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Başka

Bakışların mahsun kendi haline,
Kimse su dökemez senin eline,
Baharda süslenişin benzer geline,
Dağınla taşinla heybetin başka,

Ovaların dümdüz çayırın halı,
Suların çağlayan yoktur emsali,
her tarafın zenginlik, bereket dolu,
Akarsuyun, kaynağınla heybetin başka,

Kıraç tarlaların dik yokuşların,
Dağ gibi kayalar, renk renk taşların,
Sevgiyle kucaklar o bakışların,
Sevgiliye bakışınla, heybetin başka,

Nerede bu bolluk, bu güzellikler,
Nerede bu çiçekler, bu yeşillikler,
Nerede bu bağlar, bu üzümlükler,
Yeşilliğin, çiçeğinle, heybetin başka,

Bakmaya doyamam, hayranım sana,
Tüm güzellikler sende yanyana,
Allahıma şükrediyorum vatansın bana,
Senin güzelliğinle hürmetin başka.
                                                               (05.04.1995)

Osman Mertoğlu
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Bilmem

Zaman su misali geçti durmadan
Çok yıllar bekledim seni görmeden
Felek sillesini daha vurmadan
Gönlümün çiçeği açar mı bilmem.

Çok yanlışım var dır bilmeden
Hatalarımızdan hiç ders almadan
Ömrümün sonuna daha gelmeden
Gönlümün çiçeği açar mı bilmem.

Çok çalıştım ama sensiz olmadı
Sensiz bu bedende derman kalmadı
Kahpe felek yüzümüze gülmedi
Gönlümün çiçeği açar mı bilmem.

Sensiz buralarda derbeder oldum
Bulurum ümidiyle burada kaldım
Sıhhatim bozuldu çok yara aldım
Gönlümün çiçeği açar mı bilmem.

Osman MERTOĞLU
12.02.1990

Osman Mertoğlu
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Bir Ümit Diyerek Koştum

Yollar uzun git,git bitmiyor
Otobüs duruyor sanki gitmiyor
Aldığım nefesim bana yetmiyor
Bir ümit diyerek, koştum yanına.

Hasta haberin bana ulaştı
İçime kor gibi bir ateş düştü
Sarsıldım bir anda dilimse sürçtü
Bir ümit diyerek, koştum yanına.

Vardım nihayet eve ulaştım
Doğruca anamın yanına koştum
Anladım durumu ben benden geçtim
Bir ümit diyerek, koştum yanına.

Bırakıp gitmişsin beni görmeden
Rahata ermişken hiç gün görmeden
Doğacak torununu bir kez sarmadan
Bir ümit diyerek, koştum yanına.

28.11.1983

Osman Mertoğlu
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Cevabını Bilmiyorum

Her melanet önce benden
Böyle devralmadım dedemden
Hesabını sorsam kimden
Cevabını bilmiyorum

Kime sorsam herkes ağlar
Bu acılar yürek dağlar
Yandı bütün ormanlar
Cevabını bilmiyorum

Hayatımdır benim orman
Bu vatana canım kurban
Osman olsa buna derman
Cevabını bilmiyorum

Osman Mertoğlu
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Derinliğin Sorusu

Hayatımız dopdoluydu
Hüsran eyledin
Yapacağın bu muydu
Gönül neyledin.

Pişman oldum bin kere
Sen hep böyle miydin
Hatalıyım ki ne çare
Gönül neyledin.

Bahar geldi derken
Tufan eyledin
Tam kavuştuk derken
Gönül neyledin.

Bir tatlı söz diye
Acı söyledin
Nasıl yaptın, niye
Gönül neyledin.

Osman MERTOĞLU
30.09.1989

Osman Mertoğlu
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Didaktik

Akıl fikir kar eylemez
Düşünecek hal mi kalmış
Kimse görmez kimse bilmez
Gözlerinde fer mi kalmış.

Bin bedbaht bin derbeder
Her gün tasa her gün keder
Avutuyoruz kendimizi
Bu sıkıntı bir gün biter.

Ben büyük olmayayım
Sevgim büyük olsun yeter
Sararıp da solmayayım
Aşkım  yüce olsun yeter.

Osman MERTOĞLU
1992

Osman Mertoğlu
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Doğa

İlkbahar da uyanırsın
Rengarenk boyanırsın
Sevdaların anasısın
Toprak sensin sen umutsun.

Donatırsın ovaları
Gelin gibi şu dağları
Süslüyorsun her tarafı
Umut sensin sen dileksin.

Zamanla hep değişirsin
Nede tatlı sevişirsin
Kalbimdeki bir neşesin
Aşkım sensin sen neşesin.

Bu dünyada yaşayanlar
Seni sever tüm canlılar
Yokluğunu göstermesin
Yaşam sensin sen kadersin.

Osman MERTOĞLU
01.10.1989

Osman Mertoğlu
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Ekinoks

Neden inkar edersin sen bunu
Gündüz bitmeyince gece olmuyor
Güneşin doğuşu karanlığın sonu
Kış gitmeyince bahar gelmiyor.

Canlı ne varsa hepsi ölecek
Yaşayanlar ölüm tadın alacak
Bu gizemde hakikati bulacak
Kimileri ölürken kimileri doğacak.

Görürsün ki  hepsi sırayla
Sırası bozulmaz yapsan tuğrayla
Kanunlar konmuş ebed yasayla
Dikkat et kendine kalma tasaya.

Doğaya bakarsan anlarsın bunu
Akamet  olmazsa hasadın sonu
Eğil,kulak ver derindir konu
Her şey geçici fani dünya bu.

Osman MERTOĞLU
20.08.1994

Osman Mertoğlu
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Ey Sevdiğim

Bana can veren,
Yaşamamı isteyen,
Beni benden dileyen,
Sevgi senin ey sevdiğim.

Bana hayat bağışlayan,
Doğru yolu gösteren,
Beni aşkla yaşatan,
Sevgi senin ey sevdiğim.

Hayat veren can veren,
Damarlarıma kan veren,
Bana bunca yıl veren,
Sevgi senin ey sevdiğim.

Kalbim seni istiyor,
Gönlüm seni diliyor,
Bunca hatama rağmen,
Aşkım sende diriliyor.

Biliyorum yanlışım çok,
Affet beni, sana yüzüm yok,
Karnım nimetinle tok,
Sevgi senin ey sevdiğim.

                                         (01.10.1989)

Osman Mertoğlu
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Gerçek

Herkes bu dünyadan, bir bir giderken,
Sakın burada, kalırım sanma,
Gördüğün,  ihtişama  sakın aldanma,
Valizi hazır tut, göçüp gidersin.

Gençti, yaşlıydı, ayırt etmiyor,
Bu çile, bu dünyada bitmiyor,
Vakit geldi ise, hiç fark etmiyor,
Valizi hazır tut, göçüp gidersin.

Ne yatırım yapmışsan, dönüp bakarsın,
Hayırmış, şermiş, hesap yaparsın,
Sonra bu dünyaya, gözün kaparsın,
Valizi hazır tut, göçüp gidersin.

                                     Osman  MERTOĞLU
                                     10.08.2006

Osman Mertoğlu
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Göremedim Seni

Neden haber  etmedin,
Gittiğini söylemedin,
Bana hoşça kal, demedin,
Aradım, gittiğini bilerek.

Bana selam söylemişsin,
Sonra gül göndermişsin,
Aldım gülünü, kokladım,
Onu, kalbime sakladım.

Her zaman kalbimde yerin,
Gönlümde sevgin çok derin,
Seni arar yokluğunda, gözlerim,
Sabırla hep, yolunu beklerim,

                               Osman MERTOĞLU

                                09.08.2006

Osman Mertoğlu
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Hasret

Gözlerinin içine baktığım zaman
Engin denizlere dalar çıkarım
Azgın dalgalara kapıldığım an
Çaresiz ummanda batar gibiyim.

Ne de güzel olmuş tel tel saçların
Fark edilmez mi  hilal kaşların
Şimşekler çakan o bakışların
Sıcağından kavruldum yanar gibiyim.

Özleminden aşkım gözlerim doldu
Sonunda bu talih bize de güldü
Bir sabah çıkıp yanıma geldi
Mutluluk tan uçan kuşlar gibiyim.

Osman MERTOĞLU
1989

Osman Mertoğlu
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Hazırla Yolluğunu

Ne olursan ol, ayırım yoktur,
Kazandığını sanıp, aldanan çoktur,
Herkes eşit olur, orada denktir,
Hazırla yolluğun, orda beklesin.

Dağ gibi yiğitler, geldi geçiyo,
Bu dünyadan artık, herkes göçüyo,
Dayanmaz yürekler, bunca acıya,
Hazırla yolluğun, orda beklesin.

Ne var, ne yok, burda, bırakma,
Gününü,  gün edip, kendini yakma,
Bir cahillik ettik, başıma kakma,
Hazırla yolluğun orda beklesin.

Yola giderisen nafakan nerede,
Naçar kalmayasın sakın, ha orda,
İmdada yetişir olursa darda,
Hazırla yolluğun orda beklesin.

Osman Mertoğlu
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İstesem de yapamıyorum

Bu gün düşünmeden,  sorunlardan uzak olmayı,
Kendimi bırakayım diyorum, rüzgarın esintisine
Bütün gerçeklerden soyutlanıp,düşler alemine dalmayı,
İstesem de yapamıyorum,gerçek alemden kopamıyorum.

Hayatın zulmünden kaçmayı,enginlere yelken açmayı,
Kanatlanıp kuş gibi uçmayı,hayal aleminde dolaşmayı,
Kumlara sere serpe uzanmayı,güneşte bronzlaşıp yanmayı,
İstesem de yapamıyorum,gerçek alemden kopamıyorum.

Neden böyleyim anlamıyorum,gerçek olanı yok sayamıyorum,
Can,Canan,Canlar incindikçe kahrolur,ona yanarım,
Neden böyleyim anlamıyorum,bunlara kendimce cevap ararım,
İstesem de yapamıyorum,gerçek alemden kopamıyorum.

Osman Mertoğlu
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İzin ver ne olur

Sevgimi sana, gösteremedim,
Zaman, gelip geçmiş kestiremedim,
Bu nefsimi, hala susturamadım,
İzin ver ne olur, seveyim seni.

Yola niçin çıktım, nereye koştum,
Avare dolandım, çok dağlar aştım,
Sonunda dipsiz, bir kuyuya düştüm,
İzin ver ne olur, seveyim seni.

Onca yıllar geçti, uyanamadım,
Geldi geçti ömrüm, nasıl aldandım,
Hayatım, böylece sürecek sandım,
İzin ver ne olur, seveyim seni.

Dalga dalga, hayatım gözümden geçti,
Kanatlandı ömrüm, kuş oldu uçtu,
Değerlendiremedim, fırsatlar kaçtı,
İzin ver ne olur, seveyim seni.

Bu sevgiyi ne olur, çok görme bana,
Çıkmadan daha, yüce divana,
İsmini haykırsam,bütün cihana,
İzin ver ne olur,seveyim seni.

                                                                 Osman MERTOĞLU
                                                                   19.08.2006

Osman Mertoğlu
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Ne İstiyorum

Yarınım ne olacak diye düşünmediğim,kaygı duymadığım,
Dost bildiklerime sonuna kadar güvenmeyi,onlardan şüphe etmemeyi,
Tebessümle insanlara günaydın,merhaba diyerek selamlaşmayı,
Bir dünya istiyorum,insanların güler yüzlü olduğu.

Hakkı hak batılı batıl bilen, içinde sahtekarlık olmayan,
Her söyleneni iyi kabul edip, kötüye yormayan,
Yardımseverlerle dolu,içinde kötülük bulunmayan,
Bir dünya istiyorum,insanların güler yüzlü olduğu.

İçin de kin,nefret art niyet olmayan,acı keder bulunmayan,
Gözlerinize baktığınızda içinizi bir huzurun kapladığı,
Dağlar misali yüce,ama erişilmesi zor olmayan,
Bir dünya istiyorum,insanların güler yüzlü olduğu.

Osman MERTOĞLU
07.08.2006

Osman Mertoğlu
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Nisyan

Bir sevgi seline kapılıp gittim
Unutayım derken daha da bittim
Birazcık sevgine bin daha kattım
Unutmak istiyorum sevgilim seni.

Sevdana gel diye kalbimi açtım
Gözlerimin yaşından sel diye kaçtın
Çağladım aşkınla sonunda coştum
Unutmak istiyorum sevgilim seni.

Biçare kalmışım bu ıssız yerde
Seni sevdiğim için girdim bu derde
Şimdi hayallerim,düşlerim nerede
Unutmak istiyorum sevgilim seni.

Kalbimi açmam suç muydu sana
Günlerce bekledim çıkıp yoluna
Aşkın fermanını asıp boynuna
Unutmak istiyorum sevgilim seni.

Osman MERTOĞLU
15.02.1990

Osman Mertoğlu
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Niye Geldim Buralara

Dağ’ı taşı aştım geldim,
Burasını cennet bildim,
Ser sefil Orta’da kaldım,
Niye geldim buralara.

Köyüm benim Anadolu’m,
Toprak olsun varsın yolum,
Kırıldı kanadım kolum,
Niye geldim buralara.

Çiçeği kopartırsan solar,
Kalmaz artık o kokular,
Bülbül başka dala konar,
Niye geldim buralara.

Köyüm artık hayal oldu,
Burada  ömrümüz doldu,
Daha geriye ne kaldı,
Niye geldim buralara.

Saçıma düşen aklarım,
Heba oldu dileklerim,
Burada sonu beklerim,
Niye geldim buralara.

                                                                                    Osman MERTOĞLU

                                                                                             07.08.1983

Osman Mertoğlu
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Özlem

Bu gün yine seni düşünüyorum
Sensizliği yudum,yudum içerek
Seninle olmak, sana kavuşabilmek
Ve seni bulabilmek için yazıyorum.

Hüzün sarıyor akşamları gönlümü
Sensizlikte kaybettim ben gülümü
Dalarım hülyalara, yine sensiz
Yokluğunda uyanırım,çaresiz.

Seviyorum seni bütün benliğimde
Kahroluyorum yalnızlığımın zirvesinde
Özlüyorum kara sevdam elimde değil
Çaresizim ağlıyorum sensizliğime.

Artık sensiz yaşadım demiyorum
Çünkü hayallerinle başbaşayım
Şimdi hayallerini de seviyorum
Ona sevdamı anlatıyorum.

                                    Osman MERTOĞLU
                       19.11.1981

Osman Mertoğlu

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Seni Seviyorum

Oysa o, her dakika her saniye,
Benden bekliyor biliyorum
Seni   çok, çook,seviyorum dememi,
Ama ben ona sevdiğimi, söyleyemiyorum.

Bunu söyleyememenin sıkıntısı,
Öyle büyüyor ki içimde,daralıyorum,
Patlayacak gibi oluyorum,sıkılıyorum
Hala onu sevdiğimi söyleyemiyorum.

Söz verdim kendime söyleyeceğim dedim,
Bekledim sabırla onun gelmesini,
Gözlerinin içine bakarak,haykırdım,
Ona söyledim, seni seviyorum,seni seviyoruuuuuuum.

                                                          Osman MERTOĞLU
                                                           29.07.2006

Osman Mertoğlu
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Serzeniş

Hep ezildim hep itildim
Doğruluktan,hep atıldım
Garipler kervanına katıldım
Niye geldim buralara.

Üç beş kuruş kazanırım
Talih çarkın döndürürüm
Ben de mutluluğu bulurum
Diye geldim buralara.

Çoluk çocuk rahat olur
Buralarda huzur bulur
Biz de yaşasak,sanki ne olur
Diye geldim buralara.

Düşündüğüm hiç olmadı
Kesemde kuruş kalmadı.
Bana bir şans tanınmadı
Niye geldim buralara.

Çalış çabala sonumuz yok
Aç gezeriz,deriz ki tok
Heba olduk ezildik çok
Niye geldim buralara.

Sevgi saygı rafa kalktı
İnsanlığa yara açtı
Dönemedim çok ıraktı
Niye geldim buralara.

Güven itimat ölmüş
Dost ağlayıp düşman gülmüş
Acı öten hep bülbülmüş
Niye geldim buralara.

Osman MERTOĞLU
19.06.1992

Osman Mertoğlu
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Severim

Kalbin ne kadar taş kesilsede,
Hayat ne kadar zalım olsada,
Seni sevmek suç, suçum idam olsada,
Ölene kadar yine seni severim.

Elimi kolumu zincir ile bağlasalarda,
Görmesin diye gözlerimi kapatsalarda,
Sevmesin diye kalbimi dağlasalarda,
Ölene kadar yine seni severim.

Her zaman kalbimde yeşeren filiz,
Damarımda dolaşan kansın tertemiz,
Kaybolsun kötülükler şenlensin gönlümüz,
Ölene kadar yine seni severim.
                                                          (30.09.1980 içel/mut)

Osman Mertoğlu
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Uzaklardan Gelen

Ben bir çiçek olsam sen de bir arı
Gelip dallarıma konar mısın ki
Çok uzun zamandır görmedim yarı
Kapına gelsem tanır mısın ki.

Yardan ayrı kalmak acı veriyor
Yüreğimi hüsran bulutları sarıyor
Uzaklara bakarken gözlerim dalıyor
Kapına gelsem tanır mısın ki.

Sabah akşam aklımda sensin
Sevgilim inan sen çok güzelsin
Sana bakarken der misin,gelsin
Kapına gelsem tanır mısın ki.

Aradan çok yıllar geçti
Kimisi duruyor kimisi göçtü
Zaman belki de bizi çok aştı
Kapına gelsem tanır mısın ki.

Osman MERTOĞLU
20.08.1994

Osman Mertoğlu
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Üzme beni

Bunca  emek verdim, çok çile çektim,
Huzuru rahatı artık terk ettim,
Kalmadı gücüm ben artık bittim,
Beni daha fazla, üzme sevgilim.

Kalbim senin için çarpıp dururken,
Gözlerim her yerde seni ararken,
Yarınlarımız için hayal kurarken,
Beni daha fazla üzme sevgilim,

Çok  seviyorum seni, kalbimi açtım,
Bütün benliğimle, ben sana koştum,
Dertle kederle kendimden geçtim,
Beni daha fazla üzme sevgilim.

Osman Mertoğlu
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Üzme Sevgilim

Çok seviyorum seni kalbimi açtım
Aşkın şarabını ben çoktan içtim
Ben ben değilim bundan vazgeçtim
Beni daha fazla üzme sevgilim

Bütün benliğimi emrine verdim
Seni doyasıya sevmekti derdim
İstemem deseydin çekip giderdim
Beni daha fazla üzme sevgilim

Osman Mertoğlu
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