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Aciz bir kulum

                      ACİZ KUL
Çöktüm iki dizim üstüne, yönümü sa na döndüm
Halim sana arz ederim, ben aciz bir kulum

Günahım çoktur, sevabım az
Rabbim bizide, iyi kullarının arasına yaz

Bilirim işledim, bin türlü günah
Rabbim banada, Tevbe kapısını aç

Biz aciz bir  kuluz, hem düşer hem şaşarız
Yine dönüp dolaşır, sana el açarız

Dünya malı tatlıdır, insan oğlu meyleder
İbrahim hakkının  dediği gibi, mevlam neyler neylerse  güzel eyler

Kimini zengin, kimini fakir eyledin
Bu dünya imtihan, hesap ahirette dedin

Hiç yoktan, bizi var eyledin
Gökkubbeyi döşek ,toprağı vatan eyledin

Ruhum uyanık,gözlerim uyur
Bu pervane yine ,sende huzur bulur

Ya Rab bu sözlerim, sana münacat
Ya Rasulullah bizide, şefaatine kat

İnsanoğlunun gözü açtır, verdikçe daha ister
Yöneliş sanadır, beşikte başlar mezarda biter

Yolumuzu kaybetmişken, Hz Muhammed sav mi gönderdin
Sakın inkar etmeyin,o benim rasulüm dedin

Huzur malda mülkte değil,İslam'da dır
Rasulullahın sünnetiyle, bize yol gösterir

Ya Rab önce şefaat eyle, Muhammed  ümmetini ve her kuluna
Ya Rab bu zümrenin en sonuna, bu aciz kulunuda ula...

                 Mustafa AKSU...
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Açılsın camiler

AÇILSIN CAMİLER
Ezanlar okunur camiler mahsun
Bitsin artık  bu virüs millet kurtulsun
Ya rabbi sen müminlerin tek umudusun
Açılsın camiler toplansın cemaat

Sela verilse cumada buluşsak
Cemaatle beraber dualar etsek
Milletce beraber musafaha yapsak
Açılsın camiler toplansın cemaat

Ramazan gelince mukabele okusak
İftar sofraları kurulup beraber olsak
Çoluk çocuk hep beraber teravihte buluşsak
Açılsın camiler toplansın cemaat

İnsanlar korkar oldu sokağa çıkmaya
Bir araya gelip hal hatır sormaya
Buluşuruz inşallah bayram sabahı camide
Açılsın camiler toplansın cemaat

Kaçar oldu evlat bile ana babadan
Bu günler bizim için inanın bir imtihan
Hak ol derse kalkar bu virüs hemen ortadan
Açılsın camiler toplansın cemaat

Yalnız kalan Kabeyi kuşlar tavaf eder
Mecsidi nebevî müslümanları bekler
Haç umre desen çoğu sırada bekler
Açılsın camiler toplansın cemaat

Bu imtihan sanki mahşer sahnesi
Sokaklarda geziyor artık korkunun sesi
Bitsin bu virüs yükselsin arşa duaların sesi
Açılsın camiler toplansın cemaat...

                                        Mustafa Aksu...
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Affeyle Bizi

AFFEYLE BİZİ
Kalbimizden kopup gelen niyazlarımızı
Geçmişten günümüze bütün günahlarımızı
Nefsimize uyup işlediğim tüm hatalarımızı
Affeyle bizi affeyle ya Rabbi

Bugün yarın derken bak ömür geçiyor
Nerde bir günah varsa nefis onu güzel gösteriyor
Bir sefer işlemekle şeytan  birşey olmaz diyor
Affeyle bizi affeyle ya Rabbi

Kul azmayınca Rabbim bela yazmaz
Son nefeste pişmanlık inan işe yaramaz
Amelin kötüyse sorgu sualde dilin birşey konuşamaz
Affeyle bizi affeyle ya Rabbi

Tevbe kapısı açıktır girmesini bilene
Sen samimi yalvarışla onun kapısını çal hele
Söz verdiysen bir kere sakın bir daha dönme geriye
Affeyle bizi affeyle ya Rabbi

Biz aciz kullarız hem düşer hem şaşarız
Düştüğümüz yerde yine rahmana el açarız
İyi günde kötü günde bu dünya imtihan onu anlarız
Affeyle bizi affeyle ya Rabbi

Nasuh bir tevbeyle bir yerden başlamak gerek
El açıp yalvaralım hemde boyun bükerek
İstemek bizden inşallah mevla tevbemizi kabul edecek
Affeyle bizi affeyle ya Rabbi

Sanadır yalvarışımız sanadır yönümüz
Affetmezsen bizi biz yanmış bir külüz
Dilimizde duadır her daim Allah'tır son sözümüz
Affeyle bizi affeyle ya Rabbi...

                                     Mustafa Aksu...
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Ağladım

                    AĞLADIM
Her gece düşlerimde aldığım nefes kadar  yakınken
Sensizliğin özlemini rüyalarımda gidermeye çalışırken
Uyandığımda hayallerim kadar uzak olmana
Sessiz sessiz ağladım

Çorak topraklara ektiğim yalnızlığıma
Zamanlı zamansız ağrıyan sol yanıma
Birgün karşıma çıkarmı diye bekleyen umutlarıma
İçin için ağladım

Saymayı unuttuğum yıllarıma
Dönmenin için bekledim yollarıma
Zamansız ak düşürdüğün saçlarıma
Baktım bakım ağladım

Selam saldığım turnalara
Resmini çizdiğim sayfalara
Haber beklediğim postacıya
Sordum sordum ağladım

Sensizliğin son demlerinde
Ruhumun en derinlerinde
Son sigaram dolaşırken çigerlerimde
Çektim çekim ağladım

Sensiz yitip giden yıllara
Uzak yakın dostlara
Sen kokan sokaklara
Gittim geldim ağladım

Sensiz dolaştığım  sokaklara
İçime akıttığım göz yaşlarıma
Zamanın çizdiği yüzümdeki kalıntılara
Aynada süzdüm süzdüm ağladım

Gecenin karanlığından gündüzün aydınlığında
Kışın soğuğundan yazın sıcağında
Her duada el açıp yüce Mevla'ya
Yalvar yakar ağladım....

             Mustafa AKSU...
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Anacığım

...........ANACIĞIM..........
Daha doğmadan kahrımı çeken
Benim için bazen aç bazen tok gezen
Benim derdimle dertlenen
Sensin benim anacığım

Üşüdüğümde üstümü örten
Her halimde derdimi çeken
Birgün aramazsam hesap soran
Sensin benim anacığım

Kendi yemeyip bize yediren
İçimizdekini bizden iyi bilen
Nerde kaldı diye kapıları gözleyen
Sensin benim anacığım

Sevgisiyle içimi ısıtan
Her zaman özlemle anılan
Cennet ayakları altında olan
Sensin benim anacığım...

             Mustafa AKSU...
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Anne Cennet Kapısıdır

ANNE CENNET KAPISIDIR
Kimi bir köşeye terkeder kimi olur peşinde pervane
Allah'ın emridir sakın onlara öf bile deme
Ne ekersen onu biçersin anlarsın zamanı gelince
Anne Cennet kapısıdır  açmasını bilene

Nefes alıyorsa hala git hemen sarıl eline eteğine
Onun gönlünü hoş et duasını al fırsat varkene
Annenin duası ile arşın arasındaki perdeler kalkar Allah indinde
Anne Cennet kapısıdır açmasını  bilene

Kendi yemez yedirir kendi aç olsa bile
Onun gözünde hep çoçuksundur yıllar yıllar geçsede
Birgün düşersen herkesten önce annen gelir göz yaşın silmeye
Anne Cennet kapısıdır açmasını bilene

Kelimeler kifayetsiz kalır anlatmak istesemde cümlelerle
Ununursun derdi kederi birkez yavrum demesiyle
Her şeyiyle başkadır dolduramazsın yerini hiç birşeyle
Anne Cennet kapısıdır açmasını bilene

Birgün göçüp gidince öpülecek el arasın her bayram geldiğinde
Ev ocak sessizleşir annenin sesi kaybolup gittiğinde
Senden razı olsun her demde huzur  ezelde ve ebedde
Anne Cennet kapısıdır açmasını bilene

Annenin görevidir öğretmeli evlada  doğru yolu yol Allah yolu  olsun
Evlat gittiği yolda sünnetin ışığında evlatta Allah yolunu bulsun
Mükafat ahirette hesap gününde sorgu sual kolay olsun
Anne Cennet kapısıdır açmasını  bilene...

                                                 Mustafa Aksu...
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Aşığım sana

                AŞIĞIM SANA
Her güneşin doğuşunda yeniden
 aşık olurum sana
Uzaklarda olsa da hayalin hep yanımda
Sen olmadan bu dünyada yaşamak haramdır bana
Seviyorum bir tanem aşığım aşığım sana

İçime sığmıyor sana olan duygularım
Bilmem ki güzelim ben sana sevgimi nasıl anlatayım
Bir demet çiçek mi yoksa kapını güllerlemi  donatayım
Seviyorum bir tanem aşığım aşığım sana

Sensiz geçen saatler bir ömür sanki bana
Resmini çizdim kalbimin aşk duvarına
Bilki bir tanem uğruna dağları bile yıkarım bir satırda
Seviyorum bir tanem aşığım aşığım sana

Değişti dünyam seni gördüğüm günden beri
Uyku girmiyor gözlerime her gece düşünmekten seni
Dünya alem bilsin seni deliler gibi sevdiğimi
Seviyorum bir tanem aşığım aşığım sana

Mustafa Aksu
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Bayrağım

                    BAYRAĞIM
Atalarımızın armağanıdır
Gökyüzünde dalgalanır
Milletimizi gururlandırır
Ay yıldızlı bayrağım

Vatanımın sancağıdır
Ülkemin her yerinde dalgalanır
Uğrunda şehitler verilir
Ay yıldızlı bayrağım

Görünce önünde eğilirim
Sevgisini kalbimde beslerim
İnmesin diye canımı veririm
Ay yıldızlı bayrağım

Iğdır"dan Çanakkale"ye
Sinop'tan Hataya
Anadolumun her köşesinde
Bu can bu tende olduğu sürece
Sen huzurla dalgalan ay yıldızlı bayrağım...

             Mustafa Aksu...
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Benden Önce Gitme Hanım

BENDEN ÖNCE GİTME HANIM
Sen gidince hayat çekilmez
Senden iyi dost bulunmaz
Geceleri uyku tutmaz
Benden önce gitme hanım

Sen gidince boynum bükük kalır
Evim barkım hemen dağılır
Bu gönül senden sonra öksüz kalır
Benden önce gitme hanım

Oçağıma hazan vurur
Çoçuklarım  öksüz kalır
Sanma  başkası yerini alır
Benden önce gitme hanım

Düğün bayram sevinenem
Dertlerimi kimseye diyemem
Senden sonra inan gülemem
Benden önce gitme hanım

Kapımı bir çalan olmaz
Halin nice soran olmaz
Soframın sensiz tadı olmaz
Benden önce gitme hanım

                   Mustafa Aksu...
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Beni bekle

                BENİ BEKLE
İlkbahar gelip nisan yağmurları yağınca
Topraga düşen yağmur sular seller gibi çağlayınca
Güneşe bakan tomurcuklar etrafa saçılınca
Beni bekle kara kız

Gece çöküp ortalığa karanlık basınca
El ayak çekilip insanlar uykuya dalınca
Hayalin karşıma çıkıp efkarla cigaramı yakınca
Beni bekle kara kız

Göçmen kuşlar gökyüzünde dalgalanınca
Sol yanımdaki sızılarım azalınca
Ha bugün ha yarın deyip zaman azalınca
Beni bekle kara kız

Açtığın yaralar iyileşince
Gökteki turnalar senden haber getirince
Herhangi birgün herhangi bir yerde
Beni bekle kara kız...
                 Mustafa Aksu
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Benim Babam

                    BENİM BABAM
Öylece susar oturur köşesinde
Gözleriyle anlatır her şeyi diliyle söylemesede
Belli eder kendini evde olmadığı her saniyesinde
Bu benim baba ben babamı böyle sevdim...

Usulca kalkar gider namaza
Anlarım ne dediğini sımasına bakınca
Çırpınır durur yaşına rağmen bizim yolumuza
Bu benim babam ben babamı böyle sevdim...

Sırtında bir yatak elinde bir valizle giderdi  gurbete
Rutubetli taş toprak üzerinde yatardı  inşaat köşelerinde
Özlemle dönmesini beklerdim yol kenarlarında
Bu benim babam ben babamı böyle sevdim...

Fazla konuşmaz ama anlarım ne dediğini
İçinde saklar sevgisini bilirim ama bizi sevdiğini
Merdivenden çıkarken kokusu sarar evin her yerini
Bu benim babam ben babamı böyle sevdim...

Diz çöker utururum usulca yanıbaşına
Elini öpmek için giderim her bayram yanına
Anlatır her şeyi konuşmasada bir  bakışıyla
Bu benim babam ben babamı böyle sevdim...

                  Mustafa AKSU...

Mustafa Aksu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Benim köyüm

BENİM KÖYÜM
Bir zamanlar bizim köyden turnalar geçerdi
Çucuklar çeşmelerden sırayla su çekerdi
Dağa çıkarken yollarda tozdan geçilmezdi
Şimdi bir sese muhtaç olmuş benim köyümde

Cumadan sonra insandan geçilmezdi
Sokaklardan gecerken katırlar bibirine sürterdi
Akşam olunca her evin bacasından duman tüterdi
Şimdi cumaya cemaat bulamaz benim köyümde

Hayatın tepeden bakınca kuşlar öterdi
Yaşlıların sohbeti  köye yeterdi
Su nöbeti olunca köylüler bağda sabahlardı
Şimdi semaver çayı içmeye kimse bulunmaz benim köyümde

Bağlardaki koyun kuzudan elmalar yere düşmezdi
Kış gelince her ev kendine ormandan odun ederdi
Sıcak sobanın başında tek kaptan yenen yemekleri tadı başkaydı
Şimdi meyvalar dalında çürür olmuş benim köyümde

Babam katırları nal çaktırmaya kamile giderdi
Her bayram namazdan sonra köylü bayramlaşmaya sıraya girerdi
Her osmancıktan gelen araba bizim için sevinç demekti
Şimdi agıllar boş kalmış benim köyümde

Her evin damında maldan mesattan geçilmezdi
Köydekiler dağdaki ekinleri orakla biçerdi
Alibeğin pınarı buz gibi soğuk içilmezdi
Şimdi yaylalar boş kalmış benim köyümde

Ekini oturuma topamak bir hafta sürerdi
Dağdaki samanlar katırlarla çekilirdi
Potaza sap vermek ayrı bir zevkti
Şimdi yel sesizden eser bizim köyde

Her yağmurda seller yolları bozardı
Köylü imece ile hemen yapardı
Gökteki kartallar durmadan selam çakardı
Şimdi sular boşa çağlar benim köyümde

Her düğünde evlere bir kaç oda katılırdı
Köylünün harcı su saman ve kara topraktı
O gün yaşayanlar bugün mazide kaldı
Şimdi evler yıkık dökük kaldı benim köyümde
                   Mustafa Aksu...
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Benim köyüm 2

                Benim köyüm  2
Bahar gelince yemyeşil çiçek açar bağı bahçesi
Yeşili başkadır benim köyümün
Unutturum varınca kamı kederi
Havası bile başka güzeldir benim köyümün

Yağmur yağınca çağlar dereleri çayları
Bulutlara ulaşır yüksek  dağları yaylaları
Binbir yemiş verir bağı bahçeleri
Yazı başka güzel kışı başka güzeldir benim köyümün

Düğün dernek kurulunca köye ayrı bir neşe gelir
Yoldan geçen herkes birbirine içten selâm verir
Bir semaver çay sohbeti her şeyi unutturur
İnsanları bile ayrı güzeldir benim köyümün

Beklerim hasretle köyüme varmayı
Dağında taşında şöyle bi dolaşmayı
Geçmişi  hatırlayıp o günleri hatırlamayı
Maziyi hatırlamak bile güzeldir benim köyümde...

                                    Mustafa Aksu...
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Bir Dostu Olmalı İnsanın

Bir dostu olmalı insanın
Kış mevsiminde güneş gibi içini ısıtan
Yazın sıcağında kalpine su serpen
Sen düşünce kolundan tutup kaldıran
Bir dostu olmalı bu insanın

Sabi çoçuk gibi karşılıksız seven
Kendi ihtiyacına kardeşini seçen
Ağlarken ağlayıp gülerken gülen
Bir dostu olmalı insanın

Yakandan tutup bazen silkeleyen
Bazen çelme takıp muziplik eden
Bazende sebepsiz  çıkıp geliveren
Bir dostu olmalı insanın

Bir dostu olmalı insanın
Bahar çiçekleri gibi gönlünde açan
Yediveren gül gibi mis gibi kokan
Gelincik çiçekleri gibi hayatına renk katan
Bir dostu olmalı insanın

Herkes gitse bile ver elini diyebilen
Günlük değil bir ömür sevebilen
Gözlerine bakınca herşeyi görebilen
Bir dostu olmalı insanın

Yüreği yanarken ansızın kapını çalıveren
Gözyaşın akarken usulca siliveren
Ana kucağı gibi sımsıkı sarıveren
Bir dostu olmalı insanının

Sen açken sofrana ekmek aş katan
Umutsuz anında arkanda dağ gibi duran
Kalbi iman dolu yolu Allah yolu olan
Bir dostu olmalı insanın...

                               Mustafa Aksu...
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Bir gardaşın varsa

BİR GARDAŞIN VARSA
Birgün kayıp düşersen sakın tasalanma
Gece gündüz ağlayıpta karalar bağlama
Yarınlara bakarak umutsuzluğa kapılma
Bir gardaşın varsa yetişir elbet

Namerde boyun eğerek kapısını çalma
O bu neder diyerek elaleme bakma
Kötü gün dostlarına sakın aldanma
Bir gardaşın varsa yetişir elbet

Araya girsede ayrılıklar düşürmez seni kalbinden
Arar sorar seni gelenden gidenden
Gün gelirde haber alamazsa gurbet eliden
Bir gardaşın varsa yetişir elbet

Birgün kurt koyun postunda pusu kurarsa
Dost dediklerin fırsat bulup arkandan vurursa
Ağladığın gecelerde gözyaşların durmazsa
Bir gardaşın varsa yetişir elbet

Düğün bayram neşe sevinç her zaman her yerde
Bugün yarın geçmişte ve gelecekte
Gardaşına ihtiyaç duyduğun her zaman iyi günde kötü günde
Bir gardaşın varsa yetişir elbet...
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Biz Türkiyeyiz

               BİZ TÜRKİYEYİZ
Sarsada düşman ülkenin her yanından
Bir oluruz biz sağdan ve soldan
Yardım eder bize yüce yaradan
Biz bize yeteriz biz Türkiye'yiz...

Açıktır kapımız düşene ve mazluma
Onların duası ulaştırır bizi arşı rahmana
Vatan olunca koşarız biz hep beraber Allah yolunda cihada
Biz bize yeteriz biz Türkiye'yiz...

Dost görünüp kuyumuzu kazsalarda
Bir gece yarısı ansızın vatana ve millete saldırsalarda
Biri bitmeden yeni tuzaklar kursalarda
Biz bize yeteriz biz Türkiye'yiz...

Şucu bucu diye aramıza fitne sokmaya çalışsalarda
Kars'tan Edirne 'ye her yanımızı sarsalarda
Yüzümüze gülüp arkamızdan vursalarda
Biz bize yeteriz biz Türkiye'yiz...

Eğmeyiz başımızı Rabbimizden başkasına
Dua ederiz biz yaradana akşamdan sabaha
Seçmişiz biz Rasulullahın yolunu bu davada
Biz bize yeteriz biz Türkiye'yiz...

               Mustafa Aksu...
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Bizim Çoçuklar

            BİZİM ÇOCUKLAR
Önceleri sabah erken kalkılıp sokaklarda oynanırdık
Yavan yaşık ne bulursak ekmek arasına sarardık
Akşam olunca sıcak sobanın başında uykuya dalardık
Şimdi gece yarısına kadar sanal alemde dolaşır bizim çoçuklar

Okula gitmek için hergün bir saatlik yol yürürdük
Bazen ayakkabı bazen çorapsız kalırdık
Defter kitap desen sınıflar arası değiş tokuş yapardık
Şimdi okula gitmek için servis beğenmez bizim çocuklar

Her sabah hayvanları tepelere salardık
Geri dönüşte bi kuçak odun toplardık
Eve gelince suya çeşmeye koşardık
Şimdi evdeki çeşmeden akan suyu beğenmez  bizim çocuklar

Elbise ayakkabı desen bayramdan bayrama görürdük
Heyecan dan gece yastığın altına koyar öyle uydurduk
Sabah olunca eskimesin diye giymeye kıyamazdık
Şimdi marka olmayınca elbise beğenmez bizim çocuklar

                                Mustafa Aksu...

Mustafa Aksu
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Bizim köy

BİZİM KÖY
Yaz geldiginde tot cevirmesini
Rüzgarli havalarda fırıldak döndürmesini
Sarmaşiklardan direksiyon yapip araba sürmesini
Ben köyümü özledim...

İlkbaharda hayadın tepeden çiğdem sökmesini
Dami temizlemeye dıbırga kırmasını
Aşağı bağdan kalemşe toplamasını
Ben köyümü özledim...

Yağmur yağdığında sokaklardan sümüklü böcek toplamasını
Onları kamilli kabakcı memede satmasını
Aldıgımız paraya abur cubur almasını
Ben köyümü özledim....

Akşam kuru yatip sabah ıslak kalkmasını
Ablam züleyhanın sen ıslattın ben ıslatmadım kavgasını
Sonra anamın sopasını
Ben köyümü özledim

Her kış geldiğinde kara mustafa dayının osman abinin küçük gelen gocuğunu bana bi
katıra satmasını
Hacı dedemın canı sıkıldığında vayn hüseyin dîye bağırmasını
Anamın eyah yine bağırıyo demesin
 ben köyümü özledim...

Her bayram akşamı sabahakadar bayramlıklarla yatmasını
Bayram sabahı camiden çıkınca çörek dagıtılmasını
Cuma namazından sonra köylünün bi evde toplanmasını
Ben köyümü özledim...

Yaz gelince ekin biçmeye dağa cikmasini
Dağa cıkarken dedemin eşşegine ters binmesini
Keliklerde gece yatarken bölük böcükten korkmasını
Ben köyümü özledim...

Kara lastik ayakkabının tabanından teker yapmasını
Lokum sandiğından kasasından traktör yapmasını
Sonra akşama kadar çaydan kum çekmesini
Ben köyümü özledim...

Dedemin şeftali isteyipte vermemesini
Vermedigi şeftallileri kapı gıcırdamasin diye altindan girip almasını
Sonrada dedemin  korkusundan eve geç gelmeyi
Ben köyümü özledim...

Babamın her yaz tahta valiziyle gurbetten dönmesini
Döndüğünde bize birşeyler getirmesini
Sonra onları eskirmi diye giymemeyi
Ben köyümü özledim...
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Ramazanda millet camideyken caminin kirazını yolmasını
Esmer ebenin fıstıkları toplarken bizi kovalamasını
Akşam olunca bekir hocanin bagındaki ak kirazi yemesini
Ben köyümü özledim....

Yaz sıcağında olukta cimmesini
Mustafa eniştenin gelip bizi ceşmeden kovalamasını
Anamın ceşmede asbap yıkamasını
Ben köyümü özledim....

Bayram gelince evlerin önüne tahtadan salincak kurmasını
Akşama kadar köy kızlarının türkü çalmasını
Gün boyu akşama kadar şeker toplamasını
Ben köyümü özledim...

Her sabah erkenden anamın bağa gitmesini
Anam gelinceye kadar sandığın anahtarını bulup büsküvinin arasına lokum sarmasını
Bizim demüstüde kabakla top oynarken camın kırılmasını
Ben köyümü özledim...

Yağmur çok yağdıgında uluçaydan köylünün odun toplamasını
Köy arabalarını dere ağzında bekleyip yavaşladıgında arkasından yapışmasını
Sonrada korkudan bağlara kaçmasını
Ben öyümü özledim....

Anamın çeşmeye suya gönderip gitmeyince çomakla kovalamasını
Ablamın sen niye gitmiyon deyipte bi zopada ondan yemesini
Halidin tahtadan faklı araba yapıp bizi bindirmemesini
 Ben köyümü özledim...

Elime bi odun alıp koy odasında cüz okumayı
Okuma bitince ablama cüzü verin ce menaf hocanın eşşege semeri yük olmaz demesini
Okul ögretmeninin bize akşama kadar çeşmeden su çektirmesini
Ben köyümü özledim...

Köylünün bize kıranda güreş yaptırmasını
Kış geldinde köydeki traktörlerin mazotunun donup onları iteklemesini
Okulda yirmi dakka ders kırk dakka tenefüs yapmayı
Ben köyümü özledim...

Her sabah sebze cantasına kitap defteri koyup okula koşmayı
Her yirmi üç nisanda kamile bayrama gitmeyi
Kamillilerin aha çaylulular geliyo demesini
Ben köyümü özledim......

Mustafa AKSU....ÇAYLI köyü....

Mustafa Aksu
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Çivisi çıkmış

Dünyanın çivisi çıkmış zalim mazluma zulüm eder
Oysa bilmezki mazlumun ağı gün gelir zalime dur der
Göz yumarsak bu zulme birgün gelir sıra sende der
Bu dünyanın çivisi çıkmış kardeş zalimin hükmünü sürdürdüğü günden beri

İlmin irfanın kalmamış artık insan nezdinde değeri
Cahil cuhela ilgi görür olmuş benliğimizi kaybettiğimiz günden beri
Dönüp kendimize bakmazsak kaybettiğimiz günler gelmez geri
Bu Dünya'nın çivisi çıkmış kardeş zalimin hükmünü sürdürdüğü günden beri

Senin malını senden üçe alıp otuza satar
Dediğini yapmazsan seni birde ateşe atar
Birkaç kişi güler gerisi aç yatıp aç kalkar
Bu dünyanın çivisi çıkmış kardeş zalimin hükmünü sürdürdüğü günden beri

Gençlik elden gidiyor bergün yeni bir
dalga başlıyor
Sosyal alem almış başını gidiyor biri öbürüne nazire yapıyor
Beğen paylaş diye çoğu şaklabanlık ediyor
Bu dünyanın çivisi çıkmış kardeş zalim mazlumun hakkında hüküm verdiği günden
beri.....

Mustafa Aksu
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Dağlar

                     DAĞLAR
Korkutmuyor gözümü bu çileli yollar
Her tarafı kaplamış bembeyaz karlar
Uzaklarda sevdiğim hep beni arar
Bırakın da gideyim sevdiğime dağlar

Sönmüyor içimde yanan volkanlar
Kalbimi dağlıyor sonsuz acılar
Gökteki martılardan hep haber yollar
Bırakın da gideyim sevdiğime dağlar

Akıyor gözümden sel gibi yaşlar
Baktığım her yerde hatırası var
Selam söyleyin yare gökteki turnalar
Bırakın da gideyim sevdiğime dağlar..
                Mustafa AKSU...

Mustafa Aksu
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Doğu Türkistan

             DOĞU TÜRKİSTAN
Ayırırlar anayı babayı çoluk çoçuğu birbirinden
Görmek istersen onları kamcıyı eksik etmezler sırtından
Gözler ağlar kalp kırılır arar bir umut çareyi din kardeşinden
Ey müslümanlar nerdesiniz doğu Türkistan kan ağlıyor

Yıkıyorlar camileri dağıtıyorlar evleri ocakları
Bunca din kardeşimin kaderi kızıl çinin insafına kaldı
Akşam uykusuna dalan kardeşlerimin çoğu sabah  uyanamadı
Ey müslümanlar nerdesiniz doğu Türkistan kan ağlıyor

Biz sıcak yatağımızda yatarken kardeşin kışın soğuğunda aç gezer
Elin komünist çini kardeşlerimize bilinmedik zulümler eder
Sesimizi çıkarmazsak ahirette hesap çok çetin geçer
Ey müslümanlar nerdesiniz doğu Türkistan kan ağlıyor

Müslümanlar yatmışlar sanki gaflet uykusuna
Biz yardıma koşmazsak bizden başka kimsenin gelmez aklına
Hiç olmazsa dualarımızda  yalvaralım yüce rahmana
Ey müslümanlar nerdesiniz doğu Türkistan kan ağlıyor

Bilirsiniz biz Türkler yaşayamayız esaret altında
Savaşırız gücümüz yettiğice özgürlük uğrunda
Ecdattan armağandır bu topraklar vazgecemeyiz bedeli ne olursa
Ey müslümanlar nerdesiniz doğu Türkistan kan ağlıyor

Kimi müslüman görünenler zulme çanak tutar
Kimi coğrafyalarda bazıları zevki safa içinde yaşarlar
Müslüman kardeşin zorda iken böyle yaşamak hangi kitapta yazar
Ey müslümanlar nerdesiniz doğu Türkistan kan ağlıyor

Biliriz mazlumun duasıyla yaradan arasında yoktur perde
Hiçbir şey yapamazsan bu zulmü duyur sende her yerde
İnşallah bu zulüm biter en kısa sürede
Dualarımızda unutmayalım bu müslüman kardeşlerimizide
Ey müslümanlar nerdesiniz doğu Türkistan kan ağlıyor...

                                      Mustafa Aksu...

Mustafa Aksu
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Düşme

Kaybolur cevrenden bir bir dost dediklerin
Ardını döner sırayla  sana en sevdiklerin
Görmezden gelirler seni arkadaş dediklerin
Sakın ola birgün düşme arkadaş

Geceler uykusuz geçer bir türlü çare bulamazsın
Feleğin şaşar aklın durur çıkar bir yol ararsın
Yüzün güler ama içinden sessiz sessiz ağlarsın
Sakın ola birgün düşme arkadaş

Yeniden yazılır senin için hayat denen çizgi
Yaş dökülür gözlerden ıslatır usul usul kirpikleri
Avutmaz artık söylenen tatlı sözlerden seni hiç birisi
Sakın ola birgün düşme arkadaş

Geriye döner bakarsın kalmış artık herşey mazide
Elden gidenler gitmiştir gelmez artık   istesende geriye
Sözlerim kendime sitemdir birşey söylemek düşmez feleğe
Sakın ola birgün düşme arkadaş

Tek çare kalmıştır oda sığınmak tır yüce Rahman a
Kulu vermese de her derde dermandır yüce Mevla
Hesap görülecektir birgün elbet huzuru mahşerde
Sakın ola birgün  insanoğlunun eline düşme arkadaş...

Mustafa Aksu
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Evde Kal Türkiyem

EVDE KAL TÜRKİYEM
Yarın çok geç olmadan
Salgın başa gelmeden
Bana bişey olmaz demeden
Evde kal Türkiyem

Vaka hergün artıyor
Yetkililer sürekli uyarıyor
Lütfen kurallara uyun diyor
Evde kal Türkiyem

Tedbirlerimizi alalım
Mesafeyi koruyalım
Sevdiklerimizle olalım
Evde kal Türkiyem

Sayılı gün çabuk geçer
Çok sürmez buda biter
Hayat normale döner
Evde kal Türkiyem

Son pişmanlık fayda etmez
Geçen günler geri gelmez
Şifayı kapınca hemen gitmez
Evde kal Türkiyem

Tedbir bizden takdir yaradandan
Dualarımızda müminleri unutmadan
İnşallah kurtuluruz bu salgından
Lütfen evde kal Türkiyem...

                             Mustafa Aksu...

Mustafa Aksu
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Ey küdüs

            EY KUDÜS
Müslümanların ilk kıblesi
Peygamberlerin gelir kokusu
Hatırlatır bize tevhidin sesini
Özlemle anarız seni ey kudüs

Varsam sana dinse hasretim
Sana kavuşmayı hep beklerim
Senin sevgini kalbimde beslerim
Özlemle anarız seni ey kudüs

Biliriz beklersin yeni Selehattinleri
Bu yolda oluruz bizde bir islam askeri
Bekleriz yıllardır yeni islam seferini
Özlemle anarıyoruz seni ey kudüs...
                      Mustafa Aksu...

Mustafa Aksu
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Gecenin karanlığında

Birgün gecenin karanlığında
Acılarımla  vedalaşıp
Kendimi sonsuzluğa bırakıp
Her şeyi bir anda bitirmek istiyorum

Gülmekten kaderime isyan Edip
Umutlarımı başka bir dünyaya saklayıp
Mutluluğu mazide bırakıp
Her şeyi bir anda bitirmek istiyorum

Yaşadığım yılları yaşamadım sayarak
Gözlerimden yaşlar selgibi akarak
Kafamdaki soruları cevapsız bırakarak
Her şeyi bir anda bitirmek istiyorum

Kimseye haber vermeden
Ağlayan dostlarıma veda etmeden
Kendi kendime daha fazla acı çektirmeden
Her şeyi bir anda bitirmek istiyorum

Arkamda sevdiklerimi bırakarak
Kendi kendime ağıtlar yakarak
Elimdeki sigarayı son defa çekerek
Her şeyi bir anda bitirmek istiyorum

Son defa yattığım uykudan uyanmadan
Kalemim deki kanlı yaşları silmeden
Sabah olup kapımı çalan olmadan
Her şeyi bir anda bitirmek istiyorum

Kurduğum hayalleri yarım bırakarak
Sevdiğim adını son defa sayıklayarak
Kafama bir kurşun sıkarak
Her şeyi bir anda bitirmek istiyorum
                   Mustafa Aksu

Mustafa Aksu
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Geçti Ömür

GEÇTİ ÖMÜR
Bir umutla çaylıdan çıktık yola
Dağıldık sağa sola
Yolumuz hayrola
İşte böyle geçti ömür

Ekmeğimiz aş idi
Umudumuz yoldaş idi
Duamız hep hak idi
İşte böyle geçti ömür

Ayrılmadık Rab yolundan
Tasalanmadık hiç yarından
Rızkı aradık hep helalinden
İşte böyle geçti ömür

Memleketin havasıyla
Bir güzelin sevdasıyla
Ana baba duasıyla
İşte böyle geçti ömür

Aha bugün yarın derken
Hayat yordu bizi erken
Çoluk çocuk büyüsün derken
İşte böyle geçti ömür

Yaş yirmi otuz derken
Kırkı bulduk yine erken
Geçtik feleğin çemberinden
İşte böyle geçti ömür

Emine Eda Fatma ilkten
Hepsi bir yara açtı kalpten
Sonra karar kıldık Nilüferlen
İşte böyle geçti ömür

Saçlardaki aklar ile
İnan bilemeyiz yalan hile
Kalbimizdeki İman ile
İşte böyle geçti ömür

Bir yetmedi iki istedik
Namerde hiç boyun eğmedik
Haktan gelene sabreyledik
İşte böyle geçti ömür

Kimi güldük kimi ağladık
Düştüğümüz yerden yeniden başladık
Hayat imtihan onu anladık
İşte böyle geçti ömür

Ana kucağından kara toprağa
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Şefaat eyler inşallah bizede Hz Muhammed  Mustafa (sav)
Sorgu sual de sonumuz hayrola
Giyecegimiz ak gömlekle
İşte böyle geçti ömür...

           Mustafa AKSU....

Mustafa Aksu
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Gel köyümüze geri dönelim (köyüme mektuplar)

Tası tarağı toplayıp geldik şehire
Köyümün hasreti şimdiden gözümde tüter hele
Buralar pek anlatıldığı gibi değil emme
Mevlam  sonumuzu inşallah hayır getire

Şehir şehir diyerek koşarak geldik
Bir somun ekmeği dörde bölerek yedik
Köyümdeki yufka ekmeğin bereketini burda göremedik
Hanımı dinlemeyip bu sefer  pekte iyi etmedik

Hanım derki gel köyümüze geri dönelim
Evdeki ocak başını yeniden tüttürelim
Kışada bi iki kater ekmek edelim
Yol yakınken gel biz bu sevdadan vazgeçelim

Adam geçen çarşıya çıktı
Gelirken evin yolunu şaşırdı
Cebindeki parayı da birilerine kaptırdı
Gel herif köyümüze geri dönelim

Buradaki insanlar birbirini tanımaz
Evde bi hafta aç kalsan kimsenin haberi olmaz
Çoluk çoçuktan başka kimse kapıyı çalmaz
Gel herif köyümüze geri dönelim

Burda  internet diye bişey var
Sohbet neyin yok herhes durmadan ona bakar
Akşam telefonu yastığın altına koyup çoğu öyle yatar
Gel herif köyümüze geri dönelim

Herkes sabah erkenden yola çıkar
Sokakta insanlar sanki birbirini kovalar
Durmadan arabalar birbirine korna çalar
Gel herif köyümüze geri dönelim

Bizim çocuklar internet diye bişeylerle oynar
Gece nerdeyse bizi unuttu onunla yatar kalkar
Korkarım bu çoçuklar başına bi işler açar
Gel herif köyümüze geri dönelim

Ev deyin koca uzun bi binaya yerleştik
Konu komşu kimseden bi hoşgeldin göremedik
Köydeki müstakil evin değerini bilemedik
Gel herif köyümüze geri dönelim

Ben hergün iki lafın belini bükmeyince edemiyom
Evin içinde sanki kafayı yiyom
Köydeki hanımların sohbetini arıyom
Gel herif köyümüze geri dönelim

İşgüç olmuş herkesin derdi
Dağda bağdaki toprak neyine yetmedi
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Sıkıntıdan hepimizin çehresi değişti
Gel herif köyümüze geri dönelim

Pazardan aldığımız sebze meyve iki günde çürüyo
Taşıma su ile inan bu değirmen artık dönmüyo
Bizim bağdaki sebze meyveye bi ay bişey olmuyo
Gel herif köyümüze geri dönelim

Buralarda taştan binadan gökyüzü görünmüyo
Yağmur kar yağınca herşey birbirine giriyo
Her yağmurdan sonra uluçaydan tuttuğumuz odunlar aklıma geliyo
Gel herif köyümüze geri dönelim

Bunca yıllık hanımınım bi dediğini iki etmedim
İyi günde kötü günde yüzüne bi kara leke sürmedim
Hiç bişey bulamazsak yavan ekmek yerim
Gel evimin eri bu sefer beni dinle derim
Gel herif köyümüze geri dönelim

Hanım haklı galiba ben iyice bi düşüneyim
Kârmı zararmı ettik bi hesap edeyim
Bu gece bi istihare ye yatıp dua edeyim
Cevabımı  inşallah sabah uyandığımda vereyim...

Mustafa Aksu
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Geleceğim Sana

Geleceğim sana
Gökyüzünün çakan şimşekler yere inmeden
Bulutlardaki yamurlar toprağa düşmeden
Dağların başına sis bulutları çökmeden
Geleceğim geleceğim sana

Yediveren güller tomurcuk vermeden
Başkayadaki papatyalar yapraklarını dökmeden
Buğday tarlalarındaki gelincikler kırmızı elbisesini giymeden
Geleceğim geleceğim sana

Ay buluta selam verip geçmeden
Gün aydınlığı akşam karanlığa dönmeden
Seher vakti bülbül sesleri gelmeden
Geleceğim geleceğim sana

Ömür belki yeter belki yetmez bilemem ama
Yılların özlemi sırtımda bir türlü aman vermez bana
Eldeki ilk fırsatta gelmek isterim sana
Geleceğim diyorum geleceğim sana

Belki bugün belki yarın belki yıllar sonra
Belki saçlarıma beyaz karlar yağınca
Karakoçun dediği gibi ne olur bağlayıcı bir zaman sorma bana
Geleceğim diyorum geleceğim sana

                                       Mustafa Aksu...

Mustafa Aksu
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Gidiyorum

                  GİDİYORUM
Mazide bıraktım anılarını
Kalbime gömdüm acıların
Boş yere çekmişim senin kahrını
Gidiyorum sevdiğim elveda herşeye

Sanki bana ettiklerin yetmezmiş gibi
Koluna takmışsın başka bir sevgili
Dileğin beni yaşarken öldürmekmiydi
Gidiyorum sevdiğim elveda herkese

Mutluluk kaldı artık başka bahara
Katıldım bende ayrılanlar kervanına
Aramayın beni artık bu Ankara da
Gidiyorum sevdiğim elveda herşeye
Gidiyorum sevdiğim elveda herkese
Gidiyorum sevdiğim elveda sana
                  Mustafa Aksu

Unutma ateşim sönsede dumanım tüter.....

Mustafa Aksu
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Göç ettiler

                   GÖÇ ETTİLER
Gecenin karanlığında bir uğultu kopuyor her tarafta
İnsanlar acı feryatlarla yığılmışlar köşe başlarına
Kimi ana kimi baba kimi kardeş diye bağırıyor yıkıntılar arasında
Ama ne çare onlar göç ettiler artık ebedi dünyaya...

Gün ağarıpta bütün gerçekler çıkınca ortaya
Herkesi bir acı gerçek bekliyor her adım attıklarından
Yoktu başka çareleri sığınmak tam başka yüce Mevla'ya
Göç ettiler onlar artık ebedi dünyaya

Kurulan hayaller kalmıştı artık sadece hatıralarda
Bir dost eli bekliyor herkes bu çaresiz anlarında
Dayanmak mümkün değil anaların sel gibi akan göz yaşlarına
Göç ettiler onlar artık ebedi dünyaya

Bir veda bile edemediler en sevdikleri insanlara
Tek hatıra geçmişteki güzel günler kalmıştı hatıralarda
Sanki tebessüm ediyordu minik bebekler geride kalanlara
Göç ettiler artık onlar ebedi dünyaya

                    Mustafa AKSU...
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Gönlümün sultanı

Gönlümün sultanı
Sene dokson sekiz iki binli yıllardı
O birgün aniden  kalbimi çaldı
Onunla geçen zamanlar benim için sanki bi rüyayadı
Şimdi nerededir bilmem gönlümün sultanı

Dayanamam ellerini tutunca başkasının eli
Çıldırır dururum düşününce güzel gözlerini
Bunca yıl boyunca ödedim onu sevmenin bedelini
Şimdi nerededir bilmem gönlümün sultanı

Belki de karışmıştır çoluk çocuğa
Gözlerim seni arar bunca yıl sonra
Rabbimden mutluluk dilerim inanki sana
Şimdi nerededir bilmem gönlümün sultanı

Onu görünce kalbim hızla çarpardı
Yanındayken zaman sanki su gibi akardı
Şimdi hasretini çekmek ondan bana hatıra kaldı
Şimdi nerededir bilmem gönlümün sultanı

Onu anlatmaya inanki kelimeler yetmez
Geçen bunca zaman özlemini birazda olsa dindirmez
Kalbimden atayım desem buna takatım yetmez
Şimdi nerededir bilmem gönlümün sultanı

Dilime düşenleri anlatayım desem tükenir sözlerimden önce kalemim
Zamanlı zamansız aklıma düşünce yanar ta ciğerim
Gördüğüm düşlerde her gece ben sana gelirim
Şimdi nerededir bilmem gönlümün sultanı

Anladım kavuşmak artık öbür dünyaya kaldı
Rabbimden duam bir ömür  ayrılmamaktı
Boyu bir altmış beş kaşları kara gözleri ela yüzü sarışın gülüşü güzel o bir ömre bedel
adı ...........dı
Şimdi nerededir bilmem gönlümün sultanı...
                                    Mustafa Aksu...
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Gurbet

GURBET
Derlerdi gurbet bilmezdim ne olduğunu
Sonradan anladım insanların gitmeye mecbur olduğunu
Bir ekmek parası kazanmaktı herkesin umudu
Bir garip bülbülüm şimdi gurbet ellerde

Varıp memlekete tekrar çocuk olsam
Dağında bağında çamura batip kalsam
Anama ekmek ederken bi yağlı katmer sardırsam
Bir garip yolcuyum şimdi gurbet ellerde

Yaşarsın şehirde tanımazsın komşunu
Günlerce aç kalsan kimsenin haberi olurmu
Cenazeni kaldırmaya gelir devletin memuru
Bir garip çileyim şimdi gurbet ellerde

Ben anlamam içkiden meyden şaraptan
Ben anlarim tarhanadan , sofradaki küflü peynirden
Varıp derelere taştan evler yapsam
Bir garip haneyim şimdi gurbet ellerde

Bir gün kalsan sokakta kalırsın ortada
İkinci gün başlarlar sana yan bakmaya
Düşersin sonra kötü yollara
Bir garip yoldaşım şimdi gurbet ellerde

Hasta olsan kimse bakmaz yüzüne
Çöker kalırsın ortada iki dizinin üstüne
Üç kuruş para için düşerler peşine
Bir garip kimsezizim şimdi gurbet ellerde

Bayram gelse yola çıksam
İnalın çamlığı çıkıp haftın yokuştan aşsam
Eve varıp balkonda bi cigara yaksam
Bir bir garip aşığım ben gurbet ellerde

Bağlara inip cevizleri silkelesem
İvazın dalına çıkıp bi tüğül alsam
Sonra acıkınca kelem yaprağının üzerine bi yufka sarsam
Bir garip sessizim şimdi gurbet ellerde

Artık gidemiyom olmayın düğün bayram
Yaralarım azınca sarı toprağa sarsam
Çıksam kırana bir güzel ağlasam
Bir garip umudum ben gurbet ellerde

                        Mustafa Aksu...
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Hayat yolu

Hayat başlar ana karnında
Binbir ümitle çıkarız yola
Farkında olmasakta ana kucağında
Yol uzundur inşallah yolumuz hayrola

Yaş üçbeş herşey oyundan ibarettir
Günümüzün çoğu emeklemekle geçmektedir
Herkesin gözünde tatlı bir bebeksindir
Hayat bu yıllarda toz pembe görünmektedir

Yaş olmuştur  artık  yedi sekiz
Mektep yolu görünür hemde kesintisiz
Mücadele yeni başlıyor durmadan kaldırım ciğneriz
Günden güne artık yeni şeyler öğreniriz

Yaş onüç onbeşlerde ergenlik gelip başa çatmıştır
Akıl bu yaşlarda bir karış havadadır
Saçlar dik kafa özgür sanki hayat yeni başlıyor dur
Bu köprünün altından daha çok sular geçecektir

Yaş yirmi yirmibeşlerde düşersin ekmek aş peşine
Hayat yolu devam ediyordur tüm hengamesiyle
Oturmuştur artık benlik biraz da olsa yerine
Yeni hedef bellidir geçiş yaparız yavaştan evlilik hikayesine

Yaş otuz otuzbeştir gelmiştir yolun yarısı
Sırta binmiştir geçim sıkıntısı sancısı
Geriye dönüp bakınca vardır bunca yılın hatırası
Dünün genci bugün olmuştur artık evin abisi

Yaş kırk kırkbeş olunca sular akmaya başlar geriye
Torun torba geçmiştir çoluk çoçuk yerine
Siyah saçlar dönmüştür yavaştan ala beleye
Tüm hızıyla devam ediyordur hayat denen bu hikaye

Yaş ellilerde yavaş yavaş emeklilik hesabı yaparsın
Şehirden sıkılıp köye dönüş yollarını ararsın
Gençlikte geçen hatıraları bir bir aramaya başlarsın
Hayat hengamesinde yılların ne çabuk geçtiğini birtürlü anlayamazsın

Yaş yetmiş seksenlerde bir ayağın çukurdadır
Bel bükülür gözler az görür baston elden düşmüyordur
Yolun sonu geliyor ömür sanki bir su gibi akıp gidiyordur
Göç zamanı yaklaştıkça ayaklar birbinine dolanıyordur

Ya rab önce şefaat eyle, Muhammed  ümmetine ve her kuluna
Ahirette bizde düşelim seninle birlikte hak yoluna
Cevap vermeyi nasip eyle sorgu sual de her kuluna
Ya rab bu zümrenin en sonuna, bu Aksu kulunuda ula...

Mustafa Aksu
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Kalbimin gülü

Kalbimin gülü
 Henüz yaş onaltı onyedi lise yıllarıydı
Birden kaşıma çıktı gözleri elaydı
Hiç sormadan gönül kapımı çaldı
Sol yanımı yarım bıraktı kalbimin gülü

Sabaha kadar cam kenarında beklerdi
Beni görünce inek sağmaya giderdi
Gündüz görmezsem gece rüyama girerdi
Şimdi ellerin oldu kalbimin gülü

Hergün okuldan dönmemi beklerdi
Bir gülünce sanki gözleri gülerdi
Hiç ayrılmayalım diye yeminler ederdi
Şimdi bir yalan oldu kalbimin gülü

Anlamıştım artık bu bir kara sevdaydı
İçimde o günlerde bir uhte kaldı
Boyu bir altmış beş kaşları kara gözleri ela yüzü esmer gülüşü bir ömre bedel adı
...........dı
Şimdi kalbimde saklı kalbimin gülü...
         Mustafa Aksu...
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Kardeş

                     KARDEŞ
Canın yansa seninle hisseder acısını
Bir lokma ekmeği olsa paylaşır kardeşiyle yarısını
Hatırlatır bazen anne bazen baba kokusunu
Hep akıldadır kalptedir  kardeş

Birgün görmezsen hemen arar sorarsın
İki çift kelam eder dert keder paylaşırsın
Bazen geçmişe dalar çocuklukta kaybolursun
Hep akıldadır kalptedir kardeş

Araya girer bezen aylar bazen yıllar
Bulamazsa bile onu hep eşe dosta sorar
Bir gün düşersen herkesten önce kardeş koşar
Hep akıldadır kalptedir kardeş

Gün gelir üzer  gün gelir küsersin
Barışmak için binbir yol denersin
Dışa vurmasanda içten içe seversin
Hep akıldadır kalptedir kardeş

Can yarısıdır en eski hatıralar onunla canlanır
Bir araya gelince çocukluğa dönüp eski güzel günler hatırlanır
Ömrün en güzel günleri beşikten mezara kardeşle yaşanır
Hep akıldadır kalptedir kardeş...

               Mustafa AKSU...
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Kıl Namazını

KIL NAMAZINI
 Bilirsin ilk sorgu olacaktır namazdan
Kurtulmak istersen ateşten nardan
Felaha ulaşmak istersen her türlü beladan
Kıl namazını sende ey gönül

Uzak tutar herkesi münkerden fahşadan
Sonra her türlü kapıyı acar sana yüce yaradan
Yazar sağındaki melek sevabı fazladan fazladan
Kıl namazı sende ey gönül

Alınca abdesti dökülür bütün günahlar
Gidersen Camiye yaradan hayır üstüne hayır katlar
Ödeyince borcu kalp söyle bi rahatlar
Kıl namazı sende ey gönül...

Allahın vadi vardır inşallah cennete koyacaktır
Resullülah buyurur cennetin anahtarı namazdadır
Her vakit kılanı huzura ulaştırır
Kıl namazını sende ey gönül...

Çagırınca müezzin ilahi huzura
Koş sende Allah için namaza
Yalvarırsın  duanda yüce yaradana
Kıl namazı sende ey gönül...

Tutunca Azrail yakandan perceminden
Ellerin ayakların dolaşır hepsi birden
Girince toprağa gelir nekir ve münker hemen aniden
Kıl namazını sende ey gönül...

Ermek istersen Rasulullahın şefaatına
Uyma şeytana kalk seherin vaktide
Kurtaramaz kimse seni hesap gününde
Kıl namazını sende ey gönül...

Görünce pişman olursun kabir azabını
Dönemezsin geriye üzerin toprakla kaplı
Fırsatın varken al beş vakit sevabını
Kıl namazını sende ey gönül...

Veremezsin cevabı sorguda sualde
Her derde devadır dünyada ve ahrette
Kapanmadan gözünün önündeki perde
Kıl namazı sende ey gönül...

Etmek istersen haftalık bayram
Kıl cumanı olsun bu hayırda tamam
Alırız inşallah amel defterimizi cümlemiz sağdan
Kıl namazını sende ey gönül...
          Mustafa Aksu....
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Kimse sevmesin

             KİMSE SEVMESİN
Çek perdelerini kimse görmesin
Kapat pencereni sesin duyulmasın
Kilitle kapını kimse gelmesin
Seni benden başka kimse kimse sevmesin

Ağlama gülüm gözünün yaşı akmasın
Üzülme sakın yüreğin yanmasın
Sevme benden başkasını kalbin kırılmasın
Seni benden başka kimse kimse sevmedin
                    Mustafa Aksu
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Korona

KORONA
Uzak doğudan çıktı yola
Arasıra verdi mola bu
En sonunda dayandı bizimde kapıya
Yaktın bizi korona

Herkesin başına oldun illet
Korkudan sokağa çıkamaz oldu
millet
En kısa zamanda bizi terket
Yaktın bizi korona

Sokaklar kaldı bomboş
Adını duyan oluyor birhoş
Terket bizi geldiğin yere koş
Yaktın bizi korona

Herkes düşünür kara kara
Caddeler sesiz heryer aldı yara
Okullar bile kapandı bu ara
Yaktın bizi korona

Çoğu yer oldu karantina
Millet evden çıkmaya korkuyor ha
Marketlerde yok satıyor kolonya
Yaktın bizi korona

İki liralık markarna bigünde oldu kırk lira
Maske desen biri bin para
Bunu yapanlar sözde inançlı ha
Yaktın bizi korona

Hergün bir yalan atılıyor ortaya
Sakın bunlara inanmayın ha
Fırsatçılar bekliyor  pusada
Yaktın bizi korona...

                           Mustafa Aksu...
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Koronal Sessizlik

            KORONAL SESSİZLİK
Bir vürüstür sardı ortalığı
Kasıp kavuruyor çaresiz insanları
Belkide bize Rabbimizin bir imtihanı
Sokaklar sessiz caddeler sessiz

Ezanlar yalnız okunur Camiler bekler cemaatı
Cuma namazında bile saflar bomboş kaldı
Kandil gecesi desen kimse dışarı çıkmadı
Camiler sessiz cemaat sessiz

Milyonları misafir eden Kabeyi kuşlar tavaf eder
Medine'ye münevvere desen gelecek müslümanları özlemle bekler
Kutsal mekanlara hasret inşallah enyakın zamanda biter
Mekke sessiz Medine sessiz

Galip et Yarabbi bize bu yolda yardım et
Sende Rahmana el açıp yalvar yakar dua et
Geçer inşallah en yakın zamanda bu musibet
Yarab Şafi isminle bütün insanlara şifa nasip et...

                         Mustafa Aksu...
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Köyüme Mektuplar (hanıma cevap 2)

KÖYÜME MEKTUPLAR( Hanıma cevap)
Hanım bunca zamandır düşünürüm bilmem ki ne etsek
Zararın neresinden dönersek karmı desek
Buralar ne seni açtı ne beni Rabbimizden hayırlısı için  dua edek
Tamam hanım biz köyümüze geri dönelim

Sana demiyom hanım ama bende buralara hiç alışamadım
Sessizce  kuytu köşelerde bazen ağladım
Utancımdan sana bi türlü bişey diyemedim
Tamam hanım biz köyümüze geri dönelim

Yaş ilerleyince temelli yol iz bulamam
Kimseye güvenipte orda burda kalamam
Üçbeş kuruş para için kimseden medet umamam
Tamam hanım biz köyümüze geri dönelim

Önceki kadar ekip dikemesekte biraz az ekleriz
İkimizde birbirimize biraz daha destek veririz
Ara sıra buraları ziyarete geliriz
Tamam hanım biz köyümüze geri dönelim

Baştan yanlış ettik biraz eceleyle gittik
Buraların düzenini bir türlü benimseyemedik
Zaman geçince alışırız zannettik
Tamam hanım biz köyümüze geri dönelim
                                   Mustafa Aksu
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Köyüme Mektuplar (hanıma cevap)

Gece istihare ye yatınca bolca dua ettim
Rabbim bize hayırlı bir yol gösterir inşallah dedim
Sabah kalkınca içimde bir ferahlık hissettim
Hanım bana biraz mühlet ver ben iyice bi düşüneyim

Hanım sana hak veririm ama bana biraz zaman tanı
Hemen toplanıp gitmek kolay değil tası tarağı
Gelirken dağıttık sabanı tırpanı ortağı
Hanım bana biraz mühlet ver ben iyice bi düşüneyim

Bırakıp gitsek şehiri bilmem elalem ne der
Şehirde geçinemedi ondan bırakıp geldimi der
Burdaki emeklerde heder olur gider
Hanım bana biraz mühlet ver ben iyice bi düşüneyim

Senide düşünürüm bilirim buralara alışamadın
Köydeki kurulu düzenimizi hala ararsın
Her gelenden köyümüzü haberini sorarsın
Hanım bana  biraz mühlet ver ben iyice bi düşüneyim

Köyümüze varınca bilmem eski düzeni kurabilirsiniz
Dağdaki bağdaki toprağı eskisi gibi ekebilirmiyiz
Tarlaları sürerken eski türküleri söyleyebilirmiyiz
Hanım bana mühlet ver ben iyice bi düşüneyim

Mustafa Aksu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Köyüme Mektuplar (herife cevap 2)

KÖYÜME MEKTUPLAR (Herife cevap 2)
Herif sana ömrüm boyunca dua edecegim
Allah ne muradın varsa versin diyeceğim
Bundan sonra bi  dediğini iki etmeyeceğim
Bir ömür boyu ikimizede Rabbimden huzur ve sağlık dinleyeceğim

Her sabah erkenden kalkıp sobayı yakıyom
Kapıya çıkıp köy havasını içime cekiyom
Ne iyi ettik geldik köyümüze diyom
Ömür boyu inşallah bir yastıkta kocarız diyom

Bağ bahçeyi ufaktan da olsa ekiyoz
Son bahar gelince pekmezimizide ediyoz
Kış için bi kaç bidonda turşu iki kater ekmek ediyoz
Ömür boyu inşallah bir yastıkta kocarız diyoz

                     Mustafa Aksu
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Nerdesin Çocukluğum

NERDESİN ÇOCUKLUĞUM
Sanki bir rüyaydı
Artık geçmişte kaldı
O günlerden hatıra
Güzel mutlu günler
ve tatlı düşlerim kaldı
Yıllardır arar dururum
Nerdesin çocukluğum

Neler neler vermezdim
O günlere gitmeye
Biran bile olsa
Çocukluğuma dönmeye
Aklıma düşünce
Kalbim pır pır çarpar
Her gece düşlerim
çocukluğumu sorarlar
Yıllardır arar dururum
Nerdesin çocukluğum

Dağ taş dolaşır
Yağmurda ıslanırdım
Akşam eve gelince
Sıcak sobanın başında
Herşeyden habersiz
Toz pembe dünyamda
Öylece uyuyakalırdım
Yıllardır arar dururum
Nerdesin çocukluğum

Ne kadar istesemde
Artık geri gelmez
Sol yanımda sızımdır
Özlemi hiç bitmez
Anlatmaya çalışsam
Kelimerle yetmez
Yıllardır arar dururum
Nerdesin çocukluğum

           Mustafa Aksu...
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Neye Yarar

                 NEYE YARAR
Düşmüşüz hep beraber mal mülk peşine
Bakmaz insanoğlunun çoğu eline fırsat geçince haram mı helalmi diye
Oysa hesap çetin gecer düşünmezsek halimizi ahiret gününde
Dünyalar kadar servetin olmuş neye yarar ahirete faydası olmadıktan sonra

Allah'ın emri vardır benim verdiğim malı mülkü benim yolumda harcayın der
Eğer harcarsınız yerinine daha fazlasını vaad eder
Efendimiz komşusu açken tok yatan bizden değildir der
Dünyalar kadar servetin olmuş neye yarar mazlum namerde muhtaç olduktan sonra

Ashap bazen aç bazen tok gezerdi
Kardeşinin ihtiyacını varsa onu kendine tercih ederdi
Hz Ebubekir (ra) malının hepsini İslam'ın emrine verdi
Dünyalar kadar servetin olmuş neye yarar ashabı örnek almadıktan sonra

Dünya nimetleri emanettir  bize birgün hesap vereceğiz
Bitmez sandığımız sayılı günleri elbet tüketeceğiz
Huzuru ilahiye kavuşma vakti gelince sadece amelimizle gideceğiz
Göç etme vakti gelmiş neye yarar amel defterin boş olduktan sonra

Bugün yarın yaparız derken bakmışız ömür geçer
Burası imtihan yeridir bazen sevindirir bazen üzer
Ders çıkarabilirsek imtihandan mizan kolay geçer
Ömür geçip gidiyor neye yarar doğru yolu bulamadıktan sonra

Elimizde bir iki varken hep daha çok isteriz
Bizden aşağıdakine bakmak yerine hep daha fazlasına göz dikeriz
Mevlanın verdiği nimetlere ne kadarda az şükrederiz
Ömür geçip gidiyor neye yarar yaradana şükretmedikten sonra

Hz Ömer'in (ra) dediği gibi hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekelim
Verilen nimetler karşısında hergün Rahmana şükredelim
Resulullah ın veda hutbesindeki bize bıraktığı iki emanete sımsıkı sarılalım (Kuran ve
sünnet)
İbrahim Hakkının dediği gibi ozaman görelim mevlam neyler neylerse güzel eyler.....

                                          Mustafa Aksu....
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Oğul

OĞUL
Alma sakın anan baban ahını
Düşersen yine onlar siler göz yaşını
Kurtarmak istersen evvel ve ahırını
Sakın saygıda kusur etme oğul...

Nerde olursan ol anan hisseder acını
Onun duası acar her hak kapısını
Edersen hizmet verir sana mevlam sevabını
Sakın saygıda kusur etme oğul...

İçersin tam iki yıl onun sütünü
Onların gözünde evlat hiç büyürmü
Yapar senin hep evini düğününü
Sakın saygıda kusur etme oğul...

Düşerde kapına bakmazsan onlara
Yaradan rıza göstermez yapma sakın bunu ha
Pişmanlık duyunca ağlarsın hıçkıra hıçkıra
Sakın saygıda kusur etme oğul...

Allah emreder sakın öf bile deme
Her bayram koş sarıl eline eteğine
Arayıp sormazsan gider onların gücüne
Sakın saygıda kusur etme oğul...

Göçer gider dünyadan vakti gelince
Bir dağ gibi otursa dersin hanenin bir köşesinde
Kavurur pişmanlık içini inceden ince
Sakın saygıda kusur etme oğul...
             Mustafa Aksu...
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Oğul   2

                       OĞUL  2
Oğul iyi seçmezsen hayat arkadaşını
İstediğin kadar çabala dönemezsin ardını
Yaşarsın günden güne pişmanlığın en acısını
Son pişmanlık fayda etmez eşini iyi seç oğul

Çalış çabala namerde muhtaç olma
Harama bulaşma sakın yaradan razı olmaz buna
Alın terinden başka nimet huzur vermez insana
Son pişmanlık fayda etmez işini iyi seç oğul

Arkadaş dediğin hep yanında olmalı
İyi günde kötü günde senden yana kalmalı
Birgün düştüğünde elinden ilk o tutmalı
Son pişmanlık fayda etmez arkadaşını iyi seç oğul

Haram bir zehir gibidir insanın içine işler
Bütün yarın vazgeçerim derken bakmışsın ömür geçer
Kazanması kolaydır amma ahirette hesap çetin geçer
Son pişmanlık fayda etmez sakın haram lokma yeme oğul

Nerde olursan ol ara sor ana babanı
Kimse yüzüne bakmazsa bile anan baban çeker kahrını
Allah'ın emridir her fırsatta al onların duasını
Son pişmanlık fayda etmez sakın anana babana saygıda kusur etme oğul

Dünyada ve ahirette huzur arasan kıl namazını
Arşı rahmana uluşmak istersen al beş vakit sevabını
Yarın kılarım diyenin bugün namazı kılındı
Son pişmanlık fayda etmez sakın namazı terketme oğul...
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Onbir Ayın Sultanı

            ONBİR AYIN SULTANI
Geliyor onbir ayın sultanı evleri bir sevinç kaplar
Tutunca orucu mevlam savabını ayrı yazar
Zengin fakir aynı sofrada eller semaya kalkar
Sende orucunu tut ey kardeş...

Camiler terafihlerle şenlenir her yeri bir huzur sarar
Çoluk çocuk yaşlı genç herkes camiye koşar
Oruç tutanlara melekler dualar eder
Sende orucunu tut ey kardeş...

Allah Teala(cc) emridir oruç belli günlerde farzdır
Rasulullah (sav) buyurur oruç sabrın yarısıdır
Tutan her mümini Reyyan kapısından cennete yaklaştırır
Sende orucunu tut ey kardeş...

Rasulullah (sav) buyurur sahurda bereket vardır
Kalk sende sahura evini ocağını şenlendir
Oruç İslam'ın beş temel şartından biridir
Sende orucunu tut ey kardeş...

Tutunca orucu zengin anlar fakirin halininden
Sevindirirsen fakiri Allah teala fazlasını verir sana yeniden
Amel defterinden başka birşey götürmez kişi dünyadan göçerken
Sende orucunu tut ey kardeş...

Toplanınca akşam iftar sofrasında edilen dua kabul olur
Evler eş dost akrabalarla bir arada  huzur bulur
Edilen dualar inşallah arşı alaya ulaşır
Sende orucunu tut ey kardeş...
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Osmancıklısın

            OSMANCIKLISIN
Yaklaşınca tuğla kokusu burnuna tanıdık geliyorsa
Kırk dilinden geçerken başın dönmüyorsa
Sararmış çeltik tarlaları sana birşeyler hatırlatıyorsa
Sen Osmancıklısın  demektir...

Kaleye çıkıp manzarayı seyretmeyi hayal ediyorsan
Sıcak havalarda ırmağa dalıp çıkıyorsan
Sokaklarda dolaşırken leblebinin  kokusunu alıyorsan
Sen Osmancıklısın demektir...

Kızılırmakta gece yarısına kadar olta elinde bekliyorsan
Sahil kenarında okeye dördüncü arıyorsan
Eş dostla seher vaktine kadar sohbete dalıyorlarsan
Sen Osmancıklısın demektir...

Kıymalı pide kuyruğunda sıra bekliyorsan
Bağda  bahçede kelem yaprağına salata yapıyorsan
Hafta sonları mantar toplamaya gidiyorsan
Sen Osmancıklısın demektir...

Orta okul lise yıllarında tuğla kiremit fabrikalarında çalıştıysan
Okul harçlığı için Perşembe pazarında su simit sattıysan
Osmancık yaylalarında kuzu kebabı yaptıysan
Sen Osmancıklısın demektir...

Yazın harmana çıkıp patoza sap attıysan
Ekinleri biçmek için dağlarda bir ay kaldıysan
Ay ışığında keliklerde yattıysan
Sen Osmancıklısın demektir...

Üzümleri toplayıp  her yıl  pekmez kazanının başında beklediysen
Analarımızın bir hafta yazma ekmek yaptığını hatırlıyorsan
Kültür sitesinde düğünlerde oynadıysan
Sen Osmancıklısın demektir...

Çeltik tarlalarında ayaklarına sülük yapıştırdıysan
Kaş yaparken beline kadar çamura battıysan
Bel sırtında sabah akşam pirinç tarlalarını dolaştıran
Sen Osmancıklısın demektir...

Düğün bayram gelsede Osmancığa gitsem diye hayal ediyorsan
İznin yaklaşınca Osmancığı rüyalarında görmeye başlıyorsan
Her dönüşte en yakın zamanda Osmancığa dönmenin hesabını yapıyorsan
Sen Osmancıklısın demektir...
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Öğretmenim

                ÖĞRETMENİM
Bilgime bilgi katan
Hayatıma yön veren
Ufkumu aydınlatan
Sensin benim öğretmenim

Derdime dertlenen
Sevincimle neşelenen
Gülünce etrafa ışık saçan
Sensin benim öğretmenim

Bizlerin olduğu her yerde
Karda yağmurda çamurda
Bizi aydınlatmak uğrunda çabalayan
Sensin benim öğretmenim

Yurdumun en üçra köşesinde
Dağda kırda bayırda
Bazen Ana bazen Baba
Sensin benim öğretmenim

Övülmeye layık olan sensin
Bizim bilgi hazinemsin
Sevginle içimizi ısıtan
Sensin benim öğretmenim...
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Postacı

Gözlerim yollarda kulağım seste
Beklerim gelmeni gönül ahaste
Bak bir hele kalmıştır belki bir köşede
Sevdiğimden bir haber yokmu postacı

Mektubu  yazalı aylar yıllar geçti
Senin üzerine ne haberler gelip geçti
Yoksa onun gönlü başka birinimi seçti
Sevdiğimden bir haber yokmu postacı

Geceler sabah olmaz rüyalarda ararım onu
Bir haber getirsende gelse gönlümün huzuru
Yolları beklemekten gözlerim buğu dolu
Sevdiğimden bir haber yokmu postacı

Giderken demişti bugün yarın dönerim
Yıllar geçse de yine seni severim
Ömrümün sonu gelsede ben yine onu beklerim
Sevdiğimden bir haber yokmu postacı

Senden haber alamayınca başka çareler ararım
Gökteki turnalardan hep haber salarım
Eşe dosta sorar bir cevap ararım
Sevdiğimden bir haber yokmu postacı

Bu ömür belki umut ve hasret arasında geçer
Her taraf güzel dolu olsada bu gönül
yine seni secer
Bu dünyada kavuşamazsak öbür dünyada bu kalp seni bekler
Artık sevdiğimden bir haber ver postacı...
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Ramazan geldi

RAMAZAN GELDİ
Bu ay Kur'an ayıdır
Okuyanlar huzura ulaşır
Sevaplar kat kat artırılır
Ramazan geldi ramazan

Hep beraber oruç tutalım
İftar sofrasında buluşalım
Fakir fukarayı unutmayalım
Ramazan geldi ramazan

On bir ayın  sultanıdır
Kur'an bu ayda inmeye başlamıştır
Kadir gecesini içinde  barındırır
Ramazan geldi ramazan

Gelin hatim yapalım
Mukabele de buluşalım
Reyyan kapısına talip olalım
Ramazan geldi ramazan

Oruç bedeni arındırır
Günahlardan uzaklaştırır
Şeytanları kaçırır
Ramazan geldi ramazan

Bu ay sabır ayıdır
Sabrın mükafatı haktandır
Rabbim rızıkları bollaştırır
Ramazan geldi ramazan

Zekat fitre verelim
Garipleri sevindirelim
Yetim öksüze kol kanat gerelim
Ramazan geldi ramazan

Bu sene biraz burukuz
Evlerimizde huzur buluruz
Virüsten biran önce kurtuluruz
Bayramda inşallah buluşuruz
Ramazan geldi ramazan...

                              Mustafa Aksu...
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Sakın unutma

Sakın unutma
Kırk yamalıklı elbise giydiğini
Siyah önlükle okula gittiğini
Sümüğünü akınca koluna sildiğini
Sakın geçmişini unutma

Sıcak sobanın fırınına patates pişirdiğini
Kara lastik ayakkabıyı bir yıl giydiğini
Acıkınca yazma ekmekle küflü penir yediğini
Sakın geçmişini unutma

Argın kenarında çamurla oynadığını
Hergün malları tepelere saldığını
Anandan habersiz holluğu yokladığını
Sakın geçmişi unutma

Yaylalara çıkıp bir ay ekin biçtiğini
Harmanda düvenin üstünde bindiğini
Katırlarla akşama kadar saman çektiğini
Sakın geçmişini unutma...
                     Mustafa Aksu...
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Sen benden gittiğin gün

SEN GİTTİGİN GÜN
Gün kararmıştı
Yıldızlar sönmüştü
İçimeki yalnızlık karaya vurmuştu
Sen benden gittigin gün...

Dönen dünya o an sanki durmuştu
Sol yanımdaki ben bende kaybolmuştu
Bu bana senden atılan son kurşundu
Sen benden gittiğin gün...
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Sosyal medya

         SOSYAL MEDYA
Eskiden sohbet muhabbet vardı
Hane halkı sobanın başında toplanırdı
Herkes birbirine hal hatır sorardı
Bizi bize unutturdu sosyal medya

Koşuyor millet şan şöhret peşinde
Belli degil kimin eli kimin cebinde
Bir yanlışta düşersin milletin diline
Bizi bize unutturdu sosyal medya

Elini veren kolunu kaptırıyor
Hergün yeni bir tuzak çıkıyor
Herkes eski günleri mumla arıyor
Bizi bizden aldı sosyal medya

                         Mustafa AKSU...
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Utandım

                  UTANDIM
Yine dün gece düştün aklıma
Uykuya dalıp sana gelmeye utandım
Bedenim hergün benden giderken
Sana derdimi anlatmaya utandım

Her zamanki gibi sessizce önümden  geçerken
Dilime düşenleri sana anlatmaya utandım
Yüreğimdeki dağlara karlar yağarken
Üşüdüğümü sana demeye utandım

Her gece kapında sabahlarken
Ben geldim demeye utandım
Odanın ışığı yanıp sönerken
Aç kapıyı demeye utandım

Yokluğun ömrümden ömür çalarken
Sensiz yapamıyorum demeye utandım
Tabipler yarama çare ararken
Dermanım onda demeye utandım

Kurak topraklardaki ümitlerim solarken
Can suyum sensin demeye utandım
Beklediğim bu caddelerde biçare dolaşırken
Seni kaldırım taşlarına   sormaya utandım

Bir ömür böyle ümitle sabır arasında geçerken
Ha bügün ha yarın gelirmi diye beklerken
Yolun sonu artık görünmüşken
Her duamda seni  mevladan dilemeye utandım...
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Vur Mehmedim Vur

Vatan toprağına göz dikenleri
Kardeş görünüp düşmanlık besleyenleri
O bu diye bizleri bölmek isteyenleri
Vur Mehmedim vur toprak aşkına vur

Koyun postuna bürünüp düşmanlık edenleri
Gündüz kardeş olup gece silah çekenleri
Bayrağın gölgedinde yaşayıp küfür edenleri
Vur Mehmedim vur bayrak aşkına vur

Milletin ekmeğini yeyip haince tuzak kuranları
Yüzümüze gülüp ardımızdan vuranları
Fırsat bulunca kuyumuzu kazanları
Vur Mehmedim vur vatan aşkına vur

Ağlayan anaların döktüğü göz yaşyaşlarına
Öksüz yetim kalan çoçukların hatrına
Milletin ettiği dualar ulaşınca semaya
Vur Mehmedim vur Allah aşkına vur

Binlerce yıldır emanettir bu vatan bize ecdattan
Medet umarız biz sadece yüce yaratandan
Göz diken varsa ülkeme oradan buradan
Vur Mehmedim vur Allah aşkına vur

Söz konusu vatansa gerisi teferruat tır bizim için
Ölürsek şehidiz kalırsak gazi analar yetiştirdi bizi bu günler için
Her  zaman her yerde can alır can veririz vatan toprak için
Vur Mehmedim vur şehitler için vur

Aş susuz kalırız ama topraksız vatansız yapamayız
Namerde boyun eğmektense her şeyimizle cenge koşarız
Biz Malazgirt ten Çanakkale ye esareti kabullenmeyen ecdat torunlarız
Biz kanımızın düştüğü toprağı fethetmeden bırakmayan bir milletiz
Vur Mehmedim vur Allah aşkına vur
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Ya Rab Hangi Yüzle Gelelim Sana

           HANGİ YÜZLE GELEYİM
Tatlı geldi yalan dünya hakkıyla amel edemedik
Ha bugün ha yarın derken sana gelemedik
Ezanlar okunurken çağrıya kulak veremedik
Ya rab hangi yüzle gelelim sana...

Her gün birisi göçüp giderken ibret alamadık
Hoş göründü oyun eğlence huzura varamadık
Dalınca dünyaya Rasulullahın sünnetine sarılamadık
Ya rab hangi yüzle gelelim sana...

Yaşımız küçük diye sıra bize gelmez sandık
Verilen her salaya kulak tıkadık
Oysa ecelin yaşa, mala mülke bakmadığını çok geç anladık
Ya rab hangi yüzle gelelim sana...

Ramazan gelince bahanelere sığınarak kaldık
Zekat deyince fakirin fukaranın halinden anlamadık
Zenginin malında fakirin hakkı var ayetini duymazdan geldik
Ya rab hangi yüzle gelelim sana...

İlk sorgunun  namazdan olacağını bile bile kılmadık
Kılınca huzuru  bulacağımızı geç anladık
Hesap günününde kimse kimsenin yükünü almaz ayetini tutamadık
Ya rab hangi yüzle gelelim sana...

         Mustafa AKSU...
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