, gönülden izle,
Sıradan bakarsan kalırsın şaşa.
Yürekten sevmektir yarı yar eden,
Böbürlen demiyor Yoktan Var Eden,
Kibirle bakmaktır kalbi kör eden,
Hayırdan uzaksan ister bin yaşa.
Geçmişin inkârla nesepsiz olma,
Ömrünü harcarken hesapsız olma,
Mevla’nın Aşkından nasipsiz olma,
Oradan dönen yok, düşünme, hâşâ!
Mustafa Hoşoğlu
28.12.2014
Vera: Takva, ileri takva.
Mustafa Hoşoğlu
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Hırlama Yalan

İt iti ısırmaz, gitmez hoşuna
Sevinip dışarı fırlama, yalan
Sakın ha ümitvar olma boşuna
Nutuklar sahtedir, hırlama yalan.
İtleşmiş milleti çağırır biri
Hiç biri İmanı istemez diri
Hamaset nutkuyla kapatır kiri
Toplanır görünür, turlama yalan.
Füzeler, atılmış desinler diye
Müminler oyunu yesinler diye
Bir umut yüreğe koysunlar diye
İşgalin vaktidir, zırlama yalan.
Beyanlar verilmiş, koptu kopacak
Oklar fırlatılmış, eldedir naçak
Kolları kesmişler ne etsin bacak
Ateşe körüktür, karlama yalan.
Hiç berrak olmadı zulmün kafası
Gününü bekliyor planın ifası
Kavurun İmana yoktur şifası
Pastayı bölmüşler, zorlama yalan.
Şu dilbaz kefere atışır sanma
Menfaat ortaklık, çatışır sanma
İslamın yangını yatışır sanma
Gerilim sunnidir, horlama yalan.
07.04.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Hicran
Hicran
Hicran, ayrılık demek,
Onunla başlar keder.
Vuslata yoksa emek,
Dert diyene bu yeter.
Issız kalır otağın,
Buza döner yatağın,
Hareketsiz dudağın,
Ayrılık var, der kader.
Unutulmaz bir acı,
Kar beyaz eder saçı,
Gözlerin görmez tacı,
Hasret burnunda tüter.
Gözden boşaltır yaşı,
Eritir kalem kaşı,
Ya kör eder ya şaşı,
İnsanın feri gider.
Hicran, ömre felaket,
İç, kalbini helak et,
Mezarlığa bereket,
Başında baykuş öter.
Mevla’m vermesin başa,
Katmasın suya, aşa,
Hep sevdiğinle yaşa,
O zaman dertler biter.
Mustafa Hoşoğlu
15.02.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Hicranı Çeke Çeke
Hicranı Çeke Çeke
Hicranı çeke çeke
Koptu hasret bağlarım
Yaşımı döke döke
Gece gündüz ağlarım.
Yar gitti gelmez oldu
Halimi bilmez oldu
Yaşımı silmez oldu
Viran oldu bağlarım.
Canıma kast eyledim
Geceyi post eyledim
Baykuşu dost eyledim
Issız kaldı dağlarım.
Yüreğimde kor dinmez
Aşkın alevi sönmez
Gidenler geri dönmez
Boşa umut bağlarım.
Yakıyor sensizliğim
Haykırır sessizliğim
Çırpınır güçsüzlüğüm
Bilmem nasıl eğlerim?
Aklım uçtu yay gibi
Ruhum arsız tay gibi
Gönül coşar çay gibi
Hasret ile çağlarım.
Mustafa Hoşoğlu
19.12.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Hicranın Ateşi
Hicranın Ateşi
Hicranın ateşi seveni yakar,
Aşığın yüreği daim hardadır.
Ayrı düşen gönül hep yola bakar
Gül için şakıyan canı dardadır.
Gönülden seveni ayrılık bulur,
Çok azı dünyadan muradın alır,
Kiminin nikahı mahşerde kalır,
Acının hikmeti yüce sırdadır.
Tüm asi rüzgarlar hep bana eser,
Hüzünlü yüzüme aynalar küser,
Dermanım bilenler kenarda susar,
İyi gün dostlarım acep nerdedir?
Şu yüce dağların karlısı mıyım?
Bilmem ki kulların şerlisi miyim?
Her acı diyarın yerlisi miyim?
Ne yana yol alsam canım kordadır.
Feryadım göklerde, ne bilsin yerler,
Yaş ile silinmez yürekten kirler,
Çaresiz kalınca sevmedi derler,
Gözüm yaş içinde, aklım yardadır.
Aşka giden ayak bir an yorulmaz,
Aşkından uzakta gönül durulmaz,
Ayrılık ateşi neden sorulmaz,
Aşk yeli nerdeyse maşuk ordadır.
Mustafa Hoşoğlu
25.11.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Hindi Kazana İndi
Hindi Kazana İndi
Ahan geldi yeni yıl
Hala almadum bilet
Cebumde para yoktur
Noel Babaya ilet.
İkramiye çıksaydı
Çok fakir bulacaktum
Bilet almadum ama
Sonradan alacaktum.
Hindi kazana indi
Şeytan şişeye sindi
İblis akletmeyeni
Noel babayla bindi.
Ne hahamsın ne papaz
Neden işin papazlık?
Bilmeyenler öğrensin
Buna derler yobazlık.
Kutlama gönderiyor
Kazanında yok hindi
Nasara' ya uyma der
Bu ayet kime indi?
Noel Baba bacadan
Girer imiş tomardan
Bizim Müslüm Baba da
Hiç çıkmıyor damardan.
Mustafa Hoşoğlu
01.01.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Hindi-Temel
Hindi-Temel
Temel, Dursun uçakla cehenneme uçtular.
Biz müslümanız deyip zebaniye koştular.
"Ne işimiz var burda" diye küpe bindiler
Verilen bu kararda bir yanlış var sandılar.
Zebani der: Uşaklar yeduğunuz hindiler
Sizi untmayarak burda bulup bindiler.
Her zaman keskin sirke zarar verir küpüne
Hangi hoca söyledi vur şişenin dibine?
Müslümanım diyerek yaşarsan ehlisalip
Cehenneme razı ol, olma cennete talip.
Bir dini yaşayan zat başka dinden olamaz
Dünyada yüz çeviren ahirette bulamaz.
Zebani der" Ey Temel! buni bağa ne dersun
Araduğun cenneti sağa şişeler versun"
Şişe-hindi yetmedi, unuttun Hu demeyi,
Kaç sarşın Rus ile aldattun Fadime'yi?
Haçan dünyada idun hep Nataşa aradun,
Evine bakmaz idun, İrina'ya yaradun.
Şimdi niye arasun habu işte çelişki,
Ben mi soyledum sağa kur nikahsız ilişki.
Siz buraya gelmeden biz çok kafa yoraruk
Burası dünya değil, hesabi biz soraruk.
Cennet eyi kul için, kazanılmaz totodan,
Böyle kapıda kalur fetve alan FETÖ' dan.
FETÖ denen o iblis çalıştı papazlara,
Biz Cenneti kapattuk haboyle yobazlara.
Mustafa Hoşoğlu
10.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Hitler’in Oyunu
Hitler’in Oyunu
Dünya hırsı olmasa,
Her gün bayram olurdu.
Akan ümmetin kanı,
Ancak o dem dururdu.
Hırs, İman’ın düşmanı,
Hiç sevmez adaleti,
Ümmet şuurdan yoksun,
Seyreder rezaleti.
Değneksiz dünya buldu,
Yahudi denen itler,
Katletti sanıyorduk:
Numara yapmış Hitler.
Hakiki Yahudilik,
Anadan gelen imiş,
Hitler’in zulmettiği,
Babadan kalan imiş.
Hitler’in yaptıkları,
Dünyaya bir çalımdır,
Meğer Yahudi başı,
Hitler denen zalimdir.
Baba soyundan gelen,
Hitler için koyundu,
İsrail Devletini,
Kurmak için oyundu.
Devleti kurmak için,
Davetler hiç bitmedi,
O güne dek Yahudi,
Filistin'e gitmedi.
Sözde sürgünden sonra,
Mecburen göç etmişler,
Filistin'e gelerek,
Devleti taç etmişler.
Devlete zemin için,
Dal eğmiş yaprağını,
Üç-beş satılmış bulup,
Almışlar toprağını.
Yahudi olan yerde,
Oyun var, hile vardır,
Onlar yok olmadıkça,
Dünya her daim dardır.
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Mustafa Hoşoğlu
07.10.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Hoca Çıktı Minbere
Hoca Çıktı Minbere
Hoca çıktı minbere
Cennet cehennem diyor
Kimi kulağın açmış
Kimi kendini yiyor.
Kulak verdim vaaza
Hoşuma gitmez gibi
Mevzular epey derin
Bu güne bitmez gibi
Muallak fetvalardan
Biraz da kafam şişti
Kapalı kalan yönün
Izahı bana düştü.
Kuran'da hepsi mevcut
Bütün ana çizgiler
Hep önde bulur vücut
Nefsten gelen sezgiler.
Namazı dosdoğru kıl
Her zikir ondadır bil
Kim zekatı vermezse
Onu defterinden sil
Zekatın hükmü farzdır
Yok ilgası, gizlisi,
Sadakanın sınırı:
İhtiyaçtan fazlası
Hakk için şehit olmak
Cihadın has taşıdır
Gönülden infak etmek
Cihadın en başıdır
Hoca verin dese de
Sözleri sana bana
Kazandığı kesede
Hiç pay çıkarmaz ona
Bir kaç kuruş madenle
Nefisler avutuldu
Muellefetül kulup
Ne çabuk unutuldu
Bazı menkıbelerden
Uzak kalamıyoruz,
Konu infak olunca
Fırsat bulamıyoruz.
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Mustafa Hoşoğlu
18.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Hocam
HOCAM
Kur’an-ı meslek seçtin, öğretirsin bizlere,
Bu güzel anahtarı VER bize İlknur Hocam!
Kırk yıl köle oluruz bir harf için sizlere,
Cennet’in Kokusunu SÜR bize İlknur Hocam!
Rabbimin ilk Kelamı oku oldu kullara,
Önce Kur’an-a koşun sonra diğer kollara,
Bu Yüce Emir için düşmüşüz bu yollara,
Faydalı ilimleri SER bize İlknur Hocam!
Müminlerin kalbinde Kur’an’dır anayasa,
Gönüllere şifadır, uğramaz keder, tasa,
Meşgul olan hanımlar olurlar HAYRÜNİSA,
Sünnete çıkmayan yol NAR bize ilknur Hocam!
Tecvit: Süslemek demek, güzel kılar Kelam’ı,
Hakk’a şükrü sunalım, Ol Nebiye Selamı,
Dünya güzel ahlakta bulsun Kutsal İlamı,
Kur’an-ın Ahlakını KAR bize İlknur Hocam!
Yaşımız geldi geçti, mahrum kaldık bu Yoldan,
Açtın bize gönlünü, ilme kavuştuk boldan,
Gülleri sundun bize, deriyoruz her daldan,
Tebessüm siman ile VAR bize İlknur Hocam!
Harflerin gizeminde hecelere dalarız,
Değince Kur’an Nur’u huzur ile dolarız,
Vakit namazlarını cemaatle kılarız,
Zikirden uzak hayat DAR bize İlknur Hocam!
Bu işi zor sanmıştık, başta yakındık size,
Harflerin telaffuzu artık zor gelmez bize,
Şeddeler yumuşadı, sayende geldi dize,
Medleri, ihfaları SOR bize İlknur Hocam!
Tenvin ve nunu sakin gelsin diye bekledik,
İzharlarda ayırdık, idğamlarda ekledik,
Sakin mim be’ye geldi, dudak ihfası dedik,
İlimsiz geçen ömür AR bize İlknur Hocam!
Öğrenmek kâfi değil, tekrarı çok olmalı,
Cezim de çok durulmaz, okuyunca salmalı,
Kalkale, sarsmak demek o beş harfi bilmeli,
Sağlam bir hafızayı DER bize İlknur Hocam!
İlim, aşkımdır dedin göçtün gurbet ellere,
Kalbimizi okşadın, taç oldun gönüllere,
Dualarda ansınlar, ram ol makbul dillere!
Kur’an Şefaatini SAR bize İlknur Hocam!
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Mustafa Hoşoğlu
27.12.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Hokus Pokus..................K
Hokus Pokus
Netten mesaj atarsun,
Bir alur bir satarsun,
Karabatak misali,
Bir çıkar bir batarsun.
Hokus pokus sözlerun,
Yanar döner gözlerun,
İşledun yüreğume,
Silinmeyi izlerun.
Uzat bana elini,
Ol babamun gelini,
Ne çıkarur durursun,
Arı soksun dilini.
Hokus pokus sözlerun,
Yanar döner gözlerun,
İşledun yüreğume,
Silinmeyi izlerun.
Teslim oldun yellere,
Adun düştü dillere,
Ben aşkundan öleyim,
Sen bakarsun ellere.
Hokus pokus sözlerun,
Yanar döner gözlerun,
İşledun yüreğume,
Silinmeyi izlerun.
Saçın çözer salarsun,
Bellerine dolarsun,
Sözümü bitirmeden,
Gözlerume dalarsun.
Hokus pokus sözlerun,
Yanar döner gözlerun,
İşledun yüreğume,
Silinmeyi izlerun.
Gözleruni süzersun,
Beni neden üzersun,
Bu gidişle sevduğum,
Mezarumi kazarsun.
Hokus pokus sözlerun,
Yanar döner gözlerun,
İşledun yüreğume,
Silinmeyi izlerun.
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Mustafa Hoşoğlu
07.01.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Horoz
Horoz
Horoz ötsün iii Horoz
Horoz ötsün iii i rii
Sesi çıksın pek yiri
Uyandırsın sabaha
Kalksın gecenin kiri.
Horoz çırpma kanadın
Ötmek senin sanatın
Herkes uyansın diye
Bazen tutar inadın.
Horoz geldi cihane
Ötmesi pek şahane
Ses kulağa değince
Uyanmamak bahane.
Horoz sağlar istihsal
Bu gerçek değil masal
Makine sunni olur
Horozun işi yasal.
Tavuk gıd gıdak dedi
Ey horoz sen kalk dedi
Bu gece çok uzadı
Bir meşale yak dedi.
Kışın havalar soğuk
Horozun sesi boğuk
Üç beş tane yeter mi?
Horoz ister on tavuk.
Mustafa Hoşoğlu
22.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Hoş Geldin Ey Sultanım! .................
Hoş Geldin Ey Sultanım!
Mağfiret beratını biz kullara yazansın,
Şifasın balımıza, hoş geldin ey Sultanım!
On bir ayın Sultanı, sen Şehri Ramazan-sın,
Işıksın yolumuza, hoş geldin ey Sultanım!
Müminler müjde verir gökte Ayı görünce,
Şükreder Yaratana herkes kendi dilince,
Abidler uyanıktır davulcular gelince,
Nimetsin gölümüze, hoş geldin ey Sultanım!
Sayende bilmiş olduk varlık ile yokluğu,
Ayırmayı bilmezdik açlık ile tokluğu,
İkramı sunmak için arar olduk çokluğu,
Güç verdin elimize, hoş geldin ey Sultanım!
Açlığımı görünce aç olanı anladım,
Cimrilik marazını uzaklara yolladım,
Garibanı, yetimi daha fazla kolladım,
Gül açtın dalımıza, hoş geldin ey Sultanım!
Nefsimizi yem etme iblisin oltasına,
Sen gelmezsen gireriz şeytanın rotasına,
Bizi nursuz bırakma şu çölün ortasına,
Şerefsin ilimize, hoş geldin ey Sultanım!
Etkisiz hale geldi şeytanın şer yolları,
Rabbim narı kaldırdı, bağışladı kulları,
İkram için hazırdır Cennette gül dalları,
Müjdesin yelimize, hoş geldin ey Sultanım!
Kullar sabrın ecrini yalnız Allah'tan bildi,
Rabbim, iftar anını mümine bayram kıldı,
Nazar-ı Cemalullah kalplerden pası sildi,
Deryasın çölümüze, hoş geldin ey Sultanım!
Bizi haberdar eyle semadan zuhurunla,
Feyzini esirgeme iftarın, sahurunla,
Nasip eyle, buluştur Leyle-i kadirinle,
Arifsin halimize, hoş geldin ey Sultanım!
Her yıl bize gelirsin mağfiret selamıyla,
Bize şeref verirsin bol rahmet ilamıyla,
Semalardan inersin Rabbimin Kelamıyla,
Zikirsin dilimize, hoş geldin ey Sultanım!
Sayende boş çevrilmez şu kalkan ellerimiz,
Zikrullah’la bezenir şakıyan dillerimiz,
Mutmain gönüllerden yayılır güllerimiz,
Hayatsın sılamıza, hoş geldin ey Sultanım!
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Mustafa HOŞOĞLU
31.08.2008
Mustafa Hoşoğlu
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Hoş Gelir Bana
Hoş Gelir Bana
Ey gönül, sevgiyi kılavuz eyle!
Yürekte muhabbet coş gelir bana
Barışın sırrını durmadan söyle
Kavgalı bir dünya boş gelir bana.
Arıyı petekten, baldan bilirim
Bülbülü dikenden, gülden bilirim
Gülüşü dudaktan, dilden bilirim
Güzelin nazı da hoş gelir bana.
Gelecek korkusu kaygıdan geçer
Barışın temeli saygıdan geçer
Gönüllerde huzur sevgiden geçer
Sevgisiz bir hayat kış gelir bana.
Fırtına koparma az bir yağışla
İhtiras mikroptur, gelmez doğuşla
Huzuru ararsan bol bol bağışla
Düşmanlık vebayla eş gelir bana.
Ağır bir yük sayma dosta minneti
Hoşgörü yürekten söker mihneti
Kin ile kirlenir dünya cenneti
Onurlu tevazu baş gelir bana.
Dürüstlük cevherdir, yanında taşı
Doğruyu duyunca indirme kaşı
İçten bir selamın bulunmaz eşi
Vermeden beklemek düş gelir bana.
Mustafa Hoşoğlu
04.08.2019
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hoş Sohbet
Hoş Sohbet
bir şeyler yapmalıyız oturulmaz köşede,
muhabbet gönüldedir aranmasın şişede,
mutluluğu sorana: Hakkın yoludur derim.
dostlara selam olsun,yaşasunlar neşede.
selam başın gözüm üsütne
sözlerin altın küpe
has abimisin çok cansın
hoşoğlu hoş adamsın :)
istifade ederum satırun boşluğundan.
ac kalan şu gönlümü doyurdum dostluğundan,
dostlarla var olurum,tek başıma bir hiçim,
size yansıyan hoşluk dostların hoşluüundan, :)))
asıl marifet onda:
hoş bakıp hoş görmede
hakikatler yolunda
nakışları örmede :)))
hoş bakan hoş görüyor
dostluk kadim yürüyor
Allah bozmasın derim
Bu dirliği biriliği
Allah diyelim Allah
Emanetsin Rabbime
ben Ara veriyorum
Hayi Eyvallah siye :))
Hep Allahtan gelmişiz
ona rucu ederiz,
biz ademiz,bilmişiz,
Himmetullah dileriz.
Cahilim cehilimden
Sığınırım Allah'a
Bütün yollar varacak
Bir güb ulu divana
çok doğru söylüyorsun
Hakkı hep kıllıyorsun,
Hakkı dile alsak da
cahiliz biliyorsun
Hak yolundan şaşılmaz
Şaşanla uğraşılmaz
Kalemin hakı yazar
Değmesin sana nazar
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günahkar olsak bile
duada bir olalım
gelelim hep dil dile
Bab-ı Hakka vuralım
hoş bakan hoş görüyor
dostluk kadim yürüyor
Allah bozmasın derim
Bu dirliği biriliği
Yola çıktık bismillah
Dostuz fisebilillah
Allah bozmaz inşallah,
Gel diyelim maşallah,
Mustafa Hoşoğlu-Deniz Ankaralı
07.10.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Hödük
Hödük
Hurafe okumuş, kibir saçıyor
Kendini allame sanıyor hödük.
Pınara bakmadan küfür içiyor
Yalana nas diye kanıyor hödük.
Düşmanla bir olup onunla sürter
Bal yapan arıyı çomakla dürter
Ayetin hükmünü aklınca örter
Vahye arkasını dönüyor hödük.
Şecere uydurup soyunu yaslar
Tarihin süsüyle ceddini süsler
Keramet suyuyla kendini besler
Bir masal dağına konuyor hödük.
Adını yazdırır güller üstüne(!)
Karizma kazanır kullar üstüne
Şerefsiz, mitleri yollar üstüne
Nefreti suale banıyor hödük.
Çok haber alırmış nice melekten(!)
Şeytani keramet yağar felekten
Geçirmek istemez sözü elekten
Yatsıyı görmeden sönüyor hödük.
Kumaşın yanında istemez astar
Hezeyan satarken itaat ister
Şu aklın yolunu hele bir göster
O zaman küplere biniyor hödük.
Küçükken al eğit sebicikleri
Kimisi pek sever kedicikleri
Şeyhine helaldır öpücükleri
Coşunca yüreği kanıyor hödük.
Mustafa Hoşoğlu
03.01.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Hurafeler Din Oldu
Hurafeler Din Oldu
Hurafeler din oldu, gerçek dini bilen yok
Düşünmek gerekmez mi, ne işe yarar akıl?
Kur'an'a bakmayanın sahte delilleri çok
Hakikati örtmede işe çok yarar nakil.
Yaratan aklet diyor, aklı pisliğe katma
Vahiy ile bir düşün, nefsini öne atma
Düşün, çalış, güçlü ol, küfrün önüne yatma
İlminle zulme diret, ömrün geçmesin atıl.
İslam'ı bozmak için Yahudi çok çalışmış
Uyanık papazlar da hahamlarla buluşmuş
Sözde alimlerimiz hep hazıra alışmış
Doğru yolu bulmada ne ip tutmuş ne şakül.
Metin ezberlemekle alim olduk sanmışız
Arapça her bir sözü gerçek diye kanmışız
Vahyi koyduk kenara, rivayetle yanmışız
Kardeş, kardeş öldürür İsrail'e der katil.
Art niyetli yobazlar ayetleri örtüyor
Kendine yandaş bulup fitne için dürtüyor
Bir fırka diğerine katlin vaciptir diyor
Vahiyle konuşanın sözüne derler batıl(!)
Tembel rahat peşinde, bekler gelecek Hızır
Her cemaat lideri ya padişah ya vezir(!)
Şeyhler Mehdi hükmünde görevleri de hazır(!)
Ölmeden cennet hazır, hele gönülden tutul(!)
Tembele Mehdi gerek, günahkara şefaat(!)
Yaratan unutulmuş, puta olmuş itaat
Din ile dertlenen yok varsa yoksa menfaat
Münafik toplumlarda hep masum öder bedel.
Kur'an'a göre İslam, kardeşlik ve vahdettir
Vahiyden uzak hayat gözyaşı ve şiddettir
Kudüs için ağlamak içi boş bir adettir
Parçalanmış İmana Yaratan vermez ödül.
Mustafa Hoşoğlu
10.12.017

Mustafa Hoşoğlu
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Huyu Düşman Başına
Huyu Düşman Başına
Güzellikte eşi yok, huyu düşman başına,
Gazabına uğrayan kırk gün yolu bilemez,
Aşkı felaket olur, gelmesin kul başına!
Bıraktığı izleri tam bir asır silemez.
İnanın merak ettim, aklından neler geçer?
Bir ordu talip olsa hepsini eler geçer,
Önüne surlar diksen bakışı deler geçer,
Bin cesaretim olsa biri dile gelemez!
Ben çoktan vazgeçtim de yüreğim dinlemiyor,
“Kuyruklu bela” dedim, beni hiç anlamıyor,
Sinekten kaçan gönül afetten yanlamıyor,
Şaşırdım kaldım dostlar; böyle inat olamaz!
Ay neyine yetmiyor, istiyorsun Güneşi,
Benzine yaklaştırma elindeki ateşi!
Ocakları söndürür, neylersin böyle eşi?
Bu, kara sevda imiş kimse çare bulamaz.
Yanılan ben olmuşum, yüreğim haklı imiş,
O yarin hırçınlığı aşkında saklı imiş,
Kalbime bakan gözü meğer çok farklı imiş,
Bu gönül senin dedi; bir başkası çalamaz.
Mustafa Hoşoğlu
13.08.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Huyumdan Oldum
Karanlık talihim güneşe hasret,
Yıldızım sorarken ayımdan oldum.
Tek Kadir Mevladan beklerim nusret,
Hoşgörü dedikçe huyumdan oldum.
Gelenek dediler, sabretmek lazım,
Sakala, cübbeye etmeli tazım,
Kışları yaşarken değişti yazım,
Şerbeti sundukça suyumdan oldum.
Uzanan el varsa boşa çevrilmez,
Kökleri yaşarken çınar devrilmez,
Dile edep gerek, her laf savrulmaz,
Elpençe durdukça boyumdan oldum.
Ağalar, paşalar sazını çalsın,
Sevenin hakkı yok muradın alsın,
Her fikir söylenmez, içinde kalsın,
Örf, adet uğruna oyumdan oldum.
Aklını kullanma, sakla yarına,
Sen çalış, birisi bakar karına,
Terlerin yetişir vücut harına,
Maraba misali payımdan oldum.
Malın verimlisi düşmez payına,
Ballı parmak varsa önce dayına,
Nasip seni bulur, sevmek neyine,
Gönlüm var deyince köyümden oldum.
06.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Huzur İyilik Demek
Huzur İyilik Demek
Hayatta varken tuzak
Mutluluk bizden uzak,
Sen kağıt ol ben kalem,
Diziyi baştan yazak.
Kötü karakterleri,
Çıkaralım setlerden,
İyilerle yaşayıp,
Kurtulalım dertlerden.
Gözler aşkla bakışsın,
Sevgi kalple boğuşsun,
Kaldırılsın engeller,
Sevdalılar kavuşsun.
Nerde umut deryası?
Sorup da bulasım var.
Aşk gönlümün rüyası,
Satılsa alasım var.
Hayat iki kapılı,
Sermaye için çaldık.
Göçmem demek nafile,
Bileti önden aldık.
Bu dünya kime kaldı?
Bize de kalmayacak.
Burda huzur bulmayan,
Orda da bulmayacak.
Huzur, iyilik demek,
Yapanlar bunu bilir,
Ararsan güzel emek,
Yaptığın kadar gelir.
Mustafa Hoşoğlu
04.06.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Hüzün Kaldı
Hüzün Kaldı
Gülüm, senden hatıra
Derin bir sızın kaldı
Geçmişi silemedim
Gönlümde izin kaldı
Yar eriye eriye
Döndüm kemik deriye
Bu sevdadan geriye
Çilekeş sazım kaldı
Akıl veren çok oldu
Aşk bağrıma ok oldu
Umutlarım yok oldu
Gözümde nazın kaldı
Kavuşmak için sana
Tükendim yana yana
Aşk deryasından bana
Bitmeyen hüzün kaldı
Gökte yıldız eş imiş
Yâre vuslat düş imiş
Yalan dünya boş imiş
Bir yaşlı gözüm kaldı
Bağa estim, bağ bilmez
Dağa küstüm, dağ bilmez
Ölü duymaz, sağ bilmez
Kendime sözüm kaldı
Mustafa Hoşoğlu
12.01.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Hüzünlü Dağlar Taşlar
Hüzünlü Dağlar, Taşlar
Yağlıdere yıkıldı
Sele gitti Dereli
Sivil,asker, her kesim
Bugün bağrı yaralı
Vatandaş selde kayıp
Hüzünlü dağlar, taşlar
Mehmedim dönemedi
Nasıl dinecek yaşlar?
Samsun, Ordu, Giresun
Ateş düştü bize de
Yaralar sarıldı mı?
Trabzon'da, Rize'de.
Karadeniz'de afet
Değildir biter gibi
Tazelenir yaralar
Hüzünlü kader gibi.
Ciğerleri dağlayan
Yeni haberler gelir
Dökülen gözyaşını
Beşköyüm iyi bilir.
Sıla, gurbet fatketmez
Vatan içimizdedir
Gözyaşıyla yoğrulmuş
Kader acımızdadır.
Mustafa HOŞOĞLU
23.08.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Ilık Bir Rüzgâr Esti
Ilık bir rüzgâr esti,
Gönlümün yamacına.
Nefeslerimi kesti,
Ermeden amacına.
Bir soldu bir göründü,
Aşka dair düşlerim.
Sessizliğe büründü,
Zoraki gülüşlerim.
Hedefine varmıştı,
Nereden geldi ise.
Beni çoktan vurmuştu,
İzimi buldu ise.
Aklım kalmasın diye,
Aşkı attım ateşe,
Neşe bulmasın diye,
Yüzüm döndüm güneşe.
Resmini solgun gördüm,
Zamanın gölgesinde.
Kahve saçını ördüm,
O masal ülkesinde.
Gece ağır yük oldu,
En son ışık sönünce.
Umutlarım yok oldu,
Ellerim boş dönünce.
25.11.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Işığın Lazım
Işığın Lazım
Karanlık yoldayım, ışığın lazım,
Aydınlat yolumu, niçin durursun?
Hakikat değilse eyleme tazım,
Kalbine sorarsan beni bulursun.
Aklımdan çıkmıyor gözünün nuru,
Yüreğin pırlanta, su gibi duru,
Bu hayat sevgisiz, tatsız ve kuru,
Sen çölü yeşertir, hayat verirsin.
Koluma boş yere çektirmek kürek
Çal gönül kapımı, canlansın yürek
Kor olmuş kalbime nazarın gerek,
O zaman derdime şifa olursun.
Ümit bir varlıktır, beklerim elbet,
Sabrı bilmeyene dar gelir gurbet,
Hayalin can suyu, vuslatın şerbet,
Aşıklar doyamaz, bunu bilirsin.
Mustafa Hoşoğlu
29.05.2012
Mustafa Hoşoğlu
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İçemem Billah!
İçemem Billah!
Sevdamın izleri kalbimde saklı
Gönlümü avutup geçemem Billah!
Sevip de unutan olamaz haklı
Başka bir defteri açamam Billah!
Şu gönül tek ise sevda tek olur
Aşkı tazelersen hazzı çok olur
Usandım diyen bir sözde şek olur
Bir daldan bir dala uçamam Billah!
Ruhunu sevmişsem bakmam edaya
Niyetim olmadı, olmaz vedaya
Kulağım ram oldu kalbi sedaya
Zehri şerbet diye içemem Billah!
Güle gül dedimse başka gül yoktur
Ömrümü verdimse sebebi çoktur
Bu gülü beslemek üstüme haktır
Kader kaç dese de kaçamam Billah!
Yar aşkı üfledi gönlüme doldu
Benimle yeşerdi benimle soldu
O benim ebedi cennetim oldu
Başka bir mekânı seçemem Billah!
Onurum çiğneyip ezik edemem
Vicdanım şeytana azık edemem
Bu fani varlığa yazık edemem
Ateşten abayı biçemem billah!
Mustafa Hoşoğlu
26.04.2018
Mustafa Hoşoğlu
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İçimde Durur
İçimde Durur
Çok uzaklardasın yanımda iken
Hasret dalgaları bağrıma vurur
Yüreğim aşkınla alev, kor iken
Hicranın sel gibi içimde durur.
Bu gönül yaşar mı senle dolmadan?
Bir günüm geçmiyor alev almadan
Vuslat haram bana seni bulmadan
Dalıma konmazsan yaprağım kurur
Susuz çöl misali seni özlerim
Baktığım her yerde seni izlerim
Işığı görmüyor sensiz gözlerim
Bu yürek günbegün sen diye erir.
Bakar kör misali göremiyorsun
Sevdama karşılık veremiyorsun
Bir türlü şu aşkı öremiyorsun
Aşkta yalan olmaz, göz ele verir.
Mevsimler buz olsa sen yazımdasın
Hasretin bağrımda, sen sazımdasın
Ellerim hep açık, niyazımdasın
Melekler yakında kapına yürür.
Yaşımı akıttın, sele çevirdin
Bağrımı ateşten göle çevirdin
Bir bilsen beni ne hale çevirdin
Beni aşk öldürdü, seni de gurur.
Mustafa Hoşoğlu
14.01.2021

Mustafa Hoşoğlu
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İçmeye Geldim
İçmeye Geldim
Aşkına susamak devasız illet
Yar, şu ab-ı meyi içmeye geldim
Kalbimi susturmak canıma zillet
Sevda yelkenini açmaya geldim.
Ol vuslat mührünü tutma elinde
Sevda çiçekleri gördüm dalında
Sevgidir kanadım gönül yolunda
Yar gönül semana uçmaya geldim.
Ayrılık bir kalbe düşen kor imiş
Vuslat meyvesini dermek zor imiş
Çıkmayan canda hep umut var imiş
Gönlünü gönlüme biçmeye geldim.
Ne güzel olurdu bitse bu hasret!
Aşkımı al yarim, istemem ücret
İzin ver gönlüne edeyim hicret
Ben sevda bağına göçmeye geldim.
Gönlüne koy beni, orda kalayım
Sevdanı içerek ben de dolayım
Yâr senin aşkınla sarhoş olayım
Kendimden ebedi geçmeye geldim.
Yar senden gayrısı bilmez halimden
Senin aşkın anlar gönül dilimden
Ben dünden hazırım, gel tut elimden
Seninle Cennete kaçmaya geldim.
Mustafa HOŞOĞLU
15.11.2018
Mustafa Hoşoğlu
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İçten Olunca Bakış
İçten Olunca Bakış
İçten olunca bakış
Başlar kalbine akış
Ondan sonrası kolay
Söz gelir nakış nakış
Yokluk zindanlarında
Kol geziyor hasretin
Vuslatın kokusu yok
Hayal oldu nusretin.
Kaşı keman, yay gibi
Şu geceye ay gibi
Alışan vaz geçemez
Tavşan kanı çay gibi.
Duman değdi dalıma
Yaprağımda nem kaldı
Hasret çeken gözümde
Yaştan gayrı nem kaldı?
Yayla düzde kurulur
Bayır çıkan yorulur
Sözün ne önemi var
Sevda gözden sorulur.
Göz bakar gönül sever
Aşk dinlemez fermanı
Şifam yarin elinde
Tabip bilmez dermanı.
Mustafa Hoşoğlu
27.06.2017

Mustafa Hoşoğlu
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İhanet Hastalığı
İhanet Hastalığı
Biz askeri sanırdık, vatan için harbeden
Hasta ruhlu hainler şifa arar darbeden.
Ömrümce hiç sevmedim bu işin şakasını,
Satılmışlar istemez vatanın bekasını.
Askerlik bir sanattır: Savunma ustalığı,
Sütü bozukta vardır ihanet hastalığı.
Vicdanı sıfır hain emir bekler maşadan,
Düşman bin kez iyidir böyle kahpe paşadan
Düşmanın şerefi var, kim olduğu bellidir,
Hain kendini saklar, o hep sahte dillidir.
Kurt girince bedene yayılır öbek öbek,
Öncesinden havlamaz ısıracak bir köpek.
Her doğan bir masumdur, hain sonra olunur,
Kendi halkına sıkan şerefsiz az bulunur.
Cumhura kastedenin hiç ölçülür mü kini?
Siyonizm’e satılmış hem imanı, hem dini.
Osmanlı Torunuyum, aynasıyım bölgemin,
Yüce Halkım korudu şerefini ülkemin.
Şimdi tam belli oldu beyaz iplik karadan,
Temizlik fırsatını lütfeyledi Yaradan.
Mustafa HOŞOĞLU
16.07.2016
Mustafa Hoşoğlu
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İhvaniler
İHVANİLER
Salih Kozan başkentte,platformu orda kurmuş,
Allah Dostları ona ışık ve destur olmuş
Peygamber sevgisiyle,Allah aşkıyla dolmuş
*******Her biri bir dost yürek, Sultanlar,Sultaniler
*******Kardeşlik bağı ile cem olmuş İhvaniler.
Adnan Bey doğar doğmaz bize ışık yolluyor,
Hızır Bey hemşerimdir Kaçkarlar’ı kolluyor,
Beyhu Dem güzellikte hepimizi solluyor,
*******Her biri bir dost yürek, Sultanlar,Sultaniler
*******Kardeşlik bağı ile cem olmuş İhvaniler.
Şeyrani üstadımın feyiz verir kelamı,
Ender Bey’in gurbetten gelir bize selamı,
Emine gönül dostu,eksik olmaz ilhamı,
*******Her biri bir dost yürek, Sultanlar,Sultaniler
*******Kardeşlik bağı ile cem olmuş İhvaniler.
İbrahim yanık sesli benzer Şanlı Bilal’e,
Kimisi kara sevda olmuş Beyaz Hilal’e
Enva La Asya kimdir,selam kaşı hilale,
*******Her biri bir dost yürek, Sultanlar,Sultaniler
*******Kardeşlik bağı ile cem olmuş İhvaniler.
Hacer bir ahu ceylan, Bozkırın sıcak yeli,
Yasemin gibi kokar Simrul’un sevgi seli,
Haçan Şiirin Kızı eyler insanı deli,
*******Her biri bir dost yürek, Sultanlar,Sultaniler
*******Kardeşlik bağı ile cem olmuş İhvaniler.
Tayyar yıldırım olup bulutlara yüklenir,
Seyit Bey Kayseri’den kılıcıyla seslenir,
Zeynep Hanım evinden çıkarken pek süslenir,
*******Her biri bir dost yürek, Sultanlar,Sultaniler
*******Kardeşlik bağı ile cem olmuş İhvaniler.
Şadan bahtiyar olur doğan Yeni Şafakla,
Metin Tunçel İzmir’de haşır-neşir sıcakla,
Osman Genç selamını gönder gelsin uçakla
*******Her biri bir dost yürek, Sultanlar,Sultaniler
*******Kardeşlik bağı ile cem olmuş İhvaniler.
Zikrettin malumunuz, O aslında zakirdir,
Vuslata eremeyen gönül her dem hakirdir,
Hoşoğlu ne eylesin gariban bir fakirdir,
*******Her biri bir dost yürek, Sultanlar,Sultaniler
*******Kardeşlik bağı ile cem olmuş İhvaniler.
Gizli kahramanumuz Neriman bacimızdır,
Onun az üzülmesi yürekten acimızdır,
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Alıngan görünse de aslında tacımızdır,
*******Her biri bir dost yürek, Sultanlar,Sultaniler
*******Kardeşlik bağı ile cem olmuş İhvaniler.

Mustafa Hoşoğlu
13.04.2010
Mustafa Hoşoğlu
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İki Dedum Üç Dedi
İki Dedum Üç Dedi
Duman dağın üstünde
Rüzgârla dalaşiyi
O kız bakınca bana
Ayağum bolaşiyi
Duman dağın üstünde
Kendine yer arayi
Kızlar yeni geline
Koca nasıl sorayi.
Bir dahaki sefere
Ben bulut doğacağum
Sevduğumun kalbine
Aşk olup yağacağum.
Ufak ufak esmekle
Soğumaz habu yürek
Kalbimun ateşine
Zemheri karı gerek
Of çekip inlemekle
Zaman geriye gitmez
Derenun kumi biter
Benum dertlerum bitmez.
İki dedum üç dedi
Yar bu sevda güç dedi
Madem beni seversun
Kanat takıp uç dedi….Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
01.02.2018
Mustafa Hoşoğlu
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İki Güzel
İki Güzel
İki güzel talip oldu kalbime:
Mecbursun tercihe dediler bana,
Çevirdim sayfayı, baktım albüme,
Gönlüm ağır bastı ikiden yana.
Birinin gözünde buldum kendimi,
Diğeri kalem kaş, yıktı bendimi,
Marifet kolaysa göster fendini,
Ya Rab,gör halimi sığındım sana!
Dillerim tutuldu, bağlandı kolum!
Dağıma kar yağdı, buz tuttu yolum!
Mevla’ya arz ettim biçare halim:
Bu gönlüm havada, nereye kona?
Bir ses diyor: Nefse uyma, o sapar!
Aklın varsa bütün bağları kopar,
“Tek çiçekten hangi arı bal yapar”
Diye sorsam, uygun düşer mi ona?
Çiçek bolsa üstün olur kalite,
Öyle derdi Cennet Mekan Valide,
Ayşe,Fatma,Zehra,Suna,Halide,
Biri yoksa zayıf olmaz mı bina?
Düşün dedim:Hızlı olma,ol yavaş!
İlim ne der? Sırra, hikmete ulaş!
Nisa kısmı her gün çıkarır savaş,
Düşünmekten Billah gelmiştir gına!
Mustafa Hoşoğlu
06.12.2012
İki güzeli sen aldın kalbine
Bakıyor mu sandın? onları sana
Bir hüsnü kuruntu baktın albüme
İkiside senden kaçtı ta Van'a
Çiçekleri bir bir koklarım sanma
Dikkat et kendine,pişmeden yanma
Valideni sakın burada anma
Kendini teslim et,Fadime cana
Gelirse o gelir,hakkından senin
Ölçüsünü alır bütün bedenin
Cezasını keser hızlı gidenin
Hoşoğlu doğrudur,acırın sana.....Ahmet Arslan Hadimi(eğisteli)
İnsanı tanırsın, bir bak gözüne,
Giydiği elbise uysun özüne,
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İçimden geçeni derim yüzüne,
Aslında iki az, yok mu düzine? ......Mustafa Hoşoğlu
Düz-ine-meyenler hep meramından
Ahvali bellidir bak kelamından
Tanırım insanı ben selamından
Düzineyi bırak,seyret camından...Ahmet Arslan
Ayinesi varsa lafın hükmü yok,
İki tekcik söze vardın dedin çok,
Şeriat var deyi sen mi dersun yok?
Kıskanma demedim, ölme gamından........Mustafa Hoşoğlu
aşık yaradandan yol alır gelir
cümle alemide yar sayar gelir
insan nefsine de bazen dar gelir
sen arı değilsin, dön helaline........nergizçiğdem
Mustafa Hoşoğlu
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İki Güzel Bir Afet
İki Güzel Bir Afet
İki güzel bir afet
Çevirdiler yolumi
Biri dedi benumsun
Biri çekti kolumi.
Diğeri de atladi
İkisine patladi
Birini tokatladi
Bırak dedi balumi.
Biri dedi yarimdur
Yıllardur efkarimdur
Onsuz bu can yarımdur
Bilur misun halumi?
Söz aldı bir diğeri
Dedi kalbumde yeri
Bir adım atmam geri
Sen gördün mü falumi.
Dedi sen ne deyisun
Çok ayip edeyisun
Yanmadan tüteyisun
Vermem sağa gülümi.
Biri birine karşi
Hareketlendi çarşi
Hepsinun başka marşi
Ben yutmuşum dilimi.
Biri ela gözlidur
Biri açık sözlidur
Esmer daha hizlidur
Tüketecek pilimi.
Biri birinden yılan
Korkmadum desem yalan
Kaçmaya ettum pilan
İzlerken bu filimi.
Dedum kavga etmayun
Husumet da gütmayun
Beni daha tutmayun
Açtum size folumi.
Affettum suçunuzi
Anladum acınuzi
Alurum üçünüzi
Unuturum ölümü.
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Mustafa HOŞOĞLU
15.10.2018
Mustafa Hoşoğlu
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İki Karı Şahane
Karadeniz ılıman,
Kış gelmeden yaz gelur,
Uşakları çapkındur,
Bir sevgili az gelur.
Karı bir tane ise,
Hastaluğa karişur,
İki tane olursa,
Aşkı içün yarişur.
İki karı olunca,
Bölüşürler işleri,
Kocaya hizmet için,
Gösterurler dişleri.
Biri çorba pişurur,
Birisi kurabiye,
Biri dizer mutfağı,
Biri bakar sebiye.
Karilar yalnuz olmaz,
Hayallere saparlar,
İki tane olunca,
Arkadaşluk yaparlar.
Uzmanlar hep soyleyi:
Kariyi yalnuz koyma.
Dört tane hakkun vardur,
Bir tane ile doyma.
Hemen ver kararuni,
Uyuz gibi kaşınma,
Alacaksan al beni,
Evdekini düşünma.
Sen evlisun deyisun,
Olmaz boyle bahane,
Bir karıdan ne çıkar,
İki karı şahane........Nakarat
17.02.2014
Mustafa Hoşoğlu
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İki Sınıf İnsan
İki Sınıf İnsan
Bir sınıf insan vardır, hocaları hiç duymaz,
Diğer bir sınıf ise ilah gibi tapmıştır.
İlkine her ne desen hayatına hiç uymaz,
İkinci sınıf ise hak yol diye sapmıştır.
İlk sırada olanın zararı daha azdır,
Aklı kullanan için onun sözü bir sazdır.
Sana uymam der geçer, akılsızları azdır,
Kuran’la aklı karıp doğru yolu kapmıştır.
İkinci sınıf insan aklına perde çekmiş,
Allah’ı bulmak için meçhul bir yola çıkmış,
Değer verdiği putun sanır ki aklı çokmuş,
Allah’ın kelamını anlamadan tepmiştir.
Oysa Kuran düşün der, hiç akıl etmez misin?
Düşünerek okusan kendine yetmez misin?
Tefekkür ışığından Hak yola gitmez misin?
Şeyh dediği bir kulu gizli ilah yapmıştır.
Allah her bir kuluna şah damarından yakın,
Direk bana gel diyor, aracılardan sakın,
Ben seni duymaz mıyım? Sen aklın ile bakın.
Kurtarıcı zannedip el ve etek öpmüştür.
Ben öğretmenim diyen insan olsun sıradan,
Kurtulmak istiyorsan putu çıkar aradan,
Din Gününün sahibi benim diyor Yaradan,
Kuldan yardım bekleyen tuttuğu ip kopmuştur.
Kula kusursuz dersen egosu FETÖ yapar,
Paşa bildiğin piçler onu kutsayıp tapar,
Darbeyi düşünürken dinden imandan sapar,
Şükür Yaratanıma hesap geri tepmiştir.
Mustafa HOŞOĞLU
18.07.2016
Mustafa Hoşoğlu
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İki Şey
Dost, takılma her şeye, dikkat et iki şeye;
Kayıt düş dimağına, yoluna ışık olsun,
İki şey mevcut ise ruh sıkışır köşeye,
Bunlardan hayır gelmez gözünden düşük olsun.
Düşerken itene bak, bir de tutmayanı bil,
Ayağa kalktığında tekrar lazım olacak,
Bunlar dost değil sana, hemen defterinden sil,
Kötü günün dostluğu değerini bulacak.
21.02.2015
Mustafa Hoşoğlu
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İki Yalan Bir Gerçek
İki Yalan Bir Gerçek
İki yalan, bir gerçek,
Siyasi düzlemdedir.
Saltanatta hikmet var,
Tebaamız özlemdedir.
İki baş bir yastıkta,
Buna var mıdır gerek?
Padişahım çok yaşa,
Diyebilmektir yürek.
Biri çeker yukarı,
Biri asılır sağa.
Rüzgara gelme dersen,
Duman yerleşir dağa.
Görüşler sabit değil,
Çoğu işaret bekler.
Hür irade derseniz,
O dem istikrar tekler.
Hakikati görmek zor,
Elinde yoksa mercek.
Mihenk taşını da sor,
Küçük gelmişse ölçek.
90 yıllık şu gömlek,
Dar geliyor diyen var.
Saltanatın sesini,
Kulaklarda duyan var.
Mendil tere yetmiyor,
İkame olsun peşkir.
Padişahım çok yaşa,
Desen dilin mi eskir.
Her milletin özleri,
Saklı imiş köklerde.
Geçmişini unutan,
Yer bulamaz göklerde.
Mustafa Hoşoğlu
14.05.2016
Mustafa Hoşoğlu
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İki Yüzlü
İki Yüzlü
İki yüzlü kime derler?
Senden alır bana satar.
Hayat boyu rol ederler,
Her kovuğa serer yatar.
Rüzgar ile savrulurlar,
Sıcak soğuk kavrulurlar,
Üflemeden devrilirler,
Güneşleri hemen batar.
Hakikate olur sağır,
Akıl verme hemen soğur,
Karsız işi yapar ağır,
Arkandan çok atar tutar.
Yüze güler, içten gülmez,
Dik durmayı asla bilmez,
Kalbi yamuk, dürüst olmaz,
Doğru söze yalan katar.
Şerefini dolandırır,
Namusunu dilendirir,
Durgun suyu bulandırır,
Günü sevmez, gece öter.
Gülüm, balım demesi boş,
Dili kaypak, özü nahoş,
Berrak değil, ışığı loş,
Alev almaz, sade tüter.
Mustafa Hoşoğlu
15.01.2016
Mustafa Hoşoğlu
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İktisattan Anlamam
İktisattan Anlamam
İktisattan anlamam
Muhasebem çok kesat
Tefrikadan yanlamam
Kalbime koyma fesat.
Dört sene okumuştum
Diplomamı çaldırdım
Nasihati tınlamam
Dinlemeyi kaldırdım.
İktisatın yanında
Ben işletme okudum
Enflasyon derslerinde
Sınıfta hiç yok idum.
İktisat okusam da
Asıl dalım maliye
Enflasyon dokumadım
Onu sorun Ali'ye .
Bizum zamanımızda
ÜFE TÜFE yok idi
Yardımlaşmayı seven
Komşularım çok idi.
Arzıendam edersan
Talep yukarı çıkar
Açık yoldan gidersan
Kurda olursun şikâr.
Neyi okursan oku
Her sistemde izm var
Haktadır güzel koku
Şer yollarda sızım var.
Faiz üstüne faiz
İslamda değil caiz
Kul yapısı sistemler
Barışa olmaz haiz.
Barış, huzur, esenlik
İmandadır güvenlik
Beşerde ego vardır
İlah olmuştur benlik.
Mustafa HOŞOĞLU
07.09.2018
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Mustafa Hoşoğlu
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İlaç Etsin
Dertlilerin çağrısına,
Rabbim beni yolaç etsin.
Yarin gönül ağrısına,
Nazarımı ilaç etsin.
Mevla’m nazar değdirmesin,
Yar başını eğdirmesin,
Saçına kar yağdırmasın,
Tek aşkıma muhtaç etsin.
Doğru sözü dinleyeni,
Aşkım için inleyeni,
Halim görüp anlayanı,
Bu başıma hep taç etsin.
Yar hep akıp dolsun bana,
Aşktan vuslat alsın bana,
Daim bakıp gülsün bana,
Gecelerim sıraç etsin.
Yüzüm daim gülsün diye,
Kederlerim solsun diye,
Kalbim neşe dolsun diye,
Her bir şeyi araç etsin.
17.10.2015
Sıraç: Işık
Yolaç: Kılavuz.
Mustafa Hoşoğlu
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İlahi Nizama Uyanlar Gelsin
İlahi Nizama Uyanlar Gelsin
Hiç bir şey gayesiz değil alemde
İlahi nizama uyanlar gelsin.
Menfaat aranmaz adil kalemde
Taşını yerine koyanlar gelsin.
Hayaller üretip umut satmayın
Lokmayı küçültün, büyük yutmayın
Allah'ın hükmüne ortak katmayın
Hesabı O sorar diyenler gelsin.
Çenesi laf eden konar hazıra
Cibril'den toplayıp satar hızıra
Allayıp pullayıp sunar vezire
Zerreyi hak bilip sayanlar gelsin.
Alnından aşağı akmıyor terler
Garibin hakkını toplayıp yerler
Torpilin adına şefaat derler
Ol hesap gününü duyanlar gelsin.
Bana uy diyenin sözü külahtır
Şefaat satanlar sahte ilahtır
Maliki yevmiddin yalnız Allah'tır
Çapı kıldan ince boyunlar gelsin.
Hoşoğlu ne dese ziyade değil
Hayaller uçuyor, piyade değil
Nimetler emrime amade değil
Çalışıp teriyle doyanlar gelsin.
Mustafa Hoşoğlu
12.06.2017
Mustafa Hoşoğlu
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İlknur Hocam
İlknur Hocam
Azimle yürürsün Kur’an Yolunda,
Bizi de yanına al İlknur Hocam!
Cehalet kuruyor senin dalında,
Manevi sırlara sal İlknur Hocam!
Gül yüzün daima ışık sunacak,
Sevgide eşin yok, yüreğin sıcak,
Gönüller seninle yeşerir ancak,
Kapımı sevginle çal İlknur Hocam!
Yüreğin her daim güzele bakar,
Tükenmez gayretin bentleri yıkar,
Bu azmin sonucu zirveye çıkar,
Gafleti üstümden sil İlknur Hocam!
Çok tekrar diyorsun başarmak için,
Bilgiyi kalplerden taşırmak için,
Sezonun sonunda şaşırmak için,
İlimle müzeyyen kıl İlknur Hocam!
Bire bir dolaşır, uğrarsın bize,
İlgiden memnunuz, hayranız size,
Mevla’m hep korusun hiç gelme göze!
Sevgimiz, saygımız bol İlknur Hocam!
Üstüne basmadan konu geçilmez,
Emeğin helaldir, paha biçilmez,
Derste ders yapılır, bir çay içilmez,
Buradan hiç gitme, kal İlknur Hocam!
Uzakta olsan da izlerin yakın,
En güzel çiçeksin, yayılır kokun,
Geceyi yok eder aydınlık okun,
Nurunla geceme dol İlknur Hocam!
Nazarın şifadır, ellerin narin,
Sinemin içidir her daim yerin,
Bu güzel meyveler senin eserin,
Gururla bakarak gül İlknur Hocam!
Mustafa Hoşoğlu
21.11.2013
Mustafa Hoşoğlu
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İltica Et Gönlüme
İltica et gönlüme, sinsice yanaşarak,
Odam karanlık kalsın, ruhuma yak ışığı.
Kendi sıcaklığınla kalbimde danışarak,
Kokunla mutlu eyle düşündeki aşığı.
Uyandırma gözümü, bırak uykuda kalsın,
Sana olan aşkımı sonsuz deryana salsın,
Başım düşsün göğsüne, varsın hayale dalsın,
Dillere destan olsun bu sevdanın eşiği.
Terlesin avuçlarım aşkın sıcak yelinde,
Sevdanın nameleri beste olsun dilinde,
Sen tahtımın Sultanı, ben Padişah, ilinde,
Melekler gölgelesin iki mesut maşuğu.
Gözlerim uyanınca takılsın gözlerine,
Kolun tutsun başımı düşerken dizlerine,
Alışsın kulaklarım ney gibi sözlerine,
Tatlı dillerin olsun dudağımın kaşığı.
Aşkımı göm içine, kalbinden çıkamasın,
Bakışan bu gözlere başka göz bakamasın,
Senden gayrı hicranlar bağrımı yakamasın,
İki can, bir kalp olsun sevdamızın beşiği.
14.04.2015
Eşik: şiddet,etki
Beşik: Kaynak
Mustafa Hoşoğlu
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İmam-Doktor
İmam-Doktor
Fikirler olsa makul,
Her zemin olur okul.
Göz projeden anlarsa,
Ele gerekmez şakul.
Doktor dediğin ne ki?
Benden çok mu yaşayi,
Ömür boyu oku dur,
Dağlar taşlar şaşayi.
Tebaya ilim gerek,
Vermek için malumat.
Bu millet yaşayamaz,
Gelmez ise talimat.
Şu Ahmet ile Suzan,
Gözden kaybolur bazen,
Aranıza giremem,
Anlaşın iki kuzen.
Her sokak aktar gerek,
Dirhemle miktar gerek,
Sağ yaşar bir şekilde,
Ölüye doktor gerek.
Bedenler hasta ise,
Doktor bulur bir derman.
Yürekler hasta ise,
Dermandan önce İman.
Haboyle derum diye,
Sakın kızmayun bağa,
Faiz da yerum diye,
Günah yazmayun bağa.
Ahlak İmansız olmaz,
Doktor imamsız olmaz,
Deryalar senin olsa,
Gemi limansız olmaz.
İlim fikir işidir,
Meslek zikir işidir,
Hesapsızca iş yapmak,
Aklı fakir işidir.
İlim-irfan hür olsun,
Hakkın sesi gür olsun,
Medeniyet yolunda,
İmam- doktor bir olsun,
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Mustafa Hoşoğlu
26.11.2015
Mustafa Hoşoğlu
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İman
İMAN
Hüküm sürer küfrün gizli niyeti
Zalimin zulmüyle büzülür İman.
Günahsız bebeler öder diyeti
Bombalar altında ezilir İman.
Yaşarız dünyada şuur bitikçe,
Tefrika zehrini içip yedikçe,
Mezhebe sarılıp dinim dedikçe,
Kan ile toprağa kazılır İman.
Birlik bayrağını burca takmazsan,
İslamın Nurunu kalbe yakmazsan,
Elinde Kitap var, açıp bakmazsan,
Menfaat uğruna çizilir İman.
Niyetler masum ve halis olsaydı,
Fikirler nefisten necat bulsaydı,
Kur'an'ın Işığı kalbe dolsaydı,
Ne kadar kir olsa süzülür İman.
Mehdiyi, Mesihi attık sahneye(!)
Uyduruk vaazlar düştü haneye,
Hakikat nurları dolsa sineye,
Yıldızlar misali dizilir İman.
Tarihin sayfası fitne doludur,
Güzel olan tek şey Hakkın Yoludur,
Düşünüp akleden ancak uludur,
İlim-İrfan ile yazılır İman.
Mustafa Hoşoğlu
24.10.2016
Erzurum
Mustafa Hoşoğlu
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İman, Sürgün Dinlemez, Dar Gelir Ona Barla
İman Dağları Aşar, Dar Gelir Ona Barla
Fani dünya hoş gelir Bakiden bihabere,
Doldurur cukkasını aralıksız, ha bire,
Gelecek kaygısından avundurur kendini,
Yediği midesinde, yemediği kabire.
Fani: Geçici âlem; taparsan sonu zulem,
Anlaşılması zor mu gün gibi açık Kelam?
Son nedamet faydasız, acele etmek gerek,
Hidayetten nasiplen, ahirin olsun selam.
Sarıl tevhit ipine, kov başından putları,
Nemrutlaşmış düşlerin doldursun tabutları,
Artık indir boynundan İblisin kemendini
Bağların gülzar olsun, ihya et umutları.
Büyür ihlas meyvesi,susuz kalmaz o tarla,
İstersen rüzgara tut, istersen kapat karla,
Ol Nur’un hidayeti ulaşır yüz binlere,
İman sürgün dinlemez, dar gelir ona Barla.
Mustafa Hoşoğlu
02.12.2011
Zulem: Karanlıklar
İhya: Canlandırma, diriltme
Barla: Dağ, -Bediüzzaman Said Nursi’nin Risalelerinin bir bölümünün yazıldığı
yer.İspartanın bir kasabası.
Mustafa Hoşoğlu
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İmanam
İmanam şkebayede
Do Keşan mo do mendil,
Ekuevo so ruhis,
Anda inede kandil.
İmanam ce ocirim,
Eyendane homata,
Sa kılım an darhundan,
Ğomundane da mata.
Ebiyede epembro,
Emis narhum epebis,
Selo ce barakalo,
Micey kayna o Rebis.
Evalane sahoma,
Eşkebaksan dinperde
Olo kleğoce ğrafo,
Epis kanis uçerde,
Emanamo puyise,
Ekopan da laliyas,
Ya kadika so yanim,
Htenikso da maliyas.
Epinesmase fayi,
U çesirname limo,
E planes so çefalim,
Eleyesme pulimo,
21.11.2015
Annem örtünür,
Keşan ile mendili,
Okurum ruhuna,
Kandil(gecesi) olunca.
Annemle babam,
Toprak oldular,
Aklıma geldiklerinde
Gözlerim dolar.
Siz önden gittiniz,
Biz de arkadan geleceğiz,
İsterim ve yalvarırım,
Rabbim yakmasın kimseyi.
Koydular toprağa,
Örttüler perdeyi,
Hep ağlar ve yazarım,
Kimse gelmez geri.
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E annem nerdesin,
Kesildi seslerin,
Gel otur yanıma,
Tara saçlarını.
Bize yemek yapardın,
Açlık çekmezdik,
Tutardın başıma(okşardın başımı)
Kuşum dersin bana.
Mustafa Hoşoğlu
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İme Emorfesa
İme Emorfesa
O prosopom en fenkos
Do nemam en morfesa
Emena an da ulep
Anemos ba ufisa.
Esi pola ekseris
Eğabas da fitrukas
Eğo sena upero
Stecis omon pabukas.
Do boyim en fitruka
Da maliyam ibrişin
Emena ane ğabas
Eğo diğose dimşim.
Da matam ine mavra
Eğabo mavro pedi
Omon emena koriz
Esena kaniş udi.
Eğo im emorfesa
Ubu ukser asakuy
O ilos entrebede
Son prosopom anda kruy
Apemena emorfo
Üçen epan son kozmos
İmera ime ilos
Div radi ime fenkos.
Do nemam en Cemile
Emorfesa ce kalo
Di manam enkalazo
Don Rebi parakalo.
Mena leğun morfiya
Omon kateno nero
Panda im sa korfiya
Ason urano tero.
Mustafa Hoşoğlu
02.03.2018
Mustafa Hoşoğlu
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İnatta Israr Etme
Efkarım saklı durur,
Kalbimin derininde.
Yar aşkınla yanmışım,
Yer yok mu serininde?
Gönlün kapatma aşka,
Ara sıra aç da bak,
Sevda nasıl bir şeymiş,
Birkaç yudum iç de bak.
Bakmaya doyamadım,
Hangi dağın gülüsün?
Aşka yerin yok ise,
Korkarım ki ölüsün.
Bu gönül sana tutkun,
Yüreğimi lal görme,
Aşkın ile hemhalım,
Sakın beni el görme.
Yokuşa süre süre,
Deli eyledin beni,
Yüreğimi deşme yar,
İçine gömdüm seni.
Bir kere sevmek ile,
Kalpte aşk bitecek mi?
Bağrı yanık bu bülbül,
Bir ömür ötecek mi?
Nuh der peygamber demez,
Sen ne inat bişesun?
Mezarcılar kabrine,
Çelik perde döşesun.
İnatta ısrar etme,
Dedim sana on kere,
Sevilecek yar varsa,
Sevmelisin bin kere.
Merak ettim burcunu,
Akrep mi kova mısın?
Dondurdun yüreğimi,
Buz kesen ova mısın?
Dediğim dedik senin,
Sen inat bir koç musun?
Tükettin enerjimi,
On silindir DOC musun?
Değişir huyun suyun,
Aşkım ile pişersen,
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İnatların kaybolur,
Kollarıma düşersen.
Aşka aç yüreğimi.
Aşkın ile tok eyle,
Ben inattan anlamam,
Kötü huyu yok eyle.
Bir ışık lazım sana,
Beni bulacak kadar.
Ne olur sevsen beni,
Aşktan ölecek kadar.
Fazla uzatmayalım,
Ben sözü peşin derim,
Yazık olur bu aşka,
Bir daha düşün derim.
16.03.2015
Mustafa Hoşoğlu
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İnfak-nifak
İnfak-Nifak
Toplumda varsa infak
Uzaktan geçer nifak
Sadakayı farz bilsen
Kalbe tez doğar şafak.
Zekat kırkta bir imiş(!)
Kardan verilir imiş(!)
Bir milyonluk villadan
Hava alınır imiş.
Apartman, han- hamamlar
İhtiyacı tamamlar(!)
Zekatın sorumlusu
Bari olsun yamyamlar.
Yola çıktık irfansız
Fıkıh yazdık Furkansız
Ayetleri hapsettik
Müslümanız Kur'ansız(!)
Tüm fetvalar talepsi
Altından olsa tepsi
Havaic-i asliye
Bütün bunların hepsi(!)
Meale yön vermişiz
Tefsirden hak dermişiz
Rivayet var ravi yok
Fukuhayla ermişiz.
Mustafa Hoşoğlu
01.07.2017

Mustafa Hoşoğlu
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İnkarcı
İnkarcı
Kim demiş ki inkarcı, hakikati gizlerler,
İsyankar ruhlarıyla yeryüzünde gezerler,
İnkar senaryosuna aslında inanmazlar,
İnanan var mı diye gizli gizli izlerler.
İnançları var ama her biri numaracı,
Sırf inat olsun diye olurlar palavracı,
Nemrut,Firavun bile aslında inançlıydı,
Onların inancında putlar vardı aracı.
Herkes inanacaktır son nefesinde,fakat,
Tövbeyi son nefese bırakmak olur sakat,
Kabul olmasa bile her nas iman edecek,
Çünkü perdeler kalkar, görünür her hakikat.
Mustafa Hoşoğlu
13.03.2010
saat 20.50
Mustafa Hoşoğlu
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İnsafsız Bu Kefere
İnsafsız Bu Kefere
İsrail için oyun
Ölenler sanki koyun
Kafir devrilsin boyun
İnsafsız bu kefere.
Yakın, değil ırakta
Örneği var Irak'ta
Peşmergeler merakta
İnsafsız bu kefere.
Kimyasalı kim salmış?
ABD'den kim almış?
İşgale kaç gün kalmış?
İnsafsız bu kefere.
ABD yapar salin
Ne Lenin'dir ne Stalin
Guta hoş değil halin
İnsafsız bu kefere.
Saddam yaydı tansiyon
Oyuna geldi piyon
Buna çok güldü Siyon
İnsafsız bu kefere.
Kafir üretir gazı
Der sana kullan bazı
Sonra olur bir tazı
İnsafsız bu kefere.
Gazı satar şahane
Sonra eder bahane
Huzur koymaz cihane
İnsafsız bu kefere.
Eğer tapmazsan puta
İşaret verir Buda
Yerle bir olur Guta
İnsafsız bu kefere.
Yaşar öç almak için
Zirvede kalmak için
Arar suç bulmak için
İnsafsız bu kefere.
Biraz bakarsan şaşı
Bulanır pınarbaşı
Güç varsa başın kaşı
İnsafsız bu kefere.
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Mustafa Hoşoğlu
10.04.2018

Mustafa Hoşoğlu
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İnsanca Yaşamak Gelmez İşine
İnsanca Yaşamak Gelmez İşine
Terörden beslenir vampir sürüsü,
İnsanca yaşamak gelmez işine.
Tamamı satılmış, değil yarısı,
İnsanca yaşamak gelmez işine.
Bahane edildi sözde Kobani,
Sokağa saldılar ipten kopanı,
Yeniden nüksetti terör çıbanı,
İnsanca yaşamak gelmez işine.
Dilinde gezdirir sahte barışı,
Sanırsın başlamış dostluk yarışı,
Genini bozuyor mertlik duruşu,
İnsanca yaşamak gelmez işine.
İşaret beklermiş cadde, sokaklar,
Maskeyle saldırır adi hortlaklar,
Hep kine bürünür Haktan korkaklar,
İnsanca yaşamak gelmez işine.
Kokuşmuş ininden talimat verdin,
Otuz bin Şehidin kanına girdin,
İki bin IŞİD mi yegane derdin?
İnsanca yaşamak gelmez işine.
Mazluma hızlısın, IŞİD’ e yavaş,
Terörün adına sen dedin savaş,
Niye duruyorsun? haydı git savaş!
İnsanca yaşamak gelmez işine.
Nefretin salyası ülkeyi gerdi,
Sivilin malıyla ne idi derdi?
Bankalar, okullar nerene girdi?
İnsanca yaşamak gelmez işine.
İçteki hainler dışa kul olmuş,
İhanet uğruna şeref pul olmuş,
Nikahı kıymadan hemen dul olmuş,
İnsanca yaşamak gelmez işine.
Utansın Şeytana, nefse tapanlar!
Kahrolsun teröre çağrı yapanlar!
Kaosu satarak mevki kapanlar!
İnsanca yaşamak gelmez işine.
Yuh olsun yetime azar edene!
Bu Cennet Vatanı nazar edene,
Masuma, mazluma mezar edene,
İnsanca yaşamak gelmez işine.
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Mustafa Hoşoğlu
12.10.2014
Mustafa Hoşoğlu
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İrfan Ehli Değiliz
İrfan Ehli Değiliz
Hakiki güzelliği görmeden de geçeriz,
İnsan nakıs varlıktır yanlışı da seçeriz,
İyi niyet var ise Rabbim affeder bizi,
İrfan ehli değiliz,zahirle hükmederiz
Mustafa Hoşoğlu
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İsa Gökte Mi?
İsa Gökte Mi?
Yalana inanırdık(!)
Vahiy olmasa şayet
Her nefis şu ölümü
Tadacak diyor ayet.
(Ankebut-57)
Madem İsa(a.s.) yaşıyor(!)
Acep ne yer ne içer?
Ölüm herkese haktır
İsa'yı(a.s.) niye geçer?
Sünnetullah ölüm der
Fani, baki olamaz.
Göklerde kul arayan
Hiç bir zaman bulamaz.
Bazı beyinler vardır
Durmadan hayal solur
İsa(a.s) gelecek ise
Son peygamber kim olur?
Hem İsa hem de Yahya
Öleceğiz diyorlar
İsa gökte diyenler
Apacık hak yiyorlar.
( Meryem suresi 15 ve 33)
Allah,diyor ben seni
"Vefat ettireceğim"
Yalan diyenler için
Hesabı göreceğim.
(Ali İmran-55)
Bunca ayet var iken
Rivayet neyin nesi?
Bu hem Yahudilerin
Hem Nasaranın sesi.
Mustafa Hoşoğlu
15.08.2017

Mustafa Hoşoğlu
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İslam Adına Kıvıranlar
İslam Adına Kıvıranlar
Bir mezhepli öldürür
Diğer mezheptekini
Hangi dinden alıyor?
Böyle bir vahşi kini.
Kendi şirkte yüzerken
Ona buna kafir der
El malını süzerken
Afiyetle haram yer.
Rehberimiz Kur'andır
Yoktur başka aynamız
Kur'anla konuşmazsak
Karanlıktır dünyamız.
Akluma her geleni
Din imiş gibi derum (!)
Haram günah olsa da
Ben yol bularak yerum (!)
Kur'andan söz edene
Kur'an sapığı derler
Kendi sapıklığını
Ne yer alır ne gökler.
Hakikate saldırır
Yalan söz şişmanlar
Geri dönmek isterler
Ahiret pişmanları.
Gözleri var görmezler
Kulağı var duymazlar
Bin tarafa kıvırır
Kur'anı yol saymazlar.
Şeyhin sözü din olmuş
Kur'an kalbe kin olmuş
Hangisini sayayım?
Hurafeler bin olmuş.
Mustafa Hoşoğlu
17.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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İsra-Miraç
İsra-Miraç
İsra var, miraç yoktur,
Hurafeler pek çoktur.
Allah ile pazarlık,
Kuranda yeri yoktur.
Yahudi rahat durmaz,
Hep hurafe sayarmış.
50 vakit çok diye,
Muhammedi uyarmış(!)
Bizim Nebi demiştir,
Bu 50 vakit çoktur.
Yani sizin nebinin,
Aslında aklı yoktur(!)
Ayette Aksa vardır,
Malum olan Aksa mı?
İki yüz sene sonra,
Vücut bulan Aksa mı?
Ya aklından zorun var,
Ya da biraz sağırsın.
Hani Allah her yerde,
Niye göğe çağırsın?
Allah bilmez kulunu(!)
Bu ne saçmalık haşa!
Ara sıra da olsa,
Ağır yük verir başa(!)
Muhammed bilemedi(!)
Ortalık toz dumandı,
Musa uyarmasaydı,
Halimiz pek yamandı(!)
Nice hezeyanları,
Yutturmuşlar Ümmete.
Çeşitli kisvelerle,
Çağırmışlar himmete.
Yağ sürmek değil midir?
Şu Şeytanın işine…
Diriden gelmeyince,
Düştük ölü peşine.
Kuran diyor Nebiye:
Ölü düzen koyamaz.
Ona duyuramazsın,
O da seni duyamaz.
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Mustafa Hoşoğlu
04.05.2016
Mustafa Hoşoğlu
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İstanbul Beyaz Oldu
İstanbul Beyaz Oldu
İstanbul beyaz oldu
Geceler ayaz oldu
Çocuklar tatil ister
Dillerde niyaz oldu.
Kar yağarken yaz olmaz
Bir metreden az olmaz
Sobanın kenarında
Oturana buz olmaz.
Kar yola dökülmeli
Buz olup sökülmeli
Evden çıkamayanın
Falına bakılmalı.
Kar üst üste yığılır
Rüzgar ile dağılır
Tipiyle yola giren
Ya donar ya boğulur.
Mustafa Hoşoğlu
10.01.2016
Mustafa Hoşoğlu
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İstediğin Nedir Senin?
Ne ettimse yüzün gülmez,
İstediğin nedir senin?
Aç yüreğin kıymet bilmez,
İstediğin nedir senin?
Yar ekşitme güzel yüzü,
Yokuş yapma bana düzü,
Kış eyledin koca yazı,
İstediğin nedir senin?
Hep gezdirdin ova bayır,
Yaktın beni cayır cayır,
Bildiğin söz yalnız hayır,
İstediğin nedir senin?
Yüzün gülse kalbin yasta,
Kaprislerin etti hasta,
Ne diyeyim eşe dosta?
İstediğin nedir senin?
Havalandın, konmaz oldun,
Yüreğin buz, yanmaz oldun,
Ne verdimse kanmaz oldun,
İstediğin nedir senin?
Gücüm yetmez, aşma beni,
Yar değilsen eşme beni,
Yaralıyım deşme beni,
İstediğin nedir senin?
21.12.2014
Mustafa Hoşoğlu
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İstemem Gülüm 1
Gözünün yaşını silmeye geldim,
Vefasız görmeni istemem gülüm.
Unutmak kolay mı, seni yar bildim?
Akıtma sürmeni, istemem gülüm.
Bir başka güzeli yarim görmedim,
Nereye kaçarsın, saçın örmedim?
Çiçekler elimde, hala vermedim,
Hüzünler dermeni istemem gülüm.
Bağrımı kor eden sen değil misin?
Güzeller içinde en değil misin?
Canıma can katan can değil misin?
Bana yol vermeni istemem gülüm.
Gidersen bir daha dönme geriye,
Düşünme bedenim varsın eriye,
Yüreğim aşkınla Hakka yürüye,
Sensiz bir dermanı istemem gülüm.
Yazımız böyleyse isyan eyleme,
Kadere razı ol, keşke söyleme,
Her seven kavuşur diye belleme,
Dalını kırmanı istemem gülüm.
Tatmadan göçersem sevgi selinden,
Duanı düşürme, ey yar dilinden!
Hak nasip eylesin Firdevs yelinden,
Ateşe girmeni istemem gülüm.
Mustafa Hoşoğlu
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İstemem Gülüm 2
Gözünün yaşını silmeye geldim,
Hicrana uçmanı istemem gülüm.
Unutmak kolay mı, seni yar bildim?
Aşkımdan kaçmanı istemem gülüm.
Bir başka güzeli yar diye görmedim,
Nereye gidersin saçın örmedim?
Çiçekler elimde daha vermedim,
Görmeden geçmeni istemem gülüm.
Bağrımı kor eden sen değil misin?
Güzeller içinde en değil misin?
Canıma can katan can değil misin?
Vadeler biçmeni istemem gülüm.
Gidersen bir daha dönme geriye,
Düşünme bedenim varsın eriye,
Yüreğim aşkınla Hakka yürüye,
Yasımı içmeni istemem gülüm.
Yazımız böyleyse isyan eyleme,
Kadere razı ol, keşke söyleme,
Her seven kavuşur diye belleme,
İsyanı seçmeni istemem gülüm.
Tatmadan göçersem sevgi selinden,
Duanı düşürme, ey yar dilinden!
Hak nasip ederse Firdevs yelinden,
Almadan göçmeni istemem gülüm.
Mustafa Hoşoğlu
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İstemem Gülüm 3
Gözünün yaşını silmeye geldim,
Yad ele kaçmanı istemem gülüm.
Unutmak kolay mı, seni yar bildim?
Aşkımdan kaçmanı istemem gülüm.
Senden gayrısını yar diye görmedim,
Nereye gidersin saçın örmedim?
Çiçekler elimde daha vermedim,
Almadan geçmeni istemem gülüm.
Bağrımı kor eden sen değil misin?
Güzeller içinde en değil misin?
Canıma can katan can değil misin?
Vadeler biçmeni istemem gülüm.
Gidersen bir daha dönme geriye,
Düşünme bedenim varsın eriye,
Yüreğim aşkınla Hakka yürüye,
Yasımı içmeni istemem gülüm.
Yazımız böyleyse isyan eyleme,
Kadere razı ol, keşke söyleme,
Her seven kavuşur diye belleme,
İsyanı seçmeni istemem gülüm.
Tatmadan göçersem sevgi selinden,
Duanı düşürme, ey yar dilinden!
Hak nasip ederse Firdevs yelinden,
Tatmadan göçmeni istemem gülüm.
Mustafa Hoşoğlu
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İstemem Gülüm 4
Gözünün yaşını silmeye geldim,
Vefasız bilmeni istemem gülüm
Unutmak kolay mı seni yar bildim,
Unuttu demeni istemem gülüm.
Geceler bitti de rüya görmedim
Nereye gidersin saçın örmedim
Çiçekler elimde daha vermedim
Hüzünle gitmeni istemem gülüm.
Bağrımı kor eden sen değil misin?
Güzeller içinde en değil misin?
Canıma can katan can değil misin?
Beni terk etmeni istemem gülüm.
Gidersen bir daha dönme geriye,
Düşünme bedenim, varsın eriye,
Yüreğim aşkınla Hakka yürüye,
Halimi görmeni istemem gülüm.
Yazımız böyleyse isyan eyleme,
Kadere razı ol, keşke söyleme,
Her seven kavuşur diye belleme,
Narlarda pişmeni istemem gülüm.
Tatmadan göçersem sevgi selinden,
Duanı düşürme, ey yar dilinden!
Hak nasip ederse Firdevs yelinden,
Almadan geçmeni istemem gülüm.
Mustafa Hoşoğlu
22.03.2011
Mustafa Hoşoğlu
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İstikrar İçin Evet
İstikrar İçin Evet
Türk'ün Yolu İslamdır, masumlar için yaşı,
Davası Hakk olunca asla eğilmez başı,
Allah'a yemin etmiş, İman için savaşı.
Her türlü şerre karşı, istikrar için EVET.
Batı terörün başı, o gelir işlerine,
Daim zulmü besledi, harcadı peşlerine,
Pastalar büyüdükçe az geldi dişlerine,
Her türlü şerre karşı, istikrar için EVET.
İhanet ağları var, kast etmişler birliğe,
Dış mihraklar emretmiş, saldırdılar dirliğe,
Ümmet başsız kalmasın, düşülmesin darlığa.
Her türlü şerre karşı, istikrar için EVET.
Dünya ayağa kalktı, projelere saldırdı,
Nefret hücrelerini uykusundan kaldırdı,
Üç beş çapulcu bulup ceplerini doldurdu,
Her türlü şerre karşı, istikrar için EVET.
Batı kukla arıyor, aklında oyun hala,
PKK yetmeyince, FETÖ'yü yaptı bela
DAEŞ illeti için bir olduk düştük yola
Her türlü şerre karşı, istikrar için EVET.
Bu Milletin destanı sığmıyor bin yıllara,
Batı küfrü uğruna tuzak kurdu yollara,
Şucu-bucu diyerek ayırdılar kollara,
Her türlü şerre karşı, istikrar için EVET.
Darbeleri savurdu, bu Halkın dik duruşu,
Hainler saf değişti, görünce üç kuruşu,
Nisanda sandıklarda yapalım son vuruşu,
Her türlü şerre karşı, istikrar için EVET.
Halka rağmen halkçılık söylemden öte geçmez,
Tefrika libasını mert yürek kesip biçmez,
Bu Millet ilelebed küfrün zehirini içmez,
Her türlü şerre karşı, istikrar için EVET.
İstiklale engeldir iki başlı yönetim,
Şer güç olmasın ister çetelere denetim
Yarın için sandıktır elimdeki senetim
Her türlü şerre karşı, istikrar için EVET.
Çeteler zehirledi Özal'ı, Ecevit'i,
Peşinden devam etti onlarca dizi seti
Artık cirit atmasın ülkemde çete iti,
Her türlü şerre karşı, istikrar için EVET.
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Mustafa Hoşoğlu
07.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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İstiyorsan Al Dedi
Alem izin görmesin
Kapım yavaş çal dedi
Kalbe düşmese esin?
Aşkın bana sal dedi.
Yarim sevda güneşi
Yoktur benzeri, eşi
Yanmak için ateşi
Gir kalbime bul dedi.
Gülü derdim dalından
Yare vardım solundan
Bi tadımlık balımdan
İstiyorsan al dedi.
Sevda tüter böreğim
Titrer gönül direğim
Sana açtım yüreğim
Ömür boyu kal dedi.
Vuslat bensiz olmazmış
Kalbi aşkla dolmazmış
Gül demesem gülmezmiş
Gel benimle gül dedi.
Yar, benim kır çiçeğim
O gülüm, ben böceğim
Ömrümce seveceğim
Bu sözlerin bal dedi.
14.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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İşim Olmaz...................K
İşim Olmaz
Kaş göz edip mesaj verme,
O yollarda işim olmaz,
Role girip hüner serme,
Harcanacak başım olmaz.
Dünyadan mı, aydan mısın?
Bulunmayan soydan mısın?
Melek yüzlü şeytan mısın?
Akıtacak yaşım olmaz.
Tuzakların bilmem kaçtır?
Yalan-dolan sana taçtır,
Cebin dolsa, gözün açtır,
Doyuracak aşım olmaz.
Boşa sunma hünerini,
Beğenmedim önerini,
Ziyan etme tonerini,
Boyanacak kaşım olmaz.
Yüzün gülse, kalbin yasta,
Onurun yok, şeref hasta,
Özün zehir, yazık dosta,
Sığdıracak döşüm olmaz.
Elin altın bir dal olsa,
Yalan sözün hep bal olsa,
Yanakların al al olsa,
Dişleyecek dişim olmaz.
Saygı yoksa yoktur güven,
Ne maşayım, ne eldiven,
Başkasını yap merdiven,
Semerine kaşım olmaz.
Dilin alır, kalbin satar,
Sana güven dakka tutar,
Kelebeğin ömrü kadar,
Sana dair düşüm olmaz.
Mustafa Hoşoğlu
15.02.2012
Mustafa Hoşoğlu
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İşin Yok İse
Ne gezer durursun çarşı pazarda?
Bir iş bul kendine işin yok ise.
Kulağın olmasın sitem, azarda,
Laf ile doyarsın aşın yok ise.
Hayaller peşinde insan gezince,
Olmayan kaymağı bala ezince,
Yoğurda yan bakar sütten bezince,
Ayaklar su toplar başın yok ise.
Geceyi unutup gündüz yatarsan,
Zemheri ayında üzüm satarsan,
Hak sözü duyunca kaşı çatarsan,
Gözlerin kaşınır yaşın yok ise.
Aklını kullanmak en büyük kardır,
Zamanın hakkını verene dardır,
Her malın belli bir bedeli vardır,
Doluyu vermezler boşun yok ise.
Kimseye inanma, hep yaşa şekle(!)
İş, aynadır derler bakılmaz şekle,
Başarı ararken hüsranı bekle,
Akılla yoğrulan düşün yok ise.
Gökteki rahmeti cem eder yerler,
Nimeti arayan birazcık terler,
Emeksiz rahmeti bekleme derler,
Lokmalar zor erir dişin yok ise.
19.05.2015
Mustafa Hoşoğlu
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İşin Yoksa Aşık Ol
Aşk gönlünü sarmışsa
Zordur onun tehiri
Bu aşkı yok etmeye
Yetmez balın zehiri.
Aşk, ince maraz derler
Uğrunda ölür erler
Akan yaş tükenince
Gözü terk eder ferler.
İşin yoksa aşık ol,
Sevemezsen maşuk ol
Peteğinde bal yoksa
Bal dudağa kaşık ol.
Aşk ovada derilmez
Ayağına serilmez
Aşk mezara kadardır
Aşka ara verilmez.
Aşka hayal dokuma
Aşk benzemez lokuma
Aşkı anlamayana
Boşa gazel okuma.
Aşk gelmeden ünlemez
Zaman, mekan anlamaz
Bana gelme desen de
Aşk fermanı dinlemez.
26.03.2017
Mustafa Hoşoğlu
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İşte Böyle
İşte böyledir hayat,
Az taze, biraz bayat,
Manitan bakmıyorsa,
Gözün, kaşını boyat.
Dikkat çekmesen olmaz,
Boş yüreğin hiç dolmaz,
Gururlanma bir tanem,
Dünya sana da kalmaz.
Yol kapandı dumandan,
Ödünç aldım zamandan,
Rabbime niyazım var,
Ayırmasın İmandan.
Birkaç söz, birkaç hece,
Okurum gündüz gece,
Mevla’m sabırlar versin,
O’nun Şanı pek yüce.
Seven sevilmek ister,
Gönül bilinmek ister,
Yar açmış kulağını,
Daim anılmak ister.
Kalbi hoş tut, kırma hiç,
Aşkı yaşat, durma hiç,
Seni seven var iken,
Başkasını sorma hiç.
Mevla’m yazar aşını,
Kula dökme yaşı,
Zorla güzellik olmaz,
Tutsak etme başını.
Sevgi her dem var olur,
Kalbe düşen yar olur,
Aşk oduyla pişmeyen,
Üç günde ağyar olur.
06.04.2014
Mustafa Hoşoğlu
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İtlerin Destanı
İtlerin Destanı
Dağlar zor geldi ite göz kırpıyor şehire,
İnsanlıktan bihaber, hepsi kahpe fırkadan,
Leşlerini bıraksan kabul etmez nehire,
Alçakça saldırıyor Polisime arkadan…
Yüzlerine bakarsan; Ebucehil simalar,
Başlarında sallanır paçavradan yamalar,
Lut Kavmine özenmiş, lezbiyenler, homolar,
Yoz işleri emreder Zerdüştbaşı korkudan.
Mehmetçiğin önünde dar gelince tepeler,
Hemen devreye girer gözü dönmüş şubeler,
Hedef saptırmak için katledilir bebeler,
Ermeni’den döl almış, vazgeçmez bu markadan.
Ne zaman göreceksin oyunun gidişini?
Gözyaşlarına boğdun erkeğini, dişini,
Maşaların seyretsin soyunun bitişini,
Hakikatleri görme, haber bekle kargadan(!)
Ey şerefsiz harami! Ey gözü dönmüş şaki!
Leşin üç beş gün kokar, sanma ki kalır baki,
Şehidin ahı kalmaz! anlayacaksın, ta ki:
İçine düştüğüm küp çatlayınca sirkeden.
Mağaraya tünemiş haber bekler ininden,
Kefere tam okumuş, kuduracak kininden,
İman nasip olmamış, çıkmış Hakkın Dininden,
İt gibi geberiyor, yok bir tane er giden.
Yüzünde meymenet yok kodesteki ibliste,
Pislikleri Kandilde, kokuları mecliste,
Gıdaları kan, zulüm; ellerde kara liste,
Adliyeler kirlendi, budur bana ar giden.
Kürt Hakkı diyene bak, Kürt’e benzer yanı yok,
Adı, Artin Apogyan; bir damla Kürt Kanı yok.
Kürtleri öldürmede ondan büyük cani yok.
Tut zehirle ininde, ne anlar ki sorgudan.
Siyonist yazar çizer, emperyalist pompalar:
Hemen gidin kan dökün sizi Kutsal Rambolar(!)
Kürt Halkının içinde patlar canlı bombalar…
Kurulur can pazarı, beğen de al sergiden(!)
Sevgili Kürt Kardeşim, biliyorum işin zor:
Benim de içimdedir, senin içindeki kor.
Senden öce ben varım, sana bakılırsa hor,
Uyanık ol, inanma; kaç bu sahte kurgudan.
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Mustafa Hoşoğlu
25.09.2012
Meymenet: Kur'an'da doğruyu bulmuş olanlar için kullanılan bir mecazdır.
Mustafa Hoşoğlu
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Kabul Et Ümmetine
Kabul Et Ümmetine
Gözüm nuru Habiibim çilen geldi aklıma,
Hüzünlerden göz açıp mutluluk tadamadın,
Bir sana bakıyorum bir kendi hayatıma,
Çocukluk hayatını yaşayıp doyamadın.
Rabbim övmüş yaratmış adın Muhammed dedi,
Sana nurundan verdi, karanlığı boğ dedi,
Ahmet,Mahmut,Mustafa en güzel isimlerle,
Sen alemlere rahmet güneş gibi doğ dedi.
Kutsal kitaplar ile önce müjdeni verdi,
Habiibim yolda diye alametler gösterdi,
Putperestlik mikrobu sarmıştı her bir yanı,
Virane gönüllere şifa diye gönderdi.
Doğmadan öksüz kaldın, Abdullah'ı görmedin,
Hep babasız yaşadın hiç ebu diyemedin,
Bir sabah uyanıp da yanına sokularak,
Sevgiyle kuçaklayıp, sarılıp öpemedin!
Hepimiz biliyoruz Hakk seni çok severdi,
Meleklerin yanında her fırsatta överdi,
Katında senden üstün, hatta dengin bile yok,
En sevgili kuluyken hasret ve hüzün verdi.
Henüz altı yaşınde öksüz kaldın anneden,
Ciğerimiz yansa da, haşa sormayız neden,
Yaratanın takdiri, sonsuz hikmetler onda,
O'dur her şayi gören, O'dur her şeyi bilen.
Rab terbiye eyledi İlahi mesajlarla,
Açmamış gonca iken yoğurdu acılarla,
Halime'nin ardından Amine de Cennette,
Dedeciğin de uçtu yalnız kaldın amcanla.
Amcan Ebu Talip'le atıldın ticarete,
Bulunduğun her mekan kavuştu berekete,
Gencecik yaşlarında doğrulukla anıldın,
Emin sıfatın ile çare oldun her derde.
Güneşi hissetmeden geçti baharın,yazın,
Nübüvvet mührü geldi kat kat arttı niyazın,
Şiddete maruz kaldın,hicret reva görüldü,
Zülümlere katlandın,sabırdı alın yazın.
El açıp Yaratana bir gün ah dilemedin,
Tek derdin ümmetindi başka şey istemedin,
Bilmiyorlar diyerek koştun af kapısına,
Allah'ın Gazabını aklından geçirmedin.
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Ey sevgili Habiibim! seni nasıl anlatsam?
Kağıtlara sığmazsın seni nereye yazsam?
Yolunda yalpalayan ruhum şifana muhtaç,
Sana layik delğil ki sevgimle kuçaklasam.
O ne büyük şereftir:Layik olmak sevgine,
En büyük ikram budur fakirine,zengine,
Müracaat edecek başka bir kapı mı var?
Bu biçare mücrimi kabul et ümmetine.
Mustafa Hoşoğlu
28.04.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Kaç Kişi Var
Günler gelir geçer boşa
Aldım diyen kaç kişi var?
Ne yazılmış bilmem başa
Bildim diyen kaç kişi var?
Yalan dünya, yılan dünya
Gel boynuma dolan dünya
Var mı huzur bulan dünya?
Buldum diyen kaç kişi var?
Bazen bayır, bazen yamaç
Bir kaç pula ettin muhtaç
Karnım doysa gözüm hep aç
Güldüm diyen kaç kişi var?
Dünya hırsı aklın soyar
Başın dertten derde koyar
Saçın yolar gözün oyar
Saldım diyem kaç kişi var?
Mala, pula kayma gönül
Dünyayı dost sayma gönül
Fani nefse uyma gönül
Geldim diyem kaç kişi var?
Ihtirastan adam olmaz
Aradığın kimse bulmaz
Cebin dolsa nefsin dolmaz
Doldum diyen kaç kişi var?
Mustafa Hoşoğlu
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Kadebada Aksana
Kadebada Aksana
Kleğo ce miroloğo
Kadebada aksana
Nabağo so xoriyo
Eyendan da kastana.
Kastano modo kumuş
Naftağo xaxalikas
Epareme leğose
Yapiyo uçeğrikas?
Ebira do maçelim
So xoraf xabalevo
Nabero ena koriz
Medeci nabalevo.
So şerim da xardiya
Nağrafo ce madano
Dodeme ena koriz
Medeci as padano.
Koriz teso imanas
Xteniz mi da maliyas?
Emena aneberis
Eftağo din kardiyas.
Eğorasa da neya
Akapsa da paleya
Elaspam semedera
Aseftam di foleya.
Mustafa Hoşoğlu
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Kader
Kader
Olmam kadere razı
Sorgulamalı bazı
Kader Hakkın ilmidir
Unutmaz kışı, yazı.
Ölçünün adı kader
Hakk bunu tayin eder
Alınyazı boş keder
Sevmem böyle vaazı.
Kader, Allah'ın yolu
İlim onun baş kolu
Kudretidir sembolü
Kandırmasınlar sizi.
Kader, gözyaşı değil
Boş söze etme meyil
Müslüman uyan, ayıl
Yalana verme kozu.
Allah şerri buyurmaz
Kulu kuldan ayırmaz
Haksızları kayırmaz
Eşit dağıtır dozu.
Çalıp zengin olanlar
Malı beleş bulanlar
Daim üste kalanlar
Bu işe derler yazı.
Bazı kullar azanda
Kusur bulur ezanda
Pişse kokar kazanda
Nefse çalarlar sazı.
Adaleti eşenler
Hakikatten şişenler
Tavuğu geç pişenler
Yolmadan yerler kazı.
Mustafa HOŞOĞLU
09.11.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Kader Benim Yazımı
Kader Benim Yazımı
Kader benim yazımı
Hangi kalemle yazmış?
Duyan yok niyazımı
Halden bilen çok azmış.
Mevla'm şifa sunmasa
Yaralar tutmaz kabuk
Kalp Nur ile dolmasa
Karanlık çöker çabuk
Saçı salmış rüzgara
Durdukça sallanıyor
Yarin yanağı şeker
Öptükçe ballanıyır
Bulut dağın üstünden
Selam vermeden geçti
Ben büyüttüm sevdamı
O gitti eli seçti
Biraz uçayım dedim
Karıştım yıldızlara
Sevdim de alamadım
Ne ettim şu kızlara?
Uzak düşünce sıla
Yıl olur her fasıla
Hasret göze yaş olur
Yolu görmez pusula.
Vicdanınız şen ise
Ruhunuz ruşen olur
Sözünüz peşin ise
Gönlünüz gülşen olur
Mustafa HOŞOĞLU
29.04.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Kaderim Yüzüme Güldü, Gülecek................O
Kaderim Yüzüme Güldü Gülecek
Aklımda değildi, bir şans eseri,
Şu gönül yeniden coştu coşacak!
Açmak istemedim eski defteri,
Silinmiş sayfalar uçtu uçacak.
Gözüme ilişti, dedim bakar mı?
Efsunlu bakışlar canım yakar mı?
Beynime sıçrayan kanım akar mı?
Ateşim yükseldi yaktı yakacak!
İçimden diyorum: Uzak dur benden,
Belki de rüyasın, yar olmaz senden,
Soğuk terler bastı, döküldü tenden!
Yolumun üstüne çıktı çıkacak.
Siması nurani, benziyor aya,
Geçilmez Billahi önünden yaya,
Dayanmaz her yürek bakıp saymaya,
Çaresiz halimi sezdi sezecek.
Tarife muhtaçtır perişan halim,
Bulanık bir derya oldu hayalim,
Tabiban anlamaz, çözemez ilim,
Saklamam boşuna; bildi bilecek.
Adımlar yaklaştı koptu bağlarım,
Ağırlık bindirdi çöktü dağlarım,
Harından eridi, aktı yağlarım,
Ölüm fermanımı verdi verecek!
Düşündüm, sokulup kelam ederse,
Aşk ile kavurup, başım tüterse,
Olmayan aklımı alıp giderse,
Beynime felçlerim indi inecek!
Uzattı elini, barış der gibi,
Aşkımın seline karış der gibi,
Nihayet vuslata varış der gibi,
Kaderim yüzüme güldü gülecek….
Mustafa Hoşoğlu
23.06.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Kaderimde Yazı Var
Kaderimde Yazı Var
Selam verdim hop dedi,
Seviyorsan kop dedi,
Niyetin aşk-meşk ise,
Önce nikah yap dedi.
Başındaki yazmanın,
Dalı var, beyazı var.
Yar seni unutamam,
Kaderimde yazı var.
Yürek aşk ile atsın,
Gönül sevdayı tatsın,
Sıcak gülücüklerin,
Ömrüme ömür katsın.
Başındaki yazmanın,
Dalı var, beyazı var.
Yar seni unutamam,
Kaderimde yazı var.
Bak bana ışıl ışıl,
Gülümse yeşil yeşil,
Gözlerin kollarımda,
Uyusun mışıl mışıl.
Başındaki yazmanın,
Dalı var, beyazı var.
Yar seni unutamam,
Kaderimde yazı var.
Yar, yürüme koş bana,
Seller gibi taş bana,
Senden başka bir güzel,
Yakışır mı eş bana?
Başındaki yazmanın,
Dalı var, beyazı var.
Yar seni unutamam,
Kaderimde yazı var.
Mustafa Hoşoğlu
16.11.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Kaderime Yazıl Gel.....................K
Kaderime Yazıl Gel
Vefakâr bir dost gördüm, sevgi ile yoğrulan,
Talihsizlik ağından hemen kurtul, çözül gel,
Yalandan nefret eden, doğrulukla kavrulan,
Kullan güçlü zekânı, yüreğime süzül gel.
Öfkeye hâkim olan, hiç olmamış sayılır,
Kini tutup hapsetmez, affetmeye bayılır,
Merhameti Kübra’dır, Poyraz gibi yayılır,
Dostluğun umman gibi, taşıyamam, büzül gel.
Bilimden medet uman, kovmuştur kehaneti,
Denersen yandın dostum, affetmez ihaneti,
Mütevazı, dürüstlük, güzellik kerameti,
Küçük lokma değilsin biraz küçül, ezil gel.
Yarın pişman olacak ismini silenlerin,
Gün ola âlem almaz kadrini bilenlerin,
Bir gün pişman olacak ardından gülenlerin,
Her zaman gülmen için bir seferlik üzül gel.
Sen İrem Diyarında neşe saçan bir gülsün,
Gülmeyi arzulayan seni bulsun da gülsün,
Sensiz mutluluk olmaz, seni kaybeden ölsün,
Gir fırçamın emrine, tuvalime çizil gel.
Kötü, değer biçemez, yazık bu özelliğe,
Vefasız hemen konar, git demez güzelliğe,
Yumuşak huyun büyür, yükselir izelliğe,
Aramakla bulamam, kaderime yazıl gel.
Mustafa Hoşoğlu
19.08.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Kadın
Kadın
Kadının mevsimi bahardır, yazdır
Gönlüne kar olup buz etmedikçe
Yüreğinde sevda var, dilleri sazdır
Denizler kabarmaz naz etmedikçe.
Severse dünyana muhabbet olur
Zorlarsan başına musibet olur
Suyuna gidersen isabet olur
Susmayı tercih et haz etmedikçe.
İçinden geçeni sen hep hazır et
Evdeki her işte onu nazır et
Padişah olsan da başa vezir et
Taşına siper ol iz etmedikçe.
Dilinin gücüne sakın alışma
Korkunu bilmesin, fazla yılışma
Anlayan olmadı, buna çalışma
Kırk söze şükür et yüz etmedikçe.
Kırılmak huyudur, yolunu bulur
Daim nemden kapar, fırtına solur
Sözünü dinlersen cennetin olur
Kışında donarsın yaz etmedikçe.
Öfkeli görürsen içme tasından
Arifsen anlarsın her tür sesinden
Sakın sual etme fazla süsünden
Her daim güzeldir göz etmedikçe.
Mustafa HOŞOĞLU
11.01.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Kadın-2
Kadın-2
Kadın bir avcıdır, sevgi avlanır
Aşkı düşünürken yüzü al olur.
Hayali sevdadır, düşte evlenir
Ciğeri kanarken dili lal olur.
Kadın yok deyince sanma inattır
İşvesi usulden, nazı sanattır
Aşkını bulursan sana kanattır
Gönlünü okşa ki sözü bal olur.
Sevdiği onundur, sevemez kimse
Gönlünde olanı övemez kimse
Aşkını kıskanır, dövemez kimse
Kader gurbet dese aklı yel olur.
Kadın bir anadır, verir almadan
Yuvası uğruna erir solmadan
Kıymeti bilinmez ecel gelmeden
Aklına geldikçe gözün sel olur.
Mutluluk üretir, huzur kodudur
Rengârenk meyvenin asıl tadıdır
Dünyada cennetin diğer adıdır
Kokusu gidince dünya çöl olur.
Kadını yakarsan yüreği sönmez
Kabaran duygular ah olur inmez
Elinde bir kuştur uçarsa dönmez
Bağların yeşermez, ruhun kel olur.
Çiçekler içinde adı hep güldür
Gülmeyi dilersen sen onu güldür
Her dakka sevgini gönlüne bildir
Kalbini çalmazsan bir gün el olur.
Mustafa HOŞOĞLU
11.01.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Kadir Mevla’m
Kadir Mevla’m
Essin bana seher yeli,
Aşk uykumu böler iken.
Alem bilsin beni deli,
Mevla’m bana güler iken.
Ya Rab, gönlüm sana baksın!
Göz yaşlarım sana aksın!
Niyazlarım sana çıksın!
Aşkın ile dolar iken.
Sen Rahimsin, Kerem eyle,
Al gönlümü harem eyle,
Kudretini çarem eyle,
Bu can seni diler iken.
Kadir Mevla’m Rahmet sunar,
Dost yürekler O’na yanar,
Kulun her dem zikrin banar,
Göz yaşını siler iken.
Hava, deniz, yer senindir,
Malik sensin, Tur senindir,
Sen Rahmansın, Nur senindir,
Her zerreyi bilir iken.
Gözler daim görür olsun,
Allah kalbe sürur olsun,
İmanım hep gurur olsun,
Nefes verip alır iken.
Kelamın en güzel sözdür,
Bizde doğru amel azdır,
Meleklere affım yazdır!
Sonsuzluğa dalar iken.
Mustafa Hoşoğlu
26.03.2014
Tur: Tur Dağı,”Nur Dağı” (Allah'ın c.c. Musa a.s. ile konuştuğu dağın adı)
Mustafa Hoşoğlu
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Kahpe Amerika
Kahpe Amerika
Tehdit, şantaj, zulüm senin varlığın
Yaptığın şer, her söylediğin yalan
Hak bilmemek senin asıl körlüğün
Üstümüzden çek elini, git ulan!
Sen zalimsin,mazluma hak vermezsin
İnsanlığa huzur reva görmezsin
Terör yayar birgün rahat durmazsın
Papaz diye her adamın bir yılan.
Sen Şeytan uşağı, haham piyonu!
Bu dünyanın bulandırma suyunu
Ellerinle kazıyorsun kuyunu
Uzak sanma, pek yakındadır belan.
Yalan yayıp dünyayı doldurursun
Dünyada hep garibi öldürürsün
Sen hak diye hep zulmü güldürürsün
Zalim küfrün barışı etti talan.
Hoşoğlu der, kahpesin Amerika
Kalleşliği sen sanırsın harika
Türk'te İman alameti farika
Bu İmandan yoktur gözyaşı bulan.
Mustafa HOŞOĞLU
02.08.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Kahpe Siyonizm!
Kahpe Siyonizm!
Ne petroldü ne silah Irak Halkının suçu,
Tüm dünya biliyordu yoktu böyle bir gücü,
Irakta kan akıtan Siyonizmin kiniydi,
Babil ve Ninovanın alınmalıydı öcü.
Gazze cehennemi de bu tarihin sorgusu,
Ne güvenlik tehdidi ne de füze korkusu,
Yahudi kasem etti mümin kanı emmeye,
Tüm küfür tevhit edip oldu kalleş ordusu.
Canavar demek yanlış tümü vahşi,edepsiz,
Timsah göz yaşlarıyla hep aldadır kitapsız,
Masumluk pazarlayıp zalimliğini gizler,
Fitne eker,kin kusar leş kargası,adapsız!
Lanetli birer cani yahudi denen itler,
İşleri fitne-fesat,kan,göz yaşı,dehditler,
Uslanmaz ve ders almaz fırsat düşkünü kahpe,
Yerden göğe haklıydı zalim bilinen Hitler.
Tepkisiz oturursak bu vahşetler durulmaz,
Öldürmek imanıdır,ondan aman onulmaz,
Kıyama kalkmadıkça çok daha üzülürüz,
Kahpenin ibadeti,niye diye sorulmaz.
Arap Halkını bilmem,yöneticiler mason,
Tümü cibiliyetsiz,isimleri de fason,
Akaitleri petrol,dinleri yeşil Dolar,
Kimi Bushun uşağı,kimi batıya garson.
Yardım gelmesin diye Mübarek kapı kapar,
Kral keyfini bozmaz zevk-u safaya tapar,
Dünya hayatı kısa rahatsız olmak niye?
Sessizliğine bakma içinden bayram yapar.
Uzun söze gerek yok bunu hep yapacaklar,
Uykudan uyanmazsak saptırıp, sapacaklar,
Daha nice bebeği,nice günahsızları,
Batılı hakim için hakkını kapacaklar.
İktidar Allah’ındır,verir istediğine,
Vermesini bilen Hak geri de alır yine,
Golyat’ı öldüren taş Bush’ları öldürmez mi?
Kimdir hesap soracak Alemin sahibine?
Allah’ın sözü vardır: korur masum canları,
Tekrar görevlendirir kudretli insanları,
Uykuda görünsek de uyanışımız yakın,
Şu Nuh’un Çocukları bozacak oyunları.
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Mustafa Hoşoğlu
07.01.2009
NOT:
Ninova,Babil tarihte ırakta iki ayrı devlet.O tarihlerde İsrail devleti vardı.Sonra Kuzey
israil ve Güney İsrail diye ikiye bölündü.Kuzey İsraili Babil,Güney İsraili Ninova
devletleri ortadan kaldırdı.İsrail yaklaşık 2500 sene bir daha devlet kuramadı(1948 e
kadar)
Golyat: tarihte zalim bir kral.Hz. Davut onu sapan taşıyla öldürdü.
Nuh’un Çocuklarından maksat Türklerdir.Rivayetlere göre İsrail devletini yok edecek
kavim.
Mustafa Hoşoğlu
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Kahve Falı
Kahve Falı
İç kahveni, bak falına,
Cahil kalma, bil her şeyi(!)
Rahat, mutlu bak yoluna,
Yüreğinde tut neşeyi.
Haber gelmiş cin-periden,
Nişan-düğün az geriden,
Fincan imiş buz eriten,
Köpük köpük iç Ayşe’yi.
Öfke zarar der küpüne,
Dostu ara, tut ipine,
İn fincanın tam dibine,
Gör balığı dön köşeyi.
Balta varsa bela gider,
Bacaya bak elem biter,
Bardak ile sevda tüter,
Bıçaktan kaç, dik şişeyi.
Çok kaynatma, yay dumanı,
İyi gözle sap samanı,
Kalp görürsen aşk zamanı,
Bas mühürü, vur kaşeyi.
Kaplumbağa güzel demek,
Almak için biraz emek,
Alev varsa pişer yemek,
Hiç düşünme yak meşeyi.
İki, üç-dört vakte kadar,
Bilemedin bir yıl tutar,
Ördek resmi umut satar,
Koş yanına, çal aşıyı.
Her an açık kapı olsun,
Aradığın küpe olsun,
Para sana hibe olsun,
Darphaneye ser kuşeyi.
Mustafa Hoşoğlu
28.02.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Kahve Gözler
Kahve Gözler
Gözün doldur fincana,
Afiyetle içelim,
Dolaşsın kanımızda,
Kendimizden geçelim.
Çok gözler gördüm ama,
Vazgeçemem kahveden,
Hepsi güzel olsa da,
Budur beni mahveden,
Her hali güzel ama,
Bakışlarında soldum,
Seveni çok görsem de,
Ben aşkı onda buldum.
Dudakta ballı sözler,
Oturdum seyre daldım.
Bağrımdaki yarayı,
Kahve gözlerden aldım.
Sen başka bir kahvesin,
Yemen’den mi gelmişsin.
Her bakış ok misali,
Yüreğimi delmişsin.
Ne yapsam faydası yok,
Bir kere yandı yürek,
Tabipler ne eylesin,
Bu derde vuslat gerek.
Mustafa Hoşoğlu
31.05.2015
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kahve Gözler 2
Kahve Gözler 2
Gözlerin kahve gibi
Nerde olsa seçilir
Gönlüme dökmek için
Fincanda mı içilir?
Kahvenin hatırı var
Kırk yılım feda olsun
Kahve bakmayan güzel
Sana elveda olsun.
Nuş ettim gözlerinden
Kalbime meyin doldu
Gözüne baka baka
Hayatım kahve oldu.
Nazarın büyüledi
Garip bir engindeyim
Bakış önemli ama,
Ben kalbin rengindeyim.
Doğrudan bakma bana
Yarısı gizli olsun
Yılları takma bana
Bu vuslat hızlı olsun.
Ela kahve arası,
Belli değil karası
Efsunlu bir nazarla
Yandı sevda çırası.
Mustafa HOŞOĞLU
24.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Kahve Gözlerinde
Kahve Gözlerinde
Kahve gözlerinde aşkı sakladım
Kabardı hislerim yar yana yana
Bir umut kalbime derman yükledim
Fermanın beklerim şifa ol cana.
Parlayan o yüzün geceme aydır
Yar sevda sözünü dilime saydır
Gözümün yönünü tek sana kaydır
Benliğim tümüyle ram olsun sana.
Kahveden başka şey içemem gayrı
Sensizlik bu cana olamaz hayrı
Yar, inan ölürüm yaşarsak ayrı
Şu vuslat şanını lütfeyle bana.
En güzel kahveler gözünden akar
Ne yana yönelsem yol sana çıkar
Hasretin cehennem, bağrımı yakar
Yar senin gölüne olayım suna.
Dantelli yaşmağın örter saçını
Elinle tak bana sevda tacını
Doldurmak isterim kalbin içini
Değdirmem elini suya sabuna.
Mustafa Hoşoğlu
11.03.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Kal Desem Kalır Mısın?
Kal Desem Kalır Mısın?
Senin tahtın sinemde
Gel desem gelir misin?
Bir ömür aşkhanemde
Kal desem kalır mısın?
Dönüp bakarken düne
Hasretin bandım yine
Bu gönlümü gönlüne
Al desem alır mısın?
Rüyada bir düş çaldım
Yine hayale daldım
Aşkımı çöle saldım
Bul desem bulur musun?
Gönül bahçemde dolaş
Güle, nergise bulaş
Her derdi benle üleş
Böl desem böler misin?
Unut acı her şeyi
İç sevda denen meyi
Kulağıma aşk neyi
Çal desem çalar mısın?
Aşkı başa almalı
Onu kutsal bilmeli
Aşk uğrunda ölmeli
Öl desem ölür müsün?
Mustafa HOŞOĞLU
29.09.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Kalabilsem
Kalabilsem
Gezinip duruyorum, her gün başka alemde,
Çok isterdim kalbime girip de kalabilsem.
Akşam farklı kitapta, sabah farklı kalemde,
“Bu ne iş” diyeceğim, kendimi bulabilsem.
Zaman değişti derler, değişmek kaçınılmaz,
Harama göz yummalı, helalle geçinilmez(!)
Merhamet buharlaştı, zavallı acınılmaz,
Zulme alkış tutanın kökünü silebilsem!
Biz hep Ademoğluyuz, acep nedir farkımız?
Nefis penceresinden beslenmesin yargımız,
Suyu hakça bölüşsek hiç taşar mı arkımız?
Kanaat musluğunu bulup da dolabilsem.
Bayraklar dalgalansa barışın gölgesinde,
Rabbimin vadettiği merhamet ülkesinde,
Taş yürekli kalır mı kanaat ilkesinde?
Hoşgörü deryasına nefsimi salabilsem.
Kul, Hak Yolu bulunca başka tur atmamıştır,
İmandan üstün şeref Rabbım yaratmamıştır,
Müşerref olanlara derman aratmamıştır,
İman Şerefi ile yeşerip solabilsem!
Mustafa Hoşoğlu
31.08.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Kalbi Yaralı Gelin
Kalbi Yaralı Gelin
Bedeni senin olsun,
Gönül olmuşsa elin.
Ne ile huzur bulsun?
Kalbi yaralı gelin.
Para pulda gözü yok,
Kader diye sözü yok,
Kışı bitmez, yazı yok.
Kalbi yaralı gelin.
Gece güne karışmış,
Dertleriyle barışmış,
Duygularla yarışmış,
Kalbi yaralı gelin.
Kalbime buyur diyor,
Ruhumu doyur diyor,
Beden aç uyur diyor,
Kalbi yaralı gelin.
Sormuyor haklı,haksız,
Gönül koydu takatsiz,
Varlık içinde öksüz,
Kalbi yaralı gelin.
Eli tutulsun ister,
Sevgi yutulsun ister,
Aşa katılsın ister,
Kalbi yaralı gelin.
Gözlerde olsa huşu,
Soğukta alır duşu,
Yuvanın dişi kuşu,
Kalbi yaralı gelin.
Çalışmakla yorulmaz,
Arzusu ne sorulmaz,
Yürek neden durulmaz?
Kalbi yaralı gelin.
Gönlü tut der elimden,
Şerbeti tat dilimden,
Kokum uçsun gülümden,
Kalbi yaralı gelin.
Nazları övgü bekler,
Cilvesi sevgi bekler,
Yüreği saygı bekler,
Kalbi yaralı gelin.
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Mustafa Hoşoğlu
17.04.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Kalbim Acele Diyor
Aşkın kalbim kavurur
Çevirme çöle diyor
Rüzgâr külüm savurur
Bitsin bu çile diyor.
Gül, yanağında deste
Gamzeler okur beste
Kız yürüme aheste
Kalbim acele diyor.
Yüreğine sorsana
Bir kararda dursana
Gönlüm açık yar sana
Gir de gecele diyor.
Bir umut versen bana
Beklerim yana yana
Bu gönül meftun sana
Atma ecele diyor.
Beklerim vuslat gele
Yar satma beni ele
Bir tadımlık bak hele
Bu mey içile diyor.
Yar saçın örmemişsin
Sürmeni sürmemişsin
Kısmetin görmemişsin
Adım hecele diyor.
Sevda için açan gül
Dalına kondu bülbül
Senden kalbime ödül
Bir aşk biçile diyor.
09.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Kalbimde Aşk Pazarı
Seversen sevilirsin,
Yüreğini serin tut.
Gönülden dost olana,
Muhabbeti derin tut.
Kim kime yetişmiş ki,
Herkes bir yola revan.
Elbet bir gün ulaşır,
Yola girmişse kervan.
Kusura bakmayasun,
Eksuğe takmayasun,
Benum olsun deyisan,
Laf sokup, sıkmayasun.
Yine baka kalmişum,
Hasretinle dalmişum,
Ben habu dertlerumi,
Aşk yolinda almişum.
Kalbimde aşk pazarı,
Var mı okur yazarı?
Almayacaksan beni,
Çek üstümden nazarı.
İşmar edince baktum,
Zülfün teline taktum,
Ne efsunlu bakıştı!
Hemen abayı yaktum.
14.06.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Kalbimde Buluşalım............O
Kalbimde Buluşalım
Gönül bakma uzaktan,
Gel biraz konuşalım!
Kaç, aşk denen tuzaktan,
Kalbimde buluşalım.
Aşk, insanı güldürmez,
Süründürür, öldürmez,
Adresini bildirmez,
Kalbimde buluşalım.
Şaşarım gidişine,
Koşma elin peşine,
Aşk yaramaz işine,
Kalbimde buluşalım.
Sevdanı ektim bağa,
Gezemem dağdan dağa,
Yol görüntü aşığa,
Kalbimde buluşalım.
Sevda kalbin ödülü,
Sana derdim bu gülü,
Gel, söyletme bülbülü,
Kalbimde buluşalım.
Aşkı saldım Cihana,
Kov, girmesin sahana,
Yelken açma duhana,
Kalbimde buluşalım.
Kesince nefesini,
Kovamazsın esini,
Duy garibin sesini!
Kalbimde buluşalım.
Düşmanlık kime fayda?
Pay çürük, sıfır payda,
Yılda on iki ayda,
Kalbimde buluşalım.
Aşkımı bilmesen de,
Unutma, sevmesen de,
Yanıma gelmesen de,
Kalbimde buluşalım.
Niye gelmezsin bana?
Dağlar mı engel sana?
Adresimi yazsana:
Kalbimde buluşalım.
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Söz döner dilden dile,
Dolaşır ilden ile,
Aşıksan sen de güle,
Kalbimde buluşalım.
Mustafa Hoşoğlu
03.11.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Kalbimdeki Dalgalar
Kalbimdeki Dalgalar
Kalbimdeki dalgalar
Dondu hayallerimde
Nur topu gençliğimden
Bir ah! Kaldı elimde.
Akşam akşam yıldızlar
Saklandı bir tarafa
Söyleyin çobanlara
Çevirsin bu tarafa.
Vardım sordum güneşe
Nerede galaksiler
Dedi ki saatte bir
Burdan geçer taksiler.
Söz veremem, tutamam
Büyük lokma yutamam
Aklı başka yerden al
Ben aklımı satamam.
Hayal meyal düşteyim
Bilmem hangi işteyim
Bana ne yaz, bahardan
Ben hep karakıştayım.
Vardım aşka yazıldım
Baht eliyle çizildim
Ruhum aklımla cenkte
Ben arada ezildim.
Mustafa Hoşoğlu
10.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Kalbimi Dolduran Şey
Kalbimi Dolduran Şey
Kalbimi dolduran şey
Aşkımın çokluğudur
Dünyada en uzak yer
Yârimin yokluğudur.
Okyanus dediğin şey
Gönül deryam gibidir
Yârimin bir bakışı
Bütün dünyam gibidir.
Kalbe düşen ateşin
Olur mu savuşması?
Sevmek kaderin işi
Hayaldir kavuşması.
Sana baktığım gibi
Hiç kimseye bakmadım
Şu gönül bir kez yandı
Kırk yıl daha yakmadım.
Sihirli bir el yok ki
Akan yaşımı silsin
Görmeden sevmeyenler
Aşkı nereden bilsin?
Yerimi soruyorsan
Ne gök, ne karadayım
Eğil de bak kalbine
Ben her dem oradayım.
Mustafa Hoşoğlu
26.07.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Kalbimi Ne Yakarsın?
Mutlu musun vefasız?
Peşine gezdirmekten,
Eline ne geçmiştir?
Canımı bezdirmekten.
Aklımı aldın benden,
Zannetme yerindedir,
Bu aşkı unutamam,
Kökleri derindedir.
Her gün ağlattın beni,
Dur demedin yaşıma.
Sana yar dedim diye,
Neler geldi başıma.
Dağların arasından,
Dereler akar gider.
Yüreğin görmez ise,
Gözlerin bakar gider.
Yoluma siper kurdun,
Gizli gizli bakarsın.
Eğer gönlün yok ise,
Kalbimi ne yakarsın?
Hep böyle gider sanma,
Gün olur devran döner.
Halden hale girse de,
Her şey aslına döner.
19.07.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Kalbimin Güneşi
Kalbimin Güneşi
Hem melek yüzü var hem de zarafet,
Her nevi güzellik yarin özünde.
Hem Allah vergisi hem de marifet,
Bin hayat iksiri buldum gözünde…
Sürmeyi neylesin baharın gülü,
Goncalar leb olmuş süslemiş dili,
Amber-i mis saçar sevdanın yeli,
Bir ömür uykumu alsam dizinde.
Ararım her daim, hasretim çoktur,
Endamı doyumsuz, bakışı oktur,
Gülüşü yakıyor, benzeri yoktur,
Bir başka işve var tatlı nazında.
Bin asır seyretsem seyre doyamam,
Semanın bülbülü, yere koyamam,
Nağmesi yanında bir ses duyamam,
En güzel notalar yarin sözünde.
Yanımda olmadan sabah açmıyor,
Yıldızlar küsüyor, ışık saçmıyor,
Dertlerim depreşir, elem kaçmıyor,
Kalbimin güneşi senin yazında.
Gözümün önünden geçti oncası,
Seninle başladı yürek sancısı,
Benim tek gülümsün, lale goncası,
Hayatın tadını sürdüm izinde.
Mustafa Hoşoğlu
16.10.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Kalbin Süsü İmandır
Kalbin Süsü İmandır
Şeytan böbürlenerek, topraktır dedi özü,
Gururuna dokundu Rabbin imtihan sözü.
Mevla yaratılmışa secde emrini vermez,
Hakka asi bir nefis isyanda beis görmez.
Secde kul için değil, Emir Sahibinedir.
Her Hu! deyişlerimiz zamir sahibinedir.
Bu kibir hep yaşıyor, ne kadar desek de yuh!
Dokuz yüz elli sene bununla savaştı Nuh.
Kendi tercihindendir asi kulun hatası,
Oğlunu suya gömdü insanlığın atası.
Kalbin süsü İmandır, ahlak onla yeşerir,
Bu İmandan mahrumlar hayasızlık pişirir.
O malum ahlaksızlık üzdü yüce nebiyi,
Bugün daha vahimdir, git de gör ecnebiyi.
Anlamaz İbrahim’i, küfürde bilmez hudut,
Bir sinekle murt oldu nefis sultanı Nemrut.
İmanı kıt Firavun öç istedi Musa’dan,
Mevla’mın mucizesi zuhur etti asadan.
İsyanın çirkin izi kazıldı benizlere,
İlahlık hezeyanı gömüldü denizlere.
Her daim hakikati olmalıdır sorgunuz,
Güçlüden korkmayınız, hak yemekten korkunuz.
Firavun ve Nemrut'u tarihler güçlü bildi,
Mevla’m İbrahim ile Musa’yı galip kıldı.
Ebucehil küfrünü savunup haykırandı,
Yetim, öksüz Muhammed bu fitneyi kırandı.
Haklıdan güçlü yoktur gücünü bilir ise.
İlahi Adaletin emrinde kalır ise.
Mustafa Hoşoğlu
10.01.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Kalbinde Sevda Olan
Kalbinde sevda olan,
Başkasına bakar mı?
Aç göz yakar diyorlar,
Acep beni yakar mı?
Bir sevdayla duramam,
Habu canum darlanur,
Hiç kimseyi kıramam,
Duygularum arlanur.
Gelene kapım açuk,
Sen da gel gir içeri,
Düşünme oyle küçük,
Kalbinde var beçeri.
Kalbum sana yat olsun,
Sevdan iki kat olsun,
Yüzün ekşise bile,
Bakışunda tat olsun.
Biraz mutevaziyum,
Kendimi hiç övemem,
Çok sevmekten raziyum,
Yureğumi dövemem.
Bir esmerle iş bitmez,
Kumrala git diyemem,
Sarının tadı yetmez,
Katıksız hiç yiyemem.
Yaz bitince güz olsun,
Aşkın yolu düz olsun,
Dostun az olsa bile,
Kalpte sevda yüz olsun,
Ayağumda yemeni,
İbrişimdir kuşağum,
Fazla mal açmaz beni,
Ben gözi tok Uşağum.
Şaka diye yazmişum,
Zannetmayun azmişum,
Çok hatun düşmanuma,
Bir taneden bezmişum.
03.04.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Kalbini Bir Ömür Almaya Geldim!
Sevgilim, sultanım kurbanım sana!
Kapından çevirme, kalmaya geldim!
Sevgine muhtacım, lütfeyle bana!
Aşkımın kölesi olmaya geldim!
Sensiz bir saadet yok benim için,
Kalbime nazar et sen bunun için,
Yaşamak umudum hep senin için,
Boş gönül sarayım, dolmaya geldim!
Yüzüne bakarken soluyor yüzüm,
Beni yar bilmeni arzular özüm,
Bin kere assalar değişmez sözüm,
Canımı amade kılmaya geldim!
Vuslat arzusudur pembe rüyalar,
Özümde kalmadı başka duyular,
Bu aşkı konuşur dağlar, kayalar,
İzlerin nerede, bulmaya geldim?
Ruhumun huzuru güzel cemalin,
Aşkımı taç eyle, bitsin emelin,
Tariften beridir bin bir şemalin,
Gizemli deryana dalmaya geldim.
Peşine takıldım dönüp bakmadan,
Aşkınla yak beni, narlar yakmadan!
Sevginle buluştur canım çıkmadan,
Yar, gönül kapını çalmaya geldim!
Ne olur yar deyip fermanı versen!
Bu meftun yüreğe dermanı versen,
Cennete yürüyen kervanı versen,
Kalbini bir ömür almaya geldim!
04.02.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Kalbinle Dokun Bana
Değirmende mısır yok,
Bulgurum var, kısır yok,
Bu nasıl çalışmadur?
Ellerunde nasır yok
Değirmen suyun akar,
Güzel yarine bakar,
Talihum açılmadı,
Bu yıl da kaldum bekar.
Armut dalı aşlama,
Sararmadan taşlama,
Sevdaluk yürek yakar,
Küçük yaşta başlama.
Dallaruni eğerdum,
Yapraklarun solmasa,
Alur kaçardum seni,
Yaşun küçük olmasa.
Şık misun, rüküş müsün?
Yoldaki yokuş musun?
Yüreğumi kor eden,
Efsunlu bakış misun?
Sevdaluğun yaşi yok,
Gözle başlar, kaşı yok,
Kalpten kalbe akışur,
Soni gelmez, başi yok.
Konu konuyu açar,
Laf koşar laf peşine,
Bensuz doğma sevduğum
Hasretum güneşune.
Uzaklar yakın bana,
Gözün aç bakın bana,
Dil ile diyemezsen,
Kalbinle dokun bana.
Kış geldi üzüm yoktur,
İncire gözüm yoktur,
Sevdaluk bir sanattur,
Bilene sözüm yoktur.
Akıp gitmesun yaşun,
Hep sevda olsun aşun,
Gel sığın limanuma,
Haçan sıkışur başun,
17.11.2014
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Mustafa Hoşoğlu
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Kalbumi Eşelerum
Kalbumi eşelerum
Eksuktur bişelerum
Yarum gitti gelmeyi
Kalmadi neşelerum...M.Hoşoğlu
Çoktur endişelerum
Boş kaldı köşelerum
Sirke ile dolidur
Plastik şişelerum....Mikdat Bal
Sirkeyi cama koyun
Plastikle oyna oyun
Sana akıl veremem
Ufak değildir boyun...M.H.
Ters yöne bakayusun
Canumi yakayusun
Hep üste çıkayusun
Kurusun senun huyun...M.B.
Ne dedumsa olmadi
Hedefini bulmadi
Diyecek söz kalmadi
Çok akıllidur soyun....M.H.
Plastikle satılıyor
Tuzruhi katılıyor
Sirke bittuği zaman
Doğaya atılıyor.......M.B.
Başı anlarsun dipten
Deli edersun hepten
Devlette adamum yok
Seni alamam ipten.....M.H.
Bana garezin çoktur
Tehdite karnum toktur
İple çayır taşinur
Ülkede idam yoktur.....M.B.
Çek kendini sorguya
Ulaşırsın markaya
Cebe sıra gelince
Yüzün dönme arkaya.....M.H.
Dedun ki camlı olsun
Markası namlı olsun
Ben de öyle isterdim
Velev ki zamlı olsun.....M.B.
Plastikten top olur
Değersen hop hop olur
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Plastiğe benzeyenle
Güzel otostop olur.....M.H.
Yazım vardır kışım yok
Her güzele dişim yok
Benum arabam vardur
Otostopla işim yok.
Mustafa Hoşoğlu-Mikdat Bal
10.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Kaldım Gurbet Elinde
Kaldım Gurbet Elinde
Kaldım gurbet elinde
Yüreğim dolar taşar
Hasret sazın dilinde
İçimde hüzün yaşar.
Yar dön diyor köyüne
Gurbet senin neyine
Çekemem bu hasreti
Gözlerim yaşlı yine.
Vardım hasret taşına
Ağıt yaktım peşine
Sensiz yaşamak ölüm
Gel gözümün yaşına.
Gurbet eğdi dalımı
Zehir etti balımı
Yüreğim kor içinde
Kimse görmez halimi.
Kalem geçti elime
İsyan düştü dilime.
Umutlarım tükendi
Hüzünlü her kelime
Dertliyim dermanım yok
Gönlüme fermanım yok
Gurbet bırakmaz beni
Köyümde harmanım yok.
Mustafa Hoşoğlu
07.07.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Kalmadı
Çarpıla carpila kafa kalmadı
Suyunu içecek yafa kalmadı
Nefesi güçlü bir molla aradım
Rize'de yok imiş, Of'a kalmadı.
Dediler, molladır kötü söyleme
Gizli güçleri var, düşman eyleme
Çarpılır yanarsın, fazı güçlüdür
Uslu bir çocuk ol, narı boylama.
Dedim, ben kulların bakmam fazına
İlgim de hiç olmaz şekil, tarzına
Güzeli, çirkini Mevlâm belirler
Kendini kurtarır uyan farzına.
Şu Kalu Bela'dan haber yayarlar
Allayıp pullayıp hüküm koyarlar
İlahi programdır şu Kalu Bela
Olmayan sözleri nerden duyarlar?
Ruhun programında hep Allah yazar
Sonra bu programı virüsler bozar
Çocuk teşekkülü bu kodla olur
Elest Bezmi böyle etmeli nazar.
Mevla hak üzere yaratmış seni
İnkarı seçenin bozulmuş geni
Duyduğun bir sözü Kur'ana arzet
Aklını hapsedip dinleme beni.
Mustafa Hoşoğlu
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Kalmaya Geldim....................kb
Kalmaya Geldim
Yüceler Yücesi, niyazım sana!
Kapından çevirme, kalmaya geldim,
Lütfeyle, bağışla, nasip et bana,
Şükrümü ziyade kılmaya geldim.
Şanını kavramak güç benim için,
Gönlüme ilham et sen bunun için,
İmkansız bir durum yok senin için,
Boş gönül sarayım, dolmaya geldim.
Zikrinden acizim, becermez özüm!
Yüreğim coşmuyor, utanır yüzüm!
Tamamen değersiz olmasın sözüm!
Sevdiğin kullardan olmaya geldim.
Kalbimi boyasın Gül’ün boyası,
Sevgini kazanmak kulun rüyası,
Beni de kuşatsın affın deryası!
Nebi'nin izini bulmaya geldim.
Tecelli eyledi Tur’a Cemal’in,
Musa’yı(a.s) kör etti Yüce Kemalin,
Hadisten münezzeh şeklin, şemalin,
Nurani deryana dalmaya geldim.
Kalbimi aşkınla doldur yakmadan,
Yolunda koşayım dönüp bakmadan,
Bu zevki nasip et canım çıkmadan,
Mağfiret Kapını çalmaya geldim.
Çiçeği, meyveyi, ormanı verdin,
Doyurdun, içirdin, dermanı verdin,
Cennete yürüyen kervanı verdin,
Himmetin olursa almaya geldim.
Mustafa Hoşoğlu
18.04.2012
Hadis: Sonradan olan, yaratılmış.
Münezzeh: tenzih edilmiş, nezih, temiz, uzaklaştırılmış.Eşi benzeri olmayan,yaratılana
benzemez.
Musa’yı(a.s)
kör etti Yüce Kemalin (Burada Hz.Musa (a.s.)
’ın bakamama
durumu var..Rivayetlere göre (Kuran’la da sabit)
Hz. Musa (a.s.)
Tur Dağında
Allah ile konuşmuş.Musa(a.s.)
Allah’ı görmek istedi.Allah(c.c)
da Yüce
Cemaliyle Tur Dağı’na tecelli edince Musa (a.s.)
bakamıyor.
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Kalp Sızım
Kalp Sızım
Silinen hafızam, biten kalp sızım,
Bedenim ayakta, kanım akıyor,
Nabızlar yerinde, manen kalpsizim,
Manasız olsa da gözüm bakıyor.
Kulağım işitir, duymazlık yapar,
İşine gelirse havada kapar,
Ayağım yokuşu görünce sapar,
Bencillik sevdası öne çıkıyor.
Menfaat duygusu eser çevreden,
Paylaşma adabı çıktı devreden,
Bitmeyen ihtiras ruhu gevreden,
Kaçana arkadan çengel takıyor.
Meyvenin içi boş, dalı eğmiyor,
Bulutlar yalancı, yağmur yağmıyor,
Yüreğim buz dağı, güneş değmiyor,
Alemi ben değil, sözüm yakıyor.
Bakıp da şaşmayın kuru, yaşıma,
Ben daha ermedim vuslat yaşıma,
Çocuksu hallerim değdi yaşıma,
Düşlerim, hicranım mazi kokuyor.
Mustafa Hoşoğlu
25.04.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Kalpte Pişiyor
Kalpte Pişiyor
Sanmayın boşuna ıslanır gözler
Yıllardır yar diye dilim şişiyor
Özlerken severim, severken özler
Vallahi bu sevda kalpte pişiyor
Sevdayı sorunca asılır yüzler
Hemen unutuldu verilen sözler
Ciğerim kanıyor, yüreğim sızlar
Dertlerim dağ gibi, boyum aşıyor
Düştüm aşk çölüne yolu seçemem
Canımdan geçerim yardan geçemem
Tek şifa yar bana hayal içemem
Kanayan yüreğim korda yaşıyor
Ben garip büyüdüm, sevdayı bilmem
Hüzünler dostumdur lüks oldu gülmem.
Aşk acı verse de yaşımı silmem
Bu yürek aşk için dolup taşıyor.
Kalbimi dinledim düştüm yollara
Umudu derleyip astım dallara
Talih gülmeyince sordum fallara
Zaman nasıl ilaç, ömür geçiyor?
Aşk denen muamma derin bir kuyu
Şekli değişse de değişmez huyu
Hep eşit akmıyor kısmetin suyu
Garibin hakkını kimler içiyor?
Mustafa Hoşoğlu
07.01.2022
Mustafa Hoşoğlu
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Kalpten Kalbe Bir Yol Vardır İnceden
Kalpten Kalbe Bir Yol Vardır İnceden
Kalpten kalbe bir yol vardır inceden
Gönül suyu akar durur bu yolda
İflah olmaz bir yüreği inciden
Baykuş gibi dolanır sağda solda
Gül içindir bülbülün şakıması
Yar aşkıdır nakışı dokuması
Hal ehlinde var bunun okuması
Tüm sevdalar gider buluşur gülde
Gül olmadan aşkta hayal kurulmaz
Gül oldukça dünya döner, durulmaz
Aşka koşan ayak bir an yorulmaz
Can sorulmaz sevda denen bu selde
Aşkla pişen aşkta arar özünü
Bülbül daim güle açar gözünü
İşin ehli boş konuşmaz sözünü
Arif olan çiçeği görür balda
Şu alemde aşkı gerçek yol bildim
Mutluluğu gül bahçesi, gül bildim
Her sevdayı aşka dair yel bildim
Aşksız hayat umutsuzluktur elde
Hoşoğlu'yum, zanna yelken açamam
Sevda haktır, hakikatten kaçamam
Hava yoksa kanat açıp uçamam
Dünya yansa aşkı bulurum külde
Mustafa HOŞOĞLU
12.04.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Kalpten Yükselen Sesler
Kalpten yükselen sesler
Kalpten yükselen sesler
Gönül dağını süsler
Yârin her bir edası
İçinde aşkı besler.
Gün, sensizlik ertesi
Islak gözüm perdesi
Ölüm dedikleri şey
Ayrılığın kardeşi.
Umudum sözlerindir
Hayalim izlerindir
Nere baksam karanlık
Tek aynam gözlerindir
Şu sevdanın iksiri
Eyler aşkın esiri
Ruhuna dokununca
Bin yıl geçmez tesiri
Olmasaydın kaderim
Olur muydun kederim?
Aşkın ile yanarım
Aşkın ile tüterim.
Sevda mevsimi hardır
Aşkın kimyası nardır
Yârin nazarı hayat
Her gülüşü bahardır.
Mustafa Hoşoğlu
26.07.2020
Mustafa Hoşoğlu
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Kana Kana Ağladım
Kana Kana Ağladım
Sevgin yüce canımdan,
Sökemedim kanımdan,
Gitme dedim yanımdan,
Yana yana ağladım!
Nefsim düz arazide,
Günahlar terazide,
Güzel iş yok mazide,
Yine yine ağladım!
Fallar gittin söyledi,
Kullar aşkım dinledi,
Unutman kahreyledi,
Buna buna ağladım!
Bak güneş yine doğdu,
Karanlıkları kovdu,
Rabbim nimete boğdu,
Kana kana ağladım!
Rabbim sundu Nurunu,
Gösterdi Hakk yolunu,
Çok seviyor kulunu,
Ana ana ağladım!
Koştum pınar başına,
Daldım yârin kaşına,
Çok üzüldüm yaşına,
Sana sana ağladım!
Selam geldi buluttan,
Dedi kaçma umuttan,
Yardan haber ufuktan,
Dona dona ağladım!
Bağımda kar tanesi,
Viran gönül hanesi,
Dalda bülbülün sesi,
Kona kona ağladım.
Mustafa Hoşoğlu
02.12.2013
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kanatların Aç Gel Bana
Kanatların Aç Gel Bana
Kanatların aç gel bana
Yeni sayfa açalım yar
Seher vakti uç gel bana
Aşkımızla kaçalım yar.
Gerilmesin aşkın yayı
Huzur versin sevda neyi
Vuslat denen tatlı meyi
Gel seninle içelim yar.
Bu aşk ile pişeriz biz
Yaprak gibi düşeriz biz
Ağustosta üşürüz biz
Tene gömlek biçelim yar.
Bu ayrılık artık yetsin
Hasretimiz bugün bitsin
Aşk şarabı sarhoş etsin
Kendimizden geçelim yar.
Durmak bilmez sevda seli
Kavurmasın aşkın yeli
Varsın desin herkes deli
Bulutlara uçalım yar.
Yâr hicranı küs edelim
Gel vuslatı düş edelim
Aşkı kalbe süs edelim
Mutluluğu saçalım yâr.
Mustafa HOŞOĞLU
09.11.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Kanka
Kanka
Nereliymiş nereli?
Ne Japon ne Koreli,
Çok merak iyi değil,
O da bizim yöreli.
Çek parayı bankadan,
Ateş olsun yongadan.
Kıskananlar çatlasın,
Vazgeçilmez kankadan.
İki söz yazdım diye,
Hemen şair mi oldum?
Hepsi birkaç kelime,
Eski cüzdanda buldum.
Bulunmaz böyle nesil,
Hem muhterem hem asil,
Kalbinden hiç çıkarma,
Kin taşıyanları sil.
Duman bacadan tüter,
Ateş sönünce biter,
Dinle kalbin sesini,
O seni şair eder.
Testi kırık olunca,
Sular ona dolmuyor.
Anadan doğar doğmaz,
Kimse şair olmuyor.
Dostlar durur yan yana,
Bakışırlar can cana.
Gerçek dostu kaybetme,
Takılınca kancana.
Yazmayacaktım ama,
Tetikledi manzara,
Dosttan anlamayanı,
Sürgün eyle Hanzara.
Mevsim yaza çalınca,
Herkes arar serini,
Çiçek çiçekten anlar,
Gider bulur yerini.
Mustafa Hoşoğlu
22.10.2014
Not: Eşim ile arkadaşının beraber çekmiş oldukları resimlere
Yaptığım bazı yorumların bir araya toplanmış hali.
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Kar Etmez Bana
Talihim gülmüyor, bahtı karayım!
Gönülden seveni yar etmez bana.
Ömürlük sevdayı kime sorayım?
Üç günlük tebessüm kar etmez bana.
Şerefe zam gelmiş, bulması zordur,
Doğruyu satan yok, pazarı dardır,
Güzellik namına ne bulsam kardır,
Mutluluk tacını var etmez bana.
Yar seni gördükçe gönlüm kaşınır,
Yüreğim yandıkça beynim aşınır,
Kalbime nazarın aşka taşınır,
Vuslatın kokusu nar etmez bana.
Kulak ver, dinle yar içten sözümü,
Yaşıma mendil ol, kurut gözümü,
Zülüm etme bana, güldür yüzümü,
Nazarın şifadır, kor etmez bana.
Kim diyor bu aşkı hazana bırak?
Sevdana türküler yazana bırak,
Bir ömür peşinde gezene bırak,
Seven bu dünyayı dar etmez bana.
Bu yürek çarptıkça seni anacak,
Seninle inleyip sende yanacak,
Dalından düştükçe yine konacak,
Aşkını dilenmek ar etmez bana.
17.03.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Kar misun Ayaz misun?
Kar misun ayaz misun?
Simsiyah beyaz misun?
Aklumdan çikmayisun,
Dilimde niyaz misun?
Yanarken ocağında,
Üşüdüm sıcağında,
Kaldurup atma beni,
Yer yok mi kucağında?
Ne olacak halumuz?
Neden çıkmaz falumuz?
Ne zaman deneduksa,
Hep ayrildi yolumuz.
Kar yağdi aşk dağına,
Sel geldi gül bağına,
Nazara mi gelmişuk?
Düştük elem ağına.
Aşk ateşten gömlekmiş,
Denedum giyemedum,
Gözlerune bakarak,
Sevduğum diyemedum…
10.03.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Kar Üstünde İzim Var
Kar üstünde izim var
Nazlı yare sözüm var
Kaş kara, gözler kara
Benim onda gözüm var.
Yağmur yağar kar için
Yaşum akar yar için
Dağlarun buzi yetmez
Bağrumdaki kor için
Hasret dolar içime
Sokar beni biçime
Ben sevdum eller aldı
O gideyi gücüme
Kar yağar lapa lapa
Dönüşür kardan topa
Bana yarumi verun
Sizun olsun Avrupa.
Söz uçar yazı kalur
Aklımda azı kalur
Yureğumi silseler
Yarimun nazı kalur.
Cama halaz vuruyi
Yere düşüp eriyi
Bana ettukleruni
Yüce Mevlam göriyi
Sevda düşeli cana
Kavruldum yana yana
Yarum gitma uzağa
Dayanamam hicrana
Dalga vurur taşlara
Haber verur kuşlara
Bir mendil bulamadum
Gözümdeki yaşlara.
05.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Kar Üstünde Kayarım
Kar Üstünde Kayarım
Kar üstünde kaymadım
Gönül sesim duymadım
O yar düştü gönlüme
Ben aklıma koymadım.
Kar üstünde kayarım
Hep bozuktur ayarım
Sensiz geçen günleri
Yaşanmamış sayarım.
Kar üstünden kay da gel
Yürek sesin duy da gel
Yılları bekleyemem
Yar günleri say da gel.
Kar üstünde kayamam
Ben yarıma kıyamam
Gönlümü sana açtım
Başkasını koyamam.
Bu aşkı donduramam
Gönlümü kandıramam
Kar beyaz sevdamıza
Asla toz konduramam.
Aşk cennetten gelmiştir
Sadık kullar bilmiştir
Yağan her kar rengini
Sevdamızdan almıştır.
Aşk buluttan savuşur
Özgürlüğü kavuşur
Vuslata kavuşunca
Toprak ile sevişir.
Kar düşer tane tane
Yol alır döne döne
Gel yârim yürüyelim
Vuslat denen şu güne.
Mustafa HOŞOĞLU
09.01.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Kar Yağan Dal Üstüne
Kar Yağar Dal Stüne
Kâr yağar dal üstüne
Dallar eğilur yere
O yarun hasretinden
Gözlerum oldi dere.
Yâr en güzel kahveyi
Gözlerinden içerum
Sen benum aşkum oldun
Senden nasıl geçerum
Sen kalbimde yaşarsun
Başka yere koyamam
Ben yaşadıkça seni
Sevmeye hiç doyamam.
Güzel kızun nazları
Dallarda çiçek gibi
Yaşadıkça hazları
Ballı içecek gibi.
Gölgeye kaçmış gibi
Bizum köyde meşeler
Yarimun cilveleri
Yureğumi eşeler.
Rüzgâr esti salladı
Kirazun dallarini
Yarum yayla çiçeği
Toplarum ballarini
Mustafa HOŞOĞLU
11.11.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Kar Yağar Düşe Düşe
Kar yağar düşe düşe
Giyindim gittim işe
Dedim az ısınayım
Ne çay hazır ne bişe.
Kar yağar kar üstüne
Keşanı sar üstüne
İki cihan bir olsa
Yar sevmem yar üstüne.
Eridi dağın karı
Akayı eşe eşe
Hamsilar inci gibi
Hiç satılır mı beşe.
Bu nasıl kar yağışı
Yere düşen eriyi
Lodos baktı kenardan
Baca geri veriyi.
Karı suya karmayın
Nerden geldi sormayın
Deli gönlüm yastadır
Üzerine varmayın.
Kaynamıştır semaver
Tavşan kanı Altınbaş
Koy bardağa bana ver
İçim geçti arkadaş.
08.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Kar Yağar Kar Üstüne
Kar yağar kar üstüne,
İçme efkâr üstüne,
Umut bağlama bana,
Yar sevmem yar üstüne.
Kar yağar serpe serpe,
Benim sevdiğim körpe,
Kaderin suçu yoktur,
Sevdadan yedim darbe.
Ne unum var ne darı,
Oldum gurbet bekârı,
Yar aklımdan çıkmıyor,
Yarı kalmışım yarı.
Aradıkça dert buldum,
Aşktan sarardım soldum,
İstedim vermediler,
Efkardan sofi oldum.
Yar, sana varmam dedi,
İpe un sermem dedi.
Babasından istedim,
Sana kız vermem dedi.
Varlık başa taç mıdır?
Zengin gönlü aç mıdır?
Param pulum yok diye,
Sevmek bana suç mudur?
Mısır ekmek, lahana,
Yârim doldur sahana.
Sevdim de alamadım,
Derdim sığmaz cihana.
Bülbül çölde öter mi?
Dert saymakla biter mi?
Şu virane ocağım,
Yar olmadan tüter mi?
12.01.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Kar Yağar Sine Sine
Kar Yağar Sine Sine
Kar yağar sine sine
Koştum yarin sesine
Gönlüm kardan üşümez
Yar korsa sinesine.
Kar indi sahillere
Şiir oldu dillere
Çiçekleri kollayın
Buz değmesin güllere.
Karları avuçlarım
Üşürken avuçlarım
Yare kavuşmak için
Hep açık avuçlarım.
Kar köyde metre işi
Üşüdü erkek, dişi
Şurda yaza ne kaldı
Az daha sıkın dişi.
Kar iner gökten yere
Yerlere sere sere
Gecenin ayazından
Buz tuttu bizim dere.
Ay doğar ayan beyan
Dayan güneşim dayan
Yıldızlar kara düştü
Uyan sevdiğim uyan.
Ne yaşım var ne kurum
Kardan gömlek dokurum
Hasta mı oldun yarim?
Gel ben sana okurum.
Mustafa Hoşoğlu
28.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Kar Yağar Sine Sine²
Kar Yağar Sine Sine
Kar yağar sine sine
Yarin elbisesine
Gel tut elimden dedi
Hemen koştum sesine
Kar yağar sine sine
Koştum yarin sesine
Gönlüm kardan üşümez
Yar korsa sinesine
Kar geldi lapa geldi
Pazara aba gekdi
O yarin cilveleri
Gönlğme kaba geldi
Kar yağar yol üstüne
Kuş konar dal üstüne
Yarim bayramlık şeker
Gider mi bal üstüne?
Ay doğar ayan beyan
Dayan güneşim dayan
Yıldızlar kara düştü
Uyan sevdiğim uyan
Kar yağar kar üstüne
İçmem efkar üstüne
Bana umut bağlama
Yar sevmem yar üstüne
Karın ömrü az olur
Kar gidince yaz olur
Yari güzel olana
Sivri sinek saz olur
Mustafa Hoşoğlu
24,12.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Kar Yağdı Tepelere
Kar Yağdı Tepelere
Kar yağdı tepelere
Gece ayaz olur mu?
Kız seni sevdum diye
Bu kadar naz olur mu?
Kar yağdi su buz oldi
Bir bardak içilmeyi
Yıllar gelup geçse de
Sevdadan geçilmeyi.
Kar yağdı meşelere
Eğildi gürgen dalı
Yürekten seven için
Bitmez sevdanın balı.
Gürgen yaprağın yeşil
Açılır aya gibi
Neyleyim böyle yarı
Yüreği kaya gibi.
Kar yağar sine sine
Sıcak mekan ararum
Şu yarin sinesine
Yol nereden sorarum.
Of dedim oflamadım
Kalbimi poflamadım
Aşk, ateştir dediler
Korkudan üflemedim....Nakarat
Mustafa HOŞOĞLU
07.01.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Kar Yağıyor İnceden
Kar yağıyor inceden,
Güne ışık sızarken,
Yine coştu yüreğim,
Satırları yazarken.
Gökten indi bulutlar,
Oldu şehrin sakini,
Sis düştü yollarıma,
Gözüm görmez yakını.
Kaldırımlar üşüyor,
Bakarken sokaklara,
Rabbime niyazlarım,
Yükseldi ufuklara.
Işık düştü sehere,
Yeniden doğar gibi.
Umutlarım depreşti,
Yasları boğar gibi.
Güneşi bekliyoruz,
Isınacak günümüz,
Tekrar geri gelecek,
Bahar kokan dünümüz.
Mevsimin Halikına,
Nice selamlar olsun,
Sonsuz kudreti ile,
Yuvalar huzur bulsun.
27.01.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Kar Yağmış Tepelere
Kar Yağmış Tepelere
Kar yağmış tepelere
Yollaruma iner mi?
Yar hasretin buz tutmuş
Yüreğume siner mi?
Kar yağdı yollaruna
Yarum nerden geleyim
Bir daha görsem seni
Öleceksem öleyim.
Yarum bırakup gitme
Ayrıluk yıkar beni
Ölüm gitmez zoruma
Hasretun yakar beni.
Yarum gitti gelmedi
Rahat değil, dardayum
Bu sevdaya düşeli
Ateşlerde, kordayum.
Gel de fala inanma
Bak neler dedi bana:
Sevmek diyor boşuna
Vuslat uzakktır sana.
Kader, ilmin kendisi
Alınyazı ne imiş?
Dertlerumun çaresi
O vefasız değilmiş.
Mustafa HOŞOĞLU
18.11.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Kara Göz Derin Olur
Sana şiir yazarum
Kara gözün var diye
Ömür boyu beklerim
Sana sözüm var diye.
Kara göz sıcak gibi
Yüreği ocak gibi
Çaktırmadan severse
Süzmesi kaçak gibi.
Yüreğumi oyarum
Seni ona koyarum
Yükseklerden uçayi
Kartal bakışli yarum.
Karadan gel karadan
Dağ çekilsun aradan
Kara gözli güzeli
Nasip etsun Yaradan.
Kara göz derin olur
Sevmese serin olur
Değerini bilirsen
Kalbinde yerin olur.
Kaş kara gözi kara
Bir ömür onu ara
Varlığı cennet gibi
Yokluğu kalpte yara.
20.05.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Kara Göz Gece Gibi
Kara Göz Gece Gibi
Karagöz gece gibi
Okurum hece gibi
Gel seni yaşatayım
Gönlümde ece gibi
Bakarsın kara kara
Açtın gönlüme yara
Seni gördüm göreli
Yüreğim düştü dara
Ben çıkamam güzelim
Dağların serinine
Kara göz çeker beni
Ruhunun derinine.
Yarim gözlerin kara
Bahtın kara olmasın
Gel hemen kavuşalım
Aklım sende kalmasın
Gel çıkalım dağlara
Rüzgarı serin olur
Kara göz gece gibi
Gizemi derin olur.
Güzel cilveli olur
Her ne derse haklıdır
Bu derdimin ilacı
Kara gözde saklıdır.
Mustafa Hoşoğlu
07.07.2020
Mustafa Hoşoğlu
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Kara Gözler
Kara Gözler Gönlüm Yakar
İyi hisler güzel bakar
Kalpten kalbe sevda akar
Kara gözler gönlüm yakar
Düşler umut, haber bekler
Zeytin göze üşür tenim
Yapraklarım düşer benim
Yârin yanı benim yanım
Tek başıma kalbim tekler
Sen bilmezsin, ben bilemem
Yar ben sensiz hiç gülemem
Senden gayrı gül dilemem
Deldi beni kara oklar
Kara göze adımlarım
Onu düşler, betimlerim
Hayalini yudumlarım
Kalp sarayım onu saklar
Şatom sensin, sensin köşküm
Senle doğdu sevdam, aşkım
Sensiz olmaz benim meşkim
Gözüm daim seni yoklar
Mustafa HOŞOĞLU
31.10.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Kara Gözler Derin Bakar
Kara Gözler Derin Bakar
Kapat kara gözlerini
Üfle bana özlerini
Konuşalım şurdan burdan
Özlemişim sözlerini.
Gözüm kara gözü arar
Uçan kuştan haber sorar
Varlığı dert yokluğu dert
Onsuz hayat neye yarar.
Kara gözler derin bakar
Yakar ama narin bakar
Gönül sana karar kıldı
Başkasına serin bakar.
Kara gözden kahve olmaz
Bakışmakla fincan dolmaz
Aşkın suyu lanetlidir
Bir kez içen felah bulmaz.
Yarin gözü gece gibi
Efsunlu bir hece gibi
Gözüm görmez ondan başka
Yüreğimde ece gibi.
Kara kaşın kara gözü
Tatlı dilde sevda sözü
Seven gönül gece bilmez
Güneş olur aşkın yüzü.
Mustafa Hoşoğlu
27.06.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Kara Gözler....2.................KB
Kara Gözler-2
İlk bakışta vuruldum, eyledi beni aşık,
Çekti beni ağına, yem etti kara gözler!
Ayrılık var söyledim, falımızda yok ışık,
Islandı yanakları, nem etti kara gözler!
Dedim: İnanmam fala, geçemem bu güzelden,
Kader asla değişmez yazılmışsa ezelden.
Kararım etkilenmez okuduğun gazelden,
Kör düğümle bağladı, ram etti kara gözler.
Ağaçlar susuz kaldı, bodurlaştı meşeler,
Her yönden bir fısıltı, yüreğimi eşeler,
Tebessüm yasak oldu, terk eyledi neşeler,
Kalbimdeki süruru gam etti kara gözler.
Bahardan haberim yok, rastlamadım yazlara,
Kader-kısmeti sordum evde kalmış kızlara,
Sabahın seherinde rüzgar inmiş sazlara,
Ilık meltemlerimi sam etti kara gözler.
Aklıma mezar geldi; aşk sığmadı, çok darmış,
Dağlara çıkamadım: Ferhat’ın ahı sarmış,
Çöle düşeyim dedim: orada Mecnun varmış,
Bu aşk efsane oldu, nam etti kara gözler.
Yıllardır hatırımda, unutmak boş kelime,
Kalbimden çıkan sesi bağlamışım dilime,
Bilseydim ayrılık var, gel al derdim ölüme,
Acıları bağrıma cem etti kara gözler.
Artık hiçbir teselli yaşımı silmeyecek,
Dostlar gelip geçecek, halimi bilmeyecek,
Kaybolan umutlarım geriye gelmeyecek,
Ömrümün kalanını zom etti kara gözler.
Mustafa Hoşoğlu
13.08.2012
Sam: sıcak ve nemli rüzgar.
Mustafa Hoşoğlu
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Kara Gözler3
Kara Gözler
Görür görmez vuruldum
Dem etti kara gözler.
O an şaştım duruldum
Gam etti kara gözler.
Gözler kara bakıyor
Baktığını yakıyor
Sanki canım çıkıyor
Zom etti kara gözler.
Gözümdeki fer gibi
Sen benimsin der gibi
Canlı canlı yer gibi
Ham etti kara gözler.
Yüzü beyaz, kar gibi
Onsuz dünyam dar gibi
Ona gönlüm var gibi
Ram etti kara gözler.
Bir bakışla tavladı
Hemen aşkı havladı
Beni fena avladı
Yem etti kara gözler.
Şaştım bu hal üstüne
Gidemedim üstüne
Dertlerimin üstüne
Zam etti kara gözler.
Tutunca ellerini
Açtı bal dillerini
Aşkın tüm hallerini
Cem etti kara gözler.
Şu edalı bakışı
Saldı bana güneşi
Çıktı kalbim ateşi
Sam etti kara gözler.
Bu yürek onu özler
Anlatsam yetmez sözler
Hiç kurumaz bu gözler
Nem etti kara gözler.
Yüreğim doldu taştı
Aklım yolunu şaştı
Aşkımız dile düştü
Nam etti kara gözler.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mustafa Hoşoğlu
Mustafa Hoşoğlu
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Kara Gözlüm
Kara Gözlüm
Gitme dedi kara gözlüm
Giden gayrı geri gelmez.
Gitme dedi şevval yüzlüm
Sensiz bir gün yüzüm gülmez.
Senden başka halim sormaz
Gözyaşlarım akar durmaz
Gurbet seni geri vermez
Yardan uzak murad olmaz.
Kara gözlüm gel diyorsun
Gönül hanem çal diyorsun
Hep yanımda kal diyorsun
Yokluğunda kalbim dolmaz.
Kara gözlüm, dökme yaşın
Çatma artık kalem kaşın
Kalbim senin, gel de taşın
Sensiz ruhum huzur bulmaz.
Sensiz olmaz bir an düşüm
Yokluğun nar, yakar döşüm
Kavuşmazsak bitmez kışım
Gel demezsen gurbet salmaz.
Kara gözlüm sen aşımsın
Hem sevincim hem yaşımsın
Sen yıldızım, güneşimsin
Gönlüm başka sevda bilmez.
Mustafa Hoşoğlu
10.12.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Kara Kara Bakarsun
Kara Kara Bakarsun
Kara kara bakarsun
Yureğumi yakarsun
Gözlerum nere baksa
Sen o yana akarsun.
Bu kız kara bakayi
Bahar gibi kokayi,
Hayali gölge gibi
Yollaruma çikayi.
Kaş kara, gözi kara
Tutulmuşum bu yara
Hislerum depreşiyi
Hayalum atar nara.
Kara göz bakışiyi
Yürekten akışiyi
Elun yari olmasun
O bana yakışiyi.
Sevmişum gözi kara
Duşurdi beni dara
Günden güne beyudi
Kalbumdeki bu yara.
Kara gözli bir Hanum
Oni isteyi canum
Ona kavuşamazsam
Damarda kurur kanum.
Altun değil elmastur
O yureğume hastur
Kara göz, ya al beni
Ya da ipinde astur.
Mustafa Hoşoğlu
11.05.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Kara Kara Bakışun
Kara Kara Bakışun
kız bakma kara kara
aç telefonu ara
haçan gelmez selamun
koyarsun beni dara
kara kara bakışun
olmasun gece gibi
sen ne güzel bişesun
aşk kokan hece gibi.
nasil oldi bilmedum
kırk yaşına bastuğum
kara bakışli yarum
odur benum fistuğum
gözlükleri takayi
çakturmadan bakayi
e kız senun hasretun
yüreğumi yakayi
kara kara bakışun
yureğumi karalar
haçan benum olmasun
neye yarara paralar
kara bakışli yarun
başında var bonesi
oni görmesem olmaz
olmişum abonesi
Mustafa Hoşoğlu
04.06.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Kara Kaşın Fermanı
Kara Kaşın Fermanı
Karakaşın fermanı
Yar derdimin dermanı
Düştüm sevda bağına
Bitmez gönül harmanı.
Seven vuslat bulur mu?
Sevmeyen yar olur mu?
Yârim sevda pınarı
Girsem beni alır mı?
Bu sevda yeni model
Nazar etmesin yad el
Bir edalı bakışı
Bütün cihana bedel.
O kalbimin maralı
Onda buldum morali
Bana sensin söyledi
Bu gönlünün kralı.
Açtı gönül bağları
Aktı yürek yağları
Aramıza girerse
Yakarım o dağları.
Kara göz derin bakar
Baktıkça içim yakar
Sevemem başkasını
Bu gönül ona akar…
Mustafa Hoşoğlu
15.02.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Kara Kız.....
Kara Kız
Ne güzel yaratmışsun,
Şükür Allahum sana,
Özüne bal katmışsun,
Oni nasip et bana,
Oy kara kız kara kız,
Aşkundan Kara Kız
Ne güzel yaratmışsun,
Şükür Allahum sana,
Özüne bal katmışsun,
Oni nasip et bana,
Oy kara kız kara kız,
Aşkundan eliyirum,
Nereyesun de bana
Ben sana geliyirum.
Bakayi kara kara,
Duşurdi beni dara,
Onsuz iflah olur mi?
Şu gönlümdeki yara.
Oy kara kız kara kız,
Aşkundan eliyirum,
Nereyesun de bana
Ben sana geliyirum.
Kalbunde sevgi seli,
Dili bülbülün dili,
Tatlı tatlı öterken,
Nasıl olmayım deli.
Oy kara kız kara kız,
Aşkundan eliyirum,
Nereyesun de bana
Ben sana geliyirum.
Aşk doli bakişi var,
Sevdadan nakışı var,
Ben nasıl unuturum?
Kalbimi yakışı var.
Oy kara kız kara kız,
Aşkundan eliyirum,
Nereyesun de bana
Ben sana geliyirum.
Mustafa Hoşoğlu
17.07.2009
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Mustafa Hoşoğlu
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Kara Lahana
Lahana kara kara
Yoruldum sara sara
Sabah iç çorbasını
Akşam ğuliya ara.
Yer hamsiyi kız oynar
İç yağı enerjidur
Kara kazanda kaynar
Lahana sinerjidur.
Mısırun yarmasını
Lahana sarmasını
Yiyip horona giren
Bilemez durmasını.
Lahana yaprağını
Sardum alabaluğa
Muhlamayı pişirdun
Sürdüm kalabaluğa.
Kız oynar keşan ile
Türkü düşmez dilinden
Lahana yiyeceksan
Ye güzelun elinden.
Ben daha coşamadum
Maraton koşamadum
Soframda yok lahana
Dağları aşamadum.
Lahana doldu çarşı
Durur bibere karşı
Yaprağını sarma yap
Sapları olsun turşu.
Domatesin suyunu
Lahanaya ekleme
Lahana yiyen kızun
Ağzı durur bekleme.
18.05.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Kara Sevda Gel Dedi
Kara sevda Gel dedi
Yüreğum kanlı niran,
Of diyecek halum yok!
Şu gönül hanem viran,
Tutunacak dalum yok.
Kara sevda gel dedi,
İzlerumi bul dedi,
Çöllerumde öl dedi,
Vay! diyecek dilum yok.
Ben oldum aşka revan,
Koymadi dizde derman,
Meçhule gider kervan,
İz sürecek yolum yok.
Talih kılmadı neşe,
Yüz dedi, sattı beşe,
Süründüm düşe düşe,
Doğrulacak belum yok.
Aşk bu kalbi basali,
Gönlüm gamli, tasali,
Eridum mum misali,
Savrulacak külüm yok.
Kalem kaş, selvi boya,
Bir baksam doya doya,
Sonra dalsam uykuya,
Seven kalbe ölüm yok.
Yürek pişmiş, tavdadur,
Varum yoğum sevdadur,
Gönlüm diyor, sev da dur,
Yardan başka gülün yok.,
Mustafa HOŞOĞLU
07.11.2015
Niran: Ateşler
Mustafa Hoşoğlu
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Kara Toprak....................KB
Kara Toprak
Ey yüreğim! ne ürkersin?
Kara toprak özün senin.
Doymayınca hep kükrersin,
Orda doyar gözün senin.
Kimi yakın, kimi ırak,
Gezer durur onca merak,
Yiyip içip doymayanı,
Doyuruyor kara toprak.
Tercih eyle, seç birini,
Neşe senin, hüzün senin.
Hayattayken bil yerini,
Tez alışsın yüzün senin.
Kimi yakın, kimi ırak,
Gezer durur onca merak,
Nimetlerle doymayanı,
Doyuruyor kara toprak.
Emel uzun, ömür kısa,
Hafızadan ölüm geçmez,
Günü gün et, yapma tasa(!)
Ecel Haktır, rütbe seçmez.
Kimi yakın, kimi ırak,
Gezer durur onca merak,
İhtirastan doymayanı,
Doyuruyor kara toprak.
Haber geldi; yolcu Abbas,
Duyma diyor sana dürtü.
Giyeceğin en son libas,
Birkaç parça beyaz örtü.
Kimi yakın, kimi ırak,
Gezer durur onca merak,
Bu dünyada doymayanı,
Doyuruyor kara toprak.
Yaşa gamsız, tuzu kuru(!)
Çok tefekkür maraz yapar(!)
Vesveseye üfle suru(!)
Kıyameti kendin kopar(!)
Kimi yakın, kimi ırak,
Gezer durur onca merak,
Hayatında doymayanı,
Doyuruyor kara toprak.
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Kim ölmüştür hayal aştan?
Bin yıl yesen ambar bitmez.
Yıkıldıysa dön al baştan,
Aç nefsine dünya yetmez.
Kimi yakın, kimi ırak,
Gezer durur onca merak,
Milyonlarla doymayanı,
Doyuruyor kara toprak.
Mustafa Hoşoğlu
01.10.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Kara Vicdanlı Katil
Kara Vicdanlı Katil
Futbolun yüzkarası,
Kara vicdanlı katil.
Âlemin maskarası,
Kara vicdanlı katil.
Huzura taş koyanın…
Alenen hak yiyenin…
Sana hakem diyenin…
Kara vicdanlı katil.
İçindeki kurt ile
Yaşanmaz namert ile
Dört kırmızı kart ile
Kara vicdanlı katil.
Sokakların kulusun,
Acep kimin dölüsün?
Yaşayan bir ölüsün,
Kara vicdanlı katil.
Narkozu çok almışsın,
Kimlerden çek almışsın?
İt değil, çakalmışsın,
Kara vicdanlı katil.
Maskaranın gıcığı,
Sokakların gancığı,
Onun bunun çocuğu,
Kara vicdanlı katil.
Şeytan ile bakışma,
Taraftarla takışma,
Leş olsan da kokuşma,
Kara vicdanlı katil.
Kin tartar bozuk tartı,
Eksilene yok artı,
Yersin kırmızı kartı,
Kara vicdanlı katil.
Çamur at kalsın izi,
Koyun mu sandın bizi?
Sanma yolmayız kazı,
Kara vicdanlı katil.
Gel adil ol, şaşırma,
Hakkı elden düşürme,
Sabrımızı taşırma,
Kara vicdanlı katil.
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Mustafa Hoşoğlu
23.02.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Karadeniz
Karadeniz
Kafkasörü görmeyen Artvin’den söz etmesin,
Çoruh baraja akar, yeter ki buz etmesin,
Sevgilisi olmayan yaylalara gitmesin,
Atabari oynarken dillenir Karadeniz.
Rize, çayla bilinir, küsmesin mandalina,
Çok türküler yazılmış karayemiş dalına,
Kivi bu yıl az oldu, bakılmalı falına,
Kaçkar-Anzer el ele ballanır Karadeniz.
Trabzon futbol diyarı, rakibe mezar olur,
Haksızlığı görünce taraftar yazar olur,
Hamsi yemeyen uşak üç günde nazar olur,
Havalar soğuyunca döllenir Karadeniz.
Giresun şöhretini meşhur kirazdan alır,
Topal Osmanlar ölür, geride mertlik kalır,
Yaz sıcağı basınca aklım Kümbette kalır,
Fındık ucuz gidince sallanır Karadeniz.
Fındıkta ilk sırayı vermez Ordu Ekibi,
Büyükşehir’e geçti hizmetlerin takibi,
Manzarada yok gibi Boztepenin rakibi,
Yazın Almancılarla bollanır Karadeniz.
Samsun nüfus yönünden aldı başını gitti,
Tarım hala yaşarken tütün nerdeyse bitti,
Sanayi olmasa da ovanın gücü yetti,
Fuara dolmak için çullanır Karadeniz.
Fazla gelişemedi, nedir bilinmez suçu,
Turizmde tanınsa kolay bırakmaz tacı,
Sinop bir liman kenti, ülkenin kuzey ucu,
Dalgalar kabarınca yellenir Karadeniz.
Zonguldak’ın adını duyurdu kara elmas,
Ölüme gitmek için hala var mı iltimas?
Habere konu oldu yer altından onca yas,
Gözde gurbetçi yaşı, yıllanır Karadeniz.
Sakarya, Kocaeli, Bolu’yu ayırmadık,
Kastamonu, Tokat’ı, Çorumu kayırmadık,
Amasya serhat şehri, Şehzade buyurmadık
Tarihin gizemine yollanır Karadeniz.
Bayburt’la Gümüşhane dağ arası kurula,
Zigana’dan geçerken selam verin Torul’a,
Moskof’a direnirken Ceddim Kop’ta vurula,
Şahadet Şerbetiyle hallenir Karadeniz.
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Mustafa Hoşoğlu
17.02.2015
KOP: Kop Dağı, Rus işgaline karşı kahramanca direniş
yapılan ve Rus Askerine aylarca geçit verilmeyen yer.
Mustafa Hoşoğlu
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Karadeniz Gaza Geldi
Karadeniz Gaza Geldi
Bugün bize bayram ola
Karadeniz gaza geldi
Artık bize yoktur mola
Karadeniz gaza geldi
Mevla'dandır her ganimet
Odur zengin, Odur cömert
Şükür ister her bir nimet
Karadeniz gaza geldi.
Dünya durmuş bize bakar
Çekemeyen için yakar
Kulun şükrü arşa çıkar
Karadeniz gaza geldi.
Milli duruş, milli birlik
Sarılalım, olsun dirlik
İşte budur seferberlik
Karadeniz gaza geldi.
Genlerinde varsa fetih
Yola revan olur Fatih
Arar durur satıh satıh
Karadeniz gaza geldi.
Kolay kolay bitmez sözüm
Her bir derde gelsin çözüm
Oruç Reis, sende gözüm
Karadeniz gaza geldi.
Mustafa HOŞOĞLU
22.08.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Karadeniz Kızları
Karadeniz Kızları
Yüreği yayla gibi,
Karadeniz kızları.
Sevdası Leyla gibi,
Karadeniz kızları.
Kalpten kalbe akışır,
Ceylan gibi bakışır,
Mert olana yakışır,
Karadeniz kızları.
Doğrudan yana olur,
Haksızsan fena olur,
En güzel ana olur,
Karadeniz kızları.
Çok sevimli yanı var,
Başında keşanı var,
Asaleti, şanı var,
Karadeniz kızları.
Korkmaz bıçak, tahradan,
Bilmez afra tafradan,
Suyu taşır sahradan,
Karadeniz kızları.
Karşı beri atışır,
Tüfek ile çatışır,
Her bir cenge katışır,
Karadeniz kızları.
Önce Allah, Nebi der,
Yan bakana kapı der,
Yavrusuna sebi der,
Karadeniz kızları.
Adı Ayşe, Fatma’dır,
Türküleri atmadır,
Aşkı sanki sıtmadır,
Karadeniz kızları.
Mustafa Hoşoğlu
19.12.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Karadeniz Yine Coştu
Karadeniz Yine Coştu
Koca Fatih vira deyip
Rota sürüp ize geldi
Karadeniz yine coştu
Duyguları gaza geldi.
Oruç Reis gezer durur
Dalgaları süzer durur
Yunan bağrın ezer durur
Şu Akdeniz naza geldi.
Yıllar yılı umut vardı
Mavi deniz zaten dardı
Gönülleri coşku sardı
Ülkücüler saza geldi.
20 Temmuz fetih günü
Hatırlayın yakın dünü
Unutulmaz Türk'ün ünü
Müjdeli gün yaza geldi
Hedefleri kısamayız
Gönlümüzü kasamayız
Söz bizimdir, susamayız
Başkan yine söze geldi.
Gökte şimşek çakar durur
Ceddin şanı yakar durur
Talih bize akar durur
Türk Milleti göze geldi
Küffar bizi çekemiyor
Karşımıza çıkamıyor
Nefretini yakamıyor
Kahbe düşman dize geldi.
İhtiraslar boşa kaldı
Ellerinde maşa kaldı
Gören, duyan şaşa kaldı
Haber sanki füze geldi.
Mustafa HOŞOĞLU
22.08.2020
Mustafa Hoşoğlu
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Karadeniz Yolları
KARADENIZ YOLLARI
NE DONUMLU DÖNUMLİ
VAR BANA SEVDICEĞİM
YALAN DÜNYA ÖLÜMLÜ....Cemal Kadit Kaya
YARUM GÜZEL DEĞİL Mİ?
ALLAH İÇİUN SÖYLEYİN
EDECEĞUK Bİ DÜĞÜN
BİZE YARDIM EYLEYİN........Cemal Kadir kaya
GÖZÜM UYKU TUTMAYİ,
YAKTUN BENİ GÜLİŞAN.
GEL BASALUM NİKAHI,
BU AŞKA YETMEZ NİŞAN.........M.Hoşoğlu
DÖNÜP BAKAYIM DİYE,
PENCEREDEN EL SALLAR,
BÖYLE BİR GÜZELLUĞİ,
ANCAK YAZAR MASALLAR.......M.Hoşoğlu
GÖNLÜMDEKİ IŞIĞI
HİÇ BİR KIZA YAKMADUM
SENİ GÖRDÜM GÖRELİ,
BAŞKASINA BAKMADUM...........M.Hoşoğlu
C.K.Kaya-M.Hoşoğlu
20.03.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Karakter Fukarası
Karakter Fukarası
O gün öven de odur
Bu gün söven de odur
Dizi döven de odur
Karakter fukarası.
Yalanı sanat bilmiş
Doğru ne varsa silmiş
Gerçek kalbinde ölmüş
İp tutmaz makarası.
Fiyat var değeri yok
Merkeptir eyeri yok
Merdim der ciğeri yok
Âlemin maskarası.
Cebinde parası yok
İş ile arası yok
Işıkta durası yok
Kırmızı yaygarası.
Bütün borcunu silsen
Her gün uğrunda ölsen
Bir gün görmezden gelsen
Nükseder tüm yarası.
Sorsan şerden kaçıyor
Hep iyilik saçıyor
Melek olmuş uçuyor(!)
Görmemiş yer karası.
Yaklaşır meler gibi
Mutluluk diler gibi
Yüzüne güler gibi
Yutar ekmek arası.
Sahte yüzden dost olmaz
Ne versen gönlü dolmaz
İkramı aklı almaz
Senden ister mirası.
Mustafa Hoşoğlu
14.05.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Karda Yürüyen Güzel
Karda Yürüyen Güzel
Karda yürüyen güzel
Takip ettum izuni
Gel kaçalum sevduğum
Güldüreyim yüzuni.
Uçak geldi cihane,
Yaya gitmek bahane
Açtım kanatlarımı
Senle uşmak şahane.
Sevdik diye şaşkınız
Seller gibi taşkınız
Uçalım yuvamıza
Bizi bekler aşkımız.
Gel kollaruma uzan
Ne güz olsun ne hazan
Her şeyi güzel bilir
Yar seni bana yazan.
Aşkımız sığmaz küpe
Uçalım bayır, tepe
Yanakların gül açsın
Gamzeni öpe öpe.
Gözün her gün dolmasun
Gül yanağın solmasun
Bu aşka vuslat gerek
Adın Leyla olmasun.
Mustafa Hoşoğlu
25.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Kardelen
Kardelen
Kardelenler deyince dağlar gelir aklıma,
Bir tarafta kar erir bir tarafta ot biter,
Gözümde canlandırdım yar geldi hatırıma,
Her aklıma gelince yüreğim erir biter.
Deler çıkar karları soğuğa aldırmadan,
Sunar bana harları ateşe daldırmadan,
Bir hüzzam beste gibi hissettirir tadını,
Tadarım o lezzeti dilime kondurmadan.
Boynu bükük diyorlar o endamı doyumsuz,
Göze değmeyiversin, duramazsın yorumsuz.
Yıllar yılları kovdu hep arttı hayranlığım,
Aradım bulamadım bir vechini olumsuz.
Bir kalp şifası iken benim kalbime zarar,
Yokluğunda ölürüm varında yaram azar,
O güneşe aşıkken benim aşkım onadır,
Bakarken çekinirim,Rabbim değdirme nazar!
Mustafa Hoşoğlu
19.01.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Kardeşlikte Yarışmalı
Kardeşlikte Yarışmalı
Sevgi ekin barış ile
Yarınları bulmak için
Hoşgörünüz gelsin dile
Huzur bulup dolmak için.
Türkü, Kürdü yok farkımız
Kardeşliktir tek türkümüz
Gönüllerde bir şarkımız
İlelebet çalmak için.
Rize bizim, Urfa bizim
Malazgirt’te tektir izim
Ortadoğu alınyazım.
Akan yaşı silmek için.
Yerli ürün, yerli kuruş
Yoktur başka bir kurtuluş
Sağlam adım, sağlam duruş
Hep ayakta kalmak için.
Yolum Haktır, olmaz saklım
Yaş dökenler daim haklım
Sahte bahar, sahte iklim.
Küfür aklı çelmek için.
Daim sevgi, daim barış
Güzel düşün, güzel yarış
Gez yurdunu karış karış
Gönülde kök salmak için.
Ne sağdayız, ne soldayız
Haktan geldik, Hak yoldayız.
Mertlik ile hep dildeyiz
Hakkı hakim kılmak içinç
Vatan aşkı ak eyledi
Hizmet yolun pak eyledi
Manda bize çok eyledi.
Tuzak kurdu ölmek için.
Şer güçlere kulak verme
Onurunu yere serme
Gönüllere buzu germe.
Şer uğraşır bölmek için.
Nifak ile vuruşmalı
Ümmet daim barışmalı
Kardeşlikte yarışmalı
Ebediyen gülmek için
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Mustafa Hoşoğlu
09.03.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Karı Beklerken
Karı Beklerken
Rüzgar esti kıbleden
Boşalttı bulutları
Sıcaklık dibe vurdu
Doğdu kar umutları.
Karlara tutamadık
İçinde yatamadık
Dışarı çıkanlara
Bir avuç atamadık.
Nerde pamuk beyazı
Hane donu, ayazı
Ne zaman son bulacak
Yüreğimin niyazı.
Rüzgar biraz abandı
Dalgalar az tepindi
Doğuda bazı yollar
İki günde kapandı.
Dalgalar coştu ama
Ulaşamadı dama
Fotoğraf çekecektim
Yok kartpostallık tema.
Beyaz yurdun doğusu
Gitti yerin ağusu
Kar olmadan sarmıyor
Lahananın buğusu.
Yine karı özledim
Hasretinden sızladım
Bir sevgili misali
Gelir diye gözledim.
Mustafa Hoşoğlu
04.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Karı İndiren Melek
Karı indiren melek,
Yerin görevi elek,
Yaradan ol demişse,
Her şekle girer felek.
Kar gelir rüzgar gider,
Yerin hasreti biter,
Tencereler kaynarken,
Bacalar farklı tüter.
Lahana tencerede,
Buharı pencerede,
Meltem kovar buzları,
Duramaz cenderede.
Kar, köyler başka diyor,
Gitmeyen keşke diyor,
Sıla sizi beklerken,
Dalmayın meşke diyor.
İner her bir tanesi,
Sanki inci tanesi,
Yayar arzın yüzüne,
Mevla’mın merdanesi.
Zannetmeyin cenk eder,
Sütten beyaz renk eder,
Bu ne mükemmel ölçü!
Her sahayı denk eder.
05.12.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Karın Santimi Elli
Karın Santimi Elli
Kar yağar ufak ufak
Karanlık doğar şafak
Buludun yükü ağır
Serbest bıraktı afak.
Kar ile gözüm uyan
Bugün de kaldık yayan
Özel oto gitmiyor
Dayan dizlerim dayan.
Mesai karda kışta
Bu resim değil Muş'ta
Ayak yolda kayıyor
Enerji lazım başta.
Mayısta erir karlar
Açılmış olur barlar
Çıplak kalır yeryüzü
Ortaya çıkar sırlar.
Karın santimi elli
Ayak izinden belli
Habu soğuk havada
Oynanmaz çiftetelli.
Gece boyu kar ğaydı
Dışarısı buz gibi
Geldun elli yaşına
Duriyisun kız gibi.
Evin içinde kar yok
Dışarıya ne oldu
Elli metre yürüdüm
Çabulam karla doşdu.
Habu karda yürümek
Ne sarayi sarayi
Siz de gelun uşaklar
Açmayalum arayı.
Mustafa Hoşoğlu
31.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Karışık Maniler
Karışık Maniler
Kar tepede göründü
Uyandı romatizma
Doktora sordum çare
Dedi ki homatizma.
Dedum bırak vırvırı
Kemuklerum sızlayi
Dedi sen gibi çok var
Hergün gelup vızlayi.
Şimdi olsa da yesek
Hamsinun tavasini
Kavaldan dinlemeli
Yayla yol havasini.
Arada derum bişe
Beni alırsan işe
Yoruldum vura vura
Kuru ekmeği dişe.
Şaka ederum şaka
Niye basarsun faka
Sahilde bekle beni
Yola çıkmıştur taka.
Ne sızlanıp durursun
Ara belki bulursun
Oturana ekmek yol
Dizlerin az yorulsun.
Yüreğim var coşmuyor
Ayağıma var koşmuyor
Hamsiye baktum geçtum
Ocağumda pişiyor.
Buna yaşamak denmez
Yaparım yaşar gibi
Hangi derdi sayayım
Her biri kaşar gibi.
Mustafa Hoşoğlu
13.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Karışık Maniler2
Karışık Maniler
Bu akşam çıkmazdayım
Başım çok kalabalık
Çayı demledim ama
İsterum alabalık.
Adam girdi topluma
Bir kenarda şek etti.
Tanıyamayan gözler
Ajan diye şek etti.
İstedum vermediler
Sen memursun dediler
Gururum dibe vurdi
Yesun sizi kediler.
Sendika imza atmış
Yüzde yedibucuğa
Harcamakla tükenmez
Start ver yeni çocuğa.
Yarum takti puşiyi
Ben zannettum uşiyi
Sevda neydi bilmzdum
Ondan aldum aşiyi.
Bir derum iki demem
Aşı kaymaksız yemem
Hamsiyi koymasanuz
Sofra olur mi tamam?
Tarz misun rüküş misun
Bahar misun kış misun
Kalpten kalbe konarsun
Sevda dene kuş misun.
Vızır vızır peteğun
Kapanmayi dudağun
Cennet mi müjdelendi
Zil çalayi eteğun.
Mustafa Hoşoğlu
08.09.2017
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Karışma Düşlerime
Karışma Düşlerime
Arşa zararım yoksa
Karışma düşlerime
Eğer zamanın çoksa
Yardım et işlerime.
Damdam dama atlarken
Bulutlara takıldım
Mevlam hüküm vermeden
Kul eliyle yakıldım.
Mısralar uzak kaçar
Virgülün yanındasın
Çiçekler sensiz açmaz
Sen gülün kanındasın.
İki yıldız durdurup
Günlük falıma baktım.
Haberler üşüdünce
Hayallerimi yaktım.
Takılıp durmayınız
Şu kader yortusuna.
Sakın dil uzatmayın
Hurafe ordusuna(!)
Ey Nuh'un Torunları!
Gününüz hep şen olsun
Her iki âlemde de
Yolunuz gülşen olsun.
Mustafa Hoşoğlu
22.03.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Kariyer......
Kariyer
Eğer tatil yaparsak,
Eksik kalır kariyer.
Bütçeden az saparsak,
Çöker gider bariyer.
*****Oh, ne güzel kariyer!
*****Ben çalışır, karı yer.
Sabah Çanakkale’de,
Akşam Pamukkale’de,
Aklı Tahtakale’de,
Bebek, Moda, Sarıyer,
*****Oh, ne güzel kariyer!
*****Ben çalışır, karı yer.
El açıp da kandırma,
Elde lokum, dondurma,
Bursa, Erdek, Bandırma,
Milas, Bodrum arı yer,
*****Oh, ne güzel kariyer!
*****Ben çalışır, karı yer.
Uçak geldi cihane,
Uzun yollar bahane,
Özel oto şahane,
Cam kenarı miri yer.
*****Oh, ne güzel kariyer!
*****Ben çalışır, karı yer.
Bağa fidan dikilir,
Arpa-yulaf ekilir,
Güz gelince biçilir,
Kuzgun konar darı yer.
*****Oh, ne güzel kariyer!
*****Ben çalışır,karı yer.
Peynir-ekmek tadı yok,
Sıvı tüket, katı yok,
Abur-cubur adı yok,
Bal-kaymağı seri yer.
*****Oh, ne güzel kariyer!
*****Ben çalışır karı yer.
Yaz gelmeden güz olur,
Zaman yüzde iz olur,
Yat, çalışma göz olur,
Takma kirpik farı yer.
*****Oh, ne güzel kariyer!
*****Ben çalışır,karı yer.
Ütü; sıkar, sevilmez,
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Sökük evde dikilmez,
Bilek narin, bükülmez,
Üstümde yok kuru yer.
*****Oh, ne güzel kariyer!
*****Ben çalışır, karı yer.
Engel sanat- müziği,
Sezaryenin çiziği,
Çocuk bozar fiziği,
Elma, armut, narı yer.
*****Oh, ne güzel kariyer!
*****Ben çalışır, karı yer.
Bayan olmak özellik,
Korunmalı güzellik,
Kural eski, ezellik,
Koca avdır, toru yer,
*****Oh, ne güzel kariyer!
*****Ben çalışır, karı yer.
Rastlamadık merdine,
Hep tosladık sertine,
Düştük geçim derdine,
Esmer yatar, sarı yer,
*****Oh, ne güzel kariyer!
*****Ben çalışır, karı yer.
Mustafa Hoşoğlu
29.06.2011
Tor:Bir çeşit balık avlama ağı.
Miri: Devlet malı,hazine
Mustafa Hoşoğlu
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Karizma
Karizmaya dokunma,
Kıyıdan geç kıyıdan,
Hakikatten sakınma,
Bu karizma dayıdan.
Her kim ne derse desin,
Torun dayıya benzer,
Ucuz balı kim yesin?
Menüde varsa Anzer.
Gözlerin görmüyorsa,
Bence bir meşale yak,
Aklın çok varmıyorsa,
Biraz da dayıya bak.
Yoksa böyle bir dayın,
Dur şansını sorgula…
Karizmadan yok payın,
Bu gerçeği vurgula.
Latife olsa bile,
Ateşsiz duman olmaz.
Eğer serpersen göle,
Yüzmeyen saman olmaz.
Kalbin ufku geniştir,
Küpedir erenlere.
Dayıdan serzeniştir,
Bakmadan görenlere.
Kendimi övmüş isem,
Elbet var bir sebebi,
Boşuna bitirmedik,
Laf öğreten mektebi.
16.02.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Kars-Ardahan-Iğdır
Kars-Ardahan-Iğdır
Ben gidemedum Kars'a
Alamadum bir arsa
Bir yel süpürdü gitti
Avucumda ne varsa.
Kars'ın havası yaman
Dağlarında sis duman
Yine akluma duşti
Ardahanlı Asuman.
Ardahan soğuk yerdur
Şalı boynina gerdur.
Kış güni habu yoli
Digor'da sona erdur.
Akyaka'yla Arpaçay
Susuz günlerini say
Yarimun huyu Selim
O, kara gözlü bir tay.
Sarıkamış Poleni
Diriltmez mi öleni?
Nar için almak gerek
Kağızman'dan gelini.
Bir yar sevdum Göle'den
Mendiliyle el eden.
Ben boyle değil idum
Odur beni deleden.
Yoruldum, sordum konak
Dedi yakındur Hanak.
Posof, Damal Kızında
Kırmızı olur yanak.
Kız dedi ilçem Çıldır
Dedim kararın bildir
Dedi sana varmirem
Ay oğlan dertten çıldır.
Daldum Iğdır Bağına
Baktum Ağrı Dağına
Karakoyunlu almış
Aralık'ı sağına.
Bizi bekler Tuzluca
Kışın yollar buzluca
Mağaralar şıfalı
Geçmemeli hızlıca.
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Mustafa Hoşoğlu
31.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Kaş Kara, Kirpik Kara
Kaş Kara, Kirpik Kara
Kaş kara, kirpik kara
Göz nasıl soramadım
Öyle bir baktı bana
Yerimde duramadım.
Kaş kara, kirpik kara
Göz rengi sorulur mu?
Yarin ele varırsa
O köyde durulur mu?
Gözün üstünde kaşı
Gözden dökülür yaşı
Yarin ele varırsa
Otur başını kaşı.
Ela göz nemden kapar
Mavi göz sükse yapar
Yarin naza yatarsa
Rotan yönünden sapar.
Ruj marka, oje marka
Kirpik batmış rimele
Koca nasıl yetişsin?
İsraf sinmiş temele.
Evini bekleyen yok
Gezmek tozmak harika
Modanın pençesinde
Alametifarika.
Mustafa Hoşoğlu
28.06.2017
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kaş Kere Dedum Sağa
Trabzon Yomra arası
Pelitlidur pelitli
E kız çalma kalbumi
Kilitlidur kilitli.
Pelitliden çikalum
Gidelum Yalıncağa
Kız ipun sağlam değil
Binmem o salıncağa.
Şu Sürmene vadisi
Etekleri meyildur
E kız satma aşkuni
Kalbum pazar değildur.
Çıktum yayla düzine
Derdi saldum çayıra
Sevup alamayanı
Yüce mevlam kayıra
Sen bekarsun ben bekar
Bilmem ki ne edelum?
Uşak gel tut elumden
Yuvamuza gidelum
Kaç kere dedum sağa
Son kararum habudur
Almayavağum seni
E kız aşkundan kudur.....Nakarat
14.10.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Kaşi Tarak Tutmayi
Kaşı Tarak Tutmayi
Kaşı tarak tutmayi
Kirpiğine fön çekti
Kızlar kandurdi beni
Her biri bir yön çekti.
Kıvırcuk saçlarini
Topladi etti topuz
Dedum ya al ya vazgeç
Doğurtma bana dokuz.
Dedum sen çok şimardun
Otursana yerune
Bana bir aşk borsun var
Dedi yaz defterune.
Seni sevdum dedukçe
Bineyisun kıymete
Gel öte şu borcuni
Kalmasun kıyamete.
Halden hale girersun
Sende binbir surat var
Huzura çıkma boyle
Orda mizan, sırat var.
Babami tanir misun?
Asaletli soyum var.
Ben bir ağa kıziyum
Yirmi tane köyüm var.
Asalet senun olsun
Bana huyindan söyle
Gönlüm laf ile doymaz
Az da suyindan söyle.
Sen aliştun bolluğa
Az ile gülmez misun?
Yureğun taş mi senun?
Sen aşktan bilmez misun?
Mustafa Hoşoğlu
21.07.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Kavuşsun Kınasına
Kavuşsun Kınasına
haboyle garip uşak
sevdanla dövülür mü
yüreğuni ver bağa
bakayim sevilur mi
dizlerum yorulmazdi
yollari bayır etti
kız senun güzelluğun
gönlümü şair etti.
gönlümün deryasına
arkadaş yapsam seni
e kız neyin eksilur?
sarılup öpsem seni.
evume gelin olsun
o gözümün ışığı
her şeyi tamam ama
eksik kalmış beşiği.
sana bakmaz dediler
vallahi hepsi yalan
ben askere gidende
sen sebiyle oyalan.
soyleyun anasına
talibum danasına
yaşi onsekiz oldi
kavuşsun kınasına....Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
10.06.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Kavuşur
Bahar yeli aşka karar kılmışsa
Sevda gülü dallarına kavuşur.
Suskun maşuk işareti almışsa
Bülbül gibi dillerine kavuşur.
Ressam isen aşkı kalbe resmeyle
İntikamı yüreğine hasmeyle
Leyla gibi şu cihanda ismeyle
Mecnun olan çöllerine kavuşur.
Bülbül gülün özlemiyle şakırsa
Gönül başın alıp seyre çıkarsa
Dağı taşı aşk uğruna yakarsa
Yürek pişer küllerine kavuşur.
Kelebekler daldan dala uçarsa
Manolyalar meltem ile açarsa
Mor menekşe kokusunu saçarsa
Lale, sümbül allarına kavuşur.
Yüksek dağlar ayazını kısanda
Toprak cemre mevsimine basanda
Bulut yükü yağmur olur Nisanda
Aşk vadisi sellerine kavuşur.
Kalbin sesi sevdasına yön verir,
Hicran yaşı gamzelere can verir,
Vuslat yeli aşk oduna son verir,
Aşk sarhoşu güllerine kavuşur.
21.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Kaynana
Kaynana
Ne un alır ne şeker
Yemek ister baklava
Gelin kırar kafaya
Her gün iki oklava.
Paralarını yersin
Ona dersin kefere
Dırdırlarından öldü
Rahmet kayınpedere.
Aylığını alırsın,
Saklarsın köşe bucak
Gelininden sevgiyi
Beklersin kucak kucak.
Gizli gizli içersin
İneğin sütlerini,
Konu komşuya anlat
Düzmece dertlerini.
Tuzu,yağı gizlersin,
Çeşit yemek istersin
Oğlunu görür görmez
Kulağına üflersin.
Evi kirlet, karıştır
Suçu yükle geline
Oğlun eve gelince
Arı konar diline.
Bir Yıl çocuk olmadı
Kısır diye yaymışsın
Üç yıl sonra adını
Kedi diye koymuşsun.
Yapınca suç sayılır
Yapmayınca kabahat
Gelinler bu dünyada
Etmeyecek mi rahat?
Göremezsin gelini
Oğlunu kıskanırsın
Ne desek fayda vermez
Mezarda uslanırsın.
Bir gün kendi kendine
Düşünüp sormadın mı?
Kaynana mı doğmuşsun?
Sen gelin olmadın mı?
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Her daim tuzun kuru,
İnsaf değmedi sana.
Zulmü meslek edinmek
Yakışır mı insana?
Kaynana derdin büyük
İlaç yoktur yaşına.
Kocanı beğenmezdin
Şimdi vurdu başına.
Mustafa Hoşoğlu
17.06.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Kaynana 2
Kaynana çok bilendir
Yapmacktan gülendir
Kaynananın iyisi
Kırk yaşında ölendir.
Kaynanam sanki kayık
Kaynatam kaytan bıyık
Kaynana dırdırından
Günümü bilmem ayık.
Kaynanam kaymak gibi
Severum kuymak gibi
Niyetumde hiç yoktur
Kızına doymak gibi.
Kaynana kaynar ateş
Volkanik lav ona eş
Kaynananın yüzünden
Beni gören sanır keş.
Kaynananın güğümü
Okur üfler düğümü
Başıma düşman etti
Candan çok sevdiğimi.
Kaynana kaynar küküm
His ile verir hüküm
El evine gideli
Dert ile keder yüküm.
Kaynana kaymak gibi
Başımda oymak gibi
Ayağıma dolanır
Karışmış yumak gibi.
Kaynana kaynayasun
Derdunden oynayasun
Gelini sevmeyisan
Oğlina doymayasun.
Kaynana öven gelin
Bal-kaymak senin dilin
Kaynanan duyar ise
Darda hiç kalmaz elin.
Kaynanayı severum
Yanında hep överum
Sözümü dinlemezse
Uşağını döverum.
Gelin idi el eden
Yeni geldi baleden
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Kaynanaya sus dedi
O da çıktı çileden.
05.11.2016
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kaynanaa
Kaynana
Kaynana vakur ol, her şeyi görme
Kafanı çarpınca gelir izanın
Gelinin önüne duvarlar örme
Eceli tez gelir fazla azanın.
Ağırdan satışın vurur diline
Her tür marifeti aldın eline
Aparttın süsünü, nispet geline
Kaynana olalı kaynar kazanın
Şu gençlik suyundan sen içmedin mi?
Gelinin yolundan hiç geçmedin mi?
Baharda çiçekken gül açmadın mı?
Yazların tükendi geldi hazanın
İsrafı görürsen o dem vana ol
Dengeyi hiç bozma, haktan yana ol
Sevgiden ayrılma, gerçek ana ol
Düşünce kaldırmaz ferman yazanın.
Fazla irdeleme kuruyu, yaşı
Diline hakin ol, fırlatma taşı
Gün gelir ezilir yılanın başı
İşlerin bozulur, sürmez düzenin
Ameli güzele bilki berat var
Şu zaman beklemez, onda sürat var
Ölüm var, hesap var, hem de sırat var
Yakında duyulur yolcu ezanın.
Mustafa Hoşoğlu
09.07.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Kazdığı Kuyuya Düşür Allah'ım!
Kazdığı Kuyuya Düşür Allah'ım!
Bir fitne türedi, vebadan öte,
Kazdığı kuyuya düşür Allah’ım!
Gerilla diyorlar şu kahpe ite,
Kazdığı kuyuya düşür Allah’ım!
Masumu öldürür, merhamet bilmez,
Tuzaklar kurdukça, analar gülmez,
Şehitler diridir, aslında ölmez,
Kazdığı kuyuya düşür Allah’ım!
Müslüman düşmanı, gâvurun dölü,
Kokuşan leşlere denir mi ölü?
Düşmanı belledi tertemiz gülü,
Kazdığı kuyuya düşür Allah’ım!
O şeytan yüzüne kahpe yazılmış,
İmansız kalbine nefret kazılmış,
Ermeni dölleri kinle bozulmuş,
Kazdığı kuyuya düşür Allah’ım!
Onlarca Mehmet’im pusuya düşmüş,
Batılı kâfirler zevkinden susmuş,
İntikam zehrini kanına basmış,
Kazdığı kuyuya düşür Allah’ım!
Ey Yiğit Şehidim, kalbimde yerin,
Cennettin kokusu pek hoş ve serin,
Kahpeyi boğacak yuttuğu irin,
Kazdığı kuyuya düşür Allah’ım!
Polise sıkmışlar, yanında kızı,
Kalleşçe pusudur yürekte sızı,
İnine kadardır kahpenin hızı,
Kazdığı kuyuya düşür Allah’ım!
Yüzbaşı, binbaşı, yiğit yarbayım,
Çavuşla yan yana asil albayım,
Çakalın peşinde şanlı kurmayım,
Kazdığı kuyuya düşür Allah’ım!
Mustafa Hoşoğlu
08.09.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Kedicikler
Kedicikler
Kedicikler Mamasız
Bırakıldı yuvasız
Atıldılar kotese
Nasıl yaşar havasız?
Kedicik miyav miyav
Sütü kaynamış ister
Her biri şeyhe muhtaç
Alâka, hürmet ister
Onlar ekranın süsü
Kedicikler Maaşallah
Yahudi kusar küsü
Çok üzmeyiz İnşallah
Kedicik pisi pisi
Üzme pisi pisine
Başlarındaki mehdi(!)
Yeterdi hepisine.
Kedicik mama ister
Pandolu yama ister
Tek başına sıkılır
Yanına kuma ister
Hep maşallah deyu deyu
Ol muhterem coşuyordu
Etrafında kedicikler
Ne de güzel yaşıyordu
Marifet halden geçer
Nameler telden geçer
Maşallah deyu deyu
Kedicik elden geçer
Kedicik hanım hanım
Görünce kaynar kanım
Hem sarışın hem esmer
Hepsini ister canım
Başını hep yolarsan
Bir gün başta saç kalmaz
Kapıya süt koyarsak
Kedicikler aç kalmaz
Mustafa Hoşoğlu
14.07.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Kediler
Kediler
Şehre indi kediler
Miyav miyav dediler
Kırk yıllık sermayemi
Bir haftada yediler.
Süslü püslü her biri
Gözleri iri iri
Bu canımı mezara
Koydular diri diri.
Kimisi mavi baktı
Kimisi yeşil çaktı
Ela gözlü dilbere
Bu gönül fena aktı.
Uyan dedim arada
Büyü var bu karada
Kahve çok hatırlıymiş
Aklı fikri parada.
Bencil olur her kedi
Çoğunun yenmez eti
İpi verme eline
Sürünürsün ebedi.
Kedi deyip geçmeyin
Her şerbeti içmeyin
Her çiçekten bal olmaz
Fazla değer biçmeyin.
Mustafa Hoşoğlu
06.06.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Kefereye Kul Oldun
Kefereye Kul Oldun
Hoca dedin, nefret ile dolmuşsun…
Kin ürettin emperyalist konaktan.
İman diye papazla bir olmuşsun.
Sıvazlanıp mıncıklandın yanaktan.
Üç kuruşa kefereye kul oldun,
Elden ele gezen sahte pul oldun,
Ecnebinin diyarında dul oldun,
Ne farkın var salahana enikten?
Yıllar yılı sızdın halkın içine,
Sömürdüğün bu Vatanın suçu ne?
İş bitince vuracaklar gıcına,
Yem kesilir süt vermeyen inekten.
Teslim oldun keferenin dölüne,
Kan dökmekle ne geçmiştir eline?
Günü gelir taş bağlanır beline,
Hayır gelmez senin gibi dönekten.
Haber verdin yardım giden tırları,
İşgal oldu Bayır Bucak kırları,
Köpekliktir ifşa etmek sırları,
Hoca olmaz şerefsiz bir bunaktan.
Bombaları öz halkına yağdırdın,
Yetim koydun, başı öne eğdirdin,
Kalleşliği vicdanına sığdırdın,
Halife mi olur pis bir sinekten?
Cümle âlem gördü çirkin oyunu,
Yüce Mevla’m ebter etsin soyunu,
Tez zamanda keser olsun suyunu,
Zehirle dol beslendiğin çanaktan.
80 milyon şimdi tek vücut oldu,
Tüm meydanlar kutsal İmanla doldu,
Darbeciler hak ettiğini buldu,
Umut bitti Fetö denen binekten.
Mustafa HOŞOĞLU
25.07.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Keltepe Şehitleri
Keltepe Şehitleri
Keltepe yas yeri, tuzak kurulmuş
Melekler şahittir, gayrı bilemez
Kahpenin ağları burda örülmüş
Satılmış olmayan buna gülemez.
Dillerde besmele, yürekte iman
Kafire verilmez mühlet ve aman
Allahın yardımı gelsin her zaman
Şehidimin kanı yerde kalamaz.
İman uyan diyor sevmez gafili
Zalimler alçaktır, İman sefili
Bu cennet vatandan süpür kafiri
Aslan kükreyince çakal gelemez.
Yerini bilmeyen kalır mekansız
Mazlumun ahını alır imansız
Mertliği bilmeyen öter zamansız
Allah diyen kalbi asla dilemz.
Şerefi çiğnemz, korur Mehmedim
İnsanlık dersini verir Mehmedim
Hakk için ölüme yürür Mehmedim
Bu zevki elinden kimse alamaz.
Ey Şehit! Sen Hakkı daim övensin
Küffarın korkusu, Nura güvensin
Ölümün ardından koşup kovansın
İmansız yürekte bu ruh olamaz.
Şehitler diridir, sanma ölüyor
Giderken Cennete bakıp gülüyor
Melekler gıptayla seyre dalıyor
Bu yüce makamı kimse bulamaz.
Yıldızlar karşında selama durur
Gök ehli hürmeten sana yol verir
Hakkın şefkatiyle gönüller erir
Şehitler olmasa Cennet dolamaz.
Mustafa Hoşoğlu
04.03.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Kemençeci Temel
Kemençeci Temel
Oy kemençe kemençe sensiz olmaz eğlence,
Sen çalarsan yanımda ben oynarım her gece.
Ben kemençe çalarım parmak parmak üstüne,
Kemençeciye koşar kuma kuma üstüne.
Kemençenin sesini duyan kızlar hep koştu,
Bir kaç gün güzel geçti hepsi beraber coştu.
Bu kemençeci Temel sallar durmadan yayı,
Yer kalmadı evinde unuttu uyumayı.
Yoktur başka gelirin hep kemençe çalarsın,
Kumalar aç kalınca bayıra mı salarsın?
Kumalar sığmaz eve çek onları perona,
Yemek vakti gelince kaldırırsın horona.
Kumalar isyan etti sıkıştırdı Temel’i,
Hep oynamak da olmaz, ara sıra yemeli.
Temel şaşırdı kaldı habu isyan da niye,
Uzattı kemençeyi kumalar yesin diye.
Mustafa Hoşoğlu
20.11.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Kemençenun Teline
Kemençenun teline
Yayı sürerum yayı
Yarimun gülüşleri
Güzel eder dünyayı.
Geçmişe mazi derler
Düşersen gazi derler
Tellerini koparıp
Gel çal şu sazı derler.
Herkes hak arar ama
Güçsüze kusur olur
Avcıdan kaçmalısın
Silahı cesur olur.
Su ağzına dökülmez
İstenince içilir
Kader denilen yoldur
Çoğu zaman seçilir.
Kader ölçü demektir
Değildir alın yazı
Notayı öğrenmeyen
Boşuna çalar sazı.
Rahmet zahmetle olur
Arayan bir şey bulur
Yan gelip oturanlar
Ancak havayı solur.
Mustafa Hoşoğlu
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Kestane Şekeri
Kestane Şekeri
Habu kızlar çok taktı kestane şekerine,
Kilo almayın deye sizlerden uzak tuttum,
Hiç durmadan yiyorlar bakmadan çekerine,
İyilik olsun diye hepsini kendim yuttum.
Adam izin istedi biz de şarta bağladık,
Kestane şekerini tatmanızı sağladık,
İyilik yaptık derken sonunda borçlu çıktık,
Ne ettikse olmadı gönlünüz alamadık.
Yalnız yedin diyorlar nedenini sormadan,
Beslenmeyi öğrettim midenizi yormadan,
Faydalı, faydasıza bakmadan yiyorsunuz,
Görevim önlem almak kiloları almadan.
İçlerinde kimisi o gün gelmedi işe,
Hesabını sormadım ne savunma ne bişe,
Sucu aklına gelmez bir şeyler sorar durur,
Bir yerden başlanmalı habu nahoş gidişe.
İşin başı Yasemin kötü örnek oluyor,
Diğer paciları da hep o gaza veriyor,
Firdevs ile Gülen’in karıştırdı aklını,
Unutmasınlar diye durmadan kışkırtıyor.
Ebru Hanım çok hassas İstanbul’da kocası,
Kızcağız hep yollarda hiç kurumaz paçası,
Yönlendirmeye hazır,nereye çeksen koşar,
Taktı onu peşine, oldu akıl hocası.
Size de ikram oldu hesabını sordum mu?
Kaş göz arası uçtu kokusunu duydum mu?
Kilitlendi kapılar, indirdiniz mideye,
Niye yediniz diye kafanıza vurdum mu?
Bu yaptığınız olay yakışır mı güzele,
Adam bana getirdi karışılmaz özele,
Sazınızda akort yok sesiniz karman çorman,
Ritmine aldırmadan başladınız gazele.
Mustafa Hoşoğlu
12.01.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Keşke Büyütmeseydim!
Keşke Büyütmeseydim!
Neler çekmişim neler
Bu akılsız başımla
Keşke büyütmeseydim!
Yar seni gözyaşımla
Gerçekten sevmiş olsan
Nasihatten alırsın
Şu egondan ayrılsan
Geriye hiç kalırsın
Ben sana ne diyeyim?
Vefasızın dibisin
Kuzu için ağlayan
Yalancı kurt gibisin
Benim nasihatlerim
Bir gün sana dert olur
Tekme yiyen vicdanın
Dişleri çok sert olur
Yüreğime sorsalar:
Ölümsüzlük ne kadar?
Bir tek cevabı olur:
Seni sevdiğim kadar.
Aşkım sana bol geldi
Katlanıp durdu derdin
Keşke almış olsaydın
Seneye de giyerdin
Yüreğini hep buz tut
Güneş görüp çözülme
Şu gözümün yaşına
Sakın bakıp üzülme
Bugün beni öpmedin
Kuruttun yaprağımı
Yarın gelir öpersin
Mezarda toprağımı
Mustafa Hoşoğlu
01.02.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Kıbrıs Ve Mustafa Akıncı
Kıbrıs Ve Mustafa Akıncı
Satılmış olmayan bilmez ihanet
Menfaat çarkının neresindensin?
Sana Türk denilse Türk'e hakaret
Soytarı ırkının neresindensin?
Şu Kıbrıs Davası namustur bize
Alın Rum'a verin kim dedi size?
Kurtlar sofrasına etmeyiz meze
Kokuşmuş sirkenin neresindensin?
İsmini sorsanız Müslüman ismi
Yüzde yüz satılmış, değildir kısmi
Çıktığın tünele kim itmiş cismi?
Ol mason erginin neresindensin?
Yahudi fikrini almışsın dile
Avrupa'yı sandın seninle bile
Anavatan yoksa olursun köle
Şu kahpe markanın neresindensin?
Kurumuş değildir şehidin kanı
Ne çabuk unuttun gün gibi dünü
Rumların eline bıraktın donu
Yırtılmış yorganın neresindensin?
Mertliği duyan yok necis dilinden
Münafik döneksin, belli halinden
Aşüfte yosmasın kefere dölünden
Sünnetsiz organın neresindensin?
Mustafa Hoşoğlu
10.02.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Kıldan, Sümükten Medet
Kıldan, Sümükten Medet
Kıldan, sümükten medet umar hale gelmişiz,
Kulun necasetini dahi şifa bilmişiz.
O, Pak Resul kalkıp da gelseydi aramıza,
Şiddetle tükürürdü akıl fukaramıza.
Hak 700 ayette hep aklı önde tutar,
Hangi akıldır bilmem, gider necaset yutar?
Nakil ilmi diyerek hep akla saldırmışlar,
Ümmetin İmanını göğsünden kaldırmışlar.
Sorsanız zavallıya nefsiyle girmiş harbe(!)
Kâfirin nefsi için İmana yapar darbe.
Allah’a teslim olmaz kula teslim olanlar,
Hakikat oyunuyla gidip şirki bulanlar.
Uydurulmuş din ile hezeyanlar serilmiş,
Akıl hükümsüz ise neden kula verilmiş?
Kur’an, aklı kullan der, ilim akılla olur,
Aklını kullanmayan FETÖ putunu bulur.
Saf müşteri peşinde bozacıyla şıracı,
Aklı kullanmayana tutar olur aracı.
Kul sahtekâr olunca Peygamberle görüşür,
Kendini İlah sanıp Mevla ile yarışır.
Mustafa HOŞOĞLU
14.08.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Kına Yakmış Eline
Kına Yakmış Eline
Kına yakmış eline
Saçlar inmiş beline
Ömrümü bağlamışım
Yarin zülfün teline.
Basmış onbeş yaşına
Hilal düşmüş kaşına
Aklumdan hiç çıkmayi
Oldum ona aşına.
Yar benzer beyaz güle
El sallar güle güle
O kalbimin ışığı
Diyemem güle güle.
Güneş misun ay misun?
Kısrak misun tay misun?
Sen benum yureğume
Ok fırlatan yay misun?
Saçını yan tarama
Orta yerde arama
Anan seni doğurdu
Merhem etti yarama.
Mustafa Hoşoğlu
11.06.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Kıratın Ölümü Arpadan Olsun.........O
Kıratın Ölümü Arpadan Olsun
Makul ol deyince cevabı hazır:
“Kıratın ölümü arpadan olsun”
Dengini beğenmez, edası nazır,
“Değişik olsun da torbadan olsun”
Sana hiç benzemez onun kıstası,
Acayip şeylerin olur hastası,
Gözünde tütüyor yılın yosması,
Modanın seçtiği urbadan olsun.
Yediği, içtiği nedir bilinmez(!)
Maskeli dolaşır yüzü görünmez,
Sürdüğü boyalar kırk yıl silinmez,
Diyeti, kuş sütü çorbadan olsun.
Evine gerekmez takım, edevat,
Takıdan bedeni olmuş hırdavat(!)
Herkese kur yapar, ne biçim avrat?
Ojeli tırnaklar kerpeten olsun.
Kesretle yarışır yapılsa sayım,
Yozluğu ikame olur mu kayım?
Medeni dayatma fıtrata kıyım,
İfrata uyacak dar/beden olsun.
Ucube yaşama, insanca yaşa,
Sükûtu hayalle kalırsın şaşa,
Kabirde torpil yok olsan da paşa,
Anıtı bekleyen türbeden olsun.
Mustafa Hoşoğlu
20.12.2011

Kesret: Çoğunluk
İfrat: Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma.
Sükûtu Hayal: Hayal Kırıklığı
Dostlardan:
Dilerim düşesin daha kalkama
Zaten kulağın kör türlü talkıma
Seni ben tutar da yolardım ama
Belanı bulasın zorbadan olsun......Selam ve dua ile hocam
Mustafa Hoşoğlu
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Kırma Gönül Kapısı
Gönül mahkeme duvar
Tutar huzuru savar
Zulmün sonu hüzünse
Vicdan zalimi kovar.
Kırma gönül kapısı
O bir Allah yapısı
Elindeki imkanın
Baki değil tapusu.
Nas içinde müşfik ol
İnsanlığa teşvik ol.
Merhamet bayrağınla
Zulüm değil şefkat ol.
Aklın düşmanı meydir
Gönlü yücelten neydir
Çiçeğin resmi başka
Kokusu başka şeydir.
31.03.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Kısmetin Yaklaşıyoru
Açtım yıldıznameyi
Kötü birşey demeyi
Faldan uzak kalma ki
Yemeyesun naneyi
Sayarken yıldızları
Hayal ettum kızları
Kızlar eyidur ama
Olmasa şu nazları
Yıldıza sordum falı
Anlattı her bir hali
Dedi peteğin varsa
Bir gün sağarsun balı
Gelişme var işinde
Rızık gördüm dişinde
Görünmeyen varlıklar
Gezer senun peşinde
Yüreğun ezilmesun
Umudun azalmasun
Sen güven habu fala
Moralun bozulmasun
Rüyalar koklaşiyor
Görüntü paklaşıyor
Fazla uzakta degil
Kismetun yaklaşıyor
Mustafa Hoşoğlu
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Kış Hayalleri
Kış kapıya dayandı,
Dağlar kireç boyandı,
Kapan, palto satanlar,
Sabah erken uyandı.
Yünler yazdan yıkanmış,
Kazak elde dokunmuş,
Nazar değmesin diye,
İplik bolca okunmuş.
Duman kalktı kar geldi,
Evler bize dar geldi,
Gitti erik, kirazlar,
Mandalina, nar geldi.
Duman tüttü bacadan,
Soğuk girdi paçadan,
Gribin yok ilacı,
Derman ara hocadan.
Hamsiyi diz tavaya,
Zıplamasın havaya,
Eğer inat ederse,
Sok başını kovaya.
Kur sofrayı, masayı,
Unut gitsin tasayı,
Kaynasın tavşan kanı,
Demlik saysın posayı.
Limon, karanfil, nane,
Tarçın, zencefil hane?
At fırına, kavrulsun,
Buram buram kestane.
Kara turp kayım olur,
Havuçta payım olur,
Marula amca desem,
Ispanak dayım olur.
Soğan unutulmasın,
Biber kurutulmasın,
Lahanasız kış olmaz,
Mide avutulmasın.
Mide yağım eridi,
Asit kalktı yürüdü,
Düş pişti, hava yedim,
Açlık aklım bürüdü.
26.11.2014
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Mustafa Hoşoğlu
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Kış Manileri
Kış Manileri
Balık oynar derede
Kaynasın tencerede
Yar beni görmek için
Sabahlar pencerede.
Sular soğur güz ile
Hamsi donar buz ile
Ben o yarı kandırdım
İki tatlı söz ile.
Kara kış ayaz olur
Dağlar bembeyaz olur
Yardan gelen her haber
Benim için yaz olur.
Kar yağar pamuk pamuk,
Yağmurlar oluk oluk,
Yar karşıma geçince,
Kalırım soluk soluk.
Karda ayak izleri
Baldan tatlı sözleri
Düğünüm var dediler
Yaşla doldu gözleri.
Üzülme dedim yare,
Olurum pare pare
Sensizlik ilaç olsa
Olmaz derdime çare.
Kar yağar taş üstüne
Kız basma yaş üstüne
Kaçır beni diyorsun
Yar sözün baş üstüne
Zülüf kaş arası mı?
Sevdan baş belası mı?
Seni benden ayıran
Şu başlık parası mı?
Seyrederim beyazı,
Düşünmeden ayazı.
Yere kavuşmak için,
İple çekerim yazı.
Karlar çıkmaz aradan,
Yol kapandı karadan,
Kavuştur bizi Mevla’m,
Yeri göğü yaratan.
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Yüzün dönük Kaçkar’a,
Gözüm takılı kara,
Yarim yaylada kaldı,
Kavuşmamız bahara.
Haber saldım Maraş’a
İzmir, Bornova, Kaş’a
Dediler yar gelecek
Kurbanım kalem kaşa
Duman duman üstüne
Ben de duman olayım
Yar kapandı yolumuz
Seni nasıl bulayım?
Yar sen kar ol ben duman
Kaplayalım dağları,
Baban bizi bulmasın,
Kapatalım yolları.
Soba üstü kestane,
Zıplıyor tane tane,
Bu kış da bekar kaldım
Alamadım bir tane.
Leblebi,fıstık,fındık,
Kış bitmeyecek sandık
İçtik demli çayları,
Tipiye inat yandık.
Puşi,keşan,kemençe,
Tulum,horon,eğlence,
Kızlar çok güzel olur,
Çarık,şalvar giyince.
Başındaki puşidur,
Yüzde yüz laz işidur,
Cümle alem sevse de,
Alacak bir kişidur.
Mustafa Hoşoğlu
11.12.2010
DOSTLARDAN
Maniler dizi, dizi
Üşüttü bu kış bizi
Belki türkü ısıtır
Getir çalam şu sazı :)))
Kestaneyi haşladım
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klavyeyi tuşladım
Dostlara yazdım mesaj
Ben yemeye başladım :))))
Üstüne bir demli çay
Artık ne sayarsan say
Sakın merak etmeyin
Size de ayırdım pay
İsmihan Erdoğmuş
13.12.2010
Karadeniz suyunda,
Balıkları koynunda.
Bu kadar güzelsin ya,
Lazlık mı var soyunda.
Muttalip Türkmen
Seni her gördüğümde
Yüreğim kördüğümde
Çözülecek buzlarım
Saçını ördüğümde............sevim aslanalp
Erzurum buzlu ova
Soğukta ova ova
gelin kız suya gitmiş
Çeşmeden dolmaz kova
Mehmet Getizmen
Mustafa Hoşoğlu
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Kış Manzaraları
Kış Manzaraları
Kar geldi, lapa geldi,
Pazara aba geldi,
Tuttum kalorifere,
Aklıma soba geldi.
Çizdim kestaneleri,
Attım soba üstüne,
Çay kaynar fokur fokur,
Yok keyfimin üstüne.
Kar yağar yol üstüne,
Birikir dal üstüne,
Sıcaklık eksilerde,
Buz tutar göl üstüne.
Kapandı ören yeri,
Ses vermez tören yeri,
Kızlar kaçtı içeri,
Boş kaldı horon yeri.
Karlar yağar dallara,
Yaprak eğer başını,
Yar düşelim yollara,
Bekleyemem yaşını.
Duman geldi kapattı,
Yüksek dağın başını,
Gel kaçırayım seni,
Anan döksün yaşını.
Mustafa Hoşoğlu
01.02.22012
DOST KALEMLERDEN
Yol aldım Gürpınar’a,
Kar yağmış bu son ara
Çıkamadım yokuştan,
Çektim girdim kenara.
Ağaçları kar örttü,
Hava soğuk ve sertti,
İçinden hoş manzara,
Yollar yüklü bin dertti.
Kar bürümüş Taşhan’ı,
Yazdım içten taşanı,
Baktıkça göremedim,
Bu yokuştan aşanı!
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İneceğim inişten,
Çetin budur bin işten,
Yolları buz kaplamış,
Ezik kardan sinişten! _______ Ruhi Turan
Mustafa Hoşoğlu
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Kış Manzaraları 2
Kış manzaraları 2
Karın gelişine bak,
Gökten inişine bak,
Çeşit çeşit nimeti,
Rabbin verişine bak.
Suya kavuşur yerler,
Rahmet yağıyor derler,
Tohum düşer toprağa,
Olgunlaşır, biçerler.
Kar yağar desen desen,
Her bir motifi başka,
Gönül insanı isen,
Nasıl gelmezsin aşka?
Allah’ın sanatı var,
Her bir kar tanesine,
Kudretiyle nakşeder,
Ol Gönülhanesine.
Her bir kar tanesine,
Bir melek eşlik eder,
Yalnız bu olay bile,
Hakkı bilmeye yeter.
Mustafa Hoşoğlu
01.02.22012
Mustafa Hoşoğlu
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Kış Oldu Yazım
Kış Oldu Yazım
Bir selam vereyim dedim geçerken,
Bir güzel simaya takıldı gözüm.
Fincanı düşürdüm çayı içerken,
Hayretler içinde depreşti sızım!
Yelesi dökülmüş kaştan aşağı,
Örgüler süzülmüş döşten aşağı,
Kanımı kuruttu baştan aşağı!
Bağrıma buz düştü, kış oldu yazım!
Yaşamak nicedir bağrım taş iken?
Bu gönül güler mi gözüm yaş iken,
Gel doldur kalbimi henüz boş iken!
Can gelsin tellere, şahlansın sazım!
Goncalar gül olur senin yelinde,
Bir hayat iksiri gördüm dilinde,
Bu kalbin huzuru ey yar elinde!
İstersen dünyalar, yıldızlar bizim.
Nazar et kalbime dinsin marazı!
Şifanı tamamla, yetmez birazı,
İnciler saçarken dersem kirazı,
Özüne kavuşsun, bir olsun özüm.
Yar senden başkası gözümde yoktur,
Huriler verseler, bu gönlüm toktur,
Bir sana açım ben, hasretim çoktur,
Başkası duymasın, sır olsun sözüm.
Mustafa Hoşoğlu
01.11.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Kışa Girerken
Eyyam-ı nev baharda,
Nuş eder aşkı gönül,
Yürek coşar seherde,
Yaşarken meşki gönül.
Her kulun harcı değil,
Bade-i aşkın nuşu,
Şu şita-i eyyamda,
Zor bulursun sen kuşu…M.H.
Okurken mest olmuşum
Huşu içinde huşu
Zor olsa da bulurum
Serbazdır gönül kuşu ….İ.İ.
Sırrı ifşa eyledin,
Memnun oldum dilinden
Mevla’m uzak tutmasın,
Kulu gönül halinden……M.H.
Hoşoğlu hoş söylersin
Şitayı kış eylersin
Mevsimidir neylersin
Ayrı düştün gülünden….İ.İ.
Deyişler hep hoş ola,
Güller serilsin yola,
Dostluğun güzel imiş,
Eğabesase pola…….M.H.
Deyişler hep hoş ola,
Güller serilsin yola,
Hocam diline sağlık,
Dostluğa verme mola….M.H.
Bir yakınlık olacak
Hatırıma gelecek
Arif olan bilecek
Hoca mısın, ya molla? ...İ.İ
Yakınlık tam ikidir,
Adem-Havva tekidir,
Dinimiz yüz akıdır,
Bu sırrı iyi kolla….M.H.
Bi vefa zaman imiş
Ayrılık yaman imiş
Gurbet pek zalim derler
Acep gelir mi yola? ......İ.İ.
Anam Aspalo’dandır,
Bütün Beşköy vatandır,
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Unutursam utandır,
Yürekler birlik ola…..M.H.
Ayrılmanla Fener’den,
Işık gitti fenerden,
Nefis anlar dönerden,
Şeytan taptırdı pula…..M.H.
Rize’de yaşayiruk,
Netten konuşayiruk,
Eften püften şairuk,
Başlayalum okula…..M.H.
Beşikten lahte kadar
Misaktan ahde kadar
Tükenen vakte kadar
İlim gerektir kula…..İ.İ.
İlim sorma niçindir,
Muhtacı ins ve cindir,
Kendini çok acındır,
Hakk bağışlar umula….M.H.
İşin aslı meraktır
Menzili pek ıraktır
Varılmaz bir duraktır
Baş koymak gerek yola….İ.İ.
Gönülleri kırmayalım,
Hakkı şerre karmayalım,
Tefrikaya varmayalım,
Akrabalık baki kala….M.H.
Uyak yoksa ahenk gider,
Ayak yoksa şiir biter,
Yorgun şair kalem atar,
Sirenleri çala çala….M.H.
Seviyorum ağam seni
Mazur gör bağışla beni
Kapatalım artık günü
Ayrılalım güle güle….İ.İ.
Demir tavda dövülmez mi?
Öven gönül övülmez mi?
Seven bir dost sevilmez mi?
Sağlık olsun her bir dile….M.H.
04.12.2015
M.Hoşoğlu-İ.İspiroğlu
Mustafa Hoşoğlu
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kışta Bahar
Kışta Bahar
Kışta bahar yaşanır,
Güneş yüze gülerken.
Beden sıhhat kuşanır,
Ruhu pastan silerken.
Taşlar yele sevdalı,
Dalga kumu elerken
Yosunlar pek edalı,
Ciğerlere dolarken.
Arkada dalgakıran,
Önünde kaldırımlar.
Bulutlar sakin bugün,
Çok uzak yıldırımlar.
Zemheri ortasında,
Güneş yazdan türemiş,
Bu sahil şeridinde,
Hep şanslılar yürümüş.
Uykuya dalmış gibi,
Uzanıyor kayıklar,
Bizum Temel rüyada,
Hamsi diye sayıklar.
Mustafa Hoşoğlu
18.01.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Kıyıya Vuran Dalga
Kıyıya vuran dalga,
Sanki başımı döver,
Neyleyim bu kalbimi,
Gider de zoru sever.
Akan dereler gibi,
Bir gün durulmaz mıyız?
Elde sevda küreği,
Çeksek yorulmaz mıyız? .
Ah derum ahlaruma
Kulak ver vahlaruma,
Dinle yürek sesini,
Bakma eyvahlaruma.
Sevda hayatın başı,
Sakın olma sen şaşı,
Mutluluk arıyorsan,
Aşkın kalbime taşı.
Ben ne derum bilinmez,
Sen beni bana sorma.
Sensiz kolay gülünmez,
He de beni çok yorma.
Bu kaderin cilvesi,
Sevdana taktı beni,
Ben sana vurulmazdım,
Kalem kaş yaktı beni.
Benden uzaklaştıkça,
Yalnızlık kader olur.
Kalbime dolmaz isen,
Kazancın keder olur.
17.09.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Kız Eteğin Basmadan
Kız Eteğin Basmadan
Sevdim etekli kızı
Nazları kalbe sızı
Kaçarız bir tarafa
Hele bekle şu yazı
Kız eteğin basmadan
Moda aldın yosmadan
Kaçır beni deyisun
Onsekize basmadan
Etek giyip süslenme
İşve ile beslenme
Kız çekemem nazını
Yarım diye seslenme.
Kız eteğin sallarsun
Dillerini ballarsun
Madem sevmem deyisun
Niye mesaj yollarsun?
Bele bağlar keşani
Sevdaluğun nişani
Şu aşkın girdapını
Göremedum aşanı.
Saçı buğday başağı
İpektendur kuşağı
Cilve alur, naz satar
Deli eder uşağı.
Mustafa Hoşoğlu
03.08.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Kız Kaşlarun Yay Gibi
Kız Kaşlarun Yay Gibi
Kız kaşlarun yay gibi
Parlayisun ay gibi
Nedur habu inatlar?
Gün görmemiş tay gibi.
Sözünde durmayisun
Halimi sormayisun
Ne inatçı bişesun
Bana yar olmayisun.
Sana derum yarim ol
Yokluğumda varım ol
Sensuz mevsim kış bana
Gel gönül baharım ol.
Gözlerun kara üzüm
Hep üzerinde gözüm
Nazar et şu gönlüme
Benim de gülsün yüzüm.
Dağun başı yel olur
Dere taşar sel olur
Yâr vefasuz olunca
Sevduğune el olur.
Sevda gözle kurulur
Seven kalpten vurulur
Yari güzel olanın
Aklı çabuk yorulur.
Mustafa HOŞOĞLU
10.09.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Kız Kurusu
Kız Kurusu
Teslim oldum bir bakışa,
Çektin beni kız kurusu!
Sonu gelmez şu yokuşa,
Tıktın beni kız kurusu!
Yandı yürek döndü çöle,
Aşkın ile düştüm dile,
Bir bakışla halden hale,
Soktun beni kız kurusu.
Okunacak gazel mi yok?
Yüreğimde özel mi yok?
Senden başka güzel mi yok?
Yıktın beni kız kurusu!
Ben aşkınla büzüldükçe,
Düğümlerim çözüldükçe,
Yollarına süzüldükçe,
Ektin beni kız kuru!
Senin oldu en son oyum,
Muma döndü ası huyum,
Limon gibi aktı suyum,
Sıktın beni kız kurusu!
Kapılmışım güneşine,
Rastlamadım yar eşine,
En nihayet sen peşine,
Taktın beni kız kurusu!
Çekme gözün, bak bir kere!
Benzim soldu, gözüm dere,
Aşkım ile yerden yere,
Çaktın beni kız kurusu!
Bakışınla soldu gülüm,
Rüzgarınla uçtu külüm,
Sen gelmezsen gelsin ölüm,
Yaktın beni kız kurusu!
Mustafa Hoşoğlu
08.01.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Kız Pazarda Mi Aldun
Kız pazardan mi aldun?
Yaşmağun oyasini,
Senun gibi güzelun,
Kim öder boyasını?
Şairun işi nedur?
Yazmayup da ne yapsun?
Beni beğenmedunsa,
Seni yamyamlar kapsun.
Şair kalplerde gezer,
Zannetme ıraktayum,
Bağa doğri mi dersun?
Gerçekten meraktayum.
Beğenen beğenilir,
Beğenmeyen sağ olsun,
Güzel gören yüreğin,
Tüm çölleri bağ olsun.
Sevmeden aşk olmayi,
Sevmeyen kalp doymayi,
Kara sevda gelende,
Kulaklarun duymayi.
Bir şair arayirum,
Gel atışalım desun,
Türkinun şamarini,
Benum kalemden yesun.
13.12.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Kız Senin Bilmelerin.................
Kız Senin Bilmelerin
Sana güzel diyemem,
Güzellik hafif kalır,
Menziline giremem,
Gözlerin canım alır.
Kız senin bilmelerin!
Öldürür gülmelerin,
Olmasaydı yaşanmaz
Şu umut vermelerin.
Elinde bin marifet,
Bir kaçını tarif et,
Bu cahili arif et,
Sözlerin canım alır.
Hay senin bilmelerin!
Öldürür gülmelerin,
Olmasaydı yaşanmaz,
Şu umut vermelerin.
Sen ayın ışığısın,
Sevdanın kaşığısın,
Güzeller beşiğisin,
Nazların canım alır.
Oy senin bilmelerin!
Öldürür gülmelerin,
Olmasaydı yaşanmaz
Şu umut vermelerin.
Hamurun aşk şarabı,
Yaşatırsın serabı,
Tattırırsın türabı,
Özlerin canım alır.
Ah senin bilmelerin!
Öldürür gülmelerin,
Olmasaydı yaşanmaz.
Şu umut vermelerin.
Gören göz kızıl oldu,
Simalar buzul oldu,
Sol yanım nüzul oldu,
Gizlerin canım alır.
Vay senin bilmelerin!
Öldürür gülmelerin,
Olmasaydı yaşanmaz
Şu umut vermelerin.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mustafa Hoşoğlu
12.12.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Kız Senin Havaların....................o
Kız Senin Havaların
Seni tarif edemem,
Ölçemedim boyunu.
Niyetini bilemem,
Anlamadım huyunu,
.......Asmalı konakların
.......Şımarık sarmaşığı,
.......Kız senin havaların
.......Deli eder aşığı.
Acayip hallerin var,
Sipsivri dillerin var,
Bitmeyen rollerin var,
Gel bitir şu oyunu.
.......Asmalı konakların
.......Şımarık sarmaşığı,
.......Kız senin havaların
.......Deli eder aşığı.
Elma sarısı gibi,
Eşek arısı gibi,
Roman karısı gibi,
Sıkacağım suyunu.
.......Asmalı konakların
.......Şımarık sarmaşığı,
.......Kız senin havaların
.......Deli eder aşığı.
Yatı sattın doymadın,
Katı maldan saymadın,
Cepte kuruş koymadın,
Çabuk doldur kuyunu.
.......Asmalı konakların
.......Şımarık sarmaşığı,
.......Kız senin havaların
.......Deli eder aşığı.
Kaçar senden uykular,
Kabul etmez duygular
Sonu gelmez kaygılar
Görmeyesin soyunu.
.......Asmalı konakların
.......Şımarık sarmaşığı,
.......Kız senin havaların
.......Deli eder aşığı.
Mustafa Hoşoğlu
19.12.2011
Mustafa Hoşoğlu
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kız Takılma Peşime
Kız Takılma Peşimr
Kız takılma peşime
Ateş düştü döşüme
Dolaşma orda burda
Gir koynuma üşüme
Ayı düştü balıma
Karga kondu dalıma
Bu ne acayıp rüya
Kız gel bak şu falıma
Mevsim kara güz oldu
Yollar dondu buz oldu
Bir dul karı istedim
Nazlandı da kız oldu
Şu kız ne diyor bana
Kaş göz ediyor bana
Etrafımda dolaşıp
Cilve satıyor bana
Melül melül bakarsın
Hep canımı yakarsın
Altın borsası mısın?
Bir iner nir çıkarsın
Toka taktım saçına
İlaç oldum acına
Öyle uzaktan bakma
Al beni yamacına
Kız eteğin dar gibi
Gözler yüzlük far gibi
Niye inat edersin?
Bana gönlün var gibi
Mustafa Hoşoğlu
24.12.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Kızıl Elma
Kızıl Elma
Kızıl Elma morardı
Yaprakları sarardı
Ocağı fazla açtın
Affın dibi karardı.
Yoksa başka fendimiz
Sorun bulur kendimiz
İstiklâl marşımız var
Budur bizim andımız.
Yine bulandı suyun
Oyun içinde oyun
Akıl hocası başka
Ne kuzudur ne koyun.
Çok ısınınca mutfak
Tere karışır nifak
Peteğe çomak sokma
Zedelenir ittifak.
Dostluk tutarsa telden
Herkes anlamaz halden
Ayrılık şart olunca
Durdurmak gelmez elden.
Her makam segah değil
Her beşer agah değil
Her işi şerre yorma
İttifak nikah değil.
Mustafa HOŞOĞLU
24.10.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Kızlar Girdi Borsaya............o
Kızlar Düştü Borsaya
Tarifsiz hallerim var,
Sitemkar dillerim var,
Ne taraftan gideyim,
Varılmaz yollarım var.
Kimse halimden bilmez,
Aşkım vuslata ermez,
Yarimi alamadım,
Bankalar kredi vermez.
Yarim gel gör halimi,
Tut uzanan elimi,
Ahuzarım bitmiyor,
Sustur gönül dilimi.
Haber saldım Bursa’ya,
Talip var mı arsaya?
Satıp evleneceğim,
Kızlar girdi borsaya.
Satırlarım heceden,
Kızlar yazar faceden,
Nasıl yuva kurayım?
Fetva gelmez hocadan,
Ay vurur meşelere,
Kaçalım köşelere,
Bezdim Eminelerden,
Bakarım Ayşelere.
Sevdam yirmi dört ayar,
Gönlüm hep ona kayar,
Yaza gelirim diye,
Oturmuş da gün sayar.
Gönül küser feleğe,
Sitem düşer yüreğe,
Teslim olmak çareyse,
As bayrağı direğe.
Mustafa Hoşoğlu
11.12.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Kızlar Hakkında
Kızlar için azdır sözüm,
Konuşurken solar yüzüm,
Bakar durur daim gözüm,
Bu derdume var mi çözüm?
Kızdur habu, saf ve duru,
Ne yaş olur ne de kuru,
Bal kaymaktır bazı türü,
Alabilsem bir kaş sürü.
Güzel kızın faydası var,
Çirkinlerun tayfası var,
Sebeplerun dahası var,
Yüreğumun sevdası var.
Kız yüzüne bakamadum,
Kıvılcımı çakamadum,
Yollarina çıkamadum,
Işık söndi, yakamadum.
On verseler gözüm doymaz,
Üç beşine kulak duymaz,
Hiç sevmemek bana uymaz,
Bir tanesi ışık yaymaz.
Dostlar bana akıl verun,
Düşünurum derun derun,
Kum misali yola serun,
Hevesumi biraz kırun.
Dedum diye inandunuz,
Şaka ettum, siz kandunuz,
Kurumadan yaş yandunuz,
Dostlar beni ne sandunuz?
Ne ederum onca kızı?
Birinedur kalbin izi,
İki demek binbir sızı,
Ey akıl, terk etme bizi!
31.01.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Kızlar Yayla Çiçeği................KB
Kızlar Yayla Çiçeği
Elinde testisiyle,
İndi pınar başına.
Adımı yazacağım,
Yarin hilal kaşına.
Kızlar yayla çiçeği,
Alın takın yakama.
Biri koşsun sarılsın,
Biri çıksın arkama.
Dereler coşar durur,
Ceylanım koşar durur.
Yara olan hasretim,
Dağları aşar durur!
Kızlar yayla çiçeği,
Takacağım yakama,
Ayşe elimden tutsun,
Fatma geçsin arkama.
Benim sevgim çok fazla,
Böldüm iki güzele,
Derdi rahmetli babam:
Aşkı her yıl tazele.
Kızlar yayla çiçeği,
Takın iki yakama,
Zeynep önden yürüsün,
Reyhan geçsin arkama.
Duman kalkmaz başımdan,
Görünmez tepelerim.
Yarıma göz atanı,
Anında tepelerim.
Kızlar yayla çiçeği,
Süs olur mu yakama?
Biri önümden yürür,
Biri geçer arkama.
Gönlümü test ettiler,
Ayran yürekli çıktım,
Her gün bir başka güzel,
Bu işten ben de bıktım!
Kızlar yayla çiçeği,
Yapıştılar yakama.
Bana bir güzel yeter,
Sürü takmam arkama.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mustafa Hoşoğlu
12.11.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Kim Kazansın?
Kim Kazansın?
Yarın millet kazansın
Bayrak, devlet kazansın
Cumhurun yüzü gülsün
Daim hizmet kazansın
Dostluk, barış kazansın
Hakka yarış kazansın
Adalet hep dik dursun
Milli duruş kazansın
Arif, bilge kazansın
Proje, ilke kazansin
Hizmet aşkımız olsun
Daim ülke kazansın
Şerri kovan kazansın
Derdi savan kazansın
Sevmeyeni neyleyim
Beni seven kazansın.
Mustafa Hoşoğlu
30.03.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Kime Döksem İçimi
Bir ömür geldi geçti
Bir bardak çay içimi
Yar halden anlamıyor
Kime döksem içimi?
O kara saçlaruni
Kız anan mi tarayi?
Sen halumi görmezsen
Kim sarar bu yarayi?
Herkes erdi murada
Ben mutli olamadum
Acilar hep sırada
Seveni bulamadum.
Dünya kör, dilsiz, sağır
İster sus, ister bağır.
İstersen dokuz doğur,
Hakikat çarkı ağır.
Yarum gel buluşalum
Yoldurmadan saçımı
Sen taşını dökersun,
Ben de sana içimi.
Her saat darılmak ne?
İki tatlı söz çok mu?
Öfkeye sarılmak ne?
Aşkın hatırı yok mu?
02.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Kime Ne?
Kime Ne?
Çiçek benim, petek benim, bal benim
Gülde hayat buluyorsam kime ne?
Güfte benim, beste benim, tel benim
Çalıp çalıp gülüyorsam kime ne?
Güzel sevmek hayatımın parçası
Renkten renge banar gönül fırçası
Bana yeter gök kubbenin sırçası
Aşk bağında kalıyorsam kime ne?
Gönül sesim her olayda pirimdir
Ahu ceylan tek ışığım, ferimdir
Bu dünyada varım yoğum yârimdir
Yar gel dedi, geliyorsam kime ne?
Gülden uzak dur diyene şaşarım
Seviyorsam her engeli aşarım
Aşk yaşarsa bil ki ben de yaşarım
Sevdam için ölüyorsam kime ne?
Aşkın meçhul gizemine sürgünüm
Gafil geçen her bir ana dargınım
Ela göze, tatlı söze vurgunum
Muhabbetle doluyorsam kime ne?
Bir içim su, melek misali huyu
Dili tatlı, kalpte sevdası koyu
O efsunlu gözlerine gün boyu
Bakıp bakıp dalıyorsam kime ne?
Mustafa HOŞOĞLU
28.07.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Kimse Almaz Koynina
Kimse Almaz Koynina
Kalbume koydun haciz
Hergün edersun taciz
Ben evlenmem deyisun
Bu numaran çok ucuz.
Eriyup gideyirum
Ben sana biteyirum
Ciğerlerum kavruldi
Aşkundan tüteyirum.
Güya güzel pacisun
Soğan gibi acisun
Dal verur yaprak vermez
Sen neyun ağacisun?
Bezmişum hallerunden
El aman dillerunden
İşin gücün sevdaluk
İş gelmez ellerunden.
Funduk teşurmek ile
Yemek pişurmek ile
Evun işi biter mi?
Sakız şişurmek ile.
İster boyina uygun
Cebleri olsun dolgun
Boyle yuva kurulmaz
Senun niyetun soygun.
Akşam olur uyumaz
Sabah olur uyanmaz
Boyle devam edersan
Sana koca dayanmaz.
İstemezsan kaynana
Çok bakarsun aynana
Havalarda gezersan
Kimse almaz koynina….Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
12.03.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Kirpikler Uzayıp Delince Kaşı...........KB
Kirpikler Uzayıp Delince Kaşı
Kirpikler uzayıp delince kaşı,
O ela bakışa can mı dayanır?
Hasretin akıtır içime yaşı,
Uykusuz gözlerim ala boyanır.
Aşk yolu dikenli, dertler sıralı,
Bu sevda kör etti, kalbim yaralı,
Görmesem ölürüm ben o maralı,
Her sabah yaş ile gözüm uyanır.
Boşuna akmadı yıllarca yaşım,
Seneler geçtikçe ak oldu başım;
Mevsimler tükendi, bitmiyor kışım,
Gözlerim uyusa, hisler uyanır.
Kaybetme korkusu aklım evirir,
Bu sevda acısı dağı devirir,
Yârin bir selamı yoldan çevirir,
Hicranın yelleri aşka soyunur.
Yazımı beklerken mevsimler gitti,
Kalbime sormaktan bir ömür bitti,
Hicranın hasreti gözümde tüttü,
Sevmeden yaşayan içsin siyanür.
Ne olur sevgilim, bir kez gül bana!
Aşkını azat et, gel de dol bana,
Kaybolan ömrümü geri al bana,
Yüreğim yanarken nasıl uyunur?
Mustafa Hoşoğlu
21.06.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Koalisyon Münazarası
Koalisyon Münazarası
Zirveden hayal çıkmış,
Beklerken koalisyon.
Kağıttan bina çökmüş,
Dertlendi Kemalisyon.
Sorular çok, cevap yok,
Kimi üzgün, kimi şok,
Ayrana beyaz derken,
Günah taştı, sevap yok.
-Hemen at şu imzayı,
Büyütmeden nizayi,
Yüzde altmış cebimde,
Gel tatma bu cezayı.
Reis dedi sen kimsin?
Ufak tefek bir cin-sin,
Blöfüne rest çekmişim,
Çağır gelsin tüm cinsin.
-Dağıtılsın haplarım,
Ateşlensin toplarım,
On sekiz eksik ne ki?
Nerden olsa toplarım.
-Ben ettim sen eyleme,
Bunu bana söyleme,
Seni düşürmek için,
Baş koydum her eyleme.
-Defol, kafamı bozma,
Hayal senaryo yazma,
Çık Taksim’e gezi yap,
Ayak altında tozma.
-Ne ettikse tutmadı,
Efsunlu halk yutmadı,
Beni hep sattı ama,
İstikrarı satmadı.
-Feto’yu al yanına,
Bir üflesin kanına,
Önce oysun gözünü,
Sonra okur canına.
-Bahçeli bir Devlet var,
Ufku geniş, aklı dar.
Başbakan ol desem de,
Olamadım ona yar.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

-Bilmem bağı-bahçeyi,
Sevmem ırkçı lehçeyi
Dilini beğenmedim,
Öğren de gel mertçeyi.
-Senin her sözün kitap,
Okurken düştüm bitap,
Saraydan kovma beni,
İstersen kapıcı yap.
Mustafa Hoşoğlu
02.12.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Kokusuna Doymadığım Gülümsün
Tahtımdaki mekanını sorarsan,
Bir an yere koymadığım gülümsün.
Kalbimdeki aşk sesini ararsan,
Senden gayri duymadığım gülümsün.
Gözüm gördü, gönlüm sevdi yar seni,
Hep içimde saklayasım var seni,
Yüreğimden söküp atmak zor seni,
Kokusuna doymadığım gülümsün.
Yar ben seni kıskanırım gözümden,
Korkuyorum seni anan sözümden,
Tükenmişim bu sevdamın yüzünden,
Sırlarını yaymadığım gülümsün.
Dertlerime aşkın derman kılmışım,
Bu alemde tek yar seni bilmişim,
Sensiz geçen her anıyı silmişim,
Hatırana kıymadığım gülümsün.
Hep ağladım, yar hicranın boğmuşsa,
Bil ki güldüm aşk umudun doğmuşsa,
Güneş bir gün eğer sensiz doğmuşsa,
Onu günden saymadığım gülümsün.
Aklım hiç bir vesveseye uymadı,
Gönlüm senden gayrı sesi duymadı,
Mevla’m kalbe başka sevda koymadı,
Menzilinden kaymadığım gülümsün.
22.04.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Konu Küfür Olunca
Konu Küfür Olunca
Ağaç sevdalıları, geziden döndümüz mü?
Kesilen çam fidanı ağaçtan sayılmaz mı?
Nerede ışığınız, yanmadan söndünüz mü?
Konu küfür olunca sesiniz duyulmaz mı?
Ecnebinin emriyle hançeri saplarsınız
Birliği yıkmak için zıplayıp hoplarsınız
Oturun çam üstüne, kozalak toplarsınız
Kıçıyla düşünenler narkozdan ayılmaz mı?
İşiniz küfre kulluk, duyarlılık bahane
Fitne fesat için mi gelmişsiniz cihane?
Kavurun pis Doları nefsinize şahane
Sizin gibi kullara ecnebi bayılmaz mı?
Mustafa Hoşoğlu
31.12.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Kor İle Doldu
Kor İle Doldu
Gidenler bir daha dönmüyor geri
Yollarım çamurlu, kar ile doldu.
Kalbimde boş durur sevdamın yeri
Şu gönül diyarım kor ile doldu.
Toprakta çürüyor her yıl ektiğim
Bir daha görünmez bir kez baktığım
Severim, sevilmem nedir çektiğim?
Yüreğim vefasız yar ile doldu.
Kar ile kapandı gönül dağlarım
Tipiye tutuldu viran bağlarım
Dışardan gülerken içten ağlarım
Saadet dergâhım nar ile doldu.
Kapılar kapalı, nerde çal diyen?
Varmadan dönerim, yoktur kal diyen
Bekledim, olmadı gönlüm al diyen
Herkesin benliği ver ile doldu.
Yaklaşır gülerken, kast belli değil
Sorgular ruhunu, test belli değil
Güvenli liman yok, dost belli değil
Şu aşkın deryası sır ile doldu.
Yare çile gelmez sevdalı özden
Aşka davet olsun bakışan gözden
Gülleri toplamak isterim yüzden
Gönlüm aşk dedikçe har ile doldu.
Mustafa Hoşoğlu
13.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Koriz Desa Da mata
Koriz Desa Da Mata
Koriz desa da mata
Olo terun emena
Ağu dema da mata
Sa rdomas in demena
Na inum don paleyos
İse pola emorfo
Da tiyas akuğune
İ kardiyas en kofo.
Na şularizo sena
İse pola mikresa
Tiliğa asi ğulam
Eğ oba asa mesa.
Emena aneperis
Din kardiyas ukleno
Steçis sa şeram epan
Sin enkalam ablono.
İ kardiyas eğaba
Da inatas muxtera
Emena anuberis
Xabalevis saxtara.
İ çiliyas an poni
Piğa modo mel nero
Emena anu peris
Do kaliyo epero.
İ kardiyam sevdali
Porpato epepisas
Eğo dimşim diğose
Som atim anda fisas.
Esi ise Tonya’lis
Eğo im Potomya’lis
Tereso din kardiyas
Modo stomas mi lalis.
Mustafa Hoşoğlu
09.03.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Korona
Korona
Kapındaysa korona
Çağır oni horona
Geriye dönmek için
Ne isterse ver ona
Ey korona korona
Girme göze, buruna
Tutarım kulağından
Kapatırım fırına.
O fuşkiyen korona
Gözi dikti toruna
Dök üstüne limoni
Çıkamasun yarına.
Korona indi Çin'e
Kondi periye, cine
Şu dev ekonominin
Hemen etti içine.
Korona gitmez yaya
İsterse uçar aya
Üç ayda bezdi Çin'den
Yayıldi Avrupa'ya.
Avrupa hain millet
Yayılsın dedi illet
Yolladi Türkiye'ye
Hemen kesti bir bilet.
Tehlikesi varsa da
Çevirmeli fırsata
Vatandaş kolonyayı
Arar karaborsada.
Baktık maske tadına
Yön verduk fiyatına
Temizlik maddesini
Çıkarduk kırk katına.
Mustafa Hoşoğlu
12.03.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Kozmetik Alem
Kozmetik Alem
Kız baktı teyzesine,
Koparttı kaşlarını,
Boyaları mahvoldu,
Silerken yaşlarını.
Zannetti güzel iştir,
Çevresine özendi,
Ne kaş kaldı ne kirpik,
Maymunlara bezendi.
Elinde fırça, çubuk,
Adına derler kalem,
Bir sürdü bir silindi,
Kozmetik koktu alem.
Kimi parlasın diye,
Ruju dudağa sürer,
Kimi estetik için,
Sarkanı kesip gerer.
Anlayamadım nedir,
Bu zahmetlere iten?
Maskeden sonra allık,
Onun adı fondöten.
Sürmeyi çok duymuştuk,
Rimelde görmedim kar,
Selektör mü yapacak?
Gözlere ne lazım far?
Rimel önemli bir şey,
Bir adı da maskara,
Epey uğraşmak lazım,
Olmak için maskara.
Tırnağı geçmek olmaz,
Değil sıradan obje,
Aseton hazır bekler,
Eğer çıkmazsa oje.
Soğuk sıcak krem de var,
Badana ister duvar,
Pamuk yumuşak nesne,
Pudrayla teni ovar.
Firmalar üretiyor,
Aklı kemirmek için,
Al diye diretiyor,
Soyup sömürmek için.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Eğer kokarsa deri,
Yıkanmaya gerek yok,
Yetişsin parfümeri,
Dert varsa çare de çok.
Mustafa HOŞOĞLU
09.04.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Köprüler Kurdum
Gönüller arası köprüler kurdum,
Sevgiler yol bulup katışsın diye.
Divane aşığın halini sordum,
Yürekler aşk ile tutuşsun diye.
Dur dedim nefrete, geçme buradan!
Düşmanın var ise çekil aradan,
Kin ile dolanı sevmez Yaratan,
Küs olan gönüller yatışsın diye.
Tefrika, ihanet bizden kaçmalı,
Tebessüm simalar ışık saçmalı,
Özgürlük bağında güller açmalı,
Muhabbet kuşları ötüşsün diye.
İhtiras doyumsuz, verdikçe ister,
Güç ile yok olmaz, kin onu besler,
Düşmanlık yapana dostluğu göster,
Yürekte merhamet yetişsin diye.
Açılsın gönlümüz kalpten bakalım,
Gönülden gönüle coşup akalım,
Sevgiyle kuşanıp aşka çıkalım,
Kanımız bir olup bitişsin diye.
Barışın kaynağı iki kelime:
Yunus’un Aşkını aldım kaleme,
Mevlana Dilini sundum aleme,
Sineler sevgiyle atışsın diye.
24.04.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Kör Etti Kara Sevda
Kör Etti Kara Sevda
Kör etti kara sevda,
Ne gecem var ne günüm.
Yarınlarım karanlık,
Hafızamda yok dünüm.
Bir bakışta vuruldum,
Hemen sarsıldı tahtım,
Denizler şaha kalktı,
Aşka gülmedi bahtım.
Hangi lezzet vardur ki?
Bu hayalle bir olsun,
Aşkla bezenen gönül,
Başka ne ile dolsun?
Göz yaşlı, kirpik ıslak,
Yürek korda pişerken,
Hep sevdamı düşledum,
Saçıma ak düşerken.
Başumda kara sevda,
Yureğum pare pare,
Ölüme razi idum,
Olsa derdume çare.
Üstüme çok gelmeyin,
Kara sevda sır benum,
Kader hasret buyurdu,
İflah olmam zor benum.
Ağaçlar kalem olsa,
Yapraklar kelam olsa,
Kitaplar aciz kalur,
Yazmayı bilen olsa……Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
05.11.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Köyde Mevsim Yazlanıyor
Köyde Mevsim Yazlanıyor
Köye çıktım hava serin
Çiçek sordu nerde yerin?
Yoktu makul bir cevabım
Çok düşündüm derin derin!
Köyde mevsim yazlanıyor
Dalda çiçek nazlanıyor
Hatıralar nerde dedim?
Anılarım gizleniyor.
Bazen açsın bazen toksun
Bazen bitmiş bazen çoksun
Yalan dünya diyarında
Bugün varsın yarın yoksun.
İnsafına şekil veren
Vicdanının döngüsüdür
Hakkı yiyen her muhterem
Deccalin ta kendisidir.
Nazar etme kem göz ile
Dili süsle Hak söz ile
Yüreğini daim doldur
Nur'a aşık bir öz ile.
Doğru dille sesleyelim
Kalpte İman besleyelim
Haktan gelan kelam ile
Beyinleri süsleyelim.
Mustafa Hoşoğlu
25.04.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Köylü Güzeli
Köylü Güzeli
Çayır çimen kokar köylü güzeli,
Cilvesi doğaldır, havası temiz.
Boyası sevdadır, aşkla bezeli,
Gönülden sarılır, yuvası temiz.
Sevdimi tam sever, aşkında erir
Sevdası uğruna ömrünü verir
Elinden tutunca gururla yürür
Biraz naz etse de hevesi temiz.
Doğrudur, yalanı katmaz sözüne
Aşk için sürmeyi çeker gözüne
Gördüğü her şeyi sürmez yüzüne
Badana istemez, sıvası temiz.
Yalancı sevdaya açılmaz kucak
Dilleri dobradır güreşmez kaçak
Yüreği yaz gibi her daim sıcak
Dağında hayat var, ovası temiz.
Yuvaya çalışır, iştir boyası
İnce belli narin, aşktır oyası
Açılıp saçılmaz paktır hayâsı
Yüreği kir tutmaz, nevası temiz.
Görünce yerimde duramaz oldum
Dillerim tutuldu soramaz oldum
Huylarım değişti, yaramaz oldum
Derdimin dermanı, devası temiz.
Mustafa HOŞOĞLU
29.11.2018
Neva: Çekirdek, öz
Mustafa Hoşoğlu
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Köyümün Hasreti
Köyümün Hasreti
Bahar gelir köyüme
Papatyalar dirilir
Beni bulamayınca
Menekşeler darılır
Çiçekler al, mor, sarı
Koşar daldan yukarı
Köyün hatıraları
Rüyalarda görülür
Bilsen nasıl özlerim!
Dolar taşar gözlerim
Düğüm düğüm sözlerim
Dil söylerken yorulur.
Şu çağlayan dereler
Neler anlatır neler
Ne zaman kuzu meler
Beyaz güller kırılır.
Neyleyim saray, köşkü
Tat vermez şehrin meşki
Kırmızı gülün aşkı
Hasretime sarılır.
Çağlar bülbül nefesi
Kırmak ister kafesi
Lirik kavalın sesi
Gözyaşıma karılır.
Güneş kızınca kara
Haber gider rüzgara
Dumanı yara yara
Yaylalara varılır.
Günü, ayı sayınca
Köyüm beni duyunca
Soğuk suya doyunca
Kalpte yangın durulur
Yağmur kiri silende
Lale yeri delende
Mayıs ayı gelende
Hatıralar sorulur.
Hasret, yok başı dibi
Bırakmaz neşe, hobi
Sevda kurşunu gibi
Çeken kalpten vurulur.
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Mustafa Hoşoğlu
15.02.2022

Mustafa Hoşoğlu
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Kravatlı
Kravatlı
Kravat denen şu illet boğazımı sıkıyor,
Nefes alamıyorum sanki canım çıkıyor.
Herkesi imrendirir fiyakalı duruşum.
Giydim takım elbise cebinde yok kuruşum.
Pantolonun ütüsü jilet gibi duruyor,
Açlık midemi deldi, boğazlarım kuruyor.
Elbisem fiyakalı, cebinde iş kalemi,
İçerden beni yakar,dışarıdan da alemi.
Sabah erken kalkarım fön çekerim saçıma,
Devlet baba iş bekler hiç eğilmez acıma.
Aylıkla ödenir mi bakkal, okul… parası?
Sesini duyuramaz şu bordro fukarası.
İçtiği bir sigara; gün be gün zamlanıyor,
Yanık türküler ile yüreği gamlanıyor.
Sıkışır bir dolmuşa yarı açık kapısı,
Üç beş yılda değişir anatomik yapısı.
Yüzünde buza döner sabahın ayazları,
Zamandan haber verir saçının beyazları.
Çalışmak kaderidir, gelmez tatil sırası.
Tek dostu meslek sırrı, bir de gönül yarası.
Bir de derler mesai olsun sabah ezanı,
Herkes buna uymalı sevmem oyun bozanı.
Çok da önemli değil bunun sırrını bilmek,
Bereketi artırır işe abdestli gelmek.
Bilgileri çevirip ters yola sapmayalım,
Batı bunu yapıyor, biz niye yapmayalım?
Mustafa Hoşoğlu
14.10.2011
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kul Hakkı
Kul Hakkı
Kul hakkını yemeyen
Kişi adam sayılmaz(!)
Yakında fetva çıkar:
“Cenazesi kılınmaz”
Fetvayı veren vermiş,
Afiyetle yiyorlar.
Beni tahrik etmeyin,
Dilin sivri diyorlar.
Kul hakkı yeme şekli,
Hep mide ile olmaz…
Harama alışanın,
Kesesi kolay dolmaz.
Mangalda kül bırakmaz,
Haram ile semizler.
Üstüne toz kondurmaz,
Böyle kalbi temizler(!)
Sömürü üzerine,
Düzenleri kurulmuş.
Çelikten duvarları,
Nefret ile örülmüş.
Hayat hengamesini,
Geçirmişler elekten,
Nasıl tokattır bilmem,
Hep yemişler felekten(!)
Hangi düzen kurulsa,
Hep onları silkeler(!)
Kuzu postunda gezer,
Bu uyanık tilkiler.
Acımaz, acındırır,
Yetim kanı emerken.
Onur ve insanlığı,
Diri diri gömerken.
Mustafa Hoşoğlu
15.07.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Kul İsen Kulluğun Bil
Kul İsen Kulluğun Bil
Takma şerri kafana,
Sürüklenme tufana,
Vazifenle meşgul ol,
Sırt çevirme irfana.
Kul isen, kulluğun bil,
Hedefini sağlam kıl.
Sarıl Hakkın İpine,
Kalbini zikirle sil.
Nefsin arzusu bitmez,
Git, demek ile gitmez.
Dünyaya doymak için,
Bin ömür bile yetmez.
Kulluk, bir disiplindir,
Rotanı ona bindir,
Seveceksen Hakkı sev,
Ruhunu aşkla dindir.
Hakikati hecele,
Vakit ayır ecele,
Dünyayı at yarına,
Tövbede yap acele.
Dost olma öfke ile,
Sabrı kılıf yap dile.
Bir işe başlamadan,
Mevla’dan hayır dile.
Kimi iş şer görünür,
Sonu hayra bürünür,
Görevler bitmiş ise,
Tevekkülle yürünür.
Dünya, ahrete tarla,
Hayat doludur sırla,
Var oluş gayeni bil,
Edebin ile turla.
Mustafa Hoşoğlu
05.01.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Kula Minnetim Olmaz
Kula Minnetim Olmaz
Hak yarattı âlemi, ondan başka Pir mi var?
Başım O’na eğilir, kula minnetim olmaz.
Her zerre O’na malum, bilmediği sır mı var?
O’nu hatırlatmayan pula minnetim olmaz.
Şeref Hakkın Yoludur, o yolda saklı İzzet,
Huzur O’nun Katında, ruh O’nda bulur lezzet,
İnsan olmak istersen, ben diyen putu azlet,
İlim Vahdete yürür, kıla minnetim olmaz.
Mevla’dan sapmışlarda kim ararsa keramet,
Bu zavallı güruha tebessümü haram et,
Hangi beşerde olur Haktan üstün merhamet?
Tilki postuna giren çula minnetim olmaz.
Hezeyanları ile makam ihdas edenin,
Aklını kullanmayıp çürük yola itenin,
Işığını söndürüp karanlıkta gidenin,
Kendini bülbül sanan dile minnetim olmaz.
Allah’ın şaşmaz yolu kopmayan tek urgandır,
Peygambere vahyolan Kitabımız Kur’an’dır,
Açık delil yönüyle diğer adı Furkan’dır,
Sağa batıl diyorsam sola minnetim olmaz.
Fatiha'da ne deriz? "Yalnız sana kulluğum"
Sana imandan başka olmaz benim yolluğum
Aracı putlar diye yoktur benim bolluğum
Şirk ve karanlık olan yola minnetim olmaz.
Mustafa Hoşoğlu
08.02.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Kulaç Attım Denize
Kulaç Attım Denize
Hava güzel, bulut yok
Sıcak desen az değil
Denize gidesim yok
Tembelliktir, naz değıl.
Bak hava yine açtı
Güneş nurunu saçtı
Kulaç attım denize
Dalgalar geri kaçtı.
Uzandım kum üstüne
Gneşin tam üstüne
Denizden bir yel geldi
Gözünü yum üstüne.
Mavi deniz gök gibi
Bu gün keyfim çok gibi
Kapattım hafızamı
Hiç bir tasam yok gibi.
Kayığım iki kürek
Ne yelken var ne direk
Hamsilar el sallayi
Nasıl dayansun yürek?
Vira eyledi Taka
Yol alır baka baka
Beyaz gözlü hamsiyi
Ağlara taka taka.
Mustafa Hoşoğlu
06.07.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Kuran Ne Diyor?
Kuran Ne Diyor?
Kuran “oku” emriyle,
Karanlığı beslemez.
Yobaz ruhlu fikriyat,
Anla diye seslemez.
Akıl, fikir, düşünce,
Budur Kuranın özü.
Düşüneni sevmeyen,
Tutar saptırır sözü.
Kuranda infak vardır,
Fakiri doyur, kolla.
Kırkta bir değil infak,
Bunu iyi bil, molla.
Onlarca ayet vardır,
Kırkta bir hiç demiyor.
Bu gerçeği gizleyen,
Helal lokma yemiyor.
İhtiyaç fazlasını,
Kuran infak et diyor,
Kırkta biri verenler,
Fakir hakkını yiyor,
(Bakar/219)
Allah’ın nimetini,
Kendinin mi sanırsın?
Ayetleri okusan,
Kızarır, utanırsın.
Cimri olanın malı,
Maddi, manevi erir.
Mevla, başak misali,
Bire yedi yüz verir.
(Bakara/261)
Gözü aç cimri nefis,
Sen ne ile doyarsın?
Kimin hazinesini,
Kendi malın sayarsın?
Hem gökte hem de yerde,
Ne varsa Allah’ındır.
Bunu bildiğin halde,
Habire cebe indir.
Bir çok alim vardır ki,
Tam bir ihanettedir.
Hakikati örtenler,
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Ebedi lanettedir.
Mustafa Hoşoğlu
30.04.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Kuran Oku
Kur’an Oku
Kur’an oku, anla, yaşa
Cehalettir bela başa
Sen okuyup bilmez isen
Taptırırlar kula, haşa!
Şeyh kapısı liman olmuş,
Mezhepçilik iman olmuş,
Cami ayrı, imam başka,
Müslümanlar duman olmuş.
Yetmiş iki fırka derler,
Dar geliyor gökler, yerler,
Her fitnenin tohumunu,
Çare sanıp kin ekerler.
Bölünmüşüz uyruk uyruk,
Herkes bize verir buyruk,
Aklı ile düşünen yok,
Ona buna olduk kuyruk.
Kur’an diyor akıl edin,
İlmi rehber, nakil edin,
Nefsi ilah edinmeden,
Tefekkürü okul edin.
En hakiki ışık Kur’an,
Hak-batılın farkı Furkan,
Parça parça olursanız,
Hayat bulmaz hiçbir organ.
Yüce Resul Hakkın Kulu,
Allah’tandır onun yolu,
Yirmi üç yıl Kur’an dedi,
Göstermedi sağı solu.
Der Hoşoğlu, ben neyleyim,
Hakkı bilmem ki söyleyim,
Yüce Mevla’m Kitap sundu,
Siz onu rehber eyleyin.
Mustafa Hoşoğlu
17.09.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Kurstan Yansımalar
Hizmet içi eğitim,hatırlatmak babından,
Kah yasadan söz ettik kah işin kitabından,
Konular arasından iki güne sığanlar,
Anlatıldı,çizildi,dinledik erbabından.
Kafam kızdı budadım çaylığımın tümünü,
Dediler yanlış yaptın,kanun koymuş hükmünü,
Çayı satamayirum,şimdi ne edeceğum?
Biri bir şey söylesin,yok mu bunun çözümü?
Verimli yer budanmaz bu zarardır,aşıkar,
Verimsiz araziyi her yıl kessek ne çıkar,
İşsizliğin çaresi üretimden geçmez mi?
Üretim kötü olsa herkes yaşardı bekar.
Ambar bilmez stoğunu tarımcı ne bilecek,
Gelen bilgi ne ise yazarak bildirecek,
Anahtar ambarcıda,yetkili muhasebe,
Tarımcının sucu ne,niye hesap verecek?
Matbu evrak dediğin uzay gemisi değil,
Basılsın on bin fazla bütçeye çok yük değil,
Üç yerine beş olsun,fazla mal göz çıkarmaz,
Azıcık ısraf olsun dünyanın sonu değil.
Cüzdana ne gerek var kimse önem vermiyor,
Zaten satılan çaylar cüzdana yazılmıyor,
Üç beş kuruş kazançtan başka ne işe yarar,
Adam sattığı çayı fabrikadan soruyor.
Müstahsil miktarınca memurlar atanmalı,
Her isteyen bir memur arayınca bulmalı,
Her bir üreticinin özel memuru olsun,
Tüm özel işlerini o memurdan sormalı.
Tablo birin dışında gerekmez başka tablo,
Evrak klasöre sığmaz,bağlamaya yok kablo,
Odalar doldu taştı,arşivler de yetersiz,
Bir yere taşımaya lazım on tane doblo.
Semih Bey kestaneden niye nefret ediyor?
Köyün adından sebep kestaneyi yemiyor,
İsraf olmasın diye al gönder bize dedik,
Elini yakar diye ona da yanaşmıyor.
Tadına bakılmadan ayran bile içilmez,
Bir şeyi yaşamadan iyi kötü seçilmez,
Yaşadığın tecrübe her kese nasip olmaz,
Astarı çirkin diye kumaştan vazgeçilmez.
Çok gayretler gösterdik fire vermemek için,
En önemli olaydı bu sene bizim için,
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Tesellümün fazlası girdi suç kapsamına,
Üzümden vazgeçildi bağcıyı dövmek için.
Hiç bir şey istemeyin,lazım olanı bulun,
Maaş alıyorsunuz birazcık cömert olun,
Para elin kiridir harcayın devlet için,
Eğer ac kalırsanız saçlarınızı yolun!
Alımyeri açmadan önce araştırılır,
Bir savcı edasıyla iyi soruşturulur,
Projesi mevcutmudur,zemini müsait mi?
Her konu kitabına bir güzel uydurulur.
Alımyerinin içi çok hijyenik olmalı,
İçindeki gübreler güzelce korunmalı,
Her bir metre karesi yaş çaya ayrılamaz,
En azından yarısı park için ayrılmalı.
Tatilatı yapıldı, sadece proje kaldı,
Yemin billah ederek muhtar vebali aldı,
Muhtar köyün önderi mühendise ne gerek,
İnanmayan var ise onu Allah'a saldı.
Kurum nerden bulacak talebe göre arzı,
Birbirinden çok farklı herkesin yaşam tarzı,
Sosyal boyut çok geniş kime yetişeceğiz?
Kimi sünnetten yana,kimi unutmuş farzı.
Mustafa Hoşoğlu
07.11.2008
Mustafa Hoşoğlu
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Kurudi Göz Yaşlarum
Kurudi Göz Yaşlarum
Gideyirum çayıra
Var elumde orağum
Yarum gitti gelmedi
Hiç bitmeyi merağum.
Ne gelen var ne giden
Yollar çimen bağladi
Yaşlar akti gözümden
Sanki bulut ağladi.
Yureğumum feryadi
Of çeksem duyulur mi?
Yar bizum nikahimuz
Mahşerde kıyilur mi?
Sevda ne biçim iştur?
Dert eker, kalbum yakar
Yarun gözleri yok mi?
Yüzüme hüzün bakar.
İçimdeki yangınım
Bir nihayet bulmadi
Söndürmeye çaliştum
Gözümde su kalmadi.
Mutluluğu çağirdum
Gizemum gider dedi
Gönlünde keder vardur
O sana yeter dedi.
Gönlüme ne dedumsa
Sevdadan kopamadi
Yıllardır aşktan yana
Bir devrim yapamadi.
Hangi bahar geldiyse
İçinde hüzün buldum
Habu aşk acisunun
Artuk yerlisi oldum.
Mustafa Hoşoğlu
13.12.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Kuş Olup Uçamadum
Kuş Olup Uçamadum
Kuş olup uçamadum
Kanadum açamadum
Doğruya inanmadum
Yalandan kaçamadum
Hakikat ağır vurgu
Hayal en güzel kurgu
Vicdan dile gelirse
İçinde döner burgu.
Semaya çıkamadum
Bir ışık yakamadum
Bir gün düşerum diye
Tepeden bakamadum
Fikrim azdır sözüm çok
Allameyim ilmim yok
Çalış diyorlar bana
Nasihate karnım tok.
Güzeller esin olur
Duygular sesin olur
Yari Allahtan iste
Nasipse kesin olur.
Nefsi irade satar
Suçu kadere atar
Alınyazısı diye
Döner üstüne yatar.
Mustafa HOŞOĞLU
01.02.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Kutlu Olsun Rize'me
Kutlu Olsun Rize’me
Dostlar, bu gün 2 Mart, doğum günü Ninemin,
Yere göğe sığmayan, bir neşedir Gazime,
Yüzü hep güler bugün Ak Sakallı Dedemin,
Uşağımın bayramı, kutlu olsun Rize’me!
Yeşil ile güneşin bayırda buluştuğu,
Mavi ile karanın sahilde konuştuğu,
Kırlarda çobanımın kavalıyla coştuğu,
Fadime’min bayramı, kutlu olsun Rize’me!
Gelin gibi süslenmiş hamsi yüklü takalar,
Üstümüzde uçmuyor kuzgunlar, akbabalar,
Bir başka neşelidir martı ile sakalar,
Torunumun bayramı, kutlu olsun Rize’me!
Dedem şehit olmadan kahraman bir çavuştu,
Gökte kara bulutlar heybetiyle savuştu,
Artık şerefelerim müezzine kavuştu,
Minaremin bayramı, kutlu olsun Rize’me!
Yerin dibine batsın o namus hırsızları!
Eğer Tekrar görürsem şerefsiz arsızları,
İmanımla boğarım kahpe imansızları!
Bayrağımın Bayramı kutlu olsun Rize’me.
Mustafa HOŞOĞLU
21.02.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Küçük Adımlar
Adımlar küçük ise yolun sonu geç gelir
İstersen hiç yürüme, faydası yok ecele!
Ne kadar geç olsa da beklenmeyen an gelir,
İş işten geçmiş olur, yer gök etse acele!
Mustafa Hoşoğlu
02.03.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Küfür Boş Durmuyor
Küfür Boş Durmuyor
Yahudi'yle Nasara sızmış İslam Dinine
Her türlü hurafeyi bu dine de yaymışlar.
Bu uyduruk fikirler uymaz Kur'an genine
Kalbi bozuk olanlar küfrü delil saymışlar.
Bozulmuş İsevilik Allah'a baba diyor
İsa'yı da babanın tutup oğlu ediyor
Bir de kutsal ruh diye rakam üçe gidiyor
Bu üçlü küfür ile kalpten iman oyulmuş.
İnsanlık doğuşuyla küfür hiç boş durmuyor
Münafik beyinler de küffarı hiç kırmıyor
Sahtekarla bir olup vebalini sormuyor
On iki havarinin adı imam koyulmuş.
Allah'a ortaklığın adını gizlemişler
İcma, kıyas diyerek şeytanı izlemişler
Uyduruk hadislerle Kur'anı düzlemişler
Karşı çıkan İmama zindanlarda kıyılmış.
Resul, Nebi diyerek elçiler sıralanmış
Kimi üstün tutulmuş kimisi karalanmış
Nefis kibre dönüşüp hakikat paralanmış
Fani ölümsüz olup semalara yayılmış.
Müminler bölünerek kul dönüşmüş uşağa
Hem sünni hem de Şia sırt çevirir ışığa
Zehirle pişen aşı doldururlar kaşığa
Sanki Ali, Muhammed ilahlığa soyulmuş.
Kalbi eğri olanlar Hakkı kullarda bulur
Sonra Hakkın vasfını tutar kendine alır
Saçmalık hezeyanın adı keramet olur
Cahil olan bu ümmet yalana hep bayılmış.
Allah'ın kullarına kutsal vasıf yüklenip
Mevla'nın sıfatları bu zatlara eklenip
Bir de masum diyerek her bir işten aklanıp
Kur'an Dininden çıkıp başka dine uyulmuş.
İndirilen Din kayıp, uydurulan oluşmuş
Şeytanın neferleri bu din ile buluşmuş
Hak hukuk istemeyen buna çabuk alışmış
Her fırka silahlanıp birbiriyle kıyılmış.
Mustafa Hoşoğlu
18.03.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Küstü Faiz Lobisi
Küstü Faiz Lobisi
Sözünü açık söyle
Lafı ağzında boğma.
Hep komik olma böyle
Ölü külünden doğma.
Küstü faiz lobisi
Azalınca debisi
Kapandı şer kapısı
İş görmez oldu düğme.
Statüko kırılmasın
Avrupa darılmasın
Halkıma sorulmasın
Hasta kalbime değme.
Demokrasi, adalet
Azınlığa vekalet
Hep sen de mi asalet
Bayatladı o nağme.
Ararsın uysal kuğu
Kurmak için dostluğu
Açık koymam musluğu
Yeter, kanımı sağma.
Anlamam o ne demiş
Ya hazmeyle ya geviş
Muradın değil yemiş
Bırak, dalıma değme.
İki baş yüz baş olur
Ezersen düz baş olur
Çok lafta söz boş olur
İçine atıp yığma.
Laf bitmez, mevzu çoktur
Ateş yoksa kül yoktur
Sınırı aşma, haktır
Bulut değilsen yağma.
Mustafa Hoşoğlu
08.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Laf Olsun
ben sağa he deyirum,
sen ne deyisun bilmem,
yüzüme gülmedikçe
ölene kadar gülmem
oku bağa bir masal
eliften cümleler kur,
herkes terkettiğinde,
sen hep yanlarımda dur
o tatlı bakışlara,
bir ömürde doyamam,
dünyada hiç kimseyi,
kız yerine koyamam
şükür olsun Mevlaya,
yine kavuştuk yaza,
beni arkadaş etti
senun gibi bir kıza
vay olsun vaylar bana,
yıl oldu aylar bana,
senin şifan gelmezse,
tabipler neyler bana
Mayıs 2014
Mustafa Hoşoğlu
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Lâf Olsun

İmkansıza yolculuk
Ne sağcı ne solculuk
Haboyle bir irade
Eder kula kulculuk.
Hayatı ettuk sanal
Bu ne değişuk kanal
Duysa film ederdi
Rahmetli Kemal Sunal.
Yoklukta var arama
Varda olur mündemiç
Fenafillah diyenler
Abad olamadı hiç.
Huzur arama "en" de
Ondan bulunmaz bende
Daldın bir bilinmeze
Bir gatiplik var sende.
Çayı vermeyin oğa
Sabah içemez oni
Arabası mercedes
Kimse geçemez oni.
Arabası dört çeker
Bir ordadur bir burda
Şoförü sağlam ama
İster yeni kaporta.
Gelenek tüccarları
Hurafeye din derler
Sen sus, sen anlamazsın
Derken aklı da yediler.
Gel serine serine
Bakayım eserine
Kulaçlarını sık at
Gömülmeden derine.
Ne işe yarar tünel?
Bana ne lazım kanal
Kalkınmanın ölçüsü
Kurban olduğum sanal.
02.12.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Lahana Var Mısır Yok
Lahana var mısır yok
Bulgurum var kısır yok
Gözüme uyku düştü
Uzanacak hasır yok.
Zaman geriye dönsün
Bugünümüz dün olsun
Dolaşalım alemi
Felekten bir gün olsu.
Bir asır yaşamıyor
Mevsimliktir yemişler
Kusursuz dost arayan
Dostsuz kalır demişler.
Ne veliyim ne ermiş
Ne keramet sahibi
Yücelik Allahtadır
O merhamet sahibi.
Öğleye kadar yağmur
Öğleden sonra güneş
Burası Karadeniz
Yok bu beldeye bir eş.
Sen şiir ol ben şair
Sen oku ben yazayım
Aç gönül kapısını
Yüreğine sızayım.
Bulutları üfledim
Geceme mehtap düştü
Seyrettim yarim diye
Gözlerim bitap düştü.
28.05.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Lakin, Fakat
Lakin, Fakat
Güven,saygı,sadakat
Emekle bulur takat,
Olursa lakin, fakat,
Aşk bulamaz ifakat.
Aşkta güven olmalı,
Saygı ile dolmalı,
Kısa bir heves değil,
Mezarda son bulmalı.
Mustafa Hoşoğlu
06.07.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Laz usulü bir aşk hikayesi...
Laz usulü bir aşk hikayesi...
DURSUN:
Sağa bir şey diyeyim kulak ver sözlerume,
Karşumda duruyorken bağ kalmaz dizlerume,
Belki ben de gülerim bir nazar etsen pağa,
O gülen gözleruni nişan al gözlerume.
EMİNE:
Ula gözün oyarum çıkma sakın karşıma
Babama bir söylersem koşar gelir başima
Başkasına benzemem,bak elimde kalirsun
Sağa son kez diyeyrum bağa sakın yanaşma.
DURSUN:
Gözüm oysan ne çıkar yüreğimi oymuşsun,
Seni gördüm göreli bin bir derde koymuşsun,
Babana söylemeden gel yüreğime söyle,
Yüreğimin sesini zannederim duymuşsun.
EMİNE:
Uy yüreğun patlasun, döverim ula senu
Benden sağa fayda yok,git bul seni sevenu
Balikçi kiziyum ben,benum yarim deryadir
Sevdaluktan anlamam git rahat birak penu.
DURSUN:
Sen aşktan anlamazsun ruhuna şiddet sindi,
Seni ilk gördüğümde korun bağrıma indi,
Eğer beni döversen aşkıma benzin olur,
Bu gönül geri dönmez aşk vapuruna bindi.
EMİNE:
Sen hala burda misun, hala konuşay misun?
Laz damarım atıyor bilmem farkinda misun?
Dağlari delsen bile,dünyayi versen bile
Bu iş olmaz diyorum,yoksam anlamay misun? .
DURSUN:
Güya beni dövermiş,o çalı elunla mi?
Karşuma çıkayıken ordular senunla mi?
Silah olsan ne yazar yureğumde bin zırh var,
Durmadan dırdır eden susmayan dilunla mi? .
EMİNE:
Köpekler kovalasin o koca gururuni
Şimdi boyle mi olduk, geri aldun lafinu
Ciğere eremeyen kediler cibi oldin
Pen de istemeyirum,git göreyim ensenu.
DURSUN:
Sana yalvaran mi var çok ağırdan satarsun
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Canun kavga mi ister vidi vidi yaparsun
Hemen bindun değere sanki yok senden başka
Haçan olmasa olmaz çenduni ne sanarsun.
EMİNE:
Yalvarıp durayidun,hemencik unuttun mi?
İşune gelmeyunce firlatup da attin mu?
Hani öliyi idin,ne oldi dirildun mu?
Demincek soyleduğun tüm laflaru yuttun mi? .
DURSUN:
Kendini çok beğenma seni şimaruk cadı,
Tepemi atturursan kalmaz sevdanun adı,
Pağa ne zengin isan benum da gönlüm zengin,
Sanki kadının kızı batmayasıca adı.
EMİNE:
Ula seni tutarum, o ağzinu yırtarum
Elimde sopa ile ardin sira koşarum
Uy şimdi dalacağum çimse benu tutmasun
Pen ha bu laz uşağun, kafasuni kırarum.
DURSUN:
Baktum cesaret aldun yumuşak dillerume,
Atar kaparum seni eğilma dizlerume,
Kimi kovalayisun haçan siçan mi gördün?
Sakın buni denema kalirsun ellerume.
EMİNE:
İmdat yetişin ule, boğazımı sıkayi
Haçan uşak delirdu,hızıni alamayi
Yok midur can kurtaran,herif beni boğayi
Hayatım filim cibim cözlerimden geçeyi.
DURSUN:
Hani nereye kaldun duyulmaz oldi sesun,
Az sıktum boğazuni gitti geldi nefesun,
Komşilar haber verdi,duydiler feryaduni,
Kurtar beni deyisun,babaciğum neresun? .
EMİNE:
Isırdım bacağıni,cimcirdim kulağıni
Bir tekme de belune,söndurdüm ocağinu
Birak ula saçimu,bak dişinu dökerum
Göstereceğum sana dünyanın bucağıni.
DURSUN:
Ha şimdi yatacağum uykum çağırdi beni,
Sabah kalktuğum zaman yine döverum seni,
Eğer karşu gelursan Allah yaratti demem,
Tabancam doli mermi çeker vururum seni.
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EMİNE:
Dur ula unutmadan şu parmak senin midur?
Yazuk burnun kanayi evde pamuk var midur?
Cözun çok aciyi mi,oğa da buz koyalum
Biz niye dövüştüydük,bir mantuğu var midur? .
DURSUN:
Yanlış kız mı seçmişum suçumuz baştan midur?
Çok hatalar eyleduk ufacuk yaştan midur?
Sebebini düşündüm aklım karma karişuk,
Bu saldırgan halimiz acaba aşktan midur? .
EMİNE:
Ah be hamsi kafali anca mi farkeyledun?
İnsan cibi yaklaşsan,bir selam verse idun
Sen cit inceluk öğren, ben biraz düşüneyum,
Sonra en baştan başla,ama boyle olmasun.
DURSUN:
Aslında ben burada sevgiyi övüyorum,
Aşkıma fitne salan şeytanı dövüyorum,
Adam sevdiği kıza elini kaldıramaz,
Kavgam seninle değil hicrana kızıyorum.
EMİNE:
Ha boyle de e uşak ettun beni kavgacı,
Yarun mahşer gününde olmayayım davacı,
Dışındaki şiddete zaten inanmamiştum,
Aşktan geberiyisun,vay seni palavracı.
DURSUN:
Yüreğume baksan,inanma sözlerume,
Kenduni göreceksun bakarsan gözlerume,
Aşkundan eliyirum bundandır saçmaluğum,
Gözyaşum boğar seni uzansan dizlerume.
EMİNE - DURSUN:
Rabbim yarattı bizi bir birine eş diye,
Gözlerimuz sevgiden olsunlar şeşbeş diye,
Şakaya son verelum,üzmeyelum dostları,
Yüreğum sana ait, içine yerleş diye,

Mustafa HOŞOĞLU-Can Abdullah YILDIRIM-F. Meltem EGE kardeşler birlikte yazdı
:)))))))
Mustafa Hoşoğlu
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Lazım Değil Siyaset
Lazım Değil Siyaset
Param var ise yerum
Lazım değil siyaset
Var git başumdan derum
Çekerum o suya set.
Akıl, basiret demek
Yokluk esaret demek
Para cesaret demek
Adil değil hamaset.
Çamur sıçrar paçaya
Kir bulaşır hocaya
Karı küser kocaya
Devreye girer kaset.
Siyasette yok şekil
Liderin sözü şakül
Bakan olmayan vekil
Bakana eder haset.
Hırs bürürse gözümü
Yalan kaplar sözümü
Bu iş bozar özümü
Kalbime tüner fesat.
Role bürüneceksin
Şirin görüneceksin
Oy'a sürüneceksin
Olmam yaşayan ceset.
Mustafa Hoşoğlu
04.02.2017
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Leyla
Leyla
Hep hasretin çekeceksem
Hiç gönlüme doğma Leyla!
Çeşm-i giryan içeceksem
Gözyaşıma boğma Leyla!
El misali bakacaksan
Gönlüm her dem yakacaksan
Hayellerim yıkacaksan
Var yarama değme Leyla!
Nazar değil göz eyledin
Garip gönlüm buz eyledin
Bir derdimi yüz eyledin
Başka dertler yığma Leyla!
Yaz-baharım kış eyleme
Hayallerim boş eyleme
Bir divane keş eyleme
Kanım çöle sağma Leyla!
Zincir vurma bileğime
Sıkma gönül direğime
Korda pişmiş yüreğime
Hicran olup yağma Leyla!
Şu ayrılık yaman ferman
Çok mu zordur halim sorman?
Vuslatındır derde derman
Başım yere eğme Leyla!
Mustafa Hoşoğlu
09.05.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Leyla Diye Ağlar Vicdan, Eylül İçin Kara Yüzüm
Leyla Diye Ağlar Vicdan, Eylül İçin Kara Yüzüm
Şu kapitalist vahşet ne dur bilir ne insaf
Pazarı gözyaşıdır, güldürmüyor yüzleri.
Yüzüne tükürmeyip yanında durursak saf
Çok lanetler okuruz, çok döveriz dizleri.
Zulüm, acı, işkence Şeytan işi melanet
Vicdansıza ne yazar her gün okusan lanet?
Bu vahşi köpeklere gel idamı ilan et
Ahlaksız bakışların çıkarılsın gözleri.
Kedi, köpeği kesen vahşinin nedir kini?
Minnacık yavrulara kıyanın var mı dini?
Buna çanak tutanın ortaya çıksın ini
Gün yüzüne çıkmalı hainlerin bezleri.
“O yaptı, bu kolluyor” diyen neyi biliyor?
Kim bilir bir kenarda oturmuş da gülüyor
Korkarım bu masumlar hep bu yüzden ölüyor
Kaos için olmasın bunların tüm tezleri.
Hiçbir hayvan yapmıyor namussuzun işini
Biri çıkıp çekmesin kardeşliğin fişini
Devlet-Millet göstersin ahlaksıza dişini
Yaymanın faydası yok bildiğimiz sözleri.
Leyla diye ağlar vicdan, Eylül için kara yüzüm
Feryat ile dinmez yürek, ağıt ile bitmez sözüm
Bu yavrular körpe fidan, ruhum yasta, yaşlı gözüm
Kim söndürür bilemem kalbe düşen közleri?
Mustafa Hoşoğlu
03.07.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Leyla........O
Leyla
Mevla’mın yarattığı sıradan bir kul idin
Bocalayan ruhumu cezbeden bir gül idin
Hakk’a vuslat yolunda sadece bir yol idin
*Hislerimi okşadın,oldun kalbime evla,
*Mecnuni bakışlarım seni eyledi Leyla.
Güzelliğin değildi çölü mekan eyleyen,
Yüreğimin sesiydi sana güzel söyleyen,
Kaderin tezahürü bu masalı derleyen,
*Hislerimi okşadın,oldun kalbime evla,
*Mecnuni bakışlarım seni eyledi Leyla.
Belki Leyla olmasan, ben Mecnun olamazdım,
Yollarına düşmesem Mevla'yı bulamazdım,
Aşkım beşeri olsa dillerde kalamazdım,
*Hislerimi okşadın,oldun kalbime evla,
*Mecnuni bakışlarım seni eyledi Leyla.
Seni Leyla eyleyen beni de Mecnun etti,
Mevlam yazdı yazıyı, kader bizi yönetti,
İlahi vuslat için Hakk görevler emretti,
*Hislerimi okşadın,oldun kalbime evla,
*Mecnuni bakışlarım seni eyledi Leyla.
Her şey görev başında, çöller serabı ile,
Dolaştığımız yerler, taşlar türabı ile,
Nefsi terbiye eder, aşklar şarabı ile,
*Hislerimi okşadın,oldun kalbime evla,
*Mecnuni bakışlarım seni eyledi Leyla.
Mustafa Hoşoğlu
14.08.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Leylam
Leylam
Aşk bağıma dolu düştü
Leylam dağlar kış mı dedi?
Başa gurbet yolu düştü
Gözler yine yaş mi dedi?
Hicran kalbi yakar geçer
Sevdalı göz bakar geçer
Zaman durmaz, akar geçer
Leylam aşka koş mu dedi?
Yaprak daldan düşer durur
Hasret kalpte pişer durur
Ömür sona koşar durur
Leylam vuslat düş mü dedi?
Sensiz gülmek haram bana
Leylam sakın ele gitme
Aman vermez yaram bana
Hasta ettin, mecnun etme... (Nakarat)
Mustafa Hoşoğlu
13.02.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Mahallenin Yosması
Tenin sıcak basması,
Arar üzüm asması,
Geçerken el sallıyor,
Mahallenin yosması.
Uyan yüreğim uyan,
Yok mu feryadın duyan?
Gün olur devran döne,
Çıkar kalbine koyan.
Yarim yünü eğirir,
Eli hamur yoğurur,
Dili susmuş olsa da,
Kalbi aşka çağırır.
Aşkı kalbe koymuşum,
Akşam sabah oymuşum,
Kurşun incitmez beni,
Her acıya doymuşum.
Sütü içme yavandan,
Balı sağ ye kovandan,
Bin yıl yaşasan bile,
Uçacaksın yuvandan.
Takma namert işine,
Dünyanın gidişine,
Helal lokma var iken,
Haram sürme dişine.
Söz sevdaya gelince,
Yüreğimi delince,
Kırıldım vefasıza,
Hallerime gülünce.
Sevda kuşu tez öter,
Aklın almaya yeter,
Unuttum demen yalan,
Sönse de külün tüter.
21.10.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Mahrem Hislerim
Mahrem Hislerim
Buram buram tüten duygularım var
Hasret yüklü yaşım gözden dökülür.
Benden ayrı düşen uykularım var
Yar bir nazar etse buzlar sökülür.
Yar saçın savurmuş omuz aşağı
Beline bağlamış pembe kuşağı
Ben ona bağlandım baştan aşağı
Gördükçe kalbime hançer sokulur.
Şip sevdi değildir kalbime düşen
Korlarda kaynayıp sevdadır pişen
Aşkımın selidir bendimi aşan
Ne koysam önüne tutmaz, yıkılır.
Kanıma işlemiş sevdanın hali
Yaprağım kurutur, koparır dalı
Yaşatmaz, öldürür aşkın vebali
Her gün ocağıma incir dikilir.
Özlemle savaşır mahrem hislerim
Ruhumda doymayan acı beslerim
Başımı umutsuz düşe yaslarım
Aşk kuşum her sefer yere çakılır.
Hissetmek isterken sıcak nefesi
Harından eriyor gönül kafesi
Bu kadar cefanın nerde sefası?
Yüreğim sönmeden baştan yakılır.
Mustafa Hoşoğlu
05.03.2017
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Maksat Muhabbet Olsun
Maksat Muhabbet Olsun
Ne alır ne satarım,
Maksat muhabbet olsun.
Çok atar, az tutarım,
Maksat muhabbet olsun….M.H.
Tam vaktinde öterim
Maksat muhabbet olsun
Yanmadan da tüterim
Maksat muhabbet olsun….Kadir Orakçı
Görenler işte sansın,
Çekemeyen utansın,
Uyuyanlar uyansın,
Maksat muhabbet olsun….M.H.
Cigere nefes gelsin
Vur davula ses gelsin
Guruba heves gelsin
Maksat muhabbet olsun...K.O
Öldüm ğldüm dirildim,
Kah güldüm kah darıldım,
İnce yerden kırıldım,
Maksat muhabbet olsun…..M.H
Aman kırılma hocam
Oyle darılma hocam
Hemen yorulma hocam
Maksat muhabbet olsun...K.O
Yoksa tulum kemençe,
Nasıl başlar eğlence?
Sebebine gelince,
Maksat muhabbet olsun…M.H.
Karadenizli isek
Hamsi olsa da yesek
Sizde buyurun desek
Maksat muhabbet olsun...K.O
Uzaktur yolum benum,
Acidur balum benum,
Hal değil halum benum,
Maksat muhabbet olsun….M.H.
Hocam sağlam kalemin
Billahi büyük yemin
Hafife aldım demin
Maksat muhabbet olsun...K.O
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Dosta darılmak olmaz,
Nara sarılmak olmaz,
Aşkta durulmak olmaz,
Maksat muhabbet olsun…M.H.
Bir sen bir ben yazarım
Sanma sana kizarim
Ben sıraya dizerim
Maksat muhabbet olsun...K.O
Aklım gezer havada,
Keklik uçar ovada,
Hamsi pişsin tavada,
Maksat muhabbet olsun…M.H.
Hadi hocam off ama
Biraz taş vur kafama
Benimki de laf ama
Maksat muhabbet olsun...K.O
Bülbülün yuvasından,
Hamsinun tavasından,
Geçilmez havasından,
Maksat muhabbet olsun….M.H.
Olmaz vallahi demem
Sana kem söz edemem
Bu ayakları yemem
Maksat muhabbet olsun...K.O
Sen söyler ben dinlerum,
Duymayınca ünlerum,
Çağır gelsun cinlerum,
Maksat muhabbet olsun….M.H.
Okuyamam yazarım
İcmem ama sizarim
Kelimeler dizerim
Maksat muhabbet olsun...K.O
Memnun oldum safandan,
Ne isterum kafandan,
Ben rzıyum cefandan,
Maksat muhabbet olsun….M.H.
Cefa mı ediyorum
O zaman gidiyorum
Ben şaka ediyorum
Maksat muhabbet olsun...K.O
Dostların şakasını,
Güzelin cakasını,
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Sıkarım yakasını,
Maksat Muhabbet olsun…M.H.
Cigaram elde tüttü
Sanma kadir i bittii
İnternet geldi gitti
Maksat muhabbet olsun...K.O
Hamsilarum Takaya,
Yine kaldum bakaya,
El atsan bu vakaya,
Maksat muhabbet olsun….M.H.
Hamsileruni yerum
Daha yokmidur derum
Sonrası Allah kerum
Maksat muhabbet olsun...K.O
Cigaram nemli, tütmez,
Bela başımdan gitmez,
Bu iş sabaha bitmez,
Maksat muhabbet olsun….M.H.
Ben Bülbülüm yuvam yok
Hamsi aldım tavam yok
Yav Vallahi havam yok
Maksat muhabbet olsun...K.O
Hamsilar kasa kasa,
Yok diye etme tasa,
Al da bırak nadasa,
Maksat muhabbet olsun….M.H.
Evet haklisin valla
Salla dünyayı salla
Bir dortluk daha yolla
Maksat muhabbet olsun…K.O.
Abayı mordan aldım,
Acıyı kordan aldım,
Dörtlüğü tordan aldım,
Maksat muhabbet olsun….M.H.
İnternete kıl oldum
Geldi gitti del oldum
Saçım yoldum kel oldum
Maksat muhabbet olsun...K.O
Manitalar bakışır,
Kalpten kalbe akışır,
Kele tarak yakışır,
Maksat muhabbet olsun…M.H.
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Hocam misafir geldi
Başında biraz kel di
Eline bir tarak aldı
Maksat muhabbet olsun...K.O
Söz çeker büyü gibi,
Dipsiz bir kuyu gibi,
Denizin suyu gibi,
Maksat muhabbet olsun…M.H.
Üzdükse barışalım,
Dostlukta yarışalım,
Yarına görüşelim,
Maksat muhabbet olsun…M.H.
Mustafa Hoşoğlu-Kadir Orakçı
28.01.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Mandalina Dalina
Mandalina Dalina
Mandalina dalina
Gel salina salina
Kız seni alacağum
işler girsun yolina.
Mandalina sulidur
Yar gönlümde pulidur
Yarum gitti gideli
Gözlerum hep dolidur.
Mandalina dal verur
Kar yağanda bel verur
Sevda kalbe inerse
Aşkla pişer bal verur.
Çiçekleri beyazdur
Zikri Hakka niyazdur
Saadet diliyorsan
Aşkı kalbine yazdur.
Mandalina, portakal
Dibinde gezer çakal
Hasretin yakar beni
Yarum gitme, burda kal.
Portakal da şifadur
En meşhuru Yafa’dur
Limoni da unutma
Hepsi ayni kafadur.
Mustafa Hoşoğlu
10.01.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Mani
Mani
günaydın hepimize
bereket cebimize,
huzur ailemize,
rahmetler cettimize, :))
güzel dua eyledun
doğri şeyler söyledün
elune rahmet olsun
huzurda yatsun ceddün...
Dua güzel olmali
Gönüllere dolmali
Yarali yürekleri
Sarıp kuçaklamali
hoşoğli hoş deyisun
sen işi hem bileyisun
sanurum hem oflisun
kıskıs ta güleyisun.....
dualarınız olmasa...
böyle seslenilmiş nas a
dua eylemeyen diller
erkenden kavuşur pasa
günah yükü ağırdur,
bu Hoşoğlu neylesun,
Yaradan çok Rahimdur,
affı nasip eylesun :)))
yaradan emrediyor
bizden dua istiyor
tevbe etmeyen kullar
cehenneme gidiyor....
Dua silahtur,fakat,
Vurmak içün değildur,
Kalbe verur ifakat
Yaradana meyildur.
yaradan emrediyor
bizden dua istiyor
tevbe etmeyen kullar
cehenneme gidiyor....
benum adum bellidur
adresum da yazılı,
kanum biraz delidur,
Bordo-Mavi kazılı :))
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doğum yerim erzurum
rizede çok oturdum
ofi sürmeneyide
çok gezmişim bilirum... :))
desana sen bizdensun
Dadaşın lazındansun,
memleketun yaylası
üç ayluk yazındansun :)))
aynen deduğun gibi
dadaşa çıkar dibi
memleket doyduğun yer
köylerun yok sahibi....
köylerun da sahibi,
milletun da sahibi,
yaradan değil midur?
var mı başka sahibi? :)))
herşeyün sahibidur
doğrisuni o bilir
mahrum kaldı o köyler
ne gidu ne gelinur....
durum bizde aynidur
zannetme ki farklidur,
herkes gitti gurbete,
tek fareler canlidur. :)))
köyler yine bizimdir
hatıralar yüz bindir
gitemesen gelmesende
anılarda iz indir ….
arayınca izleri
yaş doldurur gözleri,
kulakları çınlatır
geçmişlerin sözleri))
Mustafa Hoşoğlu-MECNUNUSADIK
Mustafa Hoşoğlu
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Manidar Maniler
Manidar Maniler
Ufak bir kaçamağa
Aldatma mi dersunuz
Her şeyi takarsanuz
Naneyi çok yersunuz.
Erkeğin bir gözü hep
Çiçek kokan baldadur
Cazibeye yem olur
Biraz ondan aldadur.
Erkek güzel görünce
Yüreği az yanmalı
İyi bal yapmak için
Her çiçeğe konmalı.
Müftü nikah kıyamaz
Papazdan kurs almalı
İmam mehir koyamaz
Hahamdan burs almalı.
Vatan millet sakarya
İzmitten geçesum var
Sigara öksürtüyor
Nargile içesum var.
Ben düşüne düşüne
Girdim yarin düşüne
Çok merak ediyorum
Acep yarin düşü ne?
Huzura uyan gardaş
Neşeye boyan gardaş
Gülüşün güneş olsun
Mevla'ya dayan gardaş.
Mustafa Hoşoğlu
24.10.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Maniler
Temel aldı dört karı
Ne oda var ne peron
Geldi yemek saati
Dedi oynayın horon
Yaylanın bayırına
Koç kaçtı çayırına
Gel edelum sevdaluk
Babanun hayırına
Kız çemberin oyalı
Kaşın gözün boyalı
Kimyam hepten değişti
Sana gönül koyalı
Selam verdim alan yok
Gönül kapım çalan yok
Adresim yürek sokak
Arayıp da bulan yok
Yarimin gülüşleri
Yüzde güller acayi
Haçan akluma gelur
Uykularum kaçayi
Sürmene Köprübaşı
Asker oldum onbaşı
Yarumdan ayrı kaldum
Dinmez gözümun yaşı
Bekarlık sultanlıktır
Evlilik padişahlık
Kral olacağım diye
Elimden gitti şahlık
Bir yar sevdim Kaleden
Mendiliyle el eden
Cennet yüzü görmesin
Aşkımıza dil eden
Mendilimin uçları
Boydan boya oyali
Senden bana yar olmaz
Kaşın gözün boyali.
05.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Manixx
Mani
Bulurum adresuni
Gelur alurum seni
Haçan gelmem deyisan
Çeker vururum seni....
Fazla güvenma bana,
Şiir yazarum sana,
Eğri bakarsan bana
Yapişurum yakana....
Takam çıktı denize,
Geluyi yüze yüze,
Hamsinun kasasini
Satacağum beş yüze...
Meltem deduğun yeldur,
Bu uzattuğum el dur,
Haçan sevmem deyisan
O zaman beni eldur.....
Gezalum çarşı pazar,
Bilmem Mevlam ne yazar,
Ört yüzüne peçeyi,
Gözler etmesun nazar...
Şarkılar seni söyler
Dillerde gazel misun,
Sağa güzel deyiler
O kadar güzel misun...
Gözünden yaş akar mi
Sağa kimse bakar mi
Falda aradum seni,
Bilmeyirum çıkar mi....
Kemani çalmayisun,
Bir selam salmayisun
Sen nasil bir güzelsun,
Al dedum almayisun....
Nostaljik şarkı misun
Adun düşmez dillerden
Sağa çiçek deyiler,
Ayıramam güllerden....
Düşünüp duruyirum
Acep neler yazayım,
Bağa gönlün yok ise
Mezarumi kazayım...
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Güzel olan naz eder,
Bir bahar bir yaz eder
Gizli gizli gel bağa
Alem sonra söz eder
Mustafa Hoşoğlu
04.12.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Maraz Duhul Etmişse
Maraz Duhul Etmişse
Maraz duhul etmişse
Okurum eder huruç
Cebin az kalın olsun
Emrinde onca buruç.
Okuyup üfleyince
Cinler uzağa gider
Elin açık olursa
Her bir elemin biter
Yıldıznameyi açtım
Kısmetinde sorun var
Bir hafta okunursan
Ufukta üç torun var.
Ben ucuza okurum
Maddeyle boyanamam
Bankonot yeşil ise
Ona hiç dayanamam.
Ben hastayı okurken
Her haline bakarum
Papaz büyüsü ise
Bir de tütsü yakarum.
Gülsuyu, misk ve safran
Muska bunlarla yürür
Balmumu olmayınca
Naylon da işi görür.
Mustafa HOŞOĞLU
14.09.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Mavi Gözler
Mavi Gözler
Görür görmez vuruldum
Dem etti mavi gözler.
O an şaştım dururldum
Gam etti mavi gözler.
Gözler mavi bakayi
Baktığını yakayi
Sanki canum çıkayi
Zom etti mavi gözler.
Gözümdeki fer gibi
Sen benumsun der gibi
Canlı canlı yer gibi
Ham etti mavi gözler.
Yüzü beyaz, kar gibi
Onsuz dünyam dar gibi
Ona gönlüm var gibi
Ram etti mavi gözler.
Bir bakışla tavladı
Hemen aşkı havladı
Beni fena avladı
Yem etti mavi gözler.
Şaştım bu hal üstüne
Gidemedim üstüne
Dertlerimin üstüne
Zam etti mavi gözler.
Tutunca ellerini
Açtı bal dillerini
Aşkın tüm hallerini
Cem etti mavi gözler.
Şu edalı bakışı
Saldı bana güneşi
Çıktı kalbim ateşi
Sam etti mavi gözler.
Bu yürek onu özler
Anlatsam yetmez sözler
Hiç kurumaz bu gözler
Nem etti mavi gözler.
Yüreğim doldu taştı
Aklım yolunu şaştı
Aşkımız dile düştü
Nam etti mavi gözler.
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Mustafa Hoşoğlu
21.10.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Mavi Gözlü Dilber
Mavi Gözlü Dilber
O bir mavi gözlü dilber
Mavi mavi süzer durur
O bir peri, o bir Mahber
Gönüllerde gezer durur.
Gören diller olur bülbül
O dünyada en güzel gül
Songül, Birgül veya Aygül
Onsuz dertler azar durur.
Arzda eşi bulunur mu?
Onsuz mutlu olunur mu?
Acep gönlü alınır mı?
Yüreğimi ezer durur.
Gözün görse kalem yazar
El bakmasın, olur nazar
Bu güzellik ezber bozar
Rakipleri çizer durur.
Sanki gökten indi ışık
Bir kez gören olur âşık
Gerçek akıl eder düşük
Dengeleri bozar durur.
Mavi derya gözlerinde
Bir efsun var özlerinde
Sevda saklı izlerinde
Aşkı baştan yazar durur.
Bu güzele gözüm vardır
Görmeyince içim dardır
Bu ne ateş, bu ne hardır!
Mezarımı kazar durur.
Mavi gözler ferman gibi
Nazarı bin derman gibi
Sürme kirpik orman gibi
Hayalimde tozar durur.
Mustafa Hoşoğlu

Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mavi Gözüm Üstüne
Mavi Gözün Üstüne
Kaşı yay, kirpikler ok
Seyreder Mavi Gözü
Ona hasretim pek çok
Özlerim şevval yüzü.
Şu aşkı yaşatacak
Bir hoca bulasım var
Mavi gözü görümce
Öğrenci olasın var.
Ey deniz gözlü dilber!
Sen ol bana muallim
Çökeyim eteğine
Aşkı edeyim talim.
Mavi gözün üstüne
Hilali bir kaş olsam
O deryayı seyreden
Kirpiklere baş olsam.
Mavi bak mavi konuş
Hayranlığım bitmesin
Aşkınla süsle beni
Ömrüm boşa gitmesin.
Sevenleri ayırmak
Gider Hakkın gücüne
Bir ömur yatır beni
Mavi gözün içine.
Mustafa Hoşoğlu
30.05.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Mavi Gözün Nazari
Mavi Gözün Nazarı
Yar hasreti yazarsa
Gönlüme cefa olur
Mavi gözün nazarı
Derdime şifa olur.
Kavuşmaktır muradım
Hasreti vuslat yaksın
Dilerim her saniye
Gözün gözüme baksın.
Pembe düşler içinde
Rüyalar mavi olsun
Sevdaluk işi zordur
Sözümüz kavi olsun.
Gözlerun mavi boncuk
Ne büyüksün ne küçük
Endamın bir içim su
Sever seni bu çocuk.
Ruhun ışık görmezse
Gönlün yolu dar olur
İçinde yara varsa
Onun adı yar olur.
Gönülden sevenlerin
Hissedilir sıcağı
Vuslat arzusu olan
Aşka açar kucağı.
Mustafa Hoşoğlu
21.04.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Mavi Mavi Masmavi...Trabzon Spor Marşı.......O
Mavi mavi masmavi
Mavi mavi masmavi
Saha yeşil,gök mavi
Üç büyük de ne imiş
En büyük Bordo Mavi
Mavi mavi masmavi
Hamsili deniz mavi
Takımların içinde
En büyük Borda Mavi.
Mavi mavi masmavi
Karadeniz pek mavi
Milli Takımın ruhu
En büyük Bordo Mavi
Mavi mavi masmavi
Farozun gülü mavi
Dar geliyor sahalar.
En büyük Bordo Mavi.
Mavi mavi masmavi
Ganita Parkı mavi,
Uşaklar bağıralım
En büyük Bordo Mavi.
Mavi mavi masmavi,
Dereler akar mavi,
Bize her yer Trabzon,
En büyük Bordo Mavi.
Mustafa Hoşoğlu
21.03.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Mazide Kalmış Bir Aşk
Seneler geçse de unutulmuyor,
Bu sevda bir kere kalbe kazıldı…
Gönlüm hep yastadır, avutulmuyor!
Vuslatın önüne hicran yazıldı.
Bu aşkı yerlere koyamıyorduk,
Bakışıp dururduk, doyamıyorduk,
Zamanın çarkına uyamıyorduk,
Başında her bir şey ne de güzeldi!
Ekmeği pişirip sattım fırından,
Gelecek düşledim her gün karından,
Tez zaman umudu kestim yarından,
Ferahlık beklerken işler bozuldu.
Kara bulut bir gün sürdü izimi,
Rüzgarı gönderdi, kesti hızımı,
Sermaye vurunca büktü dizimi,
Ayrılık okları kalbe süzüldü.
Bu yaman sevdamız düştü fırına,
Külleri savruldu, uçtu yarına,
Aşkımız sanmıştım bakmaz karına,
Paraya koşunca sırrı çözüldü.
Adını yıldızlar koymuştu Ayça,
Ons ekiz olmadan uzadı boyca,
Hoşuma giderdi, tatlıydı huyca,
Melekler ağladı, felek üzüldü.
22.06.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Mazlumların Gür Sesi
Mazlumların Gür Sesi
Haksızlığın düşmanı, mazlumların gür sesi,
O bir vatan aşığı, hiç derdi yok canından…
Abdestli azaları, İman kokar nefesi,
Helal sütle yoğrulmuş, asaleti kanından.
Derdi İslam Dünyası, Müslüman için yaşı,
Davası Hakk olunca asla eğilmez başı,
Hizmete yemin etmiş, delecek dağı taşı,
Tüm dünya teyakkuzda, heybetinden, şanından.
Yıllarca hizmet etti, koştu her işlerine,
Hep korudu, kolladı, harcadı peşlerine,
Pastalar büyüdükçe az geldi dişlerine,
Ülkeyi yutmak için ayrıldılar yanından.
İhanet ağları var, kast etmişler birliğe,
Dış mihraklar emretmiş, saldırdılar dirliğe,
Şu vatana ihanet yakışır mı erliğe?
Gözü Pek kararlıdır, çıkaracak ininden.
Dünya ayağa kalktı, projelere saldırdı,
Nefret tohumlarını uykusundan kaldırdı,
Üç beş çapulcu bulup ceplerini doldurdu,
Yakıp-yıkıp, kırdılar arkasından, önünden.
Bu Milletin destanı sığmıyor bin yıllara,
Unutturmak uğruna çıkardılar yollara,
Şucu-bucu diyerek ayırdılar kollara,
Koparmak istiyorlar, tarihinden, dününden.
Darbeleri savurdu, İmanlı dik duruşu,
Hainler saf değişti, görünce üç kuruşu,
30 Martta sandıkta Halk yaptı son vuruşu,
Birazcık aklı olan vazgeçmeli kininden.
Halka rağmen halkçılık söylemden öte geçmez,
Tefrika libasını her terzi kesip biçmez,
Şerbet diye sunsan da Bu Millet zehir içmez,
Sen Halktan üstün müsün; akıl-irfan yönünden?
Mustafa Hoşoğlu
31.03.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Mehmedim!
Mehmedim!
Sen şehit oğlusun, şehittir Atan
Kahpenin kanını sor Mehmedim sor!
Ecdadın değil mi kefensiz yatan?
Satılmış piçleri vur Mehmedim vur!
Bu cennet vatanı kimmiş satacak?
Kahpeler ölümü senden tadacak
Karanlık yuvalar bir bir batacak
Akılsız başları kır Mehmedim kır!
Havada füzesin, karada radar
Kâfire dünyayı sen edersin dar
Bu senin mertliğin namerde batar
Küffarın kalbine gir Mehmedim gir!
Bugün Afrin olur, yarına Menbiç
Sana dur diyecek görülmedi hiç
Gel canım al diyor piç yavrusu piç
Kanına susamış var Mehmedim var!
Tarihte parlaktır yıldızın, mahın
Hudutta kartalsın, cephede şahin
Senin bu sırrını ne bilsin kâhin?
Namınla dünyayı sar Mehmedim sar!
Siper et gövdeni zalime karşı
Kükresin yüreğin, inletsin arşı
Senin her bir halin özgürlük marşı
İtleri inine sür Mehmedim sür!
Satılmış eşkıya soruyor liman
İslam düşmanına verilmez aman
Burcunda Hilalin, kalbinde İman
Kahpenin soyunu kır Mehmedim kır!
Bir garip görürsen okşa başını
Aç susuz bulursan bölüş aşını
Zulme uğrayanın var sil yaşını
Zalimin önünde dur Mehmedim dur!
Mustafa Hoşoğlu
24.01.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Mektup Yazdım
Mektup Yazdım
Mektup yazıp takacağım
Göçmen kuşun kanadına
Gizli gizli ağlıyorsun
Sevmem demen inadına.
Mektup yazdım kalem ile
Hatır sordum selam ile
Yaşım aktı yanaklardan
Hasret dolu kelam ile.
Mektup yazdım, pullamadım
Gitmez diye yollamadım
Sözü kestik, nişan yaptık
Param yoktu, alamadım.
Mektup yazdım hece hece,
Otur oku gündüz gece
Anan verir, baban vermez
Yar halimiz tam bilmece.
Mektubuma gül ekledim,
Göz yaşımdan pul ekledim
Adresimi unutmuşsun
Kalpten kalbe yol ekledim.
Mektup yazdım, konu hüzün,
Kulak duymaz, bakmaz gözün
Ben kör oldum hasretinden
Nerde kaldı onca sözün?
Mektup yazdım, katlamadım,
Yola koydum, saklamadım,
Doldu taştı hasret ile,
Hiçbir şeyi atlamadım.
Mektup yazdım yokla onu
Al eline kokla onu
Hiç solmasın satırları
Gözün gibi sakla onu.
Mektup yazdım satır satır
Her satırda var bin hatır
Göz yaşlarım boş akmasın
Her damlayı aşka yatır.
Kuru idim, sulu oldum,
Yağmur idim, dolu oldum,
Teselliler fayda vermez!
Ben aşkımın kulu oldum….Nakarat
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Mustafa Hoşoğlu
20.04.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Melekler Ağlar!
Melekler Ağlar!
Bir Hilal uğruna ne canlar göçtü
Müjdesi gelse de felekler ağlar!
Vatanım sağ olsun diyerek uçtu
Şehidim gülse de yürekler ağlar!
İslam'ın Bülbülü, Cennetin Gülü
Hak için can verdi, Haktan ödülü
Nazar-ı Cemaldir onun bedeli
Yol verin şehide, melekler ağlar!
Rahmanın Rahmeti şehitle bile
Şehidin al kanı renk verir güle
Bir Şehit haberi düşünce dile
Denizler kabarır, balıklar ağlar!
Nebiye komşudur buyurdu Vahit
İkramı Cennette bulacak Şehit
Bu kutlu müjdeye Kur’an’dır şahit
Bulutlar bilse de, oluklar ağlar!
Ay-Yıldız bir olur süsler Vatanı
Bayrağın rengidir Şehidin kanı
Mehmet diye coşan pınarı tanı
Suyu ikram eden çanaklar ağlar!
Mehmedim her daim hazır sefere
Mevla'dan müjde var kutlu Nefere
Kana hiç doymuyor zalim kefere
Haneler virane, konaklar ağlar!
Mehmedi doğuran yürekler düzgün
Yolları bekleyen yavrular süzgün
Cepheden sağ dönen gaziler üzgün
Semaya yönelmiş dilekler ağlar!
Yaratan kuluna nusreti ekler
Ana, baba, eş-dost zaferi bekler
Secdeye kapanmış muhlis yürekler
Avuçlar açılmış, bilekler ağlar!
Zalimler sevmiyor hakkı yazanı
Kefere kan diyor, ezen ezeni
Gözyaşı peşinde zulüm düzeni
Adalet duymamış kulaklar ağlar!
Kurulmuş tuzaklar mazlumu yakar
Fitnenin kaynağı uzaktan bakar
Küffar Hakk diyenin bağrına sıkar
Gözde yaş kalmadı, yanaklar ağlar!
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27.02.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Memleket Gözlü Yarim
Ağlama güzel yarim,
Dayanamam yaşına.
Mutluluk kelebeği,
Gelsin konsun başına.
Aşkı sende bulmuşum,
Sen sevdanın yolusun.
Sen aşıklar bağının,
Nadide bir gülüsün.
O yeşil gözlerinde,
Anadolu’m saklıdır.
Seni gören her gönül,
Deli olsa haklıdır.
Kınaya rengi veren,
Kızıl saçın değil mi?
Yüreğime oturan,
Hasret açın değil mi?
Dolup taşmasın gözün,
Kirpiklerin nemlenir.
Gözlerine bakarken,
Aşk kalbimde demlenir.
Memleket gözlü yarim,
Menekşe özlü yarim,
Aşkı namende buldum,
Bal-şerbet sözlü yarim….Nakarat
13.04.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Memurun Çilesi
Memurun Çilesi
Memurun aldığı ne, sen yaptığı işe bak?
Evraklar hep önünde, bitir de dosyaya tak.
Değer mi uğraşmaya, boş ver sigaranı yak,
Memnun olan ver mı ki, ödemekle bitmez hak!
Memur dediğin kişi,aç susuz bey efendi,
Bir ütülü elbise, boğazında kemendi,
Göz yaşını silemez, cebinde yok tülbenti
Ayrılsa ayrılamaz, devlet ile evlendi.
Parası yoktur diye kızı görmezler reva,
Her gittiği kapıdan alır azar ve hava.
Hakime dert yanamaz, avukat yok bedava,
Mahkeme-i kübrada biter ancak bu dava.
Dışardan şık görene, derim içimde karam,
Ayın on altısında kalmaz cebimde param.
Dert saymakla tükenmez,her gün depreşir yaram,
Aşktan söz etmek yasak, platonik sevgi haram.
İş bulacağım diye herkes girer kuyruğa,
Amirden azar duyar, boyun eğer buyruğa.
Dayısı yok arkada, sarılamaz yumruğa,
Çalışan taşır yükü, iyi sicil uyruğa.
Amiri teğet geçer sorumluluk yasası,
Bilgisayar müdürde, tozdan kayıp kasası.
Memurdan iş beklenir belli değil masası,
Hakk mucize vermedi, elinde yok asası.
İletişim kuramaz kapalıdır hatları,
Borçtan nefes alamaz tıka basa kartları.
Bankalara itiyor ekonomi şartları,
Her gün bir icra gelir sanki varmış yatları.
Dört duvar arasında tükendi bütün ömür,
Sigara dumanından ciğerler oldu kömür,
Şu Çubuk Ovasını hediye etse Timur,
Dünyaya tekrar gelsek kimse bulamaz memur.
Hiç saymakla biter mi şu memurun çilesi?
Her gün eve boş gider elindeki filesi.
Yasaya takılınca uyanığın hilesi,
Tahditler yağmur gibi, koltuğunda kellesi.
Yürek kazan karası, sıkıştır olsun kömür,
Ey gözüm ne ağlarsın! sen de git duygu sömür,
Mamur olalım diye koşup olmuşuz memur,
Tercihin pişmanlığı sürecek tam bir ömür.
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Mustafa Hoşoğlu
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Mustafa Hoşoğlu
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Menderes AK Ellerde
Menderes AK Ellerde
Yılların birikimi sorunlar çözülecek,
Menderes AK ellerde, geliyor Zerrin Hanım!
Vatandaşın kalbinden mutluluk süzülecek,
Menderes AK ellerde, geliyor Zerrin Hanım!
Hasret umuda döner değince sevgi yeli,
Buzlar nasıl erimez görünce tatlı dili,
Sahipsizin sahibi, şefkatli kadın eli,
Menderes AK ellerde, geliyor Zerrin Hanım!
Garibanın emrinde Ustanın neferleri,
Haksıza boyun eğmez hakikat yaverleri,
Tarih unutmayacak bu kutlu seferleri,
Menderes AK ellerde, geliyor Zerrin Hanım!
Tebessüm sadakadır, öyle emretmiş Ezel,
Mutluluk saçan yüzü namı şahsına özel,
Vatandaşın derdiyle hemhal olmuş bir güzel,
Menderes AK ellerde, geliyor Zerrin Hanım!
Bir hoş sedadan gayrı geriye bir şey kalmaz,
Halka hizmet kutsaldır, dünya durdukça solmaz,
Hakka açılan gönül haksız işe yar olmaz,
Menderes AK ellerde, geliyor Zerrin Hanım!
Mustafa Hoşoğlu
15.01.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Mendilimi Asmişum
Mendilimi Asmişum
Mendilimi asmişum
Bahçendeki fidana
Pencereden yukarı
Kız al beni odana.
Bahçedeki fidanın
Boyuna bak boyuna
Kız al beni odana
Başlayalım oyuna.
Karayemiş karadur
Bazıları mor olur
Nazlı yari almazsam
Hayat bana zor olur.
Karayemiş fidanı
Kar yağanda bel verur
Kızlar onbeş yaşında
Petek gibi bal verur.
Güzeller konusunda
Yüreğum cağlayandur
Kızlarun akıllısı
Başumi bağlayandur.
Yüreğumde ne varsa
Üç kuruşa satmişum
Gaybana sevdaluği
Bana yasak etmişum.
Mustada HOŞOĞLU
04.02.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Menekşem
Kırmızı, mavili, morlu menekşem
Eflatun pembesi nurlu menekşem
Bir gizem deryası, daldım düşüne
Aklımı dondurdu sırlı menekşem.
Gül kokulu yarim yanımda olsun
İçime çekince ciğerim dolsun
Bir papatya gibi beyaz ve narin
Benimle yeşersin benimle solsun.
Gök, deniz misali mavi gözleri
Gönlümü mest eder tatlı sözleri
O inci gülüşler süsler ruhumu
Bir ömür kalbimde kalsın izleri.
Geceyi gündüze gark eder gibi
Gönlümü gönlüne ark eder gibi
Yanında eririm, yağım skülür
İçimden geçeni fark eder gibi.
Güneşin yüzünü mor eder bana
Aldığım nefesi kor eder bana
Gözüme düşeli çıkmaz aklımdan
Onsuz bir hayali zor eder bana.
Hislerim hep ona ulaşır gibi
Yüreğim beynimle dalaşır gibi
Kalbimin sesi, düşüncem oldu
Gölgesi peşimde dolaşır gibi.
Yarim gel demese gelişim yoktur
Karşımda gülmese gülüşüm yoktur
Ben maddi manevi ram oldum ona
Nefes al demese alışım yoktur.
18.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Menekşem-2
Menekşem-2
Kırmızı, mavili, morlu menekşem
Gönlüme taht kurdu hayal perisi
Eflatun pembesi nurlu menekşem
Günde bin can alır gözün irisi.
Gül kokulu yarim yanımda olsun
İçime çekince ciğerim dolsun
Benimle yeşersin benimle solsun.
Miski amber gibi kokar derisi.
Gök, deniz misali mavi gözleri
Gönlümü mest eder tatlı sözleri
Bir ömür kalbimde kalsın izleri
O inci gülüşler cennet varisi.
Geceyi gündüze gark eder gibi
Gönlümü gönlüne ark eder gibi
İçimden geçeni fark eder gibi
Bir beyaz papatya, aşkı durusu.
Güneşin yüzünü mor eder bana
Aldığım nefesi zor eder bana
Yokluğu hayatı kor eder bana
Gecenin yıldızı saçın sarısı.
Yüreğim beynimle dalaşır gibi
Hislerim hep ona ulaşır gibi
Gölgesi peşimde dolaşır gibi
Gülerken dökülür inci serisi.
Dalıp da gidince gelişim yoktur
Karşımda gülmese gülüşüm yoktur
Nefes al demese alışım yoktur
Beynimde dolaşır sevda virüsü.
Mustafa Hoşoğlu
18.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Menekşem-3
Menekşem
Başın değimesin taşa
Kokulu mor menekşem
Gönül köşkümde yaşa
Sensiz düş zor menekşem.
Kırmızı ol, mavi ol
Düşlerimde kavi ol
Sen aşkımın tavı ol
Halimi sor menekşem!
Adın içimde yaşar
Sevdan kalbimde pişer
Hasretin ile düşer
Bağrıma kor menekşem.
Pembesin, düş misali
Sıcak bir aş misali
Üşütme kış misali
Yazınla sar menekşem!
Gözlerimde ferim ol!
Meleğim ol, perim ol!
Gül kokulu yârim ol!
Şifanı sür menekşem!
Sen balımsın ben kovan
Düşün pembe, erguvan
Sensiz dönmez yelkovan
Kalbime vur menekşem!
Sana hasretim çoktur
Sensiz gülüşüm yoktur
Gönlümde yerin tektir
Surları kır menekşem!
Sevdan bana ulaşır
Ruhum senle dolaşır
Akıl-beyin dalaşır
Çok derdim var menekşem.
Kalbimdeki varım ol!
Benim diğer yarım ol!
İki cihan yârim ol!
Gönlümde dur menekşem!
Çık dağın yokuşunu
Azat eyle düşünü
Uçurt gönül kuşunu
Aşk olsun hür menekşem
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Mustafa Hoşoğlu
21.03.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Menzil
Ey bimari, koş Menzile!
Bir yol bulup düş Menzile,
Kapı açık bekliyoruz,
Sen de gel koy baş Menzile,
Uzak durma, aş dağları,
Bağlı durma çöz ağları,
Gül burada, çiçek burada,
Ruhu besler aşk bağları.
Şah-ı Sultan ferman etsin,
Hasta kalbe derman etsin,
İki cihan cennet olur,
Kuru çölü orman etsin.
Hakk dilerse bir menzile,
Hak Rahmete der ünzile,
Kimler paha biçebilir?
Böyle sonsuz bir güzele.
Menzil denen aşk-ı diyar,
Tutar kalbi eder ayar,
Dil süslenir Hakk Nuruyla,
Dudak: “Allah” diye sayar.
09.03.2014
Ünzile: İnmiş, indirilmiş, inzal olmuş.
Bimari: hasta
Mustafa Hoşoğlu
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Mesela Dedik
Bu gönül, “al taciri”, satıştan yana değil,
Bakmaya kıyamıyor olmayan yatlarını,
Ahreti çok duysa da dünyaya yaptı meyil,
Hakikati duymuyor, kopardı hatlarını.
Günde bin koyun sağar, bin keçinin ardından,
Gün boyu hürmet alır yetmiş köyün ferdinden,
Kahyalar sorumludur yüz çobanın derdinden,
Tımarda zorlanıyor kırk seyis atlarını(!)
Her gün fırtına kopsa eksilmez malı-mülkü,
İlim tahsil etmeden ondadır en çok bilgi(!)
Aklınızdan geçmesin: “Ne alaka, ne ilgi”
Saymaya kalksam bitmez yalaka itlerini.
Dünya ondan sorulur; ova, ormanı onda,
Hiç kimse yan bakamaz, asrın dermanı onda,
Yedi düvel ne imiş, dünya fermanı onda(!)
Dünyanın süperleri kesmiş ümitlerini…
Düş bedava olunca, bu kadarı az bile,
Cinlerden orkestrası, şarkı-türkü, saz bile,
Huriler sıkılmasın, bin peri de yaz bile,
Görenin ödü kopar kanatlı mitlerini.
Hoşoğlu, hoştan yana, mevsimi kıştan yana,
Doldu dünya miadı, muradı boştan yana,
Ayaklar teklese de aklı hep düşten yana,
Hayalleri doldurmuş semanın katlarını.
17.03.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Mevla’m Kulum Gel Dedi
Mevla’m Kulum Gel Dedi
Yüreğim kanlı niran,
Of diyecek halım yok!
Olsa da hanem viran,
Tutunacak dalım yok.
Mevla’m kulum gel dedi,
Rahmetimi bul dedi,
Cennetimde gül dedi,
Vay! diyecek dilim yok.
Ben oldum yola revan,
Kalmadı dizde derman,
Meçhul değil bu kervan,
Sakın deme yolum yok.
Dünyada yoktur neşe,
Satar ikiye, beşe,
Yaşarsın düşe düşe,
Doğrulacak belim yok.
İllet kalbi basalı,
Gönül gamlı, tasalı,
Eridim mum misali,
Savrulacak külüm yok.
Ecel der, selvi boya,
Son kez bak doya doya,
Sonra dal şu uykuya,
İman varsa ölüm yok.
Yürek pişmiş, neylerim!
Dil döndükçe söylerim,
Hep dünyaya meylerim,
Haktan başka gülüm yok.
Mustafa HOŞOĞLU
30.03.2016
Niran: Ateşler
30 Mart 2016 tarihinde Rahmeti Rahmana
Kavuşan Sevgili Yeğenim Rahimeye.
Mustafa Hoşoğlu
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Mevla'm Şükredin Diyor

Secde edip başını
Öne eğen yok mudur?
Mevlam şükredin diyor
Bir kul için çok mudur?
Mülk Allah'ın değil mi?
Niye olunur şaki?
Nimete şükret diyor
Ecriniz olsun baki.
Gel el bağla Divana
Zayi olmaz kuruşun
Hak yolda yalpalama
Vahdet olsun duruşun
Yollarda kir, çamur var
Her gördüğüne değme
Secdedir özgürlüğün
İblise boyun eğme.
Gökte yıldızlar sönmez
Küfründe yapsan inat
Allah'ın elindedir
Şu kusursuz kainat.
Kalbin kasavetine
Fayda veremez kibir
Kul haddini bilmeli
Yalnız Allah'tır Kebir.
Sürçü lisan affola
Sözümde varsa hilaf
Tek doğru söz Kurandır
Onda olmaz ihtilaf.
15.06.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Mevsim Hazan Olunca
Mevsim hazan olunca
Yaprağım gazel olur
Yar senin kollarında
Ölüm de güzel olur.
Kaleler yaptım kumdan
Ne zırhım var ne surum
Avizelerim mumdan
Hayaldir tek kusurum.
Ben selsefe edemem
Beynim nakıs azalı
Ayar tutturamadım
Sen kimyamı bozalı
Kerahet ile caiz
Yanaşma diyor takva
Adam alacak faiz
Benden istiyor fetva.
Korona oruçlu mu?
Teravih'e gider mi?
Tıptan daha güçlü mü?
Üç beş ayda biter mi?
Sanat dediğin olgu
Değil Haktan ıramak
Sanatın asıl özü
En Güzeli aramak.
Benim gönlümde şiir
Acının dumanıdır
Sanatta Hakkı bulmak
Ruhumun limanıdır.
Beni terk edeceksen
Çek yüzüme bir perde
Bakmaya dayanamam
Ayrıldığımız yerde.
Mustafa Hoşoğlu
09.05.2020
Mustafa Hoşoğlu
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Mevsimin Son Demi Geldi
Mevsimin Son Demi Geldi
Son yaprağım düştü daldan
Mevsimin son demi geldi
Dediler çık sen bu yoldan
Tabut denen gemi geldi.
Ben omuza çıkmam dedim
Yükseklerden bakmam dedim
Hayallerim yıkmam dedim
Dere durdu, kumu geldi.
Bahar dedim, niye hazan?
Bu fermanı kimdir yazan?
Nerden geldi kuyu kazan?
Lamba söndü mumu geldi.
Ben istedin uzun ömür
Ekmek olsun dedim hamur
Dediler su aldı kömür
Fosillerin hamı geldi.
Hiç düşmedim böyle dara
Haber beni soktu zora
Ruhum sanki düştü kora
Neşem gitti gamı geldi.
Kalk dediler sefer vakti
Ecel denen gemi kalktı
Bu kadardı nefsin akdi
Vaatlerin tümü geldi.
Mustafa HOŞOĞLU
25.10.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Meyvelerin Dilinden
Meyvelerin Dilinden
Rabbim ne güzel ekti,
Daim Ehad ve tekti,
Nimetlerin içinden,
Canım böğürtlen çekti.
İnciri, salatası,
Şeftali can gıdası,
Yeryüzü kurulalı,
Görülmedi hatası.
Armuda gel armuda,
Yiyen kalkar amuda,
Sararmış ve kızarmış,
Yelken açmış umuda.
Kestanenin kumuşu,
Yiyen çıkar yokuşu,
Dizilmiş tane tane,
Her biri Cennet Kuşu.
Zirveyi çeker kıraz,
Olsa da yesem biraz,
Kanı, ruhu temizler,
Ne cin kalır ne maraz.
Cevizsen dışın kara,
Yokluğun kalbe yara,
Rabbim nasip eylesin,
Gönlüm düşmeden dara.
Çileğin tadı güzel,
Mevla’m yaratmış özel,
Yiyen morali bulur,
Okusun şarkı gazel.
İncir gelmez oyuna,
Yatmış koyun koyuna,
Ağan paşan görmeden,
İkram eyle dayına.
Fındık serilmiş yola,
Karıştır sağa sola,
Hava güneşli ise,
Bir an verilmez mola.
Karayemiş yemiştur,
Gören meyve demiştur,
Ondan yiyip doymayan,
Murada ermemiştur.
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Mustafa Hoşoğlu
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Mısır-ekmek
Mısır-Ekmek
Mısır ekmek lahana
Doldur gelsin sahana
Bunun dengi bir taam
Gelmemiştir cihana.
Mısır ekmek fırından
Kırma, tüter arından
Cumuru yemiyenler
Umudu yok yarından
Mısırı patlatırsın
Tavada zıplatırsın
Çay ile avuç avuç
Öğünü atlatırsın
Yoktur teyyarem, filom
Seksene yakın kilom
Dolmasa da boş değil
Babadan kalma filem.
Turşu kurdum tuz ile
Yemem onu buz ile
Aklı olan evlenmez
Sevmediği kız ile.
Turşuyu kavururum
Soğan gibi tavada
Kendimi savururum
Doğan gibi havada.
Mustafa Hoşoğlu
23.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Mışıl Mışıl..........O
Mışıl Mışıl
Geldi geçti yanımdan,
Bir şey koptu canımdan,
Bir yakınlık hissettim,
Sanki kendi kanımdan.
Bir sarı gül misali,
Görülmedi emsali
Fırladı göz bebeğim,
Sanki sevda masalı.
Gözlerin ışıl ışıl,
Bakarken yeşil yeşil,
Kollarımın üstüne,
Uyusan mışıl mışıl.
Öldüm aşk yarasından,
Gözünün karasından,
Yıldızlar ışık saçar,
Kirpiğin arasından.
Bayıldım tatlı söze,
Vuruldum mavi göze,
Düştü soğuk terlerim,
Derman kalmadı dize.
Yanakların lale mi?
Kaşa çektin kalemi,
Yarim gel dur karşımda,
Seyredeyim alemi.
Elim kolum titredi,
Aşk pınarım kükredi,
Gönülden tasdik ettim,
Şanı Yüce Kudreti.
Değdi bana kanadı,
Yüreklerim kanadı,
Bu ne Ala Musavvir?
Takdir ettim sanatı.
Musavvir: Tasvir eden.Şekil ve suret çizen.Her şeye güzel şekil ve suretler veren
Allah(C.C.)
Mustafa Hoşoğlu
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Mikdat Hocamla Hasbıhal
Mikdat Hocamla Hasbıhal
Bu hoca başka hoca,
Osmanlı’dan iz taşır,
Kalemi hoş, sesi gür,
Hakk yolunda mübaşir….M.H.
Yok muydu başka işin
Eyledin beni teşhir
Yakında geliyorum
Oluruz haşır neşir……M.B.
Hoş gelişlerin ola,
Gönlüm izini taşır,
Yüreğim darlanınca,
Okursun bana aşir…….M.H.
Elbet okurum elbet
Kamuoyunu celbet
İza cae vettebet
Sen de oku ve şaşır……M.B.
Dedun ise Bismillah,
Uzak değil Nasrullah,
Ben talimden nakısum,
Sen tecvit ile pişur…….M.H
Geldim masama geldim
Elime kahve aldım
Düşüncelere daldım
Sigara yakan ışır! .......M.B.
Balkona çıkacağum,
Bir duhan yakacağum,
Sen de al tabakayı,
Ciğerlerini şişur………M.H.
Bu da başa bir bela
Bırakamadık hala
İçmeyene ne ala
Onlar yaramı kaşır……M.B.
Duman çıkar süzülür,
Koku tenden sezilir,
Hem yapar hem üzülür,
Adı üstünde beşer……..M.H.
Mustafa Hoşoğlu-Mikdat Bal
27.02.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Milyon Peşinde
Peygamber fakir idi
Sahabe şakır idi
Sabreder, zakir idi
Derken milyon peşinde.
Çalış, kazan, infak et
Hedefini ufak et
Hakkı gizle, nifak et
Derken milyon peşinde.
Hep kanal kanal koştur
Hem ağlat hem de coştur
Dunyada mal, mülk boştur
Derken milyon peşinde.
Göğe bak diyor Celal
Aya yakışmış hilal
İşkence çekmiş Bilal
Derken milyon peşinde
Ey Resul, ey sahabe!
Mekke, Medine, Kabe
Cenneti ettim hibe
Derken milyon peşinde.
Sen av ol, çıkma ava
Çok kutsaldır bu dava
Anlatılmaz bedeva
Derken milyon peşinde.
Kapılma her akıma
Koş gel bizim takıma
Biz alırız bakıma
Derken milyon peşinde.
Gözünden kaçsın uykun
Halis olsun her duygun
Saltanat bana uygun
Derken mılyon peşinde.
Ufkun olmasın engin
Dünyada yoktur dengin
Çalış, beni yap zengin
Derken milyon peşinde.
Hakk bana gelin diyor
Tek ilah bilin diyor
Kul, kulla olun diyor
Derken milyon peşinde.
Mustafa Hoşoğlu
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Mimarı Yoktur
Mimarı Yoktur
Merhamet duygusu doğuştan gelir,
Projesi çizilmez, mimarı yoktur.
Hatanı görsen de elden ne gelir
Kırılan kalbimin imarı yoktur.
Ektiğin zehirler kârın olacak
Sunduğun acılar narın olacak
Dününü ararken yarın olacak
Virane gönlümün umarı yoktur.
Kalbime sormadın hükmü verirken,
Halimi görmedin sensiz erirken
Gidişi unuttun dönüp gelirken,
Mutluluk servettir, kumarı yoktur.
Gelecek uğruna sarstın güveni,
Dostunu satarak sevdin öveni,
Çok gördük sonradan dizi döveni,
Tecrübe yaşanır, MR'ı yoktur!
Huzurlu yuvayı sarayda sandın,
Aklına güvendin, nefsine kandın,
Dışardan gülerken içerden yandın
Bozulan doğanın tımarı yoktur.
Dakkalar,saatler, bir çok evreler,
Haftalar,mevsimler,yıllık devreler,
Takdir-i İlahi ömrü çevreler,
Serpilmiş zamana,tomarı yoktur!
Mustafa Hoşoğlu
07.12.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Miraç
Miraç
Allah’ın davetiyle başlayan bir yükseliş,
Olgunlaşan ruhlarda sonsuzluğa yüceliş,
O Sonsuzluk Katından döner hediyelerle.
Arınalım kirlerden, Hakka olsun yöneliş.
Miraç, yükselmek demek melekut alemine,
Rabbim hayırla alsın bizi de kalemine,
Cennetini yazarak ikram eder inşallah,
El açıp sığınalım Mevla’mın selamaına.
Miraç, bir merdivendir, çıkılır namaz ile,
Kararmış kalplerimiz boyanır beyaz ile,
Mekke-Kudüs arası İsra ederken gönül,
Gecenin karanlığı nurlanır niyaz ile.
Miraç, Habibe ikram, gönlüne tesellidir,
Akılları durduran Sonsuz Sevgi selidir,
Bu sevgi karşısında kahrolur zalim putlar,
Zulüm; zalimin huyu, sıfatından bellidir.
İsra denen yolculuk gecenin gizlerinde,
Böylesi yaşanmadı tarihin izlerinde,
Algılamaktan aciz örümcek beyinlerin,
İdrakleri küflenir karanlık tezlerinde.
Sorgu sual ettiler açlık ile tokluğu,
Beyinler karıştırdı varlık ile yokluğu,
Rabbimin Kudretini hesaba katmayanın,
Aklına takılmaz mı mesafenin çokluğu?
Miraç, keyfiyet değil Rahmanın davetidir,
Hikmeti sual olmaz: O, Ezel, Ebedidir,
Kulunu darda gördü, rahatlatmak istedi,
Sonsuzluk ikramının yüce bir hikmetidir.
Yolculuğun aracı Cennet patentli Burak,
Saniyeler içinde Mescid-i Aksa durak,
Zamandan ve mekandan münezzeh Ol Kudrete,
Yarattığı alemde olur mu bir yer ırak?
İsra, Miraç olayı basit yolculuk değil,
Hikmetleri önemli, sade elcilik değil,
Bilgi araçlarımız çözemez mucizeyi,
Bize düşünmek düşer, şeklen kulculuk değil.
Sitretül Müntehada Cibril çıktı aradan;
Artık gelemem dedi, yolum döner buradan,
Rabbim seni bekliyor, git de gör Cemalini,
Yükseliver katına, sonsuz ikram oradan.
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Mustafa Hoşoğlu
21.07.2009
Mustafa Hoşoğlu
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MSN de Virüs Var
MSN de virüs var bu gün çet yapamadum,
Manitanın yüzüne cam açıp bakamadum,
Gözden ırak olunca gönülden ırak oldi,
Bir rabıta kurup da kalbine akamadum :)))
24.11.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Muharrem Ayı
Muharrem Ayı
Allah Ayı Muharrem bolluk, bereket ayı,
İlahi Feyiz ile coşuyoruz sofrada,
Adı ile müsemma himmet, merhamet ayı,
Deruni güzelliğe koşuyoruz sofrada.
Geldi Muharrem ayı nezaket var sofrada,
Nuh Tufanından kalan hareket var sofrada,
Kutlu Geminin yükü, bereket sofrada,
İhlasla harmanlanıp taşıyoruz sofrada.
On ile anılmanın var onlarca hikmeti,
Kah mucizeyi gördük, kah gördük bereketi,
Her birisi kafidir almak için ibreti,
Nurani güzelliğe şaşıyoruz sofrada.
Bu gün on peygamberin ikramı buluşu var,
Firavun ordusunun suda yok oluşu var,
Tövbelerin kabulü, derdin silinişi var,
İsa'nın doğuşunu yaşıyoruz sofrada.
Bu gün Hazreti Yusuf kuyudan çıkacaktır,
Hazreti Yakup ise nur ile bakacaktır
Hakkın Eyyup Nebiye şifası akacaktır
Gemi ile Cudiyi aşıyoruz sofrada..
Tarihi karalayan kirli bir pasımız var,
Hüseyin şehit düştü, ebedi yasımız var!
İnsafsız katillere yürekten sesimiz var,
Dinmeyen yaramızı kaşıyoruz sofrada!
Mustafa Hoşoğlu
18.12.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Mukaddes Davada Ölüm De Güzel.
Mukaddes Davada Ölüm De Güzel
Hastalık beşerin özünde olur,
Arınmış ruhlara bilim de güzel.
Güzellik insanın sözünde olur,
Mutmain yürekte ilim de güzel.
Dikenden beridir ışıklı yollar,
Yolcuyu menzile gece de yollar
Oyuncu sabırlı,yorulmaz kullar,
Senaryo güzelse, film de güzel.
Tövbeyi bilmeyen nefis arınmaz,
İlahi edebe isyan yaranmaz,
Güzellik ölçüsü şerde aranmaz,
Bülbül-ü zakirse dilim de güzel.
Cömertlik yolunda boşalt keseni,
İnfak et malını satmadan seni,
Huzurlu yuvanın ihlas deseni,
Yamadan yapılmış kilim de güzel.
Tefekkür ve iman altın, safirdir,
Şeytana uyanın cürmü kesirdir
İnkara sapanın vasfı kafirdir,
Uslanmaz nefise zulüm de güzel.
Hakikat yolcusu sormaz uykuyu,
İmanın tadında yaşar duyguyu,
Güvenlik aramaz, bilmez kaygıyı,
Mukaddes davada ölüm de güzel.
Mustafa Hoşoğlu
27.03.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Mutluluğun Gölgesi
Mutluluğun Gölgesi
Ne ayın şairiyim ne de günün gözdesi,
Şu akılsız başımı taşır durur gövdesi,
Milyon aramıyorum,yeter bana yüzdesi,
Acep bir gün uğrar mı mutluluğun gölgesi?
Hayatın kırağısı ak eyledi saçımı,
Şu zaman tüneline gömüverdim acımı,
Sırrımdan uzak tuttum dostlarımı,bacımı
Bilmem beni duyar mı mutluluğun gölgesi?
Bin kez teğet geçtiyse daha fazla deneme,
Teselliden ısınmam, buz yer etti sineme,
Bir ömrü feda ettim,değmese bu seneme,
Beni de can sayar mı mutluluğun gölgesi?
Sözlerim sitem değil,özümle söyleşidir,
Aklıma sorarsanız, doğrusu böylesidir,
Hatalardan ders almak beşerin meyvesidir,
Yanılırsam kaçar mı mutluluğun gölgesi?
Dileyen kaçsın benden,dileyen de görmesin,
Hakk bildiğimi derim, isteyenler sevmesin,
Yeter ki Mevla’m bizi asilerden bilmesin,
Liva-ül Hamd açar mı,Mutluluğun Gölgesi...?
Mustafa Hoşoğlu
27.04.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Mutluluk
Mutluluk
Mutluluğun nisabı kolay gelmez hesaba,
Yoluna düşen yürek kor misali yanıyor,
Çok uzun bir yolculuk, değil yakın kasaba,
Bazen yakıt tükenir, bazen motor donuyor.
Mutluluk bir uçan kuş,kanatsız zor erilir,
Bir ömür uğraştırır, mücadele verilir,
Umut boşa çıkınca sinirlerin gerilir,
Adresi bilmeyenler avucunda sanıyor.
Aradığın adresler çıkmaz sokak olmasın,
Kaynağından dile ki avucun boş kalmasın,
Hayal kırıklığıyla gözün yaşla dolmasın,
Boşa geçen bir ömür hep nedamet banıyor.
Taşıma sular ile değirmen nice döner?
Yeli görünce kaçar elinde duran fener,
Görevleri bitince yıldızlar bile söner,
Faniye tutulmakla ancak yürek kanıyor.
Mutluluk manevidir; ne pasta ne börektir,
Mevla’sıyla barışık, tatmin olmuş yürektir,
Hakikat Deryasında çekilen her kürektir,
Dergâhı çilehane sananlar boş dönüyor.
Mutluluk bir sevgidir, sevmeli dağı, taşı,
İnsanlığa hizmettir, silmeli akan yaşı,
Zulüm nefsine ise; affeyle, çatma kaşı,
Ehli irfan hiddeti iman ile sönüyor.
Ey benim gönüldeşim! gel işin özüne in,
Mutluluğun kaynağı Hakkın yelkenine bin,
Yüreğin tatmin olsun, ne iz kalsın ne de kin,
Sünnetullah Sofrası ab-i hayat sunuyor.
Mustafa Hoşoğlu
28.11.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Mutluluk 2
Mutluluk parada, gerisi yalan(!)
Çoğunluk gözünde bu imiş yasa.
Fakirlik yuvayı edermiş talan,
Haneye girince bitmezmiş tasa.
Kalpleri kin sardı, hırs ile dolmuş,
Beyinler uyuşuk, maddeye dalmış,
Manevi değerler gölgede kalmış,
Simalar gülmüyor boş iken kese.
Sevdanın adı var, sevgi haftalık,
Aşk denen kavramı yıktı softalık,
Sadakat bin parsel, saygı paftalık,
Nikaha gerek yok, beyhude masa(!)
Bitmeyen emeller aşkı öldürür,
Şeytana gün doğar, nefsi güldürür,
Kaybolan sevgiyi nefret doldurur,
Topuklar yamulur yan basa basa.
Zamane gençliği havada gezer,
Yıldıza gülerken bulutu süzer,
Fırlayan mekiğe rotalar çizer,
Uçuşan hayale çaresiz NASA.
Yürekler doyumsuz, pula kul olmuş,
Modaya taptıkça libas çul olmuş,
Haramlar revaçta, helal dul olmuş,
Kulaklar kapalı Hakk diyen sese.
21.02.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Mutluluk Nerede?

Mutluluk Nerede?
Aşk denen gizemi görmedim, bilmem
Mutluluk nerede, kimin ilinde?
Kaderin bu deme oyuna gelmem
Acı da, neşe de zalim elinde
Şu akan dereler denize kandır
Bulutun yaşları toprağa candır
Vuslat haber olsa uçtuğum andır
Derdimin dermanı yârin dilinde
Sazım hep elimde, gam başındayım
Dört mevsim yaz olsa, ben kışındayım
Bir damla huzurun savaşındayım
Baharı görmedim sevda yolunda
Dilim sustu yine, yürek dil oldu
Yalan rağbet gördü, doğru el oldu
Uzayan umutlar saza tel oldu
Tozlarım savruldu aşkın yelinde
Unum hasret unu, azığım elem
Dünyaya geleli bitmiyor çilem
Umutsuz halimi yazamaz kalem
Bir közüm kalmadı sevda külünde
Ah etsem ne fayda, dolmadı çile
Hasretim depreşti, vuruyor dile
Ey gözüm! Yaşını dök bile bile
Senin son umudun sazın telinde
Mustafa Hoşoğlu
18.11.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Müdür Müdür Müdür?
Müdür Müdür Müdür?
Kampanya başlayalı gel de gör halimizi,
Şu sınırsız mesai bağladı elimizi,
evden bilgimiz var ne de dostlardan haber,
Uykusuz yorgunluklar yamulttu belimizi
Mesai sonsuz ama ücrete tabi değil,
Hamallık eserimiz başarı bizden değil,
Alkışlık durumlarda unutulur payımız,
Hatalar dikkat çeker marifetimiz değil.
Gündüz ötemiyoruz olmuşuz gece kuşu,
Bilmem nasıl çıkarız bu kadar dik yokuşu,
Çıkarken yollar serbest inerken yasaklanır,
Çalışanı yoran şey yalakanın duruşu.
Her kes bir şey peşinde:Nasıl ederim rahat,
Şu nöbet listesini değiştirin her saat,
Herkese özel formül bir gün bulunacaktır,
Şimdilik fabrikada bekle yirmi dört saat.
Her saat tekmil vermek bilmem ki mümkün müdür?
Müdür bey söyler misin sizce de uygun mudur?
Fabrikanın müdürü ne çabuk değişiyor?
Sabahtan erken kalkan o gün müdür o mudur?
27.05.2005
Derepazarı/Rize
Mustafa Hoşoğlu
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Ne

Müebbetmiş
Müebbetmiş
Vicdan-insaf savaşı
Adaleti gölgeler
Menfaatı taç ettin
Nerde kaldı ilkeler?
Namazdaki huşudur
Yücelişin kendisi
Gerçek gönül kuşudur
Hakimin efendisi.
Zalimin her bir işi
Hesaba katılmalı
Bir saat olsa bile
Zindana atılmalı.
Kuma, kuma üstüne
Gelin gider kız gelir
Ben sabunluk olmuşum
Müebbetin vız gelir.
Çoğu 90 lık moruk
Yaştan berat almıştır
Verdiğin o müebbet
Kağıt üstü kalmıştır.
Yaşları kemal buldu
Ceza değmez hiçine
Verdiğin müebbetin
Tüküreyim içine.
Bu zalimler gülerdi
Mazlum aman dilerken
Kararı dinlemişler
Bıyıkaltı gülerken.
Kuru dal yeşerir mi?
Her saat ötse guguk
Geciken adaleti
Adalet saymaz hukuk.
Mustafa Hoşoğlu
14.04.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Na İnume Da Matas
Na İnume Da Matas
Na inume da matas
Stekun omon skodiya
Din kardiyas ulebo
Eğvalna si fodiya.
Na inume da matas
Derun pola emorfa
Eğabose ibesme
Har an delis dimşim fa.
U çeğrikas ağabi
Eblasa da psematas
Esi deris din cebim
Eğo dero da matas.
An da erde avgustos
Leftokara sorevum
Ela krat aso şerim
Andama as xorevum.
Ason barxar erxume
Do ğomarim fteriya
Sin kardiyam absomo
İ sevdam uderiya.
Kahum so xorto epan
Kerendi kopanizo
Di sevdamo do nema
Voyzo ce kakanizo.
Mustafa Hoşoğlu
01.03.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Naat,Hakk Katında Övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Naat
Naat
Hakk Katında Övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Şanından söz ederken naçar kalıyor ilim,
Ben nakıs bir kul iken nasıl anlatsın dilim?
Kalemim hicap duyar, titrer parmağım, elim!
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Sen, sebebi kainat, gönüllere kazılan,
Adın, Hakkın adıyla bir okunup yazılan,
Yıkıldı şer düzeni, felah buldu ezilen,
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Doğuşunla beraber yere serildi putlar,
Çöktü küfür sarayı, yeşerdi pak umutlar,
Hak-Batıl ekseninde belli oldu hudutlar,
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Daha bir çocuk iken ahlakınla sevildin,
En güzel hasletleri sergilerken övüldün,
“El Emin” vasfın ile dilden dile anıldın,
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
İbrahim’in(a.s.) duası seni işaret eder,
Adının hürmetine Adem(a.s) Mevla’ya gider,
Çaresiz gönüllerin hüznü seninle biter,
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Bulutlar yollarında, üzerinde pervane,
Seni görenler aşık, görmeyenler divane,
Sana salat edenin kalbi olur nurhane,
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Sen Hatemul Enbiya, insanların güzeli,
Nübüvvet nişanları yollarında dizili,
Cennetin kapısında güzel adın yazılı,
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Artık Hakk Bilinecek, puta tapılmayacak,
Kız evlat doğdu diye hicap duyulmayacak,
Her doğanın hakkı var, fıtrat bozulmayacak,
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
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*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Riya, inkar, ihanet, her biri bir aşiret,
Menfaat yollarında kilitliydi basiret,
Nurun bekası için hicret oldu işaret,
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Takvanın neferleri yarışırken ecirde,
Halisane dualar Hakka erer fecirde,
İman tomurcukları güle döner içerde,
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Ahlak, iffet, tevazu senden hiç eksilmedi,
Tüm acılara rağmen umudun kesilmedi,
Çile takvaya döndü, kulluğun bükülmedi,
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Ol Baki-ul Ebedi, selamette ol dedi,
Salat-u Selam ile gönüllere dol dedi,
Tahiyyat örneğinde şerefini bul dedi,
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Gönül zenginliğinde dağlar taşlar yeşersin,
Meleküt Aleminin imrendiği beşersin,
Sitretül-Münteha’yı Miracınla aşarsın,
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Gecelerin kandili, kulluğun saf meyvesi,
Hoşgörünün odağı, merhametim nüvesi,
Cennetin anahtarı, hasenatın ivmesi,
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Gönüllerin ilacı, garibin ilgilisi,
Tevazünün önderi, ümmetin bilgilisi,
Müminlerin baş tacı, Allah’ın sevgilisi,
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Bulunduğun mekanlar tıpkı nurdan bir hane,
Nazar ettiğin gönül olur Sultan, Sultane,
Senden uzak kalınca hemen ağlar Hannane?
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Nice katı yürekler çeşmenizde arındı,
Ol Ömer-ul Faruk’un muhabbeti derindi,
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Şu Halid bin Velid’in huyu artık serindi,
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Cibril ile ulaştı Nur Kokulu Ayetler,
Seni takip eyledi evliyalar, seyitler,
Hu! Demeyi öğrettin, dilimizde beyitler,
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Nurani ikliminde şereflendi zamanlar,
Bilal’ın sesi ile parlar kutlu mekanlar,
Miraca çağırıyor müezzinler, ezanlar,
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Şerefin kuşatmıştır her arayıp soranı,
Gönderdiğin hırkanla hemhal oldu her anı,
O mübarek kokunu, koklar Veysel Karani,
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Emniyetin sırları, kerametleri sende,
Sana düşman olanın emanetleri sende,
Ol Gafur, Ol Rahmanın merhametleri sende,
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
İmanın bereketi kalbe ederken eşlik,
Kavuran sıcaklara sevgin oldu güneşlik,
Korlaşmış yürekleri serinletti kardeşlik,
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Şefaatin olmazsa kim olur benim Velim!
Bir şükürden acizim, Mevla’ma malum halim,
Rabbim himmet bahşetsin O’nu zikretsin dilim!
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Uyar, uyandır bizi, gaflete düşmeyelim
Cehlin yaralarını yeniden deşmeyelim,
Uzat himmet elini narlarda pişmeyelim,
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
Ben biçare bir kulum, halimi biliyorum,
Yürek coşup akmıyor, lekemi siliyorum,
Gül kapına sığındım, şefaat diliyorum!
*Sen; elenmiş, süzülmüş, seçilmiş Mücteba’sın!
*Hakk Katında övülmüş Muhammed Mustafa’sın!
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mustafa Hoşoğlu
11.01.2012
Muhammed: Övülmüş,övülen.
Mustafa:Arınmış,süzülmüş,seçilmiş. Hz. Peygamberin isimlerinden
Müctebâ: Seçilmiş, seçkin. Hz. Peygamberin isimlerinden.
Hannane: Resûlullah efendimizin dayanarak hutbe okuduğu, Mescid-i Nebevî’de dikili
bulunan hurma kütüğü.
Resûlullah efendimiz, Medîne’de Mescid-i Nebevî’de, hutbeyi, Hannâne’ye dayanarak
okurlardı. Minber yapılınca, Hannâne’nin yanına gitmedi. Ondan ağlama seslerini, bütün
cemâat işitti. Bunun üzerine Resûlullah efendimiz minberden inip, Hannâne’ye sarı
lınca, sesi kesildi; “Eğer sarılmasaydım, benim ayrılığımdan kıyâmete kadar ağlardı”
buyurdu.

Muhammed: Övülmüş,övülen.
Mustafa:Arınmış,süzülmüş,seçilmiş. Hz. Peygamberin isimlerinden
Müctebâ: Seçilmiş, seçkin. Hz. Peygamberin isimlerinden.
Hannane: Resûlullah efendimizin dayanarak hutbe okuduğu, Mescid-i Nebevî’de dikili
bulunan hurma kütüğü.
Resûlullah efendimiz, Medîne’de Mescid-i Nebevî’de, hutbeyi, Hannâne’ye dayanarak
okurlardı. Minber yapılınca, Hannâne’nin yanına gitmedi. Ondan ağlama seslerini, bütün
cemâat işitti. Bunun üzerine Resûlullah efendimiz minberden inip, Hannâne’ye sarı
lınca, sesi kesildi; “Eğer sarılmasaydım, benim ayrılığımdan kıyâmete kadar ağlardı”
buyurdu.
Mustafa Hoşoğlu
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Nakışa Hasret!
Dilerim kaymasın hicve sözlerim!
İçimde tutsam da çıkışa hasret!
Gülmeyi özlüyor mahmur gözlerim,
Sevgiyle yeşeren bakışa hasret!
Gönülden infak et, kaçın seyirden,
Bir dirhem olsa da geçme hayırdan,
Hakka giden dizler kaçmaz bayırdan,
Düzlüğe çıkaran yokuşa hasret!
Bülbüller dillenir güller açarken,
Çölün yüzü güler bulut geçerken,
Toprak keyiftedir suyu içerken,
Kuruyan pınarlar akışa hasret!
Kulağa hoş gelir yarin sözleri,
Bir ömür silinmez gönül izleri,
İplikten ilmeğe aşkın cüzleri,
Sevdayı anlatan nakışa hasret.
Güvensiz umutun yoktur alanı,
Yerine konulmaz gönül talanı,
Erdemi mahveder sözün yalanı,
Muzdarip gönüller pak işe hasret!
08.06.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Namaz Da Kılacağum
Namaz Da Kılacağum
Sevdaluğun halleri
Beni fazla yorayi
Hangi güzeli sevsem
Paran var mi sorayi.
On bilezuk istedi
Dedi olsun burmali
İki takım pırlanta
Fazlası dünya mali.
Dedum biraz insaf et
Altun tavan eyledi
Bu derdini git anlat
Kuyumcuya söyledi.
Baba etti pazarluk
Kız vermem yemin ile
Dedum alayım oni
Doğrudan temin ile.
Dedum ver kızı bağa
Bindureyim pikaba
Dedi benum şartum var
İlan vermem ekap'a.
Dedi alursan beni
Hacı da olacağum
Elli yaşından sonra.
Namaz da kılacağum....Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
01.11.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Namım Yoktur
Namım yoktur, duyulmadı mahlasım,
Haktan gayrı yok âlemde bilenim.
Muradımdır: Daim artsın ihlasım,
Altın bulsun hallerime gülenim.
Olmaz derler fırsatların kazası(!)
Her bir işin vardır elbet cezası,
Tek dileğim, Yaradan’ın Rızası,
Olmaz olsun gözyaşımı silenim.
Gönül kırmaz sevgi deren ustalar,
Muhabbeti kalpten kalbe postalar,
Dilde kalsın eğer hoşsa besteler,
Varisimdir Hakkı okur çalanım.
Sır olanı nasıl görsün gözlerim?
Dünyalıktır cümle nefsi hazlarım,
Beşer isem hep hak olmaz sözlerim,
Konuşmasın kem halimi bulanım.
Bildiğimi bilmem diye sormuşsam,
Düz yol varken bayır ile yormuşsam,
Uçan kuşa bol vaatler vermişsem,
Bil ki, çoktur her konuda yalanım.
Hezeyana mana yükler sapmışlar,
Puta döner öz nefsine tapmışlar,
Cahilleri hizmetkârı yapmışlar,
Hubel olur, sen dedikçe kulunum.
04.08.2016
Hubel:Mekke’nin ve ilkel Arapların baş tanrısı
Mustafa Hoşoğlu
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Namın Pul Olsun.................O
Namın Pul Olsun
Yüreğim sevgisiz kalmayı sevmez,
İlginiz bu cana her dem bol olsun!
Takdiri görmese kimseyi övmez,
İkramı sevene tahtım yol olsun!
Kapım hep açıktır bana gelene,
Duam çok bol olur işi bilene,
Bibedel verirken içten gülene,
Sevgilim dediğim cömert kul olsun!
Aşkımı bulmaya çalışmaz isen,
Randevu yerinde buluşmaz isen,
Huyumu öğrenip alışmaz isen,
Değerin beş para, namın pul olsun!
Güzeli severim sorup bulursa,
Yüz kişi isterken beni alırsa,
Bendeniz dururken elin olursa,
Otuza gelmeden derhal dul olsun!
Bağlama çekersen kopsun iplerin,
Aşkıma gülersen batsın tiplerin,
Pas diye verdiğin bütün topların,
Her biri kalene varıp gol olsun!
Mangalı yakınca tutma rüzgara,
Közlerin kül olur, uçar ızgara,
Kalbime sormadan bakarsan kara,
Tarlanı yel alsın, bağın çöl olsun!
Çok şey mi istedim:İçten bir nazar,
Bu güzel simanı yutmadan mezar,
Gel deyip gelmemen keyfimi bozar,
Sevgilim dediğin kocan kıl olsun!
Gel barış yapalım, bırak inadı,
Yalvara yalvara dilim kanadı!
Aşkı bilen gönül bilir sanatı,
Coşarak uç bana, gönlün Nil olsun!
Mustafa Hoşoğlu
23.10.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Narın
Doyumsuz endamın mest eder beni,
İçime yangınlar düşürür narın,
Sabırsız hallerim test eder beni,
Kabarır yüreğim, şişirir narın.
Yalandır, inanma darılsam sana,
Kendime kızarım kırılsam sana.
Mum gibi eririm sarılsam sana,
Kor yakar içimi, pişirir narın.
Bu hayat zor bana aşkın olmasa,
Kulağım paslanır namen dolmasa,
Aklıma dur derdim sende kalmasa,
Canımı bedenden aşırır narın.
Gülüşün neşemdir, sevdan haz bana,
Cilvene doyamam, nazın az bana,
Aklından geçeni sen de yaz bana,
Bu aşkı içimden taşırır narın
O yıldız gözlerin sıcağım olsun,
Uykunun mekanı kucağım olsun,
Bahçende goncalar çiçeğim olsun,
Dalımda gül olup yeşerir narın.
18.05.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Nasıl Bir Güzel?
Nasıl Bir Güzel?
Güzeller konusunda mezhebim pek geniştir,
Dünya güzeli ise aramam miss modeli,
Kusursuz olanlara samimi serzeniştir,
Gönlümdeki saraydır her güzelin bedeli.
Manken olmasın ama mankeni aratmasın,
Can evime girince kalbimi karartmasın,
Güller kıskansın yeter başka bir şey istemem,
Allah’ım benzerini bir daha yaratmasın.
Sarışın adı ile, esmerin pek tadı var,
Kumralı gören var mı yüreğimde yatı var,
Kara göz yakar beni,ela göz öldürüyor,
Irkçılığı hiç sevmem, hepsinin hayatı var.
Çok özellik aramam, nadide olsun yeter,
Kalbini bana versin, gönlüme dolsun yeter,
Kavursun bakışları, aşkı ile kör etsin,
Endamı bir içim su, gönlüme gülsün yeter.
Bir köşeye sıkışıp olamam fanus gibi,
Benim yüreğim engin coşar okyanus gibi,
Birini sevmek ile üzemem gerisini,
Söz güzeller olunca severim Yunus gibi.
Esmer de Allah kulu, kumral da Allah kulu,
Sarışına açıktır her dem kalbimin yolu,
Kanıma işleyip de yüreğimi çalarsa,
Gözüm görmez dünyayı, aramam sağı solu.
Severim ince beli sarılması kolaydır,
Balık eti şifadır, bulunması olaydır.
Selvi boyu görünce eririm karşısında,
Minyon tipler tatlıdır, bakışı dolunaydır.
Asla hayır diyemem özüme özel ise,
Huyu huyuma uygun, ruhu da güzel ise,
Ocağıma girince biter arayışlarım,
Tapusunu isterim endamı izel ise.
Güzele takılınca dökülür güzel sözler,
Daha neler yazdırır serapta şule gözler,
Aşkınla hemhal oldum, tarifinden acizim,
Kopup ayrıldı bir bir tenimdeki tüm özler.
Asalet de güzeldir, soysuz ise kaçınız,
Huy güzel, ahlak güzel, kapıları açınız,
Zenginlik ve güzellik olmazsa olmaz değil,
Efendimiz buyurur: "Dindar olsun tacınız".
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Hoşoğlu atar tutar zamanı bol olunca,
Hesapsız iş yapmıyor yerde gezen karınca,
Bu nasıl bir gönüldür çizilmedi sınırı,
Bilmem ne anlatacak Hak hesabı sorunca?
Mustafa Hoşoğlu
01.02.2010
Fadimenin abisi yanında idi bu gün
Seyreyledi Hoşoğlu,ilhamı gelmişti dün
Kalemi konuşturdu,güzelliğinle öğün
Fadimeyi anlatır bu dörtlükler büsbütün....Ahmet Arslan
Mustafa Hoşoğlu
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Nasıl Gelem?
Yalnız isen gel diyorlar,
Sen de bizle gül diyorlar,
Gel de götür dedim amma,
Sor adresi, bul diyorlar.
Nasıl gelem, yol iz bilmem?
Yaya kaldım hiç hız bilmem,
Gönlüm buruk, tenim soğuk,
Hep kıştayım bir yaz bilmem.
Uğramadan geçti Mehmet,
Selam sebat kesti Ahmet,
Yaradanım olmasaydı,
Göremezdim bir gün rahmet
Aç gezerim, bilmem tokluk,
Şair etti beni yokluk,
Bir başıma geçti ömrüm,
Hayalimde kaldı çokluk.
Dert bir değil, yüzü aştı,
Gören kaçtı, duran şaştı,
Bastığım dal çürük imiş,
Projelerim suya düştü.
Ne sağdayım ne de solda,
Nasip Haktan, değil kulda,
Bir derdim var dağlar gibi:
Yar gelmiyor, gözüm yolda.
11.05.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Nasıl Oldun?
bilmem neden nasıl oldun
kopya idin, asıl oldun
güle namzet gonca iken
dilden dile vasıl oldun
Mustafa Hoşoğlu
06.08.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Nasıl Olur
Nasıl Olur
Bu sevda ateşi pişirdi beni
Rüzgarın önünde kül nasıl olur?
Yar aşkın çöllere düşürdü beni
Yolunu kaybetmiş kul nasıl olur?
Gözüne bakınca gönlüm şen olur
Deryana düşende arzum en olur
Ben senin olunca ruhun ben olur.
Bu zevki anlatan dil nasıl olur?
Şu sonsuz deryanın bilmem ucu ne?
Göz gördü tutuldum, kalbin suçu ne?
Yar düştün şu mavi gözün içine.
Rotamı şaşırsam yol nasıl olur?
Cemalin gülünce güle benziyor
Dudaklar en leziz bala benziyor
Endamın aşk kokan yele benziyor
Yar seni sararken hal nasıl olur
Yar uzat öpeyim narin elini
Sıkıca sarayım zarif belini
Kalp dile gelince sıkma dilini
Arılar seyretsin bal nasıl olur.
Yüzüme gül yarim, çatmasın kaşım
Yoluna düşeli hep eğik başım
Insafın var ise akıtma yaşım
Yağmura sor da gör sel nasıl olur.
Merhaba Hoşoğlu
01.05.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Nasıl Ötüşür Bilsen!
Ey Vatan! Seninleyim, beni uzakta sanma,
Hayalinle yüreğim nasıl yatışır bilsen!
Nankörü iyi tanı, tebessümüne kanma,
Karanlık odaklarda nasıl yetişir bilsen!
Vatanın yokluğunda neye yarar varımız?
Hainleri görünce bin kat olur arımız,
Şehide sarılmadan nasıl yaşar dirimiz?
Ruhum darbe fikriyle nasıl çatışır bilsen!
Sözcükler kifayetsiz halim tasvir etmeye,
Yaralarımı deşme, ramak kaldı bitmeye,
Kahpe yel doğuruyor, sakın durma tütmeye,
İçimdeki sessizlik nasıl ötüşür bilsen!
Yoruyor sahte hayat, öldürüyor densizlik,
Hicranın ateş topu, çekilmiyor sensizlik,
Sana musallat oldu din taciri dinsizlik,
Münafık yüzlü leşler nasıl sataşır bilsen!
Bir ümitli haberle kanatlanır hülyalar,
Cennet bağları gibi yeşillenir rüyalar,
Vatan sevgisi ile coşuverir deryalar,
Kalbim dar kafesinde nasıl didişir bilsen!
Vuslat uzaklaştıkça ağlarım emeğime,
Dökülen gözyaşlarım karışır dileğime,
Şehadet haberleri değince yüreğime,
İçimdeki ateşin nasıl tutuşur bilsen!
22.07.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Nasıl Tutuşur Bilsen! ............O
Nasıl Tutuşur Bilsen!
Nerde olsam senleyim, beni uzakta sanma,
Hayalinle yüreğim nasıl yatışır bilsen,
Seni terk ettim diye duyduklarına kanma,
Hicranın hasretime nasıl yetişir bilsen.
Sözcükler kifayetsiz halim tasvir etmeye,
Yaralarımı deşme, ramak kaldı bitmeye,
Ne durabiliyorum, ne hazırım gitmeye,
İçimdeki sessizlik nasıl ötüşür bilsen!
Yoruyor benli hayat, öldürüyor bensizlik,
Hicranın ateş topu, çekilmiyor sensizlik,
Ne isterim bilinmez, adı belki densizlik,
Ruhumdaki tezatlar nasıl atışır bilsen!
Ben senin yokluğunda dalgasız bir deryayım,
Denizleri kurumuş çöle dönmüş dünyayım,
Hayallerle sınırlı doğmamış bir sevdayım,
Şu dilsiz zerrelerim nasıl çatışır bilsen!
Bir ümitli haberle kanatlanır hülyalar,
Cennet bağları gibi yeşillenir rüyalar,
Üstüme gelir gibi fırtınalar, deryalar,
Kalbim dar kafesinde nasıl didişir bilsen!
Vuslat uzaklaştıkça ağlarım emeğime,
Dökülen gözyaşlarım karışır dileğime,
Kaçamak bakışların değince yüreğime,
İçimdeki ateşin nasıl tutuşur bilsen!
Mustafa Hoşoğlu
15.06.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Nasihat
Nasihat
Pişman olmamak için düşünmeden iş yapma,
Nimetlere şükreyle, azığın amel olsun,
İflas etmemek için dünya malına tapma,
Baki zenginlik için imanın temel olsun.
Bir gün yolu şaşarsan şu nefis âleminde,
Yol İblisin yoludur, yoğrulma eleminde,
Kılavuzun Nebiyse sen en güzel yoldasın,
Bütün yollar nurludur, hata yok kaleminde.
İster ıssız çöle düş, ister nar ortasına,
Sarıl Hakk’ın ipine, gir iman rotasına,
İhlâslı tevekkülle gör Rabb’ın Nimetini,
Çöl yeşile gark olur, nar cennet sofrasına.
Günahtan kaçmaz isen bilgin ne işe yarar?
Affı huy edinmezsen zararı seni sarar,
Nasihat ele ise hiç fuzuli uğraşma,
Bir körün meşalesi ancak kolunu yorar.
Merhamet sıfatınsa en güzel insan sensin,
Sevgi yakıtın ise en güçlü lisan sensin,
Ahlak ile hâllenip, edeple yaşıyorsan,
Yolların şereflenir, izzetle coşan sensin.
Mustafa Hoşoğlu
06.06.2009
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nasihat-ı Riv Riv
Nasihat-ı Riv Riv
Kariyerin 17
Daha reşit olmadın
Her şey kitap değildir
Gerçek ilmi bulmadın
Kalem yazmaz boyunu
Kitap demez soyunu
Şu ilahi mülakat
Bozar her bir oyunu
Mülakata seçilen
Karar verir acilen
Tam ondan sonra başlar
Nefsine uyan çilen
Sınav denen bir şekil
Ne terazi ne şakül
İşın erbabı başka
Ya başkandır ya vekil
Tanımazsan ağayı
Uğraşırsın bayağı
Muhalif davranarak
Bozma güzel doğayı
En çok soruyu yapsan
Ağzınla kuşu kapsan
Saygıda kusur varsa
Senin her şeyin noksan.
Gel ol uyumlu Uşak
Huyundan olsun şak şak
Mekânın çöl olsa da
Dalında açsın başak.
Mustafa Hoşoğlu
06.03.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Nataşa
Nataşa
Nataşa göz kırpıyor
İrina yandan bakar
Şarışını, kumralı
Cepten girip can yakar.
Oy Nataşa Nataşa!
Ne sürdün göze kaşa?
Senun gibi güzeli
Bela edemem başa.
Esmerin adı Vera
Olga'nın boyu uzun
Birisiyle çıkarsan
Birinde kalır gözün.
Otostop güzeline
Güvenip inanmayın
Güneşine aldanıp
Ateşinde yanmayın.
Bunlar geniş mezhepli
Her kucağa serpilir
Bakıp da heves eden
İmanından çarpılır.
Güzel, namuslu olur
Edeple süslü olur
Gavurun kitabında
Ar, namus puslu olur.
İman, haya kokmayan
Güzel olabilir mi?
Gözü dışa bakandan
Gönül dolabilir mi?
Güzel cebine değil
Yüreğine bakmalı
Anadolu misali
Aşkı huzur kokmalı.
Mustafa HOŞOĞLU
31.07.2018
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Mustafa Hoşoğlu
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Naz Eder Bana
Naz Eder Bana
Yârin bir gülüşü yakar âlemi,
Zemheri ayını yaz eder bana.
Kirpiğin üstüne çeker kalemi,
Edalı bakışlar naz eder bana.
O tatlı sözünü duydum duyalı,
Kalbime yar diye koydum koyalı,
Gözümün önünden gitmez hayali,
Geceme uykuyu az eder bana.
Karalar bağlarım yanımda yoksa
Sevgisi yetmiyor ne kadar çoksa,
Günün her anında gözüme baksa,
Yoruldun diyemem, söz eder bana.
Sevdamız yeşerir kâinat solsa,
Aşka hiç doyulmaz okyanus dolsa,
Bir toplum içinde susacak olsa,
Köşeden bucaktan göz eder bana.
Ben onu yar seçtim, o beni bilmiş,
Bensizlik fikrini kalbinden silmiş,
Acıma ağlamış, güldümse gülmüş,
Bir işmar eylesem yüz eder bana.
Kuğular misali sevdamız berrak,
Mutluluk sevene olmasın ırak?
Nihayet vuslattır bu yolda durak,
Bu aşkın her hali haz eder bana.
Mustafa Hoşoğlu
11.07.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Naz Olur
Naz Olur
kızın yorgani uşak
uşağunki kız olur
huylar olur yumuşak
soğuk gece vız olur.
maşuk yarini özler
kalpten dökülür sözler
aşkla bakışan gözler
ne söylese az olur.
bakışlar ışık saçar
dallarda çiçek açar
soğuklar hemen kaçar
tüm mevsimler yaz olur.
aşktır bülbül namesi
hoştur sevda hanesi
yar gönlün bir tanesi
sohbet dilde naz olur.
uygun çiftin dokusu
aşktır düğün takısı
yarin naif kokusu
hep elektrik faz olur.
hızlanınca nefesler
sevda yuvayı besler
duyulan garip sesler
sivri sinek saz olur.
Mustafa Hoşoğlu
02.12.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Nazar Ettiler Beni
Nazar Ettiler Beni
Yine aklum tutuldi
Bilmem ne yazacağum
Bu kızlarun yüzünden
Kafayi bozacağum.
Kızlar dert saya saya
Yazar ettiler beni
Ben boyle değil idum
Nazar ettiler beni.
Yureğume duşende
Yakmasan da kaynarum
Seni sevdum zannetma
Ben senunla oynarum.
Yürek içten yanarmış
Tütmez imiş bacasi
Ne doktoru bulunur
Ne de vardur hocasi.
Kız nedur bu hallerun
Tütmeden yanayisun
Kuş misun bülbül misun
Daluma konayisun.
Ben kendumi bileli
Hep kaçmişum yosmadan
Kaçur beni deyisun
Onsekize basmadan.
Mustafa Hoşoğlu
18.01.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Nazar Olur
Nazar Olur
Okur varsa, yazar olur
Kalem şerri bozar olur
Her bir yürek güzel olmaz
Güzel yürek nazar olur.
Bak İlahi ikazlara
Akıl sorma yobazlara
Mukadderat diye diye
Teslim olduk papazlara.
Düşman gülse say dişini
Kuşkulu gör her işini
Şu dünyanın hâline bak
Kardeş vurur kardeşini.
Kader, Hakkın ilmi demek
Rahmet için harca emek
Çalışmayan avuç okşar
Oturana yok ödemek.
Ölüleri dirilt hele
Sen bekle ki mehdi gele
Şu Kur'an'a bir göz atma(!)
Kehaneti dola dile.
Beklemekte olmaz himmet
Çok bekledi cahil Ümmet
Hakikati inkar eyle
Cehaleti eyle zimmet.
Sorgulamak sana zor mu?
Senin aklın böyle dar mı?
İnandın boş rivayete
Ayetlerde mehdi var mı?
Hoşoğlu'yum, aklım azdır
Tek bildiğim keman, sazdır
Sen aklını satmış isen
Bana her dem mevsim yazdır.
Mustafa HOŞOĞLU
09.09.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Nazarın Bana Değsin
Nazarın Bana Değsin
Bilirim çok haklısın: olmaz böyle arkadaş,
Yeter ki malzeme ver, yontar olsa karataş,
Fakat bu güç sendedir, yazanın gücü değil,
Ne dörtlükler yazdırır senin gibi kalem kaş.
O bilek güçlü bilek, hangi el onu eğsin?
Milyonca güzel olsa bil ki gözümde yeğsin,
Senin nazarın şifa, yeter ki nazar eyle,
Bakma başka tarafa, nazarın bana değsin!
Geçmişi sil sayfadan, ama kalbinde sakla
Bir gün hatırlayınca çıkar ağzından bakla,
Hatıralar aynadır, tarihi geçmiş gibi,
Geçmişi olmayanın kalbi dolar nifakla.
Aziz, muhterem dostum; kalem yalnız bir araç,
İstersen Hakkı yazar istersen diler haraç,
Güzele dayanamaz, görür görmez canlanır,
Küçük huylar zamanla olur kişide mizaç.
Mustafa Hoşoğlu
02.01.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Nazarın Değmezse
Yar diyor hicret et gönül yurduma
Aşkınla şeref ver viran haneme
Senden başka şifa yok bu derdime
Hicranın yaşları döker önüme.
Nazarın değmezse çalmıyor sazlar
Aklıma düştükçe yüreğim sızlar
Aşkımı nuş eyle, çözülsün buzlar
Hayat iksirini doldur sineme.
Harımı bu sine eğlemez oldu
Şu sevda pınarım çağlamaz oldu
Mutluluk kapıma uğramaz oldu
Sevda kervanını çevir yönüne.
Kalbime işledin, silinmez izin
Unutmak istesem depreşir sızım
Hangi yöne dönsem karşımda yüzün
Bir kere işledin ey yar kanıma!
Derdinle doluyum al boşalt beni
Aşkın azat eyle, gel kuşat beni
Sensiz bir ölüyüm, yar yaşat beni
Bu aşkın çilesi yetti canıma.
Sevdanla yaşımı silmek isterim
Gözüne bakarak gülmek isterim
Seninle yaşayıp ölmek isterim
Dağ gibi hasretin koyma yanıma.
04.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Nazari Yar...................O
Nazar-i Yar
Gurbet beni acıtmaz özlemlerin olmasa,
Bir sevdana sürgünüm bir de aşkın narına;
Aşkım yollara düştü, eğer seni bulmasa,
Bugün al bu canımı, koyma beni yarına.
Deniz meltemlerine serpilmiş kokuların,
Bağrıma kor düşürür ayrılık uykuların,
Kuşların kanadına takılsa duyguların,
Ab-i hayat olurdun gözümün pınarına.
Bilmem deva olur mu yüreğimin kirine?
Bir ömür anlatırdım dinleyecek birine.
Ey dostlar, Ferhat oldum, kavuşturun Şirine!
Kalbim düşse üşümez zemherinin karına.
Beni kör zannediyor gözlerime bakanlar,
Işık sunma derdinde meşaleyi yakanlar,
Hüzün bulutu gibi dolaştığım mekânlar,
O an dönüşüverir Ağlama Duvarına.
Ne tabipten fayda var, ne paşadan, ne erden,
Ne akan sudan şifa, ne havadan, ne yerden,
Hüsranla dönüyorum çıktığım her seferden,
Şifa; nazar-i yârdir yüreğimin koruna.
Mustafa Hoşoğlu
10.06.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Ne Ağlarsın Kaşı Keman
Ne Ağlarsın Kaşı Keman
Ne ağlarsın kaşı keman
Ben sevmekten doymadım ki
Sana sevdam daim yaman
Aşkımıza kıymadım ki.
Kalpte aşkım solmaz benim
Gönülhanem dolmaz benim
Sensiz düşüm olmaz benim
El sözüne uymadım ki.
Sen rahat ol sıkma canın
Yine bana aksın kanın
Benim yanım senin yanın
Başkasını saymadım ki.
Bu pınarın yoktur kolu
Sana çıkar aşkın yolu
Benim kalbim senle dolu
Senden başka koymadım ki.
Aşkın beni benden aldı
Gözüm daim sana daldı
Sevgim tümden sende kaldı
Ona buna yaymadım ki.
Sanmayasın firardayım
Ben hep aynı karardayım
Sensiz her gün zarardayım
Başka sesler duymadım ki.
Mustafa HOŞOĞLU
06.11.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Ne Alur Ne Satarsun
Ne alur ne satarsun
Diken gibi batarsun
Sevdum demen neyime
Hep çamura yatarsun.
Ekiz bakma uzaktan
Gel otur yanlaruma
Haçan sevdum deyisun
Şifa ol canlaruma.
Arzular kabarınca
Dökülür bardak bardak
Bu dünyada yok midur?
Gönül derdume ortak.
Kayanın kovuğundan
Bakayi dağ lalesi
Yarun gözine duşti
Saçlarinun lülesi.
Kuzu sesine hasret
Dağlarun etekleri
Arılar yazı bekler
Boş kaldı petekleri.
Resmin durur karşumda
Bakmaya doyulmayi
Gülüşün tatli ama
Seslerun duyilmayi.
24.03.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Ne Bilmişim Ne Ermiş
Ne Bilmişim Ne Ermiş
İnsanlar sevsin diye
Şekillere giremem
Kendim gibi yaşarım
Sahte ömür süremem.
Kulun beni sevmesi
Çok ta umrumda değil
Tam aksine, övmesi
Şerre yaptırır meyil.
Ne bilmişim ne ermiş
Olamam sahte derviş
Kendimden yok bir şeyim
Ne verdiyse Hak vermiş.
Vahiy, Resule iner
Haktan değil her mülhem
Çoğu kez şeytanıdır
Vesvese türü ilham.
Sahtekar yazdığına
Bana yazdırılmış der
Bilinsin ki bu hitap
Tamamen yalan ve şer.
Peygamberi vasıflar
Peygamberle son buldu
Bu vasıfları çalan
Bir çok sahtekar oldu.
Halen bazı zevata
Açılırmış perdeler(!)
Bu sinsi iftiralar
Gerçek vahyi perdeler.
Peygamber varisiymiş
Kur'an ı saptıranlar
Aklını teslim eder
İmanı kaptıranlar.
Kur'an birlik olun der
İman olsun tek hırka
Bizimkiler Ümmeti
Yapar yetmiş üç fırka.
Peygamber din koysaydı
Olmaz Allah'a elçi
Arkasından gelenler
Onu yaptılar falcı.
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Gaybı bilen tek Allah
Gayrı söz yalan Billah
Uydurulmuş vahiyden
Tövbe estağfurullah.
Mustafa Hoşoğlu
30.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Ne Çare!
Ne çare!
Sus ey gönül,el anlamaz halinden,
Feryadını alem duysa ne çare,
Bülbül müsün name düşmez dilinden,
Şikayetin bini bulsa ne çare!
Yar dediğin gönül sana bakmazsa,
Yürek seli yüreğine akmazsa,
Bakışları alev olup yakmazsa,
Aya çıkıp üstler kursa ne çare!
Hangi paydır, kesir olur paydasız?
Koca ömür nasıl geçer sevdasız?
Hücrelerin dil dökmesi faydasız,
Feryadını duyan yoksa ne çare!
Ey yüreğim! Niye yok bir hesabın?
Aşk yolunda hep bozulur asabın,
Her sevdiğin bak oluyor kasabın,
Adın sevmek bile olsa ne çare!
Kalpten gelen sesi önce akla sor,
Hemen koşma,az irdele,biraz yor,
Kıvılcımken büyür olur koca kor,
Şu kör yürek yolun sorsa ne çare!
Mustafa Hoşoğlu
27.05.2010
Dost Yürekler:
Karşılıksız sevme pişman olursun
Hayır denir yapayalnız kalırsın
Gider ele sen kahrından ölürsün
Baş üstünde tutsan bile ne çare
Dinle beni gönlüm sonra ağlama
Siyah giyip karaları bağlama
Ey vah edip dertlerinle çağlama
Hastalanıp yatsan bile ne çare.........Necmi Uçar
Mecnunuyum meczubuyum aşkının
Tut elinden şu divane şaşkının
Göz yaşıyla bendi yıkan taşkının
Hasretine özlemine ne çare......Murat Çetin
Kul varmıdır hiçbir derdi olmasın
Dert varmıdır çaresi bulunmasın
İsyan kapısını kimse çalmasın
Mutlaka her derde vardır bir çare....Turgut Hoşoğlu
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Ben der miyim dünyada dert olmasın,
Dertli olan çaresini bulmasın,
Su akmalı, derya, dere durmasın,
Ecel gelir, nefis kaçsa ne çare! .....Mustafa Hoşoğlu
Mustafa Hoşoğlu
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Ne Derdi
Ne Derdi
Mikdat Bal ve Mustafa Hoşoğlu’nun
“Dedem sağ olsaydı halimize ne derdi" Atışması
Dedem sağ olsa idi
Bunlar size “az” derdi
Bu halde bulsa idi
Daha acı “söz” derdi…….Ozan Mikdadi
Uçtuk,kalmadık yaya,
Güneşten geçtik aya,
Ne ar kaldı ne haya,
Al hepsini “yaz” derdi…….Mustafa Hoşoğlu
Allah imkan verseydi
Bu zamana erseydi
Şu gençleri görseydi
Bir çoğuna ”kız” derdi…….Ozan Mikdadi
Gezerler açık saçık,
Hepsi bir başka uçuk,
Kime benzesin çocuk?
Muammayı “çöz” derdi…..Mustafa Hoşoğlu
Defterinden silerdi
Görmemeyi dilerdi
Halimize gülerdi
Bu belalar “cüz” derdi…….Ozan Mikdadi
Yeni sayfa açardı,
Kanat takıp uçardı,
Haya eder kaçardı,
Tek başına “gez” derdi…..Mustafa Hoşoğlu
Böylesi berduşların
Bilumum kodoşların
Yarasa baykuşların
Yuvasını “boz” derdi…….Ozan Mikdadi
Estetik yaptıranı,
İmanı kaptıranı.
Ümmeti saptıranı,
Dikkatlice “süz” derdi……Mustafa Hoşoğlu
Ona sıtma tutardı
Hapları hep atardı
Avuç, avuç yutardı
Az gelir bu “doz” derdi…….Ozan Mikdadi
Kız anlamaz oyadan,
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Yüzü batmış boyadan,
Kısmet arar rüyadan,
Ne ahmak bu “kız” derdi. ……Mustafa Hoşoğlu
Mesajla tanışıyor
Serseme dönüşüyor
Durmadan konuşuyor
Ağzını bir “büz” derdi…….Ozan Mikdadi
Laf diyemez anası,
İpsiz kalmış danası,
Dövme olmuş kınası,
Bu ne biçim “naz” derdi. ……Mustafa Hoşoğlu
Odundur kuru gibi
Bomboştur boru gibi
Elinin körü gibi
Bu sahte bir “poz” derdi…….Ozan Mikdadi
Evde yemek pişirmez,
Güya evli, aşermez,
Kısır kalır, düşürmez,
Daha vakit “tez” derdi……Mustafa Hoşoğlu.
Girer de çıkmaz duştan
Bu hepten çıkmış baştan
Maymun ne anlar aştan
At ona bir “muz” derdi…….Ozan Mikdadi
Kendini hiç ezmiyor,
Manitasız gezmiyor,
Allah nikah yazmıyor,
Şimdi mevsim “güz” derdi……Mustafa Hoşoğlu.
Bu keş rehber aramaz
Hedefine varamaz
Hiçbir işe yaramaz
İşlenmemiş “yoz” derdi…….Ozan Mikdadi
Ahırda yok ineği,
Eve dolmuş sineği,
Dört çekerdir bineği,
Hayat memat “hız” derdi. ……Mustafa Hoşoğlu
Ders vermeli çangala
Atmalı bir kangala
Üfleyince mangala
Zuhur eder “köz” derdi…….Ozan Mikdadi
Güzel söz düşmanıdır,
Nasihat pişmanıdır,
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Zamane şişmanıdır,
Hal sorana “giz” derdi. ……Mustafa Hoşoğlu.
Bu ne hal diye sorup
Bir iki tokat vurup
Karşımıza oturup
Ne ettiniz “siz” derdi…….Ozan Mikdadi
Sazı omuzda gezer,
Zır çalar vır, vır dizer,
Sesini duyan bezer
Gazeline “tiz” derdi. ……Mustafa Hoşoğlu.
Baykuştan daha beter
Bir boru gibi öter
Yeter gördüğüm yeter
Bu Laz değil, “kaz” derdi…….Ozan Mikdadi
Sanki yutmuş morfini,
Düşte yapar sörfünü,
Yaşamamış örfünü,
Kemençeye “saz” derdi……Mustafa Hoşoğlu..
Hoşuna gider ağı
Yarattım sanır dağı
Ağır gelir gülyağı
Süründüğü “gaz” derdi …….Ozan Mikdadi
Sanki kilitli kutu,
Giyer yırtılmış kotu,
Dışarı taşmış götü,
Bu ne biçim “bez” derdi……Mustafa Hoşoğlu..
Olmuş uyku çuvalı
Uyarın şu kavalı
Zırlar durur havalı
Neyimize “caz” derdi…….Ozan Mikdadi
Vatan size emanet
Ey gencim gel iman et
Dönüşünü yaman et
Çok üzgünüz “biz” derdi……Mustafa Hoşoğlu
Bunlar bizim gencimiz
Yok bir zerre hıncımız
Müşterektir sancımız
Uyarım son ”kez” derdi…….Ozan Mikdadi
Gelsin gaflet sonları
Kucaklayıp onları
Yeni baştan bunları
Kazanmamız “haz” derdi……Mustafa Hoşoğlu
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Rahat durmuyor batı
Görme her kabahat’ı
Olma o kadar katı
Dertlerini “sez” derdi…….Ozan Mikdadi
Genç ihtiyar kadın kız
Kardeşiz hepimiz biz
Bu ne sırdır ne de giz
Üvey değil öz derdi……Mustafa Hoşoğlu
Der Mikdadi Bal’lar var
Nice salih kullar var
Aşılacak yollar var
Hem yokuş hem “düz” derdi…….Ozan Mikdadi
Hoşoğlu sevmez sansür
Bu nesil öyle unsur
Olduğu gibi yansır
Olmaz iki “yüz” derdi……Mustafa Hoşoğlu
Ozan Mikdadi + Mustafa Hoşoğlu
01.05.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Ne Fayda!
Ne Fayda!
Dolunca miadın kalma göz açık,
Haberi verene kızsan ne fayda!
Kâbustan her yanın olsa da uçuk,
İsyana bürünüp azsan ne fayda!
Madem yolculuk var, gelen gidecek,
Mevla’mın verdiği mühlet bitecek,
Sen sağır olsan da siren ötecek,
Kendinden geçerek sızsan ne fayda!
Uzanır bedenin mermer taşına,
Sevdiğin dostları yığsan başına,
Bir gece dururlar nöbet başına,
Vasiyet bağlamaz, yazsan ne fayda!
İmanı her daim nefsine üfür,
Tefekkür vaciptir, nankörlük küfür,
En büyük nimetten gel olma fakir,
Hayalden hayale gezsen ne fayda!
Hayal vuku bulsa dünyalar almaz,
Kapını kaparsan Hak seni bulmaz,
Tövbenin kapısı hep açık kalmaz,
Son anda fikrini bozsan ne fayda!
Şeytanın işi ne? Hep aklı alır.
Yarına tek miras; nedamet kalır,
Gün gelir bedenin amelden olur,
Başını taşlarla ezsen ne fayda!
Mustafa HOŞOĞLU
17.11.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Ne Fayda! .............................O
Ne Fayda!
Geçti bahar, tek sermayem kara güz,
Yaprak düştü yağmur çıksa ne fayda!
Ömür biter, eklesen de bire yüz,
Yol göründü azık çoksa ne fayda!
Kim istemez dünyada dert olmasın?
Dertli olan çaresini bulmasın?
Sel olmuşsa yatağında durmasın;
Akan toprak suyu sıksa ne fayda!
Hep çalıştım yarınıma, aşıma,
Hiç bakmadım ilerleyen yaşıma,
İhtiyarlık geldi kondu başıma,
Dertli başın saçı çıksa ne fayda!
Bu yolculuk aslında üç adımlık,
Dünya zevki doyurmayan tadımlık,
Kulluk baki, değerleri nadimlik,
Dünya malı için yaksa ne fayda!
Mazeret mi: Sayısızca tezim var?
Nefse karşı onlarca boş sözüm var,
Meraktayım: Kaç gönülde izim var?
Kırdıklarım gülüp baksa ne fayda!
Hançer battı, çul mu hesap edilir?
Hane yandı, kül mü hesap edilir?
Uçak düştü, yol mu hesap edilir?
Ecel geldi, tacı taksa ne fayda!
Mustafa Hoşoğlu
01.04.2013

DOST KALEMLER
Çiçeklerde özüm koku almasa
Saadete mevlam izzet kılmasa
Damağımda şeker lezet olmasa
Kovanımda ballar çıksa ne fayda..........Fatma Alageyik
Mustafa Hoşoğlu
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Ne Fayda!!
Ne Fayda!!
Haksızlık üstüne kurdun düzeni
Her sene Kâbe’ye gitsen ne fayda!
Hakk çeker hesaba huzur bozanı
Pişmanım diyerek ötsen ne fayda!
Hak hukuk bilmeyen olgun sayılmaz
İhtiras kin besler, ondan doyulmaz
Kefenin cebi yok, servet koyulmaz
Şu fani âlemi yutsan ne fayda!
Yaşarken her çeşit naneyi tattın
Haramı görünce helali sattın
Hesabı tutmadın kiminle yattın
Yaşını toprağa katsan ne fayda!
Amelin seninle bile gelecek
Tuttuğun her nane ele gelecek
Azalar huzurda dile gelecek
Laf ile kendini satsan ne fayda!
Sen sen ol bugünden edebin takın
Tövbeni yarına bırakma sakın
Şefaat olmayan o gün çok yakın
Dünyada şahitler tutsan ne fayda!
Ar diye bir şey var, topla paçanı
Çok gördük namusa bayrak açanı
Toplamak zor olur elden kaçanı
Şeytanın süsüne batsan ne fayda!
Giderken dünyada kalacak şanın
Mezara kadardır sarayın, hanın
Dizlerden yukarı çıkınca kanın
Taşları Şeytan’a atsan ne fayda!
İslam’ın adında yatıyor barış
Nefsini dizginle, güzelde yarış
Hakk için bağışla, O’nadır varış
Kin ile düşmanlık gütsen ne fayda!
Mustafa Hoşoğlu
23.10.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Ne Gelen Var Ne Soran
Ne gelen var ne soran
Yaşarım tek başına
Dertlerimle sohbete
Çoktan oldum aşına.
Sesim gelmiyor diye
Zannetme ki durgunum
Ne haldeyim sorarsan
Gözlerine vurgunum.
Sırrımı açacağım
Başbaşa kalabilsem
Yatıp uyuyacağım
Uykumu bulabilsem.
Konu yaşamak ise
Çok şükür yaşayirum
Kanatlı düşlerimle
Dağ tepe aşayirum.
Veda Hutbesi ile
Başlanır konferansa
Sonra gelir ırkçılık
Oturur referansa.
Nefis aklın önünde
Şeytan hep günündedir
Hak-Hukuk denen olgu
Rüzgarın yönündedir.
27.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Ne Karda Ne Sisteyim
Ne karda ne sisteyim
Çok tatlı bir histeyim
Yârim dilimde güfte
Ben yârime besteyim.
Yar, gel bir gün çalalım
Aşkın ilkbaharından
Hayat denen bu gündür
Umudum yok yarından.
Gök her dem mavi olmaz
Her hayal vuslat bulmaz
Bütün derya aşk olsa
Sensiz şu kalbim dolmaz.
Oldun ruhumun eşi
Doğdu sevda güneşi
Dinsin istemiyorum
Aşkımızın ateşi.
İsterim sen ol yârim
Hem ilk hem sonbaharım
Senin için doğmuşum
Ben senin için varım.
Bu aşk denilen hece
Yeşersin gündüz gece
Pembe düşler içinde
Seni sevsem ömrümce
29.11.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Ne Olur! .............O
Ne Olur!
Kırık kalbin teli kopuk sazıyım,
Kulak ver de duy sesimi ne olur.
Diyar diyar gezdirmene razıyım,
Dönüp gitme, gör yasımı ne olur!
Senden başka kimse girmez fikrime,
Bir nazarın bin ışıktır zikrime,
İnci dişler ivme katsın şükrüme,
Bir tebessüm, sil pasımı ne olur!
Ben de kulum,hep kusurum arama,
Beng-ü nazar eyle gönül karama,
Senden başka ilaç var mı yarama?
Gel tüketme nefesimi, ne olur!
Sen aşk yeli, ben önünde bir yaprak,
Sar bırakma, koyma aşkından ırak,
Bırakırsan düşeceğim yer toprak,
Aşka döndür hevesimi, ne olur!
Yarin aşkı bu cihanı kuşatır,
Hep öldürmez, diler ise yaşatır,
Korkarım ki feryatlarım boşadır!
Kırma gönül kafesimi, ne olur!
Mustafa Hoşoğlu
27.05.2010
Dostlardan:
şiir, mısra, nesir, türkü, yazıyım
bir el at da oku beni ne olur
hece hece sindirmene razıyım
bir kalemde silip atma ne olur :))
yüreğimde inci, mercan,canımsın
damarımda hayat veren kanımsın
unutulmaz,nadide bir hanımsın
ben silemem,sen de silme ne olur :)))
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mimoza Sarışın

Mustafa Hoşoğlu

Ne Olur?
Bu aşka düşeli gülmedim bir gün,
Yüzüme bakıp da gülsen ne olur?
Yaş dolu gözümü silmedin bir gün,
Aşkını lütfedip silsen ne olur?
Kayboldum çölünde, pusulam bozuk,
Ekmeğim seraptır, yaşlarım azık,
Divane halime olmadan yazık!
İzimi sürüp de bulsan ne olur?
Derde deva diye aşkın içmişim,
Gizemin kapılıp narın seçmişim,
Ay yüzünü görüp serden geçmişim,
Bir ömür kalbinde kalsam ne olur?
Kalbime ulaşıp aşka dem olsan!
Yaralı gönlüme ab-i em olsan,
Firari ruhumu bulup gem olsan,
Halimi hissedip bilsen ne olur?
Sahte aşk deryası yakmadan seni,
Yalanın çarkına takmadan seni,
Bivefa darbesi yıkmadan seni,
Yar deyip gönlüne alsan ne olur?
Üç günlük dünyayı gel boş edelim,
Gönlünü gönlüme ver eş edelim,
Hayatı aşk ile sarhoş edelim,
Cenneti hak edip ölsen ne olur?
07.09.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Ne Param Var Ne Pulum
Ne param var ne pulum,
Meteliksiz bir kulum,
Para boşadı beni,
Çok talihsiz bir dulum.
Para dediğin ne ki,
Saadet vermez bana,
İster boz ister harca,
Kalbimi verdim sana.
Parayla uğraşamam,
Kim sayar kuruşunu,
Bazen merak ederim,
Cüzdanda duruşunu.
Para elimin kiri,
Çuval yok taşıyamam,
Fırsat vermiyor bana,
Başımı kaşıyamam.
Para muhabbetini,
Aramızdan kaldırın,
Teklifi de hoş değil,
Yan cebime doldurun.
Ey para, güzel para,
Kimi ak kimi kara,
Sen yüzüme gülmezsen,
İflah olmaz bu yara.
09.02.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Ne Unum Var Ne Darı
Ne Unum Var Ne Darı
Ne unum var ne darı
Oldum gurbet bekarı
Yar aklımdan çıkmıyor
Yarı kalmışım yarı
Aradıkça dert buldum,
Aşktan sarardım soldum,
İstedim vermediler,
Efkardan sofi oldum.
Yar, sana varmam dedi,
İpe un sermem dedi.
Babasından istedim,
Sana kız vermem dedi.
Varlık başa taç mıdır?
Zengin gönlü aç mıdır?
Param pulum yok diye,
Sevmek bana suç mudur?
Kavun, karpuz, lahana,
Yârim doldur sahana.
Sevdim de alamadım,
Derdim sığmaz cihana.
Bülbül çölde öter mi?
Dert saymakla biter mi?
Şu virane ocağım,
Yar olmadan tüter mi?
Mustafa Hoşoğlu
24.12.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Neden? .............
Neden?
Bir kez olsun dinle beni,
Bu anlamsız zulüm neden?
Suç mu oldu sevdim seni?
Onca acı, elem neden?
Gönlüm mahzun aşktan yana,
Biraz ümit versen bana,
Ömrüm feda olsun sana,
Anlamadım çilem neden?
Bu alemde yok sevenim,
Kader değil talih benim,
Unutuldum yok bilenim,
Kaçar benden alem, neden?
Fikir oldum kafa yordum,
Mızrap olup tele vurdum,
Rüzgar oldum estim durdum,
Hep kırılır dalım, neden?
Saki oldum şarap sundum,
Yağmur oldum cama kondum,
Buhar oldum sonra dondum,
Murad görmez halim, neden?
Feryat figan bülbül gibi,
Ben,dikene dost gül gibi,
Boynum eğik virgül gibi,
Aşka çıkmaz yolum, neden?
Mustafa HOŞOĞLU
Mustafa Hoşoğlu
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Nefsimi Secdeye Yatıramadım!
Nefsimi Secdeye Yatıramadım!
Eğildim, doğruldum aklım havada,
Nefsimi secdeye yatıramadım,
Şuurum parada, gözüm hevada,
Nefsimi secdeye yatıramadım.
Kılmışım sabahı, tespih elimde,
Yöneldim semaya, zikir dilimde,
Sanmayın toplandı yaşlar kilimde,
Nefsimi secdeye yatıramadım!
Nefsimi kuşatıp esir aldılar,
İçime şüpheyi, kiri saldılar,
Önümden Kâbe’yi, Nur’u çaldılar,
Nefsimi secdeye yatıramadım!
Ezanlar okunur, namaz nidası,
Uyarsan bozulur İblis edası,
Uykudur söylüyor ruhun gıdası,
Nefsimi secdeye yatıramadım!
Caminin yolunu uzak gösterdi,
Yağmuru, çamuru tuzak gösterdi,
Öküzün altında buzak gösterdi
Nefsimi secdeye yatıramadım!
Beynimin içinde yıldızlar, burçlar,
Gözümün önünde taksitler, borçlar
Bankalar, faizler, vergiler harçlar,
Nefsimi secdeye yatıramadım!
Yazılı, basılı, görsel medyası,
Internet, minternet, oyun sayfası,
Boyalı, resimli yalan dünyası,
Nefsimi secdeye yatıramadım!
Zehiri bal sundu kurtlar sofrası,
Gerçeği gizledi dünya sevdası,
Gözümü kör etti makam hülyası,
Nefsimi secdeye yatıramadım!
Mustafa Hoşoğlu
28.11.2010
Dost kalemler:
Bedenim secdede,kör gönül gözüm,
Kalbe ilham girmez dudakta sözüm,
Dünyanın nazını çekiyor özüm,
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Gönlümü secdeye yatıramadım.....Fatma ALAGEYİK
Abdestimi alıp namaza durdum,
Tekbirle, şeytana tehdit savurdum.
Kur'an ile onu alnından vurdum,
İblisi secdeye yatıramadım.............Adem UYSAL
Mustafa Hoşoğlu
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Nehir Gözlüm
Nehir Gözlüm
Nehir gözlüm, ne ağlarsın?
Bir başıma akar mıyım?
Yüreğimde sen çağlarsın,
Başkasına bakar mıyım?
Bu kalp sana kıldı karar,
Seni özler, seni arar,
Sensiz hayat akla zarar,
Ben senden hiç bıkar mıyım?
Sensiz hayat ölüm demek,
Yüreğime zulüm demek,
Zevktir sana “gülüm” demek,
Ben kendime sıkar mıyım?
Bakışına kanarım ben,
Aşkı sende banarım ben,
İçten içe yanarım ben,
Gül yüzünü yakar mıyım?
Yokluğunda düşer başım,
Hasretinle akar yaşım!
Mutfağında pişer aşım,
Girebilsem çıkar mıyım?
Nehir gözlüm, bir gül bana,
Gülen gözün ödül bana,
Durma yalnız, katıl bana,
Sensiz yola çıkar mıyım?
Yüreğine doldur beni,
Aşkın ile güldür beni,
Kollarında soldur beni,
Bu hayali yıkar mıyım?
Mustafa Hoşoğlu
19.10.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Nerde Olsan Seninleyim
Sevdan düştü yar başıma,
Nerde olsan seninleyim.
Yaşayamam tek başıma,
Nerde olsan seninleyim.
Gece gündüz düşümdesin,
Suyumdasın, aşımdasın,
Bir taç gibi başımdasın,
Nerde olsan seninleyim.
Sen çiçeksen, ben arıyım,
Sen topraksan, ben darıyım,
Sen dağ olsan, ben karıyım,
Nerde olsan seninleyim.
Yak bu teni, beni pişir,
Aşkın üfle, beni şişir,
Hasretini bu kalp taşır,
Nerde olsan seninleyim.
Sensiz bir dem bilmez oldum,
Kokun yoksa gülmez oldum,
Gitmiş isen kalmaz oldum,
Nerde olsan seninleyim.
Geleceği sor dününe,
Yüzüm dönsün aşk yönüne,
Rüzgar isen kat önüne,
Nerde olsan seninleyim.
Silme beni rüyalardan,
Nurun yansır şualardan,
Ayrı tutmam dualardan,
Nerde olsan seninleyim.
27.11.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Nerden Çıktın Karşıma?
Nerden çıktın karşıma
Bağımlı oldum sana,
Düştün gönül çarşıma,
Kalbimi sattım sana
Konya, Niğde, Aksaray
Bozkırı dolaş da gel,
Adresimi bilmesen
Kalbime ulaş da gel
Kimseye teslim etmem
Sana emanet tahtım,
Seni geç tanımamdır
İyi gitmeyen bahtım
Kazma kürek kaz beni,
Bağlamadan çöz beni,
Unutacaksan eğer,
Yüreğine yaz beni
Portakal dilim dilim,
Seni sayıklar dilim,
Yoluna halı serdim,
Sen de ol bana kilim.
Kalbim değildir taştan,
Bu kız ufaktır yaştan,
Birazcık uğraşırsam,
Kolay çıkacak baştan.
Seni görmesem olmaz,
Selam vermesem olmaz,
Sen gelip doldurmasan,
Bu yüreğim hiç dolmaz.
11.2.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Nerdesin Beşköy'üm?
Nerdesin Beşköy'üm
Ortasından akan çaydır deredir
Gör ki Kadir Mevlam neler yaratır
Senden ayrı düşen bahtı karadır
Nerdesin Beşköy'üm nerelerdesin ?... İdris İspiroğlu
Beşköy'ün yolları çıkar yaylaya
Dağlar geceleyin bakarlar aya
Ey sıla uzaksın gelemem yaya!
Nerdesin Beşköy'üm nerelerdesin?... Mustafa Hoşoğlu
Duy beni artık be sesime ses ver
Arasıra olsun bir selam gönder
Zamana ne oldu geçmiyor ander
Nerdesin Beşköy 'üm nerelerdesin? ...İdris İspiroğlu
Kestane zamanı çiz at fırına
Cevizi az yiyen çıkmaz yarına
Kavalın nidası miras toruna
Nerdesin Beşköy'üm nerelerdesin?... Mustafa Hoşoğlu
Soyarlar mısırı kaynar koliva
Bulutlar ağlıyor gökyüzü liva
Dağlar duman oldu görünmez sıla
Nerdesin Beşköy' üm nerelersesin.?...İdris İspiroğlu
Rize'den ayrıldın gittin Niğde'ye
Hasretin dökersin güle, iğdeye
Selamın gelince bildik sağ diye
Nerdesin Beşköy'ün nerelerdesin?...Mustafa Hoşoğlu
Hani kurban yayla hani mezire
Hani karşı beri konuşan dere
Uçur beni rüzgar doğduğum yere
Nerdesin Beşköy' üm nerelerdesin?...İdris İspiroğlu
Kuymağın kan olur soluk çehreye
Mısırlar ufanır döner zahreye
Şu Kutup Yıldızı bakar Zühre'ye
Nerdesin Beşköy'üm nerelerdensin?... Mustafa Hoşoğlu
Ben nerede doğdum nerdeyim şimdi
Sorma bir acayip yerdeyim şimdi
Gözümü yumunca ordayım şimdi
Nerdesin Beşköy' üm nerelerdesin?...İdris İspiroğlu
Mezirede bize derler Torlolo
Anamın köyüdür şirin Aspalo
Iyiye diyorlar vareya kalo
Nerdesin Beşköy'üm nerelerdensin?... Mustafa Hoşoğlu
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Yiğidin hasına demişler ula
Nasıldır yaranlar ine mi kala
Bu ayrılık bizi düşürdü dile
Nerdesin Beşköy' üm nerelerdesin?...İdris İspiroğlu
Tarifi imkansız eksik sözüme
Hasretim nicedir kara üzüme
Yaylanın havası sindi özüme
Nerdesin Beşköy'üm nerelerdensin?... Mustafa Hoşoğlu
Hasret koydu bak Mevla'nın işine
Patika yoluna yavan aşına
Gündüz hayaline gece düşüne
Nerdesin Beşköy' üm nerelerdesin?...İdris İspiroğlu
Dizlerin sağlamsa dön gel yokuşu
Mercan'a çıkamam engel yokuşu
Kartala Hanı var Kangel Yokuşu
Nerdesin Beşköy'üm nerelerdensin?... Mustafa Hoşoğlu
Harmantepe derler vardır bir raşi
Görünmez tepesi dumandır başı
Garipler yuvası şehid yoldaşı
Nerdesin Beşköy' üm nerelerdesin?...İdris İspiroğlu
Harman'dan yol geçer Ağaçbaşı'na
Kangel suyu dolar oyuk taşına
Sisin nemi tüner kirpik, kaşına
Nedersin Beşköy'üm nerelerdensin?... Mustafa Hoşoğlu
Nerde düğünlerin nerde avazın
Toplansın gardaşlar gelecek yazın
Verirse Mevla'mız bir zaman izin
Biliriz Beşköy' üm nerelerdesin?...İdris İspiroğlu
Gürgenin dalında vardır aşıyan
Sanmayın semerdir yükü taşıyan
Gurbette çok olur başı kaşıyan?
Nedersin Beşköy'üm nerelerdensin?... Mustafa Hoşoğlu
Lavotli nerodur cennetten akar
Düşümde icerim içimi yakar
Kimbilir oralar ne güzel kokar
Nerdesin Beşköy' üm nerelerdesin?...İdris İspiroğlu
Okşoho güzeldir üstünde Görnek
İnsanı dürüsttür güzel bir örnek
Şen olur düğünler sanırsın dernek
Nedersin Beşköy'üm nerelerdensin?... Mustafa Hoşoğlu
Güzeldir ne demek Cennetten köşe
Yakıştı mı şimdi demişsun bişe
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Darıldım az daha bakın bu işe
Nerdesin Beşköy' üm nerelerdesin?...İdris İspiroğlu
Arpanın unundan ederler kavut
Saplanır kalbine hicrandan savut
Hasretli yüreği rüyada avut
Nerdesin Beşköy'üm nerelerdensin?...Mustafa Hoşoğlu
Toparla şiiri olsun bir destan
Birer dua gelsin yarandan dosttan
Şimdi bütün alem olmuştur hastan
Nerdesin Beşköy' üm nerelerdesin?...İdris İspiroğlu
Yazmakla tükenmez Beşköy'ün Şanı
Mis kokar dağları, Cennet her yanı
Bu satırlar kalsın güzel bir anı
Nerdesin Beşköy'ün nerelerdesin?...Mustafa Hoşoğlu
Firkati'yem sorma halim nicedir
Zemheride kaldım günüm gecedir
Yaradana şükür gönül yücedir
Nerdesin Beşköy' üm nerelerdesin?...İdris İspiroğlu
Hoşoğlu neylesin, gurbet kaderim
Bayramdan bayrama köye giderim
Gün gelir dünyadan ben de giderim
Nerdesin Beşköy'ün nerelerdesin?...Mustafa Hoşoğlu
İdris İSPİROĞLU-Mustafa HOŞOĞLU
07.10.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Nerdesin? ............
Nerdesin?
Özledim gülüşünü,sımsıcak bakışını,
Yoluna revan oldum nazlı yarim nerdesin?
Tatlı muhabbetinin ruhumu yakışını,
Özledim sözlerini,gül kokulum nerdesin?
Sensiz zaman geçmiyor ne günüm var ne gecem,
Bülbülüm ötmez oldu,cama konmuyor serçem,
Boğazım düğüm düğüm çıkmıyor sesim,hecem,
Mevsimler geldi geçti, selvi boylum nerdesin?
Sessiz sessiz geçiyor soluk yüzlü vapurlar,
Selam -sebatı kesti hamsi yüklü takalar,
Beynimde uçuşuyor kuzgunlar,akbabalar,
Şu virane gönlümün ey tabibi,nerdesin?
Tabiat dilsiz,sağır,bülbüller ötüşmüyor,
Baharlar donup kaldı çiçeğini açmıyor,
Sensiz yağan yağmurlar tenimi ıslatmıyor,
Gel ısıt yüreğimi,kor bakışlım nerdesin?
Hani,dilin susardı konuşurken gözlerin,
Aşkın sarardı beni bağlı iken ellerin,
Boğazın kuruyordu ıslanırken leblerin,
Halden hale girerdin,ahu ceylan nerdesin?
Evimiz kapkaranlık,mutfak garip,salon loş,
Yüreğim sensiz ıssız,aklım git- gel,beynim boş,
Görenler mecnun diyor benzim soluk,halim hoş,
Fikrinden meczup oldum,maral gözlüm nerdesin?
Özledim
Özledim
Özledim
Özledim

sürme gözü,özledim kalem kaşı,
perçemini,özledim ceylan başı,
gül yanağı,gamzene akan yaşı,
nur yüzünü,gonca gülüm nerdesin?

Kulağımdki sesin susmak bilmeyen neyim,
Sensizlik şarabıdır kadehimdeki meyim,
Hasretini içerim,içmeyip de neyleyim,
Bab-ı Firdevse geldim,Ab-ı kevser nerdesin?
Mustafa Hoşoğlu
03.04.2009
İşte bir gönül, asa elinde derviş olmuş
Yanıp, kavruldukça gizemde takvayı bulmuş
Yüreği kabarıp, taştıkça tatlı dil bulmuş
Damladıkça şifalı kalemini özledim nerdesin.......Fatma Alageyik
Mustafa Hoşoğlu
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Nerdesun Nazli Yarum?
Nerdesun Nazli Yarum?
Açtı bahar güllerum
Nerdesun nazli yarum?
Seni sorar dillerum
Nerdesun nazli yarum?
Dumani bekler dağlar
Bülbüle hasret bağlar
Gözüm yar diye ağlar
Nerdesun nazli yarum?
Bu hasret çok insana!
Yalnuz girdum Nisan’a
Bekleyirum, gelsana!
Nerdesun nazli yarum?
Bak yüreğum kor gibi
Sensuz hayat zor gibi
Yaşayamam hor gibi
Nerdesun nazli yarum?
Dereler kalktı geldi
Gözde yaş akti geldi
Kavuşma vakti geldi
Nerdesun nazli yarum?
Ağlar viran haneler
Kora bandı sineler
Asır oldi seneler
Nerdesun nazli yarum?
Hasret dikti nöbete
Dertler sığmaz sepete
Bitmiyor öde öde
Nerdesun nazli yarum?
Sanadur gülüşlerum
Kalbine aşk işlerum
Senle yuva düşlerum
Nerdesun nazli yarum?
Mustafa Hoşoğlu
05.04.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Nerede?
Nerede?
Bu şehir değişti, gülmez yüzüme,
Bereket dağıtan işler nerede?
Nurani rüyalar küstü özüme,
Şu pembe hayaller, düşler nerede?
Sokaklar neşesiz, caddeler soğuk,
Parkları komada, havası boğuk,
Güneşi ısıtmaz, ışınlar eğik,
Tarihi kaldırım, taşlar nerede?
Hazine tükendi, değerler yitmiş,
Sevmeyi unuttuk, komşuluk bitmiş,
Merhamet, hoşgörü tatile gitmiş,
Yürekler coşmuyor, yaşlar nerede?
Depresif simalar nefret yayıyor,
Gözü aç nefisler ruhu soyuyor,
Binalar çatlamış, temel kayıyor,
Yuvayı sevdiren eşler nerede?
Arasan bulunmaz doğal yaşayan,
Derenin suyu yok kumu taşıyan,
Ağacın dalından sürgün aşiyan,
Sabahın neşesi kuşlar nerede?
Vapurlar darılmış, rıhtımlar küskün,
Yosunlar neşesiz, martiler suskun,
Dalgalar yorulmuş, kıyılar miskin,
Balıklar sevimsiz, hoşlar nerede?
Evrimin peşinde sanat, izellik,
Mutasyon geçirdi asil özellik,
Modanın kurbanı doğal güzellik,
Kalemle çizilen kaşlar nerede?
Betonlar kuşattı düzü, ovayı,
Zehirler yayıldı, sardı yuvayı,
Çobanlar soruyor koyun, düveyi,
Karnımız doymuyor, aşlar nerede?
Kendimiz yıkarken kim diye sorduk,
Tabiat ağlıyor, mevsimi yorduk,
Zemheri ayında baharı gördük,
Zamanı şaşmayan kışlar nerde?
Mızrabı düşürdük, diledik telden,
Rüzgara set çektik, istedik yelden,
Kendimiz uyuduk, bekledik elden,
Fikrini zikreden başlar nerede?
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Mustafa Hoşoğlu
13.02.2013
Aşiyan: Kuş yuvası
Zemheri: ayaz... dondurucu soğuk... kışın en şiddetli zamanı...
Mutasyon: Değişim, bozulma.
Dost Kalemlerden:
'Bozukluk ararsan, bir değil onca
Üçünden vazgeçtik, yapraksız yonca
şaşırıp kalmıştık, doli doğunca
İçimiz geçstiyse, dışlar nerede? ' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Bozuldu örf, adet nedir vaziyet
Yıllar boyu verdik batıya diyet
Dediler ki işte al medeniyet
Gözü eğri gören şaşlar nerede. S.Karahocagil
Mustafa Hoşoğlu
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Neresi Asıl Yerin?
Neresi Asıl Yerin?
Bir Hadisi Şerifte Nebimiz uyarıyor:
Aklını kullanırsan manası epey derin.
Ümmetin hevasını sorgulayıp duruyor,
Bir düşün diyor sana, neresi asıl yerin?
Dünya için çalışman verecek kadar olsun,
Ahret için çalışman duracak kadar olsun,
İsyanların Yaratan soracak kadar olsun,
Nefsine çalışırsan Cehennem olmaz serin.
Sonunu görüyorsan dilediğin yöne sap,
Seni kurtaracaksa, hiç durma nefsine tap,
İhtiyacın kimeyse teşekkürü ona yap,
Cennetin yollarında sorulur alın terin.
Pazar hazır değilse hiçbir mal üretilmez,
Hiçbir varlık hesapsız, başıboş yaratılmaz,
Kulun gayesi belli, başka rol aratılmaz,
Hakkı bil, O’na kul ol, kalpten silinsin kirin.
Mustafa HOŞOĞLU
11.05.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Netekim Geldi Geçti
Netekim Geldi Geçti
Paşa olsan ne yazar, Hakk razı olmadıkça,
Zulüm abat etmiyor, netekim vade biter.
Halkın müspet duası ebedi kalmadıkça,
Kemiklerin çürürken mazlumun ahi tüter.
Hükmünü esirgeme, tasarruf eyle boldan,
Düzmece mahkemene doldur geçeni yoldan,
Adalet olsun diye bir sağdan as bir soldan(!)
İzlerin silinirken çöpünde baykuş öter.
Kimi Marlboro diyor kimi zarı Bafra’ya,
Akla kara konacak Mizan denen sofraya,
Ol Mahkeme-i Kübra bakmaz afra tafraya,
Kiramen Katipleri her ana ışık tutar.
Fazla söze ne gerek, gidince göreceğiz,
İnkar edenleri de ötünce göreceğiz,
Dünya sermayesini satınca göreceğiz,
Sözü büyük olanlar lokmayı nasıl yutar.
Hakkın olduğu yerde batıl zail olmuştur.
Duymak istemeyenler Nara nail olmuştur,
Takvayı yol seçenler buna kail olmuştur.
Kumardan medet uman er geç mutlaka batar.
Netekim geldi geçti, vicdanı deldi geçti,
Akıttığı yaşları kor yürek sildi geçti,
Mazlumun feryadına zalimler güldü geçti,
Vardı son mekanına, umarım rahat yatar(!)
Mustafa Hoşoğlu
13.05.2015
Kail olmak: İnanmak,razı olmak
Mustafa Hoşoğlu
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Neye Yarar?
Yatak sarmış deli gönül
Sekman atsan neye yarar?
Ben ölünce dilersen gül
Yasım tutsan neye yarar?
Bir hatırla, bir sor beni
Yar eritti şu kor beni
Ruh uçmadan gel gör beni
Kırkım etsen neye yarar?
Ruhun uysa, huyun uymaz
Aklın doysa, gözün doymaz
Şu salamı duyar duymaz
Nara batsan neye yarar?
Dön sevdanın ibresine
Takma aşkın şifresine
Şu pişmanlık sofrasına
Varıp yatsan neye yarar?
Kalbim bin kez yarılmışken
Sema ehli darılmışken
Ben kefene sarılmışken
Arşı satsan neye yarar?
Hiç akmadın ibriğime
Bir damla ol yaprağıma
Gül suyunu toprağıma
Döküp katsan neye yarar?
Yanaştıkça kaçtın benden
Hep uzağa uçtun benden
Bilmem neden geçtin benden?
Yanıp tütsen neye yarar?
Hoşoğlu'yum, alnım aktır
Yasım verdır, kinim yoktur
Bilki vuslat arzum çoktur
Dilin yutsan neye yarar?
Mustafa Hoşoğlu
16.09.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Neyleyim?
Neyleyim?
Sözünü bal ile besle isterim
Kalbimi inciden dili neyleyim?
Gönlümü yaşarken süsle isterim
Kabrime koyduğun gülü neyleyim?
Dost olan anlarmış dostun halinden
Dar günde yetişir tutar elinden
Hakikat acıdır dostun dilinden
Boğazı yakmayan balı neyleyim?
Aşın helal ise daldır kaşığı
Sevmeyi bilirsen bekle aşığı
Vahiydir tek rehber, ilim ışığı
Işığa çıkmayan yolu neyleyim?
Gönül defterini silmeden düşün
İşin zulüm ise kabustur düşün
Emeğin bedeli ödenmez peşin
Meyveyi vermeyen dalı neyleyim?
Barıştan, sevgiden kalbine söz et
Merhamet yolunu her daim düz et
Garibe müşfik ol, hakkını gözet
Yoksula gülmeyen malı neyleyim?
Şefaat diyene verme haracı
Allahtan sen iste, koyma aracı
Putları kırmaktır Hakkın Miracı,
Mevlayı unutmuş kulu neyleyim.
Mustafa Hoşoğlu
28.04.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Neyleyim?-2
Neyleyim?-2
Sözünü bal ile besle isterim
Kalbimi inciden dili neyleyim?
Gönlümü yaşarken süsle isterim
Kabrime koyduğun gülü neyleyim?
Dost olan anlarmış dostun halinden
Dar günde yetişir tutar elinden
Hakikat acıdır dostun dilinden
Boğazı yakmayan balı neyleyim?
Sevda çanağına daldır kaşığı
Sevmeyi bilirsen bekle aşığı
Kalbinden çıkmasın aşkın ışığı
Işığa çıkmayan yolu neyleyim?
Gönül defterini silmeden düşün
Kalbinde değilse boşadır düşün
Sevdanın bedeli ödenmez peşin
Çiçeği tutmayan dalı neyleyim?
Yalansız sevdadan kalbine söz et
Sadakat yolunu her daim düz et
Gönlüne müşfik ol, hakkını gözet
Sevgiye uzanmaz eli neyleyim?
Aşk kalbi yakmasa verme haracı
Sevdana yürürken koyma aracı
Gül-bülbül vuslatı aşkın miracı
Aşk için esmeyen yeli neyleyim.
Mustafa Hoşoğlu
28.02.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Niye Güzelsin? .....O
Niye Güzelsin?
Gözüme iliştin düşende yolum,
Ayyüzünü gördüm yükseldi volüm
Çarpındım tutarak depreşti solum
İçime dalan kız, niye güzelsin?
Rabbimden dilerim seni saklasın!
Gözleri kem olan sana bakmasın
Öldüren nazarın kalbim yakmasın
Aklımı alan kız, niye güzelsin?
Hayalin geziyor her dem peşime,
Çölünde yanarken tuttu üşüme,
Suz-i dil olmuşsun bil ki döşüme,
Kalbime dolan kız, niye güzelsin?
Hayalin ruhuma koymadı rahat,
Kalbimin Şirin'i, eyledin Ferhat?
Sükûna erişim imkânsız, heyhat!
Huzurum çalan kız niye güzelsin?
Hislerim yazılmaz, yoktur kâtibi,
Meğersem senmişsin halim tabibi,
Şefaat lütfeyle Cihan Habiibi,
Çöllere salan kız, niye güzelsin?
Salına salına yok mu gelişin,
Yakıcı bakışla yürek delişin,
Cihana bedeldir selam verişin,
Bağrımı delen kız,niye güzelsin?
Mustafa Hoşoğlu
10.05.2011
Dostların İkramı:
hoşoğlunu yakmış hüsn-ü cemalin
aklından çıkmazmış şeklin şemalin
kimbilir nicedir halin ahvalin
kalplere dolan kız niye güzelsin? .......................Adem UYSAL
Suz-i dil:Gönle düşen kor
Mustafa Hoşoğlu
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Niye İnlerim? ..................O
Niye İnlerim?
Uğraşıp dururum halim çözmeye,
Arif-i mir isem niye inlerim,
Muktedir değilim yolum çizmeye,
Akılca bir isem niye inlerim?
Dünyanın halini yoktur sevesim,
İçimden gelmiyor takdir edesim,
Adresim yok ama vardır gidesim,
Her şeyde hür isem,niye inlerim?
Çok şükür soframda yeterli aşım,
Saçım da yerinde,taralı başım,
Estetik değildir dudağım,kaşım,
Güzele yar isem,niye inlerim?
Güneşi gönderin geceyi kovsun,
Dostumu çağırın ahvalim sorsun,
Bilgeye söyleyin rüyamı yorsun,
Alemde sır isem niye inlerim?
Nev bahar zannettim fasl-ı hazanı,
Gönül ehli bildim kuyu kazanı,
Başıma taç ettim huzur bozanı,
Geceye nur isem niye inlerim?
Söz değer kaleme,benden sanırım,
Dökülür kağıda baka kalırım,
Kendimi beğenip hükme varırım,
Cihanda pir isem niye inlerim?
Mustafa Hoşoğlu
06.12.2010
Dost Kalemler
Tevbe kapısını çalmazsan eğer
Rabbine iyi kul olmazsan eğer
Şükredip huzurla dolmazsan eğer
Gözlerinden akan yaşlar biter mi?
Dünyanın dertleri, yıldırmış kalbi
Karakış gelmeden soldurmuş kalbi
Sanki kor ateşe daldırmış kalbi
Can vermeden söyle işler biter mi?
Ümitsizlik bizi vurmasın sakın! ...
Sabırla yürüyen Rabbine yakın...
Mü'min sızlanır mı, artık bırakın
Sitem ede ede, kışlar biter mi?
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Emine Yılmaz Dereci
Bir sitem değildir yalnız serzeniş,
Ebedi aleme yapmadan finiş
Nerdendir sorarım sonsuza çıkış,
Odunsuz kömürsüz baca tüter mi? ......Mustafa Hoşoğlu
HAYATLA DEVAMLI MÜCADELE EDERİM
ZAMANI GELİNCE BU DİYARDAN GİDERİM
GELİN EY DOSTLAR HEP İYİLİK EDELİM
BU SIKINTILARLA, NİYE İNLERİM? .........FİKRET GÜRSOY
Baharı beklerim çiçekler açar
Etrafında güzel kokular saçar
Kartallar her zaman yüksekten uçar
Doğayı görür ben niye inlerim..............Hikmet Atiş
doğruyla yaklaşır, yalan bulurum
sevgiyi ararım, ziyan olurum
umuda sarılsam, derdi bulurum
ben de bir kulunsam niye inlerim? .......figen meltem ege
Dünyanın halini bilmeden geldim,
Nice dertli kulu görmeden geldim,
Yolumdan engeller çelmeden geldim,
Halenki bilemem neden inlerim.............Ümüt GÜNGÖR
Mustafa Hoşoğlu
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Niyet Güzel Söz Güzel
Niyet Güzel Söz Guzel
Niyet güzel söz güzel
Hakkı gören göz güzel
Güzelde gayret eden
Ruhu güzel, öz guzel.
Allah gösterir yolu
Seçersin sağı solu
Tercihin kader olur
Mevla zorlamaz kulu.
Sıcak sevilir börek
Açlığı sevmaz yürek
Ölüyü bekletmeyin
Yolcu yolunda gerek.
Her kula demem kaşar
Bu söz boyumu aşar
Düşmanın ölse bile
İcinde nefret yaşar.
Bilmeyince sormalı
Delilleri karmalı
İlmin pazarı yoktur
Aklı biraz yormalı.
Cemre toprağa düşer
Kökler su içip şişer
Çiçek koku salınca
Gönül bağlarım pişer.
Hayalim çok alan yok
Gerçekleri bulan yok
Yalan mı ölmeyecek?
Bu dünyada kalan yok.
Mustafa Hoşoğlu
06.03.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Nobel
Nobel
Nemrutlar,firavunlar hepsi küfür yumurtlar,
İsim değiştirse de özü hep aynı putlar,
Zulümleriyle malum başka işleri yoktur,
Yaradanı yok sayıp(Hş) inkarlarını kutlar.
Eskilerden birkaçı Yeuk yanında Menat,
Kabeyi kirletirdi inanmışlara inat,
Dostları da var idi Lat, Uzza bir de Lübel,
Bunların varisleri bu gün alıyor Nobel
Mustafa Hoşoğlu
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Noel Baba
Noel Baba
Kapı varken gir bacadan,
Dök üstünden, sil paçadan,
Sat hacıya, al hocadan,
*****Bir Yalansın Noel Baba!
*****İçimizde gezen veba!
Edebiyat, fukaralık,
Sınır bilmez maskaralık,
Müslümanı tut kiralık
*****Bir Yalansın Noel Baba!
*****İçimizde gezen veba!
Benzer olduk ecnebiye,
Ne ar kaldı ne terbiye,
Rezil ettin Ol Nebiye,
*****Bir Yalansın Noel Baba!
*****İçimizde gezen veba!
Yalan sinmiş pis etine,
Düştün İslam kasvetine,
Kim inanır kisvetine!
*****Bir Yalansın Noel Baba!
*****İçimizde gezen veba!
Hayal üzre süslü yortu,
Kuzu diye sundun kurdu,
Küfür kusan Haçlı Ordu,
*****Bir Yalandır Noel Baba!
*****İçimizde gezen veba!
Ahmet,Ali,Ayşe Fatma,
Kutsalını koru, satma,
Temiz aşa necis katma,
*****Bir Yalandır Noel Baba!
*****İçimizde gezen veba!
Gözü diktin örfümüze,
Karışmışsın sörfümüze,
Zehir döktün soframıza,
*****Bir Yalansın Noel Baba!
*****İçimizde gezen veba!
Samimiysen yapma şikar,
Papaz isen günah çıkar,
Kilisende yalan kokar,
*****Bir Yalansın Noel Baba!
*****İçimizde gezen veba!
Vur patlasın, çal oynasın,
Koy kazana su kaynasın,
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İnsanlara sen aynasın(!)
*****Bir Yalansın Noel Baba!
*****İçimizde gezen veba!
Kadeh kaldır, tepe tepe,
Zıkkım beleş, eyle hibe,
Şeref, namus insin dibe,
*****Bir Yalandır Noel Baba!
*****İçimizde gezen veba!
Kes ağacı, süsle çamı,
Sat Papazı, al Hahamı,
Uzak eyle keder,gamı(!)
*****Bir Yalansın Noel Baba!
*****İçimizde gezen veba!
Kadeh ile sun neşeyi(!)
Doldur-boşalt, dök şişeyi,
Ser ortaya her bir şeyi,
*****Bir Yalandır Noel Baba!
*****İçimizde gezen veba!
Ufak, büyük deviresin,
Aklı kuşa çeviresin,
Ayı gibi geğiresin,
*****Bir Yalansın Noel Baba!
*****İçimizde gezen veba!
İçip içip şişer ise,
Zom olup da düşer ise,
Polis çağır ister ise,
*****Bir Yalandır Noel Baba!
*****İçimizde gezen veba!
Rezaleti göster kutsal,
Akaidin olsun putsal,
Küfrü süsle, kalplere sal,
*****Bir Yalansın Noel Baba!
*****İçimizde gezen veba!
Bağır, çağır, at naranı(!)
İsyan eyle, deş yaranı(!)
Söv helale, öv haramı(!)
*****Bir Yalansın Noel Baba!
*****İçimizde gezen veba!
Çocukları kandırmaca,
Akılları dondurmaca,
Hakk Yolundan döndürmece,
*****Bir Yalandır Noel Baba!
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*****İçimizde gezen veba!
Şeytani yap amaçları,
Haram eyle kazançları,
Kirlet temiz inançları,
*****Bir Yalansın Noel Baba!
*****İçimizde gezen veba!
Mustafa Hoşoğlu
31.12.2011
Yortu. Hristiyan Bayramı
Kasvet: Sıkıntı,depresyon
Mustafa Hoşoğlu
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Nur Simanı Bilmesem.................
Nur Simanı Bilmesem
Adın dilimde türkü seni çalıyor sazım,
Seni düşünmek zevkim,acını çekmek hazım,
Mutluluk kapısını açamaz senden başka,
Yokluğunda mevsim kış, sensin baharım,yazım.
Mutluluğu tadamam saçlarını örmesem,
Yüzüm hiç gülermiydi Ay Yüzünü görmesem,
Bu gözler seni gördü artık iflah olamaz,
Yıldızlara çıkardım Nur Simanı bilmesem.
Seni görmeden önce meğer çok boş yaşadım,
Susadığım sevgiyi farklı yerde aradım,
Senmişsin ab-ı hayat,kor sinemin ilacı,
Seni gördükten sonra güzelliği anladım.
Artık yüreğim dolu günden güne coşuyor,
Ruhum ışık hızında hiç durmadan koşuyor,
Gönül kuşum firarda kaybetti kafesini,
Aşkın pervanesiyle kanatlandı uçuyor.
Mustafa Hoşoğlu
20.02.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Nuş Ettim Tatlı Dilden
Nuş Ettim Tatlı Dilden
Kalbim boş imiş meğer
Sevdanla doldur beni
Seni sevmezsem eğer
Aşkınla öldür beni.
Bir umut yok kalemde
Hep ağladım âlemde
Adın gezer dilimde
Yarim ol, güldür beni.
Kahve bakan gözlerin
Naif, tatlı sözlerin
Sinsin bana özlerin
Dalında soldur beni.
Gönlüm hicran içmesin
Uykularım kaçmasın
Ömrüm boşa geçmesin
Yarim tut kaldır beni.
Kahve saçların telden
Nuş ettim tatlı dilden
Gel sarılayım belden
Deryana daldır beni.
Kahve göze bakayım
Saçına gül takayım
Sana türkü yakayım
Cihana bildir beni.
Mustafa HOŞOĞLU
21.09.2019
Mustafa Hoşoğlu
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O Ela Bakışların
O Ela Bakışların
O ela bakışların her kalbe tesir eder,
Mürekkebi kurutur, kalemi esir eder.
Sözümde yalan yoktur, sakın arama hilaf,
Tüm güzeller bir olsa olmaz sana ihtilaf.
Karşıma çıktığında sanki güneş parlıyor,
Ayaklarım titrerken, kalp yerinden fırlıyor.
Bir numarasın derim kalbim aklıma sorsa,
Mum misali erirdim aşkın özümü sarsa.
O ela gözlerinden yar aşkı içesim var,
Aklıma geldiğinde her şeyden geçesim var.
Yar ela gözlerine aşkımı yazacağım,
Büyülü bakışlara dalıp da sızacağım.
Güzellerin içinde acep nerde yerim var?
İstemem dünya malı ela gözlü yârim var.
Bahar geldi yaz olsun, derde düşen az olsun,
Her derde katlanırım, yârim ela göz olsun.
Sevemem her güzeli başım çıkmaz beladan,
Tüm gözler bana baksa vazgeçemem eladan.
Ela göz bulamazsam kahvenin ne suçu var,
Kara gözlüm bakmıyor kalbimde bir acı var.
Yeşil gözü sormayın, tutulur bayılırım,
Mavi nazar edince anında ayılırım.
Renge düşman değilim, yeter ki benim olsun,
Nerde bir güzel varsa gelsin kalbime dolsun.
Mustafa HOŞOĞLU
18.04.2014
Mustafa Hoşoğlu
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O Gece(karabağ Katliamı)
O Gece
26 Şubat, her yer ayazdı
Kafir Hocalı'yı bastı o gece.
Binlerce sivilin fikri beyazdı
Zalimler zehrini kustu o gece.
Bir oldu Ermeni Moskof dölüyle
Yakıldı haneler zalim eliyle
Bebeler bağrıştı masum diliyle
Türk'ün öz diyarı yastı o gece.
Kimini kestiler, kimi yakıldı
Kiminin beynine kurşun sıkıldı
Yaşlıya, çocuğa süngü sokuldu
Semada yıldızlar küstü o gece.
İnsanlık çizildi, vicdan aşıldı
Korkuyla bakınan gözler eşildi
Hamile karınlar bir bir deşildi
Tarih merhameti astı o gece.
İnsafın izinde, düş men olmuştu
Gök ehli dünyaya düşman olmuştu
Güneş doğduğuna pişman olmuştu
Felekler kahrından sustu o gece.
Toplu mezarlar var, içi kefensiz
Sağ kalan perişan, hala mekansız
Tarihte çok yaptı bunu imansız
Vahşet Ermeni'ye hastı o gece.
Karaymış, Karabağ dağların senin
Sinende kalmadı yağların senin
Ağıda doyar mı sağların senin?
Rüzgarlar göz yaşı esti o gece.
Merhamet silindi, intikam coştu
Batı'nın şer yüzü kin ile koştu
Barış yalanının içi hep boştu
İnsanlık suyunu kesti o gece.
Mustafa Hoşoğlu
13.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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O Gözlerde Sevda Pişer
O Gözlerde Sevda Pişer
Fındık dalda üçer beşer
Sararınca yere düşer
Kız edalı bakma bana
O gözlerde sevda pişer.
Gel gidelim bizim köye
Fındık toplar ceviz yeriz
Halimizi soran varsa
Göz bakıştı sevdik deriz
Yar karanfil gibi kokar
Menekşe göz bana bakar
Sarı sümbül kıskanmasın
Küs durması kalbim yakar.
Yaban gülüm ilham saçar
Şu Yasemin neşe biçer
Açelya'm sen hiç kırılma
Gönül daim seni seçer.
Ay Çiçeğim sevgi bekler
Göz görünce kalbim tekler
Amber gibi hassas olma
Bu aşk sana derman ekler.
Al Begonya'm düşte gezer
Badem dudak aşkım sezer
Defne'm kokar efsun efsun
Fulya'm daim ferman yazar.
Mustafa Hoşoğlu
11.03.2017
Mustafa Hoşoğlu
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O Yar Bana Küs İmiş
O Yar Bana Küs İmiş
O yar bana küs imiş
Sevmeyi bilmezmişim
Gözleri sis pus imiş
Varıp da silmezmişim.
Kalbe hasret yüklermiş
Benden mesaj beklermiş
Geceye gün eklermiş
Çıkıp da gelmezmişim.
Gezermiş dargın, üzgün
Sanki halinden bezgin
Meğersem bana kızgın
Gönlünü almazmışım.
Su içmez, aş yemezmiş
Derdini hiç demezmiş
Adım anmaktan bezmiş
Arayıp bulmazmışım.
Yırtmış onca resmimi
Yasaklamış ismimi
Bulsa keser cismimi
Kapısın çalmazmışım.
Sevmiş kendi kendine
Sığmaz olmuş bendine
Ahı yazmış andına!
Çekmeden ölmezmişim.
Naneyi yalnız yedin
Bunu bana demedin
Sen dinledin sen dedin
Ne için almazmışım?
Kendi kendine yandın
Sen kaprisine bandın
Beni kahin mi sandın?
Görünce gülmezmişim.
Mustafa Hoşoğlu
30.12.2017
Mustafa Hoşoğlu
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O Yar Beni Diler İmiş
O Yar Beni Diler İmiş
Yar aşkına yakar ağıt
Sevda kalbin deler imiş
Yari güzel olan yiğit
Yaşadıkça güler imiş
Yare kara bağlatmayın
Ciğerini dağlamayın
Aşkı için ağlatmayın
O yar beni diler imiş.
Kalbi beni aradıkça
Vuslat yolu ıradıkça
Gönül yanıp eridikçe
Kuzu gibi meler imiş.
Hayranım o kahve göze
Aşkım diye başlar söze
Zulüfleri düşer yüze
Ay gamzeye dolar imiş.
Melek gibi yarin huyu
Bu dünyadan değil soyu
Çok özledim selvi boyu
Aşk uykuyu böler imiş.
Aşktır düşün savaşması
Rüyaların sevişmesi
Sevdaların kavuşması
Cana derman olur imiş.
Mustafa HOŞOĞLU
27.11.2018

Mustafa Hoşoğlu
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O Yare Bakam Dedim
O yare bakam dedim,
Amberden bir öz imiş,
Abayı yakam dedim,
Efsunlu bir göz imiş.
Hiçbir şeye üzülmem,
Ağlarım sensizliğe.
Senden dileğim şudur:
Alışma bensizliğe.
Lale, sümbüller gibi,
Mis kokan tenin olsun.
Benden ikram beklersen:
Al bu gül senin olsun.
Büyülü ela gözün,
Altında vardır beni.
Kalbimi açsam ona,
Acep görür mü beni?
Ben yarime bakamam,
Korkarım nazar olur.
Aramıza girene,
Ahlarım mezar olur.
Bir gün dedim çiçeğe:
“Senin özün narindir”
Dedi: “En narin olan,
Kalbindeki yarindir”
22.10.2014
Mustafa Hoşoğlu
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O Yarin Nazı
O Yarin Nazı
Aklımdan çıkmıyor o yârin nazı
Yüreğim sev dedi, gözlerim şaşkın
Zemheri ayında yaşadım yazı
Gönlümün pınarı sel gibi taşkın.
Sarıldım kemana, üfledim neyi
Üç telin üstüne salladım yayı
Pembe düş içinde gördüm dünyayı
Dedi ben gerçeğim, olmasın kuşkun.
Gururu zirvede, Kaçkar’ın başı
Titretir dağları, kum eder taşı
Eğrelti otuna benzemiş kaşı
Mutfağa giremez, süsüne düşkün.
Nasihat dinlemez, bozar forsunu
Tabaktan, çanaktan alır hırsını
Anneden okumuş cilve dersini
Bilmem ki ermiş mi tadına aşkın?
Bazen çok olsa da bakıp güldüğü
Kınamaz yüreğim, vardır bildiği
Rüzgâra sorulmaz nerden geldiği
Güzelse haklıdır, olamam pişkin.
Güzelin yanında barınmaz keder
Kalbe huzur için gülüşü yeter
Dertlerin her biri eriyip gider
Maksadın gül ise sel olur coşkun.
Mustafa Hoşoğlu
09.05.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Oğlan Saça Fön Çeker
Oğlan Saça Fön Çeker
Oğlan saça fön çeker
Kız kalbine yön çeker
Kızların bilmeleri
Oğlanlara bin çeker.
Aşk yüreği kör eder
Gözün ışığı biter
İp kızların elinde
Oğlan peşine gider.
Kar erir, dere taşar
Balık denizde yaşar
Kızın bir cilvesine
Uşak yolunu şaşar.
Derenun akışına
Yaşmağun nakışına
Uykumu hibe ettum
Yarun bir bakışına.
Dereler akar gider
Dağlarun arasından
Bu gönlüm vaz geçmeyi
Gözlerun karasindan.
Beyaz ayrılık imiş
Yar kırmızı gül ister.
Güzelluk bana yetmez
Bu can tatlı dil ister.
Mustafa HOŞOĞLU
30.04.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Okudum Molla Oldum
Okudum Molla Oldum
Okudum molla oldum
Hasta gelsun beklerum
Nefesum pek eyidur
Çok acayip üflerum.
Dizlerim su topladı
Merdiven çıka çıka
Yağlarumi erittum
Kemeri sıka sıka.
Halı yıkadım astım
Yere terlikle bastım
Aylığa zam gelmedi
Yine boğazdan kıstım.
Süt sağdım ayranım yok
Çok yazdım hayranım yok
Habu fani dünyada
Üç günlük bayramım yok.
Bir inek bir de dana
Pişirin verun bana
Çayım tavşan kanidur
İçerum kana kana.
Borcum var gelirim yok
Köyüme hasretim çok
Gurbet elde yaşarum
Ne tam acım ne de tok.
Bükülmez bileğum var
Mevladan dileleğum var
Malum mülküm yok ama
Sevdalı yureğum var.
Ben yarumi özledun
Hep yolini gözledum
Gelmeyecek dediler
İçin için sizladum.
Mustafa Hoşoğlu
06.06.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Okudum Yarim
Okudum Yarim
Gönlüme esince değişti halim
Aşk denen deryada yok idim yarim
Göz geze gelince tutuldu dilim
Ben aşkı gözünden okudum yarim.
Senden gayrı yoktur halim bilecek
Sen yarim olursan bu can gülecek
Bu kalpte hep senin aşkın olacak
Sevdayı bağında dokudum yarim.
Bir bakayım dedim şu narin güle
Hislerim kabarıp döküldü dile
Farkına varmadan döndüm bülbüle
Dalına konmadan şakıdım yarim.
Şu sevda dumanı başımda tüttü
Aklımı aradım, peşinden gitti
Yerimde donmuşum, mecalim bitti
Bir anda tükendi yakıtım yarim.
Boş bir beden iken aşkınla doldum
Açıldı kanadım, göklere saldım
Bir anda kendimi havada buldum
Yıllarca dizlere yük idim yarim.
Mustafa Hoşoğlu
13.09.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Okuyamadım
Okuyamadım
Hep gönül ehlini aradım durdum
Önünde diz çöküp okuyamadım
İzini sürdükçe ıradım durdum
Aşkımı kalbine dokuyamadım
Divane hallerim gören olmadı
Aşkı kalbe yazdım, soran olmadı
Bedelsiz nasihat veren olmadı
Sırrımı sakladım, şakıyamadım
Gönül deryasında buldum özümü
Erenler bağından seçtim sözümü
Yarin hayaline diktim gözümü
Kalbimden izleri yıkayamadım.
Gönlüme aşk diye derdi sakladım
Günbegün üstüne koyup ekledim
Vuslat umuduyla kırk yıl bekledim
Zamanın yolunu tıkayamadım.
Dertleri kalbime nasır etmişim
Yollara saçarak hasır etmişim
Sorsanız sırrımı esir etmişim
Dostların kalbini okuyamadım.
Mustafa HOŞOĞLU
18.09.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Okyanus Gözlü Leyla
Okyanus Gözlü Leyla
Hasret kaldık yüzüne!
Yakıyor mavi mavi!
Dünya hayran gözüne
Bakıyor mavi mavi.
Okyanus gözlü Leyla
Ey şevval yüzlü Leyla!
Papatya özlü Leyla
Kokuyor mavi mavi.
Mavi ışığın gülsün
Sesin yakından gelsin
Katilin bin kez ölsün
Sokuyor mavi mavi.
Yanağında güllerin,
Bülbül gibi dillerin,
İnce, narin ellerin,
Çekiyor mavi mavi.
Dünya seni aradı
Kokun her gün ıradı
İtin neydi muradı
Takıyor mavi mavi.
Dere kenarı taşlı
Canavar ejder başlı
Ananın gözü yaşlı
Akıyor mavi mavi
Pis katilin oyunu
Mevlam yıksın boyunu!
Hem kurutsun soyunu
Sıkıyor mavi mavi.
Gözü yaşlı felekler
Sanadır pak dilekler
Duasını melekler
Okuyor mavi mavi.
Mustafa Hoşoğlu
04.07.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Ol Yarim
Sensizliği resmeyledim canıma,
Şu kalemden satıra can ol yarım.
Hatırandan hasret kaldı yanıma,
Görmesen de aşkım ile dol yarim.
Sus desen de kalbime gem vuramam,
Özlemeden bir saniye duramam,
Yürektir bu, neden yapar soramam,
Gönlümde hep tatlı sızı kal yarim.
Her hatıran alev topuna döndü,
Hasret oku gelip bağrıma indi!
Kokuların hücrelerime sindi!
Gel ağlama! Gir kalbime gül yarim!
Sevda neydi? Diye fikir yorarsan,
Bu hicranın sebebini sorarsan,
Bir gün gelir tekrar aşkı ararsan,
Çekinmeden gel kapımı çal yarim.
Aşk kapında, uzaklara itme yar,
Başın alıp bir meçhule gitme yar,
Öfken ile yana yana bitme yar,
Gözünü aç, aradığın bul yarim.
05.12.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Olayım
Olayım
Ben isterim senle vuslat
Yar kalbine baş olayım
İstersen hep gözüm ıslat
Bu aşk için yaş olayım.
Gördüğüne halim soran
Adım duysa kalbi vuran
Yollarımı süzüp duran
Ela göze kaş olayım.
Gelir diye yolum kolla
Mektubunu yaşla pulla
Ufaktan bir haber yolla
Sana uçan kuş olayım
Kulum diyen sevgi karsa
Yaraları dostluk sarsa
Aşka fitne sokan varsa
Ona daim kış olayım
Yalan aşa sürme dişi
Hakiki aşk merdin işi
Bir gülümse, gelir peşi
Görmez isem taş olayım
Güzel seni yar bileyim
Aşkıma aşk var bileyim
Seni Haktan hep dileyim
İki cihan hoş olayım
Mustafa HOŞOĞLU
28.04.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Olin Psema Leğune- Rumca
Olin Psema Leğune
oparharis iparma,
yazun napas stecic mi,
da cupiya şoreris,
damaliya plecis mi
olin psemata leğune
emis ahleğum isa,
o peseros aşkemos,
ipederas mayisa
docefalis anikso,
htenizo da maliyas,
krifas ibe emena,
makuğun dilaliyas
o peseros fer holi
i bederas kakaniz,
ansir ce eberise,
da maliyas lanariz
eşi bağo soyalo,
ğurdekas nakovalo,
da boro cibeseras
do madise nağvalo
Görnek, Parma ibame,
Do Vardan enespala,
Midiliva di sevdam
Selama ebostela.
Mustafa Hoşoğlu
03.12.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Olmak Gerek
Olmak Gerek
Dert var diye dertlenme sen
Derdi saymaz olmak gerek.
Hüzün gitmez var git desen
Başa koymaz olmak gerek.
Her dağ başı duman değil
Derdin hepsi yaman değil
Çok sızlanmak derman değil
Vurdum duymaz olmak gerek.
Merak etme her bir işi
Er doğmuşsa olmaz dişi
Olmak için mutlu kişi
Biraz aymaz olmak gere.
El açığa çok dost doğar
Süt verirsen herkes sağar
Fazla değer boyun eğer
Başı eğmez olmak gerek.
Ele karşı sil yaşını
Hak edene çat kaşını
Daim serin tut başını
Suya değmez olmak gerek.
Akan yaşı silmeyeni
Sen gülünce gülmeyeni
Edep, erkan bilmeyeni
Kalbe koymaz olmak gere.
Mustafa Hoşoğlu
21.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Olmayınca
Hayat ne işe yarar dengini bulmayınca,
Yarin olsa ne fayda sevgiye boğmayınca,
Karanlığın kötüsü gün ortasında olan,
Güneş ışık saçar mı içinde olmayınca?
Mustafa Hoşoğlu
12.06.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Olmaz
Olmaz
Gönlüne hakim ol salma diyara
Gülzarın dururken bakma ağyara
Lokmanı helalden götür iftara
Koklanmış çiçeği koklamak olmaz.
Sevgini yenile,hep taze olsun
Huzur-u İlahi özüne dolsun,
Kötüye iyi ol, saçını yolsun
Bayatı süsleyip şoklamak olmaz.
Lambanın telleri kopuksa gülmez
Gel diye demekle elektrik gelmez
Kabloya havadan o akım inmez
Fareyi boş yere tıklamak olmaz.
Sevgini hür bırak,şarta bağlama,
Aşkını satarak fayda sağlama,
Samimi değilsen kalbim dağlama,
Cebimin şeklini yoklamak olmaz.
İstemek yetmiyor,bilerek iste,
Amacın yok ise, faydasız liste,
Hazırlık olmadan çıkılmaz piste,
Yolcuyu havada beklemek olmaz.
Dumanlı havada çıkma zirveye,
Doğmayan çocuğu verme kirveye,
Kurşunu attınsa bakma ivmeye,
Kararı verince teklemek olmaz.
Mustafa Hoşoğlu
03.06.2011
Not:Halk Ozanları Grubunda yazılan ortak şiirden(atışma)
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

esinlenerek yazılmıştır.

Olsam! ...................O
Olsam!
Sevgi ekip gül bahçeme,
Mutluluğu biçen olsam,
Şeker sürsem kıt lehçeme,
Ballı şerbet içen olsam.
Sınırlarda kolcu için,
Dağ başında hancı için,
Kervandaki yolcu için,
Yüreğimi açan olsam.
Haram yiyen şişmanlardan,
Dost görünen düşmanlardan,
İki yüzlü pişmanlardan,
Görür görmez kaçan olsam!
Kabul görmüş dileklere,
Tatmin olmuş yüreklere,
Şahit olan meleklere,
Tebessümler saçan oldum.
Emrindeyim Nur Kamilin,
Allah Dostu her amilin,
Kafkaslarda Pir Şamil’in
Gıyabında Çeçen olsam.
Rüyalarda sevgi dersem,
Barış kokan izi sürsem,
Kan akmayan günü görsem,
Mutluluktan uçan olsam!
Aş pişiren hane için,
Bereketli sene için,
Un olacak tane için,
Altın tenli koçan olsam.
Her kul olan Hakkı bilse,
Zulümlerin sonu gelse,
Müminlerin yüzü gülse,
Huzur ile göçer olsam!
Mustafa Hoşoğlu
17.11.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Olsan Ne Olur?
Olsan Ne Olur?
Uzaktan bakışmak kafi gelmiyor
Dalımda çiçeğim olsan ne olur?
Kuru bir gülüşle yürek dolmuyor
Yuvamda böceğim olsan ne olur?
Yar sensiz doğmuyor hayat güneşim
Günbegün depreşir gönül ateşim
Bir ayar tutmuyor yürek atışım
Kanadım, uçağım olsan ne olur?
Bağımda aşk yeli sensiz esmiyor
Sensiz bir hayatı aklım basmıyor
Dilimi bağlasam ruhum susmuyor
Kucağın kucağım olsan ne olur?
Sevda ateşinde pişer dururum
Bağrımı gam ile deşer dururum
Hasretin kış gibi, üşür dururum
Kalbimde sıcağım olsan ne olur?
Vuslat gelmeyince yasım bitmiyor
Kollarım sarmadan hasret gitmiyor
Nazarın değmese bacam tütmüyor
Hanemde ocağım olsan ne olur?
Dermanım sensin yar, gitmem tabibe
Bu kalbe sen oldun bir tek mahbube
Sen aşkım de bana, ben de habibe
Gönlümde kaçağım olsan ne olur?
Mustafa Hoşoğlu
26.07.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Omon İlos Yeraso
Omon İlos Yeraso
Son kozmo eberde pay
Mikles, panda yelaso
İ kardiyas mi mavrin
Omon ilos yeraso
E horiyo horiyo
Da neras ine kriyo
Pola erodimesa
Uçerotas yapiyo
Do matis anen stravo
Teris midin kardiyas
Eğabose ibesme
Nainum di laliyas
Eğabo din kondesa
Sordomo ependesa
İbe ağu da mata
Ebare asin desa
Ela e pulim ela
Ela asbinum ğala
Esi ndemorfo ise
Eğabesase pola
İse mi kalo koriz?
Eğo sena nabero
Nakradose aso şer
Sospi nife nafero.
Mustafa Hoşoğlu
16.02.2022

Mustafa Hoşoğlu
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Omon Pedinos İse...................kb
Omon Pedinos İse
İcikara soşeris,
Hem binis hem kamnizis,
Eraksa domağulos,
Epeci kakanizis.
Eho riyo broğada,
Uce nabuloğada,
Koçina damağulas,
Raknoçe filoğada.
Eho riyo broğada,
Do ena en stefana,
Miya nefilonase,
Epeci nebasana.
Elaspam semedera,
Fayizose çerasa,
İvradi an daskoti
Kruğose pan diraşa
Elaspam sofilonar,
Damağulas milonar,
Eliğan damaliyas,
Nakruğada so lanar.
Anemo fisayime,
Erodas posaime,
Da portas mi klizonis,
Divradi sesaime.
Epaci dinos ise,
Esaris ilos ise,
Ma daksima lalisme,
Omon pedinos ise….Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
01.01.2012
Mustafa Hoşoğlu
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On Numara Üflerum
On Numara Üflerum
Sözüm az boş olunca
Ben derum ben dinlerum
Dostlarum terk ederken
Koşar gelur cinlerum.
Eğer tutan olsaydı
Neler neler atardum
Yalan doğru farketmez
Birine bin katardun.
Okudum molla oldum
Büyüktür hedeflerum
Kısmet bekleyenlere
On numara üflerum.
Ben herkese okurum
Olmaz ayrı gayrımız
Bin doları basarsan
Kat Kat olur hayrımız.
Hayırlı eş isteyen
Birine beş isteyen
Ayda bir uğra bana
Ömrü beleş isteyen.
Nefesum şerri boğar
Hastaya şifa yağar
Şartler lider doğurur
Üfürükçü zor doğar.
Kolay bulunur yerum
Cebi doli severum
Dünya fani, kul fani
Acele edun derum.
Onca nasihat ettum
Gel biraz al üstüne
Bekar uşak ararken
Gitme kuma üstüne.
Mustafa Hoşoğlu
11.06.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Onbeşinde Evlenen
Onbeşinde evlenen,
Ünü hemen yayılur(!)
Yirmiye basan kızlar,
Evde kalmış sayılur(!)
Tez evlenen döl alur(!)
Geç evlenen yol alur(!)
Sevup da alamayan,
Nasihati bol alur.
Bu zamane kızlari,
Saçı yana tarayi,,
Yuvanın huzuruni,
İkincide arayi.
Yaş on alti deyince,
Güller açar bağında.
Yirmiyi geçen kızun,
Yeller eser dağında(!)
On sekize gelene,
Reşit oldun der yasa,
Bul birini kaç derum,
Anan girmeden yasa.
Yirmiyi ne beklersun,
Asker mi olacaksun?
Elin çabuk olmazsa,
Evinde kalacaksun(!)
Yirmiyi geçen kızun,
Acırum hallerine(!)
Yılda bir rüzgar eser,
Dağılmış küllerine.
Okul, kariyer derken,
Yaş gelur geçer erken,
Uzatma habu işi,
Elde fursatun varken.
29.03.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Onurlu Duruşumuz
Onurlu Duruşumuz
Onurlu duruşumuz
Millidir görüşümüz
Nasihat vere vere
Kalmadı kuruşumuz.
Güzel unutma beni
Gör alnımdaki beni
Aklım tanıyamiyor
Şu ruhumdaki beni.
Şeyhim İbnül Arabi
Filozofum Farabi
Hangi tabibe gitsem
Alamadım terapi.
Siya siya siyaset
Demokrasi hamaset
Ahlakı bulamadık
Yok vicdani feraset.
Al eline tarağı
Güzelce zülfün tara
Garibanı dert etme
Düzelir her bir yara(!)
Sana ışık yakana
Sen de selamı hoş ver
Duman görünmüyorsa
Yanan yüreği boş ver.
Çok yalamış mürekkep
Okumuş yüksek mektep
Seni görmüş, beğenmiş
Sevmemeye yok sebep.
Kıravatli yakası
Zirvede fiyakası
Ayağı yere değmez
Asla yoktur şakası.
Yar yüreğin taş etme
Göz çıkarıp kaş etme
Maşukun hallerini
Elaleme faş etme.
Musatafa Hoşoğlu
25.12.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Onuru Şike Yuttu
Onuru Şike Yuttu
İlk üç gol normal sayı
Gerisi pis kokayi
Madem şeref satılmış
Nerde bu halkın payı?
Camiamız haklıdır
Şucu yoktur bir tike
Ya onur satılmıştır
Ya da hortladı şike.
Bir kaç hafta canlanur
Arkasından bocalar
Trabzon'i okusun
Ak sakallı hocalar.
Alursun paraları
Deşersun yaraları
Ana avrat duyarsun
Peşpeşe naraları.
Göze çekilmiş peçe
Ne söz kaldı ne hece
Trabzon görmez sabahı
Bu gece uzun gece.
Hemen kayıp ol Ersun
Yoksa naneyi yersun
Gel de ufaktan yan al
O top gözine girsun.
Ne hakikat ne sanal
Pislik dolmuştur kanal
Ne haltlar çevirmişsun?
Mubarek Ersun Yanal.
Bilen bilmez yazıyor
Herkes bir şey seziyor
Euro'nun pis kokusu
Dilden dile geziyor
Mustafa Hoşoğlu
22.09.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Organik Müdür(Rahmi Birben)
Organik Müdür(Rahmi Birben)
Çıktı Hemşin Dağına havası temiz diye,
Adı Rahmi’dir ama namı Organik Müdür
Benim yıllık çayımı verecekmiş hediye,
Hiç olur mu demeyin,adı Organik Müdür.
Kurum işsiz kalınca alternatif aradık,
Ortalıkta uçuşan fikirleri taradık.
Özel fabrika için arsayı tapuladık,
Organik tesis için bulduk Organik Müdür.
Fikir çok benimsendi, mekanı da yeleken,
Bu mübarek toprağa gül biter eksen diken,
Fedakarlık gerekir,var mıdır yükü çeken?
Muhterem dostumuzu yaptık Organik Müdür.
İlk mesleği imamlık, meslektaşım sayılır,
Bir okur, iki üfler,namı daim yayılır,
Puşi yaygın köyünde, tulum için bayılır,
Emrine amadeyiz dostum Organik Müdür.
Önce cenaze yıkar sonra sarar kefene,
Mevtayı oku uçsun, ne gerek var define,
Sünnette cevaz yoksa, uy Oflunun örfüne,
Organik İmam idim oldun Organik Müdür.
Lisede birincilik meziyettir bir kulda,
Dört yıllık fakülteyi bitirir sekiz yılda,
Şiir gibi bir insan,kılavuzdur her yolda,
Ne söylesem az gelir,süper Organik Müdür!
Çevresiyle uyumu fevkalade harika,
Yirmi yıllık sürede dolaştı on fabrika
Türkiye dar geliyor hazır olsun Afrika,
Herkes böyle gezemez,ancak Organik Müdür.
Organik deyip geçme, fiyatı iki-üç kat,
Böyle muhterem zata lazım bir de özel hat,
İki uçak yanında,özel liman, üç de yat,
Sarayı unutmayın, sultan Organik Müdür.
Makam bezdi ağzından sürdü onu Hemşin’e,
Bir de detektif tuttu taktı onu peşine,
Dedi rahat durmazsan burdan gidersin Çin’e,
Dostum derdin ne idi, oldun Organik Müdür?
Sular fazla olursa zarar verir bendine,
Akıl-sır erdirmek zor bu uşağın fendine
Yeşillik olsun diye iş aradı kendine,
Yeni terim aradık, dedik ”Organik Müdür”.
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Aslında güzel bir dost, neşesi hep yanında,
Hamurundan olmalı tez canlılık kanında,
Yanlış bir tüyo alsa karşı çıkar anında,
Doğruluktan yanadır, çünkü Organik Müdür.
Hemşin’in dereleri eser temiz havayı,
Kısımların işleri bazen yorar kafayı,
her şeye imza atar okumadan sayfayı
İşleri çok olsa da, o bir Organik Müdür.
Organik ne kaldı ki, çayın olsun organik?
Soluduğun hava da tamamen inorganik,
Literatürde kaldı gerçek tarım,botanik,
Çok merak ediyorum: Nesi Organik Müdür?
Kuru inadı yoktur, hep güzellikten yana,
Çevresinde rastlarsın her fikirden insana,
Dostumun habu huyu biraz benzeyi bana,
Acep ben de olsam mı böyle Organik Müdür?
Mustafa Hoşoğlu
25.02.2011
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Organik Tarım
Organik Tarım
Toprağını kirletme, suyun hep temiz olsun
Çayını organik iç, organik kal uşağum!
Şifaya kavuşurken dilin hep lezzet bulsun
Satarken organik sat, organik al uşağum!
Çevrene saygılı ol, canlılar üzülmesin
Kırk yaşına varmadan dizlerin büzülmesin
Çocuklar gürbüz olsun büyürken ezilmesin
Aradığın her şeyi organik bul uşağum!
Kimyasal zararlıdır, aklı olanlar duydu
Toprak kaldıramıyor her tür zehire doydu
Bakanlık dur diyerek yasa ile el koydu
Gelecek nesil için organik ol uşağum!
Yanlış işler yaparak bozduk çay tarımını
Cahilce heba ettik gelirin yarımını
Vatanını sevenler düşünür yarınını
Bereketli yarına organik dal uşağum!
Fazla gübre kar değil, başlı başına zarar
Her çeşit yeşilliği börtü böcekler sarar
Aylar yıllar geçtikçe toprak aslını arar
Toprağını ıslah et, organik kıl uşağum!
Bilim el attı işe, geldi gitti hocalar
İnşallah çok yakında azalacak acılar
Bilimin bu sesine uysun uşak bacilar
Çaylığına gübreyi organik sal uşağum!
Mustafa Hoşoğlu
08.08.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Osmanlı Tokatı
Osmanlı Tokatı
Osmanlı'nın Ruhunu
Bütün dünya biliyor.
Ey katil Amerika!
Sıra sana geliyor
Bizim Reis coşunca
Dörtnal sürer atını
Anlaşılan yemedin
Osmanlı Tokatını.
Membiç'ten çıkın dedik
Türk'ün gözü karadır
O iti konuşturan
Bağrındaki yaradır.
Bizim Reis coşunca
Dörtnal sürer atını
Anlaşılan yemedin
Osmanlı Tokatını.
Senin saçma sözünü
Sanma Reis ırgalar
Bir gün gelir leşine
Calım atar kargalar.
Bizim Reis coşunca
Dörtnal sürer atını
Anlaşılan yemedin
Osmanlı Tokatını.
Terörün başı sensin
Sanma sana taparız
Kendi silahımızı
Biz kendimiz yaparız.
Bizim Reis coşunca
Dörtnal sürer atını
Anlaşılan yemedin
Osmanlı Tokatını.
Yandaşınız Avrupa
Şu hakikatı bilsin
Reis'in selamı var
Sizin topunuz gelsin.
Bizim Reis coşunca
Dörtnal sürer atını
Anlaşılan yemedin
Osmanlı Tokatını.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sana sormak isteriz
Menbiç'te ne işin var?
Nerde bir pislik varsa
Senin onda dişin var.
Bizim Reis coşunca
Dörtnal sürer atını
Anlaşılan yemedin
Osmanlı Tokatını.
Mustafa Hoşoğlu
15.02.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Otuz İki Dişum Var
Otuz İki Dişum Var
Otuz iki dişum var
Yieyecek çok aşum var
Aşk diye yorma beni
Yapacak çok işum var.
Övünmek nedir bilmem
Kibir beni terketti
Mütevazı oluşum
Beni mükemmel etti
Aşk ile muhabbetun
Açmayun arasini
Yolla bana sevdani
Verurum parasini
Kimseye emir vermem
Benimkisi uyarı
Şarap gibi kadınsın
Sevmişsun bir hıyarı
Sensizlik bahar gibi
Yazlarım bile serin
Çıkardım hayatımdan
Ahımda da yok yerin
Medeniyet adına
Bedenler oldu üryan
Sofran belli olmadı
Bu ne kenap ne büryan
Başına buyruk olma
Her işte yanılırsın
At gözüyle bakarsan
Çüşşş diye anılırsın
Mustfa Hoşoğlu
31.01.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Oy Gülizar Gülizar.........O
Oy Gülizar Gülizar!
Boyle inat görmedum,
Seveyirum demeyi,
Her bir şeyi denedum,
Hiç karşuluk vermeyi.
Oy Gülizar Gülizar,
Aşkundan oldum bizar,
Üç günlük ömrüm vardı,
Tükettun azar azar!
Bilirum seveyisun,
Gizlice meleyisun,
İçin için yanarken,
Aşkuni gizleyisun.
Oy Gülizar Gülizar,
Aşkundan oldum bizar,
Üç günlük ömrüm vardı,
Tükettun azar azar!
Eridum verem oldum,
Benzum saradı soldun,
Cilvesinden,nazından,
Boğaza kadar doldum.
Oy Gülizar Gülizar,
Aşkundan oldum bizar,
Üç günlük ömrüm vardı,
Tükettun azar azar!
Haçan niye ağlarsun,
Çira gibi yanarsun,
Diline yasak koydun,
Yureğun kan damlarsun!
Oy Gülizar Gülizar,
Aşkundan oldum bizar,
Üç günlük ömrüm vardı,
Tükettun azar azar!
Gel saklama aşkuni,
Sevindur bu şaşkuni,
Hadi bir he de bağa,
Dinsun yurek taşkuni.
Oy Gülizar Gülizar,
Aşkundan oldum bizar,
Üç günlük ömrüm vardı,
Tükettun azar azar!
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Seveyirum demezsun,
Cilveden vaz geçmezsun,
Nazlarun öldüruyi,
Ne acayıp bişesun?
Oy Gülizar Gülizar,
Aşkundan oldum bizar,
Üç günlük ömrüm vardı,
Tükettun azar azar!
Mustafa Hoşoğlu
13.08.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Oy Neriman Neriman!
Oy Neriman Neriman!
Çıktım dağın üstüne
Sesim yâre gitmiyor
Herkes erdi murada
Benim derdim bitmiyor
Yüreğim har içinde
Çölün ortası gibi
Aşk sardı bedenimi
Derviş hırkası gibi
O yar cilve, naz eder
Sanki kışı yaz eder
Yârin garip halleri
Ömrü bana az eder
Saçı salmış rüzgara
Durdukça sallanıyor
Yârin yanağı şeker
Öptükçe ballanıyor
Yârin şirin lehçesi
Yanağı gül bahçesi
Bana haber yolladı
Hazır imiş bohçası
Oy Neriman Neriman
Mevsimin pek ılıman
Düştüm aşk deryasına
Gel ol aşkıma liman......Nakarat
Mustafa HOŞOĞLU
22.03.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Oy Neyleyim!
Oy Neyleyim!
Bir çift zeytin geçti karşıma bakar,
Gizemine dalmak için yürüdüm,
O bakışlar hem öldürür hem yakar,
Mum misali yağım aktı, eridim.
Terk eyledi paşalarım, şahlarım,
Tenhaları dost belledi ahlarım!
Çare etmez, duyulmuyor vahlarım!
İnce maraz sardı beni, çürüdüm.
Nolur dostum; biçareyi kınama!
Ne dizidir, ne bildiğin sinema,
Tatlı zehir işlemiştir kanıma,
Dünya denen şu kafeste dar idim.
Kara gözler kara etti dünyamı,
Semalardan indirmiyor ayamı,
Var mı tabir edecek bu rüyamı?
Bir bakışa teslim olan ser idim.
Yazık bana; kim acısın halime!
Aşk ateşi ne yaman bir kelime,
Bu fermanı o yar verdi elime,
Kalem kaşa esir düşmüş Çar idim.
Oy neyleyim, Vahlar bana ölmüşüm!
Nara düştüm, diri diri yanmışım,
Hep ölümü acı diye sanmışım,
Görmüyordum, meğer açık kör idim.....Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
12.08.2012
Çar: Kral,eski Rus Kralı
Mustafa Hoşoğlu
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Oy Rizeli Rizeli
Oy Rizeli Rizeli
Oy Rizeli Rizeli
Sensun dünya güzeli
Görmedum senun gibi
Yeryüzünde gezeli.
Keşana çeşan derler
Baktunsa nişan derler
Puşiliyi çok sever
Gönlüne düşen derler.
İkizdere, Ilıca
Şifa verur karınca
Ekşioğlu kız vermez
Sevmezsen kararınca.
Yarum kayabaşindan
Sevdum oni başindan
Karadereli güzel
Kıl aldurmaz kaşından.
Aspet Pondus ismidur
Başundaki fes midur?
Kalopatamos derler
Meteler çok resmidur.
Kemençedur sazları
Şenlik olur yazlari
Horoni okur yazar
Zavendiğun kızları.
Derepazarı Malpet
Kızı güzeldur elbet
Filandozun kızları
Ya kaymaktur ya şerbet.
Yarum merkeze indi
İndi Takaya bindi
Geldi geçti yanumdan
Kokusi bana sindi.
REİS var Güneysu'dan
Olmadi oni tutan
Haksızlığı görünce
Dünyaya okur meydan.
Setoz, Kamboz, Gürgen'den
Sular akar erkenden
Rizeliler kaptandur
Selam verur yelkenden.
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Senoz Deresi taşti
Boyi yarumi aşti
Dediler yarun gitti
Uykularum hep kaçti.
Pazarun var Hemşini
Börekler sini sini
Başka güzele bakmam
Sevmişum birisini.
Yarum gitti Pazara
Sevdum oni kazara
Gözi olan bakmasun
Uğramasun nazara.
Çamlıhemşin kaplıca
Bir köyü var Topluca
Bir kız el atti bana
Geçtum ordan hızlıca.
Güzel yerdur Ardeşen
Kızlarinun gönli şen
Tuncadan evlenursan
Daim bol olur neşen.
Fındıklıdan geçemem
Aşkı susuz içemem
Güzelleri çok fazla
Kolay paha biçemem.
Mustafa Hoşoğlu
02.03.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Oymak Güzeli............O
Oymak Güzeli
Yârimin boyu oymak,
Dili bal ile kaymak,
Sürsem ekmek üstüne,
Olur mu ona doymak?
Kaşları benzer yaya,
Gözleri dolunaya,
Nazarını kesbeden,
Aşktan düşer komaya,
Aşirettir babası,
Çok kalındır abası,
Eli uzun, kaçılmaz,
Pek yamandır sopası.
Aşkı bilmez olaydım,
Yâri görmez olaydım,
Keşke bir taş olsam da,
Seni sevmez olaydım.
Yârim Oymak güzeli,
Gülüşüyle bezeli,
İlel ebet aşkımız,
Mevla’mızdan ezeli.
Yanaklar allı sucuk,
Aşkı eyledi uçuk,
Onbeşine girecek,,
Bunun neresi küçük.(Nakarat)
veya
Yanaklar allı sucuk,
Aşkı eyledi uçuk,
Yaşı yirmiye geldi,
Anası diyor küçük
Mustafa Hoşoğlu
03.11.2011
DOST KALEMLERDEN
çiçek açmış dalında
peteğinde balında
onbeşinde çok küçük
sen kart kaldın yanında.
kart da olsa olur kor,
yüreğimi görme hor,
hislerim onbeşinde,
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:))

orkide64

istersen kalbime sor :)))

Mustafa Hoşoğlu

gözlere bak gözlere
doyulmuyor sözlere
yanaktaki gamzesi
bak dur diyor yüzlere….orkide64
yanağında gamzesi,
ne de hoştur gezmesi,
bayıldım sözlerine
sanki badem ezmesi :)))
gel dağları aşalım,
bir yerde buluşalım,
onbeş bana da uymaz
Yirmide anlaşalım :)))

Mustafa Hoşoğlu

Mustafa Hoşoğlu

yaş elliye dayandın
yürek yandı,can yandın
buluşmamız imkansız
sen kendini ne sandın…orkide64
elli ömrün baharı,
geçmiş onun buharı,
imkansız bir şey yoktur
bakma yokuş yukarı :)))

Mustafa Hoşoğlu

ofli yedin kafayı
yiyeceksin sopayı
galiba unutmuşsun
evde onca sıpa yı..... :)))

MECNUNUSADIK

bizum evde sopa yok,
sipalar da değil çok,
gelenekler bu yöne,
bu laflara karnım tok :)))

Mustafa Hoşoğlu

yüksekten atayisun
sanma uyutayisun
dayaktan kaçmak için
erkenden yatayisun.. :))

MECNUNUSADIK

sözünü hep överum,
sensun benum cevherum,
kim dedi kaçayirum,
dayağı çok severum :)))

Mustafa Hoşoğlu

evet durumum belli
çıkayı bak bedelli
bedelli bekleyenler
oynayi çiftetelli..........MECNUNUSADIK
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sözüm doğru dilimde,
aklım olmaz filimde,
bedelin var bedeli,
ekonomi ilminde.......Mustafa Hoşoğlu
elma gibi yanaklar
gül kurusu dudaklar
hepsi birden tutuşmuş
bak yanıyor uşaklar...aydın yılmaz
Mustafa Hoşoğlu
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Oyna Trabzon Oyna
Oyna Trabzon Oyna
Oyna Trabzon oyla
Fileleri göz eyle
Senin adın fırtına
Rakipleri toz eyle.
Oyna Trabzon oyna
Sahada karış karış
Rakip senin neyine
Sen kendin ile yarış.
Oyna Trabzon oyna
Senun futbolun yaman
Dar eyle sahaları
Dünya dilesun aman.
Oyna Trabzon oyna
Kaldıralım kupayı
Sahanın yetimleri
Tanısınlar babayı.
Oyna Trabzon oyna
Futbol sana yakışur
Trabzonda sevdalilar
Bordo-mavili bakışur.
Oyna Trabzon oyna
Kurban olayım sana
Bordo-mavi sancağın
Dalgalansın cihana.
Oyna Trabzon oyna
Şaha kalksun Ganitam
Şampiyonluk bekleyi
Peştemallı manitam.
Oyna Trabzon oyna
Sakın verme arıza
Şampiyonum yazalum
Boztepeye, Faroza.
Oyna Trabzon oyna
Top takilsın ağlara
Oyna trabzon oyna
Adını yaz çağlara.....nakarat
Musatafa Hoşoğlu
24.11.2019
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8
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Oyuncak Oldum
O yarin elinde oyuncak oldum,
Tarifi imkansız hale bürünmüş.
Çiçekler elimde kapıda kaldım,
Geri dön dediler, bugün serinmiş.
Yüzleri asılmış, attı selamı,
Edası şımarık, tuzlu kelamı,
Galiba sevmekle buldum belamı,
Maziyi yokladım, mevzu derinmiş.
Mankene bin basar zilli duruşu,
Affı hiç duymamış, bilmez barışı,
Başında kaybettim ben bu yarışı,
Ruhu pas içinde, tozdan arınmış.
Gözünü sanırsın mercedes farı,
Hasetten yüzüne ekilmiş darı,
Bu süslü mahluktan olur mu karı?
Hoş koku namına her şey sürünmüş.
İnatçı huyları ruhuna sinmiş,
Saçının kıvrımı çalıya dönmüş,
Al beni der gibi pazara inmiş,
Mazide izi yok, ömrü yarınmış.
Uyarsan nafile, dönmez hatadan,
İki söz söylesen çıkmaz odadan,
Karşıma çıkışı san ki totodan,
Bu yol bir uçurum, sonu görünmüş.
20.12.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Öğretmenim
Öğretmenim
Öğretmenim,öğrettin okumayı yazmayı,
Beni bilgi sahibi sen ettin öğretmenim,
Karanlıklar içinde doğru yolu sezmeyi,
Cehaleti üstümden sen attın öğretmenim.
Dürüst ol,doğru yaşa,hiç aldatma diyorsun,
Hep güzellikten yana olmamı istiyorsun,
Çalışıp yükselmemi tavsiye ediyorsun,
Tembelliği tarihe sen kattın öğretmenim.
Vatanını sev dedin,Bayrak baş tacın olsun,
Öğrenmek hastalığın, ilim ilacın olsun,
Hakkı tutup yüceltmek senin Miracın olsun,
Zalime kaşlarını sen çattın öğretmenim.
Donduran gecelerde sönmeyen ateşimsin,
Gözüm kulağım oldun, bedenimde başımsın,
Medeniyet yolunda yıldızım, güneşimsin,
Bedelsiz sevgileri sen sattın öğretmenim.
Bana ahlak öğrettin, İmanımı süsledim,
Kutsalımı öğrettin, vatanımı besledim,
Tüm altın öğütleri yüreğime işledim,
Kalbimde meşalenle hep tüttün öğretmenim.
Mustafa HOŞOĞLU
03.11.2008
Düzenleme: 23.11.212
Mustafa Hoşoğlu
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Öğretmenim!
Öğretmenim!
Aydınlık yarınlar senle gelecek,
Beni de yanına al öğretmenim!
Cehalet kör düğüm, ilmin silecek,
Her daim yanımda kal öğretmenim!
Gül yüzün bayrağım, hoşgörün sancak,
Yolun hep ışıktır, yüreğin sıcak,
Gönüller seninle yeşerir ancak,
Kapımı sevginle çal öğretmenim!
İrfanlı beyinler bentleri yıkar,
Erdemli gönüller güzele bakar,
Adalet duygusu barışa çıkar,
Kalbimden nefreti sil öğretmenim.
Hep çalış diyorsun, unut beleşi,
Kalbimi kuşattı azmin ateşi,
İlimle yükselir asrın güneşi,
Başıma taç ettim, bil öğretmenim!
Uzakta olsan da izlerin yakın,
En güzel çiçeksin, yayılır kokun,
Geceyi yok eder aydınlık okun,
Nurunu geceme sal öğretmenim!
Nazarın şifadır, ellerin narin,
Sinemin içidir her daim yerin,
Uygarlık meyvesi senin eserin,
Gururla bakarak gül öğretmenim!
Mustafa Hoşoğlu
20.11.2013
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Öksüz Düşlerim
Öksüz Düşlerim
Sevdası hazandır nemli gözlerin
Umutsuz düşleri hüzün kokarken
Neşesi okunmaz buruk yüzlerin
Aşkın sıcak yüzü kalbi yakarken.
Rüzgara kapılmış öksüz düşlerim
Gerçek uzak bana, hayal işlerim
Mevsim yaz olsa da bitmez kışlarım
Bulutu arz bildim üstten bakarken.
Tükenmez sermayem yalnızlık oldu
Sabrımı tartarken gözlerim doldu
Cevapsız fikirler ruhumu buldu
Gecenin gizemi güne akarken.
Rüyayı bölünce kuşların sesi
Bir anda kaybolur yarin nefesi
Kalbini zor tutar göğüs kafesi
Hicrana küsersin ruhu sıkarken.
Kader çoban etti kuzu,koyuna
Fırsat yok tozmaya, dalmam oyuna
Hasret kaldım yarin selvi boyuna
Kırlarda çiçekler sevda kokarken.
Kervanı güderim yalnız başıma
Vefasız bakmıyor akan yaşıma
Hayali dost bildim gözüm, kaşıma
Rüya aleminde seyre çıkarken.
Mustafa Hoşoğlu
14.10.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Öldüm Nazından
Öldüm Nazından
Görünce ışıklar düştü kalbime
Yıldızlar döküldü o an gözünden
Dedim başka yarı koymam albüme
Çekeceğim varmış peri kızından.
Ne yapsam olmuyor, güldüremedim
Gönlümü gönlüne bildiremedim
Ruhunu aşkımla dolduramadım
Canıma tak etti, bıktım sözünden.
Seni yar bileli hep kaldım yaya
Seninle mutluluk diledim güya
Yüreğim karamsar bakar dünyaya
Pabucu ters giydim senin yüzünden
Sen varken bedenim neylesin kurdu
Sayende yüreğim atmadan durdu
Sorana diyorum: "Beni aşk vurdu"
Mecalim kalmadı öldüm nazından
Kız seni nereden sardım başıma
Şifa diye zehrin düştü aşıma
Görse de inanmaz gözün yaşıma
Kışları aramaz tadan yazından.
Dilimde tüy bitti yar diye diye
Her daim yüz asık, bilinmez niye
Bin sene yalvarsan üflemez neye
Aşka dair name çıkmaz sazından.
Mustafa Hoşoğlu
04.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Öldürme Beni
Şu gönül hayale daldı uçuyor,
Bu tatlı uykudan kaldırma beni.
İçimde goncalar, güller açıyor,
Hazanı görmeden soldurma ben.
Ey rüya âlemi, aklımı çelme!
Günümde yok isen geceme gelme,
Kalbime kor atıp bağrımı delme,
Bir anlık düş için güldürme beni.
Bir esmer eğilmiş kapıdan bakar,
Sarışın kalbime şimşekler çakar,
Ela göz okları bağrıma sıkar,
Yüreğim boş diye doldurma beni.
Her biri bir yıldız, göklerin süsü,
Kurmayın diyorum kalbime pusu,
Beynimden çıkarıp almışlar usu,
Ey aşk! Cesaret ver, yıldırma beni.
Bu rüya bir ömür sürsün isterim,
Gözlerim hep seni görsün isterim,
Boş gönlüm murada ersin isterim,
Düşüme son verip öldürme beni.
Kanadım yoktur ki neyle uçayım,
Aşk esir eyledi, nasıl kaçayım?
Ey gönül sultanım, gel bak niceyim!
Halimi sır eyle, bildirme beni.
30.08.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Ölmeden Ölmek Yasak
Ölmeden Ölmek Yasak
-Dedim:Nice arifsin, biz gibi gülmez misin?
-Dedi:Ey dost gülemem,arife gülmek yasak,
-Dedim:Gülmek sadaka,sen bunu bilmez misin?
-Dedi:Cahil çok bilir,bize çok bilmek yasak.
Bu söz ile irkildim,kendime gelemedim,
Gülmekle tebessümün farkını bilemedim,
Hatırıma geldikçe bir daha gülemedim,
Arifan diyarında göz yaşı silmek yasak.
Girdim nefis yoluna,bir yerde duramadım,
Ömür boyu yürüdüm,nerdeyiz soramadım,
Aklımı hür kılmadan Hakk yolu bulamadım,
Aklı tutsak bırakıp Divana gelmek yasak.
Aklın özgürleşmesi vahiyle kaim olur,
Kalbim zenginleşmesi zikirle daim olur,
Çilehanem,ihlasla gönül dergahım olur,
Aklın firarda ise kapıyı çalmak yasak.
Dert ile buluşmadan derman sunulmaz imiş,
Çareyi aramadan deva kılınmaz imiş,
Çileyi hazmetmeden derviş olunmaz imiş,
Allah Dostları için ölmeden ölmek yasak.
Mustafa HOŞOĞLU
23.07.2011
Not:Ölmeden ölmek yasak derken,kötülüğe yönelten nefsi,günahlarınızı öldürmeden
ölmeyiniz anlamındadır.(Ölmeden ölünüz,Hadisi Şerifi bu manada anlaşılmalı)
Mustafa Hoşoğlu
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Ölüm Bana Göre Değil
Ölüm Bana Göre Değil
Toprak ağır, yüzü soğuk
Ölüm bana göre değil
Güneş almaz, hava boğuk
Ölüm bana göre değil
Önümüzde bahar, yaz var
Kuş sesleri, ördek, kaz var
Dilde şarkı, elde saz var
Ölüm bana göre değil
Dallar gazel düşürecek
Çoban kaval şişirecek
Horonu kim pişirecek?
Ölüm bana göre değil
Dere akar, kumu eler
Keçi koşar, kuzu meler
Güneş doğar ufku deler
Ölüm bana göre değil
Yürek yanar, duman tütmez
Şu gönlümde sevda bitmez
Ömür gitse hisler gitmez
Ölüm bana göre değil
Çok işim var şu alemde
Bitiremem bir kalemde
Hızlı formül yok elimde
Ölüm bana göre değil
Bitmiyor şu borçlar, çekler
Omuzumda onca yükler
Torun torba ilgi bekler
Ölüm bana göre değil
Yarım kalmış işlerim var
Yapılmamış dişlerim var
Hayallerim, düşlerim var
Ölüm bana göre değil
Bu kervanın yolcusu çok
Sağcısı çok, solcusu çok
Hesabı zor, ölçüsü çok
Ölüm bana göre değil
Kaymaz ise temellerim
Gitme diyor emellerim
Çok eksiktir amellerim
Ölüm bana göre değil
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Mustafa Hoşoğlu
26.02.2022
Mustafa Hoşoğlu
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Ömrüme Hazan Düştü
Ahu Zar İlaç Olsa
Dallar suyu çekmiyor,
Yapraklarım sarardı.
Ömrüme hazan düştü,
Hayallerim karardı.
Bugün mevsim sonbahar,
Tam ömrümün yaşında,
Dağlarıma kar yağdı,
Kalbim aşk telaşında.
Yüreğim umut diyor,
Anılar unut diyor,
Maziye sarılarak,
Kendini avut diyor.
Dil yazar, gönül bozar,
Zararı kalbe sızar,
Geçmişe format at ki:
Bir umut ömür uzar.
Kaçtım aşkın selinden,
Sürdü sevda ilinden,
Ahu zar ilaç olsa,
Artmaz bülbül dilinden.
Mustafa Hoşoğlu
14.09.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Ömür Bitene Kadar
Ayrılıktan söz etme, hasret üşütür beni,
Gel gönlümün yazı ol bacam tütene kadar.
Aklıma düştüğünde alev kuşatır beni,
Sevda neydi bilmezdim kalbim ötene kadar.
Saçlar omuz aşağı durur yapağı gibi,
Yanak ala bezenmiş, şeker kabağı gibi,
Cihanda lezzet yoktur yârin dudağı gibi,
Sarılsak birbirine ömür bitene kadar.
Yanakların gül açsın, asla nefreti yayma,
Dünyaya doysan bile sakın aşkıma doyma,
Gel dolaş etrafımda, bu kalbi yalnız koyma,
Cilve eyle, naz eyle aklım yitene kadar.
Vuslatın hazı biter hicran yeli esince,
Yar gidiyorum deyip biletini kesince,
Ecel geldi sanırsın soğuk terler basınca,
Üstümdeki kâbusu tutup atana kadar.
01.10.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Önce Şükrü Öğren De Gel
Önce Şükrü Öğren De Gel
Beterin de beteri var,
Önce şükrü öğren de gel.
Her nimetin ederi var.
Önce şükrü öğren de gel.
Çırak isen ustaya koş,
Sağlam isen hastaya koş,
Ekmek yoksa pastaya koş,
Önce şükrü öğren de gel.
Yakınanı Allah sevmez,
Sefil olan bağrın dövmez,
Az çalanı kimse övmez,
Önce şükrü öğren de gel.
Mızmız kula arsız derler,
Un çalana hırsız derler,
Milyon götür, yersiz derler,
Önce şükrü öğren de gel.
Saman yoksa bul arpayı,
Salla dolsun boş torbayı,
Yorulunca ye sopayı,
Önce şükrü öğren de gel.
Hamaylını yaptır şeyhe,
İradeni kaptır şeyhe(!)
Arsız nefsi taptır şeyhe,
Önce şükrü öğren de gel.
Ben diyemem haktır sözüm,
Sahte şeyhe çoktur sözüm,
Veli kula yoktur sözüm,
Önce şükrü öğren de gel.
Kul şeytansız yapamıyor,
Canı şirkten kopamıyor,
Mevla’sına tapamıyor,
Önce şükrü öğren de gel.
Düşünmeyen olur şikar,
Aklı satar, vehme bakar,
Tarik diye yoldan çıkar,
Önce şükrü öğren de gel.
Her uyanık köle arar,
Akletmeyen işe yarar,
Mu’min isen ver bir karar,
Önce şükrü öğren de gel.
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Dost düşmanı bilmez isen,
Kardeşine gülmez isen,
Hak yoluna gelmez isen
Önce şükrü öğren de gel.
Nefis Hakka savaş açmış,
Şeytan bile görüp kaçmış,
Hak edene bela taçmış,
Önce şükrü öğren de gel.
Rüyalarda ruh seslenir,
Cahil bundan çok hislenir,
Eşek taşır, at beslenir,
Önce şükrü öğren de gel.
İpten kopun demez Allah,
Kula tapın demez Allah,
Yoldan sapın demez Allah,
Önce şükrü öğren de gel.
Mustafa Hoşoğlu
07.12.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Önümde Koca Alem
Önümde Koca Alem
Elimde yalnız kalem,önümde koca alem,
Ne yazmaya gücüm var ne okuyacak rahlem.
İkra nidası ile seslendi Rabbul Alem,
Ne duyacak aklım var ne de caba-i rıhlem.
Kıskanırım güzeli hislerim buhul buhul
Yüreğim karardıkça nefretim döner şuha
İlahi kapı açık ayağım etmez duhul
Mazeretler doğurur, her biri kalkar şaha.
Mustafa Hoşoğlu
01.01.2011
Buhul: Kıskançlık
Şuh: Aşırı kıskançlık
Duhul: Giriş,girmek
Rıhle: İlim yoculuğu.Hadis ilminde muhaddislerin hadis rivayeti için uzak diyarlara
gitmesi manasına kullanılır.
Rahle:Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük
masa:
Mustafa Hoşoğlu
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Öp Beni
Laf eyleme, işin eyle yar isen,
Usul usul dokunarak öp beni.
Ömür boyu bu sevdada var isen,
Kem gözlerden sakınarak öp beni.
Bu kalbimi sana sunmam öpmesen,
Sevdim diye sana kanmam öpmesen,
Ateş olsam bil ki yanmam öpmesen,
Boş ömründen yakınarak öp beni.
Düşünürsen, gören gözler der diye,
Türlü sıfat yakıştıran var diye,
Hükmedenler kalem kırar ar diye,
Edebini takınarak öp beni.
Hislerine kem vurarak tuş etme,
Düşmanının yüreğini hoş etme,
Saçın yolup ol başını kuş etme,
Kalp sesine bakınarak öp beni.
Güvendiğin dağlar daim kar ise,
Saklamaktan yüreğin hep dar ise,
Çarpılmaktan korkar halin var ise,
Bir hocaya okunarak öp beni.
Yolun yoksa aşk rotanı kır bana,
Pamuk elin uzatarak ver bana,
Bilmiyorsan ilim için sor bana.
Aşk odunu kokunarak öp beni.
27.10.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Örümceğin Yuvası
Ahkebut-41
Allah'tan başkasını dost edinenin hali
Örümcek yuvasına benziyor onun işi
Kulağa küpe olsun Kur'an'ın bu misali
Düşünüp ibret alsın aklı olan her kişi (Ankebut-41)
Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, dişi örümceğin durumu gibidir. O, bir yuva
edinir. Halbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz dişi örümceğin yuvasıdır. Keşke
bilselerdi![412]
Mustafa Hoşoğlu
15.07.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Ötme Bülbülüm
Ötme Bülbülüm
Başımda dolaşıp ötme bülbülüm
Görevin sevene hasret taşımak
Yüreğim deşerek gitme bülbülüm
El bağlı, yarayı zordur kaşımak.
Hüzünler içerim leyl ü nehardan
Hayali kokular faslı bahardan
İnfazım yargısız, hüküm zahirden
Fitnenin içinde güçtür yaşamak.
Hangi dala tutsa kopar fakirler
Sevimli olamaz hükmü hakirler
Dünyayı tozpembe görür bakirlar
Bekara avradı kolay boşamak.
Bir ömür yaşadım elim koynumda
Zalim suçu attı, durur boynumda
Günahtan iz yoktur gönül aynamda
Göze vacip oldu yaşı boşamak.
Egonu beslersen karakter açtır
Nefsin her hevası başına taçtır
Sukutu hayalim bilemem kaçtır
Vefasızı sevmek daim boş emek.
Karamsar havada yüreğim dardır
Umutsuz halde de bir umut vardır
Yara onmaz deme yine de sardır
Vuslat yeli değse olmaz üşümek.
Mustafa Hoşoğlu
30.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Öyle Olsun!
Gönlüm açtım, bilir dedim,
Bilemedin, öyle olsun!
Sevgi varsa gelir dedim,
Gelemedin, öyle olsun!
Dönüp bakman çok mu güçtü?
Sevdim demen sanki suçtu,
Yaşım buhar olup uçtu,
Silemedin,öyle olsun!
Yüzün bana dönüp gittin,
Sen bu aşka yazık ettin!
Boş kalbini ele sattın?
Dolamadın, öyle olsun!
Bu yar benim olur dedim,
Aşkı beni bulur dedim,
Yüreğimde kalır dedim,
Kalamadın, öyle olsun!
Cilve yaptın, kandım sana,
İşven gördüm, yandım sana,
Bu kalbimi sundum sana,
Alamadın, öyle olsun!
Senin sevdan dilde imiş,
Aklın fikrin pulda imiş,
Aradığın yolda imiş,
Bulamadın, öyle olsun!
İhtirasın öldür dedim,
Niyetini bildir dedim,
Gel kalbini güldür dedim,
Gülemedin, öyle olsun!
06.12.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Özgecan
Özgecan
Cinayet moda oldu, caniler türedikçe,
Bugün adı Özgecan, yarın acep hangi can?
Göz yaşları durur mu vahşiler üredikçe?
Kısas unutulursa korunamaz hiç bir can.
"Kısasta hayat vardır", Yüce Kuranın Hükmü,
Beşeri yasalarda bu Nurun izi yoktur...
Yaratılmışın aklı, Yaratıcıdan çok mu(!) ?
Çıkacak her yasaya katilin karnı toktur.
Adalet diyorsanız: Öldüren ölecektir.
Vicdanı taş yürekler başka gelmez İmana.
"Eden bulur" hükmünü kavrayıp bilecektir,
Dalga bahanesiyle deniz girmez limana.
Mustafa Hoşoğlu
18.02.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Özgürlük Adına
Özgürlük adına yasak koyanlar
Yalanı yazarken maske ararlar.
Şerefi, onuru hiçe sayanlar
Vicdani öldürür, aklı yorarlar.
Başları dağları aşıyor gibi
Akıllar bendinden taşıyor gibi
Bir günü bir asır yaşıyor gibi
Şeytani hislerle göğsü gererler.
Hürriyet fikrini dile dolanır
Sahtekar yüzlerden mide bulanır
Senaryo tutmasa uyku bölünür
Yeniden derleyip başa sararlar.
Farklı beyan etme sakın oyunu
Bir selvi olsan da sevmez boyunu
Kaşını çatarak bozar huyunu
Aleyhte olmasın özgür kararlar.
Özgürlük güzelmiş, özgür değilse
Ne de hoş olurmuş boyun eğilse
Ağanın emrinde sütün sağılsa
Ruhuna teslim et, halı sererler.
Aslında sevilmez özgür düşünen
Akleden yaramaz, hüküm peşinen
Fikir beyan eden olur kaşınan
Felsefe yapan bir başı kırarlar.
12.05.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Özledim!
Özledim!
Dağlar yol verin bana sılama gideceğim,
Köyümün bağlarını, yollarını özledim!
Yaylamın pınarından,suyundan içeceğim,
Sararmış yemişlerin hallerini özledim!
Kardelen çiçekleri yazı bağlarken güze,
Ayrılık vakti diye bir hüzün düşer yüze,
Bir vedadır yaylaya,dağa,tepeye,düze,
Dikenli bahçelerin güllerini özledim!
Ne zamandır yemedim lavaş üstü kaymağı,
Mısır ekmeği, sütü, tereyağlı kuymağı,
Şifası tartışılmaz, ab-i hayat kaynağı,
Salkım salkım kirazın allarını özledim!
Horozlar ötüşürken sabahın serininde,
Balıklar ışıldarken derenin derininde,
Tohumlar çimlenirdi toprağın veriminde,
Meleyen koyunların zillerini özledim!
Yar gözüme değince unuturdum oyunu,
Oturur seyrederdim nazlı, selvi boyunu,
Severdim cilvesini, işvesini, huyunu,
Edalı bakışları, dillerini özledim!
Çayır çimen biçilir yazı güze bağlarken,
Tırpancı teri siler güneş teni dağlarken,
Mezralardan göçülür dere tepe ağlarken,
Kırat'ın heybesini, çüllerini özledim!
Erken koşardık işe, imece neşesinde,
Zamanı unuturduk türkünün hecesinde,
Akşam sızar kalırdık evin bir köşesinde,
Ninemin yaşmağını, pullarını özledim!
Vızır vızır uçuşur peteklerin arısı,
Dallardaki armudun yere düşer sarısı,
Olgun elma ay gibi, parlar gece yarısı,
Üzümün asmasını, dallarını özledim!
Kuşların namesini duyunca susar sazlar,
Uzanacak el bekler al al olmuş kirazlar,
Yeşillikte kaybolur,doymadan geçer yazlar,
Baharın yağmurunu, sellerini özledim!
Soğuk soğuk eserken tepelerin beyazı,
Evlere hapsettirir gecelerin ayazı,
Kemençeye dost olur kavalımın niyazı,
İs tutmuş şöminenin küllerini özledim!
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Mustafa Hoşoğlu
04.10.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Özledim2
Özledim2
Yürümek isteyen ova aramaz,
Tepenin üstünde düzü özledim,
Yalancı baharlar işe yaramaz,
Tenimi donduran güzü özledim.
Köşeyi döneyim, vermeyin zahmet,
Beleşten toplamam ne güzel rahmet,
Zengine mubahmış, garibe töhmet
Elliden ne çıkar, yüzü özledim.
İşine çalışmaz,role çalışır,
Zekası çok kıvrak hemen alışır,
Ne okur ne yazar ilme karışır,
Hikmeti savunan tezi özledim.
Hiç kimse çıkmıyor garibe omuz,
Hırsıza takarlar göze hoş rumuz,
Devletin malını yemeyen domuz,
Helalden sağlanan tuzu özledim.
Sarılır baltaya,kaçar tahradan,
Kaldırmak istiyor kumu sahradan,
Yapışır,ayrılmaz haram sofradan,
Annelik yapacak kızı özledim.
İblisi dost bilmiş emrinden çıkmaz,
Kalbini öldüren putları yıkmaz,
Nefsine kul olmuş, isyandan bıkmaz,
Haramdan sakınan gözü özledim.
Doğruyu söylersin çeker hareket,
Saygıdan bihaber, öldü nezaket,
Nimeti inkarda arar bereket,
Şükürle boyanmış özü özledim.
Öfkeyle kalkınca biter mi hiddet?
Somurtkan yüzlerin meyvesi şiddet,
Sadaka olsa da, tebessüm külfet,
Bal ile yoğrulmuş sözü özledim.
Hamurum doğruluk yalanı bilmem,
Çakala güvenmem, oyuna gelmem,
Başımı veririm onurum silmem,
Yüzüme gülmeyen yüzü özledim.
Tağuttan alamaz küser tekkeye,
Sarık yüz çevirir, kızar takkeye,
Sözde Hakk iledir çatar Mekke’ye,
Maddeden arınmış cüzü özledim.
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Mustafa Hoşoğlu
18.07.2010
Dost Yürekler
Tarladan geçerken üzümü yiyen
Rızasız alınca haramdır diyen
Sıkça dokuyup da ince eleyen
Ahlaklı insanlar, sizi özledim...Tayyar YILDIRIM
Verir Mabûd fakat almayı bilmez
Hep şikayet, tasa hiç şükür etmez
Dostlar meclisinde sohbete gelmez
Hâl, hatır bilen yürekler özlerim........*kiraz çiçeği*
Mustafa Hoşoğlu
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Pağa Hemşerum Dedun
Pağa Hemşerum Dedun
Pağa hemşerum dedun, köyime gider misun?
Baktuğum bayirlara sen da göz eder misun?
Sabahtan tavasini, akşam ızgarasini,
Mis kokuli hamsiyi pişirup da yer misun?
Pağa hemşerum dedun, kemençe çalar misun?
Dağda koyun beklerken kavalla ağlar misun?
Rüzgar delilenup da üstüne gelduğunde,
Kurtar beni fadime, deyup da sızlar misun?
Pağa hemşerum dedun, burnina bakacağum,
Bir kariştan kuçuksa ilave yapacağum,
Önce ufak bir test var; gel geç oni bakayim,
Çıkardum ceketimi, burnina asacağum.
Pağa hemşerum dedun, sen beni tanir misun?
Hayde kaçalum desam benumla gelur misun,
Haçan olmaz deyup da sen beni uzer isan,
Ben o zaman elurum, sen buni pilir misun?
Pağa hemşerum dedun, pişe demiyeceğum,
Oyle kabul ettunsa kendumden pileceğum,
Şekli-şemali sevmem, nefret ettum o işten,
Sen peni seveyisan pen fazla seveceğum.
Şu üç günlük dünyada hepimiz arkadaşız,
Arkadaştan öteye atamız bir, gardaşız,
Önce insan olalım dünya herkese yeter,
Hısım, akraba olduk, bir çoğumuz dindaşız.
Mustafa Hoşoğlu
23.12.2009
Dost Kalemler:
Gurbette Yaşayurum (Pağa Hemşerum dedun)
Ne bayır var ne çayır gurbette yaşayurum
Hamsinun teyzesiyle idare edeyurum
Haçan özlerum sizi ağlayup coşayurum
Aluyurum kendumi dişari gideyurum
Ne kemence ne kaval kendum çalamayurum
Ama hergün dinlerum onsuz kalamayurum
Eser bir garip rüzgar nefes alamayurum
Elumden tutanum yok eriyup biteyurum
Burunları ölcersun biluyusun işuni
Göster bana dişuni soyleyeyim yaşuni
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cevap niteliği nazıre

Beyuk beyuk konuşup derde sokma başuni
O kadar hemşerim var hepsini güdeyurum
Karşulukli sevgiler ticarete gireyur
Karşuluk gelmeyince sevgi sona ereyur
Karşuluksuz oldimi daha uzun sureyur
Yureğum çok geniştur dünyaya yeteyurum
İnsan eşrefi mahluk hilkatini severum
Yaptuğına bakarum ya yerer ya överum
Gerisi beni aşar ne söver ne döverum
Müsammaha aşkına yanup da tüteyurum
Mikdat Bal
Pizum Ozan Miktadi pağa nazire etti,
Hasretluk çekeyimiş inan canuma yetti,
Haçan ağladi durdi ecnebi diyarindan,
Azicuk neşem vardi hepsini aldi getti.
Mustafa Hoşoğlu
SANA HEMŞEHRİ DEMEM
Hem şehri olmam sana bizim denizimiz yok
Mısır ekmeği yemem bizde arpa buğday çok
Hamsinin kokusunu burada duysan olun şok
Yardım etme Fadime boş işlere karnım tok
Sen kemençeyi dinle huzur verir bize ney
Kurda teslim koyunlar in şehire haçan bey
Dört bir yanda kasırga rüzgârda neymiş behey
Karadeniz uşağı Fadime’ye gitti rey
Sana olmam hem şehri karnım burnumdan önde
Gel gölgelen altında sen geriye bir dönde
Rahatı gör sen orda soğu narından sönde
Zaten çeket giymezsin çıkarmazsın gölgende
Sana olmam hem şehri tanısam da ben seni
Ben senin ile gelsem terk edersin sen beni
Sahilde yaşar insan laçka olur bedeni
Sen beni eler isen ben aramam gideni
Sana hem şehri demem bir şey söyleme bana
Aramayrum ben seni Rize’den gitsen Van’a
Canım fedadır benim işte aziz vatana
Seven değeri verir sever ise insana
Dün ile bugün, yarın adamım hayat üç gün
Atamız bir seninle gardaşlığınla öğün
İçimizdeki iman tüm dünyaya verdi ün
İnsanlığımızla biz herkese örnektik dün
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Ahmet Arslan (hadimi)
Bağa hemşerum dedun hamsi öpsun dilunu
Çikarda salla bağa o ipek mendiluni
Bahçeme gülmi bittun şaşurdun mi yoluni
Bağa hemşerum dedun uyy kesileyim sağa
Kaçuracağum seni kaçkara, bizum dağa :)
İbrahim Albayrak
Mustafa Hoşoğlu
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Pantolonu Beş Yama
Pantolonu Beş Yama
Pantolonu beş yama
Ayaklar girmez dama
Sofra kurup kaldırmaz
Üç öğün ister mama.
Entarisi yarım kol
Boş kaleye atar gol
Ne üstte var ne altta
Bir tek hayalleri bol
Gecekondudan çıkmış
Her bir tabuyu yıkmış
Kendi der kendi yapar
Sorsan hayattan bıkmış.
Sevdiğini bildirsen
Düşman olur güldürsen
Kan davası başlatır
Sineğini öldürsen.
Başı yandan kazıtır
Gören sanır tazıdır
Sen nasihat ettikçe
Azıttıkça azıtır.
Süt vermez bebesine
Kan çıkar tepesine
Gören lanet okuyor
Günahsız ebesine.
Şeytan dahi düşlemez
Vampir görse dişlemez
Her biri geri teper
Kurşun sıksan işlemez
Kimi ederse nazar
Öldürür azar azar
İlgisini çekersen
Yakındır sana mezar.
Mustafa Hoşoğlu
17.01.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Papaz
Papaz
Çok alışmıştık sana
Ne olur gitme papaz!
Ağlarız yana yana
Gel bizi satma papaz.
Öksüz kalır çeteler
Düşük yapar gebeler
Ninni ister bebeler
Uzakta yatma papaz.
Eşkiya dağa çıkar
Sensiz ocak mi yıkar
Mazlum olurken şıkar
Ananı katma papaz.
Dini temsil ederdin
Terör ile tüterdin
Sen her boka biderdin
Fuşkiyi tatma papaz.
Gülme, görünür dişin
Çekilmemeli fişin
Kahpelik asıl işin
İnsanlık etme papaz.
Dünya yandı, pişmedi
Âlem gergin, şişmedi
Dolar daha düşmedi
Eriyip bitme papaz.
Sayende binler ölü
Sen fahişenin dölü
Yaşım doldurur gölü
Gözümde tütme papaz.
Biz seni çok özleriz
Yollarını gözleriz
Ana avrat sızlarız
Ağlarsam tutma papaz.
Onca ceza neyine
Gel dön artık köyüne
Ajan dedik soyuna
Bize kin gütme papaz.
Belli kimin malısın
Şer ile dolmalısın
Sen özgür olmalısın
Kafeste ötme papaz
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Mustafa HOŞOĞLU
12.09.2028

Mustafa Hoşoğlu
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Parlayisun Ay Gibi
Parlayisun Ay Gibi
Nedur bu güzellukler
Parlayisun ay gibi
Kaşlar ferman okuyi
Kemençemde yay gibi.
Hep gönlüme akarsun
Yureğumi yakarsun
Ürkek ürkek bakarsun
Gün görmemiş tay gibi.
Seni sevdam bileli
Her günüm bin çileli
Oldum divane, deli
Ciğer yırtık fay gibi.
Sensuz ağlar melerum
Daim seni dilerum
Ben aşkınla gülerum
Üfle bana ney gibi.
Ol gönlümün sultanı
Dindir habu volkanı
Sil gözumden akanı
Yüzüm güldür bey gibi.
Ruhum esirin oldu
Benzim sarardı soldu
Kalbim aşkınla doldu
Coşar arsız çay gibi.
Mustafa HOŞOĞLU
04.12.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Penceresi Boyalı
Penceresi Boyalı
Penceresi boyalı
Yaşmağı var oyalı
Gözüm uyku görmedi
Şu aklıma koyalı.
Penceresi buzlu cam
Ne derdi var ne de gam
Endamı bir içim su
Yakıyor anam anam!
Penceresi açılır
Güzelliği saçılır
Yüz güzelin içinden
Bir bakışta seçilir.
Pençeresi oymalı
Yâr sesimi duymalı
Bal ile mi yoğruldun?
Sana nasıl doymalı?
Penceresi çift kanat
Her bir parçası sanat
Yaza düğünümüz var
Yarim odanı donat.
Penceresi tül perde
Perdenin ucu yerde
Nazın fazlası zarar
Beni koyarsın derde.
Pencereden bak bana
Aşk farını yak bana
Cilveni doldur tasa
Usul usul dök bana.
Pencereden bakan yar
Yollarıma çıkan yar
Gel hemen kavuşalım
Yüreğimi yakan yar.
Pencere yola bakar
Karşıdan dere akar
Yarin nazı çekilir
Beni cilvesi yakar.
Pencereden sal beni
Hırsız gibi çal beni
Benim için yar mi yok
İsterim sen al beni.
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Mustafa HOŞOĞLU
17.10.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Peştamal Kare Kare
Peştamal Kare Kare
Bizum kızlar keşani
Peştemal diye bağlar
Yari yollar gurbete
Hergün gel diye ağlar.
Peştemal sade olur
Ne eylesun pileyi
Göz hasretle bakarken
Yürek taşır çileyi.
Peştemalun kumaşi
Ya Şiledur ya Buldan
Peştemalli güzeller
Beni çıkardı yoldan.
Kırmızı peştemalun
Pamuktan örmesi var
Benun sevduğum güzel
Gözünde sürmesi var.
Ayşem sevdam olalı
Yan bağlar peştemali
Ben taşıyamam dedi
Ol aşkımun hamali.
Peştemal kare kare
Ne de yakışur yâre
Hasret kalbe düşende
Kavuşmak olur çare….Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
01.02.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Petek Yorgun Bal Yorgun
Petek Yorgun Bal Yorgun
Gamsız, kedersiz günler çok uzaklarda kaldı,
Geldik yolun sonuna ayak yorgun,yol yorgun,
Nerden nereye derken gözüm hayale daldı,
Hafızam kopuk kopuk filim yorgun, tel yorgun!
Şimdi dört mevsim karlı arar olduk hazanı,
Baharlar gelmez oldu kaldırdılar kazanı,
Kelebekler de sarhoş yok uçanı,tozanı,
Bağlar çiçek açmıyo,ağaç yorgun, dal yorgun!
Şu dağlara ne oldu; gelmiyorlar yanıma?
Ovalar kaçar benden,acı verir canıma,
Eskimiş gözlüğümden bakarken yarınıma,
Doğanın yüzü soluk nehir yorgun, göl yorgun!
Soluk soluk açıyor yaylalarda çiçekler,
San ki birden yok oldu ovalarda böcekler
Kavalın sesi kısık,unutuldu göçekler.
Arılar pek neşesiz, petek yorgun, bal yorgun!
Kuzular meleşmiyor,neşesiz çayır-çimen,
Bülbüller ötüşmüyor,susuverdiler hemen,
O kavaklar, selviler,oldular birer kemen,
Orman hayata küsmüş, aslan yorgun, fil yorgun!
Toprak hasta, çaresiz nebatat yeşermiyor,
Filiz tomurcuk ister, kökler suyu vermiyor,
Bir gizemli yolculuk giden geri gelmiyor,
Bahçeler kıra döndü, çiçek yorgun, gül yorgun!
İki merdiven çıktım dizlerim kenetlendi,
Dünyanın ağırlığı bedenime yüklendi,
Seslenmeye çalıştım nefeslerim tükendi,
Kaçmak geldi aklıma; bacak yorgun, bel yorgun!
Kayıplara karıştı benim yaşımdakiler,
Ciğerim kan ağlıyor görmez karşımdakiler,
Yüreğim haykırıyor duymaz dışımdakiler,
Feryadımı duyan yok, hısım yorgun, el yorgun!
Karanlık çöküverdi,oysa camda yok perde,
Derenin sesi gelmez, o azgın sular nerde?
Ezanlar duyulmuyor ne yatsı, ne seherde,
Mikrofonlar bozulmuş kaset yorgun, pil yorgun!
Aynaya bakıyorum; benzim sarardı soldu,
Vücudumda kan mı yok, içim dışım buz doldu?
Ne giyinsem faydasız, tüm mevsimler kış oldu,
Güneş, suçsuzum diyor aba yorgun,şal yorgun!
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Git selamımı götür canım Habibullah’a,
Şefaat diliyorum, arz et Resulullah’a,
Günahım vardır ama şerikim yok Allah’a,
Niyazlarım yetersiz yürek yorgun, dil yorgun!
Mustafa Hoşoğlu
10.02.2009
Kemen: Ocağın üstüne konan eğri ağaç
Mustafa Hoşoğlu
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Peygamber Mesleği
Kazmanı alarak tarlaya yürü
Çalışmak zor değil alışan için.
Her daim bol olur nimetin türü
Helalden kazanıp gelişen için.
Bellenmiş tarlaya herek dikilir
Fasulye güzelce dibe ekilir
Topraktan besinler kökle çekilir
Kader güzel olur çalışan için.
Peygamber mesleği toprağı kazmak
Hak'tan dilemektir kaderi yazmak
Allah'ın Kanunu değildir tozmak
Akıl, yüktür Hak'la çelişen için.
Toprağın üstünde durmada seğir
Yaylanın düzünde otlasın sığır
Koyunu büyütüp yününü eğir
Nimetler katlanır bölüşen için.
Kerem'i çıkarma bir an yadından
Çalışıp talep et Rezzak Adından
Ecrini bol verir Mevla Katından
Hak için sevip de gülüşen için.
24.05.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Pınarın Başından
Pınarın Başından
Pınarın başından bir ceylan geçti
Eğilmiş çeşmeye bir yudum içti
Öyle bir güzel ki tarifi güçtü
Hançeri bağrıma sapladı geçti
Sevdası gönlümü kapladı geçti
Gözlerini dikmiş bana mı bakar?
Sevdası gönlüme su gibi akar
Bu nasıl bir ceylan bağrımı yakar?
Hançeri bağrıma sapladı geçti
Sevdası gönlümü kapladı geçti
Pınarın başında taş mı olaydım?
Ela göz üstüne kaş mı olaydım?
Acep ben bu yâre eş mi olaydım?
Hançeri bağrıma sapladı geçti
Sevdası gönlümü kapladı geçti
Pınarın başında bir gül açıyor
O güle baktıkça içim geçiyor
Ela gözlüm benden neden kaçıyor?
Hançeri bağrıma sapladı geçti
Sevdası gönlümü kapladı geçti
Pınarın başında ceylan izleri
Bağrıma ok gibi dikti gözleri
İki tatlı söz et, erit buzları
Hançeri bağrıma sapladı geçti
Sevdası gönlümü kapladı geçti
Mustafa HOŞOĞLU
03.03.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Pire İle Cenk
Pire İle Cenk
Bir pire aniden çıktı yoluma
Dedim, civarımdan uzak ol hemen!
Dedi ben dostunum, uçtu koluma
Anladım bu işte vardır bir dümen.
Pireyi kavrayıp attım kolumdan
Tekmeyi kondurup ittim yolumdan
Heybetle bakınca korktu halimden
Çırpınıp dururken diledi aman.
Ben ettim sen etme demeye durdu
Kurtuluş kapısı ne yanda sordu,
Şu ecel terleri alnını sardı
İstiğfar etmeye vermedim zaman
Sabahın köründe kattım nahıra
İlk günde düveyi sürdü nehire
Belinden bağlayıp attım ahıra
Dedi midem açtır, istedi çemen.
Nihayet piredir, bitmez oyunu
O kadar da küçük görme boyunu
Aklına takmıştır kuzu, koyunu
Suyu alttan yürür bulunca saman.
Çekici fırlattı, tuttu penseye
Balyozu indirdim üç kez enseye
Bayılınca dedim, deme kimseye
Başından aşağı çalarım keman.
Hançeri böğrüne çekip dayadım
Bir anda göğsünü kana boyadım
Dedim bak ne kadar hoştur soyadım
Bana yan bakanı ederim duman.
Sorsan, bana kafa tutar halince
Yumruğum mor etti göze gelince
Dirseğim göğsünü hedef alınca
Bir seksen uzandı, ezildi çimen.
Karşımda mum olmuş bütün kinciler
Nefesim güçlüdür, şaşar cinciler
Üflersem ateşe döner inciler
Şakinin boynuna takarım kemen.
Dedim, mesken tuttun yatak yorganı
Hemen bir gusül al, çıkar hırkanı
Bin kere tövbe et, oku Furkan’ı
Bağışlarım belki edersen iman.
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Mustafa Hoşoğlu
24.05.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Pirlere Sorun!
Pirlere Sorun!
Kahraman gelmişim, yiğit giderim!
Bize yol gösteren Pirlere sorun!
Tarihler yazmıştır Atam, pederim,
Dağlara set çeken erlere sorun!
Yiğitlik deyince akla ben gelir,
Öğünmek olmasın, tüm alem bilir,
Sataşan yaşamaz, orada ölür,
Tarihe gömülen, Çarlara sorun!
Varlığım hayattır dosta ve eşe,
Gülene gülerim, saçarım neşe,
Karşıma dikilen düşer ateşe,
Gözümden fışkıran narlara sorun!
Namerdin izini sürdüm gözümle,
Hayatın dersini verdim özümle,
Niceler buz oldu doğru sözümle,
Yalanı bilmeyen karlara sorun!
Mert oğlu mert isen ölürüm senle!
Ecelden korkmayan yürüsün benle,
Toprağa girmedim beyaz kefenle,
Şehidi cezbeden sırlara sorun!
Cepheden cepheye akınlar benim,
Uzaklar hedefim, yakınlar benim,
Harmana gelmeyen ekinler benim!
Sefere çıktığım yerlere sorun!
Mustafa Hoşoğlu
23.12.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Piş De Gel................
Piş De Gel
Kapım açıktır ama lütfen herkes girmesin,
Ben Mevlana değilim pişmedim, pişiremem,
Şems'in harhanesinde pişmeyenler gelmesin,
Aşk Şarabı içmedim, kimsye içiremem.
Gelen pişmiş gelmeli, bilecek pişirmeyi,
Bab-ı gizemi açıp esrarda gezdirmeyi,
Madem memat hakikat sevdirsin bir şekilde,
Maşuka vuslat gibi sunulsun ölüm meyi.
Ocağımda ateş yok bunu herkes bilmeli,
Kapıma kim gelirse ateşiyle gelmeli,
Şu virane gönlümü enkazdan halas edip,
Aşk narında kavurup, Sonsuz için ölmeli.
Ne taneyim ne tohum yalnızca burcum başak,
Güzün ardında kış var nasıl olayım başak?
Rabbım ömür verse de nevbahar geri gelmez,
Uzun yaşasam bile ancak olurum baş ak.
Tarifsiz bir haldeyim bilmem neyi ararım?
Azaltmayı umarken hep artıyor zararım,
Efkarım berrak değil, bulanık su misali,
Azad tüneli diye, meğer kuyu kazarım.
Fani aşk yolda kalır olsa da ışık hızı,
Vuslata eriştirmez, bitmez elem ve sızı,
Hakka ulaştıracak Leyla isen buyur gel,
Enel Hak nidaları yaksın, yok etsin bizi!
Mustafa Hoşoğlu
17.03.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Pola Erodimesa
Pola Erodimesa
Du xoriyom dar doma
Pola erodimesa
Das taliya, da koma
Poala erodimesa.
Elerasa, plisteme
Mi denide, listeme
Nabağo, afisteme
Poala erodimesa.
Da puliya petune
Lalime o pedino
O paleyom chetune?
Poala erodimesa.
Na porbado epera
Siskodi hem si imera
Du barxari da nera
Pola erodimesa.
Sos pitim ime makras
Olin leğun ndo metras?
Da xaleva, da pertras
Pola erodimesa.
Deyida, dab roğada
Na ğabo, nadroğada
Kleğo ce lakroğada
Pola erodimesa.
So gurbet eben uzi
Ne ğlici en ne vizi
Permenime do kuzi
Pola erodimesa.
Da matam in anixta
U çevrixo di nixta
So diğan din chirhta
Pola erodimesa.
Edaris en nestiya
Do vudero, dos teya
So ceramid xapsiya
Pola erodimesa.
A so limo naxame
Din chuxna elixame
Har csumur ne ixame
Pola erodimesa.
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E pepisam i demam
Pinağmenos do nemam
Don cirim ce di manam
Pola erodimesa.
E sevdam din kardiyas,
Da matas, da maliyas
Ne kuğa di laliyas
Pola erodimesa.
Mustafa Hoşoğlu
23.02.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Poşet
Poşet
Senenin ilk günü markete vardık
Dedim ey yeni yıl yüzümü hoş et!
Üç kalem ürünü toplayıp sardık
Yirmi beş kuruşmuş en ufak poşet.
Topla tarih eyle geçen evreyi
Sakın ha sulama yeni devreyi!
Yasa koruyacak güzel çevreyi
Görmeyen gözüne hilalden kaş et.
Telleri kopunca duyulmaz sazım
Adrese varmadı yazdığım yazım
Gönülden arzoldu Hakka niyazım
Çevre düşmanının elini taş et!
Bu işin içinde aramam film
Doğruyu konuşur her daim dilim
Doğa canımızdır edemem zulüm
Duyarlı elleri her daim baş et.
Her can şereflidir, dökmesin yaşı
İnsanca pay etsek ekmeği, aşı
Insanlık değil mi huzurun başı?
Sömüren ellerin yazını kış et.
Eğer hazmı zorsa yutma hileyi
Sen de hep cebinde taşı fileyi
Haksızlık diyorsan göster silleyi
Gel olma figüran, oyunu boş et.
Mustafa HOŞOĞLU
01.01.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Puşi Bağlarum Puşi
Puşi Bağlarum Puşi
Puşi bağlarum puşi,
Püskülleri yandandur,
Yarumi çok özledum,
Habu yaşlar ondandur.
Ayağumda yemeni,
Bağlarini bağladum,
Yarum geldi akluma,
Oturdum da ağladum.
Yarum yakti ocaği,
Kara kara tüteyi,
Ben sevdum eller aldi,
Çok zoruma gideyi.
Denizun dalgalari,
Kayalari döveyi,
Yarumdan mektup aldum,
O da beni seveyi.
Puşi ipek olmalı,
Yapılmaz her kumaştan,
Sevdaluk bilmez idum,
Yarum çıksrdı baştan.
Kuşağının altında,
Kesesi var meşinden,
Alup kaçardum seni,
Anan ağlar peşinden.
Gel kaçur beni dedi,
Yaşum onsekiz oldi,
Askerluğum var dedum,
Gözleri yaşla doldi.
Yarumdan yok bir haber,
Bimem ki kayip midur?
Hasretinden ağlarum,
Acaba ayip midur?
Mustafa Hoşoğlu
05.03.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Puşi.....
Puşi
Başındaki puşidur,
Yüzde yüz laz işidur,
Cümle alem sevse de,
Alacak bir kişidur.
Puşi moda Hemşin’de
Uşak kızın peşinde
Zülüfler sızar yandan
Ağustos güneşinde.
Çalar kemençe,sazlar
Neşeli geçer yazlar,
Tulumun namesiyle
Coşar puşili kızlar.
Puşi değince kaşa
Uşak düşer telaşa
Mevlam güzel yaratmış
Yakışır ceylan başa.
Puşi omuz aşağı,
İpektendir kuşağı,
Yürürken sallanışı,
Deli eder uşağı.
Puşi takım şal ile,
Kız beslenir bal ile,
Süsler sırma saçını,
Mavi, yeşil, al ile.
Başına bağlar puşi,
Hızlı çıkar yokuşi
Yerinden uçuracak,
Kafesimdeki kuşi.
Güzel başa taç imiş,
Gönüle miraç imiş
Kalbimin yarasına,
Puşili ilaç imiş.
Tak puşiyi çık yola
Aldırma sağa sola,
Nikahın kıyılmadan,
Süsünden verme mola.
Puşinin oyasi var
Ne güzel boyasi var
Puşili güzel olur
Kaçkardan mayası var.
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Puşiyi takar kizlar
Görenin içi sizlar
Zülüfler tel tel olmuş
Deyip çalayi sazlar.
Puşi bağlar kızları,
Çekilir mi nazları?
Hemşine gidin görün,
Kar çiçekli yazları.
Puşi kızın başında,
Tam sevdalık yaşında,
Gönül ağı dokunur,
Toprağında taşında.
Haçan puşi pağlamiş,
Gitmem deyi ağlamiş.
O kizun gözyaşlari
Yürekleri dağlamiş.
Başındaki puşinin
Saçağı örülmeiş.
Her yerde güzel var da
Boylesi görülmemiş.
Mustafa Hoşoğlu
17.12.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Puşili
Başımda yokken puşi
Nasıl geçirem kışı
Soğuktan donayirum
San ki çektiler fişi.
Puşili benum yarum,
Gece gündüz ararum,
Kavuşmamuz ne zaman?
Hiç geçmeyi efkarum.
Yar puşinin teline,
Olayım püsküline,
İpekten şali vardur,
Çok yakışti beline.
Puşi püsküllü olur,
Yar tatlı dilli olur.
Puşilinin sevdası,
Gözünden belli olur.
Banum yarum puşili,
Hem güzel hem neşeli,
Gözüm bir şey görmeyi,
Yureğume düşeli.
Puşi bağlar kaş üstü,
Yar fermanın baş üstü,
Gözünde yaş görürsem,
Taş bırakmam taş üstü.
20.03.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Rahmeti İlahi
Rahmet-i İlahi
Zerratı mevcudat Allah diyorken,
Biz nasıl olur da Allah demeyiz?
Bağ, bahçe, nebadat zikrediyorken,
Biz nasıl olur da Allah demeyiz?
Rahmet-i İlahi Allah demekte,
Rabbimiz her daim rahmet etmekte,
Huzurun kaynağı Onu sevmekte,
Biz nasıl olur da Allah demeyiz?
O Rahman, Rahimdir, sever, bağışlar,
O sonsuz Rezzaktır nimet bağışlar,
Kerem-i vechile hikmet bağışlar,
Biz nasıl olur da Allah demeyiz?
Yağmuru yağdırır,bereket sunar,
Başaklar yetişir,canlılra kanar,
İnkara kalkışan Billahi yanar,
Biz nasıl olur da Allah demeyiz?
Gelin hep beraber Allah diyelim,
Yaratan Ehaddir,Onu bilelim,
Sevenler gülüyor,biz de gülelim,
Biz nasıl olur da Allah demeyiz?
Mustafa Hoşoğlu
14.09.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Rahmetli
Rahmetli
Meyhanede geçirdi hem kışi hem de yazi,
Ecel denen girdaptan kaçamadi Niyazi.
Bir gün mevta dediler, uzandi musallaya,
Bir anlam veremedi yangılanana selaya.
Çok vurdi sağa sola bizum hızli rahmetli,
Eyi kul idi deyun bırakmayun töhmetli.
Biraz günahkar idi, bol yapun gerisini,
Malını yeyun ama soymayun derisini.
İnadi tutti ise sözünden dönmez idi,
Atı bulamayinca eşekten inmez idi.
Kumar masalarında rehin kaldi çaruklar,
Ayağında bol vardi nasırlaşmış yaruklar.
Az yaşadi, çok çekti, birazda şansi yokti,
Giderken borçlarini uşaklarina yıkti.
Gençluğunda meşguldi, pek vakit bulamadi,
Oruç nasip olmadi, namaz da kılamadi.
Bala niyet etse de zor bulurdi reçeli,
Hiç tahmin edemedi bu zamansuz eceli(!)
Hoca dedi buyurun, kılaluk namazini,
Benum işum bitmiştur, siz yapun niyazini.
Ömrü uzun olsaydi eyi kul olacakti,
Hactan geldukten sonra namaz da kılacakti.
Uşaklari söyleşti: Biraz miras çikmaz mi?
İnsan elmeden önce az para birakmaz mi?
Merhum sorgu sualda, uşaklar mal peşinde,
Birisi hemen sordi: Altun yok mi dişinde?
Mustafa Hoşoğlu
15.04.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Rahmetli Yusuf Öztürk
Rahmetli Yusuf Öztürk
Yaylaların neşesi
Sultanmuratın gülü
O bir kaval üstadı
Naif üflerdi dili.
Yusuf'un yeri derdik
Çay içer yemek yerdik
Hep muhabbet ederdik
Gürdü sohbetin teli.
Neşeliydi nefesler
Horon diyordu sesler
Tepside patatesler
Pişerdi feli feli.
Geldi kaza haberi
Sevmedik bu seferi
Çeviremedik geri
Omuzda bulduk salı.
Uzun zaman bekledik
Güne günü ekledik
Dualarda akladık
Suyu çekmedi dalı.
Yurtiçi, yurtdışından
Herkes aradı imkan
Garip kaldı o mekan
Tanıyan gözler sulu.
Şimdi Beşköy'üm yaslı
Gönüller karlı, sisli
Tüm Karadeniz hisli
Çaldı ayrılık zili.
Bitmez dünyanın göcü
Kimsenin yetmez gücü
Hakka ederiz rucü
Durdurmaz gözün seli.
Mustafa HOŞOĞLU
11.12.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Rakı İçmeyi Bilmem
Rakı içmeyi bilmem,
Şarap benim düşmanım,
Aşkınla sarhoş oldum,
Doğduğuma pişmanım.
Aslan sütü diyorlar,
İçip de ötüyorlar,
Ne tapu var ne senet,
Dünyayı satıyorlar.
Yine biraz dalmışım,
Akıldan mı olmuşum?
Medeniyet bu imiş(!)
Ben çok geri kalmışım(!)
Sen de gel iç diyorlar,
Aklından geç diyorlar,
Dertlere çare imiş,
Zıkkımı seç diyorlar.
Ezada safa olsa,
Birazcık kafa olsa,
Mevla’m necis der miydi?
Haramda şifa olsa,
Beğenmezsin ayranı,
Oldun nefsin hayranı,
Ayyaş geçen her günün,
Ol Şeytanın bayramı.
Kimi efkârdan diyor,
Kimi naneyi yiyor,
Genç yaşta bedenini,
Mezarına koyuyor.
Üzüldüm ahvaline!
Acıyorum haline!
Şerri şirin gösterip,
Girmişler vebaline?
06.11.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Ramazan
RAMAZAN
Yolumuz Hakk Yoludur yaşarken tatlanalım,
Mevlam bereket versin hayırlara koşarken,
Güllerin dikenine, sabırla katlanalım,
Yanılıp sapmayalım, yüreğimiz coşarken......Ayak dörtlügü Mustafa Hoşoğlu
Hoş geldin evimize on bir ayın sultanı
Gönül titrer huşûyla dualarda uçarken
Oruçlunun sevinçi, iftar en güzel anı
Bolluk bereket sunar, rahmetini saçarken...................Fatımâ Hümeyrâ Kavak
Şehr-i Ramazan’ımız, hoş geldin gönlümüze.
Doldurmalıyız bizler, sen nurunu saçarken.
Kilit vurduk hepimiz, eller ve dilimize.
Seninle hem dem olduk, günahkârlar kaçarken..........Mustafa EROL
Birde var ise ihlas, amelinde insanin
Kus misali hafifler günahlari bosarken
Melekler gipta eder kayda alir her anin
Nefsle mücadelede essiz ani yasarken...................Suheda Özer
İşte geldi bitiyor, bir yılın kampanyası
Allah için tutana,ahiret kumanyası
Beşte beş tamam ise,abad olur dünyası
Nefsi terbiye eder, bendesini aşarken..................Hamit Körken
Bereketler süzülür gökten inen şuadan,
İlahi ganimetin nuru taşar yuvadan,
Ceddimin ervahları nasiplenir duadan,
İdrakimiz pekişir kutlu ayı yaşarken...........Mustafa Hoşoğlu
İhlas çiçekleriyle bezenirken gönüller,
Açılır sayfa sayfa anlam yüklü deliller,
Nebinin kokusunu ulaştırır veliler,
Nurani tepeleri birer birer aşarken...........Mustafa Hoşoğlu
Yılın Sultanı geldi,neşelidir çevremiz,
Seherin ışıkları olur yeni evremiz,
İftar bayramı ile tamamlanır devremiz,
Nefisler şekillenir,olgunlaşıp pişerken..........Mustafa Hoşoğlu
Arınır bedenimiz,zerre zerre güllenir,
Azalar disiplinde, maneviyat dillenir,
Seslenir cennet ehli,gönül duyar,hallenir,
Ol Rahmet taneleri gönlümüze düşerken........Mustafa Hoşoğlu
Müminlerin yüreği çırpınırken kafeste.
İbadettedir beden, her soluk, her nefeste.
Kıpırdarken dudağı, kulağı her dem seste,
Melekler şahit olur, iman ile göçerken............Fatımâ Hümeyrâ Kavak
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Sanılmasın Ramazan, sadece bize gelir..
Somali’yi bilmeyen, bu ayda dize gelir.
Bazen yaz, bazen bahar, bazen de güze gelir.
Nasipler alınmalı, rahmet ayı coşarken...............Mustafa EROL
Namaz dinin diregi, oruç nefse kalkandır.
Ey gül-î Muhammedî, gönüllerde sultandır.
Aşkla titrerken yürek, unutulmayan andır,
Zikir-hânede çoşar, kul kendinden geçerken........Fatımâ Hümeyrâ Kavak
Otuz gün oruç tutup, günahlardan kaçarken,
Melekleşirsin ey hak yolcusu, hak yolunda,
Sevabını Mevla’m verir sıratı geçerken,
Bulursun rahmeti, merhameti en sonunda............Ramazan SAĞIM
Bu dünyada sürgünde, garip kullar ah neyler.
Kalb ile ikrar eder, öz razı Hakkı söyler.
Her zerremiz huşûda, oruçlu tavaf eyler,
Lebbeyk nidâlarıyla, zemzem suyu içerken........Fatımâ Hümeyrâ Kavak
Bizden evvelkilere farz olunduğu gibi
Âzabından çekindik, günahlardan kaçarken
Bizden sonrakilere de nasip eyle rabbi
Rahmetine sevinsinler, sırattan geçerken.............Zeynel Açıkgöz
Nefsini terbiyedir.orucun faidesi
Müminlere farz olan, İslamın kaidesi
Şifa ve rahmet bulur,aç kalmakla midesi
Nefesi buhurdandır,miski anber saçarken...........Hamit körken
Bab-ı Reyyan cennetin,anahtarı oruçtur
O oruç ki nefsinden, halıkına hurucdur
Savm-ı hasaret değil,bil hakika ilaçtır
Sonsuz ihsanlar bulur,ol kapıyı açarken..........Hamit körken
Oruçlu üzerine Rabbin rahmeti haktır
Hem dünya hem ahrette bil ki sevinci çoktur
Yarın Rûz- i Mahşerde ondan mutlusu yoktur
Ahiret tarlasında ektiğini biçerken....................Derya Sezer
Demek elveda demek, öylesine zor ki zor,
Hep içimdeki yanan, geçen yıl kalmış ki kor,
Özlemlerim oraya, biri gülü kor ki kor,
Medine’nin yeliyle, mis kokusu saçarken............Arif Tatar
Hiç duyar mıyım ki hiç, artık kefeki kokusu,
Hele bir de olmasa, günahların korkusu,
Gönüller büyür aşar, gider ki okyanusu,
Bir damlacık suyumu, doyasıya içerken! ............Arif Tatar
Güneşimiz guruba, son kez dönüp düşerken,
Yine hep gönlünüzce, çıkmaz yolu seçerken,
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Şimdi sana melekler, libasını biçerken,
Eminde kalın diye, her hâlinle sınarken…................Arif Tatar
Bugün gül yüzünüzde, bir sevinciniz olsun,
Ne güzel sığınış ki iman sineye dolsun,
Yeter ki sen Rabbine, sun emanetini sun!
Huzurdasın kalp gözün, hep Rabbine kayarken…...Arif Tatar
Tefekkür için olsun ibretli sükûtumuz,
Takvanın anahtarı,sıklaşsın sücudumuz,
Ruhumuz cezbe çıksın,titresin vücudumuz,
Zikrullah ile dolup, maneviyat taşarken............Mustafa Hoşoğlu
Müminler çıktı bu ay sultan diye sahaya
Her yönüyle bereket dopdolu bir vahaya
Ouç,fitre,teravih sitreyi müntehaya
Şahid yedi kat sema amellere çıkarken........Ahmet Arslan hadimi
Sahur ile başladı bir günün ey sultanım
Sabah,öğle,ikindi,işte geldi akşamım
Sardı bizim bedeni huzur ile iftarım
Yatsı,teravih,vitir şahid bir gün geçerken........Ahmet Arslan hadimi
Unutmadık dünyayı Afgan,Somali,Habeş
Zekat,fitre ve fidye gönderdik onlar kardeş
Son günlerine erdik benlik yok nefis kalleş
Bizimle olsun rahmet biz bayrama koşarken.......Ahmet Arslan hadimi
Açlığa susuzluğa sabreyle biraz gayret
Oruçlu iftardan çok asıl vuslata hasret
Ey Ramazan bize ne olur el aman nusret
Tutunulacak dalsın uçurumdan düşerken.............Ali Aksın
Onbir ayın sultanı huzuruna gelelim
Şevk ile arınalım, günahları silelim
Onda bir gece saklı, değerini bilelim
Ramazan sevincimiz yüreklerden taşarken..........Ali Aksın
Mustafa Hoşoğlu
15.08.2011
Not:Güldeste Şiir Grubunun RAMAZAN Adlı Ortak Şiirinden bir bölümdür.
Mustafa Hoşoğlu
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Razı Oldum
Razı Oldum
Düştüm gönül zindanına
Müebbete razı oldum
Uydum yargıç vicdanına
İp kesildi, gazi oldum.
Yarden haber gelir diye
Yüreğimde kalır diye
Yaşadığım bilir diye
Dilim sustu, kuzu oldum.
Yüreğimde yarim vardı
Yaşamakta kârım vardı
Sönmek bilmez narım vardı
Zalimlerin sözü oldum.
Yar hasretim çekemezdi
Bensiz yola çıkamazdı
Hiç umutvar bakamazdı
Düşlerinin gözü oldum.
Bir tek zaman adil idi
Yasalar hep katil idi
Ölüm bana ödül idi
Ben yaramın tuzu oldum.
Hiç bir urgan sıkmaz beni
Zehir içsem yıkmaz beni
Zalim koru yakmaz beni
Ben aşkımın közü oldum.
Mahpus damı gönlüm sıkar
Duvarlardan buzlar akar
Yar kokusu gönlüm yakar
Hüzünlerin sazı oldum.
Bir düş kursam, yar içinde
Neşe karsam, yar içinde
Aşkı sorsam, yar içinde
Dertlerimin hazı oldum.
Mustafa Hoşoğlu
06.12.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan
Yedi düvel karşında
Beşli çete çarşında
Yiğitlik var arşında
*****Sensin zilleti boğan
*****Recep Tayyip Erdoğan
Mazlumları duyansın
Dertlere baş koyansın
Dünya görsün, uyansın
*****Bu yüzyılda tek Kağan
*****Recep Tayyip Erdoğan
Ceddin bilmez yalanı
Bozar kirli planı
Hep ezmiştir yılanı
*****Az bulunur er doğan
*****Recep Tayyip Erdoğan
Sözün açık, mert oldun
Hainlere sert oldun
Siyonizm’e dert oldun
*****Yoktur başka er doğan
*****Recep Tayyip Erdoğan
Dünya beşten büyüktür
Temel çürük, oyuktur
Hep Müslümana yüktür
*****Bilsin dedi her doğan
*****Recep Tayyip Erdoğan
Çakal doldu meşeler
Tuzak, kuyu eşeler
Nerde huzur, neşeler?
*****Dünyaya barış sağan
*****Recep Tayyip Erdoğan
Dik durdun, diklenmedin
Hiç böyle beklenmedin
Sen vebal yüklenmedin
*****Batsın dedin şer doğan
*****Recep Tayyip Erdoğan
Alman’ın Hitlerini
A.B.D. itlerini
P.K.K. bitlerini
*****Yaptın patates, soğan
*****Recep Tayyip Erdoğan
Yüceldi Türk’ün şanı
Şerre aldık nişanı
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Sayamadık düşeni
*****Dedik bu senin ağan
*****Recep Tayyip Erdoğan
Şerle olunmaz abat
Anlamıyorsa kubat
Isınır Ocak, Şubat
*****Tepende olur doğan
*****Recep Tayyip Erdoğan
Mustafa Hoşoğlu
12.02.2018

Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Recep Tayyip Erdoğan-2
Recep Tayyip Erdoğan-2
Rize’den Güneysu’dan
Var mı böyle er doğan?
Korkmaz tuzak, pusudan
Recep Tayyip Erdoğan
Yedi düvel karşında
Beşli çete çarşında
Yiğitlik var arşında
Recep Tayyip Erdoğan
Dünya görsün, uyansın
Mazlumları duyansın
Dertlere baş koyansın
Recep Tayyip Erdoğan
Ceddin bilmez yalanı
Bozar kirli planı
Hep ezmiştir yılanı
Recep Tayyip Erdoğan
Sözün açık, mert oldun
Hainlere sert oldun
Siyonizm’e dert oldun
Recep Tayyip Erdoğan
Temel çürük, oyuktur
Dünya beşten büyüktür
Türk Milleti ayıktır
Diyor Tayyip Erdoğan
Dik durdun, diklenmedin
Hiç böyle beklenmedin
Sen vebal yüklenmedin
Recep Tayyip Erdoğan
Şerre aldık nişanı
Yüceldi Türk’ün şanı
Hep kaldırdın düşeni
Recep Tayyip Erdoğan
Zulme öfken taşmıştır
Siyonistler şaşmıştır
Namın arzı aşmıştır
Recep Tayyip Erdoğan
Barış dedin acilen
Anlaşıldı acelen
Şerledir mücadelen
Recep Tayyip Erdoğan
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Şer şahsında erisin
Tarihin son eri/sin
Sen dünya liderisin
Recep Tayyip Erdoğan
Mustafa Hoşoğlu
12.09.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Recep Yazıcıoğlu..................
RECEP YAZICIOĞLU
Kaza kaderleri mi vatan için doğanlar,
Hizmet aşkıyla yanıp bu yola baş koyanlar,
Kahveci’mi çağırdı proje üretmek için?
Sizi unutmayacak gözü yaşlı milyonlar!
Trafik canavarının en sonuncu halkası,
Bir sismik olay gibi yayıldı şok dalgası,
Öz vatan Evladını aldı götürdü bizden,
O,halkın sevgilisi,memleketin sevdası!
Kaza haberi ile sanki tutuldu dilim,
Tam bir hafta boyunca kalem tutmadı elim,
Çala kalem yazardım, tüm hafızam silindi,
Bir mucize beklerken çaresiz kaldı ilim!
Yabancının ölümü tesadüflere bağlı,
Bizim de yaşamımız tesadüflerde saklı,
Sen bunu hep söylerdin,biz bir şey anlamazdık,
Bu vahim olay ile yine sen çıktın haklı!
Halk içine girerdin tebdili kıyafetle,
Sorunları dinlerdin büyük bir nezaketle,
Gören,görmeyenlere hep seni anlatırmış,
Her yerde anılırdın sevgi ve muhabbetle.
Halk günleri,imece adın ile anıldı,
Otuz yılda olmayan nasıl hemen yapıldı,
Köprüler inşa oldu eklendi tünellere,
Halkın makus talihi senin ile yıkıldı.
Kolay kazanç var iken sen seçerdin helali,
Kazma,kürek elinde gören demezdi vali,
Her fırsatta söylerdin fakirlik kader değil,
Böyle gitmemeliydi memleketin ahvali.
Görev yaptığın yerde yaşıyor hizmetlerin,
Kazınarak atılmaz çok derindir izlerin,
Üretmeden tüketip,hazıra konanlara,
Mizacın sivri dilli,dokunurdu sözlerin,
Erzincan depreminde hızır gibi yetiştin,
Yaraları sarmada herkes bilir,müthiştin,
Devletin sıcaklığı sayende hissedildi,
Kanayan yaralara merhem oldun,yapıştın.
Görev adamı idin çalışır,yorulmazdın,
Sen halktan biri idin,makamda oturmazdın,
Sürü-çoban misali vatandaşla el ele,
Her zaman,hep en önde,sen asla tutulmazdın.
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Ruhun her zaman gençti,fikirlerin taptaze,
Sorunları çözerdin çıkmış olsa da dize,
Günden güne hızlandın,erişilemez oldun,
Sistem yavaş kalınca çekti seni merkeze.
Aksayan sistem için çözüm yolları buldun,
Kitaplara yazıldın,tezlere ilham oldun,
Şu kirli atmosferde rüzgara aldırmadan,
Göğsünü siper ettin,her havayı soludun.
Sigara yasağını, sen koydun sağlık için,
Derdin; kola yerine şifalı sütü için,
Tüm yararlı işlerde her zaman önder oldun,
Bizzat kendin yapardın, toplumu teşvik için.
Sen hep muzdarip oldun katı bürokrasiden,
Daima nefret ettin sahte demokrasiden,
Yalaka insanları hiçbir zaman sevmedin,
Bilirdin,nağme olmaz kargaların dilinden.
Hiç durmadan yükseldin,yaşamadın inişi,
Durmaktan hoşlanmazdın,seviyordun gidişi,
Mekanlar dar gelirdi sığmazdın bir yerlere,
Deyimler tükenince; dediler sıradışı.
Değişik projelerle çözüm yolları buldun,
Her türlü boşlukları fikirlerle doldurdun,
Konferanslar,paneller sıradan işlerindi,
Renkli kişiliğinle sen hep gündemde oldun.
Çoruh,Fıratta rafting,Van gölünde sörf yaptın,
Fırtına Deresinde botlara kürek taktın,
Turizmi araç yaptın ulusal kalkınmaya,
Dağlara yüreğini,dalgaya yelken açtın!
Yamaç paraşütüyle gökleri selamlardın,
Dağın tepelerinden ovalara uçardın,
Mekan mefhumun yoktu, doğa ile barışık,
Yunus balığı gibi suya dalar çıkardın.
Hep dillerde dolaştın “Aykırı Vali! ”diye,
Doğa senden söz eder: “O Çılgın Vali! ”diye,
Haksızlığa direndin:“İsyankar Vali! ” diye,
Gönüllerde taht kurdun:”Bir Süper Vali! ”diye.
Ektiğin tohumların günbegün yeşerecek,
Fikirlerin yarın da tez olup işlenecek,
Ey Vatan sevgilisi! ; Recep YAZICIOĞLU,
Gök kubbe var oldukça; bu Halk seni sevecek!
Mustafa HOŞOĞLU
25.03.2014
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Reçeteme Seni Yazsın............kb
Reçeteme Seni Yazsın
Yürek sesim yanık gazel,
Duygularım sana özel,
Çok aradım, göremedim,
Yoktur senden başka güzel.
Yazın bahar, kışın yazsın,
Ne fazlasın, ne de azsın,
Doktoruma rica ettim,
“Reçeteme seni yazsın”.
Çiçeklerin sevgi tacı,
Sensiz yürek çeker acı
Güldürmezsen öldür beni,
Sensizliğin yok ilacı.
Yazın bahar, kışın yazsın,
Ne fazlasın, ne de azsın,
Doktoruma rica ettim,
“Reçeteme seni yazsın”.
Yolcu musun, hancı mısın?
Zümrüt müsün, inci misin?
Dert salınca şifan yoktur,
Sen aşk denen sancı mısın?
Yazın bahar, kışın yazsın,
Ne fazlasın, ne de azsın,
Doktoruma rica ettim,
“Reçeteme seni yazsın”.
Asır ettin geceleri,
Unut diyor niceleri,
Boğazımda hapseyledim,
Düğümlenmiş heceleri.
Yazın bahar, kışın yazsın,
Ne fazlasın, ne de azsın,
Doktoruma rica ettim,
“Reçeteme seni yazsın”.
Yüreğimin selindesin,
Dertli sazın telindesin,
Herkes seni çalar söyler,
Aşıkların dilindesin.
Yazın bahar, kışın yazsın,
Ne fazlasın, ne de azsın,
Doktoruma rica ettim,
“Reçeteme seni yazsın”.
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Kalbim hasta, şifa sende,
Safa sende, cefa sende,
İster öldür, ister yaşat,
Diler isen vefa sende.
Yazın bahar, kışın yazsın,
Ne fazlasın, ne de azsın,
Doktoruma rica ettim,
“Reçeteme seni yazsın”.
Mustafa Hoşoğlu
26.06.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Reis'in Projeleri
Reis'in Projeleri
Reis'in projeleri
Çıldırttı Avrupayı
İkibin yirmi üçte
Görecekler babayı.
Bu Reis bizum Reis
Benzemez ona buna
Yakında tüm dünyı
Bastıracak sabuna.
Üretir silahını
Göğe salar sihayı
Teröriste dar eder
Bastığı her sahayı.
Yerli ve milli duruş
Tam onikiden vuruş
Bağımlılık bitince
Cepte kalır her kuruş....Nakarat
Şu faiz lobileri
Oturmuş kara bağlar
İ.M.F. Sızlanıyor
Dünya bankası ağlar.
Kredi verelim diye
Tüy bitti dillerinde
Sömürü aletleri
Kalınca ellerinde.
Amerika, Avrupa
Dünyada kan döktürür
Bu hain vampirlere
Erdoğan kök söktürür.
Amerika terörü
Besler sahaya salar
Hesabını sorunca
Tükürdüğünü yalar.
Meydana çıktı Tayyip
Dedi yaptığın ayıp
Bu Reisin tutumu
Puşta geldi acayip.
Türk daima mert olur
Sahtekara dert olur
Mülküne yan bakana
Yumruğu çok sert olur.
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Mustafa Hoşoğlu
16.02.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Renklerin Gizeminde
Renklerin Gizeminde
Aydınlık yarınlara doğa ile koşalım,
Renklerin dili ile gönüllere bakalım,
Mavi ile coşarken yeşilde buluşalım,
Kırmızı sıcağında kalpten kalbe akalım.
Güneşin ışınları barış şuası olsun,
Derenin nameleri sevgi duası olsun,
Gül kokulu bahçeler vuslat ovası olsun,
Kardeşlik türküsüyle yarınlara çıkalım.
Dostlukları kurarken fikrimiz duru olsun,
Yağmur tanesi gibi yolumuz arı olsun,
Yediveren gülleri vuslat baharı olsun,
Pembe düşler içinde nefretleri yıkalım.
Mavinin gizeminde pembe aşka çıkılsın,
Bayrağımın rengine huşu ile bakılsın,
Gökkuşağı şal olup boyunlara takılsın,
Yemyeşil ovalarda çiçek gibi kokalım.
Gelinliğim papatya, duvağım kar beyazı,
Mutluluk şarkıları süsler baharı, yazı,
Bülbülün nameleri dile getirsin sazı,
Sevgi meşalesini hep beraber yakalım.
Mustafa Hoşoğlu
09.12.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Renklerin Güzeli
Renklerin Güzeli
Renklerin güzeli kültür rengidir
Kültürü olmayan millet olamaz.
Kalıcı dostluğun sevgi dengidir.
Saygıyı bilmeyen hayat bulamaz.
Mağara dostluğu zulümden doğdu
Sadakat iksiri bu zulmü boğdu
Mevlam'ın Nusreti İmana yağdı
Gönülden sevgiyi kimse alamaz.
Yaratan bir tutmuş her çeşit ırkı
İnsanın özüne koymamış farkı
Sevgiyle dönmeli insanlık çarkı
Bu sırrı bilmeyen nurla dolamaz.
Toplumda özgüven, hoşgörü varsa
Her birey bir küçük yarayı sarsa
Muhabbet yayılır Dünyadan Marsa
Zailimin fermanı baki kalamaz.
Kültür eşit yapar hakla sarayı
Uzak, yakın olur, kısar arayı
Kazım ARDIÇ bulur Ayşe KARA'yı
Maraş'sız Trabzon seyre dalamaz.
Trabzon dotstudur Maraş Ovası
Patlıcan kebabı, hamsi tavası
Kuymağı selamlar kabak lapası
Kemençe susarsa davul çalamaz.
Kahraman Maraş'tır kardeş şehrimiz
Bir yere akıyor gönül nehrimiz
Neşemiz bir olur, birdir kahrımız
Birimiz ağlarken biri gülemez.
Sözüm vardır ama söylemem daha
Kardeşlik ülkeyi kaldırır şaha
Hakkıyla kul olsak bizler ALLAH'a
Düşmanlık tam tamın kimse çalamaz.
Hoşoğlu der, amaç kötüyü deftir
Kardeşlik bağları bize şereftir
Türk Halkı bu yolda daim eşreftir
Nefreti bağrına kimse salamaz.
Mustafa Hoşoğlu
19.04.2017
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Mustafa Hoşoğlu
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Riya İle Süslü Amel
Riya İle Süslü Amel.
Merhameti yok sayarsan
Yüreğine sıkmak olur
İnsafını hep oyarsan
Daim geri sekmek olur.
Uzun ömür, bitmez emel
Fikir bozuk, çürük temel
Riya ile süslü amel.
Boşa kürek çekmek olur.
Fosilleşmiş bir türdesin
Alem gökte sen nerdesin?
Herkes uçtu, sen yerdesin(!)
Bu nasıl bir çıkmak olur?
Haklıya hak vermez isen
Fikir sorup dermez isen
Aklın ile görmez isen
Gözün yumuk bakmak olur.
Hurafeden kaçmayınca
Gönül kapın açmayınca
İlmi rehber seçmeyince
İnsanlıkta çakmak olur.
Akıl lobun çürütürsen
İntihalle yürütürsen
Aşk deryanı kurutursan
Gemilerin yakmak olur.
Mustafa Hoşoğlu
24.08.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Rize Ve Çay Aşkı
Rize Ve Çay Aşkı
Su koyduk semavere
Dostlara haber saldık
Göğsümü gere gere
Çaylı sohbete daldık.
Rize çayı markamız
Yere gelmez arkamız
Hep neşeli fırkamız
Hem içtik hem de güldük.
Yudumlarken çayları
Tele sürdük yayları
Biz unuttuk ayları
Çayın tadında kaldık.
Bu çayda yok kimyasal
Her bir zerresi yasal
Bu gerçek değil masal
Bir asır böyle geldik.
Rize'min hoş kadını
Çaya yazmış adını
Dünya görsün tadını
Kederi çayla sildik.
Çay sahile yol oldu
Sahalarda gol oldu
Muhabbeti bol oldu
Gülmeyi çayla bildik.
Yaprağı yatar naza
Filizler benzer kıza
Kemençe, tulum, saza
Neşeyi eşit böldük.
Bu çay hep hicran tüter
Gurbeti yakın eder
Mayısta hasret biter
İkisiri ondan aldık.
Siyahından harman var
Yeşilinde derman var
Beyazında ferman var
Bu güçle düdük çaldık.
Çıkmak istersen başa
Sen de çay ile yaşa
Sürme yap göze kaşa
Biz çayla zirve bulduk.
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Mustafa HOŞOĞLU
12.09.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Ruh Bedene Küsmeden
Ruh Bedene Küsmeden
Şu hayal ülkesinde yaşamaya çalıştım,
Geçti sevda rüzgarı bağlarımda esmeden.
Yüz binler arasında yalnızlığa alıştım,
Nihai vuslat yokmuş, ruh bedene küsmeden.
Gençlik, anlık bir yeldir doyum olmadan geçer,
Hakkı bulamaz isen sana nefis yol seçer,
Şeytanı dost belleme, kula şerri rol biçer,
Yuvaya bereketi kim bulmuştur yosmadan?
Kimi kaçan fırsata, kimi ömrüne yanar,
İçime kurt düşse de yıkılmadı bu çınar,
Görünüşe bakmayın yürek çağlayan pınar,
Gece gündüz ötüyor, bir saniye susmadan.
İhtiyaçlar bitmiyor hayaller bitmeyince,
Ocaklar boşa yanar sevdalar tütmeyince,
Aşka nokta konulmaz gönülden gitmeyince,
Kim ahrete bakar ki, Melek ruhu basmadan?
Hak, dünya sevgisine şirke giden yol diyor,
Büyütme yüreğinde, parçalara böl diyor,
Ecelini bekleme, yaşadıkça öl diyor,
Bahşedilen Nimeti infak eyle kısmadan.
Mustafa Hoşoğlu
01.02.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Ruhum Bedenden Uzak
Ruhum bedenden uzak,
Bitmez hayatta tuzak,
Ayrılık aşka zulüm,
Vuslatı bile yazak.
Takılıp da kadere,
Sakın düşme kedere,
Yar gitmeye hazırım,
Senin ile her yere.
Adresin sorar gönül,
Fikrini yorar gönül,
Kalbini aç bana yar,
Aşkını arar gönül.
Bağda sevgi dermişim,
Haset kirdir dermişim,
Kalpleri ihya için,
Daim gayret vermişim.
Yere düştü gazeller,
Bakar geçer güzeller,
Geçti ömrüm baharı,
Yüreğimi güz eller.
Lezzet yoktur balımda,
Çiçek açmaz dalımda,
Geceler dostum oldu,
Karanlık var falımda.
13.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Ruhum Gezdi Alemi
Bazen bir yosun gibi
Sessiz hallere bandım
Bazen çıktım inimden
Hırçın dalgaya kondum.
Bazen ruhum kavurdum
Bazen külüm savurdum
Bazen yelken devirdim
Derya içinde yandım.
Bir sessizlik odamda
Hareket yok potamda
Sahillerim matemde
Dağları mutlu sandım.
Ruhum gezdi âlemi
Arza verdim selamı
Sırra vurdum kalemi
Yanlışımdan hep döndüm.
Maske takmam yüzüme
Küsmek uymaz özüme
Fitne girmez sözüme
Daim birliği sundum.
Denizlerde dalgayım
İnsanlıkta halkayım
Utanmışa gölgeyim
Azgınlaşmadan dindim.

Mustafa Hoşoğlu
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Ruhum Gezdi Alemi..
Ruhum Gezdi Âlemi
Bazen bir yosun gibi
Sessiz hallere bandım
Bazen çıktım inimden
Hırçın dalgaya kondum.
Bazen ruhum kavurdum
Bazen külüm savurdum
Bazen yelken devirdim
Derya içinde yandım.
Bir sessizlik odamda
Hareket yok potamda
Sahillerim matemde
Dağları mutlu sandım.
Ruhum gezdi âlemi
Arza verdim selamı
Sırra vurdum kalemi
Yanlışımdan hep döndüm.
Maske takmam yüzüme
Küsmek uymaz özüme
Fitne girmez sözüme
Daim birliği sundum.
Denizlerde dalgayım
İnsanlıkta halkayım
Utanmışa gölgeyim
Azgınlaşmadan dindim.
Mustafa Hoşoğlu
06.09.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Ruhum Nerde Geziyor?
Ruhum Nerde Geziyor?
Bedenim yatak yorgan
Ruhum nerde geziyor?
Sabahın ışıkları
Gözlerime sızıyor.
Ayaklar yola çıkmış
Rotasını sormadan
Menzile varmaz ayak
Niye yürür durmadan?
Bizim merkep düşünde
Arpayı hayal eder
Dosta kapı açmayan
Düşmanı iyal eder
Adaletle harp eden
Medet umar darbeden
Demokrasi cübbesi
Onlar için dar beden
Kuran indi diriye
Biz okuruz ölüye
Neden kaldık geriye?
Sorsak Ali, Veli'ye
Züğürt akıllı ise
Zengin malı sayar mı?
Zenginin fetvasıyla
Fakir karnı doyar mı?
Kırkta birlik şu zekat
Kur'an'dan çıkmamıştır
Bu yalanı diline
Dolayan bıkmamıştır.
Maldan zekat verilmez
Kardan olacak diyor
Böyle muhterem mallar
Kulun hakkını yiyor.
Böyle basit oranı
Duyunca kaşınırım
Vergiye ilaveten
Diyorsan düşünürüm
Ben düşüne düşüne
Girdim yarin düşüne
Çok merak edeyirum
Acep yarin düşü ne?
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Mustafa Hoşoğlu
09.01.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Ruhumdaki Sessizlik
Ruhumdaki Sessizlik
Ruhumdaki sessizlik
Bilsen nasıl ötüşür
Konuşsam dilim yanar
Sussam kalbim tutuşur
Yar yüreğimi eşme
Yaralarımı deşme
Gözlerim iki çeşme
Daim sulu bakışır
Anlatsam derdim bitmez
Düşüm çok, ömür yetmez
Hayalin gözden gitmez
Bu kalp nasıl yatışır?
Beni yorar bensizlik
Bir boşluktur sensizlik
Nasıl bir şey gamsızlık?
Ruh bedenle çatışır
Hece hece söz atlar
Cahil belayı katlar
Ruhumdaki tezatlar
Kuma gibi atışır.
Hayal aklım oyalar
Yol göstermez rüyalar
Yolda kalmış yayalar
Kader ile didişir.
Nefis ikramda bahil
Kapris menüye dahil
Benim gibi bir cahil
Elli yılda yetişir.
Mustafa Hoşoğlu
04.02.2022

Mustafa Hoşoğlu
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Ruhumu Kuşattı Gizemli Düşler.............KB
Ruhumu Kuşattı Gizemli Düşler
Mayıştı dimağım, rehavet saldı,
Yığıldım masaya, birikti işler,
Kapanan gözlerim hayale daldı,
Ruhumu kuşattı gizemli düşler.
Güneşin ışığı değdi gözüme,
Baharın kokusu sindi özüme,
Yürüdü cansuyu çıktı yüzüme,
Uçuştu polenler, ısındı taşlar.
Cemreler peş peşe kapıyı çaldı,
Komşular kazmayı eline aldı,
Tarlaya koşanlar tohumu saldı,
Kızardı yanaklar, kurudu yaşlar.
Dalların arası doldu aşiyan,
Yarışır yuvaya azık taşıyan,
Zararlı çıkacak başı kaşıyan,
Rızkını arıyor sağ kalan başlar.
Çakallar sürüye verince bozgun,
Gafletin ardından çobanlar üzgün,
“Leş nerde” soruyor tilkiye kuzgun,
Çırpıldı kanatlar, bilendi dişler.
Ağustos böceği bekler karşıdan,
Fasulye hakkını ister turşudan,
Fileler boş döner pazar, çarşıdan,
Tembele rüyadır kebaplar, şişler.
Kol, ayak avare, takımlar paslı,
Ağızlar kurumuş, mideler yaslı,
Çalışmak değil mi duanın aslı?
Beleşten doymayan sistemi taşlar.
Nedense bulunmaz hakkına razı,
Nimetten sayılmaz lahana, pazı,
Fazlayı ararken kaybeder azı,
Boşa mı şükreder böcekler, kuşlar?
Mustafa Hoşoğlu
29.03.2012
Aşiyan: Kuş yuvası.
Mustafa Hoşoğlu
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Ruhun Sancısı
Ruhun Sancısı
Ne sessiz çığlıktır ne kalp acısı,
İçsel savaşımın dışsal yankısı.
Bir değil sileyim, bilmem hangisi,
Derinlerden gelir ruhun sancısı.
Adresi yoktur ki sorup bileyim,
Çaresi bilinmez şifa dileyim,
Ne yana yönelsem aksı yol alır,
Kanıma işlemiş, nasıl sileyim?
Dost: Üzülme diyor, güzel olacak,
sabahın ışığı kalbe dolacak,
Şükürden söz eder,bilmem ne demek,
Sabırsız kanaat nasıl bulacak?
Nimete erince benden bilirim,
Hep kendim kazandım,kendi gelirim,
Elimden çıkınca suçlu ararım,
Öfkeye kapılıp gaza gelirim.
Aklımın çokluğu sığmaz pazara,
Yanlışa düşmüşse,bil ki kazara,
Başka bir deyişle:olur kaderim,
Veyahut göz değdi,geldim nazara.
Kısaca,ey dost ne etsem haklıyım,
Kainat içinde özel saklıyım,
Duyulmaz demeyin,güçlü sesim var,
Ben duyar,ben dinler,bundan farklıyım.
Mustafa Hoşoğlu
23.03.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Rüyama Girdin
Rüyama Girdin
Rüyamın içinde rüyama girdin
Uykuda gül yüzün bakıp süzerken
Gönlüm sana açtım, içinde hürdün
Dalımdan dalıma uçup tozarken.
Zaman ötesinde düş dokuyorduk
Ferman silinmişti, boş okuyorduk
Sevda melteminde hoş kokuyorduk
Gönül bahçesinde aşkı kazarken.
Saat ilerler mi yâri düşlerken?
Yârin her halini kalbe işlerken
Yol tarif eden yok aşka başlarken
Gönül söz dinlemez aklı bozarken.
Gözlerde tutuştu sevda çırası
Gönül, tüy misali yoktu darası
Aşkı kalbe ektik kaş göz arası
Akıl girdabında rota çizerken.
Aşk kuşu beklemez akıl dermeni
Yaktık kitapları, bozduk fermanı
Sevgide aradık sonsuz dermanı
Aşkın kitabını baştan yazarken.
Gülleri soldurur aşkın gizemi
Gökleri doldurur aşkın gizemi
Olmazı oldurur aşkın gizemi,
Aklına yol sormaz ruhun gezerken.
Mustafa Hoşoğlu
16.01.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Rüzgar Gülü
Uzaktan baktum sağa,
Sen olmayasun nazar,
Çıplak gözle baksaydum,
Kalem günahı yazar.
Ama sen çok güzelsun,
Gözüm geri alamam,
Yüreğumde özelsun,
Senden ayrı kalamam.
Mevlam güzel yaratmış,
Bakup görelum diye,
Kıymetini bilene,
Daim olsun hediye.
Çiçekli entarinle,
Daim dolaş bağları,
Ölüye selam olsun,
Kıskanmasın sağları.
Bu güzel Rüzgar Gülü,
Tepelerden eseyi,
Gözler hayret ederken,
Nefesleri keseyi.
Güzellerun endamı,
Yüreklere kazilur.
Bir güzelin uğruna,
Neler neler yazilur.
Ruha ferahlık saçar,
Gülen gözün ışığı,
Kalbe yaralar açar,
Büyülerken aşığı.
Bir kez kıvılcım çaksa,
Büyür de ateş olur.
O gözler bana baksa.
Aklım fikrim keş olur.
10.10.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Rüzgar Varsa Toz Bitmez
Rüzgar Varsa Toz Bitmez
Rüzgar varsa toz bitmez
Her Eylülde yaz bitmez
Çok şımarık büyürsen
Kırkında da naz bitmez.
Hiç bir varlık boş değil
Üstten bakmak hoş değil
Sinekler de uçuyor
Her kanatlı kuş değil.
Nasır tutmuş acılar
Bitmek bilmez geceler
Yarimden mektup geldi
Hasret kokar heceler.
Mektup yazdım pulum yok
Gönderecek yolum yok
Bir başıma yaşarım
Hasretim var Gül'üm yok.
Yazdan ayırmam kışı
Her şey Mevla'mın işi
Dile haram değerse
Su temizlemez dişi.
Yoğunlaşınca hisler
Ruhu aşk ile besler
Dilini bağlasan da
Kalemden çıkar sesler.
Mustafa Hoşoğlu
16.09.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Rüzgârınla Dağıldım
Rüzgarınla Dağıldım
Külümü bekle dedim
Rüzgarınla dağıldım
Ben deryadan korkmazdım
Bir damlada boğuldum.
Dediler adın keder
Kederi etme heder
Kime diyeyim yeter?
Çırpındıkça çoğaldım.
Kanmadım, kıramadım
Edepten soramadım
Hiç kusur aramadım
Zannetmeyin eğildim.
Yüzünde dostluk satar
Arkadan atar tutar
Her kim tükürüp yutar
Be onunla değildim.
Öğüdü atmam dama
Ne hançerin ne kama
Sütü dökmedim ama
Ufak ufak sağıldım.
Âlem sever naneyi
Karıştıtırır haneyi
Sen topla der taneyi
Bu hallere çığ oldum.
Mustafa HOŞOĞLU
08.11.2018
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sabahı Arıyorum
Sabahı Arıyorum
Kapanmayı unutmuş, göz kapaklarım yorgun!
Sabahı arıyorum ayın soluk yüzünde
Dalgalar çırpınırken damarımda kan durgun
Dünya ne kadar küçük âşıkların gözünde!
Şu uzun gecelere neden uğramaz ışık?
Birbirini arıyor, gece gündüze âşık
Ağlama sesleri yok, yaramaz değil beşik
Hasret turuna çıktım yıldızların izinde.
Gözüm uyku görmedi, bu rüya neyin nesi?
Kulağımdan çıkmıyor yârin gizemli sesi
Gönlümü okşar durur aldığı her nefesi
Her gece pişiyorum şu sevdanın gizinde.
Sarılmış otururum soğuk yüzlü hicranı
Yüreğim dost belledi hayallerde uçanı
Ne kendime bırakır, ne de alır bu canı
Bin bir gizem ararım yârin vuslat sözünde!
Sabaha yoğunlaşmış Yaradan’ın rahmeti
Yel olmuş başım okşar Huda’nın merhameti
Mevla’dan başkasında aramam kerameti
Bülbül zikrini bulmuş gonca gülün özünde.
Mustafa Hoşoğlu
07.05.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Sabreyle Gönül
Sabreyle Gönül
Ak ile karaya ne kaldı şurda?
Gelecek yakındır, sabreyle gönül,
Hesaplar tutacak ikinci turda(!)
Gelecek yakındır, sabreyle gönül.
İrade yansımaz sandık olmasa,
Sabırlar taşar mı çile dolmasa?
Tencere kapağı yine bulmasa…
Gelecek yakındır, sabreyle gönül.
Sandık dediğin ne, beş adım uzak?
Dizi sakat olan bulur bir kızak,
Yeter ki yollarda olmasın tuzak,
Gelecek yakındır, sabreyle gönül.
Darılmış unutur, döner geriye,
Bir sıcak tebessüm, buzlar eriye,
40 Huri çok mudur Aslan Nuri’ye?
Gelecek yakındır, sabreyle gönül.
Aferin demeyin, azarım sonra,
Nefis denen puta kızarım sonra,
Şimdilik bu kadar, yazarım sonra,
Gelecek yakındır, sabreyle gönül.
Mustafa HOŞOĞLU
28.10.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Sabreyle Gönül..
Sabreyle Gönül
Özlenen günlere ne kaldı şurda?
Ak günler yakındır, sabreyle gönül,
Korona gelse de duramaz burda
Ak günler yakındır, sabreyle gönül.
Virüsten korkulmaz sinsi olmasa,
Çoğalıp yayılmaz sokak dolmasa?
Kaybolup gidecek taraf bulmasa
Ak günler yakındır, sabreyle gönül.
Şer güçler eliyle kurulmuş tuzak,
Bu illet öldürmez durursak uzak?
Üstüne çekip de olmayın kızak,
Ak günler yakındır, sabreyle gönül.
Tedbiri alırsan döner geriye,
Bekleriz yaz gele, buzlar eriye,
Zalimin hilesi hemen çürüye
Ak günlet yakındır, sabreyle gönül.
Kurala uyarsak yakındır sonu
Sabunu görünce değişir yönü
Korkuya kapılma, illeti tanı
Ak günler yakındır, sabreyle gönül.
Evden hiç çıkmayın, kızarım size
Şarkılar derleyip dizerim size
Hoş haber alırsam yazarım size
Ak günler yakındır, sabreyle gönül.
Mustafa Hoşoğlu
04.04.2020
Mustafa Hoşoğlu
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Sabrımızı Taşırma
Sabrımızı Taşırma
Bu Millet asil millet, üç kuruşa satılmaz.
Bizde ölüm son değil, ey kefere şaşırma!
Besleyip büyüttüğün çapulcuya katılmaz,
Bu İman boğar seni, sabrımızı taşırma.
Biz İslam neferiyiz çakaldan yok korkumuz,
Dönekleri temizler kirlenmeden yurdumuz,
İçinde hainleri barındırmaz ordumuz,
Peygamber Ocağını hafızandan düşürme.
Sen, ey satılmış Fetö! Bu halkı kemirmişsin,
Din diye duyguları kahpece sömürmüşsün,
Tüküresi o yüzü bin renge çevirmişsin,
Sen kapkara ruhlusun, hayalinde yeşerme.
Meclisini vuracak bir millet görülmedi,
Bu leke kahpeyedir, halkıma sürülmedi,
Bu kadar çirkin bir ağ bir başa örülmedi,
Cumhur yemez bu aşı, hiç boşuna pişirme.
Emperyalist güçlere namusunu kim satar?
Hangi vatan evladı halkına mermi atar?
Bu hainin içinde canavar bir ruh yatar,
Yak domuz bedenini, bu vatana düşürme.
Haçlılar maşa yaptı satılmışın elini,
Bu Necip Milletimin kırmak için belini,
Tanklar durduramadı halkın İman selini,
Bu sancı dış gebelik, döl tutmadan aşerme.
Mustafa HOŞOĞLU
31.07.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Saçı Salmış Rüzgara
Saçı Salmış Rüzgara
Saçı salmış rüzgara
Durdukça sallanıyor
Yârin yanağı şeker
Öptükçe ballanıyor
Bulut dağın üstünden
Selam vermeden geçti
Ben büyüttüm sevdamı
O gitti eli seçti
Biraz uçayım dedim
Karıştım yıldızlara
Sevdim de alamadım
Ne ettim şu kızlara?
Uzak düşünce sıla
Yıl olur her fasıla
Hasret göze yaş olur
Yolu görmez pusula.
Sevda eritti beni
Kaldım bir deri kemik
Her gönülde yaşamaz
Benim yârim endemik
Para gülmez fakire
Arar durur zengin kul
İhtiraslar bakire
Hakikatler oldu dul
Mustafa HOŞOĞLU
28.06.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Saçlar Belden Aşağı
Saçlar Belden Aşağı
Saçlar belden aşağı
Zülüf milden aşağı
Bu kızın cilveleri
Bela baştan uşağı
Aşkı pişirmiş gibi
Kalbe düşürmüş gibi
Vidi vidi dilleri
Arı ısırmış gibi
Üzüm toplar asmadan
Çok çektim bu yosmadan
Gel kaçır beni diyor
Onsekize basmadan
Bakmayınca ah yazar
Bakınca eyvah yazar
Gözüm sana bakarsa
Durmadan günah yazar
Al kışını, yazını
Hiç çekemem nazını
Kime çalarsan git çal
Sivri sinek sazını
Dişe ayva, nar gerek
Göze sürme, far gerek
Kalbimin yarasına
Dili tatlı yar gerek
Yar güzellik soyun mu?
Hava atman oyun mu?
Bir alır bir satarsın
Bu da yeni huyun mu?
Mustafa Hoşoğlu
23.10.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Saçlarun kara midur? ....................KB
Saçlarun kara midur?
Saçlarun kara midur?
Gözlerun ela midur?
Baban vermeyi seni,
Başuma bela midur?
Yarimun kaşı keman,
Bakışlari çok yaman,
Erir yürek yağlarum,
Oni görgüğüm zaman.
Yarimun yanaklari,
Demir elmasi gibi,
Bir görünür bir kaçar,
Yıldız kayması gibi.
Belde saçın sırması,
Dizer bulgur sarması,
Kahve rengi gözleri,
Sanki Kabe hurması.
Yarum gömlek üstüne,
Hırkasını düğmeler,
Nolur gitme uzağa,
Sensuz düşmez cemreler.
Kıvrım kıvrım yollarum,
Erişmeyi kollarım,
Gelip gececek diye,
Yollarini kollarum.
Mustafa Hoşoğlu
30.12.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Sağır Olur
Sağır Olur
Azığında haram çoksa,
Nasihate sağır olur.
Hayır işe meyli yoksa,
Hareketi ağır olur.
Hakkı duyup dinlemeyen,
Garip hali anlamayan,
Zulme karşı inlemeyen,
Süt vermeyen sığır olur.
Şer yolundan eğrilmeyen,
Eğrilince doğrulmayan,
Merhametle yoğrulmayan,
Heybetli bir zağar olur.
Silkelenip Hakkı bulsa,
Nedametle yürek dolsa,
Tövbesine sadık olsa,
Ölü kalbe çığır olur.
Hakkı verip hakkı yese,
Edep üzre izan dese,
Nuru görür düşmez ye’se,
Vesveseyi boğar olur.
Her nimete şükür eden,
Hakkı bolca zikir eden,
Temaşa_i fikir eden,
Çeşmi giryan muğar olur.
Mustafa Hoşoğlu
19.10.2015
Zağar: Köpek
Ye’s:Umudu kesmek, şüpheye düşmek
İzan: Anlayış, anlama kabiliyeti
Çeşmi giryan: Ağlayan göz
Muğar: Pınar,çeşme
Mustafa Hoşoğlu
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Sakalın İki Deste
Sakalın iki deste,
Gönlün değil abdeste,
Haramın izi vardır,
Aldığın her nefeste.
Taptın dünya malına,
Kıyamazsın puluna,
Vermeden nasıl dersin?
Mevla’m çok ver kuluna.
Ser kilimi, hasırı,
Kendine tut keseri,
Tebessüm sadakadır,
Sende yoktur eseri.
Duruşun çok mülayim,
Bakıp ibret alayım,
Zekâttan muaf mısın?
Söyle ben de bileyim(!)
Verirken elin titrer,
Korkarsın cebin patlar,
Sırat deniz değildir,
Nerden geçecek yatlar?
Birazcık hayrın olsun,
Kalbin şefkatle dolsun,
Yalnızlık diyarında,
İnfakın seni bulsun.
Aç gözün sonu gelmez,
İhtiraslar hiç ölmez,
Aklın varsa infak et,
Varisler kıymet bilmez.
Ne verirsen elinle,
O gelirmiş seninle,
Söyleyenler söylemiş,
Bir gün olsun söz dinle.
14.02.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Sakın olmaz Demeyin!
Sakın Olmaz Demeyin!
Günleri saya saya
Yola girmişim yaya
Niyetim çıkmak aya
Sakın olmaz demeyin!
Elim değince saza
Dilim geliyor gaza
Çıldırdım yaza yaza
Sakın olmaz demeyin!
Gece ışık loş olmuş
Dünya birden hoş olmuş
Aklım benden boş olmuş
Sakın olmaz demeyin!
Gözlerim mercek gibi
Bakarım ölçek gibi
Düşlerim gerçek gibi
Sakın Olmaz Demeyin!
Oturmaya yok hasır
Ayaklarım hep nasır
Yaşayayın on asır
Sakın Olmaz Demeyin!
Tasarruf çile işi
Az gelir kilo işi
Taşırım filo işi
Sakın Olmaz Demeyin!
Nefsimedir himayem
Tecrübedir kinayem
Hayaldir tüm sermayem
Sakın Olmaz Demeyin!
Kur'an'da "öç al" var mı?
Zengine ecel var mı?
Sonsuza mecal var mı?
Sakın Olmaz Demeyin!
Mutafa Hoşoğlu
10.04.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Sana Daha Bakarsam
Sana Daha Bakarsam
Oldun bana kaynana
Girmem daha koynina
Günahlarum boynina
Sana daha bakarsam.
Ateşunla dolayım
Her belayı bulayım
Hemen Arap olayım
Sana hello çakarsam
Buz ektun ocağuma
Gözüm yok sıcağuna
Yıkılmam kucağuna
Her ne kadar sakarsam
Bilemedum ne hinsun
Gece davara binsun
Ayağuma felç insun
Yollarina çikarsam
Bağruma taş kosunlar
Cinler gelup yesunler
Bana maymun desunler
Elin tutup sıkarsam.
Bilsem ki sen hurisun
Dünya tersten yürüsün
Derelerum kurusun
Dudağına akarsam.
Şaka ile coşarum
İnandunsa şaşarum
Ben aşkunla yaşarum
Yandum seni yakarsam.
Kendume hiç gelmeyim
Başka güzel bulmayım
Daha aşik olmayım
Nazlarından bıkarsam.
Her kim ne dersa desun
Candur nefesun sesun
Beni eldurur yasun
Sana nefret sıkarsam.
Eğer gülersen yarum
İnci dişun sayarum
O zaman bahtiyarum
Yolina gül ekersem.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mustafa Hoşoğlu
12.03.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Sana Mı Kaldım?
Sana Mı Kaldım?
Duydum ki arkamdan söz diziyorsun
Dünyada yar mı yok, sana mi kaldım?
Vefadan bihaber kin yazıyorsun
Peşinde dolaşıp kapın mı çaldım?
Elinden geleni ardına koyma
Sana yalvarırsam nefrete doyma
Olmayan vicdanın sesini duyma
Yaşama gücünü senden mi aldım?
Sen yola çıkmadan öğren güveni
Şakşaktan uzak dur, bırak öveni
Kalbim esir değil, sever seveni
Gel beni sev diye haber mi saldım?
Nazı sanat bildin, kaçırdın beni
Meyi başka tastan içirttin beni
Sürünem isterken uçurttun beni
Aşk gölüm taşıyor, senle mi doldum?
Gel bırak şu kini, unut gururu
Bil ki, kinle gurur yıkar süruru
Sevgi, saygı ile süsle onuru
Canı Allah verir, yolda mi buldum?
Sen gurur diyorsan üçe katlarım
Adım adım kini fersah atlarım
Vızladığın dala konsam batlarım
Dünyada kalmayı senden mi bildim?
Mustafa HOŞOĞLU
29.09.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Sana Olan Aşkıma
Sana Olan Aşkıma
Gözden uzaksın diye sanma gönlüm gafildir.
Sana olan aşkıma gözyaşlarım kefildir.
Sensiz geçen zamanım ayım, günüm sefildir
Sana olan aşkıma gözyaşlarım kefildir.
Haberin gelmiyor yar rüyada buluşalım
Hayaller aleminde el ele dolaşalım
Medem ki vuslat uzak hasrete alışalım
Sana olan aşkıma gözyaşlarım kefildir.
Yine eskisi gibi kahve doldur fincana
Tebessüm bakışların huzur versin bu cana
Dünyadaki son arzum vuslatımdır canana
Sana olan aşkıma gözyaşlarım kefildir.
Yıllardır kulağımda sevdanın sedası var
Ceylan bakışlı yarin gözümde edası var
Kalbimin ortasında gel diyen nidası var
Sana olan aşkıma gözyaşlarım kefildir.
Ne söylesem duymuyor, bu sevda vermez mola
Ne olur kanatlanıp tez vakit çıksan yola
Bu denli yalvarmadım bu dünyada bir
Kula
Sana olan aşkıma gözyaşlarım kefildir.
İçimdeki fırtına dinmek nedir bilmiyor
Araya hicran girdi yüzüm bir an gülmüyor
Boş koyduğun yüreğim hiç bir şeyle dolmuyor
Sana olan aşkıma gözyaşlarım kefildir.
Mustafa HOŞOĞLU
01.12.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Sana Olan Aşkumi
Sana Olan Aşkumi
Sana olan aşkumi
Bir kenara koyamam
Benun gönlüm bol kepçe
Kaşuk ile doyamam.
Gel yanuma göreyim
Gamzene gül dereyim
Kuru sevda ne imiş
İste canum vereyim.
Ömrün boşa geçmesun
Aç gönlüni dolayım
Aşktan bir damla iste
Sana yağmur olayım.
Sevda güneşime gel
Kalbine düşsün adım
Senun için dünyayı
Gezerum adım adım.
Eridi yürek yağum
Kız sana baka baka
Aşkın için elurum
Sana gelmesun şaka.
Yollaruna gül serdum
Çıkar gelursun diye
Ne olur şu gönlünü!
Etsen bana hediye.
Mustafa Hoşoğlu
22.07.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Sanatın Önemi
Sanatın Önemi
Har vurup savurmak zarardır cebe,
Varlığı koruyan düzen, onattır.
Hesap tutan olmaz düşmana gebe,
Azim ile gayret güçlü kanattır.
Sanat, inceliktir, sanmayın basit,
Zevk ile üretir, yaksa da asit,
Dost olan aramaz sözümde kasıt,
Toplumu yükselten bil ki sanattır.
Hak emek kutsaldır, görülmez hakir,
Sanatla yoğrulan yaşamaz fakir,
Kıskançlık üretir beyhude fikir,
Erdemi mahveden kuru inattır.
Sanatkâr naiftir, davranır nazik,
Gönlü hep zengindir, yaşamaz ezik,
Boşuna denmemiş ”altın bilezik”,
Ruhunu sanatla süsle, donattır.
Mustafa HOŞOĞLU
26.09.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Sanatın Peşindeyim
Sanatın Peşindeyim
Sanatın peşindeyim
Sanat nereden bakar?
Güzelin düşündeyim
Çirkin ruhumu yakar
Metafor ile mecaz
Ortadoğuda hicaz
Dünyayı yakardım da
Elimdeki gücüm az
Mani yazdım yaprağa
Dedi bu neyin nesi?
Düştü kara toprağa
Duyulmaz oldu sesi.
Nefsine kul olanlar
Seçer zevki, kederi
Sonra der yalanına
Allah yazdı kaderi.
Kendine yok faydası
Şefaat satar durur
İnanınca tayfası
Göklere çıkar gurur.
Hiç çamura yatmayın
Olmayanı satmayın
Din günü Allah'ındır
Din ile aldatmayın.
Mustafa Hoşoğlu
24.07.2020
Mustafa Hoşoğlu
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Sanma
Gönül surlarımı yıkarsan güzel,
Adının üstünü çizemem sanma.
Kalbimi zorlayıp çıkarsan güzel,
Şu dünya keyfini bozamam sanma.
Aklımda kalırsan kötü hatıra,
İsmini silerim, koymam sadıra.
Vefasız yazarım her bir satıra,
İlhamım biter de yazamam sanma.
Aşk, çile çekmektir, sorma yatıra,
Huyunu benzetme arsız katıra,
Çölüme düşünce almam çadıra,
Sevdanı yok sayıp gezemem sanma.
Sahraya gömerim gönül sızımı,
Çok arar durursun ayak izimi,
Yaşların sel olsa kırpmam gözümü,
Başka yar bulup da tozamam sanma.
Gidersen kal demem, git güle güle,
Sonradan pişmanlık duyman nafile,
Yalvaran dillerin dönse bülbüle,
Kabrini elimle kazamam sanma.
Ey benim tez canlı, şımarık yarim!
Aşkına sadıksan seninle varım.
Oyuna gelemem, mezhebi darım,
Sevdana kalbimi büzemem sanma.
14.11.2015
Sadır: Göğüs, sine
Mustafa Hoşoğlu
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Sar Beni
Sar Beni
Her daim yar diye çarpıyor kalbim,
Üşüyor bedenim, gel de sar beni!
Bu gönül sağ iken bitmez aşk harbim
Üşüyor bedenim, gel de sar beni!
Halimi herkese edemem belli
Yüreğim yirmide, tecrübem elli
Yüzüme diyen var yaramaz dilli
Üşüyor bedenim, gel de sar beni!
Saçaktan sarkıyor mevsimin buzu
Rüzgara dönemem, dondurur yüzü
Daha ne beklersin zalimin kızı?
Üşüyor bedenim, gel de sar beni!
Hayalden köfteler pişmez yuvada
Senin de bir tuzun olsun tavada,
Garibin ahları kalmaz havada,
Üşüyor bedenim, gel de sar beni!
Hayalin olmasa seslemez gönlüm
Kalbinde ağyarı beslemez gönlüm
Aşkından gayrıyı süslemez gönlüm
Üşüyor bedenim, gel de sar beni!
Yeminler etmiştik, bu nasıl sözdü?
Kalbimde aşk yaran günbegün azdı
Doktor reçeteme yar seni yazdı
Üşüyor bedenim, gel de sar beni!
Mustafa Hoşoğlu
03.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Sar Dedin de Sarmadım mı?
Sar Dedin de Sarmadım mı?
Ay yüzünü gördüm ise,
Sor dedin de sormadım mı?
Sana gönül verdim ise,
Dur dedin de durmadım mı?
Perde indi gözlerime,
Güç kalmadı dizlerime,
Beyaz atı üzerime,
Sür dedin de sürmedim mi.
Hayran hayran baktım sana,
Bir cesaret versen bana,
Kollar açık iki yana,
Sar dedin de sarmadım mı?
Asır oldu her bir anım,
Yandı canım, dondu kanım,
Senin yerin benim yanım,
Gir dedin de girmedim mi?
Sen elmassın, ben hırsızın,
Çalmaz isem dinmez sızın,
Bir gün kapımı ansızın,
Kır dedin de kırmadım mı?
Bitmez aşka sahipmişsin,
Benden uzak garipmişsin,
Yüreğime talipmişsin,
Gör dedin de görmedim mi?
Terler aktı yanağından,
Kavruldun aşk sıcağından,
Bir buse bal dudağından,
Der dedin de dermedim mi?
Gördün hayran bakan gözü,
Yürek alev, kömür közü,
Allah için vuslat sözü,
Ver dedin de vermedim mi?
Mustafa Hoşoğlu
15.04.2010
Dost Kalemler:
iki şahit bir de masa
evlilik bu olmaz tasa
resmimin altına imza
at dedin de atmadım mı?
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Zehra Atasoy
Sevdi gönül veda etmez
Kovulsa da çekip gitmez
Tatsan onu ömür yetmez
Tat dedin de tatmadım mı...........Hasan ÖZ
Aylardır yaştın gözünde
Bir nağmeydin hep özümde
Ben durmadım da sözümde
Kal dedin de kalmadım mı?
Aysel Tarcan Sevda Şairi
Başın pınar ayağın göl,
Sevda gibi gönlüme dol,
Gönülden gönüle bir yol,
Bul dedin de bulmadım mı?
Muhtalip Türkmen
sen ateşsin ben pervane
aşkınla oldum divane
ateş ışık hep bahane
yan dedin de yanmadım mı....Aydın Yılmaz
Mustafa Hoşoğlu
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Sarı Gül....O
Sarı Gül
Derdim bir kaç sarı gül
Sundum sana yüzün gül
Sen gülmeye devam et
Bırak şakısın bülbül……M.H.
Bir sarı gül ağlamış
Yürekleri dağlamış
Bülbülüm nerde diye?
Gözü yollarda kalmış :)) F.H.K
Ağlatmayın gülleri
Dolanmasın dilleri
Gül yarı aramasın
Öttürün bülbülleri.M.H
Bülbül aşktan biçare
Düşmüş derdinden hare
Bülbül ahla inlerken
Gül hasrettir o yare :)) F.H.K
Bülbül gül için şikar
Harından çölü yakar
Gül de arar bülbülü
Her gün yoluna çıkar.M.H.
Her gece gül dalından
Sevdanın en alından
Terennümler yükselir
Kuş cenneti gölünden... :) F.H.K
Kondum gülün dalına
Meftun oldum alına
Yar göründü karşıdan
Selvi boyu salına....M.H.
Sarı gül boynun büker
Kalplere acı eker
Ne hazin bir tablo bu
Gönülden, sevda çeker...F.H.K
Sarı gül Leyla olmuş
Mecnunum nerde sormuş
Dediler Mecnun çölde
Serapta Hakkı bulmuş..M.H.
Aşkın rengini verdim
Sana SARI GÜL dedim
Hüzün kalmasın sende
Gülücüklerim serdim...bir sarı gül
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Bu yürek sarı güle
Diyemez güle güle
Aşkından yanmasaydı
Döner miydi bülbüle..M.H.
Sarı gül sallanıyor
Yanağı allanıyor
Yaşı on sekiz oldu
Gün be gün ballanıyor…M.H.
Sarı gül camdan bakar
Yaşı sel olur akar
Geçer bülbül rolüne
Kendi kendine şikar..M.H.
Sarı gül sevdalanmış
Aşk oduyla dağlanmış
Beklemiş ömür boyu
Meğer vuslat yalanmış…M.H.
M. Hoşoğlu-Fatıma Humeyra Kavak-bir sarı gül
Ocak 2011
Mustafa Hoşoğlu
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Sarı Saçlar Yeşil Göze Süs Olmuş...............K
Sarı Saçlar Yeşil Göze Süs Olmuş
Sarı saçlar yeşil göze süs olmuş,
Ölseydim de görmeseydi bu gözler!
Sensizliğim yüreğime küs olmuş!
Ol Ceylanı ruhum arar, göz özler!
Dert şişirdi, zannetme ki şişmanım,
İnan bana, gördüğüme pişmanım!
Anlat diyor; dostum ile düşmanım;
Dil yetmiyor, kifayetsiz tüm sözler!
Her bir teli sanki güneş şuası,
Muska yoksa yetmez nazar duası,
İflah olmaz kem bakanın yuvası!
Sağ kalanı sara nöbeti izler.
Hangi tarak, tarar altın telleri?
Kıskanırım sana değen yelleri!
Lal göreyim seni anan dilleri,
Bu kalp seni kendi gözünden gizler.
Kaşı keman: Hilal gibi, yay gibi,
Ürkek hali gün görmemiş tay gibi,
Gündüz güneş, gece parlar ay gibi,
Yokluğunda tenim üşür, kalp buzlar!
“Gören kaçsın” demiştir Ol yaradan!
Aklı olan; bakmaz, geçer oradan,
Hakk perdeyi kaldırırsa aradan:
Derman gider, yere yığılır dizler!
Yaşı küçük, henüz çeyrek ömürcük,
Dudakları açmamış bir tomurcuk,
Nasıl nefes alır verir yavrucuk!
Bu haline yürek ağlar, can sızlar!
Sarı sevdim, esmer bozdu asabı,
Kumral duydu: Ismarladı kasabı.
Gönül harcar, akıl öder hesabı,
Harman kalkar, yelin nasibi tozlar.
Mustafa Hoşoğlu
16.08.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Sarı Şeytan
Sarı Şeytan
Evangelist boz ayı
Siyonizmin köpeği
Kendini sanır dayı
Kim takar bu sapığı?
Pis mahluk, sarı şeytan
Sülalen domuz soydan
İnadın katır huydan
Onun bunun bebeği.
Girdin insan postuna
Savaş açtın dostuna
Oturturlar üstüne
Her şey değil yapağı.
İlah ettin Doları
İnsanlığın yaralı
Hak etmişsin yuları
Kellen buğday dibeği.
Yersin her melaneti
Hak ettin her laneti
Kıyamet alameti
Diye düştün sapağa.
Yalanın cılasını
Çekersin belasını
Verginin alasını
Biz de koruz tabağa.
Şerrin vicdana sığmaz
Adını anmak değmez
Bu Millet boyun eğmez
Senin gibi kopuğa.
Sular tersine akmaz
Herkes deliye bakmaz
Tehdidin bize sökmez
Sıkarız o topuğa.
Çevrene yapma meyil
Gel hakikate eğil
Kazık çok masun değil
Daldırırsan köpüğe.
Mustafa HOŞOĞLU
15.08.2018
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Mustafa Hoşoğlu
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Say tamam
bir kere yazdığımı ben bir daha yazamam,
hafızam sağlam değil,arasam da bulamam,
başka bir şey yazarım dilimde kalanlardan,
eğer eksik yazarsam sen lütfeyle say tamam.
aradım gece gündüz rastlamadım bir ize,
nasıl varılır bilmem böyle mahrem bir gize,
adres verin,geleyim kaç kere dedim size,
aramızda dağlar var malum,burası Rize!
Mustafa Hoşoğlu
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Saygı Gerek
Bu Bir Doğum Günü Armağanıdır
Her doğum elbette çok önemlidir ama şiir yürekli insanların doğumu çok daha
önemlidir.Çünkü şiir yürekli insanlar etraflarına aydınlık veriler.İşte bu nedenle
doğumunuzu tebrik ediyor, sağlık ve mutluluk dileklerimle size bir şiirimi sunuyorum
saygı değer arkadaşım Mustafa HOŞOĞLU Kardeşim....
Saygı Gerek
Herkes uzak olsa da, olamam ben bana.
Onun içindir ki, kendime saygım gerek.
Kendime saygım varsa, o zaman güven bana.
Güven kazanamıyorsa, bir hiçtir yürek.
Her zaman için, sevgiye gebedir saygı.
Hem de kendi doğurtturur, ebedir saygı.
Nurdur bence hem, güneşle biledir saygı.
Saygıdan yoksunsa eğer, bir hiçtir yürek.
Çünkü ben en zengini değilim ki dünyanın.
En yakışıklısı da değilim zamanın.
Saygı ve güven, sermayesi bu adamın.
Her şeyden önce güven gerek, saygı gerek…
Birol EROL
Manavgat/Antalya
Mustafa Hoşoğlu
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Sayılı Gün
Sayılı Gün
Bütün zorsa bol safhaya
Allah diye başla söze
İşte geldik son haftaya
Yüze yüze çıktık düze.
Sayılı gün çabuk biter
Rehber olan önden gider
İhlas ile gayret yeter
Hakkın Nuru dürer göze.
Mevsim olmaz her daim kış
Başlamadan bitmez bir iş
Zaman denen sanki bir kuş
Dönecek mi tekrar bize?
Her can özler vatanını
Söz incitmez tutanını
Onbir ayın sultanını
Hak çok nasip etsin size.
Biz bu ayda huzur dolduk
Nimetiyle hep bol olduk
Umarım ki Nurla dolduk
İftar sahur geze geze.
Seherdeki ol sedaya
Alışmak zor şu vedaya
Hazır mıyız elvedaya
Cennet için oruç vize.
Mustafa Hoşoğlu
28.05.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Sayın Hoşoğlu'na
Mustafa
Mustafa başımda bir iş ki sorma
Gördüğüm kâbusu sen hayra yorma
Bildigin şerefsiz şerefsiz amma
Bey deyince bey olmuyor Mustafa
Eloğlu bilmiyor mazlum halinden
Lisan farklı anlamıyor dilinden
Proplem çok. en şaşalı yerinden
Çöz deyince çözülmüyor Mustafa
Başımda ağrılar kalbimde sancı
Ev halkı usandı yetti bu acı
Çalacak kapım yok herkes yabancı
Öl deyince ölünmüyor Mustafa
Bu gurbet iyice tak etti canıma
Dönem diyom dönemiyom Mustafa
Zalim gurur habban kurmuş yoluma
Hiç açığa vuramıyom Mustafa
Sılada kartaldım şahin dim han dım
Kanatlarım olmasada uçardım
Küçüldüm büzüldüm ufacık kaldım
Süt dökmüş kediye döndüm Mustafa
Haşimoğlu derki şaşırdım kaldım
Gurbet deryasında balcığa daldım
Çıpındım didindim yüzerim sandım
Yüz denince yüzülmüyor Mustafa.
Fakı Haşimoğlu
Mustafa Hoşoğlu
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Seçilme Gönül
Seçilme Gönül
Her şeyin vakti var sabırla bekle
Baharı görmeden saçılma gönül
Yürekte pişmişse menüye ekle
Duygusuz deryaya açılma gönül.
Ok sende değilse ele yay olma
Her daim bütün kal sakın pay olma
Her canı çekene varıp mey olma
Kadehe dökülüp içilme gönül.
Derdini Hakka aç kullar bilmesin
Dostunu iyi seç, halin gülmesin
Yaşını kendin sil alem silmesin
Terzi olmayana biçilme gönül.
En yüce servettir gönül barışın
Milyondan iyidir helal kuruşun
Namerde dik olsun daim duruşun
Göğsünü siper et geçilme gönül.
Derman bilmeyenden sakla acını
El sırrın bilmesin sayar suçunu
Düşmana kaptırma ipin ucunu
Seçmeyi bırakıp seçilme gönül.
Mustafa Hoşoğlu
01.07.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Seçim Hazırlığı
Seçim Hazırlığı
Ey 24 Haziran!
Hissedildi sıcağın
Sen nelere kadirsin!
Efsunlu mu kucağın?
Seçim erken, seçmen geç
Geri kalma sen de seç
Siyasi manevrada
Vatan sevdasını geç.
Havası serin ama
Hareketi bol Nisan
Keşke hep seçim olsa!
Hatırlanıyor insan.
Kuracağın her devlet
Mutlak bahçeli olsun
Dar günde müttefikin
Devlet Bahçeli olsun.
Ben seçerim, seçilmem
Hep geçerim, geçilmem
Su gibi azizim de
Her nedense içilmem.
Seçelim, seçilelim
Sandık hergün kurulmaz
Bir gönül aynı yerde
İki kere vulmaz.
Yüz bin imza bulursam
Reis ben olacağum
Beştepenin yolunu
Bak nasıl bulacağum.
Toplarum yüzbin imza
Partiler sizun olsun
İcraat bilmesen de
Güzel bir sözün olsun
Memleketin çıtası
Çıkmalı yukarıya
Sözüm herkese geçer
Bir de geçse karıya.
Kendimden güzelini
Aradım bulamadım
Habu karizma ile
Bir reis olamadım.
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Baskın basanın imiş
Bayrak asanın imiş
Kim girer kim giremez
Karar yasanın imiş.
Yüzbin imzayı buldum
Kalemimde boya yok
Göl çoktan tutacak da
Kaşığımda maya yok.
Beş vekil onbeş vekil
Siyaset buldu şekil
Merağımı bağışla
Acep kimden bu akıl?
Seçime girmek için
Zaman yaklaştı sona
Yirmi tane vekili
Acep kim verir bana.
Mustafa Hoşoğlu
20-23 Nisan 2018
Mustafa Hoşoğlu
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Seçime Bir Kala
Seçime Bir Kala
Dalında kalmadı ne kuş ne yaprak,
Seçime bir kala herkes uçuyor,
Asuman kayıtta, susuyor toprak,
Keseyi açanlar boldan saçıyor.
Meydanlar şenlendi, bu ne hareket?
Herkesin dilinden yağdı bereket,
Kiminde edep yok, sıfır nezaket,
Dalkavuk şak şakta, dürüst kaçıyor.
Kiminde proje var, kimi söz verir,
Herkesin peşinden yüz binler yürür,
Hangisi doğru der, hangisi ürür?
Vatandaş taç diye serden geçiyor.
Atışlar çok ama hedef bulur mu?
Bu hızla ülkede fakir kalır mı?
Fert başı bir saray acep olur mu?
Kumaşı bulmadan herkes biçiyor.
Özgürlük diyenin hangisi haklı?
Saltanat peşinde herkesin aklı,
Abanın altında sopası saklı,
Narkozla uyuyan sonra acıyor.
Her kime sorarsan senden yanadır,
Herkese söz verir: “Oyum sanadır”
Hiç kimse demiyor fikrim banadır,
Sandığı görenler hayal içiyor,
Şahsımda bulunmaz bir çok eğilim,
Ya senden yanayım ya da değilim,
Adilden yanadır her dem meyilim,
Dünyayı yiyen de bir gün göçüyor.
Mustafa Hoşoğlu
06.06.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Seher Yıldızı
Seher Yıldızı
Bir seher yıldızı düştü içime,
“Dedi, ey be gafil, aç şu gözünü! ”
Hallerim çevirdi mecnun biçime,
“Kaderin ben dedi, çevir yüzünü”.
Sevdanın ateşi çıktı başıma,
Terlerim karıştı akan yaşıma,
Kavurup yaksa da gitti hoşuma,
Tatmaya başladın aşkın hazını.
Heceler peş peşe düştü dilime,
Niyazım yükseldi Rabbulaleme,
Sarıldım kağıda, koştum kaleme,
Kalbime nakşettim tatlı sözünü.
Yüzü bir dolunay, gözleri güneş,
Dedim ey Mehveş im, olsan bana eş!
Aşkınla yanayım, sönmesin ateş,
Gönlümün buzulu tatsın yazını.
Tebessüm siması Cennet nişanı,
Kalbime taht kurdu tatlı lisanı,
Aklını kaybetti gönül İnsanı,
Yedi kat semadan almış özünü.
Amberi mis gibi kanım işliyor,
Bir melek misali ruhum sesliyor,
O naif huyunu ney mi besliyor?
Ölürüm bırakmam Peri Kızını.
Mustafa Hoşoğlu
02.12.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Seherde Uyandım.............................O
Seherde Uyandım
Seherde uyandım yaşım sel gibi,
Ruhumda bin azap, tenim üşüyor,
Rüyamda nazlı yar baktı el gibi,
Sarardı yaprağım, bir bir düşüyor.
Ayrılık sancısı düştü içime,
Yanıldı hislerim, gitti gücüme,
Artık bir teselli yoktur acıma,
Hicranı düşünmek bağrım deşiyor!
Kaderim gülmüyor, moralim bozuk,
Ciğerim yanıyor, gururum ezik!
Sevgiyle beslenen emeğe yazık!
Yüreğim alevde, korda pişiyor!
Duygular pak olsa kalpten çıkar mı?
Gönülden seven yar ele bakar mı?
Ayrılık değmese yaşlar akar mı?
Pınarlar tükendi, gözüm şişiyor!
Özümde değişti aşkın kurgusu,
Kalbimi deliyor sevda vurgusu!
Uykumu kaçırdı rüya korkusu!
Geceler kâbusum, aklım şaşıyor!
Mustafa Hoşoğlu
03.12.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Seker Ayağım
Seker Ayağım
Parçalı bulutlu, ak değil sayfam,
Yollarım çukurlu, seker ayağım,
Dalgalı sularda yol almaz tayfam,
Bu yükü taşımaz, çöker ayağım.
Rengimi unuttum, ne imiş boyam?
Tevile muhtaçtır karanlık rüyam,
Ne kadar örsem de sökülür oyam,
Hep aksi yönlere çeker ayağım.
Yüreğim zirveyi arar, ulaşır,
Rüyada alemi çıkar dolaşır,
Kendini pir sanır, aklı bulaşır,
Hasenat küpünü döker ayağım.
Bir gözüm huriye, biri periye,
Emine darılır, küser Nuriye,
Talihim küsünce dönmez geriye,
Çiviyi yerinden söker ayağım.
Yüreğim kör müdür, gerçeği görmez?
Mantığa set çeker, imkanı vermez,
Aklını pir sanır, lekeyi sürmez
Çamurdan kendini çeker ayağım.
Adların gizemi değil sıradan,
Bütünlük olmalı, çıkma aradan,
İttifak etmeli diyor yaratan,
Çok uzun atlamaz sakar ayağım.
Hayali yaşarım hakikat gibi,
Senaryo yazarım tatbikat gibi,
Kendini beğenmiş mahlukat gibi,
Basamak basamak çıkar ayağım.
Mustafa Hoşoğlu
04.12.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Sel Olur Gider
Sel Olur Gider
Yar sadık olursa cana can katar
Gönülden sevmeyen el olur gider.
Yüzmeyi bilmeyen deryada batar
Aşk kalpte değilse yel olur gider.
Uçmayı dilersen rüzgâra diklen
Sevilmek istersen sevdayı yüklen
Hasret bitmiyorsa kervana eklen
Bülbülü özleyen gül olur gider.
Fiyat biçen olma, değer bilen ol
Çileye hürmet et, derde gülen ol
Gitmeyi düşünme, daim gelen ol
Aşk kalbe düşende sel olur gider.
Yanımda hep seni bulmak isterim
Şu gönül deryana dalmak isterim
Bir ömür içinde kalmak isterim
Tutuşan yüreğim kül olur gider.
Şu aşkın kitabı gerekmez bize
Sevdanın sırrını yükledim göze
Bakıştan anlarsan takılma söze
Yârin sözü yâre bal olur gider.
Aşkınla besleyip güldürsen beni
Aşka âşık diye bildirsen beni
Hak için yaşatıp öldürsen beni
Bu canım Mevla’ya kul olur gider.
Mustafa HOŞOĞLU
26.12.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Selam Anadolu'ma
Selam Anadolu'ma
Güneş bizim, ay bizim
Dere bizim, çay bizim
Kına kokan köy bizim
Selam Anadolu’ma.
Çerkez’i Türkü ile
Boşnak’ı Kürdü ile
Tulumu kürkü ile
Selam Anadolu’ma.
Karadeniz’de lazım
Urfa, Maraş’ta sazım
Ben kemençeye sözüm
Selam Anadolu’ma.
Konya’da ovalıyım
Kaçkar’da havalıyım
Çobanın kavalıyım
Selam Anadolu’ma.
Özgürlükte Efe’yim
İnsanlıkta kefeyim
Dertli için küfeyim
Selam Anadolu’ma.
Yoktur ayrı gayrımız
Hak içindir hayrımız
Hoşgörüdür seyrimiz
Selam Anadolu’ma.
Ben güneyde ovayım
Kaz dağında havayım
Yaşlı göze devayım
Selam Anadolu'ma.
Bayrağımda Hilalim
Minaremde Bilal’im
Namus için celalim
Selam Anadolu’ma.
Hak, Resule şahidim
İman için Cahidim
Vatan için Şehidim
Selam Anadolu’ma.
Hakkın Dili, çeneyim
Kur’an için sineyim
Ben Mekke, Medine’yim
Selam Anadolu’ma.
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Mustafa Hoşoğlu
19.02.2018

Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Selam Olsun
Dillerde gezen sözler
Seçilmiş kelam olsun
Hayırda yarışanın
Gönlüne selam olsun.
Erdemli bir duruşu
Unutmak kolay değil
Gönülden infak etmek
Sıradan olay değil.
Güzelde yarışmaktır
Kulluğun asıl derdi
Nefsine hükmedenler
Sonsuz murada erdi.
Yoksula uzanırsa
Bir kulun müşfik eli
Duasında unutmaz
Onu vicdanın dili.
İmkanın iyi ise
Biraz yoksula eğil
Komşusu aç yaşarken
Tok yatan bizden değil.
Sözle infak edilmez
Önce cebi inandır
Gerçek infak ölçüsü
Canını acıdandır.
Mustafa Hoşoğlu
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Selam Olsun Güzel Dosta
Selam Olsun Güzel Dosta
Gayretiyle tevekkülde,
Selam olsun güzel dosta.
Gözü yaşlı, tefekkürde,
Selam olsun güzel dosta.
Gülü işler oyasına,
Koşar tevhit ziyasına,
Girmiş Hakkın boyasına,
Selam olsun güzel dosta.
Yüreğini mutfak eder,
Nimetleri infak eder,
Dilde Allah, imsak eder,
Selam olsun güzel dosta.
Düşse nimet bolluğuna,
İman koyar yolluğuna,
Madde katmaz kulluğuna,
Selam olsun güzel dosta.
Yalın ayak seferlerde,
Hikmet arar eserlerde,
Nur’la dolar seherlerde,
Selam olsun güzel dosta.
Mustafa Hoşoğlu
06.03.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Selam Olsun!
Selam Olsun!
Hakikat yolcuları her yerde Hakkı sorar
Sözü vicdanla ölçüp biçene selam olsun!
Boşuna konuşanlar ancak cümleyi yorar
Sözün en güzelini seçene selam olsun!
Bilenler konuşmazlar, konuşanlar bilmezler
İbretle düşünenler vara yoğa gülmezler
Derin iz bırakanlar ölseler de ölmezler
Hakikat deryasından içene selam olsun!
İlim sönmeyen güneş, bedene can gibidir
Dürüstlük meşalesi damarda kan gibidir
Dünya menzilin yolu, insana han gibidir
Bir hoş seda bırakıp geçene selam olsun!
Bir hataya düşeni anında tutma taşa
Kalbin sesini dinle takılma göze, kaşa
Bir kar tanesi gibi hep saf ve temiz yaşa
Dostunu incitmeden göçene selam olsun!
Sevginin açlığından kalpte eser kalmasın
Dünya borcun olsa da sevgi borcun olmasın
Sevgiye hep yer ayır, gönül hanen dolmasın
Gönülden gönüllere uçana selam olsun!
Bu hayat fani kervan, yoktur ebedi kalış
Bir güzel dünya için önce barışa alış
Yargılamaya değil hep affetmeye çalış
Hoşgörü bayrağını açana selam olsun!
Mustafa HOŞOĞLU
30.09.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Selam Sana İstanbul............
Selam Sana İstanbul
Yetmiş iki milleti bağrında barındıran,
İnsanlığın merkezi,selam sana İstanbul,
Dünyayı bir noktada barışla arındıran,
Dünya Kültür Başkenti,selam sana İstanbul.
Kutsal mekanlarında cem oldu bütün dinler,
Ezan sesi,çan sesi biri birini dinler,
Sevginin etrafında kenetlendi gönüller,
Hoşgörünün sembolü,selam sana İstanbul.
Hisarların,surların,görkemli sarayların,
İzlerini taşıyor ölümsüz mimarların,
Veziri azamların,muhteşem sultanların,
Tek başına tarihsin,selam sana İstanbul.
Yiğitler,çelebiler,paşalar şehzadeler,
Yavuzlar,Kanuniler,Koca Sultan Fatihler,
Manevi ikliminden feyzalıp yetiştiler,
Sultanların diyarı,selam sana İstanbul.
Tarih boyu tüm alem her dem seni konuştu,
Sana kavuşmak için alev alev tutuştu,
Dünyanın orduları bu amaçla buluştu,
Taşın toprağın altın,selam sana istanbul.
İnsanlar arasında yolun,namın soruldu,
Nice asker,komutan yollarında yoruldu,
Sahabe Eyyüp Sultan sana misafir oldu,
Herkese kuçak açtın,selam sana İstanbul.
Nebilerin Nebisi; O da söz etti senden,
Uğrunda,nice canlar vaz geçtiler kefenden,
Umutlar boşa çoktı çıkılan her seferden,
Şehitlerin diyarı,selam sana İstanbul.
İmparatorlukların adını değiştiren,
Tarih sayfalarına yeniden şekil veren,
Orta Çağı bitirip Yeni çağı getiren,
Cihanın Güneşisin,selam sana İstanbul.
Binbir çeşit laleyle bezenmiş bahçelerin,
Kız Kulesi semboldür bütün sevgililerin,
Saymakla tükenir mi senin özelliklerin..?
Sait Halim Paşadan,selam sana İstanbul.
Temelini attılar yedi tepe üstüne,
Gerdanlıklar çekildi boğazın tam üstüne,
Nice sözler söylendi; güzelliğin üstüne,
Haliçin Altın Boynuz,slam sana İstanbul.
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Boğazda balık ekmek,yok kimsenin sofrası,
Heybelide yorunca uzun sandal sefası,
Emirganda verelim güzel bir çay molası,
Çamlıca Tepesiden,selam sana İstanbul.....
Mustafa Hoşoğlu
Mustafa Hoşoğlu
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21 Nisan 2006 /RİZE

Selfi
Selfi
Selfi çekerim selfi
Ettim medyaya terfi
Kendimi anlatıyor
Klavyenin 30 harfi…..M.Hoşağlu
Hollanda'dır adresim
Mikdat diye yaz isim
Gönder bana bir resim
Kremana mo do karfi….Mikdat Bal
Mektup yazdım geldi mi?
Adresini buldu mu?
Üç beş saat kaldımı
Geriye gönder zarfı….M.Hoşoğlu
Ne içip ne yiyorsun
İdare ediyorsun
Geri gönder diyorsun
Sevmezsun boşa sarfi….M.Bal
Yedum da içemedum
Hak yolu secemedum
Nahive geçemedim
Bitiremedum sarf'ı…..M.H.
Çoğu okuyamaz ki
Öter şakıyamaz ki
Herkes dokuyamaz ki
Ancak bilirsin örfü……M.Bal
Bugün yağmurlu Rize
Çıkamadım denize
Sular kaçar genize
Haçan bilmezssun sörfü….M.H.
Dalmayasın uykuya
Kapılmayasın suya
Başı agaca daya
En emin yeri korfu….M.Bal
Dişlerin sıra sıra
Saçların döndü kira
Hteniğa arasira
Asinumes emorfi…..M.H.
Mustafa Hoşoğlu-Mikdat Bal
21.09.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Semanın Katları Yedi Basamak
Semanın Katları Yedi Basamak
Semanın katları yedi basamak,
Her gün bir aleme uçar konarım,
Bir garip tutkudur ayda yaşamak,
Havasız kalınca söner fenerim.
Hayalim geniştir, kaçmam imadan,
Kanadım yok ama inmem semadan,
Yüreğim zengindir, değil yamadan.
Boş vaat nimetse bolca sunarım.
Uzayda turlarken mekân seçerim,
Yıldıza uğramam, üsten geçerim,
Galaksi bahçemdir, eker biçerim,
Ufolar dostumdur sıkça anarım.
Gezeken dediğin tapusu bende,
Bir kaçı emanet al dursun sende,
Yarını düşünme, hazinen dünde,
Mevla’ma dayanır lütuf pınarım.
Arifan gönüller görmez zahiri,
Nurani yürekler döker zehiri,
Ezeli görmedim, bilmem Ahiri,
Nefsime uyunca hemen kanarım.
Her gönülde başka aşkın şamali,
Âşıklar pişerken arar Kemal’i,
Musa arzu etmiş Sonsuz Cemal’i,
Tur Dağı olsaydım aşktan yanarım
Mustafa Hoşoğlu
27.01.2012
Tur Dağı: Tur-i Sina, Sina Dağı, Nur Dağı gibi adlarla bilinir.Mısır ın Sina Bölgesinde
bulunur.Hazreti Musa (a.s.) Allah(c.c) ile konuştuğu yer....
Mustafa Hoşoğlu
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Sen Bana Bakmaz İsen
Sen bana bakmaz isen,
Ben nasıl dyanayım,
Arasıra dön bak ki,
Yeşile boyanayım.
Yeşiline sal beni,
Menziline al beni,
Kendimi kaybedersem,
Sen arayıp bul beni.
Az yeşil biraz ela,
Kıskanır görse lila,
Nasıl anlatsam bilmem?
Başımda büyük bela,
Bu bela tatlı bela,
Gönülden hatlı bela,
Ne yerdedir ne gökte,
Üst üste katlı bela.
Sen gidersen ellere,
Bu aşk düşer dillere,
Erir yürek yağlarım,
Karışırım küllere.
Güzel söz, nesir olsun,
Coşkusu kesir olsun,
Fermanını beklerim,
Can sana esir olsun.
İstersen atışalım,
Depreşip yatışalım,
Bu sevdanın seline,
Gel biz de katışalım.
Fazla söze ne gerek,
Sevda yoluna girek,
Bu aşk çile çekmesin,
Gel de vuslata erek.
11.12.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Sen Bana Yürür İsen
Sen Bana Yürür İsen
Sen bana yürür isen
Bilki sana koşarım
Sen hele bir evet de
On avratı boşarum.
Benim gibi bir molla
Bilmez felsefi kelam
Sözümü anlayana
Akşam sabah bin selam
Malı dikme ahıra
Eti samana döner
Kat onları nahıra
Kurbana semiz iner
Aklumi harcayamam
Geride yedeği yok
Kalbim bir arı ama
Bal için peteği yok
Beni Mecnun ederek
Saldın beni çöllere
Bizim kara sevdamız
Nasır oldu dillere
Sarıldın boğazıma
Sanki üzüm asması
Baştan çıkardın beni
Ey zalimin yosması
Kitap değilsin ama
Her cüzün kitap gibi
Ben seni unutamam
Gülüşün mehtap gibi
Ben dünyayım sen ayım
Yıldızları soralım
Sen hurisin ben nuri
Gel cenneti kuralım
Mustafa Hoşoğlu
30.08.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Sen De Çal Biraz
Dünya eğlencesi bitmez dediler
Al sazı eline sen de çal biraz
Kulu çağırmadan gitmez dediler
Felekten çaldığın günde gül biraz
Şu safa meyini her dem nuş eyle
Bulduğun her anı cana hoş eyle
Dertleri silerek kalpten boş eyle
Vur meşkin gözüne aşkla dol biraz.
Var topla bahçeden kirazı, narı
Güzeller bakıyor; her biri huri
Geç halay başına, dağıt efkarı
Cümbüşün içine ruhun sal biraz.
Tazele neşeni, hiç son bulmasın
Durdur şu geceyi sabah olmasın
Şu fani dünyada aklın kalmasın
Fasıldan fasıla uğra, kal biraz.
Çal oyun havası, tav olsun neşe
Bulansın dereler, düşünme bişe
Eglence çarkında, gönlünce yaşa
Muhabbet beklemez gel de al biraz.
Üç günlük dünyada olmasın tasa
Zirvede buluşmak zor kısa kısa
Ağalar ut vurmuş, garibe yasa
Şeytanın aklını bugün böl biraz.
29.09.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Sen Gelmezsen
Sen Gelmezsen
Yıllar oldu yar yolunu gözlerim
Sen gelmezsen özüm gülmez birtanem
Gün geçtikçe daha fazla özlerim
Sen gelmezsen yüzüm gülmez birtanem
Toprak suyu bekler gibi beklerim
Hatıranı yüreğimde saklarım
Yar hasretin göz yaşıma eklerim
Sen gelmezsen sözüm gülmez birtanem
Göz üstünde çatık duran kaşımdır
Hasretinden eğik gezen başımdır
Yanağımdan düşen inci yaşımdır
Sen gelmezsen gözüm gülmez birtanem
Şarkıların yüzü soğuk sen yokken
Kemanımın sesi boğuk sen yokken
Bağlamamın başı eğik sen yokken
Sen gelmezsen sazım gülmez birtanem
Gözüm yolda, ruhum azap içiyor
Gönlüm hasta, yüreğim çok acıyor
Kışım bitmez, bahar benden kaçıyor
Sen gelmezsen yazım gülmez birtanem
Mustafa HOŞOĞLU
07.07.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Sen Gelmezsen Yüzüm Gülmez Birtanem
Sen Gelmezsen
Yıllar oldu yar yolunu gözlerim
Sen gelmezsen özüm gülmez birtanem
Gün geçtikçe daha fazla özlerim
Sen gelmezsen yüzüm gülmez birtanem
Toprak suyu bekler gibi beklerim
Hatıranı yüreğimde saklarım
Yar hasretin göz yaşıma eklerim
Sen gelmezsen sözüm gülmez birtanem
Göz üstünde çatık duran kaşımdır
Hasretinden eğik gezen başımdır
Yanağımdan düşen inci yaşımdır
Sen gelmezsen gözüm gülmez birtanem
Şarkıların yüzü soğuk sen yokken
Kemanımın sesi boğuk sen yokken
Bağlamamın başı eğik sen yokken
Sen gelmezsen sazım gülmez birtanem
Gözüm yolda, ruhum azap içiyor
Gönlüm hasta, yüreğim çok acıyor
Kışım bitmez, bahar benden kaçıyor
Sen gelmezsen yazım gülmez birtanem
Mustafa HOŞOĞLU
07.07.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Sen Gidince
Sen gidince ıssız kaldı yüreğim,
Buralarda kal desen de kalamam.
Esti hazan, çöktü gönül direğim,
Akan yaşım sil desen de silemem.
Çiçek soldu, ne bal kaldı ne kovan,
Lezzet bitti, tatlar gitti, aş yavan,
Cıvıl cıvıl değil artık hoş yuvan,
Hayal kurup, dal desen de dalamam.
Aya küstüm, dargın kaldım seneye,
Çekmek için yer kalmadı sineye,
Umut diye dönüp baksam haneye,
Boş kapıyı, çal desen de çalamam.
Yurdum yoktur, ne seyyahım ne derviş,
Gayesizce dolanmakla kim ermiş?
Derman diye bu marazı yar vermiş,
Yarsız şifa bul desen de bulamam.
Müşkül hale yol aradım seleften,
Umut var mı, arasam mı haleften?
Ahir ömrüm başlayamam eliften?
Arif olup bil desen de bilemem.
Gecem kâbus, hayal oldu uykular,
Hafızam yok, nerde kaldı kaygılar?
Yürek öldü, köreldi tüm duygular,
Ölü kalbe, gül desen de gülemem.
26.12.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Sen Leyla'sın Ben Mecnun'un
Sen Leylasın Ben Mecnun
Sen Leylasın ben Mecnun
Aşkı serdik çöllere
Gel kavuşalım yarim
Düşmiyelim dillere.
Sevmek bizim işimiz
Aşk suyumuz, aşımız
Geldi sevda yaşımız
Katmayalım yellere.
Sevmedim senden başka
Seninle varım aşka
Yarın demeden keşke
Sakin kanma ellere.
Aşk bitmez ekmeyince
Bağına dikmeyince
Kokunu çekmeyince
Gözüm düşer yollara.
Sen nerde varsan varım
Şensiz bu hayat yarım
Sen gül kokulu yarim
Sensiz değmem güllere.
Göz göze bakışalım
Aşk ile kokuşalım
Kalp kalbe akışalım
Ses olalım tellere.
Mustafa HOŞOĞLU
08.11.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Sen Malik'sin
Sen Malik’sin
Sen Maliksin, adın Mevla
Bir tek senin yolun evla
Senden gayrısı lahavle
Sen gücünü duyuransın.
Ölçü senin, Sünnet senin
Yardım senin, Himmet senin
Kullar senin, Ümmet senin
Güzel-çirkin ayıransın.
Hâkim sensin, sen fermansın
Düşkünlere sen dermansın
Affı seven ol Rahmansın
Sen Hafız’sın, kayıransın.
Rahmetin hep açık olur
Kul şifayı sende bulur
Suyun içer, havan solur
Bana dönün buyuransın
Şer kokuyu ilaç etme
Aczi başa hem taç etme
Kulu kula muhtaç etme
Nimetinle doyuransın.
Mustafa Hoşoğlu
06.05.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Sen Öyle Anlamışsın
Sen Öyle Anlamışsın
Ben şairim demedim,
Sen öyle anlamışsın,
Pastayı tek yemedim,
Çalıp da yanlamışsın.
Şair, şiirden doğar,
Şiir şairi boğar,
Arada ilham yağar,
Sen onu dinlemişsin.
Ne yazar ne çizersin,
Okumaktan bezersin,
Kaş altından süzersin,
Nefsine ünlemişsin.
Geçti lise yılları,
Kurudu gül dalları,
Çok ararsın dulları,
Hep hayal döllemişsin.
Ne desem bilmiyorum,
Haline gülmüyorum,
Düş ile dolmuyorum,
Boş mesaj yollamışsın.
Kulağı çınlayana,
Rastlarsan tınlayana,
Söz kafi anlayana,
Bilmem ne bellemişsin.
Mustafa Hoşoğlu
05.03.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Sen Sevdalık Bilmezsin
Sen Sevdalık Bilmezsin
Sevdalık bir sanattır
Aşk çırpınan kanatır
Kalbini kilitledin
Seninkisi inattır.
Sevdalık Bir Sanattır
Yürek gözün görmeli
Aşkı yaşamak için
İlmek ilmek örmeli
Gönül uçan kanaattır
Onu aşkla donattır
Sen sevdalık bilmezsin
Sevdalık bir sanattır.
Aç kolların gel bana
Boş yüreğim dol bana
Ben ilacın olayım
Sen de şifa ol bana.
Sen uymazsın tarzıma
Sünnetime, farzıma
Seninle uğraşamam
Hiç uğrama arzıma.
Sen sürerken safayı
Ben çekerim cefayı
Senin aklın havada
Benle bulma kafayı.
Aşk olmaz hatır işi
Sevdalık sâdır işi
Aç gönlünü gönlüme
Sonra gel bitir işi.
Tatlı eyle dilleri
Kanat eyle kolları
Aklım sende kalmasın
Yakın eyle yolları.
Havalı bakışların
Gönlümü yakışların
Vicdanı kör eyledin
Çıkılmaz yokuşların.
Haydi sevda gölüne
Kaçma ölüm çölüne
Aşkı yudumladıkça
Bal bulansın diline.
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Mustafa HOŞOĞLU
04.09.2018
Sâdır: kalp, gönül

Mustafa Hoşoğlu
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Sen Tek Başına.................
Sen Tek Başına
Ay senden utanır, güneş kıskanır,
Aklımı bozarsın sen tek başına,
Yıldızım diyenin tahtı sallanır,
Semada tozarsın sen tek başına.
Şu selvi boya bak, uymuş yaşına,
Zülüfler uzanmış hilal kaşına,
Bu tutkum yar sana değil boşuna,
Kalbime sızarsın sen tek başına.
Yürürken sallanır körpe dal gibi,
Sözleri dökülür lebden bal gibi,
Dillerim tutulur, olur lal gibi,
Bu aşkı yazarsın sen tek başına.
Temaşa ederken gözüm huş oldu,
Mindere çıkmadan özüm tuş oldu,
Yüreğim dillendi, bülbül, kuş oldu,
Mezarım kazarsın sen tek başına.
Bu derde deva yok güzelden gayrı,
Saçtığın nameler gazelden gayrı,
Derdime çaresin Ezelden gayrı,
Halimi sezersin sen tek başına?
Arasam bulamam, yoktur pazarın,
Sinemi paralar bir tek azarın,
Yeşertir bağımı candan nazarın,
Ruhumda gezersin sen tek başına.
Mustafa Hoşoğlu
02.05.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Sen Var İsen Kışım Olmaz
Yar gönlüme taht kuralı
Bil ki dertsiz başım olmaz
Sen eyledim her kuralı
Sen tütmeyen aşım olmaz
Bilmiyorum yar nerdesin
Kah semada kah yerdesin
Nere baksam sen ordasın
Senden gayrı işim olmaz.
Dağda, kırda, ovadasın
Soluduğum havadasın
Düşlediğim yuvadasın
Benim sensiz düşüm olmaz.
Sansiz bilmem ben yolumu
Sana açtım gül dalımı
Sen eyledim her halimi
Sen olmasan yaşim olmaz.
Telim sensin, sazım sensin
Neşem sensin, nazım sensin
Bahar sensin, yazım sensin
Sen var isen kışım olmaz.
Hasretindir hep üşüyen
Sen gönlümde tek yaşayan
Gel kuralım bir aşıysan
Senden başka eşim olmaz.
Mustafa Hoşoğlu
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Senaryo Yazma.......................
Senaryo Yazma
Saçların yorgan ipi,
Güneş görmüyor dibi,
Evirip çevirmişsin,
Atın kuyruğu gibi.
Yama yaptın benine,
Boya sürdün tenine,
Herkes büyür boyuna,
Sen büyürsün enine.
Bırak hava satmayı,
Öğren yemek yapmayı,
Mutfak nedir bilmezsin,
Çekiştirme Fatma’yı,
Herkese ışık yakma,
Başım belaya sokma,
Kadavraya dönmüşsün,
Kirpikler bile takma,
Sözlerin diken gibi,
Avazın siren gibi,
Canavar kaçar senden,
Tırnaklar diren gibi.
Ayak çıkmaz çizmeden,
Duramazsın gezmeden,
Aklın başına devşir,
Defterimden çizmeden.
Git gel keman kursuna,
Erişilmez forsuna,
Ne biçim öğrencisin?
Yazık devlet bursuna.
Ne işe yarar hızma?
Dişlerin sanki kazma,
Almayacağım seni,
Fazla senaryo yazma.
Zülüf yana mı olur?
Cilven bana mı olur?
Yakma garip başını,
Senden ana mı olur?
Yok diyorum sorana,
Sana akıl yorana,
Ömür feda olur mu?
Maske ile durana.
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Mustafa Hoşoğlu
14.11.2011
Diren: Genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan demirden, çatallı bir tarım aracı,
dirgen
Hızma:Burun kanadına takılan süslü, altın veya gümüş halka.
Dost Kalemler:
modaya uyuyorsun,
sözümü duyuyorsun.
Gözler zaten boyalı,
kalkmış göz boyuyorsun.........Adem UYSAL
Ilık eser sam yeli
Bir akıllı, bir deli
Gözlerinde seçmiyor
Kirpikteki rimeli..............orkide64
süslenip püslenenler
yemekten nasıl anlar
onlar sokakta gezer
peşlerinde oğlanlar......Şair Yusuf Değirmenci
Mustafa Hoşoğlu
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Sende Kaldı
Uzağa yollar gitti, sen hala yanımdasın,
Yakında döneceksin, yüreğim sende kaldı.
İçimden çıkamazsın, çünkü sen kanımdasın,
Yanında yaşların var, anılar bende kaldı.
Oturup dinleseydin bugün pişman olmazdın,
Yolun yarı olmadan tereddütte kalmazdın,
Henüz üç gün olmadan hasretimle dolmazdın,
Sakinleşti sahiller, fırtına dünde kaldı.
Üzülmene üzüldüm, sana kırgın değilim,
Hasretin ağır bana, yoksa dargın değilim,
Bil ki kapım hep açık, aşktan yorgun değilim,
Kavuşmamız yakındır, ay değil günde kaldı.
Ben nasıl unuturum bir ömür yanar iken,
Sensiz geceler ayaz, buz olup donar iken,
Aşk her uçurttuğunda dalına konar iken,
Güller vuslat yolunda, kokular tende kaldı.
27.01.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Sende Yaşıyor
Sende Yaşıyor
Kalbimin halini anlamak çok zor:
Buzda yanar gibi, harda üşüyor!
Bu yaman sevdayı hasretime sor,
Sararan yaprağım bir bir düşüyor.
Ne zor bir hal imiş yaşamak seni?
Yolunda kaybettim sendeki beni,
Aşkınla kavurdun bu körpe teni,
Bir serap uğruna yanıp pişiyor.
Dileğim sevmektir, izlemek değil,
Sevdanı yaşamak, gizlemek değil,
Umudum vuslattır, özlemek değil,
Çaldığın yüreğim sende yaşıyor.
Aşkı sevmediysen dilinden düşür,
Gönlüme dokunma, izlerin taşır,
Kalbimi deşersen anılar üşür,
Kaçtığın şu yürek sana koşuyor.
Ne diller dökmüşüm kaşı kaleme!
Sırlarım açılsa sığmaz âleme,
Aşkın ilaç diye sürsem dilime,
Yaşlarım sel olup bendi aşıyor.
Nerede bulurum kıymet bileni?
Bu sevda ağlatır, yoktur güleni!
Sevene sorsalar aşktan öleni,
Pınarı kuruyan gözler şişiyor.
Mustafa Hoşoğlu
04.09.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Seni Gidi Yaramaz
Seni gidi yaramaz,
Seven kusur aramaz,
Kollarını açmayan,
İnce beli saramaz.
Olmaz böyle yaramaz,
Yerinde hiç duramaz,
Senin sevdana düşen,
Başka bela aramaz.
Hem sever hem naz eder,
Aşkı kışı yaz eder,
Cilvesine doyulmaz,
Yüz üzeri yüz eder.
Bu sevda eğdi başım,
Kalmadı suyum aşım,
Silmeye uğraşmayın,
Artık kurudu yaşım.
Ağlarım yana yana,
Nerden kapıldım sana?
Eğer benim olmazsan,
Yaşamak haram bana.
Boyanla boy anılmaz,
Yokluğun dayanılmaz,
Bu aşk rüya olsa da,
Ölmeden uyanılmaz.
01.01.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Seni Görünce
Yar senin efsunun ruhumu sardı
Kendimi kaybettim seni görünce.
Düşümde her daim gül siman vardı
Kendimi kaybettim seni görünce.
Odamın güneşi senin yüzündür
Derdimin çaresi tatlı sözündür
Canıma can katan kahve gözündür
Kendimi kaybettim seni görünce.
Gülüşünde buldum aşkın balını
Sıcağın yakıyor, çekme dalını
Yar nasıl bulurum kalbin yolunu?
Kendimi kaybettim seni görünce.
Mutluluğa giden yolda adın var
Kalbimin içinde sönmez odun var
Gönlümün dilinde bitmez tadın var
Kendimi kaybettim seni görünce.
Resmine bakınca durur gözlerim
Şu dilim lal olur, biter sözlerim
Coşkunla kıyıya vurur özlerim
Kendimi kaybettim seni görünce.
Bak, dilim tutuldu, dilim ol yârim!
En güzel çiçeksin, balım ol yârim!
Elimde mis kokan gülüm ol yârim!
Kendimi kaybettim seni görünce.
19.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Seni Yaptığın Yakar
Seni Yaptığın Yakar
Her kulda olmaz sürür
Kimisi aksak yürür
Güzel zıttıyla kaim
Gülü dikeni korur.
Kulun yaşam hakkı denk
Haksızlıkla eyle cenk
Barışa yelken aç ki
Hayatın bulsun ahenk.
Ne verir ne alırım
Ne edersem bulurum
Zaman çalım atsa da
Ben hep kendim olurum.
Esersin yel olunca
Coşarsın sel olunca
Dilin susmayı bilmez
Gönül bülbül olunca.
Çekilmez bir huy olma
Gönüllere fay olma
Dünyalık sevdan ile
Çakallara pay olma.
Derdin olmasın çıkar
Hırsı gönlünden çıkar
Cehennemin adı var
Seni yaptığın yakar.
Mustafa Hoşoğlu
09.02.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Senin Olsun
Servetim yok diye gitme ellere
Kalbimin sarayı al senin olsun.
Diyarlar gezdirip salma dillere,
Gönülden gönüle yol senin olsun.
Yaşlarım akıyor, sızlıyor gözüm!
Yalvarıp duruyor biçare sözüm!
Sensizlik ölümdür, yeşermez özüm,
Bir tatlı söz söyle, dil senin olsun.
Seni yar bileli hep umut dedim,
Geçmişi silerek var unut dedim,
Gözümü Mevla’ya al uyut dedim,
Bir günü bana ver, yıl senin olsun.
Vuslatın kokusu senin elinde,
Kaybolan dermanım tatlı dilinde,
Aşkına düşeli yandım çölünde,
Gölgene al beni, dal senin olsun.
Ne olur, bu aşkı yaysan ovana!
Kolumdan tutarak çeksen yuvana,
İstersen al beni hapset kovana,
Peteğin olayım, bal senin olsun.
Baharım gelmiyor, güneşin lazım,
Yazlarım buz gibi, ateşin lazım,
Çiçeğim açmıyor, gülüşün lazım.
Dikene razıyım, gül senin olsun.
11.04.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Senin Olsun 2
Senin Olsun 2
Elimde bir buket geldim yanına
Kalbine talibim, gül senin olsun
Aşkından ölürken minnet canına
Aşk uçmak istiyor, yol senin olsun.
Gönülden bakmayan kula sözüm yok
İlacım aşk benim, başka çözüm yok
Nazar et, gül bana, tende gözüm yok
Aç yüzün göreyim, tül senin olsun.
Yalvara yalvara kalmadı gücüm
Bir ömür aşkına eyledim hücüm
Yer gök şahidimdir, şahittir nücum
Kalbimde zührem ol, fal senin olsun.
Bağladım gönlümü zülfün teline
Ruhumu bıraktım aşkın seline
Fermanım vermişim senin eline
Aşkımı zengin et, pul senin olsun.
Yüreğim kıyıya vurmuş gibidir
Yar sensiz zamanım durmuş gibidir
Bu sevda ruhumu sarmış gibidir
Bir kere evet de, dil senin olsun.
Sensizlik bağında hasadım yoktur
Şu vuslat yolunda hesabım çoktur
Kalbimin içinde varlığın tektir
Narında yanmışım, kül senin olsun.
Mustafa Hoşoğlu
18.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Sensiz Hayat Çekilmiyor
Sensiz Hayat Çekilmiyor
Yarim gitme yad ellere,
Sensiz hayat çekilmiyor.
Hasretim var bal dillere,
Sensiz hayat çekilmiyor.
Elem verme, moralim ol,
Kalpten vurgun, yaralım ol,
Gül kokulu maralım ol,
Sensiz hayat çekilmiyor.
Gittin diye asık yüzler,
Bu bedende eksik cüzler,
Yürek sızlar, tutmaz dizler,
Sensiz hayat çekilmiyor.
Dala bülbül konmaz oldu,
Işıklarım yanmaz oldu,
Kalbim aşka kanmaz oldu,
Sensiz hayat çekilmiyor.
Bin düğüm var ağlarımda,
Kar erimez dağlarımda,
Gül kokmuyor bağlarımda,
Sensiz hayat çekilmiyor.
İnat etme, tut elimden,
Feryat dinsin bu dilimden,
Ayrılamam ben gülümden,
Sensiz hayat çekilmiyor.
Mustafa Hoşoğlu
27.06.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Sensizlik Diyarında
Sensizlik diyarında yar yaşıyorum seni
Susuz yaprak misali dallarında kururken.
Virane yüreğimde hep taşıyorum seni
Silinmez hatırana gözüm dalıp dururken.
Sessizliği özledim, gönül dili susmuyor
Kalbim bin pare ama feryadını kısmıyor
Akılla bağım kopuk, artık beynim basmıyor
Sevdanın çöllerinde günden güne erirken.
Beynim ışık görmüyor, tabir olmaz rüyası
Yüreğim aşk peşinde, başımda dert furyası
Ummanın suyu bitse bitmez gönül deryası
Umutsuz dalgalarım aşk koyuma vururken.
Suda büyüyen fidan çöllere dikilir mi?
Sevda ihtimam ister her bağa ekilir mi?
Bu bir gönül fermanı sineye çekilir mi?
Ayrılığını kim ister hasret akla zararken.
Gözden dökülen yaşlar yanağımda kuruyor
Yaşımla solmuş resmin hep elimde duruyor
Düşler, vefasız yarin nerde diye soruyor
Kucağım yine boştu hayalleri sararken.
23.04.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Sensizlik İçiyorum
Sensizlik İçiyorum
Kendimi arıyorum bir güzelin izinde,
Herkes ermiş yazına ben hazan biçiyorum.
O ne bakıştı öyle, aklım kaldı gözünde?
O gün bu gün ayyaşım, sensizlik içiyorum.
Kuruttun dallarımı, soldu çiçeğim, gülüm,
Derdimin yok izahı, dolanır durur dilim,
Bedenim esir aldı adı konmamış ölüm,
Rüyalarımda bile kendimden geçiyorum.
Hayallerim çok büyük takılmam ufaklara,
Bitmeyen gecelerde iz sordum şafaklara,
Çırpınır kanatlarım masmavi ufuklara,
Gözüm arzı görmüyor, yüksekten uçuyorum.
Tükendi sermayeler boşalınca hazine,
Dertlerim sayılmıyor, bilmem ki kaç düzüne,
Gönül al da çarp diyor aşkın gizli yüzüne,
Bittiğime üzülmem, aklıma acıyorum!
Aşk, geliyorum demez hep yakalar zamansız,
Fırtınalar geçmiyor, dalgalar çok amansız,
Kaptanım firar etti, vapur kaldı dümensiz,
Okyanusun dibinde rotalar seçiyorum.
Nefsine teslim olan aklını hep oyalar,
Kendini ermiş sanır çoğalınca rüyalar,
Gözüne hoş görünür efsunlanmış boyalar,
Hakikatten söz etme, ben ondan kaçıyorum.
Mustafa Hoşoğlu
20.01.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Sensizlik Zulüm Bana
Güneş ışık vermiyor sensiz karanlığıma,
Gözüne bakmayınca bütün dünyam gecedir!
Yanımda ol bir tanem, erdir aydınlığıma,
Sensizlik zulüm bana, sorma halim nicedir!
Mustafa Hoşoğlu
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Sermayen Dostluk Olsun
Sermayen Dostluk Olsun
Severim kalvaltıyı ekmek sıçak,çay beleş,
Peynir,zeytin de varsa kaçırma hemen yerleş,
Ne uykusuzluk kalır ne yorgunluk eseri,
Hemen kalkma sofradan sonuna kadar eğleş.
Terkibu temas ile iyi geçin nas ile,
Niza ile dolaşan geri döner yas ile,
Sermayen dostluk olsun güzel söz de pazarın,
Sanma her şey alınır madeni elhas ile.
Tüm serveti tüketme üç beş kuruş bulunsun,
Gün ola harman ola hatırın hep sorulsun,
Rıfk ile ülfet eyle etrafını geniş tut,
Başın dara girince seni arayan olsun.
Mustafa Hoşoğlu
25.05.2005
Derepazarı/Rize
Elhas:Para,pul
Rıfk:Yumuşak huy,güzel ahlak
Mustafa Hoşoğlu
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Servetin Ne İse Değerin Odur
Servetin Ne İse Değerin Odur
Servetin ne ise değerin odur
Boşuna allanıp süslenme dostum.
Boyun kavak olsa görürler bodur
Çevrene bakarak hislenme dostum.
Kötü gün çatınca kaçar sevdiğin
Yelkeni çıkara açar sevdiğin
Elinden toz olup uçar sevdiğin
Kulağı sağırdır, seslenme dostum
Cemiyet ahlakı gizli bir harpmış
Manevi duygular maddeye çarpmış
Nefsi ıslah yolu çetin ve sarpmış
Çürümüş tahtaya yaslanma dostum.
Hislerin seçmeli sahte aşığı,
Her nefis dölüne süsler beşiği,
Aş senin değilse çalma kaşığı,
Ölümü tercih et, beslenme dostum.
Keramet cübbede, kulun yadı yok
Fetvalar küflenmiş, hakkın adı yok
Dünyayı kazansan mülkün tadı yok
İçine yığarak paslanma dostum.
Zikirde şirk varsa indir ayanı
Karışık renklerden sürme boyanı
Sen gel sade ol, bozma mayanı,
Kokuşmuş salçayla soslanma dostum.
Mustafa Hoşoğlu
20.10.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Sesimi Duyan Varsa
Sesimi Duyan Varsa
Sesimi duyan varsa
Selam olsun geceye
Kartal gibi uçarken
Teslim oldum serçeye
Dünya talan edildi
Bana bir şey kalmadı
40 tane cariyem var
Hala gönlüm olmadı.
Aslında üzülmedim
Birzcık hüzünlüyüm
Teselliye gelmeyin
Ben bugün izinliyim
Gözümden yaş akarken
Daim eli güldürdüm
Konişmayisun benlan
Babani mi eldurdum?
Sevilmekte mektepli
Sevmekte alaylıyım
Şu ilahi mektepte
Ben biraz dolaylıyım
Sevdayı bilmeyenler
Girmesin aramıza
Tek çare kavuşmaktır
Şu bizim yaramıza
Mustafa Hoşoğlu
18.12.2021

Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sesini Duyunca
Sesini duyunca kaçar geceler,
Sabahın neşesi dolar içime,
Dilimde tutamam, uçar heceler,
Hayalin sevgiyi katar gücüme.
Saçların parlıyor sarı zer gibi,
Sevdanın kokusu burda der gibi,
Alışıp ayrılmak senden zor gibi,
Tabipler bulamaz çare acıma.
Yeni bir umutla açılır güller,
Ballanır dudaklar, tatlanır diller,
Semaya doğrulur açılan eller,
Semadan yıldızlar iner saçıma.
Baharın meltemi siner ovaya,
Polenler yayılıp çıkar havaya,
Güneşin gizemi düşer yuvaya,
Çiçekler uçuşup konar tacıma.
Sevdanın sesidir kalbin süruru,
Tebessüm simalar okşar gururu,
Kavuşma duygusu besler onuru,
Mutluluk insanı sokar biçime,
05.03.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Sevda Gönül İşidir
Güzeli güzel görmek
Her bakanın işidir.
Bakınca güzel görmek,
Zer bakanın işidir.
Ben yolda bulmamişum
Perişan hallarumi
Hangi dil tamir eder
Kırılan dallarumi
Yüreğum koca vapur
İçinde tayfası yok
Şu divane gönlüme
Ne desen faydası yok
Dostum var saçım kadar
Gönlüme oturan yok
Herkes yüzüme bakar
Yüreğimi soran yok
Sevda gönül işidir,
Yazamam yaprağıma.
Aşkım vuslat bulmasa
Gömerim toprağıma.
28.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Sevda Hali
Bakmak için fal mı yoktur?
Çeşit çeşit hal mı yoktur?
Ölen ile ölünmez ki,
Tutmak için dal mı yoktur?
Ey dost, üzme tatlı canın,
Bir düşmekle bitmez şanın,
Umudunu hiç tüketme,
Kıpır kıpır olsun kanın.
Neler gördük bu alemde,
Daha neler var kalemde,
Kalem aciz, söz çaresiz!
Tüy bitmiştir şu dilimde.
Kahve-fincan hatır ister,
Hece yetmez, satır ister,
Kalp tekledi, ten yoruldu,
Uzanmaya sedir ister.
Yorulunca parmak ucu,
Tükenmiştir kolun gücü,
İlham yağar, gönül coşar,
Kağıt kalpte arar suçu.
Gönül yare varma demez,
Muradına erme demez,
Aşk yüreğe düşmüş ise,
Gözün kapat görme demez.
Sevda; haldır, yok yazarı,
Ne Şah dinler, ne Sezar’ı,
Yönü bilmez, zamanı yok,
Yürektedir aşk pazarı.
Aşk yaksa da öcüm yoktur,
Kalbim sızlar, acım yoktur,
Ben sevdaya esir düştüm,
Dur demeye gücüm yoktur.
28.02.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Sevda Kalbi Kör Eder
Sevda Kalbi Kör Eder
Aklına hükmedince
Gönlünün sultanesi
Kumsalın ortasında
Ararsın kum tanesi.
Serap düşünce göze
Aşk hakim olur öze
Nasihat fayda vermez
Kulak kapanır söze.
Sevda kalbi kör eder
Akıl başından gider
Kor gönlünü sarınca
Buzu koysan da tüter.
Gözde ışık çakması
Yârin aşkla bakması
Kalbine dokununca
Durur kanın akması.
Dilde şirin lehçesi
Gamzeler gül bahçesi
Yârim yolumu bekler
Elinde aşk bohçası.
Yâre var git diyemem
Kordan aba giyemem
Aşkı soframda yoksa
Oturup da yiyemem.
Mustafa Hoşoğlu
05.10.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Sevda Kalpte Ötüşür
Sevda Kalpte Ötüşür
Hisler ruhla atışır
Gönül aşkla tutuşur
Garip bülbül misali
Sevda kalpte ötüşür
Kavga ile başladı
Beni hemen dışladı
Kalbine üfleyince
Birazcık yavaşladı.
Döndüm baktım geriye
Yar gel dedi beriye
Ogün bugün dertleri
Bağlamışım seriye.
O bir kalem kaş idi
Güzellikte baş idi
Halden hiç anlamıyor
Kalbi sanki taş idi.
Değdi sabah yelleri
Uçtu saçın telleri
Zamana dikleniyor
Şu gururlu halleri.
Güzel başını eğdi
Gözü gözüme değdi
Yüzüme bir gülüşü
Geçen yıllara değdi.
Dedim yar seni ele
Veremem bile bile
Şu ömrüm feda olsun
Gamzende açan güle.
Yoruldum yaza yaza
Aşkımı döktüm saza
Dedi gel tut elimden
Hemen basalım gaza.
Mustafa Hoşoğlu
17.02.2022
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Mustafa Hoşoğlu
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Sevda Yeli Değdi Geçti
Bir menekşe var derede,
Dedim aklın yar nerede?
Dedi sevda beni üzdü,
Aklım durgun bu arada.
Ben sazımın telindeyim,
Bir vefasız elindeyim,
Düştüm aşkın girdabına,
Ol hicranın yelindeyim.
Sevda yeli değdi geçti,
Dallarımı eğdi geçti,
Tam gönlüme girdi derken,
Küllerini yağdı geçti.
Aradığım buldum sandım,
Tatlı dile hemen kandım,
Bir hoş seda imiş meğer,
Yanılmışım, boşa yandım.
Meğer o yar yolcu imiş,
Kalp hırsızı, avcı imiş,
Uzun kalmaz bir gönülde,
Delil toplar, savcı imiş.
Yine kaldım bir başıma,
Mendil gerek göz yaşıma,
Bahtın açık olmayınca,
Emek, gayret hep boşuna.
Küstü diye darılamam,
Cilvesine kırılamam,
Kader kısmet değil imiş,
Elim bağlı, sarılamam.
Tek dileğim, üzülmesin,
Boynun eğip büzülmesin,
Yüreğimde kalsın yeter,
Varsın buzlar çözülmesin.
14.12.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Sevda Yoli Karlidur
Sevda Yoli Karlidur
Sevda yoli karlidur
Vefasuz aşk kirlidur
Sevup alamayana
Ölmek daha kârlidur.
Sevda yoli sarp geçit
Gel de yüreğin acıt
Yâr diye kalbum tekler
Kavuşmamız çok becit.
Sevda dikensiz olmaz
Her seven yari bulmaz
Yarine kavuşanun
Gözü geride kalmaz.
Efkâr daim hür olsun
Yürek sesi gür olsun
Dağlar engel olamaz
İki gönül bir olsun.
Şu sevdalık çağında
Günlüm aşkın ağında
Bir sevgi arıyorum
Var mı senin bağında?
Yarim yutma dilini
Uzat bana elini
Gel de dünyamı süsle
Ol gönlümün gelini.
Mustafa HOŞOĞLU
03.11.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Sevda Yolu Düz Gider
Sevda Yolu Düz Gider
Sevda yolu düz gider
İşve gelir naz gider
Delikanlı uşağa
Delikanlı kız gider.
Kızun delikanlısı
Oldu aşkın kanlısı
Ne alur ne vazgeçer
Meğer şöhret yanlısı.
Herkes yaşar safalı
Ben yaşarum cefalı
Çok güzel gördüm ama
Bulamadum vefalı.
Kara baktum buz oldi
Dula baktum kız oldi
Bir yarum olsun dedum
Her bir derdum yüz oldi.
Armudu say dediler
Elmayı soy dediler
Sevdanun ateşini
Bağrına koy dediler.
Er demekle erilmez
Ver demekle verilmez
Sevda yürek işidur
Gir demekle girilmez.
Uç dediler uçmuşum
Kaç dediler kaçmişum
Aşk bağrıma düşünce
Beyaz bayrak açmişum.
Bilmem nerde durayım?
Bilen var mı sorayım?
Bir yuva düşleyeni
Nerde bulup sarayım?
Mustafa Hoşoğlu
17.02,2018

Mustafa Hoşoğlu
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Sevda Yürek İşidur
Tabip, dön git işine,
Benum derdum başkadur.
Düştüm sevda peşine,
Bu yolculuk aşkadur.
Nice tabipler gördüm,
Şifa diye dert verdi.
Yarun bir gülüşüyle,
Dertlerum sona erdi.
Habu sevda selinden,
Yol bulup kaçamadum,
Yardan başka güzele,
Gönlümü açamadum.
Kavuşmadan söner mi?
Bu gönlümün çırası,
Kalbume nasır etti,
O yarun hatırası.
Sevda gönülden eser,
Yapma demek olmayi.
Ne koydumsa içine,
Habu yürek dolmayi.
Sevda aşkun selidur,
Kaç demekle kaçilmaz,
Kalbumdeki düğümler,
Yar gelmeden açılmaz.
Sarıl sevda ipine,
Ömür boyu kopmasun,
Sevda yürek işidur,
Yaşamayan yapmasun…..Nakarat
31.10.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Sevdalar Bitse De İzleri Kalır
Kırılan bir kalbin tamiri yoktur,
Dilini tutsa da içinden susmaz.
Onu hoş tutmanın nedeni çoktur,
Deryaya daldırsan harını kesmez.
Güzeli görüp de övmesen olmaz,
Sev beni deyince sevmesen olmaz,
Demiri tavında dövmesen olmaz,
Aşk, bahar yelidir; her mevsim esmez.
Çöllerde yetişmez kuzey yoncası,
Bir güle namzettir dalın goncası,
Ölümü dost bilir gönül sancısı,
Ayrılık olmasa yüzünü asmaz.
Bilgeler fanidir, tezleri kalır,
Dünyadan göçenin sözleri gelir,
Sevdalar bitse de izleri kalır,
Aldanan bir gönül her dala basmaz.
01.05.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Sevdalık Bir Sanattır
Sevdalık Bir Sanattır
Sevdalık bir sanattır
Aşk çırpınan kanatır
Kalbini kilitledin
Seninkisi inattır.
Aç kolların gel bana
Boş yüreğim dol bana
Ben ilacın olayım
Sen de şifa ol bana.
Sen uymazsın tarzıma
Sünnetime, farzıma
Seninle uğraşamam
Hiç uğrama arzıma.
Sen sürerken safayı
Ben çekerim cefayı
Senin aklın havada
Benle bulma kafayı.
Aşk olmaz hatır işi
Sevdalık sâdır işi
Aç gönlünü gönlüme
Sonra gel bitir işi.
Tatlı eyle dilleri
Kanat eyle kolları
Aklım sende kalmasın
Yakın eyle yolları.
Havalı bakışların
Gönlümü yakışların
Vicdanı kör eyledin
Çıkılmaz yokuşların.
Haydi sevda gölüne
Kaçma ölüm çölüne
Aşkı yudumladıkça
Bal bulansın diline.
Mustafa HOŞOĞLU
04.09.2018
Sâdır: kalp, gönül

Mustafa Hoşoğlu
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevdalık İnce Maraz
Sevdalık İnce Maraz
Gözlerine damla oldum,
Sen hüzünlen, ben akayım,
Düşeyim yüreğine,
Bana ordan bakayım.
Yüreğine dolmakla,
Bilir misin karım ne?
Merak ettim güzelim,
Kalbindeki yerim ne?
Gözlerim görmese de,
Yüreğim sana bakar.
Hangi tarafa gitsem,
Tüm yollar sana çıkar.
Görenler bu halime,
Kara sevda diyorlar.
Yüreğimi görmeden
Dışımı okuyorlar.
Ben bu aşka düşeli,
Kaybettim yollarımı,
Başına gelmeyenler,
Ne bilsin hallarımı.
Sevdalık ince maraz,
Kurşun gibi öldürmez,
Hicranla süründürür,
Hep ağlatır, güldürmez.
Mustafa Hoşoğlu
20.12.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Sevdaluk Yürek İşi
Sevdaluk yürek işi,
Yoli yoktur karadan.
Işıği çabuk söner,
Olursa numaradan.
Sahte sevdaluklarun,
Hemen çıkar foyasi.
İki damla su ile,
Akar gider boyasi.
Aşka davet olunca,
Sevdaluk necip olur.
Devet yürekten ise,
Buyurmak vacip olur.
Aşka bakup gidilmez,
Hicran talep edilmez,
Kalpte gurur olursa,
Sevda orta tutulmaz.
Aşkın aslı bariştur,
Vuslat için yariştur,
Gönülden geçen yolla,
Mutluluğa variştur.
Sahte sevdanun hali,
Çimentosuz kum gibi.
Susarsa gönül dili,
Erir gider mum gibi.
Aşk deryanun aslidur,
Sahte savda köpüğü.
Yumurta yaşayamaz,
Kırılırsa kabuğu.
Sevdaluk edenlerun,
Yüreği dar olmali.
Bu yüreğun içinde,
Sadece yar olmali.
20.12.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Sevdam Senun Aduni
SEVDAM SENUN ADUNİ
YAZMİŞİM DAĞA TAŞA
BÖYLE ÇEKİLMEZ DERDİ
ALLAH VERMESUN BAŞA
************************************
SEVDAM SENDEN DİLEĞUM,
YAŞLAR AKMASUN BOŞA,
EĞER GEL DERSAN BANA
GELURUM KOŞA KOŞA
**********************************
SENUNLA İKİMUZUN
MUTLU GÜNLERİ VARDİ
KAVUŞMAKTI DİLEĞUM,
SANKİ BUNDA NE VARDİ
SANA BİR YANLIŞ YAPTIM
BEN BUNU BİLİYORUM
BAĞIŞLA BENİ YARUM
SENDEN AF DİLİYORUM..
BİR KEZ UYDUM ŞEYTANA,
HAŞİMDİ ÇOK PİŞMANUM,
BENİ KESUP ASSAN DA,
OLMAM SENUN DÜŞMANUN.
KİNİ REHBER SEÇERSEN,
HUZUR OLMAZ HANEDE,
BEN UYDUM DA NE OLDİ,
SEN UYMA BU LANETE.
ŞEYTANUN HİLESİNİ,
NEREDEN GİTTUM BULDUM?
BİR TANE YARUM VARDI,
ONA YALVARAN OLDUM.
BENİ SİLUP ATARSAN,
AĞLARUM YANA YANA,
NE OLURSUN BİRTANEM,
BİR ŞANS DAHA VER BANA.
12.01.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Sevdamız Gibi
Aşk diye gezinir yarin peşinde,
Mekansız bulutlar, sevdamız gibi.
Hayali gök yüzü, toprak düşünde,
Su bekler umutlar sevdamız gibi.
Rengarenk nakışlar aşkla dokunsun,
Nameler süzülüp kalbe dokunsun,
Dünya var oldukça daim okunsun,
Ölümsüz anıtlar sevdamız gibi.
Adımlar sevdaya yürürcesine,
Çabalar menzile varırcasına,
Yaklaşan vuslatı görürcesine,
Çırpınsın kanatlar sevdamız gibi.
Gözlerden çekilir aşkın emarı,
Kalplere dokunsun gönül mimarı,
Sevgisiz olamaz dünya imarı,
Yayılsın sanatlar sevdamız gibi.
Sevgiden şifayı bulsa insanlar,
Ney gibi yumuşar kaba lisanlar,
Toplumdan yok olur kesip asanlar,
Dost dostu kenetler sevdamız gibi.
13.11.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Sevdan Düştü İçime
Sevdan düştü içime,
Başka yere taşınmaz,
Habu yalancı dünya,
İnan sensuz yaşanmaz.
İçumdeki kor değil,
Aşkun ile kavruldum,
Kuru yaprak misali,
Diyar diyar savruldum.
Aşkum oyuncak oldi,
Ey yar senun elinde,
Bir gün sevdum demedun,
Zehir mi var dilinde?
Yarim olursun diye,
Ne umutlar bağladum,
Alem görmesun diye,
Tenhalarda ağladum.
Bu yürek sana ait,
Başka bir şey dilemem,
Ağlarum kaderume,
Gül demezsen gülemem.
Sensuz bitmez geceler,
İsterum güneşim ol,
Aşka yetmez heceler,
Gel sevdalı eşim ol.
31.12.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Sevdan Düştü Kalbime
Sevdan Düştü Kalbime
Sevdan düştü kalbime
Söküldü şafaklarım
Duramam senden uzak
Aşk bekler ufuklarım.
Bu nasıl bir sevdaymış?
Ömrüm döndü tersine
Aşkın volkanı düşmüş
Nasıl sönsün bu sine?
Üzer beni bu sevda
Murad bulamayınca
Sevdalık neye yarar?
Sevip alamayınca.
Ben bu kalbe neyledim?
Her gün başka curcuna
Aşkı sancak eyledim
Diktim sevda burcuna.
Kaderde hasret varmış
Dayan yüreğim dayan
Dertlerim bini aşmış
Yok mu sesimi duyan?
Yüreğime ne oldu?
Yanmadan tütüyorum
Dünya pencere imiş
Bakıp da gidiyorum.
Mustafa Hoşoğlu
22.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Sevdanın Adı Hicran
Sevdanın adı hicran,
Yare fedadır bu can,
Bu aşkın yolu uzun,
Yok mu gönlüme uçan?
Bu kızın huyu naif,
Birazcık belden zayıf,
Endamına doyulmaz.
Dili ballı kadayıf.
Aklım geçmez güzelden,
Hoşlanmışım ezelden.
Alem bilmesin diye,
Takılırım özelden.
Hızlı gidemiyorsan,
Gel aheste aheste,
Seni durur beklerim,
Olsam da son nefeste.
Hasretimi cem ettim,
Yüreğime dem ettim,
Aklı gömdüm hislere,
Aşk yoluna yem ettim.
Gönül kuşum avdadır,
Uyutmayan sevdadır,
Canan ferman buyurmuş:
Ömür boyu sev da dur.
10.06.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Sevdaya Düşen Gönül
Gülüşün güneş gibi,
İnci midur dişlerun?
Eğer beni almazsan,
Hoş olmaz gidişlerun.
Senden başka her şeyi,
Kalpten tepesum geldi,
Sen ne tatli bişesun,
Billah öpesum geldi.
Komar çiçeği misun?
Bahar böceği misun?
Yaktun kavurdun beni,
Çölün sıcağı misun?
Uğraşma şeytan ile,
Bitersun tayfan ile,
E yar seni gönlüme,
Bağladum kaytan ile.
Sevdaya düşen gönül,
Ne uyur ne de yatar.
Kız beni kaybedersan,
Kalbun gözünde atar.
Vuslat suru yastadur,
Üflenmiyor bu ara.
Aşk mevsimi hastadur,
Başka baharı ara.
18.04.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Sevdaya Yetmez Esin
Sevdaya yetmez esin,
Çözüm olmalı kesin,
Yanımda durmalısın,
Uzaktan gelmez sesin.
Sen yazmasan da olur,
Senin varlığın şiir.
Hislerin beni bulur,
Boşa olmadım şair.
Ben yazana takılmam,
Yazdırana bakarım.
Bir köşeye tıkılmam,
Kalpten kalbe akarım.
Çok merak edeyirum,
Kiminle bakışursun?
Kız sağa biteyirum,
Sen bağa yakışursun.
Kime anlatacağum?
Sevdali hallerumi.
Yürek sesini dinle,
Yalvartma dillerumi.
Kız beni ağlatursan,
Gökler ahumi almaz.
Gel bu aşkı öldürme,
Dünya kimseye kalmaz.
08.04.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Sevdik De Alamadık
Sevdik De Alamadık
Ankara İncesu'da
Pazarımız var idi
Sevdik de alamadık
Ne zorumuz var idi?
Geçelim Çebeci'ye
Hemen kuralım pazar
Hele bir evlenelim
Seversin azar azar
Sosyete Pazarını
Kız seçmişsın mıntıka
Ayrancı'da satılır
Sen gibi antika
Aklından geçenleri
Gerek var mı saymana?
Gel kuralım yuvayı
Bizi bekler Haymana
Falına bakmak için
Kahve koyar fincana
Yarin gel evlenelim
Yerleşelim Sincan'a
Endamı bir içim su
Marifeti ellidir
Yarin beni sevdiği
Gözlerinden bellidir.
Mustafa HOŞOĞLU
07.04.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Sevdum Diye Suç Ettum
Bu göze uyku girmez
Aşkı baştan atmadan.
Gel kaçalum sevduğum
Ay kırandan batmadan.
Yarumun yoktur eşi
Yakar beni güneşi
Sönmez sevda ateşi
Sarilup da yatmadan.
Çıktum armut dalina
E yar baktum yolina
Bohçani tak kolina
Sabah horoz ötmeden.
Sevdum diye suç ettum
İki değil üç ettum
Sayamadum kaç ettum
Gönül hesap tutmadan
Ligarba kırmızı, mor
Kışın bulunması zor
Yar gidişun kalbe kor
Aşk meyini tatmadan.
Aşka hız veremedum
Murada eremedum
Bir güli deremedum
Dikenleri batmadan.
29.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Sevemem Seni..................o
Sevemem Seni
Nazların çok senin, katlanılmazsın,
Aklın zirvelerde, sen varılmazsın,
Homojen değilsin, hiç karılmazsın,
*****Sarılma kolumdan, eğleme beni,
*****Söyledim ben sana; sevemem seni.
Ne yapsan olmuyor, ruhuna uymaz,
Midesi tıkanır, gözü hiç doymaz,
Namerde kul olur, adamı saymaz,
*****Yanaşma solumdan, eğleme beni,
*****Hallerin sarmıyor, sevemem seni.
Üstüne kondurmaz lekeyi, tozu,
Durmadan yargılar, ayazı, buzu,
Aslında canavar, sorarsan kuzu,
*****Çevirme yolumdan, eğleme beni,
*****Yılandan farkın yok, sevemem seni.
Huyumuz uymuyor, dünyamız ayrı,
Bir hayli uzattın, bıktırdın garı,
Kursak da görülmez yuvanın hayrı,
*****Sana ne pulumdan, eğleme beni,
*****Kanımız uyuşmaz, sevemem seni.
Bulunmaz olsan da ilgimde yoksun,
Rüyama girmezsin, bilgimde yoksun,
Kalemim yazmıyor, silgimde yoksun,
*****Gel anla dilimden, eğleme beni,
*****Aklımın işi var sevemem seni.
İstersen yağmur ol, istersen dolu,
Başıma geçirmem çuvalı, çulu
Git başka kapıya, uzatma yolu,
*****Sazımdan, telimden, eyleme beni,
*****Dünyada tek olsan sevemem seni.
Mustafa Hoşoğlu
02.11.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Sevenlere Selam Olsun
Sevenlere Selam Olsun
Sevgi ile açar güller
Sevenlere selam olsun
Kalbe bakıp coşar diller
Sevenlere selam olsun.
Aşk deyince durmak gerek
Gül bağına varmak gerek
Aşkı gülden sormak gerek
Sevenlere selam olsun.
Aşk ağır mey nuş edemem
Bu dert ile baş edemem
Kalbim yazken kış edemem
Sevenlere selam olsun!
Gül, narindir sevgi ister
Kumaşında yoktur astar
Arif isen yolu göster
Sevenlere selam olsun!
Göz bilmez aşk adresini
Döker durur katresini
Gönül seçer ibresini
Sevenlere selam olsun!
Kuru yaprak düşer durur
Aşk yürekte pişer durur
Ağlayan göz şişer durur
Sevenlere selam olsun!
Beni bülbül etme dilber
Vuslat diye tütme dilber
Canım yakıp gitme dilber
Sevenlere selam olsun!
Sevda yeli garip bir yel
Bazen volkan bazen bir sel
Leyla isen Mecnun'a gel
Sevenlere selam olsun!
Mustafa HOŞOĞLU
12.12.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Severim Ela Gözü
Severim Ela Gözü
Severim ela gözü
Aya ışıktır yüzü
Yanımda görsem onu
Karıştırırım sözü.
Elagöz sürme çeksin
Gözünü bana diksin
Yüreğimin içinde
Ela gözlüm sen teksin
Ela gözlü dilberi
Yakından süzemedim
Ela gözü koluma
Takip da gezemedim
Ela gözlü dilberim
Bağımda sevda kokar
Hangi yöne yürüsen
Yol ela göze çıkar.
Ela gözün dilinden
Çok çekmişim elinden
Erir yürek yağlarım
Bir sarılsam belinden.
Ela gözlüm bakıyor
Yüreğimi yakıyor
Tüm sevda pınarlarım
Ela göze akıyor.
Ela gözün sevdasi
Aksın kalbime dolsun
Ela gözle uyurken
İstemem sabah olsun.
Ela gözlüm uzakta
Bu yürek nasıl güler
İstemem dünya malı
Bu gönül yari diler.
Mustafa Hoşoğlu
02.03.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Severum Ayşeleri
Severum Ayşeleri
Severum Ayşeleri
Bol olur neşeleri
Ayşem gitti gideli
Dost ettim köşeleri.
Ayşeler aş peşinde
Sevdalı baş peşinde
Bu ömrüm feda olsun
Ol hilal kaş peşinde.
Ayşem derken coşarum
Aşkım için koşarum
Düşüm olamaz onsuz
Ayşem için yaşarum.
Ayşem Ayşem aş gibi
Olma kalbi taş gibi
Gel sarilup yatalum
İkimuz gardaş gibi.
Ayşem camdan bakayi
Bakışlari yakayi
Gönlümde aşk pınarum
Ayşem için akayi.
Ayşem takar keşani
Bu güzelluk nişani
Gel atalum imzayi
İkram eyle bu şanı.
Ayşem farklı bişedur
Yureğum dört köşedur
Ayşemun bakışlari
Gönlümdeki neşedur.
Aşk yolindan sapamam
Sevduğumden kopamam
Aç kalmaya raziyum
Ben Ayşemsuz yapamam.
Mustafa Hoşoğlu
01.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Sevgi
Sevgi açsa dalını,
Yaprağı sedir olur,
Rüzgar esip gürlese,
Yayılan ıtır olur.
Sevgi kapım çalmadan,
Geçse gönlüm almadan,
Aradığım bulmadan,
Gençliğim heder olur.
Sevgi, gül olur açar,
Nefret yolundan kaçar,
Kalma sevgiden naçar,
Sermayen keder olur.
Sevgi başa taç olsun,
Dertlere ilaç olsun,
Hayatta amaç olsun,
Her zehri yutar olur.
Dargına seslenelim,
Dostluğu üstlenelim,
Sevgiden beslenelim,
Söze bal katar olur.
Sevgi, satın alınmaz,
Tepsi ile sunulmaz,
Taş yürekten onulmaz,
Dikeni batar olur.
Sevgi, kalbe dokunur,
Gülen gözden okunur,
Hep dost diye bakınır,
Her derde yeter olur.
Sevgi, vuslatı sorar,
Her bir gönülde arar,
Cennete kılar karar,
Lezzeti tatar olur.
26.10.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Sevgi Bağları
Sevgi Bağlar
Dedim,bir yol bakayım neymiş sevgi bağları,
Aşkına tutsak düştüm taktın bana ağları,
Küçük kıvılcım sandım,görmedim cehennemi,
Yüreğim alev alev söndürmez buz dağları!
Gözlerim bakmaz oldu güzeller tayfasına,
Yar adın hakim oldu gönlümün sayfasına,
Artık benim için geç, vaz geş söyleme bana,
Bir kez ateşin düştü bağrımın ortasına!
Nasıl rahat olurum ey canımın yarısı,
Seni görmesem dinmez şu gözümün ağrısı,
Laf olsun demiyorum hakikatler bu yönde,
Bu feryat benim değil,yüreğimin çağrısı!
Selamın çok güzeldi koydum başım üstüne,
Yüreğim hafifledi bu duanın üstüne,
O sıçacık yüreğin bana huzur veriyor,
Çiçeklerin güzeli,gül koklanmaz üstüne
Şu karşımda dururken senin gibi bir afet,
Güzel demek yetersiz,baştan başa zerafet,
Yazıyor görünsem de aslında okuyorum,
Yazanı çok büyütme,yazdıranda marifet.
Mustafa Hoşoğlu
25.06.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Sevgi Her İşin Başı
Eğer kimsesiz isen,
Söyle kimsen olayım.
Aç bana yüreğini,
Güneş gibi dolayım.
Kahve pişer bakırda,
Dökülmeden fincana.
Köpük köpük fıkırda,
Şifa olsun bir cana.
Bir şeyler olmuş gibi,
Öne eğme kafanı.
İki damla su görsen,
Yaşatırsın Tufanı.
Laf sokmak marifetin,
Zevk alırsın hicivden.
Bilmeyen masum sanır,
Ayıramaz civcivden.
En güzel sen olsan da,
Unutma ki bir kulsun.
Kırık kalbi tamir et,
İnsanlık seni bulsun.
İmkansızı ararsan,
Aradığın bulunmaz.
Hep yanlışı sorarsan,
Selamın da alınmaz.
Halktan biri olursan,
Tüm cihan dostun olur.
Havalarda uçarsan,
Yanında postun olur.
Yar gönlünü ver hibe,
Sevdan vurmasın dibe,
Sevgi en güzel duygu,
Kulağa olsun küpe.
06.04.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Sevgi Yolu Gösterir
Sevgi yolu gösterir
Uzakta ne var demez
Sevgiye aç yurekler
Yemeği fazla yemez.
Aşkı kumsala yazdım
Dalga geldi yok oldu
Döndüm kalbime yazdım
Günden güne çok oldu.
Senden bir başkasını
Görmeyene ben derler
Beni göremeyene
Olsa olsa sen derler.
Gerçek aşkın vuslatı
İmkansız bir yol imiş
Sahte aşkın talihi
Nedense çok bol imiş.
Gül mutlu etmez beni
Yüzünden dermeyince
Rüya teselli ermez
Uyanık görmeyince.
Uzaklara dalıp da
Gözlerini yorma yar
Seni sevdim deyince
Sebebini sorma yar.
Gelişinle beraber
Gönlüme dolar ışık
Uzaklara gidince
Hasretin eder aşık.
Gözün sev beni dedi
O güzelliğe şaştım
Biraz bakayım dedim
Sanki içine düştüm.
Mustafa Hoşoğlu
23.07.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Sevgide Umman İse
Sevgide Umman İse
Düşünmeden gir yola Rahmani ferman ise,
Hasta düşmüş yüreğe ebedi derman ise,
İlahi yolculukta korkma alaboradan,
Yutsun seni dalgalar sevgide umman ise....
Mustafa Hoşoğlu
08.07.1010
Mustafa Hoşoğlu
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Sevgilim
Gide gele yol eyledin aklımı,
Onca zahmet ne çekersin sevgilim?
Gönül diye, her muradın haklı mı?
Evet dedin, çok şekersin sevgilim.
Balı yerken hiç görmedim ağlayan,
Sevda diye yürek oldu çağlayan,
Bilmem nedir beni sana bağlayan?
Tatlı dilin ne dökersin sevgilim?
Kaşın ile bana işmar ederken,
Selvi boyun süzülerek giderken,
Sevdan ile dallarımı budarken,
Yanağına gül ekersin sevgilim.
Yelin değse çöle uçar küllerim,
Kelam etmez, bağlı kalır dillerim,
Yar karşında tutmaz olur ellerim,
Halden hale sen sokarsın sevgilim.
Kırık kanat sana nasıl uçacak?
Direk kopmuş, kim yelkeni açacak?
Aşkın bir sel, bu kalp nasıl kaçacak?
Sen bu başı çok yakarsın sevgilim.
Çok narinsin, henüz gonca gül gibi,
Zülfün ipek, saçın sırma tel gibi,
Deli gönül sana coşar sel gibi,
Gir kalbime, ne bakarsın sevgilim?
04.03.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Sevgiyi Arayan
Sevgiyi arayan kendini sevsin,
Kendini sevmeyen yastan kaçamaz.
Aklında kin varsa ilk onu kovsun,
İntikam barışa kapı açamaz.
Güzeli bulmada hareket lazım,
Kazanmak yetmiyor, bereket lazım,
Terkibi temasta nezaket lazım,
Bulanık zihinler yolu seçemez.
Hakkını arayan hakkı kısmasın,
Doğruyu konuşan dosta küsmesin,
Ateşten kaçarken kora esmesin,
Ölçüyü bilmeyen libas biçemez.
Haksıza nezaket merde has değil,
Kardeşi incitmek suçtur, süs değil,
Garibe bağırmak hoş bir ses değil,
İnsanlık adına sınıf geçemez.
Kul beri olamaz kusur, hatadan,
Erdem, emek ister, gelmez totodan,
Fileye düşen top çıkar potadan,
Kanadı kırık kuş seker, uçamaz.
11.05.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Seviyorum Derm misin? ................
Seviyorum Dermisin?
İnanmam her sevgiye,sever görünenlere,
Gerçekten seven gönül hiç bakar mı ellere,
Yanıp kül olmalısın,düşmelisin dillere,
Aşk koruyla kavrulup seviyorum dermisin?
Özlem duyduğun yarin yanına gelmese de,
İçindeki volkanı hakkıyla bilmese de,
Nefsinin arzuları eline geçmese de,
Karşılık beklemeden seviyorum dermisin?
Sevmek, tarifsiz lezzet sözle anlatılamaz,
Bir lahza yaşanmışsa asla unutulamaz,
Geçici heves değil,yabana atılamaz,
Vuslat bir mechul iken seviyorum dermisin?
Yalnız akla gelince yüreğin çarpmamalı,
Gerçekten seviyorsan aklından çıkmamalı,
Can bedende oldukça cayır cayır yanmalı,
Aldığın her nefeste seviyorum dermisin?
İlm-i ledün her şeyi yakinen bildirince,
Hak tecelli edip de ayrılık gözükünce,
Görevi ifa için Melek kalkıp gelince,
Son nefesi verirken seviyorum dermisin?
Mustafa Hoşoğlu
20.02.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Seviyorum! .................O
Seviyorum!
Aşk: Uzun yol, durak değil,
Candan yakın, ırak değil,
O bir tutku, merak değil,
*****Sevme diyen söze inat…
*****Seviyorum, seveceğim!
Seven akıl düz olurmuş,
Bahar biter güz olurmuş,
Dert bir iken yüz olurmuş,
*****Ona aksi, yüze inat…
*****Seviyorum, seveceğim!
Deli diye çok güldünüz,
Aşkı kalpte kir bildiniz,
Ne var ne yok hep sildiniz,
*****Âlem bilsin, size inat…
*****Seviyorum, seveceğim!
Göz bakışır, kalp atışır,
Dilin susar aşk ötüşür,
Bülbül şakır, gül tutuşur,
*****Göremeyen göze inat…
*****Seviyorum, seveceğim!
Aşk yolunda yas olmasın,
Seven gönül küs olmasın,
Yardan gayri süs olmasın,
*****Közden kalan ize inat…
*****Seviyorum, seveceğim!
Yar sevmekten yorulur mu?
Coşan yürek durulur mu?
“Nasıl” diye sorulur mu?
*****Utan diyen yüze inat…
*****Seviyorum, seveceğim!
Mustafa Hoşoğlu
15.02.2013
DOST KALEMLER
'Ne şart dinler, ne de zaman
Yeter ona en kısa an
Mevsim olsa bile hazan
... Bahar diyen güze inat
....Seviyorum, seveceğim...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Mustafa Hoşoğlu
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Sevmeyecektum Seni
Sevmeyecektum seni,
Kenduni sevdurmesen.
Sevda denen ateşi,
Kalbume indurmesen,
Dizler yokuş gitmiyor,
Salma beni bayıra,
Gönül derdim bitmiyor,
Beni Mevla’m kayıra.
Neyleyim, kader böyle:
Sevdum da alamadum,
Bir güzelin gönlünde,
Yer bulup kalamadum.
Ey yar, bekletme beni!
Bak, sarardı yaprağum.
Gel kuralum yuvayi,
Çağırmadan toprağum.
Aşkı tarif edemem,
Acıyı tatmak lazım.
İlaç fayda vermeyi,
Sarilup yatmak lazim.
Dert pazarda satılmaz,
Sevda baştan atılmaz,
Yar, ateş topu olsa,
Yine onsuz yatılmaz.........Nakarat
24.05.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Sevmiş Gibi Yaparım
Her bir yazın kışı var
Gönlümde bir dişi var
Gülüşü güneş gibi
Onun inci dişi var.
Gönlümü hep uyuttum
Aklım düşle avuttum
Daldım dünya işine
Ben sevmeyi unuttum.
Bazen dalar, koparım
Bu alemden saparım
Sevmeyi beceremem
Sevmiş gibi yaparım.
Kalbimi nara attım
Tenim pınara attım
Baktım düzgün gitmiyor
Aşkı kenara attım.
Kapım çalan olmadı
Gönlüm dengin bulmadı
Baharlar geldi geçti
Boş yüreğim dolmadı.
Mangır olunca kesat
Aşkta olmuyor hasat
Kalpten sevgiyi söktü
İhtiras denen fesat.
27.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Sevmiş Gibiyim
Sevmiş Gibiyim
Güzel sitem ediyor: Bir selam yok mu diye,
Dedim: Ne kızıyorsun, farz et demiş gibiyim.
Dedi sormak isterim: Bir yuva çok mu diye,
Şaştım cesaretine, tokat yemiş gibiyim!
Dedi: Bir dön bak bana, gözlerin güzel görsün,
Kalbime seslenirken elin saçımı örsün,
Hemen son bulur sanma, iste bir ömür sürsün,
Dedim: Bakmasam bile, seni görmüş gibiyim.
Dedi: Mayışma öyle, bir yere daldın gibi,
Karar vermek çok mu zor, kendini saldın gibi,
Bak yüreğim pırlanta, saçlarım altın gibi,
Dedim: Sen altın isen ben de gümüş gibiyim.
Dedi: Otur yanıma, ne diye dolaşırsın?
Bu gün düşünme işi yarına çalışırsın,
Şimdi başla sevmeye zamanla alışırsın,
Dedim: Sen merak etme, zaten sevmiş gibiyim.
Dedi: Fazla düşünme, genç yaşında solarsın,
Gülmeyi bilmiyorsan başını çok yolarsın,
Kalbin boşsa üzülme, aşkım ile dolarsın,
Dedim: Zahmet buyurma çoktan dolmuş gibiyim.
Mustafa Hoşoğlu
18.11.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Seyretsem Gözlerini
Yar, güzel sözlerini,
Sayam desem sayamam.
Seyretsem gözlerini,
Ömür boyu doyamam.
Kavuşmamız ne zaman?
Meraktan öleceğim.
Yarım ağız gel desen,
Uçarak geleceğim.
Sevdalık hayal idi,
Aşkı derene kadar,
Ben güzel tanımazdım,
Seni görene kadar.
Yüreğime sen sürdün,
Sevdanın cilasını.
Ben nasıl unuturum?
Gözlerin elasını.
Nazar et yüreğime,
Umutlarım yeşersin.
Güzel vazgeç bu aşktan,
Ben yandım, sen pişersin.
27.04.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Sezenler Bilir
Sezenler Bilir.
Aşkın tarifi yok, bu bir hal imi,
Divane haliyle gezenler bilir,
Acılar içinde yaşarken filmi!
Yürekten ağıtlar dizenler bilir.
Tufanlar doğurur yalnız geceler,
Dilimde zelzele, titrer heceler,
Maşukun yasını örtmez peçeler,
Bağrına taş basıp ezenler bilir!
Hasretle baş başa yaşar yüreğim,
Umutlar dağıtır gönül meleğim,
Bir kalem kaş için onca dileğim,
Sevdayı döşünde sezenler bilir.
Üç günlük ayrılık destan yazdırır,
Yasağı beğenmez, histen yazdırır,
Gülmeyi bilmeyen yastan yazdırır,
Aşkını kanıyla yazanlar bilir(!)
Aşığın fikri yok, gönül sesi var,
Nesneler görünmez, gözde sisi var,
Bir vuslat umudu, bir de yası var,
Hayattan usanıp bezenler bilir!
Aşk, ayak altından postu kaydırır,
Çöllerde gezdirir, kumu saydırır,
Akıldan edince cana kıydırır!
Gizemli sırları çözenler bilir!
Mustafa Hoşoğlu
12.04.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Sıcak Bir Günaydın
Sıcak Bir Günaydın
Sıcak bir günaydını
Selamla süslüyorum
Dostlar için kalbimde
Sevgiler besliyorum.
Seni sevmeyi sevdim
Dedi şairin biri
Bu sırrı çözemedim
Çözemem diri diri.
Yar senin yokluğunu
Ne ile avuturum?
Kalbe dolan bakışı
Ben nasıl unuturum?
Deve evrim geçirip
Mercedes oldu adı
Hiç bir şeyde bulunmaz
Habu paranun tadı.
Kısmet taşıyan vapur
Geçmaz benum limandan
İkramlık vicdan yoksa
Bozdur da ver İmandan.
Dedum sağa gel bura
Sen kalktun gittun ora
Alacağum kız seni
Kalbune vura vura.
Mustafa Hoşoğlu
07.11.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Sıla Hasreti
Şu gurbet ocağında yine doldu yüreğim!
İçimdeki hasreti tutup da sökesim var,
Sıla akla gelince kat kat olur merağım!
Sürmene’den yukarı Beşköy’e çıkasım var.
Yolumuz dere boyu, Köprübaşı’nı seçer,
Tarihi İpek Yolu Kavgadüzü’nden geçer,
Oraya kim düşerse mutlaka bir çay içer,
Eski komun yerine şatoyu dikesim var.
Suyuna hasret kaldım, çıkamadım Mercan’a,
Dört tarafı likarba, şifadır her bir cana,
Yağmur haber verince ordan kaçan kaçana,
Çalı-çırpı toplayıp ateşi yakasım var.
Soğuksu var yukarda, durur Görnek’e karşı,
Seslikaya düz yerde, tıpkı küçük bir çarşı,
Harman Tepe şehitlik, inletti yeri, arşı,
Ay-Yıldız’lı Bayrağı göndere çekesim var.
Dağın havası serttir, alınmalı hesaba,
Sultan Murat Yaylası bildiğin bir kasaba,
Canın kuzu çekerse, bir selam ver kasaba,
Limonsuyu’na çıkıp tadına bakasım var.
Onlarca hatıra var, unutmak olay değil,
Yaşamak istiyorum, nefsimle alay değil,
İçimdeki çocuğa dur demek kolay değil,
Çayır-çimen demeden her yerde sekesim var.
Rahmetlinin sözleri kesmiyor keser gibi,
Evde ocak tütmüyor, odalar susar gibi,
Kazma-kürek paslandı, toprağa küser gibi,
Mısır tanelerini tarlaya ekesim var.
Yaylalar ıssız mıdır, inek yok otlayacak,
Koyunlar melemiyor, kuzu yok atlayacak,
Birkaç şenlik olmasa mermi zor patlayacak,
Belimdeki piştovla birkaç el sıkasım var.
Çayır kendi halinde, ne kesen var ne biçen,
Kurnalar toprak doldu, nerde eğilip içen?
Kervan yolu kapandı, bir at yok gelip geçen
Merkebin taylarını yollara yıkasım var.
Payıma yazmak düştü, başka ne gelir elden?
Bu hasret nameleri bir gün düşer mi dilden?
Bağrıma buz bassam da yüreğim farksız çölden,
Issız dağlara çıkıp içimi dökesim var.
24.08.2014
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Kom: Mezra evi, dağ evi
Mustafa Hoşoğlu
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Sınıfı Geçemedum
Sınıfı Geçemedum
Kanatsuz mi doğmişum?
Sevdaya uçamadum.
Hep içime yağmişum,
Sırrımı açamadum.
Olmadi dal budağum,
Hep titredi dudağum,
Issız kaldı otağum,
Hüzünden kaçamadum.
Şu halime bak hele,
Düştüm kötü ikbale,
Hep birakti ikmale,
Sınıfı geçemedum.
Gördüm aşk kervanını,
Okudum destanıni,
Şu vuslat kaftanını,
Gönlüme biçemedum
Daği, taşi taradum,
Kendume eş aradum,
Nerde benum muradum?
Yol bulup seçemedum.
Korkmam baykuş sesinden,
Korkum hasret yasından,
Şu mutluluk tasından,
Bir yudum içemedum.
Mustafa Hoşoğlu
01.06.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Sır
Sır
Sır arama cübbede,
Nefis varken pusuda.
Şu sonsuz gök kubbede,
Baki kalsın hoş seda.
Birleşelim ülküde,
Birlik olsun ülkede,
Sönmez imanın nuru.
Karanlıkta, gölgede.
Sırrı al emanete,
Yol verme ihanete.
Bir sen bil, bir de Allah,
Uğratma cinayete.
Sen bilirsen sır olur,
Dost bilirse hır olur,
Sırrını tutabilen,
Halk içinde pir olur.
Sır, ifşayla nur olmaz,
Dilden dile gür olmaz,
Sırrını tutamayan,
Akıbeti hür olmaz.
Sırrın beni sakla der,
Saklamazsan seni yer,
Sıkı dur, boş bulunma,
Tefekkürle sırra er.
Sırrın esirin olsun,
Sen olma ona esir,
Bir uçarsa dilinden,
Olursun ona hasır.
Mustafa Hoşoğlu
08.11.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Si Ğulam Tiliyese
Si Ğulam Tiliyese
İmera ce skodiya
Çise ce psiliyese
Esaris naberose
Si ğulam tiliyese.
E bebisam uçerse
Sirose modo lidar
Da çamas omon çaşa
Na kruğada so lanar.
Elisane do zemas
Borbadis aza açi
Selis na ğabunese
U çeğrikas ebeci.
Yabiyo ulebisme
U çanizis da matas
Emena anuberis
Şkebağa da homatas
Olo esena leğo
Akuso di laliyam
Selose uberisme
Haşevis din kardiyam
Deso da roshimeta
Sin kardiyam kovalo
Ne kradis ne afinis
Ebicesme palalo
Mustafa Hoşoğlu
05.02.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Sigara (Emmi Oğluna Nazire)
Emmi oğlu Turgut abiye nazire :)))
Dostum içme sıgarayı
Düşmanındır bu sıgara
Verme boşuna parayı
Düşmanındır bu sıgara
Yol yürürken seni zorlar
Yokuşta gırtlğın hırlar
Kansere zemin hazırlar
Düşmanındır bu sıgara
İçini hep zifir kaplar
Bütün enerjini toplar
Nefes alıp vermen sıklar
Düşmanındır bu sıgara
Hoşoğlu der yok bunda kar
Çünkü her şeyiyle zarar
içmem diye ver bir karar
Düşmanındır bu sıgara
Turgut Hoşoğlu
Sigara
Ben görmedim zararını,
Dağıtıyor efkarını
Sayıyorum hep karını
Çok güzel dost bu sigara.
Yol yürüme,ne gerek var,
Çeşit çeşit binekler var,
Yokuş çıkma,düzlükler var
Çok güzel dost bu sigara.
Bol bol öksür kaçsın düşman,
Yaklaşanlar olsun pişman,
İçmeyenler olur şişman,
Çok güzel dost bu sigara.
Hele beleşten bulursan,
Hep alıcı sen olursan,
Otlakçılar güzel insan,
Çok güzel dost bu sigara.
Kızıyorum seçenlere
Sana ömür biçenlere,
Sen sor hele içenlere,
Çok güzel dost bu sigara.
Emmi oğlu deme böyle,
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Hayat geçer şöyle böyle,
Allah için doğru söyle:
Çok güzel dost bu sigara.
Çek dumanı doya doya,
Bıyığına doğal boya,
Uyumayıp görme rüya,
Çok güzel dost bu sigara.
İçmeyenler ölmedi mi,
Azrail’i görmedi mi,
Ocakları sönmedi mi,
Çok güzel dost bu sigara.
Çok yaşamak külfet,hani,
Sevilir mi piri fani,
Varis diyor nani nani,
Çok güzel dost bu sigara.
Çok yaşayıp olma sakar,
Evlatların senden bıkar,
Genç ölenler yürek yakar,
Çok güzel dost bu sigara.
Hoşoğlu’na der Hoşoğlu,
Selam sana emmi oğlu,
Baki kalmaz fani oğlu,
Çok güzel dost bu sigara.
Mustafa Hoşoğlu
23.02.2011
Turgut bey sıgaradan nefret eder,
Hoşoğlu efkarlanır derin çeker
Mavi dumanı pek hoşuna gider.
Halın ne olacak zalım sıgara.
Tiryakı ettin girdin ciğerlere
İçilmez oldun kapalı yerlere
Izmarıtın atılır hep yerlere
Sonun ne olacak canım sıgara.
Bırakmak istesen bırakılmazsın
Yarım içilerek hiç atılmazsın
Sen yeter demekten de anlamazsın
Sonun ne olacak zalım sıgara...........Hikmet Atiş
Mustafa Hoşoğlu
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Sigara İçen Ölür
Sigara İçen Ölür
Sigara içen ölür
İçmeyen vefat eder
Kimine ecel gelir
Kimisi kalpten gider.
Ölmemeye çare yok
İster iç ister içme
Mevla Cennete gir der
Sen cehennemi seçme.
Hazır değilse kuyu
Alınmaz ipin boyu
Marifetmiş yürütmek
Saman altından suyu.
Geceyi rahat bırak
Gündüz hallet işini
Herkese asma surat
Biri çeker gidişini.
Cepte yoksa metelik
Ha dikilmiş, ha delik
Namerde muhtaç olma
Gezdirir fellik fellik.
Akşam rüzgarı yoksa
Sabah yelinde savrul
Verenin nazı çoksa
Kendi yağında kavrul.
Mustafa Hoşoğlu
07.05.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Sigara Otlakçıları
Sigara Otlakçıları
Hikmet Bey çok dertlidir takılmayın bu ara,
Hiç aklından çıkmıyor kahrolası sigara,
Otlakçılık zor geldi isterken girer dara,
Verin gitsin garibe, cebinde kalsın para.
Selam verdik geçerken başıma neler geldi,
Bir paket hemen bitti ikinciden az kaldı,
Ne yapsın bu HOŞOĞLU herkes cebine saldı,
Memiş Bey de sırada, O da payını aldı.
Mehmet Levent ne ise, Onun huyu istemek,
Erdal Beye yok dersen onun adı küs demek
Günde on paket dağıt, işte budur has emek,
Evinde ekmek yoksa, karna taşı bas demek.
Çok takdir ediyorum,huyu güzeldir Vallah,
Böyle huyları yoktur yeni öğrendim Billah,
Herkesten çok severim yemin ederim Tallah,
Tahsin Bey bir başkadır gerisinden illallah.
Düşünmeye başladım şu sigara işini,
Atıp da kurtulayım bıraksınlar peşimi,
Ben hiç beğenmiyorum bunların gidişini,
Adam keyif çatacak bana der sık dişini.
Uşaklar çok ciddiyim bu işte yoktur şakam,
Böyle devam ederse bir olmaz iki yakam,
Bin mi desem, milyon mu size veremem rakam,
Biraz sıkı olsaydım çoktan olurdu Takam.
Şaştım kaldım uşaklar, nasıl yürür bu kervan?
Her kese gül dağıtır bana dikeni devran,
İçimde bir ses diyor, herkese haşin davran,
Yezit ten kaçsam bile karşıma çıkar Mervan.
Otlakçılar yüzsüzdür, kızarmaz suratları,
Beleşçilik onların, başlıca muratları,
Komşunun ahırından yesin içsin atları,
Gözünü doyurmamış, yatlarıyla katları....
Mustafa Hoşoğlu
20.02.2002-Derepazarı/RİZE
Mustafa Hoşoğlu
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Sigaram Püfür Püfür
Sigaram Püfür Püfür
Sigaram püfür püfür
Çek içine de üfür
Havaya ne gerek var
Ciğerin dolsun zifir
Gül bağından gül derek
Kalbe muhabbet gerek
Sevmeyen tatmin olmaz
Sevgiyle doyar yürek
Yarin lirik namesi
En güzel aşk-ı neva
Bu mahzun yüreğime
Yok ondan başka deva
Hece geldi cihane
Şiir yazmak bahane
Hazır lokma yok mudur
Yemesi çok şahane.
Günaydın güzel dostlar
Gönlünüz hep şen olsun
Mutluluk kaderiniz
Yolunuz Gülşen olsun
Kalbimde bin sızı var
Sırrın bilemem gönül
Gönlüme bin nur inse
Sensiz gülemem gönül
Düşümüz mavi olsun
Umutlar kavi olsun
Pembe hayal iksiri
Kalplerin tavı olsun
Selam veriyor halden
Belliki anlar halden
Güler yüz sadakadır
Yayılsın her mahalden
Mustafa Hoşoğlu
20.10.2016
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Silemem Gayrı
Silemem Gayrı
Şükürler ederek baktım geriye
Yarına ne olur bilemem gayrı.
Duanı sıcak tut, buzlar eriye,
Kaybolan zamanı bulamam gayrı.
Sabahın yeline açarken kucak
Dumanım yerlidir, tütünüm kaçak
Bedenim üşürken anılar sıcak
Geçmişin izini silemem gayrı.
Hangi dala tutsa kopar fukara
Onuru yüksektir, satmaz çıkara
Tek dostu Mevla'dır, Ona yakara
Bakıp da haline gülemem gayrı.
Doğuştan adını koydular küçük
Ağlama dudağın çıkarır uçuk
Her garip bulamaz üç öğün sucuk
Ekmeğe sarıldım, ölemem gayrı.
Kadere küsersen zordur yaşamak
Temiz bir şerefi zevktir taşımak
Bekara avratı kolay boşamak,
Her telden nasihat alamam gayrı.
Yazımı yaşarken çağırmam güzü
Cemreler her daim eritmez buzu
Her beyaz kayada aramam tuzu
Dilimi yakarsa yalamam gayrı.
Mustafa Hoşoğlu
02.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Sinei Sad Pareme
Sine-i Sad-pareme
Yarin hal bilmeyişi teslim etti vereme,
Nicedir bulamadım uygun merhem yareme,
Çırpınışı beyhude tabiban-ı cihanın,
Tek şifa nazar-ı yar,sine-i sad-pareme.
Himmetin esirgeme,duy niyazım ey Rana!
Tek aşkına matlubum bunu çok görme bana,
Seven katlanır elbet, maşukuna ah etmez,
Yaradan af eder mi, ah etmesem de sana?
Ey maral bakışlı yar gözlerin kara üzüm,
Ruy-i şevvalin çarptı, kendimde değil özüm,
Deruni hislerimin olmazsan tercumanı,
Şatahat ahvalimle makul olur mu sözüm?
Gözüm bakamaz oldu mehveş yüzlü şevvale,
Ruy-i hubba ram oldum, revanım ol nihale,
Sebebi meczubumun yare meftun olmamdır,
Nasıl mecnun olmayım keman kaşlı Hilale.
Karanlık gecelerin seheri, sabahısın,
Sahraya düşen aşkın kapısı, miftahısın,
Menşe-i sürurumun, kör kalbimin aynası,
Ruhumun can simidi, lirik nazargahısın.
Ismini söyleyemem azar gönül yaresi
Hazan vurdu yaprağa, sarardım gültanesi
Dut yemiş bülbül gibi, sustu biçare dilim,
Aşk oduyla kavruldu gönlümün viranesi.
Mustafa Hoşoğlu
23.03.2009
Tabiban-ı cihan:dünyadaki tüm doktorlar
Nazar-ı yar:Yarin bakışı,şıfası
Sine-i sad-pare:Yaralı gönlüm,aşk ateşiyle kavrulmuş,parçalanmış gönlüm....
Maral:geyik,güzel
ruy-i şevval:parlak,güzel....
şevval:ay parçası
deruni:yürekten,içten....
şatahat:sarhoşluk,manevi sarhoşluk,sarhoşluktan dolayı ne konuştuğunu bilemez hale
gelmek.......
Menşe-i sürur:sevinç kaynağı
miftah:anahtar,kilit,açan.
lirik:coşkulu,heyecanlı,içten heyecanla anlatma.......
mehveş:ay gibi,yüzü parlak,güzel...
ruy-i hub:güzel yüz...
ram olmak:bağlanmak
revan:akmak,gönlünü kaptırmak.......
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nihal:güzel,avcı........
meczub:deli,allah ile kafayı bozmuş...
meftun:tutulmak,kapılmak,aşık olma.....
mecnun:deli,aşk delisi,aşktan delilenmek,...
himmet:iyilik,yardım,imdata yetişmek..........
rana:iyi,güzel,latıf
matlup:talep etmek,talip olmak...
maşuk:aşık olnan
ah:beddua,ilenme
Mustafa Hoşoğlu
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Sisi
Sisi
Küfür ile beslendi zalim Firavun Sisi,
Yuları İsrail’de, Avrupa’ da arkası,
Sufyan’a yaptırılır bütün işlerin pisi,
Ehli küfür üretir, İslam olur markası.
Tarih unutmuş gibi, şanı yüce Musa’yı,
Sihirbazlar görmüyor yılan yutan Asa'yı,
Cehennem yap gel dedi zulüm sunan yasayı,
Ehli küfrün dostudur zebaniler fırkası.
Müslümana yasaktır; kardeşine tuzak yok,
Ateş dünyadan gider: Orda eyvah, yazık yok!
Hemen göremesek de, Allah için uzak yok,
Odun-kömür olacak günah yüklü hırkası.
Cuntanın emri ile kurulursa mahkeme,
Adalet aranır mı, bu nasıl muhakeme?
Hükmü verir paşalar, al oku der hakime,
Hakikatleri saklar ol zalimin burkası.
Dünyanın her yerinde İslam kanı akıyor,
Gelen elem veriyor, geçen kurşun sıkıyor,
Kafirin işi zulüm, Müslüman da bakıyor,
Ne zaman dik duracak İslam'ın omurgası?
Mustafa Hoşoğlu
08.06.2014
1.
Burka, tüm vücudu kaplayan ve sadece gözleri açıkta bırakan Müslüman kadınlar
tarafından giyilen uzun bol cübbe.
2.
Hakikatleri örten maske.(Bu tanım şahsıma ait)
Mustafa Hoşoğlu
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Siya Siya
Siya Siya
Kayiğum iki kürek
Çekerum siya siya
Nasıl dayansun yürek
Baluk gibi hamsiya.
Yarum gizli gel bana,
Yürüme şiya şiya
Aşkın kor oldu kalbe
Yaramı kim kaşıya.
Vira dedum takama
Açildum denizlere
Yar yapişti yakama
Aşk yurudi gözlere.
Kendini seven güzel
Kalbine kilit vurma.
Seni de sever biri
Aşkı ara, hiç durma.
Güzeli herkes sever
Çirkinun ne suçi var?
Bir güzelin yüzünden
Yüreğumde acı var.
Ey gönül! sevma dedum
Sözü gazel olani
Seveceksen git da sev
Kalbi güzel olani.
Mustafa Hoşoğlu
11.01.2017
Siya siya: 1-Yavaş yavaş
2-Kürekleri tersine kullanarak sandalı geriye yürütme.
ŞİYA': Görünmek.
Mustafa Hoşoğlu
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Siyonistan
Siyonistan
İlk önce Hitler oldu Yahudi’ye asistan
Sürgün bahanesiyle kuruldu Siyonistan.
Güya kesip yakmıştı Yahudi döllerini
Masumiyet suyuna bandırdı dillerini.
Çakma Yahudilerin biraz girdi kanına
Asil Yahudileri çekti kendi yanına.
Yahudi gitmiyordu kaspedilen yerlere
İsrail devlet kurup başlamalı şerlere.
Bu filimle başladı sürgünün hikâyesi
Şer devleti kurmaktı Hitler’in tek gayesi.
Terken işgal ettiler Müslüman toprağını
Bayrak diye asttılar çaputtan yaprağını.
Kan aktı, yaş döküldü sürgün oldu Müslüman
Ortadoğu’da hava hiç geçmedi ılıman.
Lanetlenmiş Yahudi hedefi büyük tuttu
Dünyada tarih boyu kin kustu salya yuttu.
Aradan kırk yıl geçti uzak kaldı emeller
Şu doksanlı yıllarda başlar yeni temeller.
İmana zulüm için arandı eşgalleri
Siyonist köpeklerin başladı işgalleri.
Krallıklar, Prenslikler kendilerinden çoğu
Demokrasi adına kuruldu nifak bloğu.
Kuklalar onca sene baba dedi aşikâr
Miatları dolunca güya olmuş tehditkâr.
Hakikatler gizlenip başka yöne çevrildi
Büyük İsrail için bu kuklalar devrildi.
Bu kâfirin tek işi kandırmaktır avamı
İsimler değişse de sürdü zulmün devamı.
Hillary seçilse de başa geçirilmiş Trump
Şok bir gerilme ile tüm dünyayı sardı kramp.
Devam eden terörün hep Siyonist’tir başı
Sinsi emel uğruna yaktılar dağı taşı.
Senin adın DEAŞ’tır dendi malum sürüye
Bu terör furyasıyla yok edildi Suriye.
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Dünyada kan dökmektir Siyonizm’in emeli
Büyük İsrail için her vahşetin temeli.
Ümmet birlik olmazsa bitmeyecek tefrika
Kudüs’e başkent diyor kefere Amerika.
Kâfir, kâfirliğini her daim sürdürecek
Ümmetin birliğidir bu işe son diyecek.
Mustafa HOŞOĞLU
07.12.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Skoru Hakem Belirler
Skoru Hakem Belirler
Hazırlıklı gelirler,
Ne olacak bilirler,
Önceden ayarlanmış,
Skoru hakem belirler.
Sen ne yapsay olmayi,
Cepler kolay dolmayi,
Haksızlık narasını,
Sağır kulak duymayi.
Vicdan alçak olunca,
Yayılır pis kokular.
Hukuk satın alınır,
Uymayınca dokular.
Takalar yol alırken
Ağları sara sara,
Hırçın dalgaya karşı,
Set oldu kara para.
Para ile ölçülür,
Vicdanların ederi.
Üç-beş mafyaya teslim,
Adaletin kaderi.
Vesayet, esarettir,
Mahveder milliyeti,
Emirle başa geçen,
Atamaz illiyeti.
Rakipler onbeş kişi
Kuliste çözer işi
Biz yürekle oynarız,
Gerisi namert işi.
Olmazdı söylemimiz
Olmasa gözlemimiz
Otuz sene bekledik
Bitsin bu özlemimiz.
Cepte penaltı hazır,
Öyle emretmiş nazır,
Hesaplar tutmayınca,
Hemen yetişir hızır(!)
Şike varmış derinden,
FİFA bakmış serinden,
Kupa hırsızda kalsın,
Oynatmayın yerinden.
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Mustafa Hoşoğlu
06.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Sohbet
SOHBET
haçan sen sağ olasun
başumuzda kalasun
ne muradun var ise
kolaylukla bulasun...M.H
ne karı soğuk hava
hasret kaldık kara
sana da merhaba
bak girdik Şubata..P.P
karda var ayak izi
izden bulurum sizi
babama rica ettum
al pağa habu kızı...M.H
aklın fikrın karıda kızda
baban netsin bu kışda
çalış geç kalma işde
evde kalacan bu gidişde…P.P
kar yağdi lapa lapa
erit da doldur kaba
dostlarum da olmasa
kime derum merhaba...M.H
dosta kavuşacağum
nasi coşmayacağum
habu güzel günleri
nerede bulacağum...M.H
kar yağar sıra sıra
selam ver arasıra
selam sebat kesince
bak ne oldi Mısırıa...M.H
saltanat geçicidur
halklar hep seçicidur
halka kulak vermeyen
bilmeyirum necidur...M.H
herkes saldurdi pağa
nasi anlatsam sağa
devam edemeyirum
sürdüler beni dağa...M.H
bal olur mi arisuz
kuş yapamaz darisuz
beyükler ne dediler
adam olmaz karisuz..M.H
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arıya petekte bal gerek
aca bir tepsi börek
aşığa mangal gibi yürek
Hoşoğluna hanım gerek..P.P.
nataşa doldi çarşı
koyulmaz cezbe karşı
Perihana bişe de
çıkayi pağa karşı..M.H
ne güzel da konişti
habu Perihan Hanum
pağa kari konişti
çok yaşayasun canum..M.H
pağa oy verursanuz
herkes olacak vekil
eğer inanursanuz
doyururum her şekil..M.H
ula güzel kızi kaptun
şiirler hep yazdun
manileri sen dizdun
milletvekilliği senin neyuna..P.P.
vekil olmayacağum
sizleri yapacağum
kızlar yakişur pağa
başbakan olacağum M.H
laf yetişmeyu saha
muhtarlık bile çok saha
paşbakanlık neyine
hayde git sen işine.P.P.
nataşa doldi çarşı
koyulmaz cezbe karşı
Perihana bişe de
çıkayi pağa karşı..M.H
peşin peşin bulunca
nasilda daldu sevunca
bakıyurum keyfin yerinda
hadi git sen yalunada..P.P
kim sevinmez peşine
bayıldum güneşine
kızlar gibisi yoktur
rastlamadum eşine..M.H
sen git katıl Esra erola
bulsun sana bir kiz
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al eline bir cura
çal oynasınlara ora..P.P.
katılamam esraya
almaz beni sıraya
oraya katılanlar
gideyiler kiraya M.H
ula ev senin neyine
yayla tami yetmiye
sermaye yüklü kediye
kalk git gayri işine..P.P.
çok kızayisun pağa
haçan ne ettum sağa
belki de anlaşiruk
bir yemek deyim sağa..M.H
muhtar evdeki hanum
çok kari ister canum
ben başbakan olunca
bir harem kuracağum..M.H
sizin çöyün yolu dardur
kadina harem ardur
nerde benim sopam
dayağın hası tamam..P.P.
haremde var keramet
yalan diyenler namert
kız hemen dövme beni
haçan azicuk sabret...M.H
ula seni cehenneme atmalu
yandum dedikçe odun çatmalu
senin gibileri meydana asmalu
hemde ibreti alem yapmalu..P.P.
kuş konayi asmaya
asmalara basmaya
sen kıyamazsun pağa
götürmezsun asmaya..M.H
tavşan kaçti dağa
ula şaka edeyum sağa
hanımın durur ağlamağa
ben nasil kıyam bu uşağa..P.P.
çiçek var basmalara
üzüm var asmalara
evde hatun dururken
kim bakar yosmalara..M.H
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ula tüydün sandım
asmada üzüme yandım
kizlarımız has incidir
dünyada haçen birincidir...P.P
kızlarumuz incidur
ben da oni deyirum
inci yalnız bulunmaz
ondan çok isteyirum...M.H
haçan sevmem nataşa
atar beni ataşa
evdeki yeter pağa
hem ağadur hem paşa M.H.
haçen gel şöyla yola
yerlisi var yeter sağa
çayli, findikli, hamsili
fedime, ümmühan, gülli P.P.
kar yağayi yollara
gezemem hane hane
yabancıdan istemem
yerliden üç beş tane..M.H.
manilerimiz tane tane
sen, ben bir tane
topla bunu bir hane
yolla banada bir tane..p.p.
yollar karli buzlidur
haçan gelemem sağa
dost sevgisi gizlidur
nasil anlatsam sağa..M.H.
iltifat özelluğun
fazla şımartma beni
muhteşem güzelluğun
deli edeyi beni.... M.H
harika olan sensun
ben itiraf ederum
içime doğan sensun
sen olmasan biterum M.H
sevup da alamamak
haçan ölümden beter
kaçuracağum seni
bekar kalduğun yeter M.H
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Perihan Pehlivan-Mustafa Hoşoğlu
Mustafa Hoşoğlu
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Solarsın Dedi
Solarsın Dedi
Gözü kara üzüm, saçları gece
Ne için durmadan dalarsın dedi
Dedim sen gönlümü bilmezsin nice
Kapımı boşuna çalarsın dedi.
Bu yürek sen diye atıp duruyor
Hafızam durmadan seni soruyor
Sensizlik kabusu aklım yoruyor
Bu halle tez günde solarsın dedi.
Neden bu gönlümü koydun şifasız?
Sevdalı bir ömür geçmez cefasız
Dedim bak halime, olma vefasız
Bu sözle vebalim alırsın dedi.
Sevdayı görünce durulmaz yürek
Aşk yolu zor imiş, katlanmak gerek
Boynunu düşürür, bükülür bilek
Dersine çok çalış, kalırsın ded.
Güzel gör, bağışla, alıngan olma
Her işi büyütüp hislerle dolma
Şek ile yaşama, saklıyı bulma
Murada ermeden ölürsün dedi.
Her hali büyütüp şerre yorunca
Yuvandan kaçırıp ele varınca
Haberi öğrenip aklın durunca
Saçını başını yolarsın dedi.
Mustafa Hoşoğlu
09.09.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Son Kolfom Uvalose
Son Kolfom Uvalose
Din kardiyam edeses
Olon kokorizisa
Uçah andrizo ipes
Tina naxorizisa?
Eloda eşibağo
Yade sena xamnizo
Da pesam ekağane
Çeğume ce kamnizo.
Deyi emorfo ise
vareya stipo ise
Kladi dis filo udis
Si ndoso fito ise?
Do çefalim ponese
Din kardiyam ol klonis
Deyi sevdaluk eftas
Ukseris na filonis.
Leftokara sorevo
Klisome da kladiyas
Mastika masema en
E koriz i duliyas.
Oki ise makresa
Eğvalis di laliyas
Epero din kondesa
Çeyede i kardiyas.
Si nixta uçimase
Fosiz uk simniyese
Sena anda upero
Epeci çuxniyese.
Pedera anudelis
Sospi u kovalose
Esi olo porpatis
Sonkolfom uvalose.
Mustafa Hoşoğlu
13.03.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Son Pişmanlık
Son Pişmanlık
Duvarımı geldi örttü sarmaşık,
İz kalmadı varmak için karadan,
Anlaşılan işin sonu karmaşık,
Çözümü yok el atmazsa Yaratan.
Ölmem sandım ben bir fani beşerken(!)
“Ne var” dedim yapraklarım düşerken…
Vade geldi, mal mülk ile pişerken,
Farksız kaldım küle dönmüş çıradan.
Dokunmayın dedim azdır amelim,
Uzun yola hiç dayanmaz temelim,
Hem nicedir bilir misin emelim?
Dinlemeden çıkardılar sıradan.
Meğer dünya içi boş bir yalanmış,
Bir hoş seda senden geri kalanmış,
O da yoksa bir tek İblis gülenmiş,
Kimse geri dönemedi oradan.
Arif olan bağlanır mı dünyaya?
Koşamazsan hiç değilse gel yaya,
Bilmez misin her bir şeyi Hakk duya,
Aklın varsa hiç ayrılma veradan.
Helal gitti haram geldi doymadım,
Sırat dendi, mizan dendi duymadım.
Hesap günü yakın dendi saymadım,
Bu pazarda tek İmanmış kar eden,
Mustafa Hoşoğlu
19.02.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Sor..............................O
Sor
Med cezir yüreğim sığmaz kapına,
Virane dünyamı suskun dile sor,
Yüzümü çevirdim iftar topuna,
Asırlık hasreti bülbül, güle sor!
Dertlerim dağ gibi, kim demiş ufak?
Sanki doğmayacak bir daha şafak,
Yasımı sorup da saklarsa afak,
Dumanlı dağlardan esen yele sor.
Ey gönül, sus artık; bıktım ezadan!
Bu kadar çekmedim hiçbir azadan.
Kaderde değilse korkmam kazadan,
Dost acı söylermiş, beni ele sor.
Divane diyorlar, bilmem neylerim?
Adresim meçhuldür yoldan eylerim,
Güftesiz, bestesiz çalar söylerim,
İnsanlar tanımaz, var git çöle sor.
Dermanın izi yok yaşlı dizimde,
Bin acı, bin ah var her bir izimde,
Mutluluk rüyası saklı gizimde,
Dünyanın yükünü çökmüş bele sor.
Mustafa Hoşoğlu
21.05.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Sorasım Gelir
Sorasım Gelir
Kur'anın ışığı gerçek ışıktır
Rivayet görünce durasım gelir.
Bir çok söz vardır ki nefse eşiktir
Yalan yazan eli kırasım gelir.
Ey Nebi! sen bize vahyi bildirdin
Kalpleri Kur'an'la daim güldürdün
Sözün yazılmışsa hemen sildirdin
Aklımı bu yönde yorasım gelir.
Hem ilim ehliydin hem de dirayet
Kur'an dışı yoktur senden rivayet
Gönlünde yokmuydu hayır, inayet?
İmam-ı Azam'a sorasım gelir.
Vehimler yarattık İmana karşı
Deliller ürettik Furkan'a karşı
Hükümler direttik Kur'ana karşı
Kitap'tan cevaplar veresim gelir.
Yahudi, Nasara çarpıttı sözü
Perdeler çekerek kapattı gözü
İslam'a al dedi utanmaz yüzü
Göğsümü yalana geresim gelir.
Kur'an-İlim birdir duysun yarenler
Yatıra kalk diye ömür verenler
Ümmetim yanıyor, nerde erenler?
Akletmeyen kulu yeresim gelir.
Mezhebim Vahiydir, yalan gerisi
Kur'an'da var mıdır mehdi sürüsü?
Haçlıya kul oldu en son varisi,
Aklı pak İmanla öresim gelir.
Yeniden Kur'an'la barışmak için
Gölgesiz ışığa erişmek için
O Duru Pınara karışmak için
Saadet Devrine varasım gelir.
Mustafa Hoşoğlu
26.12.2016
Hakka Suresi Ayet (44-47) ye
göre yazılmıştır.
Mustafa Hoşoğlu
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Sorgular
Sorgular
Helal haram bakmadan yiyip de olan semiz,
Nasihat kabul etmez, kabus olur gölgemiz,
Halime bakmayın der, benim yüreğim temiz,
İman nasip olmazsa öne geçer kurgular.
Tek bildiği inkardır, alimleri beğenmez,
Başkasını inceler, nefsine hiç değinmez,
Fikirleri putlaşmış,Tek Mevla'ya eğilmez,
Tonlarca günah taşır, dirhemleri sorgular.
Sonunu bağlayamaz başlayınca hitaba,
Dalar dalar çıkamaz o belirsiz girdaba,
Kendince yorum yapar görmediği Kitaba,
Beyninde acabalar ruh halini vurgular.
Mevla’m korusun bizi iblislerin şerrinden,
Yüzde dost görünürler, amelleri derinden,
Kokuşmuş küfürleri dökülür her yerinden,
Cürümü kendi işler, tutar seni yargılar.
İzan, irfan sahibi peşin hükümlü olmaz,
İhlas ile bakan göz görüp de nerde sormaz...
Kazan dibi delikse deryayı koysan dolmaz,
Özünü değiştirmez üstündeki sargılar...
Hoşoğlu ne eylesin o da sıradan bir kul,
Günahlarıyla nakıs, hiç bir yönü değil ful,
Sözü muteber olmaz, cebi delik, eksik pul,
"Zekat neyine" diyor kapitalist vergiler.
Mustafa Hoşoğlu
02.05.2011
NOT: Güldeste Şiir Grubunun ortak Şiirinden esinlenerek yazılmıştır.
Dost Kalemler
Aklı ile geçinir,atamaz bir tek taşı
Bulutlara değecek sanki akılsız başı
Haram,faiz eziyet mideye inen aşı
Saracak birgün O'nu ahretteki korkular......Nurgül Guver
Mustafa Hoşoğlu
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Sorma
Sorma
Sanatın zirvesi erbap işidir,
Topacın rengini kahilden sorma.
Bir çırak sanata aday kişidir,
Harcanan emeği ehilden sorma.
Endama bakarsın, ne güzel kalıp!
Meçhule sürükler aklını alıp,
Keşiften acizdir gözü kör kulub,
İnfakın hükmünü bahilden sorma.
Kin ile açılmaz bir gönül gözü,
Hikmete ermeyen kabadır sözü,
Sıradan bir kulum, bilemem özü,
Alemin sırrını cahilden sorma.
Bir işi yapmadan danış babana,
Tecrübe altındır, atma yabana,
Dağların gizemi malum çobana,
Kavalın sesini sahilden sorma.
Renklerin cümbüşü nazardan geçer,
Bir malın değeri pazardan geçer,
Savaşın bitişi hazardan geçer,
Hariçten düşeni dahilden sorma.
Mustafa HOŞOĞLU
17.10.2015
Kulub: Kalpler
Bahil: Cimri
Kahil: Yetişkin
Hazar: Barış
Mustafa Hoşoğlu
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Sorma 2
Sorma 2
Atiyi Hak bilir, meçhul bizlere,
Dünyanın halini eleme sorma.
Zamanın yükünü atma dizlere,
Kalbine düşeni kaleme sorma.
Gelecek hedeftir, kökler mazide,
Her şeyi gören Hak görür bizi de,
Bu dünya kalmadı Mervan, Yezid’e,
Hakikat sırrını zalime sorma.
Bütünü ararken topla tekleri,
Karada yürürken düşün gökleri,
Yeşillik istersen sula kökleri,
Yaprağım düşünce dalıma sorma.
Yaldızlı söz için nazım gerekir,
Edepli kul için tazim gerekir,
Başarı yolunda azim gerekir,
Gafleti ararsan alime sorma.
Akıllı olsaydım çok az gülerdim,
Güzeli çirkinden sezer, elerdim,
Tefekkür içinde affım dilerdim,
Marifet ne diye halime sorma.
Şükürden uzakta nimet bilinmez,
Ermişim demekle ermiş olunmaz,
Kurana sormadan doğru bulunmaz,
Hikmetli Kelamı dilime sorma.
Mustafa HOŞOĞLU
15.06.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Sorma Gardaş Ne Haldeyim
Sorma Gardaş Ne Haldeyim
Bu aşk beni çaldı benden
Sorma gardaş ne haldeyim
Ruhum sanki çıktı tenden
Sorma gardaş ne haldeyim
Hiç dinmiyor gözyaşlarım
Aşktan çatık hep kaşlarım
Her gün sıfırdan başlarım
Sorma gardaş ne haldeyim
Yerde gökte yok bir izim
Feryat figan, dinmez sızım
Sadık dostum garip sazım
Sorma gardaş ne haldeyim
Fikrim ölmüş, aklım firar
Bacı, gardaş halim sorar
Şu ben beni bende arar
Sorma gardaş ne haldeyim
Gardaş dertli, acım ağlar
Anam, babam, bacım ağlar
Gözüm yaşlı, içim ağlar
Sorma gardaş ne haldeyim
Sevda yolu uzak bana
Aşk sanki bir tuzak bana
Hep ağladım, yazık bana
Sorma gardaş ne haldeyim
Mustafa HOŞOĞLU
24.02.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Sorma Gardaş Ne Haldeyim2
Sorma Gardaş Ne Haldeyim
Hayat beni çaldı benden
Sorma gardaş ne haldeyim
Ruhum sanki çıktı tenden
Sorma gardaş ne haldeyim
Vuslat yolu uzak bana
Gurbet sanki tuzak bana
Hep ağladım, yazık bana
Sorma gardaş ne haldeyim
Hiç dinmiyor gözyaşlarım
Neden çatık hep kaşlarım?
Her gün sıfırdan başlarım
Sorma gardaş ne haldeyim
Yerde gökte yok bir izim
Feryat figan, dinmez sızım
Sadık dostum garip sazım
Sorma gardaş ne haldeyim
Fikrim ölmüş, aklım firar
Bacı, gardaş halim sorar
Şu ben beni benden arar
Sorma gardaş ne haldeyim
Gardaş dertli, acım ağlar
Anam, babam, bacım ağlar
Gözüm yaşlı, içim ağlar
Sorma gardaş ne haldeyim
Mustafa HOŞOĞLU
24.02.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Sorulur Bir Gün
Sorulur Bir Gün
Adamlar uçuyor gök ehli gibi(!)
Çok hızlı gidenler yorulur bir gün
Kur'an'dan kaçıyor perili gibi
Kaçanın defteri dürülür bir gün.
Hâdis yalanıyla işlenir şerler
Takvaya bürünüp İmanı yerler
Kur'an"a bak desen sapıttı derler
Kimin sapıttığı sorulur bir gün.
Dinin pazarında figüran onlar
Semaya el açıp yakaran onlar
Kulları göklere çıkaran onlar(!)
Herkesin hesabı görülür bir gün.
Kibirden taşıyor sofu edası
Sorsanız hepsinin Seyid dedesi
Sanırsın her biri inci badesi
İlahi mizana varılır bir gün.
Gelenek din olmuş, dini bilen yok
Kitaba gel dersin, kalkıp gelen yok
Ölüye taparlar, sanki ölen yok
Şirkleri önüne serilir bir gün.
Hakkı dinlemezler, hep onlar haklı
Hiç biri Hubel'den değildir farklı
Gerçek niyetleri dünyada saklı
Mahşerde sineler yarılır bir gün.
Mustafa HOŞOĞLU
23.09.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Sorulur Mu?
Sorulur Mu?
Hep geniş ol düşme dara
Çık diskodan gir şu bara
Kısmetini durma ara
Aşkta zaman sorulur mu?
Coşan yürek durulur mu?
Yatak yorgan, çayır çimen
Marifeti oncs dğmen
Kız geçiyor yetiş hemen
Aşkta zaman sorulur mu?
Coşan yürek durulur mu?
Yine içmiş, yine sızmış
Şeytan bile ondan bezmiş
Islah olmaz, tam bir azmış
Aşkta zaman sorulur mu?
Coşan yürek durulur mu?
Gurur satar, hile dokur
Kendi yazar kendi okur
İçi kaynar fokur fokur
Aşkta zaman sorulur mu?
Coşan yürek durulur mu?
Gezer durur kız peşinde
Esmer, kumral hep düşünde
Sarı buldun yat döşünde
Aşkta zaman sorulur mu?
Coşan yürek durulur mu?
Mustafa HOŞOĞLU
17.03.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Sorun
Sorun
Anlamadım bu işi, öteki bana sorun(!)
Hep hazıra konmayın biraz da akıl yorun.
Çözüm başlamış olur hafızan bulaşınca
Aşkı anlayacaksın kalbine ulaşınca…
Seveceksem severim akşamı bekleyemem,
Yeterince derdim var bir daha ekleyemem.
Sabahın ne suçu var, sürme beni yokuşa,
Bu aşkı bilmeyen yok istersen git sor kuşa.
Emek değersiz olur el değmese hamura,
Bataklık geçilir mi bulaşmadan çamura?
Yürekten istenince yakın olur her uzak,
İnsana geçit vermez bahane denen tuzak.
Mustafa Hoşoğlu
18.11.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Sökmez Ayarın
Sökmez Ayarın
Sömürü üstüne senin varlığın
Ülkemde dolaşma, sökmez ayarın
Anlamış değilim, nedir darlığın
İmanla dalaşma, sökmez ayarın.
Ey kahpe Avrupa! Aç şu yüzünü
Ağzını açmadan bir tart sözünü
Türk Kuşu farklıdır, oyar gözünü
Kıçınla yılışma, sökmez ayarın.
Kafamı bozmasın söyle Merkel’e
Çırpınıp durmasın geçer pergele
Şu faşist Almanya bize dar gele
Kin ile doluşma, sökmez ayarın.
Fino köpek gibi daim hırlarsın
Yırtık don bulunca hemen fırlarsın
Mesleğin ajanlık, sinsi turlarsın
Reise bulaşma, sökmez ayarın.
Bu Millet yücedir, bilir dokunu
Pislikle oynama, alır kokunu
İşkemben içinde sakla bokunu
Halkıma ilişme, sökmez ayarın.
Sürekli sömürdün, ballı parmağın
Her daim coşkulu akmaz ırmağın
Sahada biz varız, çöktü şer ağın
Zorundan gülüşme, sökmez ayarın.
Mustafa Hoşoğlu
09.09.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Sömürü Düzeni
Sömürü Düzeni
Sömürü düzeni puştun elinde
İstemez dünyada iş gitsin düzgün
Adalet kavramı sakız dilinde
Leş ile beslenir gözü aç kuzgun.
Okları çevirmiş masum insana
Düşmandır İmanı taşıyan cana
Ona kul olmazsan rahat yok sana
Ne yese doymuyor, kitabı bozgun.
Hiledir rejimi, köle düzeni
Yaşatmak istemez sırrı sezeni
Hakkı haykırarak tarih yazanı
Görünce kahrolur imansız azgın.
İslamı ezmektir bütün hesebı
Küfründe sınır yok, bilmez nisabı
Kökünde put yatar, İblis nesebi
Masumlar ölürken hiç değil üzgün.
Nifakla beslenmiş sapık ilkeler,
İslama kin kusmuş sözde bilgeler
Mezhep tabanında düşman ülkeler
Hiç biri değildir Kur'ana özgün.
Kafirden beklenmez insani haslet
Dünya denen gemi İmana hasret
İman bir olmazsa Hak yapmaz nusret
Müslüman sürgünde, srsefil gezgin.
Mustafa Hoşoğlu
16.10.2016
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Söndüremedim
Aşk, volkan misali yakıp kavurdu
Hırçın dalga gibi, dindiremedim
Sevdanın yelleri külüm savurdu
Deryaya daldırdım, söndüremedim.
Ne yana kaçtımsa çekiyor beni
Diklenip doğrulsam yıkıyor beni
Nefesim tükendi, sıkıyor beni
Bağrıma taş oldu, sindiremedim.
Git desem gitmiyor, benle kalacak
Bu illet ne zaman bir son bulacak
Aç susuz bıraktı, canım alacak
Mideme bir lokma indiremedim.
Tenim hissetmiyor, gözüm semada
Hayaller tükendi, beynim imada
Dimağım uyuşmuş, aklım komada
Dünyamı durdurdu, döndüremedim.
Sesimi duymuyor, dilim kurudu
Çiçeklerim soldu, dalım kurudu
Gülleri tutmaktan elim kurudu
Ne etsem olmuyor, kandıramadım.
Gülleri kokladım, gül çeker diye
Gönlümü boşalttım yar akar diye
Takamı süsledim, bir bakar diye
Rotamız aşk dedim, bindiremedim.
Mustafa Hoşoğlu
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Söyle Derviş
Söyle Derviş
Söyle derviş nedir aşk denen çile?
Neden hep ağlatır, bilemiyorum?
Kendimi yakmışım ben bile bile
Gülmeyi denesem gülemiyorum.
Yetişmek istedim yola çıkarak
Vuslatı bekledim özüm yakarak
Hakka aşık oldum kula bakarak
Ol Canan gel diyor, gelemiyorum.
Ne zaman incelir kalbin kabası?
Kaç pula satılır vuslat abası?
Üstümde denedim nice libası
Bir derviş hırkası bulamıyorum.
Anlamış değilim, ben neyi seçtim
Yoklukta aradım, bulunca kaçtım
Sadakat duygumu sorguya açtım
Kapımda kal diyor, kalamıyorum.
Fikrim çok karışık, ayarı yoktur
İblis göz boyuyor, hilesi çoktur
Yollar çok olsa da hakikat tektir
Bir duruş al diyor, alamıyorum.
Şek ile yaşamak olur mu caiz?
Kuşkular üstüme ekliyor faiz
Hikmetli bir göze olmadım haiz
Aşk ile dol diyor, dolamıyorum.
Mustafa HOŞOĞLU
06.09.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Söz Eder Bana
Yar diye bir afet düştü ilime,
Günde bin imalı söz eder bana.
Misliyle bir kelam alsam dilime,
Taşları öğütüp toz eder bana
Bir saat unutup anmasam onu,
İçime çekerek banmasam onu,
Ah ile, vah ile yanmasam onu,
Tavuğu büyütür kaz eder bana.
Takatim yetmiyor onca oyuna,
İster ki her zerre gitsin suyuna,
İnanın pes dedim garip huyuna,
Saçının telinden saz eder bana.
İnadı tutunca akıl basmıyor,
Ağzını kapatsan dili susmuyor,
İntikam mesleği, kine küsmüyor,
Kızınca dünyayı buz eder bana.
Üstüme geldikçe alttan alırım,
Sınırı hiç aşmam, orda kalırım,
Ne etsem sonunda eza bulurum,
Bir kelam etmeden yüz eder bana.
İnsafın bağından merhamet derse,
Huy diye yoluma gülücük serse,
Sevdikçe sevgime karşılık verse,
O zaman her yolu düz eder bana.
11.07.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Söz Mü Olacak?
Söz Mü Olacak?
Otuzdan elliye çıktık kazasız,
Umutla yaşımız yüz mü olacak?
Dünyada bir ömür bitmez nizasız,
Yolumuz her zaman düz mü olacak?
Zemheri ayında biçilmez darı,
Şükrünü unutma doysan da yarı,
Yağmurdan kaçarken unutma karı,
Her mevsim bir bahar, yaz mı olacak?
Her işin zamanı, mevsimi vardır,
Bu mevsim dağların tepesi kardır,
Mevla’mın rahmeti en güzel yardır,
Vah demek gönlüne haz mı olacak?
Nefesler zar değil, satma kumara,
Elinden geldikçe çalış imara,
Ahdini unutup yatma çamura,
Güneşe kızmakla buz mu olacak?
Eğriye sarılıp edinme buyruk,
Doğruyu şiar bil, arama uyruk,
Hakkı teslim et ki, olmasın kuyruk,
Sıdk ile yaşasan söz mü olacak?
Mustafa Hoşoğlu
22.10.2013
DOST KALEMLER
'Yaradan bahşetmiş ayvayı, narı
Bu mevsim közlenir, ateşte darı
Yeşilden bıktıysan, bak her yan sarı
Sanma ki her mevsim, güz mü olacak? ' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Laf, anlamayan yiyor falaka
Sözde özü ara, bakma lak laka
Her işin bir vakti vardır mutlaka
Sen istersin diye tez mi olacak....Bayram YELEN
Mustafa Hoşoğlu
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Söze Başlar Bilgece
Söze Başlar Bilgece
Söze başlar bilgece
Zannedersin ermiştir
Yüreğinde doğru yok
Her hileyi dermiştir.
Ayetten söz edene
Sapık denir bu zaman
Yalanın yüzü sıcak
Rağbet görür her zaman.
Zebani görevlidir
Zarar gelmez işinden
Sen haramı uzak tut
Otuz iki dişinden.
Ne zaman zulüm olur
Kurtarıcı beklenir
Binlerce ölüm olur
Dile Mehdi eklenir.
Zerdüşler de bekliyor
Yahudiyle yarışta
Mehdi-Mesih yönünde
İseviler revaçta.
Abdullah bin Sebe'dir
İslama ilk sokan zat
Tam münafik bilinir
Hep Yahudi kokan zat.
En son Mehdi Fetö'yü(!)
Yarı tanrı bilirler.
Küfür için öl dese
Sevenleri ölürler.
Bu yüzden Fetö'cüler
Mehdi diye kaynarlar.
Her dönem rollerini
Gayet iyi oynarlar.
Mustafa Hoşoğlu
08.09.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Sözün Bittiği Yerde
Bir ömür oturulmaz, biraz hareket lazım,
Hayattan söz edilir duman tüttüğü yerde.
Çok kazanmak yetmiyor, bence bereket lazım,
Sabah erken kalkılır horoz öttüğü yerde.
Toprak havaya muhtaç, kazma demek olur mu?
Okur eserler bekler, yazma demek olur mu?
Kör düğüm aşka engel, çözme demek olur mu?
Duygular öne geçer aklın bittiği yerde.
İnsanlık için çalış, düzgün eserin olsun,
Gönül huzuru için adil keserin olsun,
Kazancını helal kıl, varsın nasırın olsun,
Kalplerde adın yaşar namın gittiği yerde.
Hoş seda bekliyorsan pişmiş aşa su katma,
Sözünde hep sadık ol, ölsen çamura yatma,
Şu fani dünya için sonsuz alemi satma,
Merdi dağ taş yad eder mekan tuttuğu yerde.
İlim ol geceyi sil, alim ol kendini bil,
Hoşgörü deryasında aklını meşale kıl,
Tevhidin Nuru ile kalpten lekeleri sil,
Beden ruhla barışık olsun yattığı yerde.
22.02.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Stecis Omon Fitruka
Stecis Omon Fitruka
Stecis omon fitruka
Na inum da koçiyas
Esena naberose
Pos anizis do tiyas.
Elaspam sa kırana
As troğume mamulas
Daris cubadi koçi
Koçina da mağulas.
Da xoliya desoka
Afiso da paleya
Ela semo sos bitim
Asefftam di foleya.
Anda erse so nunim
Ğomundane da matam
Permenose uçerse
Da daklam indan potam.
Ebukaces mi deris
Do matis kloso epan
Eğo sena eğabo
Edaha son kozmopan
Eğvenis sa raşiya
Erayevis di sevdas
Eteresa sa matas
Esi mena eğabas.
Mustafa HOŞOĞLU
08.09.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Su Gider Taşlar Kalır
Su Gider Taşlar Kalır
Saç gider kaşlar kalır
Su gider taşlar kalır
Sevda hasret demektir
Yar gider yaşlar kalır.
Heceler deste olur
Yüreğim histe olur
Aşk acısı çekenin
Her sözü beste olur.
Güneş doğar gün olur
Ay gülümser dün olur
Fakir kaderle yaşar
Zengin çalar ün olur.
Mal kulu arif etmiş(!)
Çok bilen tarif etmiş(!)
Fakirlik alınyazı(!)
Zenginlik marifetmiş,(!)
Hisler hayatı sezer
Akıl rotayı çizer
Güneşi sevmeyenler
Gündüz fenerle gezer.
Gözden düşen bir damla
Bir daha geri gelmez
Aşk ile pişmeyenler
Aşkın halinden bilmez.
Mustafa HOŞOĞLU
02.09.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Suça Rıza Suç Sayılır
Suça Rıza Suç Sayılır
Haksızlık var deyip durma,
İzin verme dürüst isen.
Elin ovup dize vurma,
İş değişir sen dur desen.
Dur demedin, hep izledin,
Kâh seyrettin kâh gizledin,
Yeri geldi sen sızladın,
Dolmayınca cebin, kesen.
Haram yiyen acı bulsun,
Ah okuyan ahtan ölsün,
Güzel yürek daim gülsün,
Güller açsın desen desen.
Doğru konuş, adil düşün,
Hakkı bulmak olsun düşün,
Mazlum için aksın yaşın,
Zalim olsun sana küsen.
Sevgi doldur hep yuvaya,
Yüzün dönsün Hak davaya,
Şükrün ile dal ovaya,
Soğuk olur dağdan esen.
El uzatma yetim aşa,
Edebinle daim yaşa,
Güzel ahlak sinsin başa,
Budur onur, budur hasen.
Mustafa Hoşoğlu
04.01.2014
Hasen: Güzel
Mustafa Hoşoğlu
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Sular Akar Kurnadan
Yaylanın soğuk suyu
Akıp gitmesin boşa,
Ayrılık fermanını,
Mevla’m yazmasın başa.
İndim yayla düzüne
Baktım yarin gözüne
Dünyaları verirdim
Girebilsem gözüne.
Sular akar kurnadan
Kime nasip sormadan
Gözüm yollarda kaldı
Haber gelmez turnadan.
Yıldızlar sıra sıra,
Bak bana ara sıra,
Yardan haber gelmedi,
Yaram döndü nasıra.
Su içerim çeşmeden,
Terim yere düşmeden,
Yar aklımdan çıkar mı?
Yaralarım deşmeden.
Entarisi basmadan,
İki yana bölmesi,
Güneşten daha sıcak,
Nazlı yarin gülmesi.
08.11.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Sultanım...................KB
Sultanım
Aşk, büyüdür; değiştirir kimyanı,
Uç diyorlar, uçulmuyor Sultanım!
Bir bakışa tutsak eder dünyanı,
Geç diyorlar, geçilmiyor Sultanım!
Aşk yolunda her meşakkat revadır,
Gözde serap, kalpte tatlı rüyadır.
Tabibi yok; nazar-ı yar devadır,
Göç diyorlar, göçülmüyor Sultanım!
Aşk camında nefse göre boya var,
Hayali bol, pembe düşler, rüya var
Bin bir nakış, onca desen, oya var,
Seç diyorlar, seçilmiyor Sultanım!
Âşık için yok aşkından ötesi,
Akla gelmez dolup biten vadesi,
Sanırsın ki, ab-ı hayat badesi,
İç diyorlar, içilmiyor Sultanım!
Kırk yıl tutsak eder yârin zülfüne,
Aşın zehir, abın döner morfine,
Sırrın gizli, açamazsın örfüne,
Aç diyorlar, açılmıyor sultanım!
Sesler gelir dağdan, taştan, vahadan,
Semalardan, ovalardan, sahadan,
“Değeri ne, sen haber ver pahadan? ”
Biç diyorlar, biçilmiyor Sultanım!
Aşk, bir taydır; ıslah edilmez huyu,
Düşme, yutar dibi görünmez kuyu!
Eğer Hakka dayanmıyorsa soyu,
Kaç diyorlar, kaçılmıyor Sultanım!
Mustafa Hoşoğlu
29.07.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Surlarda İzim
Surlarda İzim
Beni yolda arama, surlarda izim,
Göğsünü kabartan şarkılardayım.
Mazlumun yaşından gülmedi yüzüm!
Kahramanlık kokan türkülerdeyim.
Sevdamı bir solgun mendile ördüm,
Aşkımı namluya, cepheye sürdüm,
Teyemmüm alarak kıbleye durdum,
Çamura bulanmış sargılardayım.
Kurşunlar yağarken barışı umdum,
Bir rüya diyerek gözümü yumdum,
Vuslatı kalbime, cepheye gömdüm,
Destanlar yazdıran kurgulardayım.
Vatanım uğruna güneşim soldu,
Yavuklum diyerek gözlerim doldu,
Anamın kokusu hasretim oldu,
Ağıtlar yazdıran vurgulardayım!
Mazlumu savunan yiğidi övdüm,
Tutsağa eziyet yapanı dövdüm,
Yurduma saldıran düşmanı kovdum,
Hakkı teslim eden sorgulardayım.
Bir cana haksızlık ettim mi diye?
Dostluğu çıkara sattım mı diye?
Mevla'ya düşmanlık güttüm mü diye?
Cevabım ne diye? Korkulardayım.
Mustafa Hoşoğlu
23.01.2014
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sus Ey Bülbül!
Sus Ey Bülbül!
Sus, ey bülbül! Ruhum boğdun.
Güzel huyun Sertap etme.
Bir tek dertli sen mi doğdun?
Dert saymayı adap etme!
Neden uçtun kondun dala?
Diken değdi döndün ala,
Bir gül için düştün yola,
Dağa taşa hitap etme!
Bülbül, neden dertli başın?
Gözden akar daim yaşın,
Birkaç böcek günlük aşın,
Yüreğini hatip etme!
Süzülürsün dağ arası,
Gülün bekler bağ arası,
Lokum, kaymak, yağ arası,
Buldun ise edep etme!
Sen yok dersen ben var derim,
Sen gül dersen ben yar derim,
Sen od dersen ben kor derim,
Güneş isen mehtap etme!
Başın daim serin olsun,
Dilin ince, derin olsun,
Bir gül kadar narin olsun,
Yüreğini hatap etme!
Yazın kışın belli değil,
Kalbin tektir, elli değil,
Kemanın kırk telli değil,
Nefesini bitap etme!
Bilmem aşkın kararını,
Soramadım yararını,
Hep görmüşüm zararını,
Satmak için kitap etme!
Mustafa Hoşoğlu
06.08.2013
Hatap: Odun,sertlik,
Sertap:İnatçı,asi
Mustafa Hoşoğlu
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Susmak Olur Mu?
Susmak Olur Mu?
Doğrudan yana ol, eğme başını
Haksızlık önünde susmak olur mu?
Hakkı bil, adil ol, çatma kaşını
Mazlumun sırtına basmak olur mu?
Şükürler Mevla'ya görüyor gözüm
Dinleyen yoksa da duyulur sözüm
Derdin var dermanı yakındır çözüm
Allah"tan umudu kesmek olur mu?
İnsanlık içinde yerin bulasın
Fıtratın yönünde tavır alasın
Hiç kimse bulunmaz değil bilesin
Dost acı dese de küsmek olur mu?
Genç karı alırsan mala yapışır
Hatırı puladır, sahte öpüşür
Sis, duman rüzgarla dağda kapışır
Dereden yukarı esmek olur mu?
Çalışmak zor gelir aklı acize
Tembelin huyudur, bakler mucize
Tecrübe zamanla olur vecize
Atanın sözünü asmak olur mu?
İlmi sev, alimle gezmek istersen
Hakikat sırrını sezmek istersen
Temiz bir ortamda yüzmek istersen
Havuzun suyunu kısmak olur mu?
Mustafa Hoşoğlu
21.10.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Sürgün Hislerim
Yüreğim susuyor, aşka duyarsız,
Bilinmez aleme sürgün hislerim.
Mantığım firarda, aklım ayarsız,
Beynimle didişir yorgun hislerim.
Rüzgarlar rotayı çöllerde arar,
Güneşe küs gözüm geceyi tarar,
Tenimin çığlığı kendine zarar,
Kalbime diklenir kırgın hislerim.
Bilinçli değildir dibe dalışım,
Kalbime yük olur nefes alışım,
Yüzeye çıkınca baygın oluşum,
Deryaya karışır vurgun hislerim.
Nefreti görünce savuştum diye,
Yalancı sevgiye kavuştum diye,
Aşkı bilmeyenle seviştim diye,
Sevdalı bakışa dargın hislerim.
Bulutun dostluğu gitmez hoşuma,
Yağmurun damlası değmez başıma,
Nasihat yetişmez coşkun yaşıma,
Sükunet bulmuyor gergin hislerim.
Kışım bitmiyor ki gelsin baharlar,
Pınarlar buz tuttu, bitti buharlar,
Gönül alev dağı, sönmez bu harlar,
Artık zor canlanır durgun hislerim…
24.10.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Sürmeli Sürmeneli.................
Sürmeli-Sürmeneli
Göze sürme sürmeli,
Her bir güzel sürmeli,
Sürmeyi nasıl sürsün,
Olmayan Sürmeneli.
Benim yarim sürmeli,
Doğuştan Sürmeneli,
Dünya malı ne imiş,
Yollarına sermeli.
Sürme çeker gözüne,
Ay yansımış yüzüne,
Gel kaçır beni diyor,
İnansam mı sözüne?
Sepette mandalina,
Asar elma dalına,
Asmanın gölgesinde,
Bakar kahve falına.
Sabah balık çorbası,
Lahanadan sarması,
Yanağını al etmiş,
Şu yayla mıhlaması.
Karşılarım saz ile,
Cilve eder naz ile,
Sanki denizde doğdu,
Balık olur yaz ile.
Sürmesi var,farı var,
Birazcık efkarı var,
Yine de çok şanslıdır
Benim gibi yari var.
Şimdi modadır keşan,
Püsküllü kıza nişan,
Bağımlısı oluyor,
Bu güzele alışan.
Baştımardan aşağı,
İnerim Yeniaya,
Mekanım Çamburnudur.
Tekrar gelsem dünyaya.
Sürmene Köprübaşı,
Yeşillenir yazbaşı,
Bu sene gideceğim,
Özledim kalem kaşı.
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Kara üzüm pazara,
Bir kez sevdim kazara,
Dedi sakla bu aşkı,
Götürelim mezara.
Eğdim fındık dalını,
Yüzü değdi yaprağa,
Dedim vazgeçmem senden,
Girsem kara toprağa.
Hemen kurar horonu,
Göremezsin neşesiz,
Ölüme razı gelir,
Yapamaz kemençesiz.(Nakarat)
Mustafa Hoşoğlu
20.12.2010
Heceler sürmelenmis,
Kinda kilic bilenmis,
Yar yar diye bu gönlüm,
Sabah aksam dilenmis... :)

F.H.Kavak

Bir kız var Sürmeneli,
Birazcık zenne beli,
Kalbe sevda salıyor,
Gül eser cennet yeli.
Yüzünden Ay’a benzer,
Gözünden tattım Anzer,
Kalbime biber sıktı,
Peşinden sürdü panzer.______ Ruhi Turan
Mustafa Hoşoğlu
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Sürmene İ.H.L. 1984 Mezunları
Sürmene İ.H.L. 1984 Mezunları
Bayram vesilesiyle Sürmene’de buluştuk,
Ahmet Hocam hep gelir, O petekte baş arı,
Hatıralar canlandı, seksenleri dolaştık,
Yürekler bir çarpınca boyun eğer başarı.
Mescit’i bilmeyen yok, ilerliyor serinden,
Mehmet genel müdürdür, yükseliyor derinden,
İsmail Doktorumuz, hem de profesöründen,
Çağırmayı unuttuk bizim Şenol Yaşar’ı.
Mönü hep balık idi, yormadık kasapları,
Tatlıdan sonra çaylar düzeltti asapları,
İbrahim Başkanımız öderken hesapları,
Belediyeye kesti zekat ile aşarı.
Hüseyin Peker imam yolu seçti önceden,
Otelcilik dersini aldık Ali İnce’den,
Ahmet Üstün bir alem, sözü seçer inciden,
Recep Hakkın Yolunda, örnek almaz beşeri.
Abdurrahman esnaftır, iyi bilir hesabı,
Bir çokları becerdi devlete intisabı,
Recep İnce de geldi, emniyet müntesibi,
Hemen keser cezayı görünce bir haşarı.
Gözlerim göremedi sınıfın yarısını,
Enbiya temsil etti okulun gerisini,
Başkan dağa çıkardı petekli arısını,
Baldan umudu kestik bari bulsak kaşarı.
Hasan Yavuz uzakta duysa da gelemedi,
Aslan, Enver, Necati, Orhan’lar bilemedi,
Hüseyin’le Şaban’ı Hayrettin bulamadı?
Süleyman İstanbul’da, görür Hülya Avşar’ı.
Ömer Yılmaz nerede, gören varsa söylesin,
İbrahim Yavuz duymaz, bu Mustafa neylesin?
Muammer Yıldız şehit, Allah rahmet eylesin!
Hiç bir an çıkmayacak kalbimizden dışarı.
Mustafa Hoşoğlu
18.10.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Süzer Gözlerin
Yar sana bakınca eğilir başım,
Aklımı yok eder muzır gözlerin,
Kalbime set çekme, dökülür yaşım,
Ruhuma koymuyor huzur gözlerin.
Her biri bir âlem, her biri tekti,
Unutmak istedim efsunun çekti,
Cehennem korunu bağrıma ekti,
Başımı yakmaya hazır gözlerin.
Karşında utangaç yüzüm var benim,
Gönlünü almaya sözüm var benim,
Vuslatı arayan tezim var benim,
Far gibi üstümde gezer gözlerin.
Olmuyor, olamaz sensiz hayalim,
Dünyam cennet olur, olsan iyalim,
Vicdanın yok etme, ihya et halim,
Başıma bin derdi dizer gözlerin.
Aşkın hoş tutarım kırılma diye,
Yabana göz açmam darılma diye,
Dostlara hep derim, ”sarılma diye”
Sanki her halimi süzer gözlerin.
Aklım olsun seni bilecek kadar,
Seninle ağlayıp gülecek kadar,
Sevmişim uğrunda ölecek kadar,
Ağyara bakarsan üzer gözlerin.
23.07.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Süzme Gibi
Kız saçların hüzme gibi,
İnci dişler dizme gibi,
Senden tatlı bir şey yoktur,
Her bir yanın süzme gibi.
Yar edersen beni merak,
Gözümden hiç kalma ırak.
Eğer aşkta usta isen,
Ben olayım sana çırak.
Aşka feda emeklerim,
Koşamazsam, emeklerim,
Gelecekten umut varsa,
Asır olsa ben beklerim.
Yar aklımı alma baştan,
Sevmiyorsan söyle baştan,
Alay etme sevgim ile,
Kalbin değil ise taştan.
Sevgi güldür, emek ister,
Kalbim güldür demek ister.
Hedefinde vuslat varsa,
Sevdiğini sevmek ister.
Sevgi varsa baş koyarım,
Hasret deme, taş koyarım.
Yar vefasız çıkar ise,
Aşk yoluna yaş koyarım.
02.05.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Şafak Yeli Esmeden
Eskiler soya bak der, süse fazla takılma,
Ocağına koyarsan çok çekersin yosmadan.
Ömrün huzurlu olsun, genç yaşında yıkılma,
Fikrinde ısrar etme, barış olmaz susmadan.
Sirenleri hep öter, sanki kömürlü vapur,
Emrine bölük versen peşinden ister tabur,
Bu zamane kızında pek göremedim sabır,
Al kaçır beni diyor onsekize basmadan.
Dağa taşa haykırsam yüreğim boşanmıyor,
Kendine yakışanı her gönül kuşanmıyor,
Dört mevsim bir arada nedense yaşanmıyor,
Horozlar ötüşür mü şafak yeli esmeden.
İhtiraslar geçerse hakikatin önüne,
Yürek takılıp kalır yarınına, dününe,
Kürekler çekilirse akıntının yönüne,
Aşkı nasıl yaşarız gölgelere küsmeden?
Pazarda sevgi yoksa müşteri nefret alır,
Menfaat önde ise sevdalar yarım kalır,
Saygıdan yoksun olan huzuru nasıl bulur?
Şu gönül sancağını yüreğine asmadan.
09.06.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Şahlandı Bordo Mavi
Şahlandı Bordo Mavi
Tam 40 sene bekleduk
Ne rüyadur ne şaka
Şahlandı Bordo Mavi
Geliyor yaka yaka
Şampiyonluk hasreti
Çekilir mi 40 sene?
Şeytanın bacağını
Kıracağuk bu sene.
Yola girdi takamız
Geliyor tüte tüte
Ne Mecnun'uz ne Leyla
Bu sevda aşktan öte
Şampiyonluk hasreti
Çekilir mi 40 sene?
Şeytanın bacağını
Ahan kırduk bu sene.
Fırtına geri döndü
Yandı sahalar yandı
Geçti şike buludu
Saha futbola kandı.
Şampiyonluk hasreti
Çekilir mi 40 sene?
Şeytanın bacağını
Kıracağuk bu sene.
Trabzonda dereler
Bordo-mavi akayı
Şampiyonluk yoluna
Vira ettuk takayı.
Şampiyonluk hasreti
Çekilir mi 40 sene?
Şeytanın bacağını
Ahan kırduk bu sene.
Mustafa Hoşoğlu
20.02.2022

Mustafa Hoşoğlu
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Şakirtlerle Sohbet
Şakirtlerle Sohbet
Severim şakirtleri hepsi birer mahbube,
Hele sohbet anında mevcut ise maklube,
Sohbetle doyamayan doyar çalakaşıkla,
Her şifa o mekanda gerek kalmaz tabibe!
Kimi tüm benliğini,kimi zahiri boyar,
Kimi alır mizana kimi mideye koyar,
Kimse ac bırakılmaz bulunur uygun azık,
Bu mekanlar boş değil giden mutlaka doyar.
Sıkılırım düşünme var bir kaç çay molası,
Meyve ile müzeyyen iki sohbet arası,
Rezzak'ı yadederek nimetine şükreyle,
Rehaveti kaldırır güzel yemek duası!
Yalnız bu kadar değil,kapanmadı hesaplar,
Güzel kazanç değil mi Sima-i Nur Ahbaplar?
Ben adet edinmedim,siz giderken götürün,
Sohbetin tuzu,tadı baklavayla kebeplar.
Avı kaçırmak olmaz değil sıradan şikar,
İnanmasan gel de gör denemekten ne çıkar,
İster Rabbin için gel istersen nefsin için,
Sonuç mutlak kazançtır,hesap gayet aşikar.
Mustafa Hoşoğlu
31.07.2005/Rize
Mustafa Hoşoğlu
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Şampiyonluk Hasreti
Şampiyonluk Hasreti
Sevdali sevdasiyla
Bordo-mavi bakışur
Bu bizum trabzon’a
Şampiyonluk yakışur.
Coşun uşaklar coşun
Suyi çikarun taştan
Biturun şu hasreti
Tarihi yazun baştan.
Trabzon’da dereler
Bordo-mavi akayi
Şampiyonluk hasreti
Canumuzi yakayi.
Şampiyonluk özlemi
Öldürdü çeke çeke
Yerun dibine batsun
Nerden çıkti bu şike?
Hakemler adam olsun
Göze çekmesun perde
Bordo-mavi bayraklar
Dalgalansun her yerde.
Hep ileri, hep önde
Bize yakışmaz mola
Şampiyon olmak için
Uşaklar çıktuk yola.
Para ile oynayan
Sanki gelmiştur göze
Zorla güzelluk olmaz
Hemen dönmeli öze.
Futbolcu yerli olsun
Yüreği milli olsun
Sahaya çıktığında
Amacı belli olsun.
Mustafa Hoşoğlu
05.04.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Şampiyonluk Takamız
Şampiyomluk Takamız
Şampiyonluk takamız
Geliyor öte öte
Ne Mecnun'uz ne Leyla
Bu sevda aşktan öte
Fırtına geri döndü
Rakipler bir bir söndü
Geçti şike buludu
Saha futbola kandı.
Ne yaz bekler ne de güz
Ne kar engel ne de buz
Sahalar yıkılsa da
Bize bütün yollar düz
Coşku sahaya sığmaz
Bizde nemertlik doğmaz
Ahımızı alana
Bir daha rahmet yağmaz
Coşku yaktı, dağladı
Hep seriye bağladı?
Bozuldu tüm oyunlar
Şikeciler ağladı.
Futbol bizim anımız
Hep temizdir kanımız
Bize Trabzon derler
Bordo-mavi şanımız
Bakmayın sağa sola
Bize yakışmaz mola
Şampiyon olmak için
Uşaklar çıktık yola.
Trabzonlu her yaştan
Suyi çikarır taştan
Bitirin şu hasreti
Tarihi yazın baştan.
Mustafa Hoşoğlu
10.02.2022
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Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şanı Yüce Eren'ler
Şanı Yüce Eren'ler
Yaşın on beş olsa da
Coşarsın Vatan için
Bu Milletin bağrında
Yaşarsın Vatan için.
Kahpeliğe doymuyor
Şehit kanı derenler
Bir ölür bin doğarlar
Şanı yüce Eren'ler.
İt sürüsü bozuldu
Gözü Maçka'ma dikti
Bütün kahpeler gibi
Yine çocuğa sıktı.
Ülkem pabuç bırakmaz
Kanı bozuk mitlere
Karadeniz dar gelir
Sizin gibi itlere.
Ey şerefsiz, pis çakal!
Karga yemez şişini
Taprağında istemez
Karadeniz leşini.
Pis kanın zehir olur
Maçka Derelerine
Sen ancak yem olursun
Lağım farelerine.
Mustafa Hoşoğlu
12.08.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Şefaat
Şefaat
Şefaat Hakta hafi,
Kul kula olmaz nafi,
Aracılar olmasın,
Mevla’m her kula kafi.
Hak göndermez aracı,
Nebiler bir elçidir.
Nebiden başka diyen,
Olsa olsa falcıdır.
Nebi, Hakka uyun der,
Hüküm koyan tek O’dur,
Diğer yol şirke gider,
Kur’an’ın özü budur.
Allah gören, duyandır,
Kitabı çok ayandır.
Nebiler put yıkarken,
Demez sırtın dayandır.
Cahilliye devrinden,
Günümüz daha beter,
Şeyhe put demek için,
Yalnız Fatiha yeter.
Hubel, Lat, Uzza, Menat,
Hepsi insan idiler.
Onları putlaştırıp,
Allah dostu dediler.
Mevla, şah damarı der,
Şeyhle dolaşmaz imiş.
Şeyhsiz dualarımız,
Hakka ulaşmaz imiş(!)
Her müşrik inancını,
İfşaya utanırdı,
Aracı kullanarak,
İmanlar budanırdı.
Mustafa Hoşoğlu
26.04.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Şehit Muhammet Mursi
Şehit Muhammet Mursi
Kafire eğilmedin, şerefinle dik durdun
Sarsılmaz İmanınla küffarı kalpten vurdun
Siyonizme kaleydin, Nasara'ya bir surdun
Sen Nebinin komşusu Şehit Muhammed Mursi.
İktidara gelince Imanını sordular
Tüm satılmış hainler etrafını sardılar
Hain bir darbe ile zindanlar sürdüler
Sen Nebinin komşusu Şehit Muhammed Mursi.
Mahkeme salonuna sen sağlıklı gelmedin
Bildiğim tek bir şey var: Ecelinle ölmedin
İslam tuzaklı diye ömür boyu gülmedin
Sen Nebinin komşusu Şehit Muhammed Mursi.
Batıya kul olmadın buna nefret duyuldu
Şu melun İsrslden pis kokular yayıldı
Filistine özgürlük istemen suç sayıldı
Sen Nebinin komşusu Şehit Muhammed Mursi.
Şu Refah sınırından hayat yeniden başlar
Kapıları açınca küstü imansız başlar
Etrafına yığıldı küfür bilinen taşlar
Sen Nebinin komşusu Şehit Muhammed Mursi.
Zulmü onaylamadın, bu işten hep sıkıldın
İsrail terörünün karşısına dikildin
Başka suçun yok idi sen bu yüzden yıkıldın
Sen Nebinin komşusu Şehit Muhammed Mursi.
Mustafa Hoşoğlu
19.06.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Şehit Süleyman
Şehit Süleyman
Düşmanın sinsi planı
Yanaştı usul usul
Genç yaşta Süleyman’ı
Toprağa koydu Musul.
Silinmez yetim yaşı
Her zaman eğit başı
Yürekler dile gelse
İnletir dağı taşı.
Neydi evladın suçu?
Yaş döktü birden üçü
Şehidin kanı akar
Mevla’m unutmaz öçü.
Ayşenur Fatmanur’u
Nasıl teselli eder?
Furkan’ın öfkesinde
Vatan sevdası tüter.
Şanlı Bayrağımadır
Coşan bu sevgi seli
Şehit veririz ama
Kırarız kahpe eli.
Sabriye’n toprağına
Açıp bakamam dedi
Durdu Kalopotamos
Daha akamam dedi.
Bağrına taş basamaz
Matem bağlarken felek
Kuzum diye yaş döker
Fedakâr anan Melek
Adem arkadaşınla
Dalda birer güldünüz,
Kalleşler Cehenneme
Siz Cennete güldünüz.
Ağladı bütün Rize
İyidere buz tuttu
Dik durdu Dursun amca
Hasreti yaşla yuttu.
Ey şehit, sen ağlama!
Sanadır Hakkın sözü
Vatan sağ olsun dedin
Budur İmanın özü.
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Mustafa HOŞOĞLU
28.08.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Şehit Yuvası
Şehit Yuvası
Yaş ile doludur şehit yuvası
Ananın göğsüne düşer alevler.
Babalar metindir, Haktır davası
Sustukça boyunu aşar alevler.
Ablanın ninnisi yetmez bebeye
Kardeşin feryadı çıkar tepeye
Mümin’in niyazı düşer Kâbe’ye
Yavrunun düşünde coşar alevler.
Gözde yaş, kalpte kor neylesin ana?
Merhamet İmansız gelmez cihana
Kâfir vampir olmuş doymuyor kana
Cepheden cepheye koşar alevler.
Hüzünle süslenmiş minik beşiğin
Başında sabahlar Cennet aşığın
Kalbine güç verir sevda ışığın
Vuslat yollarını deşer alevler.
Ana-baba, eş, dost gururun yaşar
Bu tatlı hasrete melekler şaşar
Şehitler diridir, bilemez beşer
Birikmiş yaşları boşar alevler.
Kahraman doğsa da her bir ferdimiz
Masuma kol kanat asil derdimiz
Ölümü sevse de Şanlı Ordumuz
Milletin bağrında yaşar alevler.
Sen şehit oğlusun, şehittir şanın
Ya güldür ya bayrak mübarek kanın
Burçları Hilalle süslü Vatanın
Bir Yıldız kayınca şaşar alevler.
Dilinde tekbirler Hakka yemindir
Şehadet geninde, Cennet senindir
Cennetin kokusu kanlı tenindir
Bu gönül aşkınla pişer alevler.
Mustafa Hoşoğlu
05.03.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Şerefsiz!
Şerefsiz!
Cesareti zannediyor urbada
Miskin miskin yatar kalkar şerefsiz!
Nato kulu, aklı fikri darbede
Kah bir Yunan kah bir Bulgar şerefsiz!
Şerre aşık, ona yakmış abayı
Her kadehte kaldırıyor kupayı(!)
Nato yap der, olurlar kabadayı
Kazık yerken tozu silker şerefsiz!
Bu gün ordu ne yapiyor sormuyor
Karabağ'ı, Akdeniz'i görmüyor
Suriye'ye zaten aklı ermiyor
Tam bir kütük, sorsan dülger şerefsiz!
İhanetsiz bulamazlar terapi
Gerçek gibi sanıyorlar serabı
Bir kadehle sanır oldum Farabi
Peçen yoksa göze çül ger şerefsiz!
Nu utanır, ne hak bilir soytarı
Halin vahim meşgul etme baytarı
Yalağında sanki kalmamış tarı
Kuş sütüne biraz bal kar şerefsiz!
Açık söyle, geveleme rumuzu
Duymadın mı sen şu 15 Temmuzu?
Halk sevmedi senin gibi domuzu
Yiğit Gazileri gel gör şerefsiz!
Biz çok gördük Batı'dan esenleri
Hep sahtedir uygarlık desenleri
Yedin içtin, şişirdin basenleri
Doyurmadı helal bulgur şerefsiz!
Mustafa HOŞOĞLU
05.04.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Şerefsiz!-2

Şerefsiz!-2
Kıçı vermiş NATO’nun kucağına
Emir alır, namus satar şerefsiz
Odun taşır düşmanın ocağına
Konuştukça hepten batar şerefsiz!
Söylesene, Vatan için ne yaptın?
Hakk yerine gittin Joni’ye taptın
Uzatılan her bir kemiği kaptın
Yat deyince hemen yatar şerefsiz!
Sen mi aldın Karabağ’ı düşmandan?
Ne halt olur senin gibi şişmandan?
Ne kazandın şerre bayrak açmandan?
Hep düşmana alkış tutar şerefsiz!
Suriye’de sen mi zafer kazandın?
Afrika’ya hangi elle uzandın?
Savaşlarda sen plajda gezendin
Hak etmeden haram yutar şerefsiz
İhaneti görev bildin kendine
Yedin içtin, villa aldın kendine
Kahpeliği hak mı bildin kendine?
Bilir bilmez atar tutar şerefsiz!
Düşmanına ömür boyu yavaştın
Asker idin, söyle kimle savaştın
Hep beleşten rütbelere kavuştun
Utanmadan güya öter şerefsiz!
Boşa ötme, sen tam bir yumuşaksın
Paşa değil, sen ancak bir uşaksın
Asker değil, yavşak oğlu yavşaksın
Közü sönmüş, boşa tüter şerefsiz?
Mustafa HOŞOĞLU
06.04.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Şer-i Meseleler
Şer-i Meseleler
Ramzan gelir gelmez
Sualler de çoğaldı
Eskiden medya yoktu
İletişim doğaldı.
Sakız oruç bozar mı?
Sinek şarkı yazar mı?
Müftü beye soralım
Çok uyusam kızar mı?
Memleketin Faroz mu?
Pilajınız Yoroz mu?
Kurbanın en makbullü
Tavuk mudur, horoz mu?
Sahur nedir, imsak ne?
Cevaz nedir, yasak ne?
Fecr-i sadık ne imiş?
Tek horoza uysak ne?
İşin içinden çıkın
Bana sormayın bugün
Bulun bir dans hocası
O versin şer-i hüküm.
Acep hangisi yasak?
Çaktırmadan bal yesek
Orucumu sen koru
Yarabbi af et desek.
Fal ile tutsak oruç
Bugün ne diyor buruç?
Yüreğinde var ise
Nefreti eyle huruç.
Balık oruç tutar mı?
Hamsiyi çığ yutar mı?
Oruçtan korkmayanlar
Vatanını satar mı?
Aç olanı git ara
Cebine koy az para
Ona da bir tütün sar
Sen içerken Malbora.
Havlı yoksa püskül at
Saysan bitmez müşkülat
Sorunları çözmede
Lazım onca teşkilat.
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Gönlün yoksa sefer et
Ağırlasın sefaret
Batı herşeyden muaf
Orda yoktur kefaret(!)
Soru soran af olsun
Bu niye tuhaf olsun?
Sevip de anlamayan
Vergiden muaf olsun.
Mustafa Hoşoğlu
27.05.2017
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şeytan
Şeytanı taşlamayı
Görev bildik Mina'da
Şeytanlık kim yaparsa
Taş atılsın ona da.
Çalışmaya gözün yok
Hak etmeden kaparsun
Şeytanı sevmem dersun
Her hileyi yaparsun.
Helali konuşanın
Haramda dişi olmaz
Şeytanı sevmeyenin
Şeytanca işi olmaz.
Şerre meyli olanı
Ası duygular seçer
Şeytanı öldürse de
Yerine İblis geçer.
Çobana ne verirsen
Çoban onu güdecek
Seytanın işi mi yok?
Seni takip edecek.
Bir kula hakikati
Beyan edince şaşar
Şeytanı sana sorar
Oysa içinde yaşar.
Başında saçın yoksa
Berber bakar mı sana?
Yüzecek yatın yoksa
Sular akar mı sana?
Mustafa Hoşoğlu
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Şeytan İle Uyuyan
Şeytan İle Uyuyan
Peygamberler ölse de
Peygamberlik ölmedi(!)
Ermiş kul olduğumu(!)
Birçoğunuz bilmedi.
Şeklime aldanmayın
Gönülden bakın bana
Bende lazer kiti var(!)
Her mekân yakın bana(!)
Erdem sahibi kullar
Her bir naneyi yemez
Tevazu anlayışım
Kerametim var demez(!)
Çoğu zaman uçarım(!)
Nadir kalırım yaya
Ben her gün birkaç sefer
Çıkar inerim aya(!)
Kadrimi bilmez bu halk
Sevmeyenim de vardır
Kalp gözüm açık ama(!)
Çoğunun ufku dardır
Doğa benim emrimde(!)
Kontrolümde her olay(!)
Nasıl olur demeyin
Şeyh için her iş kolay(!)
Şeytanlar vardır ama
Nefsimi yoklayamaz(!)
Bana mürit olmayan
Cenneti koklayamaz(!)
Şeytan ile uyuyan
Şeytan ile uyanır
Rüyada Allah ile
Konuştuğunu sanır
Mustafa HOŞOĞLU
14.07.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Şiir Gözlüm
Şiir Gözlüm
Nazarın mecnun etti, akıl ver divaneye,
Artık çıkmaz sokaklar yol bana şiir gözlüm!
Savruldum rüzgarında, dolandım pervaneye,
Yollarında kayboldum, gel bana şiir gözlüm!
Gözlerinin ufkunda yolculuktur merağım,
Seyyareler peşimde, Samanyolu durağım,
Seni hatırlatmayan yıldızlara ırağım,
Sensiz dağlar, ovalar çöl bana şiir gözlüm!
Okumakla biter mi, tarihtir o gözlerin?
Gölgen damarımda kan, mutluluktur izlerin,
Yeter ki kulak duysun, şifadır tüm sözlerin,
Yüreğimi terk etme, kal bana şiir gözlüm!
Sevdanın habercisi doğan her yeni şafak,
Sana vuslat umudum yeşerir ufak ufak,
Bakışların doyumsuz, her gözün sonsuz afak,
Cesaret bulmam için gül bana şiir gözlüm!
Şu gizemli hayalin gökleri dolaştırır,
Kalbim fırtınaları rüzgarla dalaştırır,,
Yaşımı yeryüzüne bulutlar ulaştırır,
Söndür aşk ateşimi, dol bana şiir gözlüm!
Aklım beynime düşman, yüreğim barışmıyor,
Dostlarım yüz çevirdi, halime karışmıyor,
Haritalar silindi, pusulam çalışmıyor,
İzlerin ne tarafta, bul bana şiir gözlüm?
Dudağım kalbimle bir, hep seni ileniyor,
Ciğerimde kör hançer, sevginle bileniyor,
Gönlüm aşk pazarında, sevdanı dileniyor,
Mutluluk iksirini al bana şiir gözlüm!
Simanı her temaşam haydan aladır bana,
Ayrılıktan söz etmen, bil ki seladır bana,
Sensiz yaşamaktansa ölmek evladır bana,
Öldürücü okunu sal bana şiir gözlüm!
Mustafa Hoşoğlu
04.02.2012
DOST kALEMLERDEN
'Düşmüşüm onmaz derde, dolmuyor işte çilem
Seni nerde bulayım, bir selam gönder bilem
Hayattan günden güne koparken nasıl gülem
Uzattığın tek bir gül, dal bana şiir gözlüm...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
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Askindan dile dusmus o garip mecnun benim
Yaz gunu guneste yok, gulusundeki nur senin
Ben bu candan bikmisim bana bir hancer verin
Sensiz yasamak bile zulm bana siir gozlum.....SANİYE BOZLU
seni görünce aşkınla eridim.bittim
cilvelerinle gönlümü aldın da gittin
sensizlik okuyla sinemi nasıl deldin
beni sensiz bırakma gel,gel şiir gözlüm.........rözer
Mustafa Hoşoğlu
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Şiir Nasıl Olmalı?
Şiir Nasıl Olmalı?
Serbest şiir yazamam, sıradan gelir bana,
Uyak, ayak, redifi olmazsa olmaz şiir,
Güzel duygularımı nasıl sunarım sana?
Kalemim namelerle dolmazsa olmaz şiir.
Serbest şiir nedir ki; şekli bile hoş değil,
Sütun görünümü yok, satırları eş değil,
Bir sofraya serpilmiş ama yenmez, aş değil,
Seyrederken yüzüme gülmezse olmaz şiir.
Karda, kışta dinleyen hissetmeli yazımı,
Namelerin uyumu inletmeli sazımı,
Satırlar arasında yar görmeli nazımı,
Gözlerim hayallere dalmazsa olmaz şiir.
Seçip yerleştirmeli sözcüklerin hasını,
Anında dağıtmalı gönüllerin yasını,
Kan olup dolaşmalı damarını, kasını,
Hatırlarda bir asır kalmazsa olmaz şiir.
İçime huzur salsın bulaşmadan kerihe,
Gezdirsin semalarda, komşu etsin Merih’e,
Alıp götürsün beni uzaklara, tarihe,
Efkarımı maziye salmazsa olmaz şiir.
Şiir; ahenkli olur, duruşu asaletli,
Heceler satırlara dağılır adaletli,
İfade ruhu okşar, vurgular azametli,
Kulakların pasını silmezse olmaz şiir.
Böyle yazarım diye siz bana inanmayın,
Ölçüsüz şiirlerin hikmeti yok sanmayın,
Delillere sarılın, varsayıma kanmayın,
Atılan taş hedefi bulmazsa olmaz şiir.
Mustafa Hoşoğlu
21.10.2011
Dost Kalemlerden:
her şirde mutlaka derin anlam omalı
Okuyan şiir sever düşünceye dalmalı
eleştiri taşlama tam yerini bulmalı
taşlar tamda yerine değmezse olmaz şiir.......Şair Yusuf Değirmenci
Sen var ya hoşunoğlu,güzel laflar edersin
Doğruyu bulur ordan tam dikine gidersin
Son dörtlükte kendini bir kenara itersin
Başı sonundan akıl çalmazsa olmaz şiir...Ahmet Arslan Hadimi
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'Düşündüklerim sığmaz, hecelere ne yapsam
Rediften uyak yapıp, hileli yola sapsam
Açsam dost sayfalardan, biraz kafiye kapsam
İki tutam saç kalmış, yolmazsam olmaz şiir...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Mustafa Hoşoğlu
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Şiirde Ayak
Şiirde Ayak
Yazması çok kolay ayak olmasa,
Şiirden hiç korkmam,korkum ayaktan,
Nasihat güzel de,dayak olmasa
Hakime ifade verdim ayaktan.
Üstadım uyardı: Sordu ayağı,
Bir daha olmasın yersin dayağı,
Kendime gelmedim,korktum bayağı,
Karıdan değildir, derdim ayaktan.
Güzeli severim,saygı duyarım,
İltifat bulunca hemen sunarım,
Çiçeğin hasına uçar konarım,
Bahçeden goncayı derdim ayaktan.
Kalemim yazmazsa açarım uçtan,
Bayrağı severim, indirmem burçtan,
Mahkeme tanımam,kaçarım suçtan,
Vicdani kodese girdim ayaktan.
Lekeler bulaştı sildim azamı,
Gaflete düşünce kıldım kazamı,
Yargıçlar gelmeden verdim cezamı,
Kalemin ucunu kırdım ayaktan.
Fareler kemirdi iplik ağımı,
Çakalı kovunca sevdi dağımı,
Uykumu kollayıp yedi bağımı,
Elleri masummuş,sordum ayaktan.
İçeri buyurdum kapı çalanı,
Keşfedip ayrıldı evi,alanı,
Duyunca şaşırdım onca yalanı,
Hırsızı saklama, gördüm ayaktan.
Kollamak kolay mı akla alınca,
Anahtar uydurup,kırıp açınca,
Şakinin peşine koştum kaçınca,
Dur dedim,durmadı,vurdum ayaktan.
Şatoyu satmadı ağam azlığa,
Hayali konforu serdim yazlığa,
Sinekler uçuştu kovdum sazlığa,
Pabucum yapışmaz,gerdim ayaktan.
Şeytanı azlettim,derman vermedim,
Nefsimi istedi,ferman vermedim,
Yolunu kapattım,kervan vermedim,
Salladım şamarı,yordum ayaktan.
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Mustafa Hoşoğlu
25.06.2011
Ey dostum sen de yok herkeste hile,
Hileye girmeyen çekiyor çile,
Menzile varılmaz bu gidiş ile,
Yorgunu yokuşa sürdüm ayaktan.... Ereni
Mustafa Hoşoğlu
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Şiirin Kızı
Şiirin Kızı
Hangisini sayayım, bir değil özelliği,
Bütün dünyaya bedel kalbinin güzelliği,
Marifet deryasıdır,binlerce izelliği,
*Şiirin Kızı diye benim bir bacım vardır,
*Bir gün yüzün görmesem tarifsiz acım vardır.
Nadide bir sudedir hoşgörü dünyasında,
Zenginliği tarifsiz dostluğun sofrasında,
Karanlıklardan eser bulunmaz aynasında,
*Şiirin Kızı diye benim bir bacım vardır,
*Sahranın ortasında yeşil ağacım vardır.
Yıldızlar ışığını onun ruhundan alır,
Nazar ettiği yerde nuru ebedi kalır,
Bütün dertli yürekler huzuru onda bulur,
*Şiirin Kızı diye benim bir bacım vardır,
*Başımda taşıdığım safirden tacım vardır.
Gizeminden mülhemdir huzur veren boyalar,
Varlığına borçludur cennet kokan rüyalar,
Şahsında müteşekkil umut saçan hülyalar,
*Şiirin Kızı diye benim bir bacım vardır,
*Ab-i hayat iksiri, özel ilacım vardır.
İlmi ile süslenir çağımızda mektepler,
Sıralardan yükselir ilim,irfan,edepler,
Pigmentiyle renklenir göz dolduran edipler,
*Şiirin Kızı diye benim bir bacım vardır,
*Erişmek istediğim özel miracım vardır.
Benliğime uymuyor artık fason imalat,
Vicdanıma dokunur şer olan muamelat,
Yarınlarım aydınlık,hedefimde kemalat,
*Şiirin Kızı diye benim bir bacım vardır,
*Yolu hep erdem olan sağlam aracım vardır.
Mustafa Hoşoğlu
09.08.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Şimdi Dinle Sözümü
Şimdi Dinle Sözümü
Uyuyan güzel olur
Güzeller özel olur
Güzelin her nidası
Kulağa gazel olur.
Tek kişilik bu şehir
Sen gidince boş kaldı
Kalbimdeki yerini
Bugün hasretin aldı.
Elektrikler gidince
Suç dizide aranmaz.
Kalpte muhabbet yoksa
Bir gönüle yaranmaz.
Kar yağar sine sine
Yarun elbisesine
Yarum çağırdi beni
Koştum sevda sesine.
Kar yağmiştur dağıma
Yere indi dallarum
Buz kapidan bakayi
Eyi değil hallarum.
Hemen oku yüzümü
Geciktirme çözümü
Sonra sözüme gelme
Şimdi dinle sözümü.
Mustafa Hoşoğlu
17.12.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Şimdi Piknik Havası
Şimdi piknik havası,
Nerde hamsi tavası?
Izgara dumanından,
Kayıp kuşun yuvası.
İki kelle bir bardak,
Yine şenlendi çardak,
Vak vak edip durmayın,
O işi yapsın ördek.
Oturun, salınmayın,
Afacan bilinmeyin,
Sözlerim ortayadır,
Siz sakın alınmayın.
Çaylar tavşan kanından,
Dikkatli geç yanından,
Eğer içmem diyorsan,
Efkar gitmez canından.
Yalnızlık güzel ama,
Sensizlik olmasaydı.
Gözlerim ıslanmazdı,
Yüreğim dolmasaydı.
Bağlamışsın başına,
Çömber diye keşanı,
Madem çok seveyisun,
Gel yapalum nişani.
12.03.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Şimdi Yedum Hamsiyi
Şimdi Yedum Hamsiyi
Şimdi yedum hamsiyi
Üstüne çay içeyim
Her şeyden geçerum da
Yardan nasıl geçeyim?
Bahçede var lahana
Pişir da koy sahana
Ğuliya gibi nimet
Gelmemiştur cihana.
Fasulyanın turşusu
Benzer yarun kaşına
Kuymağı yapamayan
Yaşamasun boşina.
Sütü yoğurt eyledum
Koydum oni yayığa
Tam bir saat salladum
Sanki bindi kayığa.
Mandalina dallari
Gölge etti yollari
Naz eder cilve eder
Kız yerum o ballari.
Çiçeklidur eteğun
Bal vermeyi peteğun
Bir birini tutmayi
Günden güne deduğun.
Mustafa Hoşoğlu
03.11.2017
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şöyle Böyle
Köyde esen rüzgardan
Denizler kabarır mı?
Ağacın dalı gitti
Kökünden koparır mı?
Ruzgar denizden eser
Dağlar önünü keser
Eğer dağlar olmasa
Yerde kalmaz bir eser.
Bir çuval ütü yaptım
Evin karısı gibi
Kollarım güçsüz kaldı
Dalın kurusu gibi.
Oturdum cam kenarı
İçerum cigarami
Hangi kara kedidur
Yarla bozdi arami.
Bugün 23 Nisan
Çocuk olsun her insan
Her kes duydu sesimi
Vefasız sen de duysan.
Çok yazar çok çizerum
Kalem olsam bezerum
Beni yerde sanmayun
Havalarda gezerum.
23.04.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Şu Bahtıma Sükut Düştü Düşeli
Şu Bahtıma Sükut Düştü Düşeli
Şu bahtıma sükut düştü düşeli
Muhabbet demledim yüreğimde ben
Yuvarlak dünyada dostluk köşeli
Yine de olmadım kadere küsen.
Bu günüm bir daha geçmez elime
Her günüm koşuyor hızla ölüme
Ecel denen şerbet değdi dilime
Şu yeller nerede, baharı esen?
Kıskanan yürekten huzur içilmez
Güzellik uğruna dostluk biçilmez
İnsanlık erdemi yolda seçilmez
Fikirler ölünce kaybolur desen.
Bir sabit fikirli bil ki delidir
Gerçeği görmeyen insan ölüdür
Sevmeyi öğreten yürek dilidir
Sevgi pınarını egodur kesen.
Öğrenmek düz yoldur, anlamak yokuş
Ayna bir olsa da farklıdır bakış
Sanat ruh işidir, her gönül nakış
Dikeni gül eder bülbül-ü lisan.
Hoşgörü, bal ile dolu bir tastır
Merhamet erdemli kalplere hastır
Sevgisiz hayatın meyvesi yastır
Aşkı zirve yapmaz sevgiden kısan.
Mustafa Hoşoğlu
02.07.2020
Mustafa Hoşoğlu
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Şu Bizim Sevdamız
Şu bizim sevdamız olmadı sakin,
Mutluluk ararken hep acı içtik.
Acılar içinde kavrulduk, lakin,
Kolayı dururken zorunu seçtik.
Hayata küssek de olmadık kırgın,
Fırtına sonrası düşmedik yorgun,
Gönlümü avuttum, koymadım dargın,
Kanatsız kalsak da yine de uçtuk.
Sevdamız yürekte bizler gibiydi,
Her daim, her yerde özler gibiydi,
Ayrılık değince sızlar gibiydi,
Kapanan yolları yeniden açtık.
Yar ile paylaştım vuslat ağrımı,
Tazeledim durdum aşka çağrımı,
Sevdama adadım yanık bağrımı,
Ovalar kovunca çöllere kaçtık.
Düşmanın şerrini görmezden geldik,
Yegane yardımı biz bizden bildik,
Gözden akan yaşı tenhada sildik
Hüzün bekleyene mutluluk saçtık.
Aşka yalan diyen dile şaşarım,
Aklıma geldikçe coşar, taşarım,
Kapımı çalarsa tekrar yaşarım,
Biz kalbe iş diye sevmeyi biçtik.
09.04.2016
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şu Gönül Ufkumun Sınırı Yoktur
Şu gönül ufkumun sınırı yoktur
Aşkın deryasına batıp çıkıyor
Hakikati görmez, hayali çoktur
Bildiği her alem sevda kokuyor.
Gözünü kapatır arar ışığı
Aşk ile yandıkça sever aşığı
Gülün kokusunda bulur maşuğu
Fikrindeki her yol aşka çıkıyor.
Gönülden gönüle tozmayı sever
Her işi aşk ile yazmayı sever
Sevgisiz yuvayı bozmayı sever
Gönül pınarından sevgi akıyor.
Güldürmeyen anı kıştan sayıyor
Deryanın suyunu yaştan sayıyor
Aşk kokan günleri baştan sayıyor
Hasretin yelleri bağrın yakıyor.
Gönül bu, dinlemez ne desen ona
Ne bulsa savurur, ayırmaz fona
Aklını uçurmuş, gidişat fena
Camları kapatmış damdan bakıyor.
Hoşoğlu hoş demez, sakalı yoktur
Vahyi görmiyenin mürşidi çoktur
Şeytana uyanın sapması haktır
Doğuştan bilmişler gazel okuyor(!)
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şu Hayat
Şu Hayat
Şu hayat kah lay lay lom
Kah ya sabır nokta com
Bazen kalbime sükün
Bazen düşüyor dom dom
Bilen yok rotasını
Bulan yok ortasını
İnce yerden kopar mı?
Söylesen hatasını.
Kah tazedir kah bayat
Anlamadım ne hayat
Ne etsen mutlu olmaz
Vur enseyi sen de yat.
İşte hayat, işte ben
Kazma kürek işte ben
Bir gün gülerim diye
Yaşıyorum düşte ben.
Kalbe düşen efkar mı?
Ne etsen elde kar mı?
Hep günü yaşıyoruz
Yarını bilen var mı?
Kiminin varı çoktur
Verene şükrü yoktur
Hoşoğlu nakıs bir kul
Umudu Yüce Haktır.
Mustafa Hoşoğlu
18.01.2022

Mustafa Hoşoğlu
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Şu Sevdanın Ateşi
Şu Sevdanın Ateşi
Ela-kahve arası
Gözlere bakılır mı?
Şu sevdanın ateşi
Çırasız yakılır mı?
Yarını düşünmedim
Yollarına düşerken
Kor düştü yüreğime
Gözlerinde pişerken.
Her ülkede aynıdır
Sevdalı gözün dili
Hep aşk ile bakarsan
Dayanmaz kalbin pili.
Gözyaşı kalbe düşer
Dereler gibi akmaz
Düşen yaş hep aynıdır
Gözün rengine bakmaz.
Bir çift göze âşıksan
Diğer gözlere körsün
Ruhun git gel yaparsa
Kararı kalbin versin.
Akıl inkâr etse de
Gönül hisleri sezer
Kalpten kalbe rotayı
Masum bakışlar çizer
Aşkı yaşamak gerek
Gerisi Boş sözlerdir
Aşkın özü ateşse
Kıvılcımı gözlerdir
Mustafa Hoşoğlu
02.08.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Şu Sevdanın Ateşi2
Şu Sevdanın Ateşi
Ela-kahve arası
Gözlere bakılır mı?
Şu sevdanın ateşi
Çırasız yakılır mı?
Yarını düşünmedim
Yollarına düşerken
Kor düştü yüreğime
Gözlerinde pişerken.
Yaş dökerek konuşur
Sevdalı gözün dili
Hep aşk ile bakarsan
Dayanmaz kalbin pili.
Pazarlarda dolaşma
Sözü sat dinleyene
Bir bakış yetmiyor mu?
Gönülden anlayana.
Kaçamak bakışlardan
Nazar değdi düşüme
Ben kaçtıkça düşüyor
Hayallerin peşime.
Gözden ırak kalmışsam
Düşünde bekle beni
Vuslat uzakta ise
Gönlünde sakla beni.
Mustafa Hoşoğlu
20.08.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Şu Şımarık Hale Bak!
Şu Şımarık Hale Bak!
Adına Gül demişler,
İki karış dile bak!
Az işve yap demişler,
Şu şımarık hale bak!
Saçları kıvrım kıvrım,
Her yıl geçirir evrim,
Modada günlük devrim,
Üstündeki çule bak!
Nasihate aldırmaz,
Terbiyeyi kaldırmaz,
Üstüne toz kondurmaz,
Bulaştığı küle bak!
Moda diye açılır,
Cadde-sokak saçılır,
Parfümünden kaçılır,
Koku saçan yele bak!
Elde ayna, feneri,
Boya sürmek hüneri,
Dök başına tineri,
Saçı kazıt, kele bak!
Acep nedir güldüğü,
Kahkahadır bildiği,
Libas diye giydiği,
Dantele bak, tüle bak!
Köyden inmiş şehire,
İsraf dönmüş nehire,
Yazık onca mehire,
Takılara, zile bak!
Kaybetmiş danasını,
Beğenmez anasını,
Musluğun vanasını,
Koparan şu ele bak!
Estetikle al duruş,
Otuz yaşında buruş,
Hayâ, namus beş kuruş,
Takma kirpik, mile bak!
Doğallıktan kazındı,
Güya süsle bezendi,
Köye çıktı özenti,
Kasabaya, ile bak!
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Kulak versen hocana,
Sahip ol der paçana,
Güzelliğn kocana,
Yola değil, fola bak!
Mustafa Hoşoğlu
08.07.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Şu Vefasız Niye Gelmez
Şu Vefasız Niye Gelmez?
Yandı yürek, soldu yüzüm
Yar dediğim derdim bilmez
Bağrım yanar, ağlar gözüm
Kara bahtım bir gün gülmez.
Dertli yürek pare pare
Tabip bilmez olsun çare
Ne eyledim ben o yâre?
Gönül kapım niye çalmaz?
Gam yüküm var deste deste
Dilim yar der her nefeste
Gözüm yaşlı, gönlüm hasta
Ol vefasız niye gelmez?
Dost bildiğim izim sürmez
Efkârım hiç sona ermez
Yüce dağlar geçit vermez
Talih kuşum murat almaz.
Bir dost çıkıp yaşım silse
Sevdiklerim çıkıp gelse
Gönül hanem aşkla dolsa
Dertlerimin izi kalmaz.
Uykularım kuş eyledim
Yar hasretin nuş eyledim
Yaş dökmeyi huş eyledim
Hicran yelim bir son bulmaz.
Mustafa Hoşoğlu
15.02.2018
Nuş: İçmek
Huş: Huy

Mustafa Hoşoğlu
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Şu Yüreğim Oynar Durur
Şu Yüreğim Oynar Durur
Aşkhanede göz yumulmaz
Şu yüreğim oynar durur
Beklemekten haz umulmaz
Kan damarda kaynar durur.
Yar Mevladan bir hediye
Diyemezsin dol mideye
Aşkpınarım nerde diye
Dilim daim söyler durur.
Hasret azar saklamaktan
Günü güne eklemekten
Çok yoruldum beklemekten
Yıllar geçmez, aylar durur.
Yarin yüzü gülmez ise
Gönül sohbet bilmez ise
Kahve gözlüm gelmez ise
Bardak bardak çaylar durur.
Hicran oku kalp delince
Tabip diye yar gelince
Akan yaşı aşk silince
İsyan eden huylar durur.
Gönül bir kez yarim dese
Kulak vermez her bir sese
Kalpten çıkar ol vesvese
Of/lar biter, vay/lar durur!
Mustafa Hoşoğlu
06.08.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Şuradan Burdan

ŞURDAN BURDAN
Evde kaldım kızarım
Şurdan burdan yazarım
Korona bakma bana
Ocağını bozarım.
Ne takam var ne kayık
Boş durur tahta yayık
Korona korkusundan
Yaşarum yarım ayık.
Olmaz böyle semizlik
İşte var bir domuzluk
Korona dedikleri
Yaşlılara temizlik.
Aşı gereksiz bir şey
Beklersen sonun acı
Üflemek derde deva
Bul ben gibi bir hacı.
Kalpte yoksa kıymetin
Kolay çıkmaz kısmetin
Gönül gözün açmazsan
Tavan yapar kasvetin.
Maske takıp çıkarsam
Korunurum sanırım
Korona dedi bana
Çuval giysen tanırım.
Deccal geldi mesihle
Sufyan nerde duruyi?
Korona denen Yecüc
Ne için kuduruyi?
İsrail ilan etti:
Mesih yolda geliyor
Bizim mehdi nerede?
Müslümanlar ölüyor.
Kuranda onca delil
Bakıp da uyanmıyor
Herkes mehdi bekliyor
Çıkınca inanmıyor.
Bu, şu dedik olmadı
Acaba falan mıydı?
Onlarca mehdi çıktı
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Hepsi de yalan mıydı?
Mustafa Hoşoğlu
01.04.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Şurdan Burdan
Şurdan Burdan
Kavuşmamız yakındur
Kara bağlama yarum
Yeter ağladuklarun
Artuk ağlama yarum.
Isınmaya devam et
Malum önümüz kıştır
Zor bulunur yağlı et
Hayalin sonu düştür.
Tebessüm ikram eyle
Aç gönül kapısını
Ya sus ya Hakkı şöyle
Bul huzur tapusunu.
Değeri dağıtmadan
Gör kişinin pozunu
Şişer ayarlamazsan
Kabartmanın dozunu.
Eski aşkları sorma
Sevenler hayran idi
Özelden dürtme yoktu
Samanlık seyran idi.
Gözüm değdi yetime
Aldum oni yedime
Ayşeyi tevkif ettum
Kızdı bağa Fatime.
Kafaya takma derler
Mutluluk satan mı var?
Aşkı yazmayan güzel
Elini tutan mi var?
Mutluluğun adına
Kim demiş ki sevdadur?
Sevmek var kavuşmak yok
İşun yoksa sev da dur.
Mustafa HOŞOĞLU
12.11.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Şurdan Burdan2
Şurdan Burdan
Kimi şen kimi yasta
Ben hasta âlem hasta
Halçaresi yazamam
Kalemim değil usta.
Hasta şifa bilseydi
Kendine olur şafi
Hakk nasip etmediyse
Kul kula olmaz nafi.
Hedef belirlenmişse
O hedefe varılır
Hidayet ikram değil
Dileyene verilir.
Hicran gözyaşı ise
Hasret onun torunu
Yüreğinde taşırsın
Ayrılığın korunu.
Allah bana gel diyor
Sen şeyhe koşuyorsun
Bilmeden İmanını
Kökünden eşiyorsun.
Kışı üşüyen bilir
Derdi taşıyan bilir
Anlatsam anlaşılmaz
Aşkı yaşayan bilir.
Mustafa HOŞOĞLU
28.09.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Şükrün Nimetleri
Şükrün Nimetleri
Tok gönül fakir olmaz,
Vermeden şükür olmaz,
Pulu başa taç etmiş,
Bir kuldan şakir olmaz.
Şükür vermekle olur,
Hakkı görmekle olur,
İlahi hikmetleri,
Kalbe örmekle olur.
Besmele miftah olsun,
Zikrullah siftah olsun,
Hakkı gönlünde taşı,
Ruhuna iştah olsun.
Furkan’la bülbül olan,
Kalbi hamd ile dolan,
Mevla’yı unutmayan,
Odur şerefli olan.
Kibri kalbine sokma,
Gıybeti başa takma,
Hak dinle, Hakkı söyle,
İki dünyanı ile yakma.
Ne mal baki ne kuruş,
Daim nefsinle vuruş,
Batıl fikri put bile,
Budur asil bir duruş.
Gece güne kavuşur,
Karanlıktan savuşur,
Nimeti Haktan bilen,
Kibri ile dövüşür.
Gel Kelamı yol eyle,
Dar gönlünü bol eyle,
Huzuru Hakta ara,
Her lokmanı bal eyle.
Güzeli daim eyle,
Şerefin kaim eyle,
Şerre bakan yolları,
Nefsine saim eyle.
Hoşoğlu, ol kul gibi,
Sakın olma kül gibi,
Rabbini unutma ki,
Kokun olsun gül gibi.
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Mustafa Hoşoğlu
25.06.215
Sahur vakti
Mustafa Hoşoğlu
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Tabip Nerden Bilecek?
İçimdeki yangını,
Tabip nerden bilecek?
Derdim kara sevdadır,
Yaşım nasıl silecek?
Aşkım denize düştü,
Ruhum zindanda esir!
Kara sevda yüzünden,
Yüreğim tuttu nasır.
Ben aşkı candan aziz,
Bildim, bilesim gelir.
Ayrılık var demeyin,
Vallah ölesim gelir.
İstersen yar ol bana,
İstersen tatlı yaram.
Öldür ama darılma,
Ey benim bahtı karam!
Bu çileli sevdayı,
Aklım kaldıramadı.
Yarin aşkından gayri,
Sinem dolduramadı.
Leyla-Mecnun misali,
Alemde meşhur olduk.
Yoktur başka şifamız,
Bu aşka mecbur olduk.
Bir yakar bir üşütür,
Kalbimde araz mısın?
Vereme razı oldum,
Başka bir maraz mısın?
Her gün ölüp dirilmek,
Yar aşkın meyvesi mi?
Göz yaşını dost bilmek,
Kaderin cilvesi mi?
06.11.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Tabip Sana Diyorum
Tabip sana diyorum, bildiğin neyse söyle,
Madem hasta değilim neden yüreğim çağlar?
İlaç ver, dermen bildir, bakıp da durma öyle,
Yüreğim dile gelse, üstüme düşer dağlar.
Gözlerim açık ama gördüğüm başka ışık,
Çığlığım duyulmuyor, frekanslarım mı düşük?
Kimi kara sevda der, kimi der oldun aşık,
İçimdeki kör düğüm beni meçhule bağlar.
Bir vesvesem diyor ki, bu dünyadan firar et,
Yare vuslat umudu vermez buna cesaret,
Kah üşüyüp titrerim, kah basıyor hararet!
Eriyip tükenmiştir yüreğimdeki yağlar.
Bağrı kor bülbül gibi durmadan ötesim var,
Fark edileyim diye yanıp da tütesim var,
Bir seher vakti başım alıp da gidesim var,
İçimde gizli bir ses, beni hep geri eğler.
Bir benim yanımdadır, bir benim ufuklarda,
Bir yar var yüreğimde, gezinir afaklarda,
Aşkı burnumda tüter, yelleri şafaklarda,
Gözü yaşlı bir maral, sanki ben diye ağlar.
23.05.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Takami Saliverdum
Takami Saliverdum
Takami saliverdum
Düştü hamsi peşine
Ben daha rastlamadum
İstavritun eşine.
Karadenizde hamsi
Kum misali kaynayi
Kemençenun üstüne
Gece gündüz oynayi.
Soğan ile almişum
Baluğun havasini
40 davara değişmem
Hamsinun tavasini.
Eğdum funduk dalini
Gözum değdi yaprağa
E kız seni almadan
Girmem kara toprağa.
E kız sağa deyirum
Olma bağa yabani
Ahumi almayasun
Öper seni zebani.
Funduklari topladum
Ayirdum tane tane
Gözüm yari arayi
Funduk işi bahane.
Mustafa Hoşoğlu
03.08.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Takke Düştü Kel Göründü
Takke Düştü Kel Göründü
Ah,ne güzel ne ala çamur at izi kalsın,
Benim işim yürürse vatan millet Sakarya,
Rant kapım kapanmasın isterse cihan yansın,
Bana akmayan musluk,teferruat,angarya.
Çocuk sakat doğmuşsa sormalı ebesine,
Koymadan tartamazsın olayı kefesine,
Her uçuk karar ile nedense kan akıyor,
Bunun izi çıkıyor yargının tepesine.
Dostlar korunsun diye kararlar almalıyız,
Adalet bize ise yanında durmalıyız,
Kan akmış,ülke yanmış hiç de önemli değil
Suçlu biz olsak bile hedef saptırmalıyız,
Zaten irtica diye sanal sipariş verdik,
Bu kavram gölgesinde nice başları ezdik,
Biz pişirdik,biz yedik ama onlar fişlendi,
Suçsuz kodeste iken biz alın ak, hür gezdik.
Aydın sıfatı ile düşersen peşimize,
Bulduğun ipuçları çıkarsa eşimize,
Bizden biri olsan da bakmayız göz yaşına,
Yazıp çizdiğin olay gelmezse işimize,
Yıllarca bunu yaptık gerek yok oyuncuya,
İnanmayanlar sorsun pastane,kuyumcuya,
Bizden görünen kimse bizim gibi olmalı,
Sorun Çetin Emeç'e,merhum Uğur Mumcu’ya.
Bence asıl terörist silah tutan değildir,
Buna akıl verenler hiç de masum değildir,
PKK diye diye adresi sapıttıranlar,
İşin ortasındadır,hiç de uzak değildir.
Sen misin üstümüze hücum edip tozarsın,
Kurulu şer düzene yan bakarak bozarsın,
Ne yaparsak yaparız,Ata'nın izindeyiz,
Bu kimlik altındayken nasıl hesap sorarsın?
Bizim medyamız vardır yazar,çizer,söyleriz,
Halk dediğin kim imiş,başbakan biz seçeriz,
Kurduk şer ağlarını istersen gel kafa tut,
Varsa bize yan bakan,boyu neymiş,ölçeriz.
Yirmi sekiz şubatlar sakın unutulmasın,
Tarihe iyi bakın, masal okutulmasın
Özleriz o günleri,heybetli albayları,
Şimdi general tutsak,bu lokma yutulmasın.
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Bazen ateist olduk bazen Allah'a taptık,
Nice faili meçhul, nice Susurluk yaptık,
Yargı elimizdeyken bizden kim şüphelenir?
Devlet arayadursun, biz köşeleri kaptık.
Korkarız bütün gitti elde kaldı çeyreği.
Yedisinden yetmişi keşfeyledi merceği,
Tutuyor olaylara, kalmıyor gizli saklı,
Asıl derdimiz o ki; halk öğrendi gerçeği,
İstifanın adresi yüce sandık olmalı,
Yapınca sandık başı her hesabı sormalı,
Akan kanın sebebi erken kalkan değilse,
Bu çok bilmiş kim ise Allah için bulmalı.
Mustafa Hoşoğlu
26.06.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Takma Boyuna
Takma Boyuna
niye takdın boyuna
kızdım habu huyuna
şiir derse doğrudur,
gelmeyesun oyuna :)))
1.65 BOYLA OLUNUR MU Kİ SELVİ
BEN TAKMADIM BOYUMA
ASALETİM HUYUMDA
KURTARIRIM DURUMU
ON SANTİM TOPLUKUYLA
bir almışbeş ideal çok güzel bir boyun var,
seni bize sevdiren çok nadide huyun var,
selvi boylu değilsen kim olur selvi boylu?
şekle takılanlarda şeytanımsi oyun var :)))
mavilik özündeyse bir şekilde görürüz,
gözüm mavi değidur niye deyisun pağa,
okyanusa dalınca ratamızı buluruz,
takaruk mavi lensi öyle bakaruk sağa, :)))
bizum deniz bacimuz soyadı ankaralı,
dediler aşk yönünden yüreği pek yaralı,
tepti onca kısmeti aldı günahlarını,
şakadan takılsam da o hep bir numaralı :)))
gözüne bakacaksam lensi sağa takarum,
ben mavi göreceksam o dem pağa takarum,
yolumu kaybedersem gözlerune bakarum,
durum ne gösterirse o gün oğa bakarum :)))
kim dedi günah değil kısmet tepmek kalp kırmak,
kalbi kırmak ne demek; ölümden farkı yoktur,
dökülen göz yaşları büyür de olur ırmak,
yerinde olsam ölmem,senun vebalın çoktur :)))
MEVLAM KATMIŞ ÖZÜNDEN
HİÇ DÖNEMEM SÖZÜMDEN
ALLAHIN YARATTIĞI
GÜZEL OLACAK ELBET
KUDRET KALEMİNİ
ÇEVRELEMİŞ YÜZÜMDEN
bak şimdi sevdum seni,
Hak yolda gördüm seni,
hep böyle güzel yolda
görmek isterum seni :)))
haçan niye korkarsun estetikte sınır yok
güzel olmak istersen alternatif yollar çok,
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

haçan gerekmez dersen buna bişe diyemem,
çünkü gezdim dünyayı senden güzeli de yok :)))
pağa arif deyisun pen neyun arifiyum?
cehaleti sorarsan pen onun tarifiyum,
peni övmek istersan sağa övme diyemem,
eğer ben arif isem güzelun arifiyum :)))
MustafaHoşoğlu-Şiirin Kızı
19.09.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Talibim Sana
Talibim Sana
Çok sevdim yar seni, talibim sana
Aç da gel kolların sar bana gülüm
Cenneti dünyada lütfeyle bana
Aşkını hibe et, ver bana gülüm.
Açtığın yarayı yoktur saracak
Sen halim sormazsan var mı soracak?
Tekleyen şu kalbim durdu duracak
Sen yoksan bu dünya dar bana gülüm
Baktığım her yerde seni görürüm
Sen oldun tek neşem, sensin sürürüm
Aşkın dilenirken olmaz gururum
Şu sevda rotanı kır bana gülüm!
Sensiz bir saniye gülemem gülüm
Sağımı solumu bilemem gülüm
Dünyadan muradım alamam gülüm
Sensizlik bu hayat kor bana gülüm.
Dertlerim düşünle boğmuş gibiyim
Aşkımı gönlüne yağmış gibiyim
Ezelde seninle doğmuş gibiyim
Sevda güllerini ser bana gülüm!
Mustafa Hoşoğlu
20.08.2020
Mustafa Hoşoğlu
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Tan Ağarır Gönül İçin
Tan ağarır gönül için
Sorulur mu neden niçin
Gönlü daim gece olan
Alevlenir ıçin için.
Felek bilir efkarım var
Dert bağında şikarım var
Şu dünyayı sevmek ile
Bilmiyorum ne karım var.
Ey yüreğim, Hep seversin!
Güzelleri pek översin
Vefasızı bilmez isen
Şu göğsünü çok döversin.
Düşler gökte diziliyor
Gönül kuşum süzülüyor
Ahenk denen her bir kural
Kudret elde yazılıyor.
Suallerim cevapsızdır
Boş hayaller sevapsızdır
Düş deryamda hüzünler var
Bir çokları sebebpsizdir.
Ufuk sıcak yel peşinde
Derya coşkun sel peşinde
Ruhum özü arar durur
Gönlüm neden el peşinde?
30.05.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Tanımadın mı?
Tanımadın mı?
Karşıma çıkınca eyledin yoldan
Şaşırıp kalanı tanımadın mı?
Sağından kaçarken yanaştın soldan
Aşkınla dolanı tanımadın mı?
Kaşı keman dilber, yüzü ay gibi
Yarıldı yüreğim derin fay gibi
Düşmüşüm peşine arsız tay gibi
Aşkından öleni tanımadın mı?
Ömrüm sen dedikçe ıradın benden
Ne idi demedin muradın benden
Söyle yar sen ne aradın benden?
Tek senle güleni tanımadın mı?
Takılıp da kalma sahte yüzlere
Bu tipler yaş olur güzel gözlere
Bir ömür layıksın tatlı sözlere
Seni yar bileni tanımadın mı?
Yar senle yeşersin gönül ovamız
Seninle kurulsun cennet yuvamız
İmzayı basınca bitmez havamız
Şifalı balını tanımadın mı?
Seni Leyla bildim, Mecnun'un oldum
Çölünde kayboldum, serapla doldum
Aşkımı ararken Mevla'yı buldum
Bu sevda yelini tanımadın mı?
Mustafa Hoşoğlu
10.03.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Tanrı Sağcı mı,Solcu mu?
Tanrıyı bilmiyorum sağcı mı solcu mudur?
Bizim gibi bir kul mu, yoksa bir elçi mudur?
Benim Allah'ım vardır, münezzehtir her şeyden,
Eşi benzeri yoktur, kul gibi yolcu mudur.
İlah dediğin kudret eşi benzeri olmaz,
O'na inanan kulun kalbine şüphe dolmaz,
Beşeri değerlerle bir kıyas mümkün değil,
Gerçek kulun İmanı tefrika ile solmaz.
Mustafa Hoşoğlu
16.03.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Tantuni Mantuni
Tantuni sac üstüne
Susamı saç üstüne
Lavaş iler sar onu
Ayranı iç üstüne.
Gitsin Vezir Parmağı
Gelsin Dilber Dudağı
Şu Sandal Sefasıyla
Erir Hanım Göbeği.
Biraz baktım kısıra
Rengi kaymış mısıra
Nerde Şıllık Tatlısı?
Göremedim bu sıra.
Katmer ile doldurun
Çobanın torbasını
Evde kalmışlar sevmez
Dulavrat çorbasını.
Mamalika kaynasın
Bozbaş Piti oynasın
Zülbiye’yi yemiyen
Gençliğine doymasın.
İmamın Sarığında
Kuzunun ne işi var?
Sosyete Mantısında
Sarımsağın dişi var.
Hamsikuşu yemeden
Takaya denmez vira
Kahve girer dibeğe
Adına derler Mirra.
Yemedin ise büryan
Sakın dolaşma üryan
Cicipapa yemeyen
Ne düz gider ne de yan.
Mısır-buğday karışır
Adına derler Malay
Sütü çiğ bulamayan
Nasıl oynasın halay?
Erik, incir, kayısı
Balla olur iyisi
Bademsiz Zirva olmaz
Safran onun dayısı.
Mustafa Hoşoğlu
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Tarih 15 Temmuz
Tarih 15 Temmuz
Tarih 15 Temmuz, sıcak bir yazdı
O hain düğmeye bastı o gece.
Binlerce sivilin fikri beyazdı
Zalimler zehrini kustu o gece.
Avrupa bir oldu Fetö dölüyle
Tetiğe basıldı zalim eliyle
Türk Halkı bağrıştı İman diliyle
İman çiğnetmedi postu o gece.
Sokaklar yıkıldı, Meclis yakıldı
Dur diyen sivile kurşun sıkıldı
Halkımın içine tanklar sokuldu
Semada yıldızlar küstü o gece.
İnsanlık çizildi, vicdan aşıldı
Yiğitler vuruldu, insaf eşildi
Rütbeli terörün beyni deşildi
Tarih merhameti astı o gece.
İnsafın izinde, düş men olmuştu
Gök ehli dünyaya düşman olmuştu
Hilal doğduğuna pişman olmuştu
Felekler kahrından sustu o gece.
Şehide zorluk yok, yaşar kefensiz
O Hakkın yanında, değil mekânsız
Gidecek yerin yok, sen ey imansız!
Vahşet canavara hastı o gece.
Karaymış meğerse yolların senin
Ahtapot koluymuş kolların senin
Şer ile uzamış dalların senin
Rüzgârlar gözyaşı esti o gece.
Merhamet silindi, intikam coştu
Batı'nın şer yüzü kin ile koştu
Barış yalanının içi hep boştu
İnsanlık suyunu kesti o gece.
Merakla izledi derya ötesi
Hahamlar locası, papaz sitesi
Ermeni dölüdür köpek dedesi
Sana kul diyen dil yastı o gece.
Hainler tünemiş orduya, MİT’e
Sokaklar kalmadı canavar ite
Tüm dünya şaşırdı imanlı sete
Vatan aşkı geçti, testi o gece.
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Mustafa Hoşoğlu
11.07.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Tarikat Dediğin
Tarikat Dediğin
Tarikat dediğin bir kara sevda?
Akılsız ruhlara musallat olur
Müridler pişerken şeyhleri avda
Pembe düş sunarken imanın alır
Hubel'in yerine geçti birisi
Lat ile bağ kurmuş ölü, dirisi
Uzza'yı, Menat'ı sayar gerisi
İsteyen şirkette yerini bulur.
Hakk Nebi gönderdi putu yık diye
Şeytan emir verdi, tekrar dik diye
Ümmetin haline şöyle bir bak diye
Vahye göz atmayan ışıksız kalır.
Bugünün putları kemikten, etten
Sorsanız ilhamı alıyor gökten(!)
Şu Vahye inanan var mı yürekten?
Bir çoğu bilmeden şirk ile dolar.
Vahiy ile aklı çekiştirmeyin
Yalanı süsleyip pekiştirmeyin
Din diye alemi kokuşturmayın
İnanın bu hale Şeytan çok güler.
Şu vahyin özünde birlik yatıyor
Mezhepler, gruplar dini satıyor
Rivayet uydurup yalan katıyor
Ocu, bucu kim derse İmanı böler.
Mustafa HOŞOĞLU
05.10.2020
Mustafa Hoşoğlu
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Tarlamuz Çimen Kaldi
Tarlamuz Çimen Kaldi
Tarlamuz çimen kaldi,
Ekup da biçemeduk.
Habu gurbet yüzünde,
Sılaya göçemedum.
Köyümüzde bahar var,
Açti eruk dallari.
Dört duvar arasina,
Hapseyleduk yillari.
Yoli takip ederek,
Siralandi haneler.
Sılayi terk edeni,
Kurtarmaz bahaneler.
Değirmenler dönmeyi,
Öğütülmez taneler.
Bir daha gurbet demem,
Geri gelse seneler.
Funduğun dali eğik,
Başi yasta gibidur.
Ne misir var ne bakla,
Toprak hasta gibidur.
Koca Mercan Dağını,
Bir kar sarara bir duman.
Karşıda Görnek Dağı,
Bağırur aman aman.
Ey tarlam,garip tarlam!
Çimen halun da güzel.
Her zaman gelmesem de,
Sana hislerum özel.
Gün oldi, akşam oldi,
Eridi köyün kari.
Bakınca gözüm doldi,
Kimun var boyle yari?
Mustafa Hoşoğlu
02.03.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Taşa Tutarlar Beni
Taşa Tutarlar Beni
Gece gündüz yalan ile turlasam
Pir ederek başa tutarlar beni
Hak kapısın açın diye zorlasam
Asi diye taşa tutarlar beni.
Utanmazın gözü daim ac olur
Kula kulluk vicdanıma güç olur
Liyakatlı biri olmak suç olur
İşsiz kalır, boşa tutarlar beni.
Dost dost diye şu alemi tarasam
Gören olmaz gerçek işe yarasam
Üşüyünce çıkıp güneş arasam
Yağmur olup yaşa tutarlar beni.
İnsanlığa selam vereyim desem
Karanlıkta bir iz süreyim desem
Hakikati ben de göreyim desem
Gözüm deşip kaşa tutarlar beni.
Sıcak olur desem sevgi iklimi
Lütfederek dinleyin şu fikrimi
Zor gösterip üşütmeyin aklımı
Yazım çalıp kışa tutarlar beni.
Umutvar ol diyor cümle yarenler
Kulu ağyar tutmaz sırra erenler
Kuşku duyar hoşgörüyü derenler
Muhbir diye dışa tutarlar beni.
Mustafa HOŞOĞLU
03.10.2020

Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Taştan Putlar Yıkıldı
Taştan Putlar Yıkıldı
Taştan putlar yıkıldı
İnsan putlar dikildi
Ümmetin pak imanı
Dikilmeden söküldü
Bulmuşum birçok ravi
Rivayetleri kavi
Şek ile yaralarız
Vahdet denilen savı(!)
Fitne zehri döküldü
İslam'ın barışına
Cehaleti bağladık
Keramet yarışına
Tembellik ikliminde
Mehdiler sürü sürü
Iman'ın baş belası
Şu şefaat nasırı.
Şu Ümmetin pek çoğu
Aklını kaçırmıştır
Kula kanat takmadan
Göklere uçurmuştur(!)
Kimseye nasip değil
Ol Sidre-i Münteha
Cebrail'e dur dedi
Şu raviler ne deha (!)
Mustafa HOŞOĞLU
18.06.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Tatlı Hatıra
Tatlı Hatıra
Bir siyah-beyaz resim,
Canlandı hatıralar.
Dersler sıkı olsa da,
Neşeliydi sıralar.
Teneffüs ile dersin,
10 dakkaydı arası,
Sokağın ortasında,
Yoktu oyun sırası.
Kıt imkanlar içinde,
Olgunlaşmaktı oyun,
Zamana ertelendi,
İsteği neyse huyun.
Bezirganların sesi,
Ne ıslık ne de düdük.
Salı günleri derste,
Birer pazarcı idik.
Deşmeyin yüreğimi,
Sığdıramam satıra…
Geri gelmez o günler,
Kalsın tatlı hatıra.
Mustafa Hoşoğlu
25.10.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Tatlı Heyecan
Tatlı Heyecan
Uykumu kaçırdı gurbet yuvası,
Bu sene köyüme durmaya geldim.
Burnumda tütüyor sıla havası,
Hasretin belini kırmaya geldim.
Yaylalar serindir, yazı az eder,
Yağmuru sevince güneş naz eder,
Bulutlar geçerken yaprak haz eder,
Gübreyi tamiya vermeye geldim.
Hazırlık bitince tüter bacalar,
Bereket duası okur hocalar,
Keşanı, puşuyu bağlar bacılar,
O kıvrak horonu görmeye geldim.
Dakika önemli, vakti savurma,
Komutu bekliyor fırın, kıvırma,
Kurbanlık danalar oldu kavurma,
Sofrada yerimi sormaya geldim.
Baharın gülüşü okşar toprağı?
Filizler büyüdü, geçti yaprağı,
Yerinden çıkardım iğne, ipliği,
Bezleri gölgeye sermeye geldim.
Tulumu şişirdim, sazımı çaldım,
Makasın sesini notaya aldım,
Dilimi bahçeye, bayıra saldım,
Destanı, türküyü dermeye geldim.
Uykular tatilde, yoktur sızanı,
Baharda uyanan bekler hazanı,
Bileğe güç verir sabah ezanı,
İlahi sırlara ermeye geldim.
Ozanlar biletti keskin dişleri,
Yok mudur yapacak onca işleri?
Her şeyin önüne geçti düşleri,
Ben de bu havaya girmeye geldim.
İp ile çekilir öğle molası,
Turşunun yanında balık alası,
Mis gibi ayrandır yârin kolası,
Lahana bekliyor, sarmaya geldim.
Haberler ulaştı amca, dayıma,
Arkadaş bulundu siyah çayıma,
Beyazı şifadır, sakla daima,
Yeşilin tadına varmaya geldim.
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Mustafa Hoşoğlu
03.10.2013
Tami: Çay Ocağı
Mustafa Hoşoğlu
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Tavuklar Puli Puli
Tavuklar puli puli,
Çıkti horozun dili,
Yüreğumun sesini,
Duymaz Allah’un kuli.
Tavuklar çilli olur,
Güzeller zilli olur,
Sevup da alamayan,
Gözinden belli olur.
Tavuğun kanadina,
Kurbanum yar adina,
Alacağum kız seni,
Ananun inadina.
Yere serdum hasiri,
Tavuk yedi misiri,
Gönlume soz geçmeyi,
Oldum yarun esiri.
Tavuklar tane tane,
Horozlar iki tane,
Güzellerun içinde,
Benum yarum bir tane.
Tavuğun yumurtasi,
Her gün doldurur tasi,
Hiçbir şeye benzemez,
Nazli yarun sevdasi.
08.03.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Tefekkür
Tefekkür
Bir tefekkür, bin şükür
İlimle güzel ihlas
Görür gibi ol şakir
Kalbe değmesin iflas.
Yaşa riyadan uzak
İlimdir sağlam kızak
Şeytan kursa da tuzak
Vahyi edin daim nas.
Şirke karşı kalkan ol
Put diyene volkan ol
İmanınla Sultan ol
Örnektir Harun, İlyas.
İnanma her kurguya
Göz at sağlam vurguya
Nefsini çek sorguya
Riyadan eyle halas.
Zannetilmesin ırak
Yakındır sonsuz durak
Hesap verir her varak
Mahkeme sormaz mahlas.
Ücretsiz bir kiracı
Niye tutar aracı?
Vahiy kulun sıracı
Yalnız takvadır kıstas.
Samed Mevla'dır tek taç
Olmadı, olmaz muhtaç
Ey insan, gözünü aç!
Amelin olmasın yas.
Ben diyenle yok işin
Oku, anla ve düşün!
Allah olsun tek düşün
Silinsin gönülden pas.
Mustafa Hoşoğlu
08.01.2017
Nas: Delil
Halas etmet: Kurtarmak, temizlemek
Sıraç: Işık
Mustafa Hoşoğlu
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Tek Mezar
Tek Mezar
Hak vaki olup da günler bitince,
Hayaller ağlarken eceli tattım…
Yolculuk başladı siren ötünce,
Bir ıssız tepede sonsuza yattım…
Tek mezar diyorlar, yolun sağında,
Rüzgarı bitmeyen çile dağında,
Yolumu ararken umut bağında,
Son damla yaşımı toprağa kattım.
İki taş arası bir garip yatar,
Ne suyu içiyor ne aşı yutar,
Uykuya çekilmiş mahşere kadar,
Gönül defterimi tipiye sattım.
Yazları beklerim, kuşlar ötecek,
Meleyen kuzular gelip gidecek,
Karların ardından hasret bitecek,
Uzun kış boyunca sesimi yuttum.
Mezarım üstünde biten otumu,
Koyunlar otlarken sorar yadımı,
Çeviren olmuyor artık kodumu,
Numaram silindi, kesildi hattım.
Görünce geçmeyin mezar taşımı,
Belli olmasa da hisset yaşımı,
Gelen her Fatiha okşar başımı.
Beklemez sanmayın, çetele tuttum.
Mustafa Hoşoğlu
22.03.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Temel Damat Oliyi
Temel Damat Oliyi
Bizum Temel asilur muhtarun Fadime’ye,
Uşaklar duydunuz mi Temel damat oliyi,
İkna içun uğraşur bu kizi evlenmeye,
Uşaklar duydunuz mi Temel damat oliyi.
Anlayan desun pağa temel’un havasini,
Bedava dağituyi hamsinun tavasini,
Meğer evlenecekmiş kuracak yuvasini,
Uşaklar duydunuz mi Temel damat oliyi.
Fadime nazlanunca çöküverdi belleri,
Temel’un kafasinda esti kavak yelleri,
Asildi kemençeye figan etti telleri,
Uşaklar duydunuz mi Temel damat oliyi.
Oy Fadime Fadime almasun beni niçun,
Kırk tane beste yaptum seni sevduğum içun,
Pilesun yanayirum aşkundan içun içun,
Uşaklar duydunuz mi Temel damat oliyi.
Fadime der temel’e sen pağa bakamasun,
On tane beşi birlik boynuma takamasun,
Benum isteğum çoktur gönlümü yapamasun,
Uşaklar duydunuz mi Temel damat oliyi.
Fadime sozlerune piliyusun piderum,
Yeter ki emrun olsun güneşe da giderum,
On tane beşli nedur seni sarraf ederum,
Uşaklar duydunuz mi Temel damat oliyi.
İşleri da yaparum çocuğa da bakarum,
Akşam sabah sobayi ellerumla yakarum,
Keçileri sağarum seni sütle bakarum,
Uşaklar duydunuz mi Temel damat oliyi.
On tane burma takti fadime’nun kolina,
Dedi benum olasun haçan he de kulina,
Tüm malum feda olsun hamsi gözlüm yolina,
Uşaklar duydunuz mi Temel damat oliyi.
Kurildi orkestralar en önde var kemençe,
Yedi gün yedi gece hiç durmadi eğlence,
Ne iş diye sormayun bunun adi Temel’ce,
Uşaklar duydunuz mi Temel damat oliyi.
Hamsi ziyafetine gitti bütün parasi,
Trabzon-Rize arasi kalmadi yer karasi,
Meğer ne büyük imiş yureğunun yarasi,
Uşaklar duydunuz mi Temel damat oliyi.
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Bu Temel’un düğünü kayit oldi Guinnes’e,
Bütün malini satti kala kaldi kümese,
Masrafun aşırısi ibret olsun herkese,
Uşaklar duydunuz mi Temel damat oliyi.
Fadime’nun yuzunden uşak bozmiş kafayi,
Geldi otuz yaşina süremedi sefayi,
Vuslata erdum derken satunaldi cefayi.
Uşaklar duydunuz mi Temel damat oliyi.
Mustafa Hoşoğlu
22.12.2009
Dost Kalrmler:
Kimseyi görmez Temel,o Fadimeye heyran
Alınca sandı onu, nasılsa hergün bayram
Paran yoksa samanlık, olamıyor ki seyran
Uşaklar duydunuz mi, Temel damat oliyi......Ergin EROL
Dolaşıp dostlarını tek tek davet eyledi
Sizi da düğunume bekleyurum söyledi
Ne zamandur dediler
Dedi ki pek yakında
Dediler peki kimdur?
Anlat onun hakkında
Alacağum bir duldur, başka bir köyde kalur
Bir milyar Temel olsa, gene da beni alur
Aradan yıllar geçti hâlâ düğün olacak
Sözde şu bizim Temel bir dul bayan alacak
Sordular ne oluyor? Ne oldi düğun işi?
Hiç arkadaşlarini kandurur mi bir kişi?
Dedi ki: ne bileyim kocasi hasta idi
Bu gün yarun ölecek sanarak yasta idi
Dedum ona ağlama ölürse ben burdayum
Mahcubum size karşu, sanmayun huvardayum....Mikdat Bal
fadime'nin uğruna malı mülkü kaybetti
para kazanmak için çekti gurbete gitti
beklerim demiş idi fadime beklemedi
babası fadimeyei zenginbirne verdi
fadime başkasıyla yuvasını kurunca
temel hapise düştü gelip onu vurunca.....şair Yusuf Değirmenci
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Mustafa Hoşoğlu
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Temel Gitti Gurbete
Temel Gitti Gurbete
Temel gitti gurbete,
Ağlar oni Fadime,
Çare arar bu derde,
Arz eyledi hakime.
Ya bak bu uşaklara,
Ya da çağır Temel’i,
Hakim deduğun adam,
Her bir derdi bilmeli
Hakim çatti kaşini,,
Kaşır durur başini,
Habu kari ısrarcı,
Alacak maaşini
Haber saldi Temel’e,
Dedi uşağun hasta,
Fadime de çaresuz,
Bütün ailen yasta.
Temel mektup yolladi,
Dedi verun hakime,
Fadimeye bakasun,
Başka buldum kendume.
Hakim şaşti bu işe
Elinden gelmez bişe
Temelun filimleri,
Atti oni ateşe.
Mustafa Hoşoğlu
02.01.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Temel Ölüyor!
Temel Ölüyor!
Temel der Fadimeye:baksana titreyirum,
Bu hastaluk amansuz galiba gideyirum,
Yüzünü güldürmedum mahvettum hayatuni,
Hepsinden pişman oldum çok özür dileyirum.
Ben çok kötü adamum yaşamam da nafile,
Bilmeduğun şeyler var; aldattum seni bile,
Sen muhterem hatunsun gel de üzme kocanı,
Hakkını helal eyle, öleyim huzur ile.
-Fadime
Fadime saf dediler,bu sözlere çok kandun,
Hiç bir şeyi anlamaz aklını kisa sandun,
Rüyana girmedi mi Fadimenun pilani,
Uşağum,akşam oldi sen şimdi mi uyandun?
Ben hep yanunda oldum karşuluk beklemeden,
Her huyuna sabrettum hiç aman dilemeden,
İtirafta geç kaldun hiç kenduni zorlama,
Özür diliyecektun seni zehirlemeden :)))
Mustafa HOŞOĞLU
Mustafa Hoşoğlu
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Tepeler Karı İster
Tepeler Karı Bekler
Tepeler karı bekler
Çiçeği sarı bekler
Alem ne bekler bilmem
Bu gönül yari bekler
Dünya hayattan bölüm
Biter gelince ölüm
Bitmesini bekleme
Gel kavuşalım gülüm
Kadın ya hoca ister
Ya zengin koca ister
Ruhuna girmek için
İkramı bolca ister
Başım dumanlı bütün
Sigaram kaçak tütün
Kendimden kaçar oldum
Uşaklar beni tutun
Düşe kalka yaşarım
Yaşamak tek başarım
Her gün yar peşindeyim
Kaybedene şaşarım
Dizim gitmez yokuşa
Mevsimim düştü kışa
Ömrümce hasret kaldım
Bir edalı bakışa
Mustafa Hoşoğlu
18.12.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Terakki Diye Diye Sundular Yozlaşmayı
Terakki Diye Diye Sundular Yozlaşmayı
Medeniyet dediler hep durdu aka sular,
Can simidi zannettik çürüyüp kokuşmayı,
Siperlerin önünde saklanmıştı pusular,
Terakki diye diye sundular yozlaşmayı.
Fitne,fesat,ihtiras dökülsün sözünüzden,
Edepsizce bakışlar kaçmasın gözünüzden,
Soğan kabuğu gibi sıyrılın örtünüzden,
Medeni olursunuz kaçtıkça özünüzden.
Medeniyet uğruna her şeye evet dedik,
Gelen batı’dan ise onu acayip sevdik,
Edep,haya ne imiş yaşasın özgür yaşam,
Kazıkları yedikçe yenisini istedik.
Yozlaşmayı emretti ilerici yobazlar,
Türküler garip kaldı, telleri kopuk sazlar,
Kemençe,kaval,tulum habersiz davul,neyden,
Unuttuk Itri’leri,nerde eski hicazlar.
Veda ettik libasa, ağalar yetmez diyor,
Vücudunu soymakla işin bitmedi diyor,
Mukaddesat ne imiş koparın tüm bağları,
Geçmişi unutmamak hiç hoşa gitmez diyor.
Susturun ezanları, görmeyin azanları,
Kökleri karıştırın, kaldırın kazanları,
Ekin kin tohumunu, söz etmeyin birlikten,
Başınıza taç yapın tüm oyun bozanları.
Mustafa Hoşoğlu
26.12.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Terazide Tartılar
Terazide Tartılar
Terazide tartılar
Müspet olsun artılar
Deniz çağırmasa da
Dalar çıkar martılar.
Olgun yalnızlığını
Sen öp de başına koy
Kalabalıklar bom boş
Hepsi soğuk, hepsi toy.
Gururum var kibirden
Sayılırım kebirden
Özel haşrolacağım
Nida geldi kabirden.
Cennet sevgi yurdudur
Orda seven kişi var
İnsanlığı sevmeyen
Cennette ne işi var.
Aydınlık güzel haslet
Korkulara amandır
Aydınlığın ışığı
Kaynağına imandır.
Işık alayım diye
Kimse yıldıza çıkmaz
Nuru içinde ara
Güneşten kalbe akmaz.
Mustafa Hoşoğlu
16.10.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Tercih İşi
Tercih İşi
Sarık, cübbe, şalvar, sakal
Tercih işi, karışamam
Hiç birisi değil kutsal
Aklım ile vuruşamam
Keramet yok hiç bir kulda
Ne makamda, ne de pulda
Haktan sapan kalır yolda
Boş işlerle yarışamam
Hakk adildir, şekle bakmaz
Aracıya ışık yakmaz
Akıl, şirki kalbe sokmaz
Hokkabazla görüşemem
Dergahım yok, menzil bilmem
Bir gidersem daha gelmem
Fakir kula asla gülmem
Nefis şer der, barışamam.
Dala asmam çaputumu
Süslemeyin taputumu
Açma motor kaputumu
Bulutlara erişemem
Kabre girer birgün beden
Şu yargısız infaz neden?
Kimdir bunu ilan eden?
Din günüyle dürüşemem.
Mustafa HOŞOĞLU
28.09.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Terör
Terör
Bugün terör İzmir'de
Durmaya niyeti yok
İtler insanlık bilmez
Kahpenin diyeti yok.
Yine bomba yine kan
Yine hedef masum can
Yaktığın bu ateşte
Dilerim hep kendin yan.
Baronlar emir verdi
Yine ortamı gerdi
İnsanlıktan nasipsiz
Zulüm bunların derdi.
Hayvan desen it olmaz
Kaşır ama bit olmaz
İmansızın pis kini
Kan dökmekle fit olmaz.
Ne dur bilir ne aman
Canavarlıkta yaman
İninde asılmalı
İte çalınmaz keman.
Başın sağ olsun İzmir
İstanbul'um, Ankara'm
Kayseri, Gaziantep
Diyarbakır'da yaram.
Mustafa Hoşoğlu
05.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Terörün İyisi
Terörün İyisi
10 tane imansız geberdi diye,
Tüm dünya tek yürek yasa boğuldu.
Binlerce masuma, onca Şehide,
Duyulan sadece cılız uğultu.
Dinsizin kanı kan, bizimki su mu?
Müslüman hep ölür, adalet bu mu?
Hiç sorun değildir, yakalım mumu,
Yahudi kalbinden kin mi dağıldı?
Hiç kimse terörden ölsün istemem,
Oh oldu, has oldu, katiyen demem!
Haksız bir oyun var, ben onu yemem,
Müslüman ölürken her şey doğaldı(!)
Bu kanın sebebi Çan-lar değil mi?
Terörü büyüten bunlar değil mi?
DEAŞ’ın babası onlar değil mi?
Kurşunlar sekince sesler çoğaldı.
Joni’si Hans ile koştu Irak’a,
Barışı yazdılar boş bir varak’a,
Namuslar kirlendi, koktu baraka,
Müslüman vatanı san ki ağıldı.
Terör kötü ama benimki iyi(!)
Salarım dünyaya, göster ilgiyi,
Kuzu rahat koymaz masum tilkiyi(!)
Kafirin zulmüne başlar eğildi.
Kefere yapınca sual sorulmaz,
İmansız zeminde huzur kurulmaz,
Fatihler olmadan dünya durulmaz,
İman zirve iken dünya bağıldı.
Mustafa Hoşoğlu
17.11.2015
Çan: Hıristiyanlık
Bağıl: Şiirdeki anlamı tabi olma.
Mustafa Hoşoğlu
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Tesadüf Yok
Tesadüf Yok
Dünyada tesadüf yok
Kimse doğmaz kazara
Doğum gibi ölüm hak
Ecel alır mezara.
Bende illet tarama
Tuz basarsın yarama
Akıl fikir yor ama
Hakkını ver Sezar'a
Boyun üstünde baş var
Gözün üstünde kaş var
Bazen sözümde taş var
İthaf olur yazara.
Zerrelerin zikri var
İnsanların fikri var
Kulun daim şükrü var
Şamil değil pazara.
Taze meyve yaş olur
Akledenler baş olur
Çalış demen boş olur
Fayda vermez bizara.
Üzüm asmayı sever
Güzel basmayı sever
Dişler kesmeyi sever
Taş değdirme hızara.
Mustafa Hoşoğlu
12.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Teşekkürler Aklayana.
Teşekkürler Aklayana.
Yuh Yuh olsun tıklayana,
Delil, melil saklayana,
Onca kara, pis işleri,
Teşekkürler aklayana(!)
İğne, iplik yama dike,
Ayıkladık çeke çeke,
Suçu yapan inceledi,
Karar verdi:”Yoktur şike”(!)
Federasyon, geberasyon,
Yarı gece operasyon,
Karga güldü, leş ağladı,
Saçma karar koparasyon!
Emir geldi Ayşelerden,
Çakal koştu meşelerden,
Tam yüzde yüz bir adalet(!)
Yangılandı köşelerden(!)
Gülen kızdı ağlayana,
Boşa ümit bağlayana,
Dağı-taşı şose ettik,
Silivri’den Çağlayan’a.
Kamuoyu medet umdu,
Bilen sustu, gören yumdu,
Işık sandık, ümitlendik,
Meğer, yanan sahte mumdu!
Gözler boşa bakışmadı,
Şükür kimse takışmadı,
En nihayet düze çıktık,
Bu suç bize yakışmadı!
Ey Avrupa, bekle bizi!
Ne kir kaldı ne de izi,
Sütten çıkmış ak kaşığız,
Kim kurtarır şimdi sizi?
Mustafa Hoşoğlu
07.05.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Tez Eyle Gardaş
Tez Eyle Gardaş
Nedir bu tefrika, nedir fırkalar?
Sen ben diyenleri biz eyle gardaş.
İmanım var diyen canı ırgalar
Ümmeti tek beden, cüz eyle gardaş.
Biz birlik olmazsak fitne durulmaz
Şüpheler üstüne dirlik kurulmaz
Müslüman kardeşe neci sorulmaz
Daim birlik kokan söz eyle gardaş.
Uzakta olana sık sık varılsın
Hatırı okşanıp derdi sorulsun
Sofralar şenlensin kanlar karılsın
Tevhidi görev bil, vaz eyle gardaş.
Göz farklı olsa da aynı görelim
Sellere birlikte bentler örelim
Yük varsa topyekün omuz verelim
Zor geçen kışları yaz eyle gardaş.
İnsanlık, bedelsiz gülen yüzündür
Gönülden gönüle bakan gözündür
Muhabbet, dostluğa akan tuzundur
Dostluğa yolları düz eyle gardaş.
Havadır uçuran, sanma kanattır
Bir kalbi mahveden kuru inattır
İnsanı kazanmak en üst sanattır
Kütüğe şekil ver, saz eyle gardaş.
Yaralı kalpleri eyleme pare
Kimsesiz kulları koyma biçare
Dertlere hoşgörü olmalı çare
Garibin halini göz eyle gardaş.
Merhamet bağına aşkla geçile
Sevgiler mey olup dostla içile
Hasret çeken gözler nura açıla
Vuslatı dostlara tez eyle gardaş.
Mustafa Hoşoğlu
28.10.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Top Sahada Yuvarlanır
Top Sahada Yuvarlanır
Top sahada yuvarlanır,
Kafalarda havalanır,
Kısa pasta yok isabet,
Onca atak buharlanır.
Horon neşe verir maça,
Kolbastıya rakip çaça,
Coşkudan mı korkmuş acep,
Top çizgiden kaçtı taca.
Koşar durur elli ayak,
Atar-tutar, yer bin dayak,
Sektör olmuş yazar, çizer,
Gayretleri cebe kıyak.
Çalım attı, geçti soldan,
Çaktırmadan tuttum koldan,
Hakem daldı kartlarına,
Gönlü cömert,verdi boldan.
Hakem senin kararına!
Bir düdük çal yararına,
Çaktırmadan gel bizi tut,
Kürek çekme zararına.
Hakem görme her bir işi,
Takım şimdi tam on kişi,
Bari denge olsun diye,
Onlardan da at bir kişi.
Sağdan sola uzat pası,
Gelsin artık şutun hası,
Tüh, Kaçar mı şu pozisyon!
Ana- avrat, ve dahası!
Sen de var git birkaç maça,
Az sosyal ol, ufkun aça,
En cahil bir insan bile,
Argo sözden olur hoca.
Cirosu var, sanayi var,
Küfürlerin envayı var,
Cebi dolan, dolmayanlar,
Daha nice enayi var.
İçi hayal, dışı düştür,
Kaba değil, ince iştir,
Kuyu derin, boyum aşar,
Aklım ermez nice iştir,
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Mustafa Hoşoğlu
11.02.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Topladım Fındıkları
Topladım Fındıkları
Topladum fundukları
Doldurdum mendilime
Bir kere öptüm yâri
Tadı kaldı dilime.
Ben yarumi tanirum
Gözinun karasindan
İşmar eyledi bana
Dallarun arasindan.
Yar oturdu çimene
Dallarun gölgesine.
Beni davet eyledi
Âşıklar ülkesine.
Yar toplar funduklari
Birer birer ayıklar
Adım düştü diline
Sevdam diye sayıklar.
Eğdim funduk dalını
Topladım geri saldum
Fındık parası ile
Yârime lira aldum.
Fındık toplayan yâri
Tanirum markasından
O yar nereye gitse
Giderum arkasindan.
Funduğun yabanisi
Dişum ile kırılmaz
Yar için çarpan yürek
Dur demekle durulmaz.
Dallarun arasindan
Gizli gizli bakıştuk
Gözler yalan söylemez
İkimuz çok yakıştuk.
Yarimun yanaklari
Funduğun içi gibi
Sarildi boğazuma
Yabani keçi gibi.
Dedum hayde gidelum
Asildum hırkasından
Dedi al kaçur beni
Dağlarun arkasından.
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Mustafa Hoşoğlu
27.06.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Tövbe Ettim
Tövbe ettim bozmak için,
Sözlerimde duramadım,
Şeytan geldi azmak için,
Nefse uydum, kıramadım.
Hayal meyal bir işteyim,
Gerçek uzak, ben düşteyim,
Bilmiyorum ne yaştayım,
Bir bilene soramadım.
Hiçbir güne uymaz sözüm,
Hep maddeye bakar gözüm,
Hakikatten döner yüzüm,
Çaresini aramadım.
Ela gözler çeker beni,
Şifa sunmaz yakar beni,
Halden hale sokar beni,
Bir karara varamadım.
Masallara akıl yordum,
Viraneler oldu yurdum,
Daldan dala kondum durdum,
Bir menzile eremedim.
Sıra dışı güç istedim,
Aftan kaçtım, öç istedim,
Bir yetmedi üç istedim,
Hiç gönülden veremedim.
Ava çıktım birkaç kere,
Dedim dinsin biraz dere,
Gönül kuşum insin yere,
Ne olduysa vuramadım.
Siyah gözde sürme olsun,
Sırma saçlar örme olsun,
Bütün renkler karma olsun,
Böyle bir yar saramadım.
13.02.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Trabzon'a Ne Oldi?
Trabzon'a Ne Oldi?
Trabzon'a ne oldi?
Günden güne eliyi
Başına getirdiler
Bakırköy'lük deliyi
Başa oynarum dersun
Bir atar altı yersun
Değnekle mi kovalum?
Şerefliysen git Ersun.
Başkan Muharrem Usta
Ne dersun bu hususta?
Senun umrunda değil
Camia oldi hasta.
Şerefi ne ettunuz?
Çiğnemeden yuttunuz
Üç sıfırdan dört üçe
Nasıl terfi ettunuz?
Bunun adı mucize(!)
Anlatamaz vecize(!)
Trabzon muhtaç midur?
Gözü kör bir acize.
(senun gibi öküze)
Sizi bir şey sanmişuk
Adam diye kanmişuk
Sabır sabır dedikçe
Hep deliye dönmişuk.
Mustafa Hoşoğlu
15.10.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Trabzonspor Marşı
Trabzonspor Marşı
Futbol bizim işimiz
Bulunmadı eşimiz
Mertlik şanımız oldu
Daim diktir başımız.
Tarihler yazdır bize
Dilerim gelme göze
Sahada fırtınsın
Rakipler gelsin dize.
Futbol bizim ilkemiz
Yeşil saha mülkümüz
Hergün yeniden doğor
Şampiyonluk ülkümüz.
Boşa değil sözümüz
Zirvededir gözümüz
Şampiyonluk ruhuyla
Güler bizim yüzümüz.
Mertlik tüter ocağın
Bitmez senin sıcağın
Futbolunla şahlansın
Bordo-mavi sancağın
Ne söylesek sana az
Sana uymaz cilve, naz
Seni çekemeyene
Şu tarihi baştan yaz.
Ey Bordo-mavi sancak!
Senin yüzün ne sıcak!
Sana yan bakan kimse
Boynu eğilir ancak.
Hamsi dizdik tavaya
Horon girdi havaya
Oyna Trabzon oyna
Kupa dönsün yuvaya.
Bakın şu aşıklara
Yol verşn Uşaklara
Şu Trabzon sevdamız
Yayılsın kuşaklara.
Hep tatlı düşümüz var
Sönmez Güneşimiz var
Şu yeşil sahalarda
Daha çok işimiz var.
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Hayde hayde Trabzon
Yerler gökler inlesin
Hayde hayde Trabzon
Dünya seni dinlesin....nakarat
Mustafa Hoşoğlu
22.11.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Trabzonspor........o
Trabzon Spor
Bakun nasıl oynayi
Buna tırabzon derler
Karadeniz kaynayi
Uşaklar hamsi yerler.
Tek ayaktır atlama
Sıksaradır katlama
Ne de güzel oluyor
Sürmenede sallama.
İnsem futbol düzüne
Bassam topun yüzüne
Gollere doyar mıyım
Atsam tam bir düzine.
Bize Trabzon derler
İnler sahalar, yerler
Yine coştu sahada
Bordo Mavili Erler.
Maçtan önce kolbastı
Rakibi terler bastı
Yenmek için gelenler
Giderken gaza bastı.
Esti poyraz yelleri
Aktı sevgi selleri
Reçineli, akortlu
Kemençenin telleri.
Kalaylandı güğümler
Şeker şerbet düğünler
Avni Aker stadında
Çözülecek düğümler.
İniş var,çıkış vardır
Sokakta cümbüş vardır
Şahlandı Karadeniz,
Maziye dönüş vardır.
Rakipler onbeş kişi
Kuliste çözer işi
Biz yürekle oynarız,
Gerisi namert işi.
Olmazdı söylemimiz
Olmasa gözlemimiz
Otuz sene bekledik
Bitsin bu özlemimiz.
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Mustafa Hoşoğlu
20.03.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Trabzon'un Kazaları
Trabzon'un Kazaları
Ofun mollası boldur
Var dini kollaması
Sürmene'ye benzeyi
Çaykara sallaması.
Dernekpazarı, Hayrat
Of'a darılmış gibi.
Köprübaşı Deresi,
Biraz durulmuş gibi.
Sürmene'nun başları
Püfür püfür eseyi
Keşanli güzelleri
Nefesumi keseyi.
Yarum var Araklıdan
Boyları körpe fidan
Her akluma düşünde
Uyandurur uykudan.
Arsin Yomra arası
Dinmez gönül yarası
Yaktı kor etti beni
Gözlerinun karası.
Maçka'ya çok gitmişum
Sumela dağ eteği.
Yarun dilleri ballı
Sanki sağmış peteği.
Merkezde Ortahisar
Siyaseti beş basar
Köşkün güzelliğini
Görünce dilin susar
Akçaabat Köftesi
Yemeyenler bilemez
Horonunu seyreden
Hafızadan silemez.
Sahilde Çarşıbaşı
Kızlar sanki onbaşı
Sevdim de alamadım
Bir Çepni kalemkaşı
Vakfıkebir ekmeği
Eksik olmaz sofradan
Uşakları mert olur
Bilmez afra tafradan.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Düzköy içerde kalur
Adı gibi düzdedur.
Haçka Yaylası gibi
Kızları da gözdedur.
Şalpazarı, Ağasar
Beşikdüzü'ne iner.
Çepni Kızı güzeldur
Kokusu tene siner.
Tonya'lının namı var,
Dünyaya yayılmiştur.
Bir vurdi, bir vuruldi
Adetten sayılmiştur.
Bordomuz mavi mavi
Bağımız kavi kavi
Takalar garip kalur
Olmazsa hamsi avi.
Mustafa Hoşoğlu
18.01.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Tul i Emel
Tul-i Emel
Tul-i emelin kesbi eyvah ile pişmanlık,
Yolunu kaybedince asilerle buluşur.
Huyları yerleşirken öne çıkar düşmanlık,
Yolun tüm çamurları ayaklara bulaşır.
Nefsi için çalışan kaçanları yazıklar,
Gözünü doyuramaz dünya malı, azıklar,
Aklını meşgul eder atacağı kazıklar,
Hedefler tutmayınca kader ile dalaşır.
Kulluk Nebiden miras, bağlanmıştır nisaba,
Rahmani tavsiyeler alınmazsa hesaba,
Beden virüs üretip yerleştirir asaba,
Kalbi ifsat edecek hapis urlar oluşur.
Vahyin rehberliğinde aklın ile hesap et,
Sadakatten ayrılma, kolay olsun isabet,
Havana uyar isen pek yakındır musibet,
Şeytana bel bağlama, sen ağlarken gülüşür.
Kalbin süsü imandır, nefsin yolu cinayet,
Vahdaniyet yolunda yok sızlanmak, şikâyet,
Nimeti Hakk’ tan dile, yalnız onda inayet,
Takva bağına giren gonca güle erişir.
İblisi düşman belle, nefsin ile barışma,
Şekki kov mekânından, gölgen ile vuruşma,
Kulluk ile hemhal ol, neticeye karışma,
Manevi güzellikler sabır ile gelişir.
Mustafa Hoşoğlu
05.04.2012
Tul-i Emel: Uzun emel, ihtiras
Kesp: Kazanç
Şek: Şüphe, vehim
Mustafa Hoşoğlu
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Tunç Kafiye
Sabahın seriniyle ışık düşer gündüze
Çobanın kavalıyla koyun yayılır düze.
Bana diyorlar beşer, sabit değil ayarım
Şeytan kalbimi eşer, üçer beşer sayarım.
Muhabbet diliyorsan olma gözümden ırak
Bir gün gidecek isen gönlünü bana bırak.
Barışı özlemişsen hiç nifak katma söze
Geçmişinden gurur duy, hemen dönelim öze.
Gönülden konuşanda eksik olmaz tatlı dil
Sevenler bakışınca gözleri olur kandil.
O güzeli görünce sevda kalbime sindi
Gel buluşalım dedi terler topuğa indi.
Sevdalık kumar değil, başlatılmaz zar ile
Güzel bağrımı deldi şu bir çift nazar ile.
Yar dışarda üşümüş, geldi odama çıktı
Dediler nasıl girdi? Dedim kapı açıktı.
Her bir derdi büyütüp gözünde eyleme dev
Beni sevmekten başka bir şeyi etme ödev.
Şirk ile beslenerek bir kalbe dolarsa kir
Mevla’sını unutup Şeytanı eder zikir.
Yaprağını dökersen peşinden gelir çiçek
Sağlam İman sarsılmaz, nereye çekersen çek.
Dağlar güneşlenince ecelini bekler kar
Nisan ayı gelince dereler başka akar.
Mustafa Hoşoğlu
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Tutamadım
Sen uslu ol dediler, dürüstlük yolun olsun
Diyenlere bakınca bu sözü tutamadım
Hepsi kuru nasihat, laf olsun torba dolsun
Birçoğu büyük lokma, pek kolay yutamadım.
Meğer çoğu düzenbaz, bir hayli de utanmaz
İşleri kara çalmak, kuru dala tutunmaz
Başkaları sahtekâr, kendine pay edinmez
Dolaştığı pazarda mal bulup satamadım.
En sevdiğin aş dahi her gün yenmez dediler
Bir kez tutuşan ateş kolay sönmez dediler
Doğrunun yeri varmış, daim denmez dediler
Yıllarca bu baskıyı üstümden atamadım.
Yalanı bilmeyenin elinde çürür yemiş
Altına göz dikenler sana önerir gümüş
Sahtekârlık bunlarda meğer sermaye imiş
Bu kervan yol tanımaz, becerip güdemedim.
Mustafa Hoşoğlu
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Tutamıyorum
Bir yol var düşümde, başı bilinmez
Gölgeler misali, tutamıyorum
Yazılan kaderse baştan silinmez
Dertlerim pazarda, satamıyorum.
Nasihat eylesen sayan yok seni
İçin ağlasa da duyan yok seni
Bir bilen yerine koyan yok seni
Boğazım düğümlü, yutamıyorum.
Elin gözü cepte, değil kaşında
Sevdası sahtedir, kalbin dışında
Geriye dönerdin bilsen başında
El gibi yalandan tütemiyorum.
Kim anlar dışardan olup biteni?
Dünya gözü görmez kalpte yatanı
Hesaba çekemem çekip gideni
Kal diye peşinden ötemiyorum.
Bedenim üşüyor kara güz gibi
İçimde ırmaklar akar buz gibi
Bir yuva düşlerim aşık kız gibi
Sevdayı başımdan atamıyorum.
Unuttum el ele nasıl tutulur
Şu murad iksiri nerde satılır?
Sevdanın ateşi aşka katılır
Uykuyu bulup da yatamıyorum.
25.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Tutmadı
Tutmadı kaset-montaj, yetmedi tehdit-şantaj,
Vatana ihanettir güvenliğe her sondaj.
Birer birer yayıldı yerden bitme tapeler,
Akli selim reddetti, güldü geçti bebeler.
Vatanı bölmek için çok oldu seslenenler,
Hemen koştu çağrıya kaostan beslenenler.
Yalanı konuşanın susacak mı dilleri?
Çıkınca beğenmezler sandıktan ödülleri?
İlkokul okuyanın beğenmiyor oyunu,
Çoban olsa kaybeder iki tane koyunu.
Sorsan ona kendisi elit kesimden gelir,
O kadar aklı olsa halk kimi ister bilir.
Bir kesim muhterem de ulema diye gezer,
Menfaati uğruna dini kurşuna dizer.
Münzevi hayat için ülke ülke dolaşma,
Eğer vatanseversen ajanlığa bulaşma.
Ülkenin mahremini ifşa etme düşmana,
Halktan yersin tokadı, adın döner pişmana.
Vatanı yıkmak için siper aldı avcılar,
Birer kaos uzmanı yandaş medya, savcılar.
Rakamlar tutmayınca yerde gezer asabı,
Her hesaptan büyüktür Yaratanın Hesabı.
Tükenmeyen sermaye doğruluk ve ihlastır,
İçinde şer olanın hasadı hep iflastır.
Kazanmak bir nasiptir, verilsin hak bedene,
Zafer kutlamıyorum, acırım kaybedene!
Tüm güzel amelleri Mevla’m etmesin heder!
Hak yolunda olmayan kazansa da kaybeder.
31.03.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Tüm Şeyhleri Allah Üstün Yarattı(!)
Tüm Şeyhleri Allah Üstün Yarattı(!)
Gaybı Mevla bize bildirmedi mi?(!)
Tüm şeyhleri Allah üstün yarattı(!)
İnsanları şeyhler güldürmedi mi?
Tüm şeyhleri Allah üstün yarattı(!)
Dünya bizim, avrat bizim, din bizim
Hayal bizim, yarın bizim, dün bizim
Ahret bizim, mizan bizim, gün bizim
Tüm şeyhleri Allah üstün yarattı(!)
Biz istersek bin cariye alırız
Biz istersek her boşluğa dolarız
Yan bakanı cehenneme salarız
Tüm şeyhleri Allah üstün yarattı(!)
Cehennemden uzak bizim ülkümüz
Cennet zaten bizim kesin mülkümüz(!)
Bunu böyle bilsin avam halkımız
Tüm şeyhleri Allah üstün yarattı(!)
Esir, köle bizim için bir maldır
Harem demek kuralları ihlaldır
Nikahsız da halvet bize helaldır(!)
Tüm şeyhleri Allah üstün yarattı(!)
Kur'an nikah dese bile bakmayız
Nefse uyar, gerisini takmayız
Her konuda son derece takvayız
Tüm şeyhleri Allah üstün yarattı(!)
Mustafa HOŞOĞLU
11.07.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Türkiyi Atarak Gel
Türkiyi Atarak Gel
Türkiyi atarak gel
Neşeni katarak gel
Benle baş edemezsun
Kalbini tutarak gel.
Bu gözlerum çok gördi
Sen gibi atanları
İki türkü atmadan
Komaya yatanları.
Hala akıllanmadun
Gene atar tutarsun
Bi türki derum sağa
İzlerunde batarsun.
Saçı tarayan güzel
Sevda arayan güzel
Gönlümün yarasına
Sensun yarayan güzel.
Akıl-beyin atışur
Sevenler hep çatışur
Gözlerune bakarken
Dil susar kalp tutuşur.
Ben başladuğum işun
Sonini getururum
Benumla atışani
Ayakta bitururum.
O deduğun özellik
Korkayirum sendedur
Türkinun fabrikası
Herkes bilur bendedur.
Ne oldi sağa ekız
Bakayisun edali
İki türki atmadan
Oldun bağa sevdali.
Ben gömleğe takılmam
Güzel söze takarum
Sevdaya başlamadan
Önce göze bakarum.
Her giyduğum takımdur
Her yaptuğum akımdur
Sevda kitabi yazdum
Basilmasi yakındur.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ben durmak nedur bilmem
Yüreğum durulmadan
Türkilerum son bulmaz
Kalemum kırılmadan.
Elime hiç almadum
Kemerun beyazini
Bana kim asilursa
Kış geçirur yazını.
Bağa bakmayan kıza
Yoli kesup bakamam
Bütün canlar kutsaldur
Ben canlari yakamam.
Mustafa Hoşoğlu
12.02.2016

Mustafa Hoşoğlu
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Tüter Burnumda............o
Tüter Burnumda
Maziye takılıp efkârlanınca,
Köyümün yazları tüter burnumda,
Anılar ağlatır yalnız kalınca,
Aşığın sazları tüter burnumda.
Mayısla yaylaya hicret ederiz,
Buz gibi suları tasla içeriz,
Güz gelir yeniden köye göçeriz,
Yaylanın buzları tüter burnumda.
Bulutlar ağlayıp, rüzgâr azanda,
Yapraklar sararıp düşer hazanda,
Mısırlar toplanır pişer kazanda,
Cevizin izleri tüter burnumda.
Karatavuk gelip cama konunca,
Havalar buz kesip sular donunca,
Şömine tutuşup kızıl olunca,
Hamsinin gözleri tüter burnumda.
Yemekle doyulmaz leziz meyvesi,
Onunla doludur çoban heybesi,
Kültüre almıştır bilim çevresi,
Ligarba özleri tüter burnumda.
O leziz nimetler çabuk biterdi,
Mısırı sırtlayan yola düşerdi,
Değirmen taşıyla başım dönerdi,
Teknenin tozları tüter burnumda.
Suların kaynağı, başı bilinmez,
Ekmeğin tadı yok, aşı yenilmez,
Sılada kalanın yaşı silinmez,
Köyümün kızları tüter burnumda.
Gurbet ele düştüm geçim, aş için,
Değer mi bilemem onca yaş için,
Firar edesim var kalem kaş için,
Yârimin sözleri tüter burnumda.
Gurbet kaderimiz, hasret bizedir,
Sanma ki feryadım kora, közedir,
Sönmeyen yangınım ela gözedir,
Gülümün nazları tüter burnumda.
Mustafa Hoşoğlu
14.10.2009
Mustafa Hoşoğlu
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ucube
Ucube
Daldan dala konarım,yüreğim bir göçebe,
Hırs denen şu illetim erdirmiyor necibe,
Kıskaçlığım yok desem inanın yalan olur,
Hasenatım mahvetti gurur denen ucube.
Kibir de böyle imiş,gururun arkadaşı,
Gıybetle dostluk kurup olur fitnenin başı
Malayani sevdası çıkar haset dağına
Çıkarır insanlıktan,bencilliğin yoldaşı.
Şeytan nefes aldırmaz,sanki paralı zabit,
Tefekküre dalnca fikrimde tutmaz sabit,
Tutuşur etekleri, söndüremez deryalar,
Üç beş rekat edayla korkar olurum abit.
Mustafa Hoşoğlu
26.04.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Uçan Uçana
Şu fani dünyaya nicesi geldi
Şöyle bir bakınıp geçen geçene
Her kime sorsanız hepsi az kaldı
Ömrüne doymadan kaçan kaçana.
Dünyada en zor iş nefisle barış
Aklına soran yok, nereye varış
Nedir bu acele, ne için yarış?
Ecel şerbetini içen içene.
Dünyaya gelmişken az daha kalsan
Malından harcayıp ömürler alsan
Ölmezlik sırrını arayıp bulsan
Üç günde kefeni biçen biçene.
Kula git deyince kalmayı ister
Ne geldi ne gitti bilmeyi ister
Başa dert gelince ölmeyi ister
Geriye bakarak göçen göçene.
Bilginin fazlası maraz yaparmış
Egosu büyükler nefse taparmış
Nicesini gördüm ipi koparmış
Keramet zırhıyla uçan uçana(!)
Hoşoğlu bir fani, irfanı eksik
Tipine bakmayın her işi aksak
Canı istese de uçamaz yüksek
Düşünde kanadı açan açana.
Mustafa Hoşoğlu
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Unlarım Elendi Asıldı Eleğim
Unlarım Elendi Asıldı Eleğim
Ölçüymüş, hesapmış takamam kafama(!)
Midemi doyurup yan gelir yatarım(!)
Garipmiş,aç imiş, çağırmam soframa(!)
Lokmayı görünce, lüp diye yutarım(!)
Evinde aş mı yok; arasın Allah’ı(!) ,
Dert küpü değilim,çekemem Vallahi(!)
Merhamet merhamet, usandım Billahi(!)
Malımdan kime ne; ben alır satarım(!)
Allah’ım görürken onu da görseydi(!)
Aklımı verirken ona da verseydi(!)
Hakk beni severken seni de sevseydi(!)
Silleyi yiyene bir de ben atarım(!)
Mal canın yongası, nasıl terk ederim(!) ?
Allah’ım verdikçe daha çok isterim(!)
Villamın yanına bir daha dikerim(!)
Kuruşa kıyamam, üstüne katarım(!)
Vergimi veririm, zekattan anlamam(!)
Piyasa çok durgun, boşa el sallamam(!)
Küresel kriz var, sipariş yollamam(!)
Bir yardım gelmezse yakında batarım(!)
Allah’ım! , ne ettim, niye batıyorum?
Şirketler küçüldü, hep daralıyorum(!)
Gidişat çok kötü, iflas ediyorum!
Bir yardım gelmezse ben hapı yutarım.
Ne olur Allah’ım! Ben ettim sen etme,
Zekat da veririm, malımı tüketme,
Ben seni unuttum, sen beni terk etme,
Namaz da kılarım, oruç da tutarım.
Tövbeler bir daha harama bakarsam(!)
Helalden gelmezse Billahi yutarsam(!)
Her hafta zam koyup, katlayıp satarsam(!)
Postumu camiye serer de yatarım(!)
Müşteri darıldı, halimi sorsa ya,
Hacizler geliyor villaya, arsaya,
Nakitler tükendi, kar yağdı borsaya,
Sesimi duyan yok, ötmüyor gitarım.
Ellerim boş döner, duyulmaz dileğim,
Görünmez oluyor iyilik meleğim,
Unlarım elendi, asıldı eleğim,
Eridi yağlarım, sarardı didarım.
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Mustafa Hoşoğlu
09.12.2011
Didar: Yüz,çehre
Mustafa Hoşoğlu
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Unutan Var mı?
Unutan Var mı?
Şu yakın geçmişi unutan var mı?
Hatırlar dururum gözler dolunca,
Zihnini okşayıp avutan var mı?
Derin bir oh çekip işe dalınca.
Gelenek güzelmiş keyfe uyarsa,
Düzenin fikrini başa koyarsa,
Zalimin zulmünü izzet sayarsa,
Dinsizlik dininden emir gelince(!)
Üretim adına düşman ürettik,
Değerler içinden öcü türettik,
Hukuku çiğneyip kanun direttik,
Çürümüş fikirler bitip solunca.
Batının emriyle Doğu yıkıldı,
Şu Demir Perdeye kurşun sıkıldı,
Modeli sökülüp bize dikildi,
O kutsal görevi cunta alınca(!)
Dindarın hayatı takipte, izde,
Kur’an’ın nefreti cem oldu gözde,
Afyonu yok etme görevi bizde(!)
Ecdadın Ruhunu kalpten silince.
Heykeller ürettik sanayi diye…
Cumhuru yok saydık enayi diye(!)
Rolleri oynadık şen ayı diye…
Kafalar demlenip çakır olunca.
İblisin yoluna arttı temayül,
İlkellik yolunu ettik tahayyül,
Bismillah diyene bitti tahammül,
İmanın izleri kalpte ölünce.
Çok şükür akmıyor bacımın yaşı,
Açık mı değil mi, bakılmaz başı,
Şekiller değilmiş başaran işi,
Özgürlük kurtuldu, özgür kalınca.
Mustafa Hoşoğlu
08.04.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Unutma
Kem etme sözünü, tatlı dilli ol,
Gönülden gönüle yol var unutma.
Arıya çullanma, naif halli ol,
Peteğin içinde bal var unutma.
Nasihat ederken önce özüne,
Her zaman dost değil gülen yüzüne,
Darılma bir dostun doğru sözüne,
Doğruda dikenli dal var unutma.
Saklarsan samanı gelir zamanı,
Ayırmak zor imiş sapla samanı,
Baharla beraber bekle dumanı,
Yağmurun peşinde sel var unutma.
Duyduğun her söze kanıp aldanma,
Vezire her söven sultandır sanma,
Kurudan uzak dur boşuna yanma,
Kuyunu kazacak el var unutma.
Dost buyur demişse hicap eyleme,
Davetli değilsen icap eyleme,
Şerefin beş para, mahcup eyleme,
İnsafı bilmeyen dil var unutma.
Fazlada fayda yok, azında yarar,
Her daim orta yol olurmuş karar,
Öfkeyi bilirsin, küpüne zarar,
Dikene kızmadan gül var unutma.
07.03.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Unutma Ey Reisim, Yüzde Ellıbir Lazım
Unutma Ey Reisim, Yüzde Ellibir Lazım!
Düşman gece geziyor, gündüz tan kara değil
Unutma ey Reisim, yüzde ellibir lazım!
Teşkilatları izle, her yer Ankara değil
Unutma ey Reisim, yüzde ellibir lazım!
Arpa peşindekiler kuyunu kazıyorlar
Sana brifing verenler senaryo yazıyorlar
Yağcı, yağver kisveler yanına sızıyorlar
Unutma ey Reisim, yüzde ellibir lazım!
Bana sınav diyorlar, doldu köşe başları
Çoğu sana oy vermez, arkasında taşları
Bunlar neci diyorsan: Vekil arkadaşları
Unutma ey Reisim, yüzde ellibir lazım!
Çakallar girdi çıktı, bu parti oldu ağıl
Senden istirhamım var, biraz bu işe eğil
Bir kahpe çıktı diye herkes Fetö'cü değil
Unutma ey Reisim, yüzde ellibir lazım!
Komşular derdi bana, niye bunu seçersin?
Vekil eş dost vekili, gün gelir vazgeçersin
Teşkilata gidersen kerhen bir çay içersin
Unutma ey Reisim, yüzde ellibir lazım!
Davanın düşmanları niye haklı çıkacak?
Elinle yükselttiğin odur seni yakacak
Gemi yalpalayınca herkes liman bakacak
Unutma ey Reisim, yüzde ellibir lazım!
Tam on yıl küfredeni kulağımla duymuşum
Tahammül edemezdim, şerefine saymışım
Söve söve yükseldi, ben ne kadar toymuşum!
Unutma ey Reisim, yüzde ellibir lazım!
Akraba hizmetkarı etrafına bakınır
Irkçılık fikriyatı hep kanıma dokunur
Veda Hutbesi her dem acep kime okunur?
Unutma ey Reisim, yüzde ellibir lazım!
Kader: Sünnetullahtır, kadercilik yaradır
Kader; hak aramaktır, alternatif aratır
İradeyi kullanmak bir kul için vera'dır
Unutma ey Reisim, yüzde ellibir lazım!
Edebi nutuklara daha eylemem tazım
Bugün tavuk olsam da, yeri gelince kazım
Bir vekillik oyum yok, tek başıma ben azım
Unutma ey Reisim, yüzde ellibir lazım!
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Mustafa Hoşoğlu
17.06.2017
Vera: Takva....v.s.
Şiirde Hakkı teslim etme.

Mustafa Hoşoğlu
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Usandım!
Usandım!
Güzeller çok ama gönül doyumsuz
Yokluğu yaşatan vardan usandım!
Boyu boyuma denk ruhu uyumsuz
Bir verip on alan yardan usandım!
Mevsim çeşit çeşit, bereket ırak
Yağmuru neyleyim toprağım çorak
Sularda yüzerken bağlarım kurak
Bağrıma birikmiş kardan usandım!
Derdimi bir türlü bildiremedim
Kabrisler canavar, öldüremedim
Ne etsem o yari güldüremedim
Sebepli sebepsiz zardan usandım!
Uzaktan severmiş, yakına gelmez
Benim ne çektiğim aklına gelmez
Bin kere ölsem de inadı ölmez
Bağrıma tünemiş kordan usandım!
Bir adım yürüse koşarım Billah!
Bir sahte gülüşe coşarım Billah!
Aşk için dağları aşarım Billah!
Aklına gem vuran serden usandım!
Kendinden gayrısı her şey payesiz
Allah'ın mülkünde yaşar gayesiz
İnsafı hapsetmiş, vicdan hayasız
Gönülden bakmayan körden usandım!
Mustafa Hoşoğlu
11.03.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Usandım-2
Usandım-2
Bazen şu sağırlık ne hoş diyorum!
Tekrar edip duran dilden usandım!
Bazen de şu alem çok boş diyorum
Dünyaya doymayan kuldan usandım!
Aşk, suya yazılmış bir masal gibi
Mecburen yaşarsın, bir yasal gibi
Çoğu kez bir öğüt, bir misal gibi
Bilmeden düştüğüm halden usandım!
İsterdim dillerden barış dökülse
Dağlara, taşlara huzur ekilse
Bazen de şu zikir sessiz çekilse
Susmayı bilmeyen telden usandım!
Maddeyi görünce nefisler sapar
Özüne bakmadan pastayı kapar
Vermeye gelince cimrilik yapar
Kokuyu salmayan gülden usandım!
Hakikat bellidir, dileyen bulur
Nefsin seçtiği yol kaderin olur
İraden tercihle karakter alır
Hayale uzanan yoldan usandım!
Kiminin talihi gezmez pazarda(!)
Tembeller rızkını arar mezarda(!)
Yıldızım düşükmüş, şansım nazarda(!)
Bir türlü çıkmayan faldan usandım!
Mustafa Hoşoğlu
11.03.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Usanmaz
Usanmaz
Dağlara bak, ovaya bak,
Arı uçar, gül usanmaz,
Şu daldaki yuvaya bak,
Ömür biter, döl usanmaz.
Karlar erir dere coşar,
Vadileri bir bir aşar,
Umut durur, hasret koşar,
Su bekleyen göl usanmaz.
Yarim uzak ilde imiş,
Soğuk esen belde imiş,
Vuslat karlı çölde imiş,
Dağı aşsan çöl usanmaz.
Engelleri aşan bilir,
Hayal ile coşan bilir,
Duyguları taşan bilir,
Yaşanırken hal usanmaz.
Tohum düşsün ekin olsun,
Kalpten kalbe akın olsun,
Mesafeler yakın olsun,
Irak eden yol usanmaz.
Kör talihi kırmak için,
Yola girdim varmak için,
İnce beli sarmak için,
Açık duran kol usanmaz.
Yarin lebi şeker imiş,
Canım çokça çeker imiş,
Yüreğime çöker imiş,
Çarpar durur, sol usanmaz.
Zülüf düşmüş halesine,
Uçup konsam lalesine,
Sancak diksem kalesine,
Yanağından al usanmaz.
Kalpten kalbe sevda uçtu,
Aklım fikrim ona göçtü,
Gönül gitti aşkı seçti,
Bala düşmüş dil usanmaz.
Dilde sevgi hece hece,
Aşk gözünü örtmez peçe,
Günler uzar, bitmez gece,
Aylar geçse, yıl usanmaz.
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Mustafa Hoşoğlu
22.11.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Utanıyor Gözlerim
Utanıyor Gözlerim
Zaman geçip gidiyor hazırlıyor sonumu,
Niçin haber vermezsin desem duymaz sorumu,
Elimden gelen tek şey unutmaktır yaşımı,
Mevsimleri silerek ayarlasam durumu.
Yanımda olmayınca bilsen nasıl özlerim,
Ahvalim tasvir etmez hasret kokan sözlerim,
Bir gün kavuşsak bile doya doya bakamam,
Gözlerine değmekten utanıyor gözlerim.
Eskiden başka idim, hele bir görsem derdim,
Şimdi görmekten korkmak oldu yegâne derdim,
Aynaya bakmaz oldum seni görürüm diye,
Çaresizlik halimi aldım önüme serdim.
Fokur fokur hoplayıp kayna yüreğim kayna,
Acep ayıp mı olmak derdi yansıtan ayna,
Kader değişmiyorsa ver suyu akışına,
Al dertleri küre yap, çıkar sahaya oyna.
Sürüklenip yürüme akan zaman peşine,
Ya iç ab-ı hayatı ya da son ver düşüne,
Avizeye bakarak hiç avutma kendini,
Kavuşmak için yürü Sonsuzluk Güneşine.
Mustafa Hoşoğlu
15.09.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Utansın!
Utansın!
Bir zaman bir idi yürek sesimiz,
Araya fitneyi salan utansın!
Zalime neşe mi bizim yasımız?
Şeytanın ameli yalan utansın!
İnan bana, yoktur sözümde hile,
Geçirmek istedim bir ömür bile,
Kötüler yüzünden çekeriz çile,
Belayı hak edip bulan utansın!
Doğruluk yolumuz, sevgi aşımız,
Dilimiz konuşur, susar kaşımız,
Sevmeyi sevmiştik, dikti başımız,
Aşkımı kalbinden çalan utansın!
Bir olup kurdular yoluna tuzak,
Aklını çeldiler, ettiler uzak,
Geri dön sevgilim, oyunu bozak!
Bu çarkın içinde olan utansın!
Dillerim bağlandı, kalmışım naçar,
Umutlar terk etti, uykular kaçar,
Yarimin hasreti yaralar açar,
Mecnuna çeviren yılan utansın!
Ben beni unuttum, o yar ne eder?
Başını alıp da ne yana gider?
Durmadan özlerim, burnumda tüter!
Hicranı başıma salan utansın!
Mustafa Hoşoğlu
19.01.2013
DOST KALEMLER:
'Neydi o günler der, dünü ararım
Kızarım kendime, hesap sorarım
Başımda kalmayan, saçı tararım
Dertlere düşürüp, yolan utansın..' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA
Dilim dönecek ya, gönlüm saklıyor
Karalara karaları ekliyor.
Zalim el oğarak bir pay bekliyor
Bu firkatten medet bulan utansın... BAYRAM YELEN
Sevda insanları yapar çaresiz
Ağlatır,inletir hep sessiz,sessiz
Koyup ta dünyada beni nefessiz
Daha koklamadan solan utansın.....DEVELİOĞLU
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Mustafa Hoşoğlu
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Uykular Esir Düştü
Uykular Esir Düştü
Uykular esir düştü zalim gurbet yurdunda,
Yaşlarıma hapsoldu sabahın ışıkları,
Hasret devşiriyorum düşlerimin ardında,
Âlem kendi halinde, duyan yok âşıkları!
Sılayı terk eylemek ne erdemdir ne sanat,
Dört duvar arasında çürüdü beden, kanat,
Hala tarih kokuyor gökdelenlere inat,
Kırk odalı konağın çürümüş eşikleri…
Taşındın İstanbul’a, köy küçük geldi sana
Yıktın tahta evleri, yaptın duvar, badana,
Sağlık girecek diye doktor girdi odana,
Artık çok zor bulursun oymalı beşikleri.
Baba yurdu şereftir, üç pula satılır mı?
Ecnebinin zehiri her aşa katılır mı?
Yeniler çıktı diye eskiler atılır mı?
Değersiz mi zannettin şu tahta kaşıkları?
Forum hastalığına açlık oldu terbiye,
Üç öğüne bölündü lokmalık kurabiye,
Miniye sevdalıktan rafa kalktı abiye,
Benzin döküp yakmalı şu beli düşükleri…
Aklı buharlaşınca yalpaladı dengesi,
Dimağı esir aldı düşte hayal imgesi,
Varoşların sineği medeniyet simgesi,
Örümcek ağı oldu bağın sarmaşıkları!
Nasıl kurban olmayım Yaradanın Adına?
Sunduğu nimetlerin meftun olduk tadına.
Cemalini tatmaya çağırınca katına,
Ebedi bayram ile gülecek maşukları.
Mustafa HOŞOĞLU
29.05.3013
Mustafa Hoşoğlu
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Uyukulu Gözlerini
Uykusuz Gözlerini
Uykulu gözlerini
Öpeyim de açılsın
Sevda kokan güllerin
Gamzelerden saçılsın
Zarar gelmez dilinden
Sen de var tut elinden
Öfkesinden korkmadım
Korktum sessiz halinden
Sen acını gizlersen
Nasıl bilem halini?
Halin tahlili gerek
Tatmalıyım balını
Hilal süsler gözünü
Asaletli geni var
Aşkımızın nişanı
Yanağında beni var
Ruh akılla atışır
Kalpte hasret tutuşur
Garip bülbül misali
Hayallerim ötüşür
Hayal etmesem olmaz
Hayalle cebim dolmaz
Düştüm tezat çarkına
Ayak yolunu bulmaz
Mustafa Hoşoğlu
28.02.2022

Mustafa Hoşoğlu
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Uzaktan Baktum Sağa
Uzaktan baktum sağa,
Sen olmayasun nazar,
Çıplak gözle baksaydım,
Kalem günahı yazar.
Ama sen çok güzelsun,
Gözüm geri alamam,
Yüreğumde özelsun,
Senden ayrı kalamam.
Mevlam güzel yaratmış,
Bakup görelum diye,
Kıymetini bilene,
Daim olsun hediye.
Tesettür giysilerle,
Daim dolaş bağları,
Ölüye selam olsun,
Kıskanmasın sağları
Bu güzel kimin Gülü?
Hep muhabbet esiyor,
Gözler hayret ederken,
Nefesleri kesiyor.
Güzellerin endamı,
Yüreklere kazılır.
Bir güzelin uğruna,
Neler neler yazılır.
Ruha ferahlık saçar,
Gülen gözün ışığı,
Kalbe yaralar açar,
Büyülerken aşığı.
Bir kez kıvılcım çaksa,
Büyür de ateş olur.
O gözler bana baksa.
Aklım hemen keş olur.
15.12.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Uzun Hava
Vurdum Kangel yukarı,
Önümde Ağaçbaşı.
Ey gözümün yaşları,
Bu hasreti sen taşı.
Kuymak yaptım kaymaktan,
Hiç pişer mi tavasız?
Bu yaylanın yolları,
Bitmez uzun havasız.
Habu bizum Uşklar,
Alişuktur kavala.
Kabaran duyguları,
Koysan sığmaz çuvala.
Çok severuk kavali,
Kemençenun kardaşi.
Efkar kalbe düşende,
İnletur dağı taşı.
Bu yaylanun suyundan,
Doya doya içilmez.
Düz horon oynamadan,
Atlamaya geçilmez.
Çal Nurettin kardaşum,
Kavali nefes nefes,
Habu yurek coşanda,
Dayanmaz ona kafes.
E vay beni vay beni,
Yürek doldi taşayi.
Silinmez hatıralar,
Hep içimde yaşayi.
09.01.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Uzun Ömür
Uzun Ömür
Dilerken uzun ömür,
Her bir seneyi sömür,
Yaş tekamül etse de,
Saç olmaz daha kömür.
Dizler yükü itmiyor,
Artık seri gitmiyor,
Pilin bitti demeyin,
Hayallerim bitmiyor.
Hayalde düş ördün mü?
Sadık rüya gördün mü?
Bana yaşlandın derken,
Yüreğime sordun mu?
Aklım hayattan yana,
Nasıl anlatsam sana?
Bir ayağım çukurda,
Dünya yetmiyor bana.
Yenilendi dişlerim,
Ekmeği bol dişlerim,
Ne zaman tamamlanır?
Yarım kalan işlerim.
Hayat diye dolarım,
Hep hayale dalarım,
Daha delikanlıyım(!)
Oturarak kılarım.
İçerken demli çayı,
Aklım bazen uçayi,
Nerde gözümün feri?
Günden güne kaçayi.
Denizde kayıklarum,
Hamsiyi ayıklarum,
Koltuğa oturunca,
Ufaktan sayıklarum.
Mustafa Hoşoğlu
13.06.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Ülke Meseleleri Dertleşmesi
Mikdat Bal Mustafa Hoşoğlu
ülke meseleleri dertleşmesi
Uzaktan kirli bir el, o elde paslı maşa
Güzelim ülkemizi, karıştırıp duruyor!
Ektiği fitne fesat beklediği kargaşa
İçte ki hainleri barıştırıp duruyor! .......Ozan Mikdadi
Sahte dost bayrağıyla yanaşıyor limana,
Dalganın asabını soruşturup duruyor,
Fitne sinmiş içine, kini var Müslüman’a.
Kardeşi kardeşine vuruşturup duruyor.………Mustafa Hoşoğlu
Türlü, türlü kumpaslar her hileyi düşünen
Dehlizlerde dolaşan çamurlarda eşinen
Tavada keklik görür neticeyi peşinen
Kaybedince yüzünü buruşturup duruyor! .......Ozan Mikdadi
Hırlamadan görünmez dudak arkası dişi,
Diyalize bağlatıp sonra çekiyor fişi,
Kendi girmez ateşe, düğme iledir işi,
Aşüfte personeli sürüştürüp duruyor.………Mustafa Hoşoğlu
Mazlumun çığlığını vicdansız hissetmiyor
Onca zulmü görüyor ketumdur ses etmiyor
Sürekli sendeliyor yine de pes etmiyor
Atacağı çelmeyi araştırıp duruyor! .......Ozan Mikdadi
Atıp tutmak meziyet, elit bir soydan gelir,
Yüzün kızarmaması belki de huydan gelir,
Aslını tanımamak karmaşık boydan gelir,
Nefsini şeytan ile yarıştırıp duruyor………Mustafa Hoşoğlu
Düşünmez, akıl etmez ezileni ezeni
Siyonist uşağıdır mason olur kuzeni
Akıllanmaz bir türlü hiç değişmez düzeni
Sürekli aynı role giriştirip duruyor! .......Ozan Mikdadi
Ahmak gün için yaşar, hedefi asır değil,
Dil kemiksiz yapıda, her cümle nesir değil,
Düşmanın düşmanını dost bilmek kusur değil,
Kapılar arkasında görüştürüp duruyor………Mustafa Hoşoğlu
Hesap kitap bilmiyor hayaline aldanıp
Ne kadar düşüncesiz o kuş beynine kanıp
Şerde ittifak yapıp geçeceğini sanıp
Eşeğini kıratla yarıştırıp duruyor! .......Ozan Mikdadi
Küfür yeni doğmadı, hep vardı hep olacak,
Saçılan şer tohumu zayıf kalbe dolacak,
Tedbir alınmaz ise hedefini bulacak,
Çözümü arayanlar soruşturup duruyor, ………Mustafa Hoşoğlu
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Daha dün düşman iken bu gün hepsi barışık
Bet cehrelerde nur yok, ne ziya ne bir ışık
Her çeşit kumpaslarla, hayırla şer karışık
Yasak her melanete eriştirip duruyor! .......Ozan Mikdadi
Namert, iki yüzlüdür; hakikatten nem kapar,
Ne kendine inanır, ne de yanlıştan sapar,
Merdin yüzüne karşı rolünü iyi yapar,
Gidince arkasından veriştirip duruyor. ………Mustafa Hoşoğlu
Der Mikdadi: uyanıp tehlikeyi görelim
Oynanan oyunlara tuzağa son verelim
Satılmış hainlerin defterini dürelim
Baksana karşımızda kırıştırıp duruyor! .......Ozan Mikdadi
Hoşoğlu der ki onu gören gülmesin diye,
Ormanda sessiz yürür aslan bilmesin diye,
Sığındığı dağlara kurtlar gelmesin diye,
Korkudan çakalları ürüştürüp duruyor.………Mustafa Hoşoğlu
Ozan Mikdadi + Mustafa Hoşoğlu
Mustafa Hoşoğlu
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Ümitsiz İntizar................
Ümitsiz İntizar
Aşkını izhar eyle içinde pinhan tutma,
Aradığın yar benim,işte geldim de rmisin?
Bilemem her gizemi ben bir kulum,unutma,
Seni farketmem için yolumda bekler misin?
Sen irem diyarında nadide bir sudesin,
Şarkıların diline düşmemiş bir güftesin,
Henüz icra olmamış imkansız bir bestesin,
Meftun eden büyünün sırrını söyler misin?
Hiç kimseyi beklemez ömür denilen kervan,
Gönlüm aşkın harında,tabipler bilmez derman,
Erilmez bir cevhere nasıl olayım revan,
Kalbimi ihya için aşk ihsan eder misin?
Ağını arar durur şu bicare ahvalim,
Aşkının şikarıyım nerdesin ey nihalim!
Varlığın tatlı sızı olmayınca helalim,
Aradığım vuslatı bana lütfeder misin?
Adavet denizinde bir ümitsiz intizar,
Kalbim beynime düşman,ruhum aşkınla bizar,
Ol dem şifa bulacak eylersen bengü nazar,
Benim dermanım sensin,şifa bahşeder misin?
Hak tecelli edince biter biçilen vade,
Şeyda-i uzma olsan dillerde kalır bade,
Niceleri götürdü kavuşmadan ebede,
Dünya kavuşturmuyor cennette bekler misin?
Mustafa Hoşoğlu
19.02.2009
İzhar: açıklama
Pinhan: gizleme
İrem: cennet bahçesi
Sude:güzel,çiçek
Har:Ateş,ısı
Revan:ulaşmak,kavuşmak,akmak
İhya:diriltmek
Nihal:avcı..........
Vuslat:kavuşma
Bade:aşk
Adavet:düşmanlık,kin,nefret
İntizar:bekleyiş
Bizar:muzdarip,bıkmış,usanmış...........
Bengü nazar:sonsuz bakış(şifa niyetiyle bakma)
Şeyda-i uzma:çılgın aşk,büyük aşk.......
Meftun:tutku,kendine esir eden......
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Mustafa Hoşoğlu
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Ümmetin Hali
Ümmetin Hali
Onca ibretli ayet
Olamadı müessir
Kulaktan dolma sözle
Olduk birer müfessir.
Her mezhep ayrı marka
Oturduk baktık farka
Ümmetçe başarımız:
Olmuşuz binbir fırka.
Hurafelere inan
Sana Kur'an mı dedi?
Biraz bak şu Kelam'a
Pişman olma ebedi.
Kanal kanal gezerum
Çoğu ünleme diyor
Kur'ana bakarsanız
Masal dinleme diyor
Kur'an belden yukarı
Hükmü belden aşağa
Yıllarca yutturtunuz
Habu cahil uşağa.
Diriye okur hadis
Ölüye okur Kur'an
Dilden dile havadis
Ümmete oldu Furkan
Mustafa Hoşoğlu
02.06.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Ümmetin Hali-2
Ümmetin Hali
Kul kula çağrılmaz Hakka çağrılır
Mümin tek millettir, grubu olmaz
Eğrilmiş gönüller Nurla doğrulur
Vahye sarılmayan bir sine dolmaz.
Kendine çağıran puta gel diyor
Mevlânı unut da nankör ol diyor
Ümmeti parçala, şerle böl diyor
Bu yüzden bu ümmet huzuru bulmaz.
Takılıp gidersen hayal peşine
Kefere av eder, bakmaz yaşına
Sen zayıf düşende çöker başina
Müslüman toplumun yüzü hıç gülmez.
Vahiydedir ancak Vahdetin Nuru
Kuranın yoludur arı ve duru
Şeytana inanma, Hakk ile yürü
Aracı putlardan bir fayda gelmez.
Kendini kurtarsın veli sandığın
Peşine takılıp ona kandığın
Bil ki çürük daldır varıp bindiğin
O hesap gününde bir hükmü kalmaz
Az haya sahibi olan utanır
Keramet satanlar Hakkı ne sanır?
Maliki yevmiddin kim için denir?
Aklını kullanan hayale dalmaz.
Mustafa Hoşoğlu
18.05.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Ünsiyet
Ünsiyet
Bir sevgi teknesinde yoğrulmalı cemiyet,
Farklı görünmek için halk olmadı cinsiyet
Ümmet tabanlı ise değer taşır milliyet,
Rahmanı duygu varsa ilaç olur ünsiyet.
Bir dostu gördüğünde kalbin huzur bulmalı,
Gönüldeki yalnızlık muhabbete dalmalı,
Karanlık dehlizlere sevgi nuru dolmalı.
Paslanmış yüreklerden kiri alır ünsiyet.
Mülkün asıl sahibi tefekkür edilirse,
Bahşettiği nimetler şükürle bilinirse,
İlahi güzellikler gönülden sevilirse,
Kalpleri ihya edip anlam bulur ünsiyet.
Üstünlüğün sebebi; ne ak, ne siyah olmak,
İman kardeşliğinin sırrıyla agah olmak,
İlahi Adaleti arayan seyyah olmak.
Risalet kök salarsa diri kalır ünsiyet.
Sonsuz güzellikleri düşünüp olgunlaşmak,
Kainatı bahşeden Mevla’ya yakınlaşmak,
Vuslat arzusu ile yaşarken sakinleşmek,
Zikreden yürekleri bulur dolar ünsiyet.
Kul, batıl düşünceyi Rahman’a çevirirse,
Beynindeki putları ihlasla devirirse,
İmanı tazelenip günbegün yeşerirse,
Kalbi mutmain olur, huzur salar ünsiyet.
Mustafa Hoşoğlu
28.01.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Üzmeyin Sakın
Üzmeyin Sakın
Erkekler çiçektir, böcek sanmayın
Üstüne basarak ezmeyin sakın.
Toy diye iftira atıp yanmayın
İncedir, darılır, kızmayın sakın.
Kadınlar gül ise, öyle kalsınlar,
Dikeni dalından kırıp alsınlar
Etrafa gül gibi koku salsınlar
Erkekler melektir, üzmeyin sakın.
Dünyanın kahrını çeken erkektir
Hanıma ses etmez, pek de ürkektir
Çok kolay avlanır, zavallı kektir
Kaşları çatarak süzmeyin sakın.
Her sabah giyinip işine çıkar
Bir güzel görünce abayı yakar
Eve gelince de sebiye bakar
Eline bırakıp gezmeyin sakın.
Başına kakmayın kahrından içer
Her birey münasip bir yolu seçer
Erkeğin kalbine mideden geçer
Sofrayı kurmadan tozmayın sakın.
Bazısı kararsız, çoktur oyları
Aklını çelse de nisa tayları
Seksene gelince geçer huyları
Nameyi hakime yazmayın sakın.
Adamdır, birazcık sapar dediler
Çok nadir evinden kopar dediler
Yuvayı dişi kuş yapar dediler
Bir iki hatayla bozmayın sakın.
Mustafa Hoşoğlu
23.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Üzülmeye Değer Mi?
Üzülmeye Değer Mi?
Karanlık oldu diye güneş doğmayacak mı?
Yeşersin umutların üzülmeye değer mi?
Mevsim kış oldu diye bahar gelmeyecek mi?
Gül açsın yanakların üzülmeye değer mi?
Ömür dediğin üç gün her anın tadına bak,
Yolunu sel aldıysa alternatif yola bak,
Dermansız illet yoktur durma,çaresine bak,
Bir mumun söndü diye üzülmeye değer mi?
Allah bir yol kaparsa yeni yolları açar,
Azim,engel tanımaz kendini görme naçar,
Sabrını,gayretini gören her zorluk kaçar,
Mutluluk ışığında üzülmeye değer mi?
Fakirlik olmasaydı aranır mı zenginlik?
Hastalık gelmeyince bilinir mi esenlik?
Çirkinlik hoş olsaydı sevilir mi güzellik?
Sevenlerin yanında üzülmeye değer mi?
Anlamsız gamın ile üzme sevenlerini,
Dostlar tutmaya hazır gel uzat ellerini,
Hepsi seferber etti içten gönüllerini,
Çaresiz kaldım diye üzülmeye değer mi?
Bak,önümüz bahardır hazırmısın coşmaya,
Kırlar bizi bekliyor yollarında koşmaya,
Sevgiliden haber var geliyor buluşmaya,
Sevgisiz kaldım diye üzülmeye değer mi?
Ümit en büyük varlık yüksek tut moralını,
Hayat sana gülüyor sıvazla kollarını,
Yarınlar daha güzel kapatma yollarını,
Bir gün gecikti diye üzülmeye değer mi?
Hoşoğlu der,hoş ola var beterin beteri,
Aç beyaz sayfaları kapat kara defteri,
Saadet yolcususun,ak günlerin neferi,
Yaradanın Mülkünde üzülmeye değer mi?
Mustafa Hoşoğlu
12.02.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Üzülmezdim Halime
Üzülmezdim halime,
Huzur geçse elime,
Mutluluğun tadını,
Sürebilsem dilime.
Olumlu baka baka,
Gelen bastırdı faka,
Öldürdüm hislerimi,
Hayat sanki bir şaka.
Vermedim almak için,
Karşılık bulmak için,
Vicdanımla dost oldum,
Huzuru bulmak için.
Çileler beni buldu,
Yüreğim gamla doldu,
Hoşgörü yollarında,
Koca bir ömür soldu.
Yolum çizildi gayrı,
Belli hayatın seyri,
Her adımda düşsem de,
Olamam haktan ayrı.
Yosun dalgayı arar,
Dalga kıyıyı tarar,
Gönül suyu taşınca,
Başına aşkı sarar.
29.12.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Vahiy Baş Olur
Vahiy Baş Olur
Salmalı efkara ruh denen kuşu
Tefekkür etmesen alem boş olur.
Secdenin feyzinde aransın huşu
Yüreğin çarparsa gözün yaş olur.
Kulluğun hikmeti Hakkı bilmektir
Nebinin şahsında Vahyi bulmaktır
Hakk yolu cihana hakim kılmaktır
İmanı bulursa gönül hoş olur.
Kur'an'da İmani öğütler çoktur
Allah'ın dışında bir veli yoktur
Aklı kullanmayan beyinler yüktür
Aracı fügürler bir gün taş olur.
Hakk ile aranda mesafe mi var?
Rabıta diyerek sen ördün duvar
Her vahdet yolcusu bu fikri kovar
Risalet yolunda Vahiy baş olur.
Şeytan'ın yolunda hayır yaşamaz
Nebiye uymayan bendi aşamaz
Vahiy, Hakk Nurudur tezat taşımaz
Bu Nurla boyanmak doğru iş olur.
İman ciddi iştir, tutma lakayıt
Puta hürmet etmez sağlam akaid
Sorgulama yoksa çok olur seyit(!)
Hayasız sahtekar Resulle eş olur(!)
Mustafa Hoşoğlu
16.11.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Vahiyde Eksik Olmaz
Vahiyde Eksik Olmaz
Ne hocayım ne hacı
Bu eksiklik bir acı
Bugüne dek takmadım
İmandan başka tacı.
Yalan şerri doğurur
Haset riya yoğurur
Nemelazım tavırlar
Haksızlığı çağırır.
Kul düşünür, sorgular
İlim irfan vurgular
Şaibeyi def eder
Halisane kurgular.
Ben, kul uçmaz diyorum
Zehir içmez diyorum
Derdi iman olanlar
Haktan kaçmaz diyorum.
Vahiyde eksik olmaz
Eksik arayan bulmaz
Rivayet uydurmayın
Dünya kimseye kalmaz.
Resulü Hakk gönderdi
Onu vahye bandırdı
Yalancı ışıkları
Vahiy ile söndürdü.
Müslüman vahye bakar
Kalbine Nur'u yakar
Din ticareti yapan
Onun derdi aşıkar.
Fal sorulmaz ebeden
Atlet olmaz gebeden
Yere çakılman yakın
Çok bakarsan tepeden.
Mustafa HOŞOĞLU
30.10.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Vahyin Özü

Vahyin Özü
Ne yeis ne umut değil yolumuz
Vicdanın gür sesi Hakkı bil diyor
Cenneti almaya yetmez pulumuz
Mevla'mın kitabı doğru ol diyor.
Dağları görürsen bayaz içinde
Kayalar hu çeker ayaz içinde
Gök ehli huşuda, niyaz içinde
Mağfiret kapısı kula gel diyor.
Kainat Kitabı vahyin özüdür
Sözlerin güzeli Hakkın sözüdür
Sanatı görmeyen körün gözüdür
Hakk akıl vermiştir, ara bul diyor.
Nebi de bir kuldur, vahiy ölçüsü
Kendinden söz katmaz dinin elçisi
Hep puta dönüşmüş şirkin alçısı
Zehirli otları bul da yol diyor.
Sapmadan gidendir Kur'anın yolu
Hakk ortak eder mi kendine kulu?
Bir nebi din etmez hırkayı, kılı
Bu işler karanlık, Nurla dol diyor.
Ümmeti boğuyor şirkin dumanı
Rivayet kültürü çaldı İmanı
Tertemiz Vahiydir kulun limanı
Dalgaya sarılma, burda kal diyor.
Mustafa Hoşoğlu
27.05.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Var Demen Boş Söz
Var Demen Boş Söz
Giderken acılar bırakan sensin,
Geride sevenim var demen boş söz.
Nasıl yakmış isen şimdi de sönsün,
Ok çıkmış yayından dur demen boş söz.
Aklımla kazandım, sözündür senin,
Utanmaz,kızarmaz yüzündür senin,
Dünyaya doymayan gözündür senin,
Dostların halini sor demen boş söz.
O ayın ondördü yüzün solmaz mı?
Ecelin kapını bulup çalmaz mı?
Yılanlar mezara gelip dolmaz mı?
Ömrümü geriye ver demen boş söz.
Sözlerin kaviymiş, eğmezdin başın,
Kıyamet kopsa da akmazdı yaşın(!)
Sırları çözerdin, kalmazdı işin(!)
Mezarım sıkıyor, dar demen boş söz.
Gittiğin yol uzun, dönüşü yoktur,
Ektiğin biçersin, haramın çoktur,
Gururun kalbine saplanan oktur,
Şeytani Laneyi vur demen boş söz.
Nimete doymadın dünya yurdunda,
Ağlayan, inleyen koydun ardında,
Garibin vebali kaldı sırtında,
Beni de iyi kul gör demen boş söz.
Mustafa Hoşoğlu
29.01.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Var Gibi
Hafızam berrak değil, sanki beynim sulandı,
Yazmak istemiyorum, bugün dünyam dar gibi,
Kalem kaçıyor benden, sayfalarım bulandı,
Derdim yoktur desem de bir sıkıntım var gibi.
Güldürmeyi severim, şakadan uzak durmam,
Keyfime de düşkünüm, kendimi fazla yormam,
Bana sorsan rahatım, yüreğimi çok burmam,
Dışardan şen olsam da içimdeki kor gibi.
Kinden arınmak için affetmeyi denerim,
İntikam duygusunu merhametle yenerim,
Rüyada kabus görsem Yaratana tünerim,
Geçmiş mazı olsa da unutması zor gibi.
Biten aşk nasıl bilmem, başlayıp bitirmedim,
Yarım kalmış olsa da tamamen yitirmedim,
Kalbim yerinde hala, bir yere götürmedim,
Yaşanmışı konuşmam, saklıyorum sır gibi.
Maddeyi sevemedim, bugün var yarın olmaz,
Kanaat zenginliktir, onun yeri hiç dolmaz,
Şükretmesini bilen yüzünden güller solmaz,
Aşk her daim canlıdır, kalbe akan nur gibi.
16.05.2015
Okuyunca şiiri hemen koydum tanıyı
Yazması çok zor imiş gizledin her anıyı
Şimdi açıklayayım hasıl olan kanıyı
Hicranın ötesinde büyütmüşsün ur gibi! ....Mikdat Bal
Tanıyı koyan tabip ilacını da bilse,
Reçeteye yazınca eczacı bulup verse,
İçimdeki hasreti bir gönül gözü görse,
Karşıma dikilmiştir tarihi bir sur gibi……Mustafa Hoşoğlu
Kelin merhemi olsa kendine kullanırdı
Derisi gevşemezse kafası sulanırdı
Derdi olan doktorun peşinde dolanırdı
Benim yazdıklarımı kullanmazdı kür gibi…..Miksat Bal
Uçağı kaçıranlar şimdi yürü der yaya,
Nalan terk etti beni gözü diktim Derya’ya,
Ratasız kaptan gibi açılmışım deryaya,
Balığı tutasım var sihirli bir tor gibi……….Mustafa Hoşoğlu
Açıl bakalım açıl belki hava alırsın
Deryada pusulasız tek başına kalırsın
Tor'unu düşürürsen sen işini bilirsin
Çünkü bazı balıklar gözler seni kör gibi……Mikdat Bal
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Av mevsimi geçince engel duranlar olur,
Bu işin hikmetini bana soranlar olur,
Öfkeme toslayınca başı kıranlar olur,
Tokadımı yiyenler gözü olur mor gibi……….Mustafa Hoşoğlu
Atma yüksekten atma karşında ki bir usta
Bilirsin ki tanıyor hem tokat hem de musta
Böyle bir şey demezdun düşünsen ena kusta
Dayılık taslayana dünya olur hor gibi………………Mikdat Bal
Do diyam akuğune, do mesajis ekusa,
Esi epera fisas, denpera evrakosa,
Esena mi cakono, dokalem ecakosa,
Pola mi holaskumes, na ine de şur gibi…………Mustafa Hoşoğlu
Hoşoğlu der duralım, bu iş uzayıp gider,
Sözcükler bitmese de gecenin ömrü biter,
Uykuyu kaçırırsak belki de horoz öter,
Değerli varlık var mı, gözün nuru, fer gibi………..Mustafa Hoşoğlu
Mustafa Hoşoğlu
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Varasım Gelir
Varasım Gelir
Gönülden gönüle köprüler kurup
Sineden sineye varasım gelir.
Dostluk bağlarını sıkıca örüp
Haneden haneye durasım gelir.
Durmadan sızlanıp vay edenlere
Pastadan kapmayı huy edenlere
Üç günlük dünyayı pay edenlere
Yeniden yeniye sorasım gelir.
Canlıyı görünce çekme bıçağı
Sevelim doğayı, börtü böceği
Dillerden düşmeyen gülü, çiçeği
Maniden maniye deresim gelir.
Yüzlere somurup çatma kaşını
Bir garip görünce okşa başını
İkramı düşleyip pişir aşını
Menüden menüye veresim gelir.
Gülümse ki yüzün benzesin güle
Dostunu unutma, daim al dile
Dünyanın ucunda yaşasa bile
Seneden seneye eresim gelir.
Zalimi sevemem, değil medeni
Düşenin yanından gecip gideni
Dünyayı mazluma zehir edeni
Caniden caniye kırasım gelir.
Mustafa Hoşoğlu
17.02.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Vardım Çeşme Başına
Vardım Çeşme Başına
Vardım çeşme başına,
Bakmadan geçemedim,
Yârim yoktu yanımda,
Suyundan içemedim!
Vardım çeşme başına,
Baktım hilal kaşına,
Ağlama güzel yârim,
Dayanamam yaşına.
Vardım çeşme başına,
Su akar tek başına,
Çeşme de benim gibi,
Gözyaşları boşuna!
Ey çeşmenin kurnası!
Yârim Kâbe Hurması.
Bir gün sakinleşir mi?
Yüreğimin vurması.
Şu çeşmenin burması,
Yar kalbimin turnası,
Yar gözüme değince,
Çalar aşkın kornası.
Haber saldım köyüme:
Çeşme benim neyime.
Yar aklımdan çıkmıyor,
İşlemiş yüreğime!
Mustafa Hoşoğlu
01.11.2013
Burma: Musluk
Mustafa Hoşoğlu
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Varlık Ülkesinde Yokluk Geziyor
Varlık Ülkesinde Yokluk Geziyor
Varlık ülkesinde yokluk geziyor
Kimi aç yaşarken kimi düzüyor
Gözü aç hırsızlar doymak bilmezken
Zalimler uyduruk kader yazıyor
Üst başın yok ise giyenlere bak
Aç isen üzülme, yiyenlere bak
Yeis yok, umutsuz dolaşma sakın
Sabreyle, şükreyle diyenlere bak(!)
Şükürle beze dost her bir anını
Çalış ver diyene sıkma canını
Yoksa da infak et, ölümlü dünya
Zaten yok, ne olur emse kanını
Kayıptan haberi alan onlardır(!)
Dünyada cenneti bulan onlardır(!)
Cebinden akrebi çıkar diyenler
Akrebi bezdiren yılan onlardır
Kimi var her saat dine saldırır
Hortumu ustaca dibe daldırır
Herkes bir şekilde bulmuş yolunu
Kimi din satarak cebi doldurur
Yalana, dolana nazın olmasın
Bir dirhem harama yüzün olmasın
Aklını sen kullan, teslim eyleme
Gerçekten kaderse sözün olmasın
Mustafa Hoşoğlu
10.10.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Varsa Cebinde Para
Varsa cebinde para
Sana derler er kişi
Paran suyu çekerse
Kalırsın oyun dışı.
Paranın kiri olma
Yalanın piri olma
Sevenin kalmadıysa
Boşuna diri olma.
Selam dursun paralar
Bozulmasun aralar
Para seni severse
Sarılır tüm yaralar.
Paradan at sıfırı
Kalpten boşalt zifiri
Paraya iman eden
Kaybetti son seferi.
Çok parada çok yara
Huzuru hakta ara
Parayla huzur olmaz
Paranın özü kara.
Bulamadum parayı
Yapamadum arayı
Karışturup dururum
Beyaz ile karayı.
Cebinde varsa paran
Kızlarla olur aran
Parayı bulamazsan
Debreşur durur yaran.
Devlet almadı işe
Ne param var ne bişe
Vura vura yoruldum
Kuru ekmeği dişe.
11.01.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Vasiyet
Vasiyet
Onuru, şerefi eyle vasiyet
İmanla süslersen bu dünya hoştur
Ebedi hüsrandır çürük haysiyet
Adalet dışında uğraşı boştur.
Su-i zan besleme bozar kimyanı
İzzetli dostlarla süsle dünyanı
İlahi Adalet sormaz mumyanı
Cömertlik aşkıyla kalbini coştur.
Mevla’dan bir şeyi dilerken sabret
Gideni düşünüp almalı ibret
Tövbende hızlı ol, isteme mühlet
Farzı hep öne al, yarınlar düştür.
Güzele gayretin olsun azami
Fıtratı bozma der Hakkın nizamı
Barışa engelse kaldır niza/nı
Kalpleri kırmadan atını koştur.
Şeytanın cilvesi etmesin âşık
Midene inmesin kirlenmiş kaşık
Vahiydir yegâne sönmeyen ışık
Kur’an’da İmanın temeli beştir.
Yalana takılıp çıkarma piste
Allah’tır tek Veli, gayrı boş liste
Yalnız O’na kul ol, tek O’ndan iste
Mevla’dan istemek en güzel iştir.
Mustafa Hoşoğlu
23.03.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Vatan Aşkına Şehit
Vatan Aşkına Şehit
Düşmanlar fitne salar
Derdi kaşısın diye
Can verir yiğitlerim
Canlar yaşasın diye.
Yürekte buzlar erir
Mevla'm olunca şahit
Bin canı olsa verir
Vatan aşkına şehit.
Şu satılmış hainler
Puştluğa doymamışlar
İmanlı sinelerden
Mertliği duymamışlar.
Yaşarsın Ey Şehidim!
Gönüllerde ebedi,
Senin gibi yiğitler
Devralırken nöbeti.
Yine soğuk esiyor
Dağın karlı tepesi
Kahramanlar içindir
Şehadet mertebesi.
Vatanı için ölmek
İmanın gereğidir
Şu mübarek şehitler
Ülkemin direğidir.
Mustafa Hoşoğlu
05.01.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Vatan Sevgisi
Vatan Sevgisi
İmanın aslıdır vatan sevgisi,
Canımdan ileri bilesim gelir!
Kitap’ta mevcuttur Hakkın bilgisi,
Bu aşkla bezenip dolasım gelir!
Korunu düşürdü kalbime Huda,
Canımı alsın da etmesin cüda,
Bir can da ne imiş, binlerce feda!
Dirilip dirilip ölesim gelir!
Yaşarım aşınla, suyun içerek,
Sana göz dikene ecel biçerek,
Üstünden toplarım kiri seçerek,
Leşleri yad ele salasım gelir!
Kapında bekçiyiz, Güzel Yurdumuz!
Dağdaki çakaldan yoktur korkumuz!
Tükürse boğacak Şanlı Ordumuz!
Hainden öcümü alasım gelir!
Kardeşçe yaşasak birlik içinde,
Gelişip, büyüsek dirlik içinde,
Sevgiyle yüzelim varlık içinde,
Yaşaran gözleri silesim gelir.
Doğusu, Batısı birdir harcımız,
Güneyden Kuzeye sevgi ölçümüz,
Sarılıp koklaşmak namus borcumuz,
Kardeşlik ruhuyla gülesim gelir.
Bayrağa renk verdi akan kanımız,
Hilalle kutsadık, oldu şanımız,
Yıldızla bezedik, bizim canımız,
Bu tacın altında kalasım gelir.
Mustafa Hoşoğlu
11.05.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Vatanımda birlik dirlik isterim.
Vatanımda Birlik Dirlik İsterim
Bölücü fikirle hoş değil başım,
Vatanımda birlik dirlik isterim.
Üstünde gözüm var, boş değil kaşım,
Vatanımda birlik dirlik isterim.
Merhamet ettimse korkumdan değil,
Kahpelik yoluna eyleme meyil,
Vatana saygı duy, Bayrağa eğil,
Vatanımda birlik dirlik isterim.
Yok bizim gayrımız, doğu-batı bir,
Neşenin kaynağı, hüznün adı bir,
Harcımız İmandır, dinde çatı bir,
Vatanımda birlik dirlik isterim.
Ateist olmadık, Marksı tanımam,
Zerdüşt’ ün piçiysen seni kınamam,
Münafık olursan yok sana aman.
Vatanımda birlik dirlik isterim.
Ateşe tapanın Cehennem yeri,
İçine düşünce dönülmez geri,
Batının uşağı, kalleş neferi,
Vatanımda birlik dirlik isterim.
Haine dalımda yaprağım yoktur,
Bir karış satılık toprağım yoktur.
İhanet edene gül bağım yoktur,
Vatanımda birlik dirlik isterim.
Kılıcı çıkarttın bir kere kından,
Leş kokun yayılır girdiğin inden,
Kafire güvendin, kaybettin dünden,
Vatanımda birlik dirlik isterim.
Mertliğim yakalar kaçtığın yerde,
Hendeğe gömerim açtığın yerde,
Kininde boğarım saçtığın yerde,
Vatanımda birlik dirlik isterim.
Mustafa Hoşoğlu
10.04.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Vazgeçmem
Senden asla vazgeçemem ölümüm olsan şayet,
Milyonda bir olsa da vuslatın şansı eğer,
Aklımdan hiç geçirmem ondan başka nihayet,
Her türlü acı,hasret bir bakışına değer!
Mustafa Hoşoğlu
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Vebali Kimde?
Vebali Kimde?
Tarihe şan verdi Ecdadım, Pirim,
Geriden bakmanın vebali kimde?
Dünyada nerdedir, bilinmez yerim?
Şu yakıp dökmenin vebali kimde?
Kendinle didişmek sanatmış gibi,
Kulluğun gerçeği inatmış gibi,
Ruhunu ecnebi donatmış gibi,
Sokağa çıkmanın vebali kimde?
Her Allah diyene kurşun sıkılır,
Uzaktan yakından durup bakılır,
Allah’ın Mabedi her gün yakılır,
Yerinde sekmenin vebali kimde?
Elini çekiyor kim görse taşı,
Bakmakla ezilmez yılanın başı,
Kanla bir akıyor İmanın Yaşı,
Ağıtlar yakmanın vebali kimde?
Müslüman’ım diyen vermez rahata,
İmanı yaymamak en büyük hata,
İçinde put olan çıkmaz cihada,
Tevhide sıkmanın vebali kimde?
Aramızda gezer her türlü nifak,
Cehalet yap diyor şerle ittifak,
Merhamet kalkınca kesildi infak,
Zekattan bıkmanın vebali kimde?
Her akıl kendine bir yolu seçti,
Kuran'ın yerine menfaat geçti,
Hurafe din oldu, hakikat uçtu,
Ateşe akmanın vebali kimde?
Köşeyi dön diyor acelecilik,
Siyaset olmuştur defilecilik
Hukuktan anlamaz kabilecilik,
Hortumu takmanın vebali kimde?
Mustafa Hoşoğlu
12.04.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Vefasız
Vefasız
Yar, aşkı eğlence, oyun sanıyor,
Kalbimin sesini duymaz vefasız!
Nazını sürdükçe canım yanıyor!
Bağrıma buzları koymaz vefasız!
Aşığım dedikçe vadeler biçer,
Yaşlarım üstüne badeler içer,
Figanım duydukça kendinden geçer,
Kanımı içmekten doymaz vefasız!
Merhamet duygusu yokmuş canında,
Sevdanın nefreti varmış kanında,
Bin kere dirilip ölsem yanında,
Canımı can diye saymaz vefasız!
Yüreği çelikten esnemez milim,
Efkârı marazlı, çaresiz bilim,
Övgüler dizmekten kurusa dilim,
Gözleri yüzüme kaymaz vefasız!
Dilini bağlamış övmesin diye,
Kalbine zulmeder sevmesin diye,
Bir zerre bana da değmesin diye,
Nurunu hapseder, yaymaz vefasız!
Meğerse yaktıkça o da yanarmış,
Yüreği sızlayıp, ciğer kanarmış!
Sunduğu zehirden bizzat banarmış,
Gönlünü dinlemez, aymaz vefasız!
Mustafa HOŞOĞLU
28.07.2013
DOSTLARDAN
Azıcık ihmal et, kazar kuyunu
Çatlasan tek damla, vermez suyunu
Ne yapsam terk etmez inat huyunu
Keçiden farkı yok, caymaz vefasız...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Mustafa Hoşoğlu
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Vefasız Dediler
Vefasız dediler, inanmam dedim,
Acıyı tadınca has dedim bana,
İyilik beklerken darbeyi yedim,
Çek beyaz bayrağı, as dedim bana.
Ağırdan satarsın, özel balmışsın(!)
Hayalle yaşarken düşe dalmışsın,
Beğenmem dedikçe evde kalmışsın,
Seni çözemedim, pes dedim bana.
Bekledim yolunu aşıklar gibi,
Narayla tepişen uşaklar gibi,
Hayalin gözümde ışıklar gibi,
Bu aşktan kazancın yas dedim bana.
Hedefi sorarken kendimi vurdum,
Taş yürek diyenin kalbini kırdım,
Gerçeği görünce başıma vurdum,
Bu sevda yalancı, pas dedim bana.
Hasedin var ise yerinde çatla,
Merhamet bilmezsin, kininde patla,
Af senin neyine, nefreti katla,
Geç kalma, bileti kes dedim bana.
Bir değer bulmadı, boş imiş sözüm,
Renklerden renklere büründü yüzüm,
Terk etmiş olsam da arkada gözüm.
Kalbini durmadan kas dedim bana.
31.03.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Vefasız Güzel
Vefasız Güzel
Köşeme çekilmiş kendi halimde,
Bakma dedim, baktın vefasız güzel!
Sermayem hayalim, kalem elimde,
Yıkma dedim, yıktın vefasız güzel!
Süzüle süzüle geçtin yanımdan,
Gözümü kör ettin, vurdun solumdan,
Yaşamak nafile ettin canımdan,
Yakma dedim, yaktın vefasız güzel!
Karalar dururdu kalem düşleri,
Bir anda saydırdın inci dişleri,
Aklımdan geçmezdi sevda işleri.
Sokma dedim, soktun vefasız güzel!
Gülleri gösterip dikeni verdin,
Yalancı baharı yoluma serdin,
Canımdan bezdirdin ne idi derdin?
Takma dedim, taktın vefasız güzel!
Baktığım her yere kıvılcım ektin,
Kalbimi fethedip sancağı diktin,
Yolumu çevirip karşıma çıktın.
Çıkma dedim, çıktın Vefasız güzel!
Gözüm semada, dilde niyazım,
Hoşuna gidiyor yanık avazım,
Soluğum kesildi, kısık boğazım,
Sıkma dedim, sıktın vefasız güzel!
Mustafa Hoşoğlu
15.09.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Vicdan Muhasebesi
Vicdan Muhasebesi
Vicdanı kirletmesek
Her hali İman olur
Vefayı erdem bilsek
Dünya hoş liman olur.
Leyla mısın nehar mı?
Hazan mısın bahar mı?
Gölgen üstüme düştü
Sevda mısın buhar mı?
Bu yıllar nere gitti
Acep gelur mi geri
Daha tepineceğuk
Açılsun horon yeri.
Geceye gün ekledum
Gelur diye bekledum
Sırtımda bin dert vardı
Bir dert daha yükledum.
Seni her gördüğümde
Yüreğim kördüğümde
Çözülecek buzlarım
Saçını ördüğümde.
Gel otur başucuma
Oku üfle acıma
Öfkeye kurban gittim
Çok takılma suçuma.
Mustafa HOŞOĞLU
24.14.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Vicdan Rahat Etmiyor
Vicdan rahat etmiyor
Doğruyu demeyince
Çoğu sözden anlamaz
Kazığı yemeyince.
Gözlerim yağmur gibi
Kurumak nedir bilmez
Alem daim gülerken
Benim hayalim gülmez.
Yari unut diyorlar
Gönlüne bakmayınca
Unutmak nasıl olur?
Aklımdan çıkmayınca.
Sevdaluk ince maraz
Hafif dokunmak gerek
Derinlere dalarsan
40 gün okunmak gerek.
Üç dakka sayıkladım
Tuhaf bir rüya gördüm
Şohret kapılarına
Yerim nerede sordum.
Sözlerimin tamamı
Değil yirmidört ayar
Sözden anlamayana
Nasihat neye yarar.
Mustafa Hoşoğlu
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Vicdan-cüzdan Savaşı
Vicdan-Cüzdan Savaşı
Vicdan cüzdan savaşı
Adaleti gölgeler
Menfaatı taç ettin
Nerde kaldı ilkeler?
Namazdaki huşudur
Yücelişin kendisi
Bir gönül kazanmaktır
Miracın efendisi.
Malum, şu keferenin
Her zamanki oyunu
İmana çullanırlar
Gösterince boyunu
Müslümanı bölerler
Alevi Sünni gibi
Süperlerin savaşı
Her zaman sunni gibi
Amerika kükredi
Heyecan hepimize
Keferenin elleri
Uzandı cebimize
İt ite diş gösterir
Hırlar ama dişlemez
Keferenin füzesi
Kefereye işlemez
Şu elçi meselesi
Geldi bize bilmece
Dolar hortlasın diye
Bütün her şey düzmece
Mustafa Hoşoğlu
22.04.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Vicdanın Yok Mu Senin?
Yıllar yılı hep ağlattın yar beni,
İnsafın yok, vicdanın yok mu senin?
Bir gün razı edemedim ben seni,
İnsafın yok, vicdanın yok mu senin?
Masum aşkta suç unsuru arama,
Bakışların şifa olsun yarama,
Ettiklerin ahan geldi burama,
İnsafın yok, vicdanın yok mu senin?
Kin olursa söner kalbin halesi,
Nefret etme, düşer gönül kalesi,
Kuşku varsa bitmez aşkın çilesi,
İnsafın yok, vicdanın yok mu senin?
Bu sevdayı yol üstünde bulmadım,
Bir çeşmenin musluğundan dolmadım,
Sen erittin, yelde kalıp solmadım,
İnsafın yok, vicdanın yok mu senin?
Aşk, lütuftur; alınmıyor pazardan,
Rabbim koru sevenleri nazardan!
Gönül dolmaz, yürek dolar azardan,
İnsafın yok, vicdanın yok mu senin?
Aşkın ile doldur beni vicdansız,
Gel ağlatma, güldür beni vicdansız!
Güldürmezsen öldür beni vicdansız,
İnsafın yok, vicdanın yok mu senin?
Doğru dedim diye bana darılma,
Yalan söze hiçbir zaman sarılma,
Hayat kısa, kırma kalbim, kırılma,
İnsafın yok, vicdanın yok mu senin?
26.03.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Vur Mehmedim Vur!
Vur Mehmedim Vur!
Barıştan söz edip fitne ekenin
Yüzüne yüzüne vur Mehmedim vur!
Bu cennet vatana gözü dikenin
Gözüne gözüne vur Mehmedim vur!
Silahsız garibi yurtsuz kılanın
Köhnede yazılmış sinsi planın
Diline dolanmış çirkin yalanın
Sözüne sözüne vur Mehmedim vur!
Mertliği görünce döner pamuğa
Yalandan bürünmüş sakal, kavuğa
Meydan boş olunca tüner tavuğa
Kazına kazına vur Mehmedim vur!
Namlunun ucunda saklıdır barış
Füzeni üretip düşmanla yarış
Havada, karada sen karış karış
Gezine gezine vur Mehmedim vur!
Yüzlerce jetini kaldır havaya
Ateşini yağdır kalleş yuvaya
Dağları dar eyle, indir ovaya
Düzüne düzüne vur Mehmedim vur!
Silahlar verilmiş itlere güya
Bir gece sürmemiş bu tatlı rüya
Donunu bırakıp kaçıyor yaya
İzine izine vur Mehmedim vur!
Kefere kin içer, değişmez yazı
Kaşınıp duranı okşarız bazı
Türk denen aslana neylesin tazı
Özüne özüne vur Mehmedim vur!
Garibin yaşıdır Mehmedin yası
Haksızlık, zulümdür onun tasası
Rehberi Kurandır, iman yasası
Bezene bezene vur Mehmedim vur!
Ağzına koymadan pisler kaşığı
İt demiş olsam da itten aşağı
Bir çula satılmış kalleş uşağı
Kızına kızına vur Mehmedim vur!
Ya Rabbi, kutlu kıl sen bu seferi!
İslamın düşmanı, kahret kafiri
Tez günde Ümmete ver bu zaferi!
Kazana kazana vur Mehmedim vur!
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Sevinsin analar, gülsün mahperi
Göğsünde gül açsın gönül defteri
Hazarda, seferde coştur mehteri
Sazına sazına vur Mehmedim vur!
Mustafa Hoşoğlu
22.01.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Vur Patlasın, Çal Oynasın
Vur Patlasın, Çal Oynasın!
Giden gider ben burdayım
Bir diskoda bir bardayım
Ben doğuştan hovardayım
Vur patlasın, çal oynasın!
Her gidene güle güle
Arkasından bakmam bile
Boşuna mı düştük dile?
Vur patlasın, çal oynasın!
Kim ne yazar, kim ne çizer?
Kimin gözü kimi süzer?
Umrumda mı nerde gezer?
Vur patlasın, çal oynasın!
Bana uymaz keder, elem
Dert saymakla dolmaz filem
Nerdesin ey kaşı kalem!
Vur patlasın, çal oynasın!
Düz giderim, bilmem yokuş
İşim kalpten kalbe akış
Alemdeyim cümbüş cümbüş
Vur patlasın, çal oynasın!
Moral benim, neşe benim
Bucak benim, köşe benim
Fatma benim, Ayşe benim
Vur patlasın, çal oynasın!
Mustafa HOŞOĞLU
12.06.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Vuslat Olur Her Zaman
Vuslat Olur Her Zaman
İşim çoktur uşaklar
Zannetmeyin durgunum
Zaman cok yordu beni
Çok acayip yorgunum.
Nasıl desem sizlere
Yaşım düşer gözlere
Takılıp kalıyorum
Mazideki izlere.
Kar yağınca dağlara
Soğuk eser bağlara
Kader hasreti örmüş
Gurbet denen ağlara.
Hisler közde, hardadır
Gönül kuşu dardadır
Dostlarım nerde ise
Bu yüreğim ordadır.
Ah olsam aranızda!
Yer tutsam sıranızda
Şifam ile kalmasa
Hiç bir iz yaranızda.
Kalp sesim ilam olsun
Sevgim son kelam olsun
Şu gurbet diyarından
Dostlara selam olsun.
Uykusuz kaldı gözler
Yüreğim dostu özler
Hasretim dağlar gibi
Nasıl anlatsın sözler?
Sorsan bilmem ne zaman
Belki yakın bir zaman
Ferman kalbimde olsa
Vuslat olur her zaman.
Mustafa Hoşoğlu
28.06.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Vuslata Adım Kaldı
Vuslata Adım Kaldı
Efkarımı taradım
Mazide yadım kaldı
Yürekten sevmiş isen
Vuslata adım kaldı.
Kız alma vebalumi
Yureğun döner kışa
Mutluluk arayisan
Gel de gönlümde yaşa.
Bu yüreği kaçurma!
Sakın dema fakirdur.
Gözi tek seni gördi
İnan, aşkı bakirdur.
Emineye gözüm var
Ayşeyi hep överum
Fadimem yüreğumde
Oni başka severum.
Bir vefasız yar için
Ciğerum dağlanur mi?
Bir güzel sevmek ile
Yureğum bağlanur mi?
Ayağında yemeni
Bağlarını bağlama
Başka yar sevdum diye
Oturup da ağlama.
Ayağunda çoraplar
Dizlemedur dizleme
Sevdunsa gel de bağa
Yureğunde gizleme.
Ayriluktan söz etme
Yüreğumi kasıyor
Vuslatın ayak sesi
Sanki zile basıyor.
Mustafa Hoşoğlu
05.06.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Vuslatın İzleri
Sevda yoluna düşen
Aşkı için yorulur
Vuslatın ayak izi
Bakışlardan sorulur.
Sabretmek işin başı
Fetheder dağı, taşı
Nefret hakim olursa
Bitmez sevenin yaşı.
Bekarluk sultanlıktur
Keyfine bakılmalı
Onbeş yaşında kızun
Kınası yakılmalı.
Sevdanın çoktur türü
Kimi yaş kimi kuru
Dengini bulamayan
Kendi kazar çukuru.
Ne kemençe ne sazım
Kendi başıma azım
Mevsim kış olsa bile
Sevdim diyene yazım.
12.04.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Ya Rab!
Ya Rab!
Ya Rab! niyazım sana: Beni yalnız bırakma,
Uykuya dalamazdım sen olmasaydın eğer,
Hep şah damarımda ol, beni bana bırakma,
Geç de olsa öğrendim: Sensiz bir hiçim meğer.
Senin lütfün olmasa bir damla yaşım olmaz,
İki göz şöyle dursun, bir adet kaşım olmaz,
Bir gün yaşamak için bir lokma aşım olmaz,
Geç de olsa öğrendim: Sensiz bir hiçim meğer.
Nemrut olmak istesem sineğe gücüm yetmez,
Firavuna özensem gün biter, elem bitmez,
Namım allame olsa, amelsiz gemi gitmez.
Geç de olsa öğrendim: Sensiz bir hiçim meğer.
Yağmuru yağdırmasan çölün kumu olurum,
Rüzgarı estirmesen nerde çiçek bulurum?
Beni susuz bıraksan iki günde kururum.
Geç de olsa öğrendim: Sensiz bir hiçim meğer.
Akıl erbabı için sen sebebi sücutsun,
Boş laf düşünmeyene, düşünene sükutsun,
Amelin karı bana,sen Vacibul Vücut’sun,
Geç de olsa öğrendim: Sensiz bir hiçim meğer.
Mustafa Hoşoğlu
14.01.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Yağımız Temiz
Yağımız Temiz
İkilik bilmeyiz, doğru severiz
Havamız temizdir, dağımız temiz
Düzenbaz olmayan kulu överiz
Hormonu bilmeyiz, bağımız temiz
Tarlaya, çayıra bir de ahıra,
Her sabah sığırlar koşar nahıra
İzah etmek düşmez üstat mahira
Suyumuz kaynaktan, yağımız temiz.
Çimende yürürdü yalın ayaklar,
Yerli malı idi naylon kayaklar
Cennetten çıkmaydı yenen dayaklar
Çamurda koşsak da çağımız temiz.
Bulanık derede pusu kurardık,
Balığı tutmadan önce yorardık,
Oltanın ucunda ne var sorardık
Aşımız helaldi, ağımız temiz.
Uzak dur derdiler kinden, garezden
Doğru kalp kurtulur şerden, arazdan
Annemiz okurdu cinden, marazdan
Tütsüye tükürsek, buğumuz temiz.
Çarşıya gitmezdik, libas yamalı
Çorabı gizlerdik sanki kumalı,
Fakirlik irsiydi, doğan hummalı
Varımız kirlense yoğumuz temiz.
Mustafa Hoşoğlu
03.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Yağmur Yağar Yer Üşür
Yağmur Yağar Yer üşür
Yağmur yağar yer üşür
Gönlüm yağar yar üşür
Ya Rab, bu fani aşkı!
Yârin kalbine düşür.
Aşk bağlamış elimi
Hasret bükmüş belimi
Ah eker, vah biçerim
Sevdan yakmış dilimi.
Yokluğun döker yaşım
Dal gibi sarkar başım
Ayrılık yaman acı
Hasretin oldu aşım.
Kara bahtım güldürmez
Sevdan yakar, öldürmez
Şeyda bülbül ol yâre
Ahu zarım bildirmez.
Sevdan kalbe dem oldu
Gönül aşka yem oldu
Hicranın dikenleri
Yollarıma cem oldu.
Kalbimin parçaları
Sevda pazarındadır
Şu gönlümün şifası
Yârin nazarındadır
Mustafa Hoşoğlu
29.05.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Yağmur Zamanı
Yağmur Zamanı
Eylülün sonudur yağmur zamanı
Dedik iyi olur çoğalsın dere
Rüzgar baktı yandan kovdu dumanı
Buludun kütlesi sığmadı yere.
Bentlere sığmadı taşan dereler
Bir anda çoğaldı selden kareler
Gidenler gelmiyor bir daha geri
Çok kolay sarılmaz derin yaralar.
Boşaldı bulutlar, Derecik coştu
Çayeli topyekün afete koştu
Ağıtlar yükseldi giden canlara
Kadere dur diyen emekler boştu.
Fırtına Deresi köprüye vurdu
Durur mu Potomya, çağlayıp durdu
Kimisi mal dedi, kimi vcan diye
Her nefis kendince ağlayıp durdu.
Onlarca uyarı boşa mı gitmiş?
Önleme ne oldu, çare mi bitmiş?
Felaket tekrarı ders olsun artık
Duyarlı olmalı yediden yetmiş.
Mustafa Hoşoğlu
28.09.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Yahudi Kafiri
Yahudi Kafiri
Bir asıra dayandık,
Göz kapalı uyandık,
Müslüman dendi bize,
Hep gaflete boyandık.
Sen benim ilk Kıblemsin,
Dayan Mescidi Aksam…
Bir gün yaşın dinse de,
Sana gülerek baksam.
Yahudi zulüm işler,
Küfür mazluma yamar,
Dünya bakıp dururken,
Kollar, bacaklar kopar.
Siyonist bir kahpedir,
Ne dur bilir ne aman,
Her biri taşyürekli,
Süslemedikçe İman.
Hep kendine mi yontar?
Elinde iken keser,
Bir gün kayar elinden,
Beklersin gelmez Yaser.
Yahudi’ye emir var(!)
Uyduruk kitabında,
Sizden olmayan kimse,
Ölümün hitabında.
Kafir Ariel Şaron,
Olmuş olsan da Karun,
Hesabın çok çetindir,
Elbet görürsün yarın.
Bin yıl hayat arzular,
Her bir Yahudi ferdi,
Başka gayesi yoktur,
İslam’ı yıkmak derdi.
Nefes alan her şeyi,
Öldür diyen Allah’mı?
Zekeriya, Yahya’ya,
Saldır diyen Allah’mı?
Kuran anlatır bize:
Sizin işiniz fesat,
Mevla’m sunacak size,
Cehennemde bol hasat.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mustafa Hoşoğlu
16.10.2015
Yaser: Kolaylık, sühulet
Mustafa Hoşoğlu
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Yahudi Sergiledi Ehlisalip Oynadı
Yahudi Sergiledi Ehlisalip Oynadı
Başbakan komplo diyor, bir derin devlet işi,
Cemaat ortak oldu, küfrü düşman saymadı,
Savaş hemen büyüdü, herkes gösterdi dişi,
Evdeki hesapları çarşıya pek uymadı.
Para fotoğrafları meğer çalıntı imiş,
Amerika’dan sızan eski kalıntı imiş,
Basın marifetiyle birer alıntı imiş,
Yahudi sergiledi, Ehlisalip oynadı.
Yıllardır alışığız o tanıdık hitaba,
Bazen siyaset dedik bazen saydık adaba,
Kefereyle diyalog uyduruldu Kitaba,
İran ile komşuluk prensiplere uymadı.
Okyanusun rüzgârı çok çeşitli esermiş,
Menfaatin gereği dostuna da küsermiş,
Savcıların kılıcı çift taraflı kesermiş,
Mossad oyunlarına hiçbir zaman doymadı.
Eller kalktı havaya, gökler duydu ahını,
Belki ben bilmiyorum, alamam günahını,
Kefere öldürürken duymadık eyvahını,
Ilıman İslam dedi, çizgiden hiç kaymadı(!)
Düşmanın düşmanını her daim dostu saymış,
Din kardeşi dedikçe hep kalbimizi oymuş,
Yüreği her rüzgârda darbecilere kaymış,
Yalpalama huyunu bir kenara koymadı.
Kapıyı yavaş kapat bir gün gelir dönersin,
Yahudi’ye güvenme, çok dualar denersin,
Uykunda çok uçulur, uyanınca inersin,
Okyanus ötesinde kazan fena kaynadı.
Düne kadar bir düşman, okları kavi idi,
Her sözü fitne fücur, saman alevi idi,
El attığı her mekân birer kül evi idi,
Ecnebi bir ol dedi, hemen kanın kaynadı.
Ben nasıl sevmeyeyim menfaatin gözünü,
Birkaç hafta içinde değiştirir özünü,
Derin bir uyku ile unutturur sözünü,
Bu nasıl bir İman ki yüreğini oymadı?
Mustafa Hoşoğlu
22.12.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Yakar Dururum
Yakar Dururum
Gel diyemeden yar beklerim seni
Yollara umutsuz bakar dururum.
Her saat gönlüme eklerim seni
Sönmeyen ateşi yakar dururum.
Şu suskun hallerim yoruyor beni
Hayalin peşimde, sarıyor beni
Sensiz geçen her an geriyor beni
Hançeri kalbime sokar dururum.
Geçmişi unutup silemiyorum
Yar, sensiz ağlayıp gülemiyorum!
Aklında var mıyım, bilemiyorum?
Aşkımı çöllere eker dururum.
Sessiz zikir gibi anarım seni
Gönlüme gül diye sunarım seni
Aşkın şifa diye banarım seni
Hicranın içime çeker dururum!
Kimseler görmüyor çatık kaşımı
Tek seher yelleri okşar başımı
Volkana dönüşen gönül yaşımı
Bir bulut misali döker dururum.
Neyin lezzetini bulamam sazda
Ruhum asumanda, tenim ayazda
Ellerim havada, dilim niyazda
Dizlerim üstüne çöker dururum.
Mustafa HOŞOĞLU
06.05.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Yakar Geceler
Yakar Geceler
Tenhaya çekildim seni düşlerim
Gönlüme sen diye akar geceler
Ruhumun kalbine adın işlerim
Yüzünü görmesem sıkar geceler.
Hasretin toplayıp eker üstüme
Dertleri çağırıp çeker üstüme
Karabasan gibi çöker üstüme
Sensiz ayazda da yakar geceler.
Yıldız gibi bakıp kayıp gidersen
Şu gönlümü yasta koyup gidersen
Aşk diye bağrımı oyup gidersen
Kor olup nefesim tıkar geceler.
Yâr isen insaf et, azap çektirme
Okları kalbime atıp diktirme
Bulut gibi yaşım yere döktürme
Ahımı çekemez, bıkar geceler.
Güneşim olursan akşam solma yar
Ay gibi görünüp kayıp olma yar
Geleceğim deyip yolda kalma yar
Kaynar suyu başa döker geceler.
Gülmemi istersen gel güldür beni
Aşkınla yakarak var soldur beni
Sensiz kalacaksam tez öldür beni
Urganı boynuma çeker geceler.
Mustafa HOŞOĞLU
02.09.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Yakar Gelir(izmir Depremi)
Yakar Gelir(İzmir Depremi)
İzmir yasta, ülke yasta
Afet sinsi, yakar gelir
Kimi ölür, kimi hasta
Gözden yaşlar akar gelir.
Cennet ülkem deprem yeri
Gelme desen kalmaz geri
Bazen yavaş bazen seri
Bir köşeden çıkar gelir.
Bizler ömür biçemeyiz
Ölüm ansız, seçemeyiz
Ecel deyip geçemeyiz
İhmal kalbe sıkar gelir.
Zemin üzgün, yaslı gökler
Deniz coşar, hüzün ekler
Depremzede yardım bekler
Sesler kalbi sıkar gelir.
İnsan olan güzel bakar
Kalpten kalbe dua akar
Canda acı gönlüm yakar
Umutlarım bakar gelir.
Candan farkı yoktur canın
Ne gezenin ne uçanın
Merhametten her kaçanın
Çirkin yüzü sokar gelir.
Nedenleri ilim süzer
Her bir ihmal rota çizer
Akıl duyar, vicdan sezer
Art niyetler kokar gelir
Tek ilimdir sağlam liman
Bunu tasdik eder iman
Ruhum üzgün, acım yaman
Gözüm yaşı döker gelir.
Mustafa HOŞOĞLU
02.11.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Yakasım Gelir
Yıkasım Gelir
Mü ‘minin şanıdır vatan sevgisi,
Gözümden ileri bakasım gelir.
En yüce rütbedir şehit mevkisi
Bu şanı boynuma takasım gelir.
Yolumuz Afrin'dir, geçer Menbic'e
Bizden başka yoktur ders versin piçe
İte gün dar olsun, zül gelsin gece
Leşleri çöplüğe dökesim gelir!
Şehitle bezeli güzel yurdumuz!
Peygamber ocağı şanlı ordumuz!
Satılmış çakaldan olmaz korkumuz!
Kazdığı kuyuya sokasım gelir.
Kefere boğulsun kini içinde,
Yiğitler yürüyor Afrin içinde
Füzeler hazırdır Menbiç için de
Hilali dünyaya dikesim gelir.
İmandır şanımız, tevhit harcımız,
Adalet nurumuz, mertlik burcumuz
Mazlumu korumak namus borcumuz,
Şu zalim düzeni yıkasım gelir.
Ezelden geliyor temiz şanımız,
Hakikat uğruna akar kanımız,
Allah’ın Yoluna feda canımız,
Mahşere tertemiz çıkasım gelir.
Kahraman Ordumu koru Allah'ım!
Her daim Yurdumu koru Allah'ım!
Kalleşten merdimi koru Allah'ım
Bütün şer güçleri yakasım gelir.
Mustafa Hoşoğlu
21.01.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Yakma Beni Sevdiğim.
Bir gün kalkıp gidersen uçan kuşa söylerim,
Hayallerimi çalıp yıkma beni sevdiğim.
Varlığın yetmiyorken yokluğunda neylerim?
Hicranın ateşinde yakma beni sevdiğim.
Bilmiyorum nereden, nasıl başlasam söze?
Gönlüme yıldız düşer bakarken ela göze,
Edalı bakışların beni getirdi dize,
Çıkılmaz bir girdaba sokma beni sevdiğim.
Karlı dağda olsam da senin ile yazlarım,
Kavuran çöle düşsem yokluğunda buzlarım,
Rüyama girmeyince her saniye sızlarım,
Aşk, hicrandır diyerek ekme beni sevdiğim.
Hayatın soğuk yüzü esiyorken arşıma,
Bir sıcak meltem gibi bitiverdin karşıma,
Tüm umut çiçekleri pazar kurdu çarşıma,
Gül bahçenin dışına çekme beni sevdiğim.
Gözüm göz menzilinde bulunsun yeter bana,
Selvi boyun önümde salınsın yeter bana,
Bileyim ki sen benim gülümsün, yeter bana,
Gül dalında yaprağım, dökme beni sevdiğim.
Yapayalnız bir dağım, beni saran duman ol,
Bu sevda çıkmazında yüreğime aman ol,
Yatağına uzandım, başucumda keman ol,
Az dokunsan eririm, sıkma beni sevdiğim.
06.09.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Yaktın Da Gittin
Halimi arz ettim, yârim ol diye,
Kulağın kapalı baktın da gittin.
Boş gönül sarayım, gelip dol diye,
Açtığım yelkeni yaktın da gittin.
Gönlüme bir ayar veremedim ben,
Goncalar gül oldu, deremedim ben,
Bu aşkın sırrına eremedim ben,
Hicranı bağıma ektin de gittin.
Bu garip başımla nerden başlarım?
Kirpiğim şelale, puslu kaşlarım,
Sellere dönüştü akan yaşlarım,
Gözümün önünden aktın da gittin.
Sararan yaprağım bir bir düşerken,
Ayrılık koruyla bağrım pişerken,
Yüreğim kaynıyor tenim üşürken,
Tarifsiz hallere soktun da gittin.
Yare yar denir mi halin bilmese?
Acılar biter mi vuslat gelmese,
Bu garip neylesin bahtı gülmese,
Üç günlük dünyamı yıktın da gittin.
Sevdanın halinden ne bilsin hakim?
Cellada kızamam, verilmiş hüküm,
İdama sen beni eyledin mahkum,
Urganı boynuma taktın da gittin.
16.11.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Yaktın Yandırdın Beni
Yaktın Yandırdın Beni
Aşk kokusu sezdim yar sözlerinde
Sevda badesine bandırdın beni
Büyülü derayalar var gözlerinde
Bir tek bakışınla kandırdın beni.
Deryanın sırrını sormak istedim
Yüzerek kıyına varmak istedim
Aşk koru sarınca durmak istedim
Üç günde mecnuna döndürdün beni.
Edalı duruşun aklım yitirir
Bana her bakışın yıllar götürür
Bir cilven, bir nazın ömrüm bitirir
Rotasız vapura bindirdin beni.
Aşk meyin görünce içmek istedim
Deryana yelkeni açmak istedim
Semana süzülüp uçmak istedim
Bir kanat çırpmadan indirdin beni.
Kalbime kor olur her ışık yakışın
Bentleri yıkıyor gönlüme akışın
Zamanı durdurdu sırlı bakışın
Mecalim tükettin dondurdun beni.
Beni benden çaldın ey kaşı keman!
Bu aşka düşeli bulmadım derman
Kalbimde fırtına, beynimde duman
Çıra gibi yaktın, yandırdın beni.
Mustafa HOŞOĞLU
26.08.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Yalan..................
Yalan
Senden bana yadigar gözünün rengi kaldı,
Verdiğin onca sözler,yaptığın yemin yalan!
Ruhumu bedenimden kahve bakışın aldı,
Gözlerimin içine bakıp gülüşün yalan!
Masum bakışın yaktı şu aşkın fitilini,
Önce melek zannettim şirin,tatlı dilini,
Anında teslim ettim kalbimin kilidini,
Meğer kalp hırsızıydın,kapı çalışın yalan!
Ben sevgi dalgasında aşk küreği çekerken,
Kalbime düşen korun alev alev yakarken,
Aldığım her nefeste daim seni ararken,
Kollarını boynuma dolayışların yalan!
Beni yakan aşkındır inanmam kara bahte,
Talihim değil,sensin sadık kalmayan ahde,
Kalbime fırlattığın sevgi okların sahte,
Beni bırakma diye yalvarışların yalan!
Bir anda teslim oldum şu sevgi nakışına,
Hangi can dayanırdı o yürek atışına,
Dağlar dur diyemedi kalbimin akışına,
Etrafımda pervane olup dönüşün yalan!
Yüzündeki gülzardır beni sana ram eden,
Tatlı yalanlarındır hayatım haram eden,
Vuslat umutlarındır sevincimi gam eden,
Sakın kalbim var deme kalp atışların yalan!
Keşke hiç kanmasaydım kor saçan bakışına,
Hiç fırsat vermeseydim tenimi yakışına,
Güneş diye sandığım içindeki kışına,
Buz esen yüreğinle sızlanışların yalan!
Eğer bir gün gelirsen köyümün yatırına,
Mektuplarımı getir gelirse hatırına,
Göz yaşlarım saklıdır bir bir her satırına,
Mezarımın üstünde ağlayışların yalan!
Sen beni güldürmedin,göz yaşı sundun bana,
Yine de küs değilim,biraz kırgınım sana,
Hakkımı helal ettim aşkımın hatırına,
El açıp Yaratana yakarışların yalan!
Mustafa Hoşoğlu
24.08.2008
Mustafa Hoşoğlu
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Yana Yana Ağladım!
Yana Yana Ağladım
Sevgin yüce canımdan,
Sökemedim kanımdan,
Gitme dedim yanımdan,
Yana yana ağladım!
Nefsim düz arazide,
Günahlar terazide,
Güzel iş yok mazide,
Yona yona ağladım!
Fallar gittin söyledi,
Kullar aşkım dinledi,
Unutman kahreyledi,
Buna buna ağladım!
Bak güneş yine doğdu,
Karanlıkları kovdu,
Rabbim nimete boğdu,
Kana kana ağladım!
Rabbim sundu Nurunu,
Gösterdi Hakk yolunu,
Çok seviyor kulunu,
Ana ana ağladım!
Koştum pınar başına,
Daldım yârin kaşına,
Çok üzüldüm yaşına,
Sana sana ağladım!
Selam geldi buluttan,
Dedi kaçma umuttan,
Yardan haber ufuktan,
Dona dona ağladım!
Mustafa Hoşoğlu
12.06.2010
Mustafa Hoşoğlu
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Yana Yana Ağladım!
Yana yana Ağladım!
Sevgin yüce canımdan,
Sökemedim kanımdan,
Gitme dedim yanımdan,
Yana yana ağladım!
Nefsim düz arazide,
Günahlar terazide,
Güzel iş yok mazide,
Yine yine ağladım!
Fallar gittin söyledi,
Kullar aşkım dinledi,
Unutman kahreyledi,
Buna buna ağladım!
Bak güneş yine doğdu,
Karanlıkları kovdu,
Rabbim nimete boğdu,
Kana kana ağladım!
Rabbim sundu Nurunu,
Gösterdi Hakk yolunu,
Çok seviyor kulunu,
Ana ana ağladım!
Koştum pınar başına,
Daldım yârin kaşına,
Çok üzüldüm yaşına,
Sana sana ağladım!
Selam geldi buluttan,
Dedi kaçma umuttan,
Yardan haber ufuktan,
Dona dona ağladım!
Bağımda kar tanesi,
Viran gönül hanesi,
Dalda bülbülün sesi,
Kona kona ağladım!
Mustafa Hoşoğlu
02.12.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Yanakları Al Yarim.
Yanakları Al Yarim.
Yanakları al yarim,
Dudakları bal yarim,
Bu can sana sevdalı,
Yüreğimde kal yarim
Yarim sütlü dondurma,
Az tat diyor, bandırma,
Dedim yoktur ayarım,
Dedi beni kandırma.
Değirmende mısır var,
Bulgurum yok kısır var,
Yar hasreti çekemem,
Yüreğimde nasır var.
Üzüm toplar asmadan,
Fistan giyer basmadan,
Yar, vuslat uzak diyor,
Şu nikahı basmadan.
Şu derenin derini,
Esti bana serini,
Kitaptan hep okurum,
Sevdalığın yerini.
Elinde şimşir kaşık,
Tatlı dil etti aşık,
Yuvanın güzel süsü,
Tıngır mıngır bir beşik.
Şatosu kırk odalı,
Bakışları edalı,
Yarimden haber aldım,
O da bana sevdalı.
Mustafa Hoşoğlu
23.03.213
Mustafa Hoşoğlu
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Yanar Dururum
Yanar Dururum
Saçıma değince sabahın yeli
Hep yârin nefesi sanır dururum.
Aşktan söz edince o tatlı dili
Karların içinde yanar dururum.
El için yanan bir kandil gibiyim
Kendi vuslatıma engel gibiyim
Bu yalan dünyada bülbül gibiyim
Dikenli dallara konar dururum.
Sevdanın libası bana bol oldu
Ayrılık korkusu bende hal oldu
Sevdiğim güzeller ele gül oldu
Ateşi bağrıma banar dururum.
Aşk denen deryanın acıymış özü
Aklını alırken büyüler gözü
Kalbini kemirir, soldurur yüzü
Hasretin içtikçe kanar dururum!
Ne kadar müşfikmiş sadık yar eli!
Bu hicran acısı koymaz neşeli!
Ayrılık fermanı başa düşeli!
Kalbimde hep seni anar dururum.
Seninle başladı sevda ateşim
Hicranın içmekti benim bitişim
İlk değil maziye dalıp gidişim
Hayalin izlerken donar dururum.
Mustafa Hoşoğlu
28.07.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Yapma Bana İroni
Yapma Bana İroni
Yapma bana ironi
Ruh bunalır der oni
Aşın helalden pişir
Vicdan rahat yer oni.
Yar dönmedi sesume
Çok yazuk nefesume
Dikkati çekmek için
Püskül taktum fesume.
Dostu cömert seçerum
İkramı yet içerum
Cebi delik olana
Selam verur geçerum.
Doğri yoli bilemem
Yanlışları silemem
Güzel başum üstüne
Çirkini hiç dilemem.
Kedi düştü kafese
Kaldı nefes nefese
Miyavlayarak dedi
Kulak verun bu sese.
Boşa koydum dolmadi
Dolu zaten almadi
Habu fani dünyada
Ne ettumsa olmadi.
Mustafa Hoşoğlu
25.11.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Yar Ben Seni Unutamam
Yar Ben Seni Unutamam
Ekmeğimde, aşımdasın,
Düşümdesin, yaşımdasın,
Gölge gibi peşimdesin,
Yar ben seni unutamam.
Yürek umman,düşler sonsuz,
Hayalim yok bir an sensiz,
Yar yuvanı kurma bensiz!
Bu gönlümü avutamam!
Bulut gibi dolu yürek,
Derman için seni gerek,
Yar seninle aşkı derek,
Tek başıma yürütemem!
Bu alemde dengim sensin,
Pembe düşüm, rengim sensin,
Muhabbetim,sevgim sensin,
Ben bu aşkı çürütemem!
Başka beden uymaz bana,
Elin aşkı sığmaz bana,
Sensiz güneş doğmaz bana,
Buzlarımı eritemem!
Sen aşkımın tek dalısın,
Peteğimin gül balısın,
Yüreğime sevdalısın,
Sensiz aşkı büyütemem!
Mustafa Hoşoğlu
11.12.2012
'Bir selamın yeter bana
Gülüşün can katar cana
Dönme sakın başka yana
Üzüp seni darıltamam..' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Aramadın günler boyu
Bulandı bak sevda suyu
Can çıkmazsa çıkmaz huyu
Aşkı yalnız büyütemem........İsmail Uzun
Mustafa Hoşoğlu
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Yar Bırakıp Gitme Beni
Yar Bırakıp Gitme Beni
Yar bırakıp gitme beni,
Cehenneme itme beni,
Yüreğimi verdim sana,
İki pula satma beni.
Bakışların ok yağmuru,
Gamzelerin düş hamuru,
İzlerini silemedim,
Dize çıktı aşk çamuru.
Uzaklaşma, dön bir bakın,
Koş gel bana akın akın,
Yad ellere sürme beni,
Her sürgünde ettin yakın.
Kemanımın her bir teli,
Beste yaptı ince beli,
Aşk gölünde yüzmeyenler,
Hallerime diyor deli.
Ayakbastım kırk yaşıma,
Yaşıyorken tek başıma,
Sevgidendir gönül köprüm,
Bu köprüden kin taşıma.
Çekip gitmek kolay değil,
Alay etmek olay değil,
Yüreğimin çarpıntısı,
Aşk sesidir, halay değil.
Sevda tüter bakışında,
Yaşmağında, nakışında,
Seyrederken seni gördüm,
Derelerin akışında.
Mustafa Hoşoğlu
23.10.2012
,
Mustafa Hoşoğlu
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Yar Bırakıp Gitme Beni-2
Yar Bırakıp Gitme Beni-2
Yar bırakıp gitme beni,
Cehenneme itme beni,
İki pula satma beni.
Aklım kaldı bakışında.
Bakışların ok yağmuru,
Gamzelerin bal hamuru,
Dize çıktı aşk çamuru.
Yar sevdanın yokuşunda.
Uzaklaşma, dön bir bakın,
Aşka zulüm etme sakın,
Her sürgünde ettin yakın.
Alev alev yakışında.
Kemanımın her bir teli,
Beste yaptı ince beli,
Hallerime deme deli.
Gönlümün her şakışında.
Ayakbastım kırk yaşıma,
Yaşıyorken tek başıma,
Bu köprüden kin taşıma.
Aşkı yaşa akışında.
Çekip gitmek kolay değil,
Alay etmek olay değil,
Aşk sesi var, halay değil.
Her namenin çıkışında.
Her bir halin sevda kokar
Bakışların kalbim yakar
Bütün yollar sana çıkar
Vuslat gördüm nakışında.
Mustafa Hoşoğlu
01.11.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Yar Çıkar Pencereye
Yar Çıkar Pencereye
Tuz verdum koyunlara
Hepsi koştu dereye
Kavalumun sesine
Yar çıktı pencereye.
Yuvamı kurmak için
Yollara çıkacağum
Yarum gel geç buradan
Boyuna bakacağum.
Başlık parası için
Tarlayı ekeceğum
Acacağum keseyi
Babana dökeceğum.
Düştüm bir uzun yola
Nerede duracağum
Sevdaluk acısını
Ben kime soracağum?
Yar kuşanmış yazmayı
Geçer evun başından
Günde üç mektup yazar
Hepsi hasret yaşından.
Sevdaluk ince maraz
Gezdurur dağı taşı
O gün skşam edemem
Görmesem hilal kaşı.
Sattım iki tarlayı
Yatırmışım fişeğe
Onbeş lira takarum
Senun gibi şişeğe...Nakarat
Mustafa HOŞOĞLU
01.07.2020
Mustafa Hoşoğlu
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Yar Deduğun Manidur
Yar Deduğun Manidur
yar deduğun manidur
maşuğun tek canidur,
uzakta olsa bile,
yeri hep sol yanidur
yar deduğun can yakar,
her yol kalbine çıkar,
maşuk yanar tutuşur,
beklemez başka çıkar.
yarin adı Gül imiş,
Çiçeklerden gül imiş,
dedum şakıyan kimdur?
dediler bülbül imiş
yar deduğun el eder
güzelluğu del eder
işvesi var nazı var,
binbir çeşit dil eder
yare yaramaz dersun
beni aramaz dersun
bu ne turşu ne perhiz?
bensuz duramaz dersun
gülerim ağlanacak
halimi gördüğümde,
bağlarım çözülmüyor,
yüreğim kör düğümde.
sağ olsam ne yazar ki;
yanımda olmayınca...
akışından bana ne
kalbime dolmayınca
Allah için demeli:
güzele, güzel denir
güzeli hep sevmeli,
güzel yavan da yenir
gönül almak hoş bir şey
gönlünde yerim olsun,
senin gibi bir güzel
isterim yarim olsun
Mustafa Hoşoğlu
27.03.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Yar Eğildi Çeşmeye
Yar Eğildi Çeşmeye
Yar eğildi çeşmeye
Su içti kana kana
Doldurdu avucunu
Sen de iç dedi bana.
Yar açtı pencereyi
Ay düştü odasına
Gel karışalum dedi
Sevdaluk modasına.
Benum yarum ufaktur
Bu yıl oruç tutamaz
Kolları boğazuma
Sarılmadan yatamaz.
Yarum çıktı bahçeye
Üzüm toplar asmadan
Anasi vermem dedi
Onsekize basmadan.
Sigaram duman duman
Savurdum küllerini
Yar bana aşkum dedi
Yerum o dillerini.
Eğdum funduk dalini
Yar kaçti gölgesine
Dedi al kaçur beni
Sevdaluk ülkesine.
Mustafa Hoşoğlu
23.06.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Yar Etmem Seni
Yar Etmem Seni
Yokluğu seçmişsen karışmam sana
Küllerden çıkarıp var etmem seni
Geşmişe set çekip yılışma bana
Her şeyi unutup yar etmem seni.
Kendini sanırsın her şeye malik
Nefsime irade bahşetti Halik
Hafızam yerinde, değilim balık
Gönlümü avutup sır etmem seni.
Seninle hayatın yoktur imkanı
Çok oldu kapattım sana dükkanı
Adınla kirlenir gönül mekanı
Bağrıma düşürüp kor etmem seni.
Elinde yaprak mı zannettin beni?
Sevdamı öldürdün, yaktın bu teni
Çok oldu sileli defterden seni
Bir daha kalbime nar etmem seni.
Nereye gitmiştin acın biçerken?
Onca yıl hicranla gelip geçerken
Yanımda olmadın hasret içerken
Yeniden gönlüme ur etmem seni.
Vicdanın komada, dile gelmezsin
Hislerin ölmüştür, hayra gülmezsin
Merhamet yok sende, acı bilmezsin
Yüreğin taş olmuş, zer etmem seni.
Mustafa Hoşoğlu
13.01.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Yar Gele
Yar Gele
Mevsim bitti bitecek
Hala daha kar gele
Tabip neyi bilecek?
Derman için yar gele.
Beklerim yar yolunu
İkram etsin solunu
Uzatmazsa kolunu
Hayat bana zor gele.
Tam sevda yaşındayım
Hep gönül işindeyim
Bir gülün peşindeyim
Bulmak için nur gele.
Hayal kurulmak için
Kalpten vurulmak için
Coşup durulmak için
Semalardan kür gele.
Sevdaya bir hal oldu
Kalbe aktı göl oldu
Aşk bedene bol oldu
Hikmet ehli pir gele.
Yar gözünde mey buldum
Sözlerinde ney buldum
Gerçek aşkta hay buldum
Sırrı bilen sır gele.
Mustafa Hoşoğlu
28.12.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Yar Gelmiyor
Yıllar geçti, yar gelmiyor
Ne haldeyim neden bilmez?
Yeri bomboş, hiç dolmuyor
Garip gönlüm bir gün gülmez.
Sevda yeli boran oldu
Gönül bağım viran oldu
Gülmek bana haram oldu
Gözyaşımı kimse silmez.
Sihirli güç yok elimde
Hep dua var şu dilimde
İnsaf yok mu o zalimde
Gel diyorum neden gelmez?
Bu saltanat sürmez böyle
Anan baban nerde, söyle
Ömür biter öyle böyle
Bu fanide kimse kalmaz.
Aşk, maşuku yakar durur
Bilmeyen göz bakar durur
Sular daim akar durur
Ne eylesen deniz dolmaz.
Dere akar, kumu eler
Dağda koyun kuzu meler
Hoşoğlu hep aşkı diler
Bir vefalı neden bulmaz?
Mustafa Hoşoğlu
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Yar Gibi Olursan
Tepkiyi doğuran etki değil mi?
Sır gibi olursan, ser gibiyim ben.
Aşka yön gösteren tutku değil mi?
Yar gibi olursan, er gibiyim ben.
Bakmakla kararır üzüm üzüme,
Dilinden düşen söz atlar sözüme,
Dönünce kızarsın yüzün yüzüme,
Har gibi olursan, kor gibiyim ben.
Bu sevda nerdedir, benden kaçar mı?
Kalbime kapatsam kaçıp uçar mı?
Halleri nicedir, dertler açar mı?
Sor gibi olursan, der gibiyim ben.
Peşinden koştukça atma çalımı,
Gönülden uzattım tut bu elimi,
Rengine büründüm gel gör halimi,
Mor gibi olursan, nar gibiyim ben.
Yağmurun yok ise soldurma beni
Aşka, büyü deyip güldürme beni,
İncitme demedim, öldürme beni,
Vur gibi olursan, dur gibiyim ben.
Aşka saygın olsun, alma alaya,
Çıkılmaz yol diye bakma olaya,
Yapamam diyerek kaçma kolaya,
Zor gibi olursan, var gibiyim ben.
21.06.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Yar Kokusu Yayıldı
Yar Kokusu Yayıldı
Yar kokusu yayıldı
Aşımda çemen gibi
Daldım yeşil gözlere
Yaylada çimen gibi.
Dedim nereden buldun
Elin fukarasını
Dedi ödemelisin
Aşkın faturasını.
Dedim aşktan anlamam
Ne saklı sözlerinde?
Kıvılcımlar patladı
O yeşil gözlerinde.
Dedi almasan beni
Dünyayı yakarım ben
Yıldırım aşkı diye
Bir şey duymadın mı sen?
Dedim kendi kendime
Hem gizemli hem güzel
Bu nasıl bir rüyadır?
Olur mu bana özel?
Bu iş ciddiye bindi
Terler topuğa indi
Dedim aklını devşir
Olma kurbanlık hindi.
Uzattı bana eli
Kulakları küpeli
İki günün sonunda
Eyledi beni deli.
Derenin yatağı var
Sular tersine akmaz
Aşkta ihanet bulan
Geriye dönüp bakmaz.
Mustafa Hoşoğlu
04.11.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Yar Nasıl Bir Şey
Yar Nasıl Bir şey?
Yar bazen bir tebessüm,bazen hüzün kalplerde,
Çaresiz bekleyişi bitmeyen gecelerin,
Vuslatı olmasa da o her zaman dillerde,
Anlatmasından aciz düğümlü hecelerin.
Yar denen bir pınardır içince kanılmayan,
Yüce bir sevgi dağı tepeye varılmayan,
Bitmez doğum sancısı,hasretin en ağırı,
Yokluğu dayanılmaz,varlığı doyulmayan.
Yar, bir elma şekeri tadınca ballanırsın,
Dilinde eriyince allanıp pullanırsın,
Sakın yutayım deme yanarsın ömür boyu,
Elinden kaçırınca ahlanıp vahlanırsın.
Bir goncayı düşünün; büyüyüp de gül olur,
Bir damlayı seyredin,damla damla göl olur,
Yarin hali başkadır; onun hasreti büyür,
O çölde bir seraptır,kavuşmadan kaybolur!
Uyanık halim yoktur hep kendimden geçerim,
Yar denen kadehimle aşk meyini içerim,
Dünyalar vadetseler değişmem hayaline,
Onca dünya içinde gözlerini seçerim.
Sordum kendi kendime:Yardan güzeli var mı?
Dedi içimdeki ses:Başka hayalin var mı?
Dedim:Hayalim yardır olamaz başka rüyam.
Dedi:Bu nasıl soru,yardan alası var mı?
İşim yok hayallerde,bir tek hayalim vardır,
Bana ne güzellerden, nur yüzlü yarim vardır,
Alın hep sizin olsun dağlar,bağlar,ovalar,
Söz etme çiçeklerden,benim bir gülüm vardır.
Sevenler erişemez,sevgi elle tutulmaz,
Aşk acısı derin iz ölmeden unutulmaz,
Okulu yok,okunmaz, bizzat yaşamalısın,
Yaşayana sorsan da tatmadan anlaşılmaz.
Mustafa Hoşoğlu
11.05.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Yar Olmadı Yar Bana
Yar olmadı yar bana,
Koca dünya dar bana,
Elindeki efsunu,
Hibe eyle, sar bana.
Aza kanaat eyle,
Aşkı zanaat eyle,
Seviyorum diyerek,
Gel bir kabahat etle.
Yârin yüzü gülmese,
Aşkı kalpte bilmese,
Bu dünya çekilmezdi,
Hayalleri olmasa.
Yar kalbinde kalırsam,
İzim sürüp bulursan,
Sana cennet olurum,
Eğer sevdam olursan.
Gönül yâre dokuna,
İz sürerim kokuna,
Uzaklar derman olmaz,
Seni alam yakına.
E yar gel düş yoluma,
Seni takam koluma,
Ol Tabip derman diye,
Seni yazdı soluma.
Yanlış iş yıkar beni,
Cehennem yakar beni,
Madem sevdiğin vardır,
Aklından çıkar beni.
Sevgiline sadık ol,
Yüreğine yatık ol,
Helal yoldan sapmadan,
Hak yoluna katık ol,
04.02.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Yar Olmaz Bana
Yar Olmaz Bana
Aşk kalbe düşmeli, söze bakılmaz
Her sevdim diyenden yar olmaz bana
Ruh olmaz diyorsa, yüze bakılmaz
Ateşten kaçandan kar olmaz bana.
Sarayı dikmeli tahtıma nazır
Sevgisi her daim olmalı hazır
Aşkıyla bu gönlü etmeli vezir
Benle yok olmayan var olmaz bana.
Maşuğa güneştir yârin nazarı
Hep dolup taşmalı sevgi pazarı
Aşkı cimri olan kazar mezarı
Gönlü coşmayandan kür olmaz bana.
Gizli sırlar eder dudağı uçuk
Yarayı büyütür hesabı küçük
Yar yüreğin olsun gün gibi açık
Gönlü kapalıdan fer olmaz bana.
Başarı gayrette, bulunmaz yolda
Keramet Hak’tadır, olamaz kulda
Mutluluk kalp işi, arama pulda
Maddeye esirden mir olmaz bana.
Gülzarın değeri gülünden belli
Bülbülün hasreti dilinden belli
Sevenin sevgisi halinden belli
Aşk kora dönünce sır olmaz bana.
Mustafa Hoşoğlu
03.04.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Yaralı Gönül
Seher vakti bülbül kondu dalıma,
Gül diye yanıyor yaralı gönül,
Tabipler çaresiz kaldı halime,
Aşkından kanıyor yaralı gönül.
Bir tatlı bakışa kanacak gözüm,
Bir yudum sevgiye gülecek yüzüm,
Bir sıcak gülüşe gelecek yazım,
Kışımda donuyor yaralı gönül.
Kokular salıyor güller, yumrular,
Sevgiye tünemiş masum kumrular,
Huzuru bekliyor körpe yavrular,
Her yolu deniyor yaralı gönül.
Kırlarda iz sordum kuşa, arıya,
Bazen ala baktım bazen sarıya,
Umudum kalmadı yaşa, kuruya,
Durmadan dönüyor yaralı gönül.
İnan ki usandım fazla ilgiden,
Hallerim perişan yanlış bilgiden,
Nasıl vazgeçerim yardan, sevgiden?
Ne zaman diniyor yaralı gönül?
Yüreğim bir asi, zoru seçiyor,
Şerbeti almıyor, zehri içiyor,
Kendimi bileli kalbim acıyor,
Hep kora banıyor yaralı gönül.
03.03.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Yare Mektup Yazam Dedim.........o
Yare Mektup Yazam Dedim
Yare mektup yazam dedim,
El titredi, yazamadım,
Yüreğine sızam dedim,
Yel kükredi, sızamadım.
Eğdim öne yaslı başı,
Yaş ıslattı yeri, taşı,
Terk eyledim suyu, aşı,
Dil sus dedi, kızamadım.
Gözüm yare bakmak ister,
Ellerinden tutmak ister,
Aşk odunu yakmak ister,
Gül yüzünü süzemedim.
Yürek gelmez sızlamaya,
Derdim döktüm bağlamaya,
O da durdu ağlamaya,
Tel çözüldü, büzemedim.
Gönül daim korda gezer,
Yoktan bilmez, derdi dizer,
Dedim zaman belki çözer,
Ömür bitti, çözemedim.
Mustafa Hoşoğlu
16.07.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Yarısı Yeter
Yarısı Yeter
Hatasız kul ararsan çok hayaller biçersin,
Tam bir mutluluk için önce yarısı yeter.
Çirkinler olmayınca güzeli zor seçersin,
Sen hep dostuna dile,sana darısı yeter.
Esmer terk etti diye küsülür mü kumrala?
Ahu hayır dediyse gidip kızma Maral’a
Canın sıkboğaz etme,az gönlünü arala.
Herkese yalvaramam,bana sarısı yeter.
Konumunu şişirme arıyorsan dengini,
Ruhunu keşfetmeden sorgulama rengini,
İman defterine bak almadan patentini.
Zeytin göze ne gerek,kömür karası yeter.
Onca hesap edilmez geçici alem için,
Gözyaşı dökülür mü faydasız elem için,
Nefsini helak ettin bir kaşı kalem için,
Kalbini hançerleme,gönül yarası yeter.
Üzülmem fakirliğe, dünya malı değil mi?
Mefruşat dediğin şey kilim,halı değil mi?
Gayrı menkul ne imiş birkaç yalı değil mi?
Yarim zengin olmasın,milyon Lirası yeter.
Mustafa Hoşoğlu
09. 06. 2011
Mustafa Hoşoğlu
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Yârim
Yârim
Bir buket çiçekle varsam yanına,
Gönlünü gönlüme açar mı yârim?
Sevdalı sözlerle girsem kanına,
Elimden aşk meyi içer mi yârim?
O asi rüzgârı yok olup dinse,
Dağların meltemi kalbine inse,
Güllerin kokusu içine sinse,
Aşkıma bir değer biçer mi yârim?
Dilimi süsleyip şirin görünsem,
Kalbinin sevdiği hale bürünsem,
Aşkından eriyip yerde sürünsem,
Kanatın çırparak uçar mı yârim?
Ruhunu kemiren inadı kırsa,
Alevim sıçrayıp onu da sarsa,
Divane gönlüme tahtını kursa,
Yüzüme inciler saçar mı yârim?
Sancağı burcuna çoktur asalı,
Çölleri gezdirdi Mecnun misali,
Bitirelim desem gel bu masalı,
Benimle Cenneti seçer mi yârim?
Mustafa Hoşoğlu
20.12.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Yarim
Yarim, senin hasretin içim çöle çevirir,
Bu gönül senin deyip yollarıma çıkmasan.
Korkarım bu bekleyiş bu çınarı devirir,
Şu sevda bayrağını burçlarıma dikmesen.
Yapraklarım soluyor kuruyan dallarımda,
Dizlerim yorgun düştü dikenli yollarımda,
Mutluluk düşman bana sen yokken kollarımda,
Dünyam her dem karanlık ışığımı yakmasan.
Gözün gözüme baksa hal mi dayanır bize?
Kalbin kalbime aksa sel mi dayanır bize?
Aşkın yoluma çıksa yol mu dayanır bize?
Dağlar boyun eğecek el sözüne bakmasan.
Gönül gözünü açıp düş sevdanın peşine,
Çık aşkın yıldızına, el salla güneşine,
Karamsarlık rüzgarı giremesin düşüne,
Seni kimse yıkamaz, ellerinle yıkmasan.
Kim sana dur diyecek? Hayat senin, yol senin,
Gözün kalbine baksın, yuva senin, fol senin,
Susuz koyma bahçeni, çiçek senin, gül senin,
Çekemeyenler ölür, sen kendine sıkmasan.
16.03.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Yarim 2
Yine akşam oldu, seni özlerken,
Karanlık üstüme çöküyor yarim.
Sabaha kavuştum yolun gözlerken,
Yüreğim ağzıma çıkıyor yarim.
Kavuşmak diledim her dem Yüceden,
Kalbime ışık yak, çıksın geceden,
Bu sevda nasıl şey sana aç eden?
Bu gönül kor oldu, acıyor yarim.
Selamın kavuşsa kalbim dağlanır,
Dillerim tutulur, kolum bağlanır,
Bir umut diyerek gönül eğlenir,
Gençliğim günbegün göçüyor yarim.
Gam yüklü bulutlar bakıp çekilir,
Yaşlarım ip gibi gözden dökülür,
Bağıma her sabah hasret ekilir,
Kısmet kuşu nerden uçuyor yarim?
Aşk ab-i hayatsa neden yaşatmaz?
Kalbime dolarak niçin kuşatmaz?
Her daim ağlatır, bir gün hoş etmez,
Aşka gel dedikçe kaçıyor yarim.
24.04.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Yarim Bakar Konaktan
Yarim Bakar Konaktan
Yarim bakar konaktan
Suyu içer çanaktan
Bana bakıp gülünce
Güller düşer yanaktan
Hayallere dalamam
Yar rüyanda kalamam
Yaşın ufak dediler
Güzel seni alamam
Yarim saçların sırma
Göbek at, kerdan kırma
Herkes kalktı halaya
Sen bir köşede durma
Yar yürür dura dura
Yol alır sora sora
Ben sana yar olamam
Sakın bakma kusura
Kalpte sevda karası
Hep tazeler yarası
Artık ödenmez oldu
Bu aşkın faturası
Gözün üstü kaş imiş
Yarin kalbi taş imiş
Dün geceki rüyamda
Manitalar beş imiş
Gözlerin mahmur bakar
Kirpikler oku sıkar
Edalı bakışların
Güzel, içimi yakar
Gevşek gevşek dolaşma
Sık oyna Osman Ağa
Her güzele bulaşma
Dik oyna Osman Ağa....Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
27.02.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Yârim Giyer Bindallı
Yârim Giyer Bindallı
Başındaki yazmanın
Dalı var budağı yok
Yar sevdim diyemiyor
Dili var dudağı yok
Ben o yâre ne ettim?
Aşkıma yanaşmıyor
Resmi durur elimde
Bakıyor, konuşmuyor
Kuşa yol mu dayanır?
Kanat açıp uçarsa
Koçu kurban adadım
Yar benimle kaçarsa
Yar mendilim istedi
Yaşını silmek için
Dedim gel kavuşalım
Ebedi gülmek için
Yârim giyer bindallı
Bindallısı gül dallı
Şeker şerbet ne imiş
Yârin dilleri ballı…….Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
31.03.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Yarin Gelişine Bak
Yarin Gelişine Bak
Yarin gelişine bak
Tatlı gülüşüne bak
Sevdim de alamadım
Kaderin işine bak!
Haydı kaçalım yarim
Sürme beni yokuşa.
Geceler uzun, soğuk
Yalnız giremem kışa.
İndim yayla düzüne,
Kızlar iki düzüne,
Yarim ayın ondördü,
Güller açmış yüzüne.
Çayır, çimen biçemem,
Sular soğuk, içemem,
Unut diyorlar bana,
Ben yarimden geçemem.
Benden yardım istedi,
Aldandım ricasına.
Bana asıldı diye,
Anlattı kocasına.
Babası dedi bana,
Çıkma kızın yoluna,
Niyetin ciddi ise,
Al tak onu koluna.
Babası vermem diyor,
Anası bilmem diyor,
Kıza sordum fikrini,
Düğünsüz gelmem diyor.
Mustafa Hoşoğlu
20.04.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Yarin Gözleri
Yarin gözleri kahve,
Yemenden gelmiş gibi,
Naz eder, cilve eder,
Aşkımı bilmiş gibi.
Uzaktan neşe saçar,
Yüreğime dert açar,
Gözüm gece bekçisi,
Uykularım hep kaçar.
Ela göz yeşermesin,
Yüreğim aşermesin,
Bu gönül iflah olmaz,
Ağına düşürmesin.
Mavi göz derin olur,
Yeli hoş, serin olur,
Aç gönül bahçesini,
Kalbinde yerin olur.
Kara göz hayat verir,
Yazında buzlar erir,
Göz göze gelir isen,
Kanın beynine yürür.
Sarı saç taranır mı?
Kumrala yaranır mı?
Yar gönülden severse,
Başka şey aranır mı?
Hesapla sayısını,
Dolaşma kıyısını,
Pazarına düşersen,
Seç de al iyisini.
Söz kitaba uyar mı?
O yar beni duyar mı?
Başıma sultan etsem,
Yüreğine koyar mı?
02.01.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Yas Eder
Yas Eder
Sevgiden mahrum gönül
Yaşadıkça yas eder.
Güle susamış bülbül
Denizleri tas eder.
Yar kalbe bakmayınca
Nazarı yakmayınca
Gözden yaş akmayınca
Yüreğine pas eder.
Maşuk sorar dengini
Aşk arar ahengini
Bülbül gülün rengini
Yüreğine süs eder.
Âşık yemez aşını
Eğik tutar başını
Maşuk gözün yaşını
Ekmeğine sos eder.
Seven sararıp solsa
Yârinden haber alsa
Cihan uykuya dalsa
Dağ taş ona ses eder.
Bülbül bağlar dilini
Hayal eder gülünü
Yârin her bir halini
Yüreğinde hisseder.
Mustafa Hoşoğlu
04.10.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Yas Tutar Gönlüm
Yas Tutar Gönlüm
Yar niye ayrıldın gözüm ağlarken?
Senden ayrılalı yas tutar gönlüm.
Yaşanan her anı bağrım dağlarken
Senden ayrılalı yas tutar gönlüm.
Ayrılık kader mi? Söyle bileyim
Kalbine yol var mı? Bulup geleyim
Kurbanım yar sana, öl de öleyim
Senden ayrılalı yas tutar gönlüm.
Bırakıp gideli ölü gibiyim
Aklımı kaybettim, deli gibiyim
Kurumuş dalların gülü gibiyim
Senden ayrılalı yas tutar gönlüm.
Sensiz uyku haram oldu gözüme
Karanlık geceler sindi özüme
Güneşin ışığı değmez yüzüme
Senden ayrılalı yas tutar gönlüm.
Yüreğim komada, çağlayan benim
Umudu hayale bağlayan benim
Mecnun'un adı var, ağlayan benim
Senden ayrılalı yas tutar gönlüm.
Sıradan bir olay değil gülüşün
Saniye, an gibi kalbe doluşun
Yeni bir hayattır geri gelişin
Senden ayrılalı yas tutar gönlüm.
Mustafa HOŞOĞLU
19.06.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Yaş Erdi Ellibeşe
Yaş Erdi Ellibeşe
Yaş Erdi Ellibeşe
Daha inmez onbeşe
Onsekiz yeni oldum
Sen da deyisun bişe.
Saygı sevgi muhabbet
Şiirle olsun sohbet
Sevgiden ülfet doğar
Kalbe şifadır elbet.
Bir yarım yarim ise
Diğer yarım şiirdir.
Bedelsiz seven varsa
Onun adı şairdir.
Niye senun canun tez?
Sıkıldunsa çık da gez.
Seyret alemi arzı
Seni süzenleri sez.
Sütü içesun daim
Yoğurdi da unutma
Kemikler olsun kaim
Gözini tez uyutma.
Sütten olur mu doymak
Bala karıştır kaymak
Tereyağı, peyniri
Un ile eyle kuymak.
Mustafa Hoşoğlu
24.10.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Yaş Erdi Kemale
Yaş Erdi Kemale
Yaş erdi kemale, harfler seçilmez
Yakını göremem, üstten geçerim
Bulanık derenin suyu içilmez
Kurulan tuzağı nasıl seçerim?
Aradım dost diye köşe bucağı,
Gönülden gönüle serdim sıcağı
Kah tüttü kah söndü aşkın ocağı,
Yürekte kaynatıp tende içerim.
Alemi düşünme, sen bak sefana(!)
İncesi kopacak, takma kafana(!)
Gökteki hazinem düştü tufana
Zenginlik satarken yokluk biçerim.
Aşkı bulaştırdım yüzüm gözüme,
Her sevdim diyenin uydum sözüne
Şişeyi boş gördüm, baktım üzüme
Benden bunalınca bana kaçarım.
Yıllarım tükendi, son demde ömür
Her daim aklımda gözleri kömür
Ey sevda durma hiç, aklımı sömür!
Kapımı her halde sana açarım.
Şu gönül dünyamda adın köşk ettim
Gözümü kapattım senle meşk ettim
Hicranı dost bildim, düşü aşk ettim
Az kaldı, sonsuza ben de uçarım.
Mustafa Hoşoğlu
12.07.2020
Mustafa Hoşoğlu
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Yaşarsın Güzel
Efsunlu halinle yaşarsın güzel,
Sevdadan uzak dur pişersin güzel,
Çarkına kapılma oyalar seni,
Ayakta uyuma düşersin güzel.
Zan ile düşünüp söyleme güzel,
Gönlümü gönlünden eyleme güzel.
Günahım boynunda göçme dünyadan,
Cehennem yurdunu boylama güzel.
Tek seni severim bilirsin güzel,
Niye hep görmezden gelirsin güzel?
Kahrından ölürsem sanma yaşarsın,
Peşimden üç günde ölürsün güzel.
Nazın da fazlası zarardır güzel,
Cilvenin ortası karardır güzel.
İfrattan tefritten kaçınmak gerek,
Her türlü taşkınlık terördür güzel.
Bu gönül gönlüne alışsın güzel,
Seninle aşk için çalışsın güzel.
Tenhalar hicrandır, yaşatma bana,
Yüreğin kalbimle buluşsun güzel.
19.03.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Yaşasın Dumansız Hava Sahası!
Yaşasın Dumansız Hava
Sigara zararlı kimse içmesin,
Yaşasın dumansız hava sahası!
Allah’ım meclise zeval vermesin,
Yaşasın dumansız hava sahası!
Yumuşak geçişle merhaba dedik
Kah içtik kah attık,oyunu sevdik,
Ondokuz Temmuzda aradık gedik,
Yaşasın dumansız hava sahası!
Yasaklar yağıyor yok mu dahası,
Bedava yağışın ne ki pahası,
Hemşerim,vekilim bunun dehası,
Yaşasın dumansız hava sahası!
Sigara sağımda, çakmak solumda,
Yakacak dermanım,güç yok kolumda,
Bakkal-market sinek avlar durumda,
Yaşasın dumansız hava sahası!
Küstüm mü ne ettim bilmem odama,
Koltuk yapışmıyor artık arkama,
Kısaca bir şeyler oldu havama,
Yaşasın dumansız hava sahası!
Günde onbeş kere çık dışarıya,
Perdeler boyanmaz artık sarıya,
Akşam olur paket inmez yarıya,
Yaşasın dumansız hava sahası!
Azalta azalta bitmiyor paket,
Taşımam gerekmez cep ile ceket,
Sıyrıldım libastan şemalım roket,
Yaşasın dumansız hava sahası!
Parayı yemeden cepte kalırsa,
Lokanta,pastane sekte olursa,
Ahlarım vahlarım arşı bulursa,
Yaşasın dumansız hava sahası!
Bilgisi olmayan kalmasın cahil,
Gazino,kahveler,barlar ve sahil,
Bulutlu hava da kapsama dahil,
Yaşasın dumansız hava sahası!
Gizlensek bir yerde kimse bulur mu?
Kapıyı üstüne çeksek olur mu?
Devriye gezenler çekip vurur mu?
Yaşasın dumansız hava sahası!
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Bir ayak sesi var acaba kimdur?
Baskını yemeden habuni durdur,
Daha olmayacak, vallahi sondur!
Yaşasın dumansız hava sahası!
Zararı defetmek elbet güzeldir,
Feryatlar, figanlar boşa gazeldir,
Hem teşvik hem yasak bize özeldir,
Yaşasın dumansız hava sahası!
Pahalı bulanlar vazgeçer,içmez,
Veyahut az içer,kendinden geçmez,
Yaşamak güzelse ölümü seçmez,
Yaşasın dumansız hava sahası!
Hoşoğlu istemez yara kaşımak,
Her yerde reklamla varken yaşamak,
Niye suç olsun ki cepte taşımak?
Yaşasın dumansız hava sahası!
Mustafa Hoşoğlu
23.07.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Yaşımı Döktüm
Yaşımı Döktüm
Ay değil, yıl değil, bir ömür geçti
Özledim, ağladım, şarkılar yaktım
Yar, vuslat dedikçe hicranı seçti
Irayan yollara boşuna baktım.
Ey gözüm, bak dedim geçen güzele!
Göz, güzel yerine baktı gazele
Dedi sen hasreti her dem tazele
Yoldaki gazele yaşımı döktüm.
Maziye yürüdüm, gözüm dalmıştı
İçime kocaman hasret dolmuştu
Yazdığım şiirler öksüz kalmıştı
Gönlüme yeniden acılar ektim.
Masalda cüceyken sevdada devdim
Bu küçük yürekle çok büyük sevdim
Aşk denen deryada meğer bir avdım
Ne yana yüzdümse avcıya çıktım.
Karanlık gecede yüzün aradım
Gönlüme bak diye gözün aradım
Sensizlik içerken hüzün aradım
Bin dolu içinden tek boşu çektim.
Derdi şer bilmedim, hatıran diye
Ağladım gülmedim, hatıran diye
Gözyaşım silmedim, hatıran diye
Yası ferman edip boynuma taktım.
Mustafa Hoşoğlu
19.12.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Yaşın Olayım
Maziden kareler geçti gözümden,
Yara gel diyordum, kaşın olayım!
Terler düşüyordu solgun yüzümden,
Hasrete dur dedim, başın olayım.
Hasreti dermişiz elem bağında,
Hüzünler bekliyor hicran dağında,
Acılar salmıyor, tuttu ağında,
Kaderde yas varsa peşin olayım.
Çok çalıp okudum sevda marşını,
Hasret yolu geçti milyon arşını,
Kalbimde bulmuşum zalim kurşunu,
Karnı doymaz dünya, aşın olayım!
Üstüme yas çöktü, çekmez elini,
Ömrüme çok gördü tatlı dilini,
Hayatın görmedim sıcak yelini,
Yazların bittiyse kışın olayım.
Feryadı, figanı bilmez dillerim,
Her daim semaya açık ellerim,
Mevla’ya arz oldu bütün hallerim,
Ey gözüm! kuruma, yaşın olayım.
11.10.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Yatır Beni Yeşil Gözün İçine
Yatır Beni Yeşil Gözün İçine
Tarak eyle beni kızıl saçına!
Sevmem deyip gözlerimi yaş etme.
Yatır beni yeşil gözün içine,
Uyanırsam bir saniye hoş etme.
Görmesini bilmez kalbi kör olan,
Kalple görmek aşk işinde zor olan,
Yanar durur aşktan bahtı kor olan,
Seven kalbi ruhsuz koyup taş etme.
Yeşil göze bakar körler var imiş,
Aklı kısa, ufku hepten dar imiş,
Arif için vazgeçilmez yar imiş,
Yeşil yeşil bakıp beni keş etme.
Filiz yeşil, ova yeşil, dağ yeşil,
Nimetiyle hayat veren bağ yeşil,
Seher vakti yüreğime doğ yeşil,
Yalvarırım, bu hayalim boş etme.
Sevmeyenin sözü zehir, em olmaz,
Kalbin kiri vuslat için cem olmaz,
Dostu dinle, onun sözü kem olmaz,
İlaç diye her bir zehri nüş etme.
Kalp gözüyle bakanı sen yar eyle,
Yeşil gözle daim umut var eyle,
Yar aşkını gel gönlüme pir eyle,
Aşk mahrumu hiç bir kulu baş etme.
Mustafa Hoşoğlu
27.03.2016
Nüş etme:İçmek
Em: ilaç
Kem: kötü
Ağu: zehir
Mustafa Hoşoğlu
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Yayla Çiçeği Gibi
Yayla çiçeği gibi,
Bi solar bi açarsun,
Seni çok seveyirum,
Niye benden kaçarsun?
Yarumi görmek için,
İndum yayla düzüne,
O ne güzelluk oyle!
Güller açmıç yüzüne.
Yüreğumdeki yangın,
Gün gelur savuşur mi?
Benum gibi sevenler,
Ölmeden kavuşur mi?
Tabip neylesun bana,
Ben doğuştan hastayım,
Sevdum da alamadum,
Ömür boyu yastayım.
Duman nerden çıkacak?
Ateşi yakmayınca,
Sevda nasıl başlasun?
Göz göze bakmayınca.
Ey duman kara duman!
Niye sardun dağumi?
Çekil yarun yolindan,
Görsün sevda bağumi,
Girme gönül bahçeme,
Güllerum solacaksa.
Bu sevda başlamasun
Yarın son bulacaksa.
14.03.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Yayla Gezintisi
Yayla Gezintisi (Mikdat Bal’a Nazire)
Meleyen koyun kuzu özlem dolu sesiyle,
Sevgiyi muhabbetle karıp selam verdiler.
Nergisi, papatyası, gülü menekşesiyle,
Bir koro edasıyla gurup selam verdiler.
Çok zaman çıkamadım hasret tüten yaylaya,
Her yıl geleceğimi söylemiştim Leyla’ya,
Görünce haber verdi koşar ayak Ayla’ya,
Anıları önüme serip selam verdiler.
Kızlar eskisi gibi bakıp da gülmüyordu,
Koyunlar verimsizdi, süt kapı dolmuyordu,
Çobanların kavalı neşeli çalmıyordu,
Hislerini gizleyip buruk selam verdiler.
İneklerin zilleri eskimiş gibi idi,
Kilerdeki yoğurtlar ekşimiş gibi idi,
Hasret yüce dağları okşamış gibi idi,
Çok doluydu kalpleri kırık selam verdiler.
Sanki unutulmuştu yasa gibi ahitler,
Eski dostları sordum, kalmamıştı şahitler,
Gelen geçene durmuş bakıyordu şehitler,
İman dolu göğsünü gerip selam verdiler.
Dolunun arkasından dereler coşuyordu,
Bütün olan bitene mandalar şaşıyordu,
Yüzü güneş esmeri çocuklar koşuyordu,
Rengarenk çiçekleri derip selam verdiler.
Kaymak mideye indi, soğuk sular içildi,
Ekmek kırıntıları çimenlere saçıldı,
Kuşların kanatları birer birer açıldı,
Döneceğiz deyince garip selam verdiler.
Mustafa HOŞOĞLU
25.10.2015
Yayla gezintisi
Dağlar tepeler aşıp, çıktım yayla düzüne
Yüksekten uçan kuşlar, görüp selam verdiler
Koyun keçi yayılmış, hepsi bir kaç düzine
Misafir var diyerek durup selam verdiler
Koyunlara yaklaştım köpek üstüme ürdü
Şaşkın, şaşkın bakarken, geldi yanımda durdu
Hoş geldin der gibiydi benimle dostluk kurdu
Enikleri yanında varıp selam verdiler
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Ne düşüneceğimi, bilemedim o anda
Hayat cıvıl cıvıldı canlı vardı her yanda
Canavarlar yaklaştı tehdit eden bir tonda
Bu dağlarda işin ne sorup selam verdiler
Rengârenk çiçeklerden, arılar bal toplardı
Tavşanlar bir tümseğin kenarında hoplardı
Bulutlar parça, parça bir açar bir kaplardı
Güneşin etrafını sarıp selam verdiler
Hoş kokulu çiçekler, kokular saçıyordu
Kimi gonca halinde kimi de açıyordu
Unutmuştum her şeyi vakitte geçiyordu
Anılar gönlüme taht kurup selam verdiler
Hiç farkına varmadan ne kadar zaman kaldım
Çayır, çimen ormanı oturup seyre daldım
Unutulmaz bir anı, felekten bir gün çaldım
Ebedi belleğime girip selam verdiler
'Ne muhteşem bir gündü' diye geçmiş içimden
O gün ne hoş etmiştim mutluydum bu seçimden
Gözlerimden yaş aktı farkı yoktu sicimden
Mutluluk deryasına erip selam verdiler
Mikdat Bal
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yayla Günleri
Ayak sıladan sekti,
Ondan gözlerim daldı,
Canım sigara çekti!
Tabakam nerde kaldı?
Şimdi yaylada olsam!
Çayır çimene dalsam,
Nefis havayla dolsam,
Hiç sormayın ne haldi.
Sabah kuşlar ötüşür,
Öğleye sis yetişir,
Yağmur, dolu çatışır,
Güneşin yüzü soldu.
Sofrayı süsler kuymak,
Rakibi yoğurt, kaymak,
Olmaz yemekle doymak,
Sanki her lokma baldı.
Çocuklar koşar durur,
Değnek çomağa vurur,
Yorulan eve yürür,
Yanakları hep aldı.
Derenin sazlığında,
Top zıplar düzlüğünde,
Ninemin gözlüğünde,
Hasretin izi boldu.
09.05.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Yayla Güzeli
Yayla Güzeli
Yaylanın yokuşları,
Sevdamın bakışları,
Bir gün sakinleşir mi?
Kalbimin atışları.
Yar ne zaman büyüdün?
Dilinde aşk gazeli.
Daha dün çocuk idin,
Oldun yayla güzeli.
Zili taktım koyuna,
Baktım yarın boyuna,
Uy kalbinin sesine,
Sakın gelme oyuna.
Yarim çeşme başında,
Soğuk sudan içemez,
Bu yürek toprak olsa,
Yine senden geçemez.
Yar çemberin oyalı,
Kaşın gözün boyalı,
Ben kendimi unuttum,
Yoluna baş koyalı.
Yarim gitti yaylaya,
Ben de gittim peşine,
Gözüm seni göreli,
Rastlamadım eşine.
Yar sözün sözüm olsun,
Gözlerin gözüm olsun,
Gel basalım nikahı,
Dünyalar bizim olsun.
Duman sardı dağları,
Seni nerde bulayım,
Sen kınalı kuzum ol,
Ben çobanın olayım.
24.03.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Yaylanun Yollarini
Yaylanun yollarini,
Atli giderum atli,
Nasil etmem sevdaluk,
Habu kızlar çok tatli.
Yaylanun çimeninde,
Koyinlari tuzladum,
Yarun gitti dediler,
Oracukta buzladum.
Ben nasıl kıracağum?
Yaylanun buzlarini.
Dedum kanduramadum,
Bu köyün kızlarini.
Yaylanun çimeninde,
Pek çok orkide gördum,
Sarısından bir demet,
Yarun saçına ördüm.
Orkidenun morunu,
Beyazıyla süsledum.
Habu beyuk aşkumi,
Mavisiyla besledum.
Bir maraz tutti beni,
Kara veba olmasun,
Kavuşalum sevduğum,
Aşkum heba olmasun.
Yari kanduramadum,
Yari yolda kalmişum,
İnadi huy edinmiş,
Başa bela almişum.
26.01.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Yaz Bana
Yaz Bana
Kız yaz bana bir şiir
Okuyayım sen diye
Duyguları konuştur
Zannedeyim ben diye.
Dök gönlünü kaleme
Dalma fazla eleme
Yar seni anlatamaz
Sıradan her kelime.
Yanağın kırmızı gül
Nolur şu gönlüme gül
Süsler sevda bahçemi
Yar olunca goncagül.
Sevda sensin karakız
Kalpte ensin karakız
Suyu ver akışına
Âlem yansın karakız.
Sıra sıra dizeler
Aşka engel vizeler
Seven yürek unutmaz
Aşk ateşi tazeler.
Kaçma benden koşanda
Vuslat gerek coşanda
Gönül ferman dinlemez
Aşk bendini aşanda.
Mustafa Hoşoğlu
26.02.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Yaz Beni
Yaz Beni
İstersen toprak eyle kazma ile kaz beni,
Yüreğim düğüm düğüm nefesinle çöz beni.
Kır beni, öldür beni, sevginden mahrum etme,
Darılsan da unutma, yüreğine yaz beni.
Yazmak için zorlama hafızan yorulmasın
Kalbini eğil dinle, dimağın durulmasın,
Seviyorsan saklama, haykır dağa,ovaya,
Niyetin açık olsun, durmadan sorulmasın.
Aldırmam dikenine yeter ki çiçek olsun,
Yanağımı gizlemem, beni öpecek olsun,
Bin ömür feda olsun, bin ömür de yedekte,
Aşkı esirgemeden bana verecek olsun.
Doğa ile iç içe, çiçek dediğin budur,
Güzellik konu ise, O bir yudumluk sudur,
Her parkta bir kaç tane bulunmazsa eksiklik,
Park-bahçeye olmazsa, yüreğime ol müdür.
Şairliğin halini nasıl da güzel bildi
Acaba diyecektim, kuşkularımı sildi,
Ayağa mı kalkıyor, mahcup eyledi beni
Alkış tutan elleri Billâh öpesim geldi.
Kusuru araştırmam sözlerim dilimdedir,
Karanlığa aldırmam tabancam belimdedir
Ziyaretten yorulmam zaman kafi olursa
Kapıyı kapatsan da anahtar elimdedir.
Maşallah, suphanallah demek lazım kullara,
Bir gönül dostu için ben revanım yollara.
Allah vergisi ile sevgisi nasip olsun,
Kalbinin sesi yeter, değer vermem pullara.
Kullara kulluk etme, fikirlerin hür olsun,
Dilindekini söyle, yürek sesin gür olsun,
Kalbime emir verdim, sana dua eylesin,
Gözlerin ışıldasın her bir yana nur olsun.
Hak Yoldan şaşırtmasın şeytanın masivası,
İlham denilen olgu güzelin yansıması,
Gizemin mahrun koymaz şu esin kaynağından,
Yüreğime doluyor gözünün ışıması.
Elimden geldiğince hakikati överim,
Sevilecek güzeli nerde görsem severim,
Gördüğüm günden beri yüreğim buna şahit,
Bunu böyle bilmeni öncelikle dilerim.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mustafa HOŞOĞLU
17.10.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Yaz Dedi Başkomutan
Yaz Dedi Başkomutan
Batının yalanını
Yaz dedi Başkomutan
Terörün planını
Boz dedi Başkomutan
Afrin’ne girilecek
Terörist sürülecek
Hesaplar görülecek
Söz dedi Başkomutan
Nato baktı, gözledi
Alman iti sızladı
Amerika vızladı
Saz dedi Başkomutan
Çıban yeri sezildi
Füze ine süzüldü
Karizmalar çizildi
Çiz dedi Başkomutan
Şeytanın nazarını
Dinleme yazarını
Kalleşin mezarını
Kaz dedi Başkomutan
Şişir puştun kaşını
Sil garibin yaşını
Tut yılanın başını
Ez dedi Başkomutan
Lokmayı tatmayana
Çiğneyip yutmayana
Söz verip tutmayana
Çöz dedi Başkomutan
Neler dediler neler
Entrikalar, hileler
Bir bir düştü kaleler
Az dedi Başkomutan
Şehitler ilimizde
Dualar dilimizde
Tüm bunlar elimizde
Koz dedi Başkomutan
SİHA’lar basar tuşa
İHA’lar benzer kuşa
İnleri baştan başa
Gez dedi Başkomutan
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Terör bitene kadar
Kahpe gidene kadar
Siren ötene kadar
Hız dedi Başkomutan
Mehmedim coşturacak
Sanmayın boş duracak
Kimdir at koşturacak?
Biz dedi Başkomutan.
Mustafa Hoşoğlu
29.01.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Yaz Ela Göze
Yaz Ela Göze
Nereden başlarım bilemem söze
Kâtip arzuhalim yaz ela göze
Çıkarsa çıkarır o beni düze
Kâtip arzuhalim yaz ela göze.
Hasrete karşılık yaştır silahım
Bir başka yar ile olmaz felahım
Bin kere o derim sorsa ilahım
Kâtip arzuhalim yaz ela göze.
Gittiği her mekân yolum olacak
Her daim ayağım, kolum olacak
Goncadır lebleri, gülüm olacak
Kâtip arzuhalim yaz ela göze.
Bir başka güzelin yok bana hayrı
Bu narin gülümden olamam ayrı
Kavuşmak olmazsa ölürüm gayrı
Kâtip arzuhalim yaz ela göze.
O ela gözünden bade içmişim
Seyrine daldıkça özden geçmişim
Tahtıma kraliçe onu seçmişim
Kâtip arzuhalim yaz ela göze.
Yıldızım, güneşim hem de ayımdır
Onsuz bir ölüyüm, benim hayımdır
Her iki cihanda Cennet payımdır
Kâtip arzuhalim yaz ela göze.
Mustafa Hoşoğlu
16.05.2017
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaz Eyle
Yaz Eyle
Söz verup takma beni,
Hiç istemem ahum ol.
Terk edup yakma beni,
Gel benum günahum ol.
Cilve eyle, naz eyle,
Nazar eyle, göz eyle,
İstersen öldür ama,
Bu gönlümü yaz eyle.
E kız tatlı hallerun,
Essun bana yellerun,
Her ne desen darılmam,
Bal, kaymaktur dillerun.
Bahçelerde domates,
Pişur da ye patates,
Fırtına neye yarar?
Gir gönlüme sevda es.
Dere dedum, göl dedum,
Dağdan aşan yol dedum.
Kalbumi açtum sana,
Gel içine dol dedum.
Sevdum seni, arum yok,
Sen varsan efkarum yok,
Ellere satma beni,
Senden başka yarum yok.
Nefesum ol, aşum ol,
Ayım ol, güneşim ol.
Yanumda olman yetmez,
Gir gönlüme, başum ol.
Yaram kabuk, kaşıma,
Nara odun taşıma,
Sevda neydi bilmezdum,
Sen sarmişsun başuma.
Mustafa HOŞOĞLU
03.12.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Yaz Kızım İrtica Var!
Yaz Kızım İrtica Var!
Suç mu icat etmeli?
Yaz kızım irtica var.
Bir meslek mi seçmeli?
Yaz kızım irtica var!
Hak aramak mı işin?
Ağa var,cüzdan meşin,
Delil yok hüküm peşin,
Yaz kızım irtica var!
Hakkı haksıza tevdi,
Bu işi herkes sevdi,
Düşünme hayyı-mevti,
Yaz kızım irtica var!
Tarikat var, gücü yok,
Hayalet var, öcü yok,
Herkes suçlu, suçu yok,
Yaz kızım irtica var!
Selam verme Cahite
Kız olur mücahide,
Tören yaptık şehide,
Yaz kızım irtica var!
Unutmuşuz edebi,
Kapatmışız mektebi,
İşsizliğin sebebi,
Yaz kızım irtica var!
Dağlar selam durmuyor,
Başım göğe ermiyor,
Ruhum tatmin olmuyor,
Yaz kızım irtica var!
Manita pas vermedi,
Gitti geri gelmedi,
Kimse beni sevmedi,
Yaz kızım irtica var!
Telefonlar çekmiyor,
Aklım işe çakmıyor,
Kız aklımdan çıkmıyor,
Yaz kızım irtica var!
Fakirlik boynum eğdi,
Villalar cebi deldi,
Hortumlar kısa geldi,
Yaz kızım irtica var!
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Ozon sathı delindi,
Bu da senden bilindi,
Kıyamete gelindi?
Yaz kızım irtica var!
Düğün değil, nişandı,
Sevgililer boşandı,
Daha neler yaşandı
Yaz kızım irtica var!
Yağmur yağdı göl oldu,
Nehir taştı sel oldu,
Penaltıdan gol oldu,
Yaz kızım irtica var!
Sahalar çok gerildi,
Maça ara verildi,
Lider yere serildi,
Yaz kızım İrtica var!
Rahat koyma alemi,
Çek mahremi, haremi,
Al kağıdı, kalemi,
Yaz kızım irtica var!
Önce tükür sonra yut,
Dünkü kararı unut,
Adalet olsun somut,
Yaz kızım irtica var!
Bu yıl hamsi bol oldu
Dağlar taşlar yol oldu
Kalbim yandı çöl oldu
Yaz kızım irtica var!
Bak çıkamadık aya,
Baş örtü koydu yaya,
İçelim doya doya,
Yaz kızım irtica var!
Sağda solda tozanlar,
Pek makbuldür azanlar,
Minarede ezanlar,
Yaz kızım irtica var!
HOŞOĞLU atar tutar,
Yün alır, iplik satar
Anlamaz, hemen yutar
Yaz kızım irtica var!
Mustafa Hoşoğlu
16.02.2010
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DOST KALEMLER:
Zulum etmek marifet
Çalışkan ol sen hak et
Allah versin bereket
Yaz kızım irtica var!
Baba oğuldan geçmez
Oğul,eve hiç gelmez
Sanır para tükenmez
Yaz kızım irtica var!
filiz aktaş
Eller çıktı hep aya,
Biz niçin kaldık yaya,
Suçlu bulundu guya;
Yaz kızım irtica var.
Şükrü Topallar
İrtica mı o ne ki
Sorma hemen de peki
Bağır çağır ve deki
Yaz kızım irtica var.
Anlamana gerek yok
Ağlayan az gülen çok
Yemiş içmiş karnı tok
Yaz kızım irtica var.
Bağlar döndü gazele
Ne bakarsın güzele
Çevir çevir tazele
Yaz kızım irtica var…..Necmi Uçar
Serbestce yensin domuz
Zengin, zengine omuz
Engellenmiş filomuz
Yaz kızım irtica var
Devletin malı deniz
Yiyemeyenler keriz
Biz çok vatan severiz
Yaz kızım irtica var
Kasamız dolar dolsun
İş bilen kazı yolsun
Vicdan mı eksik olsun
Yaz kızım irtica var
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Nü Yağmur namus demiş
Çalmamış, helal yemiş
Köşeyi dönememiş
Yaz kızım İrtica var.
Kozanlı, 16.02.10 NÜ.Yağmur
Suçlu suçun biliyor
Kükreyip köpürüyor
Daha daha ne diyor
Yaz kızım irtica var....saniye uzun
Seçim var umudum yok
Kazanacak oyum yok
Demokratik soyum yok
Yaz kızım irtica var........Feyzi Kanra
Dikkat et sözlerine,
Batarsın gözlerine,
Yarıyor, işlerine,
Yaz kızım İRTİCA VAR....Necdet EREM
Yorumdan neler oldu
Yaz kızım irtica var!
Hak dedi hapis oldu
Yaz kızım irtica var!
Köşe başını tutar
Senelerdir yer yutar
Başkasına suç atar
Yaz kızım irtica var!
Rabbim bunlardan koru
İrtica deli zoru
Kafada aynı soru
Yaz kızım irtica var!
Kendini böyle gizler
Hep menfaati izler
Şeytan gibi hep gözler
Yaz kızım irtica var!
Ortaçağı yaşıyor
Durmaz yara kaşıyor
İnsan buna şaşıyor
Yaz kızım irtica var!
Nikâh yolunu kapar
Hakkın yolundan sapar
Haktan başkasın tapar
Yaz kızım irtica var!
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Ezan duydu mu kaçar
Frenk meşrebe uçar
Milletten kopuk yaşar
Yaz kızım irtica var!
Tabut görse el tutmaz
Helal lokma hiç yutmaz
Temizinden mal satmaz
Yaz kızım irtica var!
Artık pilleri bitti
Aktörler hapse gitti
Oyun cana tak etti
Yaz kızım irtica var!
Kirli işlerde bunlar
Her ihtilal de kunlar
Sirkatten yüzün unlar
Yaz kızım irtica var!
....................Osman Karahasanoğlu
İman nuru sönmedi
Bal sirkeye dönmedi
Halk domuza binmedi
Yaz kızım irtica var!
Bir asır geçti yahu
Sundum bin çeşit ağu
Gebermedi bu ahu
Yaz kızım irtica var!
Bir de hesap sorarlar
Hak, adalet ararlar
Ne cüretle yorarlar
Yaz kızım irtica var! ..............Mücella Pakdemir
Mustafa Hoşoğlu
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Yaz Olur
Yaz Olur
Bahtın açık giderse karlar erir yaz olur,
Doyum olmaz hayata, gülün ömrü az olur.
Hayat sana gülmezse rüzgâr eser toz olur,
Her bakış kızgın bir ok, yürek yanar köz olur.
Yârin güzel olursa her adımı naz olur,
Aldığın her bir nefes dilden dile söz olur.
Gönül varmak isterse dağlar erir düz olur,
Sıla çağırmıyorsa yollar donar buz olur.
Padişaha sadıksa devşirmeler öz olur,
İsyan kalbe girmişse günden düne yoz olur.
Kimi biri ararken kimisinde yüz olur,
Nasibinde yok ise pire bile göz olur.
Gözün doymuyor ise patlasan da haz olur,
Yemek istemiyorsan adı bile gaz olur.
Düşmanın civcivleri mahkemede kaz olur,
Dul karıya kalırsan nazlanarak kız olur.
Mustafa Hoşoğlu
08.09.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Yaz Olur Her Dem
Yaz Olur Her Dem
Vuslatın kokusu kapın çalarsa
Kuşların namesi saz olur her dem.
Hayalden hayale gözün dalarsa
Çektiğin acılar haz olur her dem.
Sevdanın gizemi kalbe erende
Rengârenk çiçeği aşkla derende
Elinde toplayıp yâre verende
Güzelin halleri naz olur her dem.
Sevgini sevdana edince beyan
Kem gözden uzak tut, eyleme ayan
Nazara uğrarsan aşk ile dayan
Yürekten sevenler az olur her dem.
Sevda kanadını takanlar uçar
Bu yola girenin uykusu kaçar
Solmayan çiçekler gönülde açar
Kalbinde bu kordan iz olur her dem.
Güzeli ağlatmak gelmez işime
Unutmak var ise girme düşüme
Gel sokul koynuma, sakın üşüme
Kalbimin mevsimi yaz olur her dem.
Mustafa Hoşoğlu
18.04.2017
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaz Yavaş Yavaş
Yaz Yavaş Yavaş
Ey gönül, Erenler konmaz hazıra!
Şu sevda yurdunu gez yavaş yavaş
Nasibin ara bul, sorma Hızır’a
Güzelin ardından toz yavaş yavaş.
Gönül kapılınca aşkın seline
Kara göz düşürür âlem diline
Ey kâtip, kalemi al da eline!
Bu yâri bahtıma yaz yavaş yavaş.
Vuslatı kendine hedef, aht eyle
Süruru kalbine kazı, baht eyle
Her daim gönlüne aşkı taht eyle
Kaderi elinle çiz yavaş yavaş.
Tahtalar çürükse çıkma üstüne
Paslanmış takıyı takma üstüne
Uğursuz nazarı çekme üstüne
Kem göze mezarı kaz yavaş yavaş
Kalbine sahip çık, açıp yol etme
Sevda bir değerdir nefse çul etme
Aşkı hep yüce kıl, ele kul etme
Yazılan oyunu boz yavaş yavaş.
Baharı bekleme, içinde yaşat
Dertleri iç etme, içini boşalt
Sevda deryasını sevginle kuşat
Aşk koca denizdir yüz yavaş yavaş.
Mustafa Hoşoğlu
17.05.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Yazarım
Yazarım
Konu yazmak ise aramam astarı,
Özneyi, yüklemi taramam yazarım,
Heceye kim sorar sıfatı, mastarı?
Edatı nesneye karamam yazarım.
Kampanya bitince depreşir kederim,
Zaman bol olunca bir şeyler ederim,
Kahveden anlamam, çarşıda yiterim,
Kalem yaz deyince duramam yazarım.
Şairlik uyuyor boyuma, enime,
Babadan işledi kanıma, genime,
Dizeler yakıştı rengime,tenime,
Alem yaz deyince, yoramam yazarım.
Sürüden ayrılma söylerdi Pederim.
Sözünü dinlerim, yolundan giderim,
İlhama gerek yok, ben bana yeterim,
Ruhum yaz deyince, soramam yazarım.
Hakikat, ilaçtır kalpteki yarama,
Aza şükret diyor, meyletme harama,
Olmayan saçına model arama,
“Yaz” diye bir emir aramam yazarım.
Buyruğa alışan iz sürer gözünde,
Fermanı bekleyen arasın özünde,
Kahyayı kovmuşlar, lalalar izinde,
Keyfim yaz deyince, kıramam yazarım.
Mustafa Hoşoğlu
02.12.2012
Dost Kalemlerden:
'Gönlüme düşerse, kalamam hiç yaya
Sözcükler takılır, sırayla oltaya
Şiirle tutmuşum, küçücükken maya
Ayağı dizinden, vuramam yazarım...' Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Mustafa Hoşoğlu
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Yazayım mı?
Zahide’yi konuş dersen,
Dillerimi çözeyim mi?
Dediklerin yanlış dersen,
Dudağımı büzeyim mi?
Ekranların tatlı yüzü,
ATV nin güzel kızı,
Gözler daim arar sizi,
Görmeyince kızayım mı?
Sen yokken tek başınayız,
Sanki her dem boşunayız,
Gül yüzüne aşınayız,
Yüreğine sızayım mı?
Bu göz seni görmek ister,
Selam alıp vermek ister,
Kalpten kalbe varmak ister,
Diyar diyar gezeyim mi?
Güler yüzün görmez isem,
Sırma saçın örmez isem,
İzlerini sürmez isem,
Rüyalarda sezeyim mi?
Yüce Mevla’m daim Kerem,
Cennetleri Firdevs, İrem,
Yusuf Hocam çok muhterem,
Birkaç soru yazayım mı?
İbrahim Bey bir numara,
Derdi değil mal,mülk,para,
Ne dert koyar ne de yara,
Ben de derdi çizeyim mi?
Umutlarım yiter ise,
Gözde hasret tüter ise,
Bir gün program biter ise,
Moralimi bozayım mı?
18.05.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Yazıktır!
Yazıktır!
O Yar yine uğramadan gitmiştir
Yol gözleyen gözlerime yazıktır!
Anlamadım bu aşk neden bitmiştir?
Su toplamış dizlerime yazıktır!
El değmemiş kumaşları kesmişim
Gül ağacın toprağına basmışım
Vuslat için onca bezi asmışım
Aşk dileyen bezlerime yazıktır!
İçi boş bir niyaz değil sadece
Dua ettim yüz mübarek gecede
Bin tevhit var aşk arayan hecede
Rica, minnet sözlerime yazıktır!
Mevsim kışken varıp arama yazı
Sen dilersen olur bu dilek yazı
Talih güler sen bıraksan şu nazı
Soluk düşmüş yüzlerime yazıktır!
Murad bulmuş gönül kendi işinde
Benim bahtım sanki aslan dişinde
Ömrüm geçti yar serabın peşinde
Kuma batmış izlerime yazıktır!
Hoşoğlu der, tarifi zor hallerim
Suya atsam alevlenir küllerim
Ne eylesem yeşermiyor dallarım
Kışa dönmüş yazlarıma yazıktır.
Mustafa HOŞOĞLU
05.09.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Yazması İlmek İlmek
Yazması İlmek İlmek
Yazması ilmek ilmek
Yare yakışır gülmek
O yarin kollarında
Ne gam vardır ne ölmek.
Zülfün teli karalı
İnci dişler sıralı
Ben nasıl unutayım?
Ahu gözlü maralı.
Yarim nerden topladı?
Sepet sepet kirazı
O yarin hasretinden
Bitmez gönül marazı.
Kara kaş, ela göze
Diye başlasam söze
Yeşil gözün kaprisi
Tavır koyar mı bize?
Güzel sevmek kolay da
Taşıması zor imiş
Seven için ayrılık
Yürekte hep kor imiş
Ayşe'm gider mektebe
Ben kollarım yolları
Dedim dola boynuma
O şifalı kolları.
Yar baktı güldü bana
Hayra yorasım geldi
Dedi gönlüm var sana
Canım veresim geldi
Makarnadan hoşafı
Ben yiyemem yiyemem
Yarim onüç ondörtte
Gel kaçalım diyemem.
Yarim bağlar yaşmağı
Hasret tüter oyası
Bilirim, yardan başka
Yok gönlümün boyası.
Mustafa Hoşoğlu
03.06.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Yecüc Mecüc
Yecüc-Mecüc
P.K.K. Çapulcusu oldu kiralık maşa,
Kefere dağa saldı:Köpek ol,orda yaşa,
Bir Yahudi oyunu, bela eyledi başa,
*Aç oku Kitabını idrakinde varsa güç,
*Ayetler haber verir: Bu bela Yecüc-Mecüc.
Mümin Mümine kardeş, inkarcı aman bilmez,
Dinine geçmedikçe akan yaşını silmez,
Derdi zenginliğinde,dostluk aklına gelmez,
*Duy Hakkın Hitabını idrakinde varsa güç,
*Hadisler haber verir: Bu bela Yecüc-Mecüc.
Ey Müslüman Kardeşim! senin tek suçun dinin,
Kafiri tatmin etmez ne yüzün ne de binin,
İslam’ın düşmanlığı olsun kalbinde kinin,
*Hazırlar girdabını idrakinde varsa güç,
*Fakihler haber verir: Bu bela Yecüc-Mecüc.
Gizlenir,açıklanmaz hakikatin defteri,
Üç-beş çapulcu değil, bu bir Haçlı Seferi,
İslam’ın petrolüyle sağda solda neferi,
*Yutturur sertabını idrakinde varsa güç,
*Alimler haber verir: Bu bela Yecüc-Mecüc.
Unutma,Ahir zaman; hızlandı Deccaliyet,
Kellesi koparılır yaramaz Sufyaniyet,
İşaretler çoğaldı,yakındır Vahtaniyet,
*Affetmez bitabını idrakinde varsa güç,
*Arifler haber verir: Bu bela Yecüc-Mecüc.
Mustafa Hoşoğlu
25.10.2011
Sertap: İnatçı, direngen, asi(Burada Hakka isyan anlamında kullanılmıştır)
Deccaliyet: Küfür zihniyeti, Ahir zaman fitnesi. İslam’ı yok edip dünyaya hakim olma
zihniyeti. Bu düşüncedeki liderlik, ve idareler.
Sufyaniyet: Münafıklık,sahte Müslümanlık. Bu düşüncedeki liderlerin yönetimi.Süfyan
ve deccal bu isimler ile tanınıp bilinmeyecekler, daha ziyade lider ve önder gibi birtakım
kavramlar ile yad edileceklerdir.
Yecüc-Mecüc: Ahir zamanda terör,fitne,bozgunculuk yapacak kavimler.
Mustafa Hoşoğlu
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Yecüc-Mecücü-2
Yecüc-Mecücü-2
Kan, terör, fitne, fesat, kâfirde olursa güç,
Müslümanı öldürmek zalim için harika,
Kalbinde İman varsa aranır mı başka suç?
Sana fırsat verir mi imansız Amerika?
Ortadoğu kan gölü, görev Rus’a verilmiş,
İran fitneden yana, Esed için dirilmiş,
Dünyanın imkânları kin yoluna serilmiş,
Bıyık altı gülerken seyrediyor Avrupa.
Kur’an tarif ediyor, ne illet imiş Batı,
Bozguncu güruhların Yecüc-Mecüc’tür adı.
Yahudi, Hristiyan olmuşlar bir tek çatı,
Dünyayı yutacaklar, kime yeter Afrika?
Yecüc-Mecüc fitnedir, vicdan bunu almıyor,
Şeklini şemalını bugün ilim bilmiyor,
Dünyaya bozgunculuk yıldızlardan gelmiyor,
Kana susayanlardır alamet-i farika.
Tevhidin düşmanları bakmaz gözün yaşına,
Gel güzel görün diye şekil vermez kaşına,
Her türlü felaketi örer Mümin başına,
Kefereden başkası kalbe ekmez tefrika.
Yecüc-Mecüc her neyse küfürle besleniyor,
Yüce Kuran bahisle Mümine sesleniyor,
Ümmet Birliği için şu İman hisleniyor.
İslam düşmanlığıdır yaşanan her entrika.
Mustafa Hoşoğlu
20.02.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Yedum Elhamdülillah!
Baluk gibi hamsiyi,
Yedum Elhamdülillah!
Kokuya, sar komşuyu,
Dedum Elhamdülillah!
Kafaları ayirdum,
Kılçuklari siyurdum,
Miyavladi, doyurdum,
Kedim Elhamdülillah!
Hamsi-soğan barişti,
Turp-maydanoz karişti,
Enzimlerle yarişti,
Ödüm Elhamdülillah!
Kayuğum yüze yüze,
Taşır geturur bize,
Yarun çıkar denize,
Botum Ehamdülillah!
Yazun götür yazluğa,
Boldan düşme azluğa,
Artanları buzluğa,
Kodum Elhamdülillah!
Yandi çayın çirasi
Uzamasun arasi,
Ahan geldi sırasi,
Didim Elhamdülillah!
23.10.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Yedum Kara Üzümü
Yedum Kara Üzümü
Yedun kara üzümü
Dinlemedun sözümü
Kalbumi açtum sana
Büyüledun gözümü.
Bağlarda yeşil üzüm,
Yola dikilmiş gözüm,
Beklerum yârum gelsun,
Var ona birkaç sözüm.
Üzüm asmada olur,
Desen basmada olur,
Ufak yaşta evlenen,
Gözü yosmada olur.
Üzüm üzüme bakar,
Sevda kalbumi yakar,
Alamadum yarumi,
Bu yil da kaldum bekâr.
Üzümü verur bağlar,
Serin esmese dağlar,
Kızlar sevda çağında,
Yaşmağuni yan bağlar.
Üzümün şirasini,
Almadum parasini,
Kız sen koydun kalbume,
Sevdanun çirasini.
Mustafa HOŞOĞLU
10.12.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Yeğenim Dursun'a
Yeğenim Dursun'a
Dursun saçun ne oldi,
Korkarum ki kel oldun.
Ne arar ne sorarsun,
Amcana da el oldun.
Oturmuşsun mekana,
Çay içersun beleşten.
Ekmeği bulamazsan,
Karnun doysun lavaştan.
Masanın etrafında,
Birkaçınız bereli.
Seni taniduk ama,
Diğerleri nereli.
Kanatun yok uçarsun,
Ecnebi illerine,
Memleketten kaçarsun,
Hasretiz küllerine.
Gel da gez Tirabzoni,
Meydan Parkı, Ganita,
Geçurdun kaç sezoni,
Yok kolinda manita.
Olmuşsun idareci,
İdare etmeyisun,
Kuş gibi havadasun,
Ama hiç ötmeyisun.
Mustafa Hoşoğlu
02.01.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Yel Gibi Olurum
Yel Gibi Olurum
Sevdayı duyunca yarimin dilinden
Kırlarda dolaşan yel gibi olurum
Boynuma uzanıp sarınca belinden
Gülleri okşayan el gibi olurum.
Yoluma çıkarak kesince önümü
O tatlı dilleri belirler yönümü
Vuslatın kokusu sarınca tenimi
Bendine sığmayan sel gibi olurum.
Buluşma saati kavuşup gelince
Gül yüzlü maralım yanımda kalınca
Diz dize oturup sohbete dalınca
Bülbüle kavuşan gül gibi olurum.
Gönlümü okşayıp övgüler sayınca
Aşk ile bezenmiş kokular yayınca
Bu canım senindir vereyim deyince
Sazımı coşturan tel gibi olurum.
Edalı bakışlar gönlüme düşende
Aşk koru debreşip yüreğim pişende
Gizemli tutkular bağrımı deşende
Zerresi bin şifa bal gibi olurum.
Yıldızlar içinde yar benim güneşim
Onunla can bulur şu sevda ateşim
Her iki cihanda o benim tek eşim
Bu umut yok olsa çöl gibi olurum.
Mustafa HOŞOĞLU
09.08.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Yeni Bir Dostum Oldu
Yeni Bir Dostum Oldu
Yeni bir dostum oldu, hem sevimli hem güzel,
Düşünmeden edemem, damarlarımda gezer,
Kimse benzemez ona, her yönüyle pek özel,
O bir sevda bahçesi, nazarı ferman yazar.
Soğuk görüntüsünün ardında müthiş sıcak,
Sırrını mahkum eder, hakimi kendi ancak,
Ciddiyetin var ise burcuna diker sancak,
Değerini bilmezsen seni anında çizer.
Hem hırslı hem sevecen, her daim değer bilir,
Seni dost bellediyse bu dostluk için ölür,
Ona doğru yürürsen, sana koşarak gelir,
Merhameti zirvede, cimri huyları ezer.
Ağına düşen yandı, rotasından sapamaz,
Ona arkadaş olan kolay kolay kopamaz,
Tiryakisi olursun, tadan onsuz yapamaz,
Sen sen ol, aşık olma, sevdanın dozu azar.
Kötülerle savaşır, dostluğu pekiştirir,
Kalbinin güzelliği dünyanı değiştirir,
Canımı versem diye ruhunu çekiştirir,
Ondan ayrı kalsan da rüyalarında tozar.
Kader bazen ağlattı, çok fazla gülemedi,
Aşkın saklı yüzünün sırrını bilemedi,
Yaşları kurusa da kalbinden silemedi,
Geçmişi çok kaşıma, hatırlamaktan bezer.
Sevimli şirin dostum, yüreğinde tut beni!
Duada buluşalım, düşüncene kat beni,
Işığına muhtacım, güneşine at beni,
Kalbimiz bir atarsa, ruhumuz bunu sezer.
Gönlümün lalesisin, senden güzel çiçek yok,
Senin kokunu alıp bayılmayan böcek yok,
Üşüyen yüreğime senden başka sıcak yok,
Kulağım sesin bekler, gözüm yolunu süzer.
Mustafa Hoşoğlu
04.11.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Yeni Yıl Kutlaması
Yeni Yıl Kutlaması
Şuurdan mahrum nesle hakikat yaklaşamaz,
Musibet gelmedikçe nasihat fayda vermez.
Burnuna sokmadıkça kendinden koklaşamaz,
Sol gözü çıkmadıkça sağdaki gözü görmez.
Mevla’m, küfür ehline İmanı verme diyor,
Benliğini yok sayıp önüne serme diyor,
Çürümüş bir toplumdan değerler derme diyor,
Taklide başlayınca bunun arkası durmaz.
Yeni yıl kutlaması diye bir bela çıkmış,
Kutsalın şöyle dursun, örfünü bile yıkmış,
Beynini uyuşturup zehri kalbine dökmüş,
İmanını çalarken Mümin farkına varmaz.
Kokuşmuş hayat tarzı yer eylemiş düşünde,
Senin gözünü çalmış, hala aklın kaşında,
Kafir kanını döksün, sen kuyruk ol peşinde,
Konu Müslüman ise insan mı diye sormaz.
Canavar arıyorsan kefere alasıdır,
Medeniyet dediği yalanın cilasıdır,
Narkozun diğer adı kutlama belasıdır,
İman bir bulaşırsa makara başa sarmaz.
Musluğun akmaz ise kuru tıraş olursun,
Kalbin kimden yanaysa onunla neşrolursun,
Dünya hayatın neyse o şekil haşrolursun,
Cenneti beğenmezsen Cehennem seni kırmaz.
Nesine merak ettin, domuz kokan leşe mi?
Zıkkımın etkisinden sızıp kalan keşe mi?
Sınırsız ahlaksızlık ruhun için neşe mi?
Müslüman’ım diyenin aklı bu işe ermez.
Hoşoğlu der kardeşim, gel bırakma dümeni,
Bu fırtınaya karşı terk eyleme limanı,
Sen yolda bulmamışsın o şerefli İmanı,
Işığa muhtaç olan tutup lambayı kırmaz.
Mustafa HOŞOĞLU
25.12.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Yerimi Sorguladım
Yerimi Sorguladım
Yerimi sorguladım,
Satırlar arasında,
Nefsimi vurguladım,
Hatırlar arasında.
Yağmur yağar kar erir.
Dal yeşerir nar verir,
Şerre saim kullara,
Rabbim bol iftar verir.
Ne dervişim ne sofi,
Bolca ederim gafı,
Beşere övünsem de,
Hakikat Hakta hafi.
Bakmayın sustuğuma,
Kükreyip estiğime,
Bu başı rahat sanma,
Düşünce yastığına.
Hal derim hali bilmem,
Gül derim gülü bilmem,
Yalpalayıp dururum,
Edepli dili bilmem.
Uğramaz bana derviş,
Görmezden gelir ermiş,
Ruhum toy, aklım eksik,
Külüm boşa tütermiş.
Dost, tutma elin uzak,
Yollar dikenli, tuzak…
Bir gönül ehli yok mu?
Eteklerinde tozak.
Hoşoğlu’yum, hoş başım,
Elliyi geçti yaşım,
Hak için akacak mı?
İki damlacık yaşım.
Mustafa Hoşoğlu
13.01.2015
Hafi: Gizli
Saim: Oruçlu
Mustafa Hoşoğlu
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Yerinde Ben Olsam Yakardım Seni......................K
Yerinde Ben Olsam Yakardım Seni
Derdim tektir fakat elemi çoktur,
Rüyama girmesen sormazdım seni,
Kanıma işledin ilacın yoktur,
Bir lahza unutsam anmazdım seni.
O cennet bakışlar aldattı beni,
Serabın içinde gül sandım seni,
Gözlerim kamaştı kör ettin beni,
Yüreğim yanmasa sevmezdim seni.
Al gülün kokusu sindi içime,
Dalına konmasam gider gücüme,
Yok demen dünyadan sebep göçüme,
Gözüme batmasan görmezdim seni.
O çakmak gözlerdir fitili yakan,
Doyumsuz sözlerdir kalbime akan,
Esirin olmamdır naçar bırakan,
Kapımı çalmasan bilmezdim seni.
Bu masum sevgini bilmez olaydım,
Aşk dolu bakışı görmez olaydım,
Kalbinin sesini duymaz olaydım,
Gönlümden çıkarıp atardım seni.
Sunduğun aşk yeli üstüme eser,
Kalmadı şahsımda özümden eser,
Şahika letafet nefesim keser,
Yerinde ben olsam yakardım seni.
Mustafa Hoşoğlu
24.02.2010
dost kalemler:
halime hal gerek yormak istersen,
yollar bana çıkar, varmak istersen,
senede bir defa sormak istersen,
oturup düşünür anlardım seni.... Kenen YÖRDAN
Mustafa Hoşoğlu
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Yerleşince Ruha Kulluk
Yerleşince Ruha Kulluk
Yerleşince ruha kulluk
İbadetin olur yolluk
Şükrü ilke edinene
Her darlıkta var bir bolluk
Gayrısafi milli ahlak
Edilmesin tepetaklak
Masumane kabusların
Birer birer olur hortlak
Şahsi fikrim şöyledir
Kurumsal fikrim böyle
İtaat sistemi var
Nasıl diyeyim öyle?
Takılmadan barikata
İntisap et tarikata
Mirac eyle adım adım
Uzak kalsın senden hata
Öyle böyle ömür gece
Şükrü bol et gündüz gece
Sızlanmayı huy edinme
Şarap yoksa şurup içe
Kalmak için bu alemde
Saklanırım köşe bucak
Silmeyiniz bir kalemde
Bensiz dünya ne olacak?
Mustafa Hoşoğlu
27.01.2022

Mustafa Hoşoğlu
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Yeşil Göz
Yeşil göz nazar etsin,
Sürme senin, far senin,
Göreni yazar etsin,
Güzel endam var senin.
Hüsnü zan etmem gerek,
Yoksa dayanmaz yürek,
Güzele hakkın verek,
En yakıcı kor senin.
San ki gökteki yıldız,
Hiç solmayan bir yaldız,
Ufağın olsun baldız
Kalbin sanki kar senin.
Fiziği toplu derli,
Boyu tamamen yerli,
Hem sıcak hem değerli,
Gönlünde yok kir senin.
Samimidir duruşun,
Hep pozitif görüşün,
Doğrulukta yarışın,
Negatif hal zor senin
Herkes fayda veremez,
Kalpten kalbe eremez
Hasta ruha giremez,
En şifalı kür senin.
Endamın gözü yormaz,
Göz senden gayrı görmez,
Bakan başka renk sormaz,
Mavi senin, mor senin.
Her bir lezzet sen diyor,
Kim gördüyse en diyor,
Tadabilsem ben diyor,
Üzüm, elma nar senin.
08.12.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Yeşil Gözlü Dilbere
Yeşil Gözlü Dilbere
Yeşil gözlü dilbere.
Gel yârim ol söyledim.
Ben sensiz yaşayamam,
Aşkını nuş eyledim.
Gönlüme sürur verir,
Kızıl saçın gölgesi.
Görünce kalbim erir,
O bir sevda ülkesi.
Kızıl saç dalgalanır,
Bakarken yeşil yeşil.
Düşsem dizin üstüne,
Uyusam mışıl mışıl.
Aşkın her evresini,
Yaşasam dolu dolu.
Gül sarmış çevresini,
O yar bir Anadolu.
Kızıl saç, beyaz teni,
Fena cezbetti beni.
Dedim nedir bu halim?
Efsunlu imiş geni.
Beni hedef mi seçti?
Sevdanın çarşısında.
Göz göze gelir gelmez,
Eridim karşısında.
Bu sevdalı başımla,
Ne yanlara giderim?
Yeşil göz olmaz derse,
Gamdan erir biterim.
Mustafa Hoşoğlu
03.02.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Yeşil Yeşil
Yeşil Yeşil
O efsunlu gözleri
Çak bana yeşil yeşil
Baldan tatlı sözleri
Dik bana yeşil yeşil.
Sokuldum usul usul
Uyurken mışıl mışıl
Dedim aç o gözleri
Bak bana yeşil yeşil
Bu sevdanın suçu ne?
Yürekteki acı ne?
Biriktirme içine,
Dök bana yeşil yeşil
Sen düşünme yarını
Gel büyütme narını
O efsunlu nurunu
Dik bana yeşil yeşil
Duman küser mi dağdan
Üzüm kaçar mı bağdan
Işığın soldan sağdan
Yak bana yeşil yeşil
Yalan varsa sık bana,
Düş yollara çık bana,
Gözlerini dik bana,
Ak bana yeşil yeşil.
Mustafa Hoşoğlu
29.11.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Yeter
Yeter
Bırak da gideyim ey zalim gurbet!
Her sabah yoluma çıktığın yeter
Ömrümü tükettin vay zalim gurbet!
Bağrıma okları sıktığın yeter.
Şu sıla hasretim bir an dinmiyor
Yürek alev alev, korun sönmüyor
Hallerim perişan, talih dönmüyor
Boynuma urganı taktığın yeter
Kapında beklenen yıllar boşuna
Hevesim kalmadı gözün, kaşına
Artık minnet etmem soğuk aşına
Gözümde yaş olup aktığın yeter
Anlamış değilim kime sıcağın?
Tenim ısınmıyor, soğuk kucağın
Yolların kapansın, sönsün ocağın!
Gözünü canıma diktiğin yeter
Bu soğuk diyarda artık yoruldum
Umutla beslendim, düşe sarıldım
Sevdayı unuttum, aşka kırıldım
Onca hayalimi yıktığın yeter.
Yalancı baharın bitti gözümde
Beynimde fırtına, isyan özümde
Nefretin taşırım solgun yüzümde
Hicranla kavurup yaktığın yeter.
Mustafa Hoşoğlu
14.01.2022

Mustafa Hoşoğlu
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Yeter..................
Yeter
İstemem ezilmeni kul,köle olma bana,
Gönül coşkusu ile seviyorum de yeter,
Seni ilk gördüğümde kalbimi verdim sana,
O gülen gözlerinle bir nazar eyle yeter.
Beraber yürüyelim hicran değilse kader,
Sevgimiz aşka dönsün gelmesin elem,keder,
Hatıra defterinde bir satır lütfet bana,
Aklına geldiğimde yüreğin çarpsın yeter.
Diyar diyar gezelim el ele tutuşarak,
Kendimizden geçelim göz göze bakışarak,
Hayatı süsleyelim hep aşktan konuşarak,
Bin ömür senin olsun,sen bir ömür ver yeter.
Bana aşkım,canım de ey gönül mahbubesi!
Yoluna tüketeyim aldığım her nefesi,
Senin için bezendi bak şu gönül kafesi,
Al canım senin olsun,sen aşkını ver yeter.
Sen gönül bahçesinin reyhanısın,gülüsün,
Envay çeşit nazımsın,rengarenk sümbülümsün,
Kulağımda hoş seda kalbimin bülbülüsün,
Ben aşkınla yok oldum sen yanımda ol yeter.
Benden sual edersen:garip bir Hoşoğluyum,
Hasretinle çölleşen,yaşayan bir ölüyüm,
Sensiz yüreğim bomboş, tek seninle doluyum,
Fırtına ol diyemem,sevgini yağdır yeter.
Mustafa Hoşoğlu
20.02.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Yetmez Kuru Teselli
Yetmez Kuru Teselli
Üzülme diyor dostlar, bu hal sana huy olur
Ben yarimden ayrıldım, yetmez kuru teselli.
Oklara siper olma, her hatıra yay olur
Ben yarimden ayrıldım, yetmez kuru teselli.
Nasıl üzülmeyeyim, kaybettiğim yar ise?
Yar hasretinde saklı onca elem var ise!
Bu göz nasıl gülecek bitmez çilem var ise?
Ben yarimden ayrıldım, yetmez kuru teselli.
Kendin idare eyle yıldızını, ayını
Neşeden uzak durma almalısın payını
Kalemin mutlu olsun, boz karamsar oyunu
Ben yarimden ayrıldım, yetmez kuru teselli.
Mutluluk yaz desem de kalemin ucu yasta
Aşk işledi içine, benden daha çok hasta
Ne etsem, ne söylesem kar etmez bu hususta
Ben yarimden ayrıldım, yetmez kuru teselli.
Kalbim beni dinlemez, sahibini duymuyor
Azığı hasret oldu, onunla da doymuyor
İçine düşen narı tutup ayrı koymuyor
Ben yarimden ayrıldım, yetmez kuru teselli.
Mustafa Hoşoğlu
25.02.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Yıllar Oldu.................O
Yıllar Oldu
Yıllar oldu geri dönüp bakmadın,
İzin kayıp, sana nasıl varayım?
Işığın yok, bir meş'ale yakmadın,
Bilmiyorum seni kime sorayım?
Umut yoksa inan yetmez cesaret?
Ömür boyu sürer gider esaret,
Karanlıkta bağlı olur basiret,
Çıkmaz yolda bilmem nerde durayım.
Aşk izlerin silinmedi yüzümden,
Kaldırmaya kıyamazdım dizimden,
Hatıralar kaybolmuyor gözümden,
Lütfeyle de bari son kez göreyim.
Nere gitsem adın düşmez dilimden,
Gül kokulu mektupların elimden,
İnan ki ben hiç korkmadım ölümden,
Mutluyum de, huzuruma ereyim.
İster yaşat, ister öldür, ister yer,
İster bizzat, ister ulak ile ver,
Acı tatlı gönder bana bir haber,
Aramaya bir nihayet vereyim.
Mustafa Hoşoğlu
26.10.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Yine Canımda Darlık
Yine Canımda Darlık
Yine canımda darlık
Acep şiir mi yazsam
Define bulmak için
Bilmem nereyi kazsam.
Şimdi pişirmek vardı
Soba üstü kestane
Kokusu yayılırken
Lüp etsem tane tane.
Eski roller ömürlük
Bu zamanda hep günlük
Koy cebine bir binlik
Yapsın sana kırk hinlik.
Der anaya anişko
Babasına babişko
Nesil böyle olunca
Hangi yöne varişko?
Kız anişko acıktım
Babişko su ver bana
Manitam kapıdadır
Hemen çık gel der bana.
Fizyolojim komada
Anatomim yan gezer
Kalbim ritim peşinde
Gözüm güzeli süzer.
Gözleri ela ama
Yeşil gibi bakayi
Sevdum da alamadum
Canumi çok yakayi.
Ay parçasıdır yüzün
Ballı şerbettir sözün
Gel sevda bahçesine
Parlasın ela gözün.
Mustafa Hoşoğlu
06.10.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Yine Daldı Gözlerim
Yine Daldı Gözlerim
Yine daldı gözlerim
Yarin sahilindeyim
İradem esir düştü
Ben aşkın elindeyim.
Gece boyu çay içtim
Bedende yok hararet
Güneş tepende ise
Ağır işten firar et.
Sevdaya oldum nefer
Gözümde kalmadı fer
Ya al beni mesut et
Ya ömrümü geri ver.
Şu sevda konusunda
Herkes bir şey söyledi
Aşkın lezzeti beni
Sabır taşı eyledi.
Doldur bir fincan kahve
Aşk kadar kutsal olsun
Gerçek sevda yoruyor
Aşkımız masal olsun.
Yar olmuş bana hasta
Bir kederde, bir yasta
Dedim gel benden iste
Cömerdim bu hususta.
Şu kızlar bu faniyi
Hiç rahat koymadılar
Kalbimi sömürdüler
Ahımdan doymadılar.
Ayırmam yaz, kışımı
Yarım koymam işimi
Yatıp uyuyacağım
Biri çekse fişimi.
Mustafa Hoşoğlu
03.06.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Yine Daldım Derine
Yine Daldım Derine
Yine daldım derine
Geçtim düş âlemine
Fadime’ye bakarken
El salladı Emine.
Fadimeyle Emine
Ayrılmaz bir ikili
Ayşemun hatırasi
Yüreğume dikili.
Leyla çıkti karşuma
Gözleri gece gibi
Şu Zeynep’in endamı
Duruyi ece gibi.
Tam karar verecekken
Yine kararsuz kaldum
Acep ne oldi bana?
Güzel ahı mi aldum?
Güzeller arasından
Bir karar kılamadum
Yürek araduğuni
Aklumla bulamadum.
Sofra kurulur kalkar
Ne kek yerum ne pasta
Kızlarun suçu yokmuş
Benum yüreğum hasta.
Mustafa Hoşoğlu
13.07.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Yine Eskisi Gibi
Yine Eskisi Gibi
Yine eskisi gibi: Birer toy çocuk olsak,
Anlamsız sözcüklerle etrafa neşe salsak,
Masumane duygular yön versin rotamıza,
Çiçekli bahçelerde oyunumuza dalsak.
Yine eskisi gibi: Gözüme ışık olsan,
Ben saçını okşarken sen rüyalara dalsan,
Alnında buselerim uykuların bölerken,
Mahmur bakışlarınla her dem aklımda kalsan.
Yine eskisi gibi:Sen güfte ol ben beste,
Kalplerimiz bir çarpsın göğüs denen kafeste,
Sevda şarkılarımız dillensin aşkımızla,
Hep seni soluyayım aldığım her nefeste.
Yine eskisi gibi: Islansak yağmurlarda,
Bulutlardan inince uzansak çamurlarda,
Islanan saçımızla kapatsak yüzümüzü,
İzimizi görsünler oyuncak hamurlarda.
Yine eskisi gibi: Koyu sohbete dalsak,
Omuz omuza verip yarınlardan gün alsak,
Hayaller dünyasında gelecek inşa edip,
Kuralsız bir dünyada bir ömür özgür kalsak.
Yine eskisi gibi: Saniyede kaynaşsak,
Gezegenlere rakip semalarda oynaşsak,
Dağları kilim yapıp üstünde dinlenirken,
Mehtaplı gecelerde yıldızları paylaşsak.
Yine eskisi gibi: Sana baka kalayım,
Güneşi kıskandıran gözlerine dalayım,
Hayaller aleminin gizeminde gezerken,
Masallar ülkesini sana satın alayım.
Yine eskisi gibi: Bekle gelene kadar,
Ayrılma pencereden görüp bilene kadar,
Gözün yollarda kalsın, düşünme başka bir şey,
Dünyadaki aşkımız sürsün ölene kadar.
Mustafa Hoşoğlu
11.05.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Yine Gönlüm Dar İdi!
Yine Gönlüm Dar İdi!
Gün bitti akşam oldu hala yoksun yanımda,
Mehtabı seyrederken yine gönlüm dar idi!
Damarlarım çözüldü, bir şey vardı kanımda,
Beni bu hale koyan Billah nazlı yar idi!
Saatlerce seyrettim; bir yıldızı, bir ayı,
Bir ara saydım ama hafızamda yok sayı,
Kainatın içinde farklı her kulun payı,
Herkesin bahtı güldü bana düşen nar idi.
Olayları büyütmem, istemem olsun keder,
Acılara küsemem, umarım bir gün biter,
Her derdi çeken bilir, Mevla’m vermesin beter,
Nasıp biçmeye çıktım, benim dağım kar idi.
Geceye rica ettim: “Süsle rüyalarımı”,
Güneşi hayal edip ördüm oyalarımı,
Mutlu bir tablo için sürdüm boyalarımı,
Seherin arkasında parlak ışık var idi.
Halden hallere girdim düşlerken maşukları,
Kulağıma seslendi sabahın ışıkları…
Dedi: Aşk böyle bir şey, uyutmaz aşıkları,
Anlamaya çalıştım, tercümesi zor idi.
Mustafa HOŞOĞLU
27.10.2013
her derdi çuvalladım bir sen kaldın içim de
dünyaya nazar ettim her şey başka biçim de
gönlümle çok halleştim farkındayım hiçim de
varla yoğun arası geçen ömür kor idi...............Meryem Durdu
'Nazlı yâre yalvardım, ya gel de ya kin gütme
Bir görünüp gözüme, bir kaybolup da gitme
Anlaşmıştık seninle, yeter ki sitem etme
Gelecektim inan ki, vakit billah dar idi.'.... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Mustafa Hoşoğlu
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Yine Gönlüme Düştü
Yine Gönlüme Düştü
Yine gönlüme düştü yârin lirik gazeli,
Esti ilham rüzgârı coştukça üşüyorum!
Yaratandan diledim: Nasip et bu güzeli,
Yetişmek umuduyla durmadan koşuyorum.
Her mevsim güzel diye taşıyorum içimde,
Güneşin yüzü soluk, ayım farklı biçimde,
Yağmur gözüme doldu, kar birikti saçımda,
Keder bulutu gibi gözyaşı taşıyorum!
Ovalarım kurudu, damla düşmez varaktan,
Teselli rüzgârlarım hep geçiyor ıraktan,
Kanadım açılmıyor, buz kesildi meraktan,
Hangi yöne uçtuysam hep çöle düşüyorum.
Ne geceyi bilirim ne de güne çıkarım,
Tuttuğum dal kopuyor, işi bilmez sakarım,
Bir asi nehir gibi hiç durmadan akarım,
Allah'ın her gününde asırlar yaşıyorum.
İçimdeki umuttur acılarla baş eden,
Mutluluk huzmeleri sızıyor bir köşeden,
Hüzünler saldırsa da bir payım var neşeden,
Mevla'mın Hikmetiyle yine de coşuyorum!
Mustafa Hoşoğlu
18.12.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Yoksa Faydalı Sözün
Yoksa Faydalı Sözün
Yoksa faydalı sözün
Ne işe yarar özün?
Etrafına bak ama
Sırra alışsın gözün
İnemezsen derine
Alışman zor serine
Aklın bağla şeyhine
O düşünsün yerine
Kanaatten alsan haz
Gelmez sana herşey az
Bir haksızlık görünce
Onu vicdanına yaz
Güzele elim kalkmaz
Namerde suyum akmaz
Cilven yaktığı kadar
Cehennem beni yakmaz
Suyu kattın kefire
Gittin sattın sefire
Hep bir suçlu aradın
Malın verince fire
Kalbindeki şu nifak
Yaptırmıyorsa infak
Senin marazın geçmez
Sen yaylan ufak ufak.
Mustafa HOŞOĞLU
23.01.2021
Mustafa Hoşoğlu
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Yoktur Ondan Güzel Taam
Yoktur Ondan Güzel Taam
Çek besmele, sığın Hakka
Dertler erir olsa okka
Çatal-kaşık dakka dukka
Yoktur bundan güzel taam.
Şimdi olsa yesem kavut
Kaşık şerbet midem avut
Fetva verdi Ebudavut
Yoktur bundan güzel taam.
Gezdim tahta kaşık için
Lahana var aşık için
Hamsi pişir maşuk için
Yoktur ondan güzel taam.
Mısır unu hamur olur
Gören sanır çamur olur
Yağı bandır cumur olur
Yoktur ondan güzel taam.
Fasulyeyi turşu eyle
Soğan ile kavur şöyle
Ac midene indir böyle
Yoktur ondan güzel taam.
Yoğurt gider kuymak ile
Süsle onu kaymak ile
Bitmez lokma saymak ile
Yoktur ondan güzel taam.
Akşam az ye, rahat uyu
Yemek ile içme suyu
Akmış ise ağzın suyu
Yoktur ondan güzel taam.
Çirihtaya şeker bandır
Kete için lazım tandır
Hayal eyle, miden kandır
Yoktur ondan güzel taam.
Mustafa Hoşoğlu
17.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Yokum
Yokum
biletim çift kişilik,
sen yoksan ben de yokum.
yüreğim tek kişilik,
başka sevdaya tokum.
Mustafa Hoşoğlu
27.05.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Yol Olsun
Yolun arayan güzel
Şansın daim bol olsun
Gel ol benim sevdiğim
Gönlüm sana yol olsun.
Sevda geldi cihane,
Sevmem demek bahane
Aşkı bilmek şahane.
Petek hazır, bal olsun.
Sevdik diye şaşkınız
Seller gibi taşkınız
Bizi bekler aşkımız
Bu aşka bir fol olsun.
Gel kollarıma uzan
Ne güz olsun ne hazan
Yar seni bana yazan
Aşkı bilen dil olsun.
Aşkımız sığmaz küpe
Uçalım bayır, tepe
Gamzeni öpe öpe
Yanakların gül olsun.
Gözün her gün dolmasın
Gül yanağın solmasın
Leyla dilde kalmasın
Aşkı daim sel olsun.
Mustafa Hoşoğlu
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Yol Olur Karadeniz
Yol Olur Karadeniz
SEVGİ kalbe düşünce sürülür aşkın izi,
Kısalır bütün yollar, il olur Karadeniz,
Sancılara dönüşür yüreğe düşen sızı,
Sevdalı bakışlara dil olur Karadeniz.
Aşkın zili çalınca yollara düşer Hıdır,
Görünce Kara Gözü, başlar saygı ve hatır,
Gönül ferman buyurur: Ömrünü buna yatır,
Başlıyor seyrüsefer, yol olur Karadeniz.
Kısalır mesafeler, seyyah düşer yollara,
O dem dünya dar gelir hasret çeken kullara,
Teknoloji devrede, gerek var mı pullara?
Dikenleri kim sorar, gül olur Karadeniz.
Artık ıssız dağlara rüzgarlar başka eser,
Esir düşen bir kalbe raconu tutku keser,
Geceler uzayınca sevda nazlanır, küser,
Aşka bir kabus düşse zül olur Karadeniz!
Akıl tutulmuş olur gönül gözü bakarken,
Kor, sineye sığmayıp volkan gibi yakarken,
Dere vadiden çıkıp kalpten kalbe akarken,
Coşar sevda yağmuru, sel olur Karadeniz.
Munzur’un esmer gülü düştü Karadeniz’e,
Trabzon dur demedi kucak açınca Rize,
Kapılar açık dedi, bazen gel uğra bize,
Yaprağım var diyene dal olur Karadeniz.
Tıpkı vadiler gibi, dostluklar derin olsun,
Kışın üşütmeyesin, yazların serin olsun,
Nerde yaşarsan yaşa, gönülde yerin olsun,
Bir göze üfleyene, yel olur Karadeniz.
Sevda hali yamandır, sayılmaz üçer, beşer!
Bazen çölü yurt bilir, bazen dağları eşer,
Murada erenleri tebrik eylemek düşer,
Mutlu bir çift görünce bal olur Karadeniz.
Kızımızı dost bildik, ayrılık zor kelime,
Kader bu olsa bile, hoş gelmiyor dilime,
Her şey elde olsaydı kim gider ki ölüme?
Bir acı haber duysa lal olur Karadeniz!
Kader-kısmet denince nasibe yol görünür,
Bilinmeyen yarına hiç durmadan yürünür,
Her insan er yada geç mekanına bürünür,
Önce insan diyene kul olur Karadeniz.
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Mustafa Hoşoğlu
18.09.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Yolcu
Her gelen yolcudur, gidecek bir gün,
Hayat, sermayedir, bitecek bir gün.
Alemi ervahta imza atılmış,
Dünyada kiralık mekan tutulmuş.
Biletler kesilir Kalubeladan,
İkamet alınır Rabbul Aladan.
Her doğan taşıyor Haktan alamet,
Ecelle kopuyor şahsi Kıyamet.
Vazgeçmek istemez ol nefis handan,
Her şeyi bırakır olunca candan.
Sedasız kubbenin manası bomboş,
Hakkı zikretmeyen her seda nahoş.
Sükutu tercih et sözün boş ise,
Kulak ver, faydalan name hoş ise.
Tedbiri fırsat bil, bırakma elden,
Gönülden zikrini düşürme dilden.
Aczini bilen kul gün gün yükselir,
Dert yükü şükürle ancak eksilir.
En kutlu yolcudur Hakka yürüyen,
İlahi aşk ile yanıp eriyen.
20.10.2014
Mustafa Hoşoğlu
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Yollar Çiksun Aradan
Yare kavuşmak gerek
Yollar çiksun aradan
Sevenleri ayırmak
Hiç ister mi yaradan?
E yar benzersun güle
Taht kurdun bu gönüle
Yalnızlık kolay değil
Gel yaşayalum bile.
Gel kaçalum sevduğum
Düşünma gerisini
Geriyi düzeltecek
Buluruk birisini.
Dal küçükken budanmaz
Bekle biraz beyusun
Yar sevmekten utanmaz
E kız sen ne deyisun.
Yaşamayan ne bilsun
Sevda hali niçedur
Yar hemen kavuşalum
Sensuz günüm geçedur.
Yürü kalbin sesine
Bakma ne var ardına
Ömrüm geldi geçeyi
Düştüm sevda derdine.
Yar sevduğuni soyle
Gurbeti yakın eyle
Sen orada ben burda
Bu hasret bitmez boyle…Nakarat
Mustafa HOŞOĞLU
09.09.2019
Mustafa Hoşoğlu
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Yollarıma Düş De Gel.........O
Yollarıma Düş De Gel
Dağlar mı var arada?
O dağları aş da gel.
Bekliyorum burada,
Yollarıma düş de gel.
Ser yola aşk harını,
Sil dağların karını,
Bekleyemem yarını,
Zamanla yarış da gel.
Sevdanın buharıyla,
Mevsimin baharıyla,
Sabahın seheriyle,
Deli gibi coş da gel.
Bak, yüreğim çöl gibi,
Es amansız yel gibi,
Yık bentleri sel gibi,
Yol arama, taş da gel.
Ateşsiz baca tütmez,
Git demekle dert gitmez,
Yürümesen yol bitmez,
Ceylan gibi koş da gel.
Sorma solu, sağını,
Aç sevda bayrağını,
Çok yorma ayağını,
Bulut gibi şiş de gel.
İp oldum nakışına,
Saldın aşk yokuşuna,
Düştüm kor bakışına,
Yüreğimi deş de gel.
Dolu değil, boştayım,
Bir dipte, bir baştayım,
Bilmem hangi yaştayım,
Benim gibi şaş da gel.
Yolmak için saçım yok,
Dünyam ıssız, göçüm yok,
Hüküm yedim, suçum yok,
Ruhumla barış da gel.
Açsın sevda bağları?
Geri getir çağları,
Ferhat gibi dağları,
İğne ile eş de gel.
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Kafesinde kalbim dar,
Gözde hayal, düşte yar,
Mecnuni hallerim var,
Leyla gibi piş de gel.
Mustafa Hoşoğlu
26.07.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Yolumuz Kur’an Yolu
Yolumuz Kur’an Yolu
Yolumuz Kur’an Yolu, Mevla’m kolay kıl bize!
Senin Yolundan gayri yol yok menzile varsın,
Biz yavaş yürüsek de, sen koşarak gel bize!
Sevginle süsle bizi, Aşkın kalpleri sarsın! .
Kur’an’ın Sırlarını nakşeyle kalbimize,
Senden başka sevgiler girmesin ilgimize,
Faydasız ilimlere yer verme bilgimize,
Sana kulluk arzusu hep zirvelerde sürsün!
En büyük mucizeni görmeye talip olduk,
İçindeki sırları sürmeye talip olduk,
Gönlümüzü Bu Yola vermeye talip olduk!
Yeşeren İmanımız sarsılmaz güce ersin!
Günahımız çok ama, biz seni İlah bildik,
Putlaşmış fikirleri kalpten sökerek sildik,
Merhamet Kapısısın, biz de Kapına geldik!
Rahmetin yolumuza bereket, huzur versin!
Lütfeyledin; silkindik, nasip ettin, uyandık!
Sana şükrü öğrendik, zikrin ile boyandık,
Sen Ezelsin, Ebetsin, Cemal’ine dayandık,
Ehad ve Samed bildik: Eşi olmayan Bir’sin.
Mustafa Hoşoğlu
12.12.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Yoruldum
Yoruldum
Yalan dünya dizde derman koymadı
Aşk yolunda düşe kalka yoruldum.
Kalp sesime kulak verip duymadı
Deli gönlüm coşamadan duruldum.
Yürek sesim sabrı sürdü önüme
Geri dönüp baktırmadı dünüme
Yarın derken hapseyledi günüme
Dost sandığım yılanlara sarıldım.
Çarkıfelek bana attı suçunu
Kural deyip kendi kesti raconu
Boya diye pazarlarken macunu
Fail kaçtı, ortada ben görüldüm.
Her bir günü asır gibi sayandım
Sevdam için çok çileye dayandım
Sabır denen o uykudan uyandım
Göz açınca uzaklara sürüldüm.
Yıllar geçti, sırrım kimse bilmedi
Ben ölmeden yürekte aşk ölmedi
Nazlı yar da beni kalpten silmedi
Vuslat için küllerimden dirildim.
Hasret yeli daim bağrımı deldi
Her taraftan sevda kokusu geldi
Yarin aşkı yüreğimde bir seldi
Her engelde yare kat kat vuruldum.
Mustafa HOŞOĞLU
31.12.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Yosma
Yosma
Manitam biraz yosma
Giymek istenmez basma
Dedum kalbumi kırdun
Bir daha muncur asma.
Asaleti var soydan
Biraz ufacık boydan
Güzelliği yanında
İsterim naif huydan.
Seversen bir deli sev
Neden, niçini sormaz
Kalbinde olursun dev
Aklını fazla yorma.
Var bir garip ilişki
İlişkide çelişki
Ne nikah var ne düğün
Bu ne acayıp fuşki?
Arkadaşuk demekle
Her şey olur mu yasal?
Temel fıkrası değil,
Duymaduk böyle masal.
Benum kalbum özeldur
Satamam beş kuruşa.
Aşkın ihtiyacı var
Asaletli duruşa.
Mustafa Hoşoğlu
03.06.2018
Mustafa Hoşoğlu

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yosun Kokar Düşlerim
Yosun Kokar Düşlerim
Yakamoz ışığında
Yosun kokar düşlerim
Tora takılmış gibi
Şu dünyalık işlerim.
Bakır bakraç kalaysız
Tarih kokar dolaysız
Taş pilak koyun çalsın
Neşe olmaz halaysız.
Dumana karışırım
Bulutla yarışırım
Nefsim kafa tutunca
Sulh yapar barışırım.
Hayde deyince durma
Çok fazla soru sorma
Tamiri kolay değil
Sakın kalbimi kırma.
Saçların darı gibi
Dillerin arı gibi
Gözün diktin üstüme
Mercedes farı gibi.
İzahta zorlanırım
Metafor kullanırım
Horon öğretmediler
Yerinde sallanırım.
Bal yedum tutti beni
Sevdam unutti beni
Geleceğum demişti
Gene uyutti beni
Mustafa Hoşoğlu
26.07.2020
Mustafa Hoşoğlu
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Yörük Kızı
Yörük Kızı
Kalaycının körüğü,
Pişirir mi böreği?
Acep nerde bulurum,
İnce belli yörüğü?
Yörük kızın beni var,
Ay parçası teni var,
Tüm güzellikler onda,
Bir kraliçe geni var.
Toroslar'ın çiçeği,
Pek de sever köçeği,
Koyun sütü sanmayın,
Sevdadır içeceği.
Adın yazdım bulvara,
Girmiş basma şalvara,
Billah dilim kurudu,
Kız yalvara yalvara.
Yolunda var yokuşlar,
Yazmasında nakışlar,
Yörük Kızı bir afet,
Yakar ceylan bakışlar.
Yörük daima göçer,
Soğuk sulardan içer,
Nerde bir Yörük görsem,
Gönlüm kendinden geçer.
Yörük dokur işliği,
Hazır olur kışlığı,
Bir oğlak, iki kuzu,
Yörük kızın başlığı.
Yörük geçmez kilimden,
Halı düşmez elinden,
Yörüğe gönül veren,
Düşüremez dilinden.
Ayağında çarığı,
Dudakta buz yarığı,
Kara gözler kızgın ok,
Aşka doymaz yüreği
Mustafa Hoşoğlu
22.03.2015
Mustafa Hoşoğlu
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Yunus Gibi
Yunus Gibi
Yunus'lar yok artık, gibiler kaldı.
Aşk yolu dumanlı, kayboldu izler,
Laleyi, sümbülü tipiler aldı,
Sevgiyi unutmuş, gülmüyor gözler.
Menfaat düşkünü hasta yürekler,
Sevgiyi öldürmüş bencil dilekler.
Kol artık sarmıyor, sarkık bilekler,
Öteki dünyada el oldu bizler.
Dili aşk diyordu, takva bir derviş,
Tutuşan kalbiyle daima sevmiş,
Sırtında odunla zirveye ermiş,
O kutlu neferi her gönül özler.
Hamuru sevgiydi, aşkla süsledi,
Dergâhta pişirdi, iman besledi,
Yaradan bahşetti onca hasleti.
Petekten çıkarsa bal olur sözler.
Mustafa Hoşoğlu
05.09.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Yüce Dağ Misali Olur Babalar
Yüce Dağ Misali Olur Babalar
Başımız eğilmez senin yanında
Yüce dağ misali olur babalar.
Çaresizlik hali olmaz şanında
Yüce dağ misali olur babalar.
Gözün hep pek olur, başın ileri
Heybetin gıdadır, sevgin kalori
Sen ekmek teknesi, evin kileri
Yüce dağ misali olur babalar.
Baba hep güvendir, tehlikesavar
Düşmanlık güdeni bakışı kovar
Babanın yanında kurt olur davar
Yüce dağ misali olur babalar.
Gurbetin havası yakar bitirir
Yuvaya hasretin aklın yitirir
İçine akan yaş dağı götürür
Yüce dağ misali olur babalar.
Hasreti yok etmez bütün çabalar
Sabah çocuk sorar, akşam babalar
Yokluğun salgındır, tüner vebalar
Yüce dağ misali olur babalar.
Çocuklar sabahtan göremez seni
Uyanınca sorar " babamız hani?"
Gölgeni görmese boş kalır yani
Yüce dağ misali olur babalar.
Babanın gölgesi, sözü de hoştur
İçinde değilse o yuva boştur
Kokusun alırsan o yöne koştur
Yüce dağ misali olur babalar.
Acıyı duyurtmaz, sabır kaynağı
Babanın kokusu yayla kuymağı
Neşesi süt gibi, topla kaymağı
Yüce dağ misali olur babalar.
Mustafa Hoşoğlu
18.06.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Yüreğim Aşkından Acıyor Gönül
Yüreğim Aşkından Acıyor Gönül
Dil ucu sevdayı al senin olsun,
Yüreğim aşkından acıyor gönül!
Halimden anlamaz hal senin olsun
Şu ömrüm beyhude geçiyor gönül.
Kalbin bakmıyorsa açma gözünü
Gönlüme sunmadan dinle sözünü
Aşkın deryasında pişir özünü
Uykular gözümden kaçıyor gönül.
Şu işin aslını bilmez dillerim
Âlemin gözünde şaşkın hallerim
Yüreğim çaresiz, bağlı ellerim
Bu sevda kanımı içiyor gönül.
Âşık çok verse de maşuk az alır
Kalp acı çekince mantık haz alır
Gülü her sevdikçe diken naz alır
Aklım kanat takmış uçuyor gönül.
Niçin değişmiyor bilmem şu genim?
Hala aklım orda kırk yıldır benim
Rüyada öptüğün o bakir tenim
Her gün yeni çiçek açıyor gönül.
Her şeyden daha çok sevmiştim seni
Duy artık sesimi, bekletme beni
Bu aşk vuslat bulsun, kalmasın anı
Bu yürek hep seni seçiyor gönül.
Mustafa Hoşoğlu
03.01.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Yüreğim Doluya Tutulmuş Gibi
Yüreğim Doluya Tutulmuş Gibi
Hasretin kar gibi yağar üstüme,
Yüreğim doluya tutulmuş gibi.
Umutsuz sabahlar doğar üstüme,
Dillerim susuyor, yutulmuş gibi.
Uykusuz gözlerim uyanmak bilmez,
Kalbim yas giyinmiş, soyunmak bilmez,
Yüreğim inliyor, dayanmak bilmez,
Bir dipsiz kuyuya itilmiş gibi.
Hicrana bulanmış sevda nöbeti,
Virane ocağım tütmez ebedi,
Hayalle dolar mı aşkın sepeti?
Talihim pazarda satılmış gibi.
Anılar canlanır düşün içinde,
Gözlerim kaybolur yaşın içinde,
Bedenim yanıyor kışın içinde,
Amansız aleve atılmış gibi.
Kanadın olsa da uçulmaz göksüz,
Dallarım kurudu, bedenim köksüz,
Aşka yetim doğdum, sevdaya öksüz,
Suyuma zehirler katılmış gibi.
Görünmez güçler mi kopardı senden?
Sensiz bu dünyayı alsınlar benden,
Yarına bir ışık gelmedi dünden,
Doğmadan pusuya yatılmış gibi.
Mustafa HOŞOĞLU
11.01.2016
Mustafa Hoşoğlu
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Yüreğim Gelse Dile
Yüreğim Gelse Dile
Dilim anlatamıyor,sözlerim kifayetsiz,
Aşkımı anlatırdım yüreğim gelse dile,
Kalemime yasak var, dudaklarım etkisiz,
Dünya sağır olurdu yüreğim gelse dile!
Çok konuştum zannettin birkaç merhaba ile,
Hemen haber gönderdin üç beş akraba ile,
Aklınca tehdit ettin yüreğime bakmadan,
Vazgeçer miyim sandın lisan-ı kaba ile.
Daha ne söyledim ki başlangıç değil bile,
Dinle şu kalp sesimi, bir bak aşk gözü ile,
Halimle hallenmezsen bin asır anlatamam,
Ey! vicdanı yamasız, kulağı delik file.
Maşuk yola girerken bendi,engeli sormaz,
Yürek sesiyle yürür hiçbir şey onu yormaz,
Enerjisi sevdadır, yakıtı aşk fitili,
Yar için çarpan kalbi kabirde bile durmaz.
Aşk acısı lezizdir asla olmaz cefası,
Maşuka ivme verir elemin her safhası,
Ne hançerden korkarım ne sıkılan kurşundan,
Lakin, beni öldürür cananın bivefası!
Gönül çalmaz başka şey hayalindir tek sazım,
Muradın acı ise, benim doyumsuz hazım,
Hak seni bana yazdı çırpınışın beyhude,
Duy başımın belası, vefasız alın yazım!
Mustafa Hoşoğlu
07.10.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Yüreğim Yanmasa
Kırk yıldır taşırım dolmaz filemi
Gurbette çekerim bitmez çilemi
Köyde garip koydum nergis, lalemi
*******Ballı parmak buldum sanıyor alem
*******Yüreğim yanmasa ağlar mı kalem?
Gariplik çekilen yer imiş gurbet
Allah'a yakınlık sayılmış gurbet
Manadan manaya soyulmuş gurbet
*******Ballı parmak buldum sanıyor alem
*******Yüreğim yanmasa ağlar mı kalem?
Çalışmak duadır, meyvesi şükür
Gönlü hep zengindir yüreği şakir
Şükrü bilmeyendir ebedi fakir
*******Ballı parmak buldum sanıyor alem
*******Yüreğim yanmasa ağlar mı kalem?
Kadere amenna, kadarci olmam
İlahi Hikmeti kullarda bulmam
Nasibi bilirim, hayale dalmam
*******Ballı parmak buldum sanıyor alem
*******Yüreğim yanmasa ağlar mı kalem?
Nimet saklı değil, bul diyor mabut
Ölüler duyamaz, bilemez tabut
Mezardan ibret al bağlama çabut
*******Ballı parmak buldum sanıyor alem
*******Yüreğim yanmasa ağlar mı kalem?
Hulasa; şu gurbet yardan alıkor
Sürgüne uğratır, serden alıkor
Anadan, babadan, pirden alıkor
*******Ballı parmak buldum sanıyor alem
*******Yüreğim yanmasa ağlar mı kalem?
02.04.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Yüreğimi Açan Oldum
Yüreğimi Açan Oldum
Sevgi ektim gül bahçeme,
Dikenleri biçen oldum!
Şeker sürdüm kıt lehçeme,
Zehirleri içen oldum!
Sınırlarda kolcu için,
Kervandaki yolcu için,
Dağ başında hancı için,
Yüreğimi açan oldum.
Her dilbazı Hızır sandım,
Saraydan bir vezir sandım,
Tahtı-köşkü hazır sandım,
Mutluluktan uçan oldum.
Güzel dile kamil dedim,
El açınca amil dedim,
Cihat dedi, Şamil dedim,
Gıyabında Çeçen oldum.
Bereketli hane için,
Bahçe kazdım nane için,
Un yapacak tane için,
Başak oldum, koçan oldum.
Aş sorana yok demedim,
Senin karnın tok demedim,
Malın-mülkün çok demedim,
İnfak diye saçan oldum.
İstedim ki dostum olsun,
İyi niyet kastım olsun,
Bir metrelik postum olsun,
Hep hakkımdan geçen oldum.
İki yüzlü pişmanlardan,
Haram yiyen şişmanlardan,
Dost görünen düşmanlardan,
Hesabımca kaçan oldum(!)
Mustafa Hoşoğlu
25.11.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Yüreğimi Ucuz Sanma
Yüreğimi Ucuz Sanma
Yüreğimi ucuz sanma,
Aşkın azsa alamazsın.
Hayallere dalıp kanma,
Düşümde yer bulamazsın.
Benim gibi bakmayınca,
Aşk odunu yakmayınca,
Engelleri yıkmayınca,
Yüreğime dolamazsın.
Sahte yaşı elim silmez,
Onuru var, kibir bilmez,
Ağlayana bakıp gülmez,
İnsan isen gülemzsin.
Gönül kuşum dosta uçar,
Sevda eker, sevgi saçar,
Bülbül için güller açar,
Seyretmekle kalamazsın.
Ölü kalpte yaş olur mu?
Çölde yağmur, kış olur mu?
Yarsiz hayal, düş olur mu?
Sevmeden kul olamazsın!
Bülbül isen sarıl güle,
Sevdan düşsün dilden dile,
Kine mezar kazsan bile,
Aşkı baştan salamazsın.
Mustafa Hoşoğlu
18.06.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Yüreğine Sor Beni
Yüreğine Sor Beni
Hakikat kalplerdedir görünüşe aldanma,
Ruhum ile temas kur,aklın ile yor beni,
Kendime kötü demem sözlerime inanma,
Gözlerime bakarak hislerine sor beni.
Konuşacağım diye gözün dikme üstüme,
Doğruyu söyleyemem fazla gelme üstüme,
Nefis bir yalancıdır,onu verme üstüme,
Gözünün içindeyim, gözlerine sor beni.
İmtihan dünyasında herkes kopya çekiyor,
Fitne tohumlarını yüreklere ekiyor,
Kalbe hormon vererek fıtratları bozuyor,
Yaban illere değil,özlerine sor beni.
Zaman ilerledikçe hassas olur sezgiler,
Anlamca yoğunlaşır son demlerde ezgiler,
Bilmem fikir verir mi yüzümdeki çizgiler?
Rivayetlere değil, tezlerine sor beni.
Araştır sağı-solu durma öyle avare,
Ölçüyü al eline onda ara emare,
İz bulmada yardımcı,ışıktır istihare,
Yol belli,Kitap belli,izlerine sor beni.
Sana kavuşmak için çok söz verebilirim,
Kaybetme korkusuyla yalan diyebilirim,
Karşında her bir yolu mubah görebilirim,
Yüreğini kavuran çöllerine sor beni.
Sevda kamerasını al eline süz beni,
At gönül mihengine ufak ufak çöz beni,
Kafana yatmış isem yüreğine yaz beni,
Aşkınla tahlil eyle, cüzlerine sor beni.
Nebiliyim,sor işte:Kuşa, kurda sor beni,
Bahara,çiçeklere, sağda-solda sor beni,
Nameli ezgilere,evde,yolda sor beni,
Kemençeyi öttüren tellerine sor beni.
Yüreğine sor beni, sonuçta hayat senin,
Kalp senin,gönül senin,hay ile memat senin,
Beyaz atlı prens senin,müstakbel damat senin,
Göz yaşının seline,göllerine sor beni.
Kimseyi bulamayıp hala soramadıysan,
Gönül labirentinde bir yol bulamadıysan,
Ben yardımcı olayım, karar kılamadıysan,
Nikah şahitlerinin yüzlerine sor beni.
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Mustafa Hoşoğlu
26.03.2010
Kitapta yazılı herbir satıra
Verdiğin sözler bende hatıra
Bir dilek tutda bağla yatıra
Cenaze namazımda cemaate sor beni.
Orgide64
yüreklere soracak, sorum yok artık
seni arayacak gücüm yok artık
doğruları anlatacak sözüm yok artık
hakikatler acıttı,ruhum kanıyor,,
istemem ruhumu sarmaya gelme
kanayan yaramın sebebin bilme
gözlerine baksam da kapılıp gitme
seni bekleyecek vaktim yok artık.......Tunay Erdoğan
Mustafa Hoşoğlu
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Yüreğine Yaz Beni
Yüreğine Yaz Beni
İstersen toprak eyle kazma ile kaz beni,
Yüreğim düğüm düğüm nefesinle çöz beni,
Kır beni, öldür beni, sevginden mahrum etme,
Darılsan da unutma, yüreğine yaz beni.
Yazmak için zorlama hafızan yorulmasın,
Kalbini eğil dinle, dimağın durulmasın,
Seviyorsan saklama, haykır dağa, ovaya,
Niyetin açık olsun, ha bire sorulmasın.
Aldırmam dikenine yeter ki çiçek olsun,
Yanağımı gizlemem, beni öpecek olsun,
Bin ömür feda olsun, bin ömür de yedekte,
Aşkı esirgemeden bana verecek olsun.
Kusuru araştırmam sözlerim dilimdedir,
Karanlığa aldırmam ışığı kalbimdedir,
Sevmekten hiç yorulmam sevgiye layık ise,
Aşk kapısı kapansa anahtar elimdedir.
Yüreğin acısa da sevmelisin kulları,
Gönül dostları için aşmalıyız yolları,
Allah ihsan eylesin sevgiyi her kuluna,
Kalplerin güzelliği altın eder pulları.
Kullara kulluk etme, fikirlerin hür olsun,
Dilindekini söyle, yürek sesin gür olsun,
Kalbime emir verdim, sana dua eylesin,
İlahi rahmet ile zerrelerin nur olsun.
Yoldan alı koymasın şeytanın masivası,
Yoluna ilham olsun güzelin yansıması,
Ufkunu, hayalini hüsnü niyet bezesin,
Gönül pasını silsin gözlerin ışıması.
Elimden geldiğince hakikati överim,
Sevilecek güzeli nerde görsem severim,
Gördüğüm günden beri yüreğim buna şahit,
Bu kalbi hakikatim kaybolmasın dilerim.
Mustafa Hoşoğlu
22.12.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Yürek Akıp Gidiyor
Yürek Akıp Gidiyor
Kalbimin coşkusundan
Nasihat duyamadım
Gönlüme girenleri
Oturup sayamadım.
Yürek akıp gidiyor
Durulması zor gibi
Şu yirminci manitam
Buna son ver der gibi.
Mavi göz derya gibi
Dalgada dolaştırır
Yeşil gözün gizemi
Hasrete alıştırır.
Kumral hedef seçiyor
Gözler kahve içiyor
Ela göz nazar etse
Hemen içim geçiyor.
Karagöz gece gibi
Endamı ece gibi
Sevdası dağ misali
Sanmayın cüce gibi.
Çakır göz hamsi gibi
Aşkı baştan yazıyor
Hayat veren kan gibi
Damarımda geziyor.
Yüreğim sıcak bakar
Renklerin her tonuna
Her güzel aşkı yakar
Basarsan butonun.
Mustafa Hoşoğlu
07.04.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Yürek Almaz Bu Derdi....................K
Yürek Almaz Bu Derdi
Yarim kümes yaptırdı,
Tavukları koyacak,
Başkasına bakarsam,
Gözlerimi oyacak.
Bozuk paralarını
Yar doldurur keseye
Yaşı on dörde geldi
Yazılacak liseye.
Yar bitirdi liseyi,
Fakülteye gitmesin,
Yedi yıllık sevdalık
Gözden ırak bitmesin.
Ayrıldı Sürmene’den,
Geriye baka baka,
Akıttı yaşlarımı,
İçimi yaka yaka
Yarim uykuya daldı,
Seslendum uyanmayi.
Söz etme ayrılıktan,
Yüreğum dayanmayi.
Kırmızı karanfili,
İndirdi yakasından,
Geldi ayrılık vakti,
Ağladım arkasından.
Yürek almaz bu derdi,
Yaşlarıma dizerim,
Yetim kuzular gibi,
Başım eğik gezerim….Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
14.04.2012
Mustafa Hoşoğlu
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Yürek Harabe İse
Yürek Harabe İse
Yürek harabe ise
Kolay imar olur mu?
Yalancının elinde
Gönül tımar olur mu?
Gök maviye dönmese
İçinden bulut geçmez
Aşkınla pişmeliyim
Bir kuru umut yetmez
Hasretim çiçeğedir
Neyleyim kuru dalı
Gül kokmayan bir aşka
Benim gönlüm kapalı
Bakışını neyleyim
Halimi görmeyenin
Aşkım ile beslenip
Aşkını vermeyenin
İçinde pişiyorum
Hayalinde yandığın
Bağrıma düşen kordur
Gül kokusu sandığın
Her sevda bahar gibi
Serin esen yel değil
Aşk yakın akrabamdır
Senin gibi el değil
Mustafa HOŞOĞLU
25.04.2021

Mustafa Hoşoğlu
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Yürüyelim
Yürüyelim
Masumların sevabını,
Almak için yürüyelim.
Akan kanın hesabını,
Sormak için yürüyelim.
Tehdit varı hecelerden,
Mafyalardan,çetelerden
Korku dolu gecelerden
Çıkmak için yürüyelim,
Yaralara sargı için
İnsanlığa saygı için
Tarafsız bir yargı için
Kurmak için yürüyelim.
Statükoya dur diyelim
Hainleri sor diyelim
Gün yüzüne sür diyelim
Bulmak için yürüyelim.
Gazilerim bezdirilmiş
Şehitlerim kızdırılmış
Belgelerim sızdırılmış,
Almak için yürüyelim.
Hırsızların tünelini,
Casusların emelini
Tek tip insan modelini,
Yıkmak için yürüyelim.
Vatan dedin,alttan oydun,
Halkım dedin,malın soydun,
Kamu dedin,yasak koydun,
Kırmak için yürüyelim.
Güneş olsan üşütürsün,
İlaç olsan öldürürsün,
Sen zalimi güldürürsün,
Görmek için yürüyelim.
Haksızlıktan yakınalım,
Kul hakkından sakınalım,
Muhabbetle kalkınalım,
Sarmak için yürüyelim.
Adalete ram olalım,
Kardeşliğe dem olalım,
Vatan için cem olalım,
Ermek için yürüyelim.
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Mustafa Hoşoğlu
26.02.2011
Yalanlara dur diyelim
Bütün ulus bir diyelim
Artık zehri içmeyelim
Gerçek için yürüyelim….Zehra Atasoy
Mustafa Hoşoğlu
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Yüzer Yaprağın
Yüzer Yaprağın
Asırlık bir sevda sardı Rize'mi
Dağımı, taşımı süzer yaprağın
Vatan aşkı bildik bu bu gizemi
Hep gönül deryamda yüzer yaprağın.
Çay ile uykudan ayıldın Rize’m
Namına nam katıp yayıldın Rize’m
Taç olup başlara koyuldun Rize’m
Dilerim olmasın nazar yaprağın!”
Heceler peş peşe düşse dilime
Yüreğim sel olur akar kaleme
Rize Çayı her dem veciz kelime
Gönlüme fermanı yazar yaprağın.
Dertlerim eridi kokun alalı
Toprağım gülüyor seni bulalı
Aşkı sende buldum Rize olalı
Artık hep kanımda gezer yaprağın.
Soğuk çay serindir yaza sakladık
Yeşil çay şifadır, rafa ekledik
Beyaz iksir ile derman bekledik
Kara büyü olsa bozar yaprağın.
Mayısta bayram var, tüter bacalar
Bereket duası okur hocalar
Keşanı, puşuyu bağlar bacilar
Horonu görmese kızar yaprağın.
Yağmuru görünce uçar filizler
Güneşin peşine kaçar filizler
Edalı kız gibi açar filizler
Sevdaya maniler dizer yaprağın.
Sen yeşil elmassın, bulunmaz eşin
Yağmurlu günü de sever güneşin
Kar kırar mikrobu, düşer ateşin
En doğal ortamda azar yaprağın.
Rize Çayı sevmez börtü böceği
Toprağın nemini korur saçağı
Geceye dolunay beyaz çiçeği
En güzel iklimi sezer yaprağın.
Tavşan kanı oldun gönül taşına
Bereket, katıksın garip aşına
Bu iksir yükseldi ülke başına
Dünyaya rotalar çizer yaprağın.
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Gurbete gideni hiç boş yollama
Hasretli nameler yazıp pullama
İkram et bu çayı, gözün elleme
Her derde devadır Hızır yaprağın.
Yarınlar seninle güzel olacak
Kardeşlik her daim özel olacak
Bu Halkın dileği nazil olacak
Mutluluk sunmaya hazır yaprağın.
Mustafa Hoşoğlu
03.08.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Zahmetsiz Rahmet Olmaz
Zahmetsiz Rahmet Olmaz
Zahmetsiz rahmet olmaz, nema çalışanındır,
Çalışmadan kazanmak: Nerde var böyle yağma?
Zirvelere erişmek aşkla yarışanındır,
Çalıp-çırpmanın sonu ya kordur ya da mağma.
Helalden rızık varken uzak dur kul hakkından,
Ol İlahi Adalet bir gün gelir hakkından,
Melekler not alıyor her bir işi yakından,
Zenginlik çalışmaktır, gelmez anadan doğma.
Unutma zekâtını, o fakirin hakkıdır,
Gönülden infak eyle servetine katkıdır,
Malının temizliği sağlığına etkidir,
Kirlenmiş elin ile fakiri tutup sağma.
Taşı yastık eyledi yorgansız mücahitler,
Sana vatan bıraktı şanı yüce şehitler,
Gazileri unutma, her bir işe şahitler,
Yetimlerin hakkına elin uzatıp değme!
Bu dünyada nasibin yiyip içtiğin kadar,
Mazlumu hakir görme, mutlaka ahi tutar,
Vebal bulaşmış servet ya kül olur ya batar,
Mezardan öte geçmez; haram dünyalık yığma.
Gel bu fani dünyada garibe mihnet etme,
Sonsuzluk diyarında canına zahmet etme,
El alemin dilinde şanına töhmet etme,
Bu eşrefi vasfını karanlıklara boğma.
Mustafa Hoşoğlu
30.11.2011
Mihnet: Sıkıntı,eziyet
Töhmet: Zan altında kalmak
Mustafa Hoşoğlu
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Zalimin Oğlu
Zalimin Oğlu
Süsleyip bezedik eyledik gelin
Kıymetin bilmedi zalimin oğlu.
Yuvayı kurmadan kırıldı dalın
Kıymetin bilmedi zalimin oğlu.
Bohçayı doldurdu sevda sanatın
Çok çabuk kırıldı kolun, kanadın
Gururu bilmedin, aşktı inadın
Kıymetin bilmedi zalimin oğlu.
Kınayı eline yakarak gittin
Yüreğin geriye bakarak gittin
Hasreti içine çekerek gittin
Kıymetin bilmedi zalimin oğlu.
Sevdayı ararken gözyaşı buldun
Kırıldın, üzüldün çok çabuk soldun
Üç günde haline şaşırıp kaldın
Kıymetin bilmedi zalimin oğlu.
İnandın gönlünü sormadan önce
Yoluna dikilip durmadan önce
Goncayı dalından dermeden önce
Kıymetin bilmedi zalimin oğlu.
İçinde büyüyen sinsi yılanmış
Zehirli sözlerin kana bulanmış
Bakışları sahte, sevgi yalanmış
Kıymetin bilmedi zalimin oğlu.
Kâbus bitsin diye haktan diledin
Gündüz acı derdin, gece eledin
Yaşların silerken bebek beledin
Kıymetin bilmedi zalimin oğlu.
Mustafa Hoşoğlu
05.07.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Zalimin Oğlu2
Zalimin Oğlu
Süsleyip bezedik eyledik gelin
Gönlüne akmadı zalimin oğlu.
Yuvayı kurmadan kırıldı dalın
Yar diye bakmadı zalimin oğlu.
Bohçayı doldurdu sevda sanatın
Çok çabuk kırıldı kolun, kanadın
Gururu bilmedin, aşktı inadın
Bir ışık yakmadı zalimin oğlu.
Kınayı eline yakarak gittin
Yüreğin geriye bakarak gittin
Hasreti içine çekerek gittin
İçini dökmedi zalimin oğlu.
Sevdayı ararken gözyaşı buldun
Kırıldın, üzüldün çok çabuk soldun
Üç günde haline şaşırıp kaldın
Sadık kul çıkmadı zalimin oğlu.
İnandın gönlünü sormadan önce
Yoluna dikilip durmadan önce
Goncayı dalından dermeden önce
İnsafı takmadı zalimin oğlu.
İçinde büyüyen sinsi yılanmış
Zehirli sözlerin kana bulanmış
Bakışları sahte, sevgi yalanmış
Yalana bıkmadı zalimin oğlu.
Kâbus bitsin diye haktan diledin
Gündüz acı derdin, gece eledin
Yaşların silerken bebek beledin
Gül gibi kokmadı zalimin oğlu.
Mustafa Hoşoğlu
05.07.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Zaman
Zaman
Kabuğuna çekilme akıp giderken zaman,
O, ne baharı bekler, ne de duyar yazları,
Son pişmanlık faydasız, duyulmaz olur aman!
Rüzgârın pençesinden kim kurtarır tozları?
Hep depreşip duruyor fırtınalı duygular,
Asla durup beklemez mahmur gözü uykular?
Maceraperest miyim, aman vermez kaygılar?
Nasıl eriteceğim sinemdeki buzları?
Yolumu takip eyle, silinmeden izlerim,
Nihayet bir beşerim, sonsuz olmaz gizlerim,
Her zaman koşmayacak, bak yaşlandı dizlerim,
Çoktan yetişeceksin, bir bıraksan nazları.
Uzaktan bakmak ile ne bağ olur ne bostan.
Kalbini incitmişsen medet bekleme dosttan,
Kini terk etmiyorsan zevk almaya bak yastan!
Çalacak usta mı var teli kopuk sazları?
Daldan düşen yaprağın halini izliyorum.
Perdeyi araladım yolunu gözlüyorum,
Yazımı getirecek baharı özlüyorum,
Tavukları adadım bulmak için kazları.
Amelini sorgula kadere darılmadan,
Geçilecek yollar var menzile varılmadan,
Tevekkül eksik olur sebebe sarılmadan,
Kimseyi doyurmadı bu dünyanın hazları.
Nefisin gözü doyumsuz, infak için yarın der,
Dert, Kasavet ve keder insanın ömrünü yer,
Çark-ı felek böyledir gelen gelir ve gider,
Zaman siler süpürür kayıp eder izleri.
Mustafa Hoşoğlu
12.03.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Zamane Bedduaları
Zamane Bedduaları
Ne bir mesajın gelir ne de bir haber senden,
Ne oldu aşkımıza, yoksa bıktın mı benden?
Adresleri kapattın, anlamıyorum neden?
Gizli işin var ise, suç üstü edilesin!
Sorup araştırmadan üzdün beni nafile,
Seyircin ulaşmaya, yarım kalsın defile,
Aşkımı hor görenler dönüversin sefile,
Hedefin buz, kar ise, çöllere atılasın!
Maus elinde kala, networklerden atsınlar,
Virüsler sarsın seni, dosyaları yutsunlar,
Faizlerden batasın, repolardan etsinler,
Amacın çok kar ise, iflasa itilesin!
Borsada endekslerin direnci kıramasın,
Açıkların büyüsün, pozisyon soramasın,
Her gün ayağın kaysın rekora varamasın,
Pitona yem etsinler, ecelsiz yutulasın!
Sevgilin kaçsın senden, ona hep yük olasın,
Oton çalıntı çıksın, şebeke kakalasın,
Kırmızıdan geçerken kamera yakalasın,
Düşün zengin yar ise çulsuza katılasın!
Tüm hatların kopsun da iletişim yapama,
Kumadan kurtulmaya, olasın bir kapama,
Örgüt üyesi sanıp vize koysun Obama,
Umutların yok olsun, vebaya tutulasın!
Feryat, figanla boğuş, sesini duyurama,
Emrin dinlenmez ola, sözünü buyurama,
Tuttuğun dallar kopsun, karnını doyurama,
Fikir suçlusu diye kodese atılasın!
Kaderin Leyla ola, aşktan olasın deli,
Vuslat umutlarını süpürsün poyraz yeli,
Ellerin boş çevrile, değmesin koca eli,
Cariye pazarında bir pula satılasın!
Mustafa Hoşoğlu
03.07.2011
Dost Kalemler:
Hasret kalasın sende o güzelim Nalan’a
Ne bir telefon gele ne de kapın çalına
Her gören mecnun diye gülüp geçe halına
Sevda yerde sen gökte ay kimin tutulasın___Abşari
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Hoşoğlu dörtlüklerin pek hoş değil bunu bil
Hidayetin yerine bedduayı kalpden sil
Rahman,Rahıym,Adl,Gafur esma önünde eğil
Beddua mümin için baş vuracak yol değil
Hidayetin istesen duymaz mı onu Rahman
İstediğni yaparsan karışır sapla saman
Taifde neyi yaptı Rasulümüz o zaman
Bedduadan kurtul da vefasız,olsun yaman....Ahmet Arslan hadimi
Mustafa Hoşoğlu
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Zamane Putperestliği
Zamane Putperestliği
Övüne övüne söz mü kalmıştır?
Bölüne bölüne toz mu kalmıştır?
Kuran’ın dışında dinler edindik,
Mevla’ya sunacak yüz mü kalmıştır?
Sünnet’i bölünce doğmuş fırkalar,
Her fırka uyduruk fikri ırgalar,
Hurafe din olmuş, dini gören yok,
Kuran’a set çekmiş sahte markalar.
Hadis uydurulmuş zevklere göre,
Yorumlar yapılmış renklere göre,
O kafir, bu fasık diyenler uçmuş,
Cennetler kurulmuş ırklara göre.
Hakikat nefs için ihmal edilmiş,
Hurafe fikirler hemhal edilmiş,
Orijinal yerine fason ürünler.
Tarikat diyerek imal edilmiş.
Tarikat ehline yollar bulunmuş,
Müride Cennetler vacip kılınmış,
Putperest zihniyet güne taşınıp,
Uzza’ya, Hubel’e şehyhim denilmiş.
Her biri insandı: Lat, Menat, Hubel,
Puta dönüşünce almışlar Nobel(!)
Şu malum Venüs de Uzza gibiydi,
Duvarda duramaz olmasa dübel.
Hulasa, kalplere daim kir dolmuş,
Aracı diyerek insan put olmuş,
Tarihin kirleri gelmiş bu güne.
Hubel’in yerini bu gün şeyh almış.
Mustafa Hoşoğlu
18.03.2016
Lat, Menat, Uzza, Hubel: Cahiliye döneminde
Tapılan putlar. O zaman da insanlar Allah’a inanırdı.
Fakat bu putlar olmadan Allah’a varılamayacağına
İnanarak bu putlar aracı edilirdi. Günümüzde de bazı
İnsanların aracı edilmesi gibi.
Mustafa Hoşoğlu
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Zamane Şeyhi Benim
Zamane Şeyhi Benim
Zamane şeyhi benim
Başkasına şeyh deme
Kerametler hep benim
Sakın yalanı yeme.
Keramet satıyorum
Üstelik çuval çuval
Hemen koşun da alın
Bakmayın aval aval.
Bazen gökte uçarım(!)
Bazen yerin hakimi(!)
Emrimde onbin melek(!)
Onlar taşır yükümü(!)
İstersem depremleri
Yollarım başka yere(!)
Dilersem yağmur yağmaz(!)
Tersine akar dere(!)
Müridlerim uyurken
Yatağında izlerim(!)
Nasıl olur demeyin
Benim çoktur gözlerm(!)
Halkama katılırsan
Senden alırım derdi,,(!)
Şefaat yetkisini
Mevlam tek bana verdi(!)
Meşhur kalp gözüm ile
Tüm dünyayı dolaştım(!)
Kulları aldatırken
Biraz şirke bulaştım.
Şu dünyanın halini
Nefsime soramadım
Bu kadar kan akarken
Bir boka yaramadım.
Mustafa Hoşoğlu
12.02.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Zamanı Araladım
Zamanı araladım
Dertleri sıraladım
Kalbimi avuturken
Bir daha yaraladım.
Yarim şifamı vermez
Dertlerum sona ermez
Geceler gün olur da
Gözüme uyku girmez.
Yarin sürmesi sade
Gönlüm ona amade.
Her nazarı bin şifa
Bu ne güzel bir bade!
Güzellik gülden gelir
Muhabbet dilden gelir
Yarin mis kokuları
Üç günlük yoldan gelir.
Hayalinde gezdiren
Semalarda yüzdüren
O kahve bakışlardır
Bana şarkı yazdıran.
Dertlerum dağlar gibi
Yarum gel avut beni
Geceler yıllar gibi
Oku da uyut beni....Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
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Zaman-sabır
Zamanın içine sabrı sakladım
Akşamdan sabaha vuslat bekleme
Aklımdan geçeni sırra ekledim
Dermanın yok ise derdi yükleme.
Beşerden çıkmamış gaybı bilici
Umut satan varsa olma alıcı
O Sonsuz Kudrettir daim kalıcı
Bildiğin gerçeği kuldan saklama.
Zaman denen derya akıp gidiyor
Sayılı günlerin bir bir bitiyor
Maziyi duşledim, hasret tütüyor
Unutmak istersen zihnin yoklama.
Akıl güzel sever, çirkine bakmaz
Gönül tarafsızdır, bulanık akmaz
Nefis şerre koşar, Şeytana sıkmaz
Vicdanı öldürüp nefsin aklama.
Dil bazen susmalı, açarken gözü
Bir müddet kalbine gömmeli sözü
Uzaktan bakınca hicranın yüzü
Gönül feryadına kaygı ekleme.
Şeytanın uyurken gidip elleşme
Nefsin susmuş ise sakın dilleşme
Sırrını düşmana verip halleşme
Namert kapısını varıp tıklama.
Mustafa Hoşoğlu
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Zan İle Yürüme
Zan İle Yürüme
Ey gönül! Her söze kulak verilmez
Kalbinde bin fesat, dile takarsın
İnsanın niyeti dıştan görülmez
Fikrini bilmezsin, çüle takarsın.
Çok gülen görürsün, içi kanıyor
Siması tebessüm, kalbi yanıyor
Şu dünya zannetme kolay dönüyor
Bir diken batınca güle takarsın.
Kükücük bir derdi koca dev etme
Gönlünü teskin et, suça tav etme
Her sırrı haykırıp ele av etme
Söz dile gelince tele takarsın.
Bahardan geçilmez hazan uğruna
Gözünü karartma nizan uğruna
Gemiler yakılmaz bir zan uğruna
Fırtına kopunca yele takarsın.
Hesapsız her efor nafile olur
Sebepler bütünü silsile olur
Bazen bir çok veri vesile olur
Gök suyu kesince file takarsın.
Zamansız koparma dalındakini
Süzgeçten bir geçir dilindekini
Öfkeden uzak tut elindekini
Dost kalkıp gidince yola bakarsın.
Mustafa HOŞOĞLU
07.08.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Zavallı Akrep
Zavallı Akrep
Akrep ısırdı seni amacı zehirlemek,
Ne bilsin kaderinde var idi zehirlenmek,
Ne kötü bir durumdur avını bilememek,
Ziyafet sofrasında doyamadan aç ölmek.
Elinde yoksa maşa al yanına bir paşa,
Elin tutmaz oduna, ayağın değmez taşa,
Akıl vermek olmasın haddimize mi haşa,
Böyle bekar yaşarsan çok şey gelir o başa.
Nasıl herkes ararsa yıllanınca şarabı,
Olayı duymuş olsa koşar gelir Farabi,
Senin kanından olur iyi kemoterapi,
Meğer panzehirmişsin bu nimet Yarabbi!
Bilmiyorduk evinde akrepler baktığını,
Besleyip büyüterek pazarda sattığını,
Soğuk kış günlerinde dışarı attığını,
Akrep akrebe yapmaz akrebe yaptığını.
Arı sokmuş olsaydı seni bilirdik çiçek,
Bu halinle olmuşsun akrep öldüren böcek,
Damat adayı olan kaçmayıp ne edecek,
Biliyor yanaşırsa akrep gibi ölecek.
Arılara ne yaptın hayatları esaret,
Evine gelmek için bulamıyor cesaret,
Akrebin yaşadığı onlara oldu ibret,
Gel değiş şu huyunu vuslat olmasın hasret.
Senin olduğun yerde barınamaz haşere,
Senin gibi bir silah lazımdır her beşere,
Yalnızlığa ant içme, gönlün biraz yeşere,
Vebali ağır olur böyle gitme mahşere.
Cesareti kim verdi minnacık güvelere,
Tahta ile beraber kaldır at derelere,
Biraz cesaret versen şu hayran gönüllere,
Ziynetler çoktan hazır yüklenmiş develere.
Senin insafın yok mu bu ne şiddet, bu celal,
Kaşlarını ok yapma bazen de olsun hilal,
Yaratılana göster biraz yumuşak cemal,
Haşere de olsa can, olmasınlar izmihlal.
Tövbe olsun bir daha hakkında fikir yormam,
Gözümü çıkarsan da susarım karşı vermem,
Boğazıma ip taksan bu da ne diye sormam,
Emret hemen yapayım bir saniyecik durmam.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hakikat böyle değil bizimkisi latife,
İpek gibi narinsin, yüreğin has kadife,
Senin güzelliğini gücüm yetmez tarife,
Seni tanıyan bilir, ne gerek var arife.
Çocuklar seni görür gülerken rüyasında,
Aslında seni arar aşıklar sevdasında,
HOŞOĞLU sana yazar ne varsa kafasında,
Sen yüzen bir balıksın hoşgörü dünyasında.
Benim sözüme bakma sen bulunmaz nimetsin,
Çiçekler solar ama sen solmayan çiçeksin,
Arılar dahi bilir, şifa dolu peteksin,
Seni anlayan bilir, sen aslında Meleksin.
Mustafa Hoşoğlu
18.09.2004 Derepazarı/RİZE
Mustafa Hoşoğlu
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Zehir Girer Damara
Zehir Girer Damara
Zehir girer damara
Nefis başlar kumara
Suçu kadere atmak
Çok yaygın bir numara.
Pop çalar rap dinlerum
Garip garip inlerum
Boşa zaman harcamam
Hep doludur gunlerum
Hislerum yasta, gülmez
Kimse halumi bilmez
Hep sermayeden yerum
Geçen gün geri gelmez.
Tel kopunca çalamam
Düşte menzil alamam
İstenmedugum yerde
Daha fazla kalamam.
Yapışmadan koparum
Düz yolda da saparum
Ağladuğum bilinmez
Güler gibi yaparum.
Asmada üzüm olur
Dilimde sözüm olur
Yaş kemale erse de
Güzelde gözüm olur.
Mustafa Hoşoğlu
20.02.2019

Mustafa Hoşoğlu
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Zengine İftar
Zengine İftar
Zengine ver iftarı
Fakire öğret sabır
Nefsine çal mehteri
Bakalım neder kabir.
Denize su koymaya
Benzer zengin iftarı
Fakiri doyurmamak
Bulandırır efkari.
Denizdeki balığa
Suyu versen ne olur
İftarı fakire ver
Amel yerini bulur.
Diyanetin ezanı
Yetmiş dakka öncedir
Uyup sabah kılanın
Acep hali nicedir?
Kanal kanal gezerum
Çoğu ünleme diyor
Kur'ana bakarsanız
Masal dinleme diyor
Yalancı fecre göre
Sabahı kılmayınız
Açın bakın Kur'ana
Yanlışa uymayınız.
(Bakara 187)
Şimdi okunur ezan
Oysa yalancı fecir
Uy ona kıl namazı
Yat da vaktini kaçır.
Dini mesele derin
Hiç girmeseydim keşke!
Haboyle edersanuz
Zaman bulunmaz aşka.
Mustafa Hoşoğlu
03.06.2018
Mustafa Hoşoğlu
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Zenginliğe Özenme
Zenginliğe Özenme
Günüm gece, iz bilmem
Yolum yokuş, düz bilmem
Tek sermayam umudum
Cepte elli, yüz bilmem
Fazla mal zarar sana
Sen çalış da ver bana
Zenginliğe özenme
Şeytan tüner yakana.
Sen huzur arıyorsan
Şükrün bol olsun derim
Ac kalınca sabreyle
Ben senin için yerim.
Duayı sar diline
Şükret her bir haline
Sen fani, dünya fani
Para kirdir eline.
Aklı bahşeden Allah
Sen kullanma diyorlar
Malı sevme diyenler
Afiyetle yiyorlar.
Nebi fakir yaşardı
Sen de öyle yaşa der
Malın kölesi olma
Kazan ama bana ver
Mustafa Hoşoğlu
16.11.2020

Mustafa Hoşoğlu
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Zeynep’in Hatırası.........O
Zeynep’in Hatırası
Boğazım düğüm düğüm,
Göz yaşımı tutamam.
On kere evlensem de,
Zeynep’i unutamam.
Zeynep’imin kaşları,
Kalemle mi çizilmiş?
İnciler gülüşüne,
Yıldız gibi dizilmiş.
Özledim, arada gel,
Cebimden ara da gel,
Yine eskisi gibi,
Saçını tara da gel.
Ayrılık fermanını,
Verdiler elimize,
Bu hasret yakışmıyor,
Zeynep'im halimize.
Pembe giyer beyazlı,
Yanakları kirazlı,
Üstüne çok varmayın,
Benim Zeynep’im nazlı.
Zeynep’imin hayali,
Hep peşimde geziyor,
Onun her hatırası,
Bana ecel yazıyor.
Zeynep’i unutamam,
O ekmeğim, suyumdur,
Nefes alışım gibi,
Ağlamak da huyumdur.
Güzel hatıraları,
Unutabilir miyim?
Gözümden akan yaşı,
Kurutabilir miyim?
E kız asılma bana,
Şimdi değil sırası,
Aklımdan hiç çıkmıyor,
Zeynep’in hatırası......Nakarat
Sakın asılma bana,
İnan değil sırası,
Aklımdan hiç çıkmıyor,
Zeynep’in hatırası….Nakarat
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Mustafa Hoşoğlu
31.12.2011
Mustafa Hoşoğlu
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Zikir
Zikir
Kalbiniz paslanmasın gelin dostlar zikire,
Melekler şahit olur, nurlar yağar zakire,
Bu kutlu mekanlarda bulunmamız gerekir,
Allah’tan dileğimdir; nasip et bu fakire.
Zikir kalpten coşmaktır, Hakk’a rabıta olup,
Fani alemden kopup Rab sevgisiyle dolup,
Siler ruhun kirini, akıdır onca pası,
Nurladır gönülleri yücelere yol bulup.
Şükrün yansımasıdır, bir adı da namazdır,
Gösterişlerden uzak halisane niyazdır,
Melekler teşrif edip doldurur o mekanı,
Kalbin tüm hücreleri inci gibi beyazdır.
Riyadan halas için istersen eyle hafi,
Kul duymasa da olur Rab’in duyması kafi,
Edepten uzak olma, bil ki yalnız değilsin,
Kainat eşlik eder niyet olunca safi.
Yıldızlar yorulsa da Zakire olmaz külfet,
Seccade ıslandıkça yağar Allah’tan ülfet,
Kal ile anlatılmaz, can bizzat yaşamalı,
Parlar yürek cilası, Rabbım bana da lütfet.
Dil kalbin tercümanı, hiç biri değil gafil,
Maşuk kendinden geçer, bilmeyen sanır sefil,
Allah’tan nida gelir ulaşır meleklere;
Varın verin müjdeyi, kuluma benim kefil.
Mustafa Hoşoğlu
10.10.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Zil Çalayi Eteğun
Zil Çalayi Eteğun
Tarz misun rüküş misun
Bahar misun kış misun
Kalpten kalbe konarsun
Sevda dene kuş misun.
Vızır vızır peteğun
Kapanmayi dudağun
Cennet mi müjdelendi?
Zil çalayi eteğun.
Kız nedur bu havalar?
Kaşlar gözü kovalar
Habu afra tafrayla
Dikiş tutmaz yuvalar.
Parmaklarun tuştadur
Gözün hep çıkıştadur
Fitne nerde sormayun
Şeytani bakıştadur.
Etek iki pileden
Mintan giyer fileden
Kız üç günde adamı
Çıkarırsın çileden.
Çok güvenme oyana
Kimse bakmaz boyana
Yüzlerce açığın var
Alem doydu foyana.
Mustafa Hoşoğlu
16.09.2017
Mustafa Hoşoğlu
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Zilli Kız
Zilli Kız
Sevmişim bir çilli kız
Dikiz eder aynadan
Bir acayip zilli kız
Ortalığı kaynatan.
Tavuğuma kış dedi
Yüreğime düş dedi
Çevirme gözlerini
Bak bana da piş dedi.
Postu sermiş güneşe
Ne söz dinler ne bişe
Biz böyle öğrenmedik
Şaşırdım ben bu işe.
Kendimce coşuyordum
Ne güzel yaşıyordum
Sen aklıma girmeden
Her derdi aşıyordum
Yüreğime dalmışsın
Mikropları salmışsın
Arz-ı endam eyleyip
Aklım baştan almışsın
Doğru yürü çilli kız
Bakmam sana zilli kız
Yosmalardan fayda yok
Ben isterum milli kız.....Nakarat
Oy çilli kız çilli kız
Vay zilli kız zilli kız
Senden bana yar olmaz
Ben isterim milli kız
Çilli de çilli çilli
Zilli de zilli zilli
Çilli de çilli çilli
Zilli de zilli zilli…..Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
16.07.2018

Mustafa Hoşoğlu
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Zorlama Beni
Zorlama Beni
Hiç sakin olamam, zorlama beni
Bu benim elimde değil güzelim.
Kanımda olmasa kıskanmam seni
Bu benim elimde değil güzelim.
Sevda huysuz etti, bilmem ne iştir?
Gönlüme nazar et, huyum değiştir
Kalbime gülmezsen her mevsim kıştır
Bu benim elimde değil güzelim.
Görmezden gelişin derdim azdırır
Karasız tutumun ruhum kızdırır
Bitmeyen nazların canım bezdirir
Bu benim elimde değil güzelim.
En keskin fermanı dilde istersin
Altından kemeri belde istersin
Yıldızı, güneşi elde istersin
Bu benim elimde değil güzelim.
Şeytana uyunca nefsim överim
Umudum çalarsan bağrım döverim
Gördüğüm güzeli hemen severim
Bu benim elimde değil güzelim.
İhtiras dost değil, verme elini
Maddeye kapılma bozar halini
Ehlinden satın al gönül dilini
Bu benim elimde değil güzelim.
Mustafa Hoşoğlu
12.12.2017

Mustafa Hoşoğlu
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Zulüm Korkak İşidir
Zulüm Korkak İşidir
Kalbi kırmadan düşün: İnsanlık var, hatır var,
Öfke bal olsa bile ondan güzel sabır var.
Geçici âlem için ebediyet satılmaz,
Dünya güzeldir ama içinde bir kabir var!
Senin eserin değil elindeki bolluğun,
Bir gönül kazanmaktır bitmeyecek yolluğun,
Hakkı sev Hakk için sev, tükensin ihtiraslar,
Yaratanın katında değer bulsun kulluğun.
İster asırlar yaşa, ister sabaha kadar,
Melek, emri alınca bakmaz ne alır satar…
Yalan dünya namına bir tek hakikat vardır:
“Sayılı gün bitince her can ölümü tadar.”
Firavun devredince Nemrut alsa nöbeti,
Ne zalim baki kalır, ne de zulüm ebedi!
İlahi Adalet’in hükmü ile İnşallah!
Esma’ya taç olacak Ol Şahadet Şerbeti.
Zulüm, korkak işidir, yapan yaşar kafeste,
Zalimin peşindedir her aldığı nefeste!
Gelecek çok yakındır, gün açmadan yetişir,
Beyin kulağa söver duyduğu her bir seste.
Masum, körpe bebeler yutarken sârin gazı,
Keferenin yüzüne yansımış çirkin hazı!
Kimileri duymuyor, kiminin gözü görmez(!)
B.M. kıs kıs gülüyor elinde vahşi sazı.
Demokrasi, insanlık geçmiş alçak eline,
Gözüne kan bürüdü bulaştıkça diline,
Zevkten dört köşe olmuş oynarken zili ile
Münafığın sırtından erdikçe emeline.
Yecüc-Mecüc, anarşı çıkmaz Deccal sözünden,
Mümin Sufyan’a gebe ayrılınca özünden…
İslam’da kusur yoktur, şüphen olmasın hâşâ!
Yaşananların hepsi eksik İman yüzünden…
Mustafa HOŞOĞLU
25.08.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Zulüm mü Geldi Sana?
Zulüm mü Geldi Sana?
Bu zoraki ayrılık zulüm mü geldi sana?
Senin için zulümse inan ölümdür bana!
Kaderin cilvesi mi, anlayamadım gitti?
İkimiz de çekmişiz bu zalim aşktan yana!
Madem aşk zulmediyor, boşa gitsin yürekten,
Göreceksin bir daha dönmeyecek direkten...
Yeter ağladıkların, fırsat verme yeniden,
İlk tokat senden gelsin, bir de yesin felekten.
Madem ayrılık vardı kalbimi neden çaldın?
Bir başıma yaşarken onca dertlere saldın,
Yüzler asık ve soğuk, biri birine dargın,
İşte yol, işte kapı, ocağımda mı kaldın?
Sen sana ben de bana, çizelim yeni rota,
Sakın dolmuştur deme yüreğimdeki kota,
Aç yeni sayfaları, kanın hep yenilensin(!)
Ayrılık çağdaş işi, üstelik bugün moda(!)
Mustafa Hoşoğlu
02.07.2013
Mustafa Hoşoğlu
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Zühre Yıldızı
Zühre Yıldızı
Düşünmeden olmuyor ruhumun özü müsün?
Gözüm sensiz görmüyor kalbimin gözü müsün?
Senden leziz bir şey yok aşımın tuzu musun?
Dünya yönüne bakan cennetin yüzü müsün?
O gözler bakmıyor ki, kalbime ok sıkıyor,
Menzilinde ne varsa ayırmadan yakıyor,
Beynim bir kara bulut, yıldırımlar çakıyor,
Yüreğim volkanik dağ, lav durmadan akıyor
Aklım başımdan aldın ey güzel peri kızı,
İşven başıma bela, cilven kalbime sızı,
O doyumsuz endamın olsun başıma yazı
Yıldızların içinde teksin Zühre Yıldızı.
Mustafa Hoşoğlu
15.07.2009
Mustafa Hoşoğlu
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Zülfikar Kırarslan
Zülfikar Kırarslan
Habu bizum zülfikar
Sanki duruyi bekar
Memur olmadı uşak
Karlı çıktı aşıkar.
Doğa ile baş başa
Aklun ile bin yaşa
Devlet kapısı diye
Bela almadun başa.
Devlet kuşu tacıma
Gel bak benim saçıma
Buruştu her bir yanım
Kalbin yoksa acıma
Satırlar sıra sıra
Yazarım ara sıra
Bak tutti gevezeluk
Sakın bakma kusura
Erdek ile Bandırma
Sakın beni kandırma
Çok oldi yiyemedum
Sahilinde dondurma.
Faytonlu at kişneyi
Su yok dikle vişneyi
Daha çok yazar idum
Bilsem kafan şişmeyi))
Geldi geçti seneler
Yedi beni keneler
Yazmakla tükenur mi
Neler bilirum neler.
Haçan dinlersun beni
Rahat birakmam seni
Yirmi beş sene oldi
Uşak özledum seni!
Başladum sökülmeye
Ufaktan dökülmeye
Göbek adım ağlamak
Hakkım yok mu gülmeye
Dertlerum dağlar kadar
Acep kim alur satar
On dakika içinde
Ancak yazdum bu kadar
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Mustafa Hoşoğlu
16.05.2011 saat:21.30-21.40
Mustafa Hoşoğlu
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Zülfünü Tara Gelin
Zülfünü Tara Gelin
Zülfünü tara gelin
Gönlünde yara gelin
Hasretin çekilmiyor
Bir yol bul ara gelin.
Töreyi sorar gelin
Aklını yorar gelin
Ne kadar evlense de
Yarini arar gelin.
Eline kına yakar
Kalbini sevda yakar
Ata binmiş gidiyor
Gözü geriye bakar.
Aşka ferman yazdılar
Mezarımız kazdılar
Kıydılar sevdamıza
Andımızı bozdular.
Düşürdüler kaşını
Silmediler yaşını
Kalbine kor doldurup
Bağladılar başını.
İradeni aldılar
Mutluluğun çaldılar
Kader-kısmet diyerek
Zulme fetva buldular.
Oy gelin, nazlı gelin
Aşkına sözlü gelin
Yarine vermediler
Yüreği buzlu gelin...Nakarat
Mustafa Hoşoğlu
07.06.2019
Mustafa Hoşoğlu
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