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Gariplerin hayatı satranç gibi damalı
İlk hamlede nedense ileri sürülen o
Kader hırkası giyer siyah beyaz yamalı
Adalet yırtılınca hedefte görülen o
Göğ ekinli tarlayı tutar orakla biçer
Bir ömür harmanını gam taşıyla geçer
Hele kanı akmasın kızıl şerbeti içer
Çepeçevre etrafı dert ile örülen o
Yaksa içini sevda gık deyip sesi çıkmaz
Şükreder her haline isyan edip de bıkmaz
Kaybetmez gururunu izzetinefsi yıkmaz
El alem pür neşede defteri dürülen o
Kafkasi
Osman Onuktav
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Açıyorsun yarayı
AÇIYORSUN Y/ARAYI
Sakın! hançer görmesin açtığın o yarayı
Kinini kıskanır da sen hâla vuruyorsun
Dikiş tutmasın diye, açıyorsun arayı
İstediğin kalbimse, boş hayal kuruyorsun
Hem kendin hem beni boşuna yoruyorsun
Aşk şarabın içine tortuların katmışsın
Çekip çekip kafayı cakanı da satmışsın
Kaşın yay kirpiğin ok karavana atmışsın
Ruhuma dokundukca yardıkça yarıyorsun
Belki de ümitsizce bir şeyler arıyorsun?
Seyre dalmış el alem izletme çek fişini
Kader ile anlaş da bitir artık işini
Vurup kadehe kutla hayattan gidişini,
Loş ışık gölgesinde ne de hoş duruyorsun
O yılgın yüreğine adres mi soruyorsun?
Gençliğin hızlı geçer direnemez alımın
Yaş kemale erince kalır mı ki çalımın
Kıvılcımlar saçsan da çabuk söner yalımın
Bu endam bu tavırla ne işe yarıyorsun?
Deştikce yüreğimi incitip kırıyorsun
Yemyeşil yaprağına hazan vurdu sarardın
Gönlüne gece çökmüş karardıkca karardın
Doğsa güneş üstüne Kafkasi’ye zarardın
Verdiğin ıstırapla sonuca varıyorsun
Hallerine ağlarken en saçın tarıyorsun

Osman Onuktav
Kafkasi
21/01/2017
Osman Onuktav
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Adam gibi adamız
Zulme karşı direndik, eğmedik başımızı
Mazlumdan taraf olan, adam gibi adamız!
Bozulmuş her düzene kaldırdık kaşımızı,
Zalime korku salan, adam gibi adamız!
Namerde kıyam olduk, diz kırıp da çökmedik
Menfaatler uğruna boynumuzu bükmedik
Kırılsa da kolumuz yaprağını dökmedik
Kendi dalında solan, adam gibi adamız!
Karanlık mahzenlere, attılar Yusuf olduk
İnandık iman ettik benliğimizi bulduk.
Kutsal dava yolunda yalnız Allaha kulduk
Beş vakit namaz kılan, adam gibi adamız!
Kurdular pusuları sarıldı etrafımız
Binlerce canı verdik bozulmadı safımız
Darağacına gitsek esirgenmez lafımız,
Alnı lekesiz kalan, adam gibi adamız!
Teraziye çıksak da daramız da şaşmadık
Gönülleri fethettik, haddimizi aşmadık
Türlü oyun oynandı, yanlış yöne koşmadık
Dürüstlük de yol alan, adam gibi adamız!
Aşkta müebbet yedik, mahpuslar da beslendik
Alaturka şarkıyla sevdalandık, hislendik
Üç hilâlden taç yapıp, al bayrakla süslendik
Umutla ufka dalan, adam gibi adamız!
Vatanı savunurken, aniden çıktı bir it
Kanımızla besledi, yavşakları etti bit!
Bizler tavır koyunca namımız oldu yiğit
Bunlara karşı gelen, adam gibi adamız!
Teşbih gibi dizildik, ip kopunca savrulduk
İmame hakka gitti, kor ateşte kavrulduk
Bir ‘’Bilge’’nin peşinden, gide gide yorulduk
Başbuğu lider bilen, adam gibi adamız!
Kaderimize gülen, adam gibi adamız!
Kafkasi
Söylenecek ne varsa yazılmış dizi dizi
Tarihe not düşülmüş böyle bilsinler bizi
Ömrümüz geçer ama silinirmi hiç izi
Bu dünya bize yalanadam gibi adamız. Y@ren. Teşekkürler
Dost Kalem
Hiç arkadan vurmadık bilmedik kahpeleri
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Içimiz dışımız bir yazmadık sahteleri
Gün oldu çekip aldık takılan maskeleri
Ömrümüz olsa talan, adam gibi adamız. Aşkar. Teşekkürler
Osman Onuktav
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Ağlayan şebek
AĞLAYAN ŞEBEK!

Postu çıkarına yere serenler!
Ağlayıp sızlayıp aldı bir anda!
Gülen/i zat sayıp elin verenler!
Gün geldi bak mahrum kaldı bir anda!
Ağlaya ağlaya gözyaşı bitti!
Okyanusu geçip öteye gitti!
O Amerika’ya bağlı bir itti!
Hırlayıp paçaya daldı bir anda!
Kıtadan kıtaya zıplar bu şebek!
Havlaya havlaya kudurdu köpek!
Doğurdu yurdumda onca piç bebek!
Sokağa caddeye saldı bir anda!
‘’Bidat ehli ‘’ imiş çıktı defolu!
Seçti ihanete giden bir yolu!
Askeri polisi asayiş kolu!
Ansızın düdüğü çaldı bir anda!
Ektiğin ne varsa tutmadı tohum!
Kafkasi diyor ki hey gidi mevhum!
Ellerin havada dilinde ham hum!
Örgütün belayı tepti bir anda!
Osman Onuktav
02/07/2016
Osman Onuktav
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Ali'ye
ALİ/YE
Aş erdiğin hıyarı soydum içine koydum
Vızla/yarak yedikce zevk aldın ya Ali/ye
Kıçı acımtıraktır oydum kıçını oydum
Tuzla/yarak yedikce zevk aldın ya Ali/ye
Sokup çıkarıyorum suyu yere damlıyor
Dere/ne yol alırken kim önünü kumluyor?
Çok mu acı çektin de bir yerlerin zomluyor
Sızla/yarak yedikce zevk aldın ya Ali/ye
Belli hoşuna gitmiş hergün hergün özlersin
Çıkıp geleyim diye yolarımı gözlersin
Hıyar az gelmiş sana acur versem közlersin
Buzla/yarak yedikce zevk aldın ya Ali/ye
Kafkasi
Osman Onuktav
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Allah’a Sığın
Ya Allah’a kulluk eder yanına gülle gidersin
Ya İnsana köle olur yanına iple gidersin!
***

Dünya kula bir yoldur
Kavramhem sağ hem soldur
Nimet ararsan boldur
İçip Allah’a sığın
Geçirme boş zamanı
Yaşa bu güzel an’ı
Rehber olan Kuran’ı
Saçıp Allaha sığın
İman dolu özünü
Işık gören gözünü
Bağdaş kuran dizini
Açıp Allaha sığın
Alemde değilsin tek
Şükür et tesbihin çek
Yarına doğruluk ek
Biçip Allah’a sığın
Haram yemeğe koşma
Kör nefse uyup coşma
Günah işleyip taşma
Kaçıp Allaha sığın
Helâlin olan eşi
Eğik olmayan başı
Dost olan arkadaşı
Seçip Allaha sığın
Şeytana uyup kanma
Hesap günü yok sanma
Sırattan düşüp yanma
Geçip Allah'a sığın
Kafkasi
25/Şubat/ 2015
Osman Onuktav
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Anadolu beyitler
Anayurdumuz Anadolumuz, adını duyunca içimizin ılıdığı gözbebeğimizin büyüdüğü bu
yurda bu vatana çağdaş kalemler olarak, yürek sesimiz kalem duygularımız
mürekkep olur, beyaz sayfalara damla damla düşer, düşerde göl olur, nehir olur
akar ırmak ırmak derya olur ummana ulaşır..
Anadolu beyitler sayfasına duygularını düşen
Serap Irkörücü
İsmail SAĞIR
Nermin Seyratlı
Kemal Bölükbaşı
Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA
Bülent ARKAN
Nurten IŞILAK
Bülent BAYSAL
Ömer Gündoğan..
Kalemlere çağdaş kalemler grubu adına teşekkür eder. Okuyup yorumayan bütün
dostlara da selam eder saygıalr sunarım..

ANADOLU (Beyitler)

Hainler öbek öbek ötüyor bucağında
Ağlıyor Ana/dolu şehitle kucağında,,,,,,,Kafkasi
Oysa onların hepsi birer ana kuzusu
Canilerini sarsın şimdi ölüm korkusu........Serap Irkörücü
Bu Anadolu nice sahte kahraman gördü,
Türk askeri hepsini cehennemine sürdü...... İsmail SAĞIR
Anadoluyu kurduk Edirne’den ta Van’a
Ezanları okuduk şerefe den tavana...... Kafkasi
Bağrında evliyalar nice erenler pişti
Ardından Fatihler, Atatürkler yetişti.. Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA
Hainler sarmış yurdu, en tepeden aşağı
Elbet edecek millet, onları alaşağı -Nermin Seyratlı
Ah çeker Anadolu sızlıyorsa her yanı
Vesile olanların alınacaktır canı … Kafkasi
Her kim ki; yıkmak vardır özünde emelinde,
Bilsin ki; Ana/dolu, şehit var temelinde...'... Kemal Bölükbaşı
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Şan, şeref kaynar hep tüten her ocağında
Hilal olup kıvrılır Türk'ün al sancağında... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Evliyalar doğuran, güzelim Ana/dolu
Dünyaya örnek oldu, gösterdi doğru yolu............Bülent ARKAN
Oynanan oyun büyük, vicdan yoksunlarından
Ağlayan Ana/dolu yürekleri dağlanan… Nurten IŞILAK
Anadolu toprağına değer Türk’ün busesi
Ya şehitiz ya gazi hain duymaz bu sesi ……Kafkasi

Ucundan bir ucuna emanet her zerresi
Dile gel söyle Vatan başka cennet neresi.......Bülent BAYSAL
Ülkemin her yerinde şehidimin kanı var
Göz dikeni vur diye verilen ödevim var,,,,Ömer Gündoğan..
Ana dolum Mehmed'in yattığı son beşik
Erenler diyarıdır haine haram bu eşik.............. Bülent BAYSAL
Osman Onuktav
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Anadolu Toprağı
Türk yurdunu vatan yapar yıkılmaz sağlamdır yapı
Bayrağa kan verir tapar dikmez başka bayrak sapı
****

Bu yurdu kurmak için yürekler gelmiş aşka
Bir millet otağıdır Anadolu toprağı
Laz’ı Çerkez’i Kürdü arayan var mı başka
Türklerin yatağıdır Anadolu Toprağı
Her şehrinde yaşıyor medeniyet eşiği
Kucağında sallanır kültürlerin beşiği
Sahip çıkıp yaşattı sağlam tuttu keşiği
Tarihin kaynağıdır Anadolu toprağı
Dağı bağı ovası bölge bölge uludur
Denizler de incisi kara da gül doludur
Mazlumların sığınıp ısındığı çuludur
İslam’ın durağıdır Anadolu toprağı
Dört büyük kitap sende, hepsi dimdik duruyor
Hristiyan kiliseyi, Müslim Cami kuruyor
Gönül bağı kaybolan senden gönül soruyor
Cevherler ocağıdır, Anadolu toprağı
Âlemde bulunmaz böyle güzel bir vatan
Uğruna şehit olup gül bahçesinde yatan
Ay yıldız bayrağına kanıyla rengin katan
Gaziler bucağıdır Anadolu toprağı
Ecdadın kucağıdır Anadolu toprağı
Kafkasi
Osman Onuktav
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Aradım deyim
ARADIM DEYİM!
Dedim ölçüp biçem cümle alemi
Baktım ki harcanan pula dönmüşüm
Not almaya tutsam kara kalemi
Yanmış tüm anılar küle dönmüşüm
İsyan edip durdum cana dokundum
Yüreksiz gönüle uçup da kondum
Mevsim yaz olsa da buz tutup dondum
Estikçe poyrazım yele dönmüşüm
Kalburdan geçirdim ince eledim
Sıkı dokumaya iplik çiledim
Hakkımda hayırlı neyse diledim
Hayat tezgahın da çula dönmüşüm
Çıkarı olana ağayım beyim
Kendimi bulmaya aradım deyim
Dostların gözün de acep ben neyim?
Hep halis niyetli kula dönmüşüm
Yaren bildiğimle dert aşı içtim
‘’Payına ne düşsün’’? Azabı seçtim
Tarlaya ektim de ahu zar biçtim
Sulak topraklar da çöle dönmüşüm
Avar kimliğimle dolandım gezdim
Mazluma el atıp zalimi ezdim
İtildim kenara ayrılık sezdim
Kendi öz yurdum da ele dönmüşüm
Kendimi yaşama nasıl bağlasam
Yaksam alev alev yaram dağlasam
Dokunsa da biri zorla ağlasam
Birikti göz yaşım göle dönmüşüm
Osman Onuktav
Kafkasi
01/12/2016
Osman Onuktav
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Aranma Cahil
Ezbere konuşma cahilsin cahil
Eğitim almaya zaman arama
Gel vereyim dedim yok sende ehil
Artık uğraşamam aman arama!
Edebi, hayayı katleden katil
Ahlaklı ol dersem o sen de tatil
Değerin on para etmez bunu bil
Adına yazılmış ferman arama!
Önce Elif’i çöz sonra Ba’yı gör
Vav ol secdeye git beş vakit diz sür
Sevgiyi saygıyı yüreğine ör
Kirlenmiş ruhuna harman arama!
Güldürme kendine ettiğin gafla
Peynir yüklü gemi yürür mü lafla
Heybene koyduğun diz hele rafla
Paslanmış özünde güman arama!
Yalan dolan sözde doğru görülmez
Baykuş öten yere bina örülmez
Hesabı bitmeyen defter dürülmez
Tutuğun kalemde derman arama!
Seni adam sanıp sır da verilmez
Şu ülkü yolunda ser de verilmez
Gönül sarayımda yer de verilmez
Kirlenmiş ruhuna kurban arama!
Şeytana dost kılmış olmuşsun fesat
Kafkasi’ye çatma kalırsın kes/at
Dürüstlüğü ek biç toplarsın hasat
Kendinle barış ki düşman arama!
Kafkasi
16/01/2016
Osman Onuktav
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Artistler!
Bu vatanı seven yiğitse kişi
Yürekten körükler yakar ateşi
Seviyor görünüp kaçarsa eğer
Artistte yapıyor rol diye işi
Mazluma kapsını açmış bu yurt
Piyasaya dolmuş satılık mankurt
Safımıza girmiş sevmişiz meğer
Çakalın huyuna bürünen bozkurt

Senaryonun adı vatan haini
Roller arasından kapmış şahini
Her ihanetine verirsen değer
Alkışı bulunca çoğalır kini

Kafkasi
29/Nisan/2015
Osman Onuktav
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Asla Ülkücü Olmaz
Sen! Daha çok çekersin davanın zahmetini!
Zevki sefa gezenden asla ülkücü olmaz!
Çile nedir bilmeyen ne bilsin kıymetini!
Zoru görüp bezenden asla ülkücü olmaz!
Ülkünün eteğine sarılıp da tutmayan!
Arının kovanına el sokup bal yutmayan!
Ülküdaşa sırt verip yanında hiç yatmayan!
Kendine pay düzenden asla ülkücü olmaz!
Ocaklara gidip de edeble yaşamayan!
Bozkurtca uluyarak dağları aşamayan!
Ülküsünü hedefe inanıp taşımayan!
Bozuk olan düzenden asla ülkücü olmaz’
Her yokuş gördüğünde yorulup o an bıkan!
Kenara çekilip de havaya suya bakan!
Bindiği bu gemide can simidini takan!
İmdat deyip yüzenden asla ülkücü olmaz!
Bulanıkken nehirler suyun dibine batıp!
Topladığı çer çöpü tutup kenara atıp!
Yalaklık olsun diye üç-beş kuruşa satıp!
Metiyeler dizenden asla ülkücü olmaz!
Türk İslamı gönlüne işleyip dokumadan!
Kirlenmiş yüreğini İhlasla yıkamadan!
Dokuz ışık doktrini açıp da okumadan!
Başka sözler yazandan asla ülkücü olmaz!
Hizmet ehli insanı dışlayarak yerenden
Davayı fikirsizin ellerine verenden!
Biz değil ben diyerek muradına erenden!
Nefis yapıp azandan asla ülkücü olmaz!
Sloganlar ezbere nara atar Turan’dan!
Dini İslam’dır ama; haberi yok Kuran’dan!
Viski kadehlerine şeref diye vurandan!
İçip içip sızandan asla ülkücü olmaz!
Başbuğun, şehitlerin mirasını yiyenden!
‘’Ben eski ülkücüyüm’’ gömleğini giyenden!
Mafyaya özenerek vurduk,kırdık diyenden!
‘’Reis’’ olup ezenden asla ülkücü olmaz!
Ülkü denen gelini üzüp duran yarsızdan
Yüzsüzlüye dem vurup utanmayan arsızdan!
Onuru haysiyeti kazanmamış kârsızdan’
Renkli pullu sazandan asla ülkücü olmaz
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Kapı kapı dolaşan türlü türlü dönekten!
Vampir gibi kan emip vızıldayan sinekten!
Bozkurt postunu giymiş itden doğma enikten!
Böyle resim çizenden asla ülkücü olmaz!

Kafkasi’nin gördüğü yaşanana mealdir
Sessiz kalıp susarsa ülküsünü ihmaldir
Bunlar sözde ülkücü özleri başka haldir
Olmaz dedik! kızandan, asla ülkücü olmaz.
Bunlar yalan yazandan asla ülkücü olmaz.
Kafkasi
08/11/2015
Osman Onuktav
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Avar
Selam zulme karşı başı diklere!
Bu uğurda ölüm adındır AVAR.
Haykırırken sesin çıkar göklere
Hürriyet senin öz şanındır AVAR.
Vatanı sevmeyi öğütler dinin
İhaneti görünce çoğalır kinin
Yediğin mermide akar al kanın
Uğruna dökülen kanındır AVAR.
Ölümlü bedenle zevke daldığın
Ölümsüz davanla nefes aldığın
Yürüdüğün yol da başsız kaldığın
Derdine yanan sol yanındır AVAR.
Avar Osman der ki: Her gün yanarsın;
Seni sen yapanı, aşkla anarsın
Kanayan yaraya ilaç banarsın
Ağrıyan sızlayan canındır AVAR
Kafkasi
18/Mayıs/ 2014
Osman Onuktav
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Avar İmam Şeyh Şamil’e
Şiirin Hikayesi
ÇARLARI DİZE GETİREN DAĞLI.
Şeyh Şamil (1797 - 1871) 143. YıL Dönümünde Kafkas Kartalı olan İmam Şeyh Şamili
Rahmet Anıyoruz....
Şeyh Şamil ömrünü milletinin hürriyetine ve İslam illerinin bağımsızlığına adamış şanlı
bir mücâhittir. O, yirmibeş yıl aralıksız devam eden muharebelerde koskoca Rus
ordularını yenilgiden yenilgiye uğratmış, Moskof canavarına unutamayacakları tokatlar
indirmiştir.
Şeyh Şamil; Türk ve İslam milletine düşman olan bir devlete karşı verdiği
mücadelelerle sadece Kafkasya ve Türkiye’nin değil bütün hür dünyanın gönlünde yer
tutmuş bir kahramandır.
Mekanın Cennet Ruhun Şadolsun..

Acuna soyu Türk, Şeyh Şamil geldi
Alim’ler evliya’lar ona dersler verdi
İslam için yemin edip bade içti
Müslüman orduya imamlığı seçti
Bütün Kafkasya’nın Başbuğu Şamil’dir
Hürriyet isterken hayatı kamildir
Yurdun da hürriyet için çalışan o
İslam için kızıl Rus’la savaşan o
Rus’a baş eğmedi dağlarda bozkurtlar
Gökte ucan kartal zaferini kutlar.
Her haykırışında sözü hürriyet oldu
Kafkasya dağları mücahitle doldu
Kılıcı keskindi Rus kafirine karşı
Tekbirle yürüdü inletti hep arşı
Şamil; Adalette Ömer’in timsali
Şamil; savaşlar da sanki Hz Ali.
Hürriyet isteyen Şamil bir bozkurttu
Önünde diz çöken; Rus çarı ve lort’tu
Allah için savaştı Gazi makamına erdi
Medine-i kâbe’de Rahman’a can verdi
Türk İslam’a hizmeti Kafkasya’yı aştı
Türk’ün yüreğinde Şamil destanlaştı
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Dağıstan’lı Osman dağları aşıyor
Avar Mahlasıyla; Şeyh Şamil yaşıyor.
Kafkasi
04/ ŞUBAT/ 2014
Osman Onuktav
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Başka Aşktan Bana Ne
Gülü demet demet dermek istedim
Uzatıp bir buket vermek istedim
İnan ki Sevgi/lim güller bahane
Güllerin hasını görmek istedim
Peşine takılıp düştüm düşeli
Bir saray yaptırdım mermer döşeli
Gönül köşkü adres sade bir hane
Resmini çizdirdim yıldız köşeli
Sevdanla tutuştum yandım kül oldum
Savruldum çöllere izini buldum
Mecnun’dan Leyla’dan daha şahane
Ölümsüz bir aşkın özünü buldum
Sevmek suç ise kusura bakma
Dinle şu kalbimi müşküle sokma
Kafkasi aşk için olmuş divane
Şimşekler çakıp da kavurup yakma
Yıkılmış bu gönül zaten virane
Kafkasi
08/05/2015
Osman Onuktav
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Be Dostum
Muhabbet arıyorsan, düşsün yolun dergaha
İlim yanan mecliste pişmelisin be dostum
Niyetini halis tut ulaşırsın felaha
Amelinin peşine düşmelisin be dostum
Sevinçli olduğunda hüzünleri unutma
Geçmişe sünger çekip kendini hep avutma
Yanlış bildiğin söze ‘’doğru’’ deyip de yutma
Kendince irdeleyip deşmelisin be dostum
Zulmeti boğ kabında aydınlığı yay da gel
Hüsrana rıza verme zamanında estir yel
Tevekkül et Allah’a gözlerinden aksın sel
Azimle her engeli aşmalısın be dostum
Menzilin gönüllere kalbince yakın olsun
Tevazu hoşgörüyle etrafın yaren dolsun
Dupduru o yüreğin ilahi bir aşk bulsun
Umman olup aleme taşmalısın be dostum
Arzularına gem vur! her daim kaçmak iste
‘’Yönün nere’’? derlerse, Ahreti seçmek iste
Fani olan dünyayı köprü kur geçmek iste
Geçmek için sıratı koşmalısın be dostum
Hak yolunda Hu çekip coşmalısın be dostum
Kafkasi
25/04/2016
Osman Onuktav

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bedel Sayarım
Adı Hasret koyulmuş, ömrü yadel sayarım
Sevda paslı hançerle yaralar durur beni
Özlemini çeksem de aşka bedel sayarım
Vuslatı elden ele tutar savurur beni
Başım yastığa koysam yastık bile taş olur
Gözümü kırptığım an, kirpiğim de yaş olur
Dört mevsimin için de bana düşen kış olur
Zemheri geceler de yakar kavurur beni
İsyan ettim feleğe, nedir benim günahım?
Bir of çektim derinden arştan duyulmuş ahım
Gönül oyunların da ne vezirim ne şahım
Delirmek bir şey değil öldürür gurur beni
Dağ değil ki yarayım can bu can can taşıyor
Beden kendi halin de ruhum onsuz yaşıyor
Yarım asır durmadan yar peşinde koşuyor
Kavuştuğum o anda zamansız vurur beni
Yıkıldı bütün dünyam kendimi hiçe saldım
Ağardı saç sakalım bir deri kemik kaldım
Aklım zayi olunca girdim bir kalbe daldım
Sevgi ile besleyip Gönül'den korur beni
Kafkasi
Osman Onuktav
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Bedeli var
BEDELİ VAR
Gönül bahçesinde nice ot biter
Dikenleri batan gül kıymetlidir
Vuslatla yanmayan her aşk da biter
Bu yüzden Mecnun da çöl kıymetlidir

İman dedikleri sağlam kaledir
Koruyan gözeten onu mevladır
Şeytana uyanlar şerli beladır
İnancı çok sağlam kul kıymetlidir
Kamil olanların sözü bellidir
Arif olanların özü bellidir
Evliya ermişin izi bellidir
Hakka doğru giden yol kıymetlidir
Nereye giderse dünya aynıdır
Kısası uzunu bünye aynıdır
Devşirme değilse künye aynıdır
Doğruyu söyleyen dil kıymetlidir
İlim kâr eder mi? Olmayan başa!
Boşuna alemde yaşa ha yaşa
Vur çekiçle murca şekil ver taşa
Sanata yönelen el kıymetlidir
Zahmetsiz tarlanın harmanı olmaz
Çaresizce kalan dermanlar bulmaz
Arısız çiçeksiz petekler dolmaz
Onun için kovanda bal kıymetlidir
Kafkasi güvenme bahara yaza
Elinde olanla şükür et aza
Borç veren ister ki deftere yaza
Alnının teriyle mal kıymetlidir
Osman Onuktav
Kafkasi
15/09/2016
Osman Onuktav
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Bedeli var 2
’’BEDELİ VAR’’-2

Bu sevda yaktı beni, Leyla Mecnun biçimi
Soğuk rüzgâr estirir savurur çöle vurur
Anlatayım dedim de, kime döksem içimi?
Damla damla gözyaşım, birikir sele vurur
‘’Bedeli var’’ dediler, dert içine düşen ben
Hasretin ayazın da, kor ateşte pişen ben
Eyvallah çekip çekip kalbe çukur eşen ben
Yağmur yüklü bulutlar yağar da göle vurur
Vuslatı yordu beni gün be gün eriyorum
Onu yaşamak için candan can veriyorum
Geldi gelecek diye her gün gül deriyorum
Bülbüller kıskanır da feryadı güle vurur
Yalnızlığın resmidir çekilen onca gurur
Gönlüm de sensiz sessiz akan gözeler kurur
Diyorlar ‘’dayan diret’’ aşkta aranmaz onur
İsyan eder yüreğim sitemim dile vurur
Ettiğim yeminlere tövbe edip bozmadım
Hasretin ayyaş etti içtim içtim sızmadım
Hayaller viran oldu darımsam da kızmadım
Sazımı ele alsam çileler tele vurur

Kafkasi
Osman Onuktav
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Ben De Türk-islâm
Birazcık değişse de görüntümün siması
Değişmez sarf ettiğim sözlerimin iması.
İslâm benim ruhumdur, tenim Türk’ün aynası.
Hamurum saf topraktır, İman’dır öz mayası.
Güneş vurup erise yüce dağlarda karlar
Deprem olup açışsa yerin atında yarlar
İnlese de gök kubbe yıkılsa bütün yerler
Yıkılmaz yüreğimden Türk İslam’ın kayası.
Bak! Ağarttı saçımı bembeyaz oldu başım
Döküldü kirpiklerim, kalmadı siyah kaşım
Daha kırk beşindeyim yirmi gösterir yaşım
Türk İslam mührü yedim çıkmaz aslaboyası
Kanımı akıtsalar zafer İslam’ın derim.
Hedefim Kızıl Elma, Turan öz yurdum yerim.
Yaşlansam bile hâlâ bu yolda akar terim
Bedenime işlenmiş Türk İslam’ın oyası
10 Temmuz 2013
Osman Onuktav
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Ben Ki
Ben ki
Ben ki;
Hakkaniyete ahdetmiş asi bir kulum
Yalnız kalmayı göze alıp
Rabbe sığınan
Ömer’in Faruk ‘ça
Adalete nikah kıymış
Gazabı boşamışım üç talak ile.
Ben ki;
Bozkurtluğa ahdetmiş Bir Türk’üm
Dikince başımı gök kubbeye
Bir ilham ile ulurken şafak söker
Tanrı dağında,
Urallardan eser Vey’e koşarım
Kırk yiğidim Kur şad ile..
Ben ki;
Esaretsizliğe ahdetmiş asi dağlıyım
Şamil’ce Haykırırken hürriyeti
Yankı yapar Allah Allah diye
Kopar zincirlerin tek tek halkaları,
Yayılır düz ovaya
Hazar denizinden Nil’e akar
Özgürlük türkülerim
Ben ki;
İlahi Kelimetullah’a ahdetmiş mücahitim
Alem-i islam’a vazifeyi hak bilmiş
İntizamla nizam vererek
Ümmeti Muhammedin sevgisine
Mashar olmuş Alp-eren’ler ile,
üç kıtaya hükmetmiş
Çağ kapatıp Çağ açan Fatih,
Yavuz, Hükmünde Kanun/i ile
Ben ki;
Anadoluya ahdetmiş Milletim
Nasıl severim bir bilsen.
Sütcü imam’ı, Karayılanı,
Cephe de ki Meçhul Askeri...
Pir Sultanı, Yunus’u
‘’Ne olursan ol yine gel’’Mevlana’yı..
Hacı bektaş veli’yi…
Türkçe yazan.
Ozanım, şairim.
Cümlelerim tümleç kurar
ırmak olur..
Atsız akar Türk/eş olur.
Beni bir bilsen..
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Ben ki;
Cumhuriyete ahdetmiş Türk’üm
Emanet etmiş bana Atatürk’üm..
Özünde sözünde.
Ne mutlu Türküm…
Osman Onuktav
Kafkasi
Dost yürek
---Ben ki,
Bir ayağını Uhud’a
Diğerini Mabud’a mıhlamış bir kulum.
Vatan semalarında dalgalansın Al Bayrağım ahdinde,
Serilmiş bir çulum.
Medeniyetler beşiği Anadolum
Sevdanın Rahman kaynağına rahimdir solum.....martı
Osman Onuktav
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Ben Şeyh Şamil!
Ben! Dağlı Avar Türk’ü, Dağıstanlı Şeyh Şamil!
Ses versem yankı yapar ‘’ ya hürriyet ya ölüm’’
İnançla iman ettim başardım oldum nail
Diz çöktü hep karşımda Çar ve kardeşi zulüm
Özgürlük inancını esir alan zillete
Kılıç çekip kan döktüm Rus denilen illete
Hür ateşini yaktım kandaş olan millete
Teslimiyet vermedim ürktü her daim zalim
İlahi aşk uğruna her çileye talibim
Girdiğim her savaşta zaferimle galibim
Korku saldı düşmana, iki onluk kalıbım
İslam’ın sancağını taşıyacak bir kulum
Kanlı kama belimde öfkemse daha keskin
Emrimi vermişisem anam edemez teskin
Kafkasya kan ağlarken durulmaz miskin miskin
Hürriyeti nakşettim gönüllere sağ salim
Kafkasi ye öğüdüm Şamilce bir iz sürsün
Yalçın karlı dağlara at koşturup diz sürsün
Beş imamı andıkça şükür çekip yüz sürsün
İnandığı davayla Şamilce katsın çalım
Kafkasi
Osman Onuktav
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Berduş
BERDUŞ!
Dert peşime düşünce dermanım oldu berduş
Ak düştü saçlarıma gamım tasam çok benim
Yalpalanır bedenim ruhumsa zaten sarhoş
Sevdaya oruçluyum aşka karnım tok benim

Heybeme sığmayanı gönlüme depo ettim
Nerde kıraç kalp görsem onun dibinde bittim
Göz yaşıyla sulanıp kendi kendime yettim
Sahte yüzlü dostlara ihtiyacım yok benim
Kiminim kalbi taştı yüreğim ezdi gitti
Kimi domino gibi sırayla dizdi gitti
Kimi de değer buldu üstümü çizdi gitti
Eğri yayda gerilip doğru giden ok benim
Menzil uzakta olsa hedefim tam on iki
Benimle yol alanlar hep öteki beriki
Pekte taviz vermedim içim dışım hakiki
Acısı tatlısıyla yaşadığım şok benim
Bir suçlu arıyorsam işte suçlu tek benim
Osman Onuktav
Kafkasi
13/09/2016
Dost kalemler
İdeali olanla olmayan bir olur mu
Ömür dediğin varlık tükenmeden kalır mı
Düşmana selam versen bir dost gibi alır mı
Haddini aşan aşsın tek kapılı yek benim... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Teşekürler hocam
Mehtap buluta girdi, gecelerim karardı
Güneş de doğmasaydı günler neye yarardı
Daldan düşen yapraklar birer birer sarardı
Ömrün kışı göründü, yazım güzüm yok benim............Naime ÖZEREN
Teşekkürler öğretmenim..
Osman Onuktav
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Berk Olurum
Ay yıldız bayrağımı diksinler yıkık sura
Yere düşmesin diye ona direk olurum
Senden bile geçerim yarim bakma kusura!
Ben hürriyet aşkını ay yıldız da bulurum
Hak yolunda giderken baş ucuma sererim
Soldurmam al rengini kanımdan kan veririm
Nazlı nazlı süzülür ben göğsümü gererim
Gölgesinin altında rahat nefes solurum
Boyasın gök yüzünü rengini cihan bilsin
Onu seven kim varsa sığınacak han bilsin
Korku versin düşmana dostlarımız can bilsin
Çekemeyen olursa canlarını alırım
Dikildiğin her yerde ölümüne beklerim
Seni taşıyamazsam kırılsın bileklerim
Yazılmış destanına birde Türk/ü eklerim
Sazımın bam teline vurur vurur çalarım
Sen göklerde dalgalan gönüllü b/erk olurum
Kafkasi
Osman Onuktav
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Beyitler-1
BEYİTLER.- 1
SÖZLER
Sözlerini önce ölç, doğru çıksın dilinden
Ol hakikatten yana, tutma zalimin elinden
HÜRRİYET
Kafkasi! sür kıratı; zaman kısa yol uzun
Hürriyeti yakala yüreğinde sonsuzun
RENGİMİZ
Bütün renklere karşı; ülkücüdür rengimiz
Fikir terazisinde belli olur dengimiz
KEPÇE/ KELEPÇE
Millet kaşıkla yerken vekil kullanır kepçe
Hükümetin elinde dile gelir kelepçe
BEKLER
Ülkülerin ellerin de, Üç hilal tutup gül bekler
Sahipsiz ülkücüler, uzanacak el bekler
VARIŞ
Para kazanmak için bitmeyecek bu yarış
Mezarım iki metre, kefenim dokuz karış
RAFTA
Yalan bayağılaştı, doğruluk kaldı rafta
Mücevherin değeri belli olur sarrafta
RECETE
İman ile yaşamak; manevî reçetedir
İmansız yaşamaksa; , sümüklü peçetedir
İKİ YÜZLÜ
Destek olacağın yerde lâl kesilir susarsın
Otağımda yer, doyar; nefretini kusarsın
İnşallah
Ülküm senin inşallah yükselir bir gün tahtın
On beş yıldır gülmedi gelenle gülsün bahtın
İsmimiz
Boşuna uğraşmayın! yok edilmez cismimiz
Üç kıtaya hükmetmiş, var olan Türk ismimiz
Ay ışığı
Yanlızlık vurduğunda kapkaranlık geceye
Denize yansısa da sığmaz tek bir heceye
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

T/AŞTI
Ülkücünün sevgisi gönüllerinden taştı
Turan’a bağlandıkça ülküsü dağları aştı
YANKI
Her vakit uluyacak gök kubbeye bozkurtlar.
Kaçacak yankısından Türk düşmanı mankutlar
ŞEREF
Sağlam tut niyetini, sürünmesin her yerde
Şerefinle yaşa ki; muhtaç kalma namerde
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Beyitler-10
BEYİTLER-10
KİR
Beyaz sayfalar çileli, yazılanları oku bir! .
‘’Aydın’’ denen zibidinin, kaleminden akıyor kir!
RAZI GELİR
Ülkücüler kardeşse akmalı ülkü dere
Paçasını sıvamaz razı gelir kadere
BEŞ VAKİT
Her gün beş vakit sanal, ruhumuza zarardır
Günde beş vakit namaz, kılarsak ruha kârdır.
BEYİNLER.
Bu ne büyük çelişki, paylaşımlar pek yaman
Fikirsizce beyinler, resimler koskocaman…
VAR..
Kalem tutan elimde, askımın izleri var
Kalbim bir alevlense, yanacak közleri var
YATANIMIZ
Ruhumuza işlemiş; Bayrak ve Vatanımız,
Can verip de ölmeye, var onca yatanımız
ESEMEZ
Mert olanın yüreğine namert olan giremez.
Dağlar izin vermezse, rüzgar sefa süremez
OĞLUM
Ey Oğlum benzeme, garip garip tiplere
Çek hayatın resmini gönder gitsin toplara
HANLAR.
Bu milletten yetişti; padişahlar, hakanlar, Han’lar
Onlar yaptı; camiler, köprüler, hamamlar, hanlar.
Y/ETMEDİ
Ülküm için çağlarım dağ taş bana yetmedi
Ülküyü cezbetmeyen yürekler kar etmedi.
YÜCE
Davamı yazacağım, bir dağ ararım yüce
Bulamadım o dağı, davam dağlardan yüce.
BESMELE
’Besmele’ kutlu cennet hayırların başıdır.
Ruhların sığınağı, aç kalplerin aşıdır.
CÜCE
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Haksızlık karşısında adalet daim yüce
Siyasiler elinde hak hukuk kaldı cüce
Ülkü Taşımak
Ülkücü ülküsünü yüreğinde taşıyor..
Bozkurtça dağları birer birer aşıyor
ANA/DOLU
Hainler öbek öbek ötüyor bucağında
Ağlıyor Ana/dolu şehitle kucağında
KU/SURA
Aşk bayrağını diktim kalende ki bir sura
İçten fethettim seni bakma artık kusura
TARTILMAZ
Ülkü bir idealdir, kantar kursan tartılmaz
Hele kumaş sağlamsa, makas vursan yırtılmaz..
SEVGİ
Sevgi ummana benzer aşk sahil gibi durur
Köpüklenir sevgiler gelir kumsala vurur
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Beyitler-2
DOST
Samimi dost odur ki çağırmadan gelecek
Akan göz yaşlarını yere düşmeden silecek
NEFER
Hain ile savaşta ülkücüler neferdir
Davası için ölüm ne mübarek seferdir
SEFER
Hain ile savaşta ihtiyaç var nefere
Vatanını sevenler çıkmalıdır sefere
BAKIŞ
Turan özlenir durur hasretle her bakışta
Ülküm yazın buz tutar, yanıp kavrulur kışta
SENSİZ
Ey Başbuğum! sensiz, öksüz kaldık, duy bizi! ...
İzinde boynu bükük, yetimlerden say bizi! ...
EŞEKLER
Bütün değerlerimiz, yok oluyor zamanla
Eşekler yollarını, değiştirir samanla.
KAR/ANLIK
Lider makamındasın imanlı ol bir anlık
İman olan şuurda barınamaz karanlık
NEFES
Aldığım her nefeste soludum bu havayı
Ciğerime işledim yaşadığım davayı
UYANDIR
Savunduğun fikrini hakikate dayandır
Uyuyan bu milletin bilincini uyandır.
DAVA ORUCU
Ülkü söylesin dilin, boz artık orucunu
Onursuzun eline verme dava ucunu
DİL
Dilin uzunluğunu, her vakit kısa tut! ...
Geçit verme gıybete, söyleyeceğini yut! ...
YATTIK
Bağı bahçeyi verdik, tapusu ile sattık,
Geceleri oynayıp, güneş doğunca yattık.
SON ÇEYREK
Yaradan’a sığınıp hayır dilemek gerek.
Geçti ömrün yarısı.. Belki de bu son çeyrek
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.
YAR/E
Yarin bir güzel sözü, kalp gözümü aralar
Firar eder duygular dar gelir tüm dereler
FİKİRSİZ FAİŞE
Küfesi dolduğunda sıcak gelir köşesi
Bucak bucak dolaşır fikirsiz fahişesi
YABANCI
Çok kalıcı değiliz; bize bu alem hancı
Hepimiz misafiriz, ev sahibi (sanal) yabancı
ÜLKÜ ERLERİ
Ülkücü boyun bükmüş, mahkum olmuş serleri
Bir başbuğ bekleniyor, kurtaracak erleri.
HAVLAYAN İTLERE
Bozkurt ulumasını, itin öfkesi kesemez
Bozkurt izin vermezse, havlayıp da gezemez.
BOYNU BÜKÜK
Vatanın boynu bükük, ağrıyor her yanları
Buna vesile olanın, alınacak canları
DAVA YETİMLERİ
Davanın yetimleri hangi suçtan öldüler?
Ülkücüler ağlarken, vicdansızlar güldüler
Osman onuktav
Osman Onuktav
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Beyitler-3
BEYİTLER-3
VİCDAN
Milletini tut kaldır, devletine bakma hor
‘’Akil’’ olmadan evvel, önce vicdanına sor
Pişmanlıkta faydasız, ah etmeler boşuna..
Kader mi diyeceğiz, bu yolun yokuşuna?
T/ACI
Yedi düvele taktık üç hilal olan tacı.
Türk yurdunu çakallar sarmış bu nasıl acı?
ZİHNİYET
Önemli değil Türk’ün kanı, kemiği, eti…
Haine ilham vermiş, iktidar zihniyeti.
G/AİLE
Milli birlik demode, bu nasıl bir aile?
Doldurduk zihnimize, bin bir çeşit g/aile..
DURUYORSUN!
Türk milletini bırakmış, hainleri koruyorsun.! .
Millet gitmeni bekliyor, sen niye duruyorsun?
Yoğuz
Hain olduğu yerde, kesinlikle biz yoğuz
Ben Türküm diyen varsa, bizler her zaman çoğuz
TARAK
Yiğit! . elinde tarak saçını tarıyorsun
Neden! yiğitliğini dışında arıyorsun? .
GÖRDÜK
Yaşamın yangınında meşgale daldın ömür!
Her döndüğün kavşakta şaşırıp kaldın ömür!
GÖRDÜK
Ülküsünü arayan mert ülkücüler gördük
Ülküsünden çok uzak namert cüceler gördük
NİYET
Ahde kalplerin süsü, vefadır insaniyet
Amele yazılmazsa neye yarar bu niyet
AYNALAR
Fatih’in, Alparslan’ın, izini sürüyorum
Tarih aynalarında, onları görüyorum
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‘’AKİL’’ KOMASI
Bu ‘’Akil’’ komasıyla, debeleniyor millet
Hainler çoğalınca, uçup gidecek devlet.
ÂHÛ ZÂR
Dava adamlarının, kalemi ülkü yazar
Ülkücü yüreklerden, eksik olmaz âhû zâr
HURAFE
Dünya ile Ahreti kodular bir kefeye
Siyasiler elinde, din döndü hurafeye
GARİBİZ
Tarihe ışık oldu, bıraktığınız her iz.
Türk olanlar sizi özler. bu ülkede garibiz
DÜDÜK
Vatanım da ötüyor, ihanet dilli düdük
Etrafına toplanmış, binlerce hain hödük.
YANAR
Bizim; Türk dünyamızda İslam kandili yanar
Bu duyguyu bilmeyen, insan her yöne kayar
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Beyitler-4
BEYİTLER-4
AKİLLERE
‘’Akil’’diye sundular, Altmış üç vatansızı!
Unutmayacak bu millet, bunlar gibi vicdansızı.
HURAFE
Dünya ile Ahreti kodular bir kefeye
Siyasiler elinde, din döndü hurafeye
KUTSAL
Türk de kutsal sayılır; Vatan, Bayrak ve Kur’an
Kutsalıyla yaşar Türk, yok karşısın da duran
TA/VAN’A
Cumhuriyeti kurduk Edirne’den ta Van’a
Ezanları okuduk şerefe den tavana
G/ÖZLER
Beden kana ete hasret, ruh cennet yolu gözler
Topraktan yaratılan ten, gene toprağı özler
YAŞIMIZ
Vatana can veririz sorulmaz hiç yaşımız
Vatanı savunurken oynamaz hiç kaşımız
DÜDÜK
Vatanım da ötüyor, ihanet dilli düdük
Etrafına toplanmış, binlerce hain hödük.
T/AŞTI
Arif olan şairin yürek kalemi taştı
İlim irfan yazdıkça dertleri bini aştı
CAĞLIYOR
Rahmet yüklü bulutlar, sicim, sicim ağlıyor
Kurumuş gözleri rahmetiyle çağlıyor.
SEMİRİYOR
Vatan millet sevenler, ömründen can veriyor.
Bu vatanın sırtından siyasi semiriyor.
BU SİYASİLER
Bu siyasiler ülkeyi sürekli sömürdüler
Ağlamayı ‘’kutsal’’ kılıp hep malı götürdüler
GARİBİZ
Tarihe ışık oldu, bıraktığınız her iz.
Türk olanlar sizi özler. bu ülkede garibiz
VİCDAN
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Milletini tut kaldır, devletine bakma hor
‘’Akil’’ olmadan evvel, önce vicdanına sor
TÜRK İSLAM
Ey Türk oğlu Türk gelin Turan’da buluşalım.
Türk İslam ülküsüyle huzura kavuşalım
BOŞUNA
Pişmanlık da faydasız, ah etmeler boşuna..
Kader mi diyeceğiz, bu yolun yokuşuna?
BEYLERİM
Ey uyanın artık! Ağalarım beylerim,
Ağlanacak halimize gülmemeyi yeğlerim.
K/ATILMAZ
Türk; bozkurt yüreklidir çakallara katılmaz! ...
Kaçan itin artından hoşt değip taş atılmaz
Y/anmalı
Kul inandığı aşkla yüreği hep yanmalı
İnançsızsa yüreği hep Allah’ı anmalı
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Beyitler-5
BEYİTLER-5
LİDER
Nice liderler var ki; milletin kalesidir
Nice liderler var ki; rantçının kölesidir
Ç/EKER
Sevgi yüz görmez ise; yüreğine tuz eker.
Aşk firar eder ise; kalbin pilini çeker
GİDERSİN
Ya Allah’a kulluk eder yanına gülle gidersin
Ya İnsana köle olur yanına iple gidersin!
GÖZLER
Renkli renkli gözler gördüm bakarken bile kördüler.
Yumdular güzel gözleri rüyalarında gördüler.
B/İLGİ
Kazanmaya çalış ki görsün temiz ilgi
Hak etmiyorsa unut. Zaradır fazla bilgi.
YAZDIM
Renklere bulaşmadan beyaza ülkü yazdım
Dava mürekkebiyle ölümsüzlüğü kazdım
K/ALEMLER
Türk’e düşman olsa da, var olan alemler
Türk’ün adını kara yazmadı ki; kalemler
IZDIRAB
Yılma! gardaşım ülküden, ülkün davanın mihrabı
Ağır mı geldi ki taşımak? Çekmelisin ızdırabı
YAPAR - TAPAR
Türk yurdunu vatan yapar yıkılmaz sağlamdır yapı
Bayrağa kan verir tapar dikmez başka bayrak sapı
YAKIN
Dünya denen durak da, ölüm nefesten yakın
Ahirete yolcusun, Tamuğ’a varma sakın
VARDIR
İlim irfan yolun da Ceddimin izi vardır
Lafın bittiği yerde Türk’lerin sözü vardır..
SİYASET
Vatana etme haset! . Yapma kahpe siyaset! .
Hain övmeyi bırak, Türk ruhundan bahset
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DESTE
Deste, deste yalanla, kandırdık kendimizi
Şu yalancı dünya da, yitirdik bendimizi
G/ÖZÜ
Konuş dinlemez sözü, görmüyor açık gözü
Güneşi sönük görür kararmış içten özü
AŞK PINARI
Aşk pınarı korumuş su ararız içmeye
Yıkılmış tüm köprüler kalpten kalbe geçmeye
KALEM-2
Öyle kalem vardır ki, yazar nice övgüyü
Öylesi de vardır ki, çizer aşkı sevgiyi
GECELER
İşlenen günahların şahididir geceler
İnsanı nefsi darp eder, kalbi ölüm heceler
AKTÖR
Hırsızlık olmuş sektör, baştakiler tam aktör
Bunlara sesiz kalan millettir gerçek faktör
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Beyitler-6
BEYİTLER-6
GÖKTÜRK
Ufacık yüreğiyle Göktürk çatık kaşlıdır,
Babanın kucağında bozkurtça dik başlıdır
UKALA
Çok bilgiçlik taslayan ukalalık saçıyor
Zarar görürüm diye; bilgi ondan kaçıyor!
CAHALET
Hükümetin yaptığı her icraat cehalet
Çıkarılan her yasa bu millete ihanet
GÖRME
Vatandan taviz verme, milleti asla germe
Hainler ile uğraş, Türk de kabahat görme.
KAŞIMA
Dostun yükü ağırdır güven verip taşıma
Kanayan yarasını deşip deşip kaşıma
T/AŞIYOR
Her şeye asabisin sabrın neden taşıyor?
Hoş görülü olmak seni niçin aşıyor?
Z/ARAR
Kürsülerden köpürür topluma verir zarar
Milletin birliğini huzur bozmakta arar
TAŞIYOR
Onsuz geçen bu ömür öldürür sanma beni
Hem ruhumda yaşıyor hem bedenimde teni
OLUR
Boş konuşan insanın dili sürçer gaf olur
Yalanı bol bulunca doğrusu israf olur
TEMELSİZ
Ahlak yapısı yoksa; bozuk temelsizsiniz
Haysiyet namus varsa sağlam temel sizsiniz
HAYKIRIYOR
Ülkücü haykırıyor dua eder Mevla’ya
Feraset nasip eyle başındaki belaya
DİVANE
İki yüzlü dostlara gönüm divane olur
Gerçek dosta hizmete gönlüm pervane olur
EZBER
Vatan başsız kalmışsa millet gider ezbere
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Milletin talebi var vatan için rehbere
D/İNCİLER
Şamdanlı ampul ile aydınlanır inciler
Yedi koldan saldırı ak ak diyen dinciler
DARALTMA!
Rabbim Türk’ü daraltma! Yüzlerini karartma!
Katından başkasına diz çöktürüp yalvartma! .
YAZ
Al kalemi eline, sayfan durmasın beyaz
Aşkını dile getir; sende son bir cümle yaz
YASA
Çıkarmışlar hırsıza yasa üstüne yasa
Yasalarla paklanmaz kalp de ki kirli kasa
S/OLMAZ
Dünya şahittir buna Türk vatansız olmaz
Al yıldıza kan verdik, bu renk bir daha solmaz.
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Beyitler-7
BEYİTLER-7
B/AŞKADIR
Çiçek bol gül başkadır gül bülbülün aşkıdır
Şiir yazan çok ama, üstad olmak başkadır
İZİN
Kafkasi öpmek ister verirsen sen izini
Yanağımdan silemem dudağın ruj izini
SÖNER
Haksızlık muma benzer bitince kendi söner
Hak için yanan fener adalet için döner
YIKMA
Sevdiğin güzel ise dönüp de güle bakma
Bırak dalında kalsın umutlarını yıkma
SELAM OLSUN
Kafkasi haykırıyor kulak verin bu sese
Allah’ın selamıyla selam olsun herkese
Y/ETMEDİ
Ülküm için çağlarım dağ taş bana yetmedi
Ülküyü cezbetmeyen yürekler kar etmedi.
KA/DERE
Ülkücüler kardeşse akmalı ülkü dere
Paçasını sıvamaz razı gelir kadere

SÖZLER
Hırs bürümüş alemi kör olmuş gören gözler
Ezberce ağızlar da dolaşır kutlu sözler
ÇİN’E
Bozkurt’um; sen asena ol ben börteçine
Ulurken; altaylardan duyulsun taa çin’e
KUTSAL
Türk de kutsal sayılır; Vatan, Bayrak ve Kur’an
Kutsalıyla yaşar Türk, kurulacaktır Turan
G/ÖZLER-2
Beden kana ete hasret, ruh cennet yolu gözler
Topraktan yaratılan ten, gene toprağı özler
KOŞARIM
Kafkasi yurda sığmaz
Üç kıtaya taşarım
Tarihten ders alırım, Turan ele koşarım
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DERTLER
Bir mum gibi eriyip damlarsa dertlerimiz
Derman bulmaya çıkar as olan mertlerimiz
BULUTLAR
Dolaşsın üzerimde beyaz beyaz bulutlar
Gölgesinde yaşarken yeşeriyor umutlar
D/İNLEYEN
Yazdığın birkaç cümle hayatınsa inleyen
Samimi birkaç dosttur okuyup da d/inleyen
HATA
Devleti yönetiyor hata üstüne hata
Hırsızlık, arsızlıkla adam kalmadı sata
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Beyitler-8
BEYİTLER -8
YÜZ
Ansızın penceremde belirdi bir güzel göz
Araladım perdeyi şaşkın mı şaşkın bir yüz
BOZKURT
Bozkurt tüyünü döker sağlam tutar postunu
Bir tüye değiştirmez ömür boyu dostunu
Y/ARAT
Allah’ım bu millete, yeni bir lider y/arat.
Türk İslam’a her daim, dilini keskin yarat
MEZAR
Gök kubbeye okunur vatanım da ezanlar
Yurduma göz koyana kazınacak mezarlar
ELLİSİ
Korku imparatoru kurmuş yüzde ellisi
Bu kin bu nefret niye? yok mu köyün delisi?
REST
Rest çetim sahte aşka, başarırken bunu ben
Kalbe zarar vermedim mutlu artık can ve ten
PUSAR
Bir bozkurt uluyunca çakal korkudan pusar
Bozkurtların yurdun da itler havlamaz susar
YALAN SİYASET
Yalan siyasete tap ruhun doldurmaya bak
Kafan sağlamsa eğer o cep dolar muhakkak
İNSANLAR
Doğruları bilseydi şu yalancı insanlar
Düşmezdi şu gaflete bulunurdu noksanlar
F/OKUR
Ülküm içimde volkan; davamsa fokur fokur
Damarımı yırtacak lavlar sabrımı okur
KİŞİ
Börteçine erkeği Asenalardır dişi
Bozkurt soyundan gelir andam olan er kişi
ÖZ TÜRKER
Öz Türklerin hamuru İslam ile yoğrulur
Sağa sola eğilmez tek kıbleye doğrulur
Osman Onuktav
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Kafkasi
Osman Onuktav
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Beyitler-9
BEYİTLER- 9
GÜZEL SÖZ
Yarin bir güzel sözü, kalp gözümü aralar
Firar eder duygular dar gelir tüm dereler
G/ÖRDÜM
Kalp kırık gönül buruk gözlerinde gördüm ben
Tamire cümle kurup bir şiirle ördüm ben
D/İŞİNE
işine git işine bul birini dişine
Bozkurtların yanında çakalların işine
Y/AŞINAN
Kaşınan var kaşınan Bir yerleri aşınan
Bizden uzak dur dedik İşimiz yok yaşınan
REHBER
Dava başsız kalmışsa herkes gider ezbere
Ülkünün talebi var dava için rehbere
DEVLET
Ülkümün iman gücü; ne şah dinler ne vezir
Engel olur Bahçeli Devlet kesilir bezir
ÖVMEK
Girerse bir kefeye seven ile sevmeyen
Sevenden beslenirmiş, sevdiğini övmeyen
VAR
Hele şuna bir bakın, döner dişli çarkı var
Aldığını dişliyor hayvandan ne farkı var
MİLLET/DEVLET
Siyaset komasıyla uyutuluyor millet
Uyanmayınca millet, uçup gidecek devlet
GEÇ OLMADAN
Aç elini Allah’a, bir gün ömür solmadan
Yüreğin iman dolsun, vakit çok geç olmadan.
DELİ
İhanetlere karşı bu vatan dik duruyor
Millet uykuya dalmış Bir kaç deli koruyor
FELAKET
Devlet böyle giderse mümkün değil selâmet
Millet birlik olmazsa gelecek bak felaket
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KANGREN
Kanayan bir yaradır, bu yolsuzluk kangren
İktidar çalmaktadır. yolsuzlukta yok firen
TELAŞ
Ey! .Kafkasi bu ne hal telaş üstüne telaş
Haline önce şükret sabır de Rabbe ulaş
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Bıktı gitti
Hayatımı verdim ona
Beni benden söktü gitti
Sevdiğimi derdim ona
Her sözümü büktü gitti
Esrarengiz bir tavrı var
Gönlü geniş bedeni dar
Yüzü inci kalbiyse nar
Kırk derdimi döktü gitti
Gece gündüz ana ana
Aradım hep yana yana
Bir o yana bir bu yana
Ardım sıra baktı gitti
Aşktan köprü örsem dedim
Cemalini görsem dedim
Yüzüne yüz sürsem dedim
Tokadını çaktı gitti
Verdi hüzün aldı hazı
Çekilmiyor artık nazı
Yüreğime döktü gazı
Gözleriyle yaktı gitti
Ağlar mısın güler misin?
Sevdim desen ölür müsün?
Göz yaşımı siler misin?
Damla damla aktı gitti
Anlamadım kime çekmiş?
Bu dünya da sanki tekmiş
O gözünü göğe dikmiş
Kafkasi’ye taktı gitti
Ne var ne yok yıktı gitti

Kafkasi

Sevmek dedim ne kadar hoş
Dedi hiç durma hadi koş
Ne söylesem artık bomboş
Sözü sözle tıktı gitti.. Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Osman Onuktav
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Bilesin
Güneş ufuktan batar, o an doğarsın hilâl
Ay sureti almazsan şekil çizmem bilesin
Baş kaldırsan gündüze gece yapsan ihtilal
Kurduğum düşlerimle yalnız gezmem bilesin

Özlem dolu yarına savrulursa umutlar
Yürek sesime benzer şimşek de ki komutlar
Gürlesin şu gök yüzü devrilsin tüm bulutlar
Yağmur olup yağsan da basıp ezmem bilesin
Gül bahçesi içinde kurdum sana bir şehir
Güzel duyguyla akar için de çağlar nehir
Hasretin uzadıkça hayatım oldu zehir
Aşk badesi iksirden içtim sızmam bilesin
Baktım şöyle aleme beterin beteri var
Anılara kıyamam bende çok hatırı var
Yürek kaplı defterin binlerce satırı var
Sensiz geçen gün için, cümle yazmam bilesin

Yönünü cevirip de başka diyara gitsen
Sana olan sevdamı tutup kenara itsen
Öldürdüğün bu kalbi musallaya terk etsen
Gönül kabristanıma mezar kazmam bilesin
Yolun bir gün düşerse inan kızmam bilesin
Osman Onuktav
Kafkasi
30/09/2016
Osman Onuktav
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Bilesin-2
Dilinden düşmese de! Kırmızı gülün aşkı
Yosun bağlamış kalpte güller bitmez bilesin
Hercai gönüller de olmaz bülbülün aşkı
Hele senin bağında bülbül ötmez bilesin!
Derin bir nefes alıp gözlerini kapatsan
Zihnin de ne var ne yok silip ırağa atsan
Dalıp tatlı uykuya düşün de benle yatsan
Süslesem de rüyanı fayda etmez bilesin!
Sevdalı bu yüreğin alev topuna dönse
Gece gündüz ağlasan gözlerin feri sönse
Beni görmediğin gün matemle geçen günse
Çektiğin ıstıraplar sana yetmez bilesin!
Hayatın bir muamma kendine hiç saygın yok
Bakışların manasız ürperişli hüznün çok
Yay olsan yalpa yapar elinde ki eğri ok
iki adım öteye geçip gitmez bilesin!
Hislerin barışsa da asabilik üstün de
Ayılıp bayılıp da yapmacıktan küstün de
Dök içinden kurtların oyna dur dans pistin de
Ne kabrisin ne nazın ölsen bitmez bilesin!
Kafkasi sen gibiyi alıp gütmez bilesin!

Kafkasi
17/04/2017
Osman Onuktav
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Bilmezmisin sen
Bu dünya böyledir ezelden beri,
Kocaltmıştır nice yüz bin dilberi,
Büyütüp küçültmüş ‘’ben’’ diyen eri,
Rabbine tapacak bilmez misin sen.
Verilir nasihat tutup da almaz
Ömür gelir geçer haberin olmaz,
Fanidir bu dünya kimseye kalmaz,
Kıyamet kopacak bilmez misin sen.
Gelirsin dünyaya diken misali,
İyi ol demez mi? Kuran meali,
Yetmiş bin alem’de yok ki emsali
Peygamber yapacak bilmez misin sen?
İşinde yaparsın hayır hasenât
Peygamberden dile, sen bir şefaat,
Nasip olur sana o yüce cennet,
Cehennem sapacak bilmez misin sen.
Rahmete erince hemen soyarlar,
Seni omuzlayıp kabre koyarlar,
Toplanır melekler hakkın sayarlar
Izdırap kapacak bilmez misin sen?

Osman Onuktav.
Kafkasi
Osman Onuktav

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bilmiş ol
Gösterilen kutlu yolda çağları
İnancımla aşacağım bilmiş ol.
Önüme dikilen karlı dağları
Evvel Allah deşeceğim bilmiş ol.
Türklük ve İslamlık özümde maya.
Sanma ki bu yolda kalırım yaya.
“Türkler esir olmaz! ” diye dünyaya;
Haykırıp ta koşacağım, bilmiş ol.
Kupkuru değilim, ben bir çöl gibi.
Mazlumun hamisi, “veren el” gibi.
Bir kaynaktan çıkan coşkun sel gibi
Üç kıtaya taşacağım, bilmiş ol.
Kaynayacak damarımda al kanım.
İslam nuru dolduracak her yanım.
Feda olsun ülkümüze bu canım.
Ben bu aşkla pişeceğim, bilmiş ol.
Kafkasi
1998
Osman Onuktav
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Bir Ömrü Yaşarken
Yaşam sermayesinden güzel ömrü harcarken
Heybene koyacağın yükün sevapla dolsun
Bu dünyadan ahrete bir gün kucak açarken
Zararın günah ise tövbelerin kâr olsun
Beden jimnastiğin de şekiller olsun namaz
Her salatı vaktiyle Rab için eyle niyaz
Tertemiz yüreğinde barınmaz sinsi maraz
Dil daima Allah'ın zikri ile yaş kalsın
Güneş güne vurmadan rüyalarından uyan
Doğru bildiğin yolda yürü Allah’a dayan
Çirkinlikten uzak dur güzeli sen ol yayan
Ümmeti Muhammet de ilmini örnek alsın
Hak hukukta mert yaşa muhtaç kalma namerde!
Nefsine karşı duran imanın olsun perde
Şerefinle yaşarsan sürünmez asla yerde
Yeşersin iman gülü, sahte çiçekler solsun
Her duayı Kafkasi zikret dile tespih yap
Gir irfan meçlisine gönüller de bir yer kap
Bak geçiyor bu ömür mizan da dır son hesap
Günahlarından arın kalbin hidayet bulsun
Kafkasi
11/Şubat/2015
Osman Onuktav
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Bire Altmış
Milletin meçlisinde bir grup leş serisi
Saldırmaya bir fırsat arar çakal sürüsü
On binlerce haine yeter bir kurt dirisi
Gece karanlığını yarar çakal sürüsü
Uzun itin peşinde öter durur korusu
Boş bulunca meydanı yankı yapar borusu
Çıkar karşılarına Bozkurt OĞAN birisi
Bir bozkurda tuzaklar kurar çakal sürüsü
Ne çakallar bıraktık leşleriyle geride
Karşımıza çıkınca gözleri hep geride
Helal olsun bunlara kan kusturan yiğide
İninin yolunu sorar çakal sürüsü
Bozkurdun öz yurdun da, çakal! kafa tutacak,
Görülmüş duyulmuş mu? kim inanıp yutacak?
Kalleşçe planını üç kuruşa satacak
Yalnız gezen bozkurdu sarar çakal sürüsü
Çoban! ite sahip cık, salma koru kürüne
Güvenme güdeceğin önünde ki sürü ne?
Bozkurda saldıran sürüm sürüm sürü ne
Gün gelirde seni de, tarar çakal sürüsü
Kafkasi
5/Ağustos/ 2014
Osman Onuktav
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Birlik olalım
Gelin Ülküdaşlar erlik olalım
Ülküye yakışan çümle kuralım
Sıklaşsın saflar birlik olalım
Yaramız kanarsa bizler saralım
Türk islam yolunda yaşardı yiğit
Bu dava uğruna oldu hep şehit
Meydanı boş bulmuş havlıyor bak it
Kudurup durana tasma vuralım

Bak geçiyor zaman dünü ararız
Dün dündü bugün neye yararız
Bozkurt işareti saç baş tararız
Önce kendimize hesap soralım
Fikir ayrılınca çoğalır dertler
Yolunu ayırıp giderken fertler
Başına bey olur böyle namertler
Düşülen duruma kafa yoralım
‘’Ülkücü kardeştir’’ demişti Türkeş
Ayrım gayrım olmaz bu yolda özdeş
Aydınlık yakındır doğaçak güneş
Başbuğun ettiği sözde duralım

Osman Onuktav
Kafkasi
11-03-2012Osman Onuktav
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Birsene
BİR/SEN/E
Aşık oldum Bir/sen/e daha çocuk yaşımda
Taşa, ağaca, yola Birsen ismi yazardım
Takılırdı peşime dikilirdi başımda
Gözlerini kaşını parmağımla çizerdim
Tenimiz süt yerine tebeşir kokuyordu
Tahtada adımızı tüm sınıf okuyordu
Silerdi öğretmenim toz olup akıyordu
Güzelce dayak yerdim öfkemlenir kızardım
Minicik yüreğimle nasıl da coşardm
Her okul çıkışın da evlerine koşardım
Evcilik oyununda geleceği yaşardım
Örülmüş saçlarını ellerimle çözerdim
Körebeyi oynardık gözlerimi bağlardı
Her ebe oluşuma hüngür hüngür ağlardı
O Sobe tahtasına geçmemi o sağlardı
Buğulu nefesini ta ensemde sezerdim
Bitti ilkokul geldik ortaokul çağına
Felek düşürdü bizi vuslatın ocağına
Göç eyledik sıladan gurbetin kuçağına
Öksüz kalmış bir aşkla diyar diyar gezerdim
Çocukluk aşkım Birsen birden aklıma geldi
Sevdamız açılmamış daha tomurcuk güldü
Kaybettik izimizi yıllar yılları sildi
Bugün ki aklım olsa ne nağmeler dizerdim
Engel olan herşeyi onun için ezerdim

Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Bitler
B/ İTLER
Vatandan beslenir bu yavşak b/itler
Görende zanneder sanki yiğitler
Isırmaya kalksa kuduz bulaşır
Havlayıp duruyor sahipsiz itler
Her gece in diye hendek kazmışlar
‘’Özerlik isteriz’’ pankart yazmışlar
Astarı yırtılmış yüzle dolaşır
Fistanı giyip de hepten azmışlar
Şeytana deh demiş koşar işleri
Geberip giderken kokar leşleri
Eşeğin sırtında halka ulaşır
Bir/iken ölüsü bulur beşleri
Osman Onuktav
Kafkasi
07/10/2016
Osman Onuktav
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Biz Kimiz
Allah'ın huzurunda Beş vakit namazdayız
Kıyam, rüku ve secde Daima niyazdayız
Eğilmeyiz Allah'tan Bir başkasına asla
Müslüman Türkleriz biz Atalardan mirasla
Namahreme bakmayız Böyle emreder ayet
Helal süt emmiş kızla Evleniriz nihayet
Emridir Rabbimizin Zinaya yaklaşmayız
Düşmanız nefsimize Hudutları aşmayız
Ülkücülük Allah'ın Yolunda yürümektir
Müslüman Türk halkını Canından çok sevmektir
Her birimiz Alperen Aşığız Türk ırkına
Kanımız Türk kanıdır Cihan varsın farkına
Türklük ve İslamiyet Bizim davamız budur
Asil ırktır bu millet Kudur ey düşman kudur
Ülkücüler Turan'da Batmayan bir güneştir
Acunda ve uçmağda Kağanımız Türkeş'tir
Şefaat resulallah Deyip de ahirette
Muhammed'in ordusu Buluşacak cennette
Ey Turan adlı vatan Sen İslam'ın yurdusun
Helal olsun akan kan Allah Türk'ü korusun
Osman Onuktav

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Biz Türk'ler Yemin Ettik Hedefimiz Turan'dır
Türk gücüyle değişsin dünyanın haritası
Öz Türk'ler yemin ettiK hedefimiz Turan’dır
Asırlarca düşlenen Turan’ın kurulması
Öz Türk'ler yemin ettik hedefimiz Turan’dır
Yağız ata binelim yeleleri savrulsun
Nal sesleriyle dünya titreyerek sarsılsın
Türk’e düşman olanlar yansın toz duman olsun
Öz Türk'ler yemin ettik hedefimiz Turan’dır
Biz Türk'ler yemin ettik hedefimiz Turan'dır
Önde İslam Sancağı ve elimizde Kuran
Türk bayrağı göklerde yolum daima Turan
Çıkarken zorlu yola yok karşımızda duran
Öz Türk'ler yemin ettik hedefimiz Turan’dır
Biz Türk'ler yemin ettik hedefimiz Turan'dır
Bilge, Oğuz kağan’lar şanlı önderimizdir
Serdengeçti alimler hepsi rehberimizdir
Turan içinse ölmek bizim kaderimizdir
Öz Türk'ler yemin ettik hedefimiz Turan’dır
Biz Türk'ler yemin ettik hedefimiz Turan'dır
Bir sabah tan vaktinde varalım biz Asya’ya
Şeyh Şamil’in ardından koşalım Kafkasya’ya
Atilla'yı unutma nam salmıştı dünyaya
Öz Türk'ler yemin ettik hedefimiz Turan’dır
Biz Türk'ler yemin ettik hedefimiz Turan'dır
Türk’e Anadolu dar delmeliyiz dağları
Yeniden tarih yazıp açmalıyız çağları
Bütün Türk Yurtlarıyla örmeliyiz ağları
Öz Türk'ler yemin ettik hedefimiz Turan’dır
Biz Türk'ler yemin ettik hedefimiz Turan'dır
Osman Onuktav
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Biz Türk'üz
Büyük bir milletiz tarih tanıyor
Kıtalar fethetmiş hakanımız var.
Önünde eğilen tahtlar kanıyor
Düşmana yol vermez korganımız var.
Bir yalın kılıçla durduk ön safta
Dindarız velâkin değil ham softa
Asyalı aslımız, kalmaz nısıfta
Ötüken’de bizim kurganımız var.
Tanrı dağı çıkış, Hira durağım
Yıllar geçse bile kopmaz bu bağım
Yurdum orta Asya eski otağım
Bize yurt olacak Turan'ımız var
Yalan, hile yoktur al kanımızda
Fedadır vatana bu canımız da
Muhammed (sav) yolunda şehidimiz de
Bize yol gösteren Kuran'ımız var
Yıllarca önünde eğildi başlar
Bize düğün, bayram geldi savaşlar
İnler sesimizle dağlarla taşlar
Çelikten kuvvetli imanımız var.
Osman Onuktav

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bizim Farkımız
Ebed müddet sürecek, Türk’tür bizim ırkımız
Yurt aynı yurttaş aynı yaşadığı il ayrı
Muhammet’e ümmetiz, budur bizim farkımız
Cem aynı Cami aynı duamız bir dil ayrı
Laz’ı Çerkez’i,Türk’ü, bir bedende organız
Doğudan ta batıya sınır boyu korganız
Ay yıldızlı bayrakla hem döşek hem yorganız
Kan aynı kandaş aynı, tavırımız bir, hal ayrı
Kökü sağlam milletiz bu kökü kazdırmayız
Tarihi kendi yazar ellere yazdırmayız
Ser verir sır vermeden su dahi sızdırmayız
Öz aynı sözü aynı tek çınarız dal ayrı
Feryat eden yüreğe tutar ağıt yakarız
Em oluruz derdine göz yaşıyla yıkarız
Gerekirse kan verip oluk oluk akarız
Su aynı dere aynı aşmak için sal ayrı
Aynı kovan için de petek petek arıyız
Özgürlükte gök mavi cesarette sarıyız
Kor ateşe düşersek patlayan bir darıyız
Bağ aynı bahçe aynı, sevdiğimiz gül ayrı
Bakalım şu âleme, var mı Türk’ün emsali?
Hürriyet benimseyen Bozkut onun timsali
Çin settinin masalı, Çanakkale misali
Soy aynı Ata aynı inkar eden el ayrı
Asalet soyluluksa, soyludur ünvanımız
Üç kıta da yaşıyor hâla bizim şanımız
Asırlar geçse bile, anlatılır anımız
Saz aynı türkü aynı vurgu yapan tel ayrı
Milli ruhun yapısı, yiğitliktir, yürektir,
Düşmanı yere vuran kuvvetli kol, kürektir
Kafkasi bu yapıda, dimdik duran direktir
Güç aynı kuvvet aynı, dayandığı bel ayrı
Kafkasi
08/02/2016
Osman Onuktav
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Bizimdir
Tarihe ışık oldu, bıraktığınız her iz.
Türk olan sizi özler, bu ülkede garibiz
***

Dünyadan ta arşa bize zimmetli,
Küçüklü büyüklü her dağ bizimdir,
Kurduk otağları niyet himmetli,
Altay’dan Tuna ya her bağ bizimdir.

Nizam-ı âlemin bozkurdu bizdik,
Zulmeden zalimi sıraya dizdik,
Yedi düvel geldi hışımla ezdik,
Uyanın bozkurtlar o çağ bizimdir.
Sezmedi düşmanlar Türk’ün fendini,
Yenilmez nefsine korur kendini,
Fikirle zikirle örer bendini,
Tarihe dikilen her tuğ bizimdir.
İnandık İslam’a bu yol kutlu yol,
Muhammet’e ümmet Rabbimize kul,
Sahip çık ecdada kimliğini bul,
Alparslan, Atatürk Baş/buğ bizimdir.
Kafkasi
Dost Kalem
Öldürdük dediler tekrar dirildi
Düşmanın bağrına hızla girildi
O kutlu birliğe tekrar erildi
Gaziler şehitler her sağ bizimdir...Kemal Bölükbaşı
Osman Onuktav
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Bozkurt Militanlar
Bozkurt’a bulaşan, ‘’bu da kimdi be’’der
Çakası şaşmıştır bedeni derbeder..
Yumruğu taş yapıp, güruhu darp eder
Yanlışı düzelten bozkurt militanlar
Bozkurt militandır sevda militanı.
Yüreği mahkumdur, ülküsü sağ yanı.
Soluna taş koyar, acımaz hiç canı
Vurulsa şehittir bozkurt militanlar
Teslimiyet değil hürriyettir izi
Sevdirmez namussuz ile şerefsizi
Vurduğu her yerde kalır pençe izi.
Böyle iz bırakır bozkurt militanlar.
Canından çok sever yurt olan vatanı
Al bayrak solmasın diye verir kanı
İhanet edenin almıştır canını
Ne mutlu Türküm der bozkurt militanlar.

15 Mayıs 2011
Osman Onuktav

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bozkurtla nişanlıdır
Dağlarda uluyor bozkurtlar bakın
Türk’ün dik duruşu bozkurta yakın
Sinsice yaklaşıp durmayın sakın
Dünyada tüm Türk’ler hep delikanlıdır

Kulak ver sesine ulusunda duy
Hürriyete düşkün olması bir huy
Sadakat gösterip git ardından uy
Vatanına karşı hep heyecanlıdır.
Cesaretli Türk’ü sevmiyor cihan!
Düşmanı çok dostu az buna inan
Kim olmak istemez böyle kahraman
Derler ki bozkurtla Türk nişanlıdır.
Kafkasi her zaman bozkurta kardaş
Tavrına yakışmaz çakalla oynaş
Dertlere ilaçtır sırrın ver paylaş
Halini sorsanız hep dumanlıdır
Osman Onuktav
Kafkasi
15 Aralık 2012
Osman Onuktav
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Bozkurtların Otağı Erciyes Kurultayı
Erciyes yaylasının Ağustos ayı serttir
Toplanan bozkurtların yürekleri çok merttir
Erciyes kurultayı ite çakala derttir
Bozkurtların otağı Erciyes kurultayı
Erciyes yaylasında Türk otağı kuruldu
Yaralı bozkurtların yaraları sarıldı
Nazar edenin gözü Türk okuyla vuruldu
Bozkurtların otağı Erciyes kurultayı
Ülkücüler toplandı Erciyes’te düğün var
Ülkücüyü görünce ışıldar Tekir’de kar
Yüreklere haz düşer toplanınca ülkü yar
Bozkurtların otağı Erciyes kurultayı
Bu Kurultaydan ilham alır saz çalar ozanlar
Her mızraba vurdukça bam telinde ahu zar
Söylenen her destanda Türk’ün şanı/ünü var
Bozkurtların otağı Erciyes kurultayı
Erciyes yaylasının dili bozkurtsuz lâl olur
Etli pilavla ayran ülkücüye bal olur
Gece karanlığın da gözleri al al olur
Bozkurtların otağı Erciyes kurultayı
Kurulan kurultay da ülkücüler coşuyor
Nedense kıskananlar hasedinden pusuyor
Dünyanın her yerinden Türk bozkurtlar koşuyor
Bozkurtların otağı Erciyes kurultayı
Erciyes’te bozkurtlar toplanınca haz olur
Kurultay’da olanın acıları az olur
Tekir de kar’da olsa ülkücüye yaz olur
Bozkurtların otağı Erciyes kurultayı
13 Ağustos 2013
Osman Onuktav
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Bu Dünya Sevdiğin Var İse Güzel
Sevdamı haykırdım yüce dağlara
Dedim ki; sevdiğim yâr ise güzel
Yankısı yayıldı bizim bağlara
Bu dünya sevdiğin var ise güzel
Bülbül olup konsam bahçede güle
Çiçekler kıskanıp gelince dile
Çektirir aşığa bitmeyen çile
Bu dünya sevdiğin var ise güzel
Bazen diken batar acır yüreğin
Oyuncağı oldun kahpe feleğin
Kaderini çizdi gönül meleğin
Bu dünya sevdiğin var ise güzel
Saklama aşkını bahara yaza
Güz gelir kendini çekerse naza
Kışın sarıl yâre çıkma ayaza
Bu dünya sevdiğin var ise güzel
Dünyanın en güçlü insanı olsan
Her türlü zevkleri tadıp da dolsan
Çirkin artist gibi şöhreti bulsan
Bu dünya sevdiğin var ise güzel..
Tatlı hayallerle uykunu bölse
Düşlerinde seni aşığı bilse
Uzaklardan sana koşarak gelse
Bu dünya sevdiğin var ise güzel..
Avar derki; her dem aşkı anarım
Her çiçeğe arı gibi konarım
Birgün aşık olur ben de yanarım
Bu dünya sevdiğin var ise güzel..
5/EYLÜL/2013
Osman Onuktav
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Bu Düzenle Yaşıyoruz
Bu ülkede var bir savaş
Bu düzenle yaşıyoruz
Gardını al yavaş yavaş
Bu düzenle yaşıyoruz
Dağ başında bekler ayı
Ovasında zorba dayı
Zenginlere aslan payı
Bu düzenle yaşıyoruz
Ele alan çalar sazı
Verir sağa sola gazı
Kış ayında yaşar yazı
Bu düzenle yaşıyoruz
Siyasetin temeli laf
Bir oy için ederler gaf
Yemez ise dilerler af
Bu düzenle yaşıyoruz
Düzen tutmaz hep ayarsız
Nerye baksan dolu arsız
Baştakiler zaten hırsız
Bu düzenle yaşıyoruz
Kafkasi’de bitmez yara
Çık bu derde derman ara
Dediler ki her şey para
Bu düzenle yaşıyoruz
Kafkasi
18/Şubat/ 2015
Osman Onuktav
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Bu Gece
Yakarışlar dökülsün dillerden hece hece
Hakkın muhabbetine varalım biz bu gece
Sevgi sen sevgili sen sensin Efendim yüce
Aşka vuslat mührünü vuralım biz bu gece
Alemlere nur doğdu kalplere vurdu ışık
Sabrı celil gösterdi Ümmetin sana aşık
Misk-i amber kokunla güller oldu sarmaşık
Sultanlar sultanını saralım biz bu gece
Salavatın getiren kalplere şifa sensin
Her müminin baş tacı gönlünde illa sensin
Sen Resulü Ekremsin gözlerde alâ sensin
Sünnetine Farzına erelim biz bu gece
Gecenin güzel yüzü yüreklere dokunsun,
Kasideler, naatlar ilahiler okunsun
Hasretinle uzaksın nefes kadar yakınsın
Vuku bulan Miraçı derelim biz bu gece
Seccadeyi kıbleye serelim biz bu gece.
Kafkasi
15/05/2015
Osman Onuktav
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Bu Nasıl Millet
Milli birlik demode, bu nasıl bir aile?
Doldurduk zihnimize, bin bir çeşit g/aile..
****

Bu millet bu hâle nasıl sokuldu?
Töresi kültürü birden yok oldu
Bin türlü melanet vatana doldu
Temeli sökülmüş bu nasıl m/illet?
Kimse merhem sürmez derin yaraya!
Çıkarına bakar koşar paraya!
Abi kardeş olsan girer araya!
Fitnelik sokulmuş bu nasıl m/illet?
Yapılan ihanet saymakla bitmez
Bunlarla savaşa güç kuvvet yetmez
Kanlarını satsan beş kuruş etmez
Yüzüstü çakılmış bu nasıl m/illet?
Masaya oturup oynandı kumar
Şerefi kaybetmiş bir kimlik umar
Gümanı bozulmuş olmuş tarumar
İmandan çıkılmış bu nasıl m/illet?
Seçimler yaklaştı vekil çoğaldı
Fikirler bölündü tekil çoğaldı
Şeması bozuldu şekil çoğaldı
Kılıçlar çekilmiş bu nasıl m/illet?
Kafkasi der; yeter! bir lider gerek
Birliği sağlarsa dikilir direk
Çok var içimizde bozkurtça yürek
Başı boş takılmış bu nasıl m/illet
Kafkasi
Osman Onuktav
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Bu zamanın zalimi
ZAMAN/IN ZALİMİ! .
Ağlayarak başladı köy kasaba ilçede
Saman/la bir ağ ördü bu Zaman/ın zalimi
Eko yapıp zırlarken gözü vardı akçede
Fazla itibar gördü bu Zaman/ın zalimi
Cehaletle yaşadı ne ar vardı, ne namus,
Yıllarca bu vatana, oldu kapkara kâbus.
Sızıntı,Işık /larla aksiyon/lu bir casus
Zevki sefayı sürdü bu Zaman/ın zalimi
Allah’tan utanmadan, oyuncak etmiş dini,
Onca diyalog kurup İslam’a duymuş kini
Mahkemeyi Kübra da cehennem olsun ini
Şeytana prim verdi bu Zaman/ın zalimi! .
Takvim de on beş Temmuz, yaprak aklında vardı
Barut döktü ateşe patlatıp yurdu sardı
Kadın erkek demeden ocağından kopardı
Zaman/la tuzak kurdu bu Zaman/ın zalimi
Düş de ihanet varmış belli oldu gizleri
Devlete yan baktıkça, su topladı gözleri
Türk’ün pak tarihinden silinir mi? İzleri!
Yüz yıla damga vurdu bu Zaman/ın zalimi
Firavunun koynunda düşüp yatan bu gafil
Uyku da hurilere parmak atan bu gafil
Gördüğü her rüyayı tutup satan bu gafil
Böyle murada erdi bu Zaman/ın zalimi!
Araştırma yapsanız belli değildir boyu
Hocasından ders almış ondan bulaşmış huyu
Kafkasi ‘nin meali der ki yezidin soyu
İmansız kalbe girdi bu Zaman/ın zalimi
Müslümanları gerdi bu Zaman/ın zalimi

Osman Onuktav
Kafkasi
08/08/2016
Şiirin isim Annesi Naime Özeren dir
Kendisine teşekkür eder saygıalr sunarım..
Osman Onuktav
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Bulur bozkurtlar
Dumanlı sis sarsa dağın başını
Güvenle yol arar bulur bozkurtlar
Kaldırır kubbeye çatar kaşını
Gökte dolunaya ulur bozkurtlar
Tüyünü dökse de postuyla gezer
Irkından can olan dostuyla gezer
Çarpık düzene dur! Restiyle gezer
Eğilmez başlar dik olur bozkurtlar
Çakallar töremiş itlerse yaman
Pusuya yatıp da beklerler zaman
Kıçları sıkışsa dilerler aman
Affetmez canını alır bozkurtlar
Hedefe yürürken gitmezler geri
Tükense takatı bitse de feri
Ac susuz kalsa da kemikle deri
Hürriyeti için ölür bozkurtlar
İnancı ne ise özleri odur
Keskin keskin bakar gözleri odur
Lideri ne derse sözleri odur
Vatanı yurt beller dolar bozkurtlar
Uğruna can verir ölür bozkurtlar
Osman onuktav
Kafkasi
19/08/2016
Bozkutca kalemler
Düşünmez mideye girecek aşı,
Çıkarcı mahlukat attıkça taşı,
'Önce ülkem' olur sözünün başı,.....
Onun için kanla sulanır yurtlar,.....
Çakal sürüsüne dalar Bozkurtlar! ......İsmail SAĞIR
Osman Onuktav
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Burjuva
Şamilce mert yürekler hakka rahmet gidince
Bolşevik düşünenler dağıstanı yar etmiş
Hürriyeti için yanan har ateşi bitince
Menşevik burjuvası Kafkasya yı dar etmiş.
Kafkasi
2005
Osman Onuktav
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Cambaz Olmuş Oynuyor!
Bu güzelim vatan da herkes oynar körebe
Oyunların sonunda yarınlarımız gebe
****
Ayrılık ağı kurmuş her çıkan zıplar oynar
Cambaz olmuş oynuyor aldatıyor milleti!
İhanet şebekleri her gün adını anar
Cambaz olmuş oynuyor aldatıyor milleti!
Dünya rolüne güler kapılmış bir gaflete
Özüne dön azizim gerek yok ki şöhrete
Bu sevgin kime neye? Takılmışsın şirrete
Cambaz olmuş oynuyor aldatıyor milleti!
Vatanı düşünmeyip kendini abat etti
Haini her konuda sözüyle sebat etti
Kurulmuş bir düzeni yıkıp da berbat etti
Cambaz olmuş oynuyor aldatıyor milleti!
Ele aldı ülkeyi devleti dolandırdı
Darbe, paralel örgüt, bunlarla inandırdı
Kalmadı bak tahammül toplumu usandırdı
Cambaz olmuş oynuyor aldatıyor milleti!
Türk milleti uyansa cambaza kanmayacak
Yaptığı her oyunun adını anmayacak
Sönecek tüm ampuller lambası yanmayacak
Biz güçlü bir milletiz def edelim zilleti
Cambaz olmuş oynuyor aldatıyor milleti!
? Kafkasi?
Osman Onuktav
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Cocak
Cocaklaşmış cayıra çakıl taşları atma
Kıpraşır börtü böcek sebep olma gardaşım
Üstüne çamur sıçrar bari pisliğe batma
Bin pişmanlık duyup da, saç-baş yolma gardaşım
Sürünün önünde ki yanlış yola sapsa da
Götürüp de azmağa kurtçuğa yem yapsa da
Kan emici mahluka ’canım’ deyip tapsa da
Bırak batsın derine çare bulma gardaşım
Geldiği günden beri kim var kim yok hep gerdi
Uluyan Bozkurtlara kin nefretti tek derdi
İsyanı dile gelse çalıp dinlermiş Ferdi
Sen de Müslüm’cü olup, Jilet alma gardaşım
Güneş battığı yerden olur ya bir gün doğsa
Ocak da pişip yansak Ağustos’ta kar yağsa
‘’Mevsimler yer değişti’’ dedikleri bu çağsa
Fakakanın ardından kendin salma gardaşım
Oturduğu koltuğa farklı bir kılıf dokur
‘’Bilge’’liği üstünde bildiğini o okur
Direksiyon elinde gittiği yol hep çukur
Uyarı da bulunup siren çalma gardaşım
Sıkıştırıp köşeye takma çelme gardaşım

Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Cumhuriyeti Kurarak Geldik
Cumhuriyeti kurduk, Edirne’den ta Van’a
Ezanları okuttuk, şerefeden tavana
*****

Biz Türk’ler yurt için çıkınca yola
Demir dağı yakıp yararak geldik
Hürriyet aşkıyla girdik kol kola
Bozkurda yolları sorarak geldik
Asya dan Avrupa’ya, eyledik sefer,
Yavuz’ca mazlumu dürerek geldik
Nizami aleme olduk hep nefer
Yunusça sevgiyi örerek geldik
Tarihe yazıldı yeni bir yaprak
Tuğrayla eskiçağ kırarak geldik
Surlara dikildi üç hilal bayrak
Destur mehter kösü vurarak geldik'
Cepheden cepheye koşup savaştık
Düşmanı yerlere sererek geldik
Gazi Atatürk’le özde kaynaştık
Yedi düveli yurttan sürerek geldik
Savaşa katılır kefensiz yatan
Sayısız şehitler vererek geldik
Onca kan dökerek alındı vatan
Türk cumhuriyeti kurarak geldik
Milletçe huzura ererek geldik
(Kafkasi)
Osman Onuktav
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Çalamam!
ÇALAMAM!
Gönül kapısına kilit vurana
Varıpta zilini tutup çalamam!
Korkuluk giyipte bağban durana
Gül dahi uzatsa bir dal alamam!
Adam olmayanı hemen taşlarım
Atıp da kazana iyi haşlarım
Teli kopuk saza tel bağışlarım
İnsan olmayana nağme çalamam!
Bir dilim ekmekle aş olmayana
Ettiğim kavgada taş olmayana
Gittiğim her yolda baş olmayana
Sırımı vererek dost da kalamam!
Silik hayatıyla sözler edene
Alaycı tavırla kıvrak bedene
Fırtına estirip ansız gidene
Tükürdüm yüzüne dönüp yalamam!
Hapsetseler beni dertler içine
Kaybolsa zamanım hiçi hiçine
Demirin tuncuna soysuz piçine
Kafamı çevirip selam salamam!
Mizaçım serttir kimseye kanmam!
Beni sormayanı inan ki anmam
Dereyi görmeden ayağım banmam
İyi yüzerim de dibe dalamam!
Osman Onuktav
Kafkasi
30/10/2016
Osman Onuktav
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Çark etmez
Ç/ARK/ ETMEZ
Eğer ki tıkanmışsa gönülden akan arkın,
Tüketir umudumu sabretsem de fark etmez
Pas tutmuşsa yüreğin yoktur ölüden farkın.
Körlettiğin hisleri bilemeye çark yetmez
Dimağda sakladığım anın saplanan oktur
Çektiğim her acı da, inan vebalin çoktur
Kes aşkın biletini kalmaya zaman yoktur
Geçer sevda treni, durmak için park etmez
Biraz daha şans tanı’’ etsem diyorsun tehir
Tüketme nefesini yayıyorsun bak zehir
Hadi artık uza git sözlerim oldu cehir
Varlığın hüzne boğar ızdıraplar terk etmez
Parçalanmış her zerren toplanacak mevkin yok
Ruh hazin kalp perişan atmaya da şevkin yok
Fay hattı çizgilerle yaşamaya zevkin yok
Zihnim tarla sen saban set açmaya ark etmez
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Çay Partisi-1
Yakılır semaver çaylar demlenir
Dostları bekleriz Çay partisine
Muhabbet kaynaşır doğa çimlenir
Dostları bekleriz çay partisine
Otağlar kurulur yaz bahar aylar
Ocaklar yakılır üstünde çaylar
Toplanır komşular bayanlar baylar
Dostları bekleriz çay partisine
İnce belli bardak sıra sıra dizilir
Önünde eğilen demlik süzülür
Gelip içemeyen inan üzülür
Dostları ekleriz çay partisine
Misafire çaylar ikram sayılır
Buharı mis kokar hemen yayılır
Şairler ozanlar çaya bayılır
Dostları bekleriz çay partisine
Tavşan kanı içen var mı? Sorulmaz!
Çay açık diyene kimse darılmaz
Çay kur başka çaya marka vurulmaz
Dostları bekleriz çay partisine
Kafkasi çay yapar kurmuş bir hane
Gönlü dost ister çaysa bahane
Başlanır sohbete parti şahane
Dostları bekleriz Çay partisine
&#8234; Kafkasi&#8236;
11/Nisan/201

Dost kalem
Partiye davet var gitmek gerekir
Çay dedi mi dünya durmuş demektir
Belli ki bu ikram büyük emektir
İcabet ederiz çay partisine.............Bülent.Baysal
Teşekkürler Bülent bey
Osman Onuktav
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çOCUKLAR ÇOCUKLAR
ÇOCUKLAR ÇOCUKLAR
Sarışını esmeri tek ağacın dalıdır
Çatsa elif kaşını gamze varsa alıdır
Umutla yarınlara güzel gülen çocuklar
Anne ile babanın süt kokulu balıdır
Birisi renkli renkli kundaklara bürünür
Kimi anadan üryan yalın ayak sürünür
Hele ki emeklerken yerler silen çocuklar
Bir bakmışsın ansızın tay tay diye yürünür
Oyun oynamak için sağa sola koşarlar
Yıkarlar engelleri duru bilmez coşarlar
Lisan-ı sıbyanıyla diller bilen çocuklar
Eğitmenin önünde konuşmayı aşarlar
Gıybete meyil vermez varlığı neşe saçar,
Atta gidelim dersen yüzünde güller açar,
Sevgisini yayarken eşit bölen çocuklar
Her kucaktan kucağa kanat takar da uçar.
Bebekler ta doğuştan tertemiz alnı paktır,.
Buluğ çağına kadar her şey onlara haktır
Her zülme ma'ruz kalmış masum ölen çocuklar,
Mahkeme-i kübra'ya leke götürmez, aktır
Osman Onuktav
Kafkasi
29/11/2016
Osman Onuktav
Kafkasi
29/11/2016
Osman Onuktav
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Dadaş İlinde
Dadaşlar ikramın hasını sunar
Her çayın yanına limonu konar
Muhabbet şekeri ağzında sanar
İçip de dertleştik dadaş ilinde
Selami usulca sohbete başlar
Sazını çalınca gerilir kaşlar
Yüklemiş duyguyu herkesi haşlar
Dinleyip sertleştik dadaş ilinde
Ye ocakbaşında cağ şişte kebap
Ustası çırağı işinde erbap
Masalar dost dolu aranmaz ahbap
Büyüyüp kartlaştık dadaş ilinde
Çekezoğlu gelir sıklaşır saflar
Açılır yeniden kapanan laflar
Şarkıda türküde görünür kaflar
Sözlerle mertleştik dadaş ilinde
Toku’da buyurdu Kezik yanında
Kardeşlik vurgusu taşır kanında
Kubi’ye dokunma burnu canında
O an bozkurtlaştık dadaş ilinde
Kafkasi’ ye uyar davete gider
Yazdığı şiirle muhabbet eder
Her dize feyz verir bırakmaz keder
Birleşip kertleştik dadaş ilinde
Kafkasi
Osman Onuktav
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Dalmışsın Sen
Demişsin ki gelemem o gelsin bulsun beni
Söz verdiğim limanda beklerim alsın beni
****
Esaret duyguların azat et de öyle gel
Esir düşmüş sözlerin cümlesi olmuşsun sen?
Kır! dilin zincirini, azimle ufkunu del
Haykır özlemlerini, bayağı dolmuşsun sen?
Uzaklara dalmışsın gülmüyor güzel yüzün
Mutluluğu düşün ki ihtiva etsin gözün
Ben gibi yüreğini kaplamış bin bir hüzün
Hayalimi düşlerken yalnızca kalmışsın sen
Umutsuzluktan kurtul hislerine ol hakim
Gecenin kollarında dolaşıp kalma mahkum
Sevginin en güzeli sende yaşar nitekim
Sevdanın vuslatıyla uykuya dalmışsın sen
Kafkasi'ye ıraksın her an seni anıyor
Biliyor ki kor düşmüş yüreğin çok yanıyor
Sevdamızı bilenler bizi mutlu sanıyor
Bu hasret denizinde yüzmeye dalmışsın sen
Engelleri aşmayı gözüne almışsın sen
Kafkasi
Osman Onuktav
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Dan söz
DAN/SÖZ
Meydanı boş bulup volta atanlar
Ulak saldım size son söz olacak
Dün fistan giyip de alta yatanlar
Karşımda raks edip dansöz olacak
Osman Onuktav
Kafkasi
21/ Ocak/2015
Osman Onuktav
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Dan'söz
DAN/SÖZ
Meydanı boş bulup volta atanlar
Ulak saldım size son söz olacak
Dün fistan giyip de alta yatanlar
Karşımda raks eden dansöz olacak
Osman Onuktav
Kafkasi
21/ Ocak/2015
Osman Onuktav
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Davam Dağlardan Yüce
Ülkü hedefe varmaz ülkücü keder olur
Yeter duyun bu sesi! haykırır heder olur,
Ölümsüz bu davaya gönlünü kaptıranlar,
Bir vefasız yüzünden her gün derbeder olur.
Güneş doğmaz üstüne umudu batar olmuş
Silkinip de kalkmıyor gün be gün yatar olmuş
Nefsine yenilip de yolunu saptıranlar
Oturduğu koltuktan herkese çatar olmuş
Emanete hürmette ahde vefası yoktur
Ülkücünün kalbine saplanan dertli oktur
‘’Bilge’’ liderdir değip elini öptürenler
Etrafında pır döner yalakası pek çoktur
Ne yükseğe çıkıyor ne iniyor derine
Dava adamlarını koymaz adam yerine
Ülküye nifak sokup düşmanlık yaptıranlar
Her iki dünyada da sürüm sürüm sürüne
Kafkasi
03/11/2015
Osman Onuktav
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Debelenip durma!
DEBELENİP DURMA!
Minder edip otursam sözlerinin üstüne
Kirlenir bak örtüsü yıkamaya sökerim
Heykelini yaparım kuşlar sıçar büstüne
Temizlemek içinse asit bulur dökerim
Derle topla kendini çevrene verme zarar
Bitmişse edebin yüreğin neye yarar
Çift öküzler hazırda koşmaya kimi arar
Mevsimlik bir ot gibi evlek evlek ekerim
Hadım olmuş dediler adın çıkmış kısıra
Namınla damga vurdun geçen yarım Asır’a
Desen desen örmüşler benzemişsin Hasır’a
Sökülmüşse astarın kamış bulur dikerim
Kafkasi ‘yim dağlıyım diğer adımsa Avar
Kılıcım çok keskindir çıkma karşıma hıyar
Baktım kursağın geniş dünyayı ederim dar
Çıktığın o deliğe seni geri tıkarım
Debelenip durursan çeker kurşun sıkarım
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Değmez
Ne sandın? gittiğinde, ardından ağlayan mı?
Bir damla gözyaşını kıyıp dökmeye değmez!
Döner diye bekleyip umutlar bağlayan mı?
Yırtılmışsa astarın yama dikmeye değmez!
Benziyorsun sen artık dikenli bir yeleğe
Tozdan ufak sözlerin vurdum ince eleğe
Kahır olsa celladım minnet etmem feleğe
Eğdirmem dik başımı boyun bükmeye değmez!
Gönül hanen şen olsa, gül bahçende biterdi
Kurumuş her dalına sevgim fayda ederdi
Yağmura gerek yoktu bir damla su yeterdi
Çorak kalmış yüreğe tohum ekmeye değmez!
Gece yanar ışığım şalterimi indirmem
Boş sandalla yüzerken yük olsan da bindirmem
Hazımsız duyguları yüreğime sindirmem
Sensiz yaşam değerli, acı çekmeye değmez!
Dillendirme sus artık yalanına karnım tok!
Sende böyle bir aşkı taşıyacak onur yok!
Çek hançeri kınından nişan al sinene sok!
Yaralı mı sağ mısın? canım sıkmaya değmez!
Kafkasi güldüğün de kin besliyor için kin
Çıkmışsın ta Ayyuka, in aşağı düze in
Gökte beyaz bulutu örtü yap içine sin
Kaldırıpda kaşımı göğe bakmaya değmez!
Şimşek olup düşsen de beni yakmaya değmez!
Kafkasi
04/22/2016
Osman Onuktav
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Deli Derler Bana
Deli yüreğimi bir ateş sardı
Ölmüşüm kalmışım vız gelir bana
Ülkü yolum oldu Bozkurtum yârdı
Atımı sürdükçe hız gelir bana
Türk İslam ülkümdür rehberim Kuran
Kızıl elma yolumdur menzilim Turan
Bu kutlu davam da çeriyim her an
Sonu ölüm olsa vız gelir bana
Uluyan bozkurt eşlik ettikçe
Dağları, bağları aşıp gittikçe
Otağlar kurup da; tuğlar diktikçe
Dombıramın sesi haz gelir bana
Bazen sert bakarım sert söyler dilim
İşaret beklerim ülküye yolum
Silahı çekerim tetikte elim
Yüzbin hain vursam az gelir bana
Sevdama göz koyan gözü oyarım
Nerde Bozkurt varsa kardeş sayarım
Bu kutlu davadan onur duyarım
Zaferin haberi tez gelir bana
Dağlı Kafkasi'yem kımız içerim
Altay dan at sürer Çine geçerim
Nerde düşman görsem durmam biçerim
Ulu dağlar bile düz gelir bana
(Kafkasi)
Osman Onuktav
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Deli Sevda
Ülküm içimde volkan; davamsa fokur fokur
Damarımı yırtacak lavlar sabrımı okur
****
Bir deli sevdam var asla vaz geçmem
Hasretle adına şiir yazarım
Kurusa damağım onsuz su içmem
Mecnun çöl de gezer Vey de yüzerim
Ülküm her gecen gün tüter gözümde
Turan alev olur yanar közümde
Sönmez ki bu ateş candır özümde
Körükler yüreğim eser azarım
Ruhuma işlenmiş silsem silinmez
Ölümlü bedende yaşar ölünmez
Kemikle et olduk asla bölünmez
Damardan damlarım tene sızarım
Niyetim bellidir yücelsin ırkım
Rüyam kızıl elma hayalim ülküm
Ben Orta Asya da Kafkasi Türküm
Ferhatca dağları düşler kazarım
Ülkümle uykuya dalar sızarım
Kafkasi
Osman Onuktav
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Derin dertler
Gün be gün çoğalıyor ülkemizde ki dertler
Siyaset tellalları zevke dalmışsa her gün
Derde derman arasan engel olur namertler
Huzur veren örtüyü çekip almışsa her gün
Adaletin temeli görüyor artık zarar
Hak hukuk arasan da nafile neye yarar
Başa musibet olan almışsa böyle karar
Ebabil ordusunu üste salmışsa her gün
Hangi yöne yönelsek başında var rezalet
Takmış zili oynarlar bu nasıl bir asalet
Gidilen yol yol değil bekler bizi felaket
Yiğitler bu ülkede öksüz kalmışsa her gün
Layt İslamcı kesilmiş yeni dinci akımı
Hürriyete b/ok atar hacı hoca takımı
Fetva verir dururlar başlatırlar yıkımı
Batıla secde edip namaz kılmışsa her gün
Dinler için ‘’diyalog’’ Müslüman’a ‘hak’’ derler
Camide giy cübbeyi ‘’haç’ı boyna tak’’ derler
Yık tüm değerlerini ‘’keyfine de bak’’ derler
Küfre delalet eder kese dolmuşsa her gün
Yol geçen hanı olmuş her kapıdan geçiyor
Vatandan nemalanıp hem yiyor hem içiyor
Karnı doymaya görsün Türk’e kefen biçiyor
Hiyerarşi kesimden destek bulmuşsa her gün
Kurtulamaz bu millet köle olmuşsa her gün
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Devlet Dediler
On sekiz yıl her seçim, Devlet, Devlet dediler!
Şahsa sunulan değer davaya verilmedi!
Yüce bir emaneti ‘’miras’ diye yediler!
Kibirleri yüzünden murada erilmedi!
Başbuğun hatırına fırsat verdi bu millet
Ecevit’e Yılmaz’a etti bunlar vekâlet!
Assaydı hainleri anılırdı bu Devlet
Darağacı kurup da ilmeği örülmedi!
Kurultaylar celbine adamcıklar kattılar!
‘’Lidere sadakat var’’ deyip deyip çattılar!
Yol arkadaşlarını zaman geldi sattılar
Onur şereften yoksun böyle yüz görülmedi!
Ahde,vefa yok sayıp incitip onca canı!
Kırdılar ümitleri yok ki tutacak yanı) !
Akyıldız’ın, Fırat’ın duruyor hâla kanı!
Kurşun sıkan kalleşin defteri dürülmedi!
’Bilge’’ ün’ü alarak selama durdu herkes!
Kabardı koltukları sardı onuda heves!
Yıllarca hep bekledik çıksın diye bir nefes!
Ülkücünün kanayan yarası sarılmadı!
Kıymet bile vermedi geçmişine dününe!
Dava büyüklerini koydu kapı önüne!
Teşkilatı ocağı cevirdi hep yönüne!
Öldürdüğü hareket bir türlü dirilmedi!
Ülkü gülü solarken nedense hep mutlular!
Ahvalimiz böyleyken yarından umutlular!
Sancak taşıyan yaya onlar ise atlılar!
Edilen yeminlerle hedefe varılmadı!
Teslim ettik ülküyü bunlar gibi yam yama!
Haykırıyor ülküdaş nasıl düştük bu gama!
Yüzleri yok bakmaya gömmüşler başı kuma!
Düştüğümüz durumun hesabı verilmedi!
Çok el öpen olunca kayrıldı yerilmedi!
Kafkasi
25/12/2015
Osman Onuktav
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Dikkat

b it bar

DİKKAT B/İT VAR
Alemden beslenir bu yavşak bitler
Görende zanneder sanki yiğitler
Tasmasız dolaşmaz sahibi belli
Havlayıp duruyor kuduz bu itler
Kafkasi
Osman Onuktav
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Dil
DİL
Dil deyip sakın geçme, onca lafı sarf eder!
Kimi imana gelir, kimini dinden eder
Kurşun at gitmez ise, her söz adrese gider
Güze l bir gül görürse insanı bülbül eder
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Diyemedim
Yarım asırlık ömrüm ülkü sevdamla geçti
Ağır geldiği anlar yoruldum diyemedim
Yeşeren umutları esen karayel biçti
Parelendi ciğerim vuruldum diyemedim
Kolay değildi elbet çok çileli bir yoldu
Gülmedi hiç talihim yürek hüzünle doldu
Hazan vurdu dalıma tek tek güllerim soldu
Büktüm ama boynumu, kırıldım diyemedim
Ne gelirse başıma diyemedim eyvallah
Sabrım zorlandığın da, dillim de suphanallah
İkrarım zaten belli La ilaha İllallah
Tevazu gösterip de duruldum diyemedim
Arada bir gürledim fırtına oldum estim
Keskin dilli kılıçla karşı geleni kestim
Pazara kadar değil! ta mezara söz kestim
Söz verip de dönene darıldım diyemedim
Kafkasi’yim hayatım sanmam boşa çürüdü?
Bozkurt gibi yürürken, it ardındam ürüdü
Başımıza geçenler aldı başı yürüdü
Riyakârı gördükce sarıldım diyemedim
Yarım asır geçse de arıldım diyemedim

Osman Onuktav
Kafkasi
03/05/2016
Osman Onuktav
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Diyetsiz
DİYETSİZ!
Nakarata gerek yok, anlayan anlar sözden,
Anlamışsın demek ki ucu sana dokunur.
Alıngan olma hemen eleştirenler bizden,
Kaşağıyı görünce yaraların gocunur.
Pas tutmuş vicdanınla kapılmışsın gaflete,
Fazileti dışlayıp takılmışsın illete.
Batıla yön dönerek düşmüşsün dalalete,
Sen gibi imansızdan şeytan bile sakınır.
Kutsal olan davaya “Bilge” değil urmuşsun,
Oturduğun koltuğa “Ak” kilidi vurmuşsun.
Açılmıyor azizim gönülleri yormuşsun,
Formülünü çözmeye çilingirci yakınır.
Diyet mi ödedin de geçtin başa oturdun?
Uzun lafın kısası ne yedin de kudurdun?
Hüküm verdi bozkurtlar “Olmaz! ” dedin tutturdun,
Boyun eğmez ülkücü net tavırlar takınır.
Üç hilal gölgesinde devşirmeyle söyleştin,
Karanlık dehlizlerde ampul ile soylaştın.
Ülküye beslediğin kin nefreti paylaştın,
Adın Devlet olsa da ne şeref var ne onur,
Kafkasi’nin dilinde ismin hain okunur.
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Diyorsun Bana
Sevdanın uğruna düştüm kedere
‘’Solsan da fark etmez’’ diyorsun bana
‘’Yazılmış alnına inan kadere’’
‘’Ölsen de fark etmez’’ diyorsun bana
İnsaf eyle halime bir ümit versen
Tebessüm ederek bir umut versen
Kalbine girmeye bir komut versen
’’Alsan da fark etmez ‘’ diyorsun bana
Görmediğim anlar bittiğim gündü
Karardı tüm dünyam ışığım söndü
Biriken göz yaşım gölete döndü
‘’Salsan da fark etmez’’ diyorsun bana
‘’İnşa etmek için alsan tapumu’’
‘’Mimari hislerle çizsen yapımı’’
‘’Aşkına kapalı tık tık kapımı’’
’’Çalsan da fark etmez’’ diyorsun bana
Söyle! Bu ısztırap, ne kadar sürer
Çilve mi, inat mı bir haber verir
Sana olan sevgim sabrımı örer
‘’Yılsan da fark etmez’’ diyorsun bana
Yüzsüzlüğe vurdum tutmuyor yama
Mecnunca düşmüşüm çöllerde gama
Peşinden dağ yaran deli adama
‘’Gelsen de fark etmez’’ diyorsun bana
Kafkasi kalbinde yaşar bu anı
Hüzünlü bir yanı hasret bir yanı
Güldürsen yüzümü verecem canı
‘’Gülsen de fark etmez ‘’diyorsun bana
Kafkasi
03/02/2016
Osman Onuktav

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dokuz Işık Okuyalım
Başbuğum dan emanet var
Dokuz ışık okuyalım
Doktrin de metanet var
Dokuz ışık okuyalım
Hürriyete ermek için
Ülkümüze varmak için
İlim irfan örmek için
Dokuz ışık okuyalım
Şahsiyetçi denen perde
Toplumculuk olan yerde
Çare olur birçok derde
Dokuz ışık okuyalım
Milliyete verir değer
Ülkücüye ahlaklı der
Genç ihtiyar halk beraber
Dokuz ışık okuyalım
Siyaseti bilmek için
Tekniğini almak için
Doğru bir yol bulmak için
Dokuz ışık okuyalım
Turan ilden Turan ile
Duyurulsun dilden dile
Yeminin de duran ile
Dokuz ışık okuyalım
Yayılmalı bucak bucak
Taşınmalı şanlı sancak
Kapanmadan ülkü ocak
Dokuz ışık okuyalım
Öğretiye bak bir kere
Fikirleri zihne vere
Ne dağ kalır ne de dere
Dokuz ışık kuyalım
Bende varım bu hizmette
Olacaksız sen elbette
Tozar iken internette
Dokuz ışık okuyalım
Kurtulalım rezaletten!
Benlik denen cehaletten
Zarar gelmez faziletten
Dokuz ışık okuyalım
Vakit zaman gider iken
Boş sohbetler eder iken
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dava hergün biter iken
Dokuz ışık okuyalım
İt çakal bir yürüse de
Diş gösterip ürüse de
Düşmanlar kin bürüse de
Dokuz ışık okuyalım
Ahde vefa bizde hep dert
Ayrılmalı mertle namert
Hep birlikte veya fert fert
Dokuz ışık okuyalım
Başbuğ Türkeş etti davet
Kafkasi der; buyur emret
Ülkücüysen göster gayret
Dokuz ışık okuyalım
Zihnimize dokuyalım
Kafkasi
Osman Onuktav
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Dostca beyitler
DOSTCA BEYİTLER

Dostluklar arasına çizilmez asla hudut
İki yüzlü olana bağlama sakın umut ……….Kafkasi
Bir selam saldığında belirmeli yanında
Sırtını dayadığın dağ olmalı anında ………Kafkasi
Dostun yükü ağırdır güven verip taşıma
Kanayan yarasını deşip deşip kaşıma …..Kafkasi
İki yüzlü olana 'münafık' diyor pirler,
Dost, iki buçuk olur da üç olmazmış derler! .....İsmail SAĞIR
Dostluk aynadır hep kendin görürsün
Riya, cama benzer bir kendin görsen, bir alem seyredersin...B.B.
Dost olanlardan başka kimseye bel bağlanmaz
İki yüzlü giderken arkasından ağlanmaz. …..Yılmaz Örmeci
Dost odur ki yüzüne gülen değil, diyendir
Bir somunu bölüşüp kardeş payı yiyendir... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA
“Dost dediğin, dosta söyler, içinden geçenleri.
Dost geçinen, ele söyler, anlatır en gizliyi.” Nermin SEYRATLI

Dostluk önce karşıdan beklenirse gelmez,
Çıkara dayalıysa zaten ona dostluk denmez…. Serap IRKÖRÜCÜ
Yolu yola gidenden dostu dosttan sorarlar
Söz altın mı bakır mı ameliyle yorarlar.. Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Arkadaşım çok amma: dost olmak bir başka
Seviyorum diyen çok aşkı bulmak bir başka …..Kafkasi

Dost bilmelidir seni,bakınca gözlerine
İnmelidir yüreği,yüreğinin yerine..........SERPİL TAŞYÜREK
Samimi dost odur ki çağırmadan gelecek
Akan göz yaşlarını yere düşmeden silecek….Kafkasi
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Gün gelir dost bildiğin yetmiş yedi el olur
Bentleri yıkıp aşan çağlayan bir sel olur.. Kafkasi
Kafkasi der dikkat et dostunu kırma aman!
Derdine derman olur ummadığın bir zaman…Kafkasi

Dostluk aramakla bulunmaz, yeri gönüldür
Yanında dostun varsa bu en güzel günündür.- Serap Irkörücü
Hangi cana dost denie, sarılsan da yürekten,
dost sadece ALLAH tır yanındadır her zaman……..atilla Durukan
Hani nerde doktoru,yaram kanar dert azar
Ana gibi yanmayan, dost dost olsa ne yazar --İbrahim Kurt
Yazdığın birkaç cümle hayatınsa inleyen
Samimi birkaç dosttur okuyup da d/inleyen..Kafkasi
Osman Onuktav
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Döneklere
DÖNEKLERE! ...
Ben size ne diyeyim; köpeklik nasıl olur?
Kurnaz görüneninden çakallık hasıl olur.
Yavşak itle çakalın düeti fasıl olur..
Kemik vermiş bir kasap önünde eğilmişler..
Yiğit bildiklerimiz, erkek de değilmişler!
Dağlarda uluyordu bozkurtların efesi.
Türk İslam kokuyordu ülküdaşın nefesi.
Davasını satmak mı; bu çağın felsefesi!
İhanetek itibar; asrın modası oldu.
Örümcekler ağ örmüş ağlara dönek doldu.
Ben ve senin beyninde ülküler yıkılırken,
Ülküdaş yâr elini tutmaya sıkılırken,
Biz, eli kendimizden saklayıp sakınırken..
Bizim ar bildiğimiz, ellerin oynaşıymış.
Kucakta oturanlar döneğin yoldaşıymış.
Bizler döndük; nerede? Mevlana segâhında..
Eski kurtlar it oldu; dönekler tezgâhında.
Kayboldu gençlerimiz, dinsizler dergâhında.
Konuşma diyorsun ya… Öylesi dil bizde yok.
Hakaret et diyorsun… Hakarete söz de yok.
Ülkücüyüm diyenler mecliste süs durursa..
Çakallar çemkirirken bozkurtlar sus durursa..
Dava adamı değil adamcık has durursa…
Haliyle saf damgası ülkücüye vurulur.
Ülkücülük sıfatı döneklere sur olur.
Var tabi içimizde; yürekleri süt beyaz.
Al kelemi eline yaz-bozlara sen de yaz.
Çizdiğin isimlere silgi etmez itiraz.
Çöplük olan yerlere çöker karasinekler.
Kemik peşinde koşar; it oğlu it, dönekler.
Senin için ülküm, ben; nice canlar yakarım.
Başımı kaldırırım gök kubbeye bakarım.
Üç hilal’li bayrakla üç kıtaya çıkarım.
Senden ayrı kalıp da dönerse bu yüreğim!
Döneklik yapanların yüzüne tüküreyim
Ey benim ülküdaşım; yaşananlar hayâldir!
Yorumum küfür değil; gördüğüme meâldir!
Bunlar adam sayılmaz; döneklik başka haldir!
Yolumuz ülkü yolu; bırakalım telâşı!
Bizde ülkü bilinen; onlarda it dalaşı!
Osman Onuktav
Kafkasi
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20 Eylül 2013
Osman Onuktav
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Dört yanı fitne dolmuş
Dört yanı fitne d/olmuş
Ya Rap! Bu nasıl ülke? Dört yanı fitne dolmuş
Bin bir türlü belayı başa örecek bir gün
Milletin ibadeti çıkar menfaat olmuş
İflasın eşiğini elbet görecek bir gün
Sunduğun her nimeti inkar ediyor münker
Helal olan tarlaya haram tohumu eker
Toplanmasın mahsulü yakılsın teker teker
Uçup giden külü de hesap verecek bir gün
Başa gelen yönetim hep kakışıp,itişir!
Dam başına tüneyip baykuş gibi ötüşür!
Bol keseden sallayıp sağla solla atışır
Deldirip derisini postu serecek bir gün
Alemin çivisini mazlumlara çaktılar
Ahlaki her düzeni kökten söküp yıktılar
Yaş,kuru ayırmadan harlayıp da yaktılar
Körük tutan eli de ateş saracak bir gün
Kafkasi haykırıyor bölünüyor budunlar
Hamasetlik gösteren hepsi birer odunlar
Yalakalık ederek değer buldu madunlar
Saltanatı sürse de sine girecek bir gün
Osman Onuktav
Kafkasi
05/09/2016
Osman Onuktav
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Duyarsak
D/UYARSAK
Cahilden medet umup tedbirsiz adım atsak
Kör kuyuya iterler biz de uyarsak eğer
İpimizi kesene ‘’kader ’’ deyip de çatsak
Vatan şerden kurtulmaz saygı duyarsak eğer
Gürleyip haykırırken beyin de şimşek çakar
Alev topuna dönüp mazluma doğru akar
Düşünceye saldırıp bedeni kökten yakar
Mazlumlar saç baş yolar ‘’ haktır’’ sayarsak eğer
Tarihten dem vuruyor yalanlar dizi dizi
Türk’ü silersen eğer, silginde kalır izi
Velhasıl yürek dağlar parçalar içten bizi
Medeniyet de kalmaz kulak dayarsak eğer
Damarın da dolaşan ihanet kanı varken
Ata dededen kalma intikam y/anı varken
Egoist bozukluğu konulan tanı varken
''Mülkiyetim onundur'' deyip yayarsak eğer
Farklı kutuplardayız uzlaşmamız çok ırak
Bir nokta da buluşsak fikrimiz olur durak
Olur ya birleşirsek biz yine uzak durak
Karakter sağlam olmaz özden cayarsak eğer
Osman Onuktav
Kafkasi
13/11/2016
Osman Onuktav
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Düşlerim
Tekrar gelsem dünyaya kimliğimi ararken
Kimselere benzemem! Öz olmayı yeğlerim!
Ya bir cisim ya madde, benliğimi ararken
Sarf ettiğim fikir de, söz olmayı yeğlerim!
Dönüp geriye değil! İleriye bakmaya
Yüksek uçan kartal da göz olmayı yeğlerim
Gece gündüz demeden, Kaf dağına çıkmaya
Bozkurdun bıraktığı, iz olmayı yeğlerim!
Beş vakit mola versem Rab yolun da giderken
Erenler dergâhında diz olmayı yeğlerim
Türk İslam sancağıyla, bütün zulme dur! Derken
Alp yürekli yiğitle biz olmayı yeğlerim!
Yürüdüğüm hedef de fetihlere akarken
Şamil’in ayağın da toz olmayı yeğlerim
Tavizsiz ilkelerim cayır cayır yakarken
Küllenmiş yürekler de, köz olmayı yeğlerim!
Örüp dursam bentleri, baksam boyumdan aşkın
Zemheri ayazında buz olmayı yeğlerim
Gül bağından sürülsem öterim şaşkın şaşkın
Garip ozan elinde saz olmayı yeğlerim!
Kurduğum düşlerimle kendime pay çıkardım
Yarama em olmazsam, tuz olmayı yeğlerim
Önümde ki setleri feryadımla yıkardım
Ardım sıra gelene, düz olmayı yeğlerim!

Kafkasi
29/04/2017
Osman Onuktav
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Düşmanın Önümüzde Çöküşünü Görelim
Türk milleti vatana karşı göğüs gereler
İhanet edenleri bir bir yere sereler
Türkleri tatmin etmez böyle ufak dereler
____Yüreklere birliği ilmik ilmik örelim
____ Düşmanın önümüzde çöküşünü görelim
Adımız kanımız Türk, yurdumuz Anadolu
Vatana sevdalının, olmaz ki; sağı solu
İhanet edenlerin kopsun kanadı kolu
____Hainlerin defterini sayfa sayfa dürelim
____Düşmanın önümüzde çöküşünü görelim
Türk İslam’ın yolunda kırpmayım asla gözü
Atatürk’ün hükmüyle söyleyelim son sözü
Ne mutlu Türküm demek bu milletin öz sözü
____Başka söz söyleyeni bu vatandan sürelim
____Düşmanın önümüzde çöküşünü görelim
Bilmeyenler öğrensin Türk tarihine bakıp
Türk’ü, Laz’ı Çerkez’i girmiş kol kola takıp
Asya’dan Avrupa’ya her devre mühür çakıp
____Ayrımcılık yapanın yüzüne tü/kürelim
____ Düşmanın önümüzde çöküşünü görelim
Osman Onuktav
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Düşümde Olman Güzeldi
Gece daldım uykuya tatlı bir rüya gördüm
Zaman mekan muhteşem ikimize özeldi
İsteksizce uyandım kollarımı boş gördüm
Hakikat olmasa da düşte olmak güzeldi
Dimağım da tat kaldı daldım hemen uykuya
Bir şeyler katar mıyım rüya da ki öyküye
Açık kalan radyoda, takılmışım türküye
Düş sanıp da gördüğüm dinlediğim gazeldi
Efkarlandım bir anda matem havası sardı
Sabaha ramak kalmış vakit bayağı dardı
Sorgularken anımı hayalimde kim vardı?
Hazalımı düşlerken baş ucumda ezeldi
Yarla güne başlamak rüyam kadar güzeldi
Kafkasi
20/01/2016
Osman Onuktav
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Düz dur
DÜZ DUR(!)
Türk iffetlidir edebi düstur.
Türk eğilmez her zaman düzdür
Türk’ün vatanı önce namustur
Türkler sizden mi alacak destur?
Türk ‘ü görünce önünde düz dur! ..
Kafkasi
Osman Onuktav
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Düzene
Baksana düzene her şey aşikâr!
Vatanla oynayıp atıyorlar zar
Siyasi taktikle sefa sürenler
Rest çekip millete ediyorlar kâr
Dayanmış sırtları doğan güneşe
Batsa da şu dünya girmez telaşe
Hırsıza arsıza kılıf örenler
Tabi ki bu yurdu verir ateşe
Koltuğa çakılan atıyor hava
Ne ülke umrunda ne de bir dava
Dün söylediğini bu gün dürenler
Ucu bucağı bir, değil düz ova
Karaman demode moda ak koyun
Karabaşla bozkurt oynar mı oyun?
Bunları birlikte kanka görenler
Eğdirir çobana gün boyu boyun
Kafkasi üzene kaldırsa da baş
Kıpraşmaz yürekler taş kesilmiş taş!
Topluma revayı hep öngörenler
Kuruyla birlikte yanıp durmuş yaş
Osman Onuktav
Kafkasi
04/11/2016
Osman Onuktav
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Ecel
ECEL
Bir gün ecel kapını habersizce açarken
Gözlerin perdeleme her şeyin görülecek
Baş ucunda Azrail sefkatini saçarken
Renkli olan bu dünyan sonsuza dürülecek
Bu fani hayatında not defterin tutulur
Büyük küçük günahlar tövbelerle yutulur
İşlediğin her sevap sanma ki unutulur
Zerre kadar türabın hesabı verilecek
Heyhat topla zihnini ömrün zayi olmasın
Beşeri unsurlarla iman gücün solmasın
Menfaatten uzak kal varsın kesen dolmasın
Kefenin cebi de yok kabrin taş örülecek
Doğumdan ta ölüme aldığın her nefesin
Hak yoksa buğusun da azap çekecek sesin
Şüphe yok ki affeder cennet olur hevesin
Yediysen kul hakkını önüne sürülecek
Kafkasi
04/01/2017
Osman Onuktav
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Elbet bir gün
‘’Bir ben varım’’ dersen, fani dünyada!
Karşında dik duran olacak bir gün!
Zevk sefa içinde yüzsen deryada!
Yelkenini kıran olacak bir gün!
Şanlı şöhretine umut bağlama!
Kul hakkını yiyip coşup çağlama!
Yere düştüğünde sakın ağlama!
Kabuk tutmaz yaran olacak bir gün!
Düşsen de kalksanda aynıdır huyun!
Bulanık akıyor derende suyun!
Doldukca doluyor imansız kuyun!
Önüne bent ören olacak bir gün!
Tenhada şeytanın inine girme!
Meydanda kürsüde fetvalar verme!
Kurduğun oyunla murada erme!
Hesabını soran olacak bir gün!
Peşine takılan onunla batsın
İsterse koynunda beraber yatsın
Yumasın dertleri çileler katsın
İpliğini saran olacak bir gün
Paspas edip seren olacak bir gün
Kafkasi
10/08/2016
Dost Kalem
Uymayan çıkınca huyu huyuna
Güç bende diyerek getir oyuna
As şimdi günahı masum boyuna
Teraziyi kuran olacak bir gün.. Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Teşekkürler Zehbek hocam
Osman Onuktav
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Elif hali

ELİF'İN HALİ
Muğla’nın gözbebeği, Akyaka’dır bu belde
Sessiz sessiz kaynarken akıyor Azmak çayı
Doğasını bozmadan tutuyor herkes elde
Mevsim ayırt etmeden, yaşar on iki ayı
Sihirlidir doğası kaybolmamış tapusu
Mimari eserlerle donatılmış yapısı
Elif hanım otelin kilit tutmaz kapısı
Turizme hizmette, her daim vardır payı
Dağların gölgesinde dört tarafı hep orman
Aşklara eşlik eder dertli çalarken keman
Görenin rüyasıdır sanki yaşanmış o an
Yüreğe huzur verir koşar bayanı, bayı
Topraktan asumana yansımış Elif hali
Egenin incisidir görülmemiş emsali
Sonu gelmez visaldir Er/kut beyin hayali
Adeta asırlıktır, yok Elif’in adayı
Kafkasi
Osman Onuktav
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Elveda
ELVEDA
Ellerden aldım haber gidecekmiş diyorlar
Elveda demeden mi çekip de gideceksin?
Bu aşkın bittiğini ifade ediyorlar
Dosta düşmana karşı beyan mı edeceksin.
Kafkasi
Osman Onuktav
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Er Meydanı
Şu ülkü yolunun bozkurtlarını
Görmek gerek artık er meydanında
Merkeze oturmuş mankurtlarını
Sürmek gerek artık er meydanında
Çakallar deniyor her türlü yolu
Sağını gösterip vuruyor solu
Sinsice uzanan o zalim kolu
Kırmak gerek artık er meydanında
Oymuşlar altını açmışlar gedik
Vatana millete atmışlar madik
Hain karşısında yılmadan dimdik
Durmak gerek artık er meydanında
Sağlam değil kökü, bozuk nesebi
Sakince görünse de ruhu asabi
Verdiği hasarın toptan hesabı
Sormak gerek artık er meydanında
Kafkasi bunların ver ihracını
İstersen asıver sayma kaçını
Gün yüzü görmeden darağacını
Kurmak gerek artık er maydanında

Kafkasi
Osman Onuktav
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Eren Benim
Rehberim Kurandır kalbim de iman
Cihana hükmümü kuran da benim
Dikildi karşıma sahte kahraman
Mührümü anlına vuran da benim
Nizam’ı alemde her dem izzetim
Lisanım Türkçedir dilim lezzetim
Dolaşır dillerde benim kuvvetim
Yurt için dağları yaran da benim
Adıma Türk denmiş Tanrı’ya kuldum
İnandım rabbime Müslüman oldum
İslam’a hizmetle kendimi buldum
Kafirleri yere seren de benim
Yunus’un sevgisi her an dilimde
Yavuz’un kılıcı keskin belimde
Adalet yazılı ferman elimde
Sözümü Kanun/ca veren de benim
Boynum hak yolunda kıldan incedir
Ebu Bekir, Osman, hakta yücedir
Ömerül Faruk’a dağlar cücedir
Aliyyül Murteza, eren de benim
Ben derken Türk dedim Turan da benim
15/Ekim/2014
Dost Kalem.
Geçirsem de ömrü matemle, yasla
Ayranı içerim kalaylı tasla
Övünmeyi kibri bilemem asla
Büyük Yaradandır, aciz kul benim...............Naime ÖZEREN
Teşekkürler Naime hocam..
Osman Onuktav
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Erenler Ocağı
Erenler meclisinde pişmek vardır özünde
Gönüllerde hak için muhabbet özleyen var
Her zikir her niyazda, irşat esas sözünde
Ateşi kor yaparak kalpleri közleyen var
Dergahta diz kıranın yüreği yâre döner
Dervişin rahlesinde ateşi hara döner
Postta edep öğrenir nefisler mara döner
Yüceler makamından faniyi gözleyen var
Sen ben şeytan işidir, nefisleri azdırır
İmanı zayıflatır kula amel bozdurur
Melekler şahit olur deftere suç yazdırır
Tövbekâr kullarında ayıbı gizleyen var
Hakkadır zikirleri cezbeyler kısık sesler
Aşk badesi içerken düzenlidir nefesler
Alperenler ceminde törpülenir hevesler
Zemheriyi ayazı cemreyle düzleyen var
Ameller niyetlere yol diyorken yarenler
Son kitap, son rehberden öğüt verir erenler
Hemhal olup beş ile dört makamı görenler
Mahkemeyi Kübra’da sıratı izleyen var
Osman Onuktav
8/Eylül/ 2014
Yaren kalem
Ta ezelden ebede, tarihe izim düştü
Bu yolda dur durak yok, medeniyet ışığım
Erenler ocağında, nice Alperen pişti
Asya’dan Avrupa’ya, ilim irfan beşiğim… ' Mustafa Bay. ZEYBEK HOCA
Teşekkürler hocam
Osman Onuktav
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Esen Yelden Nem Alma!
Neden oynunu eğdin? kaldır göğe başını
Aç elini semaya, dökülsün duan dilden
Saklama yaradan dan süzülen göz yaşını
Hakim ol hislerine fayda bekleme elden
Adım adım yürürken diken çıkar yoluna
Ezip ezip geçerken basma gülün dalına
Tak yaşamı sağına geçsin sevgi soluna
Çek hayatın resmini nem alma esen yelden
Açıl okyanuslara hedefini belirle
Özgürlüğe yüzerken kulaç kulaç ilerle
Dalgalı umutların toplayıp tek tek derle
Kurtulursun bataklık olmuş bulanık gölden
Çek kınından kılıcın keskinlikte cesur ol
Kopar gönülsüz bağı ilkelerine sur ol
Müsamaha gösterme Ata’n gibi vakur ol
Adalet karşısında boynun incedir kıldan
Çıkamadığın dağı azim gösterip oysan
Yıkılmaz umutların sağlam zemine koysan
Nefsini aç bırakıp şükür çekip de doysan
Beş vakit diz kırsan da zarar gelmez o çuldan
Fikri zikri olmayan kapıyı tık tık çalma
Her mevzuya destursun girip de birden dalma
Dinlemesini öğren fazla sessiz de kalma
Allah’ın bildiğini gizleme hiç bir kuldan
Yürü ardına bakma hak bildiğin bu yoldan

Kafkasi
02/04/2016
Osman Onuktav
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Ey kalem
EY KALEM
Ey! Kalem hasretimi/ dile getir aşk’ı yaz
O yâre name olsun/ yüreğine versin haz
Aşkımı yazar iken / sayfa tutuştu yandı..
Kelimeler dilime diken oldu dayandı..
Osman Onuktav
Osman Onuktav
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Ey Oğul!
Ey! Alp Eren benzeme, garip garip tiplere
Çek âlemin resmini as balkonda iplere
****

Dinle büyük sözünü biraz aklı selim ol
Doğru yol gösterirse bil ki iyilik vardır
Her şeye sinirlenme hoş görülü salim ol
Zararın neresinden dönersen sana kârdır
Kanma fani dünyanın gösterişli varına
Aldanır da düşersin dertli ahu zarına
Sahip çık şerefine namusuna arına
Karanlık yolun sonu mutlaka derin yardır
Önderin alim olsun var git çölde izine
Gir eren meclisine otur derviş dizine
İlim irfan öğren ki bilgi girsin özüne
Önüne bak ilerle Mevla en güzel yardır
Kendine Salih insan bulamaz isen eğer!
Pişmek için öğütler alamaz isen eğer!
Verdiğin söze sadık kalamaz isen eğer!
Hanlar geniş olsa da açılan kapı dardır
Vatanı devleti sev haine verme değer
Bak! Kafkasi’nin oğlu desinler er oğlu er
Mazluma el uzatıp zalimi vur yere ser
Gönül kıran olursa geç karşısına durdur
Kaybedersen güveni tekrar kazanmak zordur
Kafkasi
27/Mart/2015
Osman Onuktav
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Eyvallah
Gece gündüz yanar yüreği harlar
Yanan o olsa da der ki eyvallah!
Tahammül etmeye kalbini zorlar
Sararıp solsa da der ki eyvallah!
Kırk yerden kırılmış ruhu bedeni
Zulme baş eğemez bulur edeni
Haysiyet, izzeti varlık nedeni
Bu yolda ölse de der ki eyvallah!
Hüzünlü şarkılar türküler dinler
Çektiği her ah da duvarlar inler
Maziye daldıkça geçmiyor günler
Kederle dolsa da der ki eyvallah!
Yaralar gönlünü aşk denen bela
Talihi güldürmez vermez hiç mola
Sevdiği gurbette özlemi sıla
Vuslatla kalsa da der ki eyvallah!
Gönül yolcusunun bu divanına
Kafkasi’nin yolu düşer yanına
Yarence davranıp girse kanına
Postunu alsa da derki eyvallah!
Dostunu çalsa da der ki eyvallah!
K@fk@si
Osman Onuktav
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Farzdır!
Seni gördüm güzelim, dönüp de güle bakmam
Sevginle erisemde asla dışıma akmam
****
Güzellikte zenginsin zekatın vermen farzdır
O güzel sözlerinin kırkta birini versen
Arzı endam yürürken edebin asil tarzdır
Sevindir bu garibi o da murada ersin
Kaşlar kemere benzer gözleri ela güzel
Ay parcası yüzünle başıma bela güzel
Hüzünle dolu kalbim sana müptela güzel
Bir tebesüm ediver yüreğim gül/en görsün
Ömür gelmiş geçiyor yiteçek birgün şevkin
Takatın kalmayacak dibe vuracak erkin
Bu güzellik sendeyken yapacağın iş ilk/in;
Zekatını ver kurtul mahşere kadar sürsün
Güzelliğin saklarsan inanki ziyan olur
Kafkasi’ye sun biraz arzımdır beyan olur
Gizli saklı kalmasın alenen duyan olur
Seni senden isteyen dilenciye ne dersin?
Sadakan sevgi ise, Mevla hayrını versin
Kafkasi
21/05/2015
Dost kalem
Gönül mutmain ise dehre işlemez döşe
Aşığa lalezardır sığındığı dar köşe
Seven rahmet dilense Rahman karışmaz işe
Bana ne olur bilmem sen cennete girersin... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA
Osman Onuktav

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ferman bulunmaz
FERMAN BULUNMAZ
Gün be gün düşüyor ateş ocağa
Ciğerler yanarken duman bulunmaz
Ana evladını alır kucağa
Akan gözyaşına umman bulunmaz
Bağnazca kafalar kütle mermerden
Yardan vaz gecenler anlar mı serden?
Deşerler yarayı hep aynı yerden
Çoğaldı bak dertler derman bulunmaz
Bu güzel yurdumda havlıyor itler
Yapışmış yakaya kan emer bitler
Çıksada meydana bozkurt yiğitler
Vur emri verecek ferman bulunmaz
Kör hançer elinde sallayıp durur
Cesaret yüzde yok arkadan vurur
Döktüğü tüm kanlar akarken kurur
İntikam almaya zaman bulunmaz
Kaderle, kederle, geçiyor günler
Yarına umut yok aranır dünler
Seçilen konuşur seçmense dinler
ihanet yazmaya yazman bulunmaz
Vur emri verecek ferman bulunmaz
Osman Onuktav
Kafkasi
11/10/2016
Osman Onuktav
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Fırat Yılmaz Çakıroğlu
Ege üniversitesinde soyu belli olmayan Çakallar(PKK) tarafından haince şehit edilen
Fırat Yılmaz Çakıroğlu Reisimizin şehidimizin anısına..
Mekanı Cennet Ruhu şadolsun...

Tarih Yirmi Şubat İki bin on beş
Bayrağa kan verdi ülkücü yiğit
Hain pusu kurmuş ölümse kalleş
Çakıroğlu ne ilk ne de son şehit.
Yüreği imanlı çelikti beden
Vatana canını vermeye giden
Zemheri kış ayaz soğuk demeden
Yılmaz’dı bu yolda yiğit mücahit
Bozkurtça duruşu korkutmuş bini
Çakala bildirmiş dönüp haddini
Vatanına Siper etmiş kendini
Fırat inandığı yolda bir zahit
Fırat'ım can verdi dava uğruna
Yılmaz onur kattı Türk’ün şanına
Çakıroğlu sözüm ülküm adına
Kanın yerde kalmaz Rab olsun şahit
Kafkasi
21/Şubat/2015
Osman Onuktav
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Fırtınalı Alkına
Fırtınaya takıldım yürürüm adım adım
Çakal sürüsü sardı çevremi akın akın
Korkaklık yok serimde Bozkurttur benim adım
Kulakları dikip de sözlerime bir bakın
DOĞAN onca yavşağın başlarında var MİR’i
Yakalarına yapışmış yıkasa çıkmaz kiri
Ezdim büzdüm hepsini gömdüm diri diri
Benzin döktüm üstüne kibritide siz çakın
Kılıç’ları bilemişler salar sallar dururlar
Kestikleri bir şey yok ha bire savururlar
Güçleri yetmeyince it olur kudururlar
Tasmanızı salsınlar karşıma öyle çıkın
Kına yolladım kına alın size ALKIN/A
Bölüşün aranızda yiyin tıkına tıkına
Çıkarmaya zorlayın siz ıkına ıkına
Kızardı mı kıçınız dönüp dönüp bir bakın
Kendi pisliğinize bulup bir isim takın
Kafkasi
27/12/2015
Osman Onuktav
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Fişlendik
F/İŞLENDİK! .
Yuvarlak bir dünya da fırıldaklar gezerken,
Dergâhı divanlar da, dava için işlendik!
Dört köşeli yaşama, boyun eğmek yok üzerken,
Kurdular tuzakları, ihtilâlle fişlendik!
Çıktığımız her yolda, emin adım yürüdük,
Serde delilik vardı, dağı taşı kürüdük,
Toz dumana karışıp, içten içe çürüdük,
Deprem yedi bedenler yıkılmadık dışlandık!
Eş dostun kervanına olduk her daim yoldaş
Kimi düşman olurken, kimi hâlâ bir sırdaş
Kalburdan geçirdikçe, elendi her ülküdaş
Yüzümüze güldüler, arkamızdan şişlendik!
Derya, Deniz gezerken, biz küreksiz kayıktık
Dalgalar sallar durur düşüremez ayıktık,
İman dolu yürekle her zorluğa layıktık,
Sabrın kor ateşin de, yandık yandık haşlandık!
Kökü sağlam çınarda, yarım asırlık daldık
Rüzgarla gönüllere esip ülküyü saldık
Hazan vurdu bir an da, yapraksız kala kaldık
‘’Fırsat bu fırsat’’ diye, o gün bugün taşlandık
Yaşandı bu ömürler sürünüp durduk handa
Yenilen her darbede, iz bıraktı her canda
Eyvallah çekip çekip, unutulduk bir an da
Tükendi artık güçler, bu uğurda yaşlandık
Yeni neslin zihninde, anı olduk düşlendik
Kafkasi
03/05/2017
Osman Onuktav
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Geceler
Gökyüzün de yıldızlar, birer birer d/üşüyor
Ay her gece yanıyor, güneş gündüz üşüyor
Böyle bir gecede neylesin felek beni
Günahlarım çoğaldı görmesin melek beni
Işık vurdukça güne gün eriyip solmakta
Kararmış gecelere günahkârlar dolmakta
Hayat defteri beni; gecelere boyamış
Göreceğim renkleri ecelere boyamış
Gece sensiz odam da yapayalnız olsam da
Göreceğim her güzel rüyalara dolsan da
İşlenen günahların şahididir geceler
İnsanı nefs darp eder, kalbi ölüm heceler
Geceler; sevaplarla, beni ne olur örtün
Günahlarım girmesin düşlerime beni dürtün
Kararmış bir ummandır, bitmez bu geceler
İçinde yüz binlerce, yalnızlığı heceler
Gece karanlığını, yağan yağmurlar yıkar
Sevda olan damlalar, sel olur yare akar

Geceler böyle işte; uyutmuyor adamı
Mum ışığı sönünce karartıyor odamı
13 Nisan 2014- 04-13
Osman Onuktav
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Gel
Kerküklüm ak alınlı yiğit bacım,
Dokuz boydan dokuz ışık yandı
gel,
Ankara'dan Adana'dan Yozgat'tan,
Yeni ufuklara şafak attı
gel.
Sürülerin Urallarda otlasın,
Kıratların Altaylarda yaylasın,
Rodoplarda bülbüllerin şakısın,
Tanrı dağına bozkurtlar çıktı
gel.
İllerinden kara duman silinsin
Bozkurtların yemin etti bilinsin,
Han otağı Türkistan da bilesin
Tanrı dağında güneş doğdu
gel,
Çekilecek Türk bayrağı göklere,
Mevla’m yardım etsin ulu lidere
Şamil'in vurulduğu kalın zincire,
Tuna’m kement oldu koşa koşa
gel.
Kafkasi
Osman Onuktav
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Gel!
Sevgilim geleceksen
Ay çiçeği açarken
Aşkın beni yakarken
Yapraklar dökülmeden
Gel!
Bir tanem geleceksen
Sabah kuşlar öterken
Gözlerim hep gülerken
Güz yağmuru yağmadan
Gel!
Meleğim geleceksen
Aşk rüzgarı eserken
Henüz kalbin sendeyken
Saçıma ak düşmeden
Gel!
Osman Onuktav
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Gelsin 4
Engeller aşmaya yüreği olan
Bende varım diyen çıkıp da gelsin
Okyanus yüzmeye küreği olan
Bindiği gemiyi çekip de gelsin
Çıkalım beraber bu kutlu yola
Dualar edilsin uğurlar ola
Hasret uzun sürer heybeler dola
Atına nalını çakıp da gelsin
Geçilmez dağları delip oyalım
Çağın derisini yüzüp soyalım
Bir tarih yazalım isim koyalım
Mutluluk su gibi akıp da gelsin
Özgürce ulursa Türk’ün bozkurdu
Tek bayrak bir millet olur hep yurdu
Savunsun vatanı şanlı bir ordu
Düşmana zinçiri takıp da gelsin
Zafere gideriz derler kahraman
Döneriz dönmeyiz gösterir zaman
Dillerde ağıtlar söylenir her an
Eline kınayı yakıp da gelsin
Sevdiğine son kez bakıp da gelsin
Kafkasi
04/11/2015
Osman Onuktav
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Gelsin-2
Gelsin-2
Ta! ... Anadoludan Orta Asyaya
Balkan ‘dan uzansın Kafkasya’ya.
Dağına taşına tüm dünya’ya
Haykırıp koşacak lider gelsin..
Avrupa Afrika varsın Çin’e
Nerede Türk varsa girsin içine
Medeniyet kültür yaysın acuna
Gururla çoşacak lider gelsin
Ak deniz marmara Kara Ege’yi
Öteki beriki kara gölgeyi
Türk, Kürt, Laz, Çerkez’i, yedi bölgeyi
Boylarla aşacak lider gelsin

Milletin sözünü iyi duyacak,
Hak'kı anlatıp gerçek diyecek
Milletle oturup yavan yiyecek
Hoşgörü taşacak lider gelsin

Osman Onuktav
Kafkasi
11 Haziran 2013
Osman Onuktav
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Gidenden Ol
Otur şöyle say kârını
Azcık bölüp gidenden ol!
Ne var ne yok dök varını
Zevkle ölüp gidenden ol!
Aymazlıktan hemen uyan
Görünüyor açık beyan
Olma kula boyun eğen
Dik baş kalıp gidenden ol!
Haksızlığa yumma gözün
Çıksın dilden tatlı sözün
Mazlumlara gülsün yüzün!
Dua alıp gidenden ol!
Şu dünyayı düşünme hiç
Hakka giden köprüden geç
Ahirette yerini seç
Cennet bilip gidenden ol!
İnan Rabbin yapısına
Kavuş iman tapusuna
Var Evliya kapısına
İrfan bulup gidenden ol!
Eh! Kafkasi, yüreğin yak
İmanını tutarsın pak
Bu öğüdü kulaga tak
Kalbi dolup giden den ol!
Kafkasi
11/11/2015
Osman Onuktav
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Gök Oğlu
Gök yüzünden almış güzel ismini
Acunun hakimi sonsuz Gök oğlu
Yaradan yaratmış koymuş cismini
___ Yurt için dağlar yıkar Gök oğlu
___ Önüne bozkurt takar Gök oğlu
Asla değiştirmez düz gidişini
İnada bırakmaz nice işini
Kalem diye söker azı dişini
___ Dağı taşı delip çıkar gök oğlu
___ Irmak gibi berrak akar Gök oğlu
Yapacağı plan hiç gelmez akla
Yalcın kayaları kazar tırnakla
Adaletli oldu verdiği hakla
___ Yumruğu namerde sıkar Gök oğlu
___ Merde sevgi ile bakar Gök oğlu
İdeali ile hedefe yürür
Savurur rüzgarı çöle götürür
Demir dağlar bile karşında çürür
___ Bütün ezberleri yıkar Gök oğlu
___ Töresine bağlı vakar Gök oğlu
Gökte siyah bulut şimşekler çaksa
Yağmur sicim sicim aniden aksa
Bozkurt gök gözüne dönüp bir baksa
___ Türk oğluna ışık, yakar Gök oğlu
___Düşmanın yolunu tıkar Gök oğlu
___Sardı Avar'ı da, efkar Türk oğlu
Osman Onuktav
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Gökalp
GÖKte yıldız yerde biz, iz bıraktık serde iz
Ölümlü bedenlerle verdik yeminle son söz
Kökü sağlam tek çınar büyür yirmi dört filiz
ALPerence koşarken nefesimiz çıkar tiz
Lal olan dil çözülür geliyor Türkler diye
Parlar Türk’ün yıldızı maziden ta atiye

G ömerim bu sevdayı yürek denen mezara
Ö zlemim gizli kalır uğratmam hiç nazara
K ıymetini bilirim düşürmem ben pazara
A dıma şiir yazdım sunduğum bergüzara
L ütfedip yer aç bana azcık kalbinde bir yer
P apatyadan fal baksan en son yaprak GÖKALP der …
Kafkasi
15 10 2015
Osman Onuktav
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Gönül sarayım da gör
GÖNÜL SARAYIM DA GÖR
O keskin sözlerinle sol yanımı deşerim
Darbe yemiş yüreği kırka yarayım da gör
Kırkta birine seni gömmek için eşerim
Kanar durur aşk yaram senle sarayım da gör
Kör düğümle bağlayıp ömürden ömür versem
Sevdana ilmek atıp mühkem kementle gersem
Saçının her teline tomurçuk güller sersem
Yıktığın hayalleri tekrar kurayım da gör
Kurduğum düşlerimin gül perisi sen olsan
Mahkum olmuş sevgini azat edip de salsan
Uykuyu haram kılıp gece gündüz yol alsan
Vuslata ramak kalan saat kurayım da gör
Her sabah tan vaktinde güneşle sana gelsem
Bilinç altına girip hülyalarına dalsam
Gün batımı yaklaşır senli geceye kalsam
''Git'' diyen ruh haline sual sorayım da gör
Bakışın ‘’kal’’diyorsa dilen neler oluyor?
Titrerken dudakların gözlerin yaş doluyor
Ritimli her nefesin sevdamızı soluyor
Canımdan bir can iste şu an vereyim de gör
Kafkasi’nin gözünden kendini görmediysen
Aşkı haykırışına kulağın vermediysen
Mutluluk diyarına umutla girmediysen
Aç ama gözlerini gönül sarayım da gör
Kanar durur aşk yaram senle sarayım da gör
Osman Onuktav
Kafkasi
09/09/2016

Dost kalem
Her yağmur tutuşturmaz içimdeki hasreti
Bakarsın lodos eser dağıtır gam, kasveti
Sanma hep silik kalır merttir aşkın fıtratı
Şu bahtın kör yanını şevkle kırayım da gör... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Teşekürler Zeybek hocam
Osman Onuktav
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Gör hele
G/ÖR HELE

İmtihana tabidir çektiğin onca çile
Gün gelir lazım olur koy üst üste ör hele
Arapsaçına dönmüş çözeceğin her çile
Giyeceğin urbayı Ya sabır de ör hele
Düşersen tutan olmaz nasihat, vaaz olur
Maddiyat bekleyenden maneviyat az olur
Sözler yerine gelmez kış da biter yaz olur
Geçeceğin köprünün temelini gör hele
Devran çarkı dönerken betin benzin solarsa
Bağın da ki mahsule yaban otu dolarsa
Zalim yâr hayatını parsel parsel yol/arsa
Kendince idrak eyle dimağını yor hele
Gerçek dostun yergisi zehirden de acıdır
Sözlerin marifeti kavurduğu sacıdır
Yol yordam öğretisi ilim irfan tacıdır
Demir tavlı dövülür örs çekice sor hele
Yer edindigin kalpte önce kendini bul da
Sorgulayıp araştır, suç arama her kul da
Kibirle de beslenme, kalırsın yarı yol da
Tırmanırken zirveye bir nefesle dur hele
Gir eren meclisine önce kor ateşte yan
Köhnemiş duygulara rahmet dileyip de an
Bul aşkın iksirini tek yudum da içip kan
Akıl denen dengeyi yaşantınla kur hele
Koşma deli doluca, dizginleri vur hele

Osman Onuktav
Kafkasi
15/12/2016
Osman Onuktav
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Gören olmadı
Ne acılar çektim gurbet illerde
Yarama bir ilaç süren olmadı
Ne ararsın? Deyip, yaban ellerde
Şu garip halimi soran olmadı
Yabanın çekilmez çilesi derdi
Dinlediğim şarkı Orhan’la Ferdi
Yorganım yastığım hasırın serti
Altıma yün döşek seren olmadı
Anaya babaya kardeş bacıya
Dayandı yüreğin hasret acıya
Anlattım derdimi birkaç gacıya
Boş kalmış gönlüme giren olmadı
Ağardı saçlarım tenim çatladı
Eller nasır tuttu avuç patladı
Büküpte belimi üçe katladı
Uzatıp bir asa veren olmadı
Sıladan dostlarım bir haber yollar
‘’Dön artık Kafkasi, uzadı yıllar’’
Namenin üstünde lüzumsuz pullar
Pul olup gittimde gören olmadı
Kabir taşlarımı ören olmadı
Osman Onuktav
Kafkasi
Dosthane duygular
Kapladı tarlayı dikenle çalı
Bahar geldi, nerde? Çiçeğin alı
Nas dan selam kalır giderken salı
Gönül toprağını deren olmadı.... Ahmet Yağız Altunel
Gurbeti kendime yoldaş eyledim
Dertli sarkilari calip söyledim
Harama bakmadım helal yeyledim
Agardi saçlarım gören olmadı.. Mine
*****
Gezdim İstanbulu İzmiri Vanı
Ne hatıra koydu nede bir anı
Savurur da durur gurbet Osmanı
Sılaya götüren tren olmadı... Hasan Yılmaz
Gündüz gurbetteyim gece sılada
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hasretlik bitmiyor aklım yuvada
Bazen oradayım bazen burada
Rüyamı hayıra yoran olmadı.............Bülent ARKAN
gurbet elde kaldım soranım olmaz
Gözlerim yollarda gelenim olmaz
Çocuklar aklımdan hayatta çıkmaz
Göz yaşımı gelipte silen olmadı.....ömer gündoğan
Osman Onuktav
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Göresin
İlk önce imtihan ol kendini bil!
Allah’a kul olup, hak dinini bil!
Dinlemeyi öğren sus haddini bil!
Saygı sevgi yay ki; minnet göresin
Yazılan çizilen her söze kanma!
Arsızı hırsızı adamdan sanma
Ardına takılıp ateşte yanma!
Ahireti düşün ki; cennet göresin
Bid’at ettiğinde necat bulunmaz
Şeytan karşısında sessiz kalınmaz
Seni Yaradan hak, inkar olunmaz
Farzını yaşa ki; sünnet göresin
Devrin modasına uyup da yatma!
Kendi geçmişini yabana atma!
Tutup üç kuruşa ruhunu satma!
Kafkasi göz aç ki; çok net göresin
Kafkasi
01/20/2014
Osman Onuktav
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Görse Gözlerin Beni
Tutma! hüzünlerini birikmesin için de
Bırak aksın gözyaşın eliyle silen olur
İçten içe ağlarken, bu acılar niçin de?
Anlat hele derdini belki bir bilen olur
Yaşamaktan al heves güven artık birine
Ölümün faydası yok ihtiyaç var dirine
Canına can vereni koy kendi yerine
Güven duyar aşkına uğruna ölen olur
Bil ki güzellikler var yaşamın her anında
Düşme! Umut nehrine, sevdiğin sol yanında
Acı tatlı hatıran gizli kalsın anı’nda
Sırrın verme kimseye ikiye bölen olur
Hicaplı bir haldesin tavırlarınsa ezgin
Aşk sözünü duyunca duyguların pek sezgin
Yavru bir ceylan gibi koşsan da doludizgin
Gitsen de ta uzağa ardından gelen olur
Gözlerin bir boşlukta bir şeyler mi arıyor?
Görmedin mi? Kafkasi, seni sana soruyor
Çökmüş dizin üstüne gül uzatıp duruyor
Görse gözlerin beni, ağlamaz gülen olur
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Gülün nazı var
GÜLÜN NAZI VAR!
Hayatta açıyor her türlü çiçek
Lale boyun büker gülün nazı var
Dökülse yaprağı beslenir böcek
Aroma kokuyor polen özü var
Orkide dudaklı menekşe başka
Koklasam Karanfil kilitli aşka
Sümbüle dokunsam sanki matruşka
İçine hapsolmuş çokça gizi var
Yaradan özenip zambak yaratmış
Ayçiçeğin tutup rengi saratmış
Papatya aşk için oyun aratmış
Seviyor sevmiyor tatlı hazı var
Sarmaşık sarınca kaplanır kafes
Kafkasi iç nane açılsın nefes
Çevir yelkenini Nilüfere es
Kaktüsün güneşte daim gözü var
Aşkın ıhlamura sadık sözü var
Osman Onuktav
Kafkasi
06/08/2016
Osman Onuktav
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Gülzade'm
GÜLZADE’M
Bak haykırdım! Sevdamı, yankılandı dağlarda
Kulak tıkadığını seziyorum Gülzade’m?
Bülbül olan dilimle aşk okudum bağlarda
Boynu bükük yaralı geziyorum Gülzade’m
Şakırdayan kırbaca, benziyor bak kederim
Takılmışsım girdaba çırpınıyor kaderim
Kulaç atar hüzünler aşk içinde he/derim
Belirsiz bir sahile yüzüyorum Gülzade’m
Bakışlarım yatıştı mağrur oldum bak biraz
Al yanağa dokunup lebinden alsam kiraz
Çok şey mi istedim de ediyorsun itiraz?
Meftun olan gönlümü üzüyorum Gülzade’m
İçimde ki boşluktan çıkarken düşüyorum
Ben sensiz de yanarım, nedense üşüyorum
Karmaşık duyguları sararak yaşıyorum
Attığım kördüğümü çözüyorum Gülzade’m
Açtım rüzgara yelken dolaştım her alemi
Lisanı aşk eyledim saldım sana selamı
Her günüme not düştüm aldım ele kalemi
Mutsuzluğun resmini çiziyorum Gülzade’m
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Gün batarken
Ufka daldı gözlerim yokluğunu arıyor
Kumda kalan izini izledim gün batarken
Hüzünlerim birikti benliğimi sarıyor
Ruhumda ki hasleti gizledim gün batarken
Batınca kızıl güneş uydum onun rengine
Yakamozlar dans etti kapıldım ahengine
Bir ses duydum uzaktan ‘’aç yelkenin engine’’
Demir attım sahile gözledim gün batarken
Bir karartı göründü çatıldı kara kaşlar
Git gide derinleşti baktım ki koca taşlar
Nemlendi duygularım birikti gözde yaşlar
Akıttım yüreğime közledim gün batarken
Ömrümün geçti yazı geldi şimdi sonbahar
Mevsim kışa dayandı lapa lapa yağdı kar
Zemheride dolsam da, hâla bir umudum var
O sıcacık tenini özledim gün batarken
Kalktım şöyle tur attım çizdim çevrem de zikzak
Adını yazdım kuma dalga vurdu sildi bak
Kafkasi otur hele dolaşma aylak aylak
Kanayan her yaramı tuzladım gün batarken
Osman Onuktav
Kafkasi
Dost kalemler.

Güneşin şavkı düştü, gökteki yıldızlara
Can canandan ayrıldı, garibim bahtım kara
Bulutlar savaşıyor, gökyüzü atar nar'a
Yüreğe ateş düştü, yanarım gün batarken...Bülent ARKAN
Solgun donuk bir tende, ruhun acı gülüşü
Işığını kaybetmiş, gözlerde yorgun düşü
Şarkılar acılaşır, şiirler öksüz kalır
Gecenin soğuk yüzü, iner akşam dönüşü… Zeybek hoca
Osman Onuktav
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Güzelim
Sevdiğini bilseydim var ederdim zamanı
‘’ Kalbime gir ‘’ deseydin, girmez miydim güzelim!
Aşk ateşi yaksaydın görünürdü dumanı
‘’ Harımı sar’’ deseydin, sarmaz mıydım güzelim!
Fıtratın, mizacın sert, sıkılgan yapın vardı
Hâlini suâl etsem kurduğun cümle dardı
İçinde ki duyguyu dışa yansıtman zordu
‘’İçimi gör’’ deseydin görmez miydim güzelim
Bakarken gözlerime hilal kaşını çattın
Gizli tuttun sevdanı suçunu bana attın
Geceleri yastığa baş koyup nasıl yattın
‘’Geceme sor ‘’ deseydin, sormaz mıydım güzelim!
Kırılmış umutların yaş döküp ağlamışsın
Duyguların körlenmiş üstünü dağlamışsın
Yüreğin vurgun yemiş düşüne sığmamışsın
’’Bir ışık ver‘’ deseydin, vermez miydim güzelim!
Bu nasıl bir aşktır ki onca zaman kalmışsın
Bir of çekip derinden, toz,dumana dalmışsın
‘’Yeter artık ‘’ nidanla, doğru karar almışsın
‘’Bağımı kır ’’ deseydin kırmaz mıydım güzelim!
‘’ Sineme vur ‘’deseydin, vurmaz mıydım güzelim!
Kafkasi
29 /02/ 2016
Osman Onuktav
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Hakka Giden Yol Budur
Aç elini Allah’a, ömür sona varmadan
Yüreğin iman dolsun, vakit çok geç olmadan
****
Bir insan fazileti kendine cem ederse
Onuruyla yaşarmış şer’e duvar örünce
Yanlış giden düzeni söz ile zem ederse
Kimse dönüp bakmazmış kötülüğü görünce
Hak için hukuk için hizmet edip coşarsa
Zorluğa sabır çekip kolaylıkla aşarsa
Yaratanı zikredip doğru yolda koşarsa
Cehennemden kurtulur hesabını verince
Celil olan Allah’ın ilmiyle amil olan
ihlaslı yüreğiyle mürşid-i kâmil olan
Zalimlerin zulmüne dik durup Şamil olan
İlahi aşka doyar kalp vuslata erince
Şefaat makamında ikbalini özleyen
İşlediği günahı tövbe edip gizleyen
Ahirete inanıp sevabını gözleyen
El açıp dua etsin secdeye yüz sürünce
Kafkasi gerçeği bil asla düşmezsin dara
Ehl-i sünnet olanı kendine rehber ara
Ömür gelmiş geçiyor sana gelecek sıra
Azrail adlı melek baş ucuna varınca
Hakkını arayacak küçücük bir karınca
Kafkasi
24/Nisan/2015
Osman Onuktav
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Hakkadır Yolu.
Hayatı bu yolda yaşamış demek
Hesapsız işlere kafayı yormaz
Sevgiye saygıya harcamış emek
Kin ile nefreti ruhuna sarmaz
Dürüstlük hayatın kalın ipidir
Yüreği mert mi mert kaya gibidir
Kendine güvenir paya gibidir
Kaldırıp elini mazluma vurmaz
İnancı sağlamdır kazanır durur
Kaybettim sansa da kazanan odur
İslam’ın değişmez kuralı budur
İyilik kötülük yan yana durmaz
Helaldir kazancı haramdan uzak
Gittiği hak yoldur kurulmaz tuzak
Yemenin yolları Şam’dan da uzak
Gezdiği çöllerin farkına varmaz
Ebu Bekir, Ali, Osman’ı izler
Adaletli olan Ömer’i özler
Secdeye varınca kalkmaz ki dizler
Sahra çöllerinde pusula sormaz

27/Eylül/ 2014
Osman Onuktav
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Hapis
Ülküm her nefesinde, bir boynunu büküyor,
Davaya bakıyorum, egolar için HAPİS
Şanlı tarihimizin, ruhunu söküyorlar
Acılar çekiyorum, yara içimde HAPİS
Ülkemin tarlasına, nefreti ekiyorlar
Sabırla bekliyorum, mermi namluda HAPİS
Deli dolu atımı, kementle çekiyorlar
Yıldırımlar çakacak, atım nalında HAPİS
Türk İslam ülküsüne, kafese gir diyorlar
Dünyaya Hakk yayacak, TÜRK’LÜK kafeste HAPİS
Hakk yolunda uluyan, bozkurta sus diyorlar
Çakalları boğacak, bozkurt kafeste HAPİS
Hürriyetim gidiyor, gururum kırılıyor
Haykırmak istiyorum, içimde öfke HAPİS
Zâlimin ateşiyle, bir dünya kuruyorlar
Yanarken üşüyorum, ateş içimde HAPİS
Şu ölümsüz ülkümü, öldürmek istiyorlar
Dirilmek istiyorum, mezar içimde HAPİS
Ülkem kurusun diye, denizi içiyorlar
Toprağa vuran dalga, sahil kumunda HAPİS
Şanlı al bayrağıma, zincirler vuruyorlar
Tek umudum yıldızım, gökler içinde HAPİS
‘’VAH’’ sahibi Türk’lere,‘’vatan bizim’’ diyorlar
Dünyanın huzurunda, vatanı için HAPİS
Hain ayaklarıyla, şehidi eziyorlar.
Şu kutsal topraklarda, yatan içinde HAPİS
Ülkücünün çağrısı, kalplerde duyulmuyor
Aslına dönmek için, dava özünde HAPİS
Türk oğlu yaslı artık, ak kefen giyinmiyor
Alparslan’lar Fatih’ler ANNE rahimde HAPİS..
NİSAN / 2012
Osman Onuktav
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Hasbihal-1
Baktım yurdun haline gözlerimden aktı yaş
Dedim: buna nasıl can dayanır be arkadaş! .
Dedi: on iki yıldır ak ak diye bir bela
Birlik dirlik koymadı başa oldu müptela
Bu düzeni yıkmayı duyuralım millete
Dedi: her seçimde oy verilir bu zillete
Dedim: Gardaşım artık yıkılmış mı bu devlet?
Dedi: sınırlar sağlam beyinler ise evet
Batmış artık doğmuyor Türk’ün o hür güneşi!
Dedi: yeniden doğar söndürürsek ateşi.
Vatanı savunmaya çıkalım biz sefere
Dedi: iman kalmamış saysak çoğu kefere
Düşmana karşı duran Türk de mevcuttur yiğit
Dedi: onlar vatana oldular birer şehit
Dedim. Haykırır kalbim kulağın ver de dinle
Dedi: dağ dile gelir sendeki olan kinle.
Ben dertli sende dertli dertleri dağlayalım
Kafkasi boş ver bizi vatana ağlayalım
Kafkasi

Zeybekce
Yaşanır tarih şahit arada fetret devri
Dedi: Çok yakın daha yırtıp atmıştık Sevr'i.. Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Teşekkürler hocam
Osman Onuktav
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Hasbihal-2
Nice gönüller kırdım bazen ben de kırıldım
Hep yokuşa vurdular gidemedim düzümden
Kimi dostla gülerken kimisine darıldım
Nedenini sordular taviz verdim özümden
Her yüzüme güleni adamca adam sandım
Yaktılar benliğimi sönmüş ateşte yandım
Çekildim bir köşeye geçmişi bir bir andım
İnan beni yordular mağrur olan yüzümden
Bir sürü hatıranın yok artık bana hayrı
Tertemiz defter açtım her sayfa ayrı ayrı
Gayemiz bir olanla sık görüşürüz gayrı
Gel deyince vardılar düşmez canlar gözümden
Bu hayal dünyasında hakikate dalmışım
Her renkten insanlığa selamımı salmışım
Vakur vakur yürürken bayağı yol almışım
Dikenli tel serdiler darbe aldım dizimden
Kafkasi bu alemde ömür çabuk geçiyor
Görev almış hak melek son nefesin biçiyor
Mahkeme-i kübra'da hikayeni seçiyor
Hesabımı verdiler ameldeki yazımdan
Kafkasi
Zeybekce
Her yolun dönemeci yeni bir umut idi
Döndükçe bitmedi yol ömürden ömür yedi
Kulağımda hep o ses 'dönülmez yürü' dedi
Mazim yanık bir türkü dile geldi sazımdan... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Teşekkürler hocam..
Osman Onuktav
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Hasbihal-3
Ey kafanı önüne var git kendi işine
El alemin kırılmış çarkı seni mi sardı!
Ne halt yerse yesinler takılma sen peşine
Bozulmuş bu düzenin ‘’ derdi seni mi gerdi’’!
Beraber çıkacaktık bozuk düzene karşı
Yarı yola varınca döndü üzene karşı
Anladım ki kardeşim ezen ezene karşı
Günah keçisi olduk onlar murada erdi!
Alim olmak kolaydır adam olmak çok zordur
Sözde değil özünde birlik kalmak çok zordur
Ser verip sır vermeyen dostu bulmak çok zordur
Kime selam verdiysek gelip arkadan vurdu!
Yaratan Yüce Allah sense ona bir kulsun
Hangi derde düştüysen dermanını o bulsun
Doğru yolda yürü ki huzurun daim olsun
Sefayı, cefayı da sana Yaratan verdi!
Hey Kafkasi uzatma yol ver gitsin bunlara
Yaşamın her anında dayanmışsın sonlara
Şu üçgünlük dünyada dokunmasan onlara
Taşıdığın ağır yük, yeter ruhunu yordu!
Kafkasi
22/02/2016
Osman Onuktav
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Hasretiz
Yürekten sevdalandık Türk İslam’ın gülüne
Mevsim ayırt etmeden takıldık hep peşine
Adımız takıldıkça düşmanların diline,
Ne korkular salmıştık uyruksuzun döşüne
Serde yiğitlik vardı yüreğimizde iman
Her çileye taliptik Başbuğ verince ferman
Yankılanır gür sesi dolar taşardı meydan
Bakılmazdı hainin kurusuna yaşına
Sağcı solcu hikaye mevzubahis vatandı
Bu uğurda ülkücü Türk’e onur katandı
Söz konusu ülküyse şehit olup yatandı
Kurban olurduk yurdun toprağına taşına
Bu gün baktım davaya çektim derinden bir ah
Her gönülde yaşıyor farklı faklı bir cenah
Taban limoni olmuş tavansa tam bir mizah
Bizi bize düşüren kına yaksın başına
Ülkücünün davası esaret pençesinde
Kıvranıp da inliyor zalim işkencesinde
Bağlanmış çözülmeyen ‘’Bilge’’ bilmecesinde
Çerez ettiler bizi çiğerciler dişine.
Özlem duyar bozkurtlar göçüp giden Türkeş’e
Öksüz bıraktı bizi yüzümüzde yok neşe
Kafkasi viran olmuş meskeni kenar köşe
Ülküsünü değil de başka neyi düşüne?

Osman onuktav
Kafkasi
12/07/2016
Osman Onuktav
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Hayal alem
Ahreti düşünmeden, günaha dalanlar
Balıklama atlıyor, mal makama dolanlar
HAYAL ÂLEM
Toprak etti bu dünya, onca ağayı beyi
Neye feryat edersin senin için ağlamaz
Canlı cansız demeden alıp yutar her şeyi
İyi kötü ayırıp iltimaslık sağlamaz
Nice hükümdarları, nice şahı veziri
Kerem, Ferhat, Mecnun’u etti aşkın esiri
Kimi yandı kül oldu olmadı hiç tesiri
Külünkle dağlar delsen suyu yoksa çağlamaz
Fani olan alem de bu gün var yarın yoksun
İster ballı börek ye bir gün aç bir gün toksun
Rızkı veren Allah’tır biri zihnine soksun
Malın, mülkün,para,pul, iradeni bağlamaz
Nerede derde derman sunan Hazret-i Lokman
Salladı yeri göğü vermedi ona güman
Ab-ı hayattan içip var mı yaşayan Erman?
Yakar ocaklarını yürekleri dağlamaz
Kafkasi asla yoktur, bu dünyanın amanı
Ahrete yap yatırım miras sanma imanı
İnsafı yok kimseye sil an-ı dem zamanı
Sönerse aşk ateşin çırağını yağlamaz
Osman Onuktav
Kafkasi
21/12/2016
Osman Onuktav
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Hayat..
Hayat: kiminde bir yudumluk esmer bir kahvenin tadı.
Kiminde esaretin sunduğu acı yanı.
kiminde ise hiç bitmeyen bir matenimin adı.
Kimini kahkahaya boğar…
Kimini çıplak bırakıp benliğinden soyar
Kimine "merhaba"ile gülen..
Kimine vefasız yüzüyle "elveda" diyen.! ...
Hayat….
Kimi için yetim kalmış bir hikaye.
Belkide öksüz büyüyen bir çocuğun hüznü.
Belkide bayram sabahında, kucağında bulduğu bir hediye…
Hayat…
"Adem"'e cennet'ten kovulmak için sunulan yasak bir meyve! ..
Belki.! bir hayat kadınının etini satarken alnının "ter"indeki zillet! ..
Yada bir "cemre"nin toprağa düştüğündeki zihnet...
Belki... Furkan'da adı gecen,adına "Cennet" dedikleri lahuti ayet...
Hayat..
Belki Musa'nın TUR dağındaki Rab’ bine seslenişi.
Belki İsa'nın Özgürlüğe kanat çırpan,çarmıh'a gerilişi.
Belki Yunus'un Taptuk'un dergahında İnsana çevrilişi.
Belki Yusuf'un aşk deryasına çıkıp,Züleyha'da tükenişi.
Hayat..
Ölümle yaşamak arasında bize sunulan önemli bir ibret! .
Bir lokma ekmek için verilen savaş.
Onur urbasındaki Hikmet..
Hayat.
Hepimizin gectiği bir köprü! ..
O köprüden kendini istediğin kadar seyret! ..
Osman Onuktav
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Hayata Dair! .
İki yüzlü dostlara gönüm divane olur
Gerçek dosta hizmete gönlüm pervane olur
****
Sağlam dostu bulmadan çıkılmaz asla yola
Menzilin kısa değil göremezsin uzağı
Sırdaş olmadığınla girme asla kol kola
Uçurumdan atmaya kurar bir gün tuzağı
Yılanla dost olanın yanında yatmamalı
Daldan dala konana laf edip çatmamalı
Düşmeni isteyene el verip tutmamalı
Yarı yolda kalırsın çıkamazsın o dağı
Kurumuş dudağına su gibi çağlamayan
Kanayan yaralara em sürüp bağlamayan
Haline gülen değil seninle ağlamayan
Kör düğümü açarak kopmalı gönül bağı
Kimi yakana düşer kanın emer bit olur
Kimi bana da düşer kuyruk sallar it olur
Kimi arkadan düşman yüzüne yiğit olur
Kafkasi der hayatta yalnız kalmanın çağı
Bu düzene örmeli sağlam örümcek ağı
Kafkasi
8/ Nisan/2015
Osman Onuktav
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Hayır
HAYIR!
‘’Çözüm de çözüm’’ deyip, çözüldüler o anlık
Kaynaşmış bir toplumu tut birbirinden ayır
Şimdi düzen bir başka ''başkanlık da başkanlık''
Sittin sene geçse de gelmez sizden bir hayır
Karanlık dehlizinde kurmuş yuvarlak masa
Baş aşağı bakıyor tavanda ki yarasa
Pazarlığı başlatır yerden bitme pırasa
Keçi kadir meliyor hem ‘’nevet’’der hem ‘’nayır’’
’’Bilge’’leri eksikti emir verip çağırdı
Sundular hava gazı ‘’ Referandum’’ bağırdı
Silkeledi davayı taşıması ağırdı
Bahçeli bir sarayda buldu kendince çayır
Milletin anasını belliyelim yasası
Koltukta oturanın olmaz gamı,tasası
Vatan bayrak hikaye iktidarın rüyası
''Parsel parsel bölelim, ne dağ kalsın ne bayır''
Ha düştü ha düşecek elinde kırık asa
Tutunacak tek dalı yeni bir anayasa
Kökten değiştirin de sizi de boğsun yas/a
Yüreğiniz tutuşup yansın da cayır cayır
Hem başkansın hem Cumhur var mı arasın da fark
Değirmen de tuz kuru döner gece gündüz çark
Başka damar bulunca açıyorsun yeni ark
Sultanlığın kurmaya vereceğim oy HAYIR
Kafkasi
Osman Onuktav
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Hayır olsun
Biz de “Hayır” çok. Sana da bir tane düşer.
***
Şair yak sigaranı yudumla demli çayı
Öyle bir şiir yaz ki uyağın HAYIR olsun
Kafiyenle sorgula mısraya düşsün payı
Attığın taş kâr etmez dayağın HAYIR olsun...
(Kafkasi)
Üç yanımız denizle dört yanımız düşmanla
Çevrili bu vatanın kıymetini bir anla
Ağlarsın evet diyen aklı evvel pişmanla
Düşman dolu ülkeme kıyağın HAYIR olsun..
(Yıldız Toksöz)
Şöyle git bir maziye azıcıkta kafa yor
Açılıp saçılmakla yüreklere düştü kor
Ülke elden gidiyor demelisin yeter dur!
Gezdiğin bu toprakta ayağın HAYIR olsun…
Kafkasi
Sağlamanı iyi yap topla çıkar irdele,
Hesabını tuttur da sonra beri gel hele
Olanları bir düşün düşüncen gelsin dile;
Beyin jimnastiği yap durağın HAYIR olsun...
İbrahim Etem Ekinci
Söz konusu Türklükse asla taviz vermezsen
Rabbe eğdiğin başı kul önüne sermezsen
Dini alet edenle aynı safa girmezsen
Sınırını çizdiğin Otağın HAYIR olsun..
Kafkasi
Gamlanma kardeşim hürriyet yakın.
Pes etme haydi yeniden başlasın akın.
Tek bir adama sırtını dayama sakın
Sırtını dayadığın her dağın HAYIR olsun...
Vural Egemen Sarıgöz
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Ülkücülük yaşamdır bunun süresi olmaz,
Vatan Bayrak mevzuysa hiç tereddütte kalmaz
Gerçek Ülkü erleri biat da karar kılmaz;
Ruhun gönlün yüreğin merağın HAYIR olsun....
İbrahim Etem Ekinci
Padişahlıkta kalsın el etek öpme devri
Dini öne sürerek parsayı kapma devri
Dur hemen sinirlenme saldırma öyle fevri
İktidara yağ çekme bu yağın HAYIR olsun...
Yıldız Toksöz
Vatan derdinden gayrısına solmayasın.
Sonra ah edip saçını başını yolmayasın.
Sağ sol diye bölünme ama bitaraf olmayasın.
Safını seç yiğidim ocağın HAYIR olsun.
Vural Egemen Sarıgöz
Etemi ye sorarsan bu iş burada bitmez,
Ülkü sevdalıları davasını terk etmez.
Türksün Türklük uğruna bu kadar çaba yetmez;
Kökün dalın yağrağın budağın HAYIR olsun..
İİbrahim Etem Ekinci
Çanakkale de kanla sulanmıştır temeli
Şehit kanına hürmet edip hayır demeli
Kursağında kalıp bitsin yakıp yıkma emeli
Yeniden açacağın şu Çağın HAYIR olsun...
Arif Baran (Arifce)
Kafkasi haykırıyor ‘’başkanlık’’dan vaz geçin
Huzuru sağlayacak faydalı lider seçin
Türk’ün sonsuz gücünü ona göstermek için
Mührü tutup vurduğun parmağın HAYIR olsun…
Kafkasi
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Osman Onuktav (Kafkasi)
Yıldız Tokgöz
İbrahim Etem Ekinci
Vural Egemen Sarıgöz
Arif Baran (Arifce) ..
Osman Onuktav
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Hırsızsın Âlim
Elbette önceden, AVAR’dı adım
Şiir dergahına atınca adım
Kafkasi yaptı ki beni inadım
Sen benim gözüm de arsızsın Ali’m
Karakoç üstadın hakkın korurken
Sübyancı demişsin durup dururken
Dişi/ni mi sıktım vira vururken
Sen benim gözüm de hırsızsın Ali’m
Dikkat et demişse dikkat etseydin
Yanından yönümden uzak gitseydin
Şairlik değil de davar gütseydin
Benim gözüm de fersizsin Ali’m
Gece gelirsen de kârını getir
Seyreyle alemi keyfini yetir
Sıçmışsın beyliğe istersen ötür
Ziya/nın çok fazla kârsızsın Ali’im
Kafkasi
Osman Onuktav
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Hocam Var Benim
Tıkırdan tahsil ettik şiirde ilim irfan
Kafkasi ‘yi pişirdi unutulmaz bu insan
****
Bir üstad tanıdım elli beş yaşı
Durakta ayakta ağartmış başı
Hatamı görünce atıyor taşı
Mahlasımı veren hocam var benim
Bilgide doludur tanınmış ünü
İlimle geçirir her geçen günü
Kurduğu cümlenin doğrudur yönü
Gönüme gül seren hocam var benim
Hak yiyene karşı rüzgar estiren
Yalana dolana sesi kestiren
Yanlışı yapana doğru gösteren
Güzellikler deren hocam var benim
Kızınca tıkırca sarf eder sözü
Tahammül gösterip açtırmaz gözü
Dostlara dönüktür mübarek yüzü
Düşmanını yeren hocam var benim
Tıkıroğlu yanar ışığı sönmez
Kararsa dünyası özünden dönmez
Yarendir lakabı hakkı ödenmez
Kafkasi’ye yaren hocam var benim
Her daim dik duran hocam var benim
Kafkasi
12/05/2015
Osman Onuktav
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Hörgüçlü
HÖR/GÜÇLÜ
Uzun boylu kamburlu ikili hörgüçlüdür
Sırtında yükü durmaz semer vurulmadıkça
Şeklini örtbas eder nefesi çok güçlüdür
Geviş getirip durur çene yorulmadıkça
Y/ürürken izi kalır örtbas eder uyanık
O kadar suç işledi olmadı asla sanık
Delilleri yok edip bulunmaz bir tek tanık
Kervan başını çeker hesap sorulmadıkça
Hainle haldaş oldu övündü de övündü
Birlikte yürümüştü çok değil daha dündü
İçten yedi kazığı ‘’kandırıldık’’ dövündü
Ne kirli sular akar vicdan durulmadıkça
Çomarlığa hevesli kurt postu yere sermiş
Çoban ne yal verirse gün boyu onu yermiş
Saldırıya uğrayan sürüye göğüs germiş
Bozkurtları saf dışı edip yorulmadıkça
Bu devran böyle gider düzen kurulmadıkça
Osman Onuktav
Kafkasi
16/11/2016
Osman Onuktav
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Hrsız Bir Şair
Şairlik ünvanı kazanmak için
Mahlas bile almış arsız bir şair
Emek harcayıp da akıtmamış ter
Ozanlardan çalmış hırsız bir şair
Ayağı uyağı toplayıp yürür
Heceyi redifi siler süpürür
Yüzsüzdür rüzgara karşı tükürür
Gittiği tek yolmuş darsız bir şair
Araklar cümleyi heceyi sayar
Tutmazsa noktası durakta kayar
Basitçe sözleri dizeye yayar
Benliğini bulmuş yersiz bir şair
Yakalandığı an savunma yapar
Sıkışır köşeye sözünden sapar
Duygusal hal alır övgüler kapar
Derler ‘’A/şık olmuş ‘’ yarsız bir şair
Üstadım diyenler acemi çaylak
Dolaşır peşinde hep aylak aylak
Kimisi bir leylek kimisi vak vak
Ortasında kalmış kârsız bir şair
Bu tiplerin yüzü utanmaz ar yok
Gittikleri yolda her şey var dur yok
Kafkasi’ye karşı atacak zar yok
Hayale dalmış, ırsız (şiirsiz) bir şair
Şiirleri ç/almış hırsız bir şair
Kafkasi
21/02/2016
Osman Onuktav
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Huzura Nasıl Varsın Ki!
Tarih aynalarında, ecdadı görmeliyiz
İnaçlı bir Müslüman hayatı sürmeliyiz
****

Oğuz’la Mete’yi duymayan nesil
Türk’’ün kudretini neden sorsun ki!
Alparslan,Yavuz’a uymayan nesil
Üç kıtaya mühür nasıl vursun ki!
Uluğ Bey, Farazi, bilmeyen cahil
Bilimin yolunda olmazsa ehil
İlmin kervanını bulmayan cahil
Kültürü, sanatı nasıl örsün ki!
Kadim tarihine imrenmezse genç
Bir Fatih olmaya duyar mı özenç
Sivri ok ucunda temrenmezse genç
Düşmanın kalbine nasıl girsin ki!
Yüce Atatürk’ü anmayan devlet
Yobazla mollayla gelmez asalet
Hür cumhuriyetle yanmayan devlet
Vatanı yurt diye nasıl görsün ki!
Nebisine ümmet değilse millet
Ahlaki boyutta çeker rezalet
Rabbe değil kula eğilse millet
Özlemle huzura nasıl varsın ki
Birliği dirliği neden sarsın ki
Kafkasi
15/12/2015
Osman Onuktav

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hüzün
Ülküye sahip çık can ülküdaşım
Sahipsiz davanın her yanı hüzün
Başbuğsuz da kaldık yan ülküdaşım
Bu eşsiz davanın zamanı hüzün..
Bir sevda uğruna sensin yakılan
Ölümsüz ruhuna çivi çakılan
Hareketsiz kalıp ruhen yıkılan
Bu eşsiz davanın zamanı hüzün
Dokuz ışık doktrin özde silindi
Şahsiyetçilik delik deşik delindi
Ahlaksızlıkla bu hâle gelindi
Bu eşsiz davanın zamanı hüzün
Ülküsüz gelenler haneyi tutmuş
Ahde vefa nedir? Zaten unutmuş
Milli mefkureyi bile kurutmuş
Bu eşsiz davanın zamanı hüzün
Konuşsam Kafkasi ''sen sus'' diyorlar
Ülkücülük bize mahsus diyorlar
Dava adamına ‘’kabus’’ diyorlar
Bu eşsiz davanın zamanı hüzün
Kafkasi
Osman Onuktav
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İçimde bir canavar! .
İçimde bir canavar! .
Yine sıcak bir gece
Bu gece her şeye boş vermek için
Neler vermezdim.
Yanlızca onu hissetmemek, hatırlamamak için
kontrolu elden bırakmamak gerek..
içinde ki canavarın dışarı çıkmasına izin verme!
İzin verdiğim zamanı hatırla
Yaptığın şeyleri anımsa
Hatırla ansızın gelen telefonu
Yalvarışını ‘’ bu gece görmem gerek seni’’
Buğulu sesi kulaklarımı serinletirken
Aptal gibi dinlemeye devam ediyordum.
Ey vah! Lanet olsun...
Cehennemin dibine git! Demeliydim.. diyemedim.
Karanlık gecede verdiği sokak adresine ondan önce gitmişim
Ne istiyor olabilrdi benden?
Yıllar sonra neden çıktı karşıma?
Ne istiyor olabilirdi?
Kuruntullarım kemiriyordu beynimi
Zaman hayli geçti geçikmişti
Eskiden olduğu gibi!
Ve her zaman olduğu gibi
O beklen meye değerdi.
Topuk sesleri uzaktan yankılanırken gecenin sessizliğinde
Tempolu ayak sesi git gide yaklaşıyordu.
içimdeki canavar benliğimi yıkıyordu.
Yüzü aydınlatırken geceyi yüz yüze geldik.
‘’ ne kadar oldu beş- yedi yıl mı’’ sorusuyla söze başladı.
Saymadım dedim pek te önemli değil.
‘’ hadi yürüyelim’’ dedi. Daha ilk adım da başladı duygularını anlatmaya.
Özlemlerini, arzularını dillendiriyordu.
Ne istiyorsan söyle dedim vaktim yok.
‘’ senin için önemsizmiyim, geldiğine göre değer veriyorsun ‘’
Evet üstümde gizli bir güçün var sanırım ondandır.
Geçmişi sil ne istediği yaz okuyayım derken
‘’Tek bir şey istiyorum beni affet yeter’’
Demek sonun da vicdanın rahatsız etti,
Hadi seni bağışladım git şimdi bu gecenin tadını çıkar.
İçim deki canavara karşı savaşırken canlısı karşımda duruyordu.
Birden bir öpücük konu verdi yanağıma.
Sıcak bir o kadar da karanlık gecede kaybuldu
Adeta ayın bulutların ardına gizlendiği gibi.
Sonra gece dündüze döndü, ve yine gece oldu
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Hava soğuktu içim titriyordu
Isınacak bir şey yoktu.
Onu bir saniye düşünmeye değmez di!
Ama onu aklımdan çıkaramıyordum.
Yerde ki sigara izmaritleri gözüme çarptı
Kim içmişti bu kadar sigarayı? Ben mi?
Kimin uğruna bu kadar efkarlıyım, deliriyormuydum?
Tekrar başa dönmüştüm
Mırındanmaya başadım onu düşünmeyi bırak!
İçimde ki canavarı dışarı salma!
Ansızın kendimi o sokakta buldum
Ev ev, cadde cadde onu aramaya başladım.
Yürüyordum acının ve boşluğun içine yol alıyordum
Birden uyandım içimde ki canavar adrese teslim yapmıştı
Aklım almıyordu yenik düşmüştüm.
Kaldığım barakaya geri dündüm
Kapı açık içerinden onun kokusunu hissettim.
Hemen çık! Buradan uzaklaş..
Hayır cevabı aldıkca içinde ki canavar içimi kemiriyordu.
‘’Bu gece ben seninim artık, belki de son gece’’
Hayatımdan çık gözüme görünme derken
Kalbime hançer yiyordum.
Hâla af diliyor, cezalandırmamı istiyordu.
‘’affedemiyorsan pişman et’’
‘’canını yaktığım gibi canımı yak’’ diyordu
Dünyada en abdal biri olsam da
Bir anda haykırıp bir çok kötü lakap takmak istedim.
Olmadı..
Fazla sürmedi nefreti unutturdu,
Bir an ismini şarkı gibi söyledim
Bırakmıyordu beni öpüyor kokluyor
İçimdeki canavarı besliyordu..
İsmimi tekrarlıyordu
ve küller yeniden alevleniyordu.
söylemeyeceğim şeylere yemin etmiştim
Tekrar söylemeye başlamıştım..
Ben ona aittim oysa bana.
Yorgum ruhumla bedenim halsiz düşüp uykuya dalmışım
Gece bitmiş gün doğmuştu.
Kollarım bomboştu.
Kahrolsun! Kime tabiki kendime.
Canımı yakıp gitmişti
Beni bir mendil gibi kenara itmişti
Bu geceyi düşünmemek, hatırlamamak için..
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İçim deki canavarı ellerimle öldürmüştüm
Bu gece sıcak olsada
Geçmişim ve dün gecem buz tutmuştu.
Güneş ufuktan doğarken güne
O kadın beni yine uyutmuştu! ..
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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İki Deli Yiğit
İki deli gördüm düşmüşler yola
Vatan için gençler sorsan yaşını
Sıkı olsun saflar girmiş kol kola
Silip süpürmüşler çakıl taşını
Bu yiğitler söyler gerçek fikrini
Zihne kazımışlar dava zikrini
Atılan adımda çeker şükrünü
Rab dan başkasına eğmez başını
Kalp de eksik olmaz Allah korkusu
Yürekler yanıyor gelmez uykusu
Bir aşktır bunlar da dava tutkusu
Yan bakan olursa gerer kaşını
Canları fedadır Türk uyruğuna
Uyar milletinin her buyruğuna
Kim basarsa yurdun can kuyruğuna
Fizan’a da gitse düşer peşine
Yağız bozkurt gören çakallar pusar
Hainler zehrini ardından kusar
Kulaktan kulağa fısıltı susar
Nerede it görse serer leşini
Birisi Kafkasi diğeri Yağız
İkisinin sözü sanki tek ağız
Kördüğüm atılmış kopmayan bağız
Kimseye bırakmaz bunlar işini.
Kafkasi
18/04/ 2015
Osman Onuktav
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İlk Önce
Üzerin de urba yok yürürken diktir başı
Gururuyla yaşarken oynamaz gözü kaşı
‘’Tuza ekmek banar yer’’ oyar mermerden taşı
__Yiğit olan yiğidi, kırmaz gönlü çok ince
__Sorsanız hedefini dürüstlük der ilk önce

Bozuk düzen görünce kanar içten yarası
Mazluma el atacak yok beş kuruş parası
Pinti olan zenginle hiç olmadı arası
__Eksik olmaz duası Allah’ım sensin yüce
__Şu zalim kullarına dürüstlük ver ilk önce
İnandığı dava da tüketti hep zamanı
Kalmaz yerde diyordu şehidimin al kanı
Ölümlü bedeninde ülküsüdür sol yanı
__Menfaate dev olan davaya olmuş cüce
__Kutlu yolda yürürken dürüstlük ser ilk önce
Nerede zalim görsen Kafkasi at dayağı
Huzurla yaşamaya zaman lazım bayağı
Baktı artık olmuyor çekti eli ayağı
__Sen gibi binlercesi alamadı netice
__İyilerin ömrünü dürüstlük yer ilk önce
Kafkasi
22/01/2015
Osman Onuktav
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İniltiler
İNİLTİLER
Bir ses geliyor kulağıma
Çin mahzenlerinden gelen ses
İçimi kemiriyor bir kurt gibi
Kulağımda çınlayan kardeşlerimin sesi
Dinle bak ne diyor
Ben bilmem yaşamayı
Ben bilmem konuşmayı
Çünkü her şey bana zindan
Her şey bana yasak
Gezemem ben dertsiz sahrayı
Taşıyamam hayatı, ölüm sırtımda
Söyleyemem ben hürriyet türkülerini
Çünkü ben esirim dünyan karanlık
Bir zincir vurulmuş ellerime
Tutmayayım diye hürriyeti
Mil çekmişler gözlerime
Görmeyeyim aydınlık dünyaları
Bilmem ben arkadaşı kardeşi
Yok benim dünyamda arkadaşlık kardeşlik
Vurulmuş benim düşüncelerime zincir
Düşünmeyeyim diye bu sevgi bağlarını
Benim yok artık dünyam bu mahzenlerde
Düşünceler korkmuş artık bu kanlık dünyada
Yürekler gaddar olmuş merhamet bilmezler
Yaşamak haram olsun esir kaldığım bu dünyada.
Osman Onuktav
Osman Onuktav
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İsimsiz Aşkım
Gel tutalım el ele oturalım diz dize.
Aşka hasret kalmışız kalpler haber veriyor
Nasıl anlatsak bilmem kalır mıyız biz bize
Buz tutan hayallerim damla damla eriyor
Mevsimlerin tadı yok geldi çattı bak eylül
Bahçeler de çiçekler soluyor melül melül
Hazan vurup aşkıma soldurmasın bu gönül
Dertli öten her bülbül gülü bize soruyor
Bir busene hasretim yüz yüze değsin yeter
Niyetler bozuk değil söz söze değsin yeter
Tek kelam etmesek de gözgöze değsin yeter
Titreyen dudaklarım zorla cümle kuruyor
Ateş sarsa bacayı narında köz köz yansak
Çölde Mecnun misali bir damla suya kansak
Hasret dolu yılları tek tek yaşayıp ansak
Vuslat hayallerimi cepe çevre sarıyor
Ad konmamış aşkıma paha biçemez sarraf
Kantara koyup tartsan ağır gelmez bir taraf
Şahitler huzurun da imzamız olsun paraf
Kurumaz Avar ismi ıslak ıslak duruyor
Kafkasi
Dost Kalem
Dolaştım diyar diyar bir benzerin olmadı
Nereye gitsem aklım başkasını almadı
Aşk bahçesi dediler köşe bucak kalmadı
Anladım kime baksam gözüm seni arıyor... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Osman Onuktav
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İt ile çakal
İT İLE ÇAKAL -1
Başımı çevirip dört yana baksam
Gözüme dolanır it ile çakal.
Seçtiğim hedefe gitmeye kalksam
Yoluma dolanır it ile çakal.
Ne zaman derdime çare arasam,
Dökülen saçımı yana tarasam,
Bulduğum ilâçla dosta yarasam,
Dermana yalanır it ile çakal.
Haykırdım: “Bu düzen böyle gitmiyor! ”
Ben yazayım dedim; kalem yetmiyor.
Yanlışları silsem silsem bitmiyor
Kaleme bilenir it ile çakal.
Bilmem ki bunları ben nasıl etsem..
Demir kafese mi bağlayıp gitsem..
Yok! Gidip nüfustan bunları itsem;
Merhamet dilenir it ile çakal.
Avar der ki; boşa arar dururum..
Aradığımı dost, sende bulurum.
Benimle gidene yoldaş olurum.
Dostuma ilenir it ile çakal.
Osman Onuktav
Osman Onuktav
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İt döndü kediye
İT DÖNDÜ KEDİYE
Bir it gördüm sanalda arsız arsız dolaşır
Üç zağar eşlik etse sahibini avlıyor
Her attığım taşlara kemik sanıp ulaşır
Gölge mi görse dahi, acı acı havlıyor
Bir yıl geçti aradan dün çıkardım ininden
Yaşama şansı yoktu ölecekti kininden
Aşırdığı sözlerle ilham almış cininden
Bozkurt görünmek için derisini kavlıyor
Peşimden gelmek için havlar havlar seslenir
Boynuna tasma taksam nasıl da heveslenir
Önüne ne dökersem o an onla beslenir
Tasında yal bitince el alemi tavlıyor
Hırsızlıktan hapsettim utansın dedim yüzü
Uzak ara kalınca kan bürübüş kan gözü
Hadi acıdım artık görsün dedim gün yüzü
Kasım ayı mart değil sürtünüp miyavlıyor
Kafkasi

24/11/2016
Osman Onuktav
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İt var yiğit var
Yiğit var deli dolu, namerdi ona katlar
Gözü pektir anlı ak, söz de söz öz de candır
İt var ısırmaz havlar, ya kudurur ya çatlar
Attığın taş peşinde koşup gittiği andır!
Yiğit var yalın kılıç, vurdun mu yarar dağı
Yarenler dergahın da, sohbetidir gül yağı
İt var söndürür ocak, korumaz bahçe, bağı
Biler azı dişini döktüğü her gün kan’dır!
Yiğit var arı gibi çiçeklerden bal söker
Muktedir yüreğiyle sevdiğine dil döker
İt var kaniş kırması, iki ayak dört çeker
Tak boynuna tasmayı yal dök önüne kandır!
Yiğit var yoldaş olur, dostuna verir güman
Her derde derman bulur, ummadığın bir zaman
İt var kuyruğu sallar, dilenir durur aman
Kemik döken her kasap, it sürüsüne handır!
Attığın taş peşinde koşup gittiği andır!
Kafkasi
Osman Onuktav
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İyiki Başımı Koyacak Yer Var
İYİKİ BAŞIMI KOYACAK YER VAR
Sanki kar yağıyor, sanki gidiyorsun...
Üzülme diyorsun.
İçimden bir ses,
‘’Allah’a dönüş mümkün” diyor…
Artık sadece kar yağıyor…
sen hep gidiyorsun…
Allah yar…ve hep var…
Bir akşam üzeri
kalkıp gitmişler
Ve yaşamak değil bu akşam
İyi ki sokaklar şikayet bilmez
İyi ki yollara sığıyor kafam.
Bütün şarkıları alıp gitmişler
Ve susmak
kavurmuş dudaklarımı.
İyi ki benimle beraber gölgem
İyi ki tutan yok
yumruklarımı.
Bir gece vaktinde
çekip gittiler
Kandilleri sönmüş yalnızlığımın
İyi ki kalbimi söndürmez ruzgar
İyi ki yanarken nazlanmamışım
Yedinci sokağı da yakıp gitmişler
Gözümde bir cami avlusu tüter
İyi ki başımı koyacak yer var
İyi ki gök yüzü benden büyükmüş…
Osman Onuktav
Kafkasi
2/12/2009
Osman Onuktav
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Kadın
Aşk deryasına yelken açmadan yol alınmaz!
****
Yelkenim aşka fora okyanusta yüzerken
Ufukta ki rıhtımı gözlerimle süzerken
Kulaç açtım kalbine kaldım derinliğinde
Alev alev yanarken dondum serinliğinde
Yüreğine hapsettin hücre cezası verdin
Gün yüzü göstermedin mutluluğa sen erdin
Can çekişen kuş gibi tutundum ellerine
Çırpınırken takıldım saçının tellerine
Bir tebessüm beklerken o güzel gözlerinden
Ürperdi bu bedenim dökülen sözlerinden
Geçti bak yarım asır senle aşk yaşamadım
Bir ömür feda ettim sevdanla taşamadım
Senle gecen yıllarım benden hesap soruyor
Ruhumdan silsem bile dimağımda duruyor
Bakarım gök yüzüne sayısız yıldız yanar
Akan bir yıldız görsem yüreğim seni anar
Sevdan bana çok uzak özlem ise çok yakın
Aşk hasreti çekenler dönün bir bize bakın
Kıta kıta şiire yazılsa senin adın
Dizelerin yazdıran sensin bana ey kadın
Adın bende sır kalsın âlemi merak sarsın
Kafkasi nin gönlüne düşeş gelen tek zarsın
Sabrımla demir aldım yelkenimde sen varsın
Kafkasi
05/01/2015
Osman Onuktav
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Kafkasi
Hilkatın her daim dürüstlük olsun
Yalana dolana kanma Kafkasi
İlimle bilimle Fıtratın dolsun
Cahilin sözünü anma Kafkasi!
Yürü doğru yolda düşmesin dara
Saparsan şayet bir rehber ara
Gerçeği kaybetsen etmez on para
Gönülden gönüle konma Kafkasi!
Nefsi terbiye et dağla ilk önce
Vecibelerini sağla ilk önce
İtikat sar kalbe inceden ince
Şeytanın atına binme Kafkasi!
Günahın örtmeye indir perdeyi
Maneviyat düşün boş ver maddeyi
Sevabınla mum yak süsle caddeyi
Tutuşup yanarken sönme Kafkasi!
Bindiğin bu gemi aramaz liman
Açıl okyanusa var sende güman
Batsa da derine yük dolu İman
Kaybolurum diye İnme Kafkasi!

Osman Onuktav
Kafkasi
14/07/2016
Osman Onuktav
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Kafkasya’dan Orta Asya’ya
Kafkasya’dan Orta Asya’ya
Bir şeyler söyle
Bir şiir oku
Bir şiir oku ki; taa ciğerlerinden kopsun.
Bir ağıt söyle hiç olmasa, bir ezgi haykır,
Tarihçesi Orta Asya’dan, kekik kokusu kafkasya’dan olsun.
Karanlıkta ıslık çalarken bizler,
Çocuklar, çocuklar, yetim yürekleri derinden sızlar,
Öksüz ve sahipsizler.
Şehit kanında bereketli bin bir Nakşi işler,
DoğuTürkistan’da, Çeçenya! da nişanlı kızlar…
Uygur’da bir Pazar yeri,
Gökyüzü çığlıklardan bir kasnak,
Ah yine analar, sabır taşları bağırlarında,
Tabutsuz ve ağıtsız yollar oğullarını,
Kıvrım kıvrım acıdan…
Ağızlarından dua renkli inciler dökülür.
Sükün eder aydınlık,
Başımızdaki coraplar birgün sökülür…
Bilirmisin Kafkasya’da azığın aylarca kuru hıngal
Kınında paslanmayan kama hıncal,
Grozni’den göz kırpar,
Gözlenir…
Tek göz göz anaların yüreği,
Gözlemeler, çörekler dağlarda hayal olur.
Çöreklenir, yılan olur ayrılık,
Yıllar olur yalnız O bilir,
Yıllar olur Mahaçkala’dan Gulca’ya
Yollar olur yakından uzağa…

Osman Onuktav
6/27/2011
Osman Onuktav
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Kahkaha çiçeğimdi..
Kahkaha Çiçeğimdi..
Nisan yağmuru gibi gün aşırı ağlıyor
Her gözyaşı damlası hüznünü salıverir
Taş basıp da bağrına karaları bağlıyor
Dokunduğu yürekte izleri kalıverir.
Bir tebessümü vardı, her gün aklım da kalan
Kahkaha çiçeğimdi gönlüme huzur salan
Dünden eser kalmamış sanki anılar yalan
Kirpiğini kırpmadan uzağa dalıverir
Yitirmiş umudunu kaybolmuş tüm sezgiler
Mutsuzluğun res midir yüzünde ki çizgiler
Nihavent makamın da inleriken ezgiler
Nağmeye eşlik eder gönlümü çalıverir
Böyle mahsun değildi tavrı neşe saçardı
Kalbi delice çarpar gamze de gül açardı
Kıskanırdı her canlı karşısında naçardı
Hazan mevsimi yemiş sararıp soluverir
Bir iç çeker derinden, ah duyulur cihanda
Adamış aşka adak, iki nefes bir canda
Kabul olur dileği beklenmedik bir anda
Kafkasi el uzatsa, gözleri gülüverir
Kafkasi
25/02/2017
Osman Onuktav
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Kaldır Başını
Doğru yolda yürü kaldır başını
Korku sal yalana göğsün gererek
Helal kazanç ile kaynat aşını
Sevindir garibi sofra sererek
Uzak durmalısın kâfir zalimden
Bilgi sormalısın doğru âlimden
Fayda görmelisin onca ilimden
Katmalısın sende birşey vererek
Kalbinle tastik et dilinle döndür
İçinde şeytani hisleri söndür
As olan mesele gittiğin yöndür
Hızını kesmeden izler sürerek
Kula değil rabbe eğilsin boyun
Edep erkan ile pişmeli huyun
Berrak berrak aksın her daim suyun
Çalı çırpı kalmaz engel örerek
Şu fani dünyada olma sitemkâr
Rahmanın hikmeti her daim yağar
Sınava çekilmiş nice canlı var
Sen haline şükret nefsin dürerek
Çıkarsan tavana bir bak tabana
Yükseklerden uçup gitme yabana
Hayırlı evlat ol ana babana
Ahde vefa göster sefa sürerek
Can dediğin dosta selam vererek
&#8206; Kafkasi&#8236;
Osman Onuktav
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Kale
Bedenim kale gibi duygularım ise sur
Yüreğimi bilmeden kuşatmaya dalmasın
Fethetmek kolay değil sınırın dışında dur
Müsaade vermeden aşk belgesi almasın
Sağlam yapılmış yapı tenim taş ruhum demir
Uzuvlar birer asker düz durur almış emir
Bana benden başkası asla olamaz amir
Hükmetmeye yeltenip boş borazan çalmasın
Kalbim altın saraydır baş köşeye geçmeyen
Sunduğum aşk zehrini kana kana içmeyen
Bir ömrü benim ile yaşamayı seçmeyen
Gündüzleri hayalde gece düşte kalmasın
Bakışlarım karanlık sevgisi olsun fener
Samimi değil ise sevda ışığı söner
Saygıyı göstermezse geldiği yere döner
Yol alıp gittiğinde selam sabah salmasın
Bu kaleyi isteyen her şeyine katlanır
Kafkasi’nin gönlünde sultan olur tatlanır
İcazı tarif gerek yaşarsa ispatlanır
Macera aramadan karşımda alçalmasın
Kafkasi
12/Mart/2015
Osman Onuktav
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Kamburum Da Ur Oldu!
Hakkımda kalem kırıp fermanımı yazdılar
Dayandım eziyete kurtulmak çok zor oldu
Ölür diyen dostlarım mezarımı kazdılar
Ben hayattayım amma, yandı yürek kor oldu
İnancımla tutundum haysiyete onura
Gurursuzu gördükçe yalnız olmak kâr oldu
Riyakârla set çektim aramdaki sınıra
Namerde selam vermek artık bana ar oldu
Renkli olan dünya da karıştılar rengime
Tercih nedir? Sordular, yeğlediğim kar oldu
İz sürüp de rastladım adam gibi dengime
Tam bulmuşken kaybettim, menfaate yar oldu
Gözyaşını sildiler mendilimin ucuna
Düğüm atıp sakladım gizler bende sır oldu
Ben döktükçe yaşımı her iki avucuna
El alemin ağzında sürekli gır gır oldu
Alçak gönüllü olup tevazu gösterince
Şeytanlar çoğaldı bak küfür dilde var oldu
Kucaklasam alemi gömsem kalbe derince
Taşımıyor kardeşim beden bana dar oldu
Gamı, derdi, çileyi, yükledim omuzuma
Ağır geldi yıllarca kamburum da ur oldu
Şiileri taşıttım Kafkasi rumuzuma
Hürriyet aşkım ise Türk Avar’a sur oldu
Kafkasi
29/12/2015 Yılının değerlendirilmesi ve son şiiri
Osman Onuktav
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Kananlar
Güven duyma kör şaşa
Suyu katar her aşa
Ballı börek sananlar
Der ki ‘’paşam, şen yaşa’’
Atıp tutar sebepsiz
Utanma yok edepsiz
Sözlerine kananlar
Bilmezler ki mezhepsiz
Haram saplı kaşıkla
Oynar durur aşıkla
Cehennemde yananlar
Cennet arar ışıkla
Kim buldu bu illeti?
Çekilmiyor zilleti
Onu üstün ananlar
Yok sayıyor milleti
Bir kesimi yeriyor
Yandaşına veriyor
Can çekişir cananlar
Ruhlarını geriyor
İçi dışı hep haset
Elinde var çok kaset
Korkup saygı sunanlar
Yaşasa da bir ceset
Kafkasi
Osman Onuktav
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Kanar dururum
Yarin bir güzel sözü, kalp gözümü aralar
Eliyle tuz bassa da iyleşir bak yaralar
****
K/ANAR DURURUM
Hasretin acı verir ağır gelir bağrıma
Dile gelir isyanım anar anar dururum
Bir anlık görsem seni em olursun ağrıma
Dokunsan buz tenime yanar yanar dururum
Varmaya niyetin yok gitmeye karar aldım
Düştüm karlı yollara nefes nefese kaldım
Açık bir kapı buldum birden içeri daldım
Sevdalılar hanında donar donar dururum
Nihayet buldum seni sanma ki bana yetti
İçim pır pır ederken yüzüm tebessüm etti
Pencerenin önünde demirler birer setti
Aşk güvercini gibi konar konar dururum
Yıksan şu yasakları benle murada ersen
Bir eylem hazırlayıp bu özleme son versen
Boyun eğip kadere ‘’daha zaman var’’ dersen
Umursamaz tavrını kınar kınar dururum
Dökülsün incilerin
süslesin şu hane mi
Tararken saçlarını kaplasın bu sine mi
Seni mutlu ettikçe kapatırım çene mi
Vereceğin her söze kanar kanar dururum

Kafkasi acısını tutar içinde arar
Derde derman olmayan yar artık neye yarar
Dökülür nameleri kendi kendini yorar
Ahvalimi aleme sunar sunar dururum
Osman Onuktav
Kafkasi
23/06/2016
Alev alev yüreğin, dinmez ki bunca keder
Doğmasın bana güneş doğmasın artık yeter
Şu dünyada sensizlik bana ölümden beter
İnan mahşere kadar yanar yanar dururum........Naime ÖZEREN
Teşekkür ederim Naime hocam..

Gönül işidir sevmek ne sonu var ne dibi
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Halikten halk olanı sevin diyor bak Nebi
Hasretin acısını bal eyleyen pir gibi
Yar elinden diyerek banar banar dururum... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Teşekkür ederim Zeybek hocam..
Osman Onuktav
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Kardelenler sarıkamış
KAR/DELENLER (Sarıkamış)
Mevsim hükmünü yazmış kesmiş zemheri ferman
Karacam pus/u tutmuş kavuruyor ayazı
Yürüyecek Mehmetçik dizinde kalmaz derman
Kar/delenler örtmeye savuruyor beyazı
Ağıt yakarken tipi ağlıyor yürekler
Rüzgarın nefesiyle kıpırdamaz bilekler
Haykıracak tekbiri buz tutuyor dilekler
Gönülleri ısıtır vatan bayrak yalazı
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Kaşar Gibisin
Tarif etik seni cümle aleme
Namınla Hürmüz’ü aşar gibisin!
Yıkmışlar bendini aman dileme
Etinle budunla kaşar gibisin!
Bariyer dayanmaz senin arzuna
Biliyoruz geçen geçmiş ırzına
Yalaka erkekler hasta tarzına
Benimse peşim de koşar gibisin!
Kirlenmiş ruhuna makyaj yapmışsın
Güzel olmayınca yoldan sapmışsın
Şeytana göz kırpmış cine tapmışsın
Adem’in oğlunu boşar gibisin!
Denize düşenler arıyor kıta
İzin ver binsinler sen gibi bota
Asıl küreklere belirle rota
Bastıkça pompayı şişer gibisin!
Gamsızdır yüreğin hüzün aramaz
Edebin yırtılmış elbet duramaz
Hayat dergahın da adres soramaz
Rüzgara dönüp de işer gibisin!
Kafkasi görüp de tutmus notunu
Ölçerek biçerek almış kotunu
Kaleye geçirip çekmiş şutunu
Yediğin gollerle yaşar gibisin!
Aldıkca zevkini coşar gibisin!
Kafkasi
07/03/2016
Osman Onuktav
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Kavşak
Ansızın çıktım evden önümde dörtlü kavşak
Yön tayini yapmadan pusula döndü sola
Şöyle biraz uzadım ardımda birkaç yavşak
Vakur vakur yürürken dedim hadi hayr ola
Mizacım sert olunca birden tavrımı koydum
Tam hızımı almışken garipden bir ses duydum
‘’ Dön geriye’’diyordu, durdum da söze uydum
Düşündüm ki girmişim yavşak dolu bir yola
U dönüşü yaparak ilk köşeden döneyim
Gelip geçen dolmuşa el kaldırıp bineyim
Şöför ‘’nereye’’derse, ilk durakta ineyim
Gezip, dolaştım geldim, rastlamadım bir kula
Aniden durakladım bir de baktım ki sağa
Yalakalık edenler hem paşam der hem ağa
Çarpık düzen kurmuşlar uyum sağlar her çağa
Kula kulluk edipde satılmışlar üç pula
Karar verdi Kafkasi istikamet doğru yol
Yön tahini yapmaya ne sağı var ne de sol
Şükrettiği sürece nimet desen o da bol
Derdime derman ise razıyım yırtık çula
Osman Onuktav
Kafkasi
03/10/2016
Osman Onuktav
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Kayrolsun Bu Düzen
Menfaatler uğruna dökülür dünya da kan
Göz yaşları akıyor kahrolsun böyle düzen
Silahlı örgütlerle vuruluyor onca can
Herkes maske takıyor kahrolsun böyle düzen
Hayrullah yetişmiyor mazlumlar zora düşmüş
Önlerinde Yavuz yok başları dara düşmüş
Alevlerden kaçarken bedeni kora düşmüş
Yürekleri yakıyor kahrolsun böyle düzen
Zalimler dümen kurup fitne fesat saçıyor
Ümmet-i Muhammed’in arasını açıyor
Zor zamanda Müslüman Müslümandan kaçıyor
İnancını yıkıyor kahrolsun böyle düzen
Bu çevrilen filime oyuncu olduk bizler
Senaryosu yazılmış artiste bitmez sözler
Ahkam kesip rol yapar sonra oturup izler
Pişkin pişkin bakıyor kahrolsun böyle düzen
Hak hukuk adaletin artık miadı dolmuş
Sevgi saygı çiçeği kalplerde artık solmuş
Bu alemin şeytanı emparyalist güç olmuş
Yerden yere çakıyor kahrolsun böyle düzen
Kafkasi
Osman Onuktav
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Keser
KESER
Karekteri hiç sayıp şekline önem veren
Kaybeder kimliğini kendince ahkam keser
Girdiği her ortam da nahoş havayla geren
Rüzgarı tayin eder farklı bir yöne eser
El alemin sırtına vurur gümüş semeri
Yiyip içip şişdikce kavuşmaz hiç kemeri
Sakız etmiş ağzına Ali, Osman, Ömeri
Sümüğünü silerken mendili para basar
Gıcık yapar boğazı kuruca bir öksürük
Yutkunurken iç çeker numaradan tıksırık
Üşüşürler başına sayısızca pısırık
Ritim tutar bayılır kendi kendini kasar
Karanlık dehlizler de yaşar bizim bu naçar
Nerede düşman görse lehine yontuk açar
Öter kuzgunlar gibi alır notunu uçar
Özgür bir bozkurt görse o an sesini kısar
Yaşı yetmişi geçmiş ten olmuş buruş buruş
Şekil, şema bozukta bulunmaz ki dik duruş
Din kisvesi altında doldu cep kuruş kuruş
Kesilirse musluğu tutar kinini kusar
Nokta nokta yüzünde belirmiş bak benleri
O da bir gün gidecek sayılıdır günleri
Zulme sessiz kalıp da unutmadık dünleri
Mahkeme-i kübra da böker boynunu susar
Kafkasi
31/08/2016
Osman Onuktav
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Keser Durur
Elinde kör baltayla nice çamlar devirir
Yediden yetmişini kökünten keser durur
Bu güzelim ormanı budar dağa çevirir
Bulunca Beş tepeyi yüksekten eser durur
Sultan sanır kendini sağa sola saldırır
Yere düşmüş zalimi tutar tekrar kaldırır
Nefsi şeytan olunca kesesini duldurur
İnşa etmiş bir saray ardına pusar durur
Silinmiş yüreğinden hakka iman yazısı
Devşirme olduğunu kabul etmez bazısı
Bilen bilir soyunu öz potomya tazısı
Hainlerden beslenir kinini kusar durur
Din adını kullanır siyasetle avutur
Herşeye yemin eder sonra kalkar unutur
Sineyimillet deyip yalanlarla uyutur
Keyfe keder davranıp kendini kasar durur
Topcu olduğu belli çok güzel çalım atar
Takım arkadaşını gün gelir tek,tek satar
Hakem yanlı olunca şanına şanlar katar
Adalet vicdanına verdiği hasar durur
Sabıkalı Şairler şiir yazar ey! ‘’reis’’
Kabullenmez Kafkasi koymuş adını beis
Yazar aydın kesimi medya ordusu milis,
Hane meskan dinlemez milleti basar durur
Yargısız bir infazla riyayla asar durur
Kafkasi
Türk yüreklerden
'Ey! ' diye başlar söze ardı ne gelir bilmez
Müflis bakkallar gibi eski hesabı silmez
Ağlamaktan bir türlü gülmeye sıra gelmez
Tavşan dağları aşmış o dağa küser durur... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Ağaç oldukça görkemli meyve dersen çokça bodur
Dili fazla fiyakalı her sözüme bir kulp bulur
Onca yıldır başımızda çözüm çözüm deyip durur
Hiç bir şeyi çözdüğü yok derdime dert k/atar durur.. Bülent Arkan
Osman Onuktav
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Kırılmış Kalemi Yoktur
Kılıçlar keskindir kalemler diktir
Alem-i cihanda sözleri pektir
****

Şair ilham alır yazar gazeli
Dizesinde över durur güzeli
Kurduğu heceye yansır özeli
Mürekkebi sevgi kalemi oktur
Cebinde bulunur defter ve kalem
Hayatın her günü seyri bir alem
Doğruya yanlışa yazıyor kelam
Kendisi aç gezer kalemi toktur
Mısralar dizilir beyaz sayfaya
Ayaklar koşarken duraklar yaya
Attığı her taşa derler ki kaya
Fırlatıp attığı kalemi yoktur
Kafkasi yiğide döktürür destan
Kıvırıp gezene giydirir fistan
Sevdası olana kalbi gülistan
Şairin tükenmez kalemi çoktur
Kafkasi
20/Şubat/2015
Şair hem evliya hem de erendir
Sözüyle mülayim yayı gerendir
Ummanda kalemi tıpkı serendir
Okyanusta yunus kutupta foktur. Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Teşekkürler Zeybek hocam..
Osman Onuktav
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Kızma Can
Demiştin ‘’bir şiir yaz, tam ikimize göre’’
Kuracağım cümleye sitem edip kızma can
Ferişte yüreğimle işledim öre öre
__Dokunan sözlerimin üzerini çizme can
__Çölde susuz kalırsan kanarak iç sızma can
Her mısranın galibi doğru tümleç kurmaktır
‘’Aşka kul köle’’ olup, söz verip de durmaktır
Bir sevdanın mağlubu yerden yere vurmaktır
__Yere düşmüş aşkımın üzerinde gezme can
__Beni kenara atıp kendini de ezme can
Endamını tavrını her satırım da övsem
Nazına kahır edip kaderime de sövsem
Kırılmayasın diye dizelerimi dövsem
__Ayaklarım sağlam dır beyitleri bozma can
__Volkanımı söndürüp küllerimle tozma can
Başına ben belayım isyan etme Allah’a
Gece koynuma sığın düşman olma sabaha
Tebessüm az geliyor atmalısın kahkaha
__Gönülsüz nehirler de dalıp dalıp yüzme can
__Yersin bir gün vurgunu yüreğimi üzme can
Vuslatın kurşununu ta kalbime sıkıp da
Önce ümitler verip ardın sıra yıkıp da
Yıllar sonra karşıma melek gibi çıkıp da
__Öldürdüğün bu aşkın mezarını kazma can
__Kabir taşıma seni seviyorum yazma can
Kafkasi’den istedin bu mısralar döküldü
Daha devam ederdim kalem birden büküldü
İmgeleri örerken ruhum kökten söküldü
__Gönül gözün hırslanmış ona uyup azma can
__Dil söyledi el yazdı sakın ola kızma can
Kafkasi
Osman Onuktav
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Kokuyor!
Miski amber kokardı bu vatanın toprağı
Dağı, bağı, ovası şimdi barut kokuyor
Nice çınar devrildi sarardı her yaprağı
Millet dalmış uykuya, devlet gazel okuyor
Bu toplumu bir yapan nice liderler vardı
Kudretiyle hükmedip kuçaklayan bir yardı
Onlar Hakka varınca düşman etrafı sardı
İçerdeki hainler dışa mekik dokuyor
Renkli renkli çiçekler bahçesinde açardı
Bülbüller öteriken kelebekler uçardı
Filizlenir büyürdü gençler sevgi saçardı
Pineklemiş baykuşlar gece gündüz şakıyor
İzinsiz varılmazdı Türklerin bölgesine
Sadece mazlum olan sinerdi gölgesine
Oysa şimdi gelenin bakılmaz belgesine
Bu yurtta barınırken Türk’ü içten yıkıyor
Yiğit asker olunca yakılırdı al kına
‘’Öde vatan borcunu ‘’ derdi doğuran ana
Yüreğine od düşse ah çekerdi yana yana
Göz pınarı kurumuş nasılda kan akıyor
İyileşmek bilmiyor içimizde ki yara
Kafkasi'yim sorarım, kim düşürdü bu dara?
Namımıza sürdüler ‘’ak ak’’ diye bir kara
Aklamanın yerine kınayarak bakıyor.
Ülkeyi bulut sarmış ruhlar şimşek çakıyor
Kafkasi
19/02/2016
Osman Onuktav

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Koyunlar
Yalan denen dünyada herkes oynar körebe
Bu oyunlar sonunda millet ihanete gebe
****
Otur şöyle bir düşün biz kimiz neyiz gardaş
Ülkemizde çıkacak bak sinsice bir savaş
Bölüyorlar bu yurdu oyunla yavaş yavaş
Biri şah biri vezir herkes olmuş bir piyon
Ben sağcıyım sen solcu diyenler bizi böldü
Bir senden iki benden nice masumlar öldü
İşe çomak sokanlar bakıp bakıp hep güldü
Bu milletin üstüne oynanıyor bir oyun
Alevi’dir Sünni’dir ayrım gayrım yaptılar
Bir milleti bölmenin ödülünü kaptılar
Birleri fetva verip yanlış yola saptılar
Çoban kaval çalınca koştu onca ak koyun
Vatana hizmet için doğurmuş bizi ana
Ecdadı örnek alıp hükmedelim cihana
Huzur bulsun yurdumuz Edirne den ta Van’a
Kafkasi der; hainle! bir değil senin soyun
Oyunlarla kaybedip eğemeyiz biz boyun
Kafkasi
13/Şubat/2015
Osman Onuktav
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Kömür
K/ÖMÜR
Yüzümüze güleni insan sanıp yol sorduk!
Dertli bülbül dururken saksağana gül sorduk!
Leyla’lara inanıp Mecnun’a da çöl sorduk
Yerden yere vurdular düşürdüler d/illere
Ateşlere attılar yanıp olmuşsuz kömür
Sessizce soluyoruz bak geçiyor bir ömür
Canana can gerekse birisini bul sömür
Sevdalar yaşamadan çekip gittik ellere
Aldanıp da takıldık bir kaç dostun peşine
Bizi yaşamayanın kalbimiz de işine
Gül benzimiz de soldu dert düşüne düşüne
Hep bahtı karamıyız kapılmışız sellere
Hayatın baharın da çakıldık zemheriye
İlkemize ters gördük dönsek dedik geriye
Bel iki büklüm düştük, bir kemik bir deriye
Ümitler paramparca dağılmışız yollara
Ta başından belliydi ayrı ayrı uçtayız
Karanlıkla yüzleşsek bu durum da suçtayız
Ya Allah diyebilsek atlatacak güçteyiz
Tam güneş doğacakken girdik farklı kolara
Osman Onuktav
Kafkasi
06/12/2016
Osman Onuktav
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Kör Talih
Bahtı kara olana uğrar durur kör talih
Kaderi kırka bölsek, cacık olur gardaşım
Yaşam devam ederken şükretmeli her Salih
Kalp gözünün kapısı açık olur gardaşım
Hayatlar roman olmuş herkes bir filim çeker
Kırılır yaşam çarkı dönmez durur bu teker
Dünü silip yarına yeniden umut eker
Yaban otu içinde cücük olur gardaşım
Kime değer verdiysek sarstılar bizi kökten
Vurdular sırtımıza kurtulamadık yükten
Adam gibi adamlar çıkar mı dört çeyrekten?
İki büklüm eğilir buçuk olur gardaşım
Bazen birkaç damla yaş, akmaz birikir gözde
Bu nasıl bir ömürdür sanki kavrulur közde
Ne fer bıraktı gözde ne derman kaldı dizde
Gönülden saray yapsak göçük olur gardaşım
İsyanlar dile gelse çıkmaz sesimiz boğuk
Viran olmuş bu alem altı üstü hep oyuk
Yarı açız yarı tok barınırken yer soğuk
Tenimizi ısıtan gocuk olur gardaşım
Gündüzler meşakkatli gecelerimiz yorgun
Renkli hayaller kursak dimağlar hepten durgun
Yeni güne başlarken yeriz yürekten vurgun
Korkumuz dudaklar da uçuk olur gardaşım
Kafkasi
06/04/2017
Osman Onuktav
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Kudurmadan
Unutma! gün gelirde kalem tutmaz bu eller
İhaneti yazmazsan yurttan eder bu eller
****
Bu Vatana yapılan sorulsun teker teker
Herkes haddini bilsin başa bela sarmadan
Devlet başı suç işler toplum cezayı çeker
Ülke elden gidiyor halk farkına varmadan
Bu siyasi anlayış kanımızı emiyor
Sermayesi hırsızlık helal lokma yemiyor
Uyur gezer bir millet hele bir dur demiyor
Kesilsin oy musluğu vurgunları vurmadan
Kökleri hep den bozuk Ermeni, Arap soyu
Din taciri Müslüman ihanetler diz boyu
Ayrımcılık yaparak alırlar halktan oyu
Öbek öbek olmuşlar bölüyorlar durmadan
Biri terör estirir it nefesi soluyor
Kokuyu alan çakal etrafına doluyor
İtibar yüceltmeye saraya baş oluyor
Yıkılsın p/ak düzeni çetesini kurmadan
Fısıltıları benzer yılanda ki çift dile
Çektirirler millete çile üstüne çile
Kabahati örtmeye uydururlar bir hile
Haksız adalet sağlar vicdanına sormadan
Kafkasi der bunlar ki; Türklüğü inkâr eder
Seçen karşı durmazsa bu düzen böyle gider
Mahkeme-i Kübra’da Şehitler bize ne der?
Rabbim canım almasın cezasını vermeden..
Kafkasi
19/Mart/2015
Osman Onuktav
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Kulaklar
KULAKLAR
Baş da ki uzuvlar insana Hak tır
Gözler, ağız burun iki kulaktır
Kilitleriz dili dişle dudakla
Yumarız gözleri kirpik kapakla
Ses duyan kulağı neyle kaparız?
Kötü söz duyunca elle kaparız
Yakından uzaktan her sesi duyar
Güzel çirkin demez kulağı dayar
Yalan dolan sözü asma kulağa
Ağır gelir küpe düşer ayağa
İşin düştüğünde birini çağır
İşine gelmezse kulağı sağır
Duyduğu her söze verme temaşa
Kulaktan kulağa olunur ifşa
Kulak vermek gerek ilahi sese
Yaradan yaratmış kulak herkese
Kafkasi her telden sesler işitir
Kulağa hapsetmek yiğit işidir
Osman Onuktav
Kafkasi
05/Nisan 2012
Söz düşmez hiç yere meclise dalma
Kulağın delikse uykusuz kalma.. Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Teşekkürler hocam
Osman Onuktav
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Kullar ayar tutmaz
KULLAR AYAR TUTMAZ

Topraktan bedenlere nurlu can veren Rabbim
Doğumdan ta ölüme her gün ağlayıp durduk
Pürüzsüz dosdoğru yol bahşedip seren Rabbim
Kattık tozu dumana başları taşa vurduk
İtikatlar sağlam da niyazlarımız noksan
Haykırıp yalvarmaya avazlarımız noksan
Tesbihatı çekmeye namazlarımız noksan
Nakşettiğin cihan da bomboş hayeller kurduk
Büründük günahlara sevabı söküp attık
Koştuk nefis peşinde hırsa sarılıp yattık
Tevazuya göz kırpıp kinle nefrete battık
Kaybettikce benliği şeytana adres sorduk
Keyfiyet arz etmezse ne gerek var saygıya
İlkelerin yok saydık meal yaptık yargıya
Kapılınca telaşa düştük o an kaygıya
İdrak etmez beyinde patlayan koca urduk
Bu kullar ayar tutmaz aranıyor nedenler
Kudretinle teyid et kuvvet bulsun bedenler
Ya Gaffar bağışlansın her an tövbe edenler
Hidayetine eren kullar duaya durduk
Senden gelen her şeyi andık hayıra yorduk
Osman Onuktav
Kafkasi
19/11/2016
Osman Onuktav
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Kurgan Oluruz
Haritaya çizmişiz bu vatanı Türk yurdu
Ne mutlu Türküm diyen ile harman oluruz
Bölecekmiş aklınca kuracakmış kürt yurdu
Katliniz vacip kılar yazar ferman oluruz
Besledik bu itleri doğurdu bak piçleri
Hepsi birlikte gelse Türk’e yetmez güçleri
İhanetin cezası idamlıktır suçları!
Darağacı kurulsun asan urgan oluruz
Yahudi’yle söz kesip Ermeniye bakıyor
Becerikli Saadet Kolçak yüzük takıyor
Dantelli fistanları Pervin Buldan dukuyor
Şevkle arzularına, yastık y/organ oluruz
Seksen çakal toplanmış kurmuşlar bir şebeke
Dikmişler çam ağacı kökü dalı pekeke
Gölgesinde barınır onca serefsiz teke
Dökeriz tüylerini tırmık- dirgen oluruz
İyi dinleyin bizi kin ve nefret sezenler
Siyasetle beslenip havlayıp da gezenler
Türk yurdunun üstüne hayalini çizenler
Topunuzu mezara gömer kurgan oluruz
Vatan için can verir etten korgan oluruz
Kafkasi
Osman Onuktav
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La İlahe İllallah
Allah Türk’ü yarattı aleme nizam için
Kafirle Savaş ey Türk tek benim rızam için
Türk’ün delidir kanı bu fermanı duyunca
Zalime kan kusturdu Türk tarihi boyunca
Irkımız farkımızdır emri ferman eyledik
Kafir ordularını yıktık viran eyledik
Tekbir getir Yüce Türk gavur ordular ürksün
Sen Hakk’ın yarattığı ölümsüz olan Türk’sün
Bu heybete, imana melekler de hayrandır
Allah yolunda ölmek türkler için bayramdır
Tarihte yaşıyoruz sanmayın ki ölüyüz
Berzahlar aşıyoruz hak katında diriyiz
Ey düşman, dinle bizi fırtına öncesinde
Birazcık susarız biz savaş arefesinde
Bütün putları yıkar at süreriz Turan’a
Yollar Allah’a çıkar iman ettik Kur’an’a
İşte şanlı bir mazi bin kez elhamdulillah
Ya şehidiz, ya gazi la ilahe İllallah
2/11/1999
Osman Onuktav
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Mavi Beşik
Sen olmayan sahilde çakıl taşıyım sanki
Mavi beşiğin sesi eşlik ediyor bana
Kucak açan dalganın dansta eşiyim sanki
Serin serin nefesi eşlik ediyor bana
Kafkasi
06/01/2016
Dikili
Osman Onuktav
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Memleketimin delikanlısı
Memleketimin Delikanlısı
Memleketimin kırbaç bakışlı Ülkücüsü
Sen …Hasret yüklü gecelerin
Sevdaya soyunmuş yumruğusun
Sen…Tanrı dağının üstünde
Zirvelerin buyruğusun

Sen…Memleketimin bayrak bakışlı Asenası
Uykuların bulanmasın siyaha
Ve kâbuslarını sil düşlerinden
Hazırla kendini o kutlu sabah’a
Sen… Memleketimin Bozkurt yürekli delikanlısı
Zorlasa da ruhunu sonsuz işkenceler
Kilitlenmesin hayatın sakın
Nice sevdalara ülkülere gebedir geceler.
Memleketimin kırbaç bakışlı Ülkücüsü
Sen …Hasret yüklü gecelerin
Sevdaya soyunmuş yumruğusun
Sen…Hira dağının üstünde
Zirvelerin buyruğusun…
Osman Onuktav
Osman Onuktav
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Merak ettim
Gözler sürme,kaşlar yay, esmer tenli kız gördüm
Her şey yerli yerinde biraz da eda gerek
Birden göz göze geldik, baktım ama az gördüm
Güzele lafım yok da ses de hoş seda gerek
Sadece merak ettim nerelidir bu diye?
Merhabalar diyerek bir gül versem hediye
İsmine şiir yazsam tutarmı ki kafiye?
Kalem kağıt hazırda yazmaya yada gerek
Süzdüğümü görünce hafifce dönüp baktı
Ne var ne yok der gibi gözüyle selam çaktı
Laubali tavrıyla fena kafaya taktı
Kız sanmıştım gey çıktı! Buna da veda gerek
Osman Onuktav
Kafkasi
05/10/2016
Osman Onuktav
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Mermer İle Yaşamak
Renkli renkli mermere ne hayatlar verdim ben
Koca koca kütleyi keskin murçla işlerim
Yaptığım motiflerle muradıma erdim ben
Kurduğum hayallerle neler neler düşlerim
Duygularım canlanır emekle şekle döner
Yüzümde ki tebessüm taşın kalbine iner
Perçimlerim sabrımı öfkemse erir söner
Her gün yeni umutla tekrar, tekrar başlarım
Keski çekiç sesleri yankılanıp estikce
Gözüme engel olan toz hızımı kestikce
Taş bile talih gibi bazen bana küstükce
Düşünceye kapılır çatık kalır kaşlarım
İşlediğim tabloya inci mercan saçarım
Aslanı kükretirim Kartal ile uçarım
Gönülde bahar olur çiçek gibi açarım
Bozkurt başı dikerek çakalları taşlarım
Kafkasi’yim nakşettim her taşta şekil olsun
Dikilsin hep eserim meydan onlarla dolsun
Her hayratta bir imza her taşta izim bulsun
Rızkım için harcanan benim bunca yaşlarım
Her gün yeni umutla tekrar tekrar başlarım
Kafkasi
25/10/2015
Osman Onuktav
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Mermer taşım
Mermer Taş’ım
Beni bir tek anlayan işte bu mermer taşım..
Derdimi anlamadı ne dost, ne arkadaşım..
Taş işlerken ağardı ülkü sevdalı başım.
Sorgusuzca haldaşım, sır vermeyen sırdaşım.
Beni bir tek anlayan işte bu mermer taşım.
Osman Onuktav
Osman Onuktav
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Milli egemenlik
Bin dokuz yüz on dokuz, arşı bir fecir sardı
Uyandırdı milleti, düşman oldu izmihlâl!
Ufukta yüzen gemi, gelip limana durdu
‘’Özgürlük Meşalesi, yakılsın’’ dedi ‘’derhal’’!
Samsun da ki bu sesi, tüm Anadolu duyar
Milli egemenliğe Erzurum, Sivas uyar
Vahdet ile Ferit’e, çeker ince bir ayar
Artık bu hız kesilmez ‘’ya ölüm ya istiklâl ’’!
Batmadan ayla yıldız, doğdu Türk’ün güneşi
Yürekler söndü derken yandı gençlik ateşi
Tarih sayfalarında bulunmaz asla eşi
Bu millete güç verdi, Gazi Mustafa Kemal!
Hitap etti kalplere, şekillendi bu vatan
Hürriyet sevdasıyla canlara canlar katan
Büyük önder deyince o dur gönül de yatan
Esaretten kurtardı ‘’Göklerdedir İstikbal’’
Kafkasi
Osman Onuktav
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Mutlu Oldum
Kıskanıp da kimseyi yapmadım asla yarış
Hak edene hakkını verdim de mutlu oldum
Zarafet göstererek sağladım önce barış
Gönüller de murada erdim de mutlu oldum
Halime şükür çektim her beş vakit arası
Yazılmadı anlıma yaşamın yüz karası
Bağlamaz el alemin malı mülkü parası
Garibanın derdini sordum da mutlu oldum
Dirlik birlik bulduğum evim küçücük yalı
Saygı sevgi yayarak sundular çiçek balı
Döşenmese de yere
ipekten renkli halı
Çul üstüne minderi serdim de mutlu oldum
Çalışıp ürettiğim mekan olsa da kafes
Beni hayata bağlar aldığım tozlu nefes
Pabucum yırtık olsun başımda kirli bir fes
Ellerimi yüzüme sürdüm de mutlu oldum
Güvendiğim dostlarım çıkarını kolladı
Menfaat sağlayınca yarı yolda solladı
Öyle düşman gördüm ki mertçe beni kolladı
Yüreğime bir duvar ördüm de mutlu oldum
Hasret çeken kim diye gördüm de mutlu oldum
Kafkasi
Osman Onuktav
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Mutlu Sonu Yok
Mutlu Sonu Yok
Yaşadığın dünyada soludum senle nefes
Sensiz geçen yılların yarını yok dünü yok
Bazen bahtım gülse de alamadım hiç heves
Garip kalmış bu aşkın anılacak ünü yok
Umut veren gönülde yeşeren bağ olsam da
Nakış nakış işlenip ipekten ağ olsam da
Malik olduğum kalpte eriyen yağ olsam da
Yüreğim isyan eder ağlamadık günü yok
Yarım asır çınarım iki büklüm olsam da
Hazan vursa dalıma yaprağımla solsam da
Dalıp gitsem maziye anılarla dolsam da
Aradım şu cihanı sen gibi düzgünü yok
Tarifi zor haldeyim vuslat canımı yakar
Kafkasi’nin gözünden yaş yerine kan akar
Mustarip şu halime insan döner bir bakar
El alem pür neşede ben gibi üzgünü yok
Sensiz geçen her günün ben de mutlu sonu yok
Kafkasi
01/01/2016
Dost kalem
Bazen tek bir tebessüm yada bir selam yolla
Ayır herkesten beni biraz ilgilen, kolla
Yanağına düşeyim belli belirsiz alla
Cevapsız kalınca aşk, aşka benzer yanı yok... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Osman Onuktav
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Namert Dolu!
Türk’e düşman olanla fingirdeşip oynaştı
Delikanlı takılıp kahpelere mert oldu
Sürü sürü çakalla birlik olup kaynaştı
Bozkurt sessiz kalınca bu yurda namert doldu
Gördük kol kola girip hep birlikte yürüdü
Bu vatanı bölmeye itler gibi ürüdü
Ecdadın emaneti ne var ne yok kürüdü
Şehitler kanı olan bayrağın rengi soldu
Geçmiş tarihde bile dedeleri hep yozdu
Cumhuriyet yıkmaya nice kuyular kazdı
Tarikatla bir olup gece gündüz hep azdı
Dini istismar etmek yaptığı bir tek yoldu
Yalakaya sorarsak bulunmaz inci derler
Çalıp çırpsa da ama; inançlı dinci derler
İhanetini yeren bize de kinci derler
Ne kadar iti varsa üzerimize saldı
Hele bakın güzelim Türkiye’nin resmine
Yapılan yakışmıyor Türk olanın ismine
Kara leke sürecek bu milletin cismine
Kafkasi haykırarak saçı başını yoldu
Bu millete baş olmak bu haine mi kaldı
Kafkasi
Osman Onuktav
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Nazlı Yar
Ay gibi yüzünü saklama benden
Bulutlar ardına gizlenir oldun
Kıskandım döşünde oluşan benden
Sevdamı duyunca nazlanır oldun
İstenmez mi böyle cilveli bir yar?
Yanağı gamzeli gülen gülü var
Kızdığın da bile; tatlı dili var
Sevgimi duyunca hazlanır oldun
Halime üzülen ey vefalı yar
Derdime çaresin ey cefalı yar
Senden başka benim söyle kimin var
Yüreğim kanarken sızlanır oldun
Sunduğun badeden aşk falı baktım
Yudum yudum içip içimi yaktım
Vallahi güzelim ben sana taktım
Ardından koştukça hızlanır oldun
Ey yar! seni bende; sevdandı tutan
Yetmez mi? Çektiğim, nazından utan
Artık sevdiğim var Ay Yıldız Vatan
Güzelim dünya da nazından soldun
Avar’ın kalbinde tozlanır oldun
11/ Haziran/ 2010
Osman Onuktav
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Ne ab ne şangay
NE AB NE ŞAN/GAYİ!
Ahlakımız,dinimiz dilimizi bozmayın
Bu değerleri yıkıp puan kapmayın sakın!
Dönün Türk özünüze kanınızdan yozmayın
Oğuz boylu çınardan düşüp kopmayın sakın!
Bu milleti AB’ye ipotek etmeyiniz!
Kurulmuş tuzaklara koşarak gitmeyiniz!
Şan/gay’ı batağına tutup da itmeyiniz
Türk birliğinden başka yola sapmayın sakın!
Kafkasya, Kırım Uygur, unutmayı seçmeyin
Maziden ta atiyi, yok sayıp da geçmeyin
Altın tepside zehir verilecek içmeyin
Kandaşların kanından pasta yapmayın sakın!
Ay'la güneş olsalar bulutlarla gizleyin
Güneşin doğuşunu Altaylar da izleyin
Baturla yaşayarak Şeyh Şamil’i özleyin
Türk ruhu taşımayan eller öpmeyin sakın!
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Ne fayda
‘’Dertlere derman bulduk’’ diyor bizim tabibler
Yaralar kabuk tutmaz çare bulsa ne fayda
Yere düşmüş dostunu kaldırmıyor habibler
Kapkaranlık dünyaya ışık olsa ne fayda
Herkes kendi malını göz önünde tutmalı
Şükür niyaz ederek rızkı neyse yutmalı
İlim irfan yoluna derinlikler katmalı
Zihin idrak etmezse beden dolsa ne fayda
Sözünün ehli olup er değilse her kişi
Cinsiyeti sorulmaz bu ekrek bu da dişi
Zalime boyun eğip mazluma dikse başı
Secde edip beş vakit namaz kılsa ne fayda
Garibanı sömürüp sürüyorsa sefayı
Yükleyip el aleme ‘’çeksin’’ deyip cefayı
Bozuk bir para gibi harcayıp da vefayı
Yürekler kan ağlarken yüzler gülse ne fayda
Mevsim hazana dalıp, baharı bitirenler
Karakışı bekleyip izini yitirenler
Vaatlerde bulunup kökünden götürenler
Alnında ki lekeyi tutup silse ne fayda
Menfaati uğruna senden benden görünen
Çakalla dostluk kurup kurt postuna bürünen
Her asra renk uydurup, geçmişiyle sürünen..
’Kandırıldık’ diyenler başta kalsa ne fayda
Dününü silenlere Kafkasi’yim hiç kanmam
Yarına umut olsa görsem bile inanmam
Türk için dikilmeyen tek taşı dahi anmam
Bağlamada tel kopuk sazı çalsa ne fayda
Osman Onuktav
Kafkasi
21/08/2016
Dost kalemler.
İnsan olmak kolay da, söz dilde aksan ise
Sulak yerlerde servi, yaş gelmiş doksan ise
Ruh, ahlak, erdem gibi hasletler noksan ise
Vefayı rafa koyup, sefa bilse ne fayda... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Teşekkürler Hocam..
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Kaldı mı ki gülen ve gülebilen güzel yüz
Kuran ki söylüyor bak sayfa sayfa otuz cüz
Kul hakkı yeme diyor, iyi ele iyi süz
Görmeyenin gözüne, elin soksan ne fayda.........Bülent BAYSAL
Teşekkürler Bülent bey
Osman Onuktav
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Nefis İti
Havlar durur nefis iti
Her gün eder dost gıybeti
Şom ağzına damga vursak
Ar etmeye solmaz beti
Tasma taksak hırlar kızar
Yalı versek yiyip sızar
Saldırınca engen dursak
Malikini o an bozar
İşler günah her gün çoşar
Arap atı gibi koşar
Bu yaşamı hayra yorsak
Tövbe edip tekrar başlar
Terbiyeden uzak kaçar
Hissiyata kalmış naçar
Kördüğümü öne sürsek
Havalanır yüksek uçar

Osman Onuktav
Kafkasi
08/11/2016
Osman Onuktav
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Nevruz Türk’ün Bayramıdır
Şiirin Hikayesi
50 Yıllık esaretin ardından Ergenekon Ormanından demir dağı eritip çıkışın günü
nevruz. Bozkır kışında ölmeden bahara çıkan milletin Allah'a şükrü nevruz. Hoş gelesin
ey kutlu nevruz. Kardeşlik, insanlık ve hürriyet getiresin.
Öz vatanımızda bizi parya eden mülkün gerçek sahibi Maliku'l Mülk, vatanımızı
düşmanlardan, hainlerden bozgunculardan kurtar. Cennet yurdumuzu cehenneme
çeviren bölücüleri bitmez bir kış gibi yer ile yeksan eyle duaları kabûl eden el-Muciyb
celle celâluh.
Nevruz Türk’ün bayramıdır
Yirmi bir Mart tarih ile
Nevruz Türk’ün bayramıdır
Dağlar deldik çıktık bile
Nevruz Türk’ün bayramıdır
Ne mutlu Türk sözümüzle
Orta Asya özümüzle
Anadolu köyümüzle
Nevruz Türk’ün bayramıdır
Beklenir bahar gelsin
Yüreklerden derdi alsın
Birlik için sevgi salsın
Nevruz Türk’ün bayramıdır
Güzellikler dileyerek
Sevgi saygı bileyerek
Milli birlik isteyerek
Nevruz Türk’ün bayramıdır
Ayrı gayrı diğeri yok
Birlik için bahane çok
Fakiri aç zengini tok
Nevruz Türk’ün bayramıdır
Türk İslam’a biz baş olak
Vatan için gardaş olak
Derdimize derman bulak
Nevruz Türk’ün bayramıdır
Yirmi bir Mart unutmayın
Bahar geldi soğutmayın
Irmakları kurutmayın
Nevruz Türk’ün bayramıdır
Kafkasi der; gayrı durma
Bu gün bayram ayrı durma
Bu millete oyun kurma
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Nevruz Türk’ün bayramıdır
Osman Onuktav
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Nice canlar yaktı Eylül ateşi
Ülküm hazan vurdu sarardın soldun
Nice canlar yaktı Eylül ateşi
Ölümlü bedende ölümsüz yoldun
Nice canlar yaktı Eylül ateşi
Zamanı durdurdu biz de acıyla
Mahkeme kurdurdu hâkim savcıyla
Dokuz canı aldı kimin tacıyla
Nice canlar yaktı Eylül ateşi
Pehlivan mektubu, veda kokuyor
Rahmân’a giderken ferman okuyor
Şimşek gök kubbe’ ye nakış dokuyor
Nice canlar yaktı Eylül ateşi
Eyvallah’ı yoktu bir zalim kula
Fikri/ni satmadı asla bir pula
Ölüm hücresinde oturdu çula
Nice canlar yaktı Eylül ateşi
Ali Bülent yiğit bin ülkü erdi
Türk- İslâm için ölürüm derdi
Bu kutlu davaya böyle can verdi
Nice canlar yaktı Eylül ateşi
Halil, Selçuk birer yıldızdı aydı
Biri ok diğeri; gerilen yaydı
Dar ağaca selam durmak kolaydı
Nice canlar yaktı Eylül ateşi
Ahmet Kerse kurban kınalı bir koç
Sana Vatan sevmek, dediler ki; suç
Bu sevdası için tuttu hep oruç
Nice canlar yaktı Eylül ateşi
Şahin gibi gökte yalnız uçardı
Gittiği yollarda ülkü açardı
Ölüme giderken neşe saçardı
Nice canlar yaktı Eylül ateşi
Karakaş derlerdi onun hanına
Leke değmemiş di temiz kanına
Kıydılar hainler tatlı canına
Nice canlar yaktı Eylül ateşi
Cengiz’im korkmazdı hainden, şerden
Geçti ana,baba, bacıdan, serden
Kalkmayı bilirdi düştüğü yerden
Nice canlar yaktı Eylül ateşi
Vatanını sevmek gururdu size
Ülkü için koşmak onurdu size
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Dar ağacına ip kuruldu size.
Nice canlar yaktı Eylül ateşi
Türk İslam uğruna bu dokuz yiğit
Rıza-yı hak için oldular şehit
Eylüller mahşerde her daim şahit
Nice canlar yaktı Eylül ateşi
Osman Onuktav
Kafkasi
12 Eylül 2013
Osman Onuktav
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Nutuk
NUTUK!

Düşürmüşler boşluğa çıkmanın tam sırası
El uzatan olmazsa, yoksa batacak her gün
Kalp kırılmış bir kere kabuk tutmaz yarası
Tabib çabuk gelmezse zehir yutacak her gün
‘’Bana değmeyen yılan, yaşasın deyip geçen’’
İnançsızla oturup şerefle şarap içen
Terzi yamağı olup kardeşe kefen biçen
‘’Ben ülkücüyüm’’ diyen nutuk atacak her gün!
Dava ayak altında toz gibi ezilirken
Kaderi bir bayana! ‘’lider’’lik yazılırken
Türk İslam’ın mezarı oy için kazılırken
Ablasıyla poz verip erlik çatacak her gün
Fikirler alabora besler içinde haset
Nihai hedef belli amaç önce siyaset
Nasıl olsa Başbuğ dan kalmış ona veraset
Beynini hiç yormadan rahat yatacak her gün!
Ülkücüler haykırı r duyulmaz kısık sesi
Bozkurtlar uludukça uzun sürmez nefesi
Herkes başına buyruk bu davanın efesi
Reislik ünvanıyla caka satacak her gün
Kafkasi’nin suali bu mudur? ülkecilik?
Hava civa atmayla yapılmaz ülkücülük!
İdealinden ödün vermemek ilkecilik!
Sistem böyle giderse çok dert katacak her gün!
‘’Ben ülkücüyüm’’ deyip nutuk atacak her gün!
Osman Onuktav
Kafkasi
19/06/2016
Osman Onuktav
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O An Geliyor
Edirne’den ta Kars’a bozkurt duruşu ile
Yurdun dört bir yanından, çıkıp OAn Geliyor
Hem kalbi, hem dilini, tasdik ettirmiş bile
Öz Oğuz’un kanından, akıp OAn Geliyor
Zaman mekan arama işte meydan da delil
Gönüllere taht kurmuş güven degerini bil
Her ülkücü ardında, dolaş köy kasaba il
Engelleri önünden yıkıp OAn Geliyor
Onuruyla yürüyor davasının yolunda
Üç Hilali taşıyor imanla sağ kolunda
Yeşerecek her yaprak Türkçülüğün dalında
Dokuz ışık yönünden bakıp OAn Geliyor
Vey ırmağı çoşarken rakip olamaz ki nil
Diken batsa eline, demez asla! ‘’suçlu gül’’
Ülkü pınarı akmış doldurmuş sitil sitil
Damla Damla canından döküp O An Geliyor
Türk İslam’ın şanından Sinan Ogan Geliyor
Kafkasi
20/04/2016
Osman Onuktav
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O gece
O GECE
Alevli bedenime değince tenin birden
Parladı duygularım sönemedim o gece
İçip içip sızmışım aşk şarabı iksirden
Sokulupta sinene sinemedim o gece
Hatırlarım o anı basar beni bir efkar
Eylemli esrarını hissedemedim ey yar
Çıplak kaldı düşlerim ayan beyan aşikar
Bulutların üstünden inemedim o gece

İhtiras söz dinlemez varsam yine menzile
Bassam bülbül ötüşlü kapında ki o zile
Açarmısın bağrını huyumu bile bile
Kusur beyan etmeye dönemedim o gece
Sokulupta sinene sinemedim o gece
Osman Onuktav
Kafkasi
10/07/2016

Zeybekce
Birikmiş hasretimi incecik el sağarken
Ay buluttan kurtulup arada bir doğarken
Lodosla çılgın yağmur hiç durmadan yağarken
Sakinleşip bir türlü dinemedim o gece.. Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Teşekkürler Hocam
Osman Onuktav
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Olmayanın canı cehennem olsun
OLMAYANIN CANI CEHENNEM OLSUN! ..
Gururla haykırıyor bizdeki yürek
Korkmadan söyleriz her yerde direk
Türk yemin ederken söze ne gerek! .
Vatana canımız armağan olsun…
Olmayanın canı cehennem olsun!
Türk’ün sevdasını azcık bilseniz
İçinizde kin’i atıp silseniz
Ne mutlu ki Türk’üz diye bilseniz
Canınız vatana armağan olsun
Olmayanın canı cehennem olsun!
Türk yurdun da Türk olmaya değer
Bunu kabul etmeyen var ise eğer
Anlarız ki bizi; sevmemiş meğer
Türk için canımız armağan olsun
Olmayanın canı cehennem olsun!
Yapılan ‘’paket’’i açıp bakarken!
Gördüğüm ihanet beni yakarken!
Vatana sevdalı boyun bükerken.
Ant içtik canımız armağan olsun
Olmayanın canı cehennem olsun!
Vatan olan yurdu seven Türk’üm
İlkemi, ülkümü yücelten Türk’üm
Ant içtim diyorum; ne mutlu Türk’üm
Avar’ın bu canı armağan olsun.
Olmayanın canı cehennem olsun!
Osman Onuktav
Kafkasi
5/Ekim 2013
Osman Onuktav
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Oyun Oynaş Peşin De
Yalan denen dünyada herkes oynar körebe.
Bu oyunlar sonunda

yarınlar dünden gebe

****
Edep erkan kalmamış inançlar kalpten yitmiş
Kırktan sonra azanlar oyun oynaş peşinde
Yediden yetmişinin yüreğinde ruh bitmiş
Satirik baş sazanlar oyun oynaş peşinde

Vatanı kan ağlarken, yüzler güler ar etmez
Yurdunu çakal sarmış bozkurt olup dar etmez
Can olmayı bir bilse el aleme yar etmez
Kuyumuzu kazanlar, oyun oynaş peşinde
Medyası magazini şen şakrak işler günah
Bir kesimin dilin de Türk’e karşı bir silah
Haine alkış tutar kör olası bu cenah
Senaryoyu yazanlar oyun oynaş peşinde
Yazar olan aydınlar bucak bucak geziyor
Geçmişten geleceğe bin bir mana diziyor
Acuna nizam vermiş atasını eziyor
Şanlı Türk’e kızanlar oyun oynaş peşinde
Zamane Müslüman’ı tabuları yıkmışlar
Mezhep diye İslam’a ihtilaflar sokmuşlar
Batıla meyilleşip hak yolundan çıkmışlar
Namazını bozanlar oyun oynaş peşinde
Menfaati uğruna siyaset yapar olmuş
Biraz daha çalmaya el açıp şopar olmuş
Helal kazanç dururken harama tapar olmuş
Yiyip içip sızanlar oyun oynaş peşinde

Millete zulmedene tutar buyun bükerler
Hüzne,sevinçe değil aşkı dile dökerler
Haksızlık karşısın da bam telini sökerler
Bozuk sazlı ozanlar oyun oynaş peşinde
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Ayrımcılık yaparak bir olmayı seçmeyen
Vatan millet uğruna canından vaz geçmeyen
Şehitlik şerbetini kana kana içmeyen
Aktroll olup gezenler oyun oynaş peşinde
Bu milleti üzenler oyun oynaş peşinde

Kafkasi
Osman Onuktav

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Öğütler
İmanlı sağlam kulun yüreği hep selimdir
Kir tutmuş hislerini kalbi atar diyorlar
Bu dünyada yaşarken hayat boyu salimdir
Ahrete göçtüğünde mutlu yatar diyorlar
İlim irfan yolunda rehberin bulmayanın
Diz çöküp rahlesinde öğüdün almayanın
Dergahlar da pişmeden ameli olmayanın
Dervişin yüreğine çile katar diyorlar
Yunusça kulaç atıp denizlerde yüzmeyen
Mevlana sevgisiyle asabını süzmeyen
Ya sabır ya sabırla doksan dokuz dizmeyen
Eline ayağına diken batar diyorlar
Konuşurken sözünü tartmadan verme karar
Muhabbet otağına düşüp vermesin zarar
Dönüp dolaşır gelir o söz ruhunu yarar
Edepten uzak kalan dile çatar diyorlar
Duası kabul olmaz gıybetin edenlerin
Zina büyük günahtır affolmaz bedenlerin
Tevazu gösterip de hoş görü güdenlerin
Şeytanla birlik olup seni satar diyorlar
Öğüt dinle Kafkasi tövben tutar diyorlar
4/Ekim/2014
Osman Onuktav
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Öğütnâme
Abi dedim selam saldım
Üstad oldu öğüt aldım
Veda ettim her ortama
Ben Yaren’le dostça kaldım
****
Çok geç kaldım deme sakın
Ya sabır çek bul bir çare
Muhabbete menzil yakın
Dök derdini kalmaz yara
Dost olanı iyi tanı
Sevdiğinin ol sol yanı
Bu cihanın sensin Han’ı
Deme hani? şöhret para
Hayat zarı tek taraftır
Şerden uzak bertaraftır
Toplanan yer ilk araftır
Derecene sürme kara
Ne var ne yok hep lehine
Gerek var mı? Hiç kahine
Sensin şahit aleyhine
Hesap günü gelir sıra
Ey! Kafkasi artık uyan!
Her derdinle Rabbe dayan
Et şükrünü bekle payan
Sen düşmezsin asla dara
Kafkasi
17/12/2015
Osman Onuktav
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Öl De Git
Göz yaşların akıyor, gamzeli yanağından
Dosta düşmana karşı, izlerini sil de git..!
Zehir olsa sözlerin, bal damlar çanağından
Tatlı sanıp verdiğin, acıları al da git…!
Sakın gitme! kal desem, ömrümden gün vereyim
Sevda sunan gülleri, demet demet dereyim
Yokluğuna dayanmaz, sızlar yoksul yüreğim
Vur hançeri kalbime, gör halini bil de git..!
Bir el uzattım sana, sımsıkı tutmayı seç,
Otur gönül bahçeme, aşkı kana kana iç...
İtiraf et sevgini, gitme! bu nazından geç,
Kurduğum hayalleri, dilim dilim böl de git..!
Elveda edeceksen, haykırayım da dinle!
Arkanı dönüp bir bak; gözlerinde ki kinle,
Bir sevdaya tutul da, yan inim inim inle,
Kafkasi’siz dünyada, bir an önce öl de git..!
Ebediyen uykuya, kollarımda dal da git
Kafkasi
Osman Onuktav
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Ölçü sözümdür
Yorulsa da kalemim söze nokta koymaktan
Gerçeği vurgulayıp yazmak sözümdür benim
Çoğalsa da virgüller gına gelir saymaktan
Tire çekip çizsem de ölçü özümdür benim
Tıkarım kulağımı muhabbette boş lafa
Doğru söyler bu dilim bulaşmadı hilafa
Şöyle bir göz gezdirdim gitsem hangi tarafa
Karanlığa dalsamda ışık gözümdür benim
Mazlum birini görsem bırakmam asla darda
Sığınır yüreğime kalmaz ki kışta karda
Zalimler sofrasında av etmedim aç kurda
Yolu çetin olsada dağlar düzümdür benim
Ekeceğim tarlaya önce tohumu seçtim
Verdiğim emeklerle umduğumu hep biçtim
Zehir oldu mahsulüm şerbet edip de içtim
Kırılmam harmanıma gülen yüzümdür benim
Ne var ne yok içim de, ayan beyan yazarım
Yerici cümle kurup ara da bir kızarım
Alevli her mevzuya duman olur tozarım
Üç-beş telim kopsa da sağlam sazımdır benim
Eğmedim hiç başımı yalnız hakka ram oldum
Hem ilim de Elif ‘i, hem bilimde Lam buldum
Girdiğim her mecliste yalnız Allaha kuldum
Gün boyunca beş vakit kırık dizimdir benim
Kafkasi’yem dertlenir kendi kendimi yerim
Tevazu hoş görüden nasibini al derim
Bazen çizgiyi aşıp dosta sitem ederim
İsyan eder yüreğim kalp de sızımdır benim
Avar’ı sorgulayıp yazmak özümdür benim
Osman Onuktav
Kafkasi
20/05/2016
Dost Kalemden
Kula kul olmaktansa çileye yol olurum
Taşlansam kırılsam da meyveye dal olurum
Gözüm görmez düşmanı bayrağa al olurum
Mert insan yerilse de alın yazımdır benim... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA
Tuvale resim çizdim, titremez elim benim
Haktır doğrum yanlışa eğilmez dilim benim
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Erenler divanında, bülbüldür namım benim
Lalezardan geriye külümdür kalan benim........Bülent BAYSAL
Osman Onuktav
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Ölüm Taş’ı
Karardı gök yüzü zulmü görünce
Aktı üç yüz yıldız, dört gün dört gece
Mazlumun dilin de; Dua tek hece
Soma sen ateşte ömür yakansın
Kara elmas için söndü ocaklar
Gözü yaşlı anne tabut kucaklar
Köy,şehir kasaba, yas da bucaklar
Soma taş yerine yaşlar akansın
Ana, baba çocuk, oturmuş ağlar
Genç gelin başına karalar bağlar
Yürekte feryatlar sel gibi çağlar
Soma üzerine şimşek çakansın
Oy için verilir kömürün taş’ı
Alanın evinde pişmesin aşı
Uğruna dökülmüş onca göz yaşı
Kirlenen siyaset senle yıkansın..
17/Mayıs/2014
Osman Onuktav
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Ömür Katar mı?
ÖMÜR K/ATAR MI?
Beklenen vuslata bir türkü yaksam
Sönmüş gönül harı tekrar tüter mi?
Sevda mı yazıp da bir selam çaksam
Seviçten haykırıp nara atar mı?
Sürsem yüreğini aşkı mı eksem
Mıktatısı tutup kendime çeksem
Binlerin için de yalnızca teksem
Bir buse almaya dilek tutar mı?
Buz tutan hayalim durur saçakta
Damla damla erir ruhum sıcakta
Kurban gerek desem eli bıçakta
Bu cansız bedene ucu batar mı?
Yaradandan sonra sevgiye taptım
Pembe düşleri mi yıldızı yaptım
Ansızın düşerken havada kaptım
Canıma can verip ömür katar mı?
Koynuna girip de usulca soysam
Gül gibi koklayıp tenine doysam
Uykuda sineye başımı koysam
Boynuma sarılıp benle yatar mı?
Canıma can verip ömür k/atar mı?
Osman Onuktav
Kafkasi
19/08/2016

Kafkasi
19/08/2016
Dost kalem
Unuttum kendimi yol, iz sorarken
Takvimi, saati aşka kurarken
Kaybolsam ummanda onu ararken
Karaya çıkmadan tutup yutar mı? Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Teşekkürler hocam
Osman Onuktav
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Papağan
PAPAĞAN
Sanal da bir kuş gördüm karmakarışık renkle
Ezberiyle konuşur adı konmuş papağan
Zil sesini duyunca eşlik eder ahenkle
Yaşadığı il Muğla ilçe ise Yatağan
Kafkasi
Osman Onuktav
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Paralandı Yüreğim
Yüreğimde sakladım, kime her ne dedimse,
Vakıf olmak isteyen, gelsin bakayım kimse?
****

Tertemiz yüreğimi defter ettim âleme
Sayfasını boş bulan yazmaya sıralandı
Çizip çizip geçmişler yazık olmuş kaleme
Silsem dedim silinmez boş yere karalandı
Çöktüler yüreğime iki büklüm ezdiler
Kirlenmiş duygularla çiğneyip de gezdiler
Sefasını sürenler gün geldi de bezdiler
Her acım bir ah çekti yüreğim paralandı
Boş hayaller kurdurup yerde sürüklediler
Alev alev yanarken zevkle körüklediler
Çile, dert,keder, hüzün, ne varsa yüklediler
Yediğim her darbede derinden yaralandı
Zaman mekan fark etmez gece gündüz her vakit
Sanki benim değil de yürek onlara ait
Dayanırmı bu na can kapıya vurdum kilit
Satılık değil yazdım dostlara kiralandı
Geçmişe sünger çektim gelecek aralandı

Kafkasi
20/06/2015
Osman Onuktav
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Paramparca gençliğim
PARAMPARÇA GENÇLİĞİM

Şöyle bir ah çekmek istiyor
Canım derinden
O kadar tarifsiz ki
Karışık duygularım
Çaresiz zavallıyım
Belki daha da beter
Dalıp gitdikce gözlerim
Kan ağlıyor yüreğim
Nedense anlayamıyorum
Artık ben bile
Kimim?
Neyim, neredeyim
Ne istiyorum kimden?
Ne idim?
Ben ne oldum?
Neden geldim bu hale?
Kanayan yüreğimin darbesi kimden?
Çok şey istemiştim
Oysa şu kaderimden
Ama benden ne çok şey istiyorlar
Bu neden?
Her şeye kötü örnek
Adım düşmüyor dilden
Hor görüldüm
Ezildim herzaman
Bu neden?
Bütün bunlar kuruntularım değil
Herhalde, ruhum canım
Bedenim hepsi kendi halinde sanki
Param parcayım
Her zehrem darmadağın
Beni bütün edecek
Ulu kutret nerede?
kimde?
Osman ONUKTAV
20/10/1988
Osman Onuktav
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Perişan
Felek atar tokat uçurur yardan
Yüreğim yaralı elim perişan
Aman dilensem vefasız yardan
Feryadım duyulmaz dilim perişan
Derdimi görse de görmezden gelir
Açar da defteri dürmezden gelir
Sökülmüş hisleri örmezden gelir
Ruhum paramparça halim perişan
Kapatsam sayfayı bitmez ki yazım
Sevdamın uğruna yolunmuş kazım
Mızrabı vursam da tınlamaz sazım
Akordu bozulmuş telim perişan
Hüznüm bir yanda tasa bir yanda
Eser gamlı rüzgar toplanır canda
Tutundum bir dala düştün o anda
Kırıldı dizlerim belim perişan
Durdursam zamanı bozuk ayarım
Çekerim silahı beyne dayarım
Sıktığım kurşunu tek tek sayarım
Yaşamdan kurtulsam ölüm perişan
Kafkasi dur hele! Bu ne acele
Gir sevda bağına aşkı hecele
Bülbülün ömrüyle gitme ecele
Yaprağı dökülmüş gülüm perişan
Kafkasi
21/04/2017
Osman Onuktav
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Pişmeli Türk Milleti!
Kaynaşmalı bu millet kovanda arı gibi
Sorunları birlikte aşmalı Türk Milleti
Yanan ateş üstün de patlayan darı gibi
Sevgi saygı yayarak taşmalı Türk milleti
Şuhedanın bağrında kızıllaşan nar gibi
Kırk kişiye bölmeden bir bütün diyar gibi
Göze göze akarak çağlayan pınar gibi
Dere tepe aşarak coşmalı Türk Milleti
Kapkaranlık geceye doğsun berrak ay gibi
Hedefini vurmaya gerilsin bir yay gibi
Yiğitlerle dört nala koşan yağız tay gibi
Kafkasya dan Asya’ya koşmalı Türk milleti
Edirne den ta Kars’a kanat çırpan kuş gibi
Kalenin burcundaki yontulmuş bir taş gibi
Vatana göz koyana dik duran bir baş gibi
Gafillerin bağrını deşmeli Türk milleti
Sevdası vatan olsun dağ delsin Ferhat gibi
Üç kıtaya nam vursun Kahraman Serhat gibi
Kırk çeri kırk deliyle dik dursun Kürşat gibi
Hak hakikat yolun da pişmeli Türk milleti

1/11/2014
Osman Onuktav
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Rabbe Yakarış!
Yâ Rabb! Affını ümit ile bu kul Sana yaslansın
Günahların kiriyle ruhum oldu kapkara
Biliyorum ki Rabbim, Sen Rahim ve Rahmansın
Sana sığınan kulu, düşürmezsin hiç dara.
___________İstemem dudaklarım bir damla suya kansın
___________İhsan ve rahmetinle coşamadıktan sonra..
Boynumu eğdim geldim sığındım dergâhına
Çaresizlik içinde yüzüm sürdüm tahtına
Yenip nefsi yöneldim manevî bargâhına
Bilirim el açanı küstürmezsin bahtına.
___________ İstemem iltiması.. sarıp kucaklayansın
___________İnançla kulun Sana koşamadıktan sonra…
Günahkâr olsam bile affa ermek maksadım
Affın ve merhametin yoksa olmaz necatım
Tek servetim var: Recâ.. Yoktur gayri hasadım
Tövbe ettim tövbemde kat’î eyle sebatım
__________İstemem bağ, bahçeyi; kendini münbit sansın.
__________Senin helâl rızkınla yaşamadıktan sonra..
İlminle kanat çırpar gökyüzünde her felek
Aşkınla yeryüzünde yetişir gül ve çiçek
Hizmetinde yarışır ölümsüz nice melek
Kainatı emrinle süslüyor börtü- böcek.
___________ İstemem gün ışığı bu dünyam aydınlansın
___________Senin rahmet nurunla taşamadıktan sonra..
Nübüvvetin mührünü Muhammed’e nakşettin
Hikmetini derc ettin verdiğin dört kitaba
Gerçekler budur diye ilimleri bahşettin
Gönderdiğin nebiler benzerler afitaba.
___________İstemem gözlerimde binlerce ışık yansın
___________ Seccademe gözyaşım düşemedikten sonra..
Tövbekârı affeden Gaffarsın Sen, Rahmansın
Adını söyler dilim aldığım her nefeste.
Taht kurmuş padişahsın gönlümdeki nihansın
Yüreğimdedir evin o emsalsiz kafeste.
___________ İstemem hiçbir nakış gözyaşımla boyansın
___________Ahret yurduna desen döşemedikten sonra.
Ya Rab! Bu günahkarın, kabul et duasını..
Muhammed(sav) ümmetinin dilerim ihyasını.
İnsanoğlu İslâm’ın duysun gür sedasını
Lâ ilahe illallah Cellehü edasını
___________İstemem şu bedenim her çileye dayansın
___________Sıratı bir yel gibi aşamadıktan sonra.
Dünyada ve ukbada müminlere dermansın
İnancım eksilirse kır kanadım kolumu
Senden gelene şükür… mâlikü’l-mülk,Sübhan’sın..
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Sana yöneldim Rabbım; açık eyle yolumu!
___________İstemem cennetini yurdum hep seni ansın
___________ Sen’in adın o yurtta yaşamadıktan sonra..
Kafkasi
10 Kasım 2012
Osman Onuktav
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Ramazan
Helal bizde haram bizde
Dini İslam bilir sözde
Yaşanmaz ki iman özde
___Dillerinde var suizan
_____Bu düzeni boz ramazan
Faiz, rüşvet işler baştan
Yüreğimiz olmuş taştan
Zengin ağa doymaz aştan
____Bunlar için Kaynar kazan
___Bu düzeni boz ramazan
Edebi yok hâyası yok
Bin bir çeşit belası çok
Zengini aç fakiri tok
____Ayyaş olup yatıp sızan
____Bu düzeni boz ramazan
Zina ile bina yapar
Bin bir çeşit yola sapar
Siyasetle dine tapar
_____Allah için yoktur kızan
____Bu düzeni boz ramazan
Yemek yemez oruç diye
Rızk kazancı haraç iye
İftar bekler yemek yiye
____Sen gelince olmaz azan
____Bu düzeni boz ramazan
Kilitlenmiş imanımız
Niyetsizdir her yanımız
Cüzdan çeker hep canımız
____Öter durur bu borazan
____Bu düzeni boz ramazan
Müslümanlar çok perişan
Her ülkede savaş ve kan
Olmaz olsun böyle bir şan
____Kalpler viran vurmuş hazan
____Bu düzeni boz ramazan
Biz dalmışız hep küfüre
Güzel Mevla’m huzur üfüre
Hep varalım tefekküre
____Amelleri vardır yazan
____Niyetleri kıl ramazan
AVAR’ım sen aman eyle
Amentüye iman eyle
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Beş'e varan zaman eyle
____Ömür geçti ölüm her an
_____Bende böyle kal ramazan
Kafkasi
13/Haziran/2014
Osman Onuktav
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Renk turkuaz
Bana bir resim çizin için de umut olsun
Önünde ki tuvalde yüzleşsin bütün renkler
Süslerken tüy fırçayla oldukça somut olsun
Pembe moru bordoyla düzleşsin bütün renkler
Bana millet söyleyin kökünden asil olsun
Peygamber’in methine bir sırla nail olsun
Düşmana keskin kılıç dosta tatlı dil olsun
Sarı siyah tonuyla özleşsin bütün renkler
Bana bir bayrak çizin içinde yıldız olsun
Göz kırparken hilale parlayıp yaldız olsun
Dikilsin yüksek yere gölgesinde biz olsun
Kırmızıyla beyaza sözleşsin bütün renkler

Bana bir evlat göster çarpışan yiğit olsun
Girdiği her savaşta ölürken şehit olsun
Anarken adlarını türkü de beyit olsun
Kahverengi yeşille közleşsin bütün renkler
Bana bir vatan göster gidip almak şart olsun
Aşarken dağı taşı rehberi bozkurt olsun
Kurulsun tüm otağlar Türk’e anayurt olsun
Birleşip Turkuazla uzlaşsın bütün renkler
Osman Onuktav
Kafkasi
24/06/2016
Bana Türk'ten söz edin adı soyundan olsun
Vatan için savaşmak düğün toyundan olsun
Yirmi dört torunuyla Oğuz Boyundan olsun
Tarih onunla donsun buzlaşsın bütün renkler... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Teşekkürler Mustafa Zehbek hocam..
Osman Onuktav
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Ruhuna Rahmet
Çakma kurt ile çakal; pençe çaktılar
Bitti bu hareket, ruhuna rahmet..!
El ele tutuşup, dostça baktılar
Bitti bu hareket, ruhuna rahmet..!
Çalıştık, didindik, almadı marifet...
Barajı aşınca, verdi ziyafet..!
Kalmadı davada artık zerafet...
Bitti bu hareket, ruhuna rahmet..!
Alnı’açık, Çiçek; danışman olmuş,
Tüten ocakların içleri solmuş,
Fikirsiz – zikirsiz sınıfa dolmuş
Bitti bu hareket, ruhuna rahmet..!
Ülküdaş; ülküyü aramaz oldu,
Bozkurtça selamı; veremez oldu,
Kol kola girip de yürümez oldu,
Bitti bu hareket, ruhuna rahmet..!
Komünizme karşı; darbe vuranlar,
Türk - İslam yolunda; Hakk'a varanlar,
Ahde vefasına; bağlı duranlar,
Bitti bu hareket, ruhuna rahmet..!
Dava için; şehit olan yiğitler,
Affedin bizleri, bitti ümitler,
Her tarafı sarmış, it oğlu itler,
Bitti bu hareket, ruhuna rahmet..!
Kafkasi der; gidin artık bi zahmet! ! !

22 Aralık 2008
Osman Onuktav
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Sabır teknesi
SABIR TEKNESİ
Rüzgar oldu alem ben ise yaprak
Bir uçtan bir uca savurdu beni
Hasretlik içim de oldu bak yumak
Çözerken çile mi kavurdu beni
Çoğaldı dertlerim azalmaz oldu
Heybemin gözleri taşıp da doldu
Huzuru ararken gülbenzim soldu
Anam gam çekmeye doğurdu beni
Yaşanan bu hayat ölümden beter
Haykırdım gelmeyin üstüme yeter!
Gün yüzü görmeden ömrümse biter
Sabır teknesinde yoğurdu beni
Şöyle derin derin aldım bir nefes
Salmadım dışarı daraldı kafes
Kapattım gözümü kulakta o ses
Sahra çöllerine çağırdı beni
Osman Onuktav
Kafkasi
30/06/2016
Osman Onuktav
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Sana Gelirem.
Sana varmak için yollara çıktım
Uykuya dalmadan sana gelirem
Yılanlı, çıyanlı dağları yıktım
Ömrüm son bulmadan sana gelirem
Bülbüller darılmış güllerim açmaz
Papatya menekşe gülücük saçmaz
Sensiz bahçeler de kelebek uçmaz
Bir ömür solmadan sana gelirem
Geliyorum dedim kaldım sözümde
Bakışların hayal kaldı gözümde
Dudağının alı vardı yüzümde
İzini silmeden sana gelirem
Şimdi gitmeyip de edersen tehir
Yediğim içtiğim tadı hep zehir
Gözümden akan yaş oldu bak nehir
Yönünü bilmeden sana gelirem
Avar’ın kalbine çökmüş yar hüzün
Hasretle yansam da yazın ve güzün
Yanmama değse de verdiğin sözün
Pusulam olmadan sana gelirem
Kafkasi
15/Ağustos/ 2014
Osman Onuktav
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Sana Kurban Olurum
Kalp kırık gönül buruk gözlerinde gördüm ben
Onardım şiirim de dize dize ördüm ben
****

Gördüm ki yaralısın kanıyormuş her yanın
Dermansız dertlerine gelir derman olurum
Acıların içinde yanıyormuş çok canın
Yaz gönülden sızını, okur ferman olurum
Sevda mahkumu gibi anbean eriyorsun
Aşka vuslat gönüle göğüs mü geriyorsun
Bu inat bu kaprisle ümitler veriyorsun
Karışmış umutların bense harman olurum
Kurduğun hayallere güzel bir şey katayım
Nakış nakış işlerken dizlerinde yatayım
Kalbin sevgi bağlarken ben kördüğüm atayım
Yumak yumak çile/ni çözen kirmen olurum
Verdiğim bu sözlere güvenip de bel bağla
Sarıl ki kollarıma mutluluktan hep ağla
Dökülen göz yaşınla göze göze ak çağla
Damla damla sineme vursun Erman olurum
Perdele gözlerini tatlı uykudan uyan!
Aşk şiiri okurken sen ol sesimi duyan
Kafkasi haykırıyor açıkça ayan beyan
Son cümlede seslenir sana kurban olurum

Kafkasi
Osman Onuktav
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Sanalda Atışıyor
Sanal denen dünyayı sayfa sayfa gezerler
Her türlü olayları elek elek süzerler
Bol keseden atanı klavye ile ezerler
Kendinden korkup pusan sanalda atışıyor
Sanalın her ortamı benzer çama meşeye
Satılmış kalemleri toplarlar bir köşeye
Çobanı iyi olan yükler birkaç eşeğe
Takma resmini asan sanalda karışıyor
Yeni dostluk kurulur eskisini dışlarlar
Sizli bizli olurlar olmayanı taşlarlar
Fikirler çakışmazsa ihanetle haşlarlar
Şuursuz ahkam kesen sanalda sataşıyor
Şu facebook twitter başımıza belamı?
Süslü püslü yazarlar sabah akşam selamı
Kafkasi’nin derdi var neylesin boş kelâmı
Hayatta küsüp susan sanalda barışıyor
Kafkasi
Osman Onuktav
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Sanat İşimdir
Ataletten sakındım
Kendime iş bakındım
Ben kendimi yerdikçe
Sanata çok yatkındım
Hayal kurar düşlerim
Ne olacak işlerim
Keski çekiç vurdukça
Tek olanı eşlerim
Çalışırken durmak yok
Ağır hafif sormak yok
Mutlu sona erdikçe
Nefsimize sarmak yok
Her renk mermer taşımdır
Helal kazanç aşımdır
Rabbim zihin verdikçe
Şekil şema işimdir
Kafkasi
02/01/2016
Osman Onuktav
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Santrançta piyon
İleri gidince geriye dönmez
Vezir de gözü var tutarsa oyun
Atış hattı serbest çapraza inmez
Santraçın has taşı tufandır piyon
Bir karış sakalla uzar mı boyun
Kafkasi
Osman Onuktav
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Sarılmaz Dostum
Omuzlama günahı ağır taşınmaz bu yük!
Kir akar bedeninden terin durulmaz dostum!
Heybende ki her kibir gövdenden bile büyük
Vebalden kurtulmadan dimdik durulmaz dostum!
Kanun nizam bilmezsen derler adına zorba
Düşersin el ağzına büzülmez ki bu torba
Ağa olsan sofranda içilmez bir tas çorba
Gönüller kapısına kilit vurulmaz dostum
Kötü huydan sıyrılıp çıkmalısın sen öne
Pusulanı çevir git, her daim doğru yöne
Ya Rabbi aşk ver bana ‘’hu’’deyip döne döne
Niyet halis değilse ona varılmaz dostum
Emredilen renkte kal, yüzün benzin solmasın
Nefsine de sultan ol varsın gönlün dolmasın
Ulvi olan kalbin de kinle nefret olmasın
Herkes sana buğz edip küsüp darılmaz dostum
Yaşadığın bu dünya fani güvenme sakın!
Nesebinle gururlan, lakin övünme sakın!
Kullara kulluk yapıp sonra dövünme sakın
Sineni siper et sen cephen sarılmaz dostum
Bu tenkitler sanadır dinle beni Kafkasi
Sukünetle huzur bul ünvanın olmuş asi
Fikirle karşılık ver yaşam artık siyasi
Düsturunla yaklaş ki kalbler kırılmaz dostum
Yaralanan her yürek tek tek sarılmaz dostum
Kafkasi
Dost kalem
Kanı kanla yumazlar kin yiğide tuzaktır
Görmediğin dağ ardı yakın sanma uzaktır
Boş yere öven kişi dostun sanma uzak dur
Bal acıyla tat vermez şerbet karılmaz dostum... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Osman Onuktav
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Sayılırım
Bir ah çeksem derinden kimim ben acep neyim
Parçalanır her zerrem etrafa yayılırım
Ahvalimi sunmaya bulabilsem bir deyim
Toplasam da kâr etmez ben sensiz sayılırım
Çaresiz zavallıyım bu günüm dünden beter
Kan ağlarken yüreğim damlıyor elem keder
İsyanım dile gelir, yeter gönül dur yeter!
Döner sevdalı başım düşer de bayılırım
Köprü kursam hislere karşı kıyıya geçsem
Sevda pınarı bulup aşkı demleyip içsem
Sarhoş narası atıp düşüp kendimden geçsem
Rastlarsan bir köşede bir kez öp ayılırım
.
Adın düşmez dilimden sana sitem ederim
Çok şey mi istemişti? Kör talihli kaderim
Kuruntu değil bunlar daha ne olsun derim
Beni sen de görmezsem değersiz sayılırım
Osman Onuktav
Kafkasi
06/10/2016
Osman Onuktav
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Sayın Görsünler!
Maneviyat peşinde git huzura eresin
Karanlık mahzenlerden çık ki boyun görsünler
Yürü dağlar titresin yıkıp yere seresin
Çağla Tuna’dan Nil’e aş ki suyun görsünler
Böyle geçmesin ömrün elemdedir dört yanın
İntizarda bulunma destanlaşmış her anın
Yiğitlerin yok sanma Türk akıyor Türk kanın
Çek kınından kılıcı koş ki soyun görsünler
Kökü sağlam çınarda büyüyen sarmaşıksın
Üç Hilalli sancakla üç kıtaya ışıksın
Ay yıldızlı bayrağa Vatanına aşıksın
Mehterana kös! De ki kutlu toyun görsünler
Alim sen ilim sen de insana hizmet sende
Baki olan bir ırksın Rabbine hürmet sende
Acuna nizam için verilmiş zimmet sende
Yirmi dört Oğuz boyu Tek tek sayın görsünler
Kafkasi
22/ 10/ 2015

Zeybekce
Hayır imece sende adın bolluk bereket
Demirin çelik olur yeter ki sen niyet et
Güzünde bağbozumu yazın harman hareket
Toprağa Zeybekçe diz vur ki oyun görsünler... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Teşekkürler Hocam
Osman Onuktav
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Sazanlar
S/AZANLAR
Erkeğin yüz karası, şu yalama tayfası
Güzel çirkin fark etmez, s/azan gibi atlarlar
Her b/oka yorum alır bayanların sayfası
Beğeniyi tıklarsan şişer şişer patlarlar!
Ya esmer ya da kumral, boyar saçı sarıya
Döner yetmişlik nine, otuz beşlik karıya
Çakma resimle benzer kraliçe arıya
Koloni grupları etrafın da toplarlar!
Atmış beşlik dedeler yazar otuz yaşında
Zamanını harcıyor her gün face başında
Aklı fikri oynaşta, Azrail’se peşinde
Bir ayağı mezar da doğum günü kutlarlar!
Sanalda aslan olan evde döner kediye
Eşine bir sorsanız hiç almamış hediye
Edebiyat yaparak düzer durur methiye
Biz gibi saf şairler, kıskancından çatlarlar!
Profiline koymuş Denize benzer gözü
Ezgi diye yutturur cümleler mektup sözü
‘’Salata’’ bir şiire ‘’Mavinin’’ değmiş yüzü
Eleştiri aldıkca pire gibi kıtlarlar!
Bir bakmışsın devreye girer bizim s/azanlar
‘’Kalemin daim olsun, çok güzeldi’’ yazanlar
İşveler haz verdikçe mest olup da sızanlar
Vurgun yemiş yürekte gül dilenir otlarlar!
Bağ da mera bitince, bir bakmışsın şutlarlar!
Kafkasi
Osman Onuktav
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Seçki ve şiir
Edebiyat adıyla kurulmuş güya site
Bir kaç ‘’Üstad’’ bulmuşlar güne şiir seçerler!
Seçkileri kimlerse nesneli otorite
Katlederler şiiri ırzına da geçerler!
Popi olma yolunda koşuyor bir kaç geyik
Ayakları kayıyor uyağı baştan eğik
Sarhoş düşmüş dizeler redifler kalmış ayık
Doğaçlama sallayıp koşmaları biçerler!
Eleştiri yapanı kovuyorlar bu köyden
Övgüye nail olan sayar kendini beyden
Düdüğü çalan hakem anlamıyorsa neyden
Kurallara uymayıp duraklar da içerler
Liste yapıp avaldan dizmişler hep yan yana
Serbest başı çekiyor hece kalmış en sona
Yalakalık yaparak ‘’şair’’ çıkar vitrine
‘’Yüreğine sağlık’’ der tenkitlerden kaçarlar!
Öyle şiiler var ki ölümsüz birer çınar
Duygu yüklü akıyor yürekte sanki pınar
Görmezlikten gelirler tutar şairi kınar
Yiğidi öldürürler hak vermeye naçarlar!
Kafkasi
23/08/2016
Osman Onuktav
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Selam Olsun
Ülkümüz sığmaz arz’a ulaşmakta güneşe
Selam olsun Atsız'a selam olsun Türkeş'e
Bozkırda nal sesleri duyuldu soylu atın
İhtişamlı erleri dört bir yanı Kür Şat'ın
Aydınlattık her yeri Türklüğün güneşiyle
Çin sarayından içeri kırk kahraman kişiyle
Boşuna uğraşmayın! yok edilmez cismimiz
Üç kıtaya hükmetmiş, var olan Türk ismimiz.
Vatana can veririz sorulmaz hiç yaşımız
Vatanı savunurken oynamaz hiç kaşımız
Ey Türk oğlu Türk haydi Turan’da buluşalım.
Türk İslam ülküsüyle huzura kavuşalım
Türk de kutsal sayılır; Vatan, Bayrak ve Kur’an
Kutsalıyla yaşar Türk, kurulacaktır Turan
Turan özlenir durur hasretle her bakışta
Ülküm yazın buz tutar, yanıp kavrulur kışta
Türk islam Ülküsüyle kalana selam olsun
Ulak saldım Turan a alana Selam olsun
Osman Onuktav
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Selam söyleyin.
Gidin selam söyleyin sizi yollayan başa
Pek havam da değilim, günümü öldürmesin!
Zamanım değerlidir sizle geçmesin boşa
Olmayacak duaya adamı güldürmesin!
Varın haber iletin, her gönülde bitmesin
Bülbül taklidi yapıp karga gibi ötmesin
Bulduğu üç sığıra çoban olup gütmesin
İtlerine güvenip, bozkurda saldırmasın!
Girdiği her meclise ‘’destur’’ deyip uymaz o
Önüne ne koysalar, yiyip içip doymaz o
Şan şöhreti bulunca, hiç kimseyi saymaz o
Uyandırdım uykudan kalkınca çıldırmasın!
Uzun lafın kısası kendini halt sanmasın
Sıpa, katır yanında, kişneyip at sanmasın
Otladığı sözleri damakta tat sanmasın
Çiğnemeden yutup da, kursağı doldurmasın!

Kafkasi
Osman Onuktav
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Sen Bizimsin İslamsor
Dağıstanlı Avar’lar koymuş senin ismini!
Taşlıgüney olsan da! Sen güzelsin İslamsor
Anayurt Kafkasya ya benzetmişler cismini
Şimdi kürtle dolsan da sen ezelsin İslamsor
Her mevsim duman vardır dağlarının başında
Nice çiçek açıyor toprağında taşında
Yolda kalan yolcular barınıyor döşünde
‘’Buyur’’ edip alsan da, sen nâzilsin İslamsor
Sonverene çıkarken gazarma yokuşunu
Gözelerden suların pınarca akışını
Keklikler ötüşürken yürekler yakışını
Türkü yapıp çalsan da sen gazelsin İslamsor
Yaylasına çıkıyor anası gelin kızı
Merasında otlanır, nahırı, koyun kuzu
Taşların üzerine serpilir kaya tuzu
Kaymağınla dolsan da sen özelsin İslamsor
Haraba deresinin çayı şifalı akar
Saat derenin suyu, zaten hep sazan kokar
Kafkasi bir hışımla gelir bentleri yıkar
Değirmene salsan da sen fazılsın İslamsor
Kafkasi
Osman Onuktav
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Sen türk'ü koru
Ey! .. Yüce Allah’ım yarattın solu
Fikirsiz fahişe kapmış bu yolu
Dinsizin ağzında küfürler dolu
İmansız kulundan sen Türk’ü koru

Denizler dağları ormanı yolu
Türk’ün edindiği yerdir Anadolu
Hainin kırılsın kanadı kolu
İmansız kulundan sen Türk’ü koru

Laz, Türk, Kürt, Çerkez’i girsin kol kola
Çeksin kılıçını vermesin mola
Düşmanla savaşta sonu hayr ola
İmansız kulundan sen Türk’ü koru

Koşarken cepheye her biri kürşat
Dört nala giderken altın da kırat
Hem sakarya nehri, hem olur fırat
İmansız kulundan sen Türk’ü koru

Nesilden nesile bu böyle kala
Tarihe göz atıp dersini ala
Ataya şükredip nefsini sala
İmansız kulundan, sen Türk’ü koru

Osman Onuktav
Kafkasi
22/7/2013
Osman Onuktav
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Sene-i devriye
SENE-İ DEVRİYE
Bir gece ansızın gelecek olan!
Yolunu gözledim senesi doldu
Beni bu alemden silecek olan!
Silgini gizledim senesi doldu
Hele söyle bakem nereye beydin?
Dere/n kuruyunca boynunu eydin
Köprü altlarında aranan geydin
Uzaktan izledim senesi doldu
Dikkat etmemişsin demek ki bana
Arşiven bakarsan görürsün kına
Nezdim de hırsızsın bu yeter sana
Beyliğin düzledim senesi doldu
Kafkasi yazıyor Avar okuyor
İmge imge örüp sanat dokuyor
Senin bu alemde adın kokuyor
Leşini tuzladım senesi doldu
Dışını buzladım senesi doldu
Osman onuktav
Kafkasi
23/11/215
23/11/2016
Osman Onuktav
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Serzeniş
Her dostum kendince adamın hası
Gönülleri tutmaz kir ile pası
Olur ya kibirden şişen olursa
Tutmayız yürekte günahkâr yası
Bir uçtan bir uca sıra dağlarız
Saygı sevgi yayan bahçe bağlarız
Dallından bir yaprak düşen olursa
Dibinde oturur bizde ağlarız
Dimağa kazınır her dostun adı
Sözünü dinletir dilinde tadı
Haddini bilmeyip taşan olursa
Yürekte anılır her daim cadı
Rengine tipine asla bakmayız
Fikrine, zikrine canlar sıkmayız
Dergahta diz kırıp pişen olursa
Yaren mührü ile dağlar yakmayız
Haykırdım aleme verin kararı
Kalbime girenler görür yararı
Kafkasi sınırın aşan olursa
Mutlaka görecek karla zararı
Kafkasi
Osman Onuktav
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Sevgi Güldür
Dertli öter bülbül sevdası güldür
Kafkasi Sevgi’nin bahtını güldür
****
Şu kalbin..! ne çekti, acı dilimden
O güzel gözlerin, gülsün demedim...
Sunduğum her zehri, içtin elimden
Dalından tuttuğum, gülsün demedim...
Dert yandın yıllarca, tutmadım sözün
Dilinden bal damlar, Sevgi/dir özün
Yüzüme bakarken, kırpılmaz gözün
Derde derman; ilaç, balsın demedim...
Etmedim muhabbet, sormadım hatır
Sevdamı sorgula, masaya yatır
Çektiğin çileyi; yaz satır satır
Romanlar, kitaplar dolsun demedim...
Bu aşkı kalbinde her gün avuttun,
Hep beni düşündün kendin unuttun,
Döşüne baş koydum, orda uyuttun,
Sevgi de uykuya, dalsın demedim...
Kaderin kara imiş, gülmez feleğin
Geçmişe takılma, çek as eleğin
Sonunda gülecek, gönül meleğin
Kafkasi sevgisin, bulsun demedim
Bir ömür mutlu, olsun demedim...
(Kafkasi)
Osman Onuktav
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Sevgim İki Hece Okunur
Beşi bir yerde harfler iki hece okunur
Ne de güzel SEVGİ /nin ismini almışsın sen
Güzel adı andıkça yüreğime dokunur
Kalbimin kapısını SEVGi/nle çalmışsın sen
Yıkılmaya yüz tutmuş bu kaleyi keşfettin
Sardın dört bir yanımı beni içten fethettin
Onardın her zerremi mutluluktan seyrettin
Boynuma kollarını sarıp da kalmışsın sen
Gözlerin gök mavisi saçların açık sarı
Gönlümde açan gülsün yüreğimde baş/arı
Sevgi can peteğinde, aşkını süzer arı
Tek çiçekten alınan ne tatlı balmışsın sen
Başım koydum dizine, arzu halimi sordum,
Dedi; Kafkasi seni, tam on ikiden vurdum
Aldığım bu cevaba içten ah çekip durdum
Hüzünlü her anımda tutunan dalmışsın sen
Canıma can vererek canına almışsın sen
Kafkasi
Osman Onuktav
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Sinsice
SİNSİCE!
Nerede dostluk kursam, girdiler aramıza
Muhabbet tellallığı yapıp durdu sinsice
Nifak tohumu ekip tuz bastı yaramıza
Zaten gelen vurmuştu, giden vurdu sinsice

Sitemlidir halleri sözler ızdırap dolu
Kime sorsam cevabı bunlar mı adem oğlu
Dediler belli olmaz ne sağı ne de solu
Girdiği her guruba düzen kurdu sinsice
El üstünde tutulur değer biçen biçene
Kustuğu her zehiri dağıt içen içece
Kıça pamuğu tıksam durmaz bu sefer çene
Tükürünce yüzüne 'Neden' ordu sinsice
İçlerinde var tabi, yüreği kardan beyaz
Zemheri de donsalar mevsim onlar için yaz
Yazıp çizip dursalar kıymetini bilen az
Yüzlerine gülende riya vardı sinsice
Gördüğü ihaneti, bak yerdi Kafkasi'ce
Osman Onuktav
Kafkasi
24/09/2016
Osman Onuktav
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Siyasetçi gördüm
SİYASETÇİ GÖRDÜM
Yalanları çoktur doğru laf bilmez
Memleketi soyan siyasetçi gördüm
Arsız hırsız olmuş yüzünü silmez
Haramla karnı doyan siyasetçi gördüm
İnsan değerini pula satan var
Tükürsen yüzüne kalmamış ki ar
Yurdu peşkeş çekip ettiler hep kâr
İçten içe oyan siyasetçi gördüm

Hep Arap’ı Kürdü durmadan öven
Türk değince bir den haykırıp söven
Vatanı seveni coplatıp döven
Nice cana kıyan siyasetçi gördüm
Yaradan yaratmış rabbe kul değil
Yılana benziyor çift dile meyil
‘’İlikle düğmeni önümde eğil’’
İti adam sayan siyasetçi gördüm

Osman Onuktav
Kafkasi
19 mart 2013
Osman Onuktav
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Son çığlık!
İçimde ki son çığlık, sustu! Duyma bu gece.
Sindirmek zor da olsa, ah çeken efkârımı
Azıcık huzur versen, bana! Uyma bu gece.
Küllerini serpip de, söndür yanan harımı!
Kara bir bulut gibi üstüme çöküp durma!
Nisan yağmuru gibi yaşını döküp durma!
Çağlayıp seller gibi, bendimi söküp durma!
Karışmış mevsimlere, dur! Katma baharımı
Israr edip durursan çekilirim köşeye
Dökerim acıları, bir yetmişlik şişeye
İçip içip sızarım bürünemem neşeye
Çakır keyif kafamla, Bozma şu ayarımı
Beslediğin duygular dolanırsa dilime
Çatlatır fay hattımı dokunur bam telime
Çok şey mi istemiştim, ne geçti bak elime?
Taşıdığın o yürek çekemez zararımı?
Attığım son çığlıkla vermişim kararımı
Kafkasi
01/05/2017
Osman Onuktav
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Sor-1
SOR-1
Milliyetçi hareket bir anda kurulmadı
Yüreklere bu aşkı ekenlere gitte sor
Bir boran bir fırtına yaz kış durulmadı
Yıllar yılı çileler çekenlere gitte sor
Türk İslam’ın yolunda bir karara vardılar
Huysuzlandı solcular etrafını sardılar
‘’ Bunlar faşist ırkcıdır’’ diye diye vurdular
Üç hilal’li sancağı dikenlere gitte sor
Örfüne töresine yemin billah ettiler
Yediden yetmişine bozkurt olup yettiler
Türk’e düşman olanın gözlerine battılar
Yalnız Allah’a boyun bükenlere gitte sor
Kan aksa da zaferi Hak İslam’ın dediler
Adalet karşısında söz İlam’ın dediler
Vatan millet için ver selam’ın dediler
Damla damla kanını dökenlere gitte sor
Geldi on iki Eylül kapının çaldı zili
Ne kasaba bıraktı ne köy ne ilce ili
Moda oldu millette birden nitekim dili
O ihtilale karşı çıkanlara gitte sor
Hücrelerde işkence edip sorguladılar
Evren mahkemeleri kurup yargıladılar
Dokuz canın ismini tek tek sergilediler
Abi kardeş ağıdı yakanlara gitte sor
Kutlu dava uğruna hapislerde yattılar
Zindanları dolaşıp voltasını attılar
İşkenceler gördükce hilal kaşı çattılar
Acıları içine tıkanlara gitte sor
Canlandırsan gözünde hatırlarsın onları
Ahde vefan olsaydı unutmazdın bunları
Kuşak kuşak ölürken kalp de yaşar canları
Ah çektikce canını sıkanlara gitte sor
Osman Onuktav
Kafkasi
24 Aralık 2009
Osman Onuktav
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Sorgulama
Yıpranmış bedeni uymaz yaşına
Neler geldi neler garip başına
Bal diye hep ağu kondu aşına.
Çektiği acılar içimde kordu
Banarken zehire verene sordu
Onurla, şerefle kaynaştı durdu
Hayâsız âlemle savaştı durdu
Vefasız dostlara yanaştı durdu
Kime güvendiyse arkadan vurdu
Kanarken yüreği bendine sordu
Çalıştı uğraştı işine verdi
Gençlik yıllarına ömrünü serdi
Sevdalı kalbiyle murada erdi
Sağında, solunda dönenler vardı
Anarken yılları dengine sordu
Yürüdüğü yola tuzak kuruldu
Düşüncelerine zincir vuruldu
Mahkeme kurulup hesap soruldu
İdam sehpasını kuran O yârdi.
Yanarken yüreği yârine sordu.
Kafkasi ölürse diner gözyaşı
Musallada yatar cansız naaşı
Diktiler başına mermerden taşı
Günahkâr bu kulu topraklar sardı
Yanarken mahşer de cenneti sordu.

Kafkasi
2/Mayıs/2014
Osman Onuktav
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Soysuzlar
Türk’ü esir etmeye
Kafes ören soysuzlar!
Türk’e gücü yetmeye
Rüya gören soysuzlar!
Akın akın dolmaya
Yurt edinip kalmaya
Türk’e bela olmaya!
Karar veren soysuzlar!
Toprak ekip biçtiniz
Beslenip su içtiniz
Sığınmacı piçtiniz
Sefa süren soysuzlar!
Belli değil Babası
Fayişedir Anası
Doğan piçtir balası
Kimlik soran soysuzlar!
Alem sizi hep sattı
Önünüze yem attı
Türk’ten size ne battı?
Karşı duran soysuzlar!
Sayı çıkmaz on’lara
Yaklaştılar sonlara
Sıçtılar bak donlara
Koku saran soysuzlar!
Dağda yapar inini
Türk’e kusar kinini
Değiştirmiş dinini
Dini yeren soysuzlar!
Türk’ü kime sordunuz?
Nasıl kafa yordunuz?
Bu karara vardınız
Sona varan soysuzlar!
Türk’e varsa kim düşman
Sonları hep perişan,
Olursunuz çok pişman
Düşler kuran Soysuzlar!

Türk’ten size son çağrı
Değiştirin bu seyri
Türkler düzdür siz eğri
Yurda giren soysuzlar
Türk’ü geren soysuzlar
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Söyle var mısın?
SÖYLE VAR MISIN
Hadi hep beraber aşsak yolları
Kol kola girmeye söyle var mısın?
Bak yabanda kalmış Türk’ün kolları
Gidip de görmeye söyle var mısın?
Uzak değil yakın görünür sırtlar
Dağlarında yaşar hürdür bozkurtlar
El alemin değil bizim bu yurtlar
Hayatın sürmeye söyle var mısın?
Görsek Turan adlı kutlu illeri
Türkü şarkı çalar Türkçe dilleri
Buram buran kokan renkli gülleri
Bağın da dermeye söyle var mısın?
Tarihin imgesi orada yatar
Kazak, Özbek Kırgız, Kırım’sa Tatar
Türmenistan Uygur, naralar atar
Elini vermeye söyle var mısın?
Bu kutlu seferin yolcusu olsak
Yaşanan zaferin adını bulsak
Geriye dönmeyip orada kalsak
Türk hanı kurmaya söyle var mısın?
Sözünde durmaya söyle var mısın?
Osman Onuktav
Kafkasi
24/9/ 2012
Osman Onuktav
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Söz bana yeter
S/ÖZ BANA YETER
Şu gönlüm de biten narin çiçeksin
Dökülse yaprağın öz bana yeter
Hayallere iten sen tek gerçeksin
Her daim verdiğin söz bana yeter
Apayrı beden de biriçik eşsin
Kur ocağı sevgim kaynayıp pişsin
Aşkınla kalbime, düşen ateşin
Tutuşup yaktığın köz bana yeter
Alımlı tavrınla çalımlar katsan
O yay kaşlarını gerip de atsan
Kirpiğin ok yapıp kalbime batsan
Bakarken kırptığın göz bana yeter
Küçücük dünyama inmiş meleksin
Fallar da tuttuğum sanki dileksin
Düşerken dalından kokan çileksin
Elimde renk kalmış iz bana yeter
Çağlayan pınarım su da sesimsin
Yaşama kaynağım hep nefesimsin
Kışı, baharı, yaz, say dört mevsimsin
İçim de sen olan güz bana yeter
Güneşi istemem doğmasın varsın,
Gece dolunayı bulutlar sarsın
Dünyamın ışığı sen bana yarsın
Zühre yıldızını çiz bana yeter
Cansız Kafkasi’ye canını kattın
Güldürüp yüzümü kederi attın
Serip mutluluğu döşümde yattın
Çatlamış ruhuma sız bana yeter
Senin olan kalbi gez bana yeter
Osman Onuktav
Kafkasi
09/12/2016
Osman Onuktav
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Söz Verdim
Söz Verdim
Kafkasi! Sür izini zaman kısa yol uzun
Mutluluğu yakala yüreğinde sonsuzun
Bir zemheri ayıydı takıldım yar peşine
Tipi bora demeden karda izini sürdüm
Ayaz vurunca dondum düştüm yar ateşine
Sızlarken tüm bedenim ilaç diye kar sürdüm
Sis sardı etrafımı bir ses diyor dön geri
Kulağım dinlese de dinlemez gönül eri
Yolunda ölüp kalsam bir kemik bir de deri
Tenim kavuşmasa da yine giderim derdim
Şu kara talihe bak birden karanlık çöktü
Bu yazgıyı çektiren önce Rab sonra göktü
Cana kavuşamadan gece bağrına soktu
Rüzgar ninni söylerken onu rüyamda gördüm
Rüya da bile olsa kavuşmamız çok hoştu
Şafak oldu uyandım baktım kollarım boştu
Gece buz tutan yürek şimdi eridi coştu
Yön bulmuştu akmaya koyvermedim set ördüm
Birikti gölet oldu ak artık duygularım
Yık bütün engelleri yok olsun kaygılarım
Yare ulaşmak için her şeyi uygularım
Soğuk mevsim bitmeden yetişmeye söz verdim
Karakış dinlemedim vardım murada erdim
Osman Onuktav
Kafkasi
21/11/2015
Osman Onuktav
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Sözde Müslüman
Kul'a; akıl vermiş, kulu yaradan
Doğru yolda yürü, sıyrıl aradan...
Pişmanlık duyup ta kalma sonradan
__Ömründen gidiyor, biçilen zaman...
__Ama ne yazık ki; sözde Müslüman!
Günah işlemekten nedense bıkmaz,
Nefis batağına, batmışsa çıkmaz,
Benliğini dikmiş, kibrini yıkmaz.
__Tövbe bile etmez, hali pek yaman,
__Ama ne yazık ki; sözde Müslüman!
Erenler varıp da, eyledi hitap
Söylediler; Kur'an, en doğru kitap,
Oku, öğren, yaşa, düşmeden bitap.
__Keşkeler! son çare, olamaz aman,
__Ama ne yazık ki; sözde Müslüman!
İman; kalpte taçtır, güzel hazine
Haritası İslam, bul git izine
Beş vakit değmezse; secde yüzüne
__Emir-i şeyh olup, alsa da unvan,
__Ama ne yazık ki; sözde Müslüman!
Dikmişler karşıya şamdanlı haçı
Eğilip öptüler aldılar tacı
Verdikleri hüküm zulüm ve acı
Zehrini kusuyor her türlü yılan
Ama ne yazık ki; sözde Müslüman!
Bu zaman da artık, bulunmaz alim
Başı-boş gezenden, alınmaz ilim
Eğriye doğru der, bu çağda zalim.
__Kafkasi der! .. bunlar, sap ile saman,
__Ama ne yazık ki; sözde Müslüman!
(Kafkasi)
22/12/2014
Osman Onuktav
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Sözüm olacak
S/ÖZÜM OLACAK
Davamın kor ateşi tüm bedenimi sardı
Yürekten körükledim tende közüm olacak
Yükseldikçe dumanı Turan illere vardı
Bu hasret uzadıkça hırsım özüm olacak
Çekilen çilesiyle bu sevda bana aktır
Can olan her ülküdaş kardeşim gibi haktır
Eğilip bükülmedim her daim alnım paktır
Aleme nizam vermek daim sözüm olacak
Türk İslam’l a yaşarken hızlı hızlı çarpar kalp
Kanımdan Kürşat akar bedenimse yiğit Alp
Başbuğ gibi liderden alır isem her an celp
Kızıl elma yolunda dağ taş düzüm olacak
Manevi duygulara secde edenken bu baş
Eksilmez dilde dua gözden akar onca yaş
Gönlümdeki bu yükle kemale erdi bak yaş
Omuzlayıp taşıyan oğlum kızım olacak
Kafkasi’ yim ant içtim girdim büyük vebale
İhlasla çıktım yola koşacağım ikbale
Ay yıldızlı bayrakla söz verdim üç Hilale
Başımı kaldırıp da bakan yüzüm olacak
Altaylardan Tuna’ ya bozkurt g/özüm olacak
Osman Onuktav
Kafkasi
01/07/2016
Osman Onuktav
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Sürgün yemiş yüreğim
Kabuk tutmayan yaram kanar durur içim de
Dağlamasam olmuyor dağlasam da olmuyor
Körüklenir duygular yanar durur içim de
Bağlamasam olmuyor bağlasam da olmuyor.
Kadere isyanım var acımaz hiç yaşıma
S/ezgiler terk eyledi kaldım ki tek başıma
Anılar tuz, buz oldu karıştı göz yaşıma
Ağlamasam olmuyor ağlasam da olmuyor
Değmez dedim bu hayat kendimi boşa saldım
Sürgün yemiş yürekle derin uykuya daldım
Gördüğüm her rüyayı yorup payımı aldım
Sağlamasam olmuyor sağlasam da olmuyor
Yılgın rüzgara karşı çıkarmazken sesimi
Girdiğim her gönülde tükettim nefesimi
Hep iltifat bekliyor şırnaşıklar kesimi
Yağlamasam olmuyor yağlasam da olmuyor
Depreşse de şu gönlüm hâla sağlam çınarım
Bir kuş konsa dalıma imtihanla sınarım
Kar, yağmur fırtına da durgun akan pınarım
Çağlamasam olmuyor çağlasam da olmuyor
Osman Onuktav
Kafkasi
14/09/2016
Osman Onuktav
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Sürtük Çocuğu
Türk’ü inkar edeni, unutma; Türk çocuğu!
Türk’ün tarihi temiz, leke sürüyor çoğu!
Türk’e kim yan bakarsa, viran olsun ocağı!
Türk’ü inkâr edenler, hepsi sürtük çocuğu!
Osman Onuktav
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Şiir
ŞİİR
?
Sanma ki okuduğun, bir şiirden ibaret
Sözlere imge kattım ilim ile işledim
Nakşettim mısraları koydum yâre işaret
Aşkına düğüm attım, bilim ile işledim
?
İçten içe kanayan yüreği dağlar oldum
Vurgu yaptım durakta, uyakla bağlar oldum
Redife hasret dedim ayakta ağlar oldum
Kendi kendime çattım, dilim ile işledim
?
Ben yazı bilmez idim, dizelere can verdim.
Dokundu gönüllere böyle murada erdim
Dosta övgü dizerken her gün düşmanı yerdim
Üstadımdan aldığım, talim ile işledim
?
Zihnimde ki sözlükte kelimeleri kazdım
Her türlü mana buldum, bin düşünüp bir yazdım
Aşkla yanarken kalem, ben parlayan yalazdım
Sonbahar, kış, ilkbahar, iklim ile işledim
?
?
Bezemek bana düştü, anlamak size kalsın.
Duyguma ortak olan herkes payını alsın
Ben dikene razıyım, mutluluk sizin olsun.
Ölçtüm biçtim hayatı, milim ile işledim
Sözlere imge kattım ilim ile işledim
?
?
Kafkasi?
Osman Onuktav
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Tahammül kalmadı
On dokuz yıl zulmeden, baş olmuş bir herifi
Artık ‘’ lider’’ görmeye tahammülüm kalmadı
Yozlaştırdı merkezi budadı her Arif’i
Sabır çekip örmeye tahammülüm kalmadı
Dava nedir? Sorsanız, tarifini edemez
T/arif/ini verenin arkasından gidemez
Üç beş k/oyunu versen, onu bile güdemez
Kukla gibi durmaya tahammülüm kalmadı
Oturduğu koltukta ‘’bilge’’ geçiniyorsa
Davadan bahsedene neden güceniyorsa
Muhalefet olana kinle gocunuyorsa
Yüzsüzlüğe vurmaya tahammülüm kalmadı
Yalaka tayfasına onu sorsak överler
Biat etmeyenleri tutar tutar döverler
Şimdi moda hakaret ülkücüye söverler
Tek tek hesap sormaya tahammülüm kalmadı
Salı’dan ta Salı’ya okuması gelişeni
Cümle kurarken bile sözüyle çelişeni
‘’Ülkem ilkem’’ hikaye, koltuğuna düşeni
Makarama sarmaya tahammülüm kalmadı
''Ne yapalım Kafkasi'' bunda rezillik bitmez
Tutkalla mı yapışmış sanki gücümüz yetmez
Yerip yerip dursam da buna hiç fayda etmez
Bozkurtları kırmaya tahammülüm kalmadı
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Tarih Benim
Kol koladır Türk ve İslam.
Oldu destan doldu iman.
Güçlü bilek güçlü bir kan
Şanla dolu tarih benim.

Doğu Kafkas batı Balkan
Hepsi kardeş hepsi bir can
Üç kıtaya kurdu bir şan.
Şanla dolu tarih benim

Yiğit olur her Türk eri
Bin ok yese gitmez geri
Kürşat yiğit biz kırk çeri
Şanla dolu tarih benim.

Türk ve İslam, bir harmanız
Savaşlarda biz yamanız
İslam düstur biz fermanız
Şanla dolu tarih benim

Yıkılır mı hiç bu beylik
Sökmez Türk’e hile tazyik
Dimdik başlar olmaz eğik
Şanla dolu tarih benim.

Kafkasi bak kendin aştı
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Tarihine baktı şaştı
Gururlandı yürek taştı
Şanla dolu tarih benim

Kafkasi
2012
Osman Onuktav
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Taşmışsın Be!
Sayfana şöyle baktım adam dedim resmine
At gözlüğü takarak kendini aşmışsın be!
Uyan dedim muhterem yakışmıyor ismine
Ufak Dere dururken deryaya taşmışsın be!
Yazdığın çizdiğinle foyan nasıl çıkıyor
Bu alem sen gibiye kulpsuzsa kulp takıyor
Verdiği hava gazla körükleyip yakıyor
Yüreğinle çiğ kalmış dışınla pişmişsin be!
Edebi alanlara çıkıp rolün keserek
Hoş görüden bahsedip içinden kin kusarak
Alevli her mevzuya rüzgar gibi eserek
Nefsine köle olmuş peşinde koşmuşsun be!
Geçip ayna karşına davranışın kendin gör
Kes! Sakalın bıyığın yüzüne makyajın sür
Kıvır dansözler gibi tek renk bir elbise ör
Tüllerin arasında daha da hoşmuşsun be!
Cinsiyet değiştirip eksik bir yanın doldur
Kafkasi’ye de göz kırp utandır benzi soldur
Yiğitlik bizde kalsın deriz gittiği yoldur
Parlak ışık altında pürüzsüz loşmuşsun be!
Bu endam bu tavrınla zirveye koşmuşsun be!
Kafkasi
27/01/2016
Osman Onuktav
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Temel
Nice hükümdarları nice paşa veziri,
Yalan dolan dünyanın hepten oldu esiri
****
İrade zayıf ise tutmaz atılan temel
Diktiği her bina da rahat huzur göremez
Niyet halis değilse neye yarar bu emel
Yürekte ilhas yoksa sağlam t/emel öremez
Hayal ile gerçeği aynı küfeye katan
Hak adına görünüp batılla düşüp yatan
Bir elinde nefreti, bir elinde kin tutan
Gönül bahçelerinden bir demet gül deremez
Bin defa düşünüp de, bir kere konuşmayan
Bilmediği konuyu bilene danışmayan
Hak yolunda yürürken, düşse dahi koşmayan
Yanlışa mahkum olur doğrulara eremez
Zalime boyun eğip mazluma baş kaldıran
Adaleti çiğneyip kul hakkına saldıran
Şehevi arzularla imanını solduran
İşlediği günahın hesabını veremez
Döküp hicap suyunu yüzmeye yelken açan
Hırs rüzgarıyla şişip hava gazıyla uçan
Yüksek dağa göz dikip puluyla değer biçen
Cefasını çekmeden sefasını süremez
İnsaf etmez kimseye böyle yaşar bu fani
Dönüp baksa geriye yoktur güzel bir anı
Dün aynı bugün aynı yok tutunacak yanı
Basireti kirlemiş kalbe iman giremez.
Osman Onuktav
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Tenkit
TENKİT
Kimsenin toprağında gözümüz yoktur diye
Milli olan ne varsa gömüldü hep maziye
Uyudu Türk milleti, adeta çekti afyon
Börk takmasak da olur, lazımdır frak, papyon
Her şeyi hallettik de eğlence kusur kaldı
Etrafı birden bire alkol kokusu sardı
Nihavent şarkı söyler çirkin bir hatun kişi
Kararları alemde almış demek bu kişi
Türk Avrupalı olmuş, hele bakın şu işe
Kimse de dur demiyor bu rezalet gidişe
Beş bin yıllık mazimiz unutulmuş bir anda
Müslüman bulmak zordur bu acayip zamanda
Yalaka gömleğini üstlerine giyerek
İnletirler her yeri yaşa varol diyerek
Sıraya girer hemen dalkavukluk edenler
Bir matizin önünde secde eder bedenler
Müslüman Türk kızları açar oldu bedeni
Utanma tanrılaştır seni modern edeni
Çok lazım idi bize güzellik yarışması
Zor olmadı milletin bunlara alışması
Avar’ın kelamları işte böyle sert olur
Gerçeği söylemeyen vallahi namert olur
Kimse benden iltifat beklemesin gereksiz
Piyasada mevcuttur yeterince yüreksiz
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Terim
Damla damla süzülen yaşım vardı kirpikte
Sızlatırken gözümü tükendi gözde ferim
Kana kana içmeye su aradım ibrikte
Hak peşinde koşarken sel olup aktı terim
Helal ekmek yemeğe dökerken alın teri
Gözü olan dolaşır bir ileri bir geri
Emeğin karşılığı veresiye defteri
Yırttığım her sayfayı tok karnına da yerim
Yine işi düşecek o yolcuysa ben hancı
Anında tanırım ki geldi bizim yalancı
Yuttuğu lokmalarım kalmış için de sancı
Em bulmaya geldiysen koyduğun yer de derim
Üçkağıtçı kurnazı ticarette muteber
Sıçratır bir kıvılcım sarar ateşten çember
İstersen yanıp kül ol ya da acından geber
Açılır tüm yaralar sarılmaz yanmış derim
Yıkılırsa hayaller alamam işten verim
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Tevhit Yolumuz Bizim
Kurmuşuz şu vatanı köy, köy, kasaba ilçe
Kahraman adı taşır onca ilimiz bizim
Doğudan Batısına ana dilde öz lehçe
Türküler Türk/ü söyler, Türkçe dilimiz bizim
Erzurum’un dadaşı, çizer sınır taşını
İzmir’in efesi var eğmez asla başını
Elazığ’ın gakkoşu kaldırırsa kaşını
Ankara seymenıne, deriz delimiz bizim
Çağ kapatıp çağ açan, Fatih sultan Mehmet han
‘’Allah zalimi sevmez” diyen Yavuz da iman
Denizler de Barbaros, Kara da koca Sinan
Yıkılmaz eserleri yapmış elimiz bizim
Sakarya, Çanakkale, yaşanır Dumlupınar
Kışın Sarıkamış’ta dondu doksan bin çınar
Sene-i devriye de yürekler birden yanar
Tarihi hatırlatır esen yelimiz bizim
Secere ayrılamaz bir millettir soyumuz
Tarihe kök salmışız şanla dolu boyumuz
Mehteranla çoşarken başlar düğün toyumuz
Halayında barın da çalan telimiz bizim
Acun da namı olan ordulardan biriyiz
Türk’ü, Laz’ı Çerkez’i, biz vatanın eriyiz
Bu aşk için ölürken öldü denmez diriyiz
Düşmanın karşısında diktir belimiz bizim
Dört mevsim Anadolu, bölge bölge bir başka
Dağı, bağı, ovası benzer sırçalı köşke
Gözeler den çağlayan pınarlar gelir aşka
Marmara,Uluabat, Manyas gölümüz bizim
Sermiş irşad postunu Hacı Ahmet Yesevi
Hacı Bektaş dergahı Erenlere cem evi
Yunus’u Mevlana’sı maddi değil manevi
Hak yolunda yürüyen çoktur velimiz bizim
Bir dinin yolcusuyuz, budur işte farkımız?
Peygamber övgüsüne nail olmuş ırkımız
Üçler, yediler derken uçar birden kırkımız
Rehberdir yüce kuran tevhit yolumuz bizim
Siper oldu göğüsler vermez geçit düşmana
Yedi düel saldırdı sokturmadı vatana
Dua eksik olmasın şehit olup yatana
Gazi Mustafa Kemal Ata ulumuz bizim
Doğmuş gökte tek yıldız bir daha sönmeyecek
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Uğruna can verenler geriye dönmeyecek
Bu alem var oldukca o asla inmeyecek
Ay Yızdızlı bayrakta renktir alımız bizim
Tek tek düşse yapraklar kopmaz dalımız bizim

KAFKASİ
Osman Onuktav
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Toy
Hasmımı deftere yazdım bir kere
Aradı dostlarım ‘’nokta koy’’ dedi
Oysa mezarını kazdım bir kere
‘’Bırak da yaşasın, daha toy’’ dedi
‘’Büyüsün gelişsin, derin oy’’ dedi
Kafkasi
Osman Onuktav
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Turan Diye Diye
Uzun yıllar matem tutdum
Çoştum ülküm ülküm diye
Mazlum öksüzde aç kaldım
Gezdim ülküm ülküm diye
Ufuklardan tez uyandım
Hainlere karşı dayandım
Derdim çoktur yazamadım
Yandım ülküm ülküm diye
Ülkücüyüm bayrak açtım
Kıtadan kıtaya geçtim
Kanatsız kuş gibi uçtum
Geldim ülküm ülküm diye
Arzum daha söylenmedi
Yaralarım eylenmedi
Bayrak ipe düğlenmedi
Eser ülküm ülküm diye
Ben yaşarım yandı bağrım
Kan ağlıyor soydaşlarım
TÜRK milleti en son çağrım
Gelin TURAN TURAN diye..
1994
Osman Onuktav
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Turan Gözlüm
Karanlık bir gece de yıldızlar şahit olsun
Ay ışığı batmadan gelirim Turan gözlüm
Ülküme sözüm var yüreğin rahat olsun
Tan yeri atmadan gelirim Turan gözlüm
Şafak vakti sökünce uluyacak bozkurdum
Tüm Türk’ler haykıracak vatanım Turan yurdum
Kutlu yolda giderken kurt başlı otağ kurdum
Sen uykuya yatmadan gelirim Turan gözlüm
Baş dik kılıcım keskin, Başbuğ önde liderim
Kürşad ruhlu yiğidim ona buyruk ederim
Emri var kırk çerime yine cenge giderim
Kımız maya tutmadan gelirim Turan gözlüm
Yanarım içten içten sevdan vuslattır bana
Bir damla su ver Vey den içeyim kana kana
Nice canlar verildi kavuşmak için sana
Benim ömrüm bitmeden gelirim Turan gözlüm
KAFKASİ
2012
Osman Onuktav
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Türk islam askerleri
Türk İslam Askerleri
Haydi, şehit olmaya Giyin ak kefenleri
Türk denen ırk geliyor Türk-İslâm neferleri.
Ezan sesiyle coşsun Bütün Turan elleri
Tanrı’ya sevdalıdır Türk İslam askerleri
Anadolu’ya geldik Yıllardan binyetmiş bir
Nice şehitler verdik Irkı bir, imanı bir
Bizans ordusu kedi Türk ırkı ise aslan
Diyojen boyun eydi Galip geldi Alparslan
Çünkü Allah Türklerin Her daim oldu dostu
Erenlerle birlikte Giydik börk ile postu
Kılıç aslan besmele Çekip de biner ata
Adeta selam söyler O kahraman Kür Şat’a
Kayı boyundan gelen Üstün vasıflı uruk
Osman beyi yarattı Rabbimizden bir buyruk
Üç kıtaya hükmettik Mazluma Yunus olduk
Nice toprak fethettik Zalime Yavuz olduk
Hasta adam dediler Yıkılmadık dirildik
Çanakkale önünde Ölmeye yeminliydik
Düşmanı yurttan attık Önderimiz Atatürk
Yeni devlet yarattık Sahipleri saf kan Türk
Vatan için koşarız Böyle yüce milletle
Savaşmaya hazırız Türk İslam Askeriyle
Osman Onuktav
Kafkasi
3/11/2012
Osman Onuktav
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Türk İslam devletleri
Türk-İslam Devletleri
Kökü Oğuz’dan gelen ırkı bir soydaşlarız
Turan fikri taşıyan Türkçü ülküdaşlarız
Tanrı’dan aldık elbet bu kutsal himmetleri
Ülkücünün mekanı Türk-İslam Devletleri
Ağabey-kardeş olduk, hizmet için İslam’a
Müslümanca bir şevkle gönül verdik Kur’an’a
Heybetli minareler yükselecek göklere
Uluslar biat etsin Bozkurt soylu Türklere
Eşlik eder ezana Bozkurdun uluması
Ve Yüce Rabbimizin Türkleri koruması
Müslüman Türk yurdunda en doğal hadiseler
Hakk’a aşık Türklerin yüreğini mest eder
Bu imanla, bu soyla gelmez yere sırtımız
Var mı sizin de böyle kahraman bir ırkınız
Duyun devşirme beyler, kıskanmak hakkınızdır
Damardaki kanımız en büyük farkımızdır
Türk devletleri ile Turan’ı kuracağız
Türk İslam sancağını dalgalandıracağız
Bu ülküyü taşıyan Türkçü ülküdaşlarız
Kökü Oğuz’dan gelen ırkı bir soydaşlarız
Tanrım verdi bizlere bu kutsal ülkeleri
Milliyetçinin yeri Türk-İslam Devletleri
Osman Onuktav
Osman Onuktav
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Türk Oğlu Türküm..
Tarih den ilham alıp söz ile şiir yazan
Telleri Türk, mızrap Türk; çalınca zihne kazan
Türkçe türküler söyler, bozkurt soyludur ozan
Bam teline vurunca; Alplere çıkan Türküm
Yurt kurmaya dağları delen Türk oğlu Türk’üm
Gözleri açık keskin, sözleri; benim bu yurt
Görülmüş müdür lan! . Esir yaşayan bir kurt?
Tuna’dan Viyana’ya, uzar gider Anayurt
Tanrı dağı nefesli, gök gözlü bakan Türküm
Kafkasya’dan Asya’ya, selen Türk oğlu Türküm.
Edirne’den ta Kars’a, çalınıyor bestesi
Al bayrağın altın da, türkülerin güftesi
Doğu da dadaş, gakgoş, batıda da efesi
Oyununda barında çırayı yakan Türküm
Mehteranla savaşa gelen Türk oğlu Türk’üm
AVAR’ım her millete; nasip olmaz bu öyküm
Düşmanın dimağına, kazılmış cesur Türküm
Ölümlü bedenimde; ölümsüzdür bu ülküm
Ay yıldızlı bayrağa kan olup akan Türküm
Vatanı Anadolu bilen Türk oğlu Türküm
Osman Onuktav
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Türk Tarihimden
Türk’ün Şanlı tarihi sanki koca yalanmış!
Bu dünya düzeninin gerisinde kalanmış!
Vesikalı yazarın romanı silinecek
Hakiki Türk tarihi dünyada bilinecek
Türkler vatan kurarken ruhlarını satmadı
Nizam-ı alem için gece gündüz yatmadı
Kazırsa Türk zihnini benliğini bulacak
Yeniden şu acuna hükmeden Türk olacak
Sağlam kökü var Türk'ün köşe buçak yayılır
Nerede bir Türk varsa Turan eller sayılır
Türk onurlu maziye sahip yüce millettir
Gurur duymayanların akıbeti zillettir
Bastıkları toprağa adaleti ektiler
Zalimlere dur deyip, restlerini çektiler
Türk'ün Başbuğları var asla öksüz değiller
Çınar yirmi dört dallı asla köksüz değiller
Türk’ün vurduğu mührü inkar etmek ayıptır
Geçmişi bilmeyenin geleceği kayıptır
Ülküsüz Türk'ler bugün bir boşluğu yarıyor
Üç kıtaya hükmeden şanlı tarih arıyor
Düşmanları koşarken Türk neden emekliyor?
Bir Başbuğ bir Alparslan gelir diye bekliyor!
Kafkasi dönüp baktı şanlı Türk mazisine
Turan için sözü var şehide gazisine
Kafkasi.
04/Şubat/2015
Osman Onuktav
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Türk Vatanı
Her şeyi karşıma dizmek İsterim
Bu vatan Türk’ündür yazmak isterim
****
Vatanımı saran karlı dağlara
Ovasın da çiçek açan bağlara
Nesilden nesile mutlu çağlara
___Yan bakana mezar kazmak isterim
___Bu vatan Türk’ündür yazmak isterim
Turan’a giderken bütün yollara
Ummanlar geçerken yüzen sallara
Oğuz’uz ilinde olan kollara
___Önüme çıkanı ezmek isterim
___Bu vatan Türk’ündür yazmak isterim
Mecnunun gezdiği sıcak çöllere
Sevdayı soluyan beyaz güllere
Denize, Nehire mavi göllere
___Bir uçtan bir uca yüzmek isterim
___Bu vatan Türk’ündür yazmak isterim
Şiirler besteler yazan bizlere
Nota da ezgi de olan sözlere
Destanlar söyleyen telli sazlara
___Aksini yazana kızmak isterim
___ Bu vatan Türk’ündür yazmak isterim
Türk’ü, kürt’ü, kopmaz Çerkez’i Laz’ı
Yurduma sığınmış çoğu ve azı
Hepsinin birden çıksın avazı
__Ayrılıp gideni bozmak isterim
__Bu vatan Türk’ündür yazmak isterim
Yeniliklere kucak açan ilime
Konuşulan güzel Türkçe dilime
Nakışla örülen renkli kilime
___ Kafkasi öz Türk’tür çizmek isterim
___ Bu vatan Türk’ündür yazmak isterim
(Kafkasi)
Dost Kalem
Bozkırda Kurt başlı cesur hatlara
Yiğide yataklık eden otlara
Rüzgarla yarışan demir atlara
- Binip de yolunda tozmak isterim
- Bu vatan Türk'ündür yazmak isterim... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Osman Onuktav
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Türk yurdu
TÜRK YURDU
Orta Asya Kafkasya Türk’e yurttur doğuştan
Kırım, Yakutistan, Kazakistan, Kırgızistan
Galavuz, Balkar,, Özbekistan, Türkmenistan
Hakasya, Altay, Tuva, Tataristan, Türkistan
Azerbaycan,Karaçay, Dağıstan, Tacikistan
Anadolu Türk Yurdu, nah(!) kurarlar kürdistan! .
KAFKASİ
Osman Onuktav
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Türkcan
Mıknatıs gibi çekmiş birbirini tüm kalpler
Birleşmiş hücreleri tek damardan akmış kan
Aşmak için vız gelmiş yüksek denilen Alp’ler
Asya’dan Avrupa’ya hükmetmiş Türk denen can
Yazılmış tüm genleri lügat denen sözlüğe
Kurt gözü gibi keskin gerek duymaz gözlüğe
Yanmış yürek dağ gibi lavlar çıkmış düzlüğe
Haykırmış Tanrı dağı Türk yükselen bir volkan
İslam ile ruh bulmuş gök kubbe ise evi
Vücudu tek vatanmış hilal yıldız’sa sevi
Çok can vermiş uğruna dalgalanmış Türk devi
Aleme nizam veren Türk’e denmiş kahraman
El açan her mazlumun baş ucuna gitmişler
‘’Ser verip sır vermeden’’ muavenet etmişler
Keskin kılıçlarıyla her zalime yetmişler
Adaleti sağlarken Türk’ler varmış her zaman
Dünyaya ışık olmuş ecdattan kalan izler
Edebi eserlerle anlatın demiş sizler
Irk, dil, tarih, kültürle geçmişi olan bizler
Tarihi yaşayarak Türkçe yazalım ferman
İnancı çok sağlamdır Türk’te eksilmez iman
Kafkasi
21/12/2015
Osman Onuktav
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Türkçü Şair
Tarihten günümüze haykırır Türkçü şair
Manzume eserleri vatan millet içindir
Hürriyet aşkı ile yazılmış onca şiir
Kurdukları tümleçler büyük devlet içindir
Yüreği ışık olur karanlıkta düş kurar
Gerer duygularını kaleme hedef sorar
Vurgusu örgüsüyle hep on ikiden vurar
Yergili mısraları hak adalet içindir
Asildir dik kalemi eğilmez vardır onur
Tevazu hoşgürü ile her an kendini korur
Özgüvene sahiptir değişmez onda gurur
Madde manen cümleler tek aselet içindir
Türk şairin maksatı belli olur sözünde
Her beyitte vurgular duygu akar özünde
Viran olmuş gönüller değer bulur gözünde
Tabiatta mizacı güzel haslet içindir
Üzüntü ve sevinci andaçdan dışa taşar
Ölümsüz isimleri çağ kapatıp çağ aşar
Mısrasın da imgeler şarkı türkü de yaşar
Koçaklama koşması hep fazilet içindir
Kafkasi
Osman Onuktav
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Türkistan dan haber
TÜRKİSTAN’DAN HABER

Acı Haber geldi Gulca’dan bana
Duyun bu sesimi muhtacım sana
Vatan’ımın adı oldu Jiana
_____ Akan şarap değil kandır akan kan
_____Kendi rızasıymış ne iğrenç yalan
Bir haber duyuldu Uygur dan taşan
Tanrı dağı yaslı Altay perişan
Hürriyetim gitti esirim her an
_____Can kalmadı bende yere döküldü
_____Benim her şehrin de minarem söküldü
Uygur da gencecik kızlar seçilmiş
Soyulmuşlar bir bir ırza geçilmiş
Ata ocakları başa göçülmüş
____Kan, irin akıyor nehirler bile
____Dinle Türkistanlı gelmiş bak dile
Hür gardaşa baktım hepsi de sus pus
İçimiz casustur dışımız kansız
Sağımız idamdır solumuz hapis
______Kulaklarda silah sesi dan, dan dan…
______Göz yaşı akıyor gör bak Sincan dan
Bu esir dünyamda hilal parıldar
Kirlenen ismimi akan kanım yıkar
Kaşgar, derya nehri durgunca akar?
______Türk’üm ama Türkçe yasaktır bana
_______Ey Türk gardaş artık bana baksana.
Osman Onuktav
2009
Osman Onuktav
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Türkler
Gün gelir de yeniden Birleşir Türk boyları
Arz titreşir aniden Başlar kutlu toyları
Takıp başa börkünü Kımız içer Yabgular
Tanrı asil Türk’ünü Acuna hakim kılar
Asenalar savaşa Gönderir erlerini
Erler ki kurban eder Türklüğe serlerini
Verimli Türk katunlar Irka rahmet saçarlar
Doğsun diye baturlar Tanrı’ya el açarlar
Batur kişi doğunca Bir ses gelir göklerden
Sen yiğit doğurdukça Ben memnunum Türklerden
Erler savaştan döner Kılıçları kan rengi
Bütün otağ haykırır Var mıdır Türk’ün dengi
Ordunun en önünde Gider cesur başbuğlar
Kutlu zafer gününde Ellerindedir tuğlar
Kim bilir nereleri Gene alıp gelmişler
Bu yara bereleri Sancaklarla silmişler
İşte tam o sırada Belirir bir dişi kurt
Türkler takip edince Görünür bir yeni yurt
Gün gelir de yeniden Birleşir Türk boyları
Arz titreşir aniden Başlar kutlu toyları
Osman Onuktav
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Türktür Soyumuz
Türk ve İslam için diyelim Allah
Dinimiz İslamdır Türk’tür soyumuz
Dilimizde her dem Kelimetullah
Dinimiz İslamdır Türk’tür soyumuz
Bilin ki senettir ülkücü sözü
Dünyaya bakarken açık kalp gözü
Mevlaya doğrudur her zaman özü
Dinimiz islamdır Türk'tür soyumuz
Tarihe nam saldık bıraktık izi
Asil bir milletiz tanırlar bizi
Gelecek nesiller anarlar bizi
Dinimiz islamdır Türk'tür soyumuz
Türkleri hedefe vardıran bu güç,
İslam’ı vuslata erdiren bu güç,
Her zaman her yerde dik duran bu güç,
Dinimiz İslamdır Türk’tür soyumuz
Acundaki Türkler birlik olmalı
Bu kahpe dünya da huzur bulmalı
Nizam’ı alemle ruhu dolmalı
Dinimiz İslamdır Türk'tür soyumuz
Avar haykırıyor duyun avazı
Bozkurt lar beklemez baharı yazı
Söylensin türküler çalsın Türk sazı
Dinimiz İslamdır Türk'tür soyumuz
Osman Onuktav
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Unuttuk
İslamiyet ruhumuz, kanımız Türklük güya
Suizan da bulunup, hüsnü zan’ı unuttuk
Milletçe uyuyoruz görürüz renkli rüya
Zalimlere dik duran hükümran’ı unuttuk.
Doğudan ta batıya durmadan at koşturan
Tanrı’nın kırbacıyla kapıları aştıran
Haksıza diz çöktürüp adaleti coşturan
Dünya ya hesap soran Atilla’yı unuttuk
Oturup düşünelim, biz kimiz, neyiz bir an
Özümüze dönelim hatırlansın Mete han
Acuna nizam için, vermişiz binlerce can
Çağ kapatıp çağ vuran Fatih han’ı unuttuk
Üç kıtaya hükmedip diktik üç hilal tacı
Yedi düveli yenip verdik binlerce acı
Şanlı Türk tarihinde bunlar sade bir kaçı
Cumhuriyeti kuran Atatürk’ü unuttuk
Türkler artık benlikle özünde boğuşuyor
Vatanı düşman sarmış içinde döğüşüyor
Öz milli kültürünü batıya değişiyor
Bizi biz yapıp saran bendimizi unuttuk
23/ Mayıs /1014
Türk’ün şanlı tarihini yazmaya, anlatmaya sayfalar yetmez.
Türkün varoluş tarihinden bu güne kadar, Türk için İslâm için hizmet etmiş bütün
şahsiyetlerin isimlerini yazmaya değil cümle kurmak sayfalar yetmez, Şiir de ismi
olmayan nice şah,sultan,han, alim,ilim, irfan sahibi şahsiyetleri de unuttuk.
Türk; tarihiyle övünür geleceğe tarihi ışık olur. Geçmişini bilmeyenin geleceği yoktur…
Türk hürriyeti için yaşarken yalnız ve yalnız İslâm’a hizmetkâr olarak yaşamalı dünyaya
nizam getirmelidir…
Kendi benliğini unutan başkasına köle olur..
Unutmamak dileklerimle
Osman Onuktav
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Uyan Miletim Uyan
Acuna kök salmıştır yirmi dört oğuz boyu
Yaşarlar dört bir yanda düzene aldırmadan
Kanı bozuksa eğer bil ki Türk değil soyu
Uyan milletim uyan vatana saldırmadan
Teröristle bir olup süreçleri yazdılar
Güç aldılar ustadan sokaklarda azdılar
Avuttular din ile Türk e mezar kazdılar
Uyan milletim uyan tabutun kaldırmadan
Milletimde kayboldu birlik dirlik ahengi
Dolaşsanız dünyayı görülmemiştir dengi
Birileri kanserli birileri frengi
Uyan milletim uyan hastalık aldırmadan
Teröristi besleyip ülkemize taşıyor
Yaptıkları eylemler sınırları aşıyor
Masum olan insanlar hep korkuyla yaşıyor
Uyan milletim uyan kimliği sildirmeden
Türküm diyen herkese it olurlar ürürler
Arsız hırsız olmuşlar din adına yürürler
Bu devran böyle gitmez cehennemi görürler
Uyan milletim uyan el olup çıldırmadan
Osman Onuktav
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Uyan Türk
Uyan Türkoğlu Türk, bin artık ata
Hüneri bilekte yiğit var olsun
Vatan bölünüyor, bak yata yata
Bizleri bölenin savı zor olsun
Türk yurdunu sarmış çakal sürüsü
Bozkurda vermişler uyku büyüsü
Mahşerde şehidin gülmüyor yüzü
Bize dert verinin yeri har olsun
Tekbir getirelim çıkalım yola
Vatanı savunmak borçtur her kula
Yurdumuzu sarmış bin türlü bela
Zalimi övenin yeri dar olsun
İmanı olmaz k i vatansız kulun
Vatan, Bayrak, Kuran için dir olun
Alevi, Sünni’si gelin bir olun
Ayrılık güdenin gözü kör olsun
Bir elde bayrak bir elde Kuran
Özünde yürü ki kurulsun Turan
Üç beş çapulcudur karşında duran
Sözünden dönenin özü kor olsun
Devleti yöneten başına buyruk
Türk’ü Türkiyeli yerine koyduk
Arsızla, hırsızla ülkeyi soyduk
Uyan Türk oğlu Türk! .. bunlar mar olsun
Osman Onuktav
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Ülkücü Mü Dediniz
Ülkücü mü dediniz? Adları AlpEren’dir
Yesevi dergahına kalpden gönül verendir
Rabbe tevekkül eder eller arşa yükselir
Hak yolunda yürürken şehitliğe erendir
Dillerinde bir türkü nakarat Türk milleti
Çatal yüreklidirler ruha işler hasleti
Rabbe tevekkül eder eller arşa yükselir
Mukaddes vatan için ver çekelim sıkleti
Urbası yok sırtında karnı ise zaten aç
Çökse ruhu bedeni dilenmez asla ilaç
Rabbe tevekkül eder eller arşa yükselir
Ne namerde kul eyle ne olam merde muhtaç
Durmadan yer hançeri kanar durur yarası
Aslında çok da merttir yok namertle arası
Rabbe tevekkül eder eller arşa yükselir
Yüreğine od düşse demez aha burası
Çağdaş olmuş el alem, der ki; bu nedir gardaş
Hak yolundan ayrılan batılla olmuş sırdaş
Rabbe tevekkül eder eller arşa yükselir
Benden olmayanları eyleme bana dildaş
Temayül edip bekler söz verdiği her yerde
Dolaşmaya bir çıksa başı girer hep derde
Rabbe
tevekkül eder eller arşa yükselir
Dava arkadaşlarım çıksın meydana nerde?
Sağa sola dönüp de şekillere bürünmez
Düşse kalkmayı bilir asla yerde sürünmez
Rabbe tevekkül eder eller arşa yükselir
Kan içinde kalsa da yaraları görünmez
Girdiği her ortam da düşmanını güldürmez
Fikirleri silahtır vurur ama öldürmez
Rabbe tevekkül eder eller arşa yükselir
Koruduğu vatanı duasıyla böldürmez
Ülkü denilen yare dal vermiş sarmaşıklar
Nice çileler çekti dönem dönem kuşaklar
Rabbe tevekkül eder eller arşa yükselir
Ülküyü payidar kıl Türk İslam’a aşıklar
Osman Onuktav
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Ülkücühasta-1
Ülkücüler hasta ülküsü dertli
Bu derdi verene kızar da bitmez
Söylüyor Ozan’ım türküsü dertli
Yürekten yüreğe sızar da bitmez
Gülmedi hiç yüzü sevdadan yana
Ağlıyor gözleri hep kana kana
Üç hilali yakmış eline kına
Mezara götürür pazar da bitmez!
Turan'ın yolunu bir bir aşınca
Tüm Türkler otağlar kurup taşınca
Sarmış benliğini böyle düşünce
Sözünü bıçakla kazar da bitmez!
Zalimlere karşı çatık kaşları
Mazlumu görünce eğik başları
Yoluna koyunca bazı işleri
Hainler göz eder nazar da bitmez!
Kafkasi kalemi aldı eline
İçinden gelenler düştü diline
Yazdığı sadece bunlar biline
Sitemini bir bir yazar da bitmez!
Tuna’dan akarsa Hazar da bitmez!

Kafkasi
Osman Onuktav
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Ülküdaş
Sür atını koşsun, önünde bozkurt
Nal sesinden korkan, düşman baksın şaş
Üç kıtaya kurdun yıkılmaz bir yurt
Kılıcı kınından çek git ülküdaş.
Şamil ol hürriyet ateşini yak
Kafkasya, Asya’ya, olmalısın baş
Türk’ün sancağını coğrafya’ya tak
Kılıcı kınından çek git Ülküdaş.

Türk adını duyan dilesin aman
Mazlumun gözünden akmamalı yaş.
Cihat vakti geldi, geçirme zaman
Kılıcı kınından çek git Ülküdaş.
Tuna, Nil akmıyor,bekliyor sessiz
Yüreklerde sızı,ova, bayır, taş.
Turan’a gidilmez, kansız, bedelsiz
Kılıcı kınından çek git Ülküdaş.
Osman Onuktav
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Ülküm
Özlem de sende, hasret’te sende,
Kaderinle yaşıyorsun her zaman
Umutla yaşıyor içini yakan
Hem maziyi yaşıyor,hemde atiyi
Hem kısmeti yaşadı,hem de vuslatı
Seni içinde yaşayan…
Ey Ülküm! Sen.
Sevda deyince aklıma gelen.
Sevgi deyince içimi delen.
Bu aşk’ın tarifi edilmeyen
Yaratanın bende yarattığı
Dünya da eşi benzeri olmayan.
Sen! ..
Osman Onuktav
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Ümmeti Muhammet
Müslüman şu yüzünü Kabe’ye doğru döndür
Yolunda gideceğin tek bir ilahi yöndür
Karınca kararınca yanan ateşi söndür
Niyetin halis tut ki; Amelin makbul olsun
Şu kirlenen dünyayı yıkasın akan selin
Mazlumların yüzüne değsin dualı elin
Şeytana karşı gelsin n’olur mübarek dilin
İtikatsız zalimin benzi sararıp solsun
İslâm’a düşman olan bir biriyle barışır
Müslüman kardeşlerin arasına karışır
Çoğalır Fitne fücur ezip ezip yarışır
Birliği sağlayacak yapıcı envar dolsun
Saray şato kurarak mala mülke tapanlar
Ehven-i şer deyip yanlış tercih yapanlar
Cenneti mekan bilip cehenneme sapanlar
Gafletinden uyanıp irşad yoluna dalsın
Kafkasi de biliyor her kul ahrete yolcu
Biletinde yazmıyor bunlar sağcı şu solcu
Mahkemeyi kübra da melek ilahi kolcu
Allah’a tâbi olan her kul hidayet kalsın
Muhammet’in ümmeti Kuran’ı örnek alsın
Kafkasi
26/01/2015
Osman Onuktav
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Üryan başlar hayat
Bir hikâye deyip de seyretmeden geçmeyin
Dünyaya göz açarken üryan başlar hayatı
Irk, renk eşey ayrımı, yapıp değer biçmeyin
Zaten ilk gün ağlarken yaşı haşlar hayatı
Bu alem bir gölgedir âdemoğlu hep aktör
Hem gündüz hem gecesi zamanı kılan faktör
Ölçü nizam için de kurduğu düzen nankör
Karartır dünyasını hepten boşlar hayatı
Hop hop ederken yürek, kalp atışı hızlanır
Vicdan azabı çekse, o an hemen sızlanır
Koku yaymaya görsün, açık yara tuzlanır
Kaza, bela gelince o an dışlar hayatı
Yön bulmaya dolaşsa, sağlı sollu cenahı
Ahvalini sorsanız onca duyulur ahı
Dönüp geriye baksa, ne paşa var ne şahı
Dönmez yoksulun çarkı, zengin işler hayatı
Varlık içinde yokluk çektirir ara sıra
Aşk ateşi düşürüp yaktırır ara sıra
Başkaldırıp semaya baktırır ara sıra
Ölümlü bedeninde sonsuz düşler hayatı
Yediden yetmişinin son durağı kabristan
Ya börtü böcek dolu, ya da kokar gülistan
Ardı sıra yaktırır yürekler de bir destan
Baş ucuna dikilir, mihenk taşlar hayatı

Kafkasi
Osman Onuktav
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Üzüp De Gitti
Derin derin ah çektim koptu içimden bir taş
Bütün duygularımı birden ezip de gitti
Büktü kader boynumu eğildi dik duran baş
Acı çeken kalbimi sıkıp büzüp de gitti
Savruldu umutlarım çözülmüş gönül ipi
Yürek dersen karakış kar yağar eser tipi
Almış kalem eline hüzünlerin katipi
Dertleri hesabıma tek tek yazıp da gitti
Bu dünyada gam düştü yaşam denen payıma
Uğramıyor mutluluk hayat denen koyuma
Hüzün saran dalgalar vurdu hep kıyıma
Vefasız bir yel esti kumlar tozup da gitti
Hayallerim yaşasın diye soludum nefes
Tak ettiler canıma kalmadı bende heves
Kaderim sen özgürsün istediğin yöne es
Kurduğum düşlerimi bir bir bozup da gitti
Tam yarım asır geçti çektiklerim revamı
Kadere razı gelip ezdirmedim davamı
Siper ettim sinemi dimdik tuttum yuvamı
Yıkılmaz sabrı gören en son bezip de gitti.
Ama her şey nafile beni üzüp de gitti
Kafkasi
Osman Onuktav
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Var
“ VAR ”
Gelmiş mi sanmıştın Fatih'in sonu,
Vatanı bekleyen erlerimiz VAR.
Yaşıyor bak hala Yavuz torunu,
uğruna can vermiş serlerimiz VAR.
Dünya yaşadıkça Türk'süz olamaz,
Tek kişi kalsakta Bayrak solamaz,
Bozkurt yatağına çakal dalamaz,
Yemyeşil ovası kırlarımız VAR

Vatanı sevmeyen bir an kalamaz
Boğulur kanında nefes alamaz
Yer isteyen öyle düdük çalamaz
Mehmetçik adlı surlarımız VAR
Osman ONUKTAV
Kafkasi __________________
2012
Osman Onuktav
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Varmış
Kürsüye çıkınca adam sanarsın
Sözünü, özünü ihanet sarmış.
Yandaşlık edersen sen de kanarsın
Peşine takılıp gidenler varmış.
Akıl sır ermiyor bunun işine.
Rastlanmaz bir daha bunun eşine.
Kimler takılır da gider peşine?
“Padişahım yaşa! ” Diyenler varmış.
Milleti kendine kul eder olmuş.
Ne Vatan, ne bayrak, ne değer kalmış..
Türk, kendi yurdunda beş beter olmuş.
Tuttuğu parmağı yalayan varmış.
‘’Açılım- saçılım’’ zevkine dalmış.
Arap, Kürt, Ermeni… Yanına almış.
Soyu-sopu bozuk, nefsi çakalmış.
Türk’e düşmanlığı tarihte varmış.
Sahnede ağlama rolüne dalmış.
Senaryo oyunu Oslo’dan almış.
Vatana ihanet tohumlar salmış.
Ne şeref, ne iffet, ne namus varmış.
Avar der ki; bunda, iman arama!
Millet malı ile dalmış harama.
Tuzu ilâç diye bastım yarama.
Bu adem içinde şeytanlık varmış…
30 Kasım 2013
Osman Onuktav
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Varsın Yarsın
Senden ırak kalmak kalbime zarar
Akan göz yaşlarım bendimi yarar
Ateşim yükselir bedeni sarar
İçimde dışımda her zaman varsın
Sen benim gönlümde her daim yarsın
Notada ezgide nağme de varsın
Ney’e üflediğim nefeste varsın
Yanan yüreğimi söndüren karsın
İçimde dışımda her zaman varsın
Sen benim gönlümde her daim yarsın
Geceye gündüze ışık yakansın
İçimde buluta şimşek çakansın
Damla damla yağmur olup akansın
İçimde dışımda her zaman varsın
Sen benim gönlümde her daim yarsın
Sevgi pınarından sular içerim
Gök yüzünde kuşlar gibi uçarım
Seninle her şeye kucak açarım
İçimde dışımda her zaman varsın
Sen benim gönlümde her daim yarsın
4/ Kasım/2013
Osman Onuktav
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Vatan Bildiğim
Doğu- batı-güney, kuzeyle başlar
Sınırlar çizildi, dikildi taşlar
Şehit için akar gözümden yaşlar
Al kandır alnından tutup sildiğim
Kansızlar elinde vatan bildiğim!
Dört kapısı; bir han gelen giriyor
Girenler bu yurdu ruhen geriyor
Hainler murada her gün eriyor
Canına baş koyup kurban olduğum
Cansızlar elinde vatan bildiğim!
Kimi; milliyetçi sağcı olmuş
Kimi; ulusalcı solcu dolmuş
Kimi; siyasetle rengi solmuş
Alevi’si Sünni’si birlik bulduğum
Ansızlar elinde vatan bildiğim!
Onca renkli renkli maske takarız
Rahat koltuklardan nutuk atarız
Oturup biçâre derman ararız
Hayatımı dilim, dilim dildiğim
Yansızlar elinde vatan bildiğim!
Birisi ermeni, öteki yunan
Satıldı memleket satıldı inan
Ezanlar susmadan ne olur uyan!
Gök kubbe altında namaz kıldığım
Dinsizler elinde vatan bildiğim!
Türk’üm dersen suçu sana yıkarlar
Vatan severleri hapse tıkarlar
Türk’e Türkiyeli isim takarlar
Osman’ın ününe: AVAR aldığım
Ensizler elinde vatan bildiğim! .
26/ Nisan/ 2014
Ansızlar: (Anlayışsızlar, akılsızlar.)
Osman Onuktav
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Vatan ve bayrak
VATAN ve BAYRAK

Ey! Türk bir vatan düşün….
Türk’ün onuru, şerefi, namusu olsun..
Bu vatan da yaşarken;
Gök kubbeye haykıran minarelerin olsun,
Mermer kubbelerden amin sesleri ile yankı bulsun,
Bulsun ki; Vatan kendini bulsun..
Ey! Türk..
Vatan; Üzerinde hoyratça gezdiğin değil!
Elinde tuttuğun bir kitap olsun
İçinde ki kahraman, sen gibi Türk dolsun
Sayfaları çevirip okudukça ibret bulsun
‘’Mazluma yunus, zalime yavuz’’ olurken,
Uğruna can değil, canlar versin.
Versin ki o vatan; filiz tutsun
Ey! Türk bir bayrak düşün…
Uğruna can verdiğin rengini kanından aldığı al bayrak olsun..
O göklerde nazlı nazlı dalgalanırken,
Türk’ün şerefi, onuru olsun…
Hayallerimiz, inançlarımız o vatan da,
Bayrak ta kendini bulsun…
Düşünün ki; vatanı olanın başı dik olması demektir;
Ahlakın, dürüstlüğün, doğruluğun,
Mertliğin, bilimin, ilmin ve yiğitliğin var olması demektir….
Düşünün ki; Şehitler ne kadar günahsız ve temiz ise,
Solmasın diye kan verdiğimiz bayrakta o kadar temiz ve günahsızdır…
Türk’ ün düşündüğü bu Vatanın kıymetini bilmeyenler utansın! ..
Türk’ün Al bayrağına yan bakan bakarkörler utansın! ..
Bir gün herkes bu vatanı, bu bayrağı anlayacak, kıymetini bilecek..
Geç olmadan…
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Vatandaş değil mülteci
VATANDAŞ DEĞİL MÜLTECİ
Suriyeden kaçana kapı baca açtılar
Sığdırdılar ülkeye ağzımıza sıçtılar
Maaş, okul, işyeri önlerine saçtılar
Hedefine ulaşır Suriyeli Mülteci
Vatanını satanlar biz de olur baş tacı!
Akın akın geldiler başa bela oldular
Köy kasaba illere çoluk çocuk doldular
‘’Beleş vatan’’ diyerek huzuruda buldular
H/er/doğanla bollaşır Suriyeli mülteci
Her mülteci onunla göbekten ‘’kardeş bacı’’
Sokak başı dilenir yok sayar versen işi
Türk yurdumdan yer içer bilenir köpek dişi
Hainliğe başlarlar hem erkek hem de dişi
Havlamaya alışır Suriye’li mülteci
Bunları da şımarttı bizim inatcı keçi
Duygusal bir milletiz dedik lan ’’ Aylan bebek’’
Hani şimdi nerede? Onu doğuran şebek
Kaçakçılık yapıyor atıyor her gün göbek
Sahilleri dolaşır Suriye’li mülteci
Tezgah kurmuş yurduma nasıl büyük bir acı
Mecbur muyuz düşene uzanıp el vermeye
Arap’ın uşağıyla
kol kola da girmeye
Kör müdür gözlerimiz ihaneti görmeye
Kafkasi’ye dalaşır Suriye’li mülteci
Sabrım artık tükendi olacak sonu feci
Osman Onuktav
Kafkasi
04/07/2016
Osman Onuktav
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Volkana Döndüm!
Kader mi yazgı mı çektiğim çile
Ezilmiş kayanın tuzuna döndüm
Elimi uzattım hep gördüm hile
Kurnazın çaldığı kozuna döndüm
Zindana tıktılar köstek taktılar
Hayatım karartıp başa yıktılar
Tuttuğum dalları kesip yaktılar
Dumansız ateşin közüne dündüm
Bahtı karalık da ta ilk baştayım
Bazen hayaldeyim bazen düşteyim
Helal rızkım için her gün işteyim
İşlenen mermerin tozuna döndüm
Kar yağar sis çöker yüce dağıma
Hazan çöker benim gönül bağıma
Dertler hep takılır kader ağıma
Ozanın çaldığı sazına döndüm
Bu garip Osman ’ı kasıp kavuran
Menfaat uğruna halimi soran
Tepemde kıvılcım ateş savuran
Ağustos ayının yazına döndüm
Lav saçan volkanın gazına döndüm
26/10/2014
Osman Onuktav
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Vur gönül bam teline

VUR GÖNÜL BAM TELİNE (4+3-7+7)
4+3=7
Al mızrabı eline
Daya sazı beline
Vur! Gönül bam teline
Dertli dertli inlesin
Her bahçenin gülüne
Kör sağırın diline
Nağme benden biline/
Yâr iç çekip dinlesin
İnler iken ezgiler
Kalpte hüzün sergiler
Bıraktığı çizgiler
Kime derman eylesin?
Vuslat çeken ergiler
Bir hayatı bengiler
Buram buram duygular
Dile gelip söylesin
Mecnun’u tut çöle vur
Leyla’sına yapsın kur
Kerem’i de yak kavur
Aslı külü neylesin
Dört bir yana tut savur/
Olsun kalpte çıban ur
Bulamaz aşk hiç huzur
İşte sen hep böylesin
7+7= 14
Al mızrabı eline/ Daya sazı beline
Vur! Gönül bam teline/ Dertli dertli inlesin
Her bahçenin gülüne/ Kör sağırın diline
Nağme benden biline/ Yâr iç çekip dinlesin
İnler iken ezgiler/ Kalpte hüzün sergiler
Bıraktığı çizgiler/ Kime derman eylesin?
Vuslat çeken ergiler/ Bir hayatı bengiler
Buram buram duygular/ Dile gelip söylesin
Mecnun’u tut çöle vur/ Leyla’sına yapsın kur
Kerem’i de yak kavur/ Aslı külü neylesin
Dört bir yana tut savur/Olsun kalpte çıban ur
Bulamaz aşk hiç huzur /İşte sen hep böylesin
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kafkasi
Osman Onuktav
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Vuslat eyler fermanı
VUSLAT EYLER VERMANI
Külüngüyle dağ yarmış, Şirin’e vurgun Ferhat
Kerem’i kül eylerken Aslı’yı sarmış feryat
İster misin bu fani, çeksin öyle bir hayat?
Efkârlanır yüreğim gece gündüz ağlarım
Felek hançeri vurmuş hasretinle dağlarım
Bir an da doğar güneş gölgeler kara bulut.
Gaipten bir ses gelir ‘’sen bu sevdayı unut’’
Ruhumda bir yaradır verdiği onca umut
Usulca kanar içten tül yazmayı bağlarım
Gayrı yar olmazsa, gülmez gönül bağlarım
Sevdamız mazi olsa tüter hâlâ dumanı
İzleri anıtlaşmış anımsatır zamanı
Kalbim hükmünü vermiş vuslat eyler fermanı
Dünyaya nam salmış aşkla ölen sağlarım
Dillerde destanlaşır derya gibi çağlarım
Kafkasi
Osman Onuktav
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Vuslat Zinciri Kopmuş!
Vuslat zinciri kopmuş gönül bağın sarmıyor
Özlemle koşup bana ermiyorsan neyleyim
Niyetin gelmek ister ayakların varmıyor
Kavuşmaya icazet vermiyorsan neyleyim
Yakın olmak zor muydu gittin uzağı seçtin?
Verdiğin hükümlerle kalbimi yıkıp geçtin
Dikenli bir tel gibi batıp kanımı içtin
Bıraktığın izleri görmüyorsan neyleyim
Seni çok seviyorum derken inandım kandım
Özünde samimidir sözünde durur sandım
İçim ürperdiğinde ah çekip seni andım
Ettiğin yeminlerde durmuyorsan neyleyim
Çöktüm duvar dibine sardım bir tek sigara
Yaktım tüm anıları dumanı gitsin yâra
Ciğerlerine çeksin olsun içinde yara
Benim bu efkarımı sormuyorsan neyleyim
Kafkasi sana karşı asla kusur etmedi
Canımdan can istedin aldın yine yetmedi
Bırakıp ele gittin derdin hâla bitmedi
Bakıpta varlığımı görmüyorsan neyleyim
Göz ucuyla bir selam vermiyorsan neyleyim
Kafkasi
Dost kalem

Aşk mesafe bilmezdi bilmem kimden öğrendi
Bildiğim kavlin senet söz altından tuğrandı
Sitem kılıçtan keskin sabır taştı, doğrandı
Yaram açık merhem sen sarmıyorsan neyleyim... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Teşekkürler hocam dize yaktı beni.
Osman Onuktav
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Ya Beyazım Ya Kara
Dilime düğümlenen sözlerim çözülürse
Yazacağım bir şeyler cümleler kura kura
Dizeler okununca besteler dizilirse
Çalacağım sazımın teline vura vura
Vurup vurup kırsa da kanadımı kolumu
Kalemim çizer bana gideceğim yolumu
Hecede arıyorum ben sağımı solumu
Her durakta düşünüp tek nefes dura dura
Bir sevdaya düşmüşüm yüreğim hepten yanık
Aşk meclisinde adım mutlu olmayan sanık
Seni tarif etmeye çıkmıyor tek bir tanık
Resmini çizeceğim düşüme sora sora
Bembeyaz sayfaları kelimeler bürüse
Kafiyelerin sonu redif olsa yürüse
Akan gözyaşlarımla tümleçlerim çürüse
Dertlerim mısra olur yazılır sıra sıra
Felek tokat vurdukça dersimi verir oldu
Yaşanmamış bir aşkın geldi süresi doldu
Kafkasi ‘yim gönlümde diktiğim güller soldu
Kurumuş her dalımı budadım kıra kıra
Renkli hayatım olmaz ya beyazım ya kara
Kafkasi
09/Mart/2015
Osman Onuktav
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Ya sabır
Boynu bükük ülkücü, ağrıyorsa her yanı
Buna vesile olanın Rabbim alsın o canı
****
İlkesiz şu ülkücüler kapmışlar her köşeyi!
Alacaksın eline kırılmaz bir meşeyi!
İz kalmasın diyerek sulayıp döveceksin!
‘’Bilge diye cağıran’’ üç beş tane şişeği
!
Dokuz ışık dışında söz intihal edeni!
Bozkurtları dışlayıp çakal ithal edeni!
Kırıpta kalemini köşeden kovacaksın!
Doğruya yanlış yazıp Farz-ı muhal edeni
Kurultaylar celbine, ‘’ girmek güçtür ‘’ diyeni!
‘’Benden gayri adaylar’’, ‘’olmaz! Suçtur diyeni!
Okşar kolonyasını damlatıp ovacaksın
‘’Nesepi gayri sahih’’, bunlar ‘’piçtir’’ diyeni!
Merkeze pineklemiş baş kesen şev/kat vezir
Ona kuyruk sallıyor devşirme olan tekir!
Pisi pisi çağırıp tutup da seveceksin!
Miyav miyav bağırsa ne tüy kalır ne de kir
Hak Hakikat değil de, maddi dava sürene!
Koltuğa oturunca hergün sefa görene!
Kafkasi kaleminle haykırıp söveceksin!
Ülkücü harekete, dur! Engeli örene!
Kafkasi
Osman Onuktav
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Yad Oldum.
Sensiz geçen günleri yaşamaktan usandım
Beyhude hayal kurup hep seni arzularım
Günler aylar yıl oldu biter hasretin sandım
Boyun eğdim kadere yazıldı yazılarım
Gam, kasavet, kederle, çektim onca cefayı
Hasretinle yanarken sürdün zevkle sefayı
Sende hayırsızmışsın, göstermedin vefayı.
İsmini her anışta artıyor sızılarım
Peşinden sürükledim kurduğum düşlerimi
Sessiz sesiz ağlarken görmedin yaşlarımı
Vuslatın işkenceyse sıkarım dişlerimi
Kovansız arı gibi durmadan vızılarım
Döştüm meyhaneye tek kadehle mad oldum
Hüzünlü şarkılara eşlik ettim şad oldum
Bir an da sildim seni anılardan yad oldum
Aşkın sarhoşluğundan uyandı sezilerim
Kafkasi
Osman Onuktav
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Yalakası
Y/ALAKAsı
‘’Bilge’’likle yakından,kalmamış alakası
Miras sanmış davayı peşkeş çekip satıyor
Kim bu diye sorsanız? Bir devrin yalakası
Bozkurtlar hüküm vermiş niçin ona batıyor?
Kurmuş salı pazarı her şeyi var dava yok
Salya sümük haykırır sözler ülkücüye ok
Bol keseden sallıyor tuzu kuru karnı tok
Gece gündüz durmadan ak ak diye yatıyor
İtibarı kalmamış kaybetmiş haysiyeti
Amaç gaye sadece dalkavukluk diyeti
Devşirmeler toplanmış çekmiş önüne seti
Hayırsıza gülerken hay(ı) ra taşlar atıyor
Herkesten üstün tutar damga yemiş hırsızı
Bu milletin başına bela etti arsızı
Bir elinde curası, bir elinde var sazı
Ban teline basınca muhalife çatıyor
Ülkücünün kalbine bu acılar kazılır
Kafkasi Ya sabır der, bin iç çeker üzülür
Ölümlü bedenler de ölmez dava yazılır
Okyanusta bu gemi ha battı ha batıyor
giymiş kaptan postunu gününü gün katıyor
Kafkasi
Osman Onuktav
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Yalnız kalmış gibiyim
Gönül denen bağında gül olmaya razıysam
Hayat suyun dökmezsen kökten solmuş gibiyim
Antik çağlardan kalma yıkılmış bir kazıysam
Kalbinde ki müze de tarih olmuş gibiyim
Sevgi kovanım olsan petekten sızar balım
Mutsuzluğa rest çeker atarım zevkle çalım
Dilediğim dilekte çıkmazsa senle falım
Sürgünler ülkesinde yalnız kalmış gibiyim
Körükle duyguların sönmesin yanan közüm
Senden bir başkasını görmez oldu şu gözüm
Geçip de karşına kırmışsam iki dizim
''Asla olmaz'' yanıtı, sözle almış gibiyim
Bak kazıdım dimağa ettiğin onca sözü
Beynim zonk zonk yaptıkca sol yana düştü sızı
Aklımı baştan aldın etme zalimin kızı
Saçımı sakalımı aşka salmış gibiyim
İsmini haykırdıkça yankı yapıyor dağlar
Titrer yeşil gözeler senin yerine çağlar
Kurumaz göz pınarım gece gündüz hep ağlar
Hayalini kurarak ufka dalmış gibiyim
Sürgünler ülkesinde yalnız kalmış gibiyim
Osman Onuktav
Kafkasi
08/06/2016
Osman Onuktav
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Yana Yana Gez Derler
YANA YANA GEZ DERLER
İsyanım dile gelir haykırırım dertleri
Dinlemezler gardaşım 'hele bir de yaz' derler
Kuracağım cümleyle yerip dursam fertleri
'Lafların pek doğru da, yok mu sen de saz? ' derler
Akordu bozuk sazı tuttururlar elime
'Şöyle bir dokundur da dinleyelim söz' derler
İnce bir ayar çektim bastılar bam telime
'Savlarımla d/övdükce yok ki bizde öz' derler
Önlemini almayıp otururlar her taşa
Üşüyünce kıçları hava çok ayaz derler
Mukadderat yazılır musibet gelir başa
Sonbahar kış olsa da ilkbahara yaz derler
Tek ağızda çiğnerler kırk tane aşk sakızı
Çıkartırlar ayyuka gökte yıldız az derler
Şişdikce şişirdiler balon olan arsızı
İğne vurup patlatsam çuvaldıza naz derler
Sordum şu ahaliye memnun musun düzenden
'Kadere boyun eydik kırdık hemen diz' derler
Çoğu der ki mutluyuz bizi böyle dizenden
Çıkmış bunlar rayından her bayıra düz derler
Yüz yırtılmış bir kere dikiş tutmaz astarı
Kursaklar hazmettikce yediğimiz haz derler
Nedir size faydası, var mı bunun bir kârı?
'Sıkılnca çıkartırız gece gündüz gaz' derler
Kokmaya ramak kalmış buzlamak lazım sizi
'Bu kadar sorun etme dök üstüne tuz' derler
Tek tek damgalayıp da izlemek lazım sizi
'Üç maymuna dönmüşüz bari uzat muz' derler
Anlaşıldı Kafkasi bunlardan olmaz cacık
'Dök dibeğen taşları vur tokmağı ez' derler
Dere tepe düz gelir yollar her daim açık
'Yalnız kalmış bozkurtsun yana yana gez' derler
Ardından gelen olur bırak biraz iz derler
Osman Onuktav
K@fk@si
17/11/2015
Osman Onuktav
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Yar Olur mu
Selviler de nar olur mu?
Hiç kavakta ar olur mu?
Sevdiğine yâr olmayan
Hiç kimseye yâr olur mu?
Boydan yandan poz verenden
Sağa sola koz verenden
Her güzele söz verenden
Dünya ona dar olur mu?
Aşk deyince tutar maşa
Kızarır der tövbe haşa
Suyu katar pişmiş aşa
Yüreğinde har olur mu?
Dudak büküp nazlanandan
Cilve yapıp gizlenenden
Hasretiyle özlenenden
Sevda buysa zor olur mu?
Kafkasi’yi anmayanın
Vuslatıyla yanmayanın
Aşk şerbeti sunmayanın
Sözlerinde sır olur mu?
Kafkasi
31/Mart/2015
Osman Onuktav
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Yaralı
Dağılmış bedenler sürünür yerde,
Toplanıp kalkacak, dizler yaralı!
Ezilmiş dimağlar düzelmez serde
Us da bırakılan izler yaralı!
Dağlanmış yürekler kızgın ateşle
Söndürmez kurcalar elin de şişle
Gönül bağı kopmuş, hem dost hem eşle
Kördüğüm atacak sözler yaralı!
Tükenmiş ümitler dal arar durur
Yönünü kaybeden yol arar durur
Aşkını sermeye sol arar durur
İçini dökecek gizler yaralı!
Ruhlar çöl sıcağı, derler Sibirya
Yanarken üşüyen insanlar var ya
Aç gezerken yoksul, ağzı kokar ya
Tebessüm etse de yüzler yaralı!
Hayal dünyasına umutlar bağlar
Duygular sel olur coşup da çağlar
Birisi gülerken, öteki ağlar
Kırpamaz kirpiği, gözler yaralı!

Kafkasi
Osman Onuktav
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Yarar durur
Y/ARAR DURUR
Bir gün zamanla biter hayata dair her şey
Yitirmez umudunu, taş, kaya yarar durur
Efkârlanıp iç çeker, der ‘’ hey gidi günler hey’’
Toz toprağın için de yaşamı arar durur
Yüreği iman dolu yansır bileğe kuvvet
Doğru yoldan sapınca düşer ruha kasavet
Atisini sorsanız ne şan ister ne servet
Ah yükselir sesinden çileyi sarar durur
İnletir yeri göğü, fani alemin devri
Sarpa sardıkça sabrı, şaşırıp döner nevri
Dili kılıçtan keskin, sözler iğneden sivri
Ok’u yayından çıkmış, menzili sorar durur
Ar/gümanla vuruyor çekici sinesine
Yankılandıkça mermer eşlik eder sesine
Belliki gayesi var güvenir nefesine
Ağır gelir heybesi kendini yorar durur
Cahilmiş öğrenmemiş eğrilik de ne demek?
Eğmemiş hiç başını vermiş doğruya emek
Kafkasiyem niyetim helal kazanıp yemek
Paylaşdıkça rıskını Murada erer durur
Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Yare Bağlatır
Nasılda Asumanla dans ediyor bulutlar
Biri hüzne ağlarken biri kara bağlatır
Dolanır gökkuşağı, filizlenir umutlar
Yeşili kendi giyer, alı yâre bağlatır
Süzülürken mehtapta yığın yığın kalıplar
Gölgesinde öpüşür, hayal kurar garipler
Gönülleri nem tutar, yağar yağmur ayıplar
Kükretir gökyüzünü ah u zara bağlatır
Asi rüzgar estirir, yad ellere savurur
Aşka susamış kalbi, şemsle yakar kavurur
Kerem’i kül ederken, Mecnun’u çöle vurur
Gözler serap gördükçe, lebe yara bağlatır
Gün batımı başlarken basar güneşi bir gam
Çöreklenir üstüne kaplar akşamı matem
Kopkoyu gecelere yıldızlar eder sitem
Aşıkane yüreği ay efkâra bağlatır

Osman Onuktav
Kafkasi
Osman Onuktav
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Yargüle
Bülbül oldum şakıdım gönlümde ki Bir/gül’e
Nokta idim şaşırdım döndüm garip virgüle
Bende gömdüm sevdamı hasretin şu bağrına
Beni vuslat yakarken mutluluktan Yar/güle
Osman Onuktav
Kafkasi
Dost kalem
Giydim deli gömleği ilikleri dar/gele
Kimi sersem der belki kimi sanır hergele
İlme itaat etmek her kula nasip değil
İlim kendin bilmektir diyenlere ar/gele..... Mustafa BAY Zeybak hoca
Osman Onuktav
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Yarıldım
Y/ARILDIM
Bastı akşam tufanı battı yine güneşim
Geceler baydı beni kadehlere sarıldım
Daldım derin uykuya hülyalarıma keşim
Bir ürperti tenimde esen yele darıldım.
Talihle kavgalıyım düzelmedi hiç aram
İlaç bulup sürdükce kapanmadı şu yaram
Yazdılar kaderimi kaldı alnımda karam
Gözyaşımın tuzuyla yıkanıp da arıldım
Körüklendi yüreğim içten içe hep yandım
Kuruyan yaprağımla gölge olurum sandım
Bindiler dallarıma umut verene kandım
Ağır geldi yükleri tam ortadan yarıldım
Yaz mevsimi dilerken sonbahara savruldum
Geldi birden kara kış ayazıyla kavruldum
Uzandım dost eline itti beni devrildim
İlkbahar da yaşayan ben o yare kırıldım
Kafkasi güvenirsen şu hayatta namerde
Atttığın her adımda bulaşırsın bin derde
Sen cefanı çekerken kimbilir onlar nerde
Doğru bildiğim sözü söylemeye yoruldum
Dertleri pak mendile sildim sildim duruldum
Osman Onuktav
Kafkasi
03/09/2016
Osman Onuktav
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Yasta üç hilal!
YASTA ÜÇ HİLAL
Başbuğum Ahrete göçtü göçeli
Ülkücüler gibi içten yanmadı
Şehidim şerbeti içti içeli
Ahde vefa değip her gün anmadı
Hainler dağları aldı alalı
İllere köylere daldı dalalı
Ovamı bağımı böldü böleli
Ülkünün gülüne bülbül konmadı
Yaralı bozkurtlar başsız kalalı
Baş oldum diyen dehşet salalı
İt ile çakalı ortak olalı
O günden beridir baştan inmedi
Turanın Başbuğu Rabbe varalı
O günden beridir dava yaralı
Dertlere dermanı sorduk soralı
Edilen yeminler içe sinmedi
Düzen kurmuş merkez bağlar içinde
Bozkurt öksüz kalmış dağlar içinde
Kanıyor yarası dağlar içinde
Yüreğinde sızı asla dinmedi
Kafkasi kararmış yasta üç hilal
Militan ruhlarla lazım ihtilal
Türk İslam’a sen ol Habeş-i Bilal
Yürekte yanan ateş sönmedi
Kafkasi
Osman Onuktav
Mayıs 2012
Osman Onuktav
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Yaz dedi yazdım
Kaynatsan da katranı aslına çekenler var
Nerde yurt sever görse başına çökenler var
Ot toz derler adına sıradan çeker bunlar
Deniz düşman değil ki belki sevmezsin tamam
Entelliği yutanı hapları yaz sen hocam
Bayrağa düşmanlar var emin ol kesim kesim
Poz keser kelaynaklar fonda bir eski resim
Maske desen bin türlü bir de uyduruk isim
Şeytanlar var mesela hainledir hem kavgam
Oynakları tutanı sapları yaz sen hocam
Her yerde var bunlardan yazılarda şiirde
İki küfürlü kelam hepsi Usta! Şair de
Atatürk’e düşmandır kandilcidir şehirde
Ekmeğini yediği devlete puştluk devam
Don lastiği kopanı tipleri yaz sen hocam
Kimin iti bilinmez aklı vermiş kiraya
Kıçıyla rakı içer gelip kusar buraya
Cebinde das capital Taksimde üç biraya
Bu vatana kinini şiirle kusar haspam
Ağzına gaz tepeni tüpleri yaz sen hocam
Kıskanıp yasaklarlar haindir haset haset
Hocam söyle ruhsuza demiyor muyuz ceset
S’analdan atar tutar gerçekte yok cesaret
Toprağa inancımdır şiire olan sevdam
Üçgenleri öpeni küpleri yaz sen hocam

AŞKAR 0/905/2017

Aslına çekenlerin çektim tüm dişlerini
Korkudan titrer iken yaptılar çişlerini
Kökleri kurumadan bırakmam peşlerini
Denizin kızılıyla saldım bunlara ferman
Hırçın dalgalarında yüzdüm hocam her zaman!
Ay yıldıza yan bakan nice gözleri oydum
Kelaynak kuşlarını tutup kafese koydum
Etek giyen erkeği anadan üryan soydum
Önümde diz çöküp de diledi durdu aman
Beş gram derisini yüzdüm hocam her zaman!
Metanet imandandır kimi tövbeye geldi
Yedikçe her tokadı önümüz de eğildi
Kahpenin serinde var, bazen dişi bilendi
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Puşt oğlu, bu puştlara, duyulmaz asla güman
Kurdukları oyunu, bozdum hocam her zaman!
Bilmem kimin uşağı? Nerden destek aldıysa?
İnlerinden çıkartıp kim köyüme saldıysa?
Acılım masalıyla ta meclise daldıysa!
Havlaya havla/yarak yaptılar her gün idman!
İtlerin sahibine kızdım hocam her zaman!
Boş konuşup gezmeyiz onlarsa tam miskin
Kafkasi’nin kalemi kılıçtan bile keskin
Söz konusu vatansa olamayız biz teskin
Yazıda, şiirler de hicvettik olduk yaman
Kırılmadı kalemin yazdım hocam her zaman
Ölüsü, dirisine, dizdim hocam her zaman
Kafkasi
09/05/2017
Osman Onuktav
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Yazamıyorum
Alfabe yetmiyor isim arayım
İçimden geleni yazamıyorum
Sözlüğü alıp da bir bir tarayım
Nefsime dur deyip azamıyorum
Yazarsın dediler aldım bir kağıt
Kalemden dökülür dertli bir ağıt
Kalbim der ki: boş ver, kafayı dağıt
Ruh halim mi bozuk çözemiyorum
Bir yazsam romanlık anı var bende
Her şeyin gizemli yanı var bende
Sırrımı çözecek kanı var bende
Asabım bozuldu kızamıyorum
Hayatın renkleri çok allı pullu
Cahil olan benim herkes okullu
Bir garip dervişim heybemse çullu
Kaderime bir yol çizemiyorum..
Zorladım kendimi yazdım bir şiir
Döküldü dizeler kalemden bir bir
Hisseden, okuyan mum gibi erir
Halimi harflerle bezemiyorum
Kafkasi
01/Eylül/2014
Ağabeyim den
Dost dediğin dosta derman olmalı,
Elekten eleyip süzemiyorum.
Dalacaksam derya umman olmalı;
Debisiz sularda yüzemiyorum..... İbrahim Etem Ekinci
Dost kalem
Şairim malzemem hüzünden pınar
Arada sevincim gelir de sınar
Hasret karışınca yanar da yanar
Şiirle kol kola gezemiyorum... Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Osman Onuktav
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Yıktınız Yıllar
Yalnızlık rüzgarına savurdu hep yeliniz.
Çaresiz kalışıma gülüp baktınız yıllar
Gökten, yağan yağmurdan, birden coştu seliniz
Daldan dala konarken yere çaktınız yıllar
Mutluluk diyemedim yarım asrın adına
Huzur denen servetin varamadım tadına
Sevgi’ye kıymet verdim can dediğim kadına
Uğruna ben köleyken bizi yaktınız yıllar
Dar ettiniz dünyamı süründürdünüz yerde
Gam çile yüklediniz alıştım onca derde
Görmedim hiç gün yüzü gözüme indi perde
Kirlenmiş bedenlerde aktan paktınız yıllar
.
Döküldü duygularım yüreğimin özünden
Ders aldım bu hayattan ibreti hal sözünden
Ağardı saç sakalım geçen yıllar yüzünden
Sahte gülen yüzlere maske taktınız yıllar
Güzellikler yazmaktı terse döndü niyetim
Verdiğim sözler kalsın ödensin tüm diyetim
Bitti artık cümleler kağıt kalemim yetim
Gün geceye gebeyken birden aktınız yıllar
Kafkasi'nin bağrına çivi çaktınız yıllar
(Kafkasi)
21/11/2014
Osman Onuktav

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yoktun Sen!
Heybemin gözlerinde yaşam yükü taşırken
Nerden çıktın karşıma, hiç hesapta yoktun sen!
Ruhumda sarpa saran aşk izini kaşırken
Çare olmak yerine saplanan bir oktun sen!
Buldun yaralı bir kalp hemen içeri daldın
Yemeni yaşayarak yıllarca orda kaldın
Ne değişti dünyamda çıkmaya karar aldın
Ağlayan yüreğimden damla damla aktın sen!
Yalan mıydı sözlerin, “çok seviyorum” demen
Nasıl da unutmuşsun verdiğin sözü hemen.
Gitmek için kurmuşsun meğer kahpe bir dümen
Surlarını terk edip bir kaleyi yıktın sen!
Dikenli tel mi çektin gönlümün arasına
“ Benimle olmaz dedin”, “bak başın çaresine”
Hicran ile kanayan vuslatın yarasına
Ayrılık hançerini ta sineme çaktın sen!
Nazlanman uzun sürmez, bitecek bir gün sandım
Çilem kör düğüm oldu açarken seni andım
ilmek ilmek örerken ah çekip içten yandı m
Attığım her ilmekte kor ateşle yaktın sen!
Kafkasi’nin kalmadı söylenecek son sözü
Eğmez başını yere Mevla’ya dönük yüzü
İstese de bir daha bakmaz ki sana gözü
Çıkmadın hiç karşıma hayatım da yoktun sen
Çattın iki kaşını ardım sıra baktın sen
Kafkasi
Osman Onuktav
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Yurdumun En Güzel Bayramı Bugün.
Yüksekler de eser ay yıldız bayrak
Yurdumun en güzel bayramı bugün.
Türk için kutsaldır,vatan ve toprak,
Yurdumun en güzel bayramı bugün.
Vatana verilen canlar Türk’ündür
Bayrağa verilen kanlar Türk’ündür
Edirne’den Kars’a ülke bütündür
Yurdumun en güzel bayramı bugün.
Kuran, Turan bizim bir tek yolumuz
Avrupa, Asya da kaldı kolumuz
Ta İzmir den Van’a Anadolu’muz
Yurdumun en güzel bayramı bugün.
Türk’ün savaşları şanlı bir düğün
Tarih yazan atan için Türk öğün
Yarınları düşün sen güçlen bu gün.
Yurdumun en güzel bayramı bugün.
Bu vatan da yatan şehitlerim var
Destanlar yaratan yiğitlerim var
Evliya, Alp Eren Seyitlerim var
Yurdumun en güzel bayramı bugün.
Millet üzerine görev üstlensin
Anadolu’m gelin gibi süslensin
Caddeler, sokaklar bir bir püslensin
Yurdumun en güzel bayramı bugün.
Cumhuriyet ile alacağız hız
Yaşatmak uğruna ölmek ahtımız
Kurulsun,otağlar içelim kımız.
Yurdumun en güzel bayramı bugün.
Osman Onuktav
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Yürekler De Yaşıyor
Ülkücü davasının; hep müebbet sanığı
Şehitlerdir davanın gerçek birer tanığı
Yüreklerin de sönmez ahde vefa yanığı
Sönmedi sönmeyecek yüreklerde yaşıyor
Bir Başbuğla yaşandı o olmayınca bitti
İnançları kayboldu tüm güvenleri yitti
Kime emanet etti? Tâ uzaklara gitti
Dönmedi dönmeyecek yüreklerde yaşıyor
Kan ağlıyor yaralı, ülkücülerin hali
Kalmadı umutları kalmadı ki mecali
Sinelere sardılar onca yükü vebali
Bölmedi bölmeyecek yüreklerde yaşıyor
Ülkücünün davası, benzer şeffaf bir cama
Parçalayıp kırarsa, bir daha tutmaz yama
Biri öldürmek için, çoktan niyetli ama
Ölmedi ölmeyecek yüreklerde yaşıyor
Ülkücüler susmuyor lal değiller bilesin
Ülküsüze inanıp ülkücüye hilesin
Kafkasi der; baştaki! Sen davaya çilesin
Gülmedi gülmeyecek yüreklerde yaşıyor
Kafkasi
Osman Onuktav
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Yürekte Köz Olmalı
İlk Önce saygı gerek seveni sarmak için
Muhabbet deryasın da tatlı dil söz olmalı
Gittiği doğru yolda hedefe varmak için
Termemiz imanıyla samimi öz olmalı
İnsanda yürek lazım sağlam temel örmeye
Diktiği her binada rahat huzur sürmeye
Şu üç günlük dünyada gerçekleri görmeye
Başında ki göz yetmez kalbinde göz olmalı
Amel niyete akar Allah kalbine bakar
Kirlenmiş duyguları Rab rahmetiyle yıkar
Cennete inanmayan cehennem harı yakar
Kor ateş külde değil, yürekte köz olmalı
Alçak gönüllü olup etmesin asla haset!
İlim irfan öğrenip yapsın ilmi siyaset
Yalnız kendinden değil! Azcık birlikten bahset.
Sunduğu her hizmette ben değil biz olmalı
Kafkasi tedbirin al nefsi sıkı bağlayıp
Dünya ile ahiret dengesini sağlayıp
Günahları af ola dua etse ağlayıp
Hidayete ermeye her yönü düz olmalı
Allah’ın huzurunda gülen bir yüz olmalı
Kafkasi
05/Nisan/ 2015
Osman Onuktav
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Yürüsün
Ülkücüler ardında lider olmaya soyun
Şahlansın kutlu dava bir an önce yürüsün
Çıkara boyun eğme bozkurttur senin soyun
Ardın sıra haylayan it ürürse ürüsün
Çekilmiyor kaprisi, ardık dur desen yeter!
Ölümsüz bir davayı etti ölümden beter
Kan ağlıyor ülküdaş, ülküyü sardı keder
Bunu reva görenler içten içe çürüsün
Üç hilale can versen dirilip de gelişse
Dönsün tekrar özüne çarpık düzen değişse
Çivilensin yürekler birbirine ilişse
Buz tutmuş gönüllere yak ateşi erisin
Kuşan ilmi irfanı engelleri bir bir aş
İnançla azmederek Nil'den Tuna'ya taş
Türk İslam dünyasına, gerek sen gibi bir baş!
Türk’e düşman olana hep Kürşat hem çerisin
Adına kuvvet (Oğan) denmiş, çelik iplik saralım
Mızrağımız (Sinan) pas tutmaz, tekrar dağlar yaralım
Hayal denen Turan’a, evel Allah varalım
Dikelim dokuz tuğu baş komutan yürüsün
Kafkasi
15/02/2016
Osman Onuktav
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Yüzler Bozuk
Ovalar bozulmuş düzleri bozuk
Ayaklar bozulmuş izleri bozuk
Bakışlar bozulmuş gözleri bozuk
Utanma kalmamış yüzleri bozuk
Baharlar bozulmuş yazları bozuk
Ozanlar bozulmuş sazları bozuk
İnsanlar bozulmuş özleri bozuk
Utanma kalmamış yüzleri bozuk
Duruşlar bozulmuş pozları bozuk
Edalar bozulmuş nazları bozuk
Arzular bozulmuş hazları bozuk
Utanma kalmamış yüzleri bozuk
Dereler bozulmuş çayları bozuk
Şehirler bozulmuş köyleri bozuk
Ağalar bozulmuş beyleri bozuk
Utanma kalmamış yüzleri bozuk
Seçilen bozulmuş oyları bozuk
Töreler bozulmuş toyları bozuk
Vatan bozulmuş soyları bozuk
Utanma kalmamış yüzleri bozuk

10/3/2012
Osman Onuktav
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Zalimi Yıksın Ahım! ..
Zalimi Yıksın Ahım! ..
Ben dağda kulübede karanlıkta doğmuşum
Kâh kurumuş toprakla kâh yağmurla yağmışım
Bağlıyım yoksulluğa dert döşüme yapışık
Sırtım yüke kırbaca bağrım oka alışık
Bin çileyle yoğrulmuş pişmiştir her canibim
Muzdarip bir milletin acısına talibim
Salsın zalim zulmünü iblis fitnesin salsın
Sırtlanlar,yarasalar gönderin bana gelsin
Bırakın ben çekeyim alemin tasasını
Yıkasın göz yaşlarım karanlığın pasını
Çarklar beni bilesin kalmayın zordan hali
Çıkarım kayalardan saf pınarlar misali
Yarılan başım olsun kırılan bileklerim
Duraksamak mı haşa koşmazsam emeklerim
Sevgi kezzap olsa da aksın gönlüme doğsun
Ben dikene razıyım gülleri sizin olsun
Ol ilahi irade kuşatsın her zerremi
Bir aşık olayım ki; Unuttursun keremi
İster sönsün güneşim çoban yıldızım ayım
Ferhat dağı delmişse; Ben göğe tırmanayım
Varsın yağsın şimşekler, ecel kessin yolumu
Canana can gerekse, ben tadalım ölümü
Bin doğup bin öleyim, adım, şanım kalmasın
Tek minareler melül millet mahsun olmasın
Ateşler beni yaksın,zalimi yıksın ahım
Bu sıkleti çekecek güç ver bana ALLAHIM
Osman Onuktav
1995
Zeybekce
Kimi zevki sefayı hayatın sırrı sanır
Kimi çileyi kahrı öbür dünyadan tanır!
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Mustafa Bay, 'ZEYBEK HOCA'
Teşekkürler hocam
Osman Onuktav
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Zamane alimleri
ZAMANE ALİMLERİ! ...
Sakalı cübbesiyle sahte Şeyhlik ederler
Dinden imandan çıkar şirkten şirke giderler
Halkın mal varlığına, el koyup şerik derler
Zevk sefayla yaşıyor zamane alimleri!
Kurmuşlar tarikatı beslerler kin-garazı
Kürsülerden kükrerler kesilmez hiç avazı
Kıbleleri paradır gösteriştir namazı
Hesapları taşıyor zamane alimleri!
Adalet hak yetire dürüstçe emeli yok
Nefisleri tavan yapmış niyette ameli yok
Bol keseden atarlar karınları hepten tok
Göbeğini kaşıyor zamane alimleri!
Riyakâr tutumları kendileri içindir
Verdikleri fetvayı kendi yutmaz niçindir
Sapıklık yapınca der; ‘’için de kötü cindir’’
Cinselliği aşıyor zamane alimleri!
Bu millet uyanırsa bunlar adam sayılmaz
Dosdoğru yolu görse yirmi kola yayılmaz
Şeytan görmüşler gibi düşüp düşüp bayılmaz
Çıkarına koşuyor zamane alimleri!
Takkesiyle coşuyor zamane alimleri!

Osman Onuktav
Kafkasi
07/08/2016
Dost kalem..
Elde düğüne haram, bin laf ebesi onlar
Zikir diye çalar tepinir deli mi bunlar
Emevi zihniyeti din diye dile dolar
Hak yolundan çok uzak zamane alimleri!
Yaptıklarından, bir örnek ver hele Resulden
O Resul, eşşeksiniz dedi mi hiç kürsüden
Sevgiyle bakardı, utanırdı insan arından
Ar, hayayı bilmez şu zamane alimleri! ............Bülent BAYSAL
Teşekkürler Bülent bey
Osman Onuktav
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Zamane horozu
Vakitsiz öten horoz gün doğmadan öterse
Kafasını gövdeden tutup ayırmak lazım
Yetim hakkı yedikçe tüy değil kıl biterse
Derisiyle birlikte hemen sıyırmak lazım
Cazibeli tavuklar çil horozu azdırmış
Her gördüğü çöplüğü piliçlere kazdırmış
Dünün cücüklerine anayasa yazdırmış
Kümes hayvanlarını tutup kayırmak lazım
Osman Onuktav
Kafkasi
23/04/2016
Osman Onuktav
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Zıt eşiyle anılır
Zıt eşiyle anılır
Hayatın her safhası zıt eşiyle anılır
Hep gülüp duruyorsan ağlamayı bir düşün
Dermanı bulunmayan dert çekilmez sanılır
Beyaz içinde kara, bağlamayı bir düşün
Kinle, nefret besleme aşk, sevgi saim olsun
Kararan dünyandaki aydınlık daim olsun
Haramdan uzak dur ki helâlin naim olsun
Şükür dualarınla çağlamayı bir düşün
Acı tatlı ne varsa kalbinle ikrâr eyle
Eksileri sıfırla artıları kâr eyle
Kes hızını savrulma ağırbaşla ar eyle
Düşler kur gerçekle çarp, sağlamayı bir düşün
Git geller arasında yorulmadan denge kur
Cesaretli olmayı önce korkulara sor
Hayırlara vesile kıl şer olmaktan uzak dur
Doğrulalarla yanlışı dağlamayı bir düşün
Kafkasi
03/01/2017
Osman Onuktav
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