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Refah Torlak

Yarım asrı çoktan devirmiş bir duygu adamı.
Güzel sanatlara gönül vermiş ve yoğrulmuş
Bazılarını da meslek edinmiş bir kişi.

Müzisyen & Besteci
Şair & Yazar – Çizer
Tasarımcı & Dekoratör

İrtibat kurmak isteyenler için ön yazışma adresleri
E – mail:   retor@mail.com  -  refahtorlak@mail.com

Sitemizde Şiirleri ve Şarkı sözleri paylaşılıyor.
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' Aşk Bilmecesi '

“ AŞK BİLMECESİ “

Yıldızlar parlarken Ay ışığında
Mecnunun zindandır her bir gecesi
Canlar cananına şarkılar yazar
Hasreti anlatır her bir hecesi

Zorludur aşk yolu sevda serüven
Yoluna çıkanın yok dinlencesi
Saplanır hançeri geçmez yarası
Bir türlü tükenmez aşk işkencesi

Sevenin sevilme garantisi yok
Gönülden bağlılık tek güvencesi
Öylesi karmaşık bir hali vardır
Nedense çözülmez aşk bilmecesi

Refah TORLAK  /  RETOR – 15 Ocak 2012

Refah Torlak
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' Atam '  /... Onsuz 72. Yıl

ATAM............
Her yıldönümünde gönlümüzde daha da bir yeşeriyorsun
Mekânın Cennet, kabrin nurlar içinde, ruhun şad olsun.

RETOR

Ülkemizin, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün
Atamızın huzurunda saygı ile eğiliyor,
Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.

Yılda bir kez de olsa Allah'ın izni ile
Kendilerine bu serbestliği, imkânları sunan
Büyük önder'e bir dakikalık saygı duruşunu
bile çok gören Bağnaz, Yobaz anlayışa da,
Vah, vah Yazıklar olsun diyorum.

Evet ne yazık ki bu yılda yine
Aynı manzaralarla karşılaştım.
Anma törenleri kapsamında ve
Saat 09.05' te Atamıza saygı duruşu için,
Sirenler çalarken, herkes bir taraflara
Koşuşturup duruyordu, onlarca kişiden
Yalnızca bir genç olduğu yerde çakılmışçasına
Saygı ile dikiliyordu. onlarca kişi ise,
Vurdumduymaz tavırlarla yürüyordu.

En çok içimi acıtan manzara ise,
Bir annenin ilkokul talebesi çocuğunun
Elinden tutup çekeleyerek götürmesi idi...! ...
Vah benim ülkemin yeni nesil geleceğine...! ...

Bundan böyle, bu ülke bunlara mı emanet olacak
Vatan sevgisi böyle mi aşılanacak yeni nesil'e.
Evet vah, vah ve Yazık, çok yazık.

10 Kasım 2010  saat: 12.00

Refah Torlak
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' Bir Rüya Gör...düm...üyorum '

“ BİR RÜYA GÖR/DÜM/ÜYORUM “

İçimizde Vatan aşkı, nasıl da sönmüş…
Hırsız soysuzlar lidermiş peşkeşçi önmüş
Her şeyimiz O Al Bayrak, çaputa dönmüş
Ruhunu yitirmiş sanki, millet bön,bönmüş

Kime her ne söylesen suratı gönmüş…
Has millet suret önünde eğilmiş çömmüş
Hızla yol alırmışız da yön meçhul yönmüş
Herkes ayrı rollerdeymiş artistmiş, jönmüş

Ampuller yandıkça yurdum, zifire gömmüş

(Bitsin artık bu kâbus uyanmak istiyorum)

Refah TORLAK  /  RETOR   29 Ekim 2011

Refah Torlak
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' Bu Yaz '

“ BU YAZ “

Bir başkası olmuşsun nedense bu yaz
Nedir bu tavırların, ne bu naz niyaz
Bakışların yaz günü, güneşte ayaz
İkilemle insanda kalır mı hiç haz

Bende mi yanlış var ki bana mı garaz
Gel de zehir olmasın, şu güzelim yaz
Bir şeyler çağrıştırır, bende bu araz
De çare arayalım, varsa bir maraz

Sensin anlamaz mısın, yaşantım da baz
Her şey gönlünce olsun, neşelen biraz
Bilmez misinki sensin benim için şaz
Böyle huzursuzlukla geçermi bu faz

Sen benim her şeyimsin yapma artık naz
Mevsim değil bu ömür bil sensiz olmaz
Seni kalbime yazdım, sende beni yaz
Seni anlatmak için ne söylesem az

Refah TORLAK  /  RETOR  Haziran 2011

Araz = Belirti, iz, bulgu, emare, ilinek

Maraz = İllet, sıhhatsizlik, hastalık, sakatlık

Garaz = Düşmanlık, husumet, öfke, nefret

Baz = Temel, esas

Şaz = Müstesna, istisnai, ayrı, kuraldışı,
          Benzersiz, farklı,

Faz = Evre, kademe, safha, aşama, basamak,
          Dönem, sezon,

Refah Torlak
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' Canımın cananı, Neden üşendi '

“ CANIMIN CANANI
                 NEDEN ÜŞENDİ “

Avare, asalak, divane, mecnun
Bilsen şu garibe ah neler dendi
Kalbini kimseler bilmedi onun
Sevgini ruhunda tek hissedendi

Yürekte hapsoldu bütün feryadım
Bil ki senden ayrı yalnız bedendi
Bir ömür harcadım hep adım, adım
Şu naçiz benliğim sanki gölgendi

Ben vardım bilmedin senin sur’unda
Sevdanın O fendi beni de yendi
Harcadım canımı senin uğrunda
O karasevdaya bedel ödendi

Gönül bahçem açık neden dermedin
Beni mutlu eden senin neşendi
Onca çırpınışa değer vermedin
Oysa rüyalarım ne kadar şendi

Dostlarım kınadı bir sen yermedin
Sabırla beklemek bana düşendi
O candan çağrıma bir kez ermedin
Canımın cananı neden üşendi

Refah TORLAK  /  RETOR –
28. Mart. 2011

Ermedin  / Ermek = Erişmek, Kavuşmak,
Uzanmak, Varmak, Yetişmek

Sur = Alınyazısı,
Hisar, Zırh, Siper, Burç,

Refah Torlak
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' Hain Aynalar '

“ HAİN AYNALAR “

Azrail’e destek, kim mutavassıt
Ruhumu çökertip, can’a mı kasıt
Tuz buz kırılası hain aynalar
Yüzümü değil şu ruhumu yansıt

 Refah TORLAK  /  RETOR  21 Haziran 2011

Refah Torlak
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'' İroniKalem ''

'' İroniKalem ''

Bu Alem başka Alem
Bu Kalem başka Kalem
Hiç Kaile alınmaz
Her ne dese el alem

Rfah TORLAK  /
Nam-ı Diğer: İroniKaleM
Aralık 2013

Refah Torlak
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' İşte Yaz Başı '

“ İŞTE YAZ BAŞI “

Yakamozlar göz kırpıyor denizde
O hırçın dalgalar artık durulmuş
Bir tek güneş yakar hep tepenizde
Azgın tabiata bir gem vurulmuş

Her ne kadar coşkuyla sevinseniz de
Anılar canlanmış yürek burulmuş
Koca bir kış ayrı hasretseniz de
Kuşlar orkestrası tekrar kurulmuş

Yaz aşkları gizli hep bünyenizde
Öyle özdeşleşmiş, sanki yoğrulmuş
Mevsimi hastaya benzetseniz de
Hazanda bükülen, beli doğrulmuş

Ilıman rüzgârla dans etseniz de
Nasılda yaşlanmış beden yorulmuş
Ne kadar zamana üzülseniz de
Geçmişe ne zaman hesap sorulmuş

Refah TORLAK  /  RETOR  04 Mayıs 2011

Refah Torlak
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' Kadim Dostum Can Tertip '

“ KADİM DOSTUM CAN TERTİP “

Yıllar sonra buluştuk, kadim dostum, can tertip
Hasretle bekliyorduk, geldi mutlu an tertip
Tüm benliğimi sardı, tatlı heyecan tertip

Gelişmeler olumsuz, gör ki sende yan tertip
Şu halleri gördükçe, kahrolur insan tertip
Bunlarla ülkemizin, hali perişan tertip

Yalçın dağlar zirvesi, saklı buluttan tertip
Bu ezgiler dökülür, bir dertli uttan tertip
Hiç ümit kesilir mi, söyle umuttan tertip

Söz etmek mümkün değil bir tek hoşnuttan tertip
Bu kadar ucuz mudur, O değerli can tertip
Şimdilerde boş yere, dökülüyor kan tertip

Daha ne kadar sürer, gafil hezeyan tertip
Hainler çok fütursuz bu nasıl beyan tertip
Aymazlık mı sabır mı nerde galeyan tertip

Refah TORLAK  /  RETOR   Haziran 2010

Refah Torlak
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' Kalkta Gör Atam '

“ KALKTA GÖR ATAM “

Aymazlık cehalet aldı yürüyor
Gafletle dalâlet hüküm sürüyor
Emanet ettiğin, gençlik çürüyor
Yaşanan garabet kalk ta gör Atam

İçimizde vira hain türüyor
Ülkeyi yıkıma kim götürüyor
Dinimi kullanan yobaz ürüyor
Hukuk yerle yeksan kalk ta gör Atam

Fırsatçılar faal defter dürüyor
Çanakçı, avene, hep süpürüyor
Düşmandan da beter kin tükürüyor
Kirletilen sathı kalk ta gör Atam

Hamail cehil’e fit üfürüyor
Ülkemi hainler sarıp bürüyor
Sağlam temelleri bir, bir kürüyor
Öngörün gerçekmiş kalk ta gör Atam

Yurtsever vatandaş can üzülüyor
Erdem’e hayalî, suç düzülüyor
Gözlerden içeri yaş süzülüyor
Ülkemde kaos var, kalk ta gör Atam

Dış güçler uzaktan kıs, kıs gülüyor
Millet sus pus olmuş, it höykürüyor
Garip hezeyanı kalk ta gör Atam
Ülkemin halini kalk ta gör Atam

Refah TORLAK  /  RETOR  04 Aralık 2011 saat: 22.00

Refah Torlak
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' KARŞILAMA '  /... Eserbank Ozanlar  ' Atışma mekânı ' İçin

“ KARŞILAMA “ /… 2

Hoş geldiniz şair dostlar hoş geldiniz siz ozanlar
Kalemiyle kuyu kazıp güzelce ezber bozanlar
Bazı, bazı uyuklayıp çıkarsa ilginç sazanlar
Her birini tokatlayıp uyandırırlar yazanlar

Kim kimi yolar bilinmez, yolunacak kazı yolun
Burası er meydanıdır Ozan dolu sağın solun
Sakın uyuyan olmayın uyandıran taraf olun
Seviyeli dörtlüklerle, sayfalarımıza dolun

Refah TORLAK  Nam-ı Diğer: RETOR
11. Temmuz. 2011

Facebook'ta  Eserbank  Ozanlar  ' Atışma mekânı ' İçin

Refah Torlak
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' Katlettim Onu '

“ KATLETTİM ONU “

Karasevdaya düştüm var mı dahası
Ona tahsis edildi, gönül sahası
Nedense şu nazının gelmiyor sonu
Hiçbir şeyle ölçülmez yoktur pahası

Artık canıma yetti yarin ezası
Ömrünü harcayanın bumu sezası
Öldürdüm yüreğimde katlettim onu
Yargıç hükmünü kessin neyse cezası

Refah TORLAK  /  RETOR   Haziran 2011

Refah Torlak
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'' Mehmedim Çanakkale de ''

©
 ’’ MEHMEDİM ÇANAKKALE DE  ’’

Allah, Allah sesleriyle inledi Arş’ın
Gözünü kırpmadan gittin, düşmana karşın
Metrekareye düşerken altı bin kurşun
Vatana sur oldu dimdik, O mert duruşun

Kepenklerini kapattı aynalı çarşın
Toplar hazırlandı, menzil, bilmem kaç arşın
Ebedi tarihe geçti, hesap soruşun
Yurduna göz dikenlere tokat vuruşun

Kara yağız, fidan gibi, esmer, sarışın
Şehit kanıyla sulandı, her bir karışın
Asır değil bin yıllara ulaşsa yaşın
Tarihe mal oldun artık dillerde marşın

Çanakkale’den girdiler, yurt sahasına
Geçilmez dedin, kanınla, can pahasına
Set çektin, kalleş düşmanın ihtirasına
Bütün dünya şahit oldu, mert'in hasına

Mehmedim, Şehidim, dönmedi arkasına
Yiğitçe daldı ateşin tam ortasına
Bir kuru tayınla yarım çorba tasına
Tüm dünya hayran kahraman Türk dehasına

                     Refah TORLAK - 10. 10. 2011

Refah Torlak
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' Ne Yaparsan Sana Kâr '

“ NE YAPARSAN SANA KÂR “

Huzurlu bir hayat düşler dururum
Hayaller kurarken burulmadığım
Bir taltif bir takdir bekler gururum
Bir kahpe kurşuna vurulmadığım

Bir tek gün isterim dertsiz sorunsuz
Şöyle uzanıp ta hiç düşünmeden
Bilirim yaşamak olmaz orunsuz
Karakış geçer mi hiç üşünmeden

Dünyanın kanunu böyle yazılmış
Beden olgunlaşmaz hiç aşınmadan
İnsanlar doğarken kabri kazılmış
Ne yaparsan sana kâr taşınmadan

Refah TORLAK  /  RETOR  21 Ekim 2011

Orun = Görev, vazife, meşgale,
              İş, emek, mevki, ödev

Refah Torlak
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' NOKTA '... Hicviye...

“ NOKTA “  /... Hicviye

Yazarsak hiç sonu yokta
Bütün millet zaten şokta
Yazılacak çok şey varda
Yazanların burnu..okta

Unutma kafana sok ta
Nokta, nokta, nokta, NOKTA.

Kelimeler hazır, çokta
İstifleniyor blokta
Bütün sözler blokeli
Söylenecek bir söz yokta

Unutma kafana sok ta
Nokta, nokta, nokta, NOKTA.

Refah TORLAK  /  RETOR   24 Ocak 2010

Dipnot:
Makalelerimi yayımladığım bazı köşeler,
İnternet Siteleri, Gazeteler, Bloglar ve
facebook sayfalarımda yazmak isteyip
vacip olduğu halde yazamadığım ve
Fazla detaya giremeden kısa kesmek
zorunda kaldığım yazılarımda
Dipnot olarak kullandığım şiirsel bir çalışmadır (Hicviye)
Gazetecilerin ve yazarların bastırıldığı bir ortamda
Yazarların eleştirel makalelerini hazmedemeyen
bir anlayış başımızda iken maalesef durum bu.

Herhangi bir İmalı makale sonunda ise kısaca

“ NOKTA. Söylenecek bir söz yokta “ yada

“ NOKTA. Söylenecek başka söz yokta “

Diyerek bitiririm.

Yani...
Yazmanın hele, hele iktidara muhalif yazılar yazmanın
Büyük cesaret istediği ve maalesef
Yazarların diken üstünde olduğu şu zamanda

Serbest yazar / RETOR  imzası ile yazdığım
Makalelerimden gerekli gördüklerime dipnot olarak
eklediğim ironik ve hicivsel bir çalışmadır.

Refah Torlak
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' Olursun '

“ OLURSUN “

Meşakkatle dünyaya, teşrif edersin
Ana, baba, eş dosta, sevinç olursun
Çözülmez bilmecedir,hayat denen şey
Bazen kasvetli, bazen, erinç olursun

Kendini yetiştirir olgunlaşırsan
Takdiri şayan saygın, edinç olursun
Mutlaka olmalıdır, temelin sağlam
Kâh-i marazlar sarar, kâh dinç olursun

İnişli çıkışlı hep, ağırlıklarla
Dünyanın yüküne sen, bir vinç olursun
Ayak uyduramazsan zayıf kalırsan
Sorunlara gömülür, sen linç olursun

Zamanı doldurursun, çeker gidersin
Sevenlerine elem, ezinç olursun
Ardında bir eser, iz, bırakamazsan
Esami’n okunmaz da, bir hiç olursun

Refah TORLAK  /  RETOR    05 Kasım 2011

Refah Torlak
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' Öyle Yaratmış Rabbim '

“ ÖYLE YARATMIŞ RABBİM “

Gocunana ortaya, bütün itabım
Ne gerçeği gizleme, ne kaçırışmış
Okumayı bilene, iyi kitabım
Bakmayın hırpalanmış, cildim kırışmış

Anlamak isteyene, sözüm hitabım
Bir rivayete göre, bu bir yarışmış
Yıllarca emek verdim, artık bîtabım
Hep diyalogsuzluktan, dünya karışmış

Yüreğime yerleşmiş, kutsal kitabım
Bir ömür sürdü sürer, ne yakarışmış
Öyle yaratmış Rabbim, bu benim tabı’m
Bedenim şu nefsimle, ancak barışmış

Refah TORLAK  /  RETOR

İtabım  /  İtap = Azarlama, paylama, çıkışma
Tabım  /  Tabı = Karakter, ıra, huy, mizaç

“ Şiir aynı zamanda bir çapraz kafiye örneğidir ”

Refah Torlak
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' Riya Başa Taç Edilir, Sevda Kınanır '

“ RİYA BAŞA TAÇ EDİLİR,
                        SEVDA KINANIR “

Yazılmış bir kara yazı sabit silinmez
Ömrünü harcasan kadir kıymet bilinmez
Gönül çaresizdir zorla akıl çelinmez
Bu mu insanlık insafa neden gelinmez

Böyle sensiz bir yaşantı, içime sinmez
Yokluğunda bir an olsun gözyaşım dinmez
Canan şu gönül tahtına çıkmışsa inmez
Mutluluk arayan kalpler, boşa didinmez

Riya başa taç edilir, sevda kınanır
Dostlar şu halimi görse nasıl inanır
Aşıkta sadakat demek böyle sınanır
Bilmez mi bizde canana canlar adanır

Sevgili nazlanmaları, vuslat mı sanır
Yürekler yandıkça elbet, aşka susanır
Şu can cananını acep, yanlış mı tanır
Seven yürek sevdiğinden nasıl usanır

Refah TORLAK  /  RETOR   24 Eylül 2011

Refah Torlak
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' Sanal Dostlarım '  /...

“ SANAL DOSTLARIM “

Ah nice gönüllerde, yer ettim, varım
Parsel, parsel bölündü, gönül diyarım
Herkese kucak açtım, şaştı miyarım
Bir çığ gibi büyüdü, sanal dostlarım

Öyle içten samimi, nasıl kıyarım
Bazen bir başkasında, kaldı bi yarım
Acep onlar mı sahte, ben mi hıyarım
Aklımı çeldiler hep, sanal dostlarım

Bazısı dozu aşar, candan bıkarım
Böylesi yakınlığı, göstermez karım
Sabır da kâr etmez hiç, deli çıkarım
Cana candan da yakın sanal dostlarım

Her gün ayrı ağızdan övgü duyarım
Herkesin nabzı neyse, ona uyarım
Kimi hüsranla bitip, kalsa da yarım
Mazide anı oldu sanal dostlarım

Kimi musallat, sanır, beyin yıkarım
Eğer ki hak etmişse, lâfı tıkarım
Kimi çok ölçülüdür, sever sayarım
Kimi özgün, kimi yoz sanal dostlarım

Kimi soğuk nevale, üşür buyarım
Bir nedeni vardır der, saygı duyarım
Bazen ısıtır onu, tatlı uyarı’m
Değişkendir çeşitli, sanal dostlarım

Kimi mazide kaldı, terk etti erken
Bir haber de vermedi, çekip giderken
Kimi birden kayboldu, canımsın derken
Yürekte yara oldu, sanal dostlarım

Nadiren bazıları, gerçeğe döner
Verimli dostlukları, herkese öner
Zaten sahte balonlar, pek çabuk söner
Gelen giden sınırsız, sanal dostlarım

Refah TORLAK  /  RETOR – 01. Nisan. 2011

Dipnot:
Sanal ortamdaki sahte ve yapay  dostluklara atfen yazılmıştır.
Tabiî ki yaşandığı vurgulanıp anlatılanlar gibi şiir de sanaldır.

Refah Torlak
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' Sen Uyandırdın '

“ SEN UYANDIRDIN “

Yıllarca uyumuş yalan aşklarla
Bezgindi gönlümü şaha kaldırdın
Yediğim darbeler sersem etmişti
Bıkmıştım hayattan sen tat aldırdın

Sildirdin maziyi nasıl kandırdın
Bana O kelimeyi tekrar andırdın
Şu bezgin bağrımı yine yandırdın
Uyuyan gönlümü, sen uyandırdın

Refah TORLAK  /  RETOR   21 Ekim 2011

Refah Torlak
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'' Sıla ''... Türkü Formunda Fantezi

‘’ SILA ‘’   ©

Hasreti eklendi geçen her yıla…
Burnumda tüter oldu yar, yar Sıla…
Yeter olsun yeter bu fasıla… Ah
Aaah… Gel Sıla, Sıla…   / 2

Ayrılık tak etti bak şu canıma…
Ya gelem ya da sen gel yar yanıma…
Gâvur gızı girmesin kanıma… Ah
Aaah… Gel sıla, Sıla…   / 2

Herkes bilmez kasvetli yâd elleri…
Nasır tutmuş tezeneden elleri…
Kaç kez koptu dertli sazın telleri…
Aaah… Yar Sıla, Sıla…    / 2

Köy düğünlerinde Zurna ve Davul…
Merada meleşen Kuzu sesleri…
Bahar yeli gibi O nefesleri…
Aaah… (Çook…)  Özledim Sıla…    / 2

Yurdumun ah O mis Toprak kokusu…
Sevgi yumağıyla örgü dokusu…
Seher vakti nemli Sis’i ve Pus’u…
Aaah… (Çook…)  Özledim Sıla…    / 2

Söz & Müzik: Refah TORLAK
02. 06. 2010 ©

Refah Torlak
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' Sivil Topluma Davet '

“ SİVİL TOPLUMA DAVET “

Haydi davranın artık, hanımlar ve de beyler
Seslerini duyurmak, isteyen tüm bireyler
Her zaman cılız kalır, boşuna gönül eyler
El ele veren toplum, her şeyi güzel eyler

RETOR... 24 Şubat 2011

Dipnot: Naçizane katkı sunmaya çalıştığım
Sivil toplum diyalog merkezi’nin

www.siviltoplummerkezi.com sitesinde

Giriş makalesi olarak yazdığım bir yazımda,
Siteye katılım ile bilinçli toplum için
İşbirliğine davet amacıyla oluşturduğum bir dörtlüktür.

Makalenin linki İse:

http:siviltoplummerkezi.com/makaledetayi/691/refah-torlak

Refah Torlak
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' T/Ç/orba Yasa '  /...

“ T/Ç/ORBA YASA “

Yasa girdi torbaya
Döndü çeşni çorbaya
Ne çıkarsa bahtına
İşler kaldı zorbaya

Biraz canlansın diye
Çok bekledi piyasa
Gelir kaynağı yoksa
Nasıl dolacak kasa

Bu acep kime hizmet
Bir de millet anlasa
Eğer beklenti buysa
Al sana torba yasa

Merak edip sonucu
Kimse etmesin tasa
Ne olurdu dersiniz
Eğer onay çıkmasa

Başımızdakilerin
Hazır elinde asa
Böyle rahat olur mu
Uygun ortam olmasa

Milleti düşünmeden
Gark eylediler yas’a
Tüm avene ambarı
Doldurdu tıka basa

Bilinçlense de millet
Bir önünü tıkasa
Pisliği temizlenmez
Yıllar yılı yıkasa

Uyuşturuldu millet
Nasılsa yer sallasa
Sumen altında masa
Al sana torba yasa

Refah TORLAK  /  RETOR

Refah Torlak
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' Umutlarım Tükendi Bitti '  TSM.

“ UMUTLARIM
                TÜKENDİ BİTTİ “  /... TSM.

Gülmedi şu kem talihim gülmedi gitti
Sensiz her an ecel gibi, sanki vakitti
Azrail’le mi yapılmış, nasıl akitti…
Bir bilsen ki benliğimde ne canlar yitti

Umutlarım… umutlarım… tükendi bitti…  2  /  NAKARAT

Beni bu garip hallere kader mi itti…
Şu beden senin uğrunda canı eskitti   /   2

Umutlarım… umutlarım… tükendi bitti…  2  /  NAKARAT

İblis mi karıştı acep kimler fasitti…
Oysa mutluluk ne yakın nede basitti   /   2

Umutlarım… umutlarım… tükendi bitti…  2  /  NAKARAT

Söz & Müzik: Refah TORLAK  21 Haziran 2011

Refah Torlak
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' Yudum, Yudum '

“ YUDUM, YUDUM “

Bıraktığın O veda mektubunu okudum
Her kelime hüznünü sindirdim yudum, yudum
Tüm senli anıları yüreğime dokudum
Kabus dolu geceler sanma sensiz uyudum

Refah TORLAK  /  RETOR  Haziran 2011

Refah Torlak
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" Aden Hira "... Akrostiş 1

“ADEN HİRA “  /… Akrostiş 1

Allah’ımız Bahşetti
Dünyamıza hoş geldin
Ellerin yumuk, yumuk
Nur yüzlü minnoş geldin

Hani mutluluk denir ya
İşte O olmalısın sen
Rüya gibisin her şeysin
Anlatılamaz bir bilsen

Refah TORLAK

(Dededen Toruna)

Refah Torlak
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" Aden Hira "... Akrostiş 2

“ ADEN HİRA “ /… Akrostiş 2

Aklımızı baştan aldın
Dünyamızı başa çaldın
En kıymetlimiz oldun da
Nasıl gönlümüze daldın

Haylaz seni seni haylaz
İcraatlar hep yaramaz
Renkli dünyamızın gülü
Asla yerinde duramaz

Refah TORLAK

(Dededen Toruna)

Refah Torlak
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" Aden Hira "... Akrostiş 3

“ ADEN HİRA “ /… Akrostiş 3

Aklımızı aldın baştan
Dünya bize de sil baştan
En güzel O duygulara
Nazlanıyorsun yavaştan

Hayatımıza bir girdin
İhtiyarladık dedirttin
Rabbe salavat getirttin
Ana Babayı delirttin

Refah TORLAK

(Dededen Toruna)

Refah Torlak
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" Adını sen koy! ..."

Ülkeyi bürümüş bir hırs, dalâlet
Beyinler çürümüş bu nasıl gaflet
İster haram eyle, ister helâl et...
Bu gidiş nereye, neye delâlet

Refah TORLAK / 01. 03. 2016

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

" ANKARA "... Kucak açar Ankara

" ANKARA " Usulü Curcuna
(Kucak açar Ankara)

Yerleşmişte sinesine...
Kulak verir her sesine...
Her an taze kan pompalar
Can verir tüm ülkesine...

Yurdumun her bölgesine...
Kucak açar ANKARA...
Yurdumun her köşesine...
Kucak açar ANKARA...

Önem verir derdine...
Saygılıdır her Din'e...
Ülkemin her ferdine...
Kucak açar ANKARA...

Ülkemin kurucusu...
Atam yatar bağrında...
Şaşmaz ilkeleriyle...
Güç verir her çağrında...

Yurduma ışık saçar...
Kucak açar ANKARA...
Yurduma ışık saçar...
Kucak açar ANKARA...

Söz & Müzik: Refah TORLAK.  ©

28 Aralık 2015

Refah Torlak
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" Ankara "... TSM. Usulü Curcuna 10-8 ©

" ANKARA " TSM. - Usulü Curcuna

Yerleşmişte sinesine...
Kulak verir her sesine...
Her an taze kan pompalar
Can verir tüm ülkesine...

Yurdumun her bölgesine...
Kucak açar ANKARA...
Yurdumun her köşesine...
Kucak açar ANKARA...

Önem verir derdine...
Saygılıdır her Din'e...
Ülkemin her ferdine...
Kucak açar ANKARA...

Ülkemin kurucusu...
Atam yatar bağrında...
Şaşmaz ilkeleriyle...
Güç verir her çağrında...

Yurduma ışık saçar...
Kucak açar ANKARA...
Yurduma ışık saçar...
Kucak açar ANKARA...

Söz & Müzik: Refah TORLAK.  ©

28 Aralık 2015

Refah Torlak
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" Artık vakti gelmiştir, Bu pisliği yuma'nın " ©

ARTIK VAKTİ GELMİŞTİR,
BU PİSLİĞİ YUMA’NIN… ©

Hainlere oy verip, bir menfaat umanın…
Yaşananları görüp, ısrarla göz yuman’ın…
Destekle çanak tutan, arsız ortak kumanın…
*
Müsebbibi kimlerse, ülkemdeki dumanın…
Soyları kurutulsun, kî şu ülkem kurtulsun,
Artık vakti gelmiştir bu pisliği yuma’nın.

Refah TORLAK  /  Nam-ı Diğer: RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

" ATAM'A " Ülkemizin Kurucusu ve Değişmez Lideri

" ATAM’A "  Ülkemizin Kurucusu ve Değişmez Lideri
*
Otuzsekizden beri… bizlere yasaklısın…
Bütün dünya hayranın yüreklerde saklısın
Nutkunda bahsettiğin öngörüler hep çıktı
Ezelden ebet’e dek, her ne desen haklısın
*
Yalnız ülkemiz değil, halâ hiçbir ülkeye…
Senin gibi bir lider, gelmedi, gelmeyecek
Mukayese edilmez, herkes haddini bilsin
Bir başka lider sesi, asla yükselmeyecek
*
Refah TORLAK  /  Nam-ı Diğer; RETOR
*
*
Dipnot;
*
Daima kalbimizde, içimizdesin ve…
Her 10 Kasım da yeniden yeşeriyorsun içimizde
Sen bizlere eşsiz bir ülke bıraktın ve bizleri aydınlattın,
*
Yüce Rabbimiz de sana Cennetini açsın ve…
Dilerim ki, sonsuz Nur ışığıyla aydınlatsın.
*
Ruhun şad, mekânın Cennet olsun, sen rahat uyu
Emanetine hıyanet etme gayretindeki hainler de
Er geç Müstahakkını bulacak ve helâk olacaktır.

Refah Torlak
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" Atamızı Anıyoruz "... 10 Kasım ©

" Atamızı Anıyoruz "... 10 Kasım ©

Bir on kasım günü daha, Atamızı anıyoruz
Onun ile gururluyuz yokluğuna yanıyoruz

Millet uyurgezer olmuş gafletten utanıyoruz
Düşmüş hainin peşine, bizler ona yanıyoruz

Öyle bir tuzak kurulmuş, idareci sanıyoruz
Konuşmak bile yasaklı hep içe kapanıyoruz

Sahte maskeler hep düştü gördük kime kanıyoruz
İçimizde beslenen tüm hainleri tanıyoruz

Türk milleti sabırlıdır, sabırla sınanıyoruz
Hesap günü de gelecek şüphesiz inanıyoruz

Refah TORLAK. /

Yokluğunun 78. yılı
Çok Özleniyorsun ATAM.

Refah Torlak
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" Atamızı Anıyoruz "... 19 Mayıs  ©

" Atamızı Anıyoruz "... 19 Mayıs ©

Bir ondokuz mayıs daha Atamızı anıyoruz
Onun ile gururluyuz yokluğuna yanıyoruz

Millet uyurgezer olmuş gafletten utanıyoruz
Düşmüş hainin peşine, bizler ona yanıyoruz

Öyle bir tuzak kurulmuş, idareci sanıyoruz
Konuşmak bile yasaklı hep içe kapanıyoruz

Sahte maskeler hep düştü gördük kime kanıyoruz
İçimizde beslenen tüm hainleri tanıyoruz

Türk milleti sabırlıdır, sabırla sınanıyoruz
Hesap günü de gelecek şüphesiz inanıyoruz

Refah TORLAK.

Refah Torlak
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" Babacığım "

BABACIĞIM…

Sen benim en güçlü dayanağım
Rabbimden sonra tek güvendiğim
Sarıp sarmalayan sığınağım…
.
Daim Öğretmenim, Danışmanım
Heybetli koca bir Dağ gibiydin
Arkamda, sırtımı dayadığım
.
Artık gerçek bir toprak yığını
Küçücük bir tepecikte olsan
.
BİLİYORUM Kİ…

Tüm maneviyatınla Dağ değil
Sıradağlar gibi arkamdasın…
Her zaman içimdesin Kalbimde
Benliğimde kanımda canımdasın
.
Manevi enerjinle, gücünle…
Şüphem yok, sen her an yanımdasın
İçimde, ruhunla ruhumdasın
.
MANEN HEP BENİMLESİN…

Bedenen bu Dünyadan göç ettin
Bedensiz, bir başka tanımdasın
Dilerim Muhammedle birlikte…
Cennette  Rabbin huzurundasın

    Refah TORLAK / 19 Haziran 2016
    Saat: 12:00 – 13:30
    Babalar gününde yazılmıştır.

Refah Torlak
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" Beni anladığınızda büyük ihtimalle ben olmayacağım "

Beni anladığınızda büyük ihtimalle ben olmayacağım.
Hani oradan buradan lodos, poyraz vb. eser durur ya...
Hah, işte tam da öyle bir şey, yani... Eser'ekli biriyimdir.
*
Her an bir şeyler karalar dururum da şimdilerde saçmalık,
Hangi yönden ne şekilde bilemem de ben gittikten sonra eser! .
*
Meltem gibi yumuşak mı, Fırtına, Kasırga mı olur bilemem.
Esinti eser, tutulabilir mi onu hiç bilemem ama... Her şey O
Esintiler de saklı, tutup ta içinden çıkarıp alabilene ne mutlu.
Refah TORLAK / Nam-ı Diğer: RETOR.

Refah Torlak
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" Bir Barış Güvercini "  Var mısınız Tüm Dünya

*** BİR BARIŞ GÜVERCİNİ ***   ©
“ VAR MISINIZ TÜM DÜNYA “ 

Var mısınız tüm dünya, ortak karar alınsın
Bir barış güvercini, gökyüzüne salınsın…
Bütün insanlık için, ortak bir marş çalınsın
Tüm sınırlar açılsın, hep dost, kardeş kalınsın

O barış güvercini, dünya turuna çıksın…
Hoş sedalı göklerde, özgürce kanat çırpsın
Kin, nefret ve düşmanlık, kötü ne varsa yıksın
Dostluk ile yoğrulmuş, geleceğe göz kırpsın

Şu Barış güvercini, zalimce vurulmasın
Hayaller yok edilip, yürekler burulmasın
Küçük kırgınlıkların, üstünde durulmasın
Birbirinin üstüne, üstünlük kurulmasın

Refah TORLAK  /  Nam-ı Diğer; RETOR

10. 09. 2016 Saat: 12:30

Refah Torlak
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" Bir Felaket Geliyor "  ©

“ BİR FELÂKET GELİYOR! . “ ©

Tehlike yaklaşmakta
Riziko yükseliyor
Doğal, belki de yapay! .
Bir felâket geliyor…

Kıyılarda oturup
Sahilde bulunanlar
Deprem riski taşıyan
Bölgelerde olanlar

Selde korunması zor
Çukurda oturanlar
Heyelana müsait
Dağ bayırda duranlar

Keyfen ve iş icabı
Denizde çok kalanlar
Fırtınaya, hortuma
Uygun açık alanlar

Temkinli olmayıp ta
Hiç uğruna yananlar
Bunların dışındaki
Bir şey olmaz sananlar

Hazırlıklı olalım
Tükeniyor zamanlar
Zararsız atlatalım
Zorlansın tüm imkânlar

Vakit çok geç olmadan
Uyanın ey insanlar
Ben yazar söylerim de
Acep beni kim anlar

İnanan inansınlar
İster yalan sansınlar
Söylerdi bir zamanlar
Sağ kalanlar ansınlar

Belki yerden yükselir
Belki göklerden gelir
Belki insan elinden! .
Bilmem nasıl düzelir

Ne bölge ne ülkedir
Dünyadır muhatabı
Vazgeç genle oynama
Dikkate al bitabı

https://www.antoloji.com
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Yalnız onda yazılı
İnsanlığa hitabı
Tek bir Yaratan vardır
Oku kutsal kitabı

Refah TORLAK / RETOR

DİPNOT:
Öncelikle muhakemesini iyi yaparak…
Dilediğinizce algılayıp yorumlayabilirsiniz.

Bu bir öngörü, hissiyat olabilir ama asla…
Falcılık, müneccimlik, ahkâm kesme değildir.
Olası felâketlere karşı hazırlıklı olmak adına
Uyarı mahiyetinde bir makale olarak yazılmış
Fakat yanlış algılanabilir endişesi ile kısaltılıp,
Şiirselleştirilerek özet halinde paylaşılmıştır

Refah Torlak
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" Bir zamanlar İstanbul " TSM.

“ BİR ZAMANLAR İSTANBUL “  ©
***   ***   * Usulü: Semai *   ***   ***

Bir zamanlar… İstanbul… / 2
Sessiz… Sakin… Ne güzeldi…

Anılar… Canlandıkça…  / 2
Özlemler… Dile geldi…

O hali… Nağme oldu…////////// “Meyan”
Duygulu şarkılar…da…///////// Nakarat
İçin, için… Ağlıyor…///////////////////(2)
Resimleri… Duvar…da…/////////////////////

Bir zamanlar… İstanbul… / 2
Sessiz… Sakin… Ne güzeldi…

Anılar… Canlandıkça…  / 2
Özlemler… Dile geldi…
İstanbul… Nağme oldu…/////// “Meyan”
Duygulu şarkılar…da…///////// Nakarat
İçin, için… Ağlıyor…///////////////////(2)
Resimleri… Duvar…da…/////////////////////

Söz & Müzik: Refah TORLAK.
12. 10. 2016

Refah Torlak
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" Bu ülke böyle miydi? "

“ BU ÜLKE BÖYLEMİYDİ? “

Fikirler hep uyarsız
Milletimiz duyarsız
Neye hizmet ederse
Baştakiler ayarsız

Birbirine karıştı
At iziyle İt izi
Söylemler hep riyakâr
Bir muamma dehlizi

Bu millete ne oldu
Uyuşturdular bizi
Hainler içimizde
Yok etti sevgimizi

Oyunlar sergilenir
Peş  peşe dizi, dizi
Her şeyler ayan beyan
Kalmadı sırrı gizi

Nasıl ıslah olacak
Beyinlerdeki erör
Türlü isim altında
Üretiliyor terör

Her  gün farklı yerlerden
Hep şehitler geliyor
Yurdun dört bir yanından
Ağıtlar yükseliyor

Gencecik O fidanlar
Bağrımızı deliyor
Ülke bir yangın yeri
Hain akıl çeliyor

Bir kaostur gidiyor
Asker polis tetikte
Bu nasıl insanlıktır
Yeri var mı etikte

Bu ülke böyle miydi
Oldu tam bir kan gölü
Bombaları tuzaklar
Hain, şerefsiz dölü

Kendi başını yesin
Her kim ise sebebi
Ne söylense müstahak
Zaten yoktur edebi

https://www.antoloji.com
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Refah TORLAK  /  Nam-ı Diğer: RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

" Bulaştık bir Lanet’e "

" BULAŞTIK BİR LÂNET’E
*
Bulaştık bir Lânet’e
Gideriz Kıyamete "
Ar namusu bıraktık
Mecliste Emanete
***
Vekiller de fos çıktı
Güvendik Keramete
Kendi düşen ağlamaz
Gerek yok Nedamete
*
Refah TORLAK / Nam-ı Diğer; RETOR

Refah Torlak
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" Endamı Şahaneler, Camiler, Minareler "

ENDAMI ŞAHANELER,
CAMİLER MİNARELER ©

*
Yazda Kışta Hazanda,
Mübarek Ramazanda
Vakti hatırlatıyor…
Okunan her ezanda

Endamı şahaneler
Camiler Minareler

Tam on bir ay hasretle
İçin, için yanıyor…
Hangi vakit boş kalsa
Rabbinden utanıyor

Mübarek Ramazana
Aşkla hazırlanıyor
Şavk ile boyanıyor
Pırıl, pırıl yanıyor

Nurla aydınlanıyor
Rahmetle yıkanıyor
Kul’a mağfiret için
Bolca imkân tanıyor

Endamı şahaneler
Camiler Minareler

Beş vakit hatırlatır
Davetlidir her beşer
Mübarek haneler de
Arın rahmetle yeşer

Cennet yolunu açar
Yoluna nurlar döşer
Unutma ki bu yola…
Gerçek müminler düşer

Beş vakit davet eder
O mübarek haneler
Endamı şahaneler
Camiler Minareler

Endamı şahaneler
Camiler Minareler

Refah TORLAK / RETOR
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" Gönlünde yerim var mı "

Gönlünde yerim var mı ne olur doğru söyle
Gönlünde yerim var mı ne olur bir kez söyle
Sen aşk okulu olsan önce ben kaydolurum
Bu nasıl melankoli yaşam olur mu böyle
Ciğerimden kalbime her an seni solurum

 Refah TORLAK / RETOR

Refah Torlak
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" Hasretlik "  ©

“ HASRETLİK “  ©

Şikayet etme dostum
Hasretlik sanki nedir
Olsa, olsa birkaç gün
Üç beş aydır, senedir

Ne kadar uzak kalsan
Sonunda kucaklarsın
Gerçek hasretliği sen
Kaybedince anlarsın

Refah TORLAK

Refah Torlak
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" Haydi girin Kol kola " 2

“ HAYDİ GİRİN KOL KOLA “
.
Millet böyle istiyor, haydi girin kol kola
Hizmet aşkı içinde, birlikte çıkın yola
Ne renk ne dil ne köken, Irk Din diye ayrım yok
Kardeşçe kucaklaşın, sapmayın sağa sola
.
Sahte Din sevdalısı, ister Türklük kaybola
Kurtuluş gazasıdır, haydi mübarek ola
Hedefiniz bellidir, Atatürk ilkeleri
Gelişmişlik, aydınlık, onu diline dola
.
Sakın ha karıştırma, Din siyaset ayrıdır
Hayaller, özentiler, bunlar hepsi bayrıdır
Vatanına sahip çık, her şey ondan gayrıdır
Hak hukuk ve adalet, bu herkesin hayrıdır
.
Vatanımız burası, başka bir Türkiye yok
Türkiye hepimizin, bunu O kafana sok
Ülke talan edildi, nakitler dışta stok
Kimler ne derse desin, yalana karnımız tok
.
Yönetime soyunan, art niyet, pis emelli
Doymaz haris harami, cani ruh, kanlı elli
Hepsi deşifre oldu, artık hainler belli
Bu ülke de yeri yok, defet gitsin temelli
.
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" HAYIR, Hayıır, Hayıırr...

“ HAYIR, HAYIIR, HAYIIIRR “

Her işte vardır ama bu işte yoktur HAYIRR…
Ayıl da bak kardeşim doğru, yanlışı AYIR
Yılmadan savaşarak, aşılacak bu BAYIR…
Irgat’a ırgat olmak, bize getirmez HAYIR
Rızasız bahçelerin gülü derilmez HAYIRRR

&&&

Asla Kul’a kul olma, önce kendini KAYIR.
Türkiye Cumhuriyet, başka rejime HAYIR
Atam sana mahcubuz memleket oldu ÇAYIR
Mümkün değil onay yok Hayır Bin kez de HAYIR

&&&

Tek adamcılığa da Başkanlığa da HAYIIR
Cumhuriyet battı mı başka rejime HAYIR
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" Herkes Bizi Kaldıramaz "  ©

" HERKES BİZİ KALDIRAMAZ " ©

O Nafile eylemlerle
Zorla kapı çaldıramaz
Öyle masal söylemlerle
Boş hayale daldıramaz

Bizler ne kör ne sağırız
Kimse kolay saldıramaz
Çünkü, biz biraz ağırız
Herkes bizi kaldıramaz

Refah TORLAK  Nam-ı Diğer: RETOR
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" HÜVEYDA " Öter Bülbül’ü Şeyda ©

*** HÜVEYDA ***
“ Öter Bülbül’ü Şeyda “ ©

Men etsen yasaklasan
Eğer olmuşsa peyda
Her ne yapsan saklasan
Öter Bülbül’ü Şeyda

Karalasan, aklasan
Fıtratındadır Ceyda
Her neyi pasaklasan
Gizlesen de hüveyda

Refah TORLAK
Nam-ı Diğer; RETOR

(Bir çapraz kafiye çalışması)

Hüveyda = Belli, açık, sarih, aşikar.

Şeyda = Aşk çılgını, aşk tutkunu.

Şeyda Bülbülü = Ötüşü acı, acı ve
                     Dillere destan Bülbül.

Ceyda = Yararlı, herkese iyilik yapan,
               İnce, uzun boyunlu ve güzel.

Fıtrat = Yaradılış, karakter, özellik.
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" ilgilenenlere"... Yobaz anlayış! .

Gaziantep de Müslüman olmadıkları için
Gâvur diye Turistleri kovuyorlar! .

“ İLGİLENENLERE “... Yobaz anlayış

Aydınlıklar ülkesi! . Kimse sana inanmaz.
İşte bizim halimiz, İki kalas bir yobaz,
Sen ağzınla kuş tutsan Dünya bunu alır baz

Dipnot:
Bizde bu tür yobazlar ve bu anlayış oldukça…
Bir adım daha ileri gidebilmemiz mümkün değildir.

YAZIK ÇOK YAZIK.
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" Kalleş Yine..."

" Kalleş Yine..."

Söz vatansa ben de ahkâm keserim
Rüzgâr değil, Kasırgaca eserim
Gidiş hayra değil ya Allah kerim
Kalleş yine yürekleri d/ağlattı…
***
Tüm benliği sardı gitmez kederim
Kimse tınmaz ama ben hissederim
Hain canilere, hayret ederim…
Kime kulluk etti de rant s/ağlattı…
***
Refah TORLAK 18. 12. 2017 saat; 18:00
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" Kimin varsa İhtiyacı " İronik bir çalışma

Güzel besteler bekliyorsunuz da…

Bir de pazarlamayı becerebilsek.

Kimin varsa ihtiyacı
İnan herkes bedavacı,
Kimseleri kıramayız
O da bize verir acı.

Refah TORLAK  /  RETOR

İronik bir çalışma
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" Kucak açar ANKARA "... Bestelenmiştir...

" Kucak açar ANKARA " Usulü Curcuna

Yerleşmişte sinesine...
Kulak verir her sesine...
Her an taze kan pompalar
Can verir tüm ülkesine...

Yurdumun her bölgesine...
Kucak açar ANKARA...
Yurdumun her köşesine...
Kucak açar ANKARA...

Önem verir derdine...
Saygılıdır her Din'e...
Ülkemin her ferdine...
Kucak açar ANKARA...

Ülkemin kurucusu...
Atam yatar bağrında...
Şaşmaz ilkeleriyle...
Güç verir her çağrında...

Yurduma ışık saçar...
Kucak açar ANKARA...
Yurduma ışık saçar...
Kucak açar ANKARA...

Söz & Müzik: Refah TORLAK.  ©

28 Aralık 2015
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" Kutlama 2013 "

Tüm dost ve arkadaşlarımın,
Takipçilerimin ve sevenlerimin,

O ince ruhlu, üretken şair, besteci ve
Müzisyen kardeşlerimin,

Değerli Sanatçı dostlarımın yeni yılını kutlar,

Tüm sevdikleri ile birlikte sağlıklı, sıhhatli,
Huzur ve mutluluk dolu, bol ilhamlı
Nice yeni yıllara ulaşmalarını dilerim.

Şair – Yazar & Bestekâr  Refah TORLAK

“ Nam-ı diğer: RETOR “
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" Minik Sevgilim "

“ MİNİK SEVGİLİM “

Her anımız mutluluk, ayrı bir filim
Yokluğunda hep onu, zikreder dilim
Sanki ona doğuştan, nakşolmuş ilim
Her şeyim o can parçam, minik sevgilim
.
Her ayrılık dünyanın, sonu sanıyor
Küçük, masum yalana, hemen kanıyor
Hem farkında her şeyin, hem inanıyor
Öylesine saf, temiz, minik sevgilim
.
Bir damla gözyaşında, canım yanıyor
Yokluğunda dilim hep, onu anıyor
Canıma can katıp da fırsat tanıyor,
Vazgeçilmezim, ömrüm, minik sevgilim

Bir abisi var Doruk, rakip sanıyor
Ne onla olabilir, ne usanıyor
Hem hiç ayrı kalamaz hem kıskanıyor
Tam yirmi aylık oldu, minik sevgilim
.
Bir tanemdir, nur tanem, Aden’im, Hira
Haşarıdır, yaramaz, afacan zira…
Hiç yerinde duramaz, koşuşur vira
Yaşama sevincimdir, minik sevgilim
.
Misk Amber’e değişmem ben kokusunu
Ta kökünden, geninden o lokus’unu
Nazından gülüşüne, öz dokusunu
Varlığım tüm benliğim, minik sevgilim
.
Refah TORLAK /  RETOR
.
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" NETANYAHU " Hicviye

Huu… Netanyahuu…
Rüşvet derler Neden yahuu…
Bizimkiler büyük giyer
Senin ki kaç beden yahu…

Refah TORLAK
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" Ölmeyecek Atatürk "

ATATÜRK

Ülkemizin temeli, tam özüdür en hastan
Tüm dünyaya ibretlik örnek oldu Atatürk
O bir Dünya lideri, Lafta değil, esastan
Fikirleri ölmedi, ölmeyecek Atatürk

Aydın bir devrim ile Arıttı kirden pastan
Yeniden inşa etti, ülkemizi Atatürk
Öyle bir yol açtı ki ayrı her tür kıyastan
Fikirleri ölmedi, ölmeyecek Atatürk

Ne düşmanlar alt etti hiç korkmadı kısastan
Örnek oldu dünyaya eşsiz lider Atatürk
Her lider ibret alsın, Atamdaki havastan
Fikirleri ölmedi ölmeyecek Atatürk

Refah TORLAK  /  Nam-ı Diğer; RETOR
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" Özlü sözler Özdeyişler "... 103

©
Düşünebildiğin her şeyin...
Gerçekleşebileceğini de düşün.

                            RETOR.
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" RİZE " Yazıklar olsun be size

*** “ RİZE “ ***

Birkaç lakırtı edeyim
Söylemlerim bilginize
Her şeyi borçlu olduğun
Geçmişini sattın Rize

Aklını başa al Rize
Gölge düştü sevgimize
Ata’nın hakkı ödenmez
Anlatamaz birkaç dize

Nasıl ihanet ettiniz
O Baki liderinize
Siz kimlere kul oldunuz
Ateş düşsün evinize

Benim Rize’m böyle miydi
Ne girdi ki cebinize
Aranızda hainler var
Sanma sözüm hepinize

Karadenizi severdim
Her fırsatta da överdim
Meğer yanlış tanımışım
Vatanseverdir de derdim

Yeşiline gönül serdim
Sevgilerimi gönderdim
Yıllar yılı yanılmışım
Gerçek notu şimdi verdim

Yurdun temelini sarstın
Yıkıp yerle yeksan ettin
Atatürk’e düşman olup
Türklüğünü mü terk ettin

O olmasa olur muydun
Çilesini sen mi çektin
Hiç Rizeye yakıştımı
Nifak tohumları ektin

Bu ülkeden kim çıkardı
Hain şerefsiz dölünü
Yoksa çok mu benimsedin
Ülkedeki kan gölünü

Nerde kaldı yeşil Rize
Özlerdin sahra çölünü
Kabirlik yer bulamazdın
Gömmek için de ölünü
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Sende Hançer vurdun bize
Yazıklar Olsun be RİZE

Refah TORLAK / Nam-ı Diğer; RETOR
21. 12. 2016

DİPNOT;
Atatürk Heykelini yer değiştirme bahanesiyle
Saygısızca kaldırıp nabız yoklayan Bld. Bşk. ve
Bu duruma seyirci kalarak hiç tepki vermeyen
Duyarsız Rize halkına atfen yazılmıştır.
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" Sanki bu âlemde temellisinde "

“ SANKİ BU ÂLEMDE TEMELLİSİNDE “

Dünyalık peşinde koşar durursun
Sanki bu âlemde temellisinde
O son ki mutlaka seni bulacak
Ha atmış ha yetmiş ha ellisinde

Vazgeçilemeyen hiçbir şey yoktur
Takdir-i ilahi tecellisinde…
Sende elbet bir gün Hakka yürürsün
Bir tek kul gördün mü yüz ellisinde

Refah TORLAK  /  RETOR

03. Eylül 2017
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" Temenni "

               “ TEMENNİ “

Hayat size coşku olsun hep gülsün
Ne bir acı, ne de Yürek dağlasın

Sağlık huzur mutlulukla varlıkla
Bahtı açık bir gelecek sağlasın

Hep olumlu güzellikler yaşayın
Her sonucu hoşnutluğa bağlasın

Duygu pınarları hiç kurumasın
Çavlan olsun çağıl, çağıl çağlasın

Refah içinde yüzsünde Gönüller
Ağlarsa da mutluluktan ağlasın

Refah TORLAK  /  RETOR
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" Uyuşturucu "

“ UYUŞTURUCU! …”

Her an pusudadır, hin tacir tun’cu
Sigara, alkol ve…ve en korkuncu
Adı üzerinde… UYUŞTURUCU
Bir ucu bataklık, ölüm bir ucu

Beynine yerleşmiş yanlış bir kanı
Bu nasıl anlayış, ve nasıl sanı
Bir hevesle esir, alır insanı
İşte bu vahamet, en kötü yanı

İbret alın gençler, uyanık olun
Sizler çiçeksiniz, istemem solun
Başlamadan sonu, gelmesin yolun
Ne perişan olun, ne de kaybolun

Talan eder yakar, yıkar bu illet
Sakın ha deneme, olursun zillet
Gençlerin yolunu, doğru şekillet
Ne olur sahip çık, sen kolla millet

Bir değil, beş değil, sanma onuncu
Ne ilk yaşananlar, ne de sonuncu
Adı üzerinde… UYUŞTURUCU
Bir ucu bataklık, ölüm bir ucu

Refah TORLAK / Nam-ı Diğer: RETOR

09. Ocak. 2016
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" Ülkemizin Can Damarı ANKARA "... Bestelenmiştir...

" Ülkemizin Can Damarı ANKARA "... ©
(Bestelenmiştir)

Gökte güneş ay gibisin ANKARA...
Çekilmiş bir yay gibisin ANKARA...
Bir kısrak bir tay gibisin ANKARA...
......... ANKARA...

Yurdun merkez üssüdür...
Düşmanın ürküsüdür...
Milletin can damarı...
Gençlerin ülküsüdür...

Bir sevda tütsüsüdür...
Gönüllerin süsüdür...
Yetmişsekiz milyonun...
Dillerde türküsüdür...

Ülkemizin can damarı... ANKARA...
Düşmana vur, vur şamarı ANKARA...
......... ANKARA...

Söz & Müzik. Refah TORLAK. ©

28 Aralık 2015
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" Varam Gidem Muhammed'e "  Tasavvuf

" Varam Gidem Muhammed'e "

Ellerim göklere açık
Duaları ede, ede...
Medine yoluna düşüp
Varam gidem Muhammed’e

Refah TORLAK / Nam-ı Diğer RETOR.
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" Yok olası Şu Gurur " TSM.

“ YOK OLASI ŞU GURUR “  ©

Hiç nedensiz ayrıldık… iki gönül kaybetti…
Yıllar sürdü hasretlik… artık canıma yetti
Duman sardı başımı ahh… döndürdü ayyaşlara
Gelde vurma başını… şimdi taştan taşlara… (2)

………… Aranağme Sazlarla …………

Yok olası şu gurur… neler açtı başlara…
Sebep oldu beyhude… anlamsız savaşlara…
İş işten geçmiş oldu ahh… kapıldık telâşlara
Gelde vurma başını… şimdi taştan taşlara… (2)

………… Aranağme Sazlarla …………

Yıllar yılı sanma ki… sanma sensiz yaşadım…
Şu can beni bırakmaz… bense çoktan boşadım
Şaşarım sensiz nasıl ahh… geldim ben bu yaşlara
Gelde vurma başını… şimdi taştan taşlara…  (2)

Söz ve Müzik: Refah TORLAK    ©
Haziran 2011
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. RIZ. Hicviye

“ … RIZ “ /… Hicviye

Özenle allar pullar güzel boyaRız
Makyajını bitirir tef’e koyaRız
Kirli çamaşırları bir, bir soyaRız
Malûm sözdür fincanı taştan oyaRız

Cazip hale getirir öyle yayaRız
Ne iltimas eder ne hatır sayaRız
Ne görürsek uyarlar onu dayaRız
Derinlerden gireriz dilden kayaRız

Ne bildiğimiz doğru yoldan sapaRız
Ne de tökezleriz biz mikrop kapaRız
Nerde görürsek arız, konu yapaRız
İkazla uyarırız kalmaz  çapaRız

Refah TORLAK  Nam-ı Diğer: RETOR
10. Temmuz. 2011

Çapar = Postacı, Ulak, Kurye
Çaparız = Aksaklık, Arıza, Leke,
Kusur, Eksik, Defo, Bozukluk, Hata

Refah Torlak
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... Cuma Kutlaması...

“ CUMA KUTLAMASI “

İşleriniz hep rast gitsin, her duanız kabul görsün
Bütün hasretlikler bitsin, yürekler hep dostluk örsün

Olumsuzluklar kaybolsun, hanenize huzur dolsun
Yokluk nedir hiç bilmesin, daim bereketli olsun

Karşılaşmadan hileyle, hiç uğraşmadan çileyle
Hayırlara vesileyle, Cumanız mübarek olsun

RETOR
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...! ...! ...! ... Yorsunuz /... Hicviye

…! ...! ...! ... YORSUNUZ   /… Hicviye

                    Maşallah her bir nefeste, Din iman soluyorsunuz
                    Peşinize düşenlere, Örnekte oluyorsunuz…! ...
                    Müslümanlık tanımına, Birebir uyuyorsunuz…! ...
                    Umarım tapanız yoktur, Sesimi duyuyorsunuz

                    Hadi millet göz yumuyor, Sizler de uyuyorsunuz
                    Siz aptal, yerine haşa, Rabbi mi koyuyorsunuz…! ...
                    Saf dürüst Müslümanları, Yalanla boyuyorsunuz
                    Size imkân verenlerin, Gözünü oyuyorsunuz

                    Siyasetin vitrinine, Din’imi koyuyorsunuz
                    İnsanı Din’den soğutup, Ateşle oynuyorsunuz
                    Ganimete gömüldünüz, Dilerim doyuyorsunuz
                    Hizmet için geldiğiniz, Ülkeyi soyuyorsunuz

                    Güya Dine hizmet edip, Böyle mi koruyorsunuz
                    Gerçekten istermiş gibi, Hayaller kuruyorsunuz
                    Her kaldırışta baltayı, Hep taşa vuruyorsunuz
                    Şunu bilin kendinizi, Boşuna yoruyorsunuz

                     Böyle vurdum duymazlıkla, Yürekler kor’luyorsunuz
                     İyi niyetli milleti, Çok fazla zorluyorsunuz
                     Sulta sizde fırsat bilip, Bilgiç’i torluyorsunuz
                     Dünya ayağa kalktı da, Siz halâ horluyorsunuz

                    Müslümanlık bumudur ki, Böyle salınıyorsunuz
                    Doğruları söyleyene, Birde alınıyorsunuz
                    Kendi yalanlarınıza, Kendiniz kanıyorsunuz
                    Bu gaflet hiç bitmeyecek, Sürecek sanıyorsunuz

                    Siz bu fani dünyayı da, Hep yanlış tanıyorsunuz
                    Dinimizi sömürürken, Mutlak sınanıyorsunuz
                    Sinsice canlar yakarken, Her dem kınanıyorsunuz
                    Bilmezsiniz adım, adım, Kendiniz yanıyorsunuz

                    Oh be oyaladım derken, Siz oyalanıyorsunuz
                    Ne bir nebze utanç duyup, Ne hayıflanıyorsunuz
                    Hak dininden bahsediyor, Müslüman’ız diyorsunuz
                    Amma O’na yakışmayan, Her haltları yiyorsunuz

                    Allah’a hesap verecek, kimler bilmiyorsunuz…! ...
                    Ne ahreti düşünüyor, Nede irkiliyorsunuz
                    Din iman tekelde değil, Sanırım biliyorsunuz…! ...
                    Birde terane tutturmuş, Türban, türban diyorsunuz

                    Ülkem ayaklar altında, Talan ettiriyorsunuz
                    Siz yalakalık yaptıkça, Hepten itiliyorsunuz
                    ABD’ye ve AB’ye, Uşaklık diliyorsunuz…! ...
                    Türklüğün haysiyetini, Ne hakla siliyorsunuz
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                    Şu milletin haklarını, Her ne olsa yiyorsunuz…! ...
                    Leş kargaları misali, Hiç mi tiksinmiyorsunuz
                    Benim sizlerden şüphem var, Siz hiç benzemiyorsunuz
                    Müslüman cüppesi giymiş, Dış kaynaklı sinyorsunuz…! ...

                    Size sormak gerekirken, Siz hesap soruyorsunuz
                    Sin! .yorsunuz, Din! .yorsunuz On yüz değil, bin yorsunuz
                    Saymakla tükenmiyor Yorsunuz da yorsunuz
                    Yazmaya da değmezsiniz,  Kalemi yoruyorsunuz

                    RETOR
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'......'Dur...! ...'

'......'DUR...! ...'

Bilgiden yoksunluk, yürekte kor'dur
Bilinmez kim alim, acep kim tor'dur
Öğretmek pek kolay, öğrenmek zordur
Karşında alim ya, sen durma sor dur

Ben bilirim diyen, mutlaka hor'dur
Sabit fikir ısrar, beyinde çor'dur
Ya yanlış duyum ya, hiç bilmiyordur
Kazınmış beyninden, hiç silmiyordur

Kimi bereketli, kimisi bor'dur
Kimisi boşuna, seçilmiyordur
Kiminin tavrından, geçilmiyordur
Helâk et kendini, boşuna yor dur

Fazla söz gemiye, yüklenmiş lordur
Netice beklemek, boşa efordur
Konuşmak flor'sa, susmak klor'dur
Çok bilen yanılır, orda biraz dur

Refah TORLAK / RETOR

çor = Hastalık, dert
Hor = Kof, fos, seviyesiz, adi, değersiz, ucuz
Tor = Cahil, bilgisiz, vasıfsız, acemi, çırak
Bor = Verimsiz, çorak, borak, kıraç, bozkır,

Flor = (Florür)  Aslında zehirli bir gazdır fakat,
insan sağlığına diş, kemik vb. faydası vardır.

Klor = (CI)  Normal sıcaklıkta gaz durumunda olan
Asit baz ile su basıncının dengelenmesi için gereklidir.

Refah Torlak
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...Emanet...

“ EMANET “

Fular taktık, yular taktık emanet
Ceket giydik, pabuç giydik emanet
İzzet gördük, makam gördük emanet
Anlık coşku, heyecanda emanet
Hayıflanma zaten canda emanet

Refah TORLAK / Nam-ı Diğer RETOR

Refah Torlak
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...Gençliğim... TSM...

“ GENÇLİĞİM “
Nerde……… nerde……… güzel günlerim…
Gençliğime ne oldu… bilmem boş mu bıraktım………
Gönlüme hicran doldu………

Gülüm açacak dedim, tomurcuk iken soldu
O koskoca bir ömür, bilemedim ne oldu    /   NAKARAT  (2)

Neden……… neden……… birden kayboldu…
O gür ipek saçları… söyle kader mi yoldu………
Yoksa vakit mi doldu………

Gülüm açacak dedim, tomurcuk iken soldu
O koskoca bir ömür, bilemedim ne oldu    /   NAKARAT  (2)

Refah TORLAK  /  Nam-ı diğer: RETOR   02. Eylül. 2011

Dipnot: Sn. İsmet Nedim SAATÇİnin talebi üzerine
Kendisinin Bestesine uyarlanarak tarafımdan yazılmıştır.

Refah Torlak
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‘‘ Belki de O Bu Şarkıydı ’’ MEÇHUL ŞARKI

‘‘ Belki de O Bu Şarkıydı ’’ TSM
   :::: MEÇHUL ŞARKI::::
Semai usulünde ……… Şarkı

Dilimizde yıllar yılı…
Bir meçhul şarkı takıldı   /  2

Mıh misali saplanmışta
Halâ beynimde çakılı    /  2

Hayallerle dans ederdik
Bir barışır bir küserdik   /  2

Dans ettiğimiz şarkıda
Bize özel olsa derdik   /  2

Kaynağı sevda çarkıydı…
Bu da bu aşk’ın farkıydı   /  2

Yıllar sonra bestelendi…
Belki de O bu şarkıydı   /  2 + 2

Söz & Müzik: Refah TORLAK

12 Ocak 2014  Saat: 15.00

Refah Torlak
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‘‘ Belki de O Bu Şarkıydı ’’:::: MEÇHUL ŞARKI::::

‘‘ Belki de O Bu Şarkıydı ’’ TSM
   :::: MEÇHUL ŞARKI::::
Semai usulünde ……… Şarkı

Dilimizde yıllar yılı…
Bir meçhul şarkı takıldı   /  2

Mıh misali saplanmışta
Halâ beynimde çakılı    /  2

Hayallerle dans ederdik
Bir barışır bir küserdik   /  2

Dans ettiğimiz şarkıda
Bize özel olsa derdik   /  2

Kaynağı sevda çarkıydı…
Bu da bu aşk’ın farkıydı   /  2

Yıllar sonra bestelendi…
Belki de O bu şarkıydı   /  2 + 2

Söz & Müzik: Refah TORLAK

12 Ocak 2014  Saat: 15.00

Refah Torlak
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‘‘ Koşturmamız Ecel'eymiş ’’

©
‘‘ Koşturmamız Ecel'eymiş ’’

Sardık zorlu bir yamaca
Bir telâş bir koşturmaca
Beyhudeymiş, boşaymış hırs
Sonu belirsiz amaca

Toplamaca doldurmaca
Lâzım olan ihtiyaca
Kanat et hırs edinme
Nasıl olsa tüter baca

Ne safahat, ne çileymiş
Dünya bir sihir, hileymiş
Bahşedilen şu zamanı
İnsanoğlu ah bileymiş

Ne anlamsız aceleymiş
Sabahlaymış, geceleymiş
Elde var, bir ömür ziyan
Koşturmamız ecel’eymiş

Refah TORLAK – Nam-ı Diğer: RETOR

29 Kasım 2013

Refah Torlak
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“ Ağlamak istersin ama Ağlayamazsın “

“ Ağlamak istersin ama Ağlayamazsın “

Bir anda her şeylerini bitirmişsindir
İki ucu birbirine bağlayamazsın
Bütün kazanç yollarını yitirmişsindir
Ailenin geçimini sağlayamazsın

Sabırla hep kıt kanaat yetirmişsindir
Çağlamayı istersin de çağlayamazsın
Yaşları göz pınarına getirmişsindir
Ağlamak istersin ama ağlayamazsın

RETOR

Refah Torlak
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“ Ağlayamazsın “

“ AĞLAYAMAZSIN “

Bir anda her şeylerini bitirmişsindir
İki ucu birbirine bağlayamazsın
Bütün kazanç yollarını yitirmişsindir
Ailenin geçimini sağlayamazsın

Sabırla hep kıt kanaat yetirmişsindir
Çağlamak istersin çağlayamazsın
Yaşları göz pınarına getirmişsindir
Ağlamak istersin ama ağlayamazsın

Nam-ı Diğer; RETOR

Refah Torlak
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“ Ateş Düştü Ocaklara “

“ Ateş Düştü Ocaklara “
*
Ateş düştü ocaklara
Yazıktır yavrucaklara
Yüreği yanık analar
Taş mı alsın kucaklara
*
Yurt aç okuyacaklara
Köy kent köşe bucaklara
Denetimini de sağla
Mani ol olacaklara
*
Refah TORLAK. 30 Kasım 2016 Saat: 00:10
*
DİPNOT; Adana / Aladağ ve
Diyarbakır Kulp’ ta ki Yangınlarda
Peş peşe Aynı gece içerisinde…
Yitirdiğimiz minik canların anısına
Kurtulan yavrulara ithafen,
Yetkili ve sorumlulara atfen.

Refah Torlak
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“ Ben Neden Öldüm Anne? “

“ BEN NEDEN ÖLDÜM ANNE “

Benim terliğim vardı
Hiç pabuç istemedim
Sofradan hep aç kalktım
Hiç doymadım demedim
***
Ben nelere özendim
Bir kere giyemedim
Canım çok şeyler çekti
Sizden isteyemedim
***
Bahçeler dolup taştı
Ben meyve yiyemedim
Herkes alıp ta yerken
Bana da diyemedim
***
Hep Dualar okudum
Allah’a şük-reyledim
Ne söyleseniz yaptım
Ben söz mü dinlemedim
***
Baba ben neden öldüm?
Ben neden öldüm anne?
***
Kötülük yapanları
Size söyleyemedim
Beni üzdüler ama
Ben kimseyi üzmedim
***
Kitabımız Kur’andır
Öğren ki oku derdin
Çabuk öğrenmem için
Kur’an kursuna verdin
***
Hani büyüyecektim?
Sen böylemi gösterdin
Öğrenmeden ölceksem
Neden beni gönderdin
***
Anne neden hep, neden
Neden, fakirler ölür? .
Anne, Baba söyleyin
Çocuklar neden ölür
***
Baba ben neden öldüm?
Ben neden öldüm anne?

Refah TORLAK. 30 Kasım 2016

Aladağ ve Kulp ta yitirdiğimiz,

https://www.antoloji.com
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Yavrucaklar namına yazılmıştır.

Refah Torlak
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“ Beşiktalıyım “  Ama şampiyonluğu kutlamıyorum

Kutlamak hakkımızdır
Ancak gözü yaşlıyım
Herkese saygılıyım
Sanmayın çift başlıyım
*
Şampiyon gururluyum
Ben bir Beşiktaş’lıyım
*
Onca şehitler varken
Gönlüm hiç el vermiyor
Bu yıl kutlamıyorum
Ben de Beşiktaş’lıyım
*
Şampiyon gururluyum
Çünkü Beşiktaş’lıyım
*
*
03. 05. 2017

***

DİPNOT;
Hem Helikopter kazasında! .
Hem de teröristler tarafından şehit edilen,
Kahraman komutanlarımız ve askerlerimiz varken
Kutlama vs. İnsanın içinden gelmiyor, gelemiyor.
Bu elim olay sonrasında duyarsız kalan ve hattâ…

Bazı dost ülkelerce yas ilan edilmesine rağmen
Bu konuda ilgisiz, tepkisiz, sessiz kalanlara ve
Hükümetin duyarsızlığına katkı sağlarcasına yapılan,
2017 Şampiyonluk kutlamalarına atfen yazılmıştır.

Refah Torlak
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“ Bir an Bir veda düşün “  ©

“ Bir an Bir veda düşün “  ©

Bir an bir veda düşün…
Bir an sessizliğimi…
Bir an bir veda düşün…
Bir an suskunluğumu…

Bir an bir daha düşün…  /
O an yaşa yokluğumu… / 2
***
Sen, sen olsan ne olur…
Bu beden olmayacak…
Sen açmasan da olur…
Bak toprak açmış kucak…
***
Sen, sen olsan ne olur…
Bu beden olmayacak…
Çiçekler hep üstümde…
Elimde solmayacak…
***
Bir an bir veda düşün…
Bir an sessizliğimi…
Bir an bir veda düşün…
Bir an suskunluğumu…

Bir an bir daha düşün…  /
O an yaşa yokluğumu… / 2

Refah TORLAK  /  Nam-ı Diğer; RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

“ Bir an Bir veda düşün “ ©  Fantezi Şarkı

“ Bir an Bir veda düşün “ ©  Fantezi Şarkı

Bir an bir veda düşün…
Bir an sessizliğimi…
Bir an bir veda düşün…
Bir an suskunluğumu…

Bir an bir daha düşün… /
O an yaşa yokluğumu… / 2
***
Sen, sen olsan ne olur…
Bu beden olmayacak…
Sen açmasan da olur…
Bak toprak açmış kucak…
***
Sen, sen olsan ne olur…
Bu beden olmayacak…
Çiçekler hep üstümde…
Elimde solmayacak…
***
Bir an bir veda düşün…
Bir an sessizliğimi…
Bir an bir veda düşün…
Bir an suskunluğumu…

Bir an bir daha düşün… /
O an yaşa yokluğumu… / 2

Söz & Müzik; Refah TORLAK

Refah Torlak
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“ Can Haykırır Boşa, Canan Sağırmış '

“ CAN HAYKIRIR BOŞA
              CANAN SAĞIRMIŞ “

Kapılmış şu gönlüm, menevişinde
Seni kucaklamaya açık bağır’mış
Canımın cananı yoktur eşinde
Birazcık aheste biraz ağırmış

Zemheri soğuğu yaz güneşinde
Mevsimler boyunca seni çağırmış
Nazlım duymaz yürür kendi işinde
Şu garip yürekten boşa bağırmış

Ömrümü harcadım bir yar peşinde
Sevmenin bedeli nede ağırmış
Çığlıklar yükselir nar ateşinde
Can haykırır boşa canan sağırmış

Refah TORLAK  /  RETOR –
28. Mart. 2011

Bağır = Göğüs, Sine

Meneviş = Dalga, Hare, Dalgır, Çizgi

Refah Torlak
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“ DOLDUR BE SAKİ “ TSM Formunda Fantezi Şarkı

“ DOLDUR BE SAKİ “  TSM Formunda Fantezi Şarkı

Git… dikilme başımda, dertlidir bu tiryaki  // Giriş (Serbestçe)
Bir büyük daha getir… boşaldı karafaki… // 2

Bu gece……… içeceğim………               // MEYAN
Tükenip bitinceye… yıkılıncaya ta ki…  // 2

Sen neyi bekliyorsun, durma, durma doldur be saki // NAKARAT
Sen neyi bekliyorsun, sorma, sorma doldur be saki  //

Aklımdan bir an çıksın, inan değildir vaki…
Öyle bir saplantı ki, düşünemem afaki…    // 2
Söyle… sen misin sanki, yoksa ben miyim baki
Bu dünya kime kalmış, gideceğiz illâki…   // 2

Sen neyi bekliyorsun, durma, durma doldur be saki
Sen neyi bekliyorsun, sorma, sorma doldur be saki

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Bin bir çeşit mezeyle, donatılsa da masa
Unutturur mu sanki, mani olur mu yas'a
Hele birde yanıma, kadim bir dost uğrasa
Mezeyle işim olmaz, yeter, etme sen tasa

Ne kavunmuş ne cacık, ne haydari pilâki
Bir dilim beyaz peynir, silme bir karafaki

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Bu gece……… içeceğim………
Tükenip bitinceye… yıkılıncaya ta ki… // 2

Sen neyi bekliyorsun, durma, durma doldur be saki
Sen neyi bekliyorsun, sorma, sorma doldur be saki

Söz ve Müzik: Refah TORLAK ©
21 Haziran 2010

Refah Torlak
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“ Ey Siyasetçi “  /... Hicviye

“ EY SİYASETÇİ “

Yine çıktın meydanlara
Hitap edersin canlara…! …
Amma bil ki karnımız tok
Sarf ettiğin yalanlara

Önce kendin, arkasından
Çevren hanlar hamamlara
Millet Allah’a havale
Güvenirsin İmamlara

Bu milletten oy isteyip
Bin bir takla yakarışla
Millet hakkını gasp edip
Türlü şekilde sağışla

Çevreni besleyeceksen
Bol bereketli yağışla
Kör değilim oy veremem
Vallahi beni bağışla

Önce eski sözleri tut
Yoksa iktidarı unut
Aziz Nesin’likler hariç
Bu milleti sanma angut

Yaraya merhem olunmaz
Göz boyayan yalvarışla
Hiçbir çözüm üretilmez
Geçici yama, sarışla

İçimize salarsanız
Hain’i sahte barışla
Asla sorunlar çözülmez
Hayali sona varışla

Günden güne hep erirsem
Fütursuzca kör yarışla
Ben de sana oy verirsem
Gel de alnımı karışla.

Refah TORLAK  /  Nam-ı Diğer; RETOR
04. Nisan. 2011

Dipnot:
“ Zaruri bazı açıklamalar “ Bu çalışma,
Hiçbir partiyi hedef almaz, olası icraatlar içindir.
Yukarıda kullanmış olduğum bazı deyimler,
Asla ve asla ülkemin saygın vatandaşlarına,
Hatta ülkemde yaşayan O sevimli yaratıklara,
bile yakıştıramadığım şeylerdir.

https://www.antoloji.com
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Ancak, istisnalar kaideyi bozmaz demekle
Yetinmek istiyorum. “Türk milleti zekidir”

Yeri geldikçe kullandığım bazı kelimeler ise
Kafiye içindir, kimseyi aşağılamak değil.

Ayrıca, iki mısralık şu beyit ise;

Millet Allah’a havale
Güvenirsin İmamlara

Millet açlıktan ölürse nasıl olsa
Kaldıracak İmamlarımız var anlamındadır,
Çarpıtılmaması için açıklamak istedim.
Neme lâzım, Türkçemiz elâstikîdir malûm…! …

Eee, Yazar çizerlik zor zanaat gayrı
Bilemiyorum artık, kime dokunursa hayrı.

Refah Torlak
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“ Haydi girin Kol kola "

“ HAYDİ GİRİN KOL KOLA “
.
Millet böyle istiyor, haydi girin kol kola
Hizmet aşkı içinde, birlikte çıkın yola
Ne renk ne dil ne köken, Irk Din diye ayrım yok
Kardeşçe kucaklaşın, sapmayın sağa sola
.
Sahte Din sevdalısı, ister Türklük kaybola
Kurtuluş gazasıdır, haydi mübarek ola
Hedefiniz bellidir, Atatürk ilkeleri
Gelişmişlik, aydınlık, onu diline dola
.
Sakın ha karıştırma, Din siyaset ayrıdır
Hayaller, özentiler, bunlar hepsi bayrıdır
Vatanına sahip çık, her şey ondan gayrıdır
Hak hukuk ve adalet, bu herkesin hayrıdır
.
Vatanımız burası, başka bir Türkiye yok
Türkiye hepimizin, bunu O kafana sok
Ülke talan edildi, nakitler dışta stok
Kimler ne derse desin, yalana karnımız tok
.
Yönetime soyunan, art niyet, pis emelli
Doymaz haris harami, cani ruh, kanlı elli
Hepsi deşifre oldu, artık hainler belli
Bu ülke de yeri yok, defet gitsin temelli
.
Refah TORLAK / Nam-ı Diğer: RETOR

Refah Torlak
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“ Her kime sorsan evlât, candan evlâ da “

           “ HER KİME SORSAN EVLÂT,
                                     CANDAN EVLÂ DA “

            Her kime sorsan evlât, candan evlâ da
            Evlât Anaya hasret… Ana evlâda
            Her kime sorsan evlât, candan evlâ da
            Evlât Babaya hasret… Baba evlâda

            Sevgi, saygı, merhamet, asıl levlâ da
            Takdir-i İlahidir… Takdir Mevlâ da

                           ***   ***   ***
            Sarmasa benliğini bet sayrılıklar
            Vazgeçer mi Anadan, Babadan ya da
            Nedendir kopukluklar, bu ayrılıklar
            Nedir bu çekişmeler, fani dünyada

            Sevgi, saygı, merhamet, asıl levlâ da
            Takdir-i İlahidir… Takdir Mevlâ da

            Refah TORLAK  /  RETOR
                                        19. 10. 2017

         Sayrılık = Hastalık

         Levlâ = ( Farsçadan )
         Var olması gereken her şey, ihtiyaçlar

         Levlâ = ( Arapçadan )
         1- Kınanmaya ve çekiştirilmeğe sebep olacak şey
         2- Olmasaydı  anlamlarına gelmektedir

Refah Torlak
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“ İyi Taktik “

“ İYİ TAKTİK “

İyi taktik, iyi bir nabız yoklama...
Hadi bu pis kokuyu gel de koklama
Bunlarda anlayış bu yiyen düşünsün
Arkasından gelecek asıl şok’lama

Refah TORLAK  /  RETOR

Refah Torlak
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“ KARŞILAMA “ /… Mani formunda

“ KARŞILAMA “ /… Mani formunda
(Tekirdağ karşılaması değil Ozan karşılaması)

Bakıyorum kimler gelmiş
Ne yabancı ne de elmiş
Şahsen tanışmasan bile
Dostluğa selâm bedelmiş

Şair, Ozan atıl değil
Bereketlenmiş düzelmiş
Ozan ruhu yetmiyor mu
Onlar da yürek güzelmiş

Mikdadiler, Coşariler
Dostlukta açık arîler

İsmet Top ve Haydar sazlı
Hiç olmaz nazlı niyazlı

Ben bilmem Mustafa Bilir
Karşı çıkanlar irkilir

Sazsız gezmez Aşık sancak
Dinleyenler anlar ancak

Yazıcıyla Velioğlu
Ezer geçer bilin loğ’lu

Eski dostlar teşrif etti
Bu da mutluluğa yetti
Eski dosttan düşman olmaz
Yazılanlar gayet netti

Refah TORLAK.
Nam-ı Diğer: RETOR    10. Temmuz. 2011

Loğ = Taş silindir

Dipnot:  Facebook'ta kurucusu olduğum
Eserbank Grubumuzun Ozanlar 'atışma mekânı' sayfasına
İlk gelen Ozan dostlara karşılama olarak yazdığım dizelerdir.

Refah Torlak
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“ Mağfiret Günü “... Berat Kandili

“ Mağfiret Günü “ ©
  *Berat Kandili*

Bir an olsa da unut…
Yaşam denen düş’ünü
Makam, izzet-i ikram
Mal mülk, şöhreti ünü

Aklına getiriver…
O Kabre düştüğünü
Fani insanoğlunun
Nasıl küçüldüğünü

Silkelen kendine gel
Sil geçmişini dünü
O son mutlak gelecek
Farz eyle öldüğünü

Umutsuzluğu bırak
Kapat gitsin üstünü
Aç ellerini iste…
Bugün Mağfiret günü

 Refah TORLAK.

Refah Torlak
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“ MEÇHUL ŞARKI “ … Belki de O Bu Şarkıydı … Hicaz Şarkı - Usulü: Semai

“ MEÇHUL ŞARKI “
… Belki de O Bu Şarkıydı …
Hicaz Şarkı - Usulü: Semai

Dilimizde yıllar yılı…
Bir meçhul şarkı takılı
Mıh misali saplanmışta
Halâ beynimde çakılı

Hayallerle dans ederdik
Bir barışır bir küserdik
Dans ettiğimiz şarkıda
Bize özel olsa derdik

Kaynağı sevda çarkıydı
Bu da bu aşkın farkıydı
Yıllar sonra bestelendi
Belkide O bu şarkıydı

Belkide O bu şarkıydı   / 2

Söz ve Müzik: Refah TORLAK  ©

12 Ocak 2014 Saat: 15.00

Refah Torlak
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“ Ne Seninle Ne Sensiz “  ©

“ NE SENİNLE NE SENSİZ “  ©

Sen yanımda olunca vira hırgür nedensiz
Senin yokluğundaysa ruh gibiyim bedensiz
Koca derin bir boşluk yaşantımda düzensiz
Bu hayat çekilmiyor ne seninle ne sensiz

Bu hayat çekilmiyor ne seninle ne sensiz

Acep kim huzur bozan bir ben miyim o densiz
Düşündüm ki ikimiz ne sen ben ne ben sensiz
Bende her şey ortada apaçıktır sumensiz…
Geçte olsa anladım, Gül olmazmış dikensiz

Bu hayat çekilmiyor ne seninle ne sensiz

Dut yemiş Bülbül gibi suskun yalnız iken siz
Bir araya gelince burnunuzu diken siz
Dümensiz gemi gibi, şu deryada yüzen siz
Karaya oturur hep gemi olmaz dümensiz

Bu hayat çekilmiyor ne seninle ne sensiz

Olur, olmaz tartışıp, birbirini üzen siz
Gereksiz söylemlerle hem kaba hem özensiz
Her şeye bir kulp takıp tepelerden süzen siz
Sebebi sorulunca tık yok dudak büzen siz

Bu hayat çekilmiyor ne seninle ne sensiz

Refah TORLAK  /  RETOR

17. 08. 2017
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“ Ömür dediğin nedir " TSM.

“ ÖMÜR DEDİĞİN NEDİR “
... TSM – 4/4 Usulü: sofyan...

Ömür dediğin nedir...
Kaç yıl şunun şurası...
Her şey mazide kaldı...
Bir gençlik hatırası...

Aaahh... Aaahh... Aaahh... Ne diyem...    NAKARAT (Meyan)

Her şey mazide kaldı...
Bir gençlik hatırası...

……… Aranağme (Sazlar) ………

Zaman durmak bilmiyor...
Bir dal yok tutunası...
Birden gelip geçiyor...
O gençlik fırtınası...

Aaahh... Aaahh... Aaahh... Ne diyem...    NAKARAT (Meyan)

Birden gelip geçiyor...
O gençlik fırtınası...

Vuran kader ok’uymuş sonuç ecel şok’uymuş
Rabbin takdir-i buymuş kullarda buna uymuş
Bu dünyada kim baki kim görmüş ki kim duymuş
Habersiz akıp gitmiş sanki bir akarsuymuş

Söz ve Müzik: Refah TORLAK  ©
Mayıs 2014

Refah Torlak
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“ Serbest Yazar “

“ Serbest Yazar “

Ne yüz bulduğunca azar
Ne de haksız kuyu kazar
Doğru, gerçek her ne ise
Daima onları yazar

Hep gerçeğin peşindedir
Sanma boşa gezer tozar
Yardakçıya kucak açmaz
Çanak tutmaz ezber bozar

Kaleminin bedeli yok
Yoktur Satılacak Pazar
Retor  mahlasıdır onun
Nam-ı diğer serbest yazar

Refah TORLAK  /  RETOR

15 Ocak 2012
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“ Siyasetçiye Sorum “ /… 1…

“ SİYASETÇİYE SORUM “ /… 1…

Nam-ı diğer Retor’um
Siyasetçiye sorum
Nedendir bilmiyorum
Öğrenmek istiyorum

Herkesten farklı yorum
Boşuna mı eforum
Şu seçim bir geçti mi
Para etmiyor forum

Hiçbir menfaatim yok
Yoktur altımda dorum
Emir sulta sendedir
Benim ötmüyor borum

Sanma şahsınla zorum
Madem oy veriyorum
Sende görevini yap
Ben hizmet bekliyorum

Naçizane bir yorum
Serbest yazar Retor’um
Söz veripte tutmazsan
Tutar kenara korum

Tek, tek oy deriyorum
Sana güç veriyorum
Sulta ele geçince
Neden gözünde hor’um

Ben bir ozan Retor’um
Ülkem için eforum
Milletten oy aldınsa
Hakkını ver diyorum

Refah TORLAK  /  Nam-ı Diğer; RETOR
04. Nisan. 2011

Refah Torlak
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“ Siyasetçiye Sorum “ /… 2…

“ SİYASETÇİYE SORUM “ /… 2…

Nam-ı diğer Retor’um
Siyasetçiye sorum
Nedendir bilmiyorum
Öğrenmek istiyorum

Sözlerini tuttun mu
Yoksa hiç unuttun mu
Oy veren aç gezerken
Sen ha babam yuttun mu

Ondan aldığın güçle
Milleti korkuttun mu
Hain’e bölücüye,
Acep çanak tuttun mu

Ben bir ozan Retor’um
Ülkem için eforum
Milletten oy aldınsa
Hakkını ver diyorum

Refah TORLAK  /  Nam-ı Diğer; RETOR
04. Nisan. 2011

Refah Torlak
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“ Siyasetçiye Sorum “ /… 3…

“ SİYASETÇİYE SORUM “ /… 3…

Nam-ı diğer Retor’um
Siyasetçiye sorum
Nedendir bilmiyorum
Öğrenmek istiyorum

Çığlıklar hiç duyulmaz
Mümkün değil akiste
Gerçek suçlu gezerken
Söyle, kimler hapiste

Önce yap ta bir liste
Sonra gel de oy iste
Zaten icraat pis’te
Lâfta, olmaz beis’ te

Duyarlılık ta, histe
Yoktur mevzubahiste
Avenen hiç doymaz da
Devam eder kapriste

Kör  cahiller olmasa
Rolde kalmaz artist’e
Yakıtsız uçak gibi
Çakılacaksın pist’e

Ben bir ozan Retor’um
Ülkem için eforum
Milletten oy aldınsa
Hakkını ver diyorum

Refah TORLAK  /  Nam-ı Diğer; RETOR
04. Nisan. 2011

Refah Torlak
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“ Şair dosttan Fırtına şairleri esiyor bak adlı Jest şiire cevaben “  /...

“ Şair dosttan Jest şiire cevaben “

Aldemir der yakamızda gül gibi
Var mı dostlar acep tatlı dil gibi
Zikredip şakımış bir bülbül gibi
Kimi terler, kimi de üşüyor bak

Şairleri bir, bir dizmiş sıraya
Hissenizi alın gelin buraya
Acı tatlı hepsi dahil kuraya
Nasıl da methiyeler döşüyor bak

Tükendi demişsin kolay son bulmaz
Refah’taysa kalem kimse kurtulmaz
Latifeden şair yürek burkulmaz
Kimi rahat kimi büzüşüyor bak

RETOR  /  28. 02. 2011

REFAH HOCAM YAKAMIZDA GÜL GİBİ
(Teşekkürler şair dost)

Şair dost İbrahim Aldemir’in (Atsız ozan)
Şiirfırtınası.net’te tüm şair dostlara hitaben yazdığı
Fırtına şairleri esiyor bak adlı şiir’e
Katkı ve cevap olarak aynı ayakla yazdığım dörtlüklerdir.

Refah Torlak
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“ Ya İstifa Ya Azil “

“ YA İSTİFA YA AZİL “

Yerel yönetimlerde
Ya istifa, ya azil…
Acep sıra kimlerde
Emir tepeden nazil

İfrazat var kilerde…
Çalar alârm vira zil
Anlaşılır ilerde…
Salgın mıdır nevazil

Refah TORLAK  /  RETOR
15. 10. 2017

Refah Torlak
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“ Yok Olası şu Gurur “ ©  TSM.

“ YOK OLASI ŞU GURUR “ ©  TSM.

Hiç nedensiz ayrıldık… iki gönül kaybetti…
Yıllar sürdü hasretlik… artık canıma yetti
Duman sardı başımı ahh… döndürdü ayyaşlara
Gelde vurma başını… şimdi taştan taşlara… (2)

………… Aranağme Sazlarla …………

Yok olası şu gurur… neler açtı başlara…    /  MEYAN
Sebep oldu beyhude… anlamsız savaşlara…
İş işten geçmiş oldu ahh… kapıldık telâşlara
Gelde vurma başını… şimdi taştan taşlara… (2)

………… Aranağme Sazlarla …………

Yıllar yılı sanma ki… sanma sensiz yaşadım…
Şu can beni bırakmaz… bense çoktan boşadım
Şaşarım sensiz nasıl ahh… geldim ben bu yaşlara
Gelde vurma başını… şimdi taştan taşlara…  (2)

Söz ve Müzik: Refah TORLAK ©
Haziran 2011

Refah Torlak
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“Acı tatlı söyler Ne diller gördüm” Adlı  şiir'e Naçizane katkıdır.

“Acı tatlı söyler ne diller gördüm” adlı  şiir'e naçizane katkıdır.

Kimi var başıma oturttu tacı
Kimisi derdimin oldu ilacı
Yüreğe sahip yok hepsi kiracı
Bir bilsen ne sahte dost’giller gördüm   /  RETOR

Dipnot:
Şiirfırtınası.net te  02. 03. 2011
Şair dost Tuncay Akdeniz’in
Şiirine aynı ayakla naçizane bir katkıdır.
Şiire yaptığım yorumda eklemiştim.

Refah Torlak
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“yitirdik “ 2. Anam Kayınvalidem anısına

“YİTİRDİK “ 2. Anam Kayınvalidem anısına

Günü dolmayana mühür vurulmaz
Rabbimiz bağlatmış, artık çeneyi
Nedenmiş, niçinmiş sual sorulmaz
Son bulmuş imtihan, dünya deneyi

Takdir-i ilahi karşı durulmaz…
Doldurmuş biçilen doksan seneyi
Allah’ın emrine hüküm kurulmaz
Yitirdik ak saçlı pamuk neneyi

Kim diyebilir ki yürek burulmaz
Bundan böyle neyi bekler ki neyi
Bir Fatiha ile insan yorulmaz…
Duasız bırakma kul Emine’yi

Refah TORLAK  / RETOR – 03 Eylül 2017

Merhume Emine DEMAYLAR ruhuna Fatiha

Refah Torlak
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………Dı lar…! …

………DI LAR…! …

Oy peşinde koşarken, ağzı baldılar
Kovboyların atında, mıhlı naldılar
Dış güçlere buyur la, haber saldılar
Düşmana ziyafette, hep tef çaldılar

Yemyeşil görünümlü, kuru daldılar
Hayaller denizinde, yüzen saldılar
Milletin dertlerine, sessiz kaldılar
Sorun çözmekte şaşkın, pek afaldılar

Gariban kandırmada, usta faldılar
Başta kendi, avene, vira çaldılar
Ülkemizi temsilde, hep alçaldılar
Ne gafletten uyanıp, ne ders aldılar

ABD karşısında, dili lal’dılar
Haine çanak tutup, sessiz kaldılar
Dış güçlere satılmış, zaten maldılar
Düşmanların önünde, sanki yaldılar

Refah TORLAK  /  RETOR   20. Şubat. 2010

Dipnot:
Teşbihte hata olmaz derler gerçekten de olmaz
Bende işte böyle birebir anlattım başımıza musallat
Bu  AK’ mı? ...KARA’ mı? ...ları…! …

Kime atfedildiğini yazacak değilim.
Herkes onlar ve destekçileri kadar  ahmak
olamayacağına göre gerek yok sanırım.

Refah Torlak
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24 Ayar Maganda /... İronik Hicviye

“ 24 AYAR MAGANDA “  (Hicviye)

Burnundan beyin kaşırsın, yada patlıcan oyarsın
Her uygunsuzluk sendedir, ne bıkarsın, ne doyarsın
Pisliğini düşünmeden, gözünle avrat soyarsın
Palavrada üstüne yok, bir üstüne bin koyarsın
              ***           ***           ***
Hava attığını sanıp, ortada para sayarsın
Ona buna ahkâm keser, söz verirsin hep cayarsın
Bağrında bir altın kolye, sanırsınki göz boyarsın
Magandalar arasında, İnan yirmi dört ayarsın
                 ***           ***           ***
Kara cahilsindir amma, prof. gibidir gidişin
Biraz kendini yetiştir, şişinirsen öyle şişin
Ona buna sarkıntılık, vara yok'a iç çekişin
Kadın gibi dedikodun, Birde şu nifak ekişin
                ***           ***           ***
Her halin rol'dür yapmacık, mecburen boyun eğişin
Her şey sende para mal mülk, ben bilmem kendi deyişin
Altın varlık simgesiymiş..! .. gösteriş, caka edişin
Yoksa eğer altın dişin, inan zordur senin işin
               ***           ***           ***
Nerede avanta görsen, hemen kendini dayarsın
Çevreni candan bezdirir, usandırırsın bayarsın
İşine gelmeyen yerde, hemen oradan kayarsın
Magandalar arasında, inan yirmi dört ayarsın

Refah Torlak
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Abdest ve Namaz /... İlâhi

“ ABDEST VE NAMAZ “   (İlâhi)

Tüm olumsuz duyguları, yok eder hep teker, teker
Sonsuz derya dağlar olsa, bütün engelleri seker

Her tür Şerre kötülüğe, kem gözlere perde çeker
Hoş tutar İnsan gönlünü, hep güzellikleri eker

Ne kulu abuklaştırır, ne yanlışa bulaştırır
Karaları aklaştırır, bir nur eder, paklaştırır

Her Şerden uzaklaştırır, kulu Rabbe yaklaştırır
Varmayı çabuklaştırır, Rab vuslatın sıklaştırır

Hidayetli kul sakınmaz, uzak olur, zül dokunmaz
Onsuz dua da okunmaz, abdestli gez, kıl sen namaz

Unutma hiç efendini, Rabbine bırak kendini
Engeller O, kul fendini, abdestli gez kıl sen namaz

Bu dünyayı umursamaz, gönül gözünü tıkamaz
Huşuyla alınan abdest, yalnız bedeni yıkamaz

Rab yoluna giren mümin, Hak yolundan hiç çıkamaz
Yıkarda bir nur pak eder, abdest beden, ruhu namaz

İman olmayan kılamaz, kılmayan huzur bulamaz
Ruhani bir Güç verir O,  İmanla kılınan Namaz

Hiç kimse karşı duramaz, düşman bir fiske vuramaz
Her İllete mani olur, abdest ile birde namaz

Rabbine bırak kendini, abdestli gez kıl sen namaz

Refah Torlak
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Acı Tatlı Bir Tanesi

Yaşantımın bahanesi
İki yavrumun annesi
Her birinden birer tane
İki torun Anneannesi
*
Şu gönlümün şahanesi
Acı, tatlı, bir tanesi
Varlığınla yuvam olur
Yurdun en mutlu hanesi
*
27. 03. 2017
“ Eşimin Doğum gününe özel “

Refah Torlak
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Açık Ol /... Hicviye

“ AÇIK OL “

Keşfedebilirsen eğer, bir kelime bir sözü
Bir ömür olur özet, ortaya çıkar özü

Biraz anlarsan eğer, tavırlarımızla bizi
İşte O zaman elbet, bizde anlarız  sizi

Açık ol, açık konuş, olmasın sırrı, gizi
Böyle olunca elbet, herkes sever herkesi

Refah Torlak
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Açılım'a Atfen  /... 1

AÇILIM’A ATFEN  /… 1
Kürt açılımı? ., Demokratik açılım? .
         (Pkk’ya kucak açılımı)

Birbirine karıştı, yolcu ve hancı
Hain, kahraman oldu, masum, isyancı
Bu millete revamı, böyle yönetim
Bu milletin sarsıldı, hepten inancı

Anlı şanlı ülkeme, yakışır mı hiç
Nasıl taşıyabilir, böyle utancı

Sarmış ülkemi ABD, AB kıskacı
Böyle fütursuzluğun, nedir amacı
Bir AKP, DTP, PKK Sac’ı
Ülkemi peşkeş çeker, gafil mamacı

Yanlış yolda seyreder, bön arabacı
Ağlıyor şehidine, ana ve bacı

Hain’e açıldı kucak, oldu baş tacı
Acep kimler hissetti ki, bu ihtiyacı
Şehitlerim, gazilerim, hiçe sayıldı
İçimizde ukde oldu, bu derin acı

Hemen de çözüm buldu, yavşak cilâcı
Terörü bitirmenin, buymuş ilâcı! ...

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot: İdeal üçlü, AKP, DTP, PKK sacayağı,
Birbirine dayanak, birbirine destek.
Aralarında bir sürtüşme görüntüsü sergileseler de
Deyim yerindeyse (kayıkçı kavgası)  misali
Bunlar hep aynı amacı güdüyorlar. Bunda hiç Şüphe yok.
Her birinin farklı düşünceleri olsa da
Menfaatleri gereği ülkeyi istedikleri kulvara oturtup
Paylaşabilme arzusuyla yanıp tutuşuyorlar
Fakat asla muvaffak olamayacaklar.
Elbet ayaklarına dolanacak ve lâyığını bulacaklar.

DTP ile PKK zaten sabitti de AKP rengini biraz
Geç belli etti ve bilinen emelleri dışındakiler de
Deşifre edildi Allah yolunda görünen Allahsızların.

AKP’nin içinde az sayıdaki iyi niyetli safları da
Allah affetsin demekten başka söz bulamıyorum.

Refah Torlak
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Açılım'a Atfen  /... 2

AÇILIM’A ATFEN  /… 2
Kürt açılımı? ., Demokratik açılım? .
         (Pkk’ya kucak açılımı)

Birbirine karıştı, sayınlarla mayınlar
Düşmanlara sunuldu, ziyafette tayınlar
Dışardan destek verir, amcanlarla dayınlar
Ha bire akıl çeler, O bitaraf! ... yayınlar…! ...

Merada koyun olduk, ha bire otluyoruz
Soysuza çanak tutup, gerçeği şutluyoruz
Uyurgezerlik midir, yoksa bu esaret mi
Nedense çözemedim, biz neyi kutluyoruz

Kimlerden emir aldın, kimler düdüğü çaldı
Kendi teslimiyetin, sanma millet alçaldı
ABD’ yle kol kola, cesaretler güç aldı
Yaralar mı depreşti, anıların öç aldı

Bir türlü anlamadım, kim kimi teslim aldı
Yolumuz uzundu da, böyle yol mu kısaldı
Kime hizmet ediyor, nasıl gaflete daldı
Şehit kemiği sızlar, gaziyi derde saldı

Kime ne taviz vermiş, bana ne ki sözünden
Anlı şanlı bu millet, vazgeçemez özünden
Asla boyun eğemez, dirayetsiz yüzünden
Bize ne taviz veren, izansız öküzünden

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot: İdeal üçlü, AKP, DTP, PKK sacayağı,
Birbirine dayanak, birbirine destek.
Aralarında bir sürtüşme görüntüsü sergileseler de
Deyim yerindeyse (kayıkçı kavgası)  misali
Bunlar hep aynı amacı güdüyorlar. Bunda hiç Şüphe yok. Her birinin farklı düşünceleri
olsa da
Menfaatleri gereği ülkeyi istedikleri kulvara oturtup
Paylaşabilme arzusuyla yanıp tutuşuyorlar
Fakat asla muvaffak olamayacaklar.
Elbet ayaklarına dolanacak ve lâyığını bulacaklar.

DTP ile PKK zaten sabitti de AKP rengini biraz
Geç belli etti ve bilinen emelleri dışındakiler de
Deşifre edildi Allah yolunda görünen Allahsızların.

AKP’nin içinde az sayıdaki iyi niyetli safları da
Allah affetsin demekten başka söz bulamıyorum.

Refah Torlak
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Açılım'a Atfen  /... 3

AÇILIM’A ATFEN  /… 3
    Kürt açılımı? ., Demokratik açılım? .
             (Pkk’ya kucak açılımı)

Kargayı hep besliyoruz, başınıza iyi baktık
Böyle ilgiyi görünce, sizi de peşine taktık
Demek emir büyük yerden, karanlığa ışık yaktık
Başımızdakiler varken, bizler buna müstahaktık

İzansızlar sayesinde, hainlere kucak açtık
Onlar masum kahraman da, sanki bizler dehşet saçtık
Çoluk çocuk dinlemeden, bombalayıp vurup kaçtık
Dağlarda harcanamayız, bu ülkeye ihtiyaçtık! ...

Uygulama bize özel, yasaları deliyoruz
Bizi iyi karşılayın, yola çıktık geliyoruz! ...
Teslim olup boşuna mı, akılları çeliyoruz
Sempatizan yandaşların gözünde yükseliyoruz

Refah TORLAK  /   RETOR

(Çanak tutanlar ve imkân verenler utansın)

Refah Torlak
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Açılım'a Atfen  /... 4

AÇILIM’A ATFEN  /… 4
    Kürt açılımı? ., Demokratik açılım? .
             (Pkk’ya kucak açılımı)

Yaralı gazilerim, boynunu büktü
Şüheda kanlarını, ne için döktü
Bu vatan toprakları, kirletiliyor
Şehitliklere kara, bulutlar çöktü

Dersi iyi çalışmış, hazır ödevde
Bu ülkenin başında, kimler görevde
Müsterih ya millette, huzur velev de! ...
Neden bir kuşku vardır, her an her evde

Bunların ellerinde, ülkemiz şevde
Uçuruma sürüklenir, her bir işlevde
Art niyetli olma hin, fikrinden vazgeç
Bu ülkeye hizmet et, yeter ki sev de

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot:    (Ak hizmet hükümeti! ...)

Ülkeye hizmet adı altında, bilerek bilmeyerek
Kahraman askerlerimize leke sürüp, engelleyip,
Tüm dünya karşısında ordumuzu ve ülkemizi
Küçük düşürmeye çalışan ve her türlü kötülüğü
Yapan ve Pkk açılımıyla da bardağı taşıran
Akp hükümetine! ... Atfedilmiştir.

Şev =  İniş, rampa, yokuş, yamaç, bayır, eğim, tepe
Velev = Hatta, ister, isterse, kaldı ki, öyle de olsa
İşlev = Görev, sorumluluk, rol, ödev, fonksiyon

Refah Torlak
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Açılım'a Atfen  /... 5

AÇILIM’A ATFEN  /… 5
    Kürt açılımı? ., Demokratik açılım? .
             (Pkk’ya kucak açılımı)

Göz önüne alenen, hainliği serene
Gönül bahçelerini, rızasızca deren’e
Tuu ki yazıklar olsun, bu tavizi verene
Başka ne söylenir ki, tüm ülkeyi gerene

Bu bir taviz perdesi, kim demiş açılım’ı
Ülkenin paylaşımı, dağılım, saçılım’ı.! ..
O soysuz hainlere, bu kucak açılım’ı.! ..
Bir vur kaç taktiğiyle, fırsatçı kaçılım’ı

Bunun için mi döktü, şehitlerim kanını
Ne zannedersiniz ki, bu yurdun insanını
Acep peşkeş çekerde, onların mirasını
Soysuza bırakır mı, bu cennet vatanını

Siper edip göğsünü, öpülesi alnını
Kahraman Mehmetçiğim, niye verdi canını
Acaba boşuna mı, korur dört bir yanını
Hürce yaşatmak için, yurdunun insanını

Hainler bozmak ister, her huzurlu anını
Atalarından kalan, o gurur o şanını
Lekeletmez bu millet, harcasa da canını
Ben hisseder gibiyim, şahlanan isyanını

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot:
Bir senaryo doğrultusunda bir oyunlar silsilesidir ki
Devam edip, sürüp gidiyor. Biteceğe de benzemiyor
Başımıza geçirilenler.! .. yetmiyormuş gibi şimdi de
Musallat edilenlerle el ele verip ülkeyi paylaştırma
Girişimine soyundular iplerin kimin elinde olduğu
Herkesçe malûm olmasına rağmen bir uyurgezer
Rehavetinde uyuşturulmuş bir vaziyette neredeyse
Bilerek göz yumma aşamasına gelenlerse çanakçı
Konumundalar tabii ki. Ancak unuttukları bir şey
Var ki, bu millet vatan söz konusu olduğunda
Öyle bir şahlanır ki O zavallı çanakçı piyonlarla
İçimize sızdırılan hainler bile neye uğradığını şaşırır.
Başımıza geçirilenler çuvalla vb. başladı
İçimizden ayartılan hainlerle devam etti
Ülkemizi bölebilmek parçalayabilmek için
Her türlü katakulli yapıldı ama nafile
Hiç heveslenmeyin türlü maskelerle
Türlü makamlara da gelseniz yada getirilseniz
O maskelerinizle bir makamlarınız da düşer ve
Herkes lâyığını bulur şüphesiz.
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Adalet sizliktir size Yakışır...! ...

“ ADALET SİZLİKTİR
                       SİZE YAKIŞIR! ... “

Adalet, sizliktir, size yakışır! …
Aveneniz, yardakçılar, rantı kapışır
Uygunsuzluk karşısında, millet apışır
Her türlü suç muhalife, hemen yapışır
Kör körüne destek veren, bön,bön bakışır
Adalet sizliktir, size yakışır! …

Refah Torlak  /  RETOR         02. 04. 2009

Dipnot:
Adalet ve Kalkınma Partisi olarak yola çıkan
Bu partinin icraatlarından sonra gerçek yüzü ve
Gerçek adı ortaya çıktı sanırım,
İşte, bende buradan yola çıkarak naçizane bir
düzenleme yaptım AKP’nin açılımında

1 – Adalet ve Kalkınma Partisi! ...
2 – Adalet sizlikle kalkınma partisi! ...
Hangisi daha uygun acaba? ...! ...

AKP / Adı üstünde, Adalet sizliktir size yakışır! …

Bu cümleyi iki şekilde yorumlamak mümkündür,
Ancak, bence ikincisi size daha çok yakışır,
Hem de cuk oturur,
İcraatlarınızı dikkate alırsak aksi iddia edilebilir mi? ...
Yoruma açıktır, isteyen istediğince değerlendirebilir.

Refah Torlak
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Adam Gibi Adam, Ol Güzel Dostum

“ ADAM GİBİ ADAM
                  OL GÜZEL DOSTUM “

Adam gibi adam, Kime vergidir
Böyle derim ama, Sanma yergidir
Takındığın tavır, Açık sergidir
Adam gibi adam, Ol güzel dostum

Beyninde menfaat, Alnında pafta
Ye kürküm misali, Mintanı tafta
Bir dene, üstüne, Yoktur hilâfta
Adam gibi adam ol emi dostum

Bulunmaz çarşıda, Dolaş bir hafta
Değerini sen biç, Boynunda yafta
Tozunda alınmaz, Beklersin rafta
Parayla satılmaz, Dost güzel dostum

Adam gibi adam, Kolaydır lâfta
Karışır araya, Yer alır safta
Arasan bulunmaz, üstüne gafta
Adam gibi adam ol güzel dostum

Kimi Adam gibi, görünür ama
Kalıptan öteye, Yüreği ama
Dost sanan insanı, Düşürür gama
Adam gibi adam, Ol güzel dostum

Refah TORLAK  /  RETOR

Son iki dörtlük 20 Eylül 2008  Tarihinde
Şairler birliğinde aynı adla  gerçekleştirilen ortak çalışma için
Tarafımdan on dakikalık bir sürede yazılmış ve kullanılmıştır.

Refah Torlak
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Adın Neydi /... Hicviye

“ ADIN NEYDİ “  (Hicviye)

Saçlar kumral, gözler mavi, vücut sütun, ten siyahi
Al yanaklar elma, elma, burun düğme, boyun sürahi
Yaşamayı düşünemem, sensiz iken bir an dahi
Dolaşırken seni gördüm, sanki O an geldi vahi
Adına şarkılar yaptım, aldırmadın sen ilâhi
Mazi oldun sen kayboldun, nasıl oldu pes vallahi
Unutkanım ben billâhi, adın neydi senin sahi

Refah Torlak
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Affet beni Sevdiğim

“ AFFET BENİ SEVDİĞİM “

Affet beni sevdiğim, unutmadım O günü
Şimdi çözmeye çalışıyorum, dolaştırdığım düğümü
Biliyorum kabahat bende, Hiç bir günah yok sen de
Affet beni ne olur, Suçlu olduğumu bilsen de

Affet beni sevdiğim, unutmadım O günü
Şimdi çözmeye çalışıyorum, dolaştırdığım düğümü

Biliyorum suçluyum, Ne desen sen haklısın
İstesem de atamam, Yüreğimde  saklısın
Ne oldu sana neden, sevmeye yasaklısın

Haklı çıktın nadimim, Şu halime gülsen de
İnan hiç canım yanmaz, dilim, dilim, dilsen de
Çabuk ol geç kalmadan, Çözelim kördüğümü
Elbet te istemezsin, Zamansız öldüğümü

Defalarca kabullendim, Hataları gördüğümü
Bilmez misin seni nasıl, İlmek, ilmek Ördüğümü
Asla inkâr etmem, dedim, Ben maziyi gömdüğümü
Benliğimi verdim sana, daha ne istersin benden
Arş - ı alâyı semayı, Yeryüzünü mü, göğümü
Bir tek canım kaldı artık, İster misin öldüğümü

Refah Torlak
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Affetmem Ya-Rab /... Hicaz Şarkı

“   AFFETMEM  YA-RAB   “

Ellerimi açtım sana, dua ettim yana, yana
Kul olunmazki insana, Ya-Rab sabır ver sen bana

Aldılar, çaldılar...........ömrümün yıllarını................  // MEYAN
Affetmem, affetmem Ya - Rab, O hırsız kullarını

Aldılar, çaldılar.......... en güzel yıllarımı................
Affetmem, affetmem Ya-Rab, O kalp hırsızlarını

Bir ömürdür tükettiğim, aşk uğruna yok ettiğim
Mutlulukla meşk ettiğim, Ya-Rab bir yar ver sen bana

Refah Torlak
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Ağlar Nice Şühedalar

“ AĞLAR NİCE ŞÜHEDALAR “

Yurduna sızıp içten, pusu kuran lâinleri
Fitne fesat kâinleri, O izansız hainleri
Bilinçsizce çanak tutan, aldatılan cahilleri
Gördükçe hüzünlenir, ağlar nice şühedalar

Önce vatan diye çıkıp, düşmana göğüs gerdiği
Karşı koyup kan döktüğü, uğrunda O can verdiği
Allah, Allah diye, diye, şahadete de erdiği
Yurdu lekelenir diye, ağlar nice şühedalar

O ki yurduna sur olmuş, cüretkâr düşmanı kovmuş
Vatan için, bayrak için, can vermişte şehit olmuş
İstermi hiç al bayrağı, görmek istermi hiç solmuş
Soysuz düşmanlar kudurmuş, ağlar nice şühedalar

Bedeni toprakta yatar, yurduna göklerden bakar
Yağmur olur gözyaşları, ağlar nice şühedalar
Hiddetle yüksekten bakar, çakar şimşek olur çakar
Çavlan, sel olur akar, ağlar nice şühedalar

Derki kendini ne sanır, dünya Türk'ü zaten tanır
Ağaç güç için budanır, kendin bilmezler kınanır
Ruhu huzursuzlanır, gafillerden O utanır
Bizden gafil çıkmaz diye, ağlar nice şühedalar

Yine bir güneş gibi, doğmak ister şühedalar
Kuduran düşmanları, boğmak ister şühedalar
Tekrar şahadet arzusu, yakar ruhlarını dağlar
Kalkıp yine şehit olmak, olmak ister şühedalar

Hiç bir zaman unutulmaz, Yaralı yürekler kanar
Bağrı yanık O analar, tüm ulus minnetle anar
Dile gelsede deryalar, dağ, taş ansa neye yarar
Yurduna hainler dolmuş, ağlar nice Şühedalar

Ne olmuş ki ne kaybolmuş bu düşmanlar fırsat bulmuş
İçten içe kaynıyorken, fütursuz cüretkâr olmuş
Gözyaşları pınar olmuş, kök salmış bir çınar olmuş
Gafilleri kınar olmuş, ağlar nice şühedalar

Refah Torlak
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Ah Başkanım Vah Belediyem /... (Bir zamanlar Gündemdi, İronik Hicviyeler -
19)
“ AH BAŞKANIM VAH BELEDİYEM “  (Hicviye)
::::::..............  Belediyesine Atfedilmiştir:::::::

Desteğinizi bekliyoruz diye esnafları dolaştın
Başkanlık koltuğu için kendine bir yol açtın
Allem ettin, kallem ettin O makama ulaştın
Nede çabuk unuttun, sende bir vatandaştın

Makama oturunca, sende haddini aştın
Üç kuruşuna göz diktin, küçük esnafla uğraştın
Sözlerini unutmanı, herkes zaten bekliyordu
İşte sende yanıltmadın, sende yanlışa bulaştın

Devletten bir ödeneğin, türlü gelirlerin varken
Esnafın burnundan getirip, birbirine katarsın
Gelirlerin yetmez gibi, esnafa kazık atarsın
Esnaf işsiz ve perişan, sen nasıl rahat yatarsın

Görmeye salâvat lâzım, sen hep başından atarsın
Haklı taleplere bile, kulak vermez kaş çatarsın
Hâl aktarmak isteyene, bin bir bahane bulursun
Bu gidişle O makamı, sen çok çabuk satarsın

Millet diken üstü yatar, sense rahat tüy yatağa
Millet gömüldü gidiyor, sebep oldunuz batağa
Eşek zannettiğin O halk, şahlanır geçer atağa
Bir gün gelir O batağa, elbet kendinde batarsın

Zaten bütün gelirlerin, milletin ödediği para
Millet canından bezmiş, artık olmuş fukara
Herkes burnundan soluyor, yüreklerde derin yara
Ülkeyi siz mahvettiniz, düşmeyen varmı hiç dara

Bu millette hâl mi kaldı, yaraları nasıl sara
Gelirlerin sana yeter, avuç açma hiç naçara
Sakın şeytana uyup, çalma yüzüne kara
Harcama O makamını, üç beş kuruşluk çıkara

Para veren düdük çalar, gerisi hayale dalar
Verimli olmayanı O, fırsat buldukça hırpalar
Yandaşına kucak açar, her imkânda haber salar
Yaraya bile su dökmez, başkaları avuç yalar

Ah başkanım vah belediyem, umutla hizmet beklerken
Yine bizler olduk sana, yine bizlermi olduk yem
Söylenecek söz kalmadı, boşa gitti oy hediyem
Arif olan anlar malûm, ah ben daha ben ne diyem

Ne bilelim bilemedik, böyle başkan dilemedik
Şikâyete hakkımız yok, listeden biz silemedik
Genelden hep alışkınız, yereldende gülemedik
Aptallığımıza kızgınız, İnan hiç üzülemedik
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Hep ne derler herkes bilir, gelen gideni aratır
Daha hizmet düşünmeden, yeni gelirler yaratır
Oy verenlerine bile, pişmanlığı hatırlatır
Hadi oylardan vazgeçtik, beynimizide tırlatır

Vatandaş perişan yanar, alev, alev, çatır, çatır
Gariban'a göz açtırmaz, istisnalar gönül, hatır
Elinde bir şimşir tarak, kellere saçın taratır
Biz razıyız çuvaldıza, iğneyi kendine batır

Evet Refah zikridir bu, özlenir oldu kırk katır
Vatandaşın fikridir bu, sende oku satır, satır
Vatandaşa yatırım yap, iyi kötü yatır, yatır
İcraatlarını millet, mutlak bir gün hatırlatır

Böyle gelmiş böyle gider, bu milletin kaderi bu
Siyasetin gereğimi, yalan kurbanı olmak
Amma öyle amma böyle, O makama gelmek değil
Esası hakkını vermek, kalıcı ve sahip  olmak

Refah Torlak
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Ah Takmatik Güzeller /... Hicviye

“ AH TAKMATİK GÜZELLER “  /… Hicviye

Doktor,doktor dolaşır, her uzvunu düzeller
Her gün değişik renkte, gözlerini süzeller
Birkaç soru sorarsın, dudağını büzeller
Fütursuzca gezinir, onu bunu üzeller

Ah takmatik güzeller, ah takmatik güzeller

Çizilmiş yay misali, alınmış kaşlar yoluk
Kes biç düğmeye dönmüş, burun ayarlı oluk
Solaryumda yakılmış, ağdalı tenler soluk
Silikonla beslenmiş, kalkık göğüsler doluk

Saçlar lüle, lepiska, bir uzar bir kısalır
Sarı, siyah, kızıldır, her gün başka renk alır
Takviye perukludur, taşımaktan bunalır
Amman sakın dokunma, dikkat elinde kalır

Aklı başında değil, bekler yumurta folluk
İster kusursuz olsun, nerde acep bu bolluk
Aç kalsa da istemez, lâzım değil der yolluk
Söz söylemeye gelmez, olursun karakolluk

Sağlam yeri kalmamış, her bir yanları yapay
Gönlünü kaptıranlar, şaşırıp yoldan sapay
Her yerde hava atay, has hatunlar nem kapay
Erkek avcısidur da, aptallar haşa tapay

Doktor,doktor dolaşır, her uzvunu düzeller
Her gün değişik renkte, gözlerini süzeller
Birkaç soru sorarsın, dudağını büzeller
Fütursuzca gezinir, onu bunu üzeller

Ah takmatik güzeller, ah takmatik güzeller

Refah TORLAK  /  RETOR

Refah Torlak
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Akıl Denilen Nimet

“ AKIL DENİLEN NİMET “

Şairlerin üstadı, Muziptir Hızır paşa
Alır kalemi ele, Hitap eder her yaşa
Öyle bir anlattın ki, Nasıl gitmezmiş hoşa
Madem emek vermişsin, Bil ki gitmez hiç boşa

Rabbim us hazinesin, Dağıtmış her kul başa
Hangi kendini bilmez, var ki sana sataşa
Refah çok merak eder, Kim muhatap bu taşa
Hiç kimseyi kınamam, Haddime değil haşa

Akıl denilen nimet, Bakmıyor ki hiç yaşa
Kimi damla, damladır, kimi oluktan taşa
Kimi yarı yoldadır, cebelleşe, savaşa
Kimi akıl gücüyle, Dağlar deryalar aşa

Refah TORLAK / RETOR

Dip Not:  Bir şair dostun yazdığı taşlamaya
Cevaben Desteklemek amacı ile oluşturduğum
Bir çalışmadır.

Refah Torlak
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AKP Geldide Başa...! ...

“ AKP GELDİDE BAŞA “

AKP geldi de başa, sanki hükümranlık kurdu
Eş dost mahdumları derken, avenesini doldurdu
Har vurdu harman savurdu, talan etti canım yurdu
Monopol şirketler kurdu, her bir şeyden rant oldurdu

Allah yolundayız dedi, oy verene saç yoldurdu
Yoksulluğa mahkûm etti, millette beniz soldurdu
Gün geçmeden bir yenisi, coştu yolsuzluk kudurdu
Zam üstüne zam yağdırdı, hep bir numara bol durdu

Avenesi iş başında, sanki bir onlar kusurdu
Üste üstlük yetmez gibi, ekonomik kriz vurdu
Her şey kendi tekelinde, tüm yurtta ticaret durdu
Müslümanlıktan dem vurdu, ama gavurdan gavurdu

Nalıncı keseri gibi, menfaatçilik tekildi
Millet ikiye bölündü, peş peşe nifak ekildi
Şahsi menfaat uğruna, ülkemiz peşkeş çekildi
Bunların aslı yok mudur, kimler kimlere vekildi

Hangi biri dile gelse, her bir icraat sakildi
Devlette görev alanlar, ne mantıklı ne akildi
Atamalar hep fiyasko, her tayin yanlış nakildi
Üst düzeyde kadrolaşma, daha, daha da sakildi

Refah Torlak  /  RETOR

Dipnot:  Maalesef bütün bunlar ülkemizde yaşanmış  olaylardır ve bu esere konu
olanlar Türkiye’mizin tarihinde kara bir leke, kara bir sayfa ve ibretlik bir vaka olarak
yerini alacaktır şüphesiz ve ne yazık ki,
Bende böyle bir eseri kaleme almak zorunda kaldım.
Ne diyebilirim ki, yazana değil, yazdırana bak! ...
Bütün bu yaşananların günahı da öncelikle onların ve
Onlara bile,bile göre,göre bu imkânı sunanların başına. .

Refah Torlak
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Akrostiş Aşkım... Akrostiş...

“ AKROSTİŞ AŞKIM “

Aklıma gelenleri yüreğime düştüğünce
Karalarım duygularımı kâğıda dökerek
Resmederim yüreğimdekileri kelimelerle
Olsun, sen anlamasan da karalarım
Sen anlamak istemesen de dökerim içimi
Taa ki beni anlayıncaya dek dökerim
İşte benim yüreğim derim samimiyetle
Şayet yine anlamak istemezsen sökerim

Ancak o zaman sökerim yüreğimden
Şunu bil ki zordur benim için çok zor
Kalıtımsal aşkımdan temel direğimden
Issızlığa, yalnızlığa  bürünmek çok zor
Mümkün değil ayrılmam tek yüreğimden

Refah TORLAK  Nam-ı diğer: RETOR
24. Ağustos. 2011 Saat 15.15 Selimpaşa

Refah Torlak
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Al Bayrağa Sarılsam, Şehit Olsa da Adım

“ AL BAYRAĞA SARILSAM
                       ŞEHİT OLSADA ADIM “

Nice kahramanları, gururla uğurladım
İçin, için ağladım, duyulmadı feryadım
Vatan aşkıyla nice şehit verdik uğrunda
Onların sayesinde, ülkemdeki abadım

Sulh sever bir insandım, terörü kanıksadım
Tarihe leke sürmem, bilinsin Türk’tür adım
Sabırda, tahammülde, sınırlıdır tükenir
Hainlerin yüzünden, ben gazaya susadım

Özenerek şevk ile, kendimi hazırladım
Ben bu canı vatana, bayrağıma adadım
Gururla çıksam yüce, Rabbimin huzuruna
Al bayrağa sarılsam, şehit olsa da adım

Ben bu canı vatana, bayrağıma adadım
Al bayrağa sarılsam, şehit olsa da adım

Refah TORLAK  /  RETOR
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Alan Veren Bin Pişman /... Hicviye

“ ALAN VEREN BİN PİŞMAN “   /… Hicviye

Yardım derneği imiş, al bir sana, beş bana
Peki revamıdır bu, alan veren insana
Kime gider yardımlar, tercihin kimden yana
Alan veren bin pişman, ne bu eziyet cana

Riyakârın adı ak, maske vardır yüzü pak! .
Riyakâr yüzsüzleri, ibret için mıhla çak
Dilerim ki Allah’ım, bu milletin önünde
Cehennemi bekleme, cayır, cayır hemen yak

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot: Deniz feneri derneğinde yaşanan
Yolsuzluk iddiaları üzerine yazılmış ve
Müsebbiplerine atfedilmiştir.

Refah Torlak
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Alıştım /... Fantezi Formda Şarkı

“  ALIŞTIM  “     

Gördükçe elleri, körlenmez nefsim
Avutmak isterim, garip gönlümü
Arzular, istekler, bitmek bilmezde
Bahtsızlık çürütür, ahir ömrümü
              ***         ***         ***        
Umutla bakıpta, hüsran görmeye
Hasretle yaşayıp, her an ölmeye
İçim kan ağlarken, yüze gülmeye
Tiryaki oldum ben, zaten alıştım
             ***        ***         ***                                        
Her işimde aşamaya................
Kem talihi boşamaya...............
Bende mutlu yaşamaya............
......................ÇALIŞTIM............

***********************************  //  MEYAN
Çileleri zevk etmeye.................
Yüreğime zerk etmeye.............
Mutluluğu terk etmeye..............
......................ALIŞTIM...............

Refah Torlak
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Ali Kardeş  /... Ali Özütemiz  (Nam-ı Diğer Kıvırcık Ali)

ALİ KARDEŞ  /... Nam-ı Diğer Kıvırcık Ali (Ali Özütemiz)

Türkülerin öksüz kaldı
Ah be kardeş Ali kardeş
Ne yapalım ki O kalleş
Trafik canavarı kalleş

RETOR

Dipnot:
Telâffuz etmeye her ne kadar dilimiz varmasa da
Takdir-i ilahi genç yaşta ki bir türkü üstadını
Değerli kardeşimiz Kıvırcık Ali'mizi kaybettik.

Kendisine Allahtan rahmet kederli ailesine ve
Tüm sevenlerine de sabır ve baş sağlığı diliyoruz.

11. 01. 2011
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Allah Yolunda /... Tasavvufi Nasihat

“ ALLAH YOLUNDA “   (Nasihat)

Sakın gaflet'e düşme, gaflet yolları tıkar
Yeterki inançlı ol, inanç dağları yıkar
İnanan doğru yoldan, ne usanır, ne bıkar
Çıkmaz görünse bile, her yol Allah’a çıkar

Nice sapaklar vardır, sağı solunda
Sakın yanlışa sapma, hazır bulunda
Hayat mektep, sen doğruyu gör okulunda
Yeterki sen doğru yürü, Allah yolunda

Geri dönmek mümkün değil, her adım sona varış
Tek olan bir O’dur, kurtarıcınsa ibadet, ancak yakarış
Yeterki sen iste, yeterki geç kalmadan, kendinle barış
Her adım başlangıç olur, yolda değiştirir bu akış

Ama öyle, ama böyle, yolun sonunda
Azrail'i göreceksin, kendi kolunda
Ama doğru, ama yanlış, her bir kulunda
Ömrü son bulacaktır, Allah yolunda

Refah Torlak
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Allah, Allah Diye, Diye Yandım /... İlâhi

“ ALLAH ALLAH DİYE YANDIM  “    (İlâhi)

Nice yerleri gezdim ben, hemde pek çok yer dolaştım
Ne yollar kat ettim, deryalar geçtim, dağları aştım

Doğru yollarımı şaştım, bazen yanlışa bulaştım
Her yol sonunda sen vardın, her sonda sana ulaştım

Hem dünyayı mekân sandım, hemde kör nefse aldandım
Sanki haram lokmaları, ecel şerbetine bandım

Bir garip kul, garip candım, ben hep hataya dayandım
Nasıl yanlışlara kandım, nasıl karaya boyandım

Mübarek zemzemin içtim, Rabbim nurunla yıkandım
Huşuyla kendimden geçtim, gaflet, uykudan uyandım

Çünkü, çünkü ben bir kuldum, çünkü, çünkü bir insandım
Rabbim bir sana inandım, Allah, Allah diye yandım

Her derdime sen ilâcım, zikrinle diner her acım
Sensin sen tek ihtiyacım, çünkü ben sana muhtacım

Her bir melânet zuhuru, sende buldum ben huzuru
Allah, Allah diye yandım, çünkü bir sana muhtacım

Refah Torlak
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Aman Gelme Sakın Papa /... (Bir zamanlar Gündemdi, İronik Hicviyeler - 18)

“ AMAN GELME SAKIN PAPA “  (Hicviye)

Milleti isyan ettirdin, uygunsuzluk yapa, yapa
Ya O ağzını kapa, yada taksınlar bir tapa

Söylemlerin uyuşmuyor, gelmiyor hiç ipe sapa
Sen uymak istemesende, uydururlar seni çap’a

Üç gün ülkeme uğradın, kar yağdırdın lâpa, lâpa
Yine böyle yapacaksan, aman gelme sakın papa

Bizler Türk’üz Müslüman’ız, tüm dinlere saygılıyız
Kendimizden çok eminiz, sanmayınki kaygılıyız

İşte muradına erdin, sanki geldinde ne oldu
Ortalığı talan ettin, millet saç başını Yoldu

Bir tek senmi kusur kaldın, zaten konuşanlar boldu
O olmayan huzurumuz, hepten gitti bak kayboldu

Papa ülkeme gelirse, mutlu olurmuş bir kaçı..! ..
Bilinmeyen bir lig mi var, bilememki bu ne maçı

Aziz misafir gelmiş sor, Varmı acep ihtiyacı
Eskiyemi özlem duyar, O nostaljik antikacı

Vardır elbet bir hinliğin, dostumuz geçkin lâpacı
Ülkemdeki sorunların, senmisin sanki ilacı

Ülkesinde problem yok, O bilemez tok'u açı
Trafik hep karmaşıktı, şimdi oldu arap saçı

Hadi doyasıya gez dolaş, işte muradına erdin
El üstünde tutuldun bak, ne kovuldun ne geberdin

Bilememki neydi derdin, kimlere mesaj gönderdin
Kimlerin hayallerine, istanbuldan start verdin

İbret olsun her ne ise, olmaz olsun böyle İlke
İzzet ikram görür tabi, toz kalmadı silke, silke

İhtiyaç yok para pula, toprağa ve mal'a mülk'e
Tüm dünyada söz sahibi, avuç içi kadar ülke..! ..
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Aman sakın Telâşlanma /... (Tasavvufi Eserlerimden Rahatsız olanlara
Atfedilmiştir)
“  AMAN SAKIN TELÂŞLANMA  “
(Tasavvufi eserlerimden rahatsız olanlara Atfedilmiştir

Aman sakın telâşlanma, ben kendi fikrimi derdim
Haşa naçiz bir kulumda, duygularımı hep serdim
Fikrimi beyan ettimse, sana ben bir yönmü verdim
Rızanı almadan dalıp, bahçenden güllermi derdim

Güzel sözler zannederek, sana zehirmi gönderdim
Bilmem farkında olmadan, yoksa dinini mi yerdim
O Rab herkesin Rabbidir, bende kul gibi severdim
Eserlere konu ettim, böyle saadete erdim

Gel sen biraz kurcala da, zihnindeki varı yok'u
İstersen görmezden gel, geç, ister huşu ile oku
Nasip olur atlatırsan, maruz kaldığın O şoku
Naçizane bir tavsiye, sende güzellikler doku

İşte benim fikrimde bu, birkaç mısra topu, topu
İlgilendirmezde beni, din imanı, soyu sopu
Biz her dine saygılıyız, sanılmasın kaygılıyız
Şu garip can neler gördü, akıllısı ve zirzopu

Zikrimdedir yaratanım, Rabbimedir hep eğilim
Ah keşke yapabilsemde, beş vakit namaz değilim
Müslüman’ım ve lâik’im, ben hiç bir yobaz değilim
Kimi gibi yanar döner, asla hokkabaz değilim

RETOR

Dip Not:
Tasavvufi eserlerimden rahatsız olanlara Atfedilmiştir,
Bu arada böyle eserler yazmama neden olan densizlere,
Teşekkür etmem gerekir her halde diye düşünüyorum,
Ne diyelim, Allah ıslah etsin ve de razı olsun.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ana yemek Kurudur, Yanında Piyaz..! .. /... Hicviye

“ ANA YEMEK KURUDUR,
                      YANINDA PİYAZ ! ...“

Millet tuzağa düştü, bağırır avaz, avaz
İnisiyatif kimde, kimler veriyor cevaz
Boşuna mı çalıyor, acep sivri sinek saz
Hani nerde ilkeler, nedir ki bu naz niyaz

Sana çalışır millet, sanki yolunacak kaz
Bu millet oy verirken, acep neyi alır baz
Bazıları satılık, bazıları düzenbaz! ...
Kimi menfaat için, oluverir hokkabaz

Usulü curcunadır, amma, makamı hicaz
Millet türkü beklerken, sense yapıyorsun caz
Herkese eziyetten, sanki alıyorsun haz
İcraat hususunda, sana ne söylense az

Kimine boş nasihat, kimisine imtiyaz! ...
Dürtmekle anlamazsa, gerekir ciddi ikaz
Şu milletin sesini, dinle kulak ver biraz
Müzmin musallat olur, gitmez başından araz

Okuyan olmayınca, sen neyi yazarsan yaz
Karlar yağsa üstüne, cehennem olur ayaz
Yakında ziyafet var, hadi mönüyü sen yaz
Ana yemek kurudur, yanında gelir piyaz! ...

Refah Torlak  /  RETOR
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Ana, Baba Hakkı

“ ANA BABA HAKKI “

Ne yazık ki zaman, zaman, bende dedim, yeter öf aman
Oysa içten hizmet ettim, sanki zaptetti bir şaman
Babacığım ağır geldi, yanlış'a yöneldi iman
Şükür ki hep gönlün aldım, her onu kırdığım zaman

Bende kalbimi çürüttüm, yanlış fikirler yürüttüm
Sebep olduda kör şeytan, muhtaç insanı ürküttüm
Olumlu yanım uyurken, olumsuzlukları dürttüm
Sevdiklerim gittilerde, şimdi ben burnumu sürttüm

Bırak asilik yapmayı, Ana babaya öf denmez
Ana, baba yüreğidir, densede onlar gücenmez
Ömrün onlara vakf-etsen, inan hakları ödenmez
Allah katında günahtır, malûm haram lokma yenmez

Sağlıkta kıymet bilmezsen, sen boşa oyalanırsın
Yanındayken hep uyursun, yokluğunda uyanırsın
Onlar gibi sadık dostu, bulursunda dayanırsın
Geçte olsa İdrak eder, karalara boyanırsın

Dünyayı sen geç tanırsın, böyle sürecek sanırsın
Er geç sende nadim olur, yaptığından utanırsın
Herkes'edir bu yolculuk, bil, sende hazırlanırsın
Hiç bir kimse unutulmaz, bir gün sen hatırlanırsın
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Ana'ya şikâyet & Hayıflanma.../... ' Koynunu Özledim Anne Açta Geleyim '

©
“ANA’YA ŞİKÂYET & HAYIFLANMA”
(Koynunu özledim anne, açta geleyim)

Ah be annem, ah be anne,
Senin bütün dediklerin, hep çıktı anne

İnan gönülden demem de,
Seni üzmek istemem de, can bıktı anne

Can parçası sandıklarım,
Canım dedim, kardeş dedim, el çıktı anne

Senin O berk bildiklerin,
Senin öyle dediklerin, tel çıktı anne

Hani demir gibi derdin,
Hani çelik gibi derdin, tel çıktı anne

Kardeşim dedim güvendim
Dikiliverdi karşıma, çel çıktı anne

Anaya hiç benzemiyor
Kardeşlerimin yüreği, kel çıktı anne

Hani O el dediklerin,
Bilsen gürül, gürül aktı, sel çıktı anne

Ummadıklarım dost çıktı,
Beklenmeyen meçhul yönden, yel çıktı anne

Nedendir hiç çözemedim
Benim hakikatli dostum, el çıktı anne

Bıktım riyakârlıklardan, can bıktı anne
Dayandığım güçler beni, yan yıktı anne
Düşman dediklerim bile, el sıktı anne
Can bildiklerim canıma, ot tıktı anne

Ah be annem, ah be anne,
Senin bütün dediklerin, hep çıktı anne

Bıktım böylesi dünyadan, ne söyleyeyim
Koynunu özledim anne, açta geleyim

Dolsun diye günleri mi, itekleyeyim
Azrail’in aklını ben, nasıl çeleyim

Emrihak vaki, ben vakti, nerden bileyim
Takdir-i ilâhi, yazgı, gün bekleyeyim

Fani dünyada daha mı, pinekleyeyim
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Şu naçiz bedeni bari, ben ekleyeyim

Rabbim bilir ben kadere, boyun eğeyim
Söyle sen göklerdeysen, ben yükseleyim

Zaten emanet değil mi, can eğleyeyim
Böylesine boş hayatı, ben neyleyeyim

Bıktım artık bu dünyadan, ne söyleyeyim
Koynunu özledim anne, açta geleyim

Refah TORLAK  /  RETOR   15 Haziran 2009

Çel = önlemek, engellemek, düşürmek, çelmelemek,
Baltalamak, durdurmak, çevirmek, döndürmek

Emrihak = Ecel, can verme, ölüm, yazgı, göçüş

Vaki = Olmuş, gerçekleşmiş olan

Takdir-i ilahi = Belirme, ortaya çıkma, zuhur etme
Tecelli, yazgı, alın yazısı, baht, kader, talih, yom
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Anılarla Küllenen, Sevgiyide Bitirdin

“ ANILARLA KÜLLENEN SEVGİYİ DE  BİTİRDİN “

Bir ömre imza attık ama, geçici hevesmiydi, senden yana çabuk bitti
Önümüzde yıllar varken, anlamadım ne oldu, seni zamansız ne eskitti
İnan çok sabır gösterdim, divane gibi oldum zaman, zaman aklım yitti
Mutluluk bumudur söyle, günü gün etmek varken, gençliğim boşa gitti
                           ***                     ***                     ***
Bir sadakat uğruna, Hep boşa harcıyorum, en verimli çağımı
At gözlüğü gözümde, göremem etrafımı, ne solum ne sağımı
Hayat mücadelesi meşguliyetim oldu, unuttum yavrular  hatırına
Kurumaya terk ettim, en verimli bahçeleri, en verimli bağımı
***                     ***                     ***
Ne yapsınki şu garip, gönlündeki boşluğu, daha nasıl duyursun
Söyle niye böylesin, ya görmezden gelirsin, ya sen daim uyursun
Çok zamansız vazgeçtin, yada erken unuttun, boş bıraktın yerini
Söyle kimler buyursun, anlamadın açlığımı, başkasımı doyursun
***                     ***                     ***
Nedir bu hissizlik, nedir bu aymazlık,yeter artık bak, canıma yetirdin
Düzeldi düzelir derken, daha kırklı yaşlarda beni, yetmişime getirdin
Bu ne saygı sadakat’a, içimde bir kor oldu, har alevler zaten bitti
Korlar söndü küllere dönüştü, anılarla küllenen, sevgiyide bitirdin
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ANKARA  Kucak açar Ankara TSM. ©

*** *** ANKARA ©*** ***
(Kucak açar Ankara)
.
Yerleşmişte… Sinesine…
Kulak verir… Her sesine…
Her an taze kan pompalar
Can verir tüm ülkesine
.
Yurdumun her bölgesine…
Kucak açar… Ankara…
Yurdumun her köşesine…
Kucak açar… Ankara…
.
Önem verir derdine…
Saygılıdır her Din’e…
Ülkemin her ferdine…
Kucak açar… Ankara…
.
Ülkemin kurucusu…
Atam yatar bağrında…
Şaşmaz ilkeleriyle…
Güç verir her çağrında

Yurduma ışık saçar…
Kucak açar… ANKARA…
.
Söz & Müzik; Refah TORLAK.
28. Şubat. 2015
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ANKARA " Ülkemin can damarı Ankara TSM. ©

" ANKARA " TSM.  ©
(Ülkemin can damarı Ankara)
.
Gökte güneş ay gibisin ANKARA...
Çekilmiş bir yay gibisin ANKARA...
Bir kısrak bir tay gibisin ANKARA...
… … … ANKARA...
.
Yurdun merkez üssüdür...
Düşmanın ürküsüdür...
Milletin can damarı...
Gençlerin ülküsüdür...
.
Bir sevda tütsüsüdür...
Gönüllerin süsüdür...
Yetmişsekiz milyonun...
Dillerde türküsüdür...
.
Ülkemizin can damarı... ANKARA...
Gururusun iftiharı ANKARA…
Düşmana vur vur şamarı ANKARA...
… … … ANKARA...

Söz & Müzik. Refah TORLAK. ©
28 Aralık 2015
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Anlamaz Andavallı...! ...

“ ANLAMAZ  ANDAVALLI “

Kulaklarda tapa, gözlerde at gözlüğü
Kimin umurunda ki, gidiyorsa özlüğü
Eline tutuştursan, okutsan da sözlüğü
İnan farkına varmaz, yok olsa da tözlüğü

Boşuna yazıyorsun, anlamaz andavallı
Bön, bön bakar durur da, tepki vermez zavallı
Dışardan destek var ya, anlatır bol mavallı
Yolunu bulmak için, çoban ister kavallı

Salınır ulu orta, görsen adam sanırsın
Eğer biraz izlesen, gafletinden tanırsın
Ne kadar sabretsen de, sonunda usanırsın
İmkân verdiğin için, kendinden utanırsın

Onu beslemek için, aç kalır zorlanırsın
Sebep oldunsa eğer, sende hayıflanırsın
Biriken günahlardan, bil ki zor yıkanırsın
Bırak kendi haline, anırdıkça anırsın

Her ne söylersen söyle, Söyleneni anlamaz,
Adaletten söz eder, hak hukuku tınlamaz
Fütursuzdur cehalet, alenidir kınlamaz
O kadar bedduadan, kulakları çınlamaz

Kendide içindedir, yanlışları kınamaz
Tabii böyle oldukça, millette ısınamaz
Menfaat peşindedir, doğru yanlış sınamaz
Her şey Allah içindir, Müslüman ya beynamaz! ...

Yeter millet uyanın, vazgeçin horlamaktan
Bıkmaz usanmaz gafil, rejimi zorlamaktan
Halâ bıkmadınız mı, yürekler kor’lamaktan
Gına geldi aydın’a, suratın mor’la maktan

Refah Torlak  /  RETOR

Dipnot:
İbadet ne gösteriş için yapılır, nede çıkar için karşılık bekleyerek,
Allah için Allah’ın emirlerine uymak için yapılır ve Allah ile arandadır,
Eğer inanarak ibadet ediyorsan, vecibelerini de yerine getirmen, getirirken de,
yaşantına,
Hak ve hukuk’a dikkat etmen gerekir, bilhassa yalandan ve riyadan uzak durman
gerekir.
Peki ya siz, siz hangi birine uyuyorsunuz? ...
Yalan sizde, riya sizde adaletsizlik, yolsuzluk, menfaatçilik sizde, inanç sömürüsü sizde,
inkâr sizde
Müslümanlık maskesiyle her haltları yiyip, İnsanları dininden Müslümanlıktan soğutma
sizde
Eeee  durum böyle olunca da böyle değerlendirmek kaçınılmaz oluyor bizde! ! ! ....
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Anlı Şanlı Türk Bayrağı /... Bayrağımızı hazmedemeyenlere atfedilmiştir

“ ANLI ŞANLI TÜRK BAYRAĞI “
(Bayrağımızı hazmedemeyenlere atfedilmiştir)

Asil soylu milletin, simgesidir Al Bayrak
Elinde dolaşan o, çaputla karıştırma
Nice destanlar yazmış, O tarihe mal olmuş
Anlı şanlı bayrakla, boşuna yarıştırma

Üç beş şerefsiz birden, rüzgâr fırtına esen
Yüz yüze geldiğinde, korkup soluğun kesen
Elindeki çaputu, taharette kullan sen
Taharette bilmez ki, anlamaz hiç ne desen

Ülkemde bayrağıma, karşı çıkan şerefsiz
Nerede yaşarsınız, nerdesiniz acep siz
Yediğiniz kabada, rahatça edersiniz
Öbür tarafta nasıl, hesap vereceksiniz

Bu milletin yüreği, bayrak için atıyor
Bayrağımın direği, sana neden batıyor! ...
Nice kahraman şehit, toprağa can katıyor
Vatan bayrak uğrunda, can vermişte yatıyor

İçten içe kahpece, hain nifak saçarken
Bayrak vatan sevgisi, dolup,dolup taşıyor
Sizin gibi kalleşler, köşe bucak kaçarken
Türkler göğüs göğüs’e, yiğitçe çarpışıyor

Hazımsızdır şerefsiz, nasılda bulaşıyor
Her fırsatta soysuzlar, yaraları kaşıyor
Kudurdukça sapıtıp, çizmeyi de aşıyor
Tokat’ı yiyip,yiyip, feleğini şaşıyor

Bayrağın onurunu, tüm milletim taşıyor
Küplere binen hain, nasıl aptallaşıyor
Hain hayal peşinde, boşuna uğraşıyor
Seven bayrak altında, huzur ile yaşıyor

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot:
Bayrağımıza yönelik çirkin saldırıların artış göstermesi üzerine,
Nifak sokucu O malûm hain odaklarına atfen yazılmıştır.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anne Özlemi

“ ANNE ÖZLEMİ “

Yanı başımızda sessiz sedasız dururken
Kıymetinimi bilemedim, bilemem neden
Yaşıtın insanlar görüyorum, sana benzeyen

Gayet mutlu, dimdik ayakta, sağlığı yerinde
Bambaşka duygulara kapılıyorum, her seferinde
Buruk bir hüzün kaplıyor beni, bendende derinde

Yüreğimdeki burukluk, yakarcasına bir sızıya dönüşüyor
Anlatılması çok güç, özleminde üzerinde
İçimdeki hasretin, her gün dündende derin

Dilerim  Rabbim'den annem, orda yoktur hiç kederin
Baş köşesidirde cennetin, orada rahattır yerin
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Annem /... (2003 Yılında yitirdiğim Anneciğime İthaf edilmiştir)

“ ANNEM “

Bunca yıl dualarınla, bizler ayakta kaldık
Büyüttün, adam ettin, evlendirdin çoğaldık
Senin tatlı dilinden, nice feyzler aldık
Bazen tatlı hayale, bazen gaflete daldık
Kâh sıkıldık bunaldık, zaman, zaman daraldık
Senin desteğinle yine, rahat bir nefes aldık
O kadar eziyetle annem, nasıl Kalbini çaldık
..................................NASIL  KALBİNİ  ÇALDIK
                             ***       ***       ***
Her şeyin başında sen önce, evlâtlarım diyordun
Bir lokma ekmeği bile, öncelikle bizlere, sonra kendin yiyordun
Bizler iyi oldukça, sen, mutlu oluyordun
Küçük bir derdimiz olsa, kederle doluyordun, sararıp soluyordun
Derdini söylemeden, hep bizleri soruyordun
Her zaman derdimize, bir çare buluyordun, sen merhem oluyordun
Biliyorumki annem, yaşamaktanda çok sen, bizleri seviyordun
O sevgi dolu yüreğini annem, acep böylemi yordun
....................................ANNEM  BÖYLEMİ  YORDUN
                                 ***       ***       ***
Örnek oldu O inanılmaz direncin, O metanetin
Eminim, şimdi yanımda olsan, Derdin ki
Sabırlı ol, Dayanıklı ol yavrum, metin ol metin
Kararlılık, özgüven, doğruluk, dürüstlük, bir o kadarda
Sevgi ve merhamet duygusu oldu, bizlere emanetin
Dilerim Rabbim'den annem, baş köşesi olsun yerin cennetin
............................BAŞ  KÖŞESİ  OLSUN  YERİN  CENNETİN
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Anneme

' ANNEME '

Anneciğim,  yokluğun her geçen gün daha büyük bir boşluk,
Dinmeyen ve hep büyüyen bir yürek sızısı olarak perçinleniyor benliğime
Sen de mutlak bilirsin, zaten Rabbim de şahittir içtenliğime.

RETOR
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Aramazsan Hiç Arama /... Şarkı sözü

“ ARAMAZSAN HİÇ ARAMA “

Aramazsan hiç arama, yeter tuz bastığın yarama
Yaşananlar bitti artık, gönlüm kapalı harama
Ben güzellikler beklerken, kara çaldın sen karama
Artık uzun saçlarımı, ben tararım, sen tarama
***           ***           ***
Leylek babalar döndüde, hepsi oldu birer dede
Hiçte isyankâr olmadım, sabrettim ben hep yinede
İnancımsa çok sarsıldı, sadakata, sevginede
Yaşananlar haram oldu, neler gizli şu sinede
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Artık İnanmaz Oldum Seveceğime

“ ARTIK İNANMAZ OLDUM
                                   SEVECEĞİME “

Küçük bir ihtimal de, veremiyordum
Gün olup ta bir gün ben, güleceğime
Öyle hale geldim ki, senin sayende
Artık inanmaz oldum, seveceğime

Rüyamda şaşırırdım, bil ki görsem de
Geçmişime bir sünger, çekeceğime
Seni maziye gömüp, nefes alınca
Yaşamak ne güzel şey, diyeceğime

Refah Torlak  /  RETOR    31 Mayıs 2009
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Artık O Can Borcunu, Eda Vaktidir

“ ARTIK O CAN BORCUNU
                                       EDA VAKTİDİR “

Hani, sıkı sıkıya, Sarmaladığın
Vazgeçilmezlerini, Feda vaktidir

İster mal mülk ister can, İsterse canan
Artık sevdiklerine, Veda vaktidir

Nasipse cenk halinde, savaş anında
Er meydanında, Şüheda vaktidir

Ayrılık çok güç gelse, Doyulmasa da
Ana, Baba, Evlâda, veda vaktidir

Nice yapacakların, Yarım kalsa da
Göklerden bir çağrı var, Seda vaktidir

Sen ne kadar kıymetin, Bilsen bilmesen
Artık O can borcunu, Eda vaktidir

Refah TORLAK  /  RETOR
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Artık Yoksunuz /... Şarkı - TSM.

“   ARTIK  YOKSUNUZ   “   ©

Boşa mı sanırsınız, kahırlanışım
Her geçiş te cama, hazin bakışım
Gönülden matemi, dinmez akışım
Anam Babamdınız, yürek  nakışım

Elli değil yüze de, ulaşsa yaşım
Bilirim taşlara, gelse de başım
Bir türlü tükenmez, O bedbin hışım
Kadere sitemle, ağıt  yakışım

Boş çıktı hayallerim, sonuç hep hüsran
Bundan böyle ne yazar olsam hükümran
Bir türlü çıkmaz ki, bir an aklımdan
Artık yoksunuz aah, artık yoksunuz

İdeallerim vardı, neden gittiniz
Siz bizlerin uğrunda, can eskittiniz
Kimlere ödeyeyim, vefa borcumu
Artık yoksunuz aah, artık yoksunuz

Şu koca alemde, siz mi çoksunuz
Artık yoksunuz aah, artık yoksunuz

Çocuklukta başladım, ben neler kurdum
Kimselere değil, Rabbe duyurdum
Ha bugün ha yarın, bekledim durdum
Yoksa kader güldü de, ben mi uyurdum

Nedense  bitmedi, imkânsız umudum
Bir çocuk misali, nelerle avundum
Öylesi bir boşluk, vardı içimde
Ben hayal görsem de, mutlu olurdum

Bir el sallanır diye, öylece durdum
Boğazımda düğüm, acı bir yudum
İdeallerim bir an, geldi aklıma
Şans talih kadere, sitem savurdum

Ben sizinle yaşadım, hep, sizi okudum
Bitmez tükenmez bir, sevgi dokudum
Mahşere erteledim, tükendi umudum
Çaresiz kabullenip, bir Fatiha okudum

Söz ve Müzik :  RETOR

Bu eser kaybedilen Ana Babaya ithaf edilmiş olup,  (2003 – 2004)
İnsan ömründeki bazı sayfaların bitmesi, ancak kapanamaması ve
Gerçekleştirilemeyenlerin burukluğunun özlemle karışık ifadesidir,
Anneciğim ve Babacığımın anısına Türk sanat müziği formunda ve
Yine tarafımdan (İlk üç dörtlüğü)  bestelenmiştir.
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Asil Milletin geleceği, Duyarlı çocuk, Minik kahraman /... Methiye

“ ASİL MİLLETİN ASİL GELECEĞİ
DUYARLI ÇOCUK MİNİK KAHRAMAN “

(Sana bütün dünya hayran, değil Pakistan)

Nasıl üst üste ekledin, kim bilir nasıl denkledin
Ne önce can gelir dedin, ne bir menfaat bekledin

Aç kalmayı göze aldın, bu para helâldir dedin
Pakistan’a gönderdin de, kendin çöpten ekmek yedin

Nice sayısız zengini, bir tek lirayla eledin
Nice milyonları sen O, yüreğinle gölgeledin

Müslüman’a ve bir Türk’e, yakışanı yaptında sen
Duyarsız kalana ibret, insanlığı dengeledin

O mübarek günlerde, hazineler bahşettin
İnsanların yüreğine, insanlığı nakş'ettin

Yüreğini titrettin sen, kamçıladın tüm dünyayı
Güçlü duyguların'la, söndürdün güneşi ayı

Satın aldın zenginleri, fethettin sen enginleri
Uyandırdın insanlığı, canlandırdın dinginleri

Hiç menfaat fikretmedin, adın bile zikretmedin
Bir lokma ekmek paranla, hiç tereddütte etmedin

Felâkete uğrayan O, Pakistan’a kucak açtın
Gittin çöpten ekmek buldun, iftar ettin oruç açtın

Kim bilir ne hallerdesin, aslında kendin muhtaçtın
Hani çevrende insanlar, nasıl oldu gözden kaçtın

Kimbilirki sen ne derdin, yüreklerden pas giderdin
Şairlere ilham oldun, insanlığa bir ders verdin

Ne olursa olsun halin, yüreğin senin cemalin
Ne olursun çık ortaya, insanlığa yük vebalin

Yürekleri kirlenmişte, O kokuşmuş, O pas tutan
Biraz menfaati için, insanlığını unutan

Gelecekten kuşku ile, ürkütüpte O korkutan
Haram lokmaları yutan, utan ey insanlık utan

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Asla zıt kutup değil, Müslümanım, Lâikim /...Hicviye

“ ASLA ZIT KUTUP DEĞİL MÜSLÜMANIM LAİKİM “

Şaşırtmamda şaşmamda, dosdoğrudur tarikim
Şüphesiz Allah birdir, benimde bir Halik’im
Ona buna kulak asmam, ben kendime malikim
Asla zıt kutup değil, Müslümanım, lâik’im

Yolum aydınlık, nurlu, asla yobaz değilim
Adaletten hiç şaşmam, Rabbime'dir eğilim
Zorla değil ben seçtim, kimse değil failim
Rabbim'e döneceğim, çünkü ben bir zailim

Mutluluk ve sağduyu, idealimdir ülküm
Arzu istek, dipsiz kuyu, ne mal olsun ne mülküm
Rabbim'e sığınırım, hiç bir şeyden yok ürküm
Müslüman’ım lâik’im, anlı şanlıyım Türküm

Hiç kimseye yamanmam, ama çoktur tufeylim
Gönlüm herkese açık, ne uyurum ne leyli'm
Gerçekleri derim ben, yok kendimden zeyilim
Her şeyin temeli O, Rabb’siz olurmu İlim

Terk ettim derin uykuyu, ne sonum ben ne ilkim
Haksızlıkları sevmem, yoktur beynimde tilkim
Ona buna kulak asmam, ben kendime malikim
Asla zıt kutup değil, Müslümanım, lâik’im
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Aşk dediğin faturasız olacak...! ...

“ AŞK DEDİĞİN,             ©
   FATURASIZ OLACAK “

Aşk dediğin
Faturasız olacak arkadaş.

Evet, faturasız olacak.! ...

Aman yanlış anlama
Amacım vergi kaçırmak değil

Beleşe getirmek te değil
Hiç bedel ödememek.

Çünkü;

Çok bedel ödedim ben.
Hep ben ödeyen yan oldum,
Hep ben oldum ödeyen

Hep aşk uğruna ve….
Hep ben, hep ben.
Hiç anlayamadım neden.! ..

Şimdi diyeceksin ki, her şeyin bir bedeli vardır
Her şey gibi sevmenin de, aşkında bir bedeli vardır

Evet, haklısın ama, aşk para ile alınamayan tek şeydir
Her ne kadar bir bedeli olsa da, karşılığı para değildir

Belki takas olabilir
Çünkü, yürek alır
Karşılığında yürek verirsin

Haa…. derse ki karşındaki
Benim bedelim şu, bir bedel biçerse kendine
İşte O zaman, O zaman, girme hiç pazarlığa ve

Yalnızca
“ Benim gönlümde değerin O kadarla sınırlı değildi “ de

Ben ucuz bir sevgi, satılık bir aşk aramıyordum de
Ve…. bırak gitsin

O yazık ettiği canı
Dilediğince ve dilediği yolda eskitsin.! ..

Ama unutma, sensiz.

Refah Torlak  /  RETOR      15 Haziran 2009
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Aşk Yetimi /... Şarkı sözü

“ AŞK YETİMİ “

Hayat ağlarını ördüm
Bata çıka zor hâllerle
Beklemekle geçti ömrüm
Ümitlerle, hayâllerle
          ***       ***
Tokat yedim hep felekten
Aşktan yana yetim kaldım
Gençlik geçti bir çiçekten
Diyemem ki ben bal aldım
            ***       ***
Eller murada erdi de
Bahtsızlık bana yar oldu
Gönlüm bomboş, benliğim de
Elem, sitem hep var oldu
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Aşkamı Küstün, Banamı /... Fantezi formda Şarkı

' AŞKA MI KÜSTÜN BANA MI “

Aşka mı küstün, banamı..............
Bana mı yazık... sanamı..............
Bilemedim kötü kader.................
Benden mi senden.... yanamı....
         ***       ***       ***
Gel güzelim.... gel... güzelim......
Günümüzü...... gün.... edelim......
Şu üç beş günlük dünyada........
Mutluluğu.... var.... edelim..........
        ***       ***       ***
Kucak açtım..... gelmiyorsun.....  //  MEYAN
Bir ümitte......... vermiyorsun.....
Sanki aşka..... küskünsün...   sen
Ya aşk nedir, bilmiyorsun.............
Sen aşk nedir, bilmiyorsun...........
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Atalardan Utanın /... Ülkem Boşu Boşuna, Hep Şehitler Veriyor... (Hicviye)

::::::::::::  ATALARDAN UTANIN   (Hicviye)
“ Ülkem boşu boşuna hep şehitler veriyor “

Acizler başa geçmiş, tüm milleti geriyor
Tarihinden ders almaz, hep tavizler veriyor
Düşman artık aleni, dişini gösteriyor
Aymazlar gururumu, hep yerlere seriyor

Alışkın değil millet, kahroluyor, eriyor
Ülkem boşu boşuna,  hep şehitler veriyor
Ordu hazır beklerken, baştakiler ne diyor
Hain her haltı yerken, acizlik sergiliyor

Hep ocaklar sönüyor, şehit ölmez deniyor
Mücadele azmimiz, azmimiz güçleniyor..! ..
İfadeler hep aynı, hain kol üçleniyor
Tepesinde buş’t dayı, halâ hörgüçleniyor

Millet taştı taşacak, bu ne biçim azimmiş..! ..
Her can sefer’e hazır, vatansever, gazimmiş
Öngörümmüş, sezimmiş, bu da benim tezimmiş
İktidarsız iktidar, bu ne aymaz gezimmiş

Okuyun bu yazını, Refah aldı sazını
Dile gelenler çoktur, O döker en azını
Tez davranın kaldırın, O aciz enkazını
Atalardan utanın, bitirin gaf nazını

Iraka yol göründü, yeter artık uyanın
Artık hakkımız olan, şu Musul'a dayanın
Kökünden çözüm budur, vay haline cayanın
Onlar, doğuyu derken, Siz Musul'a dayanın

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

ATAM /...1881... /... Akrostiş

“ ATAM “ /... 1881......../... Akrostiş

ATAM hiç ölmeyeceksin, sen gönlümüzde yatansın
Türklüğün gururusun sen, Bayrak, Milletsin, Vatansın
Asla unutulmayacak, unutturulmayacaksın
Mutlak utku aşıladın, gölgeleyenler utansın! ...

Refah TORLAK / RETOR
10 Kasım 2008

Dipnot:
Gündeme ilişkin bazı üzücü izlenimlerimi, duygu ve düşüncelerimi
ifade etmeye çalıştığım bir makale hazırlamıştım ancak, kısa cümlelerle anlatımın pek
mümkün olamayacağı bir çalışma ve biraz uzunca olduğundan
Hikâyesi bölümüne eklemedim, fakat bu güne özel oluşturduğum bu dörtlük
özetleyecek kanısındayım.   R: T:
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Ata'mız Gönüllerde, Bayrağımız Gönderde

“ ATA’MIZ GÖNÜLLERDE,
                 BAYRAĞIMIZ GÖNDERDE “

Büyük önder Atatürk, Ata’mız gönüllerde
Gururla dalgalanır, bayrağımız gönderde
Ata'mız gönüllerde, bayrağımız gönderde
Gelmez bir daha asla, Atam gibi önderde

Refah TORLAK  /  RETOR  10. Ocak. 2010

           Atamız gönüllerde,
                Bayrağımız gönderde,
                     İlelebet payidar olacaktır.
                                           RETOR
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Atışma CHP & AKP /... Kemal Kılıçdaroğlu & Dendir Mir Mehmet Fırat

Kemal Kılıçdaroğlu & Dendir Mir Mehmet Fırat
:::::::::::::::::::  ATIŞMA CHP & AKP :::::::::::::::::::

ÖZET /
Kılıçdaroğlu kararlıydı,
Elindeki belgelerle terletti ki ne terletti,
Kuyruğunu kıstırdı da, Dengir Mir’i iletletti
Kamuoyu aydınlandı, açıklama yararlıydı
Belgelendi ki O Dengir, bu ülkeye zararlıydı

KILIÇDAROĞLU /
Buyur aç Sn. Mir Dengir, açılış yap sen önden gir
İcraatlarla ilgili, bizleri de bilgilendir
Nasıl şeydir şu ihracat, anlat gelir olduralım
Öğrenelim bizde biraz, keseleri dolduralım

DENGİR MİR /
Onu bunu karıştırdı, garip kılık, hık mık vık,vık
Masada bir tempo tık,tık, terler döktü cıvık,cıvık

KILIÇDAROĞLU /
İhracat çok daha iyi, ithalâtı durduralım
Ali Dibo ya müracaat, aptallığa vurduralım
Rüyada şirketler kurup, girip kol kola duralım
İhracatı yapmasak ta, hayalini kurduralım ! ...

DENGİR MİR  /
Araştırıp bulacağım, seninde suçların çoktur
Nelerini bilirim de, elimde belgesi yoktur! ...

KILIÇDAROĞLU /
Sizin gibiler mikroptur, palavraya karnım toktur
Bendeki blok bloktur, al gör de aklına soktur

NETİCEDE /
Belgeleri yarıştırdı, siyaseti barıştırdı ! ..
Dengir allem kallem ile, kafaları karıştırdı
Belgeler koydu ortaya, Kılıçdaroğlu kararlı
İbret olsun bu millete, açıklama çok yararlı

Gerçekler hep serildikçe, karşı koydu pekte harlı
Nedense birden soğudu, demek yarın hava karlı
Savunacak yüzü mü var, dili tutuk yarım arlı
Şüphesiz ki bu ülkeye, Dengir gibiler zararlı

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot: Bu atışma sonucunda,
AKP’liler baktılar ki pabuç pahalı, maskeler bir,bir düşüyor,
Hayali ihracat ustası Dengir Mir efendinin görevi son buldu! ...
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Neden acaba? ...! ...
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Atışma Daveti  /... 3...  Eserbank  Besteler Güfteler  ' Ozanlar Atışma mekânı '

“ ATIŞMA DAVETİ “  /... 3

Dağarını unutma
Sazın sözün de al gel
Ozanlar atışıyor
Sende katıl akıl çel

Hep okşamakla olmaz
Zorla ki görünsün kel
Karşılıklı zılgıtlar
Cevabı olsun bedel

Kelimeler kapışsın
Toplansın da olsun sel
Kaybolup ta gitmesin
Alıp götürmesin yel

Refah TORLAK  Nam-ı Diğer: RETOR
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Atışma Daveti  /... Eserbank & Ozanlar ' Atışma mekânı '  İçin

Atışma daveti   /

Gelin dostlar atışalım
Dörtlüklere katışalım
Dozu fazla abartmadan
Tatlı, tatlı çatışalım         /   RETOR

Facebook atışma grubuna davet için
Yazdığım dörtlüktür.  09. Temmuz. 2011
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Av İle Avcı /... Şiirsel bir Makale.. (İbretlik anekdot)

“ AV İLE AVCI “
(Şiirsel bir Makale, İbretlik bir Anekdot)

Ben avcı olamadım, evet olamadım,
Nefret ettim silahtan ve bilhassa tüfekten

Unutamıyorum bir saçma isabetiyle yıkılan tavşanın,
Bir bana, bir yavrusuna son kez dönüpte,
O anlamlı, O hüzünlü ve çaresiz bakışını
Yüreğime, beynime çivi gibi, bir mıh gibi çakışını
Tüm benliğimi saran pişmanlığın içimde ılık,ılık akışını

Evet küçücük bir metal parçası, bir cana kıyıyordu küçük bir saçma
Tetiğe basıvermek pek kolayda, düşününce ne acı, ne kadar saçma
Oysa daha yavrularına yaşamayı, hayatta kalabilmeyi öğretecekti

Dünyaya gelmişti ve yaşamak onunda hakkıydı
Ah şu elim O tetiğe nasıl bastı, O cana nasıl kıydı

Sanki O tavşana değil yüreğime saplanmıştı yok olası saçmalar ve
Kanımla tüm vücudumu dolaşırcasına sarmıştı sancısı tüm benliğimi

O anda kırılası ellerimi yerin dibine sokasım geldi,
Nedamet, pişmanlık beynimi deldi

Ama ne yazık ki iş işten geçmişti, gözlerim nemlendi, boğazım düğümlendi
Tutamadım gözyaşlarımı, gizlemeye çalışsamda O anki utancımı,
Anlatmak mümkün değildi yürek sancımı

Bir an derin düşüncelere daldım, buz kesti vücudum, dondumda kaldım
Ateş bastı, ter bastı bunaldım, hırsımı elimdeki tüfekten aldım

İşte O gün bu gündür yeminliyim, değil cana kıymaya, can yakmaya bile
Böylesine bir dramı, masal gibi anlatıvermek, ne kadarda kolaydır dile
O anı yine yaşarmışcasına ürpererek anımsatır bana her bir vesile

Bunu yaşamayana dinlemek çok basit, kolay gelirde! ! ..
Eh ne diyeyim, rolleri değişip kendimize yorumlayalım birde

Refah Torlak  /  RETOR
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Ayırabilirmisin /... Veciz Şiir

“ AYIRABİLİRMİSİN “

Ben, toprağım senin için, ben suyum, sense yağmur damlası
Bir yağmur damlasıki, yere düştüğünde toprak emer yok olur

Toprağın emdiği O yağmur damlasını topraktan ayırabilirmisin

Bir yağmur damlasıki, yerde birikir su olur
Peki, ya suya düşen yağmur damlasını, O sudan ayırabilir'misin..? ..! ...

Refah Torlak
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Aynı Paraf  /... Bir Taraf Hikâyesi...! ...

“ AYNI PARAF “
               “ Bir taraf hikâyesi “

Emirle odaklıdır, çamur atmak görevi
Sakın aldanıp kanma, sanmayasın bitaraf
Biraz dikkat edersen, kurulmuş saat gibi
Barizdir besbellidir, anlarsın hangi taraf

Belli misyon yüklenip, peydahlandı bir taraf
Her kışkırtma altında, bakarsın aynı paraf

Olumsuzluk taciri, Fitne fücur odağı
Sivrilir ahkâm keser, her bir konuda sarraf
Sanal suçlar tellâlı, izansız gafil ahmak
Fütursuz yaygaracı, bütün amaç bertaraf

Belli misyon yüklenip, peydahlandı bir taraf
Her kışkırtma altında, bakarsın aynı paraf

Refah TORLAK  /  RETOR   10. Ocak. 2010

Nasıl peydah edildiği tahmin edilebilir olsa da
Pek bilinmiyor gibi görünen ve ülkede her şeyden
herkesten evvel haberdar olup...! ... ülkede ortalığı karıştıran
Nifak sokucu, kışkırtıcı ordu düşmanı bir malûm gazeteye atfedilmiştir.

Refah Torlak
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Ayrı Kalamayız Biz /... Hicaz Şarkı

“   AYRI   KALAMAYIZ   BİZ   “

Bak....yüzüme.......sus..........................
Söyleme, söyleme, söylemeden.......
Sen ne yaptın, sen ne yaptın.... yokluğumda
Bırak....okuyayım... ben...........    
Düşlerim...deki.. gibi.....gözlerinden
              ***       ***       ***       
Bak....yüzüme.......sus........
Söyleme, söyleme, söylemeden......
Sen ne yaptın, sen ne yaptın....yokluğumda
Bırak....okuyayım... ben................
Sende duydun mu bir sızı…yüreğinden
             ***       ***       ***
Ayrı kalamayız biz.......................
Bitemez ki...sevgimiz....................
Bir ömür boyu...bir ömür boyu...
Mutlu olmalıyız ikimiz.................

Refah Torlak
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Ayrılacak Ruh Bedenden /... İlâhi

“ AYRILACAK RUH BEDENDEN “   (İlâhi)

Neyleyim ki Dünya malın, Eyleme Tamah edenden
Kimler alıp götürdü ki, Haber var mı hiç gidenden
Ben kullara el açamam, Kimin farkı var ki benden
Yalnız Ondan dır dileğim, Rab'tan beni var edenden

Kimse burda baki değil, Medet umma Terk edenden
Hani Göster kim kaldı ki, Atalarından Dedenden
Amma öyle, amma böyle, Ayrılacak Ruh bedenden
Sana kavuşmaktan başka, Ne isterim ki ben senden

Refah Torlak
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Ayrılık Acısı

“ AYRILIK ACISI “

Susuz kalsam çöller de, Kızgın kumun üstünde
Yakan güneş altında, Hiç bu kadar yanmazdım

Takatım kesilse de, Okyanus göbeğinde
Beklesem çaresizce, İnan dokunmaz gene

Zindanlara kapansam, Zifiri karanlığa
Hasret kalsam ışığa, Aylarca ve yıllarca

Ağlasam yana, yana, Dert anlatsam zindana
Bu kadar karamsarda, Olmazdım inan bana

Yatsam ölüm döşeğine, Son nefesimde bile
Bu kadar aciz, halsiz, Kalmazdım inan yine

Bir ayrılık acısı Düştü ki ta içime
Acıların en beteri, İmkân yok tarifime
Kalemimle yazmama, Dilimle söylememe

Refah Torlak
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Ayrılık Sürdü Süreli /... Şarkı sözü

“ AYRILIK SÜRDÜ SÜRELİ “

Görmez oldum kimseleri
Seni gördüğümden beri
Düğün bayram matem oldu
Ayrılık sürdü süreli
          ***       ***
Sevda denen aşk hançeri
Bağrıma girdi gireli
Yarim senin sanır oldum
Tuttuğum her beyaz eli
          ***       ***
İnkâr edemem gerçeği
İster mecnun ister deli
Sensiz iken bir hiç oldum
Ararım bir, bir her yeri
         ***       ***
Nefesin bir bahar yeli
Esmiyor gittin gideli
Hayat sensiz haram bana
Sürüklesin aşkın seli

Refah Torlak
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Ayyaş /... Şarkı sözü

“ AYYAŞ “

Hoş olmaz garibin dumanlı başı
Boşalan şişeler onun sırdaşı
Anlamaz halini sormaz derdini
Her geçen tekmeler böyle ayyaş'ı
            ***       ***       ***
Aramaz ekmeği ne sıcak aşı
İçtiği içkidir, tek arkadaş'ı
Izdırap genç yaş ta bükmüş belini
Neden se dinmiyor gözünün yaşı
            ***       ***       ***
Gönlü çoktan geçmiş yetmişlik yaşı
Kaybedip te bir gün bu zor uğraş'ı
Şu zalim dünyadan göçerse eğer
Yadigâr kalacak bir mezar taşı

Refah Torlak
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Azraille Randevum var /... Şarkı sözü

“ AZRAİL'LE RANDEVUM VAR “

Bilmem ki ben ne söylesem, Yaşımla şu Gönlüm uymaz
Bir bilinse daha neler, Beynim söyler Gönlüm duymaz
Yüreğimde sanki bir Nar, Har, har yanar, Kanım kaynar
Neden uslanmaz şu Gönlüm, Çağırır da hep der yar, yar
                   ***           ***           ***
Demeye de Utanırım, Ne görüntüm ne yaş uyar
Körletirim hep nefsimi, Sakınırım eller duyar
Ulu orta hislerimi, Nedense anlamaz bu yar
Engellerim hevesimi, Zorda olsa Gönlüm cayar
                  ***           ***           ***
Ne desem anlamaz kimse, Yaşla gönül, yanlış ayar
Gönlümü hiç Hesap etmez, geçen yıllarımı sayar
Yanlışlara yönelirsem, Sadık gönlüm nasıl kıyar
Bir şey eksilir bende, Her hüsran da Yıldız kayar
                 ***           ***           ***
Yaş kemale çoktan erdi, Beden görünür İhtiyar
Mani olmak mümkün değil, Hep önüme Bir set dayar
Duygularımı Bastırdım, Olamadım hiç Bahtiyar
Yokluğum da Uyanırsan, Kulakların çınlasın yar
                ***           ***           ***
Yolun çoğu, zaten Bitti, Gençlik geçti vakit çok dar
Geriden gelir hep gönlüm, Beynimde fırtınalar var
Geçip giden yıllar gibi, Ayrılıkta Gelir çatar
Nedendir ki bunca sene, Erteler hep geri atar
               ***           ***           ***
Ya Masmavi bir Ufukta, Ya Kara buluta dalar
Ya son tad Alırcasına, Bir dağ zirvesini yalar
Yada utançtan kızaran, O kızıl sema'ya dalar
İster öyle ister böyle, Bir gün bu güneşte batar
***           ***           ***
Belki bu kış, belki bahar, Azraille randevum var
Nice şeyler yarım kalır, Beden musallada yatar
Ağır tutun Dua'ları, Başlamayın Namaza da
Komşular, Yarenler, Dostlar, Daha geleceklerde var

Geride kalan Gönlümde, Belki yetişir Saf tutar
O Hep geç kalan Gönlümde, Belki yetişir Saf tutar
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Babaların Hasıydı O

“ BABALARIN HASIYDI O “

Tam dört evlât yetiştirdi, Bir tek memur maaşıyla
Kıt kanaat, ama helâl, Ekmeği, suyu, aşıyla
Bıkmadan Kol kanat gerdi, İlerleyen O yaşıyla

Esir olmadan nefsine, Kim bilir nelerden geçti
Kendini Göz ardı edip, O hep yuvasını seçti
Nice sıkıntılar çekti, Yinede Yüzü güleçti

Boğazından geçmez haram, Ne yedirir nede yerdi
Çalışkanlık ve Sabırla, Savuşturdu Onca derdi
Nice güçlük, meşakkatle, zorluklara göğüs gerdi

Vicdan dedi, Refah dedi, Gönül dedi, Hayat dedi
Ayırmadı birbirinden, mutlulukla Gülümsedi
Kucak açtı Şefkat ile, Hepimizi benimsedi

Yuvasına çok bağlıydı, Canı gönülden severdi
Her şeylerinden vazgeçti, Hep evlâtlarına verdi
İyi niyetle, şefkatle, Böyle mutluluğa erdi

Asla olumsuzluklara, Olmadı O hiç vesile
Nerede O eski günler, Yaşananlar gelse dile
Bir gün şahit olmadım hiç, Bir tek  yalanına bile

Ne kadar Asabi olsa, İzan, merhamet sahibi
Kimseleri Kıramazdı, Yüreği bir yufka idi
Olması gerekendi O, İnsan oğlu insan gibi

Evet O benim Babamdı, Ailemin Atasıydı
Doğruluğun, dürüstlüğün, gerçeğiydi ve asıydı
Tam bir İnsanlık örneği, Babalarında Hasıydı

İnsan hep genç kalmıyor, Elbet gençlik baki değil
İster cehil ister ehil, Rab'ten takdir doldu mehil
Gücüne gidenler oldu, Hep ondan sarardı soldu

Yaşı ilerledi Düştü, Yaşlılığın pençesine
Tabi umutla sarıldı, Yavrular güvencesine
Hak ettiği  O  huzura, Yorgunluk  dinlencesine

Peki ya bizler hakkıyla, Kulak verdik mi sesine
Uygun ortam oluşturup, Onun yorgun nefesine
Ne kadar katkı sağladık, Destekle dinlencesine

Feda etti Acımadı, Gündüzüne, Gecesine
Hep bizler için katlandı, Dünyanın işkencesine
Lâyık olduk mu bilemem, Ataların yücesine

Doğru sözü, dürüstlüğü, Örnek oldu nicesine
Hasret kaldım yol gösteren, Her kelime hecesine
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Sonunda Oda karıştı, Sonsuzluk bilmecesine

Rabbin sevdiği kul olsun, Yattığı yer Nurla dolsun
Orada Huzuru bulsun, Mekânı da Cennet olsun
Rabbim getirsin onu, En yüksek derecesine

RETOR  /  2004
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Bacadan çıkıp giden, Dumanı Tutup

“ BACADAN ÇIKIP GİDEN DUMANI TUTUP “

Koklayıp, yaşlı gözlerle hasretle baktığım, O an da fırlatıp, ocağa attığım
Bir an'lık öfkeyle kibrit çaktığım, Hiddetle, Şuursuzca yırtıp yaktığım

Resimler tutuşup, bir, bir yandıkça, Yanınca seninle küllenip gider sandıkça
Strese kapılıp hep inandıkça, Daha da derinleşti İnatla, ben  aldandıkça

Bir ürperti geldi içime bir an da, Bir pişmanlık sardı beni, öfkemi unutup
Doyasıya ciğerlerime çekmek istedim, Bacadan çıkıp giden, dumanı tutup

Nasıl da can ile canan olmuş, Nasıl tek beden olmuş, İki zıt kutup
Kederi, gamı ve yası unutup, Bir çocuk gibi kendimi avutup

Boğazıma çöreklenen düğümü yutup, Bacadan çıkıp giden dumanı tutup
Hiç soluk almayıp, hayattan kopup, O Dumana karışıp gidesim geldi

Tatlı hayaller oluşturdum, Rüyalar da gerçekleşti hep, Evreni deldi
Umutlarım, hayâllerim Göğe yükseldi, Oysa düşler de dünya ne de güzeldi

Gökyüzüne karıştı benliğim, Meleklere komşu oldu, Bulutlara kilim serdi
Bilmem nasıl oluverdi unutup yaşanan onca derdi, Bir anda huzur'a erdi
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Bahçemizin Gül ağacı, Yoktur derdimin İlâcı /... Türkü

“ BAHÇEMİZİN GÜL AĞACI
            YOKTUR DERDİMİN İLÂCI “

Bahçemiz de...... al..... güller
Ötüşür dü............ bülbüller.....
Kalkar kollar, vurur ziller.......
Çın, çın öter..... sazlar teller....

Salla, salla, salla, salla
Kaldır kollarını salla
Haydi salla....... gel... salla
Sen de mendilini...... salla
Yarim eğer..... gurbetteysen
Sılaya... bir..  mektup... yolla

Bahçemizin...... gül..... ağacı
Yoktur derdimin.... ilâcı.........
Bahçemizin...... gül....  ağacı
Sensin derdimin..... ilâcı.......
Gönlün yoksa haber... gönder
Sana derim..... ben de.... bacı
Gönlün yoksa bir haber ver....
Ben de derim....... sana... bacı
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Bakılmaz

' BAKILMAZ '

Çaresiz medet uman, canlar yakılmaz
Aynası iş kişinin lâf'a bakılmaz

Yapılan iyilikler, baş'a kakılmaz
Koyunlar çok olunca gaf'a bakılmaz

Aydın cahil zümreye, asla takılmaz
Cingöz enflasyonunda saf'a bakılmaz

Beyinler betondansa, bilgi çakılmaz
Kapaklı dolap varken raf'a bakılmaz

Cürüm'e meyledip te, rant'a akılmaz
Suç'u sabit olanda, af'a bakılmaz

Aynası iş kişinin, lâf'a bakılmaz
Koyunlar çok olunca gaf'a bakılmaz

Refah TORLAK / RETOR
08.Ağustos. 2010

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Banka Tuzağı /... Nasihat içerikli bir Hicviye

“ BANKA TUZAĞI “  (Hicviye)

Kanaatın aza olsun, bereketlenip taşasın
Unutma ki sıkıntını, imkânlarınla aşasın
Şaşırıp tuzağa düşüp, sonra neden şaşasın
Bankaların tuzağı çok, neden bedbahtlaşasın

İmkân nispetinde ye iç, al kendini sağlama
Ateş dokunursa yakar, yüreğini dağlama
Elindekilerle yetin, bankalara bel bağlama
Faiz yükü bedbaht eder, akıllı ol sen ağlama

Faiz batağına girme, soyar soğana çevirir
Asırlık bir çınar olsan, faydası yoktur devirir
Bankalara muhtaç olma, ip, yün gibi eğirir
Lime, lime eder seni, mutlak bir zarar değirir

Allem eder kalem eder, sana zorla bir kart verir
Sen kendin istemesende, adresine gönderir
Birde limit tahsis eder, kendi faiziyle erir
İmkânları tüketirsen gerçek yüzünü gösterir

Eline düşene kadar, kıymetlisin, bey paşasın
Bir düşersen vay haline, ateşe dalan maşasın
Her ne söylesem boş gelir, başına gelir düzelir
Başka söze ne gerek var, ilâhi adalet yaşasın

Refah Torlak
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Başka Ne Dost Ararsın.../... ' Sen O zaman İnsansın '

“ BAŞKA NE DOST ARARSIN “
              (Sen O zaman İnsansın)

Allah her yerde senle, başka ne dost ararsın
Kulluğunu bilmezsen, sen ne işe yararsın
İster ruhunu hapset, ister dünyan kararsın
Allah yolundan ayrı, bil kendine zararsın

Rabbin imkân verdikçe, yaraları sararsın
Bil ki fani dünyada, işte sen böyle varsın
Çoğu günah toplar sen, sevapları yığarsın
Cennet dolup taşsa da, sen cennete sığarsın

Başta Allah sevgisi, tüm benliğini sarsın
Her neye gönül versen, işte sen ona yarsın
Mal mülke bağlandınsa, bil ki yanlış ayarsın
Asla rıza alamaz, gönüllerden kayarsın

Rehavete kapılır, sen kendini yayarsın
Bilmezsin her solukta, günlerini sayarsın
Zaman olur gün dolar, limitine dayarsın
Veda vakti geldi mi, her şeyinden cayarsın

Her şey gelip geçici, kendin zaten yalansın
Sende fani dünyada, belli süre kalansın
Hep hayra vesile ol, hayırla oyalansın
Gönlündeki karanlık, nur ile aydınlansın

Sen doğruyu söyle de, inananlar inansın
İster tevatür desin, ister rivayet sansın
Yaratılanları sev, Yaratan’dan ötürü
İşte o zaman ki sen, sen o zaman insansın

Refah TORLAK  /  RETOR    31 ağustos 2009
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Beddua

' BEDDUA '
Dilerim hiçbir zaman, Yüzü gülmesin
Ömrünce mutluluk, Nedir bilmesin
Aksın gözyaşları, Kimse silmesin
Yalnızlığın acısını, O da anlasın

RETOR
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Beden Ne işe yarar, Ruh Terk edince...! ...

“ BEDEN NE İŞE YARAR,       ©
                RUH TERK EDİNCE “

Gelin dost düşünelim, inceden ince
Alim, kıraat ile, erer bilince
Kul Refah’tır anlatır, dönen dilince
Dileyenler pay alır, yer nasibince

Çalışıp, didinip te, alın terince
Rızkına ulaşır her, kul yeterince
Paylaşmayı bilmeli, kullar erince
Düşünmek gerek ama, biraz derince

Şükretmeyi bilmeli, Allah verince
Rızkını artırır O, kul şükredince
Nimetin değerini, eldeyken bilmez
Nedense geç anlarız, hep kaybedince

Rızkından dışa taşıp, sen yükselince
İnsanlığı çiğneyip, yasa delince
Yanlışlara bulaşır, çok ah alırsın
Yok olası hin şeytan, akıl çelince

Ferahlayıp ta insan, iyileşince
Dolanır durur kader, peşi peşince
İster can kardeşince, ister eşince
Nasıl deva bulur ki, yara deşince

Duygular darmadağın, giriftleşince
Haps-olup ta yürekler, esirleşince
Kıyılıp lime,lime, kesirleşince
Fikirler örtüşüp te, ruh birleşince

Yürekten bir yüreğe, haberleşince
Candan içe bir başka, can yerleşince
O gönülden gönül’e, bir köprü olur
Mutluluk ta yaşanır, en güzelince

Mutluluk huzur ile, aşka gelince
Yürektendir nameler, duygu selince
İnsanlar birbirini, candan sevince
Titreşir tüm nağmeler, gönül telince

Ruh bedenle birleşip, dirileşince
Yoktan var olup ta, can erk edince
En değerli varlıktır, insan şüphesiz
Beden ne işe yarar, ruh terk edince

Refah TORLAK  /  RETOR
15 Haziran 2009

Girift = Karışık, dolaşık, dolambaçlı,
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Düzensiz, çapraşık, Arapsaçı gibi

Kesir = Bölük, parça, doğram, dilim, cüz

Kıraat = Okuma

Refah Torlak
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Bedenim Yaşlansada, Ruhum Geri kalıyor

“ BEDENİM YAŞLANSADA RUHUM GERİ KALIYOR “

Varamadım farkına, Yaşlanmış şu bedenim
Ruhum geride kalmış, Yoktur hiç bir nedenim
Görünüşe aldanma, Belki senin dedenim
Her şey yerli yerinde, Bir odur terk edenim
                   ***           ***           ***
Saçlarımda beyazlık, Yüzümdeki çizgiler
Hiç aklımdan çıkmıyor, O coşkulu ezgiler
Gün geçtikçe eskiyor, Söz bedene geçmiyor
Yaratanın Takdiri, İnsan kendi seçmiyor
                   ***           ***           ***
Bedenim yaşlansa da, Ruhum geri kalıyor
Uslanmaz deli gönlüm, Halâ bir tat arıyor
Yüreğim aşka açık, Çocuksu, uçuk kaçık
Tüm hislerim orta da, Söylüyorum apaçık
                  ***           ***           ***
Söylüyorum Duyan yok, Bilmem neye yarıyor
Hiç bir fayda etmiyor, Ne de yaram sarıyor
Her şeyin zamanı var, Olacağa varıyor
Zamanı Unutupta, Gören ders çıkarıyor

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bekir Coşkun'un Evet Duasına Atfen  /... Cevabi şiir

Lütfen tamamını ve bilhassa finali mutlaka okuyunuz.
Bekir Coşkun  Referandum öncesi Bir Dua hazırlamış...! ... ve
Köşesinde ve facebook sayfasında paylaşmış ben okumadım ama,
facebook'ta paylaşan dostlar vasıtasıyla ve iyi ki de gördüm.
En sonunda kendi sayfasından tamamını aldım ve
Kendisine atfen şu cevabi şiirimi oluşturuverdim.

Ben bu şiirsel makaleyi Akp'ye atfen yazılmış Şiirsel bir makale,
İronik bir hicviye olarak değerlendirdim ve
Her şakada bir hakikat payı vardır diyerek, aynı düşüncelerle
Cevabi bir şiir yazdım. Cevabı ilişiktir, gerisi size kalmış.

Özellikle belirtmek isterim Sn. Bekir Coşkun'un bu ironik makalesi
Yergi mahiyetinde olmasına rağmen, isteyen herkesin istediğince,
yorumlayabileceği hele, hele cahil zümre tarafından mutlaka ve
mutlaka yanlış anlaşılarak destek mahiyetinde dua olarak değerlendirileceği
Dolayısıyla da hicvedilmek istenirken bu izansızlara artı getireceği
katkı sağlayacağı kaçınılmaz olacaktır. Kaldı ki bazı aydın kesimlerce bile,
Yanlış anlaşılabilecek bir çalışmadır. Bu naçizane fikrimdir.
Nitekim, benzer yaklaşımlar ve yorumları yoğun bir şekilde gördük.
Şimdi gelelim Malum Dua'ya (Metnin tamamını sonunda ekleyeceğim)

? 'EVET' DUASI.. “YA Rabbim...
Bu referandum vesilesi ile geldik kapına...
‘Evet’leri çok eyle...‘Hayır’ları yok eyle...
Laik-Kemalistleri şok eyle ya Rabbim...

* Ya Rabbim...Yazan:: Bekir COŞKUN ve Yazıları

Atatürk'ü ve Lâikliği düşman gören anlayışa vallahi Pesss doğrusu...

PEST YAW PEST...    Besides Pessimist

Bekir Coşkun efendi coşmuş desenize
Duasına bizde Katkıda bulunalım bari

Bekir Coşkun'a ve muhataplarına ATFEN...
EVET DUASINA CEVAPTIR

1-

Evetleri yok eyle
Hayırları çok eyle
Boynu altında kalsın
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Haramiyi şok eyle...

Bunlar lâğıma düşmüş
Çıkmak için çırpınır
Çırpındıkça da batsın
Sen daha da bok eyle

Ya-Rabbim sen bilirsin
Doymak bilmez aç gözler
Toprak doldur tez elden
Aç gözleri tok eyle

Serbest yazar / RETOR

2-

Meydanı boş bulmuş ya
Yazar efendi coşmuş
Mutlak beklentisi var
Rant'ın peşinden koşmuş

Allah müstahakkını
Demek ampulün loşmuş
Örümcekler ağ örmüş
Senin de beynin boşmuş

Bunlardan hiç hayır yok
Hayır çıkmaz ağzından
Haramzade alışmış
Leş geçer boğazından

Yardakçı, avenelik
Dökülüyor sazından
Sende mi satılmışsın
İkrar et en azından    /... Tabii ki yazdıkların da gerçek payı varsa.

Yazan: Serbest yazar / RETOR    07 Eylül 2010 Salı saat: 17:55

Dipnot;
Ama ben asla gerçek payı olduğuna inanmıyorum, inanmak istemiyorum.
Sözüm gerçekten art niyetli ve bu düşüncede olanlaradır.
İnşallah ben yanılmışımdır ve Bekir beyin bu yazdıkları Akp'ye atfen,
Hicviye mahiyetinde İronik ve şiirsel bir makale olarak paylaşılmıştır.

Ama gerçek düşünceleri ise de hak ettiği cevabı almış olur.
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Hak etmeyenler zaten tenzih edilmiş oldu sanırım.
İnşallah Referandum'da sonuç HAYIR'lı olacaktır bu bizim temennimizdir.
Türlü katakullilerle evet çıkarsa da bu ülkenin HAYIR'ına olmayacaktır.

Fakat, öylede olsa onda da mutlaka bir HAYIR vardır deriz çünkü,
Son gülen iyi güler, bu millet er geç uyanıp hesap soracaktır.

***********

En Dipnot: Sonunda beklenen oldu, Referandumda %58 Evet çıktı,
Şüphesiz ki sonuca saygılıyız. Ama öyle, ama böyle halkın iradesidir.
Bakalım şimdiden sonra nasıl gelişmeler yaşanacak, ilk adım ne olacak...! ...

İlk icraatlardan biri de Sn. Bekir Coşkun'un Haber Türk gazetesindeki işine
Son verilmesi oldu...! ... Demekki Dua tuttu ve ilgililerce de doğru algılandı.
Hak ettiğinde eleştirdiğimiz kişileri gerektiğinde de gönülden alkışlarız.

Biz daima doğrulardan ve gerçeklerden yanayız ve de her zaman Bitarafız.
Söz konusu cevabi hicviyemizde gereken düzenlemeyi de yaptık. Demek ki,
Medya kuruluşlarının adaptasyonu ve ele geçirme girişimleri devam ediyor.

İşte bizlerde bu nedenlerden ötürü ulusal medyada köşe kapmaca girişiminde
bulunmuyoruz. ' Tabii ki, kimlere bu imkânın verileceğini bildiğimizden '
İşte böyle kenar ve dip köşelerden sesimizi duyurmaya çalışarak,
Olabildiğince, fikirlerimizi, görüşlerimizi, naçizane önerilerimizi, yergi ve övgülerimizi,
makalelerimizde ve şiirlerimizde dile getirerek karınca kararınca paylaşıyoruz.

Şimdi eğer sıkılmazsanız Sn. Bekir Coşkun'un,
Söz konusu şiirsel makalesinin tamamını paylaşalım.

Bekir Coşkun'un evet duası...! ...

“YA Rabbim...Bu referandum vesilesi ile geldik kapına...

‘Evet’leri çok eyle...‘Hayır’ları yok eyle...Laik-Kemalistleri şok eyle ya Rabbim...

*
Ya Rabbim...Televizyona çıkan ‘hayır’cıları lal eyle...
Bülent Arınç Bey’in her bir lafını bal eyle...Muhalefetin miting meydanlarını dar eyle...

*
Ya Rabbim...12 Eylül günü bizi iktidara tamamen rapt eyle...
Devlet Bahçeli Beyefendi’yi bir miktar zapt eyle...Geldik kapına,
bu referandumu milletimize hap eyle ya Rabbim...

*
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Ya Rabbim...Bilhassa...Genel başkanımızın her bir dediğini mühim laf eyle...
Villa, gemicik, mücevherat, evrakta sahtecilik, yatak odası dinleme,
cezaya dönüşmüş sorgulama vs. gibi günahlarımızı affeyle...
Kılıçdaroğlu ne dese gaf eyle...Yine de ‘hayır’ diyen olursa, bertaraf eyle ya Rabbim...

*
Ya Rabbim...Medyayı bize milis eyle...Seçim gecesi bilgisayarlara virüs eyle...
'Evet’leri halis eyle...Netice itibarıyla Cübbeli Ahmet Hoca’yı Anayasa Mahkemesi’ne reis
eyle...
Gerisini beis eyle ya Rabbim...

Retor'dan naçizane katkı:  (Bu bölüme cevap)

Geçmişimiz hepten pis ya
Geleceğide pis eyle
Bizim yüzümüz kapkara
Aveneyi de is eyle

*

Ya Rabbim...Geldik kapına, bu referandum vesilesiyle bizi kabul eyle...
Darbukamızı davul eyle, yoncamızı marul eyle...
Atatürkçü olmayı zül, vatandaşı kul, laik cumhuriyeti kül eyle ya Rabbim, geldik
kapına...”

Retor'dan naçizane katkı:  (Tümüne cevap olarakta değerlendirilebilir)

İslâm'a leke sürmeyin, rant'a tapına, tapına
Topunuz birden patlasın, oturun kazma sapına    / RETOR.

************************

Bekir Coşkun
07 / 09 / 2010
(Habertürk)

bcoskun@htgazete.com.tr

************************

Bu furya da böyle noktalandı.
Her şey gönlünüzce olsun dostlar.

Serbest yazar / RETOR.

Refah Torlak
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Bekleyemem /... Fantezi şarkı ' Yorumlanmaya hazır ve açıktır '

“ BEKLEYEMEM “

Senelerdir....... bekle diyorsun................
Sabrın da bir sonu var hiç bilmiyorsun....
Seni candan sevdiğime aldırmıyorsun....
ben de artık bekleyemem........................
            ***       ***       ***
Bekleyemem...........bekleyemem.... // NAKARAT
Bıktım...... artık... bekleyemem...............

Bekleyemem...........bekleyemem..............
Sonu gelmez ayrılığı bekleyemem............
            ***       ***       ***
Geleceksen gel artık............................ // MEYAN
Seveceksen......sev artık...........................
Ya bitsin ya sonsuz olsun bu ayrılık..........
Belli ki yarınlarım sensiz aydınlık
Bende..... artık...... bekleyemem..............
Bekleyemem........ bekleyemem..............
Bıktım artık bekleyemem..........................

Refah Torlak
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Bekliyoruz Meydan Boş... Ozan Dostlarla Atışmalarımdan

“ BEKLİYORUZ MEYDAN BOŞ “ /… Ozan dostlarla atışmalarımdan
             (Atışma daveti)

Sazın sözün özlüyse
Yürek biraz közlüyse
Nefsin de tok gözlüyse
Bekliyoruz, meydan boş

Saz şairi bir ozan
Ayakta gezip tozan
Olursan ezber bozan
Bekliyoruz, meydan boş

Vursun tele tezene
Selâm olsun sezene
Güzel sözler bezene
Bekliyoruz, meydan boş

Sözle ezen ezene
Çeşni ara mezene
Haber salın gezene
Bekliyoruz, meydan boş

Atıflar olmazsa boş
Zılgıtın inceden, hoş
Coşabildiğince coş
Bekliyoruz, meydan boş

Diline tak bir galoş
Say ki ortam kirli, loş
Sende sessiz kalma koş
Bekliyoruz, meydan boş

Refah TORLAK  /  RETOR    Haziran 2011

Refah Torlak
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Ben Bedende Ruh Yitirdim, Sense Ruh Oldun Bedensiz

“ BEN BEDENDE RUH YİTİRDİM,
            SENSE RUH OLDUN BEDENSİZ “

Sen gittin kurtuldun biliyor musun
Peki, peki ya ben

Neydi seni yaşamdan bıktıran, vazgeçiren
Neydi O olmaz olası neden

Oysa, nice sevenlerin vardı
Bir ben miyim yokluğunu hisseden

İşte yine suskunsun, yine cevap yok, çünkü yoksun
Neden sen oldun ilk, hem de vedasız terk eden

Neden……. Neden……. Neden…….

Bu kadar mı değer verdin
Huzura mı erdin bensiz

Yokluğunda ne haldeyim
Yaşıyor muyum sanırsın sensiz

Ben bedende ruh yitirdim
Sense ruh oldun bedensiz

Biliyorum, hiçbir şey olmaz nedensiz

Peki o zaman neden? ...
Nasıl huzur bulurum, nedenini bilmeden

Kim, yada kimler, ne, yada neler sebep oldu
Yada, söyle hangi densiz

Neden…….Neden…….Neden…….

Refah Torlak  /  RETOR

Refah Torlak
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Ben bir Aşçıyım ancak...

Ben bir aşçıyım ancak,

İnsanların Damak zevki ve Midesine değil,
Kulaklarına ve Yüreklerine hitap ederim,

Refah Torlak
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Ben bir Hakir, Ben vs. Ben bir Şairim

“ BEN BİR HAKİR, BEN VS., BEN BİR ŞAİRİM “

                            Ne bir eren, Ne bir alim, Ne de zahirim
                            Ne bir malik, Ne bir faik, Ne de kahirim
                            Ne bulunmaz Hint kumaşı, Ne cevahirim
                            Ne desem boş, ortadadır, bak zevahirim

                            Ne bir tayfun, Ne bir çavlan Ne bir bahirim
                            Ne bir mir'im, ne emir'im, Ne de mahir'im
                            Kimi için bir maziyim, Kimi ahir'im
                            Ben bir kulum, ben bir hiçim, ben vesair’im

                            Ben bir garip, Bir yoksulum, Ben bir fakirim
                            Ben bir kulum, Rab okulum, Ben bir hakir'im
                            Ham gelmişim, ham giderim, Ben bir bakir'im
                            Bir Refah'ım, Bir fani kul, Ben bir şairim

                            Düşerse aklıma fikir, Gizlemem ederim zikir
                            Zorla bulaşmaz leke kir, Ağızdan çıkan da bikir
                            Dikkat ederim zikrime, Şek düşüremem bikrim'e
                            Ona buna gıybet etmem, Hasım etmem kimi kime

                            Kelâmım dünyaya dair, Bilemem ne olur ahir
                            Yüreğine düşenleri, Dile getirir bu şair
                            Doğruyu kelam ederim, güzellikler zerk ederim
                            Yerine ulaşamazsa, Nükseder artar kederim

                            Bende değildir mülkiyet, ne husumet ne art niyet
                            Gün gelir ödenir elbet, arda kalan her bir diyet
                            Bir hoş sedam kalsın diye, Ben hep sarfı erk ederim
                            Elbet bu fani dünyayı, Bir gün bende terk ederim

Refah Torlak
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BEN HİCİVKÂR REFAH’IM  /...  ' Hak edene methiyeler düzerim, Hak edeni
zılgıtlarla üzerim '
' BEN HİCİVKÂR REFAH’IM '
(Hak edene methiyeler düzerim,
       Hak edeni zılgıtlarla üzerim)

Bölüm  /  1 –

Satır satır, mısra mısra, gezerim
Doğru yanlış, nerde varsa sezerim
Ne yorulur, ne bıkar, ne bezerim
Haksızlığı, sözcüklerle ezerim

Dağ bayırda, deniz derya yüzerim
Hak edene, methiyeler düzerim
Sessiz kalmam, nede dudak büzerim
Hak edeni, zılgıtlarla üzerim

Hep ılımlı, gereğinde hamasi
Hem sabırlı, gerekirse de asi
Ne politik, ne de ruhum siyasi
Doğruluktur, benim için esasi

Haksızlıklar sanma ki gözden kaçar
İsterim ki, kalmasın garip naçar
Bilir misin, neden derler hicivkâr
Bir kalemim, bir dilimdir, sadık yar

Haklı isen, ne hak yer ne can yakar
Doğrulara vergi, bilesin vakar
İnce söz, hep lâyık olana akar
İbretliktir, anlamayan boş bakar

Sözüm nettir, ne eksiktir, ne yarım
Hep didaktik, ne sıkar, ne bayarım
Doğru tartar, asla kaçmaz ayarım
Dürüstlüğü, hem sever hem sayarım

Ben gerçeği, Allah için yazarım
Ne hamiyim, ne de kuyu kazarım
Mesaj ile, tuzakları bozarım
Haksızadır, hainedir azar’ım

Ölçer, biçer, hakkaniyet sağlarım
Bir coşarsam, çağıl, çağıl çağlarım
Haksız yere, sanma yürek dağlarım
Özlü sözü, hep güzele bağlarım

Bir Refah’ım, ben evrende ağarı’m
İnsan için, sevgi dolu dağar’ım
Gerekirse, güneş gibi doğarım
Hainleri, mısralarda boğarım
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Bölüm  / 2 –

Bir beşer’im, ben de Rabbin kuluyum
Faniyim, ne âliyim, ne uluyum
Bahşetmiş ki, ben esinle doluyum
Okuyana, ben bir ibret yoluyum

İbretliktir, eyvahımla her vahım
Kâh-i durgun, kâh-i gezgin, seyyahım
Aydınlanır, aklaşır her siyahım
Bir garip ozanım, şair Refah’ım

Kalemimdir, bu da benim silâhım
Ben çekerim, her ne ise günahım
Yıkmak değil, yapmak için dergâhım
Ben nüktedan, ben hicivkâr Refah’ım

Ah ile, kâh-i ezgin, kâh-i üzgün
Vah ile, kâh-i bezgin, kâh-i süzgün
Sabırla, itidalle, saf ve özgün
Yıkılmadan, daima doğru, düzgün

Ne göz yumar, ne de dudak büzerim
Her sözümü, imbiğimde süzerim
Hak edene, methiyeler düzerim
Hak edeni, zılgıtlarla üzerim

Ben malikim, sanma boşa gezerim
Doğru yanlış, elbet ben de sezerim
Rabbim akıl vermiş, öyle yazarım
Hak edeni, kalemimle ezerim

Mesajım fırtına, ben yel, eserim
Sözüm özlüdür hep, kısa keserim
Refah seni, sanma ki affederim
Düşme sakın, seni de hicvederim

Refah TORLAK  Nam-ı Diğer: RETOR

Dipnot:
Aslında tek bir şiirdir, 16 Dörtlük ancak,
Çok uzun olduğundan iki bölüm halinde
2 ayrı şiir olarak ta yayımlanmıştır.

Hatta zaman zaman dörtlükleri de
Ayrı, ayrı kullanılmış ve yayımlanmıştır.

Lâf aramızda
Sözüm özlüdür hep kısa keserim dedim ama
Kendimizi bile 16 dörtlükle zor anlattık: :))
Madem söz verdik başta, önce sözümüzü tutalım
“ Düşme sakın seni de hicvederim dedik ya “
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Refah Torlak
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Ben Hicivkâr Refah'ım

' BEN HİCİVKÂR REFAH’IM '

Satır, satır, mısra, mısra gezerim
Doğru yanlış, nerde varsa sezerim
Ne yorulur, ne bıkar, ne bezerim
Haksızlığı, sözcüklerle ezerim

Dağ bayırda, deniz derya yüzerim
Hak edene, methiyeler düzerim
Sessiz kalmam, nede dudak büzerim
Hak edeni, zılgıtlarla üzerim

Hep ılımlı, gereğinde hamasi
Hem sabırlı, gerekirse de asi
Ne politik, nede ruhum siyasi
Doğruluktur benim için esasi

Haksızlıklar Sanma ki gözden kaçar
İsterim ki kalmasın garip naçar
Bilir misin neden derler hiciv’ kâr
Bir kalemim bir dilimdir, sadık yar

Haklı isen, ne hak yer ne can yakar
Doğrulara vergi, bilesin vakar
İnce söz hep lâyık, olana akar
İbretliktir, anlamayan boş bakar

Sözüm nettir, ne eksiktir, ne yarım
Hep didaktik, ne sıkar, ne bayarım
Doğru tartar, asla kaçmaz ayarım
Dürüstlüğü, hem sever hem sayarım

Ben gerçeği, Allah için yazarım
Ne hamiyim, nede kuyu kazarım
Mesaj ile, tuzakları bozarım
Haksızadır, hainedir azarım

Ölçer biçer, Hakkaniyet  sağlarım
Bir coşarsam, çağıl, çağıl çağlarım
Haksız yere sanma yürek dağlarım
Özlü sözü, hep güzele bağlarım

Bir Refah’ım, ben evrende ağarı’m
İnsan için, sevgi dolu dağar’ım
Gerekirse güneş gibi doğarım
Hainleri mısralarda boğarım

RETOR

Refah Torlak
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Ben Neler Gördüm /... Bir ibret şiiri

“ BEN NELER GÖRDÜM “

Kahveye hiç değmemiş, Kırık fincanlar gördüm
İkram için çırpınan, Ne garip canlar gördüm

Acılara gark olmuş, Nice insanlar gördüm
Bir kuytuya sinmişte, Usulca ağlar gördüm

Yüreği Refah dolu, Alnında kara yazı
Düşe kalka götürür, Sürükler bir enkaz'ı

Sine çekmiş ayazı, Zirvesi Kar beyazı
Etekleri yemyeşil, Ben nice dağlar gördüm

Ne kıymeti bilinen, Ne de değer verilen
Gönül bağı derilen, Ölüp, ölüp dirilen

Varlığından Bihaber, Sessizce gönderilen
Yaşamadan gezinen, Ben nice sağlar gördüm

Yağmur yağmaz alkımsız, Asmaları salkımsız
Kurumuş çöle dönmüş, İşlenmemiş Talkımsız

Etekler de Rakımsız, Meyilleri Akımsız
İlgi bekler Bakımsız, Ben nice Bağlar gördüm

İçi çıfıt çarşısı, Yüreğiyse bataklık
Suratında masumluk, Alnında sahte aklık

Gösterişe Aldanır, İşi gücü Ahmaklık
Şatafatlı yapılar, Süslü Otağlar gördüm

Haşmetine bakılmış, Beyinlere  çakılmış
Hak yoluna takılmış, Talan olup Yakılmış

Beyhude uğraşlarla, Boş geçen Çağlar gördüm
İçten çökmüş yıkılmış, Ne yüce dağlar gördüm

Vicdanını karartmış, Ruhun şeytana satmış
Helâl'e haram katmış, Her yerini boyatmış

Türlü, türlü cambazlar, Ne hokkabazlar gördüm
Boşa sakal uzatmış, Ne beynamazlar gördüm

Zerre Menfaat için, Sayısız Gaflar gördüm
Nice Temiz yürekli, Durular, Saflar gördüm

Deryalar da yürüyüp, Çöller de yüzen gördüm
Dostu kırmamak için, Kendini üzen gördüm

Onu bunu kandırıp, Yürekleri yandırıp
Herkesi Dolandırıp, Şek'ke kızanlar gördüm
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İçmeye bir suyum yok, Diyerek  İnandırıp
Su yerine bade'yi, İçip sızanlar gördüm

Yüreğinden damlayan, Olmuş ona mürekkep
Yazı ile Konuşur, Yazı ile Söyler hep

Duyguları Niyazı, Kalem ucunda yazı
Dertleşip bazı, bazı, Ben ne yazanlar gördüm

Bir nebze imkân bulup, Hepten azanlar gördüm
Tava da oynar gibi, Ben ne Sazanlar gördüm

Dost maskıyla dolanıp, Kuyu kazanlar gördüm
Destur'u fırsat bilip, Düstur bozanlar gördüm

Hayra söyleşir Ağzı, Rabbine hep Niyaz'ı
Diyar, diyar Aşk için, Gezip tozanlar gördüm

Tel, tel çalsa da sazı, Duyulmayan avazı
Lokma ekmeğe razı, Ben ne Ozanlar gördüm

Refah Torlak
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Ben Rabbimle buluşurum, Çağırsam gelirmisiniz - Namaza Davet /... İlâhi

“ BEN RABBİMLE BULUŞURUM,
               ÇAĞIRSAM GELİRMİSİNİZ “
..' Namaza Davet '  (İlâhi)

Sarf eylerim ben kimedir, sözlerim bilir misiniz
Ben Rabbimle buluşurum, çağırsam gelir misiniz
Ona el açıp, huşuyla, göğe yükselir misiniz

Ben Rabbimle buluşurum, çağırsam gelir misiniz

Ben çok günahkâr bir kulum, nadim'im bilir misiniz
İnananlarla saf tutup, benle dikilir misiniz
Rabbimize secde edip, rükû eğilir misiniz

Ben Rabbimle bluşurum, çağırsam gelir misiniz

Bu bir görevdir aslında, sizde yüklenir misiniz
Yoksa ısrarla yanlışa, hep sürüklenir misiniz
Düşersiniz de nar-a siz, hiç körüklenir misiniz

Ben Rabbimle buluşurum, çağırsam gelir misiniz

Sarf eylerim ben kimedir, sözlerim bilir misiniz
Ben Rabbimle buluşurum, çağırsam gelir misiniz
Ona el açıp, Huşuyla, göğe yükselir misiniz

Ben Rabbimle buluşurum, çağırsam gelir misiniz

Size bağışlanan canla, boşa eskitilir misiniz
Ekilen biçilir derler, korkar irkilir misiniz
Hiç bir canı incitmeden, acep incitilir misiniz

Ben Rabbimle buluşurum, çağırsam gelir misiniz

Onlar size şefaatte, acep siz bilir misiniz
Ana, baba, atalara, değerin verir misiniz
Bir fatiha okuyupta, siz hiç gönderir misiniz

Ben Rabbimle buluşurum, çağırsam gelir misiniz

Sarf eylerim ben kimedir, sözlerim bilir misiniz
Ben Rabbimle buluşurum, çağırsam gelir misiniz
Ona el açıp, huşuyla, göğe yükselir misiniz

Ben Rabbimle buluşurum, çağırsam gelir misiniz
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Ben Sana Meyletmişim, Sense Diyorsun Abi

“ BEN SANA MEYLETMİŞİM,
                     SENSE DİYORSUN ABİ “

Sen hiç umursamazsın, ben oldum sana tabi
Yüzüne söyleyemem, tüm düşüncem gıyabi
Ben sana meyletmişim, sense diyorsun abi
Art niyetli değilim, bil sözlerim kitabi

Hayallerle avundum, sayende oldum sabi
Bil ki dilim varmıyor, diyemem sana gabi
Farkında mısın tavrın, ne kadarda asabi
Kapalımı yüreğin, bu kadar mı hesabi

Refah TORLAK  /  RETOR   14 Mayıs 1998

Gabi = Aptal, akılsız, bön, budala, ilgisiz
Sabi = Küçük çocuk
Hesabi = Eli sıkı, cimri, nekes, pinti, hasis
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Ben sizi Fatihasız bırakmam Anne, Ben sizi Hiç Duasız bırakmam Baba

BEN SİZİ FATİHA’SIZ, BIRAKMAM ANNE,
BEN SİZİ HİÇ DUA’SIZ BIRAKMAM BABA

          Yanınıza gelip, dikilmesem de
          Haliniz nicedir, Hiç bilmesem de
          Bir çiçek misali, Ekilmesem de
          Yas tutup inzivaya, Çekilmesem de

          Sizleri yad etmeden duramam Anne
          Sizleri yad etmeden duramam Baba

          Çağırırsa Rabbim, Kendi seçiyor
          Zamanı dolana, hüküm biçiyor
          Ecel şerbetini, Her kul içiyor
          Sanmayın ki ömrüm, Sizsiz geçiyor,

          Ömrümce sizleri, Unutmam Anne
          Ömrümce sizleri, Unutmam Baba

          Sonsuzluk boşlukta, Dipsiz bir kuyu
          Hiç işe yaramaz, Artık beş duyu
          Unutup gidersin, ekmeği suyu
          Rabbin bahşettiği, Her bir olguyu

          Yalnızca Fatiha, Beklenir Anne
          Yalnızca bir Dua, Beklenir Baba

          Rabbim bilir içimde, Derin duyguyu
          Sizlerden edindim, Bu muhlis huy’u
          Mahşere dek sürecek, Derin uykuyu
          Yeter ki sen rahat, Huzurlu uyu

          Ben sizi Fatihasız, Bırakmam Anne
          Ben sizi hiç duasız, Bırakmam Baba

          RETOR
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Ben Tüm Güzelliklerden, Mutluluktan Sürgünüm

“ BEN TÜM GÜZELLİKLERDEN, MUTLULUKTAN SÜRGÜNÜM “

Her bir olumsuzlukta, Derdimi döktüm kağıt’a
Yüreğim Aynaya döndü, Yazdıklarım Ağıt’a

Hayallerim sınırsız, Güç Hayale yetmiyor
Elde ettiklerimse, Beni Mutlu etmiyor

Siz Adıma bakmayın, Refahtan çok uzağım
Çevreme yok zararım, Ben kendime tuzağım

Ben mi seçtim bu kaderi, Kader mi beni seçti
Ben ne yaptım kadere, Ömrüm hayalle geçti

Oh diyerek huzurla, Geçmez ki hiç bir günüm
Ben tüm güzelliklerden, Mutluluktan sürgünüm

Her ne kadar istesem, Vazgeçemem geçilmiyor
Rabbim yazmış yazıyı, Elde değil seçilmiyor

Şu dünya da gülmedim, Huzur da bulamadım
Evet hayallerime, Sahipte Olamadım

Yine Kanaat ettim, Şükrettim Nasibime
Ne kadar Kanaat etsem, Yakarırım Rabbim'e

Artık zaman dolsa da, Hayallerim çok büyük
Elimden bir şey gelmez, Ağır geliyor bu yük

Bir ince çizgideyim, Nedense hiç bitmiyor
Uçurum Kenarında, Kimse beni İtmiyor

Biliyorum ki bir gün, Her şey yarım kalacak
Bu fani can Gidecek, Ecel mutlak alacak

Bilemem sonrasında, Ahrette ben ne olur
Beden çürür kaybolur, Ruhum mu huzur bulur
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Ben Zül Sayarım /... Hicivkâr Zılgıt

“ BEN ZÜL SAYARIM “  /… Hicivkâr zılgıt

Yanlıştan medet ummam, ne sırt dayarım
Uygunsuzluk görürsem, kaçar ayarım
Haksız yere incitmem, nede bayarım
Yanlışlara desteği, ben zül sayarım

Olumlu girişime, saygı duyarım
Bir artı katacaksa, bende uyarım
Her türlü yanlıştansa, kaygı duyarım
Elimden geldiğince, engel koyarım

Hiçbir sözümden dönmem, nede cayarım
Gökyüzünde bir yıldız, gibi kayarım
Hainlik, nifak değil, huzur yayarım
Gafletle horlamayı, ben zül sayarım

Haine göz yummayı, BEN ZÜL SAYARIM
Ondan medet ummayı, BEN ZÜL SAYARIM

Göz açıp uyanmazsan, bulaştırır hummayı
Önlemini almayıp, derde duçar olmayı
Ben zül sayarım gafil, BEN ZÜL SAYARIM

Refah TORLAK  /  RETOR
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Beni Aynalara Mahkûm ettin edeli /... Hicaz Şarkı

“ BENİ AYNALARA MAHKÛM ETTİN EDELİ “

Beni aynalara mahkûm ettin edeli..............
Bırakıp ta sessizce, gittin gideli..................
O solan yüzüm, değişen çehrem................
Yoksa, sen misin uykusuz gecelerin bedeli....
Yoksa, sen misin uykusuz gecelerin bedeli.... // 2
              ***         ***        ***
Her çizgi, kat ettiğim yolların............... // MEYAN
Her çizgi, hep vefasız kulların.............
Her çizgi, boşa geçen yıllarııın............
Her çizgi, heba olan yılların.................  (2)
Yılların..................İfadesi...................... // 2
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Beni de Götür /... Fantezi Şarkı ' Yorumlanmaya hazır ve açıktır '

“ BENİ DE GÖTÜR “

Bastığın yer..... kor.... olsa........
Yürümek......... çok.... zor... olsa
Bastığın yer..... kor.... olsa........
Dönülmez bir..... yol....olsa.......
            ***       ***
Al..beni...al..beni...yar..beni...
Beni........... beni de.....  götür..         
Ne.. olur...ne... olur...ne...  olur....
Beni.............. beni de götür
           ***       ***
Bu hayatın......... cilvesi dir.......
Deşme yaram...... çeken bilir..
Ümitsizim Bekliyorum.............
Belki döner...... kim, kim... bilir..
          ***       ***
Sevdim seni inansana
İnan yalan demem sana
Zulüm olsa cefası na
Katlanırdım kim, kim bilir
         ***       ***
Kim istersen O bil beni
Ya kulun say,  ya köleni
İster sessiz bir gölgeni
Al yanına yeter ki, beni de götür
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Benim Cismi Refah'ım

“ BENİM CİSMİ REFAHIM “

Hep böyle mi sürecek, Bu çileli hayatım
Ne olur bir yol göster, Kurtar beni Allah’ım
Haşa bu isyan değil, Ne kinimdir, ne ahım
Adımdan mı ibaret, Benim cismi Refah'ım
***           ***           ***
Bilirim ki kâr etmez, Ne pişmanlık ne  vahım
Sana kulluk yapamadım,  Elbette var  günahım
Yüreğim yaralanır, Kalemimdir  silâhım
İsmimde mi haps'olacak, Benim cismi Refah'ım
***           ***           ***
Kulların mı vefasız, Yoksa ben mi çok safım
Ne zaman el uzatsam, Bomboş kaldı etrafım
Kullardan medet umdum, Bumudur benim gafım
Yalnız İsmimde mi maruf, Benim cismi  Refah'ım
***           ***           ***
Hissederim yolum kısa, İnan doydum artık yasa
Her şeyi bilensin sen, İyi, kötü her ne varsa
Bak ellerim açık sana, Ne gam ver sen ne de tasa
Çöküp avuç açarmıyım, Eğer inancım  olmasa
***           ***           ***
Yalnız sana el açarım, Sensin Rabbim,  İlâhım
Sığınacak  Hanemsin, Başka yoktur dergâhım
Bunca zamandan sonra, Mümkün müdür ıslahım
Son demimde bir gün göster, Kurtar beni Allah’ım
***           ***           ***
Çizgimi sen çizmişsin, Ne sağı, ne   solunda
Takdirine razıyım, Gözüm yoktur bolunda
Sen Hüküm verdiğin de, Azrail’in kolunda
Yalnız senin yolun da, Benim cismi Refah'ım
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Benim Dünyam Bu Değil

“ BENİM DÜNYAM BU DEĞİL “

İster kına sen beni, ister saygıyla eğil
Bilemem düşünceni, benim dünyam bu değil
                ***           ***           ***
Çok hayâl kurdum ama, derinlere dalmadım
Olur olmaz şeylerle, başım derde salmadım
Ne imkânlar buldumda, yanlış kapı çalmadım
Hep ölçülü davrandım, hiç ortada kalmadım
                ***           ***           ***
Desteği unutmadım, hayırlı vesileye
Kimseye kin tutmadım, diş bileye, bileye
Gark olsamda çileye, baş vurmadım hileye
Ben ömrümü geçirdim, hak dileye, dileye
                ***           ***           ***
Haram'a kucak açmam, Helâl'e yüz çevirmem
Dost'a kucak açarım, çelme takıp devirmem
Tatlı sohbetlerimi, ben gıybet'e çevirmem
Başkasından duyduğum, Ona buna değirmem

İster kına sen beni, ister saygıyla eğil
Bilemem düşünceni, benim dünyam bu değil
               ***           ***           ***
Bazı kendin bilmezler, kükreyip çağlıyorsa
Her şeyi fırsat bilip, menfaat sağlıyorsa
Yanlışlar doğruların, elini bağlıyorsa
Dostuna güvenipte, insanlar ağlıyorsa

İster kına sen beni, İster saygıyla eğil
Bilemem düşünceni, benim dünyam bu değil
              ***           ***           ***
Canlar cana kıyıyor, yürekler korluyorsa
Hırsızlık hüküm sürüp, bilgiç'i torluyorsa
Çaresizlik her dürüst, insanı zorluyorsa
Adalet hep göz yumup, uyuyup horluyorsa

İster kına sen beni, ister saygıyla eğil
Bilemem düşünceni, benim dünyam bu değil
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Bensin, Benimsin

' BENSİN BENİMSİN '

Sen benim gözümde hep, ilk gün gibisin
Sen benim her şeyimsin, sen sevdiğimsin
Nasıl tarif edeyim, ben, benliğimi
Canımdan bir parçasın, bensin benimsin

Sen cansın, cananımsın, sen bedenimsin
Tiryakisi olduğum, O mis tenimsin

Refah TORLAK  /  RETOR
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Besmele / (2) Tasavvufi Şiir

“ BESMELE “  (2)

Bismillâhirrahmanirrahim, Allah rahman Allah rahim
İnancı zayıf olanın, Hali nicedir ah, Ne vahim
Rabbin İhsan eylediği, Güzellikler kalsın daim

Allah daim, Allah kaim, Şükrederim Allah kerim
Ne kutlu bir sözcüktür O, Ne kadar güzel bir terim

Her işin başlangıcında, Mutlak Besmele çekerim
Hayrından hiç şüphe etmem, Rızk-a Bereket ekerim
Besmeleyle yol alırım, Tüm engellerden sekerim

Besmeleyle başlarım ben, Afiyetle yemek yerim
Besmeleyle yudumlarım, Besmeleyle su içerim
Besmeleyle adım atar, Sıratı bile geçerim

Dilinden düşürme sakın, Zikrinde Besmele olsun
Her işinde hayır olsun, Hanene de huzur dolsun
Bir Besmele çek üstünden, Kara bulutlar kaybolsun

Her an  Besmeleyle başla, El attığın her bir iş'e
Besmelesiz adım atma, Besmele çek her girişe
Bir Besmele çek mani ol, Dur de olumsuz gidişe

Unutma hiç Besmele koy, Her kelâmının başına
Sofranda bereket olsun, Onunla başla Aş'ına
Besmeleye ol Aşina, Sur olsun toprak taşına

Cenge gitme Bismillâh'sız, Orduyu yen hiç silâhsız
Besmeleyle güne başla, Günün geçsin  ahsız vahsız
Besmeleyle başlayan gün, Mutlu olur hiç günahsız
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Besmele /... Tasavvufi... ' Akrostiş '

“ BESMELE “     (Akrostiş)

Bismillâhirrahmanirrahim, Allah rahman, Allah rahim
İnancı zayıf olanın, hali nicedir ah, ne vahim
Sakın düşürme dilinden, zikrinde Besmele olsun
Mutlak her işinde hayır, hanenede huzur dolsun
İnancınla her melânet, kara bulutlar kaybolsun
Lâyıkıyla zikr-eyle ki, güzellikler seni bulsun
Lûtfuna erişmek için, dilinde Besmele olsun
Aşkla söylenen Besmele, öyle yakışırki dile
Hak yolundaysa gidenler, tökezlemez bir an bile
İmanının, inancının, başlangıcıdır Besmele
Rabbe giden her kapıyı, inan açandır Besmele
Ruhu bir nur pak eden, bereket saçandır Besmele
Al nakş-eyle sen diline, örnek'te olsun nesline
Hayır beklenen her işte, müstahaktır O Besmele
Mutlaka Besmele oku, her işi hayırla doku
Allah’ın izniyle Besmele, var eder olmayan, yok'u
Nasibini onla ara, çalınmaz yüzüne kara
İnan bereketin olur, inan olmazsın fukara
Rabbine el açarkende, mutlak Besmele'yle dile
Rızasına nail olur, kolaylanır en zor bile
Ağızdan çıkan Besmele, her daim hayra vesile
Hak yolunda her kelime, nur olur Besmele ile
İlminde ekle en başa, Besmele'yle başla aş'a
Mutlu, huzurlu ve kutlu, Rabbinden umutlu yaşa
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Beşiktaş /... 100. Yıl Şiiri, ' Marş olarak Müziklendirilmiştir '

“ BEŞİKTAŞ “
   “ 100.Yıl “

Beşiktaş doğumu bin dokuz yüz üç
Geçti tam bir asır, yıl iki bin üç
Beşiktaş doğumu bin dokuz yüz üç
Uçtu hep yükseklerde oldu süper güç
                 ***       ***       ***
Kartalım asırlık, köklü bir takım
Bir başka tutku bu, bir başka akım
Vermişim gönlümü tükenmez aşkım
Yensede yenilsede, ona tutsak’ım
                 ***       ***       ***
Ne futbolcular geçti, nice oyuncu
Ne ilki oldular, nede sonuncu
Kimler ne emek verdi nice zahmetle
Tüm göçmüş kurucuları anın rahmetle
                 ***       ***       ***
Niceleri geldi geçti nice isimler
Manşetlerde anı kaldı bütün resimler
Hepsi ayrılar ama tek bir yürekler
Amaçlar aynı, ayrı olsada cisimler
                ***       ***       ***
Dostluğu pekiştirir asil renkleri
Centilmenlik simgesidir tüm ahenkleri
Sahada kalır maç bitince bütün cenkleri
Spor camiasında yoktur denkleri
                ***       ***       ***
Yenmek ister tabii ki yaptığı her maç
Kardeşi ezmek değil, spordur amaç
Skorlar olsada çok farklı kaç, kaç
Dostlukla ayrılır sahadan her maç
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Beşiktaş 100. Yıl Marşı... 110. Yıl İlavesiyle

“ BEŞİKTAŞ MARŞI “  /... 110. yıl ilavesiyle

Kartalın... sevgisi işlemiş kanına...
Bir can soluk gibisin... taraftarına...
En iyi gününde hem... en zor anında...
Unutma... taraftarın senin yanında...

Beşiktaş... Beşiktaş... Kartal Beşiktaş...
Beşiktaş... Beşiktaş... Büyük Beşiktaş...

*** *** ***
Yensende... yenilsende yok coşkuda son...
Her zaman... her yerde sen on numara on...
Yensende... yenilsende yok coşkuda son...
Sen bizim... gönlümüzde daim şampiyon...

Beşiktaş... Beşiktaş... Kartal Beşiktaş...
Beşiktaş... Beşiktaş... Büyük Beşiktaş...

*** *** ***
Centilmenlik, iyi ahlâk, dostluk ve haya...
Her zaman... gururla... çıktın sahaya...
O müthiş... pençeleri göster dünyaya...
İç ve dış rakiplerin kalsınlar yaya...

Beşiktaş... Beşiktaş... Kartal Beşiktaş...
Beşiktaş... Beşiktaş... Büyük Beşiktaş...

*** *** ***
Uç... uç... uç kartalım zirvelere kon...
Olmasın... senden başka kimse şampiyon...
Uç... uç... uç kartalım zirvelere kon...
Sen bizim... gönlümüzde daim şampiyon...

Beşiktaş... Beşiktaş... Kartal Beşiktaş...
Beşiktaş... Beşiktaş... Büyük Beşiktaş...

*** *** ***
Her zaman zirvede ol Göklerde dolaş...
Büyük... büyük, büyük, Büyük Beşiktaş...
Durduramaz seni kimse sınırları aş...
Büyük, büyük, büyük, büyük Beşiktaş...

Beşiktaş... Beşiktaş... Kartal Beşiktaş...
Beşiktaş... Beşiktaş... Büyük Beşiktaş...

*** *** ***
Aş... aş... aş kartalım sınırları aş...
Dünya döndükçe inan... bitmez bu savaş...
Aş... aş... aş kartalım sınırları aş...
Sınırların ötesinde Kartal Beşiktaş...
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Beşiktaş... Beşiktaş... Kartal Beşiktaş...
Beşiktaş... Beşiktaş... Büyük Beşiktaş...

Söz & Müzik: Refah TORLAK

“ Beşiktaş Marşı 110. Yıl ilavesi “

“ 110. Yıl “
…………
Yıllar değil asır geçti yaş oldu yüz on
…………
Bu coşku hep daim olsun ne ilk nede son
………… Tüm Dünyaya örnek olda
Gururunu yaşasın şu Yetmiş beş milyon
(Gurur ile alkışlasın Yetmiş beş milyon)

Uç, uç, uç Kartalım zirvelere kon
Olmasın senden başka kimse şampiyon

Kartal görüş bak dünyaya
Pençelerin çak dünyaya
Hayran et tüm insanları
Rozetini tak dünyaya

Sporun as Duayeni
Tüm Dünyaya yay gayeni
Sen Âlem’e örnek olda
Cihan versin şan payeni

Centilmence doğru yolda
Sağda solda Dört bir kolda
Güzellikler filizlensin
Sen tüm gönüllere dol da

Refah TORLAK  /  Nam-ı Diğer: RETOR
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Beşiktaş And'ı /... 100. yıl Şerefine ve Anısına yazılmış bir Ant

“ BEŞİKTAŞ AND’I '

Şanlı al bayrağımızla birlikte siyah beyazımızda

Daha nice asırlar gururla, İlelebet dalgalanacak

Kartal, kendine yakışanı yapacak, hep yüksekte uçacak

Ülkemize mal oldu, ne şehir adı artık, ne semt, ne bucak

Bütün gönül verenler tek vücut, tek yürek ve bir can olacak

Beşiktaş herkes'e açık, sıcak bir yuva, bir ana gibi şefkâtli kucak

Gençleri ve genç kalanları, her zaman sevgiyle kucaklayacak

Dostluk ve kardeşliği barındıran, bir çatı, sımsıcak bir ocak

Spor da, centilmenlikte, daima öncü ve örnek olacak

Spora gönül verenler, bu camiada huzur bulacak

Hep doğru yerde, doğru şekilde kullanacak, sonsuz gücünü

Nasıl gururla, şerefle doluysa ülkesindeki dünü, bu günü

Yurt dışında da örnek olacak, böyle sürecek kartalın ünü
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Beşiktaş Marşı /... 100. yıl Şerefine yazılmış ve Bestelenmiştir

“ BEŞİKTAŞ MARŞI “

Kartalın... sevgisi işlemiş kanına.............
Bir can soluk gibisin...... taraftarına.........
En iyi gününde hem...., en zor anında....
Unutma... taraftarın senin  yanında..........
Beşiktaş..., Beşiktaş..., Kartal Beşiktaş...
Beşiktaş..., Beşiktaş..., Büyük Beşiktaş...
                ***       ***       ***
Yensende... yenilsende yok coşkuda son.....
Her zaman... her yerde sen on numara on.......
Yensende... yenilsende yok coşkuda son.....
Sen bizim... gönlümüzde daim şampiyon.......
Beşiktaş..., Beşiktaş..., Kartal Beşiktaş..........
Beşiktaş..., Beşiktaş..., Büyük Beşiktaş..........
               ***       ***       ***
Centilmenlik, iyi ahlâk, dostluk ve haya.........
Her zaman.... gururla.... çıktın sahaya............
O müthiş.... pençeleri göster dünyaya...........
İç ve dış rakiplerin kalsınlar yaya...................
Beşiktaş..., Beşiktaş..., Kartal Beşiktaş.......
Beşiktaş..., Beşiktaş..., Büyük Beşiktaş.......
               ***       ***       ***
Uç...., uç..., uç kartalım zirvelere kon..............
Olmasın... senden başka kimse şampiyon...
Uç...., uç..., uç kartalım zirvelere kon..............
Sen biziim... gönlümüzde daim şampiyon....
Beşiktaş..., Beşiktaş..., Kartal Beşiktaş........
Beşiktaş..., Beşiktaş..., Büyük Beşiktaş........
              ***       ***       ***
Her zaman zirvede ol Göklerde dolaş.........
Büyük...., büyük, büyük, Büyük Beşiktaş.......
Durduramaz seni kimse sınırları aş................
Büyük, büyük, büyük, Büyük Beşiktaş...........
Beşiktaş..., Beşiktaş..., Kartal Beşiktaş........
Beşiktaş..., Beşiktaş..., Büyük Beşiktaş........
              ***       ***       ***
Aş...., aş..., aş kartalım sınırları aş..................
Dünya döndükçe inan.... bitmez bu savaş.....
Aş...., aş..., aş kartalım sınırları aş...................
Sınırların ötesinde Kartal Beşiktaş................
Beşiktaş..., Beşiktaş..., Kartal Beşiktaş........
Beşiktaş..., Beşiktaş..., Büyük Beşiktaş........

Refah Torlak
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Beşiktaşımız /... Marş olarak Müziklendirilmiştir

“ BEŞİKTAŞIMIZ “

Aşkımız, her şeyimiz, sen kartalımız
İlâcımız, suyumuz, ekmek, aşımız
Aşkımız, her şeyimiz, Beşiktaşımız
Vefakâr dostumuz, can yoldaşımız
          * * *       * * *       * * *
Yaz, yaz, siyah beyaz, siyah beyaz yaz
Haydi çık'ta sahaya, çık'ta tarih yaz
Yaz, yaz, siyah beyaz, siyah beyaz yaz
Haydi çık'ta sahaya, yine tarih yaz
          * * *       * * *       * * *
Aşkımız, her şeyimiz, sen kartalımız
Dile kolay tam bir asır, yüz'dür yaşımız
Aşkımız, her şeyimiz, Beşiktaşımız
Her zaman gururla, dimdik başımız
          * * *       * * *       * * *
Yaz, yaz, siyah beyaz, siyah beyaz yaz
Haydi çık'ta sahaya, çık'ta tarih yaz
Yaz, yaz, siyah beyaz, siyah beyaz yaz
Haydi çık'ta sahaya, yine tarih yaz
         * * *       * * *       * * *
Türklüğün gücü vardır, asil kanında
Taraftarın her zaman, senin yanında
Bir asırdır tarih yazdın, her maç anında
Yakışır kartal'a zirve, daim şan'ında
         * * *       * * *       * * *
Yaz, yaz, siyah beyaz, siyah beyaz yaz
Haydi çık'ta sahaya, çık'ta tarih yaz
Yaz, yaz, siyah beyaz, siyah beyaz yaz
Haydi çık'ta sahaya, yine tarih yaz

Refah Torlak
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Bet Meyhaneler

©
“ BET MEYHANELER “

Anasın yitirmiş, yavrular gibi
Yapayalnız kalmış, bir kuzu meler
Şu koca dünyada, başka hedef yok
Kusursuz isabet, bağrımı deler

Yüreğim kilitli, dilim bağlı, lâl
Benliğimi sarmış, sanki inmeler
Her anım tedirgin, her an huzursuz
Son bulsun anlamsız, pusup sinmeler

Yeter artık Rabbim, ne olur yeter
Derdimi körükler, hisli nağmeler
Kederle çırpınır, naçar benliğim
Benimi bulur ki, tüm netameler

Neler gizler sinem, ah daha neler
Bilirim geçersiz, tüm bahaneler
Acaba böylemi, tutsak ederde
Dolar boşalır o, bet meyhaneler

Refah TORLAK  /  RETOR
15 Haziran 2009
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Beynim, Kalbime Gömük /... Şarkı sözü

“ BEYNİM KALBİM'E GÖMÜK “

Çok zorladım kendimi, çok vazgeçmek istedim
Sevgim nefrete dönüştü, sandım ki kin besledim
Artık küstüm hayata, yaşama sırtım dönük
Olmuyor, olamıyor, Beynim kalbime gömük
***           ***           ***
Unuttum inan coşkuyu, Unuttum sevinç, neşeyi
Gözüm görmez hiç bir şeyi, Ne para ne iaşeyi
Artık küstüm hayata, Mal mülk'e sırtım dönük
Olmuyor, olamıyor, Beynim kalbime gömük
***           ***           ***
Çok vurdum ben başıma, Aldırmadan yaşıma
Dedim ora da dursun, Gel kalbine taşıma
Artık küstüm hayata, Aşka da sırtım dönük
Olmuyor, olamıyor, Beynim kalbime gömük
***           ***           ***
Yürek Beyne hükm'ediyor, Bilemem ki ne diyor
O aklıma düştüğün de, Akıl mantık terk ediyor
Artık küstüm hayata, Kırgınım nevrim dönük
Olmuyor, olamıyor, Beynim kalbime   gömük
***           ***           ***
Daha neyi anlatayım, bilmem ki ben daha neyi
Gönlüm kabûllenemiyor inan hiç bir bahaneyi
Artık küstüm hayata, Her şeye sırtım dönük
Olmuyor, olamıyor,  Beynim kalbime   gömük

Refah Torlak
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Bırak şu Sigarayı /... Hicivkâr Nasihat

“ BIRAK ŞU SİGARAYI “  /… Nasihat)

Başta ciğerlerine, tüm bedenine yazık
Hem vücut sağlığına, hem de cebine kazık

Belli gideceğin yer, ecel'e koşuyorsun
Sağlıklı insanlarla, açıyorsun arayı

Zaten pusuda bekler, azdırırsın yarayı
Kazı aklından çıkar, unut şu sigarayı

Farkında değil misin sağlıksız yaşıyorsun
Her nefeste kendini, ölüme taşıyorsun

Yaşamayı unuttun, temiz bir hava solu
Sağlık sıhhatle yaşa, dene birde bu yolu

Başka uğraşlar ara, hayat zevklerle dolu
Bu'mudur bir haz almak, bumu mutluluk yolu

Başka düşman arama, O en büyük düşmanın
En büyük destekçisi, ecelle buluşmanın

Bir düşünsen anlarsın, nasıl gaflet'e dalmak
Sağlıktan ve sıhhatten, hem de ömürden çalmak

Daha da geç kalırsan, iş işten geçmiş olur
Vücudun ne bir çare, nede bir şifa bulur

Bari canını düşün, boş ver giden parayı
Biraz aklını kullan, bırak şu sigarayı

Böyle devam edersen, yanlış yolda yürürsün
Bu beden böyle kalmaz, bir başka görünürsün

Geçmişini ararsın, düşersin sürünürsün
Ölmek kurtuluş olur, sanma hemen ölürsün

Saymakla bitmez ibret, düşün sende bir ders al
Ölürsen sağlıklı öl, kalırsan sağlıklı kal

Doğarken yazılmamış, sil alnından karayı
Ona köle değilsin, bırak şu sigarayı

Refah TORLAK / RETOR
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Bil ki Umurum Olmaz

“ BİL Kİ UMURUM OLMAZ “

Eğer başka biriyle, sen berabersen
Riyakâr tavırlara, mutluluk dersen
Elbet çok şey söylenir, eğer ki yersen
Kurduğun hayallerle, boşa beklersen

Sana şu tutkunluğum, aşkım olmasa
Bil ki umurum olmaz, inan gebersen

Refah TORLAK  / RETOR
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Bil Utancımsın

“ BİL UTANCIMSIN “

Sen vazgeçemediğim, ihtiyacımsın
Düşlerde müdavimim, sen ilacımsın
Mutluluklar vadeden, tek inancımsın
Ben hep yolunda yolcu, sense hancımsın

Sen eski baş tacım, şimdi acımsın
Ne olur git artık git, git sen bacımsın
Ömrümce sürecek tek, yürek sancımsın
Nasıl şeytana uydum, bil utancımsın

Refah TORLAK  /  RETOR
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Bilemem /... Veciz bir şiir

“ BİLEMEM “

                         Bir boşluktayım adeta
                         Rahatsız, Huzursuz, Çaresiz ve çok Kararsızım

                         Bilemem
                         Bilemem, Neye rıza gösterip neyi reddedeceğimi
                         Bırakıp bir an yenilmiş ezikliğimi, çekingenliğimi

                         Neyi anlatayım ki
                         Vazgeçememenin verdiği O acı kabullenmişliği mi

                         Yoksa, yoksa
                         Onda kaybettiğim her şeyimi, kişiliğimi, benliğimi mi

Refah Torlak
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Bilen Biliyor Seni /... Haklı ' Taşlama ' ya Cevap

“ BİLEN BİLİYOR SENİ “

Merhaba dost sanma ki, dostlar seni hiç anmaz
Öyle şeyler olur ki, bazen yürek dayanmaz
Şair de silah kalem, başka silah kuşanmaz
Haksızlıkları görüp, hicvetmeden yaşanmaz

Bilen bilir selâmsız,  hiçbir söze başlanmaz
Dost Coşari doğru der, deyişleri taşlanmaz
Refah der ki dostuna, dostsa yürek haşlanmaz
Mesnetsize tepkili, bu can boşa yaşlanmaz

Ne oldum ya bazısı, bazısını fişledi
Ön yargıyla yaklaştı, düşünmeden şişledi
Anahtar bende diye, krallığı düşledi
Ne oldumcu bilmez ki, oysa günah işledi

Kimler ne derse desin, doğrusun sen rahat ol
Doğru yoldan şaşmadan, sen dost gönüllere dol
Haksızlığa göz yumma, O’dur gerçek doğru yol
Bilen biliyor seni, kalbi temiz gönlü bol

RETOR  /  Refah TORLAK

Dip Not:
Şair dostum Sn. İbrahim COŞAR  'Coşari'nin ' maruz kaldığı haksızlık sonucunda
yayınladığı Taşlama isimli çalışmasına cevaben ve kendisini desteklemek  amacı ile
oluşturduğum bir çalışmadır.
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Bilinçli Ol /... Nasihat

“ BİLİNÇLİ OL “

Okumaktan, öğrenmekten, İnanki hiç zarar gelmez
Okuyup bilinçli olan, hiç bir oyunada gelmez
Hem haine fırsat vermez, hemde yasaları delmez
Bilinçsizse kişi, toplum, kolay kolayda yükselmez
                     ***           ***           ***
Aklını başına devşir, oku öğren, bilinçli ol
Başka yanlışa bulaşma, inan budur tek doğru yol
Doğru bildiğinden şaşma, sapma sakın ne sağ, ne sol
Doğru öğren doğru yetiş, bilgi ile dopdolu ol
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Bilinçsiz Riyakâr İzleyici /... Hicviye

“ BİLİNÇSİZ RİYAKÂR İZLEYİCİ “    (Hicviye)

Birçok kanal, program var, Seç sen seç istediğini
Sana bir şey vermese de, Olur olmaz şeyi izle

İzlemeye can atsan da, Çaktırmadan bak dikizle
Umursamaz gibi davran, Hem de sorulunca gizle

Bu ne perhiz bu ne turşu, Sanki bilmez konu komşu
Nasıl bir anlayıştır bu, Bırak riyakâr duruşu

Yayını iple çekersin, İzlemeye doyamazsın
İçlerinden seçer, seçer, Bir yerlere koyamazsın

Böyle yanlış yolda iken, Kimler yola çıkar sizle
Sözümüze kim güvenir, Kim iş yapar ki bizle

Açık fikirli olmazsak, Doğruları savunmazsak
Bunlar gündeme gelir mi, Yanlışlarla avunmazsak

Refah Torlak
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Bilinmez daha kaç kez yaşanacak, Bu mevsim dönüşümü, Hazin git geller

“ BİLİNMEZ DAHA KAÇ KEZ YAŞANACAK,
BU MEVSİM DÖNÜŞÜMÜ,  HAZİN GİT GEL'LER “

Bir sessizlik çöktü birden, Boynu bükük kaldı artık, Bomboş  sokaklar
Kim bilir O ıssızlık, Kimleri misafir eder yokluğumuzda, Kimleri  saklar
Kapatır örterde sahili, O güzellikleri, Bir mevsim boyu bize  yasaklar

Bir başka hallere bürünür, bir hoş olurum, Her mevsim dönüşü
Benden bir şeyler alır Götürür, Sitede Işıkların bir, bir  Sönüşü
Derinden etkiler beni Cıvıl, cıvıl sahilin O yalnız, O mahzun görünüşü

Nedir beni hüzünlendiren, yaşlanmak mıdır acaba bu neyin  oluşkusu
Kaybolacak diye mi, Uçuşan, Cıvıldaşan, Şen şakrak kuşların  coşkusu
Yoksa görememek mi yada ulaşamamak mı gelecek yaza, Neyin  kuşkusu

Hani nerde Yürekleri saran O haz, O huşu, Hani nerde, Denizin sakin duruşu
Püfür, püfür esen rüzgârla dans eden, O ahenkli dalgaların, Usulca kıyıya vuruşu
Bak, artık Rüzgârda Hoyratlaştı, Şimdi azgınlığı sergiler, Adeta bir kuduruşu

Yok oldu birden O şaşa ve O debdebe, Bilinmez önümüzdeki süreç nelere gebe
Tepemizde bir Kasvet bulutu, Bir durgunluk, Bir hazin tablo Gözler önünde
Yürekler suskun, çiçekler küskün, Hicretteyiz, yoğun bir göç var hasret yönünde

Elveda güzel kuşlar, Elveda güneş, Elveda Deniz, Hırçın dalgalar
Elveda sıcak günler, Tüm güzellikler, Kuşlar Orkestrası elveda
Hasret kalacağız sabah konserlerinize, Bir mevsim  daha

Size de Elveda narin kelebekler, Nereden bileceksiniz ki sizi ne  bekler
Uçuşup dururken, Masum, masum, çiçek, çiçek, Oradan  oraya
Nasıl bileceksiniz ki göremeyeceğiniz, Koca bir karakış girecek araya

Bilinmez daha kaç kez yaşanacak, Bu mevsim dönüşümü ve hazin git geller
Hoş geldin diyebilecek mi bir daha coşkuyla, bilinmez, Hüzünle sallanan eller
Ne kadar arzu  etsek'te kim bilir, Belki kader, Belki ecel, Belki Şartlar Engeller

Eylül  / 2005   /   RETOR
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Biliyormusunuz /... Fantezi POP Formunda şarkı

BİLİYORMUSUNUZ

Üstüme çiçek yağar, Ağlarım için, için.............
Flâşlar peş peşe çakar, Gülerim bilmem niçin

BİLİYOR... BİLİYORMUSUNUZ.................
BİLİYOR... BİLİYORMUSUNUZ.................

Allah’ın bir kuluyum, Bende sizden biriyim
Bir yudum su, bir nefes, Havanın... esiriyim

BİLİYOR... BİLİYORMUSUNUZ...................
BİLİYOR... BİLİYORMUSUNUZ...................

Hayran, hayran bakışlar, Coşku dolu alkışlar
Sanatçı sizlerle yaşar, Biliyor musunuz.........
Sanatçı sizlerle yaşar, Biliyor musunuz.........

BİLİYOR... BİLİYORMUSUNUZ......................
BİLİYOR... BİLİYORMUSUNUZ.....................

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir Apartman Masalı /... (Bir zamanlar gündemdi, İronik Hicviyeler - 10)

“ BİR APARTMAN MASALI “  (İbretlik bir Hicviye)
Bir sitenin 50 haneli Bloğu için kaleme alınmıştır ancak,
Uygun görüp kullanmak isteyen tüm mağdurlar adına
Hak edenlere ve üzerine alıp gocunanlara Atfedilmiştir.

Girişte tekerleme, nedenmi dizilmemiş
Bu masal pek tükenmez, ondan öyle düzenlemiş
Çok uzun sürer diye, bir var bir yokmuş demiş
Önemli notları bile, kısa, kısa eklemiş
Ne bileyim arif olan, anlar diye beklemiş..! ..

Geçmişlerde bir zaman, Her şeyler müşterekmiş
Kış şartları çok çetin, lâzım olan ateşmiş
Kimi fatura yüklü, kimisine beleşmiş..! ..
Ortaklar çok olunca, bu anlayış yerleşmiş
Özlemişler her halde, çünkü onlar nüksetmiş..! ..

Birileri çıkmışta, gelmiş, geçmişi deşmiş
Görmüşlerki geçmişte, tüm millet hizipleşmiş
Tabi doğal olarak, onlarda merak etmiş
Kim kime çanak tutmuş, kimler kimlerle eşmiş
Geçmişteki talanı, acep kimler üleşmiş..? ...! ..

Herkes pek korkar ama, onlar çok benimsemiş
Yönetimi metazori, demek boşa seçmemiş
İşine gelmiş susmuş, yaraları deşmemiş
Uzun zaman geçsede, alışmış vazgeçmemiş
Bu millet var gücüyle, boşuna güreşmemiş

Bizzat görenler olmuş, bu gerçek kesinleşmiş
Kimi komşular güçlük, kimisi yokluk çekmiş
Ödeme aksatmamış, zorlukla becelleşmiş
Bina ısıtmak için, daha az yemek yemiş
Kardeş kardeşi sever, Müslümanlar kardeşmiş..! ..

Binanın yükü ağır, yüklemişte yüklemiş
Tabi malûm oluşum, kadeveyi eklemiş..! ..
Hesap sorulmaz diye, hep menfaat denklemiş
Çekirgenin misali, bir yerlerde teklemiş
Saf yürekler uyanmış, Allah biliyor demiş

Bizi sırat bekliyor, pek kolay geçilmemiş
Cennet kapısı açık, kim kabul edilmemiş..! ..
Sorgu sual herkese, acep kim çekilmemiş
Haram pek yutulmaz ya, onlarla özdeşleşmiş
Komşu hakkı hiç yenmez, nlar bunu bilmemiş..! ..

Dip  not  /
Atalarımızın bize öğrettiği en önemli şey
Derlerdiki, komşu hakkına dikkat et
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Allah huzuruna kul hakkı ve bilhassa
Komşu hakkıyla çıkılmaz affı yoktur..! ..

Cennete her kul mutlaka girecek ancak,
Kul hakkı yiyenler hariç, helâlleşmedikçede asla
Tabiiki bu inananlar için geçerli..! ..
İnanmayanların ne olacağınıysa yine Allah bilir,
Eh ne diyelim artık tabiiki Allah'a havale edeceğiz,
Muhataplarını ve maruz kalanları Allah affetsin..  R. T.
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Bir Atışma /... Vatandaşla Baştaki! ...

“ BİR ATIŞMA “ /… Vatandaşla baştaki! ...

Baştaki ! ... /

Değirmenim hep çalışır, su taşırken benim sakam
Böyle saf milletim varken, asla bozulmaz fiyakam
Götürmeye alışkınız, tatmin etmez ufak rakam
Öyle bir tahta oturdum, isterim ki kazık çakam! ...

Vatandaş /

Başımızdaki kuklaya, sunuldu bir haram makam
Baş oburlar sayesinde, bir araya gelmez yakam
Şaka gibi geldin başa, artık acil oldu vakam
Sana sürpriz hazırladım, işte buda benim şakam

Baştaki! ... /

Önce can bilmez misiniz, bırakın çevreme bakam
Oy veren kendi düşünmez, ben neden kafama takam
Daha kendimiz doymadık, söyle sana nasıl akam
Biz atadık emrimizde, hukukçu, vali, kaymakam! ...

Vatandaş /

Sen kendini ne sanırsın, Rabbimizden gelir O rızk
Kul hakkını yiyenlere, haram olsun yazık,yazık
Hizmet için oy istedin, yolsuzlukta oldun hazık
Mademki çok seviyorsun, tahtın olsun tahta kazık

Baştaki! ... /

Size de hiç yaranılmaz, dağıtıyoruz ya azık
Avenemiz kalabalık, sanmayın ki biz doymazık
Dış güçlerde arkamızda, kışkırtırız biz uymazık
Her şeyin bir bedeli var, boş sözleri biz duymazık

Vatandaş /

Art niyetli hin fikirli, rolcü kavuklu pişekâr
Rant için peşkeş çekildi, araziler dekâr,dekâr
Sizde deşifre oldunuz, ayan beyan ve aşikâr
Oylarına göz dikip te, vatandaşı yaptın şikâr

Baştaki! ... /

Hırsızlığı yolsuzluğu, söyleyenler hep sahtekâr
Bana ne gençler işsizmiş, bana ne kalmışsa bekâr
Her gelen malı götürür, bir ben miyim ki hilekâr
Böylesi rahat makamda, bir gün oturmak bile kâr

Vatandaş /
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Kendi eder kendi bulur, hep millet olur cefakâr
Yıllar yılı başımıza, gelemedi bir vefakâr
Bilinir ki bu ülkede, yapanın hep yanına kâr
Oy vereni vermeyeni, tüm milleti bastı efkâr

Vatandaş hep bir ağızdan /

Ama hiç unutmayın ki, yapılanlar son olacak
Sizin gibi ahlâksızlar, sanmayın ki kurtulacak
Millete hesap verecek, hak ettiğini bulacak
Ayyuka çıktı hırsızlık, yenilenler kusulacak
Lâyık oldukları gibi, hücrelere sokulacak
Irgatlığın kıymetini, anlayarak kokulacak

Refah Torlak  /  RETOR

Hazık = Uzman, kompetan, usta, mütehassıs
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Bir Beyit

Dün gece bir anlık, Gördüm düşümde
Bin derin mana vardı, Saf gülüşünde

RETOR
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Bir Bilebilsen /... Serbest, Fantezi Türkü

“ BİR BİLEBİLSEN “

Sen gideli daha üç gün, yüreğim de yıllar oldu
Aramızda uzun yollar, geçit vermez dağlar oldu
Sen......, sen......, sen......, bir bilebilsen...... // NAKARAT
                   ***           ***           ***
Sen gideli üçüncü gün, bilebilsen neler oldu
Gerçeklerim düşe döndü, geleceğimse kayboldu
Sen......, sen....., sen....., bir bilebilsen.......
                  ***           ***           ***
Neler oldu yokluğunda, bilebilsen neler oldu
Yaşama sevincim bitti, saçlarıma aklar doldu
Neler oldu yokluğunda, bilebilsen neler oldu
Dayanmaz buna yüreğim, bak, şimdiden talan oldu
Sen....., sen....., sen....., bir bilebilsen............
                 ***           ***           ***
Sen gideli inanılmaz, olmayacak işler oldu
Her yolun sonunda duvar, çıkmaza gidişler oldu
Sen....., sen....., sen....., bir bilebilsen............
                ***           ***           ***
Hayâllerim basamaklar, ulaştığım düşler oldu
Mutluluğun zirvesinden, çok ani düşüşler oldu
Sen....., sen....., sen....., bir bilebilsen............
               ***           ***           ***
Sensiz hayat böyle gitmez, bilememki neden bitmez
Ben terk etmek istesemde, soluğum beni terk etmez
Çabalarım boşunadır, bilirim, anlatmak yetmez
Bir can borcum var Allah'a, ödesemde kabul etmez
Sen....., sen....., sen..., bir bilebilsen..........................
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Bir Daha Tövbe İnan ki /... Hicviye

BİR DAHA TÖVBE İNANKİ  /… Hicviye

Haine karşı dur diye, Meclise soktuk seni
Sana nasıl oy verdim, Pişman ettin sen beni
Evvel böyle değildin, Sende bozdun dengeni
Nasılda çanak tuttun, Tamamladın üçgeni

Hadi onlar zaten belli, Kukla, patronları yanki
Gir meclise yanlışları, Destekle mi dedik sanki
Vatan millet bayrak dedin, Aldandı sana şu can ki
Bu oyum bil ki son oldu, Bir daha tövbe inan ki

RETOR

DİP NOT:
MHP’nin Yanlış politikası ve hataları nedeniyle
Yazdığım bir hicviyedir.
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Bir Dörtlük Dua /... ' Akrostiş '

“ BİR DÖRTLÜK DUA “

Alabildiğince, Her günün Bayram coşkusuyla geçsin, Her günün  Düğün
Madden, manen, Hiç bir acı olmasın, Hiç bir hüsran, Bir an  gördüğün
İnsanca, Güzellikler içinde, Saygın, Sağlıklı, Uzun bir Ömrün olsun
Nasipli, Varlık içinde, Refah, Huzur, Mutlulukla Hüküm sürdüğün
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Bir Dörtlük Nasihat /... ' Akrostiş '

“ BİR DÖRTLÜK NASİHAT “

Aç gözlü olma, rızkına razı ol, yüreğine insanlığı sindir
Sana uzanan elleri çevirme, dindirebileceğin acıları dindir
İmkanın olduğunca, darda olanları, garipleri sevindir
Lâyıksan korkma, yüreğini ferah tut, öbür dünya senindir
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Bir Garip İlân-ı Aşk

“ BİR GARİP İLAN-I AŞK “

İnan geçici değil, sanma geçici heves
Evet seni yorarsa, sen yalnızca deki yes
Hiddet sana yakışmaz, bahar yeli gibi es

Görsünler sevgimizi, gıpta etsinler herkes
Dile destan aşkımız, ses getirecektir ses
Sanma vazgeçerim ben, asla bıkmam, demem pes

Ömrüm sana adarım, bu can seni terk etmez
Tebessümün kandırmaz, gülümsemekte yetmez
Aşka kucak açanlar, hiçbir zaman kaybetmez

Ne olur bir evet de, he de desen fark etmez
Tutulmuşum bir kere, gönlüm senden çark etmez
Seni seven şu yürek, başka yere park etmez

Refah TORLAK  /  RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir Garip Sokak Çocuğu /... İbretlik bir öykü

“ BİR GARİP SOKAK ÇOCUĞU “

Abi, abi abi, abi, bi mendil alsana
Hadi be abi, vereceğin bi ekmek parasıdır be abi

Oğlum senin ailen yokmu, yaşın kaç daha, niye sokaklardasın

Ah be abi, ah be abi
Ne yapayım bana dokuz dediler, öyle bilirim yaşım
Ama senden fazladır çektiğim, dertlidir garip başım
Abi İnan hiç kimsem yok, ne bi elimden tutanım, ne dost ne arkadaşım
Kimse demez derdin nedir, ne ana var ne baba, kimse demez bi merhaba
Benim işim fırınladır, manavla hiç işim olmaz, zaten gidemem kasap'a
Ha orası, ha burası, buluruz bir pazar sonrası,
Artıp yere dökülen çok, zengindir pazar sofrası

Oğlum sen okuladamı gitmiyorsun okulda olman gerekmez mi
Nasıl inanayım sana, doğrumu bu yaptığın, niye yanlış yoldasın

Ah be abi, ah be abi
Bir benmiyim sanki böyle, sanki bir ben miyim sanırsın
Gerçekleri görsen de bir bilsen, sen kendinden utanırsın
Kimseden beş para çalmam yere cüzdan düşürsen almam
Çektiklerim zaten yeter, daha fazla zora kalmam

Bak sen şuna, birde hırsızlık yapsaydın bari, amman sakın ha..! ..

Ah be abi, ah be abi
Vaatlere, Yalanlara, Nasihate karnım tok, bir lôkma kmeğe açım be abi
Gam kederle hasretlik,  bende zaten çok, bir gıdım sevgiye açım be  abi
Böyle ortalarda dinermi acım, bir sıcak yuvaya, ana  babaya muhtacım
Bir lokma ekmeğe, bir yudum suya, bir gıdım sevgiye açım be abi

Adın ne senin bakayım, nerede kalıyorsun peki sen

Ah be abi, ah be abi
Adımı ne yapacaksın ki boş ver, bir garip sokak çocuğu de gitsin be abi
Bana kalacak yermi yok, bir ağaç altı, bir duvar dibi, yer seçemem senin gibi

Ah be abi, bir bilsen ben nelere açım, benim karnım aç, açım be abi
Çek elini başımdan, ben bıkmışım canımdan, bırak dağınık kalsın saçım be abi

Okşanmak karın doyurmaz, sayısız garip içinde söyle, ben kaçım be abi
Çek elini, çek elini başımdan, bırak dağınık kalsın saçım be abi..! ! ...

Dip Not:
Bu şiir, bir sokak çocuğunun bana söylediği bir kaç kelime ve beni  etkileyen tavrından
esinlenilerek oluşturulmuş ve yazılmıştır.
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Bir Göç Başlıyor İçimde

“ BİR GÖÇ BAŞLIYOR İÇİMDE “

Mahşere mi kalır bilinmez Düşlerim, arzularım
Bir ömür boyu umutla Yaptığım, nafile liste
İşaretler Başladı, Bedende İzleri var, Malûm
İster gerçek, İster hayâl, Sen ne istersen iste
                  ***           ***           ***
Bir göç başlıyor içimde, Bir şeyler eksilir Bende
Derinden ve de yavaştan, Ahestemi aheste
Bilirim, Her şey gibi şu canda emanet Herkeste
Zaman dolup gidiverir, Bir solukta, bir nefeste
                  ***           ***           ***
İstesen de Saklanmıyor Hiç bir duygu, hiç bir histe
Gerçekler, O Kuşlar gibi, tutulmuyor ki kafeste
Bu duyguyu anlatamaz, Ne bir şiir, ne bir  beste
Çağrı sanır irkilirim, Duyduğum hemen her seste

Refah Torlak
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Bir güzelin bakışları, Bağrımı deldi /... Türkü

“ BİR GÜZELİN BAKIŞLARI
               BAĞRIMI DELDİ “

Bir güzelin... bakışları.... Anam......
Bağrımı Del di.................................
Dünyanın..... gazabı.... Anam.........
Üstüme gel di.................................

O güzelin......... kendi güzel..........
Gönlü güzel di...............................
Elde değil......... deli gönlüm........
Onu beğen di................................
Elde değil..... deli gönlüm............
Bir onu sev di................................
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Bir Hatırlatma Sorgusu /... İbretlik bir şiir

“ BİR HATIRLATMA SORGUSU “

Anlamı yok, Ardına saklandığın,  O Naçar, O Nafile bahanelerin
Söyle, Kaç kez saf tuttun altında, Uzaktan gördüğün minarelerin
Bir manası varmıydı sence, Semaya yükselen O endam'ı şahanelerin

İşte, orada kaldı, Tercih ettiğin, Saplanıp kaldığın batakhanelerin
Evet, yok artık yok, Adı geçmiyor burada, O Rezil meyhanelerin
Bilmem ki, Hangi birini yazayım Tabiri caizse, Yediğin  nanelerin

Aciz kalır yaptıklarının beyanına, Kullanabileceğin tüm ifadelerin
Nelerin var ortaya dökülecek olan, Sen zaten bilirsin daha  nelerin
Hangi birini sürdürdün Atalarından gördüğün, Öğrendiğin ananelerin

Söyle, hiç okşadın mı şefkatle bir yetimin, Bir öksüz yavrunun başını
Bir garibin, çaresizin Derdine ortak olup, Hiç sildin mi gözyaşını
Kaç kez bölüştün acaba, Elinde tuttuğun bir ekmeği, Bir tas  aşını

Hiç sevindirdin mi, Zordaki bir kimseyi, dostunu yada arkadaşını
Hiç ziyaret ettin mi bir hastayı, Bir göçmüşü, ya da can yoldaşını
Peki, Kaç kez suladın bir kabri, Kaç kez yıkadın bir kabrin  taşını

Yazılacak, sorulacak çok şey var kendin iyi bilirsin, Dahası ve dahası
Hiç gönlünü yaptın mı bir Büyüğünün, aldın mı hiç bir Hayır duası
Hiç Dedin mi var, Bu Dünyanın bir de öbür  tarafı, Öbür dünyası

Kaç kez sana uzanan bir eli geri çevirdin yada tutupta mutlu ettin
Söyle kaç kalbi kırdın, ya da ilgi bekleyen kaç kırık kalbi tamir  ettin
Sana umut bağlayan kimleri hüsrana uğratıp Söyle kaç kez terk ettin

Taş, taş üstüne koydun mu, Yok olmaya yüz tutmuş acep neyi var ettin
Kimleri mutlu ettin, Kimleri ziyan ettin acep kimlere O dünyayı dar ettin
Kandırıp, Aldattıkların, zora düşüp yandıkça, Sen sandın ki kâr ettin

Söyle daha ne suçlar işledin, Herkes bildiği halde, Neleri inkâr ettin
Nasıl tamamlayıp vaktini, geldilerse Tüm faniler, Ataların ve de cettin
İşte sende buradasın O sımsıkı bağlandığın fani dünyayı sende terk ettin

Dipnot  /
Bu sen olmayabilirsin, Yazılanları üstüne alma, Ancak, ufak bir ibret al yeter,
Her an, bu veya benzeri soruların muhatabı olabileceğini de, sakın ha unutma.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir Işık Yakın

“ BİR IŞIK YAKIN “

Silkin kendine gel, aklını takın
Unutma yakındır, O en ırak’ın
Ne olur geriye, dönüp bir bakın
Mutlak ardınızda bir şey bırakın

İsterse bir yere, bir çivi çakın
İsterse çağlayıp, olukla akın
Şu fani ömrünüz, gelip geçmeden
Yeter ki dünyada, bir iz bırakın

Yazıktır gaflete, düşmeyin sakın
Sanırsın uzakta, fakat çok yakın
Ebedi karanlık, zuhur etmeden
O yolu nur eden, bir ışık yakın

Refah TORLAK  /  RETOR
31 ağustos 2009
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Bir Lider Aranıyor

Yaptığı yanlışlarla
Bizi derde salmadan
Milletinin gözünde
Hiç sınıfta kalmadan

Alçalmadan çalmadan
Beddua, ah, almadan
Dinimi kullanmadan
Şaşıp şirk’e dalmadan

Net sözlerle konuşup
İkilemde kalmadan
O erk sarhoşluğuyla
Sefahate dalmadan

Tutarsız söylemlerle
Uzayıp kısalmadan
Nasıl olduğu meçhul
Serveti çoğalmadan

EVET…
Bir lider aranıyor

Hizmet edip ülkeye
Bıkmadan usanmadan
Fani olan makamı
Tekelinde sanmadan

Her bir olumsuzlukta
Kandırılıp kanmadan
Bahaneler üretip
Çocukça aldanmadan

İnsanlığı unutup
Hinliğe dadanmadan
Asıl özden çıkarak
Egoya adanmadan

EVET…
Bir lider aranıyor

Şu asil milletimi
Zirveye taşıyacak
Bedenen ölse bile
Kalplerde yaşayacak

Bir Lider aranıyor
Otuzsekiz’den beri
Ah keşke mümkün olsa
Dönebilsek te geri

Beklemedeki millet
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Zaten onun neferi
Kaldığı yerden alıp
Tamamlasa seferi

Öyle bir lider olsun
Dünya görsün zaferi
Mekânı Cennet olsun
Giden dönmüyor geri

Nam-ı Diğer; RETOR

DİPNOT; Allah Ülkemiz üzerine
Kalleş oyunlar tezgâhlayan Hainlere,
Art niyetle içimize sızmış fırsatçılara,
İmkân vermesin Helâk etsin inşallah.
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Bir Masal Olduk

“ BİR MASAL OLDUK “

Bizde her kul gibi, anadan doğduk
Kâh-i coşkuya kâh, hüzün’e boğduk

Beslendik büyüdük, bir adam olduk
Rabbimiz bahşetmiş, esinle dolduk

Hatır defterlerine, bizde kaydolduk
Kâh-i çiçek açtık kâh, sarardık solduk

Tükendik her kul gibi, bizde kaybolduk
Bir anı, bir yalan, bir masal olduk

Refah TORLAK  /  RETOR
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Bir Meçhûl Garip

“ BİR MEÇHUL GARİP “

Oda numarası 2265 Otel parası yok, yer beleş
Mutlaka bir evlat, belki ana, belki eş

Vurmuş bir trafik canavarı, bir yana atmış
Masum, sessiz, zararsız, öylece yatmış

Ne yazık kimliği yok, 35 – 40 Yaşlarında
Kilo 55 – 60 Boyu ise, bir atmış

Kim bilir neler düşünürdü, Ne olmuştu son sözü
Neleri yarım bıraktı ki, Açık kalmıştı gözü

Bilinmez neydi özlemleri, Neydi idealleri
Hepsi bir, bir yok oldu, Düşleri, hayalleri

Mutlaka birilerinin canıydı, sevdiğiydi
O Meçhul geri kalanların nice oldu halleri

Adli tıp'ta yatıyordu, bu meçhul garip
Bir tesadüf eseri öğrendim şahit oldum

Yeğenimi sorarken Telefonda tarif aldım
Eşkâl tutuyordu, Ürperdim bir ter boşaldım

Geliş şeklini öğrendim görevliden
Şok oldum O an, Şaştımda kaldım

Nutkum tutuldu çok etkilendim
Bir an düşündüm, hayale daldım

Evet, yeğenim değildi ama, O bir insandı
İşte O zaman bu satırları kaleme aldım
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Bir Mutlu gün daha geçti Sensiz /... 2003 yılında yitirdiğim Anneciğime İthaf
edilmiştir
“ BİR MUTLU GÜN DAHA GEÇTİ SENSİZ “

Bir mutlu gün daha geçti sensiz,  Bir ucu noksandı, Annem
Yüzüm de acı tebessümle, Herkes gülüyor sandı, Annem
Aramızdasın diye düşündüm, Gönlüm inandı, Annem
Gelemesen de yerin, Baş köşede hazırlandı, Annem
***           ***           ***
Bıraktığın emanet Yavruma, Torununa takıldı
Anılar canlandı, Boşalan kutuya, hasretle Bakıldı
Rengârenk Balonlar patlatıldı, Maytaplar yakıldı
O hoş sedalar buruktu sensiz, beynime çakıldı  Annem
***           ***           ***
Tüm Masalar donandı, Yemekler geldi
Müzikle coşan Alkışlar, Göğe yükseldi
Seninle O son dansımız, Aklıma geldi
Hayâli endamın karşımda annem, Ne de güzeldi
***           ***           ***
Her lokma boğazımda birikti, Kilitlendi, oldu  kördüğüm
Ailem bir sevgi yumağıydı, sımsıkı dokuduğum, ördüğüm
Ne olurdu hayâl değil, Gerçek olsa, Orda seni gördüğüm
Malum oldu mu bilmem,Yokluğunla bir mum gibi söndüğüm
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Bir Nasihat /... Hicivkâr şiir

BİR  NASİHAT

Yedir, yedir arkadaş, Yedir ki sen doyasın
Bir verirsen yerine, Yerine bin koyasın

Küçüklerine örnek, Büyüğünü sayasın
Güzel şeyler söyle ki, Güzel sözler duyasın

Zevk olur soluk alış, Tatlı düşlere dalış
Yeter ki sen hayata, Olduğun gibi alış

Varlıklımı, yoksul mu, Evrenin sahibi kim
Acep kendi derdine, Çare bulur mu hekim

Varsa başında tacı, Hor görmesin muhtacı
Sahip olunmaz ama, Herkes burda kiracı

Var ile yok kardeştir, Her tek birine eştir
Mutlu olmak istersen, Bu sözleri birleştir
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Bir Ömürde Böyle Geçti

“ BİR ÖMÜR'DE BÖYLE GEÇTİ “

            Ana, Baba ve dört kardeş, ideal bir yuvam oldu
            Nice zorluklara rağmen, nice güzel yıllar oldu

            Geçti günler, aylar, yıllar, bir, bir ayrılanlar oldu
            Yepyeni bir yuva kurdu, mutluluğu orda buldu

            Zaman, zaman zorlansa da, ana, baba destek oldu
            Büyüklerin desteğiyle, huzursuzluklar kayboldu

            Geldi  çıktıda karşıma, benimde cananım oldu
            Anam, babam ayrı kaldı, benimde bir yuvam oldu

            Devir daim doğru sözmüş, bende gördüm gerçek oldu
            Yavrular geldi peş peşe, yuvama mutluluk doldu

            Şu hayat mücadelesi, benim tek uğraşım oldu
            Geçim derdine düştükde, ana, baba unutuldu

            Anneciğim açtı yolu, babam peşi giden oldu
            Kara bulutlar sardıda, tozpembe günler kayboldu

            Ana, baba ocağıydı, direkler gitti zay'oldu
            O koskoca sağlam temel, çöktüde bir viran oldu

            Mutlu yuvam talan oldu, geçmişimiz yalan oldu
            Yaşananlar bir masalmış, şu garip tek kalan oldu

            Şimdi sıra bize geldi, devir daim vacip oldu
            Yavrulara yuva gerek, bu bir kaçınılmaz yoldu

            Yavrular da mutlu olsun, zaten bu en doğru yoldu
            Yepyeni meyveler versin, yeterki denmesin soldu

            Mazi, anılar canlandı, düşündükçe gözüm doldu
            Ayrılık geldi de çattı, işte geldi buda oldu

            Yetişmek güç, zorda olsa, hayallerle hep umutlu
            Bir ömür de böyle geçti, kâh-i kutlu kâh-i mutlu

            Bir rüya gördüm uyandım, sayılı günlerim doldu
            Terk-i diyar vakti geldi, emri-hak vaki oldu
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Bir Refah İzlenimi

“ BİR REFAH İZLENİMİ “

Ad olarak giydirilmiş Refah’la merhaba demişiz hayata, yaşama
Çocukluk, gençlik derken, bir olgunluk devresi ve yaşlılık, aşama, aşama

Zorlu bir mücadeleye girişip, sıvamışız kolları,
Düşe kalka, karınca kararınca, kanaatle kat etmişiz yolları

Şükrediyoruz halimize, onca olumsuzluk ve güçlüklere rağmen

Omuz vermişiz bir kere hayatın yükünü taşımaya
Olabildiğince aydınlanıp, gayret etmişiz çevremize ışımaya

Bir taraftan bakıyorum, arzu ettiği her şeye ulaşmış, bazı kişilerse
Onca Refah’a rağmen  halâ bir şeyler istiyor nedense

İstiyor da istiyor, yatları, katları, hanları, hamamları
Bir doyumsuzluk ve bir hırs bürümüş insanları

Oysa düşünmüyor bir lokma ekmek için yiten canları
Ah bir öğrenebilse, varlığın paylaşımıyla yaşanan heyecanları

Kimide, olmasa da elde avuçta, ikram için can atar, çalar alarm çanları
Kırk yıllık hatır için birkaç yudum kahve ile doldurur fincanları

Düşünüyorum da bazen, neye yansam, adımda haps-olup kalan Refaha mı

Yoksa
Onca Refaha rağmen Refah içinde ki doyumsuzluğa ve çekilen aha mı

Refah TORLAK  /  RETOR
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Bir Tek Vesile

“ BİR TEK VESİLE “

Bilinse şu hislerim, gelse de dile
Ne menfaat düşünür, ne de bir hile
Kadere bırakmışım, salıp kendimi
Bir ömür harcamışım, hep sabır ile

Olumsuzluk peş peşe, nasıl silsile
Çırpındıkça çaresiz, gömüldüm mile
Yeter artık Allah’ım, nedir bu çile
Bilirsin reva görmem, düşmana bile

Rabbim sen al yanına, uydur şekil’e
Bırakma o görevi, hiçbir vekile
Gaipten fısıldayıp, bildir ses ile
Gönder bitsin Allah’ım, bir tek vesile

Beklerim Azrail’i, artık pes ile
Huzur ile verilen, son nefes ile
Sen takdir-i ilahi, bir neden ile
Ruhumu ayırıver, şu beden ile

Refah TORLAK  /  RETOR

Refah Torlak
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Bir Umut Bileti

“ BİR UMUT BİLETİ “

Bir kez gülmese de, Bize kör talih
Elbet sıra gelir, Bir gün çıkardı
Olurda tutarsa, Diye cebimde
Bir umut bileti, Her zaman vardı

Hayal denizinde, Yol alırdım hep
Hayaller tükendi, Umut bitmedi
Hüsranı ben kaç kez, Yaşamış olsam
Benim talih kuşum, Uçup gitmedi

Yürekten inandım, Şansım gülecek
Şu gönlüm inancın, Hiç kaybetmedi
Bir gün sıra mutlak, Bize gelecek
Ha bugün ha yarın, Yıllar yetmedi

Bıkmadı koşmaktan, Yorgun bedenim
Ne hayal ne umut, Hiç terk etmedi
Ben hayal peşinde, Ecelse benim
Unuttum nasılsa, Ömür yetmedi

Kaderin önünde, Boynum eğilmiş
Sonunda işte bak, Sıramız geldi
Kurduğum hayaller, Nasip değilmiş
Ne yazık yanıldım, Gelen eceldi

Boşaymış ben oldum, Her dem ezilen
Umutlarım söndü, Bir, bir karardı
Beni yolcu etmek, İçin dizilen
Saflarda O umut, Halâ da vardı

Şans, talih, kaderle, Oyun oynarken
Sonsuz bekleyişten, Ecel kurtardı
Omuzlar üstünde, Talih tepemde
Usulca sessiz bir, Yolculuk vardı

Bir kez gülmese de, Bize kör talih
Elbet sıra gelir, Bir gün çıkardı
Olurda tutarsa, Diye cebimde
Bir umut bileti, Her zaman vardı

RETOR

Refah Torlak
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Bir zamanlar Ekran Kirliliği /... (Bir zamanlar Gündemdi, İronik Hicviyeler -
13)
“ BİR ZAMANLAR EKRAN KİRLİLİĞİ “    (Hicviye)

Bir tarafta Reklâm yapan, Arayışta Boş bir adam
Öbür tarafta fütursuz, Modası geçmiş bir madam
Bu kadar zehir yetmez'mi, Ne zaman bulacak hitam
Ya yapımcılara İnsaf, Ya bize sabır ver Huda’m

Çıkartılır Ekranlara, Meraklılar anlaşılmaz
Biri olmuş tam bir tezgâh, Biri zormuş ulaşılmaz
Nasıl bir senaryodur bu, Millet alışmış şaşılmaz
Bayanlarda, Adamlarda, Talep çoktur paylaşılmaz

Bu öylesine bir iş ki, Saçma sapan bir ilişki
Bu ne ahlâk bu ne pişki, Her sözlerinde çelişki
Şey şeyi hep şeyde bulur, Demek ki lâyığı budur
Hepsi birbirine uygun, Öyle ideal bir eş ki

Bazıları baş rollerde, Bazısı figüran ve piyon
Aldatmaca kandırmaca, Hergün başka bir ispiyon
Çıkıpta demez mi kimse, Yeter artık sen ne diyon
Ben dilimi bozdum çokmu, Sende her haltları yiyon

Nasıl almışsa Unvan’ı, Paralı İş adamları
Kalmamış başka işleri, Yoktur kederi gamları
Nasıl gelmişse bu hale, Piyasanın yamyamları
Olanlar yetmezmiş gibi, Parsellerler ekranları

Ödül yağmuruna boğar, Kokuşmuş Geçkin madamı
Haydan gelen huya gider, Kabahat sanki ondamı
Bunların ömrü böyle hep, Toz pembe bir Dünyadamı
Hiç kimseler inanamaz, Gerçek mi bu rüyada mı

Vay be neymiş mübarekler, Bulunmaz hint kumaşı
Maddiyat edilir konu, Gediğine koyar taşı
Arabalar model, model, Düşünmez maaş aybaşı
Programı yapanlar mı, Yoksa seyreden mi şaşı

Unvan size yakışmıyor, Böyle midir iş adamı
Demek anlayışı farklı, Başka işlerin adamı
Ne oldum ne olacağım, Teşbihte Hata olmaz ya
Delinir pabuç tabanı, Akar hanesinin damı

Her şey para için ama, Hepsi biribirinden tok
Aslen İhtiyaçta değil, Amaç yedekleme stok
Kızım senin aklın mı yok, Verdikleri paramı çok
Belli kullanılıyorsun, Artık bunu kafana sok

Bu iş çığırından çıktı, Tam bir geyik muhabbeti
Hepsi girmişler iç içe, Sanki olmuş karabeti
Anlamakta mümkün değil, Bu yanlışı garabeti
Toplumda yaralar açan, Tam bir ahlâk harabeti
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Gezecek yer kalmadı, Boynuzlar takılıyor
Türlü uygunsuzlukla, Yürekler yakılıyor
Zavallı seyircinin, Beynine çakılıyor
Halâ bıktırmadı mı, Nasılda bakılıyor

Yeter artık, artık yeter, Ayılsın koklatın eter
Olamaz ki kötü örnek, Olamaz ki bundan beter
Sabrın sonu selâmettir, vermesin hiç başka keder
Elbette bunlarda biter, Millette bir zamanlar der

Refah Torlak
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Bir zamanlar Televizyon /... (Bir zamanlar Gündemdi, İronik Hicviyeler - 11)

“ BİR ZAMANLAR TELEVİZYON “  (Hicviye)

                             Birileri Dolaşıyor, Maus’lu köyde Kavallı
                             Sergileyenler mi yoksa, Seyredenler mi zavallı
                             Alet olan mı, yapan mı, İzleyen mi andavallı
                             Üretene Katkısı var, Çünkü getirisi ballı

                             Neredeyse moda oldu, Ekranlarda bu eğilim
                             İsterim millet uyansın, Ben hiç meraklı değilim
                             Kanalı değiştiririm, Kirlenmez beynim ve Evim
                             Aydınlığın bilinciyle, Herkes gibi bu görevim

                             Senaryolar yazılır, Hikâyeler derlenir
                             Millete Gerçek diye, Masallar sergilenir
                             Ekranda Buluşulur, Ekranda evlenilir
                             Gündeme oturtulan, Kavgalar düzenlenir

                             Bütün televizyonlarda, Böyle türlü aksiyon
                             Birileri kullanılır, Teşhir edilirdi piyon
                             Böyledir temennimiz, Budur bendeki vizyon
                             Bir zamanlar böyle idi, Mübarek.! ..Televizyon

                             Sanmayın ki saçmalıklar, Yıllarca benimsenir
                             Ekran kirliliği biter, Millette bilinçlenir
                             Neler olmuş geçmişte, Denir de gülümsenir
                             Anı olur gelecekte, İnşallah böyle denir

Refah Torlak
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Biraz Tur Biraz Mola

“ BİRAZ TUR BİRAZ MOLA “

Yine müstakil, yalnız
Dalgın düşmüşsün yola
Kendi dünyan içinde
Bakmadan sağa sola

Gez, dolaş tek başına    Nakarat
Biraz tur, biraz mola

Diline de nostaljik
Eski bir şarkı dola
Dağıt şu efkârını…
Hayallerle kol kola

Gez, dolaş tek başına   Nakarat
Biraz tur, biraz mola

Takılma çok vuslata
Akıbetin hayrola…
Sabrın sonu selâmet
Sağ olmaktır parola

Gez, dolaş tek başına    Nakarat
Biraz tur, biraz mola

Söz & Müzik; Refah TORLAK.
04 Mart 2017
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Birde Kader Bileydi /... Şarkı sözü

“ BİR'DE KADER BİLEYDİ “

Hercailik yokluğunda, İnan ki Çok önceydi
Benliğimde heyecan, Bir tek sen gelinceydi
Yalnız sana bağlandım, Yerin hep Baş köşeydi
Uslanmaz gönlüm bile, Kadere boyun eğdi

Ne güzel anlaşırdık, Her halde nazar değdi
Yanında yokken bile, Yüreğim seninleydi
Nasıl anlatsam bilmem, Sensizlik bir çileydi
Yokluğun dayanılmaz, Gönlüm nasıl sileydi

İnan senden şüphem yok, Hepsi bir vesileydi
Sevmiyorum desem de, Aldatmaydı Hileydi
Ayrılmasak razıydım, Dilim, dilim dileydi
Ne olur sevgimizi ah, Bir de Kader bileydi

Refah Torlak
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Bitmez bunların Oyunu /... Vatan hainlerine Atfen bir Hamasi

“ BİTMEZ BUNLARIN OYUNU “

Biri gider biri gelir, yok olurlar derler belir
Arş - ı alâ'ya yükselir, bitmez bunların oyunu
Bilirde korkar soyunu, arar bulur en toyunu
Gözünü aç alet olma, olma kurnazın koyunu
                 ***           ***           ***
Ne kadar akıllansada, bazısı yer bu oyunu
Biraz kafanı çalıştır, iyi kullan beş duyunu
Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir
Aklını başına devşir, kirletme yüce soyunu
                ***           ***           ***
Sanmasın milleti salak, bulamasınlar bir yalak
Ellerine fırsat geçer, sonra takarlar çangalak
Başka yerde arar ama, onlar en büyük dangalak
Şu yüce milleti görür, demezki bizde ders alak
               ***           ***           ***
İstisnaları uyandır, akıl fikir’e dayandır
Kafası çok basmasada, büyüklerini sayandır
Türk olması yeter sana, değer ver sen her insana
Aynı kanı taşıyorsa, ne fark vardır candan cana
               ***           ***           ***
Türkün özü sözü birdir, ne haindir, ne cayandır
Türklüğün ayrımı olmaz, hem erkektir, hem bayandır
Vatan için, yüreğini, vatan için her şeyini
Gerektiğinde canını, düşünmeden koyandır

Refah Torlak
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Bitti

“ BİTTİ “

Kaç kış geçti sensizim, Bilsen kaç ayaz bitti
Farkına varamadan, Saymadım kaç yaz bitti
Hayallerde, düşlerde, Diyemem ki naz bitti
Hiçbir şeyin tadı yok, Lezzet gitti, haz bitti

O umut bağladığım, Temel gitti, baz bitti
Dayanacak gücüm yok, Ceryan gitti, faz bitti
Giden geri gelmiyor, Maruzatı arz bitti
Her şeyi azadettim, Zorunluluk, farz bitti

Küllenmez ki, diyemem, Yürekte alaz bitti
Fırtına, yağmur, boran, Kasırga, talaz bitti
Gönlümüz bozkır oldu, Ot bitmez malaz bitti
Yüreğimi döktüğüm, Teller koptu, saz bitti

Hani O iradeli, Şah bitti, Şahbaz bitti
İzzet, itibar gitti, Bize mahsus şaz bitti
Aza kanaat ettik, Çok dayanmaz az bitti
Her ne yapsam beyhude, Yakarış, niyaz bitti

RETOR  /  Refah TORLAK

(Şaz = müstesna, istisnai, ayrıcalık)

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Biz Uzak Değiliz, Sen Biraz Yaklaş../...' Sakın Ha..! ...'

“ BİZ UZAK DEĞİLİZ              ©
               SEN BİRAZ YAKLAŞ ”
               (Sakın ha.! ...)

Bizim dinimizde, ayrı gayrı yok
Gel otur yanıma, kurda bir bağdaş

Müslümanlık asla, yobazlık değil
Böyle yanlışlarla, olunmaz çağdaş

Sözde ak demekle, ak olunmaz bil
Temizle içini, gerçekten aklaş

Rab bizim Rabbimiz, ne farkımız var
Biz uzak değiliz, sen biraz yaklaş

Doğruluk, dürüstlük, lâfla olmuyor
Yokla vicdanını, sende kucaklaş

Olumsuz duygular, böyle yok olur
Gerçek doğruyu bul, engelleri aş

Sahte dindarlara, hiç prim verme
Hatasız kul olmaz, gel sende paklaş

Büyük günahlara, sen ortak olma
İster kendine gel, ister salaklaş

Yalana riyaya, fazla bulaşma
İstersen çanak tut, daha yalaklaş

Hodbinler ha bire, akıl çeliyor
Sakın ha kapılma, hemen uzaklaş

Refah TORLAK  /  RETOR   13 ağustos 2009

Dipnot: Naçizane bir uyarı olarak kaleme alınmış,
Din simsarlarının eline düşüp, duyguları ve dolayısıyla
Her şeyi sömürülmüş ve sömürülmekte olan inançlı,
Saf ve temiz kalpli kardeşlerimize atfedilmiştir.

Hodbin =  Bencil, egoist, fırsatçı,
Menfaatçi, çıkarcı, beleşçi, tekelci

Refah Torlak
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Bize Böyle Dostlar Lâzım

“  BİZE BÖYLE DOSTLAR LÂZIM  “

               Rabbimedir hep niyazım
               Dosta söyler, çalar sazım
               Dilerim, eksik olmasın
               Bize böyle dostlar lâzım

               Refah der ki, A can cazım
               Gönlüm söyler, değil ağzım
               Candan yürekler solmasın
               Bize böyle dostlar lâzım

               Tele döker, mısra yazım
               Dostların, edemez hazım
               Gönüller hüzün dolmasın
               Bize böyle dostlar lâzım

               Söz ve Müzik: RETOR
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Bize Böyle Ne Olmuş.! ...

©
            “ BİZE BÖYLE NE OLMUŞ.! ..”

Herkes derdine düşmüş, gönüller kasvet dolmuş
Komşu,komşu tanımaz, yarenlikler kaybolmuş
Zekâ küpü genç neslin, umutları hep solmuş

Anlayışlar değişmiş, herkese bir hal olmuş
Ağzı  bıçak açmıyor, sanki diller  lâl olmuş
Devir değişti diye, sohbetler hayal olmuş

Dışarı bel bağlamak, görün neye mal olmuş
Gelirler adaletsiz, hak, hukukta yok olmuş
Kimisi kıt kanaat, kimisin de pek bolmuş

Dost’a kavuşmak için, sabır en güzel yolmuş
Öyle bir gün gelirki, herkes bize kaydolmuş
Biz bize yetmez miyiz, bize böyle ne olmuş

Refah TORLAK  /  RETOR  19 ağustos 2009
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Bizim İkramlar Masada /... Hicviye (Akrostiş)

“ BİZİM İKRAMLAR MASADA “    (Hicviye)

                        Hicvederiz konuşuruz, Yasak değildir yasa da
                        Elbet bir keramet vardır, Her kelâm'da her kıssa'da
                        Pınar oluk, oluk akar, Bize hiç damlamasada
                        Sınamaya hiç gerek yok, Art niyetli haksızsa da
                        İsteyen yer ister içer, Bizim ikramlar masada

                        Herkes'e açık soframız, Kimseler anlamasa da
                        Ulaşılmaz değiliz biz, Kolay inilir hasad'a
                        Kazandığımızı yeriz, Nakit tutmayız kasada
                        Uzun süre durmaz ondan, Fırsat vermez kir pasa da
                        Kelâmlarımız ferahtır, Yeri yoktur hiç tasa da
                        İsteyen yer, ister içer, Bizim ikramlar masada

Refah Torlak
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BİZİM MEMİŞ NE DEMİŞ  /… Miş, müş, mış, muş vee bir varmış bir yokmuş…!
…
BİZİM MEMİŞ NE DEMİŞ…! … /…
“ Miş, müş, mış, muş vee bir varmış bir yokmuş “

Gelin bir kulak verin, bizim Memiş ne demiş
Sofra zengin olunca, dozunu da bilmemiş
Yumulmuş çala kaşık, yemiş ha babam yemiş
Bu nasıl çıkar diye, sonunu düşünmemiş

Fırsat ele geçti ya, bir güzel temizlemiş
Denizmiş madem diye, devlet malını yemiş
Rant peşinde koşarken, her pisliği dişlemiş
Halktan zılgıt yedikçe, mezhebi genişlemiş

Zıvanadan çıkmış ta, kimi haddi bilmemiş
Yıllardır çok sabrettik, sıra bizdedir demiş
Orduya kanca takmış, askerleri fişlemiş
Saman altı icraat, deşifre edilmemiş…! …

Her türlü hinlik için, her tür yolu denemiş
Kimi beleş makamı, pek çabuk benimsemiş
Saflardan oy toplamış, kadir kıymet bilmemiş
Uyurgezer avene, görmüş ilan etmemiş

Bu hal ezelden beri zaten hep böyle sürmüş
Alışılmış dışında, bu da bir başka türmüş
Nice usulsüzlükle, nice defterler dürmüş
Kimi ihale almış, kimi mal mülk götürmüş

Bereketi maşallah, ibadullah, pek gürmüş
Telef olmasın diye, bol, bol silmiş süpürmüş
Dokunulmazlığıyla, korkusuzca pek hürmüş
Nerde güzel bir iş var, hep içine tükürmüş

Kendine, çevresine, çavlan olup akarmış
Muhalif olanlara, mutlak bir kulp takarmış
Sulta ele geçti mi, hep tepeden bakarmış
Ülkeme göz dikene, yeşil ışık yakarmış

El ayağa dolanır, birbirinden sakarmış
Gösterişe gelince, şimşek olur çakarmış
Devlet gücüyle beylik, eder başa kakarmış
Onlar için yolsuzluk, adeta bir vakarmış

Hani denir ya bir söz Balık ta baştan kokmuş
Nerde bir şey bulduysa, almış cebine sokmuş
Millet cenahındaysa, herkesin karnı tokmuş
Ülkemiz için desen, zaten hiç sorun yokmuş

Çevresinde yardakçı, yiyicileri çokmuş
İlerde lâzım diye, avene ona dokmuş
Peşkeşçi yatırımlar, kendi için stokmuş
Tabiî kaçınılmaz son, çürük icraat kokmuş
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Miş, müş, mış, muş, hep yutmuş
Bir şeyler yarım kalmış, bulaşığı unutmuş
Bulaşık birikince, ortalığı kokutmuş
Hesap zamanı gelmiş, vee bir varmış, bir yokmuş

Refah TORLAK  /  RETOR   04. Nisan. 2011

Dok = Depo, ambar, ardiye, antrepo
Vakar = Saygınlık, onur, gurur, şeref, haysiyet
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Bizim Ne işimiz Olur, Kul Ah'ını Alanlarla /... Hicviye

“ BİZİM NE İŞİMİZ OLUR
          KUL AH’INI ALANLARLA “  /… Hicviye

Aklını başına devşir, yolsuzluğu hizmet sanan
Anladık hep biliyoruz, önce candır sonra canan
Amma biraz dozunu bil, helâl etmez canı yanan
Bu iş böyle sürüp gitmez, bir gün kalmaz sana kanan

Ülkeye hizmet dediniz, dış güçler oldu kazanan
Elbet bu yol tıkanacak, önünde açık uzanan
Yatırım yaptın sanarak, O boşuna hazırlanan
Sanma ardında kalacak, seni hayır ile anan

İzansızlar sayesinde, dış güçlere bağım’lanan
Nasıl bir duruma geldik, düşmanlarca sağım’lanan
Aynı kanı taşıyıp ta, birbirine yağı’mlanan
Kardeş kardeşe düşüp te, birbirine hasım’lanan

Bile, bile lâdes dersen, inmez tependen dadanan
Ülkede elden gidecek, uğruna canlar adanan
Siyaset mi tövbe diyor, gözünü açıp uyanan
Olan millete oluyor, kimdir ki yüreği yanan

Allah adını kullanıp, utanmadan çalanlarla
Destek için göz yumduğu, ayyuktaki talanlarla
Bizim ne işimiz olur, bizi derde salanlarla
Bizim ne işimiz olur, kul ah’ını alanlarla

Refah TORLAK  /  RETOR
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Bizim Şarkımız /... Semai usulünde Hicaz şarkı

“  BİZİM ŞARKIMIZ  “ ©

Günlerden bir gün bir, şarkı dinlerde
Kendini bulursan......hisli sözlerde...
Bilesin....O şarkı, bizim... şarkımız...
Bir an, anarmısın..... biraz özlerde...
Biraz özlerde......................................
                ***       ***       ***
Ben yıllarca... mırıldandım.................
Şarkımız................  şimdi dillerde....
Şimdi dillerde....................................
Kulağına     çalınır................................
Nerde.............kim bilir nerde.............
Nerde.............kim bilir... Nerde.........
               ***       ***       ***
Dinle bak, dur dinle, bir kulak ver de
Halâ anarım seni, her an her yerde
Yıllar unutturmadı, sönmez ateşin
Sende hatırlarsın, elbet bir yerde
Sende hatırlarsın bir gün bir yerde  
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Bizler Açığız /... Hicviye

“ BİZLER AÇIĞIZ “

Hep iyilik düşünür, Güzellikler dileriz
Bizler ne Kin tutarız, ne de bir diş bileriz
Kırgınlığı uzatmayız, pek çabucak sileriz
Hiç kimseyi Ağlatmayız, Kendimizde güleriz
                 ***       ***       ***
Anlaşılmamız için, Gerek yok başka bilgiye
Fikirlerimiz ortada, Bizler açık saçığız
Maddiyatçı değiliz, İyi niyetli diye
Ne aptalız, ne deli, sanma nede kaçığız
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Bozuk Çeşme /... Serbest, fantezi formunda Şarkı sözü

“   BOZUK  ÇEŞME   “

Gel kardeşim garibim, Bırak yaramı deşme
Açarsan boşanacak, Tamir ister bu çeşme

Bitkinim halsizim ben, Dokunsan yıkılırım
Garibim boynum bükük, Demeye sıkılırım

Allah’ım reva görmüş, İtilip kakılırım
Her kime el uzatsam, Horlanıp bakılırım

Sus bak dinle kardeşim, Hani ideâllerim
Nerde düşlerimdeki, O en mutlu günlerim

Bumu benim kaderim, Her gün dünden beterim
Biçare derbederim, Bitmez mi hiç kederim
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Böyle Hükümete Biip...! ...

“ BÖYLE HÜKÜMETE BİİP…! ... ”

Ha babam paylaşıyor avenesiyle Tayyip
Dizilmiş ardına rant, peşindekiler tip, tip
Kendilerine gemi, mal, mülk ortaklık, lüks jip! ...

Kredimiz tükendi, böyle hükümete biip…! ...
Esnaf, işçi ve memur, çiftçi kobi’yi silip
Kendisi yükselişte, vatandaşlar yaptı dip! ...

Refah Torlak  /  RETOR

Dipnot:
Bütün bu yaşananların günahı ise öncelikle
Bunların ve bu fırsatçılara göz göre, göre bu imkânı sunan,
kendisini ve ülkeyi soyduranların başınadır.
Şahsen ben hakkımı asla ve asla helâl etmiyorum,
Ahrette iki elim yakalarında olacaktır inşallah.
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Böyle söyler İlmihal /... Nasihat içerikli bir tasavvuf şiiri

“ BÖYLE SÖYLER İLMİHAL “

İffetli ol, dürüst ol, Ne alçak ol, ne alçal
Göz yumma haksızlığa, Ne de kendin maruz kal
Sakın tamahkâr olma, Ne bir hak ye ne de çal
Çalmak istersen eğer, İnsanın gönlünü çal
Çalabilirsen eğer, İnsanın kalbini çal

Koparma sakın çiçek, Kırma sakın bir tek dal
Kimseleri incitme, Çevrene hep huzur sal
Para ile alınır, Her türlü mülk her tür mal
Alabilirsen eğer, Bir tek de dost satın al
Alabilirsen eğer, Haydi bir dost satın al

Sen doğru ol, yalın ol, Kalbini hiç çürütme
Kimseye sebep olup, Yanlış yola yürütme
Düşmanın kim olursa, Ne olursa maksadı
Sana kötülüğe yetmez, Kimselerin takadı
Yeter ki düşmesin dilinden, Rabbin doksan dokuz adı

Daima ılımlı ol, Celâllenme ol celâl
Helâl rızk'lara yönel, Helâl yedir, ye helâl
Böyledir hak'tan emir, Böyle söyler ilmihâl
Olabilirsen eğer, İnsana nur, ışık ol
Gündüzleri Güneş ol, Geceleri bir hilâl
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Bravo Ey Siyasetçi, Bravo ve Alkış Size..! .. /... Hicviye

BRAVO EY SİYASETÇİ! .,
BRAVO VE ALKIŞ SİZE..! ..  / … Hicviye

Gerçek görevi unutup, girdiniz birbirinize
Bunun için mi bu millet, yetki verdi acep size
Sarılacak ne olur ki, millet düşünce denize
Anlı şanlı koca ülkem, neden düştü ki krize

Bravo ey siyasetçi! ., Bravo ve alkış size! ..

Boşa atıp tutma değil, dirayet lâzımdır bize
Acze düşmüşse hükümet, istifa de getir dize
Millet sizden hizmet bekler, tabi değil keyfinize
Ne oldu ki sizin güçlü, O muhalefetinize

Bravo ey siyasetçi! ., Bravo ve alkış size! ..

Güven kalmadı millette, artık hiç, hiçbirinize
Ne baştaki iktidara, nede muhalifinize
Rant kavgasını bırakıp, gelin artık kendinize
Yeterince zora girdi, mikrop girdi bendinize

Bravo ey siyasetçi! ., Bravo ve alkış size! ..

Yuvarlandı bak gidiyor, bir meçhule belirsize
Siyaset rant kavgasıymış, her şey oldu politize
Tepe taklak sayenizde, nasılda olduk revize
Ülkemize hizmet buysa, anlatırız dize, dize

Bravo ey siyasetçi! ., Bravo ve alkış size! ..

Al birini vur birine, geldi dengi, denginize
Lâf ebeliği değil bil, hizmet lâzım ülkemize
Yeter artık bu tecrübe, yetti ve arttı da bize
Adam gibi adam lâzım, iletilir bilginize

Bravo ey siyasetçi! ., Bravo ve alkış size! ..

Refah TORLAK  /  RETOR
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Bu Can Mutlaka Terk Eder

“ BU CAN MUTLAKA TERK EDER “

Sabrın sonu selâmettir
Geçicidir elem keder
Sayılı gün çabuk geçer
Gel sen ömrün etme heder

Sel misali yel misali
Zaman hiç durmaz ilerler
Birgün olur yok olursun
Hafızadan da silerler

Azrail çıkar karşına
Haydi bak vakit geldi der
Ama öyle, ama böyle
Bu can mutlaka terk eder

Ölüm mutlaka gelecek
Zamansız olmasın yeter
Öyle yaşamlar da var ki
İnan ölümden de beter

İyi kötü güzel çirkin
Ha biçare ha derbeder
Erkin saltanatın olsa
Durmaz günler geçer gider

Halimize şükür gerek
Şükretmeyen bil kaybeder
Her kul’a da nasip olmaz
Alim olanlar hisseder

Refah TORLAK  /  RETOR
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Bu Canavarla Savaş /... (Bir zamanlar gündemdi, İronik Hicviyeler - 4)

“ BU CANAVARLA SAVAŞ “

                      Biraz dikkat ne olur, Biraz da yavaş
                      Dönmesin yollarımız, bir kan gölüne
                      Yeter artık yeter dur, Can vermeyelim
                      Trafik canavarının O, Cansız dölüne
                                       ***         ***         ***
                      Hiç aklından çıkarma, Bu canavarla savaş
                      Dönmesin şu ülkemiz, Bir araç çöplüğüne
                      Bir de sevdiklerine, Tez ulaşmak isterken
                      Onlar ulaşmasın ha, Aman senin ölüne
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Bu Hasret niye /... Şarkı sözü

“ BU HASRET NİYE “

Sevmek ömrün parçasıdır
Kim muhtaç değil, sevgiye
Bana sen çok, çok yakınsın
Peki, bu hasret niye
Söyle, bu hasret niye
          ***       ***
Aşk döner, kara sevdaya
Böyle gizliden gizliye
Seviyorum da diyorsun
Peki, beklemek niye
Söyle, beklemek niye
         ***       ***
Sevgisiz yaşanmıyor
Elbet te Biliyorsun
Ben mutluyum diyorsun
Peki, ağlamak niye
Söyle, ağlamak niye
Madem ki seviyorsun
Peki, ayrılık niye
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Bu Hesabı Kim Verecek /... Hicviye

“ BU HESABI KİM VERECEK “  /… Hicviye

Oy dedi bu millet bıktı, canı yandı oy anam oy
Sen gibi fırsatçı çıktı, hizmet için ver dedi oy
Yüzde kaçı menfaatçi, yüzde kaçı ümmi ve toy
İnandılarsa saf millet, demedi ki ülkeyi soy

Dinle de şu sözlerimi, lâzım olur bir yere koy
Müslümanlık böyle miydi, hani nerde O temiz soy
Gözünü toprak doyursun, ye iç patla yeter ki doy
Boynuna dolansın günah, çeşit, çeşit ve de boy, boy

Estek köstek, katakulli, bağlamam vardır üç telli
Günahkâr din tacirisin, nasıl oy topladın belli
Bu şartlarda az topladın, yüzde kırk beş yüzde elli
Hesabı mutlak sorulur, sanma O makam temelli

Karşı çıkanları sustur, talana göz yuman iyi
Ne yaparsan yap engelle, ters düşecek her bilgiyi
Oy veren safı ürkütme, göster riyakâr sevgiyi
Torba kömür, kumanyalar, belki artırır ilgiyi

Nasıl Müslümanlıktır bu, tavuk kovalar tilkiyi
Yazılan O günahları, kim bulur silen silgiyi
Topladın cemi külliyi,  kandırdın safi ümmiyi
İşte böyle hinliklerle, yüzdürürsün O gemiyi

Dert anlatan vatandaşı, susturmak için azarla
Para eden her ne varsa,  peşkeş et ve hep pazarla
Hırsız rant düşkünlerini, uyuşturursun hazarla
Doğrular dile gelince, ters düşersin her yazarla

Kimi duygu sömürüsü, kimi yalan dolanlarla
Kimi soygundan pay verip, ona alet olanlarla
Kimi cebren göz dağıyla, naçar mecbur kalanlarla
Kimide kol kola girdi, inandığı yalanlarla

Yanlışlara imza attın, ülke idaresi derken
Cin olmadan adam çarptın, demedin ki daha erken
Biraz olsun utanmadın, milletin hakkını yerken
Bu hesabı kim verecek, öbür tarafa giderken

Refah TORLAK  /  RETOR
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Bu Istırap Gözyaşı, Dinsin Allah Aşkına /... Hamasi Hicviye

“ BU ISTIRAP GÖZYAŞI
              DİNSİN ALLAH AŞKINA “  /... Hamasi Hicviye

Gafilleri uyandır, fırsat verme taşkına
Tüm riyakâr maskeler, insin Allah aşkına
Göster artık kendini, düşman dönsün şaşkına
O yüz bulan şerefsiz, sinsin Allah aşkına

Dirayeti kullansın, serbest bırak orduyu
Soysuzun tepesine, binsin Allah aşkına
Kalleşlere son versin, mertçe cenk’i göstersin
Bu ıstırap, gözyaşı, dinsin Allah aşkına

Refah der ki, dost uyan, gün bugündür, gün bugün
Bu suskunluk sürerse, bir şey değil gördüğün
Geçmişe geçmiş olsun, mazide kalıyor dün
Yanına kâr kalmasın, yapmasın bayram düğün

Sınıflandırmakta güç, bir türlü yakışmazsın
İnsan mısın nedir ki, cinsin Allah aşkına
Hayvanda bile ruh var, sendeyse hak getire
Ruhsuz musun nasıl tin, tinsin Allah aşkına

Ne büyük yaran varmış, intikam hırsı sarmış
Bu nasıl şey sen nasıl, kinsin Allah aşkına
Hiçbir din tasvip etmez, böyle cana kıymayı
Dinsiz misin hangi din, din’sin Allah aşkına

Gafilleri uyandır, fırsat verme taşkına
Tüm riyakâr maskeler, insin Allah aşkına
Göster artık kendini, düşman dönsün şaşkına
O yüz bulan şerefsiz, sinsin Allah aşkına

Dirayeti kullansın, serbest bırak orduyu
Soysuzun tepesine, binsin Allah aşkına
Kalleşlere son versin, mertçe cenk’i göstersin
Bu ıstırap, gözyaşı, dinsin Allah aşkına

Refah TORLAK  /  RETOR
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Bu kadarmı kirlendi Yüreklerimiz

“ BU KADARMI KİRLENDİ YÜREKLERİMİZ “

Kardeş kardeşe sanki, Düşman olmuş
Menfaatçilik çok, Almış yürümüş
Yürekler kararmış, Beyin çürümüş
Gözleri amansız, Bir hırs bürümüş
           ***           ***           ***
Bu kadarmı kirlendi, Yüreklerimiz
Hiç bir şey kalmaz mı, Düzgün ve temiz
Olumsuzluk ve yanlışlaramı lâyık
Bizim şu güzel, eşsiz, Cennet ülkemiz
           ***           ***           ***
Tarihimiz anlı, şanlı ve onurluyuz
Ceddimizle övünürüz ve gururluyuz
Biz büyük bir ulus, Büyük milletiz
Yanlışları sinemize, Nasıl çekeriz
           ***           ***           ***
Her şeyleri bizler yaptık ve de halen yapıyoruz
Doğruları göre, göre, Yanlışlara sapıyoruz
Onca güzellikler varken, Çirkinliği kapıyoruz
Hatalara boyun eğmiş, Sanki haşa tapıyoruz
           ***           ***           ***
Ne zaman vazgeçeriz, Yanlış seçimden
Nasıl anlayacağız, İyi geçimden
İstesek başarırız, Haydi ne zaman
Diye sorar dururum, Her an içimden
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Bu Nasıl Gafil Fikirdir /... Tasavvufi Hicviye

“ BU NASIL GAFİL FİKİRDİR “  /… Tasavvufi Hicviye

Gerçekleri bilirsin de, öyle dersin, böyle dersin
Alemlerin sahibinin, Resulünden ne istersin
Meydan boş bolluk içinde, sen her haltları da yersin
Günün bir gün dolar elbet, sende yanına gidersin

Dilerim ki yanlışları, geç kalmadan fark edersin
O nafile uğraşları, elbet bir gün terk edersin
Şimdi belki kolay gelir, huzurunda ne edersin
Belki Resul affeder de, ya Rabbine sen ne dersin

Allah akıl fikir vermiş, yolunu kendin seçersin
Şunu bil ki sen de bir gün, ecel şerbetin içersin
Elbet gelir hesap günü, mutlak ektiğin biçersin
Sorgu sual şöyle dursun, sırat’ı nasıl geçersin

Bilirsin ki Allah birdir, en hayırlısı zikirdir
Kimler aşılar bilinmez, bu nasıl gafil fikirdir
Ehiller hiç etkilenmez, dikta cehil’e tesirdir
Bilmem nasıl yıkanmışsa, belli ki beynin esirdir

Ağzını da, dilini de, unutma ki veren O’dur
Şükretmeyi bilmesen de, saygı duy bari sessiz dur
Alemlerin sahibi O, seni yaratan da O’dur
Biraz gözlerini açsan, dünya ibretle doludur

RETOR

Bu Tasavvufi hicviye Yüce Rabbimizin Resulü
Mübarek insan Hz. Muhammed SAV. efendimize
Değişik şekillerde dil uzatan, yazan ve çizen
Kendini bilmez izansızlara atfedilmiştir
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Bu Yurdu Semalarında, Şahadet Ordusu Bekler

“ BU YURDU SEMALARINDA,
          ŞAHADET ORDUSU BEKLER “

Cennet vatanımız için, boşa gitmez hiç emekler
Boşa mı can verir şehit, şüheda, çelik bilekler
Gururla içer şerbetin, kanatlanır O melekler

Boşa mı kahraman gazi, göğsüne madalya ekler  
Gazalara hazırlıklı, şevkle kendini yedekler
Eksilmez hayır duası, onlarla iyi dilekler

Göz diken hain düşmanlar, hayale dalıp pinekler
İçten dıştan dürter durur, huysuzlanır hep itekler
Türlü hallere bürünür, mutlaka bir yerde tekler

Kanla yoğrulmuş toprağa, sulanan soysuz köpekler
Almak değil çiğneyemez, bir karışın o ödlekler
Bu yurdu semalarında, şahadet ordusu bekler

Refah TORLAK  /  RETOR
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Buda Başka Yatırım /... Hicviye

“ BUDA BAŞKA YATIRIM “

Neyi düşündün sana, neyi anımsatırım
Bari riyakârlık yap, olmasa da hatırım
Siyasetçiyi geçtin, İyi taraf topladın
Borsamıdır burası, bize yoktur yatırım

Ben Hiciv’kâr Refah’ım, bil der hatırlatırım
Hicivde kelimeyi, hoplatır zıplatırım
Her zaman adaletli, etik kural içinde
Hep O hakkaniyetle, iner inan satırım

O güzel yorumlarla, bütün boylar uzadı
Nedense atlanmışım, bir tek ben cüce kaldım
Nede düşüncelisin, sitenin temelisin
Herkese var bize yok, inan ki şaşa kaldım

Kendin muhatap alma, ah benim saf evlâdım
Sanma bu kadar vakti, senin için harcadım
Adı üstünde derler,  Refahtır benim adım
Örneksin ibret olsun, ben bu yolda kocadım

Hep onurla yaşadım, hep ahlâklı feyz-aldım
Ne anlamsız hayale, nede düşlere daldım
Kişisel düşünceler, çabuk çıktı ortaya
Bu kirlenen denizden, sayende demir aldım

RETOR

DİP NOT:
Katkımız olsun diye girdiğimiz S.K. adlı kadir bilmez bir sitede yaşanan olumsuzluklar
sonucu yazdığım hicviyedir
(Sitede görevli saygın bir kişiye yapılan haksızlıkla ilgilidir)
Bu site yakışık olmayan bu olay akabinde tamamen bıraktığım bir sitedir.
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Bumu Ahlâk, Bumu Töre...! ...

“ BUMU AHLÂK, BUMU TÖRE…? ...! ... “

Uyurgezer mi bu millet, bu kadar mı döndü köre
Hırsızlığı, yolsuzluğu, bile,bile, göre,göre...! ...

Halkın aç, sen saltanatta, bumu ahlâk, bumu töre
Kendi menfaatin için, gözde yumarsın teröre...! ...

Geleceği düşünmezsen, gerçekleri kim öngöre
Dış güçlere kucak açtın, hinlik ağlarını öre.! ...

Teker,teker ablukada, her bir köşe, her bir yöre
Milleti izole edip, göbek bağlattınız sör’e...! ...

Refah Torlak  /  RETOR
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Burnumda Tütüyor Sılam /... Değişik Formlarda yorumlanabilecek bir Şarkı

“  BURNUMDA TÜTÜYOR SILAM  “

İşte yine başladı, gurbet yolu
Yollarca hep hasret, ve özlem dolu

Tükensin artık şu, gurbet korkusu
Yavrularım, sevdiğim, anam, babam

İçime işlemiş, O has kokusu
Canımdan bir parça olmuşsun sılam

Tükensin, tükensin, kasvetli günler......... // MEYAN
Tez gelsin, tez gelsin, O mutlu dünler

Burnumda tütüyor, burnumda tütüyor.
...................................SEVDİKLERİM..... // NAKARAT
Burnumda tütüyor sılam......................

Burnumda tütüyor, burnumda tütüyor...
.........YAVRULARIM, ANAM, BABAM

Burnumda tütüyor, burnumda tütüyor...
..........BURNUMDA TÜTÜYOR SILAM         
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Bush'a Fırlattın Pabucu, Bravo Sana El-zeydi /... Hicviye

“ BUSH’A FIRLATTIN PABUCU,
                      BRAVO SANA EL – ZEYDİ “
(Bu hicviye bir Iraklı gözüyle ve Iraklı ağzıyla oluşturulmuştur)

Bush’a fırlattın pabucu, bravo sana El - zeydi
İyi nişan aldın ama, keşke alnına gelseydi
Kırılası kafasını, şöyle güzelce delseydi
Aklını başına alıp, bari öyle düzelseydi

Dünya illâllah demişti, her millette handikaptı
Tüm dünyaya zararlıda, Irak’lılara çok yaptı
Egemenliğe göz dikti, onunki başka hesaptı
Egoistlik sergiledi, insanlığından da saptı

Düşmanlıklar hep depreşti, dünya ondan mikrop kaptı
Çevresinde döndü durdu, kapılan dönme dolaptı
Türlü dalaverelerle, fırsat bulduğunu çarptı
Kimi kolay ele geçti, kimininse yolu sarptı ! ...

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot:
El - zeydi pabuç fırlatıp yeterince hakaret etmiş
Şimdi bizde bu şiiri uzatıp dozunu kaçırmayalım,
Çizme fırlatmış gibi daha fazla hakarete gerek yok,
Yazılacak çok şey var da en iyisi tadında bırakalım.,

Iraklı gazeteci Muntasar El-zeydi  ABD. Bşk. Bush’u,
Güzel bir uğurlama merasimiyle yolcu etmek gerektiğini,
düşünmüş olacak ki ! ...  böyle bir girişimde bulundu.,

Etik açısından pek uygun bulmasam da ilginç bir girişimdi doğrusu,
Pabuç fırlatma Irak’ta ağır bir hakaret olarak kabul ediliyormuş,
Değişik bir yaklaşım ve uygulama ama bazıları hak ediyor herhalde.  .
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Can parçası yavruma, Son nasihat

“ CAN PARÇASI YAVRUMA SON NASİHAT '

Sana bir ömür verdik, Mutlu olmanı isterdik
İyi düşün dedik hep, Doğru yolu gösterdik

Hiçte hoşnut değilken, ellerimizle verdik
Bumuydu semeresi, Bu günlere mi erdik

Nice hatalar yaptılar, Yine olgunluk gösterdik
Bunlar hepsi bir gerçek, Sanma boşuna yerdik

En güzel günler derken, Güzellikler beklerken
Umutları söndürdün, Sen hep yarım bıraktın

Ana, Baba yanılmaz, Seni uyardık ama
Sana ne yaptılar ki, At gözlüğüyle baktın

Nasıl oldu değiştin, Geleceği göremedin
Bu kadar mı acizdin, Bu kadar mı tutsaktın

Ana, Baba görüşünü, Neden bir kenara attın
Sen buna mı lâyıktın, Gittin bir angut’a çattın

Mutluluğu, coşkumuzu, İçimizde haps'ettin
İnşallah yanılırız, Hem bizi hem kendini yaktın

Asıl olan mutluluğun, Kader buymuş ne yapalım
Onlar yapıyorsa hata, Biz de yanlışa mı sapalım

Bundan sonra yükün ağır, O olsa sen olma sağır
Eğit onu ağır, ağır, Ne telâş et, ne de bağır

Ana, Babadan uzak, Şefkât görmemiş göstersin
Aile cemaat dersin, Almamış ki hiç ne versin

İyilik'le, güzellik'le, O duymuyorsa sen duydur
Sakın ola ona uyma, Sen onu kendine uydur

Kınamak kolaydır ama, Yalnız O’mu hatalıdır
Her şey temele bağlıdır, Ya dağlıdır, ya bağlıdır

Kızgınız, kırgınız ama, Bu kabahat onun değil
İnsan olursa saygı duy, Lâyıksa önünde eğil

Sabret çok şey bekleme, Ne de olsa daha toydur
İnsanı insan yapan, Atalardır yani soydur

Dip not:
Hayatının  en  önemli  ikinci  evresinin  başlangıcında,
Geleceğini oluşturacak ve yönlendirecek kararın öncesi, eğer kulak  verirsen, Babandan
son nasihat ama Devamsa yinede unutma, Sen sakın ha yanlış yapma, yuvanı ayakta
tut, fakat en ufak bir yanlışı da affetme, ne  fırsat ne taviz verme, evet unutma seni her
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zaman kucaklayacak sımsıcak  bir yuvan var.

Refah Torlak
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Can Telâşlanır

“ CAN TELÂŞLANIR “

Öyle doluyum ki dostlar, bilemem, böyle söze nasıl başlanır
Her anım kasvetli ve de acılı, her hüzünlü şarkıda gözüm yaşlanır
Diz bağım çözülür, boğazım düğümlenir, bağrım  taşlanır
Lime, lime, doğram, doğram ciğerim kıyılır, kalbim  haşlanır
İşte O an çökerim ruhen, kasvete gömüldükçe, gönlüm yaşlanır
Gözümde canlanır bütün geçmişim, Yol kısaldıkça can telâşlanır

Refah Torlak
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Canlar Bayramınız Mübarek Olsun

“ CANLAR BAYRAMINIZ
                           MÜBAREK OLSUN “

Bayramlar uzlaşma, vesilesidir
Dostluk kardeşliğin, ortak sesidir
Eş, dost insanların, birleşmesidir
Canlar bayramınız, mübarek olsun

Dargınlar barışsın, bayram geliyor
Zaten biz kardeşiz, kim gölgeliyor
Dış güçler, düşmanlar, akıl çeliyor
Canlar bayramınız, mübarek olsun

Türkiye’m muzaffer, herkes biliyor
Ülkemde Refah’ı, gönlüm diliyor
Kardeşler sarılın, bayram geliyor
Canlar bayramınız, mübarek olsun

Nifakçılar hain, gelin uymayın
Kışkırtan sesleri, asla duymayın
Anayı, babayı, derde koymayın
Dostlar bayramınız, mübarek olsun

Canların neden O, gül benzi solsun
Birliği bozmayın, düşman kahrolsun
Aldanan gafile, yazıklar olsun
Canlar bayramınız, mübarek olsun

Bu bayram bir milât, uyanış olsun
Uyku hali, gaflet, artık son bulsun
Şehit, şühedanın, ruhu şad olsun
Canlar bayramınız, mübarek olsun

Kardeşler birleşip, coşkuyla dolsun
Masum yüreklerden hüzün kaybolsun
Beyhude uğraşan, saçını yolsun
Canlar bayramınız mübarek olsun

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot:
Bu şiirin son iki dörtlüğü  şairlerbirliği.com’da 25 Eylül 2008  tarihinde
Bayram öncesi gerçekleştirilen  ortak şiir çalışması için tarafımdan yazılmış ve site
şairlerince oluşturulan ortak şiirde kullanılmıştır.

Refah Torlak
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Cebinde Paran Varsa

“ CEBİNDE PARAN VARSA “

Adımların netleşir, yürüyüşün değişir,
Her şeyi beğenmezsin, ağzın burnun eğişir
Çevren globalleşir, düşüncen genelleşir
Yaşamak güzelleşir, cebinde paran varsa

Hep malı götürürsün, ne kokar ne çürürsün
Her bir yeri bürürsün, düşmanı göçürürsün
İzzet ikram görürsün, kasılarak yürürsün
Hep peşinden sürürsün, cebinde paran varsa

Hiçbir şey bilmesen de, dirayet gösterirsin
Herkes’e yön verirsin, direktif gönderirsin
Donanırda donanır, uç verir göverirsin
Ne söner ne erirsin, cebinde paran varsa

Her yetenek sendedir, pek güzel becerirsin
Para parayı çeker, solmazsın yeşerirsin
Kıymetini bilmezsen, sen o zaman şerirsin
Her şeyi içerirsin, cebinde paran varsa

Cesaretli olursun, kendine güven artar
Bol keseden tüketir, ne ölçersin, ne tartar
Avenende çoğalır, çevrene çevre katar
Mutlaka dostun artar, cebinde paran varsa

İster aklını kullan, ister ol uçuk kaçık
İster ortada dolan, istersen bir yana çık
Asla darlanmazsında, hiç kalmazsın çıplaçık
Bütün kapılar açık, cebinde paran varsa

Refah TORLAK  /  RETOR  02 Aralık 2009

Refah Torlak
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Cebindeki Paran Kadar Adamsın.../... Sözün Özü...! ...

“ CEBİNDEKİ PARAN KADAR ADAMSIN “
:::::::::::::::::::::: SÖZÜN ÖZÜ...! ...::::::::::::::::::::::

Ozanlara öyle böyle ilhamsın
Döksem seni sen kaç nazım, nizamsın
Sözün özü! ... Varlığınla izamsın

Cebindeki paran kadar adamsın! ...

Olur olmaz kırılırsın sen camsın
Ha eş dostum, anam babam amcamsın
Sözün özü! ... Hangi yapıya damsın

Cebindeki paran kadar adamsın! ...

Cebin dolu can cananım dünyamsın
Tabii ki bu halinle hülyamsın
Sözün özü! ... Hayalimsin rüyamsın

Cebindeki paran kadar adamsın! ...

Kaderinde yokluk varsa yaramsın
Hayat sana, sen hayata haramsın
Sözün özü! ... Parasız yüz karamsın

Cebindeki paran kadar adamsın! ...

Açlık cana tak edince yamyamsın! ...
Çaresizsen gözümde sen gayya’msın
Sözün özü! ... Utancımsın hayâmsın

Cebindeki paran kadar adamsın! ...

Ha olmuşsun, ha olmamış ne gamsın
Okusan, yoğrulsan, pişsen de hamsın
Sözün özü! ... Sen kıyas-i rakamsın

Cebindeki paran kadar adamsın! ...

 Refah Torlak  /  RETOR    01 Mayıs 2009

Gayya = kusur, leke, çürüklük,
Sıkıntı, bıkkınlık, usanç, dert, gam.

Hayâ =  Utanç, hicap, arlanma, teeddüp.

İzam =  Mübalâğa, abartı, büyükseme.

Refah Torlak
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Cennet Senin Evindir /... Nasihat içerikli, Tasavvuf şiiri

“ CENNET SENİN EVİN'DİR “

Biraz imkân bulursan, Sen garibi sevindir
İyi ahlâkı tetikle, Yardımlaşmayı devindir
Dünyada mekan derler, Ahrette iman denir
Mekânı hiç düşünme, Cennet senin evindir
***           ***           ***
Servet gelip geçici, Bir kıvılcım, bir yelindir
Talan olur, sürüklenir, Belki de bir selindir
İyi yazı belli olmaz, Ne çirkin ne güzelindir
Kara yazı yazılırsa, Sebep olan, Bir telin'dir
***           ***           ***
Okşa yetimin başını, Yara sar, acı dindir
Garibin gönlünü al, Kalbe giden dilindir
Açık olsun, mani olma, Alan veren Elindir
Huzurlu ol, rahat ol, Cennet senin evindir

Refah Torlak
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Cinaslı Dörtlükler 108  /... AKP Manileri

CİNASLI DÖRTLÜKLER 108 /… AKP Manileri
Art niyetli fırsatçılar, türlü makama ulaştı
İktidar rant üssü oldu, siyaset hepten sulaştı
Milletten hortumlananlar, aveneye doldu taştı
Pislenmedik yer kalmadı, her yere çamur bulaştı

Refah TORLAK  /  RETOR   20. Şubat. 2010

Refah Torlak
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Cumhuriyet Çocuğuyum © Hicviye

CUMHURİYET ÇOCUĞUYUM  ©
                  “ Hicviye “

Cumhuriyet çocuğuyum
Elhamdülillah Müslümanım
Bayrağımı çok severim
Vatan millet canım kanım

Resulü Muhammed ile
Rabbimedir tüm inancım
Ülkemizin kurucusu
Atatürk’se Yürek sancım

Laiklik ister ihtimam
Din Siyaset karıştırmam
Şahsi menfaatler için
Yalan riya yarıştırmam

Bize uymaz sahtekârlık
Olmaz olsun haram varlık
Haşa şirkten sakınırım
Rabbe mahsus hükümdarlık

Harama kapalı gözüm
Müslümanım doğru özüm
İnancı ranta dayalı
Sahtekârlaradır sözüm

Refah TORLAK  Nam-ı Diğer: RETOR

Refah Torlak
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Çağrı /... Şarkı sözü

“ ÇAĞRI “
Her gece rüyamda, huri, periler
Gönlüme yayıldı, hep birer, birer
Düşümden sevgiler, sevgililer
Gel dedim gelmedi, gelmediler
           ***       ***       ***
Boşa geçti... seneler..................
Dön dedim, dönmedi, dönmediler
Dön dedim, dönmedi, dönmediler

Çok daha mutluydum, varken ümitler
Çağrı mı duymadı, O eski günler
Dön dedim, dönmedi, dönmediler
Dön dedim dönmedi, dönmediler

Refah Torlak
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Çare /... Serbest, Fantezi formda şarkı

“ ÇARE “

Yaraları mı saran yok................
Derdin nedir, bir soran yok......
Kime baksam benden çok, çok
Çare arar, daha dertli................
     ***       ***       ***
Ona baktım, buna baktım......
Hepsi benden biçare............
Ona sordum, buna sordum...
Hepsi dedi, ne çare...............
     ***       ***       ***
Çare... çare.....  nerdesin çare..... // NAKARAT
Çare... çaree.... nerdesin çare.....
     

Refah Torlak
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Çok Hayaller Kurdum, Ama Nafile

' ÇOK HAYALLER KURDUM  AMA NAFİLE '

Bahşetti Yaratan, Boşa yaşadım
Bir ömür kıymetin, bilemediğim
Gönül dağarcığım, Doldu da taştı
Ne derin izler var, Silemediğim

Çok hayaller kurdum, Ama nafile
Ne kaldı sanırsın, Denemediğim
Takdir-i İlâhi, Demek bu kadar
Bir tek kader oldu, Yenemediğim

El açıp yakarıp, Yüce Rabbimden
Hiçbir şey kalmadı, Dilemediğim
Çizgiler kazındı, Bir, bir yüzüme
Hiç mi belli olmaz, Gülemediğim

Refah  TORLAK  /  RETOR

Refah Torlak
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Çok Söyleyeceklerim Var  /... Zamanında Ulaşmıyor, Yüreğim Yanıyor Har, Har

ÇOK SÖYLEYECEKLERİM VAR
(Zamanında ulaşmıyor, yüreğim yanıyor har,har)

Ben elimi çok uzattım, sizler ise tutmadınız
Bende çok emekler verdim, mutlak ki unutmadınız

Okudum, gördüm de, bildim, çalıştım ben bilgi derdim
Yaşanan tüm yanlışları, hep hicvederek gönderdim

Gördüğümle yetinmedim, yaşadım dile getirdim
Fikirlerim beyan için, yazdım ama reddedildim

Kaynak idim çağlamadan, set çekildi dindirildim
İmkânsızdım, çaresizdim, sandılar ki sindirildim

Nefes alamıyorum ben, başımda çok dertlerim var
Hareketim de imkânsız, ne yazık ki alanım dar

Elbet zamanı gelecek, çok söyleyeceklerim var
Zamanında ulaşmıyor, yüreğim yanıyor har, har

İstisnalar hariç medya, satıldı oldu inhisar
Alamadıysa uğraşır, satılmayan sanır pusar

Zapt edemediklerine, ha babam vira kin kusar
Sanırlar ki millet dilsiz, mikrofon bulamaz susar

Refah TORLAK  /  RETOR

Refah Torlak
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Çok Zaman Geçmiş /... Akrostiş

“ ÇOK ZAMAN GEÇMİŞ “  /… Akrostiş

Samimidir, içtendir, İnan sözlerim
Arar dururum halâ, Kalp seni seçmiş
Nedensiz mi, boşluğa, Dalar gözlerim
En mutlu günlerimmiş, Birlikte geçmiş
Mazimizi bir bilsen, nasıl özlerim
Elbette haklısın sen, çok zaman geçmiş

RETOR

Refah Torlak
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Çürük çıktı Aşık Sancak'ın dörtlüğüne Nazire

AŞIK SANCAK’A;  Naziredir.

Yazdıklarında asla, Art niyet yok bilirim
Sen yeni bir dörtlük yaz ben ardından gelirim
Biçersin ne ekersen, biber olur şekersen
Çek nereye çekersen manası çürük çıktı  /  RETOR

Atamız çürük değil, ona saygıyla eğil
Dünya çağ atlıyorken Osmanlıyadır meyil
İçimizde beslenen satılmış embesiller…
Hainlere bulaşan nesiller çürük çıktı  /  RETOR

Söz konusu Aşık SANCAK'a ait dörtlük ve
Sn. İbrahim Coşar'ın Naziresi Hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak
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Dağarcığınıza azık, kulağınıza minik küpeler / Nasihatlikler, Veciz sözler,
Özdeyişler & Beyitler /… 61
Dağarcığınıza azık, kulağınıza minik küpeler,
Veciz sözler & Beyitler  /… 61

Ne bedensiz ruh insandır, nede ruhsuz gezen beden
Birleşirse ruhla beden, ancak odur insan eden…! …

Refah TORLAK  /  RETOR

Refah Torlak
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Dağarcığınıza azık, kulağınıza minik küpeler / Nasihatlikler, Veciz sözler,
Özdeyişler & Beyitler /… 62
Dağarcığınıza azık, kulağınıza minik küpeler,
Veciz sözler & Beyitler  /… 62

Dünyada ki tüm olaylar, ABD’nin oyunudur
İnanıp medet umanlar, O kovboyun koyunudur

Refah TORLAK  /  RETOR   15 Haziran 2009

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Refah Torlak
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Dağarcığınıza azık, kulağınıza minik küpeler / Nasihatlikler, Veciz sözler,
Özdeyişler & Beyitler /… 63
Dağarcığınıza azık, kulağınıza minik küpeler,
Veciz sözler & Beyitler  /… 63

Çok şükür Müslüman’ız, Allah için yananız
Her dem Allah yolunda, nur ile yıkananız

Refah TORLAK  /  RETOR

Refah Torlak
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Dağarcığınıza Azık, Kulağınıza Minik Küpeler / Veciz Sözler, Beyiter (01)

En sevdiğin yiyecek ve içeceklerin, ne kadar sevsen de
Yiyip içebileceğin kadarını yiyip içersin, Öyle değil mi..? ..

Tıpkı, her derdin dayanabildiğin kadarını çekebildiğin,
Her yükün, taşıyabildiğin kadarını taşıyabildiğin  ve
Tabii ki her hastalığın ve her zorluğunda,
Katlanabildiğin kadarına katlanabildiğin gibi,

İstediğin her şeyin de, sana yetecek kadarını iste,
Sakın fazlasına tamah etme, bırak,
İhtiyacı olan bir başkasına kalsın gerisi, Unutma emi..! ..

Refah Torlak
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Dağarcığınıza Azık, Kulağınıza Minik Küpeler / Veciz sözler, Beyitler ( 43)

İnsan yalnız elde edip edindiklerine değil,
Yetindiklerine ve yitirdiklerine de şükredebiliyorsa
İşte gerçek şükür O'dur ve
Nedeni daha fazlasını da kaybedebileceğinin farkına varmaktır
Tabii ki Şükür de ondan'dır

Refah Torlak
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Dağarcığınıza Azık, Kulağınıza Minik Küpeler / Veciz sözler, Beyitler ( 44)

Ne para, ne de mal mülk, rahatlatır ruhen seni
Ne de O anlamsız, Türlü, türlü bin bir adet
Tertemiz yıkar seni, Bir nur pak eder, Huşu ile ibadet

Refah Torlak
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Dağarcığınıza Azık, Kulağınıza Minik Küpeler / Veciz sözler, Beyitler ( 45)

Eğer İnancın varsa mutlaka itaat et
Her kula nasip olmaz, Rab huzurun da dikilmek
İbadetin doruğudur Secde – i saadet

Refah Torlak
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Dağarcığınıza Azık, Kulağınıza Minik Küpeler / Veciz sözler, Beyitler ( 46)

Eğer yer edinmişsen, Cemaatin saffında
Bil ki sen şansın artar, Rabbimizin affın da
Dünyanın her şerrin de, Her kötü zaafında
Bir zırh, sur oluşturur, Melekler etrafında

Refah Torlak
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Dağarcığınıza Azık, Kulağınıza Minik Küpeler / Veciz sözler, Beyitler ( 47)

Ne para, ne de mal mülk, rahatlatır ruhen seni
Ne de O anlamsız, Türlü, türlü bin bir adet
Tertemiz yıkar seni, Bir nur pak eder, Huşu ile ibadet

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dağarcığınıza Azık, Kulağınıza Minik Küpeler / Veciz sözler, Beyitler ( 48)

Şimdi hazinden de öte bir karanlık çöktü Annem, günlerime
Daha şimdiden hasret ve özlem'le bakıyorum, o senli dünlerime

Refah Torlak
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Dağarcığınıza Azık, Kulağınıza Minik Küpeler / Veciz Sözler, Beyitler (02)

Tutamayacağın Kızgın bir kor, bir Köz parçasını,
Nasıl ki Eline alamıyorsan ve Tabii ki Tutamıyorsan Elinde,
Tutamadığın için Bir başkasına da  veremiyorsan O kor ve közü
O Halde, Tutamayacağın bir Sözü de verme,
Başkasına verme, Tutamayacağın Hiç bir Sözü ..

RETOR

Refah Torlak
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Dağarcığınıza Azık, Kulağınıza Minik Küpeler / Veciz Sözler, Beyitler (03)

Sakın ola ki Muhtaç olma, Zor duruma düşme
Dost bildiklerine sığınmak zorunda kalma,
Eğer olur da Mecbur kalırsan,
O Dost bildiklerin Öyle bir hale gelir ki karşında
Kendini unutup, Onlar için üzülür, Ağlamaya başlarsın.

RETOR.

Refah Torlak
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Dağarcığınıza Azık, Kulağınıza Minik Küpeler / Veciz Sözler, Beyitler (04)

İyilik yap Denize at ama, Dikkat et, Denizi de fazla kirletme,
Hiç ummadıkların, Hattâ iyilik yaptıkların,
Denizi kirletiyorsun diye Tersleyebilir seni.

RETOR.

Refah Torlak
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Dağarcığınıza Azık, Kulağınıza Minik Küpeler / Veciz Sözler, Beyitler (05)

Yüreğin de, Dostluğun da, Daima Ayna gibi olsun,
İyi'de olsa, kötü'de, Gerçekleri yansıt karşındaki'ne,
Ama sağlam dur kırılma, unutma ki,
Bu bazıların'da ters tepki yapabilir,
Hattâ, Nazar da çatlatıp kırabilir aynayı.

RETOR.

Refah Torlak
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Güneş gibi ol, Bulunduğun her yeri ısıt,
Isıt ama, Dikkat et yakma.
Işık gibi ol, Bulunduğun Her ortamı Aydınlat,
Ama sakın ola ki Şarjını da ihmal etme

RETOR.
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Adı var güvenin kendisi yok ortada, Güven yok, itimat yok,
Kalabalık bir yerde, Kaza ile Birinin eli çarpsa bir yerimize
Acaba sapık mı, Yankesici'mi, Yoklama'mı çekiyor diyoruz
Kötü düşünüyoruz İster istemez,
Evet dikkat, Şüphecilik, Kuşku ile yaklaşmak,
Temkini elden bırakmamak iyi ama
Biraz da iyi yaklaşım, iyi niyet gerekir mutlaka
Tabii ki, Her şeyde'ki gibi Dozunu aşmadan ..

RETOR
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Sen gülerken, Yanın'da seninle birlik'te gülenlere dikkat et,
Sen ağlarken yanın'da olacaklar mı!
Unutma ki sen gülerken herkes güler, Ağlarken yalnız ağlarsın.

Evet aynen öyle de, yine de daha dikkatli ol, eğer ağlıyorsan,
Seni ağlatan, Gülerken yanın'da seninle gülenler de olabilir
Hattâ seninle güldüğünü sandığın ve sana gülenler de olabilir ..

RETOR
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Aldığın Soluğu Nasıl ki İçin'de tutamıyorsan ve Geri veriyorsan,
Ödünç aldığın herhangi bir şeyi de gecikmeden ve Mutlaka geri ver
Kısaca Ödünç aldığın her şeyi Bir Soluk gibi gör yeter.

RETOR
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Unutma! , Yaşam ve ölüm haricindeki Hiç bir şey
Zannedildiği kadar önemli değildir,

Ve yine Unutma! ,
Sen varsan her şey vardır ama, Sen yoksan hiç bir şey yoktur,
Yani kısacası, Varsan varsın, Yoksan yok,

Sence ne önemli'dir bundan daha çok ..

RETOR
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Ömrünün ne kadar uzun olduğunu bilmek itersen,
Geleceğine bak yeter, Sonunu göremezsin,

Ömrünün ne kadar kısa olduğunu bilmek istersen,
Dön ve Geçmişine bak yeter, Daha dün gibi dersin,

Yani, Gelecek olan günleri çağırma hiç beri'ye,
Gelir, geçer mi diye Merak edersen eğer,
Onla bunla uğraşma, Dön de bir bak geriye.

Bir de, Geçen zamana üzülmektense,
Koşan zamana yetişmeye, Ayak uydurmaya çalış

RETOR.
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Para, Mal, Mülk, varsa korkma, Harcayabildiğince harca,
Çünkü; Edinilmesi ve geri dönüşü mümkündür,

Ancak; Ağzından çıkan söze ve Harcadığın zamana mutlaka
Özen göster, Dikkat'li sarf et,

Çünkü; Her ikisinin de geri dönüşü Asla mümkün değildir ..

RETOR
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Para ile satın alınamaz ama, Erkek olmanın da bir bedeli vardır
Zamanı geldiğin'de ödeyebilene aşk olsun,

Ancak; Bu bedel çok değişken'dir,
Bazen cesaret, Bazen sabır, Bazen Merhamet olarak,
Bazen Sadakat, Bazen de Fedakârlık olarak ve
Zaman zaman da Can olarak ödenir.
Bu bedel yalnızca, Onur ve Gururla ödenemez.

RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dağarcığınıza Azık, Kulağınıza Minik Küpeler / Veciz Sözler, Beyitler (14)

Hayat çok kısa, Yıllar bir gün, Günler'se bir saniye gibi geliyor İnsana
Ancak, unutmamak gerekir ki, Her saniyede’de tam atmış salise var,
İşte, Önemli olan, en kısa zaman'da olsa, bunun kıymetini bilip,
Boşa harcamamak ve değerlendirebilmektir.

RETOR
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Gözün'de büyüttüklerine ve Ulaşmak istediklerine ulaşmaya,
Edinmek istediklerini edinmeye çalış ama,
Unutma ki! .. Bunlara ulaştığın'da ve edindiğin'de,
Gözün'de hiç bir değerleri kalmayacaktır,

Evet, unutma ki;
Ulaşamadığın her şey, Ulaşılmaz ve Erişilmez'dir senin için
Ancak, Ulaştığın da ve elde ettiğin de
Bunların ne kadar Değersiz ve anlamsız olduğunu anlarsın,

Sahip olduklarına ise sıkı sarıl, Kaybetmeme'ye çalış, Zira
Bunları kaybettiğin de ne kadar değerli olduklarını ve hattâ
Ulaşmaya, edinmeye çalıştıklarından çok daha evet çok daha
Değerli olduklarını anlayacağını da sakın unutma,

Aslında sahip olduklarınla yetinmeye ve Muhafaza etmeye çalış.

RETOR
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Vicdanımı katık edip, Trilyonları yemekten'se,
Şerefimi, haysiyetimi Temel taşı yapıp,
Üzerine gökdelenler dikmekten'se,

Kıt kanaat geçinen insanların bir lokma ekmeğine göz dikip,
Türlü entrikalarla servet yapmaktan'sa,

Karın tokluğuna çalışıp, olduğu kadarıyla yetinmeyi,

Sınırsız lüks içinde İhtişamlı konaklar'da, villâlar'da,
Envai çeşit yiyecek ve içeceklerle donatılmış,
İçinde iffetimin de bulunduğu Ziyafet masalarında,
Sahte iltifatlarla, Pohpohlanarak yiyip içmekten'se,

Derme çatma Bir baraka'da
Alın terimle gözyaşımı birleştirip,
Bir çorba  karıştırmayı tercih ederim.
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Püskürmeye hazır, Nice volkanlar kaynar, Benliğimin derinliklerin'de
Söndürmeye çalışırım, Ruhumun serinliklerin'de

RETOR.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Umursamaz görünsem de bana zarar veren her şeyi
Ne kadar Umursamaz görünsem de bazı şeyleri
Açtığı derin yaralar, Saplanır tüm benliğime
Nice tavırlar bilirim takınacak, bilirim de
İnsanım yakıştıramam kendime
Sanırım yakışmaz ergenliğime

RETOR.
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Hayat bir mücadele, Bir yaşam savaşıdır,
Yaşamak ve Hayat mücadelesi, Kaybedeceğini bile, bile
Savaşmak, Uğraş vermek'tir,
Hayat kendinden sonrasını bilememek, duyamamak, görememek'tir
Sonuçsuz, faydasız çabalar, Hüsran, acı ve sancıdır
Umutsuzluk ve Kaçınılmaz sondur, Yok olmak demektir
Hayat sen varken ve sen varsan hayat'tır.

Hayat ve Ölüm özdeş'tir, Adeta kardeştir, eştir
Yaşamak ölümün başlangıcı'dır,
Hiç kimse mal sahibi değil, hep  kiracıdır

Önemli olan içinde bulunduğun yeri ve zamanı iyi kullanmak
Senden sonrakilere en azından sana bırakıldığı gibi bırakmaktır

RETOR.
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Bakmak ve görmek ayrı şeylerdir
İnsanın baktığı değil gördüğü önemlidir
Çünkü Her göz bir başka bakar dünya'ya

Bir çok göz aynı anda aynı nokta'ya bakabilir
Fakat, her biri başka şey görür

Bir başka deyimle insanın baktığı
Her ne kadar aynı veya farklı olsa da
Kendisinin Görmek istediği  gibidir

RETOR.
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Olur olmaz her yerde inandırıcı olabilmek adına ve anlamsızca
Hemen canımızı ortaya koyar, düşünmeden Ölümü telâffuz ederiz
Allah canımı alsın, Ölümü gör, Daha, daha neler deriz

Oysa Takdiri İlâhi'dir, Ne uzar ne kısalır, sanki hiç bilmeyiz

Bir'de bildiğimiz halde göz ardı ettiğimiz Bir şey var ki,
O da ölümün soğuk yüzü ve onunla gerçekten yüzleşememek
Aslın'da değil yüz yüze gelmek, yanından şöyle bir geçmek bile
İnsanı ürpertir, içini titretir, üşümekten midir! .. bilinmez nedir

Unutulmamalı'dır ki, Gerçek ölümle yalnızca bir kez  yüzleşilir

RETOR.
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Arayan bulur derler ama Öncelikle aramak değil,
Ne aradığını bilmek önemlidir, Bu nedenle
Aramaya başlamadan önce ne aradığınızı iyi düşünün
Sonra zaten bulursunuz
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Kelebekler tutarım, Hiç dokunmadan, usulca yüreğimle
Dokunamam çünkü Korkarım, incitir zarar veririm diye

RETOR.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Geçte olsa Güldüğüm bir çok şeye, Aslın'da ağlamam gerektiğini,
Ağladığım bir çok şeye ise, Gülmem gerektiğini öğrendim,

Keşke diyorum, çok önceleri yürüdüğüm zamanlar'da koşmuş olsaydım,
Şimdi ise Koşar adımlarla gittiğim sona,
Daha aheste ve Ağır devam edebilsem diyorum.

RETOR.
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İçinde bulunduğun imkân ve şartlara göre hareket et
İçinde bulunduğun ortama uymaya çalış, hatta uy ve de alış
İçinde bulunduğun durumun iyi taraflarını tespitle ve görerek,
Mümkün olduğunca değerlendirmeye, Tadını çıkarmaya çalış

RETOR.
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Göz görmeyince gönül katlanır denir malûm
Göz görmeyince gönül katlanır ama
Gönül gördükten sonra gözde atlanır
Yeter ki gönül görsün, göz de katlanır

RETOR.
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Doğruluk, Dürüstlük, Üretkenlik, Çalışkanlık bir kolun'da
Hak, Hukuk, Adalet, Merhamet, İnsanlık, Öbür kolun'da
Türlü menfaatler, Cazibeler dizilse Sağın'da,  solun'da
Durmadan, bakmadan yürümek en doğrusu Allah yolun'da

RETOR.
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İçinde iffetimin de bulunduğu, Lüks ziyafet masaların'da
Sahte iltifatlarla, Pohpohlanarak yiyip  içmekten'se
Alın terim ve göz yaşımla bir çorba karıştırıp içmeyi tercih ederim.

RETOR.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::
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Nice günler geçirdik, Mutlu meşk ile
Özlerim anarım şimdi, Seni eşk ile

RETOR.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::
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Yanana Sönüş olur, Göçene Dönüş olmaz
İyi'den Hoş bir seda, Kötü'den Zırnık kalmaz

RETOR.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::
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Ulaşmak istediklerine ulaşmaya çalış Ancak! ..
Elindekilerin de Kıymetini bil, Onlarla yaşamaya da alış

RETOR.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::
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Duygu ve Sanat, İnsanın Görünüşün'de değil,
Beynin'de ve yüreğinde'dir

RETOR.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dağarcığınıza Azık, Kulağınıza Minik Küpeler / Veciz Sözler, Beyitler (33)

Bazı şeyler çektik'çe uzar ancak, uzadıkça da çekilmez olur
Hani denir ya Çorap söküğü gibi, Sarkan bir iplik misali
Bazı zaman'da ya çekmemek, ya uzatmamak gerekir her hali

RETOR.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::
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Aldığın soluğu Nasıl ki İçinde tutamıyorsan ve Geri veriyorsan,
Ödünç aldığın her hangi bir şeyi de gecikmeden ve Mutlaka geri ver
Kısaca Ödünç aldığın her şeyi Bir soluk gibi gör yeter.

RETOR.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::
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O ne Gaflet'tir ki;
İnsan duyduğu şeyleri Gördüğünü ya da Gördüklerini duyduğunu
Zannedebiliyor veya Farz edebiliyor ve de Unutabiliyor.

RETOR.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dağarcığınıza Azık, Kulağınıza Minik Küpeler / Veciz Sözler, Beyitler (36)

FARKINDAMISIN:

Bu senin devren, bu senin zamanın, bu senin çağın,
Bilinmez daha ne kadar tüter ocağın
Bas geleceğine, bas bakalım,
Yerin üzerinde düşünmeden dolaşırken, karışacağın toprağın
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ANCAK:

Nasip olur mu oda bilinmez, yazılanlar bil ki silinmez,
Senin için meçhûldür ne olacağın
İster bir düşün, ister, gez gezebildiğince üzerinde,
Sonunda birleşip, Özdeşleşeceğin toprağın
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SAKIN UNUTMA:

Ama bugün, ama yarın, O günde bir gün, mutlak gelecek,
Doğru yanlış işlerin, bir bir elenecek
Ya bir başka güneş, bir nur doğacak üzerine,
Ya o an tamamen kararıp, Ruhun gölgelenecek

.
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VE YİNE UNUTMA:

Bazı şeyler emanettir gelen her cana,
İdrak edip te, Hazırlanabiliyorsan eğer, ne mutlu sana
Bir gün, birileri şu satırları da okuyacaktır sana,
Bir meçhûl, takdiri ilâhidir bu her insana
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VE DİYECEKKİ O SES:

Son çırpınışların bunlar, bu son nefes alışların,
Doyasıya, soluyabildiğince solu
Derlerdi inanmazdın, hiç bitecek sanmazdın,
İşte sonunu getirdin, bitirdin bitmez sandığın yolu
Ne zenginlik, ne mevkiin, nede şanın, şöhretin,
Tek yardımcın, huşu ile yaptığın ibadetin
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İNANKİ NAFİLE:

Ne o beyhude icraatlar,
Ne o saçlarındaki aklar, nede gezdiğin sokaklar
Bedeni toprak saklar, peki, peki ya ruhun,
Unutma ki onu da icra-i amelin aklar
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VE BİLKİ:

Nasıl karışırda çürürse, Düşen her yaprak,
Mutlak sana da hoş! ! geldin diyecek bir gün toprak
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Dün gece bir anlık, gördüm düşümde
Bin derin mana vardı, saf gülüşünde

RETOR
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Sürat felâkettir ve unutulmamalıdır ki
Dünya hiç durmadan ve süratle dönüyor…! ...

Demek ki sonu felâket,
O halde O felâketi asgariye indirmek ya da
Tamamen yok edebilmek için
Yapılması gerekenlerde unutulmamalıdır.

RETOR

Refah Torlak
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Dağarcığınıza azık, Kulağınıza minik küpeler / Veciz sözler, Beyitler (51)

Sarf ederken dikkat et, lâf, gaf olur bilinmez
Sahip ol ki diline, bir çıkarsa silinmez.

RETOR

Refah Torlak
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Dağarcığınıza azık, Kulağınıza minik küpeler / Veciz sözler, Beyitler (52)

Bir ömür sende kalsın, ellerimi uzattım
Benliğimle özdeşsin, seni kendime kattım

RETOR

Refah Torlak
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Dağarcığınıza azık, Kulağınıza minik küpeler / Veciz sözler, Beyitler (53)

Cebimiz para tutmaz, ezelden delik
Yaşantımız desen, zaten gündelik

Refah Torlak
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Dağarcığınıza azık, Kulağınıza minik küpeler / Veciz sözler, Beyitler (54)

Sen doğru de ki sözünü, kaybetmeyesin tözünü
Türkçemiz elden gidiyor, düzelt dilin aç gözünü

RETOR

Refah Torlak
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Dağarcığınıza azık, Kulağınıza minik küpeler / Veciz sözler, Beyitler (55)

Kimi acı, hüsran, kuşku. Ah ile vah içinde
Kimi varlık, bolluk, huzur. Mutlu Refah içinde

RETOR

Refah Torlak
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Dağarcığınıza azık, Kulağınıza minik küpeler / Veciz sözler, Beyitler (56)

Düşmanlık ve kötülük, çabuk yayılır ve çok hızlı yol alır
Dostluk ve iyilikse, durağandır, yani hep yanında kalır

RETOR

Refah Torlak
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Dağarcığınıza azık, Kulağınıza minik küpeler / Veciz sözler, Beyitler (57)

Düşmanın iyisi tavrıyla düşmanım der, kendini belli eder
Dostun iyisi ise, kendini gizler, gerektiğinde belli eder

RETOR

Refah Torlak
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Dağarcığınıza azık, Kulağınıza minik küpeler / Veciz sözler, Beyitler (58)

Artık çekemez oldum, ben kul ihanetini
Allah’ım ne olur al, artık emanetini

RETOR

Refah Torlak
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Dağarcığınıza azık, Kulağınıza minik küpeler / Veciz sözler, Beyitler (59)

Yanlışlardan uzak dur, bakma solun sağına,
Dikkat et sakın düşme, şeytanın tuzağına
Her dem bedbaht olursun, takılırsan ağına,
Güzellikleri çağır, gönül barınağına

RETOR

Refah Torlak
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Dağarcığınıza azık, Kulağınıza minik küpeler / Veciz sözler, Beyitler (60)

Her yaptığını insan için insanlığa faydalı olabilmek adına yap   …/… 60
Ancak, öncelikle ve mutlaka Allah için yap
Çünkü Allah için yapılan hiçbir şey kötü olamaz.

RETOR

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::

Refah Torlak
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Davulcu manileri... 148... Ramazan'a özel...

Ramazan’a özel Davulcu manileri … 148

Davet ettiler oturduk    /… 148
Bizde iftar sofrasına
Sigortası atar durur
Tel bağladım kofrasına

Sen sabırlı olacaksın
Davetlinin safrasına
Vallahi dayanmak zordur
Efendinin tafrasına

RETOR

Refah Torlak
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Değmezmiş Gönül Verdim /... Hicviye

' DEĞMEZMİŞ GÖNÜL VERDİM '

İsmine aldanmıştım, değmezmiş gönül verdim
Hiç çıkarım olmadan, neler, neler gönderdim
Böyle değersizlere, nasılda değer verdim
Komutamda kimler var, sanma sana askerdim

Yanlışları gördükçe, biraz uyarıverdim
Olması gerekeni, gözler önüne serdim
Onca hatalarını, ne alçalttım ne yerdim
Nazik uyarılarla, doğru yolu gösterdim

O kadar emek verdim, bak nereye varıldı
Güzellikler isterdim, bil ki gönlüm darıldı
Nice yaralanmalar, gayretimle sarıldı
Minik dünya dediğim, sevgi küpü kırıldı

Garip söz sahibi ya, sanmış dünyalar onun
Kapasiten nedir ki, ne binin ne milyonun
Son tavsiyemdir sana, seven yüreğe konun
Sevenleri darıltma, çok çabuk gelir sonun

Ben bilemem her neysen, beyefendi, mistır, sör
Aklın başına devşir, biraz gerçekleri gör
Doğru dürüst davran da, sevgi ağlarını ör
Çıkar at gözlüğünü, olma sakın gönlü kör

Siteyi kurmak değil, katılım bulmak zordur
Yalnız kalmak çok kolay, sonra yürekte kordur
İşte bende bıraktım, nedenini sen sordur
Dost edineyim diye, sen kendini hep yor dur

Anahtar elindedir, ister aç ister kapa
Sergilediğin bu hal, gelmez hiç ipe sapa
Herkesi kaçırırsın, haksızlık yapa, yapa
Sonunda yalnız kalır, küp’e takarsın tapa

Böyle izansızları, okkalarsan iyisin
Anahtarı sende ya, kral paşa beyisin
Ben hiç kafamı yormam, nesin neyin neyisin
Ne neyi nerde bulur, sen onun düzeyisin

Bırak eleştiriyi, ikazla aydırmalar
Tatlı dille de olsa, terstir uyandırmalar
Sanki matahmış gibi, O ayak kaydırmalar
Seveni zora sokup, her şeyden caydırmalar

Baştan söyleseydin ya, hamili kart yakinim
Sanma sinirlenirdim, ben her daim sakin’im
Küpünü dolduramam, benmi senin saki’nim
Bilsem önce giderdim, sanma ki tiryakinim

https://www.antoloji.com
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Ben hep haksızlıklara, ederimde ver yansın
Farkında olmayanlar, isterim ki uyansın
İster duymazdan gelsin, isterse de inansın
Elindeyken O ipler, sen nasıl bir insansın

Saygı sevgi içinde, dosta kucak açarız
Çevremize daima, mutluluklar saçarız
Gerçek fedakârlıktan, ne korkar ne kaçarız
İyimser muhlis diye, sanılmasın naçar’ız

Bana dokunmasa da, haksızlığa gelemem
Haksız babamda olsa, kuralımı delemem
Riyakâr tavırlarla, gönülleri çelemem
Yalakalık bana ters, gerçeği gölgelemem

Bulunduğum ortamda, bol, bol dostluk ekerim
Ben hep güzelliklerle, engelleri sekerim
Ne bir buyruk altında, nede arka tekerim
Baktım ortam bana ters, eyvallah ı çekerim

RETOR

İdarecilik vasfından bihaber fakat, hasbelkader bir şey elde etmiş, yada nasılsa sulta
edinmiş ancak, bu yükü taşımaktan aciz ve ne oldum delisi olan kendini bilmezlere
Atfedilmiştir.
Aslında konu S. K. adlı site ile ilgilidir.
Hak ettiği bu hicviyeyi yayına vererek akabinde de O siteyi tamamen bırakmıştım
Allah herkesin gönlüne göre işlerini rast getirsin.  R. T.

Refah Torlak
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Derbeder Gönlüm /... Şarkı sözü

“ DERBEDER GÖNLÜM “

Derbeder gönlümü hasret bürüdü
Bir çaresizlik ki, Aldı yürüdü 
Yazımız değişmez, elde değil ki
Beni bu hallere, kader sürüdü
            ***       ***       ***
Uslanmaz denilen, O ben yoruldu
Kükreyen sel gibi, sular duruldu
Terk etti kuşlar da, konmuyor artık
O körpe fidanlar, dallar kurudu

Refah Torlak
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Dertlerim Dile geldi /... Serbest, Fantezi formda Türkü

“ DERTLERİM DİLE GELDİ “

Ben diledim tanrıdan
Mutluluk ele geldi
Sabır da kâr etmedi
Dertlerim dile geldi
        ***       ***                                             
Elem, çile, gam, keder
Hepsi üst üste geldi
Nağme oldu birikti     
Sazım da dile geldi
        ***       ***
Yazsam bir destan olur
Çok kişi kendin bulur
Kimi si güler ama
Belki de ilham alır

Refah Torlak
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Deşifre Olmasınlar, Aman Ağzını Kapa /... Hicviye

“ DEŞİFRE OLMASINLAR,
   AMAN AĞZINI KAPA “   /… Hicviye

Gözlerde At gözlüğü, kulaklarında tapa
Sarf ettiği kelâmlar, gelmez hiç ipe sapa
Yolsuzluğa göz yumar, çünkü alâsın yapa
Deşifre olmasınlar, aman ağzını kapa

Kendi tuzu kuru ya, millet te öyle sanır
Hayalperest düşlerden, ne bıkar ne usanır
Maskesi çabuk düştü, tüm millet iyi tanır
Müslüman’ım der ama, günahı zor yıkanır

Dışa açık tüneller, elbet bir gün tıkanır
Düşeceğin gün yakın, millet sabırsızlanır
Hiç üstüne alınmaz, halâda arsızlanır
Utanmaz takdir bekler, sızlandıkça sızlanır

Her daim hizipleşip, mutlak birine çatın
Bir üstüne bin katın, vira iftira atın
Dilerim O pisliğe, hepiniz birden batın
Hadi gidin  huzurla, yatıyorsanız yatın ! ...

Refah TORLAK  /  RETOR

Refah Torlak
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Devletin Zirvesini, Kuklalar Bastı

“ DEVLETİN ZİRVESİNİ,
                   KUKLALAR BASTI “

Oyları toplarken hep, hizmet esastı
Makamına yerleşen, görevi astı
Halka reva görülen, neye kısastı..! ..
Bilmem nasıl ölçüydü, neyle kıyastı

Devletin zirvesini, kuklalar bastı

Sulta ele geçti ya, kastı da kastı
Olumsuz icraatlar, millette yastı
Kendilerine tanker, millete tastı
Bu nasıl adaletti, nasıl kıstastı

Devletin zirvesini, kuklalar bastı

Menfaatçi egoist, yüreği pastı
Onlar için bu ülke, ye iç palastı
Lâftan sözden anlamaz, haza kalastı
Dış güçlere bağımlı, her şey kumpas tı

Devletin zirvesini, kuklalar bastı

Dirayetsiz hükümet, biz piyon olduk
Manda altındaki bir, dominyon olduk
Dünyaya hükmedecek, bir ülke iken
Müstemleke, koloni, sömürge olduk

Devletin zirvesini, kuklalar bastı

Yolsuzluklar içinde, dışa yol olduk
Hainle uğraşırken, ona kol olduk! ...
Düşüp geçim derdine, ne sağ sol olduk
Milleti aç bıraktık, kime bol olduk! ...

Devletin zirvesini, kuklalar bastı

Kara bir sayfa buda, elbet bitecek
Baştaki kuklalarda, sulta yitecek
Şimdi kucak açanlar, artık itecek
Bulaşan lekeleri, millet çitecek

Devletin zirvesini, kuklalar bastı

Kendini kral sanır, ürüp gidiyor
Bir hükümet oyunu, sürüp gidiyor
Milletin defterini, dürüp gidiyor
Sonunda birileri, süpürüp diyor

Devletin zirvesini, kuklalar bastı
Kuklaların ipleri, kimin elinde? ..! ..
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Refah Torlak  /  RETOR

Dipnot:
Bu şiirin tamamlayıcısı olarak kaleme alınmış
Kuklaların ipleri kimin elinde adlı şiiri de
Mutlaka okumanızı tavsiye ederim.
Hak vereceğinizi umarım.  R. T.

Refah Torlak
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Dilerim ki Allah'tan Bul, Yan Cehennem Ateşinde...! ...

“ DİLERİM Kİ ALLAH’TAN BUL,
           YAN CEHENNEM ATEŞİNDE “

Yalan, riya, yolsuzluk, yanlışlara eğilim
Müslümanlık bu ise, ben Müslüman değilim
Allah yolundan şaşmam, yoktur yanlış meyilim
Sizler Müslüman’sanız, ben Müslüman değilim

Dış güçlerden destek alıp, dediniz ki siz seçtiniz
Hazırlanmış bir senaryo, sanki komik skeçtiniz
Riyakârca yalanları, atıp tuttunuz estiniz
İşte miadınız doldu, sesinizi de kestiniz

Sahte yüzle güleçtiniz, riya saf’ı korkutmuyor
Nice ahkâmlar kestiniz, sözle icraat tutmuyor
Vaatleri es geçtiniz, bilin ki millet yutmuyor
Üstünden yıllar geçse de, yaşananı unutmuyor

Haramzade izansızlar, suratlar olmuş meşinde
Akbabalar üşüşürde, ziftlenir hayvan leşinde
Hani zafer kazansanız, ganimeti üleşinde! ...
Gerçek Müslümanlar fırsat, kollar mı din kardeşinde

Fırsat kolla dön dolaş dur, adaletsiz rant peşinde
Değil ülke tüm dünyada, bulunmaz hiçbir eşinde
Çanak tutan yalakalar, tüm avenen, birleşin de
Dilerim ki Allah’tan bul, yan cehennem ateşinde

Refah Torlak  /  RETOR

Refah Torlak
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Dilerim ki Rabbim / … Dua

DİLERİM Kİ RABBİM  /... DUA

Güzellikler zerk et, Sen yüreğime
Dilimden dökülen, gönlüme uysun
Sabır ve sağduyu, ihsan eyle de
Ağzımdan çıkanı, kulağım duysun

Her şeyde kararla, naçiz kulunu
Ne sıcakta yanıp, soğukta buysun
Yanlışa bulaşıp, hayıflandırma
Kimseler demesin, sen kötü huysun

Gaflete düşürme, hiçbir konuda
Bedenim tepkisiz ve hattâ hissiz
Yolunu şaşırtma, Refah kuluna
Harama kör olsun, sağır ve dilsiz

Dürüstlük, adalet, Hep hak yolunda
Yaşantım net olsun, pussuz ve sissiz
Aç susuz kalmasın, tütsün ocaklar
Ülkemde olmasın, aylak ve işsiz

RETOR

Refah Torlak
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Diline Sahip Çık ki /...

“ DİLİNE SAHİP ÇIK Kİ “

Diline sahip çık ki dinletesin sözünü
Kapatırsan gözünü göremezsin özünü
Sahip çıkmazsan eğer çiğnetirsin tözünü
Sen kendini yakarsın körüklerler közünü

RETOR    27. 02. 2011

Refah Torlak
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Din Taciri /... Hicviye

“ DİN TACİRİ “  /... Hicviye
                     (En büyük zındık sensin)

Ağzından hiç düşmezde, Allah, kitap, din, kuran
Müslümanlık bilmez mi, senin karşında duran
İzlemez mi sanırsın, yaratıp ta olduran
Elbet cezasın bulur, azgınlaşıp kuduran

En büyük zındık sensin, sensin işte korkulan
Böyle mi yol gösterir, okuduğun O kuran

Allah adıyla yaklaş, allan pullan kokulan
Umulmadık şeylere, fırsat kolla hep sulan
Nedense sen olursun, menfaate sokulan
Nasıl Müslüman olur, yolsuzluktan yol bulan

En büyük zındık sensin, sensin işte korkulan
Böyle mi yol gösterir, okuduğun O kuran

Kaynağı düşünmeden, kesesini dolduran
Göz dikip kul hakkına, haram servet olduran
Kötü örnek olup ta, hayatları solduran
Ocakları söndürüp, yürekleri burduran

En büyük zındık sensin, sensin işte korkulan
Böyle mi yol gösterir, okuduğun O kuran

Refah TORLAK  /  RETOR

Refah Torlak
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Din ve İnanç Sömürgeni, Riyakâr Sahte Ak Hinler...! ...

“ DİN VE İNANÇ SÖMÜRGENİ
                  RİYAKÂR SAHTE AK HİNLER “

Akıl hocaları yazar, okunur düzme metinler
Meydan sizin atın tutun, saflar, satılmışlar dinler
Yolsuzlukları sorarsın, edilir yalan yeminler
Uyurgezer çanak tutar, neticede millet inler

Hangi pis taşı kaldırsan, altından çıkan bu cinler
Din ve inanç sömürgeni, riyakâr sahte ak hinler! ..

Kendileri tüm ülkeyi, millet hakkını yesinler
Ulu orta söylenemez, derinlerde bir ses inler
Katakulli ustaları, yakacak, erzak besinler
Saf milleti aç koyan O, ister doyuran desinler! ..

Hangi pis taşı kaldırsan, altından çıkan bu cinler
Din ve inanç sömürgeni, riyakâr sahte ak hinler! ..

Doymak bilmez arayışta, ona çalışır çepinler
Ne yapsın ki gariban halk, çaresizlikten rehinler
Herkes her şeyin farkında, sanma ki hep boş beyinler
Sabır çekip durur acep, ne zaman çıkar bu kinler

Hangi pis taşı kaldırsan, altından çıkan bu cinler
Din ve inanç sömürgeni, riyakâr sahte ak hinler! ..

Refah Torlak  /  RETOR

Refah Torlak
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Din/le Aldatan, Din/le Aldatılan /... Hicviye

“ DİN/LE  ALDATAN
              DİN/LE ALDATILAN “ /… Hicviye

Din/le aldatıldı kimi, safça Allah için dedi
Kimi garipler çaresiz, satıldığın fark etmedi
Geleceği düşünmedi, kömür ile erzak dedi
Oy avcısı işte böyle, art niyetin perçinledi

Türlü suçlar isnat etti, tüm geçmişi yergi’ledi
Bir verdi beş geri aldı, yine bize vergiledi
Medyayı da satın aldı TV. basın dergiledi
Olumsuz icraatları, allı pullu sergiledi! ...

Gerçek yüzünü gösterdi, daha önce ne söyledi
Safça oy veren vatandaş, sanki bunu mu diledi
Ülkemizi peşkeş çekti, nifak tohumları ekti
İcraatından uyanan, bil ki artık diş biledi

Ne idi ki beklediğin, neye verdin sen oy’unu
Onun amacı bellidir, arar bulur en toyunu
İşte düştün tuzağına, aldatanların koyun’u
Kemiklerini sızlattın, üzdün Ata’nı, soyunu

Aklın başındadır artık, bozmalısın bu oyun’u
Maskeleri düşürüldü, gördük endamı boyunu
Aptal sandığı millette, gördü buşt’un kovboyunu
Nasıl yaptı sanırsın ki, peşindeki konvoyunu

Su akmazsa nasıl döner, keser değirmen suyunu
Ampulünü de patlatır, yenilemezsen duyunu
Sonunda kendin düşersin, kapat kazdığın kuyunu
Millet dürüst hizmet bekler, değiştir şu kem huyunu

Refah TORLAK  /  RETOR

Refah Torlak
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Dinimize Lekesiniz, Günahını Çekesiniz

“ DİNİMİZE LEKESİNİZ,
                         GÜNAHINI ÇEKESİNİZ “

Müslümanlığım gereği, tüm dinlere saygılıyım
Müslümanlık kardeşliktir, ama sizden kaygılıyım
Zannetmeyin rant nerede, serip yatan yaygılıyım
Sanmayın ki dalgılıyım, yeterince algılıyım

Meydanlarda kükrediniz, fırtına gibi estiniz
Millet kucak açtı hani, güvenilen tek sestiniz
Saf milleti kandırırken, garibe can, nefestiniz
Destur, düstur dinlemeden, nice ahkâmlar kestiniz

Milletin kanadı kırık, geçici bir hevestiniz
Sultayı ele alınca, nede kolaydı restiniz
Destek veren gariplere, böyle mi  oldu jestiniz
Menfaatler çakışınca, elbet kırılır testiniz

Doğru dürüst hizmet için, daha ne bekliyorsunuz
Yaptığınız yanlışları, elbette biliyorsunuz
Müslümanlığa ters düşen, her haltları yiyorsunuz
Utanmadan, sıkılmadan, Müslüman’ım diyorsunuz

Nasıl Müslümanlıktır bu, dinimize lekesiniz
İçiniz çıfıt çarşısı, kokuşmuş bir tekesiniz
Saf milleti kandırın ki, engelleri sekesiniz
Biraz sual sorulunca, acep neden kekesiniz

Dış güçler hep yönlendirir, ister nifak ekesiniz
Bağımlı bir köle olmuş, sanki müstemlekesiniz
Rüzgâr hep sizlere esti, birazda sizler esiniz
Olumsuz icraatların, günahını çekesiniz

Refah TORLAK  /  RETOR

Dalgı / lı = Dalgınlık, aldırmazlık, aymazlık, sersemlik, gaflet
Keke = Kekeme, tutuk dilli, pepe, peltek
Çıfıt = Hileci, hilebaz, düzenci, düzenbaz  /  Yahudi, Musevi
Destur =  izin, icazet, diploma, müsaade, lisans
Düstur =  Usul, ilke, kural, kaide, nizam
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Dinimizi Etti Alet, Sözde Müslüman Siyaset

“ DİNİMİZİ ETTİ ALET
              SÖZDE MÜSLÜMAN SİYASET “

Oyları isterken lâfta, tüm pürüzler temizlendi
İş başına gelir gelmez, dokunulmazlıklar dendi
Ha bugün ha yarın olur, beklendi de beklendi
Biz engellenecek derken, yolsuzluklar körüklendi

Yiyenler çıksın isterken, yenileri de eklendi
Bitecek diye beklerken, daha da fazlası yendi
Suçları bastırmak için, geçmiş bir, bir didiklendi
Böyle miydi Müslümanlık, adalet böyle denklendi

Kimler yasayı delendi, kimler hep akıl çelendi
Belgelerle belgelendi, allem kallem gölgelendi
Alnı ak dedikleriniz, hepsi çamura belendi
Fırsatçılar hep elendi, ama millet örselendi

Nice sözler verdinizde, boy gösterip kanallarda
Çıkıp bas, bas bağırdınız, meydanlarda alanlarda
Unutulan şöyle dursun, yeter arta kalanlarda
Gömüldükçe gömüldünüz, kayboldunuz yalanlarda

Millet uğrunda can veren, şehitlerinin yasında
Onlar yandaş medyasında, akıl çelme furyasında
Analar ağıt yakarken, askerinin arkasında
Başka hesaplar yapılır, şu menfaat dünyasında

Karalama savaşı var, görsel medyada basında
Garibim Nereden görsün, gözü erzak torbasında
Düşmanlarıyla kol kola, sanır hayır fırkasında
Gafil uyanmaz ki hançer, hazır bekler arkasında

Kalma gaflet uykusunda, düşmanlar hep gedik’liyor
Herkes bir yere göz dikmiş, bir taraftan didikliyor
İzansızlar yolu açmış, her fırsatta madik’liyor
Biraz daha yüz bulursa, ülkede elden gidiyor

Daha neler göreceğiz, başımızdayken bu illet
O her türlü yolsuzluğa, dinimizi etti alet
Yolsuzluklardan memnunsan, aldanmaya devam millet
Dinler alet edilemez, böyle olmaz bil siyaset

Allem ile kallem ile, eline geçti riyaset
Aklı fikri satıştadır, nerde bunlarda kiyaset
Ne ararsan onlardadır, fırsatçı menfaat haset
Dinimizi alet etti, sözde Müslüman siyaset

Refah TORLAK / RETOR

Refah Torlak
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Dinsiz Teröristler Partisi /... DTP

“  DİNSİZ TERÖRİSTLER PARTİSİ “
……………… DTP …………………

Şuursuzca dolanır, koparmıştır ipini
Hep maskeye sığınır, belli etmez tipini
Bile,bile mecliste, şerefsiz ekip/ini
Hainlik mükâfatı, devlet sürer cip’ini

Bin bir türlü yalanla, aldatırlar kimini
Hep böyle oluşturur, canilerin timini
Mutlaka uyuşturur, alır yönetimini
Çoluk çocuk düşünmez, çeker bomba pimini

Parti adı altında, işgalde meclisini
Kaldır şu perdesini, dağıt engel sisini
Kahpece plân kurar, sür yüzüne isini
Meclisinde besleme, düşmanın en pisini

Hak edene manidir, soysuz vatan haini
Ona yuva gerekmez, bekliyor dağda ini
Defolsun aramızdan, dağdan kussun kinini
Mutlaka alt ederiz, en kurnaz en hin’ini

Nice imkân sunulur, hep o yer nasibini
Muteberdir sanmayın, ettiği yeminini
Böyleler inkâr eder, imanını dinini
Uyan artık milletim, kov vatan hainini

Refah TORLAK  /  RETOR

Refah Torlak
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Dizginsiz At..! ...

©
             “ DİZGİNSİZ AT.! ..“

Yaltakçılar, avenesi, özel uçak, katı, yatı
Gelecekte garantide, hepten yerinde rahatı
Kral ya dediği dedik, bir ısrar ki bir dayatı
Sırtı millete dayamış, bulmuş bedava hayatı

Bir türlü uyuşamıyor, söylemiyle icraatı
Akıtmak gerek pis kanı, O irin’i cerahatı
Sabit fikir yoz beyin’in, kolay olmaz ıslahatı
Kim şahlandıracak acep, dizginsiz kalan bu atı

Refah TORLAK  /  RETOR  15 haziran 2009
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Doğruyu bul, Rabbe yönel, Vakittir demeden Ecel /... İlâhi

“ DOĞRUYU BUL RABBE YÖNEL VAKİTTİR DEMEDEN  ECEL “

Haydi sende benimle gel, Huşu ile açalım el
Bu dünya esip geçen yel, Bu dünya akan bir sel
Sayılıdır bir an evvel, Yoktur mehil yoktur önel
Vakit varken kendine gel, Doğruyu bul Rabbe yönel
Vakit varken kendine gel, Bul doğruyu Rabbe yönel

Günahlara bulaşma hiç, Ne örnek ol ne akıl çel
İyi kötü, çirkin güzel, Fanilere bağlama bel
Hesaba çekilir elbet, Bir, bir ödenir her bedel
Rabbe sığın göğe yüksel, Vakittir demeden ecel
Rabbe sığın Huzura er, Vakittir demeden ecel

Refah Torlak
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Doruk  /... Akrostiş

“ DORUK “  /… Akrostiş
               (Oğluşların oğluşu)

Dünyamıza Hoş geldin, oğluşların oğluşu
Oğluşuma bahşetmiş, rabbim asil duruşu
Renk kattın dünyamıza, yuvaların can kuşu
Uslu bir evlât ol da, felsefen olsun huşu
Karanlığa gömülme, düz eyle her yokuşu

DEDE’DEN OĞLUŞUNA /  RETOR

Refah Torlak
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Dost aradım Çevremde /... Hicviye

“ DOST ARADIM ÇEVREM'DE “  (Hicviye)

Nice yerleri gezdim, Çok yaşadım, çok gördüm
Ne bir fakiri ben aç, Ne zengini tok gördüm
Ne zaman canım yansa, Sırtım da bir ok gördüm
Dost aradım çevremde, Kimse yoktu yok gördüm
Uzanan el aradım, Yok olmuşlar yok gördüm

Refah Torlak
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Dost Şairin Aşkına

' DOST ŞAİRİN AŞKINA '

Neler yaptın ki üstada, Aşkından ne hale gelmiş
Özümseyip okudun mu, Bu dizeler sana özel
Sevda nasıl fak'ımışta, Bülbül olup şakımışta
Hislerin dökmüş mısraya, sıralamış güzel, güzel

O yolunda neler yapmış, Layıksın ki, sevda kapmış
Bak ne demiş şair dostum, dinledin mi güzel, güzel
Duyguları söz eylemiş, Nakış gibi de işlemiş
Aşkını tellere dökmüş, Türkü yapmış güzel, güzel

RETOR  /  Refah TORLAK

Dip Not:  Şair dostum, üstat Ahmet İdrisoğlu’nun
Türkü tadında yazdığı bir şiir’e cevaben ve tamamlayıcı ifadelerle
Şiirine yorum olarak  yazdığım iki dörtlüktür.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dost..! ...

©
                        “ DOST.! ..“

Dostum deyip güvenme, gönül gezip tozandır
Yüzüne hep gülse de, çoğu kuyu kazandır
Kimi kaynar kazandır, kimi ara bozandır
Kimi hep senden bekler, yüz buldukça azandır

Düşündürür didaktik, her sözü ayrı zandır
Herkese taş atılmaz, ürker kaçar sazandır
Kıymetini bilirsen, her söz senin roza’ndır
Bakma hiç söylemine, Refah garip ozandır

Bir dost edinebilmek, bil ki daim gaza’ndır
Senin en gerçek dostun, doğruları yazandır
Fikrin zikrin bir olsun, sende bir dost kazandır
Dostun yoksa her mevsim, yaz,kış,bahar,hazandır

Refah TORLAK  /  RETOR  19 ağustos 2009

Zan = Kanı, sanı, sanma, kuşku, kurgu, zannetme
Didaktik = Eğitici, öğretici
Roza = Değerli taş, elmas, pırlanta vb.

Refah Torlak
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Dostlarla Atışmalarımdan  /... 114... Eserbank  Ozanlar  ' Atışma mekânı '

Aşık Sancak’a  /

Sancak mekân soluşmasın
O bet sözler doluşmasın
Birbiriyle yoluşmasın
Olmasın mundar meydanı   /... Refah TORLAK  Nam-ı Diğer: RETOR

Refah Torlak
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Dostluk Denen Bu mu Yani? .! ...

©
“ DOSTLUK DENEN BUMU YANİ.? ..! ... “

Sardı sarmaladı dostlar, çevremde hep gani,gani
Her yaklaşım art niyetli, düşünceler hep şeytani
Acep neden kayboldular, nerde şimdi nerde hani
Önceleri ne haldeydik, dostluk denen bumu yani

Ulaşmak bu kadar zor mu, nedir engel nedir mani
Görünümler insancıl da, hal tavır değil insani.! …
Ne gelirse Yaratan’dan, böyle uygun görmüş bani
Hak’tan gelen hak’tır reva, şüphesiz olurum kani

Tükenince yalnız kaldım, tüm yatırımlar meccani
Hem ahret hem dünyalığı, sanmayın sakın Ticani
Beklenmedik zamandadır, bütün ölümler hep ani
Son yolculukta yalnızdır, unutmayın her kul fani

Refah TORLAK  /  RETOR  13 ağustos 2009
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Dostluk Duası /... Şarkı sözü

“ DOSTLUK DUASI “

Geçmişlere geçmiş olsun, Geleceğe inşallah
Doğruya can feda olsun, Riyakâr'a mazallah

Namertlere yazık olsun, Tüm mertlere maşallah
Güzel düşler gerçek olsun, Kavga bitsin inşallah

Kötüler doğruyu bulsun, Şaşırmasın maazallah
Tüm insanlar kardeş olsun, Geç kalmadan inşallah

Gelin hep el ele verip, Doğru yolu bulalım
Fazla zaman yitirmeden, Birer kardeş olalım

Yüreğimiz sevgi dolsun, Hedefimiz barış olsun
Tüm insanlar mutlu olsun, Refah bulsun inşallah

Refah Torlak
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Dökme Suyla Dönen Çark

“ DÖKME SUYLA DÖNEN ÇARK “

Hep büyük düşünürdüm, çok çalıştım didindim
Beklemeyi öğrendim, zorla sabır edindim
Nice fırsatlar doğdu, yanlışlardan çekindim
Kısmet değilmiş demek, daha vakit var dedim

Elimden gelenleri, peş peşe sergiledim
Refah, huzur, mutluluk, güzellikler diledim
Dertlere duçar oldum, ne kızdım, diş biledim
Kaderim buymuş dedim, çisim, çisim çiledim

Kurduğum hayalleri, birbirine ekledim
Düşlerime taşıdım, mucizeler bekledim
Olmayacak şeyleri, zoraki itekledim
Dökme suyla dönen çark, en sonunda tekledim

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot:
Şiiri kısa kestim çünkü, çok söz yalansız,
çok para da haramsız olmazmış, çok doğru.

Refah Torlak
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Dön Yuvana /... Uşşak Şarkı

“     DÖN  YUVANA     “

Ağladım, sızladım, ahım tutmadı
Şu gönlüm bak seni, hiç unutmadı
Ne geçen zaman, ne bir teselli
Şan, şöhret, parada, hiç avutmadı
             ***       ***       ***
Feleğin sillesi bumudur bana
Duamda tutmuyor bak yaratana
Bir değil, bin mektup yazsam fayda yok
Adresin bir meçhul ulaşmaz sana
             ***       ***       ***
Kulağımda çınlar, o billûr sesin
Ruhumu okşardı, sıcak nefesin
Zirvesi varılmaz, bir dağ gibisin
Ya görün, ya ses ver, söyle nerdesin
             ***       ***       ***
Bir dünya güzeli verseler bana
Ne kaşı, ne gözü, benzemez sana
Hem aşık, kul, köle, olsa ne fayda
Ne sözü, ne özü benzemez sana   
            ***       ***       ***
Ne olur sevdiğim, zûlmetme bana
Dünya bir yana bak, sense bir yana
Dolmuyor boşluğun, gittin gideli
Yeter artık bekletme, gel dön yuvana

Refah Torlak
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Dua / Bir yar istiyorum Ya-Rab /... Şarkı sözü

“ DUA “

Bir yar istiyorum Ya-Rab gözleri kara
Gözün üstünde kaşları hilâl olsun
Adı filiz, yeliz isterse nihâl olsun
İster mervi, servi ya da iclâl olsun
Gönlüm O güzele kurban helâl olsun
             ***       ***       ***
Yeter ki O bana sadık yar olsun
Yuvamız Refah bir diyar olsun
Ömrüm onunla geçsin ihtiyar olsun
O da benimle mutlu bahtiyar olsun
             ***       ***       ***
Dileğimi kabul et gönder yarimi
Ben de terk edeyim şu serseri halimi
Bıktım uçarı gönlümden bıktım Yarabbi
Tanıyayım artık O aşk denen zalimi

Refah Torlak
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Durma Doldur be Saki... /...  Silme bir Karafaki

' DURMA DOLDUR BE SAKİ '
        ' Silme bir karafaki '

Git dikilme başımda, dertlidir bu tiryaki
Bir büyük daha getir, boşaldı karafaki   / 2

Bu gece......... içeceğim............
Tükenip bitinceye, yıkılıncaya taki      / 2

Sen neyi bekliyorsun, durma, durma doldur be saki
Sen neyi bekliyorsun, sorma, sorma doldur be saki

Aklımdan bir an çıksın, inan değildir vaki
Öyle bir saplantı ki, düşünemem afaki
Söyle senmisin sanki, yoksa benmiyim baki
Bu dünya kime kalmış, gideceğiz illâki

Sen neyi bekliyorsun, durma, durma doldur be saki
Sen neyi bekliyorsun, sorma, sorma doldur be saki

Binbir çeşit mezeyle, donatılsada masa
Unutturur mu sanki, mani olur mu yas'a
Hele birde yanıma, kadim bir dost uğrasa
Mezeyle işim olmaz, yeter, etme sen tasa

Ne kavunmuş ne cacık, ne haydari plâki
Bir dilim beyaz peynir, silme bir karafaki

Bu gece......... içeceğim............
Tükenip bitinceye, yıkılıncaya taki      / 2

Sen neyi bekliyorsun, durma, durma doldur be saki
Sen neyi bekliyorsun, sorma, sorma doldur be saki

Söz ve Müzik: Refah TORLAK / 21 Haziran 2010
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Duygusuz /... TSM formunda Şarkı

“ DUYGUSUZ “

Bir duygusuz yüzünden
Hayatım zindan oldu
Işık saçan gözlerim
Bitmeyen yaşla doldu
        ***       ***
Yıktın beni mahvettin
Kalbimi aldın gittin
Mutluluğu kaybettin
Sanma ki iyi ettin
       ***       ***
Gel desem gelmezsin sen
Duy desem duymazsın sen
Gör desem görmezsin ki
Aşk nedir bilmezsin sen
      ***       ***
Benliğimi sana verdim
Ben nasıl unuturum
Yeşeren O (Filizlenen)  dalları
Ben nasıl kuruturum
Yeşeren fidanları
Ben nasıl unuturum

Refah Torlak
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Dünya Benim Okulum /... İlâhi

“ DÜNYA BENİM OKULUM “   (İlâhi)

Ben acizim bir kulum, Dünya benim okulum
Ne sağımdır, ne solum, Allah yoludur yolum
Ben bir Allah kuluyum, Rab aşkıyla doluyum
Her canlı Allah kulu, Ben kulların koluyum

Mala, mülke, paraya, Harama hiç göz dikmem
Canım çok yakılsa da, Hiç bir canı incitmem
Çizgim O'na doğrudur, Yanlış yolda hiç gitmem
Her şeyim Rab yolun da, Nafile can eskitmem

Dünya değil gözümdeki, Mülk cennet arazisidir
Hak adalet özümdeki, Rabbimin terazisidir
Makbul olan huzurunda, Asl-olan kul mazisidir
Allah yolun da bir Şehit, Ya onun gazisidir

Her canlı kul Fani'dir, Her hali insanidir
Rabbine tam kanidir, Yaşamı Ruhanidir
Ne kıyam ne canidir, Müminler vicdanidir
Belli olmaz Emri-hak, Her kul için anidir

Yalnız O’na yakarır, Yalnız O’ndan beklerim
Dünyalık geçicidir, O’na dır emeklerim
Her kul mutlak buluşur, Ruhu huzur doluşur
Her kulun bir günü var, Ben günümü beklerim

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Düştü de bir Güzel, Gönül bağıma /... Türkü

“ DÜŞTÜ DE BİR GÜZEL GÖNÜL BAĞIMA “

Düştü de bir güzel........., Gönül bağıma........
Hayat zehir oldu.........., Gençlik çağıma........

Yeter şu hasretlik......, Yetti canıma......  of......
Duyupta O güzel........, Gelsin  yanıma............

Yıllardır haykırdım.........., Duyan olmadı...........
Mutluluk denen şey........, Beni  bulmadı..........

Belli ki şu sonsuz......, Çilem dolmadı.....  of....
Tükendi benliğim......., Boşa solmadı..............
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Düşündüren Beyitler & Dörtlükler---1001

Ne sevgililer geçti yüreğimde tuttuğum
Nice aşklar yaşadım, adını unuttuğum

Refah TORLAK  /  RETOR
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Düşündüren Dörtlükler, Veciz sözler & Beyitler 1

Düşündüren Deyişler,  Dörtlükler, Veciz sözler & Beyitler

Ay ışığında ampul, cazibesini yitirir…
İnsan ampulden ışıkta, bir haz da almaz
Tanyeri ağardıkça, ampulü bitirir…
Güneş doğunca ampulün hiç hükmü kalmaz.

RETOR  ©   2015
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EbedDua Yavrulara Hitaben.

Ne desem ki ben size, ne diyeyim? !

Sizler bizi Dede, Nene yaptınız ya…
Allah’ta sizleri Dede, Nene yapsın.

Hem de Torunlarınızın torunlarını,
Okşayıp, avutup, tutup ellerinden,
Gezdirmek zorunda kalın emi.

Anaları Babalarıyla beraber,
Onları da büyütüp evlendirin inşallah.

Dilerim ki Allah’tan…
Gelmişinizin de, geleceğinizin de,
Yuvalarının bereketi daim olsun,
Evlerinden huzur ve mutluluk,
Hiç ama hiç eksik olmasın da…

Varlık içinde, Sağlık ve sıhhatle,
Bilinen, bilinmeyen olası tüm,
Kazalardan, Belâlardan,
Felâketlerden, Hastalıklardan,
Cümle olumsuzluklardan,
Tehlike ve Musibetlerden,

Her türlü Sahtekârlıklardan,
Art niyetli girişimlerden,
Irz düşmanlarından ve de…
Zararlı haşerelerden uzak,

Gelmişinizle, Geleceğinizle
İnançlı, Kaliteli ve Ahlâklı,
Uzuun… Bir ömür yaşayın,

İNŞALLAH… İNŞALLAH.

EMİİİ...

Nam-ı Diğer RETOR.
(Yavrulara Hitaben)
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Ekonomik Zafiyet

©
“ EKONOMİK ZAFİYET “

Boynumuzda pranga, ekonomik zafiyet
Böyle bir yaşantının neresinde afiyet? ..
Gücün varsa saygınsın, erktedir muafiyet
Ne kadar dürüst olsan, fayda etmez safiyet

Yaptırımın yok ise, nasıl olsun emniyet
Boşa gider emekler, boşa gider her niyet
Uzak durur ahali, uzak durur cemiyet
Bu durumda insanda, kalır mı hakimiyet

Refah TORLAK  /  RETOR   19 ağustos 2009
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Ekran Cambazlarına /... (Bir zamanlar Gündemdi, İronik Hicviyeler - 12)

“ EKRAN CAMBAZLARINA “  (Hicviye)

Böyle saf milleti bulmuş, Para kazanır olukla
Söyle sen misin acep, Yoksa bu millet mi kukla
Yeter artık gına geldi, Biraz ara ver solukla
Ekranları kirletirsin, Bu vahim oyunculukla

Artistlikte bir numara, Rolünü İyi yaparsın
Vahim olan kötü örnek, Sergilemen abuklukla
Her gün bir başkasıyla, Raks edersin mutlulukla
Derler meydanı boş bulmuş, Oynar çoluk çocukla

Acep böylemi olur, Halkın gözünde yükselme
Hoşça vakit geçiripte, Can sıkıntısı giderme
Böyle eğlencede olmaz, Böylelere prim verme
Gerçekler ulu ortadır, Değil asılsız bir yerme

Bunlara hiç düşünmeden, Fırsat verenler utansın
Saygı sevgi hak getire, Söyle sen nasıl insansın
Bilinmezmi yaptıkların, Rant için, sen ne kurnazsın
Bari fazla konuşmada, Görenler de adam sansın

İstersiniz bu millet, Bu rollere inansın
Sosyal çöküntüye katkı, Saçmalığa dadansın
Tek oyalayanı O, Millet evde ekrana mahkûm
Zaten derde gark olmuş, Hangi birine yansın

Ne kadar doğru özeli, Gözler önüne serme
Acep ne için sanılır, Ekranlarda boy gösterme
Denir ya arayan bulur, Amaç gündeme gelme
Sanki İş ilânı gibi, Tüm uğraş mesaj gönderme

Tam açık öğretim oldu, Aşklar ekran mektebinde
Ekranda gözler önünde, Hangi el kimin cebinde
Biri her an yedeğinde, Biri dizinin dibinde
Doğru olsa canım feda, Hiç değil ki edebinde

Yaşanan olumsuzluklar, Bir gün karşına dikilir
Kendine malik olanlar, İstikbalinden irkilir
Hiç kimseye bir şey vermez, Zaten bunu herkes bilir
Kime sorsan şikâyetçi, Ama neden seyredilir

Her şey ortadadır ama, Fark edilmez aleniyet
Ekranda çiftler birleşir, Kime kısmet kime niyet
İki'de bir değiş tokuş, Kötü örnek mi meziyet
Yeter artık bir son verin, Yeter millete eziyet

Cambazlar pek çoktur ama, Üstünde oynanan tek ip
Konu çok doğru olsa da, Teşhir yanlış prototip
Temcit pilâvı denir ya, Kısır döngü gidip gelip
Bu iş nereye varacak, Körpe akılları çelip
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Bunlar gına getirdi de, Biz döndük yobazlarına
Gündemi de meşgul etti, Girdi ozan sazlarına
Sen onlardan birisin de, Değil sözüm yalnız sana
Seslenişim, haykırışım, Tüm ekran cambazlarına

Refah Torlak
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Ekran Kaynanası /... (Bir zamanlar Gündemdi, İronik Hicviyeler - 14)

“ EKRAN KAYNANASI “   (Hicviye)
:::::::::::::  TV.Türedisi Semra::::::::::::

Bir yarışma neticesi, Ekranları benimsedin
Her şeyleri bilen sendin, Her şeyleri sen söyledin
Şöyle dedin, böyle dedin, Huysuzluğu perçinledin
Despot kaynana modeli, Tam hakkıyla sergiledin

Ekran sevdası yüzünden, Kendini derde beledin
Aileni parçaladın, Oğlunun başını yedin
Debelendikçe batarsın, Çok mu para desteledin
Çekil artık bir kenara, Biraz pişmanlık hissedin

Halâ hükmeder durursun, Mutlak birini bulursun
İşine gelmeyenlere, Sen hep burnundan solursun
Her şeylere burun sokup, Böyle mutlumu olursun
Sen bu kafayla gidersen, Elbet bir gün kaybolursun

Sana fırsat verildikçe, Sen kendini kaybedersin
Allah yapımcıya akıl, Bizlere de sabır versin
Toparla artık Kendini, Bize teşekkür edersin
Yaptıklarından utanıp, Bir gün mutlak terk edersin
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Elbet Allah'tan Bulurdun...! ...

“ ELBET ALLAH’TAN BULURDUN “

Hiç bakılmadan yıllanmış, arzuhaller sümen’inde
Ülkem çıkmazlara girmiş, Tayyip gemi dümeninde! ...
Millet kaile almaz da, adam, kendi tümeninde
Elbette sonu gelecek, bu izansız küme’ninde

Milleti ikiye böldün, (+) dindar (-) lâik oluşturdun
Genç beyinleri yıkadın, yanlışlarla buluşturdun
En önemli mevkilere, yandaşları doluşturdun
Kendi avenene bile, saçın başın yoluşturdun

Yasalarla hep oynadın, altı yıldır at koşturdun
Muhaliflere kaş çattın, yandaşlarını coşturdun
Talancıya kucak açtın, avenene hep hoş durdun
Yolsuzluğu örtbas ettin, has millete hep loş durdun

O mevki-e yakışmayan, aykırı laflar savurdun
Cumhurluğunu unuttun, sanki padişahlık kurdun
Her şeyini peşkeş çektin, bu güzelim canım yurdun
Bu milletin derdi yeter, sanki bir tek sen kusurdun

Sulta nasıl olsa sende, öyle böyle hep susturdun
Yanlışlarını söyleyen, muhalife kan kusturdun
Ne millete güven verdin, nede bir sözünde durdun
Bu milletin kuşkusu yok, elbet Allah’tan bulurdun

Refah Torlak  /  RETOR

Dipnot:
Şüphesiz ki Allah, adını kullananların ve haşa şirkçilerin değil,
Gerçek Allah sevdalılarının, gerçek sadık kullarının yanındadır, diğerleri de yine O’na
havaledir şüphesiz.
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Elbet Bir Gün Dokunurlar, Gönül Teline

©
“ ELBET BİR GÜN DOKUNURLAR “
::::::::::::  GÖNÜL TELİNE :::::::::::

Ey be gurur abidesi, sen neyin nesi
Sende Allah’ın kulusun, ya daha nesi
Ne bu  olumsuz  bakışlar,  ne bahanesi
Bir gül  düzelsin garibin, bozuk dengesi

Madem kimse yok bomboş, yürek hanesi
Sessizliklere gömülmüş, aşk  teranesi
Hissedeyim atışının, her bir tanesi
İste olsun yüreğimin, malikânesi

Oluversen şu gönlümün, sen bir tanesi………
Sen bir tanesi……… sen bir tanesi……………

Olsan canımdan bir parça, canın canesi……..
Canın canesi………… Canın canesi………….

Havalara bürünen de, sensin bak yine
Bir bakışla soktun beni, yerin dibine
Aç gönlünü mani olma, şu nasibine
Triplerdesin uçarsın, uyar mı dine

Vazgeçerim dersem duyda, kanma yemine
Sözümü tutamam bil ki, dönerim yine
Öylesine müptelâyım, senin sevgine
Sensiz acılar içinde, kıvranır sine

Kara bahtın… kem talihin… Düştüm elinee…
Düştüm elinee………… Düştüm elinee……….

Razıyım her ne olsa da, ben bedelinee………..
Ben bedelinee………… Ben bedelinee………..

Elbet bir gün dokunurlar, gönül teline
Dalar girersin karanlık, aşk tüneline
Sende sevda kuşağını, bağlar beline
Kapılır sürüklenirsin, sevda seline

Ne zannettin şu gönlü sen, söyle sanki ne
Her ne olsa dönüp bakmaz, en güzeline
Dinlemesen de bir kulak, ver gazeline
Geçicidir güvenme hiç, tazeliğine

Kara sevdaya düşmüşsem, ne bedeli…. Ne…
Ne bedeli…. Ne……. Ne bedeli…. Ne……….

Razıyım her ne olsa da, ben bedelinee………
Ben bedelinee………… Ben bedelinee………
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Söz ve Müzik:  Refah TORLAK  /  RETOR
15 Haziran 2009
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Elbet Birgünde Denklerim

“ ELBET BİRGÜNDE DENKLERİM “

Hasret kaldım sevgilime, Tarumarım lime, lime
Boşunadır serzenişim, Şikâyetim kimi, kime
Söyleyemem kötü kelâm, Niceleri gelse dile
Çektiklerim içimdedir, Bihaberdir çevrem bile

Bir kez bağlandım yazımmış, Aldatmam yapamam hile
Sabırla sürer bu halim, Ömür boyu çeksem çile
Düzelir derim beklerim, Umut ile ben şevk ile
Elbet bir gün de denklerim, Huşu ile ben zevk ile
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Eledim unumu, Astım eleği, Artık dert edemem, Kahpe feleği

“ ELEDİM UNUMU, ASTIM ELEĞİ  /  ARTIK DERT EDEMEM, KAHPE  FELEĞİ '

Gençlik rüyalarım bitti, Hayâllere nokta koydum
Ne kırgınlıklar yaşadım, Nice hüsranlara doydum
Ne yaptığımdan nadimim, Nede bir pişmanlık duydum
Sevabımla, Günahımla, Ben de Allah’ın kuluydum
***           ***           ***
Doğruluğu, dürüstlüğü, Ana Babamızdan gördük
Kurduğumuz Yuvayı da, Sevgi ve saygıyla ördük
Nice güzellikler gördük, Biz yalnız harama kördük
Ne bir vefasızlık yaptık, ne arsız, ne de nankördük
***           ***           ***
Allah iki yavru verdi, Sevip okşadık şefkatle
Canımızdan canlar koptu, Büyüttük ne meşakkatle
Türlü olumsuzlukları, Bizde izledik dikkatle
Uzak tuttuk, Hatalardan, Arkadaşça refakatle
***           ***           ***
Ana, Baba, göçüp gitti, Atalar zaten terk etti
İyi kötü güzel günler, Kimler geldi, kimler yitti
Yavrularda uçup gitti, Cıvıl, cıvıl günler bitti
Nasıl geçti anlamadım, Yıllar bizi de eskitti
***           ***           ***
Neler gelip geçti başa, Beynim dura, aklım şaşa
Koca bir ömür harcadım, Emeklerim gitti boşa
Ne uzadık, ne kısaldık, Erdik kemali bir yaş'a
Bir canım Birde cananım, Kaldık yalnız biz başbaşa
***           ***           ***
Yarım asır geçti artık, Çok azaldı yok zamanım
Ona buna harcayamam, Çok kıymetli her bir anım
Tutunacak dallar kırıldı, Bomboş kaldı her bir yanım
Kaldık yalnız biz başbaşa, Bir canım birde cananım / Hanım
***           ***           ***
Demek Nasip bu kadarmış, Bizide göç telâşı sarmış
Gördük bizde yer yüzünde, Nice boş uğraşlar varmış
Anlamsız bir hırsla geçen ömürden, Kim ders çıkarmış
Onca mal mülk, para, şan, şöhret, Kimi kurtarmış
***           ***           ***
Hayâllere veda ettim, vazgeçtim, Giymeden ecel yeleği
Helâl ettim her emeği, Bilirim öp derler, bükemediğin bileği
Unuttum artık, Biraz huzurdan başka, Her bir dileği
Eledim unumu, astım eleği, Artık dert edemem kahpe feleği
Eledim unumu, astım eleği, Artık dert edemem kahpe feleği
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Elimde Değil

“ ELİMDE DEĞİL “

Bir gün olur size veda edersem
Vakitli vakitsiz çeker gidersem
Nasip olup son kez bir ALLAH dersem
Kınamayın beni elimde değil
***       ***       ***
Burukluk  veren bir veda olsada
Sesimiz kubbede seda olsada
Benliğim sizlere feda olsada
Kınamayın beni elimde değil
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Emanetim /... Temenni ve Nasihat içerikli bir şiir

“ EMANETİM “

Uzun olsun ömrünüz, Sizler çekmeyin çile
Açık olsun bahtınız, Bir ömür düşmeyin dile
Hiç yoklukta görmeyin, Bir tek gün bir an bile
Dünya nimetlerini, Tadın mutluluk, zevk ile
                 ***           ***           ***
Nadide Çiçektiniz, Kıyamadım sizlere
Nasıl sahip oldum ki,Yüzümde derin İzlere
Sizin için çile çektim, Sizlerle mutlu oldum
İnanın ki mutlu görmek sizi, yeter bizlere
                 ***           ***           ***
Yetmedi de şu yaşam, Koskocaman bir ömür
İnanın ki ben halâ, Doyamadım sizlere
Emanetim söylenen, Hep Hayırlı sözlere
Emanetim Yalnızca, Müşfik bakan gözlere
                 ***           ***           ***
Yıllardır süre gelen, Aydınlığı karartmayın
Olur olmaz şeylerden, Bir mana çıkartmayın
Çiçek gibidir onlar, Goncadır, Gül gibidir
Üzmeyin sakın emi, Soldurup sarartmayın
                ***           ***           ***
Şefkati çok görmeyin Huzursuzluk yaratmayın
Alışık değildirler, Yokluğumu aratmayın
Doğruluk, güzellikler, vazgeçilmez onlar için
İnsancıl duyguları, Bir kenara atmayın
               ***           ***           ***
Sevgiyi ve şefkati, Hiç elden bırakmayın
Rızkınıza razı olun, Haramlara bakmayın
Fırsatta bulursanız, Şimşek olup çakmayın
Yanlışlara yönelip, Sakın ola sarkmayın
               ***           ***           ***
Sakın ha kin tutmayın, Aklınıza takmayın
Bir zarar görsenizde, Siz canları yakmayın
Hep İyilik düşünün, Kafalara kakmayın
İnsanlığa saygı duyun, Yanlışlara akmayın
               ***           ***           ***
Yetmedi de şu yaşam, Koskocaman bir ömür
İnanın ki ben halâ, Doyamadım sizlere
Emanetim söylenen, Hep hayırlı sözlere
Emanetim yalnızca, Müşfik bakan gözlere
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En Değerli Hazine / (1)

En değerli hazine topraktır,
Her insan ve her canlı toprağa muhtaç ve toprağa tutsaktır
Toprak türlü şekillerde bizleri doyuran,
Bir geçiş sürecidir, bir köprüdür dünya ile ahreti ayıran

Toprak can alır, toprak can verir,
Evet toprak cansız alır, canlı verir, cansıza can verir
Toprak her şeyi saklar, toprak bir alır, bin verir,
Toprak renk verir, toprak tat verir
Toprak bereket verir, toprak su verir ve
Daha, daha yeryüzüne neler, neler gönderir
Toprak yer kabuğudur, toprak arazi, toprak vatandır,
Toprak içinde neler, neler yatandır

NEDENMİ EN DEĞERLİ HAZİNE:

Belki, nice bayrakların korunabilmesi için verilen canın,
Belki de yere düşmemesi için nice sancağın
Farkında mısın, gezdiğin dolaştığın yerlerde bastığın,
Çiğneyip geçtiğin, Nice bedenin, kolun, bacağın
İşte bu, bu toprağın zerreciğinde bile gizli olan,
En değerli hazinedir, bu topraklarda bulacağın
Can borcunu en şerefli şekilde edadır,
Bu topraklarla birleşen şühedadır,
Biraz düşünürsen anlayacağın
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En Kutsal Kelime /... ANNE

Yüce Allah’ım ve
Resulü Hz. Muhammed (SAV)  efendimizden sonra, ilk aklıma gelen
En kutsal kelime

ANNE

En içten, en yürekten zikredilen
Tek kelime
ANNE

Riyasız,
Karşılıksız,
Seven,
Sevilen,
ANNE

Her korkumda, her irkilişimde
Her canım yandığında ağzımdan çıkan
İlk kelime, ANNE

Üzerime çullanan karabasanlardan,
Rüyalarıma doluşan
Kâbuslardan fırlayarak uyandığımda,
Canhıraş Haykırdığım
Tek kelime ANNEEE

En güvenli limanım
Sığınağım, dayanağım
ANNEM

Doğuran,
Besleyen,
Büyüten,
Yetiştiren,
Öğreten,
ANNE & ANNEM

Canıma can katan
Canımdan pare
Derdime çare
ANNEM

Her duyuşta, her okuyuşta
İçimi titreten kelimeler

ANNE ve ANNEM

Yıllarca yüzüne söylediğim
Şimdi gıyabında telâffuz ettiğim
Ama yürekten hissettiğim,

ANNE……..
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ANNEMMM……
MELEK ANNEM................

Refah TORLAK  /  RETOR
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Enayi  /... Hicviye

“ ENAYİ “ /… Hicviye

İçten içe dağılmış, kendini sanır şayi
Her sözünde pot kırar, sanki salaklık bayi
Kafasının içi boş, beynini etmiş zayi
Mecnundur o dolanır, arar durur enayi

Öyle ballı anlatır, sanırsın ki bir dahi
Tabii etkileyecek, söylenenler şifahi
Aslında palavradır, zannedersin hep sahi
Ha babam ahkâm keser, ama hepsi de vahi

Hiç ciddiyet arama, her hali cıvık mayi
Kalbini bilemem de, tavırları havai
Bol keseden dağıtır, palavrada pek ahi
Onca emek verse de, boşa gider Mesai

Refah TORLAK  /  RETOR  27. Mart. 2010

Şayi = Kaplayan, kapsayan, yayılmış,
           Yaygın, şamil, şümullü
Mayi = Sıvı, likit, akıcı, eriyik, selis,
            Seyyal, mahlül, solüsyon
Vahi = Abes, anlamsız, nafile,
            Saçma, yararsız,
Ahi = Eli açık, cömert,
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Er geç Yok olacak Beden / Tasavvufi Şiir

“ ER GEÇ YOK OLACAK BEDEN “

Yaşananlar zaten geçmiş, Nedir ki şu ahir denen
Kim kalmış ve ne kalmışki, Sahiplenip benimsenen
Ne bir eksik ne bir fazla, Nasibincedir hep yenen
Öyle bol Rabbin İhyası, Hiç bir şey yok esirgenen
                     ***           ***           ***
Yalnız bize haber yoktur, Kalan zamandan bilinen
Ömre tarih biçilmiyor, Ne bir gün, ne ay ne senen
Boşunadır tüm çabalar, Boşunadır irdelenen
Farkında olmadan koşup, sona varmaktır bilmeden
                    ***           ***           ***
Bir an dur ve biraz düşün, Yalnız benmiyim hisseden
Hani nerde ataların, Nerde ceddin, nerde deden
Her kim her ne olursan ol,  Bir gün olacaksın giden

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ergenekon Teranesi...! ...

“ ERGENEKON TERANESİ...! ...“

Hinlik, cinlik ve uygunsuz, her maksadın bahanesi
Bol,bol kullan, o’da olsun, yolsuzluğun meyanesi
Gündem değiştirme için, güzel kılıf daha nesi
Olumsuz icraatlara, eşsiz kamufle perdesi

Tabii dillerinden düşmez, Ergenekon teranesi

Dolup,dolup taşar böyle, kurnazların kâr hanesi
Gün gelir onlara rastlar, elbette bir kar tanesi
Haramzade midesinde, gariplerin ianesi
Nasıl olsa ele geçti, fırsatın en şahanesi

Tabii dillerinden düşmez, Ergenekon teranesi

Bunların ipini sermek, yazarlığın merd’anesi
Bir anda kafana iner, Ergenekon merdane’si
Yalakalık, şerefsizlik, saf destekçi en nanesi
Bunlardan ne umarsın ki, beklenen O ferda nesi

Tabii dillerinden düşmez, Ergenekon teranesi

Refah Torlak  /  RETOR     01 Mayıs 2009

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Eski Dostlar Hiç Düşman Olurmu Gardaş

ESKİ DOSTLAR HİÇ DÜŞMAN OLURMU GARDAŞ

Üstatlar atışır, Sazda tel kaşır
İçinden geçenler dille yarışır
Doğrudan yanadır, sanma laf taşır
Gönüller doğruya elbet alışır

Neden güzelliklere, Fitne karışır
Yanlış anlaşılmalar, Bir gün arışır
Gönül kırgın olsa da, Mutlak barışır
Elbet kucaklaşır dost, Elbet sarışır

Oturdum yanınızda, kurarım bağdaş
Anlayış göstermeyen, olamaz çağdaş
Refah der ki, maziye, dön de bir dolaş
Eski dostlar hiç düşman, olur mu gardaş

RETOR

Üstatların üstadı iki yürek adamı, Dost  ozanlar
Mikdadi / Mikdat  BAL  ve Coşari / İbrahim COŞAR  arasındaki bir atışmaya ilaveten
yazdıklarımdır. (Sn. Coşariye yorum olarakta eklemiştim)
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Evet mi? ... Hayır mı? ... = Şer mi? ... Hayır mı? ... /... Referandum'a dair

Evet mi? ...
Hayır mı? ...
=
Şer mi? ...
Hayır mı? ...

Sakın unutma oy'un
Ya Hayır'dır yada şer
Aklına malik olur
Beyni olan her beşer

Kimi yalanlar döşer
Kimi maziyi eşer
Kimi sabırla bekler
Beyinsiz tas'a işer

Refah Torlak  /  RETOR
07. Eylül. 2010
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Evlât

“ EVLÂT “

Besleyip büyütüp, Ömür veresin
Onların uğruna, Güller deresin
Varını yokunu, Öne seresin
Bir ömür bekle ki, Hayır göresin

RETOR
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Ey Millet... Sahip Çıkın Kiyasete

*EY MİLLET…

Sahip çıkın Kiyasete…
Hiç karışmam Siyasete
Benim sözüm Riyaset’e
Ama… Tekil Riyasete
*
EY MİLLET…
*
Katakulliciye değil
Dürüst’e saygıyla eğil
Her şeyde kafadan zeyil
Anlamadan… Etme meyil
*
EY MİLLET…
*
Önce bu millete saygı
Her gelen atar bir yaygı
Herkeste bir kuşku kaygı
Kalksın üstünüzden baygı
*
EY MİLLET…
*
Özgürlüğüne sahip çık
Yetki verip olma kaçık
Ülke sıvandı hep balçık
Her şey ortada net açık
*
EY MİLLET…
*
Hain asla değil layık
İstersen ortak ol da yık
Unutma… Olmazsan ayık
Batmaya mahkum bu kayık
*
Nam-ı Diğer; RETOR
*
(01. Mart. 2017 Referandum arifesindeyiz.)
*
Kiyaset = Akıl, Algı, Mantık, Zihin, Beyin, Bilinç,
Riyaset = Başkanlık, Reislik, Direktörlük, Yürütme,
Zeyil = Ek, Eklenti, İlave, (Sonradan ilave)
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Ey Toprak

“ EY TOPRAK “

Nice kıymetli bedenleri aldın, Nice beyinleri kattın bünyene
Elbette beni de alacaksın bir gün, ama asla kızamıyorum sana
Çünkü, çünkü nankör değilsin, aldığınca da verirsin
Hatta daha fazlasıyla türlü, türlü bir alırsın bin verirsin
Islanırsın sen erirsin, kurur kendine gelirsin
Suyu içer görünürsün süzer bize gönderirsin
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Eyleme Rabbim Eyleme /... İlâhi

“ EYLEME RABBİM EYLEME “   (İlâhi)

Dünya nimetine dalıp, Kendin rehavete salıp
Duçar olup, yanlışları, kapanlardan eyleme
Haramları örnek alıp, Hattâ muallâkta kalıp
Gaflet ile hak yolundan, Sapanlardan eyleme

Şeytana ruhunu satıp, Helâle haramlar katıp
Servet ile dünya malı, Yapanlardan eyleme
Ona buna, para pula, Mala mülke ve çapula
Kul olup ta kula haşa, Tapanlardan eyleme

Unutup Ata özünden, Vazgeçenlerden tözünden
Nuru gitmiş kem gözünden, O ilâhi hak sözünden
Gecenden gündüzünden, Eş dost ve gönül gözünden
Rabbim menfaat yüzünden, Kopanlardan eyleme

Meyledip dünya malına, Sarınıp kral şalına
Garip, yetim, kul hakkına göz, koyanlardan eyleme
Kuyu kazıp, onu bunu, Soyanlardan eyleme
Rabbim haram lokma ile, Doyanlardan eyleme

Asılsız, nursuz, nifak, Yayanlardan eyleme
Sıkışıp dili yalana, Kayanlardan eyleme
Haşa emirlerin hiçe, Sayanlardan eyleme
Gafletten bir musibetle, Ayanlardan eyleme

Eyleme Rabbim eyleme, İbadetimden eyleme
Onca ibretleri görüp, Bir ders çıkarmak için
El açıp yalvarmak için, Huzuruna varmak için
Yüz sürüpte sarmak için, Sen yolundan eyleme

Eyleme Rabbim eyleme, İbadetimden eyleme
Bir tek sana bel bağlarım, Ben çağlarım senin için
Verdiğin can soluk niçin, Ben ağlarım için, için
Haşa soluk alasım gelmez, Sana kavuşmak için
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Fatihayı Okuyan Dost Uzaklaşır

“ FATİHAYI OKUYAN,
                 DOST UZAKLAŞIR “

Gün olur ki bir çukur, kabir kazılır
Bir mermer taşına da, adın yazılır
Şevk özenle kurduğun, düzen bozulur
Bil ki dünyada boşa, gezip tozulur

Geride kalanların, safta dizilir
Anılara dalınır, bir an gezilir
Yürekler dağlanırda, ciğer ezilir
En duygulu anlardır, hasret sezilir

Varsa ardında kalan, eş dost üzülür
Hayaller denizinde, bir an yüzülür
Bir var bir yokmuş diye, dudak büzülür
Kandan candan gözlerden, yaşlar süzülür

Fanilik biter artık, ahir yaklaşır
Son yolculuk cemaat, omuzda taşır
Bedenin o toprakla, bir kucaklaşır
Fatihayı okuyan, dost uzaklaşır

Bedenin toprak sarar, yüz göz bulaşır
Bir sessizlik çökerde, sin kuytulaşır
Herkes terk eder yeni, dostlar ulaşır
Hoş geldin dercesine, neler dolaşır...! ...

Refah Torlak  /  RETOR
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Fırsatçı Harami /... Hicviye

“ FIRSATÇI HARAMİ “  (Hicviye)

                Türlü entrikalar yapar, Allem eder de göz boyar
                Edindiğine şükretmez, Ona buna hep göz koyar
                İmkân yakalamasın hiç, Önüne geleni soyar
                Ufak tefekle yetinmez, Ne kanıksar, nede doyar

                Fırsat buldumu garibin, Yapışırda Ensesine
                Ne bir vicdanı sızlar, Ne kulak verir sesine
                Ortak olur her şeyine, Mal mülküne, kesesine
                Müptelâdır vazgeçemez, Gelsede son nefesine

                Ezik garibi buldun mu, Hemen gözdağı verirsin
                Seni fırsatçı harami, Nasıl da diş gösterirsin
                Senin ahvalin Ortada, Görgüsüzlük ve yüzsüzlük
                Sen kendini ne sanırsın, Asıl sendedir güçsüzlük

                Kan emici hin, yarasa, Azgın vampir, kene, sülük
                İstese de Düzelemez, İçe işlemiş kötülük
                Millet sessiz, dingin diye, Sanma sende var üstünlük
                Karşına bir adam çıksa, Saltanatın tek bir günlük
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Fillerde Beste Yapardı /... Hicviye

“   FİLLERDE  BESTE  YAPARDI   “

Hani, nerde yüreğin derinliklerinden kopup gelen yaşanmışlıkların, duygu  dolu ifadeleri
Nasılda doldurdu kulaklarımızı toplama sözlerin, mikslenmiş ezgilerin  anlamsız
nağmeleri
Yılların eskitemediği eserlerin en şahaneleri, meze olup ta bir, bir  dolaşırken
meyhaneleri
Mikslenmiş bilgisayar ürünleri dolduruyor, müziği müzik olarak dinleyen  gerçek
haneleri
                      * * *                     * * *                     * * *
Hani, nerde sılaya özlem çekerek dolaşırken yazılan sözler yad ellerde,
                              isimsiz ozanların yüreğinden dökülen nağmeler nerde
Hani nerde duygu seline kapılıp, boğulmak üzereyken kasvetli yüreklerde,
                                                         nerde O dillerden dökülen eserler nerde
Bir başka lezzet vardı, güfte ve bestelerde, hiciv ve nüktelerde, tüm  ifadelerde,
                                                       hasret ve özlem dolu, aşk'a methiyelerde
Nerde O mutluluk kokan sevgi ve coşku ifadeleri, O gizli serenatlar nerde,
                       bir başka haz verirdi dinlerken her seferde
 * * *                     * * *                     * * *
Buram, buram yaşam kokan eserlerde, türlü gönüllere tercümanlık  ederlerde,
                                        Ya  teselli  bulunur, yada  çare  olurdu  her  derde
Neşe de onlardaydı sitemlerde, O sonsuz sevgilerde, acılarda, kederde,
                                                             hani nerde O büyük ustalarımız nerde
Biliyorum, ya çaresiz sıkışıp kaldı tozlu defterlerde,
                                               Yada haps'oldu küskün ve suskun gönüllerde
Evet, ne yazık ki artık toplama sözlerin, ezgilerin,
                                         mikslenmiş bilgisayar ürünleri dolaşıyor dillerde
İnsanın içine işleyen manâlı sözler, hisli tınılar, kayboldu çığırtkan zillerde,
Bilgisayar kullanabilseydi eğer, Fillerde beste yapardı, fillerde
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Gaflet Dalâlet

“ GAFLET DALÂLET “

Bilerek bilmeyerek, olurda alet
Soysuza hainlere, eder delâlet
Bil ki böyle oluşur, olumsuz halet
İşte budur cehalet, gaflet dalâlet

Üstüne alma ama, istersen mal et
İçine işlemişse, miskin atalet
Aklın başına devşir, sorunu hallet
Gerçekleşir ilâhi, yüce adalet

Refah TORLAK  /  RETOR
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Garabet Siyasa Hicviye

“ GARABET SİYASA “ Hicviye

Bu ne garabet siyasa
Memleket oldu piyasa
Haramilik, ahlâksızlık
Her şeye bağlı bir kasa

İşte tekrar söylüyorum
Üzerine basa, basa…
Sözde Müslüman harami
Yer yer doymaz tıka basa

Ne güvenilecek yasa…
Ne de başvuracak masa
Bu milletin hali vahim
İlahi yargı olmasa

Refah TORLAK
04 Mart 2017
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Gariban Aşık

“ GARİBAN AŞIK “

Garibin yürek olur,  gönül bahçesi
Yürekte güller açar, kokusu dosta
Usulca verilirde, sessiz yol alır
Gönülden gönüllere, gizli bir posta

Bir umuttur, emekler, uğraşlar fosta
Kurduğu hayallerle, tel sayar postta
Zorlu bir hasımdır o, başa çıkmak güç
Hayat mücadelesi, onca kaosta

Üzerine gezdirir, azıcık sosta
Günlerce talim eder, kuru bir tosta
Kim bilir neler düşler, o kör nefiste
Haftalık yetmiyor ki, ne yapsın usta

İçime harlı ateş, düşmüştür usta
Garip aşkı ne yapsın, sen söyle usta
Aklından geçer gözü, yoktur kıyasta
Sen bari şu halime, gülme be usta

Geleceği karanlık, dolanır pusta
Uykusuzdur geceler, yüzer kâbusta
Söz sahibi değil ki, hiçbir hususta
Garibanda aşıktır, gülme be usta

Refah TORLAK  /  RETOR
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Garibim Nereden Bilsin /... Hicviye

“ GARİBİM NEREDEN BİLSİN “  /… Hicviye

Biri aksa beşi kara, millette dermansız yara
Koca devlet çaresizse, bu yarayı kimler sara
Rant savaşları hızlanmış, hadi gel de hizmet ara
Sulta eline geçti ya, odaklanmış hep çıkara

Baştakiler bana neci, vatandaş olmuş fukara
Kasaları boşaltmışlar, hani nerde, nerde para
Garibim nereden bilsin, el açtığını naçara
Dirayetsize oy vermiş, düşünürler kara, kara

Refah TORLAK  /  RETOR
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Garip Palas

“ GARİP PALAS “

Kâh-i vurmak isterim, kendim dağlara
Kâh-i niyetlenirim, canıma kast’a
Açlığım değil yıkan, yüreğim hasta
Bir tebessümdür bana, baklava pasta

Bir gün değil benliğim, her zaman yasta
Umutla yaklaştığım, herkes halâsta
Terk edip yaşantımı, bıraktım rast’a
Bilirim çare yokta, gönlüm havasta

iki kütük üstüne yatmış kalasta
Bir somun kuru ekmek, bir çorba tasta
Kimleri ağırlarım, hayal terasta
Gönlümün sarayı o, garip palasta

Refah TORLAK  /  RETOR

Halâs =  Başından savma, savuşturma, atlatma
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Geç Kalmışım

“ GEÇ KALMIŞIM “

Hep hayâl etmekle,
Ulaşma çabası içinde geçti, Yarım asırlık ömrüm
Ne yazık ki bir ileri bir geri, Hep mehter yürüyüşüyle
Geç kalmışım evet geç,
Birden bir sis perdesi belirdi önümde
Anladım ki gözlerim buğulanmıştı
Bir gün aniden kapım çalınınca anladım
Ulaşamadığım elde edemediğim düşlerimin son bulduğunu
Hepsinin benim için bir hayâl olduğunu
Oysa ki hayat O meçhule giden yolda bir lokomotif gibi
Sonsuz enerjiyle Ne güzelde sürükleyip duruyordu beni
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Geçici Ne Oldum Delisi Haramzadeye...1

Nedir bu kadar ah alma
Katakulliler oy çalma
Ülkenin hali ortada…
Bırak daha da alçalma
*
Yeter artık korku salma
Şımarıp gaflete dalma
Dünya imtihan yeridir
Dikkat et sınıfta kalma
*
Böbürlenip hava atma
Halktır unutma seçici
Bulunduğun makam değil
Altında koltuk geçici
*
Yaşadığın an geçici
İşgalinde han geçici
Belki farkında değilsin
Taşıdığın can geçici
*
RETOR.
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Geçip Gidiyor Ömrüm /... Şarkı sözü

“ GEÇİP GİDİYOR ÖMRÜM “

Koca bir boşluktayım
Yakıtsız uçak gibi
Rüzgara kapılıpta
Savrulan yaprak gibi
        ***       ***
Karşım da bin bir hedef
Ulaşmak bir an gibi
Tam isabet etmişken
Kaybolur serap gibi
        ***      ***
Geçip gidiyor ömrüm
Hep arayış için de
Her şey düşümün aksi
Her şey başka biçimde
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Gel, Gelde, Sen Kendin Gömül

“ GEL GEL DE SEN KENDİN GÖMÜL “

Kurbanlık koyunun masum teslimiyeti gibi melül, melül
Yüzüne bakıp, çaresizce, Yürek sızısıyla hislendi gönül

Aşkımızın ortak katili olduk, İşte, Sonunda öldürdüm seni
Kabrin, yüreğim oldu ve çok derin kazıldı, haydi gel gömül

Bir hışımla kazdım, gel gir, Kanınla canınla istedim dökül
Ama, Ellerim varmıyor hiç, seni gömmeye, yapamıyorum

Madem suç ortağıyız yardım et, hazır üstüne dikeceğim gül
Açık ve bekliyor halâ, Haydi gel, gel de sen kendin gömül
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Gelen Gideni Mantığı /... Hicviye

“ GELEN GİDENİ MANTIĞI “   /… Hicviye
...........  Acı acıyı, su sancıyı misali  ………..

Hiç düşündünüz mü neden, olumsuzluk gelişiyor
Olaylar ardı ardına, gündem çabuk değişiyor
Dün başkaydı, bugün başka, ifadeler çelişiyor
O gururlu dimdik başlar, birer, birer eğişiyor

Doğru sözlü dokuz köyden, hizipleşip itişiyor
Aynı safta dizilenler, birbiriyle çelişiyor
İzansızlar hep kol kola, bak nasılda bitişiyor
Hırsız soysuz birbiriyle, görün nasıl sevişiyor

Nice kazanlar kaynıyor, türlü yemekler pişiyor
Nasıl sabreder ki insan, artık yüreği şişiyor
Soyguncular el üstünde, vicdansızlık gelişiyor
Eceli gelmiş, Camiye, temiz duvara işiyor! ...

Devletin malı denizmiş, götürmeler depreşiyor
Sanki savaş kazanmışlar, ganimeti üleşiyor
Bunalımda ki milletin, yaralarını deşiyor
Yükü vatandaş sırtlanıp, yoksullukla güreşiyor

Vermeyenler günahsızda, oy veren burun sürtüyor
Ahlâksızlar olayları, boşuna mı köpürtüyor
Nasıl olsa örtbas diye, suçlar suçları dürtüyor
Peş peşine yığıldıkça, birbirlerini örtüyor

Refah TORLAK  /  RETOR

Netice:  Yenisi eskisini, yolsuzluklar yolsuzlukları,
Zamlar zamları unutturarak, tüm olumsuz icraatlar
Gelen gideni aratır, acı acıyı, su sancıyı mantığıyla sürüp gidiyor,
Bakalım nereye kadar bekleyeceğiz  ve göreceğiz inşallah..! ..
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Gelinim Olurmusun Evi /... (Bir zamanlar Gündemdi, İronik Hicviyeler - 6)

“ GELİNİM OLURMUSUN EVİ “
Bir Kaynana.! .. Bir Gelin.! .. adayı

Bir garip aklı evvel, Bir kaynana adayı
Birbirine katıyor, Evdeki her odayı
Ondan geri kalmayan, Bir de gelin adayı
Varında siz düşünün, Evdeki şamatayı

Kaynana sesleniyor..! ..

Ne Tatlısın sen cansın, Sen ne güzel insansın
Biraz zaman geçince, Hakaretler ver yansın
Daldan dala atlarsın, Suçlarını katlarsın
Ben karşına çıkınca, Çatır, çatır çatlarsın
             ***           ***           ***
Gelinim olurmusun, Belânı bulur musun
Daha sözü kesmeden, Kayboldu ar namusun
O dozunu aşınca, Halk'ta sabır taşınca
İş sona yaklaşınca, Oylar düşüp şaşınca
             ***           ***           ***
Semra hemen çark eder, Kötülüğü terk eder
Yerden yere vurduğu, Oğluna eşlik eder
Tüm millet hayretlerde, Semra hep yanar döner
Aman altınlar kaçmasın, Zorda olsa, evet der
             ***           ***           ***
Paranın yüzü sıcak, Sen sinem’e aç kucak
Bu fırsatı kaçırma, Kandır yine çabucak
Ödüller çok kıymetli, Başkasının olacak
Yarışma da bitiyor, Nasıl tütecek ocak
             ***           ***           ***
O bir klinik vaka, Metazori her caka
Dedik ya aklı evvel, Yetişir her bucak’a
Sinem aklını kullan, Amin de olacak’a
Eline bir düşersen, İncir diker ocak’a

Ve işte nihayet, O İlâhi adalet.........

Bitti üç aylık saltanat, Kaynanalık zor bir sanat
Ele, yüze bulaştırıp, Eve doğru taktın kanat
Bu ne riya, bu ne İnat, Bu anlayış artık bayat
Gelin, koca, nene gerek, Sen git evde oğlunla yat

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Geliş Gidişin Sebebi Başlangıcı  /... Hicviye

GELİŞ VE GİDİŞİN SEBEBİ BAŞLANGICI..! ...

Kimine dağılır rant, kimisine boş çekler
Vaade vaat ekler, sonra gider pinekler
Oltayı da attı ya, oturur sonuç bekler
Dizilir ihaleler, çıkar oynar köçekler

Fırsatçıya gün doğar, varken saf dümbelekler
Peş peşe takılırlar, kuyruk olur tüm kekler
Sonra uykuya dalar, uçuşur kelebekler! ...
İcraat başlayınca, itekler de itekler

Gafildir kucak açar, kudurur tüm köpekler
Çekirgenin misali, sonunda böyle tekler
Bir,bir sütten kesilir, süt veren tüm inekler
Ülke sütliman olur, uçuşur kelebekler! ...

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot: Sebepsiz hiç bir şey olmaz şüphesiz.
Her şeyin bir nedeni vardır ve her gelişin de
Gelişine yakışır bir gidişi olur öyle değil mi? ...
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Gençliğe Nasihat.. /.. O Sessiz Mahalleler

“ GENÇLİĞE NASİHAT  /  O SESSİZ MAHALLELER “

Yine yalnız kaldım, aldım yine başımı ellerimin arasına, düşüncelerimle baş başa
Hayat acımasız, bakmıyor hiç kişiye, ne göze, ne kaşa, ne O gözlerden  akan yaşa
Mahkum doğmuşuz bir kere, bir lokma ekmek, bir yudum su, bir kaç kap  aşa
Öylesine alışmışız ki, bu zor savaşa, daldık mücadeleye, feleğin elinde  olduk maşa
                        *   *   *                *   *   *                     *   *   *
Kimi mal mülk para peşinde, kimi ekmek telâşında, talim eder üç beş  kuruş maaşa
Bin bir türlü engel doludur yaşam, nasıl geldik ki bu yere, nice engelleri  aşa, aşa
Anlamsız bir telâş içindeyiz, bir koşuşma, bir debdebe, bir hengâme, bir  temaşa
Hayat zaten mücadele, kanaatkâr olmak yeter, nedir bu hırs, nedir ki bu  karmaşa
                      *   *   *                *   *   *                     *   *   *
Ne olur bir son verilse, doymak bilmez nefsimizdeki, bu gereksiz, bu  anlamsız savaşa
Bir esnaf, bir emekçi, bir memur, hatta reisicumhur,
                                                 Olsan da en yüksek mertebede bir paşa
Git  te gör O sessiz mahallelere, hani nerde O debdebe, O hengâme,
                                                            bak bakalım, hani nerde O temaşa
Bütüün çabalar boşa, yine döneceksin sonunda sende elbet naaş'a,
                     kalacaksın üstünde bir öbek toprak ve başındaki bir taşa
İşte bizde geldik farkına bile varamadan koşa, koşa
                                     Yarım asırı devirdik, ulaştık tam elliüçüncü yaşa
İster mutlu, doğru, İster pişmanlıkla, nasıl yaşarsan yaşa
                     başını vursan da taştan taşa, dönmek mümkün mü başa
İster ağla kaçan fırsatlara, İster boş geçen zamana, akılsız  başa
                                     Gençliğini geçirdin, şimdi, yaşayabilirsen yaşa
Yalnızca bir sitemdir bu kendime, İsyan değil bu, haaşa
            nasılsa son geliyor, ne gerek var aceleye, ne gerek var telâşa
İster gülerek, İster ibretle okusun her okuyan, İsterse hayretle, şaşa, şaşa
                             yeter ki gençliğin kıymetini bilsin, önem versin her yaşa
Zamanı boş geçirmesin ama, değerde vermesin fazla mala mülke, para  pula ve aşa
                        İmkânsız, kâr etmiyor, Ne itibar, Ne şan şöhret, Ne şaa şaa
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Gençliğim /... Şarkı sözü

“ GENÇLİĞİM “

Nerde güzel günlerim
Gençliğime ne oldu
Bilmem boşmu bıraktım
Gönlüme hicran doldu
          ***       ***
Gülüm açacak dedim
Tomurcuk iken soldu
O koskoca bir ömür
Bilemedim ne oldu

Refah Torlak
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Gereksiz Korna Hicviye

“ GEREKSİZ KORNA “ Hicviye

Kullanma gereksiz korna
Düşün, nedenini sorma
Millet gürültüden bıkmış
Meşgul beyinleri yorma

Yontulamamışsan eğer
Sana gerekir bir torna
Eğer ki uymam diyorsan
Elbet uydururlar norm’a

Refah TORLAK
04 Şubat 2017

Yontulmak = Öğrenmek, Bilgilenmek, okumak,
Ezberlemek, alışmak,

Norm = Kural, nizam, kaide,

Refah Torlak
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Gına Geldi Bu Millete /... Bir zamanlar gündemdi, İronik Hicviyeler - 27)

“ GINA GELDİ BU MİLLETE “   (Hicviye)

İlgi, reyting kaygısıyla, medya gücü açtı yolu
Sinemle kaynana Semra, Tülin, Selma, Banu, Ahu
Gına geldi bu millete, Bitmedimi daha Yahu
Yeter olsun bir son bulsun, Duyan yokmu bu sesi huu

Biri biter biri başlar, Reyting için bu savaşlar
Onlar birbirini taşlar, Sonucu milleti haşlar
Biri öncü olur mutlak, Olumsuzları tıraşlar
Bu moda da bir gün biter, Elbette diner yavaşlar
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Gitmek Farz Olmuş /... Hicivkâr Şiir

“ GİTMEK FARZ OLMUŞ “

İnsanlar kendi evinde, kiracı olmuş
Her türlü uygunsuzluk, baş tacı olmuş
Falcılık, üfürük, her şeyin ilâcı olmuş
Bu nasıl iş bir türlü, anlayamadım
Kadınlar ne ola ki, erkekler bacı olmuş

Kardeşler kardeşe, kin saçar olmuş
Yarenler sohbetten, hep kaçar olmuş
İnsanlar biribirine, el açar olmuş
Görüp de yazmakta yetmiyor amma
Ne gelir elden, bu can da naçar olmuş

Yaşamak stres yükü, kod acı olmuş
Terziler değişmiş, adı modacı olmuş
Daire de söz sahibi, artık odacı olmuş
Herkes darboğazda ama, hiç geri kalmaz
İçmeye su bulamayan, viski sodacı olmuş

Gerçek denilen sözler, hep gaflık olmuş
Dürüstlük ve sadakat bir saflık olmuş
Centilmenlik iyi niyet, tuhaflık olmuş
Televizyon, bilgisayar,  çıktı  çıkalı
Kitaplar hiç okunmadan, sahaflık olmuş

Güzelim methiyeler, dil yarası olmuş
Sanat ve sanatçılık bir yüz karası olmuş
Değer verilen insan değil, parası olmuş
O eski konaklar, dönmüş siteye
Yemyeşil bahçeler, sokak arası olmuş

Adalet menfaate, göz yumar olmuş
Gençliğin başı bozuk, tarumar olmuş
Daralan gaip’ten, Hep umar olmuş
Gelecek beklentisi, şans oyunları
Piyango, loto, toto ve kumar olmuş

Kocamış beygirler, sanki tay olmuş
Esnafın, sanatkarın, hakkı zayolmuş
Orta direk memur, işçi, hali vay olmuş
Eski alışkanlıklar da şimdi değişmiş
Kola Hamburger yemek, kahvaltı, simit çay olmuş

Derdime ortak kalemim, bir de saz olmuş
Bu hiciv, bu nükteler, kime arz olmuş
Değişmiş anlayışlar, başka tarz olmuş
Alışamadığım böylesine, garip dünyayı
Terk edip te gitmek, artık farz olmuş
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Gitti Buşt, Geldi Obama /... Hicviye

“GİTTİ BUŞT, GELDİ OBAMA “   /… Hicviye

Sonunda emekli ettik, veda ettik artık buşt’a
Az mı yedik sayesinde, az mı yedik sanki muşta
Şimdi kendi cebelleşsin, çıkmak için o yokuşta
Sıra bize de gelecek, elbet bu değiş tokuş ta! ...

Biraz ılımlı gelse de, ilk intiba, ilk bakışta
Belli edecek kendini, önümüzdeki akışta
Obama ederse devam, eğer aynı anlayışta
ABD’de sürüklenir, devam eder bu kayışta

Irak tamam sıra kimde, kuşatılmada sarışta
Orta doğu kaynıyor bak, garipler hep yakarışta
Kolay edinilmez vatan, verilmez hiçbir karışta
Olan insanlığa olur, kim galip ki bu yarışta

Tüm dünyaya kucak aç ki, verimli ol kotarışta
Dostluklarla hep karşılan, ziyaretlere varışta
Buşt’ta hep gelir giderdi, usta akıl aparışta
Dilerim ki Obama’nın, katkısı olur barışta

ABD’ye başkan olmuş, hayırlı olsun Obama
Buşt’ta bizi çok severde, menfaat beklerdi ama
Düşlere gölge düşürme, gark etme bizleri gama
Her daim temkinliyimdir, güvenemem ben babama

Refah TORLAK  /  RETOR
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Gloom Season  /... (Kasvet Mevsimi)  İngilizce

“ Gloom SEASON “

However glooms will embrace,around my
This is a decrease if feel, or you thought
There is certainly a reason that emotions
I certainly wasted life, this crisis

Believe such a season, it is difficult to define
Or of nature to us, do a revolt
Wind model said, mortal life
This season is not gloom, my hardest part

In September, I will, my humble life
Or that my mortal life, my last autumn
I do not think divorce does not push me, this gloom
Do you create is known or, Is an illusion

I do not know that all they do misconception
Cause sorrow to converts, each moment you
Somehow I could not solve that, for negative
Only affects me, every person you

My energy, my enthusiasm, that, my rage
Lost, I lost all my enthusiasm
Snow, ice, frost, cold that, that, not the dead of winter
Murk season freezes, hot my blood

Refah Torlak / RETOR  31 Aug 2009
Poet & Writer: Welfare
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Gönlüm Kin dolu Sana /... Fantezi Şarkı

“  GÖNLÜM KİN DOLU SANA  “

Kapalı aşk yolu artık bana, gönlüm kin dolu sana...... / 2

Şöyleymiş inan, böyleymiş yalan, aşkımız talan.. of.. of
Aşkıma inan, yeminler falan, hepsi bir yalan....... of..........
Sevgimiz talan, nedir ki kalan, hırsızmı çalan...... of of
Aşkıma inan, yeminler falan, hepsi bir yalan....... of.........
                        * * *       * * *       * * *
Anı oldu güllerim, elimde solan
Sen değil misin hayırsız, gönlüme dolan

Sadakat yeminleri edip birden kaybolan
Şimdi şarkılar da kaldın, halka mal olan

El ele (göz göze)     beraberken hayâle dalan
Nasıl oldun, cananımken, ahımı alan

Sensin aşkımızı talan edip sevgimi çalan
Şimdi oldun sözlerin gibi, kendinde yalan

Kapalı aşk yolu artık bana, gönlüm kin dolu sana...... / 2

Şöyleymiş inan, böyleymiş yalan, aşkımız talan.. of.. of
Aşkıma inan, yeminler falan, hepsi bir yalan....... of..........
Sevgimiz talan, nedir ki kalan, hırsızmı çalan...... of of
Aşkıma inan, yeminler falan, hepsi bir yalan....... of.........
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Gönlüm Tiryakin Oldu /... Şarkı sözü

“    GÖNLÜM  TİRYAKİN  OLDU    “

Bağlayan beni bir, bir bakış oldu
Gülüşün ruhumu, ilk yakış oldu
Kurtuluş yok demek, aşk tuzağından
Beynime şimşekçe, bir çakış oldu
            ***         ***         ***
Mevsimler değişti, yazlar kış oldu
Gönülden gönüle, bir akış oldu
Yeniden yarattı, beni gelişin
Dünyamı süsleyen, bir nakış oldu
           ***        ***         ***
Aşka inanmazdım ben, lâkin oldu
Şu uslanmaz gönlüm pek sakin oldu
Düşlerimde sensiz, geçmiyor inan
Şu gönlüm yar senin, tiryakin oldu
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Gönlümde Sürgün veren, Filizleri Kuruttun

“ GÖNLÜMDE SÜRGÜN VEREN FİLİZLERİ KURUTTUN “

Kaç kez söyledim sana, gençlik geçiyor diye
Yanımda yok gibiydin, muhtaç iken sevgiye
Lâyık göremedinmi, küçük sıcak bir ilgiye
Boyun eğilirmi söyle, hiç böyle yenilgiye
***           ***           ***
Hani vazgeçemediğin, ekmeğindim, suyundum
Tiryakilik oluşmuş, alışkanlık, huyundum
Haklısın doğru çıktı, çünkü dipsiz kuyundum
Mutluluk sergiledim, baştan sona oyundum
***           ***           ***
Hayatım tiyatro oldu, bilmem kaçıncı perde
Ağlarken tebessüm ettim, inan ki her seferde
Bir ümitsiz vaka bu, belki ömrüm biterde
Ne sen nede varlığın, merhem olmaz bu derde
***           ***           ***
Mutsuz gecelerimde, hayâlinle avundum
Kadere boyun eğdim, hep ben seni savundum
Hiç karşılık beklemeden, hep ben veren yan oldum
Çünkü sen ham bir kelek, Ben se olgun kavundum
***           ***           ***
İçimde ki boşluğu, yanlışlarla doldurttun
Cıvıl, cıvıl renklenen, çiçekleri soldurttun
Sen gençlik ateşimi, çok zamansız durulttun
Gönlümde sürgün veren, filizleri kuruttun
***           ***           ***
Bunca haller içinde boş verip, deliliğede vurdum
Rollere büründüm ben, mutluluğa soyundum
Bir türlü çözemedim, ya sen, sen bir keçiydin
Yada ben, evet, evet, yada ben bir koyundum

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gönlümün Seçimi

“ GÖNLÜMÜN SEÇİMİ “

Söyleyemediğim, aktaramadığım bir sevgi kapladı içimi
Hep saf, temiz ve de çıplak kaldı, çünkü, çünkü
Bir türlü görünmüyordu, göremiyordum, nasıl ve neydi biçimi
Söyleyemiyor ama yaşıyor, yalnızca biliyor ve hissediyordum
Vazgeçemiyordum çünkü, çünkü bu benim gönlümün seçimi
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Göreve Davet ! ...

“ GÖREVE DAVET “

Sanma ki oy verenler, farkında değil
Arsız, hırsız ve yolsuz, başbakan değil
Bu millet ki sizlerden, hizmet bekliyor
Yolsuzluğa gömülmüş, hükümet değil

Her gün yalanlarına, yeni bir zeyil
Milletine hinlikte, dışarı meyil
Memleket talan oldu, bu nasıl iştir
Adalet karşısında, saygıyla eğil

Sırtta kambur çift hörgüç, zaten bükük bel
Kim kime merhem olsun, kendi başı kel
Sanki millet mi dedi, sana peşkeş çek
Ülkeyi talan ettir, yasaları del

İnisiyatif sende, elinde düvel
Verdiğin tüm sözleri, alıp gitti yel
Saf milleti kandırdın, aldın oyları
Dokunulmaz zırhından, sıyrılıp ta gel

Refah Torlak  /  RETOR

Dipnot:
Hani ilk icraatınız dokunulmazlıkları kaldırmaktı? ..
Vukuatlarınız bilinenlerden çok mu yoksa! ...
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Göze Dair Vesair /... Hicviye

“ GÖZ’E DAİR VE SAİR “  (Hicviye)

Kimimiz gözü açtır, kimimiz gözle doyarız
Hiç üstümüze yoktur, çok güzel göz oyarız
Çok kolay aldatırız, ve de güzel göz boyarız
Olur olmaz şeylere, düşünmeden göz koyarız
Ulaşılmayanı biz, karşıdan gözle soyarız
                     ***           ***           ***
Evet, millet olarak, hepimiz göz ustasıyız
Gözümüzü çok iyi, bihakkın kullanırız
Göze karşı çok duyarlı, hem de en hassasıyız
Göze dair vesair, her şeyleri bilirizde
Kıymetini bilmeyiz, çoğumuz göz hastasıyız
                    ***           ***           ***
Sevdiğimize gözüm, yada göz bebeğim deriz
Yalvarışlarda bile, gözünün yağını yeriz
Gözümüzle görürüz, gözümüzlede gideriz
Kurnaza gözü açık, görmeyene kör deriz
Kolay ıslatırız ama, maalesef silemeyiz
                    ***           ***           ***
Göz dünya penceresi, bir gönül tenceresi
İnsanın iç aynasıdır, okunan seceresi
Gönül gözüde önemli, varmı başka, neresi
Gönül gözü güzelse, alınır semeresi
Hele siz bir deneyin, kolaydır denemesi
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Gözlerin Birer Silâh, Bakışlarınsa Mermi

' GÖZLERİN BİRER SİLÂH BAKIŞLARIN'SA MERMİ “

Gözlerin birer silâh, bakışlarınsa mermi
Hiç sana vurulmakla, sevda baştan gidermi
İster şarjörü boşalt, istersen çek tetiği
Sevmek racon'u bu mu, bu mu aşkın etiği
                 ***         ***         ***
Ağladım boşaldımda, yine aşkınla doldum
Yıllardır gölgen oldum, ben çevrende haps'oldum
Ne Güneşte göründüm, ne gölgede kayboldum
Islanan gözlerimi, kurutur diye yumdum
                 ***         ***         ***
İster deli de bana, sen istersen de Kaçık
Gönder mermilerini, bak sana bağrım açık
Yüreğimi döktüm sana, tüm hislerim apaçık
Açık kalbimin kapısı, ister gir kal, ister çık
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Gözün Aydın, Sonunda, Düşlerimdende Kaçtın

“ GÖZÜN AYDIN SONUNDA DÜŞLERİMDEN DE KAÇTIN “

Herşeyimdin sen benim, inan başımda taç'tın
Düşlerimde yıllarca, bana mutluluk saçtın
Gözümü açtığımda, yabancı oldun kaçtın
Ne yakınlık gösterdin, nede bir kucak açtın
                       ***       ***       ***
Ben hep sana koştukça, sen aheste yavaştın
Naz demekte imkânsız, nazın dozunu aştın
Düşman oldun adeta, sanki benle Savaştın
Güzel duygularımla, söyle neden uğraştın
                       ***       ***       ***
Su gibi, ekmek gibi, bana sen ihtiyaçtın
Sende allah kuluydun, bir sevgiye muhtaçtın
Koca bir ömür verdim, başıma dertler açtın
Gözün aydın sonunda, düşlerimden de kaçtın
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Gözünde Ben Ne Kadarım.? ../...' Dostların '

©
“ GÖZÜNDE BEN NE KADARIM.? .. “
                    (Dostların)

Eşim dostum arkadaşım, her bir şeyim kanım canım
Candan öte bildiklerim, sevdiğim, ayal’ım, hanım
Bir debdebe bir temaşa, cıvıl, cıvıl dört bir yanım
Aklımada gelmiyor hiç, başka tarif başka tanım

İlgi alâkayla geçti, her saniyem, her bir anım
Kendime şaşırır oldum, acep ben nasıl insanım
Sanırdım müptelâ oldu, dönüpte bir kez bakanım
Her şey menfaat içinmiş, onlar oldu can yakanım

Şu saf iyi niyetimden, Akılsız’a çıktı adım
Benliğimi feda ettim, onlar uğruna adadım
Yüzsüzlükten gına geldi, vefakârlığa susadım
Özveriyi benimsedim, yadırgandım kanıksadım

O ahretlik çiçekleri, ben boşuna sulamadım
Nice yanlışlar olduda, hiç hata sorgulamadım
Uzaklaşıp kayboldular, bir selâm da alamadım
Sefa cefa çok gördümde, birtek vefa bulamadım

Fikrim zikrim hep aleni, riyakârda olamadım
Çevremde yaşananlara, hiç kayıtsız kalamadım
Nice olumsuzluk gördüm, hiç dilime dolamadım
Ne gördümse bende kaldı, fazlada kurcalamadım

Niceler düştü elime, kimseyi hırpalamadım
Her kime el uzatırsam, mutlak bir işe yaradım
Sessiz sedasız derinden, gerçek dostumu aradım
Gördüm sonuçsuz uğraşım, say ki dünyayı taradım

Kötü sözlere, gıybete, kulaklarımı tıkadım
Tüm maziyi unuttum da, duygularımı yıkadım
Çekiştirme dedikodu, hep bunlardan kaçtı tadım
Çok zorlandım taştı sabrım, artık tükendi takadım

Vazgeçilmez dostlukları, boşuna noktalamadım
Koca ömrü harcadımda, sona geldim adım adım
Kime ne söz vermiş isem, ben sözümü yalamadım
Bumuydu benim maksadım, bumu olacak hasadım

Sıkıntılı günlerimde, dost kapısı çalamadım
Rehavete kapılıp ta, ben kendimi salamadım
Her derdi içime attım, duyulmadı şu feryadım
Huzur ile hayal kurup, düşünmeye dalamadım

Ekonomik kriz vurdu, şu sıralar eli dar’ım
Talan olup dağıldılar, bir,bir iyi gün dostlarım
Oysa neler düşünürdüm, hayallerim kaldı yarım
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O zaman gördüm dostların, gözünde ben ne kadarım

Refah TORLAK  /  RETOR    13 ağustos 2009
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Gücüm yok annem /... Serbest formda Türkü - Ağıt

“ GÜCÜM YOK ANNEM “

Bitkin, bitap, pejmürde, suskundur hanem
Benim göz nurumdun sen, benim bir tanem
Daha neyim kaldı ki, bilmem daha nem
Ne bir maruzatım kaldı, nede bahanem
Derdimi kimlere derim, söyle be annem

Gözlerim başladı bak, tekrar dolmaya
İnan sabrım yetersiz, metin olmaya
Şimdiden başladım ben, sensiz solmaya
Bağrımı yumruklayıp, saçım yolmaya
Gücüm yok, gücüm yok, gücüm yok annem

Göklere yükselen bir salâ okunuyor
Ciğerim yanıyor annem, çok dokunuyor
Komşularında yaslı, son buluşuyor
Dostların, yarenlerin, hep doluşuyor
Taziye kabulüne, gücüm yok annem

Cami avlusunda bir naaş yatıyor
Yüreğime peş peşe, hançer batıyor......... //  Müzikle okunacak 1. kıta
Saniyeler hasrete, hasret katıyor
O sonsuz ayrılıkta, gelip çatıyor
Benim bu ayrılığa, gücüm yok annem

Gücüm yok, gücüm yok, gücüm yok annem
Tükendim gücüm yok, gücüm yok annem...... // NAKARAT

Yaralarım çok derin, kimse sarmıyor
Yatan annem demeye, dilim varmıyor
Yalvarmak yakarmakta, can kurtarmıyor
Bedenin sükuta erdi, ses çıkarmıyor
Benim mi duymaya, gücüm yok annem

Toplanmış sevenlerin, hep yakınıyor
Adını böyle anmaya, dil sakınıyor
Gözlerin feri gitmiş, boş bakınıyor
Yürekler taş olmuş sanki, rol takınıyor
Bunları görmeye hiç, gücüm yok annem

Hoca son sözü söyledi, helâllik aldı
Gözlerim doldu bir an, hayâle daldı
Bütün sevenlerin orda, öylece kaldı
Bu buruk son vedâda, hisler çoğaldı
Omuzlar üstünde, gidiyor annem

Götürdük kabrine seni, elimle koydum
Ne hasret giderebildim, ne sana doydum....//  Müzikle okunacak 2. kıta
Yanına uzanıp ta, yatasım geldi
Yaşamak inan annem, senle güzeldi
Bırakıpta gitmeye, gücüm yok annem

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gücüm yok, gücüm yok, gücüm yok annem
Tükendim gücüm yok, gücüm yok annem
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Gül Nazlım /... Türkü

“ GÜL NAZLIM “

Bir gün sitem eder...canım.....
Bir gün gülerdin.......................
Dünya karşı dursa.....dursa....
Seninim derdin.......................

Yolum ölüm olsa hani.............
Benle giderdin.......................

Kucak açtım... bekliyorum.....
Gel beri.... beri, beri...............
Gel beri.... beri, beri...............
Beri, beri.... beri.... beri, beri

İncitmeye...... hiç kıyamam...
Koklamalara...... doyamam..
Gül nazlım senin...... yerine...
Başka birini.... koyamam.....
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Gülme Yüzüme /... Türkü

“ GÜLME YÜZÜME “

Yolda görür..... gülerdin....      
Karşıdan el..... ederdin....
Ne oldu....... sana... bilmem.......
Kaybolup..... gidiverdin..............

Çok bekledim....... gelirsin diye.... 
Nasıl... düştüm........ bilemem........
Ben... bu sevgiye...........................
Böyle............... sevgiye.................

Gelsende............ görsende..........
Sevsende........... sen sevmesende.....
Günahıma..... girme... benim.................
Gülme yüzüme...... gülme  yüzüme........
Bundan... sonra....... gülme benim........
Gülme yüzüme.... gülme yüzüme..........
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Günahsız kul Zaten olmaz /... Nasihat içerikli Tasavvuf şiiri

“ GÜNAHSIZ KUL ZATEN OLMAZ “   (Nasihat)

Şu alemde yaptıkların, adım, adım hep izlenir
Rabbin huzurunda her şey, ne örtülür, ne gizlenir
Allah görür, duyar, bilir, Allah alır, Allah verir
O’na yakarmaktan başka, kulun elinden ne gelir

Allah akıl, fikir vermiş, aklını başına devşir
Günahsız kul zaten olmaz, her şey Allah’tan dilenir
Hak yolunda hatalarda, dürüstlükle lezizlenir
Huşu ile ibadetle, tövbe ile temizlenir
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Güneş ve Gölge /... Veciz Şiir

“ GÜNEŞ VE GÖLGE “

                   Elbette güneş daima vardır, doğar batar
                   Işık verir, hep sıcaktır, ne ılınır nede soğur

                   Ayda öyle, bir görünür, bir kaybolur
                   Ama ya gölge, O hep yerinde durur

                   Sen bir güneş olabilirsin, bende bir gölge
                   Hep yanında olurum, ne zaman seçerim ne bölge

                   Güneş batınca O gölge nereye gider sanırsın
                   Elbet bir gün anlarsın da, şu halinden utanırsın

Refah Torlak
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Günün Hicvi  /... 13. Şubat. 2010

' Günün Hicvi '

Nice güçlü ajans varken
Elin oğlu reklâm kapar
Müthiş sansasyon yaratır
Reklâmın içine yapar

Reklâmda yolu şaşırır
THY Rotadan sapar
Millet uçmak için biner
Oysa yere pike yapar

RETOR. 13. Şubat. 2010

Bu Hicviyenin kaynak haberi:  13.Şubat.2010 tarihli köşe yazımdır.
İşte, güleriz ağlanacak halimize denilebilecek bir örnek,

Kim bilir THY bu Reklâm için ne kadar para döktü,
Karşılığında da Reklâm ajansı koskoca THY’nı yerlere döktü.
Bonus olarak ta neredeyse yere çakılacakmış…! …

Ama ne reklâm değil mi dostlar.
Naçizane bir reklâm yazarı olarak
Bu kalitede bir reklâma imza atamadık bir türlü…! …

İşte Köşe yazım
Türk Havayolları'nın reklam kazası…! …
Türk Hava Yolları'nın yurt dışındaki reklamlarından birinin görüntüsü,
Reklamcılık derslerinde  ''kötü bir reklam yeri nasıl seçilir? .''
sorusuna örnek gösterilebilecek türden.

Türk Hava Yolları'nın yurt dışındaki tanıtım faaliyetlerinden biri,
tam bir reklam kazası ile sonuçlandı.

Umman'ın en büyük şehri Muscat'daki alışveriş merkezlerinden birinin yürüyen
merdivenlerine konulan
Türk Hava Yolları reklamı, okullarda reklamcılık derslerinde
''kötü bir reklam yeri nasıl seçilir? '' sorusuna örnek gösterilebilecek türden.

Neyse ki reklamdaki skandal, konulduktan bir kaç gün sonra fark edilerek,
Yürüyen merdivenlerden (yürütülmüş)  kaldırılmış.

Ne diyelim kısa ve öz.
Böyle şeyler yalnız ülkemizde yaşanmıyormuş demek ki: :))

Kaynak:
  Yayın: 12 Şubat 2010 Cuma
(Turkish Journal Haber Merkezi)
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Hadi Git

“ HADİ GİT “

Haydi durma artık, durma çekte git
Ek zehir tohumlarını, durma ekte git
Ne olursun, ne olur sanıyorsun
Belli ki sen beni, çok yanlış tanıyorsun
Ne olursun, ne olur sanıyorsun
Ancak, önce gözüm de iki damla yaş
Sonra, duvarlara vurulan bir baş
Belki bir öbek toprak, belki, bir de taş
En fazla azrailim, ecelim olursun, hadi git, git, git
           *  *  *       *  *  *       *  *  *
Bir gün yazamayacak, istese de bu eller
Söyleyemeyecek, zaten susacak bu dil
Yanlışta olsa, doğrularda, bunu bil
Git, karşıma çıkma artık, git, çekil
Git, başucumda dikilme, üzerimden git, çekil
Hatırla ama, işte, O an sil aklından beni, sil
Olan oldu, kutlu olsun galibiyetin
Tuşa geldim, yıkıldım, eğer buysa niyetin
İşte, ayakların altın da, uzanıyor diyetin
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Hadi öyleyse İspatla /... Nüktedan Hicviye

“ HADİ ÖYLEYSE İSPATLA “

Sevmiyorum seni artık, çatır, çatır çatla, patla
Madem halâ seviyorsun, hadi, öyleyse ispatla

İster limuzinle dolaş, ister denizlerde yat'la
İster bütün servetini, On’a, yüz'e, bin'e katla

Her çıkışında karşıma, yeni, yeni bir icatla
Hep aldın dersini gittin, başardınmı bu inatla

Öğren her şey para değil, barış insanla, hayatla
Önce insanlığı öğren, bütün engelleri atla

Biraz sabret, biraz düşün, hesaplaş sen hakikatla
Daha halâ uyuyorsan, aşk acısıyla bayatla

Sevmiyorum seni artık, çatır, çatır çatla, patla
Madem halâ seviyorsun, hadi, öyleyse ispatla
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Hain Terörist

“ HAİN TERÖRİST “

Nerde ararsan orda, hem solda hem sağdadır
Dış güçler tarafından, örülmüş bir ağdadır
Kimi meclisimizde, salkım yutar bağdadır
Kimisi fırsat kollar, inleriyse dağdadır

İnsanlığı unutmuş, sanki orta çağdadır
Hayvan ininde yaşar, sanır ki otağdadır
Harcandığını bilmez, halâ daha yağdadır
Dağda ömür tüketir, varı yok’u cağdadır

Dağlarda dolanırda, belli bir ini olmaz
Görüntüsü insandır, yaşarda tini olmaz
Hiçbir din kabul etmez, hainin dini olmaz
Ondan her şey beklenir, diyemem kini olmaz

Bir fırsat yakalasa, bil ondan hini olmaz
Topluma zarar verir, suç işler mini olmaz
Birde kendine sorsan, ondan semini olmaz
Ortak nokta bulunmaz, bil ki zemini olmaz

Refah Torlak  /  RETOR    31. Mayıs 2009

Zağ = Kılağı, pürüz, çentik, çapak, pas

Cağ = Torba, azıklık, çıkın, dağar, çuval

Semin = Değerli, seviyeli, kıymetli, yüksek, değimli
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Hak edene, Methiyeler düzerim, Hak edeni, Zılgıtlarla üzerim /... Hicviye

' HAK EDENE METHİYELER DÜZERİM,
HAK EDENİ ZILGITLARLA ÜZERİM '    (Hicviye)

Bir beşer’im, bende Rabbin kuluyum
Faniyim, ne âliyim, ne uluyum
Bahşetmiş ki, ben esinle doluyum
Okuyana, ben bir ibret yoluyum

İbretliktir, eyvahımla her vahım
Kâh-i durgun, kâh-i gezgin, seyyahım
Aydınlanır, aklaşır her siyahım
Bir garip ozanım, şair Refahım

Kalemimdir, buda benim silâhım
Ben çekerim, her ne ise günahım
Yıkmak değil, yapmak için dergâhım
Ben nüktedan, ben hicivkâr Refahım

Ah ile, kâh-i ezgin, kâh-i üzgün
Vah ile, kâh-i bezgin, kâh-i süzgün
Sabırla, itidalle, saf ve özgün
Yıkılmadan daima, doğru, düzgün

Ne göz yumar, nede dudak büzerim
Her sözümü imbiğimde süzerim
Hak edene, methiyeler düzerim
Hak edeni, zılgıtlarla üzerim

Ben malikim, sanma boşa gezerim
Doğru yanlış, elbet bende sezerim
Rabbim akıl vermiş, öyle yazarım
Hak edeni, kalemimle ezerim

Mesajım fırtına, ben yel, eserim
Sözüm özlüdür hep, kısa keserim
Refah seni, sanma ki affederim
Düşme sakın, senide hicvederim

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hak Yoluda, Aklın Yoluda Birdir /... Tasavvufi

“ HAK YOLUDA AKLIN YOLUDA BİRDİR “

Şüphesiz hak yoluda, aklın yoluda birdir
Bilinçsizlik, cehalet, gaflet ile dalâlet
İnsanlığa ihanet, beşeri bir zehirdir

Doğru yoldur insanlık, atalara vekâlet
Doğrular, gerçekleri, riyasızca zikirdir

Nezaketle asalet, hakkaniyet adalet
İyi ahlâk dürüstlük, ar namustur, bikir'dir

Art niyetli yürekler, ısrar ile atalet
Pasaklılık pisliktir, sabit lekedir, kirdir

Her türlü boş melânet, olumsuzluğa alet
Sonu belli işaret, inat, sabit fikirdir

Şüphesiz hak yoluda, aklın yoluda birdir
Bilinçsizlik, cehalet, gaflet ile dalâlet
İnsanlığa ihanet, beşeri bir zehirdir
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Hakim Bey

' HAKİM BEY '

Bu nasıl bir adalet, bilemedim Hakim bey
Hırsız soysuz aklanır, anlamadım nasıl şey
Neden yaşar bilirsin, namus için her birey
Ne olur şu kaleme, bir de Allah için dey

Refah TORLAK  /  RETOR  08. 08. 2010
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Hakim değil, Savcı değil /... Hicivkâr Nasihat

Demeyiniz buda kimdir, hakim değil, savcı değil
O hep haksızlığa karşı, haklı olanlara değil
Demek istiyorki Retor, yanlışlara etme meyil
Sorgulayarak yorumla, dile getir tanı mehil
Doğruya ve anlayana, saygı duy önünde eğil
Sakın boş şeyle uğraşma, anlamayan zaten cehil
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Hangi Derde Devadır, Sigaranın Dumanı

“ HANGİ DERDE DEVADIR,
                              SİGARANIN DUMANI “

Yakmaya bahane çok, Seven efkârlananı
Hangi mantık onaylar, İçmeye dadananı
Tasvip eden olur mu, Ondan medet umanı
Hangi derde devadır, Sigaranın dumanı

Çekip zehirlenmeyi, Çare olur sananı
Gerçekleri es geçip, Yanlışlara kananı
Görüp ibret almaz mı, Ciğerleri yananı
Çilesini çeken kim, Hem canı hem cananı

Ölmezse süründürür, Düşkün eder insanı
Duçar olanı git gör, Tanınıyorsa tanı
İşte tiryakiliğin, Budur en acı yanı
Bir öğren nasıl pişman, Nasıl yanıyor canı

Yakmaya bahane çok, Seven efkârlananı
Hangi mantık onaylar, İçmeye dadananı
Tasvip eden olur mu, Ondan medet umanı
Hangi derde devadır, Sigaranın dumanı

Vazgeçmeyen tiryaki, Ömrünü eder heder
Ölmek kurtuluş olur, Aklı olan hisseder
Hem kendin, hem çevresin, Mahvı perişan eder
Sonuçta yaşanacak, Hem elem hem de keder

Biraz akıllı olan, Doğru olanı seçer
Ya irade sergiler, Bu illetten vazgeçer
Ya canıyla birlikte, Hepsinden birden geçer
Eğer içebilirse, Gider orada içer

RETOR  /  Refah TORLAK

DİP NOT:
Hani malûm söz vardır, Herkes ektiğin biçer
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Hangisi Tuhaf /... Suç ve Adalete Dair Hicviye

“ HANGİSİ TUHAF “  (Hicviye)

                               Yanar yürekler dağlanır, kaybedilene ağlanır
                               Dere ırmak, deniz derya, gözlerde yaşlar çağlanır
                               Caniye verilen hüküm, İnsan hakkına bağlanır
                               Hukukta boşluklar varsa, adalet nasıl sağlanır

                               Katleden huzurda iken, insan hakkı akla gelir
                               Peki Katledilen nedir, böyleleri ah nicedir
                               Güvenler hep bilgiç'edir, bir kelime bir hecedir
                               Doğru yanlış iç içedir, bu nasıl bir neticedir

                              Kader kurbanıdır ama, ne öğüt dinler ne yasa
                              Suç işler hep ısrar eder, üzerine basa, basa
                              Her ülkede vardır yasa, peki ya oda olmasa
                              Nedense bizde uyulmaz, böyledir budur hülâsa

                              Ah şu kayırma illeti, hak etmiyormu zilleti
                              İsyan ettirir milleti, her yanlış kul adaleti
                              Ulu orta suç işlerde, kimi görmezden gelinir
                              Adalet yerini bulmaz, yasalar böyle delinir

                              Kimi gözden kaçar bir gaf, kimi cezalardan muaf
                              Vebâller hep yüklenilir, kimine çıkarılır af
                              Suç işleyenmi akıllı, yoksa masum milletmi saf
                              İnan bende çözemedim bunların hangisi tuhaf
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Hani Nerde Kaldı, Şu Aşk Zamanı /... Şarkı sözü

“ HANİ NERDE KALDI
                     ŞU AŞK ZAMANI “

Bak yine efkârım, sardı ummanı
Çöktürdü genç yaşta, bir aşk yalanı      
Tanrım fark etmezmi, böyle yananı
Hani nerde kaldı, şu aşk zamanı
            ***           ***           ***
Azrail kapıyı çaldı, çalacak
Aşksız geçen ömre, yazık olacak
Bir gün yaşamadan bin bir rüyamı
Murada ermeden, toprak alacak
           ***           ***           ***
Tertemiz duygular, hep yok olacak
O güzel gözlere, yaşlar dolacak
Geride özlemin, sonsuz hasretin
Bir öbek toprak, bir taş kalacak
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Haramilikle Başlayıp

Haramilikle başlayıp, deveyi hamutu ile
Hainlerde destek verdi sonucunu bile, bile
İşiniz hep sahtekârlık sergilenir binbir hile
Yolsuzluk ayyuka çıkar, asla getirilmez dile
*
Sözde hükümete darbe, yapılıyor diye, diye
Binbir türlü hainlikle, her tür halt’ı yiye, yiye
Vatansever edasıyla, tutunup sahte sevgiye
Ülkeyi talan ettiniz, doymaksızın biteviye
*
Çalıp çırpıp erk yaptınız nasıl olsa siz baştınız
Şımardıkça hep şaştınız Atatürk’e bulaştınız
Sataştıkça sataştınız, artık çizmeyi aştınız
Ne kininiz varsa kusup, dolup doldukça taştınız
*
Hain fetöyle kolkola, sonra duvara çarptınız
Mağdur edebiyatıyla, kendiniz darbe yaptınız
Millete masal anlatıp, doğru yollardan saptınız
Müslümanlıktan bahsedip, ters düşenlere taptınız
*
Hainlere çanak tutup, temel taşları söktünüz
Nice cana mal oldunuz nice kanları döktünüz
Şanlı orduyu bastırıp, düşmanlara diz çöktünüz
Arap peşinde seğirten, Çöle sevdalı löktünüz
*
Teröre kucak açtınız, Ülke kan gölüne döndü
Vatandaş hayata küstü bütün umutları söndü
Nasıl bir idaredir ki, her adımı yanlış yöndü
Cahilleri kullandınız, yandaşlarınız bön böndü
*
Lâfta şifalı haptınız, hain virüs mü kaptınız? …
Dış güçlere her hamlede katkı sunan ketçaptınız
Kendi yalanlarınıza, hep kendiniz inandınız
Her şey gözler önündeyken milleti aptal sandınız
*
Dünyalıklar peşindeyken hep yalana dadandınız
Gerçek hak yolu dururken, İblise mi adandınız
Saf milleti kandırırken, Din, Kitaba dayandınız
Bunların sonu cehennem bilin ki siz de yandınız
*
Her şeyiniz göstermelik, Şov da sizde, sirkte sizde
Beşeriyetten habersiz, Haşa… Rabbe, şirkte sizde
Günahlar bir kara delik, Kapanmaz yirikte sizde
Ne kininiz varsa kusun, Tiksindiren, irk de sizde
*
Bu nasıl Müslümanlıktır, Allah, kitap, din dediniz
Tüm ülkeyi, hazineyi, mal, mülk, ne varsa yediniz
Peşkeş çekip, satıp savıp, Doymak nedir bilmediniz
Milyonlarca can ağlatıp, Gözyaşını silmediniz
*
Kırk haramiler el ele, ülkemizi bitirdiniz…
Menfaat hep ön planda, insanlığı yitirdiniz
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Gün gün daha da azarak canımıza yetirdiniz
Millet sessiz isyanlarda, artık gına getirdiniz
*
Size kâr kalır mı sanki, hiç sual edilmediniz…
Dünya bir sınav yeridir, boşa erk edilmediniz
Hesap günü yaklaşıyor, biraz daha hazmediniz
Mağdur hakkı yenen millet çok az kaldı sabrediniz
*
Meydanı boş buldunuz ya yüzün dalgasız Denizde
Ekonomi dibe vurdu… Yine sizin sayenizde…
Fani olan şu can gibi, geçicidir payenizde…
Gidersiniz örnek kalır ibretlik hikâyenizde
*
Gani, gani, haram sizde, kıt kanaat helâl bizde
Her adım illegal sizde, icraatlar… Legal bizde
Varsa yoksa katakulli, Binbir türlü zeval sizde
Kalsanız da, gitseniz de, yüklü ağır vebal sizde
*
Yalan sizde, Talan sizde, doyumsuzca çalan sizde
Haramilik, Ahlâksızlık, Kul hakkıdır kalan sizde
Menfaat için, destekle, Gafletlere dalan sizde
Teröristlerle kol kola, girip derde salan sizde
*
Bu böyle hiç devam etmez, sanmayın yanınıza kâr
Her şeyin mutlak sonu var, o zaman dünya size dar
Her baharın sonbaharı, onun ardından da Kış var
Şöyle geriye dönüp de, geçmişe doğru bakış var
*
Cehennem de lâv olup ta… Kraterlerden akış var / 2

Nam-ı Diğer; RETOR

İrk – İrkmek = İğrenmek, Tiksinmek, Bıkmak, Yermek,
Yirik = Delik, Patlak, Oyuk,
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Haramzade  Hicviye

“ HARAMZADE “ Hicviye

Binbir katakulliyle…
Edinmiş, devlet erk’i
Her ne varsa aşırmış
Öyle hain, beter ki…

İblis bile şaşırmış…
Şaşkın buna ne der ki
Allah zaten görüyor
Millet bilsin yeter ki

Kul hakkı da tanımaz
Öyle iştahla yer ki…
O zaman gayet normal
İnsanlığın da terk’i…

Millet ayılamıyor
Bu nasıl bir eter ki
Demek meraklı imiş
Öyle sadık seter ki

Refah TORLAK

Seter = Köpek, İt, zağar, encik,
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Haritamızla Oynayan İzansızlara /... Hamasi

“ HARİTAMIZLA OYNAYAN İZANSIZLARA “

Ülkemiz haritasındaki sınırlar içinde
Türkiye dışında başka bir isim yazdıkları ve
Nasılsa yakıştırdıkları! !
O kelimeye ve O izansızlara cevaptır

Evet O kelime O veya başka bir isimle
Başka yerler de bir ülke adı olarak kullanılabilir
Hatta bu durumda saygı duyarız,fakat
Ülkemizin içine bulaştırmaya çalıştıkları zamansa
O kelimeyle karalayarak kirlettikleri bölgeler ve yerler

Ancak ve ancak; belirttikleri bölgelerdeki yerlerin altından geçen,
Kanalizasyon şebekesini ifade edebilir.,

Türkiyemiz içine bulaştırılarak yazılan ve bulunduğu yerleri kirleten
O anlamsız kelimeyi böyle bir konumda bizler böyle algıladık.,

Ülkemizin içinde bu şebeke zaten var ama
Buralardaki şebekeyi yenilemek istedikleri için teşekkürmü etsek acaba..! ..
Bu cüreti gösteren izansızlarada ancak bu şekilde cevap verilebilir
Daha başka ne denir, utanmaz arlanmazlar, güldürdünüz bizleri

Öyle bir ilham verdinizki banada
Bir çırpıda Onlarca şiir ve birde marş yazmama neden oldunuz
Peki yalnızca benmi..? ..

Milyonlarca Türkün kahramanlık hislerini kabarttınız ve coşturdunuz
Biliyoruz, yıllar yılı siz böyle hayâllerin, hep peşinden koşturdunuz
Eh ne bileyim, haddinizi bildirmek için, birazda özlem oluşturdunuz..! ..
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Hasret Dağları Aştı

“ HASRET DAĞLARI AŞTI “

                                        Tren yolcu edildi, istasyon tenhalaştı
                                        Ardından bakındıkça, benliğim mahzunlaştı

                                        Anılar hep depreşti, hislerim doldu taştı
                                        Üstüme kasvet çöktü, kederim yoğunlaştı

                                        Aklım karmakarışık, duygularım dolaştı
                                        Yüreğim buruk, buruk, içerim fenalaştı

                                        Ayaklarım dolandı, sanki yolunu şaştı
                                        İşte daha şimdiden, hasret dağları aştı
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Hasretin Çığ Gibi /... Şarkı sözü

“ HASRETİN ÇIĞ GİBİ “

Derdimi söylerim, gurbet ellerde
Türkü oldu düşmüyor, sıla dillerde
Bağrıma saplanmış, hasret özlemin    
Kokunu ararım, gonca güllerde
              ***      ***      ***
Düşürdün yar beni, çaresiz derde
Yanımda isterim, şu son günlerde
Hasretin çığ gibi, her an büyüyor
Nerdesin sevdiğim, söyle sen nerde
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Haşlama... Taşlama

HAŞLAMA & TAŞLAMA

Öncelikle biz söze
Pek ılımlı başlarız
Güzelce dürümleriz
Dışını lavaşlarız

Sonra hak eden zat-ı
Tefe koyar faş’larız
Vurarak zıplattıkça
Sanmayın yavaşlarız

Zılgıtlarla doyurur
Paparayla aşlarız
Her kim olursa olsun
Layığınca taşlarız

Yeterince ıslatır
Gereğince yaşlarız
Lime, lime ederiz
Kaynar suda haşlarız

Çizmeyi aşırmayız
Bardağı taşırmayız
Kanıksadık alıştık
Ne görsek şaşırmayız

Adalettir özümüz
Hak edene sözümüz
Kimsenin bir şeyinde
Asla yoktur gözümüz

Ahkâm da reşit’izdir
Biz başka çeşit’izdir
Asla hak geçirmeyiz
Herkese eşitizdir

Refah TORLAK  Nam-ı Diğer: RETOR
10. Temmuz. 2011

Faş = Belli, Apaçık, Aşikâr, Ortada,
 Ayan beyan, Açık seçik, Besbelli

Faşlarız  = Belirtiriz, Açarız, Açık ederiz,
Ortaya koyarız, Aşikâr ederiz.
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Hatır İşi /... Hicviye

“ HATIR İŞİ “

Ne olduğunu bilmeden, damdan düşmüş baş köşeye
Mangalda kül bırakmamış, ahkâm döşeye, döşeye
Zahmetsiz hazıra konmuş, varmıdır bundan alâsı
Yiğitliğe leke sürmez, ortamın en ukalâsı

Hak eden boşta beklerken, tutmuş elinden oturtmuş
Ya amcası, ya dayısı, ya teyze, yada halası
Tecrübemi hak getire, bilinmez nasıl okutmuş
Görev alan personelin, en salak, en budalası

Birileri söz geçirir, ya hatır sayılır yada parası
Mani olmak mümkün değil, ülkemin derin yarası
Bazılarına nedense, gurur olur yüz karası
Hiç bir şeyi umursamaz, tüter durur, sigarası

Yetenek desen yok, mafiş, etiket desen çok, afiş
Kimseler hiç çözemiyor, bu nedirki, bu nasıl iş
Hep seyirci kalınırsa, neye varırki bu gidiş
Sonu başından bellidir, pek hayırlı olmaz finiş

En başta bundandır bu, yanlış gidiş bozuk düzen
Nasıl önüne geçecek, bilmem deyip dudak büzen
Gelen gideni aratır, işte her zaman bunlardır
Herkesi rahatsız edip, bütün bu milleti üzen

Ne olur böyle gitmesin, durdursunlar bu gidişi
Bizler de memnun oluruz, Çözerse bir bilir kişi
Gerçi herkes bilir ama, işte buda böyle bişi
Bilmeyenlerde öğrensin, nasıl olur Hatır işi
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Hayâller Yok oldu /... Şarkı sözü

“ HAYÂLLER YOK OLDU “

Bilmem ne günahım vardı
Gönlüm yalvardı, yakardı
Mutluluktan nasibimi
Biraz alsam ne çıkardı
      ***       ***       ***
Gönül verdiklerim hep güldü
Yapraklar mevsimsiz döküldü
Riyalarla yaklaşanı
Dost bildim, boynum büküldü
     ***       ***       ***
Dokunduğum çiçekler soldu
Toz pembe hayâller yok oldu
Ömürmü tükendi bilmem
Anı sayfalarımda doldu
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Hayat /... Kısa bir Yaşam öyküsü

“   HAYAT   “

Hayat bir, bir üttü beni, yaktı, yaktı, tüttü beni
Çoban olduda başımda, koyun gibi güttü beni
Sürükledi adım, adım, çıkmaza yürüttü beni
Daha ham bir meyve iken, olmadan çürüttü beni
                    ***           ***           ***
Alev, alev yanıyorken, su diye püskürttü beni
Aklımı başımdan aldı, korkuttu, ürküttü beni
Yazımmı böyle yazılmış, şeytanlarmı dürttü beni
Oyuncak oldum elinde, çırpındıkça sürttü beni
                   ***           ***           ***
Hayat, Refah durağında, durmadan geçirtti beni
Çabalarım boşa gitti, hep kırdı, incitti beni
Parçalandım lime, lime, çitim, çitim çitti beni
Sahip olup sevdiklerim, terk edipte gitti beni
                  ***           ***           ***
Rahat, huzur, şans ve talih, yaklaştıkça itti beni
Zamansız düştü yapraklar, pek çabuk eskitti beni
Onca emek, mücadele, talan etti, yitti beni
Yarım kaldı hayâllerim, beklemedi, bitti beni
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Hayat Bir Rüyadır /... İbretlik bir Uyarı

“ HAYAT BİR RÜYADIR “

Hayaller kurarsın, ferda beklersin
Sabırsızlanır hep, merak edersin
Nerede O günler, bir gelse dersin
Bir an evvel diye, gayret edersin

Hayat bir rüyadır, uyandığında
Geriye bakıpta, hayret edersin

Bir an unutursun, dalar gidersin
Kendini zamana, salar gidersin
Nice aziz zamanı, boşa harcayıp
Hayatın tadını, yalar Gidersin

Hayat bir rüyadır, uyandığında
Geriye bakıpta, hayret edersin

Alır sürükler seni, sanki yel gibi
Kimi damla, damla, kimi sel gibi
Ödenecek bir borç, bir bedel gibi
Elbet dolar zamanın, veda edersin
Şu fani dünyaya, sende el gibi

Çalışıp, didinip, ev bark edersin
Bir an kendine gelir ve fark edersin
Film şeridi gibi, sen çark edersin
Yaşadıkların canlanır bir, bir gözünde
Artık son duraktır sen park edersin

Aklına gelirse bir şükredersin
Gafletten uyanır ve yeter dersin
İnancı ruhuna, sen zerk edersin
Anlamsız, olumsuz, tavırlarını
Eğer vakit kalmışsa, hep terk edersin

Öyle bir an olur, kendine gelir
Nerede o günler, bir gelse derken
Dünya bir oturum, bir celse dersin
Gelene tez geldi, ecel'se dersin

Hayat bir rüyadır, uyandığında
Geriye bakıpta, hayret edersin

RETOR

Ben nerede miyim,
Hani O düşündükçe, aklımıza geldikçe ürperdiğimiz
Hani nice sevdiklerimizi gönderdiğimiz
Hani asla unutmam diye, söz verdiğimiz
O yanından geçerken bile ürperdiğimiz,
Hani O bayramdan bayrama zor geldiğimiz
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Evet işte son durak, şimdi bende ordayım

Evet, biliyorum orada bunları yazamayacağımı
Aslında, oranın olmayan gözüyle görmeye
Oranın olmayan camından bakmaya ve
Orada hissedilemeyenleri hissetmeye çalıştım
Hani, dünya gözüyle denir ya
Birde oranın gözüyle dünyayı görmeyi düşledim

Düşledim, düşledim ama düşledikçe gerçekleri gördüm
İleri baktıkça ne kadar uzun dediğim yolun
Geriye bakınca, ne kadar kısa olduğunu gördüm
Yolun bittiğini sandığımız yerde aslında bitmediğini
Dünyanın bir geçiş süreci, bu sürecin de
Bir sınav, seçim ve eleme yeri olduğunu
Aslında yolun gerçek başlangıcı olduğunu gördüm

RETOR
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Haydi çöz Hangi Adım /... (Akrostiş)

“ HAYDİ ÇÖZ HANGİ ADIM “

                  Hep Güzelliklerle uğraştım, güzellikler ürettim
                  Ama hiç güzellik tüketmedim, hep çirkinliklerle cebelleştim
                  Yaşantım, adımla hiç bir türlü uyuşmadı nedense
                  Düşünmeden yok ederim eğer uyuşmayan şu naçar bedense
                  İsmimle, adımla bağdaşmadı hiç yaşantım

                 Çözemedim bir türlü kendimmi, yoksa adımmı yanlıştı
                 Özümmü benmi adımmı, yani kendi adımmı, attığım adımlarmı
                 Zaman içinde ulaşmaya çalıştığım hayallermi, yoksa arzularmı
                ..................Haydi çöz, Haydi çöz hangi adım..! ..........................
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Hayır

“ HAYIR “

Hak etmeyen bu milleti
Zilletle yoğuranlara

Her gün başka bir hinliği
İlletle doğuranlara…

Hem Devletin hem milletin
Kanını soğuranlara…

HAYIR…

Bu ülkenin bu milletin
Genleriyle ve…
Geleceğiyle oynayanlara

 HAYIR…

Refah TORLAK.

HAYIR…
Dediğimizi vurgulamak için
Referandum öncesi yazılmıştır.

Refah Torlak
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Hayırsız Evlât /... Mutlaka okunması gereken, Bir İbret Şiiri

“ HAYIRSIZ EVLÂT “

Adın ne olursa olsun, be hey Babaya beddua eden
Nasılda dilin varır, ister bilerek de, ister bilmeden
Bahane olamaz buna asla, gösterdiğin hiç bir neden
O beddua kendinedir, kim sanırsın ki sen kaybeden
Şu feleğin işine bak, şimdi senmisin ona hükmeden

Evet yanında baban, peki ya ataların, hani nerede deden
Sanki bakimi kalacak sanırsın, böyle sende O beden
Bir düşün ve öyle söyle, acep kim onu bu hale getiren
O ki seni bu yaşa getirip, O ki sana ömrünü vakfeden
Biraz ibret almazmısın gafil, ne kıssadan, ne hisseden

Ezelden ümitsiz vakaydı, sonunda her şeyi hiçe saydı
Nice sözler verdi caydı, ne olurdu biraz insan olsaydı
Hiçe saydı anne yadigârı, sımsıkı O aile bağlarını
Nasılda unuttu çocukluğu, gençliği, O en güzel çağlarını
İyilik maskesi düşünce yüzünden, yıktı gönül dağlarını

.........X........., adına  ihanet etti, hatta, İnsanlığıda unuttu
Unuttu geleneği, yeşeren fidanları, düşünmeden kuruttu
Herkese ders verirken, aldığı dersleri, gerçekleri unuttu
Biz parçamız diyorken kendini geç tanıttı kardeş diye avuttu
Tepemizde dolanan, ailenin kabusu, koca, kara bir buluttu

Eskiden saman altındandı, şimdi artık daha  netsin
Orda burda ahkâm kesen, önce kendini yönetsin
Sen hiç düşünemezsin ama, bize Anneden emanetsin
Ne desem, yüce Allah’ım affetsin, ama önce ıslah etsin
Bütün kötü huylarını huysuz, geç kalmadan terk etsin

Annemizden yadigâr kalan, sevgi yumağını çözdün
Zaten sabır küpüne dönen, tüm kardeşlerini üzdün
Hiç rengini belli etmez, ne gece nede  gündüzdün
Patavatsız, sivri dilli, sen her daim acı  sözdün
Takke düştü kel göründü, demek birde paragözdün

Kalbin farklı, dilin farklı, herkes sansın diye haklı
Menfaate mavi boncuk, senin gönlün kaç yataklı
Gerçekleri bilirsinde, ketum yüreğinde saklı
Bu kadar şeytanlığa, nasıl erer insan aklı
Bir yıka şu yüreğini, be hey yüreği pasaklı

Söylenirdi hep duyardım, yalnız bir deyim sanırdım
Şu dilime gelse bile, söylemeye utanırdım
Çok şeylere göğüs gerip, kardeş diye dadanırdım
İyi niyet uğruna, demekki bende  yanıldım
Göre, göre, bile, bile, ben seni yanlış tanırdım

Ne söylensede aymazsın, hiç kendine saymazsın
Buz üstünde yürürsün, sanırsınki kaymazsın
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Milleti dillere düşürür, bir kendini yaymazsın
Çevreni hep kandırmış, kendinide inandırmış
Bu ne umursamazlık, inadından caymazsın

Tükenmiyor tarifin, anlatmakla, yazmakla
Eline ne geçerdi ki, her fırsatta azmakla
Ona buna bulaşıp, kuyuları kazmakla
Fütursuzca lâf taşıyıp, ortada gezip tozmakla
Acep mutlumu olurdun, sen hep huzur bozmakla

Unuttun senin sayende, ne tezgâhlar kuruldu
Herkes bildiği halde, kim sordu, ne soruldu
Hep özveri sabırla, biraz sular duruldu
Üstüne varılmadı, ancak yürek buruldu
Seni tarif ederken, kalem bile yoruldu

İster suçu kendinden at, İster gece huzurla yat
Aynası iştir kişinin, işte karşımızda örnek zat
Senin ahvalin döküldü, ördüğün ağlar söküldü
Tarife gerek kalmadı, sensin hayırsız evlât
BAŞKA ÖRNEK ARAMA, SENSİN HAYIRSIZ  EVLÂT

Dip Not:
Bu şiirde kendini bulanlara ve bulmak istemese ve kendine konduramasa da hak
edenlere Atfedilmiştir, Allah kimseleri bu tür davranışlara sürüklemesin, bu ve benzeri
kişileride ıslah etsin vede affetsin.
RETOR.
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Heba Oldu Emeklerim /... Hicivkâr Yazıklanma

“ HEBA OLDU EMEKLERİM “     (Hicviye)

On parmakta yüz marifet, ulan bari beş para et
Ben çalıştım el kalkındı, kime niyet, kime kısmet

Borç içinde çabalarken, herkes zengin bana nispet
Beceriksizlik, şanssızlık, illet, bilememki ne der millet

Çok emek karın tokluğu, aşamadım şu yokluğu
Yapamadım şerefsizlik, denemedim mikropluğu

Eşe dosta haber saldım, bekledim hayale daldım
Türlü fırsat yakaladım, ne çaldım nede alçaldım

Şikâyet ederim ama, sanmayınki ben aç kaldım
Hayâller büyük olsada, neyse nasibimi aldım

Çalıp, çırpıp, dolandırıp, İffetimi sulandırıp,
Onu bunuda kandırıp, masum maske takamadım

Hötöröflük beceremem, hayasızlık yapamadım
Onu bunu dolandırıp, kolay servet kapamadım

Destek oldum hep çevreme, art niyetle bakamadım
Dere gibi bir yol bulup, rahat, rahat akamadım

Kuyu kazıp, göz oymadım, kimselere göz koymadım
Suiistimal düşünmedim, eşi dostuda soymadım

Ona buna kazık atıp, ortalarda hiç koymadım
Emeklerim boşa gitti, diyememki hiç doymadım

Helâl, haram ayırırken, önümden kısmetim gitti
Boşamı vakit harcadım, eller paylaştı da bitti

Yordum şu naçar bedeni, yıllarsa zaten eskitti
Yalnız gençliğimde değil, arzular, hayâller  yitti

Ne yaptımsa olamadı, gönlüm huzur dolamadı
Ömrümce talih bekledim, körmüş beni bulamadı

Alın teri döktüm ama, heba oldu emeklerim
Soldu gitti çiçeklerim, bilmem daha ne beklerim

Çok yazdım ben çok söyledim, bilemem başka ne deyim
Hak etmediğim yerdeyim, işte ondan kederdeyim

Bari biraz huzur bulsam, anlatılmaz hallerdeyim
Yolun sonu geldi çattı, ben halâ nerelerdeyim
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Her Çıkışın Bir İnişi /... Hicviye

“ HER ÇIKIŞIN BİR İNİŞİ “ /… Hicviye

Kimi pay umudu kimi, saf garibanın sinişi
Çanakçılarca izlenir, ülkemizde rant yenişi
Gerçekleri görenlerce, haramzadeler denişi
Nasılda yüreği geniş, var mı ki daha genişi.! ...

Sulta ele geçti diye, fütursuz ahkâm kesişi
Müslümanlıktan dem vurur, uyuşmazda hiçbir işi
Üç kuruşa satılmışlar, derki yoktur onun eşi
Öylesine kaptırmış ki, hiçte sönmüyor ateşi.! ...

Dağıtılan erzak için, gariplerin iç çekişi
Adaletsiz yönetimle, ülkede nifak ekişi
Namuslu vatandaşların, O çaresiz direnişi
Ancak böyle göğüslerler, rahatlıkla O finişi

Asla müsaade etmez, aklı başında ki kişi
Kulak arkası etmeyin, sakın ha aş ile iş’i
Etkileyemez milleti, bilin başka hiç,hiç bişi
Unutmayın mutlak vardır, her çıkışın bir inişi

Refah Torlak  /  RETOR
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Her Melanet Ergenekon...! ...

“ HER MELANET ERGENEKON…! ...”

İstediğin her pisliği, hep Ergenekon’a mal et
Perde arkasında ise, sen istediğini hallet! ...
Millet gözünü açarsa, elbet düzelir bu halet
Müslümanlık kisvesiyle, bağdaşamaz ki dalalet

AKP’nin moda evi, kes biç uydur herkese don
Geçmişte ve gelecekte, her melanet Ergenekon

Sayenizde bu gidişat, sanmam hiç hayra delalet
Sebep oldu rant kavgası, saflık aptallık cehalet
Başımızda sizler varken, değişemez bu atalet
Aveneler, yardakçılar, çanak tutar olur alet

AKP’nin moda evi, kes biç uydur herkese don
Geçmişte ve gelecekte, her melanet Ergenekon

Refah Torlak  /  RETOR   01 Mayıs 2009
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Her şeyin Rahmani Dünya /... İlâhi

“ HER ŞEYİN RAHMANİ DÜNYA “  (İlâhi)

Dünya, dünya fani dünya, her şeyleri gani dünya
Sana haris doymaz derim, haksızmıyım yani dünya

Her şeyimi benden aldın, sevdiklerim hani dünya
Nasıl şikâyet ederim, böyle yazmış, Bani dünya

Canlar gelir, gelir, gider, gelen giden ani dünya
Bu devran hep böyle sürer, herkes buna kani dünya

Rabbim böyle emir vermiş,  diyememki cani dünya
Haşa bunlar isyan değil, duygular İnsani dünya

Hayır bize, şer bizedir, her şeyin Rahmani dünya
Kul Rabbine hizmet için, nasıl olur mani dünya

Dünya, dünya, fani dünya, her şeyleri gani dünya
Hayır bize, şer bizedir, her şeyin Rahmani dünya

Refah Torlak
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Her Şeyinle Gizemsin

“ HER ŞEYİNLE GİZEMSİN “

Yaralı yüreğime, merhemimsin sen em sin,
Damarlarımda gezen, hayat suyumsun demsin
Yitirmişim benliğim, bil ki sen tek çaremsin
Bir masum gülüşünle, ruhum yu’yan zemzem sin

Bir bilmecesin bende, her şeyinle gizemsin
Söyle neden böylesin, aşka sevgiye zem sin
Yüreğimden dökülen, ezgi lenmiş dizemsin
Rüyalar ülkesine, aşkla geçiş vizemsin

Refah TORLAK  /  RETOR
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Her türlü Hicvime Dair /... İlgilenenlere

“ HER TÜRLÜ HİCVİME DAİR “

Eğer rahatsızlık varsa, usul ölçü terk ederim
Serbestlikle yola çıkar, ne aruz ne hece derim
Görülen görülmesede, ne gündüz ne gece derim
Nüktelerle, zılgıtlarla, her telden çorba ederim

Asıl olan gerçeklerdir, eş dost yaren hiç ayırmam
Konu olan babam olsa, bil ki onuda kayırmam
Yanlışa sessiz kalamaz, Refahın kalemi böyle
Benim yanlışım olunca, sende ne söylersen söyle

İster şair, ister mahir, sen istersen çorbacı de
Yeterki sen sunduğumu, iştah ve afiyetle ye
İşine gelmezse kına, bu ne biçim şiir diye
Yüreğim herkese açık, kinaye ve evgiyede

Benim misyonumda budur, hep doğrulardan yanayım
Ona buna dokunmayıp, yanlışlaramı kananayım
Hatır gönül şöyle dursun, düşmanı dostmu sanayım
Bırak kim ne derse desin, ben Rabbime İnanayım

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Herkes Bilir ki Balık, Baştan Kokarmış /... Hicviye

“ HERKES BİLİR Kİ BALIK,
                     BAŞTAN KOKARMIŞ “  /… Hicviye
(…Bir masal …! ... Kabine varmış! ...)

Millet! .. tutmuş birini, başa çıkarmış
Ardında AKP’li! .., kabine varmış! ...
……….. AB/D’li! ..,? ………………..

Ahkâm kesip atarken, baya carcarmış
Hep menfaat peşinde, seni harcarmış

Aveneye dağıtır, bize çoksarmış
Sorsak kazık yemeyen, acep kim varmış

Kamu maaşlarına, bütçemiz darmış
İçe para yok dışa, borcumuz varmış

Art niyetli olunca, işler aksarmış
Çaresiz vatandaşı, nice dert sarmış

Her karşı fikirliye, bir kulp takarmış
Millet dert anlattıkça, bön,bön bakarmış

Kendinin hiç suçu yok, millet sakarmış
Şahsına söz söyletmez, bu ne vakarmış

Kendine çıkmayan her, yolu tıkarmış
Allah’ım hak getire, namusmuş armış

Amerika uzaktan, ışık yakarmış
Tilkilerin beyninde, şimşek çakarmış

Haşaratlar insanı, gizli sokarmış
Herkes bilir ki balık, baştan kokarmış

Refah TORLAK  /  RETOR
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Hesap Günü Gelince /... Hicviye

“ HESAP GÜNÜ GELİNCE “ /… Hicviye

İşine gelmeyeni, Allem kallem susturur
Çaresiz garibanı, ürküterek pusturur
Gün olur devran döner, sıra ona da gelir
Bu millet yediği tüm, naneleri kusturur

Bu ne fütursuzluktur, bu ne haşmet, ne gurur
Bil ki saltanat sürmez, elbet gün gelir durur
Bütün yolsuzlukları, millet yüzüne vurur
Hesap günü gelince, yüreğine oturur

Refah Torlak  /  RETOR
10 Haziran 2009
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Hırçın Bakışlım /... Şarkı sözü

“ HIRÇIN BAKIŞLIM “

Bunca zaman inan hep, seni bekledim
Hasretime özlemle, sitem ekledim
Gençliğim geçtide bak, bir gün görmedim
Eğme başın suçunu, biliyor gibi
               ***       ***       ***
Karşımda hayâlin, duruyor gibi
Dikilmişsin sanki, gülüyor gibi
O hırçın bakışın, sükût'a döndü
Şu mahzun halimi, biliyor gibi
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Hicivkâr Bir Dörtlük

“ HİCİVKÂR BİR DÖRTLÜK “

Ülkemiz söz konusu olunca, Düşünülmez, ne evveli ne ahir
Sessiz kalmak mümkün mü, Yaşananlara dair
Elbette ki tepki verir, Canı yanan her şair
Alır kalemi eline, Yazar böyle vesair

RETOR

Dip Not :  Ülkemizle ilgili yaşanan olumsuzlukları gördükçe yazdığım
Konuya uygun bazı makalelerim ve hicviyelerimin altına
Dip not olarak düştüğüm bir dörtlüktür.  R. T.
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Hiç Dil Uzatılmasın, Ne Lâiklik Ne Dine

“ HİÇ DİL UZATILMASIN
                        NE LÂİKLİK NE DİN’E “

Yeter artık dur deyin, şu anlamsızca kine
Aklın başına alsın, herkes gelsin kendine
Hiç dil uzatılmasın, ne lâiklik, ne din’e
Fırsatta verilmesin, nifak sokucu hin’e

Seçilmiş siyasetçi, sunuyorum ilgine
Bunlar senin görevin iletilir bilgine
Tam düzeliyor derken, nifak girip içine
Çıkıyor bir izansız depreştiriyor yine

Nifak sokucuların, düşülmesin fendine
Yıkanıp genç beyinler, girmesin trendine
Çabası boşa gitsin, çarpsın kendi bendine
Şüphesiz Allah birdir, inan sen efendine

Siyaset farklı bir şey, devlet idaresidir
Din iman inanç ise, insan iradesidir
Naçizane tavsiye, Refah ibaresidir
Sarf edilen özlü söz, insanlığın sesidir

Dinimiz baş tacımız,  devletin yeri ayrı
Din siyaset karışır, kime olur ki hayrı
Kardeşliği zedeler, bu anlayışta bayrı
İnsanlık ta önemli, yok mu kendinden gayrı

Refah TORLAK  /  RETOR
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Hiç Yolumu şaşmadım /... Tasavvufi

“ HİÇ YOLUMU ŞAŞMADIM “

Helâl ile beslendim, güzel sözle seslendim
Hep hayırlı yollarda, yoruldum nefeslendim
Her adını anışta, duygulandım, hislendim
Yanlışlardan korktumda, kuş gibi kafeslendim
                      ***           ***           ***
Çok sıkıntı çeksemde, gönlüme huzur ektim
Ben yolunda giderken, ne yalnızdım ne tektim
Zirveye ulaşsamda, dağlarında etektim
Arı gibi çalıştım, bal idim ben, petektim
                     ***           ***           ***
Sen güç kuvvet verdikçe, rızkımı gönderdikçe
Lûtfuna mazhar olup, semeresin derdikçe
İbretlik olayları, göz önüne serdikçe
Hamd-ü senalar ettim, muradıma erdikçe
                    ***           ***           ***
Haddimi hiç aşmadım, hiç yolumu şaşmadım
Ben lebalep dolsamda, sabrettimde taşmadım
Çok İmkânlar bulsamda, harama bulaşmadım
Rızkım için gurbette, boşuna dolaşmadım
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Hoş Geldin Atmış Yaşım

“ HOŞ GELDİN ATMIŞ YAŞIM “

Ne bir sıradan kişi, nede seçkin âyandım
Say ki hakirin biri, say takdire şayandım
Ne gereksiz söz eden, ne sözünden cayandım
Ne sonumu bekledim, nede bir gün sayandım

Uçar gibi gelmişim, oysa ki ben yayandım
Artık sona yaklaştım, atmışıma dayandım
Gaipten seslenişi, demek en son duyandım
Sanki bir rüya gördüm, nede çabuk uyandım

Bunca yıl mı geçirdi, şu benim dertli başım
Hissetmeden usulca, bu ne sessiz yaklaşım
Nede çabuk ulaştın, kurumadan gözyaşım
Çalıverdin kapıyı, hoş geldin atmış yaşım

Gönlümde hüzün dolu, anılarım sırdaşım
En coşkulu anımda, burukluk arkadaşım
Zayıf noktamı arar, bu nasıl odaklaşım
Yoksa yolun sonumu, hoş geldin atmış yaşım

İçim içime sığmaz, nedendir ki bu taşım
Ruh bedenle uyuşmaz, boşadır her uğraşım
Takdir-i ilahidir, neden bilmem telâşım
Ruhum çocuk olsa da, hoş geldin atmış yaşım

Refah TORLAK  /  RETOR   02 Aralık 2009

Âyan = İleri gelenler, senato üyeleri
Şayan = Lâyık, yakışır, yaraşır, değer, uygun
Hakir = Alelâde, kıymetsiz, önemsiz, aşağı, küçük
Taşım = Dolup taşmak
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Hür Düşünür, Hür Bakarız /... Hicviye

“ HÜR DÜŞÜNÜR HÜR BAKARIZ “   (Hicviye)

Her zaman biz her şeye, hür düşünür, hür bakarız
Yaşanan her olaya, yansız, objektif bakarız
Takdiride, tekdiride, biz kalemle yaparız
Yazımızla ikaz eder, şiirlerle can yakarız

Gerekeni konu yapar, bilgi olur akarız
Yolumuz adalet yolu, ne vazgeçer, ne bıkarız
Yanlışları affetmeyiz, ümüğünü sıkarız
İşte O zaman hainin, canına ot tıkarız

Gerçekleri yansıtırız, şimşek olur çakarız
Ne kayırır, ne ayırır, nede bir kulp takarız
Kaba kuvvet yoktur bizde, tabuları yıkarız
İşte bütün bunları biz, hep kalemle yaparız

Gerekirse biz her yere, zorlanmadan sızarız
Hak edeni takdir eder, hak edene kızarız
Yanlışları bozarız, hiç korkmadan yazarız
Ne yanlışı destekleriz, nede kuyu kazarız

Gerçeklerdir, dosdoğrudur, doğru olan neyse odur
Bitaraftır yazılanlar, ne bir tuzak, ne komplodur
Ne yalandır ne abartı, nede bizden bir artı
Bizde etik, İş ahlâkı, ilkemizin ilk şartı
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İbadetin Doruğudur Secde-i Saadet /... Tasavvufi

“ İBADETİN DORUĞUDUR
                                   SECDE–İ SAADET “

Ne para, nede mal mülk, rahatlatır ruhen seni
Nede O anlamsız, türlü, türlü bin bir adet
Tertemiz yıkar seni, bir nur pak eder, huşu ile ibadet

Her kula nasip olmaz, Rab huzurunda dikilmek
İbadetin doruğudur secde-i saadet

Eğer yer edinmişsen, cemaatin saffında
Bil ki sen şansın artar, Rabbimizin affında
Dünyanın her şerrin de, her kötü zaafında
Bir zırh, sur oluşturur, melekler etrafında

Ne para, nede mal mülk, rahatlatır ruhen seni
Nede O anlamsız, türlü, türlü bin bir adet
Tertemiz yıkar seni, bir nur pak eder, huşu ile ibadet

Her kula nasip olmaz, Rab huzurunda dikilmek
İbadetin doruğudur secde-i saadet

Refah Torlak
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İbret /... Tasavvufi

“  İBRET  “

İster hiç umursama, ister ruhunu titret
İstersen bir ders al da, şöyle muhakeme et
Her gördüğün musibet, sana ibrettir ibret
Birazcık ders aldınsa, tövbelerini zikret
Tüm olumsuzlukları, hemen o anda terket
İster hiç umursama, istersende kabul et
Her kelâm her kıssada, elbet vardır bir hikmet
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İbretlik Deyişler ve Dörtlükler  /... 101

İbretlik Dörtlükler ve Deyişler  /… 101

Azrail, O emri alır afaki
Ecel şerbetini, hazırlar saki
Bakarsın içmişsin, boş karafaki
Takdir-i ilâhi, emrihak vaki

Refah TORLAK  /  RETOR

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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İbretlik Deyişler ve Dörtlükler  /... 102

İbretlik Dörtlükler ve Deyişler  /… 102

Her zikrinde seninle, Rabbin Allah tealâ
Doksan dokuz ismi var, biri birinden alâ
Bura imtihan yeri, sanma okunmaz salâ
Boşa soluk tüketme, ne bekliyorsun halâ

Refah TORLAK  /  RETOR

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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İbretlik Deyişler ve Dörtlükler  /... 103

İbretlik Dörtlükler ve Deyişler  /… 103

Tıka basa lebalep, pek doludur bu dağar
Eğer bir açılırsa, yağmur olurda yağar
Verimlidir bilene, dilediğince sağar
Sözüm insanlaradır, nasıl anlasın zağar

Refah TORLAK  /  RETOR

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İbretlik Deyişler ve Dörtlükler  /... 104

İbretlik Dörtlükler ve Deyişler  /… 104

Akıl baliğ olmuşsan, (Aklına malik isen)
Her şeyden ve herkesten, ibret alırsın

Akıl baliğ değilsen, (Akla malik değilsen)
Her şeye ve herkes’e ibret olursun

Refah TORLAK  /  RETOR

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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İbretlik Deyişler ve Dörtlükler  /... 105

İbretlik Dörtlükler ve Deyişler  /… 105

Nice haller vardır ki,
Cehennemi kapatıp, Cenneti açmaya vesile

Nice hallerde vardır,
Cenneti kapatıp, Cehennemi açmaya vesile

Ama, sanma ki ikaz eder, uyandırır ses ile

Refah TORLAK  /  RETOR

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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İbretlik Deyişler ve Dörtlükler  /... 106

İbretlik Dörtlükler ve Deyişler  /… 106

Olmadık şeyler peşinde, sürüklenirsin gidersin
Olumsuzluklar yaşarsın, boyun eğer kader dersin
Güçlülerce ezilirsin, sende güçsüzü ezersin
O zaman da bu alemde, bil ki boşuna gezersin

Refah TORLAK  /  RETOR
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İbretlik Deyişler ve Dörtlükler  /... 107

İbretlik Dörtlükler ve Deyişler  /… 107

Yanlışlardan uzak dur, bakma solun sağına,
Dikkat et sakın düşme, şeytanın tuzağına
Her dem bedbaht olursun, takılırsan ağına,
Güzellikleri çağır, gönül barınağına

Refah TORLAK  /  RETOR
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İcraat Açık Yorum'a /... Hicviye

“ İCRAAT AÇIK YORUMA “  /… Hicviye

   Bunlar doğru göstergemi, Bırak tefeyi, tüfeyi
   Millet nasıl dolduracak, Böyle pazarda küfeyi
   Bak ne hale getirdiniz, Şu eşsiz canım ülkeyi
   Millet kabul eder mi hiç, Anlamsız her bahaneyi

   Riyayla kaptınız oy’u, Dağıtarak ianeyi
   Battınız çamur diz boyu, Unuttunuz ananeyi
   Söndürdünüz ocakları, Dağıtıp nice haneyi
   Daha neyi savunursun, Söyle hadi daha neyi

   Yuvarlana, yuvarlana, Ramak kaldı uçuruma
   Kendi aveneniz hariç, Herkes düştü bu duruma
   Yolsuzluğa gömülmüşüz, Güven yok hiçbir kuruma
   Böyle idaremi olur, İcraat açık yoruma

   Her şeyi peşkeş çektiniz, Bumudur ülke koruma
   Orduya çamur attınız, Nasıl gitmez ki zoruma
   Eğer ben yanılıyorsam, Cevap verin şu soruma
   Gelişmeler ulu orta, Gerek var mı oturuma

   İnançları sömürdünüz, Müslümanlıktan pay biçip
   Her ne varsa götürdünüz, Peşkeş çekip, yiyip, içip
   Adaleti unuttunuz, Ayırdınız seçip, seçip
   İnsanları harcadınız, İnsanlığınızdan geçip,

   Aydınlıktı ışıl, ışıl, Ülkem neden gölgelendi
   Araştıran yazarlarca, Geçmişiniz belgelendi
   Okudukça esef duyduk, Ülkem nelere belendi
   Aveneniz kalkınırken, İşe gelmeyen elendi

   Yasalardan yararlanıp, kimler yasayı delendi
   Gerçekleri duymaz, görmez, Doğru işine gelendi
   Yalanlarla riyalarla, Acep kim akıl çelendi
   Kişilerden vazgeçtim de, Kurumlarda örselendi

   Dıştan eksik olmaz oldu, Ne gelendi, ne gidendi
   Ülkemde yatırım yapan, Dost maskeli kin güdendi
   Tohumları siz ektiniz, Düşman içten filizlendi
   Derken terör temizlendi, Tam bağrımıza gizlendi

   Emir demiri kesermiş, Öyle dendi, böyle dendi
   Geçmişini unutturdu, Su yüzüne çıktı kendi
   Bu güne dek görülmemiş, Nice hinlik sergilendi
   Daha derin hinlik için, Birde Anayasa dendi! ! ..

   RETOR
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İçiyorsan Geberirsin...! ../... ' Sigara '

©
           “ İÇİYORSAN GEBERİRSİN “
                             “ Sigara “

İradesiz davranıp ta, niye zaaf gösterirsin
O körpecik ciğerlere, bulaştırırsan şerirsin
Bırakırsan tazelenir, sen yeniden yeşerirsin
Yeter bırak şu zıkkımı, içiyorsan geberirsin

Gidene dek dert çekersin, üstüne para verirsin
Her nefes çekişte çürür, günden güne de erirsin
Zehirlendiğin yetmez mi, çevrene de gönderirsin
Yeter bırak şu zıkkımı, içiyorsan geberirsin…! ...

Refah TORLAK  /  RETOR   15 Haziran 2009

Şerir =  Hain, kötü, fesat, kötü kalpli
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İki Alyans Bir parmakta

“ İKİ ALYANS BİR PARMAKTA “

Kimse anlam veremiyor, iki alyans bir parmakta
Bilemezki hiç kimseler, içim sızlar her bakmakta
Ne bileyim kopamadım, herkes gibi yapamadım
Düşünürüm zaman, zaman, ne işi var bu ahmakta

Ana, Baba aşkımı, hasretmidir, Özlemmi
En güzel anlarımda yüreğimi yakmakta
Kan çanağıdır dibi, söndürmek ister gibi
Dinmeyen gözyaşlarım hep içime Akmakta

Gönlüm rıza göstermedi, ayıramadım onları
Biraz daha yaşasınlar, benimle olsun sonları
İster biraz uyandırsın, yada İsterse yandırsın
Şarkı, şiir olsunlarda, düşündürsün milyonları

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İnadına, İnadına /... Şarkı sözü

“ İNADINA İNADINA “

Gönül verdim bir kadına, inadına, inadına
Yıllardır ses vermedi, kalbimin feryadına
Gönlü var tepkisi yok, her şeye vurdum duymaz
Duygusuzmu, hissizmi, ne söylesem adına
***           ***           ***
Gel güzelim inat etme, ben uyarım maksadına
Bitiversin şu hasretlik, canlar ersin muradına
Saklama hiç hislerini, gel, açık et giz'lerini
Geçen yıllar inadına, varalım aşkın tadına
***           ***           ***
Sen yanımda olsan yeter, ne elem kalır ne keder
Müptelâdır sana gönlüm, ne vazgeçer ne terk eder
Sensizlik ölümden beter, sayende oldum derbeder
Yüreğin ne kadar ketum, bir ses verse ne kaybeder
***           ***           ***
Biraz olsun gönlün varsa, dur de artık inadına
Hasretlik mazi olsun, konu olsun her yadına
Beklerim ömür boyu, çözemezsen bu duyguyu
Yıllardır alıştım zaten, yüreğimin feryadına
***           ***           ***
Çaresiz çırpınışım, benzer bir kuş kanadına
Hayâlinle geçer günler, aklım yetmez tadadına
Gel şu hasret bitiversin, bakma kısalan zamana
Dolu, dolu yaşayalım, inadına, inadına
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İnsaflı Küfür.! .. ' Tercihe Göre '

©
“ İNSAFLI KÜFÜR “  (Tercihe göre)

Tercihinizi öğrenebilir miyim? ...
Hangisini istersin, seç bakalım, hadi üfür.! ...

Alt tabak,
Üst kapak,
Garnitür.

İnsaflı küfür.! ...

İçi bol garnitürlü, iyi mamul, iyi tost.! ... :)))  &#61514;
Boşuna delinmez post, küfreden de iyi dost.! ..

Hemen atılıp sorma, seninki nedir diye
Tercihimi istersen, peşinen söyleyeyim
Üst kapak olaraktan, destek veririm niye.! ...

Her şeye maydanozsun ya, sen ki tam bir garnitürsün
Üst kapak hep gider gelir, bırak o seni götürsün.! ..

Beterin beteri vardır, iyi alt tabak değilsin
Madem profesyonelmiş, at üç beş kuruş eğilsin

Etrafa bulaşmasın, peçete vereyim sil
Küfür’ün de böylesi, güler yüzle tatlı dil
Tercihim üst kapaktır, sen sevildiğini bil.! ..

Refah TORLAK  /  RETOR    15 haziran 2009

Dipnot:
Böyle bir söylemi her ne kadar kendime yakıştıramıyor olsam da,
Bir arkadaş.! .. İle polemiğe zorlanmam neticesinde
Uygunsuz bir diyalog olarak karşımdakinin kullandığı üslûba karşı
İstemeyerek te olsa, ayak üstü oluşturduğum şeylerdir.

Ancak, bu ilginç diyalog bilâhare aklıma geldiğinde
Bu sözleri İronik bir şiir olarak düzenleyerek bu hale getirdim.
Yani gerektiğinde ihtiyaç hissedenler de benim gibi kullansın diye,
Literatüre geçsin istedim. Affola: :))) &#61514;

Bu güne dek binlerce satirik şiir’e hicviye’ye (yergi, taşlama)
İmza atmama rağmen bu tür ağır bir çalışmam olmamıştı.

Bazen böylesi çalışmalar da gerekiyor maalesef.
Beni yakından tanıyan tüm dostlardan ve okurlarımdan
Bana yakışmayan bu üslûp için özür diliyorum.
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İnsan Hakkı..! .. /... Hicivkâr Zılgıt

“ İNSAN..! .. HAKKI “    (Hicivkâr Zılgıt)

Hainlik yaparken pislik, teperde kendi geberir
Ortada kalır leşide, şerefsizler önem verir
İnanması güçtür ama, insan hakkı yeşillenir
Böyle pislik leşine, ne hikmetse insan denir

Hırsızlara, şerefsize, soysuz vatan hainine
Akla gelir gündemdedir, uygulanır insan hakkı
Soruyorum şimdi size, caninin kıydığı can mı
Görünüme aldanıpta, onu insan sayanmı haklı

Tekdirle uslanmayanın denir ya, hakkı kötektir
Acımayın hainlere, kullanın artık copları
Sakın ola düşünmeyin, temizleyin mikropları
Ülkemizde kök salmasın, kurusun hep soy sopları

Haksızlığa uğruyorsa, insan hiçmi duygulanmaz
İnsan hakkı bilmeyene, insan hakkı uygulanmaz
Gebertsende şerefsizi, elin kana hiç bulanmaz
İnanki temizlik olur, hain, cani kök sulanmaz

Refah Torlak
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İnsan Hakkı..! .. 2 /... Hicivkâr Zılgıt

“ İNSAN HAKKI..! .. 2    (Hicviye)

Kaç kez gördüm medyada, kaç kez kulağıma çalındı
Bilmem kaç terörist  (şerefsiz hain)   yakalandı
Eh tabii ki bakıma, dinlenmeye ve beslenmeye alındı..! ..
Kısa bir süre sonrada adeta icraatına devam etsin diye
Güçlendirilmiş olarak, sessiz sedasız aramıza salındı

Aslında düşünmeye değer, kulak verirseniz eğer
Katledilen nice masum, nice kurban edilenler
Hayatının baharında şehit olup, toprağa verilenler
Hainlere çanak tutulup, pusuya fırsat verildikçe
Kahroluyor her insan, kahroluyor vatansever

Ele geçen hainlere, nasıl verilir ki değer
İnsanlığı bilmeyene, insanca davranılmaz
Onlar için İnsanlığın, esamisi anılmaz
Haince cana kıyana, insan diye aldanılmaz
Onu hak etmeyen için, insan hakkı kullanılmaz

Refah Torlak
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İnsan Ol İnsan  /... Nasihat

“ İNSAN OL İNSAN “ /… Nasihat

Olur olmaz şeylerle, gönül avutma
Uyumlu ol, kendini, hiç üstün tutma
Önce kul olduğunu, sakın unutma
Sen kulluğa yakışan, insan ol insan

El açanı çevirme, sakın burkutma
Aciz singin kimseyi, sakın korkutma
Ne kötülük görsen de, asla kin tutma
Sen hep iyi örnek ol, insan ol insan

Mal'a mülk'e gark olup, zenginde olsan
Sonsuz izzet itibar, ve sulta bulsan
Amir, kral, komutan, her ne olursan
Aslın unutma önce, insan ol insan

RETOR  /  Refah TORLAK

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İnsan ol İnsan /... Nasihat

“ İNSAN OL İNSAN “  (Nasihat)

Olur olmaz şeylerle hiç, gönül avutma
Ilımlı uyumlu ol, kendini üstün tutma
Önce bir kul olduğunu, sakın unutma
Sen kulluğa yakışan, insan ol insan

El açanı boş çevirme, sakın burkutma
Aciz singin bir kimseyi, sakın korkutma
Ne kadar kötülük görsen, asla kin tutma
Sen hep iyi örnek ol, insan ol insan

Mal'a mülk'e gark olup, zenginde olsan
Sonsuz izzet, itibar ve sulta bulsan
Amir, kral, komutan, her ne olursan
Aslını unutma önce, insan ol insan

Refah Torlak
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İnsan Sevgisi ve Adamlık /... Hicivkâr Zılgıt

“ İNSAN SEVGİSİ VE ADAMLIK “

Yeter yaratan aşkına, yeter artık yeter durun
Üzmeyin şu canları, ne kalp kırın nede vurun
Ne günahı var eşinin, ne günahı var yavrunun
Böylemi ayakta kalacak, senin onurun gururun
                    ***           ***           ***
Şöyle bir düşün bakalım, senin hiç yokmu kusurun
Bu anlamsız tavırlarla, nasıl sürecek huzurun
Yanlışlardan dönün artık, silin maziyi dondurun
Dünya fani, ömür kısa, güzel şeyleri ondurun
                    ***           ***           ***
Bumudur sanki erkeklik, erkeklik güçsüz ezmekmi
Kendini adam sanıpta, sonra salınıp gezmekmi
Zindan edip hayatı, çevreni hep üzmekmi
Yaşamaktan bıkıpta, acep candan bezmekmi
                   ***           ***           ***
Yurda göz diken Olursa, işte ona hesap sorun
Tam sırasıdır O zaman, erkeklik, onur, gururun
Bütün bu göstergeleri, öyle zamanda oldurun
İşte O zaman kudurun, O zaman çekinde vurun
                   ***           ***           ***
Biraz sevecen olup, insanları seversen
İnsancıl duygularla, kol ve kanat gerersen
Hâl ve bütün ahvalinle, olgunluğa erersen
Semeresi güzel olur, incitmeden derersen
                   ***           ***           ***
Güçsüzlere kucak açıp, sessizce kaybolduğun
İnsanları sevdiğin, çıkar aşk ile dolduğun
Ne zaman görülürse, soldurmayıp solduğun
O zaman tescillenir, senin bir adam olduğun

Refah Torlak
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İnsana Dair

“ İNSANA DAİR “

Bir kaç kelâm edeceğim, biraz insana dair
Kimilerine boş gelir, ne evveli ne ahir
İdrak edenedir sözüm, anlayana cevahir

Ilımlı ol, koruyucu, olma sakın sen kahir
İnsanlığın temelidir, saygı, sevgi vesair
Cömert ol, nekes olma, her damlan olsun bahir

Eğik olan başta beyin, Olgundur, eksiksiz tam'dır
Eğilmeyi bilmiyorsa, Beyin, Mutlaka ham'dır
Bütün bunlar Anlayana, Bir örnektir ve İlham'dır

Türlü ayıbı örten, Gösteriştir, İhtişam'dır
İnsanlığı Tamamlayan, Ne gösteriş ne şatafat
Yalnız temiz yürek bir de, Temiz giyim kuşam'dır

Ne bir gıybet eden'dir, Ne gıybeti duyan'dır
Ne O Kötü nefsine, Ne Şeytana uyan'dır
İnsanın Hayırlısı, Hayır Dua okuyan'dır

Ne bir nifak yayan'dır, Ne sonradan ayan'dır
Burası gelip geçici, Aslolan'sa, Öbür yan'dır
Kimse bir şey götüremez, Her kul anadan üryan'dır

İnsan Merhameti bilen, Vicdani sesini duyan'dır
Her zaman, Her ahval'de, Dostluk sevgi dokuyan'dır
Gaflet'te insana mahsus, Gerçek gafil, Uyuyan'dır

Dik başlı, Fikri sabit'se, Çelişkili insan'dır
İnsanı insan yapan, Temiz soy, asil  kan'dır
Aslen her şeyin temeli, Allah korkusu, İman'dır

Refah Torlak
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İnsana İnsanlık Gerek /... Hicviye

“ İNSANA İNSANLIK GEREK “  (Hicviye)

Unutuluyor değerler, unutuluyor giderek
Selâm alanda kalmadı, dostlara selâm gönderek
Bunları yazarız ama, biz neyiz ki akıl verek
Unutuluyor gerçekler, insana insanlık gerek

Hep maddiyatla ölçülmez, karşılık beklemez emek
Kolay gelirde söylemek, asıl olan söz yememek
Ne ise o'dur nasibin, ha ekmek, ha baklava, börek
Çokmu zordur şükür demek, insana insanlık gerek

Azı karar, çoğu zarar, fazlası neyime gerek
Hepsi boş hepsi boş kürek, düşünerek güller derek
Doğruları görelimki, bizlerde Refah’a erek
Biraz olsun değer verek, insana insanlık gerek

İki apayrı anlayış, nasıl gelebilirki denk
Kolay oluşmuyor uyum, kolay oluşmuyor ahenk
Değerlendirmek mümkünmü, kolaymı önceden bilmek
Olabilirmi hiç ölçü, olabilirmi bir mihenk

Görek te hizaya girek, insana insanlık gerek
Huzur, saadete erek, insanları hep severek

Refah Torlak
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İnsanlık Nerde

“ İNSANLIK NERDE “

Nice insan! . vardır, ahkâm keserde
Hep ondan bulaşır, dertte, kederde
Söze geldi mi hep, beyan ederde
Nerde kaldı hani, ya vicdan nerde

Yalansız, riyasız, dostluklar nerde
Merhamet, paylaşım, içtenlik nerde
Nerde ahde vefa, sadakat nerde
Mutlaka kopuyor, bir gün bir yerde

İnsanlık ararsın, dersin ki nerde
Bir ışık yakar ve, seni çekerde
Riyakâr davranıp, dostluk ekerde
Bulduğun sanırsın, düşürür derde

Allah’ın verdiği, beyin var ser’de
Alırda götürür, bir yel eserde
Olur olmaz herkes, ahkâm keserde
Anlatmak mümkün mü, böyle eserde

Samimiyet dürüstlük, zaten yeterde
Nedense olmuyor, hepsi bir yerde
Sebep olur menfaat, şeytan girerde
Menfaatsiz dostluk, insanlık nerde

Refah TORLAK  /  RETOR

Refah Torlak
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İpte İbiş / Cambazmısın, Palyaçomu..! .. (Bir zamanlar Gündemdi, İronik
Hicviyeler - 9)
“ İPTE İBİŞ “   (Hicviye)
Cambazmısın..! ..  Palyaçomu..? ..

İnan bilmem, neysen nesin, mühendis, artist, bey, paşa
Parselledin ekranları, neredeyse baştan başa
Tesadüfen izleyince, milletin hep aklı şaşa
Erkekliğide vurdun sen, yerden yere, taştan taşa

İfade edemez aşkı, ne hengâme, ne temaşa
Bir tek senmi varsın seven, git aşkını gizli yaşa
İzzet ikram, bu ne şaşa, senmisin, ekranmı maşa..! ..
Şairliğede soyundun, pes vallahi sen çok yaşa

Biraz kızmıştık biz ama, Aziz nesin doğru demiş
Anlamak zor şu medyayı, seni neden benimsemiş
Kimi üzülmüş vah demiş, kimi gülmüş gülümsemiş
İpte gezen cambaz mısın..! .. yoksa palyaçomu ibiş

Hem havladın, hem hırladın, yerleride tırmaladın
Ona buna kafa tuttun, her halinle, zırvaladın
Eminimki anımsadın, ben diyemem neyse adın
Nasıl değer verir sana, nasıl saygı duyar kadın

Tuttun birde şiir yazdın, kattın çarşıyı pazarı
Aman hemen maşallah de, tutar birinin Nazarı
Kahrettirdin utandırdın, nice şairi, yazarı
Aklı başta olan adam, böylemi sağlar hazarı

İfade edemez aşkı, ne elma ne kiraz ne dut
Ağzına geleni söyle, sonra söylediğin unut
Anlamak zor neden ahu, hem istemez hemde hoşnut
Para etmez şaklabanlık, yeter biraz dilini tut

İstersen ye istersen yut, karşınızda şapşal davut
Sen gol attın sanırsın ya, hepsi ıska, hepsi aut
Denmez başkası adına, gitte başkasını avut
Neden tepki verilmezki, millet bu kadarmı angut

Meyve sebze karpuz kavun, sen bunlarla kendin avun
O anlamsız tezlerini, sen git başka yerde savun
Hayallere dalmışsın sen, kendin sanırsın firavun
Her kılığa büründünde, bir emzik kaldı bir agun

İster meyve, ister sebze, ilgilendirmez bir nebze
Kuş eti gibi her lokma, yutulmaz takılır genze
Kafa kol künde elense, isteyen davet edense
Millet ne söylerse derse, vurdumduymazsın nedense

Ben anlamam neysen nesin, doğru demiş Aziz nesin
Şu programları bir tek, aklı başında izlesin
İşi gücü seyredeni, oynasın hep kerizlesin
Sabır küpü olsa çatlar, şu dilim, nasıl gizlesin
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İster erik, ayva, armut, ister salkım, salkım üzüm
Kiraz takma kulağına, küpe için yeter sözüm
Her ne söylersen söyle, ağzım, burnum, İki gözüm
Aşk millet önünde olmaz, bunlar hiç değildir çözüm

Refah Torlak
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ironiKalem’den... İronik Sözler … 102...

ironiKalem’den İronik Sözler /… 102

Bir zamanlar umumi tuvaletlerde
Kapı ve duvarlara yazanlar şimdi
Twitter ve Facebook’ta yazıyor.

Elini sallasan yazara çarpıyor be abi…

ironiKalem  Nam-ı diğer: RETOR

15 Ocak 2012

Refah Torlak
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ironiKalem’den... İronik Sözler … 103...

ironiKalem’den İronik Sözler /… 103

Elin oğlu Fes’e bok doldurur
Bütün dünya O fes’e doluşur

Artık neyi cazip gelirse
Herkes sığmak için can atar

Yalan mı be abi…

ironiKalem  Nam-ı diğer: RETOR

15 Ocak 2102

Refah Torlak
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ironiKalem’den... İronik Sözler … 104...

ironiKalem’den İronik Sözler /… 104

Şimdiki yazarların temeli sağlam çünkü…

Çoğu umumi tuvaletlerde yetişmiş,
Kapı ve duvarlarda antrenmanlı.

Hepsi Tecrübe sahibi be abi…

ironiKalem  Nam-ı diğer: RETOR

15 Ocak 2012

Refah Torlak
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ironiKalem’den... İronik Sözler … 105...

ironiKalem’den İronik Sözler /… 105

Fesi bokla sıvamışlar
Herkes başına taç etmiş! …

ironiKalem  Nam-ı diğer: RETOR

15 Ocak 2012

Refah Torlak
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ironiKalem’den... İronik Sözler … 106...

ironiKalem’den İronik Sözler /… 106

Elin oğlu bok’u biraz uzatıp öyle değer katar ki
Herkes sıvanmak için, içine doluşup debelenir.

ironiKalem  Nam-ı diğer: RETOR

15 Ocak 2012

Refah Torlak
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ironiKalem'den... İronik Sözler … 101...

ironiKalemden - İronik Sözler /… 101

Elin gâvur oğlu Bok’u biraz uzatıp öyle bir değer katar ki…
Neredeyse Bütün dünya O Bok’un içinde debelenir durur…

Nasıl yani, anlayamadınız mı? …
O kadar Sıvanmışsınız ve halâ…

Burnunuz koku almıyorsa biz ne yapalım.

ironiKalem nam-ı diğer: RETOR

15 Ocak 2012

Refah Torlak
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İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Ahmet - 11

AHMET  /... 11

Ah etsem ne kadar bil ki çare yok
Halim perişandır bak aşkım bilesin
Muradıma eremem çünkü sensizim
Elimde değildir ki girmem içine
Tutamam yüreğini bana çilesin

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Ahmet - 12

AHMET  /... 12

Anlatamam sensizliği
Halimi arz ettim sana
Murada erelim bizde
Ellerini uzat bana
Tut mutluluk bizden yana

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak
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İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Ahmet - 13

AHMET  /... 13

Ağlamak geliyor içimden
Halimi arz inan ki çok güç
Mutluluk yasak mıdır bize
El ele, göz göze, diz dize
Tutuşup ta yanmak mı gülünç

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak
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İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Ali - 11

ALİ  /... 11

Alnımın, değişmez, bir yazısısın
Lime,lime oldum, inan sensizken
İhtiyacımsın sen, ihtiyacımsın

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak
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İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Ali - 12

ALİ  /... 12

Alnımın yazısısın, kalbimin sızısısın
Lûtfusun bana sen yüce Allahın
İnancım gibi, benliğimin yarısısın

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak
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İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Ali - 13

ALİ  /... 13

Aşkımın dönüp duran çarkında mısın
Lûtfedip bakıversen, bir etrafına
İsmini zikredenin, farkında mısın

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak
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İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Aysel - 11

AYSEL  /… 11

Aklım başımdan aldın gönlümü çaldın
Yalnızca ve yalnızca tek bir görüşte
Sensizlik artık inan ki mümkün değil
Ellerini uzat bak kalbim geçişte
Lütfet yüreğim senle atıyor işte

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak
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İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Aysun - 11

AYSUN  /… 11

Aşkım arzularımın ifadesi
Yıllarca hayallerini kurduğum
Suskunlukla sabırla avunduğum
Umutla açıp bekleyip durduğum
Nihayet işte ben sana kavuştum

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak
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İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Ayşe - 11

AYŞE  /... 11

Alnımın yazısısın
Yaşantımın amacı
Şu başımın sen tacı
Ey gönlümün ilâcı

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak
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İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Ayşe - 12

AYŞE  /... 12

Aşkımsın sen sevdamsın inan idealimsin
Yaşantımın amacı, niye böyle zalimsin
Şu halime bak ta gör daha ne söyleyeyim
En büyük mutluluğum en büyük hayalimsin

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak
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İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Ayşe - 13

AYŞE  /... 13

Al yüreğimi al alda gir senin olsun
Yalnızlıklar bitsin hasret kaybolsun
Şükredip Allah’a bir huzur dolsun
Eğer istemezsen de canın sağ olsun

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak
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İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Berna - 11

BERNA  /… 11

Ben oldum hep sayende, hayale dalan
Elbet sen oldun beni, dertlere salan
Rıza gösterir gibi, gönlümü çalan
Ne bir yanlışım oldu, nede bir yalan
Ama benim sonunda, hep yalnız kalan

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Berna - 12

BERNA  /… 12

Bir aşk mabudesi gibi
Etkinle kul ettin beni
Razıyım bak her şeyine
Nasıl olsa tutsağınım
Artık sakla yüreğine

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Berna - 13

BERNA  /… 13

Bak işte bak karşındayım
Ellerim açık hadi tut
Rüzgârlarda savrulalım
Nihayet son yalnızlıklar
Acıları göm de unut

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Beyhan - 11

BEYHAN  /… 11

Benimsin ve hep benim, hep benim kalacaksın
Elbette ki hakkındır, mutluda olacaksın
Yalnızlık bir Allah’a, mahsus bil de unutma
Hayallerini inan, hep bende bulacaksın
Aşkımın karşılığı, sendedir ben bilirim
Nerede olursan ol, çağır sana gelirim

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Beyhan - 12

BEYHAN  /… 12

Biz bir aşk hikâyesi, yazalım da birlikte
El ele ve göz göze, herkes imrensin bize
Yalnız sen ve birde ben, tüm aşklar ikimize
Her bir anımız geçsin, hep yan yana baş başa
Aşkımızla erişip, olgun kemali yaşa
Nerde olsa adımız, yazılsın aynı taşa

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Beyhan - 13

BEYHAN  /… 13

Burnumda tütüyorsun, inan ki zalim
Ey gönlümün sahibi, yârim, ayalim
Yakarmak mı gerekir, kavuşmak için
Hani, sen neredesin, yoksun nedensiz
Arzular, hayallerim, inan boş sensiz
Nasıl alışırım ruh, gibi bedensiz

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Canan - 11

CANAN  /… 11

Canımsın adın gibi, sen bendeki canansın
Anla artık ne olur, yüreğimde yanansın
Nasıl anlatsam seni, bilmem ki ne söylesem
Aşkın ile gönlümde, yer eden tek insansın
Nazın bile umutlu, başka gönlüm ne sansın

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Canan - 12

CANAN  /… 12

Canımın cananı, bir parçasısın
Alnımın silinmez, tek yazısısın
Nurumsun sen benim, yürek sızımsın
Aklıma kazınmış, gönül sazımsın
Ne çare ki birde, kararsızımsın

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Canan - 13

CANAN  /... 13

Cumbalı ev düşledim, ben ikimize
Aşkımıza uygundur, bu yuva diye
Ne zaman geleceksin, gel ol hediye
Anlamaz görünürsün, söyle sen niye
Naz etme muhtaçsın bil, böyle sevgiye

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Fatma - 11

FATMA  /... 11

Fırtınalar kopardın sen yüreğimde
Alışkanlığım oldun, her şeyim oldun
Tutsağınım, müptelân, sensizlik çok zor
Mutluluk ifademsin, sen içimde kor
Alnımın yazısısın, yokluğunsa bor

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Fatma - 12

FATMA  /... 12

Farkında mı aşkımın, söyle farkında mısın
Anla artık ne olur, anla artık, bir anla
Talan oldum sayende, bak ta gör tarumarım
Müptelâyım, vurgunum, hep ben seni umarım
Allah şahit güven yok, senin için kumarım

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Fatma - 13

FATMA  /... 13

Fırlatıp atmadan, oku, bu sana
Aklına gelir mi, bilemem ama
Tahtın yüreğimde, hazır, bunu bil
Mümkün oluverse şu birleşmemiz
Ancak ölüm ayırır, kuşkuları sil

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Filiz - 11

FİLİZ  /… 11

Feda ettim kendimi anlamaz mı sın
İlle de naz edip sen, tınlamaz mı sın
Lâyık olmak isterim, çınlamaz mı sın
İnan sensiz düşüm yok, inanmaz mı sın
Zulüm olsan cefana, katlanır sanmaz mı sın

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Filiz - 12

FİLİZ  /… 12

Fallarda çıktın hep, neden karşıma
İlle de cevap ver, demem aşkıma
Lütfet gerçekte gel, dikil karşıma
İnandırıcı ol, beni de anla
Zamanla anlarsın, inan zamanla

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Filiz - 13

FİLİZ  /… 13

Farkında mısın ki, artık sen benim
İlâcımsın suyum, ekmek aşımsın
Lâzımsın her şeyim, dertli başımsın
İhtiyacım evet, ihtiyacımsın
Zaruretim benim, yürek sancımsın

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Gaye - 11

GAYE  /… 11

Gönül verdim, seviyorum, desem ben sana
Acep benden köşe bucak, sen kaçar mısın
Yoksa sende beni sever, cömertliğinle
En güzel duygularını, sen açar mısın

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Gaye - 12

GAYE  /… 12

Gönlümü sansa verdim
Alıp kabul edersen
Yüreğimi gönderdim
Eğer sen evet dersen

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Gaye - 13

GAYE  /… 13

Güzeller güzeli yalnız, sensin gözümde
Alıp saklarım seni ben, inan özümde
Yeter ki cevap ver riya, yoktur sözümde
Elbet mutluluk hakkımız, bunda çözümde

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Gül - 11

GÜL  /… 11

Gönlümün sarayında, baş köşesindesin
Üzerine titrerim, aşkın zirvesindesin
Lâyıksın sen sevginin, inan en yücesine

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Gül - 12

GÜL  /… 12

Günlerim geçmiyor hiç, inan ki sensiz
Üstünde gibiyim ruh, gibi bedensiz
Lûtfuna mazhar olmak, için nedensiz

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Gül - 13

GÜL  /… 13

Gül, adın gibi daima, gül güleç yüzlüm
Üzülme hiç mutluluğu, kana, kana iç
Lüle, lüle saçlarını, unutamam hiç

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Hale - 11

HALE  /… 11

Hayallerim gerçek oldu, çıktın karşıma
Al yüreğimi bir cevap, ver şu aşkıma
Lütfedip sende açıver, aç yüreğini
Emin ol etmeyeceğim, hiç pişman seni

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Hale - 12

HALE  /… 12

Hür iradem tüm benliğim
Alem bilsin imrendiğim
Lâlezarlarda gezelim
El, el, göz göze güzelim

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Hale - 13

HALE  /… 13

Hadi gel açtım sana, bak yüreğimi
Asil bir prensessin, sen bir güneşsin
Lüle saçlar rüzgârla, dağılsın essin
Eller ne derse desin, sen bana eşsin

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... İbrahim - 11

İBRAHİM  /... 11

İlle sen ille de sen, her şeyim sen, sen
Benim şu halimi bir, bir bilebilsen
Ruhuma işlemişsin, bil vazgeçemem
Allah’ım şahidimdir, birde sen bilsen
Haydi bırak gel artık, kır şu inadı
İnan ki senden yedim, ben aşk tokadı
Mümkün değil unutmam, artık bu adı

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... İbrahim - 12

İBRAHİM  /... 12

İlk heyecanım oldun, gönlüme doldun
Bendeki yerin başka, bir başka inan
Ruhumun derinliklerindesin
Artık dönüşüm imkânsız senden
Hakkıyla sevmek bu ise eğer
İnan ki sana bir ömür vermek
Muradım tüm benliğim önüne sermek

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Mehmet - 11

MEHMET  /... 11

Mendilim kurumaz hep nemli ıslak
Elimden sayende düşmez bilesin
Halimi bir bilsen nasılım sensiz
Mümkün değil asla inan bilirim
Elbet değil sende bensiz gülesin
Ta ki birleşene dek bana çilesin

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Mehmet - 12

Mehmet  /... 12

Mademki biz ayrı, düştük diyorsun
Ellerini artık, çek yüreğimden
Hayatımdan çıkmak öyle kolaysa
Mutluluğu bulmak, bil ki daha güç
Eninde sonunda, sen döneceksin
Ta ki ben yokken geç, bak göreceksin

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Mehmet - 13

MEHMET  /... 13

Mutlu olabilmem, seninle mümkün
En güzel hayali, seninle kurdum
Hep senli olurdu, bütün düşlerim
Meğer hiç boşa gitmemiş tutmuş
Ellerimi açıp, dua edişlerim
Türlü hallerde hep, iç çekişlerim

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Melahat - 11

MELAHAT  /… 11

Masumiyetinle, etkiledin bak
El pençe divan da, durdurdun beni
Lâyık olduğun o, sevgiyi sundum
Aşkınla doluyum, bak sevdim seni
Hasretlik çektirme, hiç gitme emi
Allah şahidimdir, bu beden senin
Terk edip gitme hiç, şu aşk beldeni

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Melahat - 12

MELAHAT  /… 12

Mutluluğun doruğuna erelim
Ey güzelden güzel, canım sevdiğim
Lütfet el ele, kalp, kalbe verelim
Aslı ile Kerem, kıskansın bizi
Huzurla zikretsin, bir ismimizi
Atalım gam keder, üzerimizden
Teslim edelimde, biz kendimizi

RETOR
Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Nebahat - 11

NEBAHAT  /… 11

Neredesin yıllardır, çok özlendin çok
Emeklerim boşa mı, aç ya yarı tok
Bir ömür harcamaya, ben yeminliyim
Ancak senle geçecek, sürerse eğer
Hakkındır bil inan ki, bu sana değer
Anlatmakla olmuyor ki yaşanası
Tutkudur vazgeçilmez, içler yanası

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Nebahat - 12

NEBAHAT  /… 12

Narına yandım da, sana inandım
Ellerin değilsin, benimsin sandım
Bir hayal uğruna, nasılda kandım
Ardına düştüm ben, hem de kıskandım
Hayaller kurdum da, sana dadandım
Ateşler içinde, ismini andım
Ta ki reddedildim, öyle uyandım

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Nuran - 11

NURAN  /… 11

Nazlı sevdiğim dön, bir kez bak bana
Ulaşmak bu kadar, zor mudur sana
Ruhuma işledi, O aşk ateşin
Artık doğuversin, parlak güneşin
Nuruna muhtaçtır, burdadır eşin

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Nuran - 12

NURAN  /… 12

Nedamet hislerim, arya’na geldi
Ulaştı göklere, bulutlar deldi
Rehavet tükendi sesim yükseldi
Aşkımı haykırdım, yağmurlar seldi
Nuran’a vuruldum, aklımı çeldi

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Nuran - 13

NURAN  /… 13

Nezaketin yakışır, inceliğine
Uğrunda can harcanır, niceliğine
Rabbimiz özenmişte yaratmış seni
Anlatılmaz ululuk, yüceliğine
Ne söylesem uygundur eceliğine

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Nurgül - 11

NURGÜL  /… 11

Nasıl bağlandım sana
Ummadığın bir anda
Ruhlarımız birleşti
Gördüm seni bir anda
Üstüne titrer oldum
Lime, lime kayboldum

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Nurgül - 12

NURGÜL  /… 12

Neredeydin önceleri, sen nerelerde
Uslandı deli gönlüm, senin sayende
Rahata erip duruldum, bil ki ben sende
Gül yakışır nurlu gül, gül adın gibi
Üstüne gül koklanır mı, dünya güzeli
Lüks içinde yaşayalım, aşk prensibi

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Nurgül - 13

NURGÜL  /… 13

Ne olur gül biraz, gel üzme beni
Uğrunda fedadır, inan ki canım
Rıza göstermezsin, nedir nedeni
Günahıma girme, yeter ne olur
Üzüm suyu, şıra, sonunda şarap
Lıkır, lıkır içer, şimdi badeni

RETOR
Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Oya - 11

OYA  /… 11

Olamaz sensiz asla, olamaz hiç aşk
Yalın hoş bir hikâye, gibi bize meşk
Anlatılmaz bir duygu, gözlerimde eşk

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Oya - 12

OYA  /… 12

Oyuncak olmuş rüya, senin elinde
Yakalanmış olmuşum, güya, ben damat
Aklımdan çıkmıyor hiç, sendin gelinde

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Özgün - 11

ÖZGÜN  /… 11

Özleyip hasretle, çok beklediğim
Zikrine isminin, doyamadığım
Gülleri koklarken, sayamadığım
Üzerim diye hiç, kıyamadığım
Nerdesin sesini, duyayım yeter

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Özgün - 12

ÖZGÜN  /… 12

Öylesine doluyum, ki ben aşkınla
Zulmüne maruz kalsam, sonsuz hışmınla
Gönlümde hiç hiçbir yer, inan kalmadı
Üstüne olur sanma, sanma başkası
Ne mümkün bil güzelim, gönlümün ası

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Özgün - 13

ÖZGÜN  /… 13

Özüme işledin gördüm göreli
Zor değil tek bir an, bir an düşünsen
Görüver artık şu, güzellikleri
Ülküm oldu senle, beraber olmak
Ne olur istemem, ben sensiz solmak

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Seda - 11

SEDA  /… 11

Sular kadar saf, duru ve duruk
Eski bir şarap, gibi de buruk
Dağlarda zirve, gibi zorlusun
Alnımda yazı, gibi silinmez

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Seda - 12

SEDA  /… 12

Sensizliğe dayanmam, güç sen benimsin
Elbet düşlerimsin sen, bil hayalimsin
Dolu, dolu yaşasak, gel ayalimsin
Ancak ölüm ayırır, nede zalimsin

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Seda - 13

SEDA  /… 13

Suskunluğumu ve de durgunluğumu
En olumsuz yanımı, inan sen bozdun
Doldurdun boşluğumu, güzelliklerle
Adeta büyüledin, özelliklerle

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Senem – 01

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /… Senem – 01

Sende bilirsin elbet
Elçinim’ e aşkımı
Ne olur ilelebet
El ver hisset taşkı mı
Mutlu olsun nihayet

RETOR    04. Nisan. 2011

Dipnot:
Bu şiir bir kardeşimizin ricası ile kendisi namına yapılmış bir çalışmadır.
İnşallah düşüncelerine tercüman olur ve netice alır. Hayırlı olsun diyorum.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Sevgi - 11

SEVGİ  /… 11

Sen adına yakışan ol, sevgi dolu ol
Elbet bulursun karşılık, dene ve inan
Vuslata ulaşmak böyle, olur kolay yol
Gülmek seninde hakkındır, sende ol canan
İnan, güven azimli ol, sende mutlu ol

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Sevgi - 12

SEVGİ  /… 12

Sonsuza dek olsa da, inan beklerim seni
Emrine amadeyim, aşkınla dopdoluyum
Ve feda ettim ben bil, uğruna bu bedeni
Gel ne olur gel sana, mutluluğun yoluyum
İster sev, ister dene, yeter reddetme beni

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Sevgi - 13

SEVGİ  /… 13

Sanma ki sensiz iken, sürecektir bu ömür
Emin ol mümkün değil, hiç mi hiç mümkün değil
Vaki mi ki olmuş mu, var mıdır bir örneği
Günahıma girme gel, boşa mıdır bu meyil
İnsaf et ne olursun, ister sev ister sömür

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Şeyda - 11

ŞEYDA   /… 11

Şu gönlümün tek sahibi, oldun bak artık inan
En büyük aşklardan çok, inan üstündür sevgim
Yalnız senle mutluyum, ayrılamam hiçbir an
Daima birlikteyiz, zorlu hayat yolunda
Amansız bir yol olsa, yanındadır bil bu can

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Şeyda - 12

ŞEYDA   /… 12

Şıklığın, güzelliğin, yüreklere akışın
En büyük özelliğin, senin mağrur bakışın
Yaratan özenmiş ki, yakışır nazlanışın
Dilin tatlı olsa da, gözle şimşek çakışın
Ardında dolandıkça, bitmiyor can yakışın

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Şeyda - 13

ŞEYDA   /… 13

Şahanem güzelim sensin tek eşim
Eşsiz aydınlığım, yürek ateşim
Yalansız riyasız, sıcak güneşim
Dünyalara bedel seninle bu aşk
Alışkanlığım oldu, senle birleşim

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Şule - 11

ŞULE  /… 11

Şu garip gönlümü, umut doldurdun
Uslanmaz hırçını, sakin oldurdun
Lüle, lüle saçlar, nasıl dolandı
En içten duygular, sana olandı

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Şule - 12

ŞULE  /… 12

Şaşkına çevirdin, tüm benliğimi
Ulaşılmaz, o eşsiz, güzelliğini
Lebalep olmuşum, aşkınla şulem
Ellerle paylaşmam hiç şenliğimi

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Şule - 13

ŞULE  /… 13

Şikâr oldum tutuldum, bakışlarına
Umursamaz halin ah, yakıyor beni
Lüle saçların çavlan, akışlarına
Eller kapılmasın hiç, tak bir yemeni

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Veli - 11

VELİ  /... 11

Vallahi olmuyor, bilesin sensiz
Elimde değil ki, yapamıyorum
Lime, lime oldum, bak parçalandım
İnan ki ben senden, kopamıyorum

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Veli - 12

VELİ  /... 12

Vurdumduymazlıkla, gel sen davranma
Eninde sonunda, bil ki benimsin
Lâyıksın hakkındır, sen mutluluğa
İnan ki yarımsın, şu bedenimsin

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Veli - 13

VELİ  /... 13

Vuslatın hayaliyle, hep avunurum
Elbet sende seversin, deyip dururum
Lime,lime yandım da, kül savururum
İnan çok sevdim seni, bende korurum

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Yasemin - 11

YASEMİN  /… 11

Yanında olmak ister, şu garip gönül
Anla beni bir tutma, veda edenle
Seviyorum seni çok, elimde değil
Eşimsin gözümde sen, bil ki bir ömür
Mutluluk doruğunda, hep bulutlarda
İnmeden dolaşıp biz, birlikte senle
Ne ayrılık ne veda, aynı bedenle

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Yasemin - 12

YASEMİN  /… 12

Yükseklerde gezersin
Aşka inanmam ben hiç
Sevgiye kanmam dersin
Elbet bir gün seversin
Mutluluk zannedersin
İnanırsın gidersin
Nede yazık edersin

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Yasemin - 13

YASEMİN  /… 13

Yakalamak çok kolay, istersen eğer
Al sana sunuyorum, aç yüreğini
Saadet, mutluluğu, hapset içine
En güzel hislerimle, açıldım sana
Maziyi, acıları, silip unutup
İnan ki denemeye, inan ki değer
Ne kadar susadım ah, bilsen sevgine

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Yıldız - 11

YILDIZ  /… 11

Yalnızlığım, kaderimi, sen değiştirdin
Issızlığı yaşıyorken, çıktın karşıma
Lâhika, şahikam oldun, mutluluğumda
Dünyamı aydınlatan tek, yıldızım oldun
Istırapları dindirdin, gönlüme girdin
Zorlandığım her şeyin sen, çözümü oldun

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Yıldız - 12

YILDIZ  /… 12

Yıllarca bekledim, nerelerdeydin
Irak diyarlarda, bensiz ne yaptın
Lügatim, yazdığım, okuduğumdun
Daima benleydin sanki yanımda
Issızlıklardan sen, beni kurtardın
Zalim kaderden de, beni kotardın

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Yıldız - 13

YILDIZ  /… 13

Yollarını gözledim hep, seni sözledim
Irak diyarlarda gibi, inan özledim
Liyakatliydin sevdiğim, senle var oldum
Dillere destan olacak, aşkımı buldum
Ilık, ılık işledin de, sen ta içime
Zayi benliğimi buldum, girdim biçime

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Zeynep - 11

ZEYNEP  /… 11

Zulüm olsa da inan, müptelâyım aşkına
Ellerimle yüreğim, açık sana baksana
Yalnız sen ve ben olan, yeni Dünya kuralım
Nasıl olur bir düşün, gel gönlüme aksana
En güzel günler bizi, bekler inadı bıraksana
Pişmanlık duymazsın gel, şu gönlüm tutsak sana

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Zeynep - 12

ZEYNEP  /… 12

Zor mu sanırsın çok ha, ne olur söyle
Evet demek bu kadar, güç mü ki böyle
Yalnızca bir kelime, söylesen bir tek
Neden dudağın titrek, sen ne diyorsun
En güzel duygularla, dolu bu yürek
Pas tutsun da küflensin, mi istiyorsun

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /... Zeynep - 13

ZEYNEP  /… 13

Zambaklar arasında, gördüm rüyamda
En güzel sözler çınlar, hep kulağımda
Yüzlerce çiçek toplar, gönül dağımda
Nede coşkulu lirik, gülüşün vardı
Etkiledi derinden, ruhumu sardı
Puslandı görüntünde birden uyardı

RETOR

Dipnot:
Bu şiir sanatsal değeri olmayan ticari amaçlı bir çalışmadır.
Detaylı açıklaması ise şiirin hikayesi bölümündedir.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /… Elçin – 01

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /… Elçin – 01

Elçin’im nazlı gülüm
Liyakatli sevdiğim
Çiçek, çiçek Bülbülüm
İnan ki sensiz olmaz
Naçarım ben üzgünüm

RETOR    04. Nisan. 2011

Dipnot:
Bu şiir bir kardeşimizin ricası ile kendisi namına yapılmış bir çalışmadır.
İnşallah düşüncelerine tercüman olur ve netice alır. Hayırlı olsun diyorum.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /… Elçin – 02

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /… Elçin – 02

En güzel duyguları
Lâyıksın ki besledim
Çok kurdum hayalleri
İnan senle sesledim
Nakşettim yüreğimde
İkimizi süsledim
Mutluluğu düşledim

RETOR    04. Nisan. 2011

Dipnot:
Bu şiir bir kardeşimizin ricası ile kendisi namına yapılmış bir çalışmadır.
İnşallah düşüncelerine tercüman olur ve netice alır. Hayırlı olsun diyorum.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /… Elçin – 03

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /… Elçin – 03

En büyük aşkımsın, Rabbimden sonra
Lâf olsun diye bil, söylenmiş değil
Çağrım yüreğime, ediver meyil
İlle de sen diye, çarpar yüreğim
Ne olur ki sende birazcık eğil

RETOR    04. Nisan. 2011

Dipnot:
Bu şiir bir kardeşimizin ricası ile kendisi namına yapılmış bir çalışmadır.
İnşallah düşüncelerine tercüman olur ve netice alır. Hayırlı olsun diyorum.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /… Elçin – 04

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /… Elçin – 04

Ellerimi uzattım bak
Lütfen ya tut ya tam bırak
Çiçek, çiçek, sevgi, sevgi
İçimde aşkın bir dev ki
Nakşederim hıçkırarak

Refah TORLAK  /  RETOR  04. Nisan. 2011

Dipnot:
Bu şiir bir kardeşimizin ricası ile kendisi namına yapılmış bir çalışmadır.
İnşallah düşüncelerine tercüman olur ve netice alır. Hayırlı olsun diyorum.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /… Elçin – 05

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /… Elçin – 05

Ellerimi uzattım bak
Lütfen tut şu nazı bırak
Çağırırım haykırarak
İsmini tüm benliğime
Nakşetmişim hıçkırarak

RETOR / 04. Nisan. 2011

Dipnot:
Bu şiir bir kardeşimizin ricası ile kendisi namına yapılmış bir çalışmadır.
İnşallah düşüncelerine tercüman olur ve netice alır. Hayırlı olsun diyorum.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /… Senem – 02

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /… Senem – 02

Senden büyüklük bekler duygularım saçarım
Ellerim, kollarımı, yüreğim’ i açarım
Ne desen boynum bükük onun için naçarım
Elbet kırmak istemem, bil ki ondan kaçarım
Mutlak hayallerime, destek versen uçarım

RETOR    04. Nisan. 2011

Dipnot:
Bu şiir bir kardeşimizin ricası ile kendisi namına yapılmış bir çalışmadır.
İnşallah düşüncelerine tercüman olur ve netice alır. Hayırlı olsun diyorum.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /… Senem – 03

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /… Senem – 03

Sen bilirsin aşık’ım
En güzel duygularım
Nasıl kalsın ki yarım
Eğer destek verirsen
Mutlak bende uyarım

RETOR / 04. Nisan. 2011

Dipnot:
Bu şiir bir kardeşimizin ricası ile kendisi namına yapılmış bir çalışmadır.
İnşallah düşüncelerine tercüman olur ve netice alır. Hayırlı olsun diyorum.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /… Senem – 04

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler  /… Senem – 04

Sana saygım sonsuzdur
Elbette biliyorsun
Neden şu can onsuzdur
El ver sen ne diyorsun
Mutluluk diliyorsun

RETOR / 04. Nisan. 2011

Dipnot:
Bu şiir bir kardeşimizin ricası ile kendisi namına yapılmış bir çalışmadır.
İnşallah düşüncelerine tercüman olur ve netice alır. Hayırlı olsun diyorum.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler /... Gülbin - 01

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler /... Gülbin - 01

Göklerde görürdüm, şimdi yerdesin
Üzgünsün kasvetli, hep kederdesin
Lüks içinde derdin, söyle nerdesin
Bilmedin kıymetin, gerçek sevginin
İnsanlık hali bu, bak dillerdesin
Nedendir inadın, son seferdesin

Refah TORLAK  /  RETOR  05. Mayıs. 2010

Dipnot:
Talep üzerine talep eden namına ve
Verilen nam-a ithafen yazılmıştır
(Hatır için hatır şiiridir)

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler /... Sertan - 01

İsme özel, Mani formunda Akrostiş Şiirler /... Sertan - 01

Seni tanıdığımdan beri düşledim durdum
En güzel hayalleri seninle kurdum
Renk kattın hayatıma, sensiz ben nasıl solurdum
Tutkum oldun, sen olmasan ben ne olurdum
Anladım ki sen benim, her şeyim oldun
Nar tanem, nur tanem, bir tanem oldun
Anlatılmaz sensiz geçen yıllarımı sildim soldurdum

Refah TORLAK  /  RETOR  05. Mayıs. 2010

Dipnot:
Talep üzerine talep eden namına ve
Verilen nam-a ithafen yazılmıştır
(Hatır için hatır şiiridir)

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsrail & Gazze! ... /... Ateş altına alındı, yerle bir edildi Gazze

“ İSRAİL & GAZZE “
(Ateş altına alındı, yerle bir edildi Gazze)

Ateş altına alındı,yerle bir edildi Gazze
Çoluk çocuk telef oldu, garipler hep düştü acze
Israrla bomba yağdırır, halkın üstüne saldırır
Mal mülkü talan yetmemiş, sanki gelmiş canı hacze

Boşa lânetlenilmemiş, lânet olsun İsrail’e
Ne sivil tanıyor nede, çoluk çocuk ve aile
Bu söylemler boşadır hep, her ne getirilse dile
Bir kıyımdır sürer gider, göre,göre, bile,bile

Ateş altına alındı, yerle bir edildi Gazze
Güya tacize uğramış, Filistin yeltenmiş tacze
Çoluk çocuk telef olmuş, garipler hep düşmüş acze
Nasılsa can borcu varmış, siyonistler gelmiş hacze.! ...

Gözün kırpmadan vuruyor, Cami okul ve hastane
Bütün dünya göz yumuyor, adeta diyor bana ne
Amaç yine bambaşkadır, bilin ki hamas bahane
Bu cani zulüm yetmez mi, ne bekler dünya daha ne

Yağmur gibi bomba yağar, darmadağın her bir hane
Çoluk çocuk per perişan, insan hakları şahane …! ...

Refah Torlak  /  RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İstanbul'un Hali... Hicviye

İSTANBUL’UN HALİ

İşte son zamanlarda İstanbul hali
Benim kafam basmıyor nedir meali? …

Sıra, sıra dizildi devasa plazalar
Bir karış yer kalmadı kabir kazalar

Gökdelenler dikiliyor, habire
Sözümüz çok, yakışmıyor tabir’e
Hiç sonunu düşünmezmi rantçılar
Gün gelir yer bulunmaz bir Kabir’e

                                            RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İstemem Ganimeti

“ İSTEMEM GANİMETİ “

Yıllarca hasret çektim, içerimde taa derinde
Kıramadım inadını, bahtımında kaderinde

Her şeyden bir ibret, her şeyden bir ders aldım
Duçar olup yaşadığım, hicranın her seferinde

Ganimeyi aradım, doğrulukta, helâl alın terinde
İstemedim, İstemem ganimeti, Kalsın yerli yerinde

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İsterim Ya-Rab /... Tasavvufi

“ İSTERİM YA - RAB “

İsterim Ya-Rab isterim, çaresize çare olmak
Dertlilere deva olmak, hastalara şifa olmak
Hızır’a ben hamal olmak, Hak yolunda huzur bulmak
Bulmak İsterim

Dertlilerin hep yanında olmak isterim
Şifa olup gönüllere, dolmak isterim
Yakaran kulun canında olmak isterim
Açılan avuçlara hep, dolmak isterim

Rabbim Şefaatine Gark olmak isterim
Mağfiretlerime rıza, bulmak isterim
Rabbim gönlünde haps'olmak, olmak isterim
Olgunlaşıp Hak yolunda, solmak isterim

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İşçinin Feryadı

“ İŞÇİNİN FERYADI “  /… Hicviye

              İşçinin feryadı bu, alınsın kayda
              Haftada biten maaş, alınır ayda
              Yaşamayı unuttuk, bir kuru ekmek
              Bu gidişle hayaldir, simitle çay’da

              Birazcık zam istesen, derler ki hayda
              Geceyi gündüzüne, katsan ne fayda
              Sen işçisin, mahkûmsun, var mıdır çaren
              Hadi, bul başkasını, işinden cay da

              Farkı yok birbirinden, bayan da bay da
              Ahlar vahlar hep sana, eyvah ta vay da
              Ne yapsan faydası yok, sen bir işçisin
              İstersen çalışma hiç, kendini yay da

              Bu hicivler sanadır, zem de, alayda
              Aslında hak ettiğin, ağır kalayda
              Saygıda kusur etmek, bize yakışmaz
              Emeğe saygı yoksa, emek ne fayda

              Hakkını yiyenler, Yat, kat, saray da
              Ömrünü çürütsen de, hakkın yok pay da
              Kabirde bulursun sen, bil ki rahatı
              Emekli hayaliyle, günleri say da

              İşçiler hep denenir, sanki kobayda
              Ekmek peşinde olur, kısrak ta tay da
              Ahlar vahlar onadır, eyvah ta vay da
              İşçinin feryadı bu, alınsın kayda

              Sorumlu olursun hep, her bir olayda
              Yedeklerinde bekler, yeni adayda
              Ne bir güvencen vardır, ne itibarın
              İşçinin feryadı bu, alınsın kayda

              RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İşte Böyle Suratına, Fırlatırlar Pabucunu /... Hicviye

“ İŞTE BÖYLE SURATINA,
   FIRLATIRLAR PABUCUNU “ Hicviye

Önce gittin işgal ettin, sonrası perişan ettin
Zaten darmadağın olmuş, garibin canına yettin
Sanki çok elzemmiş gibi, yüzsüzce veda’ya gittin
Elbet tepki görecektin, bence pabucu hak ettin

Sen Irak’a az mı yaptın, bilmez misin ki suçunu
Obama’ya devretmeden, çek artık kuçukuçunu
Neden veda’ya gittin de, kaçırdın ipin ucunu
İşte böyle suratına, fırlatırlar pabucunu

Refah TORLAK  /  RETOR  /  15. 12. 2008

Dipnot: Irak’a veda! ... ziyareti yapmak üzere giden Bush’a konuşması sırasında
Iraklı bir gazetecinin ayakkabı fırlatması gündeme oturdu ve bu tepki doğal olarak haklı
görüldü,
Gazetecinin bu girişimini bende haklı bulduğumdan bu hicviyeyi oluşturdum,
Dostumuz! ... Amerika bize de az yapmıyor doğrusu biraz daha yüz bulsalar Irak gibi
İşgale de yeltenirler ama burası Türkiye ve Türkleri biliyorlar dolayısıyla, başlarına
geleceği de biliyorlar ki tevessül edemiyorlar en azından şimdilik! ...

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İşte Çözüm Terör'e

“ İŞTE ÇÖZÜM TERÖRE “

Şerefsiz içimizde, ne söylenir ki köre
Neden taviz verilir, acep göz göre, göre
Tüm ülkeye yayılmış, göz diktiği bir yöre
Soyu sop’u belirsiz, anlamaz nedir töre
Kulak asan olursa, işte çözüm teröre

İmralı da beslenen, O soysuz köpeği as
Sonrası her olayda, O an kısasa kısas
En etkilii çözümü, inikastır inikas
Soysuzu şerefsizi, al altına yap paspas
İşte ancak O zaman, biter terör ve de yas

Amerika Buşt Irak, atar birbirine pas
Hiç vakit kaybetmeden, Irak’a gir ayak bas
Kerkük ile Musul’a, şanlı bayrağımı as
Birazda O düşünsün, gururlan kendini kas
İşte ancak O zaman, biter terör ve de yas

Her fırsatta sızarak, kıyım yapıyor cani
Soysuzları gizleyen, Barzani Talabani
Zaten tüm tavırları, hinlik dolu şeytani
Tüm millet biliyor da, başta dirayet hani
Menfaatler engeller, ortaklığı var yani

Bebek, çocuk yaşlıymış, onları hiç sakınmaz
Acıymış gözyaşıymış, psikopattır tınmaz
Adam gibi savaşsak, vatandaşta yakınmaz
Asker polise mermi, sıkanlara acınmaz
Bu işin tek çözümü, hemen anında infaz

Aklını başına al, olma yolunacak kaz
Davul alıp çalalım, yetmiyorsa bu ikaz
Daha anlaşılmazsa, olur sivri sinek saz
Bunlar örnek değil mi, nasıl alınacak baz
Bu işin tek çözümü, hemen anında infaz

Refah TORLAK  /  RETOR

İnikas =  Yansıma, Tepki, Geri tepme, Aksi tesir,

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İt Kalleşçe Isırır, Tüm Ülkeyi Yas Bürür

“ İT KALLEŞÇE ISIRIR,
                 TÜM ÜLKEYİ YAS BÜRÜR “

Sözle söylemek kolay, it ürür kervan yürür
İt kalleşçe ısırır,  tüm ülkeyi yas bürür
Kimler yolu açarda, kimler peşinden sürür
Gafletten uyanmazsak, bu itleri kim kürü’r

Gün gelir devran döner, saltanat faslı çürür
Millet gözünü açar, maskeleri düşürür
Pişmanlık faslı başlar, pislikleri süpürür
Müsebbiplerin bir, bir, suratına tükürür

Refah TORLAK  /  RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kader Bana Gülmeyince /... Hicaz Şarkı

“   KADER  BANA  GÜLMEYİNCE   “

Söyle nasıl… barışırım...
Kader bana gülmeyince
Sensizliğe…. alışırım.....
Gel deyipte gelmeyince

Söyle nasıl… barışırım...
Kader bana gülmeyince 
Unutmaya…. çalışırım....
Ben sevip sen sevmeyince

Böylesine….mutsuz olmak... // MEYAN
Arzummudur dileğim mi........
Şu feleğin… işine.. ben.........
Ağlayım mı... güleyim mi........
Şu kaderin...... oyununa.........
Ağlayım mı...  güleyim mi.......

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kaderde Ayrılık Varmış /... Şarkı sözü

“ KADER DE AYRILIK VARMIŞ “

Sararmış benzim sararmış...
Aydınlık dünyam kararmış....
Demek nasip bu kadarmış
Kaderde ayrılık varmış........
         ***    ***    ***
Unutmak çok zor diyorlar........
Sevmekse pek, pek kolaymış  
Sonra pişman olunsada.........
Kaderde ayrılık varmış............

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kadere Bıraktım Kendimi

“ KADERE BIRAKTIM KENDİMİ “

Çaresiz kalmışım ben naçar, talan olmuşum, yaşantım tarumar
O kadar zordaki halim, olur olmaz şeylerdden, hep medet umar
Kör talih derler bilirim ama, herkesi görürde bana göz yumar
Çok uğraştım olmadı, kadere bıraktım kendimi, hayatım kumar

Yaşantım tarumar, yüreğim lime, lime, duygular harap
Her anım efkârlı, yaşamak bumudur, bu nedir Ya-Rab
Yüreğim hep ağzımda, anlamsız bir ürperti, bin bir ıstırap
Yokmudur bir çare, yokmu bir ilâç, yokmudur bir hap
Senden başka kimim var, ya bana imkân ver, ya sabır Ya-Rab

Kahretsemde sığınamam alkole, içemem rakı, içemem şarap
Kurtuluşmu, çaremidir meyhane, içsemde beyhude, rakı ve şarap
Olumsuzluklar çemberi sardı çevremi çekiyor içine amansız girdap
Kınadığım halleremi düşeyim, sarılamam alkole haramdır Ya-Rab

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kaderin Cilvesimi Bu /... Fantezi formda POP şarkı

“ KADERİN CİLVESİMİ BU “

Yoktur çözüm, geçmez sözüm, göz yaşım dinmez
Aylar geçti, yıllar geçti, sevdiğim gelmez............... / 2
                         ***       ***       ***
Kaderin cilvesimi bu.............
Feleğin sillesimi bu...............
Hayat denilen şey bumu.......  // NAKARAT   : 
Böyle çekilmez...................
                   ***       ***       ***
Kime varsam, kime yansam, bakmaz hiç görmez
Aşık olup, sevmeyenler, halimi bilmez....................
Kara sevda, çekmeyenler, halimi   bilmez..............

Refah Torlak

https://www.antoloji.com
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Kadir Gecesinde, Eşsiz Manzara /... Tasavvufi

“ KADİR GECESİNDE EŞSİZ MANZARA “

Tarih  01  Aralık  2002
O en mübarek gündeyiz, Kadir gecesindeyiz
Yaptığımız sahuru noktalamak üzereyiz
İmsak vakti geliyor, kulağımız hep seste
Hepimiz bir hoş, kimimiz neşeli, kimi aheste
Gözlerimiz endamı şahanelerde, Minarelerde
                     ***       ***       ***
Cam kenarında huşu ile vakti beklerken
Elimde yudumladığım bir bardak çay ile
Bir an gözüm ilişti, boşlukta gökyüzüne
Baktımki muhteşem bir yıldız komşu ay ile
O an bu eşsiz manzara, gelsin istedim dile
                    ***       ***       ***
Öylece serbest bırakmış, gökyüzü bile
Bir sakinlik çökmüş semaya, bilinmez niye
Yıldızlar yok olmuş, saklanmış sanki
Bu muhteşem görüntü, seçilsin diye
Öyle güzeldiki sanki mübarek günden hediye
                   ***       ***       ***
Bir rengi eksikti, O şanlı bayrağımızdan
İzledik, Ne güzel dedik, hep bir ağızdan
Hayretle ve coşkuyla, baktımda kaldım
Türlü duygulara, hislere kapıldım daldım
Saniyelere sığdı sanki asırlar, baktıkça sonsuz ibretler aldım.

Refah Torlak

https://www.antoloji.com
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Kahretsin Unutmak Zor, Anılar Canlanacak

“ KAHRETSİN UNUTMAK ZOR,
                      ANILAR CANLANACAK “

Barbekü yanındaki, kadim kadeh artık boş
İçinde bağlı ampul, islenmişte olmuş loş
Her anımsadığımda, gönlüm oluyor bir hoş
Aklımda sen olmasan, asla olmazdım sarhoş

Sensiz her anım buruk, sensiz her anım mayhoş
Kucağım açık sana, haydi geliver, gel, koş
İster sende sarhoş ol, mutluluktan ister coş
Gel gerçek olmasan da, hayalinde inan hoş

Birkaç tahta parçası, bir maşayla bir nacak
Birde kömür doldursam, icraat başlayacak
Nevale kızardıkça, buram, buram kokacak
Kör şeytan bu dürtüyor, beni bekliyor ocak

Sabır yitmek üzere, anılar ne olacak
Küllenmiş yüreğime, yine kasvet dolacak
Unutmak istiyorum, mazi soldu solacak
Biraz huzur ararken, olanda kaybolacak

Yokluğun içimde kor, ah nasıl sonlanacak
Kimseler görmesin hor, neler planlanacak
Düşlerini hayra yor, kalp heyecanlanacak
Kahretsin unutmak zor, anılar canlanacak

Refah TORLAK  /  RETOR   27. Mart. 2010

Refah Torlak

https://www.antoloji.com
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Kambur, Kambur Üstüne / Bumu Gerçek, Bumu Hayat /... Serbest formda
Türkü
“ KAMBUR, KAMBUR ÜSTÜNE “

Kambur, kambur.... üstüne.. bak.......
Çekemez oldum yükünü.....................
Zaten deva bulmaz yaram..................
Durma, sende vur süngünü................
             ***          ***
İsyanımın........ gelmez sonu........  // MEYAN
Arar oldum..... her gün dünü...............
Çekmeyenler.... bilmez bunu.............
Bumu gerçek.... bumu hayat..............
Bumu gerçek.... bumu hayat..............
            ***          ***
Unutma garip..... sözünü....................
Gizleme gerçek yüzünü.....................
Ebedi değildir hayat..........................
Karşındayım mahşer günü................

Refah Torlak

https://www.antoloji.com
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Kandırma Beni /... Fantezi formunda Şarkı

“ KANDIRMA BENİ “

O güzel sözlerinle, kandırma beni....
Haydi gel mecnuna, döndürme beni..... / 2
                 ***       ***       ***
Kalbimde anısı, güzel günlerin................
Kulağımda çınlar sesi, öten bülbüllerin...
Nerde mutluluk saçan, şirin sözlerin.......
O yeminlerin....... yeminlerin....................
                ***       ***       ***
O güzel sözlerin..... o'damı yalan............ // NAKARAT
Mecnuna döndüm ben, budamı yalan....... (. Koro ile.)
O'damı yalan.... of....... budamı  yalan........
O'da mı yalan... of........budamı yalan.........

Refah Torlak
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Kapılır Boğulursun, Sende Dağar Selime

“ KAPILIR BOĞULURSUN,
                  SENDE DAĞAR SELİME “

Dikkat et haksızlıkla, sakın düşme elime
Yerden yere vururum, ben kelime, kelime

Üslûbuna dikkat et, dokunma bam telime
Kapılır boğulursun, sende dağar sel’ime

Okuyunca uyarsın, itirazsız beli’me
Sende destek verirsin, değindiğim celi’me

Asla değerlendirmem, aldanıp ta çelim’e
Nice O burnu dikler, kapılmıştır yel’ime

Methiyede düzeriz, sağlıklı yücelime
Bunlar anlayanlara, düğün dernek velime

Dinler dinlemezsiniz, eklerim gazelime
Tanıtacağım diye, dalamam özelime

Olurda bir hoş seda, kalırsa ezelime
Bu benden naçizane, nasihat güzelime

Refah Torlak  /  RETOR    02. 04. 2009

Beli =   Olur, amenna, doğru, peki
Celi =  Aşikâr, açık, aleni, sarih
Çelim = Cüsse, beden, endam, fizik
Velime = Cemiyet, düğün, eğlence
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Kara Beyin Yazarlar../... Hicviye

©
“ KARA BEYİN YAZARLAR “ /... Hicviye

Zikzaklı makaleler, meçhul kimi azarlar
Talimatlar yönünde, yazarlarda yazarlar
Bazen yanlışa düşer, sözde ezber bozarlar
Sonra kıvırmak için, eş dost gezer tozarlar

Son günlerde pek moda, kara beyin yazarlar
Ortam uygun olunca, imkân bulur azarlar
Mütedeyyin görünür, vira kuyu kazarlar
Sırtını dayamış ya, onu bunu nazarlar

Yalan, riya, hileyle,  beyinlere  sızarlar
Mal mülk edinmek için, inancını pazarlar
Menfaat peşindeyken, hızarlar da hızarlar
İster hep destek görsün, doğrulara kızarlar

Refah TORLAK  /  RETOR  15 haziran 2009
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Kara Para /... Hicviye

“ KARA PARA “

Kimi bir ömür tüketir, kimi doğuştan saygındır
Kimi lüks'e çok düşkündür, gösterişede baygındır
Fırsat kollar Kimileri, yolsuzluklara aygındır
Ne yazık olumsuz haller, ülkemizde çok yaygındır

Öyle insanlar vardır ki, set çeker haram akara
Zorluklarla becelleşir, alnı açık, bahtı kara
Namus ile iffet ile, yaraları sara, sara
Kıt kanaat geçinir hep, Rabbe yakara, yakara

Öyle insanlarda varki, haysiyet, onur makara
Egoistlik, kara para, düşkün menfaat çıkara
Para kara ne farkeder, kararmış, yüreği kara
Böyle gelmiş böyle gider, dürüst vatandaş fukara

Kolay kazanç kolay para, alışkındır, kir pasak’a
Kanun nizam hak getire, meyil pek çoktur Yasak’a
Fütursuzlukla fiyaka, hıyanetlik, birde caka
Çalar, çırpar, mutlak kırpar, yüzünede baka, baka
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Karanlık Fikirli Aydın /... At akılsız soytarım, İner elbette masken

“ KARANLIK FİKİRLİ AYDIN “   /… Hicviye
(At Akılsız Soytarım, İner Elbette Masken)
………………. AKROSTİŞ ………………...

Aydın geçinenler nasıl, gerçeklerle düşer ki ters
Tarihi inceleyin de, alın bari birazcık ders

Aklını kimler çeldi ki, ne yapmaya çalışırsın
Karanlıkta gezinirsen, elbet sende alışırsın
Israrla destek vererek, Ermeniye yılışırsın
Lâkin farkındamısın ki, hainlikle yarışırsın
Sonunda müstahakkına, o millete karışırsın
Issız yerlerde buluşup, düşmanla mı barışırsın
Zavallılık aydınlık mı, karanlıklarda ışırsın

Sözüm ona aydın yada, karanlık fikirli aydın
O soykırım yaşanırken, sende mi oradaydın! ...
Ya baştan kanın bozuktu, ya menfaat için caydın
Türk aydınıyım diyorsun, keşke Türk’te olmasaydın
Anlı şanlı Türk soyunu, böyle karalamasaydın
Ruhunu Atalarının, boşa yaralamasaydın
Israrla körü körüne, kemiğin sızlatmasaydın
Millet adına kendini, nasıl da yetkili saydın

İtibarın vardıysa da, artık gönüllerden kaydın
Nasıl çanak tuttun neden, asılsız bir şeyi yaydın
Ermeniler kullanmışlar, sen adeta bir kobaydın
Rengini geç belli etmiş, karanlık fikirli aydın

Er geç ortaya çıkacak, nasılda irkiliyorsun
Lâyığını bulacaksın, geçmişini siliyorsun
Bütün bu iddiaları, lâfla mı belgeliyorsun! ...
Eğer buysa aydınlığın, kendini gölgeliyorsun
Tüm dünya Türkleri bilir, dostluğu zedeliyorsun
Tarihe ihanet edip, göğemi yükseliyorsun
Elbette inecek masken, soytarılık ediyorsun

Madem özür diliyorsun, gerçekleri biliyorsun! ...
Asıl hak eden dururken, sen Türkleri yeriyorsun
Soyunu da bilmek lâzım, nerelerden geliyorsun
Kendin tarihten bihaber, neden akıl çeliyorsun
Elzem mi hortlattın yine, sen neyi irdeliyorsun
Nasıl bir çıkarın var ki, bu imzayı veriyorsun

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot: Bizler bu ülkede ermeni uyruklu kardeşlerimiz diye
Ülkemizi art niyetsiz benimsemiş Ermenilerede kucak açıp
Vatandaşımız diye bağrımıza basıyorken, yine nifak sokup,
Bu konuyuda suiistimal etmeye yada ettirmeye çalışanlar,
İşte böyle çıkıveriyor ve bazı kendini bilmezleride kullanıyor,
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Ne diyelim, kullananlar tabii ki olur ve olacaktırda ama,
Kendini kullandıranlar ve üstüne üstlük aydın geçinenler utansın.

Soykırım iddiaları karşısında gerçekleri anlatıp, Türklüğü savunacaklarına Nedense özür
dileme kampanyası başlatan ve imza toplayan,
Karanlık fikirli aydınlarımıza atfedilmiştir.  R. T.
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Karar Arifesinde Son söz /... Hicivkâr Nasihat

“ KARAR ARİFESİN'DE SON SÖZ '

Yüreğim hayır desede, ne yazık istedi verdim
Can parçası yavrumu ben, izansız bir paragöz'e
Görünür her şey ortada, derine inmek anlamsız
Bilmem gerek varmıdır ki, daha başka uzun söze
                   ***       ***       ***
Aynı huyları alırsan, yanlışlara bulaşırsın
Her anın karanlık olur, hasret kalırsın gündüze
Çok şey söylemek mümkünken, köyle kılavuz misali
Geri dönüp bakmak yeter, işte bundan indim öze
                   ***       ***       ***
Ne kadar kuşkum olsada, sabırla set öre, öre
Asıl olan sevgi dedim, önemsiz memleket, yöre
Yavrumun fikrine uydum, kararına saygı duydum
Olumsuz geleceği ben, bile, bile, göre, göre
                  ***       ***       ***
Duyurmak zordur sağıra, göstermek mümkünmü köre
İşin özü temeldedir, aile bağına göre
Eskiler demek haklıymış, uygulanmalı anane
O kınayıp yerdiğimiz, nasıl aranmazki töre
                 ***       ***       ***
Geldi çıktı karşıma, parçalanmış bir aile
Ne kadar görmezden gelsem, bu en önemli gaile
Ana, baba hak getire, kapıldık biz bir hail'e
Birazda idrak gerekir, anlatılamaz cahile
                ***       ***       ***
Şefkat görmeyen ne bilir, sanki elinden ne gelir
Saygı, sevgi, tesis olmaz, nede insanlık yükselir
Her şey evlât hatırına, bilmemki daha ne denir
Böylelerinin lokması, ne hazmedilir ne yenir
                ***       ***       ***
Evlât hasreti ufukta, kaderimde buda varmış
Gelecek belli karanlık, kasveti şimdiden sarmış
Dilerim ben yanılırım, Allah onu ıslah eder
Bütün olumsuzlukları, inşallah O'da terk eder
               ***       ***       ***
Böyle giderse yürümez, kısa zamanda son bulur
Şefkatsiz bir ocak tütmez, saygı sevgide kaybolur
Yanıltır olmaz inşallah, daha, daha bundan beter
Yavrumla iyi olsunlar, kadir kıymet bilsin yeter
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Kardan Adam Olsa, Tepki Verirdi

“ KARDAN ADAM OLSA
                          TEPKİ VERİRDİ “

Kardan adam olsa bil, tepki verirdi
Bu aşkın ateşinden, mutlak erirdi
Dağlar sessiz kalmazdı, bu seslenişe
İnan ki aksederde, ses gönderirdi

Şu hasretlik çekenler, boşa solmuyor
Pişmanlıktan sanma, saçın yolmuyor
Ne bulduysa şu gönlüm, sinmiş içimde
Bilemem ki boşluğun, neden dolmuyor

İnsanın aslı neyse, hiç kaybolmuyor
Belli ki içi boşsun, nasıl dolmuyor
Yazıktır harcadığım, tüm emeklere
Kardan adam olurda, senden olmuyor

Refah Torlak  /  RETOR
26 Ocak 2008  /  04 Nisan 2009
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Kardan Adam Oluyor da Olamaz mı Sanki Kadın.? ...! ...

“ KARDAN ADAM OLUYOR DA,            ©
                   OLAMAZ MI SANKİ KADIN “

Kardan adam gibi değil, adam gibi bir adam ol
Nerde bulunur böylesi, aşka açık ve gönlü bol
Ne sıcaklığımdan eri, nede sulanıp ta kaybol
Adam gibi adam olda, coşku ile açılsın yol

Güneş gibi doğ içime, sımsıcak şu gönlüme dol
Yeşerirsen ben’le yeşer, solacaksan da ben’le sol
Vefasızların ardından, sallanmaz hiç ne el ne kol
Kardan adam gibi soğuk, olacaksan hemen kaybol

Kardan kadın diyeceğim, ne olursa olsun adın
Kardan adam oluyor da, olamaz mı sanki kadın
Yoksa çok mu sıktım seni, beni böyle kanıksadın
Haykırırım duymaz mısın, cevabı yok şu feryadın

Çözemedim şu halinle, beni nasıl yakaladın
Bil ki şu naçar bedeni, göz yaşlarıyla yıkadın
Neden yanlış  tavırlarla, bütün yolları tıkadın
İçin alev, alev yanar, görünümün kardan kadın

Tavırların çekingen de, bilirim aşka susadın
Göz göze her gelişte sen, söyle neden duraksadın      
Yüreğim de derin sancı, telaffuzun, her bir yad’ın
Söyleyemem dilim varmaz, diyemem duygusuz kadın

Refah TORLAK   /  RETOR   15 Haziran 2009
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Kasvet Mevsimi

“ KASVET MEVSİMİ “

Yine hüzünler saracak, dört bir yanımı
Bu bir hissediş mi acep, yoksa sanı mı
Bir nedeni vardır elbet, bu duyguların
Boşa yaşamam mutlaka, bu bunalımı

Böyle bir mevsimin inan, zordur tanımı
Yoksa tabiatın bize, bir isyanı mı
Bir rüzgâr misali geçen, fani hayatın
Bu kasvet mevsimi yoksa, en zor yanımı

Eylülde mi vereceğim, naçiz canımı
Yoksa şu fani ömrümün, son hazanımı
Sanmıyorum boşa basmaz, beni bu kasvet
Malum oluş mudur yada, bir yanılgı mı

Bilemem ki bütün bunlar, yanlış kanı mı
Neden hüzne dönüştürür, her bir anı mı
Bir türlü çözemedim şu, olumsuzluğu
Yalnız beni mi etkiler, her insanı mı

Enerjimi, coşkumu, O, galeyanımı
Kaybolur, yitiririm tüm, heyecanımı
Kar, buz, ayaz, O soğuk, O, karakış değil
Kasvet mevsimi dondurur, sıcak kan’ımı

Refah TORLAK  /  RETOR   31 ağustos 2009
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Kasvetli Dörtlük

“ KASVETLİ DÖRTLÜK “

Bir huzursuzluk sardı, Tüm benliğimi
İçimde anlatılmaz, buruk bir his var
Olumsuz ve karamsar, Duygulardayım
Etraf karardı flû, Puslu, bir sis var

RETOR
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Kem Talihim /... Şarkı sözü

“ KEM TALİHİM “

Yeter artık, artık yeter, sensiz geçmiyor günler
Ötmez gönül bağımda, sustu bülbüller
Ne açılır kem talihim, bak nede güler
Dilimden düşmez oldu, yanık türküler
***           ***           ***
Buldu bulalı zalim ayrılık, içim buruk, kalbim kırık
Boğazımda bir kördüğüm, hazin hıçkırık
Taktı pençesini O kahpe felek, bitmiyor gözümde yaş
Kemiriyor benliğimi, bak yavaş, yavaş

Refah Torlak
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Kendimdende Kaçar Oldum

“ KENDİMDENDE KAÇAR OLDUM “

Ben bağrımı açar oldum
Ona, buna saçar oldum
İş kendime geldiğinde
Hep çaresiz, naçar oldum
***       ***       ***
Ahbap oldum, yaren oldum
Can yoldaşın, paren oldum
Ben kendimi, Hiçe saydım
İmdat dedin, çaren oldum
***       ***       ***
Çok dertlere duçar oldum
Dosta doğru, uçar oldum
Dost bildim hep tokat yedim
Kendimdende kaçar oldum

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kendime Yar Seçtim Seni

“ KENDİME YAR SEÇTİM SENİ “

Ulaşılmaz dağlar gibi, Uzaktan izledim seni
Düşlerimde besledim de, Kalbimde gizledim seni
Ta içime işlemiştin, Ne ürkek, nede masumdun
Korkulardan, kuşkulardan, Aşkla temizledim seni

Kırıp incitmemek için, Önce ölçtüm biçtim seni
Çöllerdeki su misali, yudum, yudum içtim seni
Derya oldun dalgalarla, boğuşarak geçtim seni
Gönlümün sahibi oldun, Kendime yar seçtim seni

Ben sabırla sindirerek, İmbiğimden süzdüm seni
Hep gönlünü alıyordum, Diyemezsin üzdüm seni
Gizemli bir huri gibi, Benliğimle özdeşleştin
Bir kördüğüm, bilmeceydin, daha yeni çözdüm seni

Ulaşılmaz dağlar gibi, Uzaktan izledim seni
Düşlerimde besledim de, Kalbimde gizledim seni
Derya oldun dalgalarla, boğuşarak geçtim seni
Gönlümün sahibi oldun, Kendime yar seçtim seni

RETOR
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Kırk Yıllık Dost Selâm Almıyor Gardaş

“ KIRK YILLIK DOST.! ...          ©
  SELÂM ALMIYOR GARDAŞ “

Beyinler öylesi, sorun yüklü ki
Bir anlık hayale, dalmıyor gardaş

Olumsuz hallere, tutsak olmuşuz
Ne desem ki kader, salmıyor gardaş

Her şeyde menfaat, her şeyde çıkar
Eş dostluk yarenlik, kalmıyor gardaş

Hal hatır sormak mı, O şöyle dursun
Bir kere kapımız, çalmıyor gardaş

Gün, gün daha da çok, unutuluyor
Kırk yıllık dost selâm, almıyor gardaş

Refah TORLAK  /  RETOR    15 Haziran 2009
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Kıyametim Oldun /... Şarkı sözü

“ KIYAMETİM OLDUN “

                    Çıktın bir anda karşıma, gönlüme doldun
                    Benliğimi aldın benden, sahibi oldun
                    Bir ömür düşlemiştik, hani seninle
                    Her şeyden vazmı geçtin neden kayboldun

                    Yokluğunda bile hep, karşımda durdun
                    Neye baksam, neyi görsem sen orda oldun
                    Her şeyimdin sen benim, işte sonunda
                    Azrailim, ecelim, kıyametim de oldun

Refah Torlak
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Kilidi Yok Garip Canın /... Tasavvufi Nasihat..! ..

“ KİLİDİ YOK GARİP CANIN “   (Nasihat)

Gün olurda ben gidersem, doldurup dünya zamanın
Saflarına katılırsam, bağrında sessiz yatanın
Eğer itibar edersen, sözüne naçar ata'nın
Sakın kulak ardı etme, anlamı var her kıssanın

Vakit dar zehir etmeyin, ne üzülün nede yanın
Hatırlamak isterseniz, güzel günlerimle anın
Dolu, dolu yaşayında, değerlendirin her anın
Ben tadına varamadım, şu zail, fani dünyanın

Peşinde ömür tükettim, bıraktım ben dünya malın
Sessiz, sakin, sade, yalın, sizler orda mutlu kalın
Eşe dosta, yarenlere, sevenlere haber salın
Gelemeyenler olursa, mutlak bir helâllik alın

Rüzgâr gibi geldi gitti, anlamadım nasıl bitti
Sizler için yaşıyordum, doyamadımda inanın
Azrail çaldı kapıyı, kilidi yok garip canın
Boş geçirmeyin zamanı, sonu budur her insanın

Bir gerçekki dünya fani, gelen giden akın, akın
Her can için bir son vardır, belki bugün belki yarın
Bilmek Yaratana mahsus, düşünmeyin hiç bırakın
Sorgu, sual olunamaz, belki yarındanda yakın

Dünyanın türlü hali var, düşmeyin ağına fak'ın
İyi ve güzele yönel, kötü olanlardan sakın
Hep olduğun gibi görün, ne bir başka haller takın
Asla gaflete kapılma, düşme içine batakın

Konumuna hiç aldanma, yanındasın en ırakın
Görmek istersen ibretler, sağına, soluna bakın
Ne istersen ondan iste, kul olma sen kula sakın
Nasibine rıza göster, rıza göster neyse hakkın

Dünya hali kula mahsus, yokluğu sabırla aşın
Olursa dostunla eşin, söndürür elbet ateşin
Para, mal mülk, ekmek aşın, olanı mutlak paylaşın
Hiç bir şeyde garanti yok, ne olursa olsun yaşın

Yoksa Allah’a bırakın, varsa oluk, oluk akın
Rab'be değil sana fayda, sunduğun her adak’ın
Azrail çaldı kapıyı, kilidi yok garip canın
Ne mal, ne mülk kâr etmiyor, sonu budur her insanın

Refah Torlak
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Kim Yasakladı

“ KİM YASAKLADI “

Bir bilsen, kaç kez gelip geçti yokluğunda
Seni benden alan sonbaharın, O kasvetli buğusu
Kaç kez tekrarlandı yağışlar, kaç kez göç etti kuşlar
Doğa’nın türlü, türlü kanatlısı, kuğusu

Kaç kez esti O hazin sonbahar rüzgârları
Kaçıncı kez düştü O hazan yaprakları
Kaçıncı yaprak koptu, sürüklendi, savruldu
Hep sen vardın aklımda, bende sayamadım doğrusu

Sensizliğe alışamadım, ruhumu hasret kapladı
Meçhûl güçler beynime mıh, yüreğime hançer sapladı
Azrailmi hata yaptı, yoksa kadermi yanlış hesapladı
Neden halâ buradayım, benim göçümü kim yasakladı

Refah Torlak
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Kinaye

' KİNAYE '

Seni balayı için, götüreceğim Çin’e
Bir otel odasında, gireceğim içine
Heyecana kapılma, sakın hiçi hiçine
Adımı vereceğim, doğurursan piçine ! ...

Dipnot: Bu dörtlük çekinceyle ve üzülerek yazdığım fakat,
Bazılarının hak ettiğine inandığım bir çalışmadır,
Bazıları kimler mi, ne yazık ki, piyasada sanatçı maskesiyle dolanıp, orasını burasını
açarak ilgi çekmeye çalışan ve evliliğin anlamsız olduğunu, imza atmadıkça da her
günün Balayı gibi olacağını düşünerek iki gönül bir olunca ne gerek var gibi söylemlerle
bunu açıkça ifade edebilecek kadar ileri giden ve de çocuk sahibi olmanın gereksizliğine
inanan ahlâk yoksunu kişilere atfedilmiştir.
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Kindar Dindar...! ...

“ KİNDAR DİNDAR…! ...”

Bir mesaj verecekseniz, önce kendiniz hissedin
Olur olmaz ağzınızdan, çıkanlara dikkat edin
Sürtüşme nedeni olur, onu dedin bunu dedin
Gevezelik boş lâf etme, Allah için ne söyledin

Doğru yere doğru şeyler, biçeceğinizi ekin
Semeresin görürseniz, ceremesini de çekin
Nasıl denir ki hayırlı, nasıl denir size tekin
Katakulliden vazgeçin, engelleri öyle sekin

Güzellikleri unutun, kötü kinleri hep irkin
Her icraat art niyetli, her bir düşünceniz çirkin
Haşa sanki aşık atar, günahı ne bilmez şirkin
Acep bir yaranız mı var, boşuna oluşmaz bir kin

Gerçek Müslüman kin gütmez, doğru yolu gösterir din
Allah yolunda olsaydın, sende bana hak verirdin
Doğru şeyler düşünseydin doğru yolu gösterirdin
Senden medet umanlara, doğru mesaj gönderirdin

Refah TORLAK  /  RETOR
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Koynunu özledim Anne, Açta geleyim...

 KOYNUNU ÖZLEDİM ANNE,
                             AÇTA GELEYİM

Öncesini sen bilirdin ben ne diyeyim
Doğru gerçeği halâ mı ben gizleyeyim

Bıktım böylesi dünyadan, ne söyleyeyim
Koynunu özledim anne, açta geleyim

Dolsun diye günleri mi, itekleyeyim
Azrail’in aklını ben, nasıl çeleyim

Emrihak vaki, ben vakti, nerden bileyim
Takdir-i ilâhi, yazgı, gün bekleyeyim

Fani dünyada daha mı, pinekleyeyim
Şu naçiz bedeni bari, ben ekleyeyim

Rabbim bilir ben kadere, boyun eğeyim
Söyle sen göklerdeysen, ben yükseleyim

Zaten emanet değil mi, can eğleyeyim
Böylesine boş hayatı, ben neyleyeyim

Bıktım artık bu dünyadan, ne söyleyeyim
Koynunu özledim anne, açta geleyim

Refah TORLAK / RETOR 15 Haziran 2009

Emrihak = Ecel, can verme, ölüm, yazgı, göçüş

Vaki = Olmuş, gerçekleşmiş olan

Takdir-i ilahi = Belirme, ortaya çıkma, zuhur etme
Tecelli, yazgı, alın yazısı, baht, kader, talih, yom
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Kötü Kaynana /... (Bir zamanlar Gündemdi, İronik Hicviyeler - 7)

“ KÖTÜ KAYNANA “

                                    Böyle İtici olma, kalmaz hiç bağın
                                   Çevren bütün etrafın, solun ve sağın
                                   Terk eder sevenlerin, taraftar ağın
                                   Yıkılır güvendiğin, koca kafdağın
                                                 ***           ***           ***
                                   Ayak kaydırayım derken, kaydı ayağın
                                   Tadına bakmamışsın sen, belli dayağın
                                   Mazi oldu anlayışın, geçti O çağın
                                   Ancak sevecen olursan, tüter Ocağın
                                                 ***           ***           ***
                                   Bırak kurcalanmasın, köşe bucağın
                                   Sonunda bellidir bak, ne olacağın
                                   Ne gelinin, ne oğul, nede bir torun
                                   Böyle ömrünce bomboş, kalır kucağın
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Kötüdür Aşkın Gazabı /... Türkü

“ KÖTÜDÜR AŞKIN GAZABI “

Gel, gel etme, gel, güzel etme....
Sevdim beni..... kız, candan etme... / 2
          ***       ***       ***
Kötüdür aşkın...... gazabı................
Sorulur.... bir, bir... hesabı...............
Yürek'er yakarsan.... eğer.............
Çekersin.... kabir....... azabı..........  / 2
         ***       ***       ***
Yaa...ya. yaa...ya. ya. yaa............
Aldanma  fani..... dünyaya...........
Yaa...ya. yaa...ya. ya. yaa............
İnanma yalan.... dünyaya...............  / 2
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Kuklaların İpleri Kimin Elinde? .../... Hicviye

“ KUKLALARIN İPLERİ,
                       KİMİN ELİNDE? .“

Tam bir çaçaron ağzı, eli belinde
Devletin kurumları, hep tekelinde
Bin bir türlü taklayla, akıl çelin de
Ülke millet boş verin, siz yükselinde

Kuklaların ipleri, kimin elinde! ...

Kimi canından bezmiş, kimi telin de
Kiminde vatan aşkı, duygu selinde
Balayında sanırsın, damat gelinde
Sanki tatile çıkmış, zevk otelinde

Kuklaların ipleri, kimin elinde! ...

Yalan riya sınırsız, hep gazelinde
Aveneniz her şeyin, en güzelinde..! ..
Her tarafınız yamuk, siz düzelinde
Artık biraz insafa, bari gelinde

Kuklaların ipleri, kimin elinde! ...

Yasaları birazcık, daha delinde! ...
Seninle çanak tutan, dış pergel inde
Herkes verecektir de, can ecelinde
Böyleler’ i bilemem, Rabbin elinde

Kuklaların ipleri, kimin elinde! ...

Devletin zirvesini, kuklalar bastı
Kuklaların ipleri, kimin elinde? ...! ...

Refah Torlak  /  RETOR    YENİ
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Kul sözüne inanma, Kitaba önem ver sen

“ KUL SÖZÜNE İNANMA
                    KİTABA ÖNEM VER SEN “

Allah’ın emri midir, Din üstünden siyaset
Saf Müslüman oylarla, edindiğin riyaset
Gerçekleri biraz gör, istersen bir kıyas et
İstersen coş gül oyna, ister utan da yas et

Doğruları sahiplen, yanlışları hep pas et
Sayende oluşuyor, kin nefret ve de haset
Doğru yanlışı ayır, gerçeklerle temas et
Cahil cesaretiyle, pek yürümez hamaset

İcraatların riya, her işin yalan dolan
Müslümanlığın mafiş, insanlığın kaybolan
Tabii sana dokunmaz, milletedir hep olan
Sensen başında kalan, bitmez ülkemde talan

Yaptıkların değil mi, şu halkı derde salan
Millet koyun sanırsın, kârdır yanına kalan
Rabbi kandıramazsın, erzak vaatler falan
Müslüman’san bilirsin, en büyük günah yalan

Uyan Müslüman kardeş, Allah’ını seversen
Biçersin ahrette sen, dünyada ne ekersen
Hırsızlık, yolsuzluğa, Müslümanlıktır dersen
Yanarsın bu gaflette, eğer ısrar edersen

Bilmeden çanak tutup, haram lokmayı yersen
Yanarsın sende onla, doğruyu terk edersen
Dinine, inancına, sadık kalmak istersen
Kul sözüne inanma, kitaba önem ver sen
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Kurtar Ya-Rab Dünyanın Esaretinden

“ KURTAR YA-RAB
          DÜNYANIN ESARETİNDEN “

Öyle günahkârım ki, ey yüce Rabbim
Sen bilirsin şüphesiz, her ahvalimi
Kuldan medet umamam, sana muhtacım
Başka kime yazarım, arzuhalimi

Uslanmak bilmiyor ki, doyumsuz nefsim
Bir tek sen görürsün şu, düşkün halimi
Yok olası şeytanın, bitmez dürtüsü
Ne olur durdur Rabbim, şu mezalimi

Dünyanın nimetleri, aklımı çeler
Saplanmış benliğime, körlenmez nefis
Nuruna ulaşılmaz, karanlıklardan
Şu fani dünyamdan hiç, dağılmıyor sis

Gözlerim hep semada, sesim dağlarda
Ne kadar haykırsam da, yansımaz akis
Kurtar Ya-Rab dünyanın, esaretinden
Bedenimden vazgeçtim, ruhumda hapis
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Kurtuluşun Hayırda

“ KURTULUŞUN HAYIR DA “

Söyle otlakçı mısın
Ne işin var çayırda
Köleliğe özenme
Kurtuluşun HAYIR’da

Günaha ortak olma
Kurtuluşun HAYIR’da

Haramileri değil
Sen kendini kayır da
Ağır vebal yüklenip
Hiç zorlanma bayır da

Günaha ortak olma
Kurtuluşun HAYIR’da

Biraz mantıklı düşün
Ne olacak tek adam
Bir zamanlar tek idi
Kaddafi ile Saddam

Günaha ortak olma
Kurtuluşun HAYIR’da

Refah TORLAK
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Kurtuluşun Hayır'da

Söyle otlakçı mısın
Ne işin var çayırda
Köleliğe özenme…
Kurtuluşun HAYIR’da
*
Haramileri değil
Sen kendini kayır da
Hinliğe fırsat verme
Kurtuluşun HAYIR’da
*
Ağır vebal yüklenip
Hiç zorlanma bayırda
Günaha ortak olma
Kurtuluşun HAYIR’da
*
Biraz aklını kullan
İyi kötü ayır da…
Ülkene bir HAYIR yap
Kurtuluşu HAYIR’da
*
Unutma geleceğin
Ne çayır ne bayırda
İstikbalini de gör…
Bil ki HAYIR, HAYIR’da

Geçmişte de şimdi de
Dünya örnekle dolu
Ego’nun sınırı yok
Engelle yanlış yolu
*
Biraz mantıklı düşün
Ne olur O tek adam
Bir zamanlar tek idi
Kaddafi ile Saddam
*
Kuzey Kore örneği
İbretliktir önünde
Gidişatı özenti…
Yolu onun yönünde
*

Nam-ı Diğer RETOR
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Kutlama /... Doğum Günü

Hep aydınlık güleç yüzün, ne acı görsün ne solsun
En küçük bir hüzün bile, yerleşemeden kaybolsun
Hanene huzur, bereket, gönlüne mutluluk dolsun
Sevdiklerinle birlikte, up'uzun bir ömrün olsun
Ayalım, canım, cananım, Doğum günün kutlu olsun
(Yavrum canım, cananım Doğum günün kutlu olsun)
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Kutlama /... Kandil (Mukabele - 1)

Yüreğindeki güzellikler, ne kaybolsun ne solsun
Yüzün ömrünce gülsün,
Sevdiklerin ömür boyu hep yanında olsun
Temelin sağlam, özün ve sözün dürüst,
Yolun hep doğru yol olsun
Yüce Allah hem dünyada hem ahrette, hep seninle olsun
Yavrum seninde kandilin mübarek olsun
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Kutlama /... Kandil (Mukabele - 2)

Sizinlede olsun O içten, tüm iyi ve güzel temenniler
Nice kandillere ulaştırsın, hayırlı uzun ömürler
Aileniz olsun hep mutlugiller,
Hep sizi anlatsın tüm tatlı diller
Yavrularım sizede hayırlı, uğurlu, mutlu kandiller
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Kutlama /... Kandil (Mukabele - 3)

Bir avuç Duanız bereketlensin, avuçlar dolsun
Gönülleriniz mesafesiz, hep yakın olsun
Dünyanız hep aydınlık, yürekleriniz nur,
Her gününüz Kandil gibi olsun
Yavrularım sizinde........ Kandiliniz mübarek olsun
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Kutlama /... Sevgililer Günü (1)

BİLİYORMUSUN  /

Biri zaten ölümsüz olan
Kendim ölsemde kaybetmeyeceğim
İkisini cismen kaybettiğim ve
Kıskanmayacağını iyi bildiğim vede vazgeçemediğim
Altı sevgilimden sende birisin
Haa unutmadan bunların ikisinide sen verdin bana
Sevgililer günün kutlu olsun.
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Kutlama /... Sevgililer günü (2)

6 / 1  Zaten bilirsin
Hem ayal’ım hem sevdiğimsin
Zor günlerimde tesellim, sen şenliğimsin
Aslında sevdiğimde değil,
Sen canımdan parça, sen benliğimsin
Sevgililer günün kutlu olsun
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Kutsal Topraklardayım

“ KUTSAL TOPRAKLARDAYIM “

Her müminin gönlünden, vesveseyi attığı
Her beşerin ruhuna, sonsuz huzur kattığı
Müslüman müminleri, huşuyla donattığı
Rabb’imizin Resulü, Muhammed’in yattığı…

Müminlerin hayali, Mübarek diyardayım…
Şükürler olsun Ya-Rab, kutsal topraklardayım

Göklerden uçup gittim, nasipmiş ki Cidde’ye
Lebbeyk diye yol aldım Medine’den Mekke’ye
Birer, birer uğradım, her mescit, her tekkeye
Ben gönlümü bıraktım, Medine’ye Mekke’ye

Müminlerin hayali, Mübarek diyardayım…
Şükürler olsun Ya-Rab, kutsal topraklardayım

Takdir-i İlahidir, bize de nasip oldu…
Mübarek mekânları gördüm gözlerim doldu
İhrama bürününce dünya halim kayboldu
Sevr’e, Nur’a da çıktım Ya-Rab O nasıl yoldu

Müminlerin hayali, Mübarek diyardayım…
Şükürler olsun Ya-Rab, kutsal topraklardayım

Kabe’yi tavaf ettim, fikren ruhen arındım
Huşu ile donandım, bir huzura sarındım
Şu dünya aleminde neydim nasıl barındım
Ben kendimi kaybettim ne dündüm ne yarındım

Müminlerin hayali, Mübarek diyardayım…
Şükürler olsun Ya-Rab, kutsal topraklardayım

Safa Merve arası kâh yürüdüm, kâh koştum
Farklı bir alemdeydim, rüya gibi, bir hoştum
Bambaşka duygularda Ya–Rab zikrinle coştum
Demek daha öncesi boştum hem de bomboştum

Müminlerin hayali, Mübarek diyardayım…
Şükürler olsun Ya-Rab, kutsal topraklardayım

Muhammed’in mekânı Ravza-i mutahhara
Kucak açmış bekliyor, genç, yaşlı, ihtiyara
Geçmişteki yaşantım, içimde büyük yara
İşte huzurundayım, günahkâr, bahtı kara

Müminlerin hayali, Mübarek diyardayım…
Şükürler olsun Ya-Rab, kutsal topraklardayım
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Legal İle İllegal...! ...

“ LEGAL İLE İLLEGAL “
……… Dtp = Pkk ………

Nasıl kol kola girmiş, legal ile illegal
Yakışmıyor meclise, kürsüyü eder işgal
Nedense işlemiyor, bütün yasalar ihlâl
Hüzünle izler durur, al bayraktaki hilâl

Kansıza işlemiş o, caniliğin dürtüsü
Dağdan işaret verir, inden çıkan tütsüsü
Aramızda dolanır, maskesidir örtüsü
Dillerinden düşmüyor, o hayaller türküsü

Sahtekârlıkla olmuş, bir parti görüntüsü
Kalleş taktikleriyle, sanki ömür törpüsü
Hainlere verilmiş, milletvekili süsü
Soysuz dağlarda gezer, mecliste merkez üssü

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot: Bu şerefsiz hainlere fırsat verenler ve oy verip te meclise taşıyan,
Vatandaş maskeli soysuz hainler utansın diyeceğim ancak,
Utanacak olsalar bunlara destek vermezler, işte bu nedenle de
Allah’ından bulsunlar, kudurup kendi başlarını yesinler inşallah,
O olmayan soyları hepten kurusun diyeceğim, hak etmiyorlar mı.
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Lekeleme İnancını /... İlâhi

“ LEKELEME İNANCINI “

Rabbim müptelâyım sana, Rabbim çok özlerim seni
İki dünya penceresin, sen verdin gözlerim seni

Senin aklıseliminle, düşler, fikreylerim seni
Yine senin bahşettiğin, dille zikreylerim seni

Yaratansın şüphem yoktur, sen bilirsin hissedeni
Doğru kullanmakta farzdır, senin verdiğin bedeni

Haksızlıkla erk edeni, doğru yolu terk edeni
Yanlış yolda olduğunu, geçte olsa derk edeni

Biz kulların günahının, her ne olsada  nedeni
Mağfiretler kabul görür, affedersin zikredeni

Oku zikreyle adını, bir O duyar feryadını
Sağın solunda melekler, kayda alır her yadını

Sapkınlıklara bulaşma, yenemezsin utancını
Bir anlık hata ömrünce, körükler yürek sancını

Sakın ola kuşku duyma, lekeleme inancını
Yeterki sen İnançlı ol, O keser yürek sancını

İnan bu dünya geçici, sen değilsin O seçici
Dünya dediğimiz nedir, Rab indinde avuç içi
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Meçhul Asker

“ MEÇHUL ASKER “

                          Bir dağ gibi dikilip, bedeni şahlanırcasına
                          Yurduna etten sur yapmıştı mevzideki her nefer
                          Bulunabilirmi acep, anlatacak bir ifade
                          Böylesi yüceliğe, biçilmez paye, biçilmez değer

                          Hiç yılmadan yürüdün, düşmanın üzerine
                          Güçlü vatan aşkını, zerk edip yüreğine
                          Sığınarak Rabbine, koskoca dağlar gibi
                          Bir ordu sığdırmıştın, O küçük bedenine

                          Defettin, yurduna göz diken, O hain alçakları
                          O azgın kalleş, O soysuz düşmanları birer, birer
                          Vatanına, Bayrağına, dil uzatan göz dikene
                          Silah, top, tüfek değil, senin yüreğin Yeter

                          Bir büyük şahlanışla, yurdunu kurtardın yastan
                          Aç ve susuz Cephede, yarım postal, yırtık fistan
                          Tüm dünyaya ders oldu, sonsuza dek unutulmaz
                          Azminle ve yüreğinle, tarihe yazdığın destan

                          Biliyorum bitaptı, çok yorgundu bedenin
                          Koca yürekli kahraman, isimsiz meçhul asker
                          Şahadete eripte, huzura kavuştuğunda
                          Dökülen O, O asil kanına karışmıştı ter

                          Vücuduna saplanan namert kurşunlarıyla
                          Amansız derin yaralar oluşmuştu yer, yer
                          Acı çektiğini sanırdım ve kahırlanırdım
                          O nurlu yüzündeki, tebessüm olmasa eğer

                          Sanki buğulanmıştı, hafiften Islanmıştı
                          Sevinçten sulanmıştı, gözlerindeki O fer
                          Vatan uğrunda can vermiş, O'da şahadete ermiş
                          Huzurla yatmış bedeni, tabii hoşnut, tabii gülümser

                          O yüceler yücesi, ruhu göklere varmıştı
                          Gecenin matemi dinmiş, gün üstüne ağarmıştı
                          Uğrunda can verdiği, Bayrak için Vatan için
                          Görevini hakkıyla yapmanın gururu sarmıştı

                          Düşmanları yok etmiş, yurdundan Çıkarmıştı
                          Bir güneş gibi doğmuş, tek vücut birlik olmuş
                          Cephede şehit olmuş, vatanı kurtarmıştı
                          Geriye hür bir vatan, İstiklâl bırakmıştı

                          Her gören anlardı onun, O engin cemalini
                          Gururla dinginleşen, hiddet ve celalini
                          Unutmak mümkünmü, bağışlarcasına helâlini
                          Huzurla uzanmış O müşfik, mutlu halini
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Medya Gücü /... Hicviye

“ MEDYA GÜCÜ “    (Hicviye)

                      Sanki at gözlüğü takmış, herkes olamaz görücü
                      Ne hortumcu kuyu kazan, ne hain, nede bölücü
                      Ne bir hırsız ne soyguncu, Nede cani ruhlu katil
                      Öyle bir hale geldikki, doğru söyleyenler öcü

                     Nasırına basıyorsan, karşındadır kin güdücü
                     İlacı olmayan mikrop, yok edici, öldürücü
                     Kim bilir kim duyardı ki, kim görür kim ayardı ki
                     Kim bilir neler olurdu, olmasaydı medya gücü

                     Sumen altı icraatlar, yolsuzluğun intikali
                     Takke düşer kel görünür, eden bulurmuş misali
                     Medyada afişe olur, ortaya çıkar her hali
                     Maskeler düşürür medya, uyanın der ey ahali

                     Susma sakın sende konuş, boşa gitsin her hayali
                     Bir daha yeltenmesin, kalmasın hiç bir mecali
                     Fırsatçıya prim verme, düşün her bir ihtimali
                     Adaletsizlikle ülke, nasıl sağlar itidali

                     Gayret et sesini duyur, yoksa duymaz herkes uyur
                     Güçlü ol hiç yılgın olma, emir alma kendin buyur
                     Sen her işin hakkını ver, doğruyu yanlıştan ayır
                     Adil ol sen her ahvalde, ne hor gör sen, nede kayır

                     Haksızlıklara göz yumma, korkma konuş sen ol öncü
                     Mutlak sesini duyurur, arkandaysa medya gücü
                     Onca adam sanılanlar, onca hırsız, kansız, soysuz
                     Nasıl ortaya çıkardı, olmasaydı medya gücü

Refah Torlak
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Medya Gücü Kullanılsın, Ama Doğru Şekilde /... (Bir zamanlar Gündemdi,
İronik Hicviyeler - 22)
“ MEDYA GÜCÜ KULLANILSIN “
                        :::::::::::  Ama doğru şekilde::::::::::::

                    Her nabza bir başka şerbet, millet ekranda tutuldu
                    Öyle bir hale geldiki, ibadetler unutuldu
                    İşsiz güçsüz boş gezene, cehalete bir yol oldu
                    TV.’ler bir rant merkezi, kapak atanlar kurtuldu

                    Ekran bir bataklık oldu, bitsin artık bu rezalet
                    İpini koparan doldu, ürkütücüdür bu halet
                    Yanlış örnekler olursa, nasıl yok olur cehalet
                    Bu imkânı nerde bulur, medya sen olmasan alet

                    Beyin yıkandı kayboldu, gelenek, görenek, adet
                    Türlü sapkınlık başladı, anlatmaya varmı hacet
                    Bumudur sanki yaşamak, böylemi olur saadet
                    Ekrana tapar olundu, yok oldu gerçek İbadet

                    Rezilliklere prim ver, ister devam et çanak tut
                    İster yayın ahlâkını, meslek etiğini unut
                    Her şey reyting beklentisi, kazanç içinmi bu umut
                    Unutma Mutlaka geçer, Rüzgâra kapılan Bulut

                    Aç Objektifini Medya, Güzellikleri Duyur
                    Sen böyle Ninni söylersen, Bu millet tabi uyur
                    Gündem yap Bir yol göster, Bari sen milleti kayır
                    Bilmez misinki Gücünü, Her ne istersen Buyur

                    Millete iyi bir örnek, Olmak için biraz gayret
                    Bu duyarsızlık değil mi, Hayret doğrusu pes, hayret
                    Biraz Duyarlı olun da, Şu ekranlar Temizlensin
                    Kanallar'da Örnek alsın, Biri birine Özensin

                    Bilgi veren Eğitici, Güzel bir Misyon üstlensin
                    Her yönüyle örnek olan, Programlara yer versin
                    Tüm Dünya'da olanları, Bir, bir Göz önüne sersin
                    Yanlışa bulaşanlara, Medya doğru yol göstersin

                    Eğitim'de Donanım'da, Olan Boşluğu gidersin
                    Boş başaklar dolsun'da hep, Kuruyan otlar yeşersin
                    Gençlik yanlışa yönelir, Şunu bil ki sen itersin
                    Eğer bu millet biterse, Unutma sen'de bitersin

                    Her bir Medya kuruluşu, Ve hattâ her bir adamı
                    Biraz sorumluluk Duysun, Demesin umurumdamı
                    Kalıcı çözümler bulsun, Savdım demesin sıramı
                    Çoluk çocuk Büyük küçük, İzlesin her programı

                    Medya gücü Kullanılsın, Silsin her Yanlış kuramı
                    Genç nesle Yol gösterilsin, Boşa gitmez bir gramı
                    Yanlışlara Özenmesin, İzlet Doğru programı
                    Millet Sefilleri oynar, Sona erdir bu Dramı
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                    RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

MedYaLaKalar...1.. /… Hicviye

“ MedYaLaKalar “ 1 /… Hicviye

Avene perdelenir hep, karşı fikredir yasaklar
Ustaca örtbas edilir, bütün lekeler pasaklar
Bir taraftan desteklerken, nice geçmişi de aklar
Nasıl tarif etsem bilmem, kısaca medyalakalar

Oyalar boyalar sunar, yanlışlıkları kapaklar
Her şeyi güzel gösterir, olumsuzlukları saklar
Nice değişik hesaplar, bilsen neler aklar paklar
Nasıl tarif etsem bilmem, kısaca medyalakalar

Kiminin amacı farklı, kimiyse gaflete dalar
Yeter ki katkısı olsun, olur olmaz haber salar
Yazarları boru değil, okumuş mürekkep! ... yalar
Nasıl tarif etsem bilmem, kısaca medyalakalar

Hak hukuksa hak getire, ona işlemez yasalar
Durum böyle olunca da, hareketli piyasalar
Emek! ... karşılıksız olmaz, birazcık dolar kasalar
Nasıl tarif etsem bilmem, kısaca medyalakalar

Refah Torlak  /  RETOR    02 Mayıs 2009

Dipnot:
Hiçbir siyasi kurum hedeflenmeden,
Hiçbir taraf gözetmeksizin oluşturulmuş ve
Yalakalık için her haltı yiyen yandaş medyaya atfedilmiştir.
Yarası olan gocunabilir. Hiçbir mahzuru da yoktur.

Refah Torlak
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MedYaLaKalar..2.. /… Hicviye

“ MedYaLaKalar “ 2 /… Hicviye

Milletin hali yer bulmaz, bir,bir sönse de ocaklar
İcraatlar başmakale, sürmanşetlerle kuşaklar
Nasıl hizmet yarışında, beleş! ... satılmış uşaklar
Kurnazca hedef şaşırtır, olur olmaz hep şakşaklar

Karşı fikre kapalıdır, hep yandaşları kucaklar
Nasıl olsa ele geçmiş, her yer köşeler bucaklar
Yandaş haber bangır,bangır, gerçeklere susacaklar
Medyalaka da olmasa, nereden kin kusacaklar

Yandaş değirmenlerine, suyu taşıyan sakalar
Karşıtlarında nedense, olumsuzluklar! ... yakalar
Propaganda aracı, süsler püsler fiyakalar
Aveneye hizmet veren, O malum medyalakalar

Refah Torlak  /  RETOR    02 Mayıs 2009

Dipnot:
Hiçbir siyasi kurum hedeflenmeden,
Hiçbir taraf gözetmeksizin oluşturulmuş ve
Yalakalık için her haltı yiyen yandaş medyaya atfedilmiştir.
Yarası olan gocunabilir. Hiçbir mahzuru da yoktur.

Refah Torlak
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Melek Annnemm.... /... (Akrostiş)

“ MELEK ANNNEMM....... “  (Akrostiş)

Mümkünmü seni unutmam Annem
Elimi tuttuğun, ninniyle uyuttuğun
Leylekler getirdi seni diye avuttuğun
Eski günlerimiz giriyor rüyalarıma Annem
Kurbanın olurum, rüyalarımdan bari gitme Annem

Ancak, sana kavuşunca biter hasretim
Ne olur kızma bana, yok senin kadar metanetim
Nasıl gaflete kapıldımda, seni ebedi zannettim
Nasıl olsa her canlı gibi, zaten bende emanetim
Elbet benimde bitecek bu fani dünya ziyaretim
Mahşerde buluşuruz Annem sevdiklerimizle dilerim
Mahşerde buluşuruz Annem sevdiklerimizle dilerim

Refah Torlak
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Merhaba Hoş geldiniz

” MERHABA HOŞ GELDİNİZ ”

Merhaba ey şair dost, hoş geldiniz merhaba
Mükemmel dizelerle, O ne güzel bir giriş
İşte böyledir  Türklük, böyledir asıl tebaa
Üstatlara yakışan, ne de kutlu bir geliş

Refah TORLAK / RETOR

Dipnot:
Şair dost Sn. Ömer Ekinci Mıcıngırt’ın kurucusu olduğum
Şairler & Besteciler grubuna katılımında paylaştığı
Merhaba adlı şiirine yaptığım yoruma ilaveten
O anda ve cevaben yazdığım bir dörtlüktür.

Refah Torlak
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Monopolitik Bir Anlayış  /... MONOPOLİTİZM

“ MONOPOLİTİK BİR ANLAYIŞ “©
:::::::::: MONOPOLİTİZM::::::::::

Üst düzey makamlara, her yere göz dikildi
Hak hukuk gözetmeden, hürlüğe set çekildi
Sulta olan olmayan, vatandaştı vekildi
Milletin arasına, hepten nifak ekildi

Maske gibi takılmış, içi boş bir karizma
Yolsuzlukla yürüyor, ülkede mekanizma
Oylarla destekleyen, bağrımızda krizma
Saflara ne diyelim, uygun mudur keriz’ma

Refah Torlak  /  RETOR

Mono politik bir anlayışla yönetilen ülkeden kime ne hayır gelir
Yönetenlere ve avenesine hizmetten başka ne açılımı olabilir! ...
Böyle bir anlayışın monarşiden, otarşiden, dikta rejiminden ne farkı vardır? ...

Başımızdakilerin uygulamalarından yola çıkarak oluşturduğum, yeni bir kelime olarak
kullandığım ve literatüre gireceğine inandığım bu kelimenin kapsamı ve anlamı aynen
şudur.

Monopolitizm = Tekilci ve tekelci bir anlayışla,
Benim görüşüm, benim dediğim mantığıyla tekdüze icra edilen politika,
Kendi anlayışı dışındakilere kapalı, yanlışta olsa
Yalnızca kendi anlayışına yönelik uygulanan bir politika
Uygulanmasını monopolitizm olarak adlandırdığım bu anlayışa
Mono politik bir anlayışta denilebilir.

“ BEN TEŞHİSİMİ KOYDUM
                  BU BİR MONOPOLİTİZM “

Koyun gibi toplanmış, akılsız fikirsizim
Başlarında çoban der, yürürüm kalmaz izim
Bunları yazdım diye, sanmayın şekilsizim
Ben asıl vatandaşım, ne yazık vekilsizim

Politika ve siyaset, demem çelişkisizim
Ülkemi çok severim, sizle ilişkisizim
Sizler bin bir yamalı, ben ise dikişsizim
Kariyer sahibiyim, sayenizde işsizim

İzansız dirayetsiz, üst düzeyde yer alır
Yanlış kararlar ile, daraldıkça daralır
Çok çalışır görünür, ne uzar ne kısalır
Olan vatandaşadır, hep boynu bükük kalır

Dediğim dedik diye, tutturmuş bir şovenizm
Millet ağzı kapalı, bulaşmış sanki otizm
İzimlerle yoğrulduk, bende buldum bir izim
Ben teşhisimi koydum, bu bir monopolitizm
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Refah TORLAK  /  RETOR

Otizm =  İçine kapanıklık

Şovenizm = Hoşgörüsüzlük, insafsızlık, bağnazlık,
Fanatiklik, sabit fikir, aşırılık, saplantı, yobazlık.

Refah Torlak
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Muhammed'im /... Methiye

“ MUHAMMEDİM “  /… Methiye
             (Hz. Muhammed SAV. efendimiz'e ithaf edilmiştir)

                       İslam’ın temel taşı, ümmetinin husulü
                       Gerçekleri bildiren, Rabbimizin resulü
                       Beşeriyet örneği, yolumuzun usulü
                       Sen gösterdin abdest’i, sen öğrettin gusül’ü

                       Gönül bahçelerinin, sen nadide bir gül’ü
                       Yüreklerde şakırsın, müminlerin bülbülü
                       Adını zikr-eylerim, derya edersin çölü
                       Şefaatine muhtaç, sensiz ruhlar da ölü

                       Ruhumun huzurusun, gönlümün edeb’isin
                       Yaşama sevincimsin, şükrümün sebebisin
                       Rabbimle zikrettiğim, dilimin tevhidisin
                       İslâm’a bahşedilmiş, Muhammed’sin Nebi’sin

                       Gönüllere akarsın, derya, ırmak, nehirsin
                       Çavlan olur çağlarsın, dinmez debi, debisin
                       Yüreklere nakşolmuş, silinmez edebi’sin
                       Müminler yolundadır, gönülde ebedisin

                       Sen hep güzelliklerde, güzelliklere eşsin
                       Allah için çarpan tüm, yüreklerle özdeşsin
                       Sen ki Allah yolunda, müminlerle kardeşsin
                       Zifiri karanlıkta, ruha doğan güneşsin

                       İnsanlığa armağan, O’dur en güzel dürü
                       Unutma ki ondadır, bereketin en gürü
                       Muhammed’in ardından, Allah yolunda yürü
                       İster uğrunda şehit, ister amelsiz çürü

                       RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Muhammed'im Suyunu, Tahta Tastan İçerdi

“ MUHAMMED’İM SUYUNU,
                        TAHTA TASTAN İÇERDİ “

Muhammed’im suyunu, Tahta tastan içerdi
Her türlü melanetten, Hep sükûtla geçerdi
Her sözünü düşünüp, Sarf ederdi, seçerdi
Güzeli ümmetine, Hem eker hem biçerdi

O mübarek ağzını, Tebessümle açardı
Her daim çevresine, Gülücükler saçardı
İnsanlığa örnekti, Dostça kucak açardı
Çocukları çok sever, İncitmekten kaçardı

Muhammed’im suyunu, Tahta tastan içerdi
Her türlü melanetten, Hep sükûtla geçerdi
Her sözünü düşünüp, Sarf ederdi, seçerdi
Güzeli ümmetine, Hem eker hem biçerdi

Doğru yolu gösteren, Rabbimin Resulüydü
Şefkatle kanat geren, Ümmetinin gülüydü
Huşu ile dinlenen, Müminin bülbülüydü
İhsanı bol Bereketli, Gönüllerin gürüydü

Muhammed’im suyunu, Tahta tastan içerdi
Her türlü melanetten, Hep sükûtla geçerdi
Her sözünü düşünüp, Sarf ederdi, seçerdi
Güzeli ümmetine, Hem eker hem biçerdi

RETOR

Refah Torlak
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Muhammed'in Yolunda /... Tasavvufi

“ MUHAMMED’İN YOLUNDA “

                       Boşa kulak verilmez, gaipten gelen ses’e
                       Onun yolunda yoktur, ne dert nede vesvese
                       Bizleri yönlendirdin, Kitab-ı Mukaddes’e,
                       Seninle ulaştı O, insanlığa herkese

                       Rabbim Kitabımızı, Muhammed’e indirdi
                       Gerçekleri öğretti, gönlümüze sindirdi
                       Batıl-ı hep yok etti, kuşkuları dindirdi
                       Bir huzur edindirdi, mümini sevindirdi

                       Hiç şüphesiz açıktır, Allah yolu herkes’e
                       Dünya nimetleriyle, ne dese ne istese
                       Zenginlikmiş varlıkmış, para, mal, mülk ne ise
                       Huşu ile ibadet, edilmez mukayese

                       Muhammed vesiledir, gerçek ananelere
                       Müminin yüreğinde, yer yok bahanelere
                       Ne hoş olur koşuşmak, Mübarek hanelere
                       Endamı şahaneler, Cami, Minarelere

                       Ehli iman olunda, Muhammed’in yolunda
                       Melekler kanat gersin, Hem sağın hem solunda
                       Mümin Sırat’ı geçer, Muhammed’in kolunda
                       Korkma kuşkusuz yürü, O, Rabbinin yolunda

                       RETOR

Refah Torlak
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Musluklardan Tıs Akıyor /...Hicviye

“ MUSLUKLARDAN TIS AKIYOR “…/…Hicviye

                Musluklardan tıs akıyor, kimler kesti suyumu
                Teke gibi kokar oldum, değiştirdiler huyumu
                Aylar önceden gelmişti, susuzluğun duyumu
                Ellerim kırılsaydı, kendim kazdım kuyumu

                Üç tarafım deniz ama, Su’dan yana yetersizim
                Dere, nehirler, ırmaklar, yağmur yağsa da akalar
                O AB’ye alacaklar, gelip şu hale bakalar
                Denizlerimiz tertemiz, mavi bayraklar takalar..! ..

                Vergiler almış gidiyor, igdaş bedaş telekom
                Bir araya gelmiyor ki, zaten millette yakalar
                Aski iski faturalar, sanki bizleri şakalar
                Musluklardan su gelmez, şimdi sakalar kakalar

                Ne zaman el uzatsam, musluktan tıs akıyor
                İşin yoksa aç kapa, bülbül gibi şakıyor
                Bu sesi duyan millet, şaşkın, şaşkın bakıyor
                Olmayan su faturası, cebi nasıl yakıyor

                Ne yağan bir yağmur var, nede şimşek çakıyor
                İtfaiye ne yapsın, O da bön, bön bakıyor
                Boş tankere çaresiz, hortumları takıyor
                Biz ceplerden vazgeçtik, yürekleri yakıyor

                Hani nerde eski günler, yağmur yağar şakır, şakır
                Boş kalmış O kara bakır, barajlar olmuş tamtakır
                Eski aşklar hortlayacak, türküler mi yakılacak
                Çeşme başında kuyrukta, yosmam gözleri çakır

                Şu yaşananlar eskiyi, inan gölgede bırakır
                Şükretmeyi bilmek lazım, gelen gideni aratır
                İnsan oğlu akıllanmaz, kendi sorunlar yaratır
                Küçük bir musibet bile, hep maziyi hatırlatır

                Dökme suyla dönecek, artık tüm değirmenler
                Nasıl aktarır bilmem, dünyaya çevirmenler
                Sonunda rezil olduk, layığımızı mı bulduk
                Nasıl gelecek turistler, leydis end centilmenler

                RETOR  /  Refah TORLAK.

Şiirde kullanılan Tarzancanın
(leydis end centilmenler)  Tercümesidir:

Ladys and Gentleman =
Hanımefendiler ve Beyefendiler

R.T.
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Mutlak Biri Vardır

Bil ki çok yakındır o da olacak
Mutlak biri vardır çare bulacak
Ata'nın izinden ayrılmadıkça
Bu millet mutlaka ki kurtulacak

Refah TORLAK  /  RETOR

26. 02. 2011   /
Şair dost Sn. Özcan İşler’in
Şiirfırtınası.net teki şiirine yaptığım yorumda
İlaveten ve cevaben yazdığım dörtlüktür.

Refah Torlak
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Mutlak Hesap Sorulur  /... Şair dostun Türk Mührü şiirine naçizane katkı

Hain helâk olur halkım belki yorulur
Elbet te istenilen adil düzen kurulur
Müsterih ol şair dost asla şüphen olmasın
Musallat fırsatçıya mutlak hesap sorulur

*** RETOR ***  26 Mart 2011 c.tesi saat 00.30

Dipnot: Şair dost Celâl Öztemiz’in

Suyum şimdilik bulanıktır elbet durulur
Akan suya toprağa mührüm tekrar vurulur

Beyiti ile son bulan 'Türk Mührü' adlı şiirine katkı olarak o anda yazdığım ve
yorumumda kullandığım dörtlüktür.

Refah Torlak
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Mutluluk Haritasının İstanbul'uydum

“ MUTLULUK HARİTASININ,
                          İSTANBUL’UYDUM “

Sinemi açmıştım sana, aşk okuluydum
Tenimle özdeşleşmiştin, sen kokuluydum
Sevinç, coşkuyla, neşeyle sevgi doluydum
Mutlulukla bezenmiş bir, sevda yoluydum

Yokluğunda sanmayasın şeytana uydum
Böyle mi tanıdın beni sanki bu muydum
Ayaklarının altında, sahil kumuydum
Seven, sevilenlerinse, en masumuydum

Niceleri için bende, hayal, umu’ydum
Karanlık gecelerinin titrek mumuydum
Kimi için karasevda, tek umuduydum
Mutluluk haritasının, İstanbul’uydum

Oysa ne ayrıcalıklı, ne de uluydum
Bende hayalleri olan Allah kuluydum
Sabırlıydım, sadakatle, hep umutluydum
Söyle bir tek yanlış yapıp hicapmı duydum

Yalnızca iyi niyetli, sanma ki toydum
Sana mutluluk verecek bir asil soydum
Ne kadar sabırlı olsam ben naza doydum
Seni kalbimden çıkarttım, kenara koydum

Refah TORLAK  /  RETOR    05 Kasım 2011

Umu = Arzu, istek, dilek, murat

Refah Torlak
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Mümkün mü Sensiz? ...  Akrostiş

“ MÜMKÜNMÜ SENSİZ “  /... Akrostiş

Her anmada yanar canım, kaybolur tüm heyecanım
Anlatamaz hiç bir tanım, tüm dünyayı sarsa şanım
Sensiz geçen her bir anım, kahrediyor perişanım

Say ki yanmıyor hiç canım, say dünyaya hükümranım
Uçurum yar dört bir yanım, mümkün mü sensiz ümranım

 Refah TORLAK  /  RETOR    Haziran 2011

Ümran = Bayındırlık, İlerleme, İnkişaf, Gelişim

Dipnot:
Her ne kadar O izlenimi uyandıyor olsa da
Kesinlikle Ümran ismine ithafen yazılmamıştır
Ümran yalnızca kelime anlamı için kullanılmıştır
Tabii ki yoruma açıktır isteyen dilediğince yorumlar
Akrostiş olarak değerlendirilirse de “ Has Su ” görülür.

Refah Torlak
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Müslüman Geçinen Yazar /... Hicviye

“ MÜSLÜMAN GEÇİNEN YAZAR “  /… Hicviye

Müslüman geçinen yazar, orduya tavır takınır
Aklına malik olanlar, orduyu gözden sakınır
Ülke elden gitse bilmem, acaba kime yakınır
Mıh çakılmış sabit fikir, halâda bön, bön bakınır

Refah TORLAK  /  RETOR

Refah Torlak
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Müslümanlık & Lâiklik /... Bil esaret altında, Ezan bile okunmaz

“ MÜSLÜMANLIK & LÂİKLİK “
(Bil esaret altında, Ezan bile okunmaz)

Çok şükür Müslüman’ız, hem ilk önce insanız
Hepimiz bir fani kul, hepimiz birer canız
Kimin itirazı var, şüphesiz Rabden yanız
Rabbim bir beyin vermiş, ne olur kullansanız

Yaratanın kuludur, tüm insanlık her beşer
Allah her şeyi vermiş, gelişmek bize düşer
Rıza göstermeyenler, olumsuzluklar eşer
Art niyetli olanlar, çıbandır yara deşer

Her insanın dini var, kimin kime kini var
Neyi paylaşamayız, dünyamız mı gelir dar
Uğrunda şehit olmuş, savaşmış genç ihtiyar
Kıymetini bilelim, bulunmaz böyle diyar

Dini ne olur olsun, yeter ki insan olsun
Uğrunda can verecek, vatan aşkıyla dolsun
Aynı bayrak altında, düşmanlıklar kaybolsun
Millet böyle oluşur, sonsuza dek var olsun

Atamız öncü oldu, yurdumuzu kurtardı
Göz diken düşmanları, defedip O çıkardı
Eğer bunlar olmasa, hürriyetin mi vardı
Anlamsız düşmanlığın, artık kesilsin ardı

Birbirine düşmemiz, acep kime yarardı
Aydın gençlerimizin, geleceği karardı
Şu cennet ülkemizi, olumsuzluklar sardı
Bütün bu gelişmeler, ülkemize zarardı

Atamıza zaferi,  Rabbimiz nasip etti
O’da bilincindeydi, sanma ki inkâr etti
Gerçekleri görmemek, düpedüz hakaretti
Özgürlüğü sundu da, bunlarımı hak etti

Dinsizlik lâik değil, Lâiklik dinsiz değil
Atayı sevmek asla, ve haşa tapmak değil
Vatan sevgisindendir, Ataya olan meyil
Ataya saygı duyda, Rab huzurunda eğil

Ona köle olursun, sözünü de sakınmaz
Fırsat ele geçince, böyle bön,bön bakınmaz
En masum isteklere, sanma tavır takınmaz
Düşen hiçbir esirin, hakkı yoktur yakınmaz

Düşman işgal ederse, sana özgürlük sunmaz
Hürriyetin yok ise, sanma düşman dokunmaz
Allah’ımız güç versin, Ordumuz güçlü olsun
Bil esaret altında, ezan bile okunmaz
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Refah TORLAK  /  RETOR

(Dinimizi siyasete alet edenlere ve Atatürk düşmanlarına atfedilmiştir)

Dipnot:
Dinimiz ile siyaseti birbirinden ayrı tutma bilincine erişip
Allah’ın gösterdiği yolda kendimizi geliştirebilirsek rızasını almış olmaz mıyız, Her şeyin
üstünde olan Rabbimizi ve dinimizi tabii ki seveceğiz ama O’nun bizlere bahşettiği
ülkemizi ve Bağrımızdan çıkan ordumuzu ve askerlerimizi de seveceğiz, her sevginin
yeri ayrıdır, Ana, baba, evlât vb. ama Allah ve Peygamber sevgisi ise apayrıdır, işte
Lâiklikte budur, inançlarımız ve dinimiz ile devlet işlerini dolayısıyla siyaseti birbirinden
Ayrı tutmaktır.
Şüphesiz dinimizin kuralları ve yasası asıldır ancak, Her devletinde kendi içinde ayrı
yasaları vardır. Din ve inanç özgürlüğü nasıl tartışılamazsa devlet yasaları da
tartışılamaz

Yüce Allah Kitabımız Kuranı bize yol göstersin diye göndermiş niye,
Ondan yola çıkarak, örnek alarak kendinizi geliştirin, yenileyin diye.

Refah Torlak
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Müslümanlık /... Tasavvufi

“ MÜSLÜMANLIK “

Müslümanlık birliktir, beraberlik, dirliktir
Ülke millet gözetmez, dostluktur kardeşliktir

Dayanışma yardımdır, lütuftur, inayettir
Sevgi saygı özveri, aşkla hayra niyettir

Doğruluk dürüstlüktür, güvendir emniyettir
Kitabın özümsemek, gerçek medeniyettir

Ne sağı ne soludur, yolu Allah yoludur
Yanlışlarla meşk etmez, O imanla doludur

Müslümanlar kin gütmez, nafile can eskitmez
Dünya imtihan yeri, ondaki aşk hiç bitmez

Refah Torlak
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Müstahaksın Ağlama...! ... /. Hicviye

“ MÜSTAHAKSIN AĞLAMA “

Geleceğini sattın, sakın umut bağlama
İşte budur ihanet, budur yürek dağlama
Bu nasıl anlayıştır, bumu imkân sağlama
Hırsıza çanak tutup, rant olup ta çağlama

Fırsatçı at oynatır, sen çalarsın bağlama
Şüphesiz satılmışsın, hiç boşuna yağlama
Sanıyorsun kendini, belki aldın sağlam’a
Hırsızlara oy veren, müstahaksın ağlama

Refah Torlak  /  RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Naçizane Uyarı

“ NAÇİZANE UYARI “

Behemehal düzelin, aymazlığa son verin
Ne sizler yoldan çıkın, nede milleti gerin
Kardeş kardeşe düştü, husumeti giderin

Gelin el ele verin, sonu yok bu hederin
Açtığınız yaralar, olmadan daha derin
Sıra size gelecek, beteri var beterin! ...

Refah Torlak  /  RETOR
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Nafile Oruç /... Tasavvufi Hicviye

NAFİLE  ORUÇ

                          Orda burda ahkâm keser
                          Bilgiç haller takınırsın
                          Olmadık yerde çevrene
                          Başka gözle bakınırsın

                          Oruçluyum dersin amma
                          Ne dikkat, ne sakınırsın
                          Sen kendini görmezsinde
                          Başkasından yakınırsın

                          Pekte sadık görünürsün
                          Boğazını hep tutarsın
                          Verdiğin tüm sözlerini
                          Unutursun hep yutarsın

                          Helâle haram katarsın
                          Nasıl huzurlu yatarsın
                          Bizde yalan yok dersin
                          Alâsını sen atarsın

                          Hep oruca dayanırsın
                          Türlü renge boyanırsın
                          Yaptığın sahtekârlığa
                          İnanılıyor sanırsın

                          Her şeylere kılıf bulur
                          Herkesleride tanırsın
                          Ona buna gıybet eder
                          Sonra kendin utanırsın

                          Türlü olumsuzluklar
                          Yapılırsa bile, bile
                          Yalan, dolan, gıybet, hile
                          Sahip olunmazsa dile

                          Merhamet yoksa içinde
                          Eza, cefa birde çile
                          Sen kendin ne dersende
                          İnanki  Oruç nafile

Refah Torlak
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Nağmeler

“ NAĞMELER “

Bazen lirik, coşkulu, bazen nağmeler inler
Bazen coşkuyla insan, bazen hüzünle dinler

Kimi durur da bazen, duraksayan es inler
Kimi çok düşündürür, kimi bazen esin’ler
Kiminin mealinden, seslendiren ses inler
Kimi şifa, gıdadır, kıyaslanmaz besinler

Bazen inkârcıdırlar, bazen eder yemin’ler
Bazen ruhuna işler, damarında dem inler
Bazen yetersiz kalır, çaresizdir yem inler
Bazen öyle etkiler, hasret olur demin’ler

Kimi duyar anlamaz, kimide canda dinler
Kimi ibret alırda, kimisi zanda inler
Kimi hazanda inler, kimi yazanda inler
Kimi İlâhilerde, kimi Ezanda inler

Bazen lirik, coşkulu, bazen nağmeler inler
Bazen coşkuyla insan, bazen hüzünle dinler

Refah Torlak  /  RETOR
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Namuslu Vatandaşım, Hapis Yatmaya Geldim...! ...

“ NAMUSLU VATANDAŞIM.
               HAPİS YATMAYA GELDİM “

Gece gündüz, çalıştım, yetmedi yetişmedi
Millet lüks içindeyken, ocakta aş pişmedi
Bitkin düştü bedenim, sanma yürek şişmedi
Zorlandıkça zorlandı, boşa can çekişmedi

Helâl peşinde koştum, daim hayır diledim
Oluk, oluk olmasa, çisem, çisem çiledim
Mesleğim icra ettim, hünerim sergiledim
Çok işler yaptım ama, kazancım vergiledim

Ne yanlışa bulaştım, nede bir akıl çeldim
Ne hırsızlık, soysuzluk, nede yasayı deldim
Nice fırsatlar teptim, sandım ki hep yüceldim
Yediğim tokatlardan, yeni kendime geldim

Çalıp çırpan mı yoksa, yoksa ben mi özeldim
Kendime bir yol çizdim, bende böyle güzeldim
Demek ben yanlışmışım, işte şimdi düzeldim
Namustan hüküm giydim, hapis yatmaya geldim

Asil mahpushaneye, değer katmaya geldim
Yoksulluğa mahkûmum, stres atmaya geldim
Namusumdan utancım, yere batmaya geldim
Namuslu vatandaşım, hapis yatmaya geldim...! ...

Refah  TORLAK  /  RETOR
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Nasıl Mutlu Olunur, Söyle Güzelim

“ NASIL MUTLU OLUNUR,
                           SÖYLE GÜZELİM “

Alnıma yazılmışsan, O ben/im dersen
Samimi hislerimi, bir hissedersen
Ömür boyu sürecek, mutluluğumuz
Şu gerçek aşkı görüp, karşılık versen

Nasıl mutlu olunur, hep naz edersen
Seven kalbe ıstırap, elem, kedersen
Nasıl mutlu olunur, söyle güzelim
Sana kucak açanı, sen terk edersen

Sevdanın yollarını, hep sarp edersen
O içten duyguları, hep darp edersen
Nasıl mutlu olunur, söyle güzelim
Olur olmaz her şeyle, sen harp edersen

Özlemini çektiğin, her şeye ersen
Ne kadar içten olsa, selâm göndersen
Nasıl mutlu olunur, söyle güzelim
Sana olan güvenim, ya kaybedersen

Beklenmedik bir anda, elveda dersen
Küserim ben hayata, eğer gidersen
Nasıl mutlu olunur, söyle güzelim
Sevgime kayıtsızca, sen kin güdersen

Fütursuz davranıp ta, ahkâm düzersen
Ben tebessüm beklerken, sen göz süzersen
Nasıl mutlu olunur, söyle güzelim
Sorduğum her soruya, dudak büzersen

Yaşamak kâbus olur, çekilmez hayat
Amansız dalgalara, karşı yüzersen
Nasıl mutlu olunur, söyle güzelim
Anlamsız tavırlarla, beni üzersen

Refah TORLAK  /  RETOR
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Nasihat /... Unutma Yüce Ata'nı

“ NASİHAT “

Örnek al yüce geçmişi
Onlar gibi bir birinizi
Sevin sizde, sevin sizde
Sevin sizde, sevin sizde
           ***       ***
Gelin artık kardeş gibi
Dürüstlüğü gerçekleri
Doğru ve güzel şeyleri
Görün sizde görün sizde
          ***       ***
Birbirinizi yemeyin
Düşmana fırsat vermeyin
Ana baba ağlatmayın
Gülün sizde, gülün sizde
         ***       ***
Unutma yüce atanı
Uğrunda şehit yatanı
Bu eşsiz cennet vatanı
Sevin sizde, sevin sizde
        ***       ***
Çirkefe kulak vermeyin
Birde dostluğu deneyin
Refah, huzur, mutluluğu
Bulun sizde, bulun sizde

Refah Torlak
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Naz etmekten Bıkmıyorsun /... Şarkı Sözü

“ NAZ ETMEKTEN BIKMIYORSUN “

Boyun eğmiş gül gibisin
Naz etmekten bıkmıyorsun
Ezberlenmiş şarkı gibi
Hiç aklımdan çıkmıyorsun
           ***          ***
Geceleri düşlerimde
Sen mutluluk saçıyorsun
Gündüzleri düşman gibi
Niye benden kaçıyorsun
          ***          ***
Ben tebessüm bekliyorum
Sen kaşını çatıyorsun
Ne olursun gül sevdiğim
Bak dünyamı yıkıyorsun

Refah Torlak
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Ne Denir Usta /... Hamasi

“ NE DENİR USTA “  /… Hamasi

Umuda kapılmış Hain havasta
Her kötü haberde gönlümüz yasta
Şehitler kutsalda, Caniler hasta
Böylesi Hallere ne denir usta

Aklı hep kıyımda, Fikri Kaos ta
Kalleşçe tuzaklar, Karanlık pusta
Doymuyor hiç kana, Canına kasta
Her bir katliamda, Acı bir posta

Gına geldi artık, Haktır kısas ta
O Şanlı bayrağı, Göndere asta
Mukaddes kitabı, Bağrına basta
Cihat’a davet var, Sende gel usta

RETOR
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Ne Dersin

“ NE DERSİN “

Söyle bana, aklımıza bir gün düşerde
Eski acıları, tüm maziyi, Bir bir silerde
Kim bilir, gülüşürmüyüz dersin, belki ilerde
Hani nerde O beklediğimiz mutluluk nerde
          * * *           * * *           * * *
Söyle bana, söyle, ulaşırmıyız dersin
Bu tükenmez yolculuk, bir gün biterde
Söyle, haydi söyle, birleşirmiyiz dersin
Güllerin, solmamak üzere açtığı yerde
         * * *           * * *           * * *
Sabret, belki bir gün olur, bir yerde
Yüce Rabbim, belki nasip ederde
Elbet buluşuruz, eğer varsa kaderde
İşte, O zaman hasrette biter, kederde
        * * *           * * *           * * *
El ele dolaşıp O, solmayan güllü bahçelerde
Aşkımızı dile getiririz, şarkılar, türkülerde
Mutluluğu haykırırız, coşkulu ezgilerde
Ne dersin, olmazmı bu, olümsüz sevgilerde

Refah Torlak
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Ne Hakla İslâm'a O Leke Sürer /... Hicviye

“ NE HAKLA İSLÂM’A
             O LEKE SÜRER “  /… Hicviye

Görürsün sanırsın ki mütedeyyin
Aslında sapıktır, hastadır beyin
Adını siz koyun, neyse o deyin
Ne ise gerçeği, sizler söyleyin

Ağzı burnu dönmüş, hepsi bir yanda
Seksene dayanmış, gözü sübyanda
Her şey ulu orta, ayan beyanda
Şeriat hükmüne kimler payanda! ...

Hiç önemli değil, erkek bayanda
Ondan farklı değil, sevip sayanda
Müslümanlık diye, hüküm yayanda
Adalete mani, yol tıkayanda

Şeriat mı gerçek, acep bunu der
Neye inanarak, böyle haltı yer
Ne hakla İslâm’a, o leke sürer
Dilerim Rabbim Sen, cezasını ver

Refah TORLAK  /  RETOR

Mütedeyyin =  dindar, namazında niyazında, inançlı, mümin, zahit
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Ne İstersen Ondan İste  /... Tasavvufi

' NE İSTERSEN ONDAN İSTE '

Rabbini hiç eksik etme
Her duygu da ve her histe
Öncelikle hep O’nu an
Her konu, mevzubahis te

Hiç kuşkusuz dile ondan
Yapsan, metrelerce liste
İhsanı boldur Rabbinin
Ne istersen, ondan iste

Refah Torlak  /  RETOR
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Ne iş yaparsınız? ... Aşçıyım amma...

Bana ne iş yaparsınız diye soranlara aşçıyım diyorum evet ben bir aşçıyım.

Ancak, ben insanların damak zevkine yada midesine hitap etmiyorum.
Ben insanların Kulaklarına ve Yüreklerine hitap ediyorum.
Sözlerimle ve Bestelerimle.

Yani Sözlerle ezgileri karıştırıp bir anlamda beste pişiriyorum.
Aşçı olduğumu söylerken haksızmıyım ne dersiniz? ...

Refah Torlak
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Ne kadar Sabırsız Ecel

“ NE KADAR SABIRSIZ ECEL “

                            Bilmem çok şeymi istedim, yaşamak umutla güzel
                            Hayallere kapıldım ben, sonu gelmez arzu emel
                            Tükenmeyen bir enerji, uçuk kaçık aklı evvel
                            Nasıl harcadım yılları, biçilirmi buna bedel

                            Rızkım için dolaştım ben, diyar, diyar yedi düvel
                            Yarım asır nice, nice, nice emek, nice amel
                            Emeklerim boşa gitti, varlık bana hep oldu el
                            Aydınlığa çıkamadım, uçsuz bucaksız bir tünel

                            Yapacaklarım var daha, arzularım yarım kaldı
                            Boş durmadım çalıştım, yıllar gençliğimi çaldı
                            Her an içimde hicran, gönlüm hep hayale daldı
                            Hayallere erişmeden, gördümki zaman kısaldı

                            İstesemde dayanamam, ne el ayak tutar, ne bel
                            Ruhum eski, beden çürük, artık müstamel
                            Derinlerden bir fısıltı, derki sanki, sanki der gel
                            Bu kadarmı aceleci, ne kadar sabırsız ecel
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Ne Olur Biraz Kontör...! ...

NE OLUR BİRAZ KONTÖR! ...

Ne olur biraz kontör, sayın milletvekilim
Şaşırmadım ki olmuş, bende yeni öğrendim
Sayende bu haldeyim, değişti tüm şekilim
Gözünü korkutmasın, çoğul değil tekilim

Sizden kurnazda çıktı, Kayserim, Aksekilim

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot:
AKP İktidarı döneminde öğrendik ki
Milletvekilleri Devlet kasasından finanse edilmek üzere (Kendi yasal! kontenjanından)
Çevresine, avenesine, hemşerilerine,
Eşine dostuna bol, bol kontör dağıtıyormuş.

Ne diyelim her şeyde olduğu gibi bunda da iyi dağıtmalar! . Demekten başka ne gelir
elimizden haa birde lütfederlerse birkaç kontör de biz sebepleniriz belki şöyle istesek
olur mu acaba! ...
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Ne olur Çekinme, Sende Sor Gardaş

“ NE OLUR ÇEKİNME
             SENDE SOR GARDAŞ ”

Nasıl olmuş erk’i, ele geçirmiş.! ...
Bir tek helâl lokma, yemiyor gardaş

Tam bir sülük gibi, vantuz yapışmış
Garibin kanını, emiyor gardaş

Her çeşit konuda, ahkâm kesiyor
Bir türlü kul hakkı, demiyor gardaş

Kendine yapılsa, hoş mu karşılar
Bilmez mi haksızlık, nasıl kor gardaş

Milletin içinden, çıkmışta gelmiş
Şimdi de milleti, görür hor gardaş

Allah’tan revamı, onca haksızlık
Ne olur çekinme, sende sor gardaş

Çokları biçare, beyni yıkanmış
Cahili uyarmak, bil ki zor gardaş

Eğer bulaşırsa, müzminleşiyor
İlacı yok mudur, nasıl çor gardaş

Gösterişlik üç beş, erzak dağılır
İnanırsan bunu kayra yor gardaş

Olan, biten, yapan, gözler önünde
Hadi görmezden gel, gayr’a yor gardaş

Gelecek umutlu, demek mümkün mü
Gelde şu durumu, hayra yor gardaş

Düzenbazlık, hile, ayak oyunu
Ne azim, ne gayret, ne efor gardaş

Nasıl seçilmişlik, nasıl seçimse.! ...
Bunlardan başkası, hepsi tor gardaş

Riyakâr söylemler, ayyuka çıkıp
Cahilin gözünü, boyuyor gardaş

Devletin gücünü, kullanıyor da
O güçle devleti, soyuyor gardaş

Her bir icraatı, menfaat için
Ülkenin dibini, oyuyor gardaş

Tüm değerlerini, peşkeş çekiyor
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Millette alenen, uyuyor gardaş

Garipler için ya, deniz feneri.! ...
Önce kendileri, doyuyor gardaş

Ülke geleceği, onur gururmuş
Her şeyi kenara, koyuyor gardaş

İçten pazarlıklar, gizli yerlerde
Düşmanlara boyun, eğiyor gardaş

Davos’ta postalar, hep göstermelik
Alınlar yerlere, değiyor gardaş

ABD - AB’nin kuklası olmuş
İpleri onlarda, oynuyor gardaş

Köçekler oynasın, ilgilenmem de
Arada ülkemiz kaynıyor gardaş

Refah TORLAK  /  RETOR

Kayra =  İyilik, yardım, hayır,
                Hasenat, lütuf

  Gayr =  Başkası, başka kimse,
                Yabancı, eloğlu
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Ne olur Geçme zaman Dur /...TSM. Şarkı

“ NE OLUR GEÇME ZAMAN DUR “

Ne olur geçme zaman dur
Saat gongu yavaş vur
Öyle tatlı şeyki yaşam
Kaybetmek çok zor olur
Vazgeçmek çok zor olur
           ***         ***
Bu dünyaya gelene     
Elbet bir yar bulunur
Mühim olan sevmektir
Gerçek seven az olur
           ***         ***
Ne güzel şey mutluluk
Aşkta riya, yalandır
Boş geçen her an kayıp
Seven için haramdır
          ***         ***
Bir kere sev, sev ama
Belli etme naz olur
Vefasıza bağlanma
Yazın kış, kış yaz olur

“ NE OLUR GEÇME ZAMAN DUR “
       (Bestelenmiş hali ile sözler)

Dur.......geçme......... zaman........ ne olur..........
Dur....... ne olur......... ne olur...............................
Saat gongu............... yavaş... vur........................
Ne olur........................ ne olur...............................
                     ***       ***       ***
Öyle.... tatlı........ şeyki......... yaşam.....................
Kaybetmek çok........... zor..... olur.......................
Zor olur..................... zor olur................................
Öyle...... tatlı..... şeyki........... yaşam....................
Vazgeçmek çok........... zor..... olur.......................
Zor....... olur..................... zor olur
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Ne Söylenir Akılsız'a /... Hicviye

“ NE SÖYLENİR AKILSIZ’A “   /… Hicviye

Saf mollalar, tarikatlar, Verdiniz omuz omuza
Kimileri Odun kömür, Kimi bakliyat’a tuz’a
Cahil zümre, saf vatandaş, tav oldu bir kilo muza
Geleceği göremezse, Ne söylenir akılsıza! ...

Müslüman’ız derken birde, Kucak açtınız domuza
Utanmadan göz diktiniz, Varımıza yokumuza
Nice yükler yüklediniz, Bakmadan aç tokumuza
Dilerim Allah’tan sizde, Muhtaç olun çoğumuza

Üst düzeyde mevkileri, paylaştırıp topunuza
İhaleler yağlı işler, Soyunuza sopunuza
Geri kalan aveneye, Al şu sus payını uza
Battığınız çamurları, Sıvan Şanlı Ordumuza

Laik, Müslüman dediniz, Millete nifak soktunuz,
Ele geçince idare, İnsanlıktan da koptunuz
Kimlere mikrop dediniz, Asıl sizler mikroptunuz
Dini şerre alet edip, Dinimizden soğuttunuz

Dış güçlere piyon olup, Nice tavizler verdiniz
Dirayetsizliği böyle, Gözler önüne serdiniz
Gafleti ve Dalâleti, Bu millete gösterdiniz
Sanmayın ki bu iş sürer, Muradınıza erdiniz

Verdiğiniz tavizlerle, Ülkem oldu müstemleke,
Dış güçlerin desteğiyle, Engelleri seke, seke
Müslümanlıktan dem vurup, Bulaştınız her tür şek’e
Elbet bu gidiş sonunda, Maruz kalırsınız fek’e

RETOR
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Neden Allahım Neden /... Serbest formda Fantezi Şarkı

“ NEDEN ALLAHIM NEDEN “

Kapılmış gidiyoruz, sonumuzu  bilmeden
Farkı yok hiç kimsenin, farkı yok hiç kimseden
Akıl ermek imkânsız, bu nasıl düzen
Bir gün toprak oluyor, gelen canlı her beden... Ah.......

Neden Allahım neden, Neden Ya-Rabbim neden.... / Nakarat

Ana, baba, yavrular, cananlardır özlenen
Bir hasret gidermezmi, acep nedir gizlenen
Bir ömrü feda eden, vazgeçermi sevgiden
Bu kadarmı hoşnuttur, geri dönmüyor giden.... Ah......

Neden Allahım neden, Neden Ya-Rabbim neden....

Kul hakkına dikkat et, bilerek ve bilmeden
Huzur bulmak yok derler, sorgu suâl etmeden
Uyanmazmı insanlar, bu anlamsız gafletten
Şu boş fani dünyadan, bir gün göçüp gitmeden

Neden Allahım neden, Neden Ya-Rabbim neden....

Kalp kıran, gıybet eden, cana eziyet eden
Sonunu düşünmeden, kibirlenen, hükmeden
Hiç bir şey baki değil, olma kıssa hisseden
Bunca ibret yetmezmi, geçicidir her beden

Neden Allahım neden, Neden Ya-Rabbim neden....
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Neden Yolu Şaşırdınız /... Hicviye

“ NEDEN YOLU ŞAŞIRDINIZ “

Sembolünüz ampul yandı, bıçak kemiğe dayandı
Hadi oy veren müstahak, tüm milletin canı yandı

Aydınlanacağız derken, ülkem karaya boyandı
Görmeyene ne demeli, Her bir şey ayan beyandı

Uyguladığınız yöntem, elbet takdire şayandı
Allah aşkıyla yanılan, millette çok geç uyandı

Sizin aydınlığınız bumu, hani ışıl, ışıldınız
Allem edip, kallem edip, engelleri aşırdınız

En muhlis insanların, sabrınıda taşırdınız
Yolunuz aydınlıksa, neden yolu şaşırdınız

Hani siz garibanların, ekmeğiydi, aşıydınız
İlelebet kalmak için, bu ülkenin başıydınız

Gerçektende bu ülkeyi, ak günlere taşıdınız
Bizler merhem olur derken, yaramızı kaşıdınız

Demek doğru görmediniz, yanıldınız şaşıydınız
Uyuyan düşman uyandı, siz çıbanın başıydınız

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dip Not:
Ülkemiz söz konusu olunca, düşünülmez, ne evveli ne ahir
Sessiz kalmak mümkünmü, yaşananlara dair
Elbetteki tepki verir, canı yanan her şair
Alır kalemi eline, yazar böyle vesair.
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Neden...! ...

©
                              “ NEDEN “

Neden…………
Neden, neden, neden, neden ah neden……….. / 2
Neden, neden, neden, neden bilmeden………..
Ah….. neden…………

Neden…………
Neden, neden, neden, neden ah neden..……
Bu dünyaya geldiğini bilmeden……………
Gelir gider nice canlar ah neden…………..
Ah neden…………

Neden…………
Yaşamayı idrak edip bilmeden……………
Bilmeden ah, ah bilmeden, bilmeden……..
Gelir gider nice canlar ah neden………….
Ah neden…………

Neden..……………….
Neden, neden, neden, neden ah neden………… / 2
Neden, neden, neden, neden bilmeden..………
Ah….. neden…………

Neden…………
Neden, neden, neden, neden ah neden..……..
Aciz kalır neden yetmez bu beden…………..
Yalnız kalır neden yetmez bu beden..………
Ah neden…………

Neden…………
Neden ağlar ki insanlar ah neden…………
Gelir gider nice canlar ah neden………….
Bir gün olsun şu dünyada gülmeden.……..
Ah neden…………

Söz ve Müzik: Refah TORLAK  /  RETOR
15 Haziran 2009

Neden…………
Yalnız ben miyim bunları hisseden
Neden, neden, neden, neden ah neden………… / 2
Ah neden…………

Nedir bu husumet, nedir, ah nedir
Nedir paylaşılamayan ki nedir
Dertlerin kalkanı hep şu sinedir

Bir kötülük bire değil binedir
Bir gelirse her dem yine yinedir
Hem senindir hem de benimkinedir
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Kem maziyi unutup ta silmeden
Huzursuzluk dilim,dilim dilmeden
Çözüm bulunur mu derdi bilmeden

Çok kısadır hayat, yolu incedir
Gelen sayısızdır, giden nicedir
Yaşamak huzurla, aşk sevincedir

Pişmanlık iş işten, hep geçincedir
Doğru yanlış çizgin, sen seçincedir
Ecel şerbetini, can içincedir

Nasıl açsın yüreğini herk eden
Güçsüzü ezip te ona erk eden
Hükmederek kendisini berk eden

Neden…………
Neden kimdir nedir zehri zerk eden………...
Yok mudur hiç gerçekleri derk eden………..
Kim dönmüş ki şu dünyayı terk eden………

Derk = Anlama, kavrama
Herk = Nadasa bırakılan tarla
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Nerde Sevgi /... Şarkı sözü

“ NERDE SEVGİ “

Çok aradım çok uğraştım
Bu halime bende şaştım
Eli sazlı aşık gibi
Nice yerleri dolaştım
       ***       ***       ***
Bin bir türlü engel aştım
Bu güne çok zor ulaştım
Artık kalmadı mecalim
Sabır küpü oldum taştım
      ***       ***       ***
Hani nerde, nerde sevgi
Aramakla bulunmuyor
Elde değil mutluluğa
Kolay sahip olunmuyor
Mallı mülklü zengin olsan
Bedeli yok alınmıyor
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Nerdesin Ey Aziz Eski İstanbul

“ NERDESİN
          EY AZİZ ESKİ İSTANBUL “

Dilime dolanmış eski bir şarkı
Sanki düşlerdeyim yoktur hiç farkı
Boğazı, çamlıcası, yıldız ve gülhane parkı
Şimdi bir başka biçimde dönüyor çarkı
NERDESİN EY AZİZ ESKİ İSTANBUL
                 ***       ***       ***
Sultan hamamdı, Mahmut paşaydı
Kapalı çarşıydı, mısır çarşısıydı çarşılar
Şimdi her cadde olmuş, ayrı bir çarşı
Her köşede bir başka esnaf karşılar
NERDESİN EY AZİZ ESKİ İSTANBUL
                ***       ***       ***
Yemyeşil bahçeler, parklar yok
Her taraf dolmuş, hep bina olmuş
Eski dostluklar, arkadaşlıklarda  yok
Dostluklar ya menfaat, ya zina olmuş
NERDESİN EY AZİZ ESKİ İSTANBUL
               ***       ***       ***
O eski konaklar bir viran olmuş
Plaza denilen binalar dolmuş
Koca bir tarih sanki yok olmuş
Anılar son bulmuş, bitmiş, kaybolmuş
NERDESİN EY AZİZ ESKİ İSTANBUL
              ***       ***       ***
Köprüde dikilip, bir balık ekmek
En güzel ziyafetti, en güzel yemek
Zoruma gidiyor dikilip, şimdi aah demek
O eski dostlara, anılara rahmet dilemek
NERDESİN EY AZİZ ESKİ İSTANBUL
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Nerede O Eski İhtiyarlar

“   NEREDE  O  ESKİ  İHTİYARLAR   “

Nerede O gönlü genç kalıpta, teni, bedeni ihtiyar olanlar
Nerede O inancı tam olupta, örnek ihtiyar olanlar
Nerede O geçtiği yerde iz bırakıpta, ses çıkaranlar
Nerede O bir cümle nasihatla, deva olan, yara saranlar
Nerede O sevecen yürekli, bir O kadarda korku salanlar
                       * * *           * * *           * * *
Nerede O büyüğe saygı, küçüğe şefkât duyanlar
Prensip sahibi, otoriter, sevgi ve saygı dokuyanlar
Nerede O kimseyi kırmadan, her ortama uyanlar
Nerede O adım başı hayır dualar okuyanlar
Hani, hani nerede, nerede O eski ihtiyarlar
                      * * *           * * *           * * *
Nerede O eski toprak deyimini hak eden ihtiyarlar
Nerede O küçücük şeylerden mutlu, bahtiyar olanlar
Nerede O bir ömür çile çekipte, sadık yar olanlar
Nerede O şerefi için, onuru için, terki diyar olanlar
Hani, hani nerede, nerede O eski ihtiyarlar
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Neyime Gerek

“ NEYİME GEREK “

Başucuma dikilmiş, Taş bir kitabe
Methiyeler dizilmiş, bin bir hitabe
Ha bir dağ başında, Ha Mekke, Kâbe
Ben benden gitmişim, Neyime gerek
Rabbime sığınmışım, Neyime gerek

Sevdiklerim başucuma, Gelmiş oturmuş
Fatiha gönderirmiş, Yasin okurmuş
Gidenler gelenlerim, Mekik dokurmuş
Selâmın alamazsam, Neyime gerek
Bir cevap veremezsem, Neyime gerek

Üzerime çiçekler, Güller ekilmiş
Etrafına özenle, Mermer çekilmiş
Geride kalanlar, Bana vekilmiş
Sorgular içindeyim, Neyime gerek
Ben hesap üzereyim, Neyime gerek

Nafiledir uğraşlar, Boşuna derim
Benimle birliktedir, Amel defterim
Ne övgüler, ne yergi, Dua isterim
Güzel sözler söylenmiş, Neyime gerek
Eşim dostum övermiş, Neyime gerek

Yeşillikler içinde, Yada bozkırmış
Ha baykuş ötermiş ha, Bülbül şakırmış
Say sulak şırıl, şırıl, Say tamtakırmış
Görmüyor, duymuyorsam, Neyime gerek
Bir yudum içmiyorsam, Neyime gerek

Gözleri masmavi, Çakır, çakırmış
Görkemli eserlerle, İz bırakırmış
Yokluğunda altın da, Varken bakırmış
Dillere destan olsam, Neyime gerek
Ben benden gitmişim, Neyime gerek

Mirasım kalanlara, Gönül hatırmış
Kitaplar sayfa, sayfa, Satır, satırmış
Geçmişi yad ettirir, Hatırlatırmış
Her dem yad edilsem de, Neyime gerek
Yazdıklarım boşaysa, Neyime gerek

RETOR  /  Selimpaşa 20 Temmuz 2008
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Niye, Neden / Neden Dünya Kokuşmuş

“ NİYE NEDEN  “

Tükürüyorum kaderime, tükürüyorum
Gülüyorum halime, gülüyorum
Ama bilmiyorum, gülüyormuyum, ağlıyormuyum
Tutamıyorum kendimi, tutamıyorum
Gidiyorum, tozu dumana katarak gidiyorum
Ama bilmiyorum, nereye gidiyorum, meçhule gidiyorum
Sonu gelmeyen, bitmeyen, tükenmeyen

Ama bilmiyorum, yalnız benmiyim bu yolda giden
Yoksa, varmıdır benimle birlikte gelen
Varmıdır benim gibi, umutsuzluğa güvenen
Olmayacak şeyleri, sanki olacakmış gibi, umutsuzca dilenen
                        ***           ***           ***
Bazen diyorumki kendi kendime, bak diyorum, bak şu haline
Bir düşün diyorum kendi kendine, bir başkasının yerine
Düşünmek ne kelime, yaşamaya değermi bu dünya söyle
Her şey düzensiz, uygunsuz, hiç bir şey yok yerli yerinde
Hiç kimse yok doğru, dürüst, saf ve temiz kendi halinde

Kimine bakıyorum, bitkin, bitap, pejmürde
Koyuvermiş kendini, boyun eğmiş kaderine
Kimine bakıyorum, sorunsuz, diyecek yok keyfine
İşte, O zaman soruyorum, yine kendi kendime
Niye, niye, niye, niye haykırıyorum niye, diye
Peki bu ne, bu ne böyle, verilecek cevap var mı,
Adalet mi bu be söyle

Yok olmuş güzellikler, bir uçurum oluşmuş
Her bir köşe başına, kemirgenler doluşmuş
En önemli yerlerde iansızlar, vcdansızlar buluşmuş
Bütün yüreklerde sanki, drin bir pas oluşmuş
Kimine yollar dümdüz, kmi için yokuşmuş
Ne olmuş bu dünyaya, neden dünya kokuşmuş
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Nokta Noktam /..

“     NOKTA  NOKTAM     “

Sensin benim tüm yaşantım
Sensin benim bütün dünyam
Bana başka bir aşk haram
Haram olsun.. tam

   ***       ***       ***
Düşlerim senle dolsun
Senle dolsun her rüyam
Bana sensiz rüya bile
Haram olsun.. tam

         ***       ***       ***
Yalnız kalbin ve de sevgin
Benim olsun yeter bana
Bakışın gülüşlerin
Yeter bana nokta noktam
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Nur Yüzlü Yavrum

“ NUR YÜZLÜ YAVRUM “

Doğmadan hep böyle, Olsun isterdim
Güleç ve nur yüzlü, olurmu derdim

Bir küçük görsem, bakar gülerdim
Özenirdim hep, Okşar severdim

Şimdi sen geldin, Mutluluk verdin
Yuvamdaki boşluk, eksikliği giderdin

Sanki Yaratan'a, sipariş verdim
Benim nur yüzlü, biricik yavrum

Evlât sevgisini, şükür gösterdin
Benim nur yüzlü, biricik yavrum
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O Benim Babamdı

“ O BENİM BABAM DI “

Seksen beş yıl ömründe, yalan nedir bilmedi
Nelere göğüs gerdi, namertten irkilmedi
Sevip saydıklarının, önünde dikilmedi
Dört evlât yetiştirdi, hiç haram yedirtmedi
Kimseyi usandırıp, öf, aman dedirtmedi

Doğru için budaktan, sakınmadı gözünü
Unutmadı ağzından, çıkan hiç bir sözünü
Bizler için harcadı, gecesi gündüzünü
En zor anında bile, unutmadı özünü
Bir kere kızartmadı, O nur gibi yüzünü

Emek verdi, çok çalıştı, karın tokluğu helâllık
Böyle geçti bir ömür, hiç bilmedi sahtekârlık
Ne yapsınki, kahpe sağlık, zapt'etti ihtiyarlık
Azalıncada dünyalık, bağlar oluverdi dağlık
En çok onun hakkı idi, yaşlılıkta bahtiyarlık

Çok zamansız kaybetti, can yoldaşı eşini
Başta evlâtlarını, hem eş, dost, hem kardeşini
Düşünecek hâlmi kaldı, bu dünyanın işini
Elindemiydi düzeltsin, bahtının gidişini
Bir görsen sende anlardın, O içten ah çekişini

Evet O benim Babamdı, doğru yolumdu Atamdı
Umutlar dünyasında, istekleri, bir tutamdı
O saf temiz yüreğiyle, her ne söylenirse kandı
Kelimenin anlamıyla, işte O tam bir insandı
Sen üzülme dedi gitti, şükür Rabbine inandı

Masum cansız bedende, O bembeyaz şakaklar
Sanki bin yıllık hasretle, öptü titreyen dudaklar
Zaten dallar kırılmıştı, söndü hanede ocaklar
Eziyet edenler olduysa, şüphesizki bulacaklar
Niceleri saran toprak, er geç herkesi kucaklar

Kim bilir ne sırlar saklar, engel olan O yasaklar
Unutulmasın her canlı, yalnız Allah’a tutsaklar
Bazı gafil aymazlar, şimdi her şeyden uzaklar
Bak, farkında değiller, bekliyor nice tuzaklar
Eninde sonunda çıkar, biride onlardan bıkar

Evet, O benim Babamdı, yarım emaneti bende
Sanılmasın ahlar kalır, aciz, cansız bedende
Elbet bir gün hesaplaşır, geri kalanda gidende
Refah ismi haram olur, hıyanetlik edende
İnançlı ol, rahat uyu, sözlü emanetin bende
Mutlak yerini bulacak, uhde kalmasın sende
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O Günlerde Oylesi Bir gündü İşte

“ O GÜNLERDE ÖYLESİ BİR GÜNDÜ İŞTE “

Kâh acı, kâh tatlı günler geçirdik
Avuttuk gönlümüze, şerbet içirdik
Sabır gerektikçe, tekbir getirdik
O günlerde öylesi bir gündü işte

Çalıştık didindik, anca yetirdik
Tanınmaz, bilinmez hallere girdik
Koskoca bir ömrü, böyle bitirdik
O günlerde öylesi bir gündü işte

Düşündükçe daldım, kafama taktım
Sigara içmezdim, sigara yaktım
Geçip giden günlerin, ardından baktım
O günlerde öylesi bir gündü işte

Sohbette anılara, her yer verişte
Aklıma gelipte, her iç çekişte
Derin bir sızı kaplar, her serzenişte
O günlerde öylesi bir gündü işte

En güzel günleri, Orda bıraktım
O engin yüreği, kor'da bıraktım
Nasılda kendimi, Zorda bıraktım
O günlerde öylesi bir gündü işte

Anılar gözümde bir bir canlanır
Tükenir yaşlarım, gözüm kanlanır
Aklıma gelipte, her iç çekişte
O Günlerde öylesi, bir gündü işte
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O Havai Deli Gençlik /... Şarkı Sözü

“ O HAVAİ DELİ GENÇLİK “

Umutlarım hüsran oldu
Sabır ettimde bekledim
Gülmeyen yüzüme talih
Bir gün olur, güler dedim
         ***          ***
Çok, çok günahkâr olsada
Kul tanrıdan, diler dedim
Yazılmışsa kara yazı
Yazan Rabbim, siler dedim
         ***          ***
Coşku dolu hislerimi
Belli etmek istemedim
O havai deli gençlik
Nasıl geçti, bilemedim
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O Kaldırımlar da

©
                              “ O KALDIRIMLARDA “

Daha kaç ben eskitir bilemem ama, benimle yaşlandı o kaldırımlar

Bir bilsen kaç kez çiğnedim, kaç kez kat ettim O kaldırımları

Kaç kez bıraktım O saf duygularımı, umutlarımı

Üstünü örten bembeyaz karda ayak izlerimle birlikte

Nice yağışlar gördüm, kaç kez ıslandı paçalarım
Kımıldayan oynak taşların altında biriken O
Sürpriz yağmur sularından sıçrayanlarla

Kaç kez kavruldum
Tepemdeki güneşin O kaldırımlara vurup yansıyan sıcaklığıyla
Üstümde güneş altta çiğnediğim kaldırımdan yansıyan sıcaklık
O halde bile nasıl yad ettim, düşledim seni bir çocuk saflığıyla

At gözlüğü takmış, dolap beygirinin düzde gideni misali
Ah bir görebilsen neler düşünürdün içinde bulunduğum O hali

Aynen mehter takımı edasıyla, yada
Bir kader mahkûmunun attığı volta misali

Bir ileri bir geri, gittim geldim, geldim gittim
Aaah bilsen O kaldırımlarda kaç pabuç eskittim

Bilsen kaç mevsim değişti, nice engeller oluştu
Her engel gönlüme hicran olarak doluştu

Bir bilsen kaç kez savruldum, üzerinde esen rüzgârlar, fırtınalarda
Sanki, sanki bıkmış ta, üzerinden atmak istercesine
Boşunadır bu git geller, artık yeter, dercesine

Kaldırımlardaki taşlar bilsen kaç kez değişti
Kaderine razı olmak, belki boyun eğişti
Bağışıklık kazanmış bir rutin işleyişti

Ama, ben hep aynı taşları gördüm,
Yine hep aynı hayalleri ördüm, aynı düşleri gördüm
Evet, ben hep aynı taşları gördüm O kaldırımlarda

Bilemiyorum son yolculuğumda da geçer miyim üzerinden
Göremesem de mutlak hissederim sanırım

Vee.. beni taşıyan ayakları kıskanırım
O kaldırımları çiğniyor diye inan kıskanırım

Çünkü, öylesine özdeş ki, seninle ve benimle
İnan hissedebilecek kadar, O cansız bedenimle

https://www.antoloji.com
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Bil ki alıp götürmek isterim beraberimde
Bırakmak istemem seni ve anılarımızı
Beraber yürüdüğümüz O kaldırımlar da

Refah TORLAK  /  RETOR    15 Haziran 2009

Refah Torlak
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Obama'dan Beklentimiz

“ OBAMADAN BEKLENTİMİZ...! ...”

Misafirler baş tacımız, ama biraz bizi gerdin...! ...
Önemlisi bundan önce, hakkımızda ne söylerdin
Bilemem ki menfaat mi, sen bize mi değer verdin
Gösteriş mi samimimi, bir dostluk örneği verdin

Dilerim ki samimiydin, ülkemize sen hoş geldin
Kötü düşünmek istemem, acep nelere bedeldin
Muğlak sözler söylesen de, tavırlarınla güzeldin
Netleşmeden karar zordur, sanma aklımızı çeldin

Bir sorunlar yumağıdır, çözülmeyi beklemekte
Biz çok çaba sarf ettikte,boşa gitti her emekte
Muğlak kalan konuşmalar, sonrasında teklemekte
Ters tutumlar sorunlara, yenileri eklemekte...! ...

Buşt efendi çok pot kırdı, gerçekleri söylemekte
ABD’nin sayesinde, dünya birbirin yemekte...! ...
AB, Kıbrıs ve pkk, gözler çözüm üretmekte
AB’deki sivri diller, hep çözüm kilitlemekte

Obama’dan beklentimiz, haydi artık sıra sende
Dünya bir kendine gelse, gerçekleri söylesen de
Buştluk yapma yeter bize, razıyız her ne desende
Mutlaka sular durulur, ABD ahkâm kesende...! ...

Mademki dostluk istersin, doğru yolu izle sende
Hep tavizler peşindeyken, hin fikrini gizlesen de
Bundan önce sergilenen, yanlışı temizlesen de
Türk milleti hazırlıklı, her neyi tetiklesen de! ...

Refah Torlak  /  RETOR       19 Nisan 2009

Dipnot:  Obama Türkiye ziyaretinde genel olarak olumlu bir tavır sergiledi ve
Gerçekten memnun edici bir şekilde cana yakın ve alçak gönüllü yaklaşımıyla,
Samimi görüntüsüyle bizlerin önyargısını biraz frenledi hatta gönülleri fethetti
Bush gibi sonradan bazı yanlış davranışlarıyla itici olmaması dileğimizdir.

Şiirin son mısrasında belirttiğim gibi bizler Türk milleti olarak her zaman, olumlu yada
olumsuz her türlü gelişmeye de hazırlıklıyız tabii ki. Ancak dileğimiz,
ABD’nin giydiği olumsuzluk hırkasını yeni başkan Obama sayesinde çıkarabilmesidir.
Sorun yaratıcı değil, çözüm üretici olması ve  dünyadaki Olumsuz imajını
düzeltebilmesidir.

5 Nisan 2009  ABD’nin yeni Bşk. Obama koruma ordusuyla birlikte ülkemize  geldi,
Ankara ve İstanbul da iki gün geçiren Barack Hüseyin Obama 7 Nisan 2009 Salı günü
saat 14. 20’ de Atatürk havalimanından Özel uçağı ile  Aırforce – 1 havalandı ve
uğurladık
 Ne diyelim bu ziyaret olumsuzlukları tetikleyici olmaz ve Öncelikle de ülkemiz için iyi
olur inşallah.

https://www.antoloji.com
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Okul Senin Neyine /... Hicviye

“ OKUL SENİN NEYİNE “

Bilmek öğrenmek istersen, geride kalma sokul
İsteyen herkese açık, mektep, medrese, okul
Okuda zihnin açılsın, insanlığı öğrenmezsen
Ne Yaratan'ın affeder, nede sever hiç bir kul
                  ***           ***           ***
Bütün kötülükler inan, hep gelir cehaletten
Her şeye dayanamaz, insan kemikten etten
Kurtaramaz kendini, gafletten dalâletten
Sanmaki sonra kolay, kurtulur emanetten
                  ***           ***           ***
Şimdi sana gelelim, sen nesin ne milletsin
Millete hakaret olur, millet değil illetsin
Dilini yalan değil, yala, mürekkep kirletsin
Senin tarifin budur, şu garip ne dinletsin
                  ***           ***           ***
Kendini anlatırsın, sanki lekesiz sütsün
Sözüne inananlar, kafayımı üşütsün
İnsanlıktan bir haber, tek başına örgütsün
Hayvandan hiç farkın yok, millet seni ürkütsün
                  ***           ***           ***
Bahçende bülbül değil, çatında baykuş ötsün
Hanende bacan değil, yanan kazanın tütsün
Kazancın helâl değil, senide şeytan ütsün
Okul senin neyine, seni çobanlar gütsün

Refah Torlak
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Olamaz Aşkım, Olamaz Oyuncak, Olamaz Senin Elinde /... Fantezi formda şarkı

“ OLAMAZ AŞKIM OLAMAZ OYUNCAK OLAMAZ
                         SENİN  ELİNDE    “

Sen...... ah..... sen.......... ah.........
Sen, sen çok yalan söyledin
Yıllarca bekle dedin.......
Boş yere....... hep ümit verdin.........
           ***       ***       ***
Olamaz.... aşkım, olamaz.... oyuncak
Olamaz............ senin elinde..............
           ***       ***       ***
Vaadler.... tatlı sözler
Neler.......... neler..... söylerdin..
Ne olur.......... anla beni...
Tek sevdiğimsin sen derdin.........
          ***       ***       ***
Oyuncakmı oldum, senin..... elinde
Yalanmış................ sevginde...........
          ***       ***       ***
Olamaz..... aşkım olamaz..... oyuncak
Olamaz..... senin elinde......................
Oyuncakmı oldum senin elinde.........
Yalanmış........... sevginde..................

Refah Torlak
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Olma Hiç Sarmaş Dolaş

' OLMA HİÇ SARMAŞ DOLAŞ '

Birbirini kırarsın, Uyan milletim yavaş
Aklın başına devşir, Bitsin artık bu savaş

Dalaşmaksa niyetin, Bunun kaynağı belli
Kukla gibi oynatan, Şerefsizlere dalaş

Elbette ki insansın, İnsaf, vicdanla dolaş
Sana kuyu kazanla, Olma hiç sarmaş dolaş

RETOR

Refah Torlak
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Olmadı Hayret

“ OLMADI HAYRET “

Yıllarca emek verilip nice meşakkatle yeşeren ve çiçeklenen hayat ağacım
Tam meyve vermeye yüz  tuttuğunda, dallar birer, birer kırılmaya başladı

Ama, dalları basan meyvelerin ağırlığından değil, O makûs kem talihimden
Bir türlü yine filizlendirip yeşertemedim, çiçeklendiremedim gelmedi elimden

Umutsa umut, uğraşsa uğraş, çalışmaksa çalışmak, gayretse gayret
Doğruluk, dürüstlük çerçevesinde, her şeyi yaptımda olmadı hayret

Refah Torlak
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Olmaz Güzelim /... Uşşak Şarkı

“   OLMAZ  GÜZELİM   “

Gönlümde bir çiçek, gibi yar açtın sen
Yıllarca peşinden, koştumda, kaçtın sen
Olmaz güzelim, yok, olmaz güzelim
Olmaz bu kadar naz olmaz güzelim
              ***       ***       ***
Yaşantıma coşku, neşeler kattın sen
Şu küskün kalbimi, sevgiye açtın sen
Olmaz güzelim, yok olmaz güzelim............. / NAKARAT
Olmaz bu kadar naz olmaz güzelim
              ***       ***       ***
Gel artık sevdiğim,  gel artık naz etme......... / MEYAN
Şu mahzun kalbimi, perişan etme
Solmaz güzelim, yok solmaz güzelim
Gül olmadan goncalar, solmaz güzelim

Refah Torlak
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Olur ya /... Şarkı Sözü

“ OLUR YA “

Ne kadar gönülden, bağlıyım desen
Olur ya gün gelir, bıkabilirsin
Aşkımız dillere, destan olsada
Bu güçlü sevgiyi, yıkabilirsin

Verdiğin sözleri, hiç düşünmeden
Bir başka gönüle, akabilirsin
İnanmak imkânsız, çok güç olsada
Kim bilir, vefasız çıkabilirsin

Yarına umutla, bakıp dururken
Umuda bir kurşun, sıkabilirsin
Ne kadar sen benden, uzak olsanda
Sanmaki gönlümden, çıkabilirsin

Ne kadar aşkımdan, emin olsanda
Yinede olumsuz, bakabilirsin
Yaşanmış her şeyi, silmek isteyip
Mektuplar, resimler, yakabilirsin

Olmayacak şeyler, gelir aklına
Olur ya kafana, takabilirsin
Onca yaşanmışlıkları, unutup
Banada el gibi, bakabilirsin

Refah Torlak
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Onca Ömrüm Heder Olmuş

“ ONCA ÖMRÜM HEDER OLMUŞ “

En coşkulu duygularım, Niye böyle keder olmuş
Emeklerim, hayallerim,Onca ömrüm heder olmuş
Nerde kaldı idealler, Umutlar terk eder olmuş
Şu can güzellikleri de, Olumsuz hisseder olmuş

Hayra dair arzularım, Gölgelenmiş hep kaybolmuş
Ne sanırsın muhlis gönlüm, Nasıl isyan eder olmuş
Yaşamayı çok severken, Canından vazgeçer olmuş
Neden ömrün baharında, Ölümü zikreder olmuş

RETOR

Refah Torlak
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Onlar Olacak Mahcup  /...

' ONLAR OLACAK MAHCUP '

(Dost Ozan İbrahim Coşar'ın
  Şimdi size mahcubum şiir'ine cevaben)

Kaygılanma sen dostum, bu haller böyle gitmez
Yobazlık süregelir, sanma ki sen hiç bitmez
Asırlar geçse zaman, Cumhuriyet eskitmez
Sen yeter ki sahip çık, asla olmazsın mahcup

İnancımız bakidir, onun tavrı eksiltmez
En büyük zındık odur, seni boşuna itmez
Cumhuriyet köklüdür, bağnaz zoruyla yitmez
Sen gönlünü ferah tut, bil ki olmazsın mahcup

Gerçek Müslüman malûm, karıncayı incitmez
Bunların rant kavgası, yıllarca sürer bitmez
Vatan aşkı başkadır, bil ki inanç eksiltmez
Maskeleri düştükçe, onlar olacak mahcup

Refah TORLAK. 29.Ağustos.2010 Saat; 14.00
 facebook'ta yorum olarak yayında

Dipnot; Hem de yalnız kullara değil
        Allah'a da mahcup olacaklar.

Refah Torlak
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Orada Göreceksiniz / Sakın ha unutmayın /... Nasihat..! ..

“ ORADA GÖRECEKSİNİZ “
                  … Sakın ha Unutmayın  … (Nasihat..! ..)

Bir gün olurda hasta yatağına uzanmış, birazda ağır görecek olursanız beni
Olur ya, Olurda konuşamazsam, İyi izleyin gözlerimi
Orada göreceksiniz, size olan doyumsuzluğumu, tüm sevgilerimi
Sakın ha unutmayın emi, bütün bu dediklerimi, söylediklerimi

Olurda, olurda gözlerim kapalıysa, açamıyorsam umutsuzluğa kapılmayın
Görmeye çalışın ve düşünün yeter, şu yorgun yüreğimi
Orada göreceksiniz, size olan doyumsuzluğumu, tüm sevgilerimi
Birlikte yaşadığımız güzel günleri hatırlayın, hep iyi günlerimi

Yorgunluktan olsa gerek, hareketsiz görünce şaşırmayın sakın ha emi
Yerinde duramayan bedenimi, hani O kıpır, kıpır ayaklarım, ellerimi
Eğer olurda farkında olmadan eziyet edersem sizlere, bilinki elimde değil
Ne olur kınamayın, ne olur biraz sabır, ne olur affedin beni
Çünkü, çünkü bende yaşadım, hemde çook örneklerini

Olur ya, Olurda sitem etmek gelirse içinizden bir zaman
Elimden geleni yaptım ama olmadı, yaşatamadım sizlere istediklerimi
Sakın ha unutmayın bütün bu dediklerimi, söylediklerimi
Ne yapayım ne denir bilememki, bu dünya bir devri alem değilmi
Ama sakın ha, sakın ha unutmayın, ağlamayın ve üzülmeyin emi

Refah Torlak
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Oruca Saygı /... Tasavvufi

ORUCA SAYGI

                                                           Din'de zorlama hiç yoktur
                                                           Yinede tutan pek çoktur
                                                           İnançla Oruç tutanın
                                                           İftara dek karnı toktur
                                                                   ***   ***   ***
                                                           Tutmasanda saygılı ol
                                                           İnanki budur doğru yol
                                                           Aydınlanki sende nur ol
                                                           Berhudar gönüllere dol
                                                                   ***   ***   ***
                                                           Ulu orta yeme, içme
                                                           Tutanlara saygı göster
                                                           Sözlerle kınanmaz ama
                                                           Nede olsa sabır ister
                                                                   ***   ***   ***
                                                           Görmen gerekse olma kör
                                                           Saygı gösterki sende gör
                                                           İnsanlığın temelidir
                                                           Sevgi ağlarını sık ör

Refah Torlak
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Oruç /... Tasavvufi

'  ORUÇ  '

                                                         Açlıkla tutulmaz oruç
                                                         Hakim ol sen tüm nefsine
                                                         Hiç bir şeyi kaybetmezsin
                                                         Sabır koy  her hevesine
                                                                 ***   ***   ***
                                                         Ağzından iyi söz çıksın
                                                         Dikkat et çıkan sesine
                                                         Sevaplar bir, bir yazılsın
                                                         Hayırlı her nefesine
                                                                 ***   ***   ***
                                                         Huzur ile geçsin günün
                                                         Sahip olunca nefsine
                                                         İftarda aç orucunu
                                                         İçinede sine, sine

Refah Torlak
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Oy / un Peşinde Koşarken /... Hicviye

“ OY / UN PEŞİNDE KOŞARKEN “  /... Hicviye

Oy/un peşinde koşarken
Dokunulmazlık kaldırdın
Müslüman ve saf milletin
Oylarını sen çaldırdın

İşte başa geldin ama
Tam karşı karar aldırdın
Kaldırılsın diyenlerin
Üzerine de saldırdın

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot:  Hikâyesini okumanız tavsiye olunur.

Refah Torlak
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Oy'unu Satan İzansız

“ OY’UNU SATAN İZANSIZ “

Misillendi, katlandı da, bıktırdı geçim derdiniz
Onlar servete gömüldü, siz açlıktan geberdiniz

Bir mal gibi satıldınız, sadakat mı gösterdiniz
Ayyuka çıktı yolsuzluk, yine gidip oy verdiniz

İzansıza imkân sunup, bu ortamı siz gerdiniz
Bunlar başta olmasa da, bir lokma ekmek yerdiniz

Ülkemiz peşkeş çekildi, muradınıza erdiniz
Bu kadar sorumsuzluğu, acep nasıl becerdiniz! ...

Refah Torlak  /  RETOR     02. 04. 2009

DİPNOT:
Bu ülkeye zarardan başka hiçbir katkı sağlamayan ve
Hatta ülkemiz için tehlike arz eden izansızlara göre,göre, bile,bile menfaat ve çıkarları
uğruna oy veren ahlâksızlara ve satılıklara atfedilmiştir. Şüphesiz ki,
Bu ülkeye zarar verenlerle birlikte çanak tutan, destek veren İzansızlarda, Allah katında
hesap vereceklerdir.

Ayrıca:
Millet iradesine saygımız sonsuz ancak,
İllet milleti yiyip bitirirse ne denir! ...
Her bir şeyin bedeli mutlaka ki ödenir.

Refah Torlak
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Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /  104

Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /  104

Aldemir’e   /  1

Çekinme hiç sakın kinini kus ta
Sözlerin net olsun kalmasın pusta
Şimdi de sen dinle birazcık susta
Çok şeyler yazmıştım ben bu hususta

RETOR  /  Şiir fırtınası.net  13. Ocak. 2011

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Aldemir’e   /  2

Girişin başlangıç pek güzel ama
Biraz alçakta gez çıkma şu dama
Buşt’tan ne gördük ki şimdi Obama
Dünyayı yönetir hinlikte usta

Bunlardan iyidir Moskof ta Rus ta
Senaryo onların asker mahpusta
Oyunları sanki yer bu ulusta
Var mıdır askeri Türklerden usta

RETOR  /  Şiir fırtınası.net  13. Ocak. 2011
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Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /  105

Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /  105

Aldemir’e   /

Kendini üstattan saymaz da hınzır
Hele bir dörtlük yaz cevabı hazır
Oturmuş döktürür boğaza nazır
Düstursuz eline hele düşte gör

RETOR  /  Şiir fırtınası.net 13. Ocak. 2011
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Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /  106

Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /  106

Lâf olsun diye kendi kendime (Ortaya)

Hani bir söz vardır gerek yok yağa
Dost başa bakarmış düşman ayağa
Alışık değilim fazla dayağa
İstemem başıma bir olay gelsin

Yetişmek için ben aklım yitirdim
Benden bu kadar dost kestim bitirdim
Kara kedi gibi girdim araya
Katılan kalem’e iş kolay gelsin.

RETOR  /  Şiir fırtınası.net   15. Ocak. 2011
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Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /  107

Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /  107

Şola’ya  / Madem istedin işte bak geldim

Ben söze girersem kalırsın atıl
Kalemin güçlü de sözlerin batıl
Hep adam ararım elimde hatıl
Biz hep sustururuz akıl çeleni

RETOR  /  Şiir fırtınası.net  13. Ocak. 2011
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Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /  108

Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /  108

Atışan tüm dostlara    /

Baktım dostlar çıkmışlar böyle bir yola
Dedim ki eh biraz da sen dile dola
Sakın ha kulak asma sakın ha Şola
Bir hata ettikse de aman af ola

Sözlerim latifedir benim her kula
İsterim ki okuyan kendini bula
Naçizane nasihat evliye dula
Devamını sen getir biraz sen sula

Takip ederim sizi sanmayın ki kör
Daha tanımazsınız ben süper vizör
Ortamı geriyorsun beyefendi sör
Şamatayı bırak ta sende dostluk ör

Meydanı boş bulup ta estirme terör
İstersen dostluk doku istersen şer ör
Lâf sokayım derken hep verirsin erör
Lâfla peynir gemisi yüzdüreyim gör

Temkinli ol aman ha dikkat et derim
Sevsinler ah ben böyle dostluğu yerim
Sanma dost bilip sana derdim dökerim
Kimseden medet ummam Allah’tır kerim

Vakitsizlikten başka yoktur kederim
Zamanım kısıtlıdır veda ederim
Atışırken tanımam olsan pederim
Akıllı ol uslu dur bak ta adam gör

RETOR   /  Şiir fırtınası.net  13. Ocak. 2011

Zaman kısıtlı dedim de yine dayanamadım.
Atışmaya naçizane katkı,
Her bir dörtlüğe ayrı cevaben ama
Toptan ekledim varın siz yerlerine dağıtın.
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Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /  109

Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /  109

Şola’ya

Madem okudun da dersin çok alâ
Anlayamadın mı sorarsın halâ
Bizde ayak boldur o da kırkayak
Bir anlayabilsen bize haz olur

Sabit fikir bil ki, yanlış mütalâa
Retor gerçekçidir sanma ukalâ
Çekirgeler gibi hep sıçrayarak
Eline düşenler yoluk kaz olur

RETOR  /  Şiir fırtınası.net  14. Ocak. 2011
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Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /  110

Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /  110

Tüm dostlara    /

Gördüm ki ben söze yanlış başladım
Hak etmeyen dostu fazla haşladım
Dozunu aştım da ağır taşladım
Bilinsin ki bizde dostluk öz olur

RETOR  /  Şiir fırtınası.net  15. Ocak. 2011
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Ozan Dostlarla Atışmalarımdan  /...  115... Eserbank  Ozanlar  ' Atışma mekânı
'
Doğru söze gönlümüz gar
Acı, tatlı edilmez ar
Çirkinliği güzelle sar
Güzel, güzel ütüşelim   /... Refah TORLAK  Nam-ı Diğer: RETOR

Refah Torlak
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Ozan Dostlarla Atışmalarımdan  /... 114... Eserbank  Ozanlar  ' Atışma mekânı
'
Aşık Sancak’a  /

Sancak mekân soluşmasın
O bet sözler doluşmasın
Birbiriyle yoluşmasın
Olmasın mundar meydanı   /... Refah TORLAK  Nam-ı Diğer: RETOR

Refah Torlak
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Ozan Dostlarla Atışmalarımdan  /... 116... Eserbank  Ozanlar  ' Atışma mekânı
'
Coşari'ye  /

Meraklanma hiç Coşari
Ustalar hep aynı yerde
İlhamınla bir  geldin bak
Dizeler oluştu ser’de

Yakında büyük cümbüş var
Sakın ola düşme derde
Bu sayfalar şenlenecek
Selâm gönder her seferde

Çıraklardan fışkırmaz mı
Ustalar tohum eker de
Ön teker nasıl giderse
Takipte arka tekerde    11.07. 2011

Refah TORLAK  Nam-ı Diğer: RETOR

Refah Torlak
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Ozan Dostlarla Atışmalarımdan  /... 117... Eserbank  Ozanlar  ' Atışma mekânı
'
Coşari’ye  /

Coşari davet göndermiş
Daveti ortaya sermiş
Ok’u hazır yayı germiş
İşte size er meydanı

Hani davet bize yok mu
Bu meydan da Retor çok mu
Yoksa bugün karnın tok mu
Şenlensin şu er meydanı

Sancak’la Miktadi varda
Hiç iz bırakmazlar kar da
Coşari terler mi bilmem
Bura hem de ter meydanı  11. 07. 2011

Refah TORLAK
Nam-ı Diğer: RETOR

Refah Torlak
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Ozan Dostlarla atışmalarımdan  /... 118...  Eserbank  Ozanlar  ' Atışma mekânı
'
Sancak sen hiç etme keder
Öyle derdi bizim peder
Bülbül gülleri hisseder
Ben tüm Bülbüllere dalım

Sende mi kokladın eter
Sakın olma daha beter
Dikenlerim de var dürter
Görünür mü bak bakalım

İşte budur benim hal’im
Sen yeter ki olma zalim
Herkese yeter mecalim
Arı’ya da kaynak Balım  /   RETOR  12. Temmuz. 2011

Eserbank  Besteler Güfteler  Ozanlar ' Atışma mekânı ' nda

Refah Torlak
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Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /… 101

Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /… 101

Tüm üstatlara  (ortaya)

Pek kolay rastlanmaz dedi eşime
Tuttu benzin döktü kor ateşime
Cevabını verdim ben kardeşime
Hadi devam ettir takıl peşime

Zora girmek gelmez benim işime
Sert fındık zararlı uymaz dişime
Kes bileti korkma ekle fişime
Memnun mu olursun sen gidişime

Söylediğim her söz lâfın gelişi
Yanlışa çevirdim doğru gidişi
Üzdü beni dostun sitem edişi
Varayım döneyim kendi işime

RETOR   /  Şiir fırtınası.net  15. Ocak. 2011

Refah Torlak
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Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /… 102

Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /… 102

Tüm dostlara    (ortaya)

Gördüm atışırken bir kaç üstadı
Baktım sataşma var bastım feryadı
Düzeyli atışma başkadır tadı
Ortaya bir özür salayım da gör

Burada ahkâmcı ben miyim kadı
Çokbilmiş, ukalâ, her neyse adı
Olmam oyun bozan olamam cadı
Ben uzakta ayrı kalayım da gör

RETOR  /  Şiir fırtınası.net  15. Ocak. 2011

Refah Torlak
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Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /… 103

Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /… 103

Cüce’ye    /    1

Adı cüce ama kendi yücedir
Bu ülkede çoktur böyle nicedir
Retor sözü acı ama incedir
Kazayı yaptıran gazla göz olur

RETOR  /  Şiir fırtınası.net  15. Ocak. 2011

Cüceye   /   2

Anladım sen bana pek mayhoş dersin
Cüce desin sen peşinden koş dersin
Şola çalsın sende oyna coş dersin
O da bize uymaz dar lizöz olur

Dil yarası inan çok zor silinir
Yanlış yolda boşa gidip gelinir
Yürekler hep dilim,dilim dilinir
Korlanırda ciğer yanar köz olur

Sarf et söyle her ne varsa mönünde
Asla çökme, diz hiç kimse önünde
Hata olmaz o/zan/ın en bönünde
Olsa bile, inkar eden, yoz olur

RETOR  /  Şiir fırtınası.net  15. Ocak. 2011

Refah Torlak
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Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /… 111

Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /… 111

Ortaya    /

Çalışan demir ki malûm paslanmaz
Ustadan ustaya kibir taslanmaz
Kimsenin kimseye sırtı yaslanmaz
Ozanlar atışır virtüöz olur

Yüreğe düşeni süzmeden derim
Kimseye dudak büzmeden derim
Yine de dostları üzmeden derim
Dörtlükte bir ayak derim töz olur

Uzaktan uzağa olmaz atışma
Acı sözler bile açmaz çatışma
Alıngan olursan sakın katışma
Laf gelişi bazen ağır söz olur

Baktım ki acıkmış bende aşladım
Kebabı dürümle bol lavaşladım
Frene zor bastım zor yavaşladım
Dostların kimisi pek cingöz olur

 RETOR  /  Şiir fırtınası.net  15. Ocak. 2011

Refah Torlak
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Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /… 112

Ozan dostlarla Atışmalarımdan  /… 112

Ortaya    /

Seni hain seni gammaz müzevir
Hem davet et hem de kendin yüz çevir
Ortaya şikâyet salda Çam devir
Sımsıcak sohbetler döner Güz olur

İster hiddetlen sen istersen delir
Dostlarda kin olmaz elbet düzelir
Bu güzel atışma dahası gelir
Peki ya o zaman nasıl yüz olur

Kusursuz insan yok bir pürüz olur
Aslını bilmeyen görgüsüz olur
Gece şimşek çakar ya gündüz olur
En zorlu yokuşlar bile düz olur

RETOR  /  Şiir fırtınası.net  15. Ocak. 2011

Refah Torlak
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Ozan Dostlarla atışmalarımdan  120

“Ozan Dostlarla atışmalarımdan”  /… 120

Ekonomik krizle düştüm batağa
Şaşırırdım alıştım sözle patağa
Ne geçer ki elime düşsem yatağa
Bundan böyle biraz zor geçmem atağa

Refah TORLAK  Nam-ı Diğer: RETOR

Refah Torlak
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Ozan Dostlarla Atışmalarımdan . 122.

Ozan Dostlarla Atışmalarımdan   /... 122

Zalim lâfın gelişidir
Birde kulak delişidir
Kötü söz şeytan işidir
Var mı senden daha alim

Her dem omuzum da şalim
Zaman, zaman ben de lâl’im
Gönderdim sende helâlim
Yanlışsızdır söz imalim

Refah TORLAK  Nam-ı Diğer: RETOR
19. Temmuz. 2011

Eserbank Besteler Güfteler   Ozanlar Atışma mekânı

Refah Torlak
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Ozan Dostlarla Atışmalarımdan /... 113... Eserbank Ozanlar  ' Atışma mekânı '

Aşık Sancak’a  /

Arif olan zaten anlar
Sakın kırılmasın canlar
Kelâm dolu bizim yanlar
Sözleriyle yer meydanı   /... Refah TORLAK  Nam-ı Diğer: RETOR

Refah Torlak
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Ozan dostlarla atışmalarımdan … 123... Eserbank  ' Ozanlar Atışma mekânı '

Ozan dostlarla atışmalarımdan /… 123

Meryalı /… Fatma Biber’e

Gördük Fatma bacı gelmiş
Dörtlükleri ne güzelmiş
Doğru yolda akıl çelmiş
Kızlar sarsın der meydanı

Bizden yana itiraz yok
Erkek varda kızlar mı çok
Cinsiyete karnımız tok
Sözler sarsın her meydanı

Gözler ozan yüreğinde
Dök ne varsa küreğinde
Memnun olur süreğinde
Yoksa Retor yer meydanı   /… RETOR

02 Aralık 2011 saat: 14.15

Refah Torlak
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Ozan dostlarla atışmalarımdan … 124... Eserbank  ' Ozanlar Atışma mekânı '

Ozan dostlarla atışmalarımdan   /… 124

Meryalıya  /

Bende düşünmüştüm onu
Zaten eskidi bu konu
Bitsin artık gelsin sonu
Tut ateşe ver meydanı

Demek sazda virtüözsün
Mısralarda özlü sözsün
Belli ki çok açıkgözsün
Retor terk eyler meydanı

Buyur yeni bir ayak ver
Dağarcığın ortaya ser
Atışalım hep beraber
Olsun bura fer meydanı  /… RETOR

02 Aralık 2011 saat: 17.50

Refah Torlak
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Ozan dostlarla atışmalarımdan … 125 … Eserbank Ozanlar atışma mekânı

Geçti gitti bir yıl daha … Ozan dostlarla atışmalarımdan…125…
 Eserbank Ozanlar atışma mekânı

Kâh-i durgun kâh-i ezgin
Herkes olamaz ki sezgin
Seyyah olup kâh-i gezgin
Geçti gitti bir yıl daha   /… RETOR

Kâh-i kapandık dergâh’a
Kâh-i coştuk kalktık şaha
Neler gördük daha, daha
Geçti gitti bir yıl daha   /… RETOR

Ömre biçilmiyor paha
Şurda ne kaldı ki daha
Biz gitsek boş kalmaz saha
Geçti gitti bir yıl daha   /… RETOR

Refah TORLAK  /  RETOR... 08 Aralık 2011

Refah Torlak
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Ozan Dostlarla Atışmalarımdan. 121.

Ozan Dostlarla Atışmalarımdan   /... 121

Nerelerdeydin A zalim
Yaptın mı yeterli  talim
Biraz uzun ara verdin
Cevapsızdı arzuhalim

Şükür ki döndün sağ salim
Asla demem İlmihal’im
Naçiz bir ozanım amma
Sanmayasın ki deccal’im

Refah TORLAK  Nam-ı Diğer: RETOR
19. Temmuz. 2011

Eserbank Besteler Güfteler   Ozanlar Atışma mekânı

Refah Torlak
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Ozan Dostlarla atışmalarımdan... 119...

Ozan Dostlarla atışmalarımdan  /… 119

Rüzgâr eser efil, efil
Ozan dostu sanma sefil
Her konuda benim kefil
Kuşkuya düşme sen sakın

İster asıl, ister vekil
Her kelâmın başka şekil
Bari aramızdan çekil
Değil sindir benden yakın

Retor seni ham eder yer
Bil ki çok perişan eder
İstersen hemen cevap ver
İstersen de bön, bön bakın

Kızdıranlar oldu lâkin
Sabır çekti kaldı sakin
Bir gün sürer bil en bakî’n
Etkilemez bizi fak’ın

Retor ne ozanlar gördü
Nice defterleri dürdü
Nasibin aldı götürdü
Saldıranlar akın, akın

Refah TORLAK  Nam-ı Diğer: RETOR

Refah Torlak
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Ozan Dostlarla Atışmalarımdan... 126... Eserbank... ' Ozanlar atışma mekânı '

Demek sıra geldi bize
Meydan kaldı ikimize
Mısraları dize, dize
Geçti gitti bir yıl daha   /… RETOR

Bir sen birde ben geveze
Selâm yazmayan çömeze
Nişangâhtan göz’e gez’e
Geçti gitti bir yıl daha   /… RETOR

Aydın insan asker paşa
Olmadan riyakâr maşa
Dalmışız da bir uğraşa
Geçti gitti bir yıl daha   /… RETOR

Ah meryalı sen çok yaşa
Yazılanlar gitmez boşa
Kâh-i üzgün kâh-i coşa
Geçti gitti bir yıl daha   /… RETOR

Diğer dostlar dut yemişler
Sesimiz çıkmaz demişler
Nasıl geçti bilmemişler
Geçti gitti bir yıl daha   /… RETOR

09 Aralık 2011

Refah Torlak
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Ozan Dostlarla atışmalarımdan... Grup...

Erol Avcı

Her ülkede kankası var,
Çetesi var, mangası var,
Çiftliği var, bankası var.
Malım diyor, kârım diyor!
aynen üstadı

Osman Şahin..

Çift ayak bu zordur uymak
Ama yok zamana yaymak
Elzemdir ustamı duymak
Al'ım diyor sarım diyor...

•

Refah Torlak ***

BAZILARI DA...

Ara vermez fişlemeye
Herkesler esirim diyor
Yüzü tutar istemeye
Bu benim tesirim diyor

***
Öyle alışmış yemeye
Her bir şeyden pirim diyor
Dilim varmaz da demeye
Temizlenmez kirim diyor

RETOR

•
Mikdat Bal İyileri vardır ama
Onlar kaftanda bir yama
Bakmaz helale harama
Ne bulursam yerim diyor

•
Refah Torlak ***

Zift sürsen ne ki karama
Merhemmi sandın yarama
Para katarım parama
Korkma Allah Kerim diyor! …

RETOR

•

https://www.antoloji.com
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Mikdat Bal

Girmiş yolun eğrisine
Bakmaz karın ağrısına
Garibanın çağrısına
Hem sağır hem körüm diyor

•
Refah Torlak ***

Eşlik ette şarkısına
Gel birde bu bağrı sına
Kulak asma çağrısına
Acemi şöförüm diyor

RETOR

•
Ayser Özbakir

Eşinin yanına varmaz,
Hâlin nedir diye sormaz,
Çoluk çocuğuyla durmaz,
Er’im diyor karım diyor:

•
Mikdat Bal

Ne zevk alır ne de neşe
Hayat yaşar kalka düşe
Bazıları böyle işe
Acınası durum diyor

•
Refah Torlak ***

Er olup ta yara sarmaz
Bayram gelir helva karmaz
Moskoftur günah çıkarmaz
Her ne desen varım diyor

RETOR

•
Tahir Bulut.

Bir bakın şunun tipine
Binmiş komşunun jipine
Düşerek boya küpüne
Rujum diyor farım diyor...

•
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Mikdat Bal

İşi gücü çöp çatanla
Aldananla aldatanla
O da yatar her yatanla
Sorduğunda hürüm diyor

•
Refah Torlak ***

Bahçede Xidikli Meşe
Suyla dolmaz çatlak şişe
Parsellenmiş her bir köşe
Beynelmilel kurum diyor

RETOR

•
Mikdat Bal

Oyun içinde var oyun
Azı çoban yüzükoyun
Halkı görür sanki koyun
İnsanlara sürüm diyor

•

Refah Torlak ***
Dertlerime dert katanla
Egoyla afi satanla
İşim olmaz laf atanla
Lügat buna cürüm diyor

RETOR

•
Mikdat Bal

Makyaj değil tavırlardır
Bu alanda gavurlardır
Yani kıvır zıvırlardır
Tahir buna yorum diyor

•

Refah Torlak ***

Görelim bir kaçmış boyun
Haydi kalk güreşe soyun
Katılan dostlar hep doyun
Kebap yok var dürüm diyor

https://www.antoloji.com
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RETOR

•
Tahir Bulut.

Ayser özbakır hanımefendiye:

Dünyada hangi mahlük var
Son nefeste inlemesin
Şair bildiğini yazar
Boyalılar dinlemesin...

•
Refah Torlak ***

İki saza bir tezene
Ne mutlu bizle gezene
Anlayan ile sezene
Gezmeyen kötürüm diyor

RETOR

•
Mikdat Bal

Güneş batmış Ay serinde
Yaram gizli çok derinde
Yüreğimin her yerinde
Hicranı sezerim diyor

•
Ayser Özbakir Sabaha kadar sizi okuyabilirim de,
bir hastalığım var illede gece yatacağım :)
Dua edin ben sağ kalkarsam okurum inşallah...

•
Refah Torlak ***

Geçmiş olsun değerli kardeşim
Ben de müsaade isteyecektim zaten
benimde bir işim var fakat
gece kuşuyum döneceğim

14 Ocak, 2015 23:27
•
Refah Torlak

Mikdat bey devam edebiliriz ancak
bir müddet ayrı kalacağım müsadenle döneceğim

14 Ocak 2015 23:28  

https://www.antoloji.com
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Mikdat Bal

Teşekkürler Torlak ben de
ayrılmamm gerek iyi geceler

14 Ocak 23:29
•
Tahir Bulut.

Özbakır'ım,Özbakır'ım
Bu düğümü çöz bakırım
Ay/ı/ser/miş Özbakır'ım
Ben uyur gezerim diyor...

14 Ocak, 23:31 • Düzenlendi
•
Refah Torlak Bilmukabele iyi geceler.

14 Ocak, 23:30 • Beğen • 4
•
Tahir Bulut.

Helal sana Refah Torlak
İstikbalın pek çok parlak
Sözünde yok tek yuvarlak
Bozarım, çizerim diyor...

14 Ocak 2015 23:35
•
Tahir Bulut.

Yapayım derken kıyağı
Hanımdan yedik dayağı
Tahir verdiğin ayağı
Ben gece yazarım diyor...

14 Ocak, 23:38 •

•

Refah Torlak ***

Bak ne demiş Tahir Bulut
Ne güzel de çalmış flüt
Dram olmaz her şey gülüt
Yoksa bak üzerim diyor

RETOR

15 Ocak 2015 07:26
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•
Ayser Özbakir

Güneş batmış, Ay-serin miş,
Yaralar gizli derin miş,
İnce hasap yüreğin miş,
“Uyurken sızarım” diyor...

15 Ocak 2015 09:43
•
Ayser Özbakir

Sözün duydum Sayın Tahir!
Fakat değilim ki mahir,
Perde var olamam zahir,
“Söylersem üzerim” diyor.

15 Ocak 2015 09:43

•
Ozanmevlüt Yeşilyurt vay miktad üstad
son kıtada bize taşı vurmuşsun PÎRİM

15 Ocak, 12:11
•

Ozan mevlüt Yeşilyurt

yüreğimiz açık hep.
Sevmeye var çok sebep.
Dolu olmasada cep.
Dolu görünsün pîrim.
ozanmevlütçe.selamlar pîrim.

15 Ocak 2015 12:15 • Düzenlendi
•

Mikdat Bal Hiç aklıma gelmeden yazdım kafiye öyle gerektirmiş

15 Ocak 2015 12:15
•
Hüseyin Kara Dostlar harikasınız.
Çok beğendim.Sizin anlayacağınız yetişemedim.
Hepinizi yürekten kutluyorum...

16 Ocak 2015 10:56 • Düzenlendi

Katılan tüm Ozan dostlara teşekkürler RETOR.

Refah Torlak
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Ozan Dostlarla Atışmalarımdan...127... Eserbank...  ' Ozanlar Atışma Mekânı '

Ozan dostlarla Atışmalarımdan /… 127
“ Eserbank Ozanlar Atışma mekânı “

Dostlar dalmış hep uykuya
Yazmak zor gelirmiş güya
Onlar göre dursun rüya
Geçti gitti bir yıl daha   /… RETOR

Canım kurban muhlis huya
Unutulmuş, dostluk bu ya
Saplanmışken biz Duyguya
Geçti gitti bir yıl daha   /… RETOR

15 Aralık 2011

Refah Torlak
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Öksüz, Yetimliğide Tattım

“ ÖKSÜZ YETİMLİĞİDE TATTIM “

Ana, Babasızlığı, öksüz, yetimliğide tattım
Zorlu yaşam savaşına, acı, hasretide kattım
Yıllar yılı ne unuttum, nede zihnimden çıkarttım
Yüreğime özlem doldu, onla yattım, onla kalktım

Düşünerek sarf eyledim, bütün sözlerimi tarttım
Bütün olumsuzlukları, bir, bir hayatımdan attım
Zaten düşmezdi dilimden, Muhammedim, Anam, Babam
Dualarımda zikrimde, Rabbimin yanına kattım

Onlar için dilediğim, sağlık rahmete dönüştü
Bende yaşama coşkusu, korlar küllendi sönüştü
Anam, Babam, cananlarım, parsel, parsel bölünmüştü
Yüreğimden çıkarmazdım, daha derinlere düştü

Refah Torlak
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Ölelim Artık Fantezi Şarkı

Çile bizde, sabır bizde…
Haram da yok nefsimizde
Değişse kaderimizde
Son deminde gülsek bizde
***
Olumsuzluktan bıktı can
Yok mudur nasibimizde
***
Biraz coşku bir heyecan…  …  …  / NAKARAT
Gülelim Aahh… Gülelim Aahh… /
Gülelim… Artık…  …  …  …  … / 2 Tekrar
***
Coşku ile düş kurarken
Binbir engel çıkacaksa
Kâbus gibi mani olup
Hayalleri yıkacaksa
***
Benim garip, naçiz gönlüm
Yaşamaktan bıkacaksa
***
Bitsin hayat, yitsin bu can…  …  / NAKARAT
Ölelim Aahh… Ölelim Aahh…   /
Ölelim… Artık…  …  …  …  … / 2 Tekrar

Refah Torlak
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Ölmekte Güzel /... Tasavvufi

“ ÖLMEKTE GÜZEL “

                             Helâlin peşinde, koştuktan sonra
                             Yorulup, kanaat, etmekte güzel

                             Sağlığın, sıhhatin, olduktan sonra
                             Huzurla sıkıntı, çekmekte güzel

                             Durumun, ahvalin, her ne olursa
                             El açan düşküne, yetmekte güzel

                             Gün gelip gül benzin, solduktan sonra
                             Gururla mazi yad, etmekte güzel

                             Takdiri İlâhi, kısmet ne ise
                             Rızkına hep şükür, etmekte güzel

                             Gün gelip O vakit, dolduktan sonra
                             Coşkuyla can teslim, etmekte güzel

                             Her kula olmayan, nasip olursa
                             Huşuyla bir şükür, etmekte güzel

                             Aklı selim ile, doğru bulursa
                             Doğruyu hep tatbik, etmekte güzel

                             Eşinle, dostunla, çoluk çocukla
                             Bir somun ekmeği, bölmekte güzel

                             Mutlu bir aile, kutlu bir yaşam
                             Huzurla yaşlanıp, ölmekte güzel

Refah Torlak
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Ömrün Son Deminde Bulsam da Yari

' ÖMRÜN SON DEMİNDE BULSAMDA YARİ '

Bir türlü küllenmez, gönlümün nar’ı
Bilmem ne söndürür, yürekte har’ı
Mevsimlerde çare olamaz bana
Ne yaz’ı özlerim, nede bahar’ı

Çözemem ben miyim, vuslat mı sari
Ömrün son deminde, bulsam da yari
Bir görsem hasretle, öpsem koklasam
O son yolculuğa çıkmadan bari

Söz ve Müzik: RETOR
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Önder Geçinen Haine /... Hicivkâr zılgıt & Hamasi

“ ÖNDER GEÇİNEN HAİN ’ E “   (Zılgıt)

Yan yana gelir İkisi, ayaklanır pipisi
Başka kokuyu aldımı, olurlar pisi pisi
Biraz kalabalıksa, kıçı kalkar hin tilkisi
İt sürüsü peşindedir, beş para etmez çekisi

İnsan yerine konulur, önlerinde altın tepsi
Nice nimetleri teper, yok yoluna gider hepsi
Soysuzlara piyon olur, insanlığıda kaybolur
Sonu yoktur iflâh olmaz, mutlak belâsını bulur

Yeter boş hayâller kurma, kudurup kıvranıp durma
Hep tokadı yiyip, yiyip, kıçın üstüne oturma
Boşunadır emellerin, pek zayıftır temellerin
Bu milletle baş edemez, ne boş beynin, ne ellerin

Hayâline ne başkası, nede kendin inanırsın
Her ne yapsan fayda etmez, denemenin bin kerresi
Soyun sopun birlik olsa, olabilirmi sanırsın
Bu milletin Atasının, toprağının bir zerresi

Geçmişte oldu ne oldu, nasıl olacaksın önder
O aklından geçenleri, önce geçmişine gönder
İşte O zaman tanırsın, ne sanırsın bu milleti
Bir ulus oluşturmaya, Türkler gibi yürek ister

Allem etsen kallem etsen, dıştan girip içten çıksan
Yıldıramaz bu milleti, milyonlarca mermi sıksan
Yediğin tokat yetmezmi, artık yeter deyip bıksan
Kıvırıpta kuyruğunu, kendini inine tıksan

İçin, için kaynayıpta, hak ederler bu zilleti
Mutlaka kısılır, susar, bazen çıkan çatlak sesler
Ey  dünyanın aciz illeti, bilmezmisin bu milleti
Damarlarında dolaşan, tertemiz asil kan besler
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Öyle Dostlar Vardır /... Hicviye

“ ÖYLE DOSTLAR VARDIR “ /... Hicviye

Öyle dostlar vardır, sırtında aba
Dostluğu baki de, özensiz, kaba

Öyle dostlar vardır, dostluğu yaba
Batırır durmadan, her bir etaba

Öyle dostlar vardır, uymaz hesaba
Hani bir söz vardır, minnet kasaba

Öyle dostlar vardır, eser bir saba
Bir varmış bir yokmuş, zarar asaba

Öyle dostlar vardır, ağır darada
Zor gününde olmaz, merhem yarada

Öyle dostlar vardır, güler arada
Sanırsın samimi, gözü parada

Öyle dostlar vardır, her şeyi heba
Dostluğu dostlukta, yabancı tebaa

Öyle dostlar vardır, bakmaz kitaba
Ağzınla kuş tutsan, boşadır çaba

Öyle dostlar vardır daim arkada
Denize düşersin, olur barka’da

Öyle dostlar vardır kaim arkada
Yokluğun aratmaz, vekil dünyada

Öyle dostlar vardır, olur markada
Dostluğu ahrete, ister sarka da

Öyle dostlar vardır, İt’tir karada
Öyle dostlar vardır, At’tır harada

Öyle dostlar vardır, ottur merada
Öyle dostlar vardır, çiçek serada

Yermek mi övmek mi, yersiz nara da
Doğan güneşe de, yağan kar’a da

Yüklü mısraları, bir,bir tara da
Oku değerlendir, mana arada

Refah Torlak  /  RETOR   10 Haziran 2009

Dipnot:
Hayvan olarak gördüğümüz ve zaman,zaman
Aşağılama ifadesi ve hakaret olarak kullanılan
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İt’te, At’ta en sadık dostlardır malumunuz.! ...
İlgilenen dostlara hatırlatmak için duyurulur.

Fazla detaya girip irdeler ve
kendimiz açıklarsak kıymeti kalmaz.
Arif olan anlar diyelim en iyisi.
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Özenti ve Moda Üzerine /... Hicviye

“ ÖZENTİ VE MODA ÜZERİNE “  (Hicviye)

                         Kimi moda olsunda der, uymak için her haltı yer
                         Öyle bir hale gelirki, palyaçodan daha beter
                         Bıkmaz usanmaz uğraşır, zamanını heder eder
                         Boş uğraşlar ne verirki, bilememki ne hisseder

                         Kimi takar takıştırır, bilmem nasıl yakıştırır
                         Zaten onun amacı O, onu bunu bakıştırır
                         Kimi burnuna halka takar, kimi ulağına avize
                         Oysa güzel olayım derken, bilse ne komik gelir bize

                         Misal size örnek size, sarf ettiğim zikir size
                         Millet gözünü açsında, örnek olsun hepinize
                         İsterim kendine gelsin, ibret olsun fikirsize
                         İşin dozunu kaçıran, yol alır bir belirsize

                         Kim ne isterse O olur, gerek yok ali cengize
                         Nice güzellikler varken, imrenir esrarengize
                         Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol diye
                         Boşunamı denmiş düşün, ne denmek istenmiş bize

                         Olur olmaz şeylere, düşünmeden özenilir
                         Çevresinden destek alır, aman ne güzel denilir
                         İşte O bütün yanlışlar, böyle benimsenilir
                         Hiç uyaranı olmazsa, tabi her haltlar yenilir

                         Kimi saçı göğe diker, kimi bıyığını büker
                         Kimi erkekler şaşırır, bukle perçem zülüf döker
                         Kimi acayiplik sever, giysileri yırtar söker
                         İşte böyle özentiyle, ahlâk anlayışı çöker

                         Bay bayanı yok bu işin, uyanında biraz pişin
                         Ne özenin ne didişin, hep doğrularla kesişin
                         Bırakında zırvalığı, biraz mantıkla pekişin
                         Millet gözünü açmazsa, sonu ne olur gidişin

                         Kimi ilaveler yapıp, kimi fazlalık koparan
                         Kimi ha var yok misali, kimi vücudunu saran
                         Yeterki moda denilsin, kimi giyer transparan
                         Moda anlayışı budur, sıva, sıva varsa paran

                         Bu ülkede moda diye, boynuz takıldı
                         Değişik uzuvlarada, taşlar kakıldı
                         Esmerliğe özenildi, tenler yakıldı
                         Olur olmaz kişilere, hayran bakıldı

                         Vücutlara bin bir türlü dövme yapıldı
                         Cinsiyetler değiştide, yoldan sapıldı
                         Ona buna imrenilip, haşa tapıldı
                         Doğru göz ardı edildi, yanlış kapıldı
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                         Mayo diye popolara, ipler bağlandı giyildi.!
                         Öğünler hep unutuldu, kola fast food yeyildi
                         Doğruymuş ha yanlışmış, hiç önemli eğildi
                         Ahlâksıza paye verip, önünde başlar eğildi

                         Moda lâfını duyunca, sanki buz gibi eririz
                         Yeterki moda denilsin, yokada para veririz
                         Hiç olmadık şeyde olsa, onun hakkından geliriz
                         Millette bu kafa varken, biz biraz zor düzeliriz
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Özlemler Bitsin /... Şarkı Sözü

“ ÖZLEMLER BİTSİN “

Bitsin, bitsin artık, özlemler bitsin
Yeter, yeter artık, çileler yetsin
Gülüver kader be, gülüver gitsin
Şu garip gönüllerde bayram  etsin
          ***          ***          ***
Niye, niyedir bu hasret niye
Yürekler çırpınır hep aşk, aşk diye
Bakışlar sitemkâr, neden isyankâr
Belliki halinden susar sevgiye
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Özlü sözler, Özdeyişler … 202

Özlü sözler, Özdeyişler  /… 202

Ben Dersimi aldım da, şimdi dilim lâl
Ne kafamı yorarım, ne hakkım helâl.

Refah TORLAK  /  Nam-ı diğer: RETOR

Dipnot:

Gerekli gördüğüm
Bazı makalelerimin altında
Devamlı kullandığım bir Beyittir.
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Özlü sözler, Özdeyişler... 201...

Kelebekler tutarım, usulca yüreğimle,
Dokunamam, çünkü korkarım,
İncitir, zarar veririm diye

RETOR
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ÖZÜR DİLİYORUM..! ... Hem de bütün dünyadan veee UTANIYORUM..! ...

ÖZÜR DİLİYORUM...! ... Hem de bütün dünyadan veee UTANIYORUM...! ...

ÖZÜR DİLİYORUM, Ülkemizde hiçbir etnik köken ayrımı yapmadığımız, herkese eşit
davrandığımız ve
Türk bayrağı altında yaşayan ve yaşamak isteyen herkese her kökene kucak açtığımız,
her türlü imkânı,
Tüm vatandaşlık haklarını sunduğumuz ve de kardeşimiz olarak gördüğümüz için,

ÖZÜR DİLİYORUM, geçmişte ve tarih boyunca uğradığımız haksızlıkları dile getirip
yüzünüze vurmadığımız,
Bazı iddialarda ve hakkımız olmasına rağmen bazı taleplerde bulunmadığımız için.

ÖZÜR DİLİYORUM, pkk illetini besleyerek başımıza musallat edenlere bile,
Bile, bile göre, göre göz yumduğumuz için.
Ekmeğini yediği, suyunu içtiği, her türlü nimetinden yararlandığı ülkeye istediğince ve
alenen hakaretler yağdıran      ve yine pkk şerefsizlerinin at koşturmasına meydan
açabilmek için her haltı yiyen soysuzları Meclisimizde                         besleyip, üstüne
üstlük adeta hainlik yapın diye maaş ödediğimiz için. Ve ne yazık ki bütün bunlar
yetmezmiş gibi
Bu hain köpek sürüsünün (güya mahkûm)  elebaşını, nedense özel adada misafir edip,
kral gibi beslediğimiz için

ÖZÜR DİLİYORUM, Halâ ve ısrarla bizi bir türlü hazmedemeyen AB kapılarında
beklediğimiz için ve

Veee UTANIYORUM, Bütün bu gerçekler göz önünde yaşanırken maziye dönüp, 1895 -
1915’ arası Osmanlı                          döneminde yaşanan ve her ne kadar kökümüz
Osmanlıdan geliyor olsa da Türkiye Cumhuriyeti ile hiçbir ilgisi                 olmayan bazı
olayları çarpıtarak, kendi yedikleri haltları bize fatura etmeye kalkışan utanmazlara
bilerek                                bilmeyerek çanak tutan aymazlardan ve bütün bu
gelişmeler yaşanırken horlayanlardan, evet UTANIYORUM.,

Türk vatandaşı maskesiyle dolaşıp her türlü hinliği yapmaya çalışanlara safça destek
verenlerden
Yada satılmışlara fırsat verecek girişimlerde bulunup, Türk olduğunu iddia edenlerden
de UTANIYORUM,

Evet UTANIYORUM böyle aymazların fütursuzca çiğnediği vatanımızın şehit kanlarıyla
yoğrulmuş topraklarından

Veee ÖZÜR DİLİYORUM Aziz şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş topraklarımızdan,
Kirli çizmeleriyle ve art niyetle dolaşanlarca kirletilmesine fırsat verdiğimiz için.

Veee ÖZÜR DİLİYORUM Anlı şanlı Al Bayrağımızdan,
Dalgalanmasını hazmedemeyenleri bile altında ve çevresinde serbestçe dolaştırdığımız
için.

Veee ÖZÜR DİLİYORUM Atalarımızdan,
Canlarını ortaya koyarak elde edip, bize emanet ettikleri bu cennet vatana hak ettiği
değeri veremediğimiz ve                   verdiremediğimiz için, yeterince sahip
çıkamadığımız, üzerine oyunlar oynanmasına müsaade ettiğimiz için
Para ile elde edilemeyecek değerlerle kazanılan bu cennet ülkemizi üç beş kuruş

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

menfaat uğruna
Pazarlanacak meta haline getirenlere ve pazarlamaya kalkışanlara imkân ve fırsat
verdiğimiz için.

Olmayan Ermeni soykırımının tanınması için imza kampanyası başlatmışlar! ... sözüm
ona Türk aydınları! ...
Aydın mı aymadın mı bilemem ama ben yinede nezaketimi bozmadan en azından
şimdilik sabırla ve nazikçe

ÖZÜR DİLİYORUM, evet özür diliyorum, karanlık düşünceli aydınlar/ımız/dan! ... çünkü
onlara katılamıyorum

Ülkemizi ve kendilerini ne duruma düşürdüklerinin farkına bile varamayan aymayan,
ayamayanlardan nasıl aydın oluyorsa! ...

Ermenistan’ın ilk Başbakanı Kaçaznuni kendisi bile raporunda haksızlıklarını açıkça dile
getirmiştir ki
(Bu söylemi aynı zamanda kitap haline de getirilmiştir)
O aydın geçinenler bunu da mı bilmiyorlar okumadılar. Bu nasıl aydınlık ? ...! ...

Bu imza kampanyasını başlatanlar programlanmış robotlardır., Aydın falan da değil,
aksine karanlık kişilerdir.

Bazı şeylerin farkına varamayan yada varmak istemeyen saftirik yada art niyetli ve
aymayan, ayamayan yada
Aymak ve aydırmak istemeyen kişilere nasıl aydın diyebilirim ki, aksine halâ aymadın
diyebilirim veya
Kendini aydın saydın ama aslında içinde bulunduğun durumdan bile halâ aymadın
diyebilirim.
Diğer bir şekilde değerlendirirsek te, Aydın değil, aksine karanlık, yada karanlık
düşünceli aydın diyebilirim.
Bence en doğrusuda bu olsa gerek! ... Sn.! ... Karanlık düşünceli aydınlar, devam edin,
sizler özür dileyin
Dileyin dileyebildiğiniz kadar, dilediğinizce, dileyin ayana kadar.  Ama unutmayın
ayılınca da bizden özür dileyin

Dipnot:
Aslında şiirselleştirilmiş bir makale olarak kaleme aldığım bu yazımı aynen yayınlamak
istedim ancak, bazı uygunsuz söylemlerde beraberinde geldiği için ve kendime
yakıştıramadığımdan aradan ayıklayarak çıkardım.
Bu ayıklanmış halidir ve maalesef şiirselliği de bu nedenle biraz bozulmuştur.

Refah Torlak  /  RETOR
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Para Sırat Geçirtmiyor /... Hicivkâr Nasihat

“ PARA SIRAT GEÇİRTMİYOR “

İzan sahibi hayır sever, ver sen verebildiğince ver
Sanma varlığın azalır, sen verdikçe artar değer
Para mal mülk, altın mücevher, daha daha, neler neler
Aman sakla lâzım olur, biraz kuşkun varsa eğer
***           ***           ***
Herkesin nasibi var, olmayan az, olan çok yer
Azın çoğun önemi yok, bilinmez kimler şükr'eder
Paylaşmaya yatkın olsan, görmezsin hiç elem keder
Tamah etme fazlasına, insanlık seni terk eder
***           ***           ***
Ne kadar çok verirsen ver, mal vermekle hiç bitmiyor
Kalanlarda senin değil, sen giderken O gitmiyor
Mal varlığın çok olunca, sanma canı eskitmiyor
Bu herkese nasip olmaz, para sırat geçirtmiyor
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Paradan Sıfır Attık, Biz A Beyle Sözledik /... (Bir zamanlar Gündemdi, İronik
Hicviyeler - 3)
“ PARADAN SIFIR ATTIK BİZ ABEYLE SÖZLEDİK “

Eskiye özlem duyduk, kuruş lira özledik
Eskiden zaten buyduk, hep yolunu gözledik
Bağrımıza taş bastıkta, içimizi közledik
İnan olsun geleceği, biz A Beyle sözledik
               ***           ***           ***
Paramız itibar kazandı, altı sıfır kayboldu
Madem paramız böyleydi, neden sıfırlar doldu
Enflasyonlar yaşandıkça, millet saçını yoldu
Bunca yıl arandı çare, ancak şimdi bulundu
               ***           ***           ***
Telaffuzu kolaylaştı, biraz aklımız şaştı
Avrupamı, Asyamı, artık sabrımız taştı
Çok çaresiz kalındı, düşünceler yozlaştı
İnşallah doğru çıkar, işler sonuca ulaştı
               ***           ***           ***
Ülkemiz düzlüğe çıksın, biz nostaljiyi severiz
İster yeni, ister eski, her şeyi kabul ederiz
Art niyetsiz yaklaşana, biz baş tacısın deriz
Bulursak O paraları, inan sıfırsızda yeriz
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Piyango & Bahtiyarlık...! ...  /... Hicviye

“ PİYANGO  &  BAHTİYARLIK...! ...”

Ömrüm umutla geçti, paraya kıyar oldum
Bana da çıkar dedim, piyangoya yar oldum
Gençlik te başlamıştım, şimdi ihtiyar oldum

Kumara bel bağladım, koca bir hıyar oldum
Ne bir hayrını gördüm, ne de bahtiyar oldum
Kendim mihenk kaçırdım, ellere miyar oldum

“ Milli piyangoya yar olan, ergeç bahtiyar olur...! ... “ muş: :))

Refah TORLAK  /  RETOR    28 Aralık 2009

Dipnot:
Bu slogana birçok insan gibi bende kandım ama sonuç  (0)

Benim rahmetli dedem söylerdi, rahmetli babam da
Her fırsatta bana bu sözü hatırlatırdı, nurlarda yatsınlar.

İşte O önemli ve bir O kadar da doğru söz;

Oğlum bu meret bileti  “ Bir tane almayan Eşek “ ama,
“ İki tane alan Eşşek oğlu Eşek  “ derdi ve

Ardından tamamlardı, be evlâdım şansını denemek istersen bir tane al koy cebine
Nasibinde varsa zaten ona da çıkar, fazlasına verdiğin paraya yazık, günah derdi.

Ben uzun yıllar bu sözü hiç kail’e almadım ve deyim yerindeyse halt ettim,
Şimdilerde her bilet almaya yeltendiğimde anımsar ve kendimi frenlerim.

Bu sözü teyit edecek kısa bir öyküyü de eklemeden geçemeyeceğim.

Adamın biri özel çekiliş öncesi bir çuval dolusu bilet almış, kendisi taşımakta zorlanınca
da
Bir hamal tutmuş evine doğru yola çıkmışlar biraz ileride hamal sırtındaki çuvalı
dengelemek için biraz
Sarsmış ve düzeltmiş bu arada çuvalda bir yırtık bulmuş olacak ki biletlerden biri
düşmüş
Hamal olanca saflığıyla bey, bey diyerek, önden giden adama seslenmiş bakın bir bilet
düştü demiş, adam geriye dönmüş ama
Hiç umursamadan yahu boşver bende bir çuval dolusu, al, O da senin olsun demiş.
Öykünün sonunu tahmin edersiniz sanırım
Evet aynen öyle, o bir çuval dolusu bilete ikramiye isabet etmezken hamal da kalan tek
bilet büyük ikramiyeyi kazanmış.
Ne söylenebilir ki işte nasip budur.
Demek ki O, onun nasibi imiş ve ona gelmiş.
Bu da bir kıssa ne mutlu değerlendirebilene.

Serbest yazar / RETOR

Refah Torlak
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Rabbim Ben Sana Muhtacım /... İlâhi

“   RABBİM  BEN  SANA  MUHTACIM   “   (İlâhi)

Tüm dünyaya hükmetsem, olsa başımda tacım
Mala, mülke gark olsam, kalmasa ihtiyacım
Rabbim yine ben sana, yine sana muhtacım

Ayalım, kardeş, bacım, yavrum, babam, anacım
Her an yanımda olsa, yine Rabbime açım
Rabbim yine ben sana, yine sana muhtacım

Cümle alem bir olsa, otamaz sensiz acım
Rabbim senin huzurun, sen olursun ilâcım
Rabbim yine ben sana, yine sana muhtacım

Tövbe, haşa us ermez, yarattığın cismine
Şu naçiz bedenim kurban, senin bir tek ismine
Rabbim yine ben yine, yine sana muhtacım

Her solukta ansamda, doyamam hiç zikrine
O güzeller güzeli, doksan dokuz ismine
Rabbim yine ben yine, yine sana muhtacım

O mübarek resulüne, Muhammed şefaatine,
Her can gibi Rabbine, Rabbim yine ben yine
Rabbim yine ben sana, yine sana muhtacım
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Rabbim Hakkıyla Kulluk, Eden Kullarından et /... Tasavvufi

“ RABBİM HAKKIYLA KULLUK, EDEN KULLARINDAN ET “

Rabbim yaşantımızı, ters düşürme ilkemize
El ele, göz göze, diz dize, şek düşürme sevgimize
Ya-Rab huzur verir bakmak, tatlı dilli güler yüze
Saygıyla eğilip öpmek, uzanan elleri güçsüze
Böyle kullarından olmak, Rabbim nasip eyle bize

Tıynetsizlik, harislik, sindirme bünyemize
Fırtınada küreksiz, salma derya denize
Ağlayanlardan etme, her daim gül de bize
Mübarek Resulünden, şefaat cümlemize
Rahmetinde şemsiyesiz, kalan kullarından et

Şu cennet ülkemize, hanemize bereket
Fedadır can yurduma, vatan için şahadet
Nasip eyle hidayet, huşu ile ibadet
Gaflet, dalâlet ile, hainliktende nefret
Düşkünlere merhamet eden kullarından et

Dertlere duçar etme, gösterme hiç bir yokluk
Varlık, sağlık ve sıhhat, Refah, huzur, mutluluk
Cümlemize nasip et, gönder sen oluk, oluk
Haram lokma yedirme, haram aldırma soluk
Rabbim hakkıyla kulluk, eden kullarından et

Dip Not :

Sizde amin derseniz, Refah derki ne mutlu
Ömrünüz boyuncada, yaşarsınız hep kutlu

İçinize sinsinde, sizede vasıl olsun
Amin diyenlerdende, Allahım razı olsun.

RETOR
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Rabbim İsyan edemem /... Fantezi formda serbest çalışma, Türkü

“ RABBİM İSYAN EDEMEM “

Rabbim isyan......... edemem..  of....
Sevdim...... inkâr.... edemem............
Öyle... müşkül......... haldayım............
Ne yapayım............. bilemem............
           ***       ***       ***
Karlar yağdı....... üstüme....................
Dert bindi.... dert...... üstüne.... of......
Üstüne.... yar.......................................
Üstüne.... of......... üstüne....................
          ***       ***       ***
Bilemem ben.... bilemem... Of of......
Hiç aklımdan.....  silemem.................
Öyle garip.......... haldayım.................
Hep ağlarım....... gülemem................
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Rabbim Sen Eyle Islah /... Tasavvufi Hicviye

“ RABBİM SEN EYLE ISLAH “

Ahlâksızlık, yolsuzluk, beyhude yemin billâh
Bereket nasıl olsun, söylenmezse Bismillâh

Hani nerde hak hukuk, al takkeyi ver külâh
İnsanlık unutulmuş, para en büyük silah

Saygı sevgi yok olmuş, bu ne haldir vah, vah, vah
Lâ ilâhe illallah, Rabbim sen eyle ıslah

İyi niyet, yardımlaşma, saygı sevgi hoşgörü
Muhammedi örnek al, Allah yolunda yürü

İnsanlığın gereği, İnsanlığın usulü
Tek bir örneğin vardır, O Rabbinin Resulü

Nasihat kâr etmiyor, bu ne haldir vah, vah, vah
Lâ ilâhe illallah, Rabbim  sen eyle ıslah

Tembellik hakim olmuş, nasıl, neyin husul'ü
İnsan boş hayallerle, sağlayamaz vusul'ü

Refah kulun hüzünlü, temizlik unutulmuş
Bırak abdest almayı, unutmuşlar gusül’ü

Yanlışlara eyvallah, bu ne haldir vah, vah, vah
Lâ ilâhe illallah, Rabbim sen eyle ıslah
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Rabbim'e /... Dua

RABBİM’E  /… Dua

                Şüphem yoktur Rabbim, kudret senindir
                Bilirim Muhammed, Resul, Nebi’ndir
                Kitab-ı Mukaddes,, hep yüreğimde
                Örnek aldığım yol, Muhammed’indir

                Can bedende senin, emanetindir
                Naçiz bir kulunum, her şey senindir
                Mahrum etme beni, şefaatinden
                Şefkat, merhameti, içime sindir

                Şeytana uydurma, korkum telin’dir
                Şüphesiz üstünlük, veren elindir
                Bir sana açılır, Rabbim ellerim
                Saygı, sevgi, ilim, edep edindir

                Bilirim ki dünya, kul mektebindir
                Yüreğimle özdeş, dil tevhidindir
                Endamı şahane, Cami minare
                Huzura erdiğim, senin evindir

                Rabbim hak yolunda, beni devindir
                Nasib-i rızkımı, helâl edindir
                Dünyalığa dalıp, gafil eyleme
                Yolundan çıkarma, beni sevindir

                Senin bahşettiğin, aklıselimdir
                Mısraları dizen, gönül telimdir
                Doksan dokuz adın, düşmez dilimden
                Bilirim zikreden, kul sevgilindir

                Rabbim hak yolunda, beni devindir
                Nasib-i rızkımı, helâl edindir
                Dünyalığa dalıp, gafil eyleme
                Yolundan çıkarma, beni sevindir

                Göklerden rahmetle, bereket indir
                Dertlere gark etme, acıyı dindir
                Rabbim bilirim ki, çok günahkârım
                El açıp diz çöktüm, mağfiretimdir

                RETOR
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Rabbin Gösterdiği Yolda /... Tasavvufi

“ RABBİN GÖSTERDİĞİ YOLDA “   (Nasihat)

Bilki öğretmende sensin, sensin hocada, okulda
Doğruları dile getir, doğru yerlere sokulda
Yeterki sen gerçekçi ol, üstünlük yok hiç bir kulda
Kurtaramaz hiçbir kulu, ne şan, şöhret, para pulda

Bin türlü sapaklar vardır, şaşırma hiç, sen, sen olda
Korkma sebat ile yürü, Rabbin gösterdiği yolda
Ne sağda ol, nede solda, al yerin ilâhi kolda
Sevgililere nail ol, nurlu gönüllere dolda

Huzur ile geçsin ömrün, gerçek doğru yolu bulda
Şefaat et, müsterih ol, Rabbin yoluna koyulda
Bin türlü sapaklar vardır, şaşırma hiç, sen, sen olda
Korkma sebat ile yürü, Rabbin gösterdiği yolda
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Rabbine Döneceksin /... Tasavvufi

“ RABBİNE DÖNECEKSİN “

Yürekten inansanda, her an adın ansanda
Kâfire aldansanda, haşa yalan sansanda
Dünyayı sen ısıtsan, hattâ aydınlatsanda
Sen ay güneş olsanda, elbette söneceksin

İzzet erkân sahibi, alim, bilgin olsanda
Faik bir zat misali, sen esinle dolsanda
Bir nur Işık olsanda, elbette söneceksin
Mutlaka öleceksin, Rabbine döneceksin
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Rahmetli İyiydi, Der Geçersiniz

“ RAHMETLİ İYİYDİ,
            DER GEÇERSİNİZ “

Olur ki gün gelir, dost dergâhında
Bir konu açılır, söz seçersiniz

Onca yaşananlar, anımsanırda
Rahmetli iyiydi, der geçersiniz

Koskoca bir ömür, yaşanmamışça
Üstüne bir bardak, su içersiniz

Bu dünya fırsattır, yatırım için
Her ne ekerseniz, siz biçersiniz

Unutmayın ömür, çok çabuk geçer
Sıranız gelince, siz göçersiniz

Refah Torlak  /  RETOR
19 Nisan 2009
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Ramazan Manileri  /... 144  ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 144

Sokak sokak davul çalar
Peşinden okurum mani
Boşa nefes tüketirim
Kalkıpta dinleyen hani

Eskilerden biraz sorun
Böylede olurmu yani
Ramazan bereketi bu
Biz buna olmuşuz kani

RETOR
:::::::::::::::
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Ramazan Manileri  /... 145  ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 145

Sahur için uyandırır
Çalan davulumun sesi
Dolaşmaktan parçalandı
Ayakkabımın ökçesi

Manileri okuyarak
Boşa tüketmem nefesi
Bahşişi biraz bol tutsun
Kimin doluysa kesesi

RETOR

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Ramazan manileri ... 151... Ramazan'a özel

Ramazan manileri  /... 151

Mübareğin sonu geldi
Veda günleri başlıyor
Keşke hiç bitmese diye
Adımlarım yavaşlıyor

Biz sahura kaldırırız
Onlarda bizi taşlıyor
Haber aldım hacı annem
Yarına kuzu haşlıyor

RETOR
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Ramazan Manileri /… 133

Ramazan Manileri /… 133

Kaç Ramazandır çalarım
Davulumu her sahurda
Şu tokmağı vura, vura
Bak davulum oldu hurda

RETOR / Hiciv Baba

Refah Torlak
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Ramazan Manileri /… 133  Yeni

Ramazan Manileri /… 133  Yeni

Kaç Ramazandır çalarım
Davulumu her sahurda
Şu tokmağı vura, vura…
Bak davulum oldu hurda

RETOR / Hiciv Baba
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Ramazan Manileri /… 134

Ramazan Manileri /… 134

Davullarla boynumuzda
Dağılmışız bütün yurda
Farklı maniler okuruz
Dolandığımız her turda

RETOR / Hiciv Baba
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Ramazan Manileri /… 134  Yeni

Ramazan Manileri /… 134  Yeni

Davullarla boynumuzda
Dağılmışız bütün yurda
Farklı maniler okuruz
Dolandığımız her turda

RETOR / Hiciv Baba
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Ramazan Manileri /… 135

Ramazan Manileri /… 135

Madem davul istemezsin
Söylenir durursun şurda
Aman sahuru kaçırma
Sende saatini kurda

RETOR / Hiciv Baba
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Ramazan Manileri /… 135  Yeni

Ramazan Manileri /… 135  Yeni

Madem davul istemezsin
Söylenir durursun şurda
Aman sahuru kaçırma
Sende saatini kurda

RETOR / Hiciv Baba

Refah Torlak
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Ramazan Manileri /… 136

Ramazan Manileri /… 136

Davul duymak istemezsin
Cav cav edersin her turda
Davul işi meşakkatli
Karda, yağmurda, çamurda

RETOR / Hiciv Baba
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Ramazan Manileri /… 136  Yeni

Ramazan Manileri /… 136  Yeni

Davul duymak istemezsin
Cav cav edersin her turda
Davul işi meşakkatli…
Karda, yağmurda, çamurda

RETOR / Hiciv Baba

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri /… 137

Ramazan Manileri /… 137

Mübarek vakit sahurda
Sohbet çok iyi olurda
Daha eve yetişecem
Kaç dakika kaldı şurda

RETOR / Hiciv Baba
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Ramazan Manileri /… 137  Yeni

Mübarek vakit sahurda
Sohbet çok iyi olurda
Daha eve yetişecem…
Kaç dakika kaldı şurda

RETOR / Hiciv Baba
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Ramazan Manileri /… Açılış

Ramazan Manileri /… Açılış

Onbir ayın sultanı…
Sen her daim güzeldin
Mümin’in heyecanı…                                                                                           Çok
özlendin hoş geldin

Bereketinle gelir…                                                                                  Şevkle
süslersin canı
Keşke her gün yaşasak
Bu coşku, heyecanı

RETOR  /  Hiciv Baba

Refah Torlak
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Ramazan manileri... 146... Ramazan'a özel...

Ramazan manileri /... 146  Ramazana özel

Bu sahuru kaçırırsan    /… 146
Nasıl yerine koyarsın
Sahursuz oruç tutulmaz
Kalkmazsan nasıl doyarsın

Mübarek gün gözün yanmaz
Pek rahat soğan soyarsın
Bana hiç numara yapma
Kendi gözünü boyarsın

 RETOR

Refah Torlak
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Ramazan manileri... 147... Ramazan'a özel...

Ramazan manileri /... 147  Ramazana özel

Nice sözler gelir dile   /… 147
Sabır çeker bile, bile
Şu mübarek Ramazanda
Mümine yakışmaz hile

Yıllar boyu çektim çile
Debelendim battım mile
Şu dertlerden kurtulalım
Bari siz olun vesile

Çarşı pazar zorlar bizi
Pekte kolay dolmaz file
Bereketlenir Ramazan
Rabbimize şükür ile

RETOR
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Ramazan manileri... 148... Ramazan’a özel …

Ramazan’a özel Davulcu manileri … 148

Davet ettiler oturduk
Bizde iftar sofrasına
Sigortası atar durur
Tel bağladım kofrasına

Sen sabırlı olacaksın
Davetlinin safrasına
Vallahi dayanmak zordur
Efendinin tafrasına

RETOR
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Ramazan manileri... 149... Ramazan'a özel

Ramazan manileri  /... 149

Karagözle Hacivat
İki meşhur komik zat
Bugün gününde değil
Git te başkasına çat

Biri kuru bakliyat
Ötekisi zerzevat
Eğer onlar olmasa
Böyle geçer mi hayat

İmsak vakti geliyor
Orucuna niyet kat
Sabaha kalkamazsın
Git te bir an evvel yat

RETOR

Refah Torlak
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Ramazan manileri... 150... Ramazan’a özel

Ramazan’a özel Davulcu manileri … 150

Sokak, sokak gezer durur
Davula tokmağı vurur
Vakit dardır zaman kısa
Teri hep sırtında kurur

Kimisi kızar kudurur
Çalma diye karşı durur
Davulcu sakin biridir
Suskun kalır yapmaz gurur

RETOR
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Ramazan manileri... 152... Ramazan'a özel

Ramazan manileri  /... 152

Davulunu çalar yürür
İtleri peşinden sürür
Sabrın sonu selâmettir
Bahşişi siler süpürür

RETOR
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Ramazan manileri... 153... Ramazan'a özel

Ramazan manileri... 153... Ramazana özel

Mübareğin sonu geldi
Şu yanık bağrımı deldi
Bir yıl sürecek hasretlik
Hiç bitmese ne güzeldi

RETOR
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Ramazan manileri... 154... Ramazan'a özel

Ramazan manileri... 154... Ramazana özel

Görevi biz ettik eda
İşte geldi artık veda
Bizden yana helâl olsun
Bıraktıksa bir hoş seda

RETOR
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Ramazan Manileri../... 134../... 'Ramazan'a Özel'

Ramazan Manileri…/… 134

Ramazan bereket ayı
Şenlendirir tüm dünyayı
Sahur vaktini kaçırma
Sende kalk ha ……… dayı

RETOR

 (son mısra ithaf edilen kişinin
  Adı kullanılarak okunacaktır)

Örnek;
Sende kalk ha Ahmet dayı
Sende kalk ha Mehmet dayı
Sende kalk Nurettin dayı
Sende kalk Fahrettin dayı vb.
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Ramazan Manileri../...135../... 'Ramazan'a Özel'

Ramazan Manileri…/… 135

Sahuru duyurmak için
Kalkıp geldim evinize
Sahur vaktini kaçırma
Sende kalk ha ……… teyze

RETOR

(son mısra ithaf edilen kişinin
  Adı kullanılarak okunacaktır)

Örnek;
Sende kalk ha Ayşe teyze
Sende kalk ha Fatma teyze
Sende kalk Neriman teyze
Sende kalk Emine teyze vb.
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Ramazan Manileri../...136../... 'Ramazan'a Özel'

Ramazan Manileri…/… 136

Coşku ile sevinç ile
Karşıladık Ramazanı
Allah’ta kulda affetmez
Bil ki orucu bozanı

RETOR
:::::::::::::::
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Ramazan Manileri../...137../... 'Ramazan'a Özel'

Ramazan Manileri…/… 137

Mübarek Ramazan geldi
Coşkumuz göğe yükseldi
Bereketli sofralarda
Damak tadımız düzeldi

RETOR
:::::::::::::::
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Ramazan Manileri../...138../... 'Ramazan'a Özel'

Ramazan Manileri…/… 138

İşte bak geldi dayandı
İdrak ettik Ramazanı
Tüm mübarek hanelerde
Kaynar bereket kazanı

RETOR
:::::::::::::::
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Ramazan Manileri../...139../... 'Ramazan'a Özel'

Ramazan Manileri…/… 139

Ramazandan Ramazana
Benim sesimi duyarsın
Komşun rahatsız olmuşsa
Sende mi ona uyarsın

RETOR
:::::::::::::::
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Ramazan Manileri../...140../... 'Ramazan'a Özel'

Ramazan Manileri…/… 140

Mahalleleri dolaşır
Sokaklarında yürürüm
Başıboş gezen itleri
Peşime takar sürürüm

İtler havlar ürer durur
Kulak asmam ne görürüm
Mahallede ahaliye
Ben maniler götürürüm

RETOR
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri../...141../... 'Ramazan'a Özel'

Ramazan Manileri…/… 141

Ne mahalle ayırırım
Ne kimseyi kayırırım
Omuzumda davulumla
Sahur vakti duyururum

RETOR
:::::::::::::::
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Ramazan Manileri../...142../... 'Ramazan'a Özel'

Ramazan Manileri…/… 142

Vasıl olduk gördük şükür
Şu mübarek Ramazanı
Şavk ile nura boyandı
Müminlerin her bir yanı

RETOR
:::::::::::::::
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Ramazan Manileri../...143../... 'Ramazan'a Özel'

Ramazan Manileri…/… 143

Bereketi bol Ramazan
Kaynar tencereyle kazan
Neden ışığın hiç yanmaz
Sende oldun oruç bozan

RETOR
:::::::::::::::
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Ramazan Manileri…/… 101../... ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 101

Geldim kapınıza durdum
Davula tokmağı vurdum     
Okuduğum manilerle
Sahur vaktini duyurdum

RETOR
:::::::::::::::
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Ramazan Manileri…/… 102../..' Ramazana Özel '

Ramazan Manileri…/… 102

Sarmış sarmalamış uyku
Efendide zaten ağır
Böyle uyandıramazsın
İster biraz daha bağır

RETOR
:::::::::::::::
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Ramazan Manileri…/… 103.../...' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 103

Uyku tatlı, kulak sağır
Sen istediğince bağır
Böyle uyandıramazsın
Biraz da adıyla çağır

RETOR
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 104../..' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 104

Davet ettiniz buyurdum
Geldim mani'mi duyurdum
Bulsam kuş tüyü yatağı
İnan ki bende uyurdum

RETOR
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 105../.. ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 105

Gönlü zengin, eli açık
Bahşişi bol pamuk nenem
Bol bahşişi gönderirsin
Coşturursun durmaz çenem

RETOR
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 106../.. 'Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 106

Madem beni kayırırsın
Bak bende seni kayırdım
Sana güzel manilerden
Özel bir demet ayırdım

RETOR
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 107../.. ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 107

Vakit geçti doldu zaman
Kimde belli olmaz iman
Bir yerden gözüm ısırır
Hiç yabancı, gelmez siman

RETOR
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 108../.. ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 108

Davulumu sahurda
Çalarım gümbür,gümbür
Bahşişler bol olunca
Bana en mutlu gündür

RETOR
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 109../.. ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 109

Davulumu çalarım
Hayallere dalarım
Dolgun bahşiş beklerken
Avucumu yalarım

RETOR
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 110../.. ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 110

Sahur vakti geldi çattı
Yüreklere huzur kattı
Uykusu ağır efendi
Kalkamazsa niye yattı

RETOR
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 112../.. ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 112

İftar bitti, gece geçti
Sahur vaktine atladı
Heyecandan durakladım
Sanma davulum patladı

Cimri diyenler çatladı
Bu gün bahşişi katladı
Âlicenap beyefendi
Çok cömertmiş ispatladı

RETOR
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 113../.. ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 113

Bil ki boynum kesildi
Davulumun ipinden
Senin için katlandım
Hoşlanırım tipinden

Neden havalardasın
Bıktım şu trip’inden
Davulcuyu kınama
El sallarsın cip’inden

RETOR
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 114../.. ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 114

Oruç tutacaz diye
Bu tafranız ne, niye
Biraz dikkat edin de
Örnek olun sabi’ye

RETOR
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 115../.. ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 115

Minareler arasına
Nur ile dizilmiş mahya
Halâ ışıklar yanmadı
Sahur vakti uyan Yahya

Farz eyle ki kalkamadım
Ah ya vah ya hep günah ya
Şu mübarek Ramazan da
Sen misin keyfime kâhya

RETOR
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 116../.. ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 116

Geçtiğimiz güzergâh
Arka değildir öndür
Bize kızdığından mı
Bakışların bön böndür

Sesten değil ışıktan
Hiç kızma lâfı döndür
Bebecik uyanmasın
Arka ışığı söndür

RETOR
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 117../.. ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 117

Sahur geldi dayandı
Tüm müminler uyandı
Bu gün hava çok sıcak
Kalkamayanlar yandı

RETOR
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 118../.. ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 118

Tokmak davula vurur
İtler hep havlar durur
Yürürüm kulak asmam
Kudurdukça kudurur

Bahşişimi beklerim
Sırtımda terim kurur
Sevabı caba’ sıdır
Yapılır mı hiç gurur

RETOR
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 119../... ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 119

Bey amca esirgeme
Bizden bir bardak suyu
Sen hiç susamaz mısın
Bilmezsin bu duyguyu

Bir bardak eksilmekle
Korkma kurumaz kuyu
Yengemiz bize bakar
Sen git birazcık uyu

Evvel böyle değildin
Kırmazdın davulcuyu
Cömert insanın birden
Nasıl değişti huyu

RETOR   17 ağustos 2009
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 120../... ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 120

Sokak,sokak dolaştım
Kaldırımları aştım
Bu ikinci turumdur
Yine sana ulaştım

Sofra hazır bekliyor
Sanma boşa sataştım
Hala uyanmamışsın
İnan bu işe şaştım

RETOR  17 ağustos 2009
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 121../... ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 121

Ben okurum maniyi
Sen dinlersin ninniyi
Ev halkı seni bekler
Aman ne kadar iyi

Teyzem baklava açmış
Bitirmişsin siniyi
Akşam ağırlık basar
Kaçırma teraviyi

RETOR  17 ağustos 2009
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 122../... ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 122

Oruç tutmasan bile
Hizmet bekler aile
Bil ki sevabı da var
Kalk ne dilersen dile

Eğer yapmazsan hile
Asla çekmezsin çile
Ramazan boş geçmesin
Kalk ta Allah’tan dile

RETOR   17 ağustos 2009
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 123.../...' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 123

Özlemle beklenirdi
İşte geldi Ramazan
Bereketi içinde
Bol,bol kaynıyor kazan

RETOR   17 ağustos 2009
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 124../..' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 124

Sahuruna kalkarsın
Hep tutarsın orucu
Yemeyi ihmal etme
Senin işin yorucu

RETOR   17 ağustos 2009
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 125../.. ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 125

Sahur vakti gelince
Davuluma vururum
Özel maniler için
Hanelerde dururum

Manileri yazarım
Makamıyla okurum
Hep ahenkli çalarım
Bu da benim gururum

RETOR  17 ağustos 2009
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 126../.. 'Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 126

Gençler pek hazmedemez
Uykucudur jurnalci
Devir artık değişti
Davul oldu nostalji

RETOR  17 ağustos 2009
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 127../.. ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 127

Yıllardır her geçtiğim
Mahalleyi tanırım
Öyle ki ben kendimi
Ev halkından sanırım

Gördüklerime bahşiş
Demeye utanırım
Arif tarif beklemez
Elbet hatırlanırım

RETOR  17 ağustos 2009
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 128../.. ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 128

Ben geçtikçe haneler
Bir, bir aydınlanıyor
Işıksız ev gördümmü
Şu yüreğim yanıyor

RETOR
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 129../.. ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 129

Geçmiş olsun annecim
Duydum ki hastan varmış
Benim için ayrılmış
Bir dilim pastan varmış

RETOR  17 ağustos 2009
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 130.../...' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 130

Ramazan yaza geldi
Hararetler yükseldi
Bahşişi bol tutanlar
Gönlümüzde yüceldi

Nede ince açmışsın
İpinceydi, tel, teldi
Sağ ol iftarda yedim
Baklavan pek güzeldi

RETOR   17 ağustos 2009
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 131../... ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 131   (Sitem)

Görmez misin halimi
Üzgünüm hacı anne
Devir artık değişmiş
Gürültüymüş bahane

Gelenektir, anane
Demeyin hiç bana ne
O günler değildi de
Bu günler mi şahane

Geçmiş günlerinizi
Hiç mi özlemezsiniz
Masal gibi anlatıp
Şöyleydi demezsiniz

İnan davul olmasa
Sahur beklemezsiniz
Sahur yemeğini de
Tadıyla yemezsiniz

RETOR  17 ağustos 2009
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 132../..' Ramazana Özel '

Ramazan Manileri…/… 132   (Veda)

Anılar hatırına
Davul’a sahip çıkın
Ataları düşünün
Biraz maziye bakın

O günler anısına
Devam etsin gelenek
Mübarek sayesinde
Bizler de nasiplenek

İstenmez ilan ettiler
Dışladılar davulumu
Gideceğim bu ellerden
Hazırladım bavulumu

RETOR  17 ağustos 2009
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/… 133.../...' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 133

Davulcuyu kınama
Duygusal bir ozandır
Hizmet için dolanır
Sanma huzur bozandır

RETOR   17 ağustos 2009
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan Manileri…/…111../.. ' Ramazan'a Özel '

Ramazan Manileri…/… 111

Mahalleyi fışfışladı
Bir an birbirine kattı
Sandım ki bahşiş atacak
Tuttu bir terlik fırlattı

Sanki kafayı tırlattı
Gürültücü diye çattı
Ne kadar sinirli abla
Camı yüzüme kapattı

RETOR
:::::::::::::::

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan’a özel Davulcu manileri... 146... 147

Ramazan’a özel Davulcu manileri 146 – 147

Bu sahuru kaçırırsan    /… 146
Nasıl yerine koyarsın
Sahursuz oruç tutulmaz
Kalkmazsan nasıl doyarsın

Mübarek gün gözün yanmaz
Pek rahat soğan soyarsın
Bana hiç numara yapma
Kendi gözünü boyarsın

Refah TORLAK / RETOR

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nice sözler gelir dile   /… 147
Sabır çeker bile, bile
Şu mübarek Ramazanda
Mümine yakışmaz hile

Yıllar boyu çektim çile
Debelendim battım mile
Şu dertlerden kurtulalım
Bari siz olun vesile

Çarşı pazar zorlar bizi
Pekte kolay dolmaz file
Bereketlenir Ramazan
Rabbimize şükür ile

RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan'a özel .  Davulcu manileri .  101, 102, 103

Ramazan Manileri…/… 101

Geldim kapınıza durdum
Davula tokmağı vurdum
Okuduğum manilerle
Sahur vaktini duyurdum

RETOR

Ramazan Manileri…/… 102

Sarmış sarmalamış uyku
Efendide zaten ağır
Böyle uyandıramazsın
İster biraz daha bağır

RETOR

Ramazan Manileri…/… 103

Uyku tatlı, kulak sağır
Sen istediğince bağır
Böyle uyandıramazsın
Biraz da adıyla çağır

RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan'a özel Davulcu manileri... 148... 149

Ramazan’a özel Davulcu manileri … 148 – 149

Davet ettiler oturduk    /… 148
Bizde iftar sofrasına
Sigortası atar durur
Tel bağladım kofrasına

Sen sabırlı olacaksın
Davetlinin safrasına
Vallahi dayanmak zordur
Efendinin tafrasına

RETOR

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Karagözle Hacivat    /… 149
İki meşhur komik zat
Bugün gününde değil
Git te başkasına çat

Biri kuru bakliyat
Ötekisi zerzevat
Eğer onlar olmasa
Böyle geçer mi hayat

İmsak vakti geliyor
Orucuna niyet kat
Sabaha kalkamazsın
Git te bir an evvel yat

RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan'a özel Davulcu manileri... 150... 151

Ramazan’a özel Davulcu manileri … 150 – 151

Sokak, sokak gezer durur    /… 150
Davula tokmağı vurur
Vakit dardır zaman kısa
Teri hep sırtında kurur

Kimisi kızar kudurur
Çalma diye karşı durur
Davulcu sakin biridir
Suskun kalır yapmaz gurur

RETOR

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Mübareğin sonu geldi    /… 151
Veda günleri başlıyor
Keşke hiç bitmese diye
Adımlarım yavaşlıyor

Biz sahura kaldırırız
Onlarda bizi taşlıyor
Haber aldım hacı annem
Yarına kuzu haşlıyor

RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan'a özel Davulcu manileri... 152... 153... 154

Ramazan’a özel Davulcu manileri … 152 – 153 – 154

Davulunu çalar yürür    /… 152
İtleri peşinden sürür
Sabrın sonu selâmettir
Bahşişi siler süpürür

RETOR

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Mübareğin sonu geldi    /… 153
Şu yanık bağrımı deldi
Bir yıl sürecek hasretlik
Hiç bitmese ne güzeldi

RETOR

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Görevi biz ettik eda    /… 154
İşte geldi artık veda
Bizden yana helâl olsun
Bıraktıksa bir hoş seda

RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan'a özel. Davulcu manileri.  110, 111

Ramazan Manileri…/… 110

Sahur vakti geldi çattı
Yüreklere huzur kattı
Uykusu ağır efendi
Kalkamazsa niye yattı

RETOR

Ramazan Manileri…/… 111

Mahalleyi fışfışladı
Bir an birbirine kattı
Sandım ki bahşiş atacak
Tuttu bir terlik fırlattı

Sanki kafayı tırlattı
Gürültücü diye çattı
Ne kadar sinirli abla
Camı yüzüme kapattı

RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan'a özel. Davulcu manileri. 104, 105, 106

Ramazan Manileri…/… 104

Davet ettiniz buyurdum
Geldim manimi duyurdum
Bulsam kuş tüyü yatağı
İnan ki bende uyurdum

RETOR

Ramazan Manileri…/… 105

Gönlü zengin, eli açık
Bahşişi bol pamuk nenem
Bol bahşişi gönderirsin
Coşturursun durmaz çenem

RETOR

Ramazan Manileri…/… 106

Madem beni kayırırsın
Bak bende seni kayırdım
Sana güzel manilerden
Özel bir demet ayırdım

RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan'a özel. Davulcu manileri. 107, 108, 109

Ramazan Manileri…/… 107

Vakit geçti doldu zaman
Kimde belli olmaz iman
Bir yerden gözüm ısırır
Hiç yabancı, gelmez siman

RETOR

Ramazan Manileri…/… 108

Davulumu sahurda
Çalarım gümbür,gümbür
Bahşişler bol olunca
Bana en mutlu gündür
RETOR

Ramazan Manileri…/… 109

Davulumu çalarım
Hayallere dalarım
Dolgun bahşiş beklerken
Avucumu yalarım

RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan'a özel. Davulcu manileri. 112, 113

Ramazan Manileri…/… 112

İftar bitti, gece geçti
Sahur vaktine atladı
Heyecandan durakladım
Sanma davulum patladı

Cimri diyenler çatladı
Bu gün bahşişi katladı
Âlicenap beyefendi
Çok cömertmiş ispatladı

RETOR

Ramazan Manileri…/… 113

Bil ki boynum kesildi
Davulumun ipinden
Senin için katlandım
Hoşlanırım tipinden

Neden havalardasın
Bıktım şu trip’inden
Davulcuyu kınama
El sallarsın cip’inden

RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan'a özel. Davulcu manileri. 114, 115, 116

Ramazan Manileri…/… 114

Oruç tutacaz diye
Bu tafranız ne, niye
Biraz dikkat edin de
Örnek olun sabi’ye

RETOR

Ramazan Manileri…/… 115

Minareler arasına
Nur ile dizilmiş mahya
Halâ ışıklar yanmadı
Sahur vakti uyan Yahya

Farz eyle ki kalkamadım
Ah ya vah ya hep günah ya
Şu mübarek Ramazan da
Sen misin keyfime kâhya

RETOR

Ramazan Manileri…/… 116

Geçtiğimiz güzergâh
Arka değildir öndür
Bize kızdığından mı
Bakışların bön böndür

Sesten değil ışıktan
Hiç kızma lâfı döndür
Bebecik uyanmasın
Arka ışığı söndür

RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan'a özel. Davulcu manileri. 117, 118

Ramazan Manileri…/… 117

Sahur geldi dayandı
Tüm müminler uyandı
Bu gün hava çok sıcak
Kalkamayanlar yandı

RETOR

Ramazan Manileri…/… 118

Tokmak davula vurur
İtler hep havlar durur
Yürürüm kulak asmam
Kudurdukça kudurur

Bahşişimi beklerim
Sırtımda terim kurur
Sevabı caba’ sıdır
Yapılır mı hiç gurur

RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan'a özel. Davulcu manileri. 119, 120

Ramazan Manileri…/… 119

Bey amca esirgeme
Bizden bir bardak suyu
Sen hiç susamaz mısın
Bilmezsin bu duyguyu

Bir bardak eksilmekle
Korkma kurumaz kuyu
Yengemiz bize bakar
Sen git birazcık uyu

Evvel böyle değildin
Kırmazdın davulcuyu
Cömert insanın birden
Nasıl değişti huyu

RETOR

Ramazan Manileri…/… 120

Sokak,sokak dolaştım
Kaldırımları aştım
Bu ikinci turumdur
Yine sana ulaştım

Sofra hazır bekliyor
Sanma boşa sataştım
Hala uyanmamışsın
İnan bu işe şaştım

RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan'a özel. Davulcu manileri. 121, 122

Ramazan Manileri…/… 121

Ben okurum maniyi
Sen dinlersin ninniyi
Ev halkı seni bekler
Aman ne kadar iyi

Teyzem baklava açmış
Bitirmişsin siniyi
Akşam ağırlık basar
Kaçırma teraviyi

RETOR

Ramazan Manileri…/… 122

Oruç tutmasan bile
Hizmet bekler aile
Bil ki sevabı da var
Kalk ne dilersen dile

Eğer yapmazsan hile
Asla çekmezsin çile
Ramazan boş geçmesin
Kalk ta Allah’tan dile

RETOR

Refah Torlak
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Ramazan'a özel. Davulcu manileri. 123, 124, 125

Ramazan Manileri…/… 123

Özlemle beklenirdi
İşte geldi Ramazan
Bereketi içinde
Bol,bol kaynıyor kazan

RETOR

Ramazan Manileri…/… 124

Sahuruna kalkarsın
Hep tutarsın orucu
Yemeyi ihmal etme
Senin işin yorucu

RETOR

Ramazan Manileri…/… 125

Sahur vakti gelince
Davuluma vururum
Özel maniler için
Hanelerde dururum

Manileri yazarım
Makamıyla okurum
Hep ahenkli çalarım
Bu da benim gururum

RETOR

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramazan'a özel. Davulcu manileri. 126, 127, 128, 129

Ramazan Manileri…/… 126

Gençler pek hazmedemez
Uykucudur jurnalci
Devir artık değişti
Davul oldu nostalji

RETOR

Ramazan Manileri…/… 127

Yıllardır her geçtiğim
Mahalleyi tanırım
Öyle ki ben kendimi
Ev halkından sanırım

Gördüklerime bahşiş
Demeye utanırım
Arif tarif beklemez
Elbet hatırlanırım

RETOR

Ramazan Manileri…/… 128

Ben geçtikçe haneler
Bir, bir aydınlanıyor
Işıksız ev gördümmü
Şu yüreğim yanıyor

RETOR

Ramazan Manileri…/… 129

Geçmiş olsun annecim
Duydum ki hastan varmış
Benim için ayrılmış
Bir dilim pastan varmış

RETOR

Refah Torlak
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Ramazan'a özel. Davulcu manileri. 130, 131

Ramazan Manileri…/… 130

Ramazan yaza geldi
Hararetler yükseldi
Bahşişi bol tutanlar
Gönlümüzde yüceldi

Nede ince açmışsın
İpinceydi, tel, teldi
Sağ ol iftarda yedim
Baklavan pek güzeldi

RETOR

Ramazan Manileri…/… 131 (Sitem)

Görmez misin halimi
Üzgünüm hacı anne
Devir artık değişmiş
Gürültüymüş bahane

Gelenektir, anane
Demeyin hiç bana ne
O günler değildi de
Bu günler mi şahane

Geçmiş günlerinizi
Hiç mi özlemezsiniz
Masal gibi anlatıp
Şöyleydi demezsiniz

İnan davul olmasa
Sahur beklemezsiniz
Sahur yemeğini de
Tadıyla yemezsiniz

RETOR

Refah Torlak
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Ramazan'a özel. Davulcu manileri. 132, 133, 134

Ramazan Manileri…/… 132 (Veda)

Anılar hatırına
Davul’a sahip çıkın
Ataları düşünün
Biraz maziye bakın

O günler anısına
Devam etsin gelenek
Mübarek sayesinde
Bizler de nasiplenek

İstenmez ilan ettiler
Dışladılar davulumu
Gideceğim bu ellerden
Hazırladım bavulumu

RETOR

Ramazan Manileri…/… 133

Davulcuyu kınama
Duygusal bir ozandır
Hizmet için dolanır
Sanma huzur bozandır

RETOR

Ramazan Manileri…/… 134

Ramazan bereket ayı
Şenlendirir tüm dünyayı
Sahur vaktini kaçırma
Sende kalk ha ……… dayı

RETOR

(son mısra ithaf edilen kişinin
Adı kullanılarak okunacaktır)

Örnek;
Sende kalk ha Ahmet dayı
Sende kalk ha Mehmet dayı
Sende kalk Nurettin dayı
Sende kalk Fahrettin dayı vb.

Refah Torlak

Refah Torlak
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Ramazan'a özel. Davulcu manileri. 135, 136, 137, 138, 139

Ramazan Manileri…/… 135

Sahuru duyurmak için
Kalkıp geldim evinize
Sahur vaktini kaçırma
Sende kalk ha ……… teyze

RETOR

(son mısra ithaf edilen kişinin
Adı kullanılarak okunacaktır)

Örnek;
Sende kalk ha Ayşe teyze
Sende kalk ha Fatma teyze
Sende kalk Neriman teyze
Sende kalk Emine teyze vb.

Refah Torlak

Ramazan Manileri…/… 136

Coşku ile sevinç ile
Karşıladık Ramazanı
Allah’ta kulda affetmez
Bil ki orucu bozanı

RETOR

Ramazan Manileri…/… 137

Mübarek Ramazan geldi
Coşkumuz göğe yükseldi
Bereketli sofralarda
Damak tadımız düzeldi

RETOR

Ramazan Manileri…/… 138

İşte bak geldi dayandı
İdrak ettik Ramazanı
Tüm mübarek hanelerde
Kaynar bereket kazanı

RETOR

Ramazan Manileri…/… 139

Ramazandan Ramazana
Benim sesimi duyarsın
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Komşun rahatsız olmuşsa
Sende mi ona uyarsın

RETOR

Refah Torlak
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Ramazan'a özel. Davulcu manileri. 140, 141, 142, 143

Ramazan Manileri…/… 140

Mahalleleri dolaşır
Sokaklarında yürürüm
Başıboş gezen itleri
Peşime takar sürürüm

İtler havlar ürer durur
Kulak asmam ne görürüm
Mahallede ahaliye
Ben maniler götürürüm

RETOR

Ramazan Manileri…/… 141

Ne mahalle ayırırım
Ne kimseyi kayırırım
Omuzum da davulumla
Sahur vakti duyururum

RETOR

Ramazan Manileri…/… 142

Vasıl olduk gördük şükür
Şu mübarek Ramazanı
Şavk ile nura boyandı
Müminlerin her bir yanı

RETOR

Ramazan Manileri…/… 143

Bereketi bol Ramazan
Kaynar tencereyle kazan
Neden ışığın hiç yanmaz
Sende oldun oruç bozan

RETOR

Refah Torlak
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Ramazan'a özel. Davulcu manileri. 144, 145

Ramazan Manileri…/… 144

Sokak sokak davul çalar
Peşinden okurum mani
Boşa nefes tüketirim
Kalkıpta dinleyen hani

Eskilerden biraz sorun
Böylede olurmu yani
Ramazan bereketi bu
Biz buna olmuşuz kani

RETOR
Ramazan Manileri…/… 145

Sahur için uyandırır
Çalan davulumun sesi
Dolaşmaktan parçalandı
Ayakkabımın ökçesi

Manileri okuyarak
Boşa tüketmem nefesi
Bahşişi biraz bol tutsun
Kimin doluysa kesesi

RETOR

Refah Torlak
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Ramazan'a özel... Davulcu Manileri... 301 - 302

301 ©

Ramazanı bitirdik
Bayramı da getirdik
Bahşişler pek zayıftı
Kıt kanaat yetirdik

               RETOR

302 ©

Sahur dedik uyan dedik
Davul çaldık duymadın mı
Sende mi beynamaz çıktın
Yoksa farz’a uymadın mı

                        RETOR

Refah Torlak
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Ramazan'a Özel../... Ramazan Manileri 101 - 118

Ramazan Manileri…/… 101

Geldim kapınıza durdum
Davula tokmağı vurdum     
Okuduğum manilerle
Sahur vaktini duyurdum

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 102

Sarmış sarmalamış uyku
Efendide zaten ağır
Böyle uyandıramazsın
İster biraz daha bağır

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 103

Uyku tatlı, kulak sağır
Sen istediğince bağır
Böyle uyandıramazsın
Biraz da adıyla çağır

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 104

Davet ettiniz buyurdum
Geldim manimi duyurdum
Bulsam kuş tüyü yatağı
İnan ki bende uyurdum

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 105

Gönlü zengin, eli açık
Bahşişi bol pamuk nenem
Bol bahşişi gönderirsin
Coşturursun durmaz çenem

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 106
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Madem beni kayırırsın
Bak bende seni kayırdım
Sana güzel manilerden
Özel bir demet ayırdım

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 107

Vakit geçti doldu zaman
Kimde belli olmaz iman
Bir yerden gözüm ısırır
Hiç yabancı, gelmez siman

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 108

Davulumu sahurda
Çalarım gümbür,gümbür
Bahşişler bol olunca
Bana en mutlu gündür

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 109

Davulumu çalarım
Hayallere dalarım
Dolgun bahşiş beklerken
Avucumu yalarım

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 110

Sahur vakti geldi çattı
Yüreklere huzur kattı
Uykusu ağır efendi
Kalkamazsa niye yattı

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 111

Mahalleyi fışfışladı
Bir an birbirine kattı
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Sandım ki bahşiş atacak
Tuttu bir terlik fırlattı

Sanki kafayı tırlattı
Gürültücü diye çattı
Ne kadar sinirli abla
Camı yüzüme kapattı

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 112

İftar bitti, gece geçti
Sahur vaktine atladı
Heyecandan durakladım
Sanma davulum patladı

Cimri diyenler çatladı
Bu gün bahşişi katladı
Âlicenap beyefendi
Çok cömertmiş ispatladı

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 113

Bil ki boynum kesildi
Davulumun ipinden
Senin için katlandım
Hoşlanırım tipinden

Neden havalardasın
Bıktım şu trip’inden
Davulcuyu kınama
El sallarsın cip’inden

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 114

Oruç tutacaz diye
Bu tafranız ne, niye
Biraz dikkat edin de
Örnek olun sabi’ye

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 115
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Minareler arasına
Nur ile dizilmiş mahya
Halâ ışıklar yanmadı
Sahur vakti uyan Yahya

Farz eyle ki kalkamadım
Ah ya vah ya hep günah ya
Şu mübarek Ramazan da
Sen misin keyfime kâhya

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 116

Geçtiğimiz güzergâh
Arka değildir öndür
Bize kızdığından mı
Bakışların bön böndür

Sesten değil ışıktan
Hiç kızma lâfı döndür
Bebecik uyanmasın
Arka ışığı söndür

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 117

Sahur geldi dayandı
Tüm müminler uyandı
Bu gün hava çok sıcak
Kalkamayanlar yandı

RETOR
:::::::::::::::

Refah Torlak
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Ramazan'a Özel../... Ramazan Manileri 119 - 133

Ramazan Manileri…/… 119

Bey amca esirgeme
Bizden bir bardak suyu
Sen hiç susamaz mısın
Bilmezsin bu duyguyu

Bir bardak eksilmekle
Korkma kurumaz kuyu
Yengemiz bize bakar
Sen git birazcık uyu

Evvel böyle değildin
Kırmazdın davulcuyu
Cömert insanın birden
Nasıl değişti huyu

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 120

Sokak,sokak dolaştım
Kaldırımları aştım
Bu ikinci turumdur
Yine sana ulaştım

Sofra hazır bekliyor
Sanma boşa sataştım
Hala uyanmamışsın
İnan bu işe şaştım

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 121

Ben okurum maniyi
Sen dinlersin ninniyi
Ev halkı seni bekler
Aman ne kadar iyi

Teyzem baklava açmış
Bitirmişsin siniyi
Akşam ağırlık basar
Kaçırma teraviyi

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 122
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Oruç tutmasan bile
Hizmet bekler aile
Bil ki sevabı da var
Kalk ne dilersen dile

Eğer yapmazsan hile
Asla çekmezsin çile
Ramazan boş geçmesin
Kalk ta Allah’tan dile

RETOR    17 ağustos 2009
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 123

Özlemle beklenirdi
İşte geldi Ramazan
Bereketi içinde
Bol,bol kaynıyor kazan

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 124

Sahuruna kalkarsın
Hep tutarsın orucu
Yemeyi ihmal etme
Senin işin yorucu

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 125

Sahur vakti gelince
Davuluma vururum
Özel maniler için
Hanelerde dururum

Manileri yazarım
Makamıyla okurum
Hep ahenkli çalarım
Bu da benim gururum

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 126

Gençler pek hazmedemez
Uykucudur jurnalci
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Devir artık değişti
Davul oldu nostalji

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 127

Yıllardır her geçtiğim
Mahalleyi tanırım
Öyle ki ben kendimi
Ev halkından sanırım

Gördüklerime bahşiş
Demeye utanırım
Arif tarif beklemez
Elbet hatırlanırım

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 128

Ben geçtikçe haneler
Bir, bir aydınlanıyor
Işıksız ev gördümmü
Şu yüreğim yanıyor

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 129

Geçmiş olsun annecim
Duydum ki hastan varmış
Benim için ayrılmış
Bir dilim pastan varmış

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 130

Ramazan yaza geldi
Hararetler yükseldi
Bahşişi bol tutanlar
Gönlümüzde yüceldi

Nede ince açmışsın
İpinceydi, tel, teldi
Sağ ol iftarda yedim
Baklavan pek güzeldi
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RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 131   (Sitem)

Görmez misin halimi
Üzgünüm hacı anne
Devir artık değişmiş
Gürültüymüş bahane

Gelenektir, anane
Demeyin hiç bana ne
O günler değildi de
Bu günler mi şahane

Geçmiş günlerinizi
Hiç mi özlemezsiniz
Masal gibi anlatıp
Şöyleydi demezsiniz

İnan davul olmasa
Sahur beklemezsiniz
Sahur yemeğini de
Tadıyla yemezsiniz

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 132   (Veda)

Anılar hatırına
Davul’a sahip çıkın
Ataları düşünün
Biraz maziye bakın

O günler anısına
Devam etsin gelenek
Mübarek sayesinde
Bizler de nasiplenek

İstenmez ilan ettiler
Dışladılar davulumu
Gideceğim bu ellerden
Hazırladım bavulumu

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 133

Davulcuyu kınama
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Duygusal bir ozandır
Hizmet için dolanır
Sanma huzur bozandır

RETOR   17 ağustos 2009
:::::::::::::::

Refah Torlak
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Ramazan'a Özel../... Ramazan Manileri 134 - 143

Ramazan Manileri…/… 134

Ramazan bereket ayı
Şenlendirir tüm dünyayı
Sahur vaktini kaçırma
Sende kalk ha ……… dayı

RETOR

 (son mısra ithaf edilen kişinin
  Adı kullanılarak okunacaktır)

Örnek;
Sende kalk ha Ahmet dayı
Sende kalk ha Mehmet dayı
Sende kalk Nurettin dayı
Sende kalk Fahrettin dayı vb.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 135

Sahuru duyurmak için
Kalkıp geldim evinize
Sahur vaktini kaçırma
Sende kalk ha ……… teyze

RETOR

(son mısra ithaf edilen kişinin
  Adı kullanılarak okunacaktır)

Örnek;
Sende kalk ha Ayşe teyze
Sende kalk ha Fatma teyze
Sende kalk Neriman teyze
Sende kalk Emine teyze vb.

Ramazan Manileri…/… 136

Coşku ile sevinç ile
Karşıladık Ramazanı
Allah’ta kulda affetmez
Bil ki orucu bozanı

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 137

Mübarek Ramazan geldi
Coşkumuz göğe yükseldi
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Bereketli sofralarda
Damak tadımız düzeldi

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 138

İşte bak geldi dayandı
İdrak ettik Ramazanı
Tüm mübarek hanelerde
Kaynar bereket kazanı

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 139

Ramazandan Ramazana
Benim sesimi duyarsın
Komşun rahatsız olmuşsa
Sende mi ona uyarsın

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 140

Mahalleleri dolaşır
Sokaklarında yürürüm
Başıboş gezen itleri
Peşime takar sürürüm

İtler havlar ürer durur
Kulak asmam ne görürüm
Mahallede ahaliye
Ben maniler götürürüm

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 141

Ne mahalle ayırırım
Ne kimseyi kayırırım
Omuzumda davulumla
Sahur vakti duyururum

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 142
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Vasıl olduk gördük şükür
Şu mübarek Ramazanı
Şavk ile nura boyandı
Müminlerin her bir yanı

RETOR
:::::::::::::::

Ramazan Manileri…/… 143

Bereketi bol Ramazan
Kaynar tencereyle kazan
Neden ışığın hiç yanmaz
Sende oldun oruç bozan

RETOR
:::::::::::::::

Refah Torlak
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Razıyım Tüm Mazimi, Yaşanmamışça Silsen /... Şarkı Sözü

“ RAZIYIM TÜM MAZİMİ YAŞANMAMIŞ'ÇA SİLSEN “

                   Söyle bana kimsin sen, hayatıma yön veren
                   Kâh O hırçın bakışlar, kâh-i umut gönderen
                   Elinde kitapların, başında örgü beren
                   Tavırların tutarsız, nedirki beni geren

                   Ben girmeye hazırım, açsan gönül penceren
                   Gönüller birleşirse, olur murada eren
                   İsminide öğrendim, demek adın gülseren
                   Açık ol ben olayım, yoluna güller seren

                   Sanki birlikteymişiz, bir küskün bir barışık
                   Seviyor ya sevmiyor, duygularım karışık
                   Haydi biraz cesur ol, yakıver sen bir ışık
                   Bir çok alternatif var, unutmaksa en son şık

                   Sana olan İlgimi, uçan kuştan gizledim
                   Uzaktan gözlerimle, adım, adım izledim
                   Lekelenme sen diye, Gönlümü Temizledim
                   Hep yolunu gözledim, sırtın döndün özledim

                   Tebessümün yetersiz, şu can ışık bekliyor
                   Bir bilmece gibisin, tavırların ne diyor
                   Sende beni istersen, seni gönlüm diliyor
                   Hislerim çok samimi, inan Allah biliyor

                   Platonikmi bilmem, diyemem sevdiğim sen
                   Benliğimi yitirdim, şu halimi bir bilsen
                   Vazgeçmem yüreğimi, dilim dilimde dilsen
                   Razıyım tüm mazimi, yaşanmamışça silsen

                   Yeter artık açık ol, bilki budur doğru yol
                   Açtım bak bekliyorum, gelde şu gönlüme dol
                   Damarlarımda kan ol, yüreğimle bir can ol
                   Candaşım ol sırdaşım ol, hayat arkadaşım ol

Refah Torlak
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Reddetme Aşkla Uzanan Elleri

“ REDDETME AŞKLA
               UZANAN ELLERİ “

Esti, esti, nice sevda yelleri
Çavlan oldu nice duygu selleri
Sürükledi aldı gitti benliğim
Dolanıp hüzünle ne yad elleri

Tınıyla anlatır sazın  telleri
Aşkına yakılmış O gazelleri
Reddetme sevgiye açık kalpleri
Ne şirin, ne çirkin, ne güzelleri

Reddetme aşkla uzanan elleri
Vazgeç yapma anlamsız hezelleri
Girme hiç masumun günahına da
Ağırdır ödenmez hiç bedelleri

Refah TORLAK  /  RETOR

Refah Torlak
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Renkler Karardı Bulutlar Küme, Küme /... Anne yadigârı bir Akrostiş (Annemin
Anısına)
Renkler karardı bulutlar küme, küme
Etrafa hazin bir karanlık çöktü yine
Farkı yok dünkü akşam üstünden
Ağaçlar kapılmış rüzgârın ahengine
Heyhat bugünde akşam oluyor

Tertemiz bir koku, ıslak yapraklar
Ortalık yavaş, yavaş ağarmaya başlar
Renkler açılır, kuşlar cıvıldar..
Leylâklar geceden bükmüş boynunu
Amansız karanlık geride kaldı
Kalk yavrum bugünde sabah oluyor

Meliha  (.Melek.)    TORLAK.

(Mekânın cennet olsun, nur içinde yat canım annem)

Refah Torlak
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Riyakâr Diken Üstünde /... Hicviye

“ RİYAKÂR DİKEN ÜSTÜNDE “

İbre bize doğru döndü, şu gündemi değiştirin
Hiç lâf altında kalmayın, sizde verin veriştirin
Hadi bulun buluşturun, iddialar geliştirin
Çevrenizde aç kalmasın, mal’a mülk’e eriştirin

Az pay alıp küsenleri, dargınları barıştırın
Muhalifler uyanırsa, ortalığı karıştırın
Medyadan da destek alın, yolsuzluğu sarıştırın
Yakacak erzak ve eşya, dağıtımda yarıştırın

Darbe korkusundan bıktık, şu orduyu da sindirin
Ergenekon, herkese don, aveneyi sevindirin
Fırsatı değerlendirin, dosta mal mülk edindirin
Baktınız ki bütçe açık, biraz daha zam bindirin

Fazlada göze batmayın, şikâyetleri dindirin
Gerekirse rölantide, biraz tempoyu indirin
Uyumsuzu gözdağıyla, usul,usul çekindirin
Partimizle saf milleti, aman iyi geçin dirin

Sıra gelir mi bilmemde, gözleri ata büstünde
Oy verenlerinde pişman, önce boyalı süstün de
Kimden intikam alırsın, sanki sen halka küstün de
Artık maskeleri düştü, riyakâr diken üstünde! ...

Refah Torlak  /  RETOR

Refah Torlak
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Riyakâr Siyasetçi...! ... /... 1 & 2

“ RİYAKÂR SİYASETÇİ “  (1)

Fikirleri böldünüz, vatandaşı gerdiniz
Tezat ayrı uçlarda, nedir sizin derdiniz
Kavga ve zıtlaşmayla, murada mı erdiniz

Çaresiz saf millete, hep yanlış yön verdiniz
Böylelikle siz doğru, mesaj mı gönderdiniz
Hanginiz başa geçse, mutlaka ki yerdiniz

Garibanın yanında, gözlerine ferdiniz
Hani hizmet uğrunda, bizlere neferdiniz
Siz hizmet yarışında, hep seyr-i seferdiniz

Çifte kambur sırtına, vurulmuş semerdiniz
Sizden medet umarken, kanını emerdiniz
Siz milletin belinde, sıkılmış kemerdiniz

Vaatlerle gelirde, hep zengin giderdiniz
Hepiniz denendiniz, göz önüne serdiniz
Sulta ele geçti mi, beterden beterdiniz

Milletin tepesinde sanki bir teberdiniz
Seçti seçildik diye, sanma muteberdiniz
Vatandaşın gönlünde, topunuz geberdiniz

Refah Torlak  /  RETOR

“ RİYAKÂR SİYASETÇİ “   (2)

Ama vaatler ile, ama akıl çelecek
Bu ülkenin başına, birileri gelecek
Kimisi piyon olup, meydana itilecek

Kimi oy satın alıp, kandırmayı bilecek
Hattâ tatmin olmayıp, yasaları delecek
Kimi din iman ile, sömürüp yükselecek

Vatandaş seçer ama, bekler hep iyi niyet
İster talan olmasın, değişsin bu zihniyet
Seçmenlerin umudu, şeffaflık aleniyet

Her geçende afiyet, makamda mı zafiyet
Öncelik te menfaat, ön plânda keyfiyet
Seçilen yer içerse, zor ödenir bu diyet

İstisnalar var ama, asla imkân bulamaz
Çünkü rant’a dayalı, çiçekleri sulamaz
Durum böyle olunca, saflarına ulamaz

Bu Refah ki bunları, boşuna vurgulamaz
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Menfaatçiler bil ki, bedava kurgulamaz
Siyasetçi elinden, vatandaş kurtulamaz

Refah Torlak  /  RETOR

Refah Torlak
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Ruhun Bile Yok

' RUHUN BİLE YOK '

Seni anımsatacak, bir obje değil
Bilesin ki eski bir, resmin bile yok
Bir zamanlar düşmezdi, hani dilimden
O yorduğun dilimde, ismin bile yok

Hani nerde esamin, nerde hayalin
Artık hepten yok oldun, cismin bile yok
İçimde bir nedamet, bir hayıflanma
Asla bir yazıklanma, tuh'un bile yok

Kanımı fokurdatan, O halin tavrın
Derinden etkileyen, şuh'un bile yok
Hani özdeşleşmiştin, sen yüreğimle
Bana etki edecek, ruhun bile yok

Refah TORLAK  /  RETOR

Refah Torlak
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Rükû, Rükû, Secde, Secde Rabbim Sanadır Dilekler /... İlâhi

“ RÜKÛ RÜKÛ SECDE SECDE
                RABBİM SANADIR DİLEKLER “     (İlâhi)

Boyun bükmüş çiçekler, arı, karınca, böcekler
Resul şefaatin bekler Huuu......………………..
Gökte kuşlar, kelebekler, senin şefaatin bekler..
Huuu….....................  Allah Huuu………………...

O dualarla dilekler, hayra savaşmış bilekler
Elbet kadrin bilecekler, aşk ile eşk dökecekler

Her hale şükredecekler, hep adın zikr-edecekler
Ecel şerbetin içecekler, tüm huzura gelecekler

Huuu Allah, Huuu Allah, Huuu Allah, Huuu – Lâ ilâhe illâllah
Huu hu Allah, Huu hu Allah Huuu Allah huuu…....……………
Huuu Allah, Huuu Allah, Huuu Allah huuu..... Allahu ekber....
Huu hu Allah, Huu hu Allah Huuu Allah huuu………………...

Güzel çirkin, zengin fakir, dünyayı  görsede hakir
Bilmeyen olsa cevahir, bilmez gerçek dünya ahir

Hak hukuku tanımayan, hainler kara vicdanlı
Alim, bilgin, anlı, şanlı, ora, bura, her bir yanlı

Sabi, sübyan, ergen kullar, evliler, bekârlar, dullar
İstisnasız tüm insanlar, tüm zenginler ve yoksullar

Dünya denen şu faniden, bu alemden göçecekler
Bu dünyada ektiğini, elbet orda biçecekler

Huuu Allah, Huuu Allah, Huuu Allah, Huuu – Lâ ilâhe illâllah
Huu hu Allah, Huu hu Allah Huuu Allah huuu……………...…
Huuu Allah, Huuu Allah, Huuu Allah huuu – Allahu ekber   (2)
Huu hu Allah, Huu hu Allah Huuu Allah huuu…....……………

Şükrüne şükürler ekler, senden mağfiret bekler
Rükû, rükû secde, secde, Rabbim sanadır dilekler

Rabbine el açmışta, Muhammed şefaatin bekler
Kim yolundan sapmamışsa, ona şahittir melekler

İhsan edip yol gösteren, O kitap gönderdiklerin
Huzura gelmeye hazır, bütün o can verdiklerin

Güzel çirkin, zengin fakir, orda görülmezler hakir
Belkide onları bekler, bir dünya günahtan bakir

Refah Torlak
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Rüyadaki Sevgili /... Fantezi formda POP tarzında şarkı

“ RÜYADA Kİ SEVGİLİ “

Bir gün rüya...... bahçesinde.......
Dolaşmıştım...... hayâlin'le............
Hayra yordum... bu rüya yı...........
Gördüm seni..... aynı yerde.........
         ***       ***       ***
Ufuk rengi.....  gözlerinle..............
Sihirledin..... sanki beni..............
Arıyorum...... sonbaharda...........
Yeşillenmiş.... bahçeleri...............
       ***       ***       ***
Hani sevgilim......... hani...............
Bir gün gene... gelecektin............
Bekliyorum.......... yollarını.............
Aç artık şu... kollarını.....................
Senin için.... öleceğim..................

Refah Torlak
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Sabahında Mutlu Kalktım

“ SABAHINDA MUTLU KALKTIM “

İnan bana can parçamdın
Sevdim seni sanki taptım
Hasretinden yokluğunda
Uğruna besteler yaptım

Gerçekte göremesem de
Hep hayalimde yaşattım
Hayallerde olsa bile
Mutluluğu senle tattım

Sen yanımdaymışsın gibi
Nice düşlere de yattım
Seni gördüğüm gecenin
Sabahında mutlu kalktım

Refah TORLAK  /  RETOR

Refah Torlak
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Sabırdadır Keramet /... Hicviye

“ SABIRDADIR KERAMET “  /… Hicviye

Neden tahammülsüzüz, niye böyleyiz dostlar
Hinlik düşünen er geç, gider duvara toslar
Niceleri harcandı, onca endam boy poslar
Bir şey yaptığın sanır, boşa gider kaoslar

Asla engel olmayın, bırakın o da yazsın
Meydanı boş bulup ta, azabilirse azsın
Kurnaz olduğun sansın, hattâ deyin kurnazsın
Eğer art niyetliyse, kendi kabrini kazsın

Sabrın sonu selâmet, sen hep güzel kelâm et
Elbet sisler dağılır, sonra olur daha net
Kendini ele verir, sabırdadır keramet
Böyle devam ederse, bulur onu melânet

Eğer sempati varsa, peşindedir ihanet
Her ne yapsan anlamaz, böyledir kör cehalet
O gaflete düşmüşse, sizler olmayın alet
Er geç ortada kalır, bulamaz bir dehalet

Refah TORLAK  /  RETOR

Dehalet  =  Korunma, sığınma

Refah Torlak
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Sabırlı ol Allah de /... Tasavvufi

“ SABIRLI OL ALLAH DE “

Ne bir şeyden geri kal, nede doğruluktan şaş
Önünde engelleri, aşarsan doğrulukla aş
Muhlis ve efendi ol, ne serseri ne apaş
Her musibet vukuunda, O’nu an sen Allah de

Ayağına takılan taş, gözünden akıtılan yaş
Her ne için versen savaş, sabırlı ol Allah de

Yapma hiç kibir gurur, dik durmaz akıllı baş
Yanlışlardan uzak dur, olma sakın sarmaş dolaş
Güzelliklere yönel, güzelliklerle uğraş
Doğrulukları savun, kötülüklerle savaş

Ayağına takılan taş, gözünden akıtılan yaş
Her ne için versen savaş, sabırlı ol Allah de

Ne başkasına göz dik, nede harama bulaş
Rızkın seni bekliyor, herkes koşsun sen yavaş
Çalış sen hep rızkına, helâl yollardan ulaş
Her durum, her ahvalde, unutma hep Allah de

Ayağına takılan taş, gözünden akıtılan yaş
Her ne için versen savaş, sabırlı ol Allah de

Refah Torlak
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Sakın Ola

“ SAKIN OLA “

                        Sakın ola kıyma cana, görsen de eza
                        Salih kullara vergidir, sabırdır, seza
                        Hataya düşsen de tekrar, etme hakeza
                        Hata insana mahsustur, ısrar yok keza
                        Huzur-u mahşerde bil ki, görürsün ceza

                             RETOR

Refah Torlak
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Sana Ben Ömrümü Verdim

“ SANA BEN ÖMRÜMÜ VERDİM “

Her soluğumda sen vardın, her an ismin hecelerdim
Sen aklıma düştüğünde, hep uykusuz gecelerdim
Sen yanımda yoktun ama, seninle sohbet ederdim
Sana olan hasretimi, inan hep böyle giderdim
***           ***           ***
Hayâlde göklere erdim, bulutlara kilim serdim
Uyur gezer oldumda ben düşlerde hasret giderdim
Bir tebessüm, biraz ilgi, sanki çok şeymi isterdim
Ne yaptımsa anlamadın, inan çok sabır gösterdim
***           ***           ***
Türlü çileler çektimde, ne isyan ettim, ne yerdim
Ne kadar kırgın olsamda, sana can parçası der'dim
Canımın parçası derken, söyle nasıl kin güderdim
Halâ dolmadımı çilem, halâ bitmedimi derdim
***           ***           ***
Mutluluksa aradığın, inan ben sana yeterdim
Sabır taşı olsa çatlar, Ferhat, Mecnundan beterdim
Gölgen oldum ben peşinde, nice yollar kat ederdim
Daha neyi anlatayım, sana ben ömrümü verdim

Refah Torlak
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Sana Kavuşmaksa Eğer

“ SANA KAVUŞMAKSA EĞER “

Gecenin sessizliğini yırtarak yükselen
Martıların O canhıraş çığlıkları karışsada derinliklere
Yalnızlığımla başbaşayken, ıssız karanlığın içinde
Aldırmam, denizin O hırçın çırpınışına

Gözüm takılsada hiçmi hiç kulak asmam
Davetkârca raksetsede, kıvrak dalgalar
Yakamozlar ne kadar göz kırpsada, umursamam
Ama, mehtapla aldatırım seni, geceler boyu bakışarak

Karanlığa saplanırcasına ilerleyen O aydınlık yolun sonunda
Beliriverecekmişsin gibi beklerim, sabırla ve umutla
Gittiğin yerin geri dönülmez bir yol olduğunu bilsem ve
Her ne kadar kendimi aldatmış olsamda

Sensizliği kabullenemem asla, İşte, bende böyle avunurum
Çünkü ucunda, çünkü sonunda sen varsın, hayalde  olsa
Ne zaman sabahlasam onlarla, ve ne zaman, ne zaman
Birlikte gecelediğim deniz ve mehtap, birden kaybolsa

Adeta aç gözlerini dercesine karanlığa karışıp
Kaybolup gidiveren her şey, bu kez yüreğime saplanır
Güneşin doğuşuyla irkilerek kendime gelirim
Karanlığa saplanan O nurlu yol yok olduğunda

Denizin dibine inercesine dalar giderim derinlere
Karanlığın içinde, geceler boyu hep senin yanında
Soluğum tutuk, gözlerim kapalı ve hareketsiz
Sessiz sedasız, içinde bulunduğun O hali düşleyerek

Atlamak isterim tan yeri ağarmadan denizin göbeğine
Karanlığa gömülerek, denizin bağrına saplanırcasına
Tereddüt etmem eğer sonunda sen varsan, hele birde sonuç
Sana dokunmak, seni hissetmek, sana kavuşmaksa eğer

Refah Torlak
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Sanırdım Dünyada, Bir ben Birde Yar

“ SANIRDIM DÜNYADA BİR BEN BİRDE YAR “

Yeter artık yeter, Gücüm kalmadı
Ördü kader ağları, Beni salmadı
Koca bir ömür denir, Geldi gidiyor
Şu garip hayattan, Bir tat almadı

Koca bir ömür dedim, Bir nefes kadar
Dünya ne büyük ise, Bir O kadar dar
Sanırdım dünyada, Bir ben birde yar
O daracık mekânda, Bilsen neler var

RETOR

Refah Torlak
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Sanki Yüzsüz Şoparsınız /... Hicviye

“ SANKİ YÜZSÜZ ŞOPARSINIZ “ /... Hicviye

Müslümanlıktan söz eder, yolunuzdan saparsınız
Müslüman’a yakışmayan, her haltları yaparsınız
Ülkeyi talan ettirir, gözünüzü kaparsınız
Hülâsa menfaat için, siz put’a da taparsınız

İnsanlıktan da vazgeçip, Din imandan koparsınız
Din kisvesi altındayken, adeta leoparsınız
Ülkeyi terk etmek için, her an apar toparsınız
Hayallerle avutulan, sanki yüzsüz, şoparsınız

Refah Torlak  /  RETOR

Acaba kimdir? . pek zor bir soru değil galiba ama.! ...

Refah Torlak
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Sanma ki… Bil ki…

“ Sanma ki… & Bil ki… “

Dünyada sürprizler sanma ki azdır
Gel de şu kaderi tersine yazdır
Sitemler, isyanlar boşa avazdır
Tek çıkar yol bil ki Rabbe niyazdır

Refah TORLAK  /  Nam-ı Diğer: RETOR

Refah Torlak
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Sarhoş /... Akrostiş... (Sen Bilirmisin)

“ SARHOŞ “   /… Akrostiş
       (Sen Bilir misin)

Sen bilir misin sevgi sarhoşluğunu, bilir misin
Alnında yazmıyor ki hiç kimsenin bilebilir misin
Riyakâr bakışlarının farkına bile varamadan
Her şeyinle bağlandığın birinin gözünde bir hiç olduğunu bilmeden
Ona güvenmek, ondan ilgi gördüğünü zannetmek,
Şefkat beklemek nedir, sen bilir misin, sevgi sarhoşluğunu sen bilir misin

Dipnot:
Bu sevginin ilk akla gelen sevgiliye olabileceği gibi, Anne Baba’ya,
Kardeşe ve arkadaşa da olabileceğini unutmamak gerekir! ...

Refah Torlak
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Seçim Vaadlerine Atfen  /... Hicviye

“ SEÇİM VAADLERİNE ATFEN “  /… Hicviye

Aynası iş kişinin, lâfla peynir gemisi
Hiç bunlara bakmıyor seçmenin acemisi
Allah yolunda gibi, tembihleri emi’si
Hele seçimler geçsin, unutulur cemi’si

Gariban saf vatandaş, oyla olur hamisi
Hinlikle başa geçer, milletin haramisi
Onun cebinde gezer, Mescidiyle Camisi
Cahil zümre olmasa, okunmaz esamisi

Refah TORLAK  Nam-ı Diğer: RETOR
01. Haziran. 2011

Dipnot:
Seçimler yaklaşıyor...! ...
Her ne kadar millet geçim derdinde olsa da
Seçim de lâzım, neme lâzım da dememek lâzım.

' Dedik ama, Kim okudu, kim dinledi '
Sonuç ortada vatana millete Hayırlı olsun.

Refah Torlak
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Seçimi Kim Kazandı? ...! ...

“ SEÇİMİ KİM KAZANDI? ...! ... “

Çarşaf, çarşaf makale, okuyandı, yazandı
Kendince ahkâm kesip, güya ezber bozandı
Ona buna saldırıp, kudurandı, azandı
Kim peşin hüküm verdi, acep kimler sazandı

Bir bilmecem var size, seçimi kim kazandı…? ...! ...

Kimler hinlik peşinde, kimler kuyu kazandı
Erzak, kömür, parayla, sanki millet sazandı
Beyaz eşyayla seçmen, ağacında kozandı
Arada çürük çıkan, ara sıra bazan dı

Bir bilmecem var size, seçimi kim kazandı…? ...! ...

Sakın sanma sayende, rahat gezip tozandı
Sanma kazanan senin, cihat’ındı gaza’ndı
Konu edende bezmiş, garip Refah ozandı
Sandıklarda şaibe, kirli eller uzandı

Bir bilmecem var size, seçimi kim kazandı…? ...! ...

Ne asılsız suçlama, ne şüpheydi ne zandı
Naçizane bir tespit, mikrop gibi sızandı
Ne bilinçsiz oy veren, ne seçmene kızandı
Yüzdeler tutmasa da, Aziz Nesin kazandı

Şüphe yok bu seçimi, Aziz Nesin kazandı! ...

Refah Torlak  /  RETOR    02. 04. 2009

Refah Torlak
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Sehven mi? ... Şehven mi? ... /... YGS sınavındaki Şifre skandalının
Müsebbiplerine atfedilmiştir
SEHVEN Mİ? ... ŞEHVEN Mİ? ...

“ YGS Sınavındaki Şifre skandalının
             Müsebbiplerine atfedilmiştir ”

Ahlâksızlıklara boyun eğersen
Bunların her türlü hinliği sehven
Aslı sehven değil, bilin ki şehven
Peşkeşler meccanî satışlar ehven

Bir hinlik görürde, eğer ki dersen
Başına gelenler, meğerki yersen
Her bir imkânını önüne sersen
Asla yaranılmaz kendini versen

Koyunluk yakışır bana da dersen
Kavalın peşinden, koşup gidersen
Bunca yolsuzlukta kaynarda yersen
Umurum da olmaz, bil ki gebersen

Refah TORLAK  /  Nam-ı diğer: RETOR
14. Nisan. 2011

DİPNOT: Aslında ağzının suyu akarak şehven de…! … Açıkça söyleyemiyorlar
 “ Yani sehven dedikleri şehven ” yani, o da şifreli. Eee şehvet ve doyumsuzluk her şeyi
yaptırır &#61514; : :))

YGS’ de şifre kurnazlığı indir bindir gündeme oturdu YGS’nin açılımını “Yüksek Öğretime
Geçiş” sınavı mı sanırsınız
Esasen adı üstünde ve doğrusu “Yandaş Geçirme Sınavıdır” adamlar kriptoloji uzmanı
olmuş onu bile şifrelemişler &#61514; : :))
Medyada gördüğüm, okuduğum kadarıyla tabiî ki (Daha önceleri çözülmeyen neler
döndüyse bilemiyoruz)    o da Allah’a havale

Öylesine yoğun bir yolsuzluk trafiği var ki gözden kaçanların haddi hesabı yok arada
yakalananlarda işte böyle sehven oluveriyor.
Her hinlik bir öncekinin önüne geçtiğinden takip etmekte zorlanılıyor ve tabiî ki çokları
da gözden kaçıyor özde ve asıl taktikleri bu  Dedikleri de kulağıma geldi ve duydum,
ben Taraf değil, Bitaraf’ım ama benimde kulağım var ve zaten Bertaraf’lardanım.
Kim yada kimler sebep olup hükümeti şaibe altında bırakıyorsa Allah cezasını versin ve
varsa…! … Dilerim onlarda gebersin.

EN DİPNOT:
“ Yanlış algılanmaması için açıklamadır “

Bazı kelimeler yeri geldikçe yalnızca kafiye için kullanılmıştır.
Ben şahsen kimseyi suçlamak, itham etmek niyetinde değilim,
Şöyle ki, bütün vatandaşlar gibi medyada yer alan iddialara ve
Milletvekillerinin tartışmalarında sunduğu bazı belgelere göre
Herkesin bildiği ve duyduğu kadarıyla gelişmelerden yola çıkarak
Oluşturduğum bir çalışmadır, asla kimseyi hedef almaz ve zaten,
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Kendi üstüne almayanlar dikkate de almaz, yarası olanlar gocunur.

Ayrıca: Böyle yolsuzluklara ve olumsuzluklara çanak tutanlar
Müslüman olamayacağına göre Müslüman kardeşlerimin
Alınmasına da gerek yoktur. Tabiî ki sahte Müslümanlığa soyunup,
İnançları sömürmek, kullanmak isteyenler de olabilir ve varsa…! …
Demek ki inançları da yoktur, dolayısıyla inancı olmayanların
Allah korkusu da olamayacağına göre onlar açısından mesele yoktur.

Bilinsin ki asılsız yolsuzluk iddiaları ve şayia çıkaranlar varsa.
Şüphesiz onlarda Allah’a havale. Biz her zaman tarafsız, objektifiz.
Doğru ve dürüst insanlar her zaman başımızın tacıdır.

Yanlışa düşenlerdendir kaygılarımız
Doğru, dürüst insanlara saygılarımız

Serbest yazar  /  RETOR  14. Nisan. 2011

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::

Refah Torlak
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Sel Felâketi  /... Ağır Bedel

SEL FELÂKETİ  /… Ağır Bedel

Rant parkları su doldu, sorumlular kayboldu
Suçtan sıyrılmak için, sebepleri pek boldu
Müsebbipler kurtulur, olan garibe oldu
Millet çaresizlikten, saçın başını yoldu

Ülkem kimlere kaldı, sen gelde böyle yüksel
Onca mal mülkle canı, aldı gitti azgın sel
Başta siyasetçinin, başı değil beyni kel
Üstlenilir milletçe, ödenir ağır bedel

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot:
2009’da Ülkemizde yaşanan sel felâketlerinde
Siyasetçilerin yanlış tutumları yüzünden
Yaşanan olumsuzluklar sonucu kaybettiğimiz
İnsanlarımız ve kurtulan vatandaşlarımızın çektiği acılar unutulabilir mi? .
evet mal kaybı belki yerine gelebilir ancak, ya giden canlar! ...

Refah Torlak
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Sen Coşkulu Kâbusum

“ SEN COŞKULU KÂBUSUM “

Aklıma her gelişinde, havalanırım birden
Sana doğru uçarım, ayağım kesilir yerden
Coşkuyla havalanır, hüsranla dönerim ben
Hasretle sana doğru, uçtuğum her seferden
***           ***           ***
Kâbuslar basar inlerim, hep sıçrar uyanırım
Sele kapılmışçasına, sırılsıklamım terden
Uykular haram olur, umutlarım kaybolur
Tarif edemem halimi, beter olur beterden
***           ***           ***
Sana bağlanalı ben, vazgeçtim bilsen nelerden
Kabûllenmek zorda olsa, yaşanan gerçeklerden
Yokluğuna alışamam, yüreğimde kor olur
Değiştirmek imkânsız, kaçılmıyor kaderden

Refah Torlak
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Sen Gel, Gel Yine /... Şarkı Sözü

“  SEN GEL GEL YİNE  “

Şarkılar yazılmış, hep aşk üstüne
Bilmem kader bana, hepmi küstü ne
Muhtacım ben inan, senin sevgine
Düşümde olsanda, sen gel, gel yine
Hayâlde olsanda sen gel, gel yine
              ***       ***       ***
Aklıma geldikçe, içim sızlıyor
Kalbim ağlasada, dilim gizliyor
Kader mani ama, gönül özlüyor
Düşümde olsanda, sen gel, gel yine
Hayâlde olsanda, sen gel, gel yine
             ***       ***       ***
Çocukluk aşkıymış, seni unutmuş
Onu çok seviyor, şimdi mutluymuş
Yalandır duysanda, sen gel, gel yine
Düşümde olsanda, sen gel, gel yine
Hayâlde olsanda, sen gel, gel yine

Refah Torlak
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Sen Nasıl Vatanseversin /... Hicviye

“ SEN NASIL VATANSEVER'SİN “

Rahat dersin, huzur dersin, iyi bir gelir istersin
Ne bir meslek edinmeye, ne çalışmaya gayret edersin
Şu haline bakılırsa, her düşkünden betersin
Ama ne bir söz söyletirsin, nede minnet edersin
***           ***           ***
Ortada bir asalak, beleş geçinir gidersin
Bir işim yok, açım dersin, İş verilir red edersin
Her ne iş olursa olsun, ne beğenir, ne gidersin
Hiç bir işi beğenmezsin, anca dağda koyun güdersin
***           ***           ***
Nimetlerini kullanır, bu toprakları çiğnersin
Bir baltaya sap olmadan avare boşta gezersin
Sözde memleketini seversin, orda burda hep översin
Menfaatine ters bir şey olsa, ilk önce sen söversin
***           ***           ***
Ne doğru yolu bulur, nede nasihat dinlersin
Duygu sömürü ustası, İnim, inim inlersin
Herkesten merhamet dilersin, kendin beddua edersin
Eğer bir elinden gelse, cümle alemi döversin
***           ***           ***
Kendini hiç kullandırmaz, kullanmayı pek seversin
İnsana bir ihtiyaç olsa, hemen orayı terk edersin
Ne bir kula teşekkür eder, ne Allah’a şükredersin
Ne diyeyim daha sana, Allah müstahakkını versin
***           ***           ***
Bir beleş dağıtım olsa, en önde sen gidersin
Eline bir fırsat geçse, düşmanla birlik edersin
Belki asker kaçağısın, ama milliyetçiyim dersin
Söyle bana be hey ahmak, sen bu ülkeyi nasıl seversin
***           ***           ***
Orda burda ahkâm keser, ülkemi severim dersin
İnsanlığın yüz karası, sen düşmandanda betersin
Yapılacak çok iş varken, sen ısrarla red edersin
Çalışırsan faydalısın, sen nasıl vatanseversin

Refah Torlak
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Sen Ne Dersin Be Kefere /... (Bir zamanlar Gündemdi, İronik Hicviyeler - 8)

“ SEN NE DERSİN BE KEFERE “

Ne kadar çok oyun olsa, tüm sülâlen soyun olsa
Bu milleti kandıramaz, derya aklın boyun olsa

Sen ne dersin be kefere, ihtiyaçmı var nefere
Burda kansız bulamazsın, defol git başka sefere

Türkiyeyi sanma çiftlik, sizde, daha çok var tiftik
Bize sökmez böyle taktik, yeter size bu didaktik

Refah Torlak
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Sen Olsaydın

Sevgimizi, aşkımızı, her şeyleri hiçe saydın
Sökeyim gör yüreğimi, işte sen tam oradaydın
Nice sözler vermiştin sen, peki şimdi neden caydın
Yaşamayı istermiydin, ne yapardın, sen olsaydın

RETOR

Refah Torlak
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Sen Söyle Efendine..! ../... Hicviye

©
         “ SEN SÖYLE EFENDİNE “.../...Hicviye

Müslüman’ız derler de, gölge düşürür din’e
Monarşiyi de geçti, lâf söyletmez kendine

Nedense öylesine, gömülmüşler ki kin’e
Ülkeyi talan etti,  yatışamadı yine

Böylesi dost! ... başına, görev alan kabine
Değil meclis içine, yakışmaz dağda in’e

İstisnalar kaide, inan ki bozmaz yine
Üç beş tane karışmış, biraz gelse kendine

İnsanlığa kapalı, kapı açsın bendine
Bizleri pek duymuyor, sen söyle efendine

Refah TORLAK  /  RETOR    15 Haziran 2009

Refah Torlak
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Sende Bir Yalan olursun /... Şarkı Sözü

' SENDE BİR YALAN OLURSUN “

Belki bugün, belki yarın, belkide çok, çok ilerde
Ya çocukluk, ya yaşlılık, belki gençlikte askerde
Beklemediğin bir anda, yapışır yakana ecel de
Çaresiz teslim olursun, her şeylerden vaz geçerde

Yer gökte, derya denizde, bilinemezki hiç nerde
Seninde bir sebebin olur, ya düşüp çaresiz derde
Ya yatarken, ya seferde, ama mutlaka bir yerde
Sende bir  yalan olursun, bu dünyayı terk ederde

Refah Torlak
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Sende Gidersin /... Hicviye

“ SENDE GİDERSİN “   (Hicviye)

Olsanda bir derya, ırmak bir nehir
Sonunda su gibi, akıp gidersin
Sanki bir an gibi, sen bu aleme
Şöyle bir uzaktan bakıp gidersin

Esen rüzgâr olsan, bora, fırtına
Bir şimşek olsanda çakıp gidersin
Olsanda bir Karun, sultan Süleyman
Varını yoğunu, bırakıp gidersin

İyi yada kötü sen, amellerinle
Belki nicelerini, yakıp gidersin
Ne dostun, ne hasmın olur yanında
Azraili koluna, takıp gidersin

Refah Torlak
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Sendemi Kabahat, Bendemi Bilmem /... Türkü

“ SENDEMİ KABAHAT
                       BENDEMİ BİLMEM “©

Aşk derler inanmaz, sözde aldanmazdım 
Gün gelirde bende, severim sanmazdım... / 2
                ***           ***           ***
Sendemi kabahat, bendemi bilmem......
Bundan böyle inan, kimseye gülmem......
Sendemi kabahat, bendemi bilmem......
Allah şahidimdir, kimseye gülmem..........
               ***           ***           ***
Güzeller umurumda... olmazdı sanırım...
Bilmemki kendimi, ben nasıl... tanırım......
O eski halimden, şimdi utanırım...............
Sözüme uğradım, şimdi utanırım...............

Refah Torlak
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Sendemi Minik Kuşum

“  SENDEMİ MİNİK KUŞUM  “

Sendemi kanatlandın minik kuşum, sendemi, sendemi uçtun
Daha dün yarım yamalak baba derdin, minicik, bir avuçtun
Bebeğinle oynardın, okula dün başladın, alfabeyle boğuştun
Ne çabuk geçti yıllarda, ne çabuk, bu günlere kavuştun
                          * * *           * * *           * * *
Tabii yavrum, tabi Servi’m, haklısın, bu hayatın gereği
Belliki ben büyütemedim halâ, gönlümdeki bebeği
Bilemezsin yavrucum, anlarsın sen ilerde, nedir evin direği
Öyle birden kolay değil, kaldırmıyor, ana baba yüreği
                         * * *           * * *           * * *
Yeterki konduğun dallar, kökünden sağlam olsun
Ömür boyu kırılmasın, ne senin, ne hayatın ağırlığıyla
Ne incitsin seni bir an, nede, kanatlarını yolsun
Yıpratmasın seni, karartmasın geleceğini, insani sağırlığıyla
                        * * *           * * *           * * *
Yüce Rabbim bir yuvayı, ezelden uygun görmüş insana
Ne kadar kopamasamda, gönlüm, mutluluğundan yana
Yeterki seçimin doğru olsun, bakma sen bu babana
Hem biliyormusun, bembeyaz bir gelinlik, nede yakışır sana

Refah Torlak
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Seni Kedi, Seni Kedi, Yırtıcı Zalim /... Hareketli Fantezi Şarkı

“ SENİ KEDİ, SENİ KEDİ, YIRTICI ZALİM “

Gözünü aç, beni dinle
Her şey bitecek seninle
Bu son fırsat, bu son şansın
Hayret, sen nasıl insansın
Söyle, sen nasıl insansın................. / 2
          ***       ***       ***
Aaahhh.................................//  MEYAN
Seni gidi seni gidi seni gidi seni gidi
...............................USLANMAZ HAİN
Aaahhh..................................................
Seni kedi seni kedi seni kedi seni kedi
.........................................YIRTICI ZALİM
          ***       ***       ***
Olmaz dersin, bir gün olur
Suçlar, cezasını bulur
Çıkar elbet birer, birer
Sanma ki yanına kalır
          ***       ***       ***
Aaahhh.................................................
Seni gidi seni gidi seni gidi seni gidi
...............................USLANMAZ HAİN
Aaahhh...................................
Seni kedi seni kedi seni kedi seni kedi
..........................................YIRTICI ZALİM

Refah Torlak
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Seni Yobaz Hokkabaz /... Hicviye

“ SENİ YOBAZ HOKKABAZ “

Hinlik gıybet hep sende, ulemalık satarsın
Söylemlerin uyuşmaz, battıkça da batarsın
Medet uman milleti, birbirine katarsın
Üç kuruş menfaate, bin bir takla atarsın

Nasıl güvenir insan, nasıl alır seni baz
Seni zındık beynamaz, seni yobaz hokkabaz

Din imandan dem vurup, ona buna çatarsın
Allah’tan korkmaz mısın, nasıl rahat yatarsın
Menfaate açıksın, ne gelirse yutarsın
Ne bir hayır işlersin, ne sözünü tutarsın

Nasıl güvenir insan, nasıl alır seni baz
Seni zındık beynamaz, seni yobaz hokkabaz

İsteyene üfürük, isteyene muska yaz
Meleklerin, cinlerin, etmezler mi hiç ikaz! ..
Allah yolunda görün, hiç durmadan kuyu kaz
Saf temiz insanları, aldattıkça al sen haz

Nasıl güvenir insan, nasıl alır seni baz
Seni zındık beynamaz, seni yobaz hokkabaz

Boşa yatıp kalkanlar, bil ki Müslüman olmaz
Nafile icraatla, amel defteri dolmaz
İşlediğin günahlar, sanır mısın kaydolmaz
Gösterişlik sakalı, şu millet neden yolmaz

Nasıl güvenir insan, nasıl alır seni baz
Seni zındık beynamaz, seni yobaz hokkabaz

Seni Allah’tan korkmaz, seni kuldan utanmaz
İnançtan bahsedersin, günahların yıkanmaz
Sen nasıl Müslümansın, günahtan hiç sakınmaz
Yandaşlarında cambaz, ört bas eder yakınmaz

Nasıl güvenir insan, nasıl alır seni baz
Seni zındık beynamaz, seni yobaz hokkabaz

Çevrende mi toplandı, nerde varsa düzenbaz
Torununu okşarken, nasıl alıyorsun haz! ...
Senin vicdanında mı, beyninde midir araz
Bu nasıl insanlıktır, yüzün kızarmaz biraz

Nasıl güvenir insan, nasıl alır seni baz
Seni zındık beynamaz, seni yobaz hokkabaz

Çok az zamanın kalmış, ister saldır ister az
Sübyancılıktan vazgeç, git artık kabrini kaz
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Tüm rezillik ortada, yandaşların dokunmaz
Bil ki senin ardından, fatiha da okunmaz

Nasıl güvenir insan, nasıl alır seni baz
Seni zındık beynamaz, seni yobaz hokkabaz

Refah TORLAK  /  RETOR

Bu tiplerden aramızda dolaşan öyle çok var ki,
Sakallı yada sakalsız, en bariz örneğide malûm olduğu üzere,
Dinci! .. yazar Sn.! .. Hüseyin ÜZMEZ hani o herkesi şok eden ve üzen Üzmez
Bilhassa son bölümler özellikle Sn.! . sübyancının kendisine atfedilmiştir.

Refah Torlak
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Senin Gerçek Yüzün Budur /... Hicivkâr Zılgıt

“ SENİN GERÇEK YÜZÜN BUDUR “   (Zılgıt)

Terör estir saldır, kır dök, vur, kudur soysuz şerefsiz kudur
Ha dünyanın öbür ucu, ha yanındaki komşundur
Ne kadar kamufle etsende, senin gerçek yüzün budur

Süsle şerefsizliğini, şirin görün, allan pullan
Kanı bozuk cahil çoktur, kullan salakları kullan
Onu bunu yönlendirme, önce sen kendin akıllan

Sana yandaş olanlar, Türkmü sanırsın sen ulan
Sizin temeliniz belli, git hayâlperestlere sulan
Bu yollarda leş olmuştur, aldanıp belâyı bulan

Acısı var hazmedemez, gerçekleri ganki bilmez
Asil kana girmez mikrop, Türk damara zerk edilmez
Türk olmanın farkı budur, bizde vatan terk edilmez

İçe işlemiş namertlik, aklı fikri hep pusudur
Alıştık, kanıksadık artık, hayâl kurar, taşlar durur
Hepsi bir, bir boşa gider, çünkü dipsiz bir kuyudur

Söyledik ya alışkınız, sanki ekmeği, suyudur
Fırsat buldukça sergiler, düşmanlarımızın huyudur
Bu milleti engelleyen, sabırdır ve sağduyudur

Sabrın sonu selâmettir, gün gelir bir güneş doğar
Sabrı taşarsa şahlanır, sanma boşa telâşlanır
Sabırla bekleyen bu millet, topunuzu birden boğar

Refah Torlak
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Senin Gönlün Kaç Yataklı

“ SENİN GÖNLÜN KAÇ YATAKLI “

Eski halin ne güzeldi, geleceği mutlu düşler
Heyecanla hayallerle, buluşurduk  gizli  saklı
Neden böyle değiştin ki, ne bu halin ne bu tavrın
Dilin başka, gerçek farklı, gerçek başka, dilin farklı

Ne oldu ki ne değişti ne olursun söyle bana
Kimin şu tavrı riyakâr, kimin yüreği pasaklı
Hangimiz sözüne sadık, hangimiz sözünde durmaz,
Sen mi yoksa bilmem ben mi, bilemem ki ben kim haklı

Anılarla avunurum, aşkımızı savunurum
Giren asla çıkamıyor, senin sinende bataklı
Ne olursun kes sesini, konuştukça batıyorsun
Seni yanlış mı tanıdım, senin gönlün kaç yataklı

Refah TORLAK  /  RETOR

Refah Torlak
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Senle Dostluk Haramda

“ SENLE DOSTLUK HARAMDA “

Sabrın sonu selâmet, sen sırtımda daramda
Olurda imdat desem, tuz olursun yaramda
Her tavrın riyakârlık, senin gözün paramda
Benim bahtım karalı, payın vardır karamda

Ben nelere göz yumdum, senle dostluk haramda

Seslensem de hiç tınmaz, o en mağdur sıramda
Yerinden kımıldamaz, derki hele varam da
Böyle dostum var iken, sirke olur şıramda
Ah ne sözler geldi de, düğümlendi şuramda

Ben nelere göz yumdum, senle dostluk haramda

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot:  Dost kazığı yiyenler adına, dost’a kazık atanlara atfedilmiştir.

Refah Torlak
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Sensiz Olduğum Zamanlar /... Türkü

“ SENSİZ OLDUĞUM ZAMANLAR “

Akşam olur....... kandil söner........
Gönlüme dolar.... gam keder.......
Kurduğum hayâller... düşler........
Yas figâna..... döner, döner.........
Döner............ döner.....vay...........
***       ***       ***
Çökmüş başıma dumanlar..........
Sensiz olduğum zamanlar...........
Gözyaşlarım..... durmaz.. akar.....
O azgın sellere.............. döner.....
Döner........... döner...... vay..........

Refah Torlak
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Sensiz Seneler /... Şarkı Sözü

“ SENSİZ SENELER “

Ayrılamam derken bir an
Sensiz geçti bu seneler
Tutmadı kendime ahım
Uçup gitti birer, birer
***       ***       ***
Acı tatlı tüm anılar
İyi kötü güzel günler
Nasıl sildi bu seneler
Unutuldu birer, birer
***       ***       ***
Ebedi denilen eser
O hatıra ki resimler
Sebep oldu bu seneler
Solup gitti birer, birer
***       ***       ***
Beklenilen O mutluluk
Yarım kalan tüm ümit'ler
Çöktü O yüce temel
Toprak oldu birer, birer

Refah Torlak
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Sensiz Yıllar /... Türkü

“ SENSİZ YILLAR “

Kolaymı geçer sensiz, kolaymı sensiz yıllar
Belki vakti değil ama, bak başladı beyazlıklar
Henüz vakti değil ama, düştü saça şimdi aklar
***       ***       ***
Bekle dedim beklemedin, sırrımızı saklamadın
Gerçek sevgi bende idi, benim gönlüm sende idi
Neden beni anlamadın, neden beni anlamadın
***       ***       ***
Ah ah......... ah ah çekmek yok.............. // NAKARAT
Vah vah....... vah vah demek yok..........
Ahlar vahlar, dert anlatır.........................
Benim derdim bunlardan çok................

Refah Torlak
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Sesimi Duyan Varmı...? ..! ! ... /... Şiirleştirilmiş İbretlik Bir Öykü

“ SESİMİ DUYAN VARMI “   (İbretlik bir öykü)

                        Oturmuş günün yorgunluğuyla haberleri izliyorum
                        Alışık olduğumuz gibi her an tedirgin, her an huzursuz
                        İstanbul için bilinen felâket bekleyişi var ya
                        Ülkemizde defalarca yaşanmış ve de yaşanan
                        Hani O yüreğimiz ağzımızda yılgıyla kanıksadığımız
                        Burnumuzun direği sızlayarak hep anımsadığımız

                        Evet, böyle haberleri olağan kılıyor bu alışılmışlık
                        Ne kadar acı, ne kadar burukta olsa

                       Ve her zamanki gibi çokları, yine sallandı bir yerler
                       Şurada deprem olmuş vah, vah derler geçerler

                      Olağan bir hal gibi, yine öyle bir haberi izlerken
                      İçimi acıtan o vahim Görüntüler bir, bir geldi ekrana
                      Aman Ya-Rabbim yine evler mezar olmuş, nice çaresiz cana
                      Böylesi manzara dokunmaz mı insan olan insana

                      Bir anda buz kesildim, dondum ve kaldım
                      Soluğum kesildi, beynim uyuştu sanki, derine daldım
                      Soğuk terler süzüldü bedenimden bir üşüdüm bir bunaldım

                      Elimde bir bardak sıcak çay, ama, bir türlü gitmiyor
                      Hiç bir tat alamam, olsada demli
                      Boğazım düğüm, düğüm gözlerim nemli
                      Orada yanan canmı, yoksa, çaymı önemli

                      Gitmedi elim ağzıma, bir yudum almadım, diyemem tattım
                      Bir anda bardağı fırlattım attım, ne göz kapattım, ne bir an yattım

                      O anda her şeyi, sanki terk ettim
                      Aldım kalemi elime, sabahı sabah ettim
                      Bu satırları kilometrelerce uzakta yazıyorum
                      Ama gönlüm felâketin tam göbeğinde, yüreğim enkaz altında
                      Tüm benliğimle, adeta, enkazı kazıyorum

                      Kulaklarım yakarışlarla inlemelerle çocuk çığlıklarıyla dolu
                      Çaresiz ve ürkek bakışlar bağrıma saplanıyor
                      Gördükçe, umutla umutsuzluğa uzanan elleri
                      Görmez olası gözlerim gördükçe, ciğerim yanıyor
                      Sanki, sanki toprağı kazarmışçasına ellerim kanıyor

                      Bir şeyler yapamamaktan oralara Yetişememekten
                      Kahrediyorum imkânsızlığa, çaresizliğe, yetersizliğe
                      Birileri eğilmiş enkaza sesleniyor, sesimi duyan varmı
                      Evet, candan ve yürekten bir sesleniş ama ne çare

                      O enkazda belkide canhıraş bağırmak isteyenler var
                      Duysada gücü tükenen, sesi çıkmayan, çıkamayan
                      Sabırla bekleyen, dayanmaya çalışan, umutları solmayan
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                      Peki, kulağı duymayan varmıdır, ya duyacak halde olmayan..! ..
                      Duysa da konuşamayan, ya da konuşacak konumda olmayan!

                      Haykırmak geliyor içimden, bende bağırmak istiyorum
                      Neredesiniz, neredesiniz öğünen teknoloji devleri
                      Ellerlemi kaldırsın insanlar, bu enkazı, blokları evleri
                      Şu yarışa dönen teknoloji çağında, bumudur arama
                      Bumudur, yalnızca bumudur, araç gereç imkân sağlama

                      Define aramak için metal ve altın dedektörleri
                      İcat edip gün, gün geliştirenlerede sesleniyorum

                      Toprak altında define tespit ettiğiniz bir anmı
                      Enkaz altında yaşam mücadelesi veren insanmı..! ..
                      Tonlarcada olsa altın bulup çıkardığınız anmı
                      Bir tekte olsa enkaz altından çıkarılacak canmı..! ..

                      Hangisi daha önemli, hangisi daha değerli acaba
                      Vicdan terazisinde tartmaya değmezmi bu çaba...? ..

                      Böylesi bir felakette ne kadar doğrudur
                      Yalnızca insan gücüne, ilkelliğe umut bağlama
                      Yeter artık bedenim köz, köz oldu yeter dağlama
                      Erkekler ağlamazmış, erkeklik gururuymuş
                      Neymiş, kırılırmış onuruymuş, gelde, gelde ağlama

                      Sesimi duyan var mı diye bağırıyor birileri
                      Bağırıyor, umutsuzluğa doğru, umutla..........
                      Peki, peki ya benim sesimi duyan var mı...? ..! ! ....
                      Varmı...? ..! ... SESİMİ DUYAN VARMI.........? .......

Refah Torlak
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Sevda Benim Her Şeyim, Kısrağımdır, Tayımdır

“ SEVDA BENİM HER ŞEYİM,
               KISRAĞIMDIR, TAYIMDIR “

Bana haşarat derdin, belki basıp geçtiğin
O kaldırım taşının, hemen altındayımdır
Ben yüreğine sinmiş, belki beynine girmiş
Bil düşüncelerinin, senin çarkındayımdır

Hep erteler durursun, yerden yere vurursun
Sen anlamaz sanırsın, bense farkındayımdır

Aylar umutla geçti, seni bekledim durdum
Bir ay dedin sadece, bu kaçıncı ayımdır
Yazılmış ki çekerim, alnımın yazısısın
Herkesin var nasibi, hasret benim payımdır

Sadağın da okum hem, oku atan yayımdır
Sevda benim her şeyim, kısrağımdır, tayımdır

Uzaklarda sanırsın, bense yanındayımdır
Gönlüm hep senle dolu, hep sana arkayımdır
O soğuk gecelerde, sırtında hırkayımdır
Gün saymakla tükenmez, bu kaçıncı sayımdır

Sen şövale başında, elinde fırçayımdır
Hayalim bardağında, yudum, yudum çayımdır

Refah TORLAK  /  RETOR
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Sevda Harbesi

“ SEVDA HARBESİ “

Öyle dertler sardı ki, sanki amansız
Gönül bağımdan yıktı, beni imansız

Beklenmeyen bir anda, birden apansız
Tuzağa düşürüldüm, hem de kapansız

Saplandı yüreğime, sevda harbesi
Yerle bir etti beni, güçlü darbesi

Haykırmak istiyorken, kesti nefesi
Çaresiz şu kalbimin duyulmaz sesi

Refah TORLAK  /  RETOR

Harbe = Kısa mızrak
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Sevdanın Fendi

“ SEVDANIN FENDİ “

                                      Hani nerde eski halin, ulaşılmazlığın
                                      Hani O gururlu, mağrur efendi
                                      Ne bir taviz veren, ne boyun bükendi
                                      O haşin ben artık, bitti tükendi
                                      Her aşkta söylenen, sevdanın fendi
                                      Bak işte sonunda, benide yendi

Refah Torlak
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Sevdiğim Öldü /... Fantezi Formda POP Tarzında Hareketli ve Dramatik bir
Şarkı
“ SEVDİĞİM ÖLDÜ “

Dertliyim Ya-Rab çok derin çok yaram...... / 2
Bu derdi kimlere nasıl anlatam........... / 2... (2)
           ***           ***           ***
Öldü.......... öldü...........  sevdiğim öldü........
Hayatta tek varlık, her şeyim öldü..............
Dünyam çok karardı umudum söndü..........
Ah nidem, vah nidem,  yar nidem öldü...../ 2
          ***           ***           ***
Yaşamam anlamsız artık dünyada.....
Ya onu geri ver beni al yada...............
Duy beni Allah’ım bak şu feryada.......
Yaşayıp neylerim ben bu dünyada......
Onsuzum neylerim ben bu dünyada....

Refah Torlak
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Sevenlerime /... Nasihat...! ...

“ SEVENLERİME “    (Nasihat...! ..)

Artık özlemeyeceğim, ana babamı, dedemi
Ziyarete gider sayın, yinemi demeyin emi
Baş ucumda ağaç olsun, ihmâl etmeyin gölgemi
Gelmeniz seyrek olsada, temiz tutun hep bölgemi

Yaş ne kadar geçkin olsa, vakitsiz battı bu gemi
Mutlakaki olacaktır, silin O biriken nemi
Unutmayın gözlerimi, açık kalmasınlar emi
Kesilen nasibinemi, tükenmeyen derdinemi

Kendinizi kaptırmayın, üzmek istemem kimsemi
İnanınki vakit kısa, değerlendirin siz emi
Yalnızlıkla geçti zaman, sonsuzluktada yinemi
Sadık yarim toprak sarsın, boş bırakmayın sinemi

Size emanetim olsun, incitmeyin özlerimi
Hatırlayın örnek alın, yalnız müşfik sözlerimi
Sizler sevecen olunda, söndürün şu közlerimi
Önem verin siz neyemi, saygıyamı sevgiyemi

Ama bugün ama yarın, tükenir dünya mesaim
Malûm baki değil dünya, ben göçerim sizler kaim
Göreviniz orda bitsin, her kim varsa cemaatim
Zehir etmeyin hayatı, yasınız kalmasın daim

Son görevdir tabi olur, olur ama orda kalır
Kalanlarsa devam eder, soluk alır ve ders alır
Kendinizi zorlamayın, yürekleri korlamayın
Gelmez diye kimseleri, sakın ola  horlamayın

Fatihada anın yeter, başka zaman hiç gerekmez
Kimine ızdırap gelir, kimi çeker, kimi çekmez
Seni üzecekse hele, asla anma hayatını yaşa
Zaman çabuk doluyor, dönmek mümkün değil başa

RETOR

Dip  Not  /
Sesimi duyamasanda, eğer sözlerime değer veriyorsan
Geçmişi ve beni yalnızca fatiha okurken hatırla
Beni hatırlamak seni üzecekse, yaşamını olumsuz etkileyecekse
Aklına bile getirme ve asla anma
Yalnızca  Dua okuduğun ve okumak istediğin zamanlarda hatırla yeter
Başka zamanlarda ise, arkana bakmadan yürü, hep önüne bak
Çünkü, sen yürümesende zaman durmuyor ve koşarak gidiyor
Zamana ayak uydur ama boş değil, hep değerlendirerek geçir
Allah’ın bahşettiği hayatını dolu, dolu bütün nimetleriyle yaşa.
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevenlerine Dua /... Tasavvufi

“ SEVENLERİNE DUA “

Sakınıpta haramdan, haris, insan nefsini
Ne kadar cazip olsa, terk eyleyip hepsini

Bir tek Allah yolunda, Adayıpta cismini
Dilinden düşürmeyen, doksan dokuz ismini

Rabbim sevenlerini, kem gözlerden saklasın
Her tür olumsuzluğa, men etsin yasaklasın

İtaatkâr, secdekâr, O sadık kullarının
Bütün günahlarını, affetsinde Aklasın

Refah Torlak
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Sevginin Gerçek Sahibi, Sevgiyi Yaşayandır /... Şarkı Sözü

“ SEVGİNİN GERÇEK SAHİBİ SEVGİYİ YAŞAYAN'DIR “

                            Seni gördüğüm zaman, inan en mutlu andır
                            O eşsiz cemaline, hasret kaldım çoktandır

                            Senin bedeninde can, şu yürekte canandır
                            Seviyorum diyorsun, öyleyse gel inandır

                            Riya varsa sözünde, git başkasını kandır
                            Yeter oynadığın rol, şu kulda bir insandır

                            Gerçekten seven insan, yüreğini açandır
                            Ne alçaltıp hor gören, nede senden kaçandır

                            Benim sevgimde gerçek, hak etmedim diyorsan
                            Sende aç yüreğini, haydi gelde utandır

                            Belli et hislerini, uyuyorsa uyandır
                            Samimi olan hisler, sevgiyi dokuyandır

                            Ne hissedip söyleyen, ne gören, ne duyandır
                            Ne hayâlle düşleyen, ne yazan, okuyandır

                            Sevginin gerçek sahibi, sevgiyi yaşayandır
                            Karşılıklı sevgiler, takdirede şayandır

Refah Torlak
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Sevgisiz Geçen Yıllar

“ SEVGİSİZ GEÇEN YILLAR “

En verimli çağımda, harcadım on bir sene
Bin bir yolu denedim, ulaşmadım sevgine

Çok zor günler geçirdim, pes etmedim ben yine
Kendimde bilemedim, nasıl geldim bu güne

Yapacak şey kalmadı, ne yaptımsa olmadı
Çok çıkar yol aradım, çare beni bulmadı

Aşk meyvesi sanmıştım, minik iki yavruyu
Sevgisiz geçen yıllar, sildi yüce duyguyu

Refah Torlak
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Sevme Sakın Vefasızı /... Şarkı Sözü

“ SEVME SAKIN VEFASIZI “

Öyle içten sevme sakın
Sevme sakın vefasızı 
Çalar gider yüreğini
Dönmez geri kalp hırsızı
Vermez geri kalp hırsızı

Sever gibi görünürde
Sevme... unutur.................
Sevme... unutulursun........
Sevme... unutur.................
Sevme... unutulursun........

O gönlünü çalasıya
Her hallere bürünür
Saf kalbini çalasıya
Sever gibi de görünür

Sever gibi görünürde
Sevme... unutur...............
Sevme... unutulursun......
Sevme... unutur..............
Sevme... unutulursun......

Refah Torlak
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Sevmek bir başka güzel, Sevilmek başka

' SEVMEK BAŞKA GÜZEL, SEVİLMEK BAŞKA

Sevmek bir başka güzel, sevilmek başka
Böyle olunca zaten, doyulmaz aşka
Her seven karşılığın, görse de keşke
Coşkulu duygular hep, katılsa meşke

Seven gönül sevilse, kalpler birleşse
Karanlığı yok eder, doğan güneşse
Mutlulukla harlanır, yanan ateşse
Yeşerir meyve verir, uygun bir eşse

RETOR
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Sevmektende Yoruldum /... Şarkı Sözü

“ SEVMEKTENDE YORULDUM “

Sabrettim ben bunca yıl
Bekledim yana, yana
Boş geçmedi bir günüm
Ağladım kana, kana
          ***       ***                             
Vefasız yar, zalim yar
Son haykırışım sana
Ümit verip bekletme
Bırak yada dön bana
         ***       ***
Ben ne aradım sen de
Bak sonuçta ne buldum
En güzel günlerimde
Hayâlinle avundum
         ***       ***
Her görenden nasihat
Bin dinledim, bir sordum
Hep hayâl dünyasında
Sevmektende yoruldum

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Seyrek Şubat'lar Gibi

“ SEYREK ŞUBAT'LAR GİBİ “

Saniyeleri dakikalar, dakikaları saatler, saatleri günlerle
Günleri haftalar, haftaları aylar, ayları yıllarla  topladım

Bulduğum mutluluk kırıntılarıyla süsledim geçen ömrümü

Yıllardan yılları çıkardım, aylara böldüm
Ayları haftalara, haftaları günlere kaldı elde bir

Kalan mutlu küsuratlarla yetindim, seyrek şubatlar gibi

Yılları yıllardan çıkardım, elde var sıfır

Her tebessümün altında bir hüzün
Her gülüşümün ardında acılı bir burukluk yaşıyorum artık

Refah Torlak
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Sıra Eşek Gribinde  /... Hicviye

“ SIRA EŞEK GRİBİNDE...! ...”

Yeni virüsler dizisi, sızar bulaşır da kana
Uluslararası gezer, bakmaz çocuk bay bayana
Dizilmiş hepsi peşpeşe, ya kol kola ya yanyana
Kuş gribi deli dana, hiç rahat yok mu insana

Bu ne menem bir virüstür, boş yere hep kıyar cana

Kimilerine rant sağlar, garip ülkenin nasibi
Hayvanat sıraya girdi, hiçte bozmaz prensibi
Güzel isimler konulur, bizlere düşer tensibi
H bir N bir ini dibi, şimdi de domuz gribi

Sıra Eşek gribinde, bir düzmece şaka gibi

Refah TORLAK  /  RETOR    28 Aralık 2009

Tensip = Onaylama, yakıştırma, tasvip etme,
               Uygun görme, yerinde bulma
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Sırat'ta var Geçilecek ' Belki ecelin yarındır ' /... Tasavvufi

“ SIRAT’TA VAR GEÇİLECEK “
   ::::  Belki ecelin yarındır::::

Fani dünya çabuk geçer, ardından ahir gelecek
Sakın doğru yoldan şaşma, şeytan var akıl çelecek

Ecel sanada gelecek, beden toprağa girecek
Ruh beden'den ayrılacak, ruhun göğe yükselecek

Her kul kendisinden mesul, hep ayrı hesap verecek
Ahret yolu çok uzundur, sırat’ta var geçilecek

İlâhi bir elek gibi, geçemeyen dökülecek
Hak yolundaki müminler, birer, birer seçilecek

Henüz daha vakit varken, gel sen kendini arındır
Yanlışları hep terk-eyle, güzellikleri barındır

Yanlış nasıl yanlışınsa, doğru yol da başarındır
O tarafta izzet ikram, ne kral ne hünkârındır

Her soluğun, her adımın, senin için yatırımdır
Amma hayır, amma şer're, icraatların kârındır

Bu dünyada yaptıkların, bil ki senin çıkarındır
İnanki ömür çok kısa, belki ecelin yarındır

Refah Torlak
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Sigara İçen Aymaz /... Hicviye

SİGARA İÇEN AYMAZ   /… Hicviye

İbretler kâfi değil mi, daha neyi bekliyorsun,
Ciğerler zehir doluyor, derdine dert ekliyorsun
Hiç farkında değil misin, tekledikçe tekliyorsun
İşaretler bariz ama, sen halâ pinekliyorsun

Madem canına kastın var, mademki çok seviyorsun
Onsuz olmaz, vazgeçemem, tiryakisiyim diyorsun
Göre, göre, bile, bile, uçuruma gidiyorsun
Çevrene de zararın var, onu damı bilmiyorsun

Her nefeste soluduğun, ecele yaklaşan adım
Bıraktım ha bırakırım, alıştım ben kanıksadım
Uyanıp ta fark edince, dersin elbet durakladım
Temiz oksijen solurdum, bak sen geldin kaçtı tadım

Keyif aldığını sanır, verdiği zararı saymaz
Öksürürken boğulacak, onca zarar görür caymaz
Ölmek kolay sürünmek zor, ibretleri boşa yaymaz
Neden hep sabit fikirdir, şu sigara içen aymaz

Refah TORLAK  /  RETOR
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Sigara Müptelâsına /... Hicviye

Sigara müptelâsına

Çektiğiniz her bir nefes, Bilin ölüm fermanınız
Bu kadar önemsiz midir, Canınız, cananınız
Hayati bir karar verin, Olsun en mutlu anınız
Azim her şeyi başarır, Bumu en zayıf yanınız

Kendine acımıyorsan, Bari şu çevreni düşün
İnan şeytanın dürtüsü, Karar verip her dönüşün
Eğer biraz geç kalırsan, Faydası yok bu çöküşün
Kirletip yok etmektense, Temiz havayı bölüşün

Hiç farkında değil misin, Her nefes zehir ekişin
Bu bir intihardır, başka, İzahı var mı bu işin
Eğer noktayı koymazsan, Sonu bellidir gidişin
Okursun şu mısraları, Anlamı yok mu deyişin

Gitmek kurtuluşun olur, Ama gidememekte var
Her nefes ciğerde közdür, Bil ki çok yanarsın har, har
Sevdiklerinden geçersin, Ana, baba, yavrular, yar
Unutma ki sen şanslısın, Karar için zamanın var

RETOR
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Sigaraya Veda /... Hicviye

“ SİGARAYA VEDA “

                               Önce tek, tek başladık, sonrası paketledik
                               Elinde sigarayla, adam olduk zannettik

                               Ciğerlerden çekerek, içimize zerk ettik
                               Zehirlenecez diye, direttik'te direttik

                               Biz dumana gark olduk, tökezledik, tekledik
                               Cana mikrop ekledik, sonumuzu bekledik

                               Son raddeye gelince, gerçekleri fark ettik
                               Önce sağlığımızı, sonra onu terk ettik

                               Paketlere gömüldük, canıda paketledik
                               Kendimiz duman olup, sigaraya veda ettik
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Sindir Der Hüzünleri, Yudum, Yudum İç

“ SİNDİR DER HÜZÜNLERİ,
…………….   YUDUM, YUDUM İÇ “

Her gülüşüm tutuklu, hep ağlamaklı
Yüreğimde yaramı, kader mi haklı
Ah bilsen şu içimde, neler var saklı
Düşünmeye insanın, yetmiyor aklı

Ben nelere rastladım, ruhu pasaklı
Şu gönlüm mutluluğa, sanki yasaklı
Yok mudur hiçbir seven, yüreği paklı
Her tebessüm ardında, bir hüzün saklı

Riyakâr gönüller, bin bir yataklı
Mecnun mu desem bilmem, kafası şaklı
Saraylarda yetişse, lala, uşaklı
Nasıl olsun böyleler, asil kuşaklı

Beynime dayalı mıh, üstünde çekiç
Güldüğüm belli değil, ağladığım hiç
Kader zorlar ve derki, sen bir değer biç
Sindir der hüzünleri, yudum, yudum iç

Refah TORLAK  /  RETOR

Şaklı =  çatlak, yarık
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Sivil Topluma Davet

“ SİVİL TOPLUM’A DAVET “

Haydi davranın artık, hanımlar ve de beyler
Seslerini duyurmak, isteyen tüm bireyler
Her zaman cılız kalır, boşuna gönül eyler
El ele veren toplum, her şeyi güzel eyler

RETOR          24. 02. 2011

Sivil toplum örgütlerinin önemi konulu ve
Faaliyete geçen yeni siteye katkı amacıyla
Yazdığım ve makalemde kullandığım dörtlüktür

“ STDM “ www.siviltoplummerkezi.com da ki
Makalemde yayınladığım dörtlüktür
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Siyasetçi & Vatandaş

“ SİYASETÇİ & VATANDAŞ “

Oy peşinde koşarken, halkın dürüst adayı
Hiç ayırmaz vatandaş, çocuk, bayanı bayı
Sulta ele geçti mi, olur karşında dayı
Donuna da göz diker, bırak sırtta abayı

Seçim öncelerinde, patlatırlar bombayı
Her şeyleri dağıtır, ihya eder obayı
Kendi kömür doldurur, tutuşturur sobayı
Zaman geçer vatandaş, olur onun  kobayı

Bir lokma ekmek için, sarf ettiğin çabayı
Ne kadar artırsan da, yürütmez arabayı
Kırk yamayla giyersin, sırtındaki hırkayı
Kıt kanaat geçinir, zor getirirsin ayı

Kendilerine göre, düzenlerde yasayı
Bin bir türlü rant için, ayarlar piyasayı
Aveneyi kurtarır, sana yükler tasayı
Bil ki senin sırtından, doldurur o kasayı

Geçici vaatlere, inanma hiç vatandaş
Asla hizmet bekleme, değilsen ona yandaş
Bir verirse beş alır, hizmetse lâfta kalır
Kendileri yol alır, oy verenler bunalır

Oy verirsin önünden, engelleri yıkarsın
Sonrada huzuruna, salâvatla çıkarsın
Bir isteğin oldu mu, iletmekten bıkarsın
Onu doyurmak için, kemerleri sıkarsın

Sakın gaflete düşme, O menfaate tapar
Yetkiyi senden alır, sana patronluk yapar
Makama yerleşti mi, şaşar yolundan sapar
Ondan hizmet beklerken, nasibini de kapar

Refah Torlak  /  RETOR
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Size Sesleniyorum Size, Ne oldu Kardeşler, Ne oldu Bize /... Hicivkâr Hamasi

“ SİZE SESLENİYORUM SİZE   “

Ne oldu kardeşler ne oldu bize
Ne oldu, nasılda düşman ettiler bir birimize
Tarihte ne fırtınalara göğüs gerdik biz
Bu vatan için binlerce şehit verdik biz
Şimdi esirmi olalım kem talihimize

Uyanın ey gençlik iş işten geçmeden
Ne olur milletçe gelelim artık biz kendimize

Şanlı tarihimiz onlarca zaferle dolu
Peki O zaferlerin bumuydu yolu
Bumudur sanki yakışan bize

Yakışanı yapalım atalarımıza, rahat uyutalım
Rahmetler olsun mübarek şehitlerimize
Sahip çıkalım şu eşsiz cennet ülkemize

Haklı gururu yaşatalım az sayıdaki eli öpülesi
O Baş tacı gazilerimize

Ah ne namertler, nice düşmanlar göz diktide  ülkemize
Kimini çiğnedik paspas yaptık çizmemize
Kimini def ettik, Ege’den döktük denize

Kmselerin gücü yetmedide, Şimdi taktik değiştirdi
Mağlûpmu olalım üç beş kuruş için, mali krize

Kimimiz bilmeden çanak tuttuda
Aramızdaki üç beş vatan haini şerefsize
Kapkara bulutlar, felâketler, bir sefalet, bir gaflet
Anlamsız bir yoksulluk çöktü üzerimize

Türlü oyunlar, olumsuzluklar, şu koca ulusu sanki getirecekti dize
Hayır, ne dış düşmanlara, ne üç beş vatan haini şerefsize
Nede ekonomik krize, mağlûp olmayacağız yok olasıcalar size

Getiremezsiniz öylede olsa böylede dize
Alçaklık, korkaklık size yakışır size
Çok şahit olduk ürkerek  titremenize
Bırakın bu koca ulusu, bakmanız yeter kendi gölgenize

Haince sızsanızda  içimize
Düşüremeyeceksiniz bizi ne tuzaklarınıza, nede  birbirimize
Asla leke sürdürmeyiz şanlı tarihimize
Kimsenin yurdunda gözümüz yok, gidin bulaşmayın bize

En iyisi razı olun kaderinize, mani olun O anlamsız kininize
Oda gitmeden elinizden, çekilin kendi ininize

Ne kürt, ne arnavut, ne lâz'a, ne göçmen ne roman ne çerkez’e
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Bu ülke ne size yasak ne bize
Türküm diyen, Bayrağımızı bayrak bilen
Art niyetsiz benimseyen, yurt edinen herkese

Bu ülke açıktır hepimize

Ancak, Vatanım diyerek gereğinde kanını, canını verebilecek herkese
Evet, bu ülke açıktır hepimize, yasak, haine, göz diken şerefsize

Türkün Türk’ten başka dostu yoktur, haydi gençler uyanın
Gerçekleri görelim, gelelim artık kendimize
El ele, kol kola, diz dize, sahip çıkalım cennet ülkemize
Fırsat vermeyelim bir kaç çapulcu şerefsize
Boyun eğmeyelim anlamsız geçici krize

O en zor zamanlardaki gibi, atalarımız gibi
Türk oğlu Türkler yine biz bize
Lâyık olalım anlı şanlı tarihimize ve ceddimize

İşte o zaman ne iç ne dış düşmanlar, nafile tuzaklar
Türlü maddi manevi taktikler hepsi vız gelir bize

Hey izansız, uslanmaz, hainler, şerefsizler, size sesleniyoruz size
Tarihe şöyle bir bakın, sizde gelin kendinize

Biliyoruz dış güçlerin, düşmanların kolusunuz
İçinizde bir eziklik, mağlûbiyet acısı var, kin nefretle dolusunuz

Her kuduruşunuzdaki gibi tokat yer oturursunuz
Toleranslarda biter, hepten kovulursunuz

Asil kanı coşturmayın, içinde boğulursunuz
Biraz yer kapayım derken, kökten kaybolursunuz

Refah Torlak
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Sizin İçin Yaşıyorum

“ SİZİN İÇİN YAŞIYORUM “

Sizi bir an mutlu görsem, inanın ben coşuyorum
Şu zor hayat yollarında, sizin için koşuyorum
Bu ne azim bu ne sabır, kendim bile şaşıyorum
Sizden aldığım güç ile, engelleri aşıyorum
***           ***           ***
Benim için bitti ömür, sizin için yaşıyorum
Bu hayatın yükünü ben, sizin için taşıyorum
Ne kadar iyi görünsem, her an fenalaşıyorum
Ben tükendim bittim artık, işte vedalaşıyorum
***           ***           ***
Sizden kopmak zor olsada, dünyalığı boşuyorum
Başka coşku var içimde, şimdi başka coşuyorum
Amma eksik, amma tamam, artık helâlleşiyorum
Görevimi tamamladım, Hak'ka doğru koşuyorum

Refah Torlak
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Sizler Bilirsiniz /... İlâna ne gerek, yerimiz belli

“ SİZLER BİLİRSİNİZ “
(İlâna ne gerek, yerimiz belli)

Ödemiş borçları, ağır bedelli
Yok olmuş kayıpmış, yaşı bil elli
İlana ne gerek, yerimiz belli
Asla taşınmak yok, hem de temelli

Her nasıl bilinse, lirik, haşmetli
Kâh huzur arayıp, kâh vahametli
Hayatı zor geçmiş, baya zahmetli
Ezeli boş verin, adı rahmetli

Sanmayın dostları, terk ederde mi
Bilemem nerede, o seferde mi
Sizler bilirsiniz, kara yerde mi
Sinmiş, toprak yoksa, yüreklerde mi  …? ...

Refah TORLAK  /  RETOR
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Sonsuz

“   SONSUZ   “

Ağladım geceler boyu
Türlü düşüncelere daldım, bulutlarda kayboldum
Yaşadığım her şeyi bir, bir süzdüm karınca kararınca

Çirkin görünümlü insanların içindeki güzellikleri keşfettim
Nice gariplerin, yoksulların yüreğindeki zenginlikleri gördüm

Nice güzellerin yüreğinde gizli çirkinliklere şahit oldum
O muhteşem güzelliklerin içinde gizli çirkinlikleri gördüm

Masum görüntülerin arkasına gizlenmiş canavarlıkları
Ürküten görünümlerin arkasındaki masumiyeti gördüm

Nice varlıklı, zenginlerin doymak bilmez açlığını gördüm
Yüreğindeki garipliklere, yoksunluğa şahit oldum

Bir türlü anlayamadım
Anlayamadım yaşam savaşındaki amaç, ulaşılmak istenen nedir
Dünyadan beklenen nedir, anlayamadım böylesi hayat mücadelesini
Düşündükçe düşündüm, kendi düşüncelerimin içinde kayboldum

Sonsuz hayaller, sonsuz umutlar, sonsuz istekler hep sonsuz
Zaten bir sonsuzda sonsuzluğa doğru sonsuz bir hızla gidiyoruz
Nedir bu hırs nedir bu anlamsız yarış, olmazmı olamazmı onsuz

Birde kendimi düşündüm, Rabbime şükrederim neydi dünyada yerim
Küçücük hayallerim, Rabbimin ihsanına, hep kanaat ederim

Asla sonsuz asla baki değilim, kimse kalıcı değil, elbet bende giderim
Şu kısacık zamanda, biraz huzur isterim neden hep derbederim

Refah Torlak
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Sorun Bu

' SORUN BU '

Ah bir de bilebilsek asıl sorun kendimiz
Anlayış göstermeden aşılır mı bendimiz
Hasbelkader makama, her gelen efendimiz
Doğru dürüst bir seçim, yapmıyoruz sorun bu

Refah TORLAK  /  RETOR  22.07.2010  sa: 17:27 - 18:10

Naçizane bir dörtlük te benden

İbrahim Coşar'ın facebook'ta beni de etiketleyerek yayınladığı
'Sorun Bu' adlı şiir'e katkı ve yorum olarak yazdığım dörtlüktür
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Soysuz Hain Dinlendi! ... Dağda Yine İnlendi

“ SOYSUZ HAİN DİNLENDİ ! ...
                       DAĞDA YİNE İNLENDİ “

Himayeye çekildi, ara verdi dinlendi
İşlendi hep yıkandı, beyinler ekinlendi..! ...
Nasıl doldurulmuşsa, kinlendi de kinlendi
Biraz kendine geldi, dağda yine inlendi

Kol kola girmiş orda, kim sanırsın kimlendi
Başka yerde arama, Barzani de çimlendi
Talabani, Barzani, daha net biçimlendi
Hak ettiği sözlerle, boşa mı betimlendi

İki riyakâr özlü, Talabani, Barzani
Bunlar başka şekilde, anlatılır mı yani
İnsan denir tamamda, nerde insanlık hani
Onlar himayesinde, dağda barınır cani

Görünüşe aldanma, hayalde düş gezgini
Aklı fikri kalleşlik, soysuz hinoğluhini
İşte böylelerinin, yoktur imanı dini
Pisliktir uyanık ol, kullanıyor ilgini

Refah TORLAK  /  RETOR
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Soysuz Hain Kara Leke

“ SOYSUZ HAİN, KARA LEKE “

El kol sallarda dolanır, soysuz hain kara leke
Nifak tohumları saçar, topal karga seke, seke
Bir ucu mecliste öter, bir ucu dağlarda teke
Anlı şanlı şu ülkemiz, dışa bağlı müstemleke

Bile, bile göre, göre, düşürülür fak’a şek’e
Eli kolu bağlı asker, emir yok vursun köpek’e
Mecbur mudur ki bu millet, günahı ne bunu çeke
ABD’ye köle miyiz, imkân yok mu sanki fek’e

Dirayetli karar için, güçlü iktidar gereke
Böyle uyurgezerlikle, ulaşılmaz hiç erek’e
Kaynağına inde sarıl, copa, sopaya, herek’e
O zaman hiç gerek kalmaz, ağır silah top tüfek’e

Refah TORLAK  /  RETOR

Herek = sırık, çomak, değnek,mertek, baston, direk
Fak = Tuzak, kapan, hile, aldatma
Şek = Şüphe, kuşku, evham, zannetme
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Söndü Deniz Feneri /... Hicviye

“ SÖNDÜ DENİZ FENERİ “   /… Hicviye

Yardım için yola çıktı, kervan sırtında semeri
Gariplere katkı diye, dökülmüştü alın teri
Kime emanet edildi, acep niçin dönmez geri
Yakıtımı bitti neden, söndü ki deniz feneri

Eğer Müslüman’ım dersen, ol emanetin neferi
Ahkâm kestiğimi sanma, naçizane bir öneri
İbret ve örnek istersen, düşün Hz. Ömer’i
Tabi anlayabilirsen, böyle zayıf grameri! ...

Allah için veren eller, Allah’a havale eder
Bunca zarureti ancak, insan olanlar hisseder
Haksız yere el koyanlar, üstlenirler elem keder
Allah korkusu olanlar,uygunsuzluğu terk eder

Ne yapsın ki hayırsever, sevaplar günah’a döndü
Gönderilen adres doğru, gittiği yol yanlış yöndü
Pusulayı şaşırmışlar, idareciler bön böndü ! ...
Umutlarla yakılmıştı, denizin feneri söndü

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot: Deniz feneri derneğinde yaşanan
Yolsuzluk iddiaları üzerine yazılmış ve
Müsebbiplerine atfedilmiştir.
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Söyle Bana

“ SÖYLE BANA “

                           Nice çileler çektim, dökemedim derdimi
                           Şu gönlüm çektiğini, sana hiç gösterdimi
                           Vurdumduymaz hallerle, başın göğe erdimi
                           Bana bu yaptıkların, sana bir şey verdimi

                           Nice hatalar yaptın, başkasına yerdimi
                           Bir gün olsun şu garip, bir sitem gönderdimi
                           Sana stres yaşatıp, ortamını gerdimi
                           Söyle gönül bahçeni, hiç rızasız derdimi

                           Senin için çalışıpta, senin için didindimi
                           Senden gizli hiç mal, mülk, bir şeyler edindimi
                           Varı yok'u şu garip, hep önüne serdimi
                           Her şeyleri apaçık, hep doğru söyler, dimi

                           Dürüst ol açık konuş, her şeyi söyle bana
                           Yeter çile çektirme, şu garip sadık cana
                           Hiç bir şey baki değil, emanet her insana
                           Sen, sen oluver yeter, inan yakışır sana
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Söyle, Sence Sen Nemsin? ...

“ SÖYLE SENCE SEN NEMSİN? ..“

Sen hem yaralayanım, hem yarama merhemsin
Sen içimden bir türlü, atamadığım em’sin! ...
Yüreğimde bir hançer, hem de ilaçsın em’sin
Canıma can katansın, damarlarımda demsin

Bana eş yaratılmış, sen benim bir tanemsin
Rabbimin bir lütfusun, sen mutluluk hanemsin
Sen doyumsuzluğumsun, en güzel ifademsin
Sen hayat iksirimsin, yudum,yudum bade’msin

24 saatimsin, gündüzümsün, gecemsin
Gönül sarayımda sen, kraliçem, ece’msin
Dilimde nakaratsın, hiç düşmeyen hecemsin
Ne yazık ki kördüğüm, çözülmez bilmecemsin

Adeta kutsadığım, yüceleşmiş sanemsin
Her aklıma düşüşte, gözlerimdeki nemsin
Yaşama amacımsın, dünyalık bahanemsin
Bana göre her şeyim, söyle sence sen nemsin? ...

(Anlatabileceğim, en güzel ifademsin)

Refah Torlak  /  RETOR
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Söylesene Sen Nesin /... (Bir zamanlar Gündemdi, İronik Hicviyeler - 23)

“ SÖYLESENE SEN NESİN “   (Hicviye)

Yumurtlarsın beste dersin, saçmalayan derbedersin
Sakın ha fazla kaptırma, sen kendini kaybedersin

Önüne hiper ekleyip, starlığa gem vurursun
Birileri imkân sunar, çıkarsın zıplar durursun

Bulunmaz hint kumaşısın, baştan aşağı gurursun
Gerçekler işine gelmez, doğru söze kudurursun

Söyle sen adam mısın, hanım mısın  bey misin
Bu ne hal ne tavırdır, aklı başında birey misin

Yaptıkların neyin nesi, yoksa sen bir şey misin
Artık dur bir karar ver, zurna mısın, ney misin

Herkes kafayı buluyor, bademisin mey misin
Tavırların çok kırılgan, doğru söyle gey misin

Refah Torlak
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Sözde Soykırım Anıtı...! ...

“ SÖZDE SOYKIRIM ANITI...! ... “

Beyaz sarayın dibinde, sözde soykırım anıtı
Hayali bir müze konup, bumu olacak kanıtı
Mesnetsiz bir talep için, aman ne güzel tanıtı
Peki kimler izin verdi, kim verecek bu yanıtı

Refah Torlak  /  RETOR      19 Nisan 2009

Dipnot:
Amerika’da Beyaz sarayın bir sokak ilersinde
Ermeni diasporası tarafından bir soykırım anıtı
İnşa edilmiş ve yakında burada bir soykırım müzesi
Oluşturulacakmış! ... Tam vardır yoktur savaşında
ABD’nin bir dostluk göstergesi herhalde...! ...
Baş müttefikten de böyle bir kıyak beklenir tabii ki
Yada baş müttefike de bu yakışır mı desek acaba...! ...
Tavşan kaç tazı tut misali ne güzel değil mi...? ...
Buşt zamanında böylesi buştluklara alıştıkta
Bakalım Obama efendi nasıl bir tavır sergileyecek
Bekleyelim görelim.
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Suskun /... Şarkı sözü

“ SUSKUN “

Bir sır saklarcasına
Suskun gönülden suskun
Aşk'tan korkarcasına
Bilinmez kime tutkun
***       ***       ***
Oysa belli halinden
Bıkkın kaçmak istiyor
Koklanıp bir gül gibi
Açmak, açmak istiyor
***       ***       ***
Kim bilir ne dileği
Aşkı gelmiyor dile
Küt, küt atar yüreği
Bekler heyecan ile

Refah Torlak
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Susma, Hakkını Ara /... İronik Nasihat

“ SUSMA HAKKINI ARA “

Ne başkasına göz dik, nede hakkını yedir
İşte bu bilinmeli, en önemli ilkedir
Aman iyi denge kur, bu çizgi çok incedir
Genellik'le pişmanlık, İş işten geçincedir
***           ***           ***
İnsanları ayıramaz, ne mal mülk, Nede para
Haksızlığa uğrama, sonra olmasın yara
Garibi de sen savun, sürme alnına kara
Her yerde her ortamda, susma hakkını ara
***           ***           ***
Adalete önem ver, gömme başını kum'a
Bahçe sulansın ama, fırsat verme hortuma
Hiç bir olumsuzluğa, sakın ola göz yumma
Her zaman her durumda, susma hakkını ara
***           ***           ***
Ezme garibi kolla, imkân verme sahtekâra
Sakın ha hak yedirme, fırsatçı geçmesin kâra
Uyanık ol, bir set koy, menfaate, Çıkara
Haksızlığı gördünmü, susma Hakkını ara
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Şad'ol Annem /... ' Akrostiş '

' ŞAD’OL ANNEM '   (Akrostiş)

                            Şimdi hazindende öte  
                            Amansız bir karanlık çöktü annem günlerime
                            Daha şimdiden hasret ve özlemle bakıyorum
                            O geçmişe, O senli dünlerime
                            Lâyıkıyla taşıyorum tembihlerini öğütlerime

                            Amansız karanlık ağarsada
                            Ne yazıkki yüreğim ağarmıyor
                            Nurlarda yatasın annem
                            Elbette sabahlar yine oluyor, oluyor ama
                            Melek annem sensiz güneş başka doğuyor

(Anneciğimin yıllar önce bana yazdığı şiire cevaptır)
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Şair Dost ' a

' ŞAİR DOST'A '

Her bir okuduğumda, daha da bir aymışım
Ben ozan Coşari'yi, yüreğime yaymışım
Ne okumaktan bıkmış, ne de bir an caymışım
Sanmayın bu kalemi, boşa üstat saymışım

RETOR  /  25.07,2010 sa: 10:20

Dipnot:
İbrahim Coşar'ın facebook'ta beni etiketlediği
Saymışım adlı şiir'e nazire olarak yazdığım dörtlüktür

Yüreğine sağlık şair dost. Duygu pınarın hiç kurumasın.
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Şair dost’a cevaben  /...

Şair dost’a cevaben

Fırtınayla coştuk, coştuk savrulduk
Tüm dostlarla burda piştik kavrulduk
Vurulduksa vatan için vurulduk
Dostla engel aşıyorum şu anda

Davet ile geldik bizde kurulduk
Kâh-i mutlu kâh incindik burulduk
Sabır ile sakinleşip durulduk
Otağa dost taşıyorum şu anda

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot:
Şiirfırtınası.net’te şair dost Celal Öztemiz’in
Turan için adlı şiirine
Küçük bir katkı ve yorum olarak eklediğim
İki dörtlüktür.

Refah Torlak
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Şair dostun Lâl gibiyim adlı şiirine katkı olarak yazılmıştır.

Şair dostun şiirine katkı olarak yazılmıştır.

Resul-ü ümmet yazanı
Kah-i yaz, kâh kış, hazanı
Huşu ile ilk ezanı
Okuyan Bilâl gibiyim

Bahşettiğin O ilimden
Ancak bu gelir elimden
Zikrin düşmesin dilimden
Sensiz kuru dal gibiyim

O bembeyaz çullarında
Sarınacak kullarında
Rabbe hizmet yollarında
Ben bir başka hal gibiyim  /  RETOR – 04. 03. 2011

Dipnot:
Şiirfırtınası.nette şair dost Tuncay Akdeniz’in
Lâl gibiyim adlı şiirine aynı ayakla katkı olarak yazdığım.
Yorumumla birlikte eklediğim şiirdir.

Refah Torlak
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Şarkılar /... Semai Usulünde Kürdi Şarkı

“ ŞARKILAR “
    
Şarkılar, şarkılar ah O şarkılar
Neşemde arkadaş, acı günümde
Tesellim, umudum oldu şarkılar
Şarkılar, şarkılar, güzel şarkılar
            ***       ***       ***
Çoban kavalında, ırak köylerde
Işıklı, neonlu, büyük illerde
O uçsuz bucaksız yaman çöllerde
Dolaşır diller de, güzel şarkılar
            ***       ***       ***
Gönüller hisleri, gizlese bile
Onlarla geliyor, arzular dile
Bir kuru yaprağı, döndürür güle
O ince, nakışlı, güzel şarkılar
           ***       ***       ***
Zor günlerimde,  teselli verdiler
Çöller de önüme, çimen serdiler
Gönülden gönüle ses gönderdiler
O hakkı ödenmez, güzel şarkılar

Refah Torlak
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Şehit Oğuldan Anaya  /... Şüheda dile geldi

ŞEHİT OĞULDAN ANA’YA
             (Şüheda Dile Geldi)

O helâl ak sütünle, besledin beni
Göz nurunla dokudun, işledin annem
Allah, Kuran, Muhammed, vatan aşkıyla
Yoğurup ta piş dedin, piş dedin annem

Atalarımdan kalan, kahramanlıkla
Türkün asil kanıyla, fişledin annem

Nöbet zamanı geldi, kuşandım gittim
Gururla vatanımı, bekledim annem
Haine, düşmanlara, karşı dururken
Gönlüme hasretini, ekledim annem

Göğüsledim mermiyi, gözüm kırpmadan
Sanma ki bir an bile, tekledim annem

Türk milleti düşmana, pabuç bırakmaz
Tavizler eli kolu, bağlıyor annem
O şanlı bayrağıma, leke sürülmüş
Askerim için, için, ağlıyor annem

O en zorlu günlerde, damla damlaydı
Ülkemde gözyaşları, çağlıyor annem

Hainler kucaklanır, asker suçlanır
Şu bedensiz ruhumu, dağlıyor annem
Vatanım düşmanlara, peşkeş çekilmiş
Toprağa döktüğüm kan, ağlıyor annem

Dinimi kullandı hep, yetmezmiş gibi
Benim sırtımdan da rant, sağlıyor annem

Yaratanımla bayrak, yurt sevgisini
Yüreğimden ne zaman, söktüm ki annem
Nice muharebeler, gördüm geçirdim
Ne zaman düşmana diz, çöktüm ki annem

Bu vatanın uğrunda, canımı verdim
Ben kanımı ne için, döktüm ki annem

Refah TORLAK  /  RETOR  28. Aralık. 2009

Dipnot:

Demokratik açılım adı altında Pkk’ya
Kucak açan ve teröristlerle müzakereye
Oturup Türkiye’mize yakışmayan bir tavır içine giren, üstüne üstlük teröristlere ve dış
destekçilere yaranabilmek için alnı öpülesi gazilerimizi ve şehit yakınlarını hiçe sayan ve
inciten Akp hükümetine atfedilmiştir.
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Şiir /... Şiirin Şiirsel Anlatımı

“ ŞİİR “

Şiir bir anlatım şekli, bir duygu ifadesidir
Bir şairden çıkar ama, O milyonların sesidir
Şiir bazen övgü, naat, bazen irşat'tır, nasihat
Bazen takdir, bazen tekdir, bazen tatlı bir kötektir

Şiir bir uzlaştırıcı, şiir bir yaklaştırıcı
Şiir gönüller açan, gizi aklaştırıcı
Olumsuzluklardan kaçan, her yere aydınlık saçan
Şiir bir yol gösterici, şiir ufukları açan

Milyonların tercümanı, milyonların sesidir
İnsanlara hayat veren, bir soluk, nefes'idir
Bir şair, bir ozan dili, milyonların yüreğidir
Deryalarda bir sandalın, güç veren küreğidir

Bazen sevinç ve neşeyi, bazen hüzün anlatandır
Hicivkârdır, nüktedandır, bazen kadere isyandır
Bazen yardır bir sevgili, şiir canandır, candır
Satır, satır, mısra, mısra, aşkı anlatan romandır

Şiir bir anlatım şekli, bir duygu ifadesidir
Bir şairden çıkar ama, O milyonların sesidir
Şiir bazen övgü, naat, bazen irşat'tır, nasihat
Bazen takdir, bazen tekdir, bazen tatlı bir kötektir

Refah Torlak
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ŞİİR...  Akrostiş ©

Şiir anlatım şekli, Şiir, Yürek işidir
İnsanın ruh halidir, ne erkek ne dişidir
İnsanlığı anlatır, şiir başka bişîdir
Ruh’tan ruh’a haykırış, duygu nakşedişidir

*** *** *** *** *** *** ***

Şiir duygudur
İnsanı tarif eder
İnsanlığı anlatır
Ruhlara hitap eder

Şiir, sevgiyi, saygıyı
Şiir, hasreti kaygıyı
Şiir, yürekte yaygıyı

Şiir zaman zaman da

Bıkkınlık ve baygıyı

Anlatır.

Refah Torlak
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Şimdi Gözler Yasada /... Hicviye

“ ŞİMDİ GÖZLER YASADA “ /… Hicviye

Evrakları sumen altı masada
Tüm gerçekler kilitlendi kasada
Hak hukuktan cümle alem tasada
El koymuş ta imkân vermez rasada

Ak kara döküldü hep piyasada! ...
Her şey tamam şimdi gözler yasada

Bazıları biraz geç anlasa da
Böylelere fayda etmez Asa’da
Yardakçılar açıktır her pas’a da
Doymak bilmez yemekten çatlasa da

Aveneler fink atar piyasada! ...
Her şey tamam şimdi gözler yasada

Kimi kendin sütlerle yıkasa da
Yevmiyeler bir demet pırasada
Aç biilaç hoşaf dolmaz tas’a da
Per perişan millet kaldı hasada

Sıra bekler ülkede piyasada! ...
Her şey tamam şimdi gözler yasada

Refah Torlak  /  RETOR   01 Mayıs 2009
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Şimdi Komşunuzum Sessiz Mahalle /... Tasavvufi

“ ŞİMDİ KOMŞUNUZUM SESSİZ MAHALLE “

Bayramdan bayrama gider gelirdim
Türlü, türlü bin bir ahvalle, halle

Anlayamadan hiç, bende ansızın
Karıştım aranıza, onca zevalle

İşte, sayılı gün derlerdi, doldu
Şimdi komşunuzum sessiz mahalle

Kimi borçları ikmalle, kimi gaflette ihmalle
Kâh-i dünyalık peşinde, can-ı melalle

Kimi masum kimi sessiz, kimi hiddetle celâlle
Gün doldurup yeryüzünde, el-nasip rızk-ı helâlle

İşte, sayılı gün derlerdi, doldu
Şimdi komşunuzum sessiz mahalle

Kimi yaslı, kimi melül, misafirlik gel git bitti
Kâh-i hoşnut, kâh incitti, dünya bu canı eskitti

Söylenir umursamazdım, fani dünya bir geçitti
Ruh uçtu bedenden gitti, bu naçiz bedende yitti

İşte, sayılı gün derlerdi, doldu
Şimdi komşunuzum sessiz mahalle

Refah Torlak
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Şİmdilerde Ayağa Düştü Siyasa

“ ŞİMDİLERDE AYAĞA,        ©
                       DÜŞTÜ SİYASA “

Her biri ayrı,ayrı, girdi kumpasa
Adalet hak getire, düştü makasa
Ha bire çiğnenir, hukuk ve yasa
Kadıyı bile imkân, yoktur kıyasa

Karşılıklı menfaat, girdi takasa
Yaltakçı avenede, doluyor kasa
Ülke pazarlamada, açık piyasa
Şimdilerde ayağa düştü siyasa

Refah TORLAK  /  RETOR
15 haziran 2009

Kumpas = Pergel, çap pergeli
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Şöyle Deme, Böyle Deme /... Hareketli Fantezi Şarkı

“ ŞÖYLE DEME, BÖYLE DEME “

Seni sevdim ben sevdiğim
Daha sana ne söyleyim
Ayrılık ise sonumuz
Belki hak'tan dır neyleyim
       ***       ***       ***
Şöyle deme böyle deme
Yalvarırım doğru söyle
Şöyle deme böyle deme
Sende sevdin gel gizleme
      ***       ***       ***
Yalnız ömür geçmez dedim
Tatlı sözlerde söyledim
Yalnız ölmekse yazımız
O da hak'tan dır neyleyim
     ***       ***       ***
Şöyle deme, böyle deme
Yalvarırım doğru söyle
Şöyle deme, böyle deme
Sende sevdin gel gizleme
    ***       ***       ***
Bırak artık boş nazları
Geçelim dar boğazları
Kucak açmış bak bekliyor
Mutlu bir yaşam bizleri

Refah Torlak
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Şu Gönül Seçmiş

“ ŞU GÖNÜL SEÇMİŞ “

O benim ruhuma, Doğan güneşmiş
Kıymet bilmesem de, Kalpler birleşmiş
Yokluğu içimde, Yanan ateşmiş
Her şeyim, cananım, O bana eşmiş

Kalbi kırık ama, Yüzü güleçmiş
Ona çok yakışır, Saçları meçmiş
Onsuz yaşanmamış, çok zaman geçmiş
Unutmak ne mümkün, Şu gönül seçmiş

 RETOR
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Takdir-i ilâhi Emrihak vaki

“ TAKDİR - İ İLÂHİ,       ©
             EMRİHAK VAKİ “

Herkesin vakti var, olmuyor baki
Rabbim bilir dolan, vakti illa ki
Yeter ki yaklaşsın, sonuna taki
Sabittir değişmez, öyle yasa ki

Azrail  O emri,  alır  afaki
Ecel  şerbetini,  hazırlar saki
Bakarsın içmişin, boş karafaki
Takdir - i  ilâhi,  emrihak  vaki

Refah TORLAK  /  RETOR
15 Haziran 2009

Emrihak = Ecel,  vefat, can verme,
Akıbet, ölüm, göçüş, göçme

Takdir-i ilâhi = Tecelli, alın yazısı,
Yazgı, baht

Karafaki = İçki sürahisi

Saki = İçki dağıtan kişi
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Tam Bir Prototip /... (Bir zamanlar Gündemdi, İronik Hicviyeler - 15)

“ TAM BİR PROTOTİP “   (Hicviye)
:::::::  Ekran kirliliğinin bir çeşidi:::::::

Attı kendini ortaya, ajdar diye bir zıpır
Biraz ilgi çeksin diye, her yanları kıpır, kıpır

Eğlenceyi anladıkta, millet bunlarda ne bulur
Medya desteği budur, rezil, mezil şöhret olur

Piyasa türedi dolu, türediler böyle olur
Medya elini bıraksa, aynı gün tümden kaybolur

Allah var çok çalışıyor, şöhretede alışıyor
Yalnız fazla yüz bulunca, hemende sırnaşıyor

Baktıkki desteği çok az, bir destekte biz verelim
Sanatçıya beste yapıp, lütfederse..! .. gönderelim

Kimselere taviz vermez kolaymı hiper starlık
Onun kadar olmasada, bizde de var bestekârlık

Bunuda oku yorumla, buda sana kapak olsun
İsteyenler alkışlasın, isteyen saçını yolsun

Naneyle başladım yola, Haber saldım sağa sola
Ben dağları deviririm, TV ’lerle hep kol kola

Nane derim muz derim, bende şarkı bestelerim
Bu piyasada para var, bende alır destelerim

Aymazlar çok, kucak açar, ben yolumda ilerlerim
Piyasa sanatçı dolu, ben böyle sanatı yerim

Ona buna minnet etmem, Nede suyuna giderim
Kafamı çok bozarlarsa, stüdyo'yu terk ederim

Herkes biriyle yarışır, ben herkesle yarışırım
Hemen bir unvan edinir, ünlülere karışırım

Piyasa gereği neyse, mutlak bende alışırım
Ekranlarda boy gösterir, bir küser bir barışırım

En büyük sanatçıyım, sanat dolu benliğim
Sanatıma bir Artı'dır, etiket mühendisliğim

Ben her şeyin en’iyim, İşte bundandır enliğim
Herkes başka yol tutturmuş, önemlimi içtenliğim

Herkes bir unvan edinmiş, sanmayınki kıskanırım
Peki benim neyim eksik, bende bir hiper starım

Tüm milletçe kınanırım, bense hep taltif sanırım
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Herkesler ne derse desin, ne dinler ne utanırım

Şakşakçılar alkışlayın, ne derseniz inanırım
Ben herkesten çok üstünüm, ben kendimi tanırım

Daha yeni başladım, ne katım var ne yatım
Asla hiç taviz vermem, on bin dolar fiyatım

Millet hokkabaz olmuş, önemlimidir sıfatım
Bende böyle tutturdum, böyle geçer hayatım

Millet ne derse desin, hareketliyim diriyim
Dedim ya hiper starım, ben kendimin piriyim

Ortalarda canlı örnek, ben medyanın tesiriyim
Ben bir hiper starım, hayallerimin esiriyim

Bilirim de söyleyemem, ben sersemin biriyim
Mikropsuz yer hiç olurmu, piyasanın kiriyim

Bu piyasa böyle yürür, benim hiç bir suçum yokki
Banada prim verirler, benden sersem daha çokki

Evet bende bir şey  yokta, TV.’lerin var bildiği
Ben buldum kolay parayı, nâapim mühendisliği

Medya para dağıtıyor, cesaret varsa çık salın
Haydi artık hoşça kalın, şimdi siz hayale dalın

Herkes sanatıyla takdir, İlgi, alâka toplar
Senin gibileride, çıkar ortaya hoplar

Ne hikmetse ilgi görür, böyle küstah zirzoplar
Bilinmezki ne için, desteklenir mikroplar

Ajdar yalnızca biridir, ve de tam bir prototip
İnşallah çok uzun sürmez, gündemde hep gidip gelip

Çanak tutanlar utansın, böyle alınır villâ, Jip
Kabullenmek biraz zordur, gerçek darağacında ip

Refah Torlak
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Tanışma

Ben bir aşçıyım ama insanların midesine değil,
Kulağına, Ruhuna ve Yüreğine hitap ederim.

Ek iş olarak ta Hamallık yaparım,
Duygu hamalıyım, yüküm ağırdır.

Refah Torlak
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Tatlı Belâ /... Şarkı Sözü

“ TATLI BELÂ “

Ayak bastın şenlendi
Toprağımda, taşımda
O sihirli sevda yeli
Esiverdi başımda
        ***       ***                              
Biliyor musun sevgin
Ekmeğimde, aşımda
Bitmeyen, tükenmeyen
Tatlı belâbaşımda
        ***       ***
Bilir misin sen varsın
Her içten gülüşümde
Bakışım, görüşümde
Hayâlimde, düşümde
Yürekten dualarla
Secde'ye çöküşümde

Refah Torlak
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Tek Sevdiğimsin /... Türkü

“ TEK SEVDİĞİMSİN “

Bir güzel sevdim, yürekten vuruldum....
Her an peşinde, koşmaktan yoruldum
Aşk rıza ister, diyemem darıldım...........
Diyemem......... darıldım.........................
                ***       ***       ***
İster inan sev, ister inan sev.................
İster inanma, düştüm bu aşk'a............
Tek sevdiğimsin, yok senden başka
Yok................ senden başka...............
               ***       ***       ***
Türküler yaptım, zalimsin demedim
Çok şey söyledim, sen dinlemedin
Sen...................... dinlemedin...........
              ***       ***       ***
Sana güvendim, seni beğendim
Her şeyim sendin, olur demedin
Bir evet....... demedin....................

Refah Torlak
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Temenni

“ TEMENNİ “

Ama oymuş ama buymuş
İstisnasız her görüşten
Bu ülkeye zarar veren
Tüm mikroplar ayıklansın

Ne bir hizipleşme olsun
Ne düşmanlık, ne ön yargı
Ne anlamsız teraneler
Ne hayaller sayıklansın

Sevgi saygı ve hoşgörü
Karşılıklı bir anlayış
Ne saf yürekler incinsin
Ne bir insan canı yansın

Adaletli bir dünyada
Refah huzur hakim olsun
Dostluğa ve kardeşliğe
Hep insanlığa dayansın

Refah Torlak  /  RETOR
19 Nisan 2009

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tepki Oylarıyla Geldin /...! ...

“ TEPKİ OYLARIYLA GELDİN “

Allah adını kullanıp, safların aklını çeldin
Siyasetçiye kızgındık, tepki oylarıyla geldin

Düşmanlara çanak tuttun, allem kallemle yüceldin
Dokunulmazlık ne oldu, oy peşinde ne güzeldin! ...

Eline fırsat geçince, bütün yasaları deldin
Ülkemizi peşkeş çektin, ödenen ağır bedeldin

Düşmanın gözü ülkemde, sen o zaman müstakbeldin
A.B. – ABD. kuklası, dış desteklerle yükseldin

Sıra sana da gelecek, sende esip geçen yeldin
Atmışları anımsadım, sende yanlışa yöneldin

Refah Torlak  /  RETOR

Dipnot:
Atmışlı yıllarda olanları anımsarsak, nice dürüst insanlar hiç uğruna harcandı,
Şimdi bunların yaptıklarını gördükçe misli mislini gerçekten hak ediyorlar diye
Düşünmekten kendini alamıyor insan, öyle değil mi yani! ...

Refah Torlak
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Tepkisizlik Soysuza, Yüzde Buldurur /... Hicivkâr Hamasi

“ TEPKİSİZİLİK SOYSUZA
                     YÜZDE BULDURUR “

Sınıra her bölgede, çekilmiyor çit
Aramıza kolayca, sızar hain it
Alenen ulu orta, sokar nifak, fit
Konuşurda ağzına, takılmaz kilit

Yapışmış sanki kene, kehle pislik bit
Soysuzu anlatmaya, yetmiyor beyit
Hangi yolda istersen, sende orda yit
Leş olma meraklısı, haydi sende git

Cahile söz geçmez ki, fikirler sabit
Kifayetsiz beynini, alırsa eğit
İçlerinde mevcuttur, vardır her çeşit
Göğüs gerer Mehmetçik, görevde zabit

Satılmış zavallılar, yıkanmış beyin
Başka izahı varsa, nasıl, söyleyin
Acılara gark olmuş, varın siz deyin
Ahla uyanır millet, her sabahleyin

İster oyalandırın, ister eyleyin
İsterse taksit, taksit, ister peyleyin
Farkına varın artık, sebebiz deyin
Bunların cezasını, mutlak ödeyin

Bir bölümü serbestçe, plân oldurur
Ahkâm keser mecliste, nifak doldurur
Alçakça söylemlerle, sözle kudurur
Tepkisizlik soysuza, yüz de buldurur

Bir bölümü dağdadır, saldırır durur
Türlü tuzaklar kurar, kalleşçe vurur
Böyle bitmez bu illet, boşa yordurur
İşte böyle birbirine, hesap sordurur

Refah TORLAK  /  RETOR

Refah Torlak
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Tercihin Hayır Olsun

“ TERCİHİN HAYIR OLSUN “ /… 1

Yalanlara asla inanma, kanma,
Her söyleneni de hiç doğru sanma
Tercihi iyi yap… Belâ aranma…
Bir anlık gafletle bir ömür yanma

Retor

“ TERCİHİN HAYIR OLSUN “ /… 2

Kandırılır da kanarsan, bir kez kanarsın
Pişmanlık faydasız, DÖNÜŞÜN OLMAZ
Bir kez Kanarsan da ömür, boyu yanarsın.
Ne kadar çırpınsan, SÖNÜŞÜN OLMAZ.

Retor

“ TERCİHİN HAYIR OLSUN “ /… 3

Asılsız vaadlere, Sakın aldanma
Fütursuz fırsatçıya Köle adanma
Haramilere kanıp sen de dadanma
Menfaat peşindeyken kendin budanma

Retor
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Tereddütsüz Ben Ordayım /... Hicivkâr üslûplu, Hamasi

“ TEREDDÜTSÜZ BEN ORDAYIM “

İster kendi isteyerek, yada şeytana uyan
İster erkek, İster bayan, insanlığı hiçe sayan
Hele, hele kastedipte, bir masum cana kıyan
İbret için asılmalı, namerttir sözünden cayan

Nice masumlar hep gitti, bu yapılan tam bir kıyım
Hesapsız kaldı adeta, söyle mümkünmüdür sayım
Uyuyorsan uyan bayım, söyle deki rüyadayım
Hak ve adalet nerdeyse, tereddütsüz ben ordayım

Güçlüler güçsüzü ezer, hemde el üstünde gezer
Ne kadar olsamda bizar, kim anlarki kimler sezer
Kime baksam dudak büzer, can kendi kendini üzer
Neden bu millet duyarsız, ne kanıksar nede bezer

Sırtımı yaslayacak, ne amcam var nede dayım
Nice güçlükler içinde, ben böyleyken ayaktayım
Bende hak inancı varken imkânsız dağlar aşayım
Haksızlıkla hak arayan, gafil, aklına şaşayım

Hak'tan mı haksızlıktan mı acep ben neden korkayım
Giymesini bilenlere, koruyucu bir hırkayım
Uyuyorsan uyan bayım, söyle deki rüyadayım
Hak ve adalet nerdeyse, tereddütsüz ben ordayım

Refah Torlak
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Terör Ancak böyle Son bulur Dostum

“ TERÖR ANCAK BÖYLE
                 SON BULUR DOSTUM “

Haydi şanlı askerime jest edin
Kahramanı bir de öyle test edin
Bitsin artık orduyu serbest edin
Kalleş hainleri hep derdest edin

Terör ancak böyle son bulur dostum

Öncelikle kes ekmeği aşını
Hak ediyor vekillik maaşını
Al altına ez soysuzun başını
Biraz onlar akıtsın gözyaşını

Terör ancak böyle son bulur dostum

Şu dünya hiç görmüş mü ki eşini
Dağdakinin bırakma hiç peşini
Surat olmuş zaten pabuç meşini
Kurda kuşa yem et gitsin leşini

Terör ancak böyle son bulur dostum

Refah TORLAK  /  Nam-ı Diğer: RETOR
14 Temmuz 2011 (Berat Kandili arifesi)

Dipnot:

İt ürür kervan yürür misali ısrarla…

Biz sınıyoruz, onlar tınıyor! …
Biz kınıyoruz, onlar kırıyor! …

Yeter artık O soysuz itlerin karşısında
Ben it durumuna düşmek istemiyorum.

Şanlı ordumuzun eli kolu bağlanarak önünün kesilmesini,
Hele, hele gereğini yapmasına izin verilmemesini hiç istemiyorum.
Tüm dünyanın bildiği ve ürktüğü Ordumuzu bu duruma getirenler utansın.

Refah Torlak
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Terör Böyle Son bulur mu A Dostum

TERÖR BÖYLE SON BULUR MU A DOSTUM
“ 13 Şehidimiz anısına  /… Kalleşlere Atfen “

Kardeşlik kisvesi alla pullandı
Soysuz, iyi niyetini kullandı! …
Fırsat buldu kahpe yine çullandı
On üç eve acı posta yollandı

Terör böyle son bulur mu a dostum

Bu iş gereğinden fazla sulandı
Hain kalleş bak yine pusulandı
Mübarek günümüz kana bulandı
Kim üzüldü ki kim, kim duygulandı

Terör böyle son bulur mu a dostum

Hainlere gölge sunan çınarız
Halâ soysuz düşmanı mı sınarız
Hep sulayan tükenmeyen pınarız
Sonu gelmez biz ha babam kınarız

Terör böyle son bulur mu a dostum

Biz bu derdi yıllar yılı anarız
Islah olmaz daha neye kanarız
Neden onlar değil hep biz yanarız
Doymadık mı Kan’a lokma banarız

Terör böyle son bulur mu a dostum

Meclisi yaptılar hainlik üssü
İnlerinden yükseliyor tütsüsü
Birde giydirdiler kardeşlik süsü
Yalandan söylenir barış türküsü

Terör böyle son bulur mu a dostum

Üç beş teröriste gücüm yetmez mi
Türk milleti kendini kaybetmez mi
Çapulcuya Kandil’i dar etmez mi
Hain kaçıp ülkeyi terk etmez mi

Terör böyle son bulur mu a dostum

Dağ inin de silahını yağlıyor
Kalleş hain yürekleri dağlıyor
Gözyaşları çağıl, çağıl çağlıyor
Kimi candan kimi sanal ağlıyor

Terör böyle son bulur mu a dostum
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Vatandaşım askere bel bağlıyor
Gelişmeler ordumuzu zağlıyor
İzansızlar eli kolu bağlıyor! …
Canilikten kim menfaat sağlıyor! …

Terör böyle son bulur mu a dostum

Refah TORLAK  /  Nam-ı Diğer: RETOR
14 Temmuz 2011 (Berat Kandili arifesi)
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Terör Odaklarına Lânet /... Hicivkâr Hamasi

“ TERÖR ODAKLARINA LÂNET “  (Zılgıt)

Ortalığa nifak salar, nerde varsa garip, arık
Masumlara tedhiş ile, suç dosyası çok kabarık
Eh birazda yüz buldukça, biz sustukça o şımarık

Bilmezlerki parlar söner, gelip geçici, pusarık
Olamazlar gerçek Türkün, ayağındaki tek çarık
Karıştırır ortalığı, o sanırki kendi karık

Koşar hayaller peşinde, yandaşına yalakalık
Ona buna zarar verir, azgın kuru kalabalık
Yediği kaba yaparda, farkınada varmaz alık

Bir soysuz caniye uymuş, üç beş pislik kıçı kırık
Körü körüne yırtınır, işi gücü aykırılık
Hainlikle cana kıyar, yürekte olur hıçkırık

Yaratan'ıda unutup, insanlıktan budanmışlar
Aleniyetten korkupta, masumlara dadanmışlar
Şerefsize piyon olmuş, leş olmaya adanmışlar

Böyleleri tarihte çok, dış güçlere dayanmışlar
Eli, kolu, yüzü, gözü, al kanlara boyanmışlar
Kullanılıp tokat yiyip, sefil olup uyanmışlar

Başınızdan eksik olmaz, uğursuz her tür melânet
Bilmezmisiniz insanlık, her zaman okuyor lânet
Bu yalnız dünya haliniz, Rabbin huzuru var ahret

Sizden bir gömlek üstünü, bilinmeyen bir mikroptur
İnsanı insan edense, sizde yoktur O soy soptur
Zaten haliniz ortada, boşta yuvarlanan toptur

Pislik Kokan Katillerle, parçalanamaz bu ülke
Kıçı kırık soysuzlarla, değişmez vatanda İlke
Kuyruğunu kıstırıp git, yok ederiz silke, silke

Refah Torlak
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Terörün Membaı /... Başları Ezilmezse Boşa Ağlanır

“ TERÖRÜN MEMBAI “
(Başları ezilmezse, boşa ağlanır)

Bir şehit anası ağıt yakıyor
Feryadı figanı yürek yakıyor
Mehmet’in gözyaşları içe akıyor
İzansız müsebbipler bön, bön bakıyor

Şerefsiz sızıp,sızıp, dehşet saçıyor
Askeri vurup,vurup, nasıl kaçıyor
Açın artık gözleri, gafil ahmaklar
Barzani şerefsizi, kucak açıyor

Elin kolun bağlıdır, istersen delir
Bayrağa sarılıp ta, Mehmetler gelir
Devletim çok güçlüde, hükümet nerde
Dirayeti olmazsa, nasıl düzelir

Masum vatandaşımın, gönlü firaktır
Her fırsatta sızıp sen, gir çık kan aktır
Membaın, kaynağında, belli Iraktır
Ustası Amerika, onlar çıraktır

İyi niyet eksende, satıh kuraktır
Musul bizi beklerken, kuzey duraktır
Barzani Talabani, kimle ortaktır! ...
Gel de bu şartlarda sen, silâh bıraktır

Musul Kerkük beklerken, bu ne plan ki
Boş dağı bombalamak, çözüm mü sanki
Bu vatanın uğrunda, feda olsunda
Neden böyle boşuna, dökülür kan ki

ABD’den icazet, alınmaz ise
İnisiyatif karar, verilmez imiş
Her türlü melânetse, onlara serbest
Sessiz kalınca ortam, gerilmez imiş

Şerefsizler her haltı yiyip dururken
Musul’a Kerkük’e de, girilmez imiş
Boşa gitmiş olsa da, dağlarda mermi
Sivillere hiç zarar, verilmez imiş

Mecliste beslenirler, imkân sağlanır
Komuta merkezidir, karar bağlanır
Hainler yüz buldukça, yürek dağlanır
Başları ezilmezse, boşa ağlanır

Refah TORLAK  /  RETOR
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Tesellim /... Şarkı sözü

“ TESELLİM “

Umutlarım tükendi
Kalmadı hiç gururum
Sen bir düş ben hayâli
Özler bekler dururum
        ***       ***
En vefalı dostumu
İçer bir hoş olurum
Bir kaç yudum âlkôlde
Bin teselli bulurum

Refah Torlak
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Teşhir Budalası /... Hicviye

“ TEŞHİR BUDALASI “

Altta çok dar bir pantolon, yada çıplak iki kolon
Ad zikretsem ayıp olur, yarı şişmiş iki balon
Orda burda gezinirde, dolaşır hep salon, salon
Aziz suyu unutmuşta, viski içer galon, galon
Çalım atar dolanırsın, kime bu gösteriş lolon

Dolaşırsın transparan, altı bir parçadır saran
İş namusa geldiğinde, kıyametleri koparan
Kendi seçimindir bu, alın yazısı değil karan
Bu gidişle iflâh etmez, ne güzellik nede paran
Aklını başına devşir, gocunursun varsa yaran

Ne denir millet meraklı, böyle olunca O haklı
Herkes bilir söyleyemez, tutar hep içinde saklı
Ar damarı çatlamışsa, tabii olmaz O yasaklı
Görünümü güzel, temiz, fakat yüreği pasaklı

Dahası vardır dahası, neyse O olsun pahası
Cümle alem rahatsızdır, yeter sussun kahkahası
Rezaleti gurur sanır, ne korkar, nede utanır
Allem eder kalem eder, boy gösterir herkes tanır
Herkes boşta gezer ama, her tür işe O atanır

Onlar bunlar hep bahane, öyle değilde daha ne
Oya, boya, protezler, görünümleri şahane
O hep medyanın zikrinde, herkesin aklı fikrinde
Peki daha ne olası, yoktur onun kaybolası
Her zaman gözler önünde, O bir teşhir budalası

Refah Torlak
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Topçu, Popçu, Zirzop Şöhretler Hop hopçu /... (Bir zamanlar Gündemdi, İronik
Hicviyeler - 16)
“ TOPÇU POPÇU ZİRZOP ŞÖHRETLER HOP HOPÇU “   (Hicviye)

TV. Rant aracı olmuş, her çıkan bol para bulmuş
Ekranlarda görünmeyen, parasızmış, çapaçulmuş
Çünkü ekranlarda yoksa, unutulur kaybolurmuş
Bunu gören açıkgözler, üşüşmüş ekrana dolmuş

Uygunsuzluk parsellemiş, kirlilikmiş ona neymiş
Ekran hep şöhret üretir, sanatçılık kolay şeymiş
Dikkat çekmeyenler kayıp, rant getirenler deymiş
Getirisiymiş önemli, emekler hep bahaneymiş

Ünlü ünsüz, nü’lü nü’süz, alim bilgin, çirkin güzel
Olur olmaz şeyler yap ki, sen yeterki gündeme gel
Ekranlarda çık boy göster. tüm milletin aklını çel
Medya reyting meraklısı, fark etmez kuralları del

Ekran pastaneye döndü, ortada koca bir pasta
Kimileri imreniyor, hayallerde pek havas'ta
Kimine bıkkınlık gelmiş, kimi isyanlarda yasta
Kimi bağımlısı olmuş, kimi müzminleşmiş hasta

Çıkar biri boy gösterir, ona buna olur model
İlgi ve alâka güzel, izzet ikram para güzel
Öyle bir hal almışızki, şöhrete bağlanmış hep bel
Nedense hiç düşünülmez, sonradan ödenen bedel

Çıkıpta tanınmak için, bin bir türlü taviz verir
Ne özel ne mahrem kalmış, ulu orta boy gösterir
İnsanlığını unutmuş, şöhret için buzlar erir
Filizlenir ve yeşerir, durmadan mesaj gönderir

İzzet ikram ve itibar, ilgi alâka ve şaşa
Özendiren yatlar katlar, bol, bol para ve temaşa
Gençler için buda zehir, tüm kötülüklere maşa
Şöhretlere özenirken, vururlar baltayı taşa

İyiye kötüye değil, millet şöhrete bakıyor
Bir an gündeme gelen, şimşek olup çakıyor
Rezillik, kepazeliğe, millet madalya takıyor
Nasıl olsa rant'a dönüp, oluk, oluk akıyor

Her ne kadar düşünsede, ermiyor İnsanın aklı
Çözebilmek mümkün değil, tılsım acep nerde saklı
Çıkar, çıkar boy gösterir, her bir yüreği pasaklı
Millet mi medya mı meraklı, peki ya bunda kim haklı

Öyle, böyle şöhret olsun, vız gelir Etik ilke'de
Dillere düş göz önünde, yeterki kal hep gündemde
Özendiren mesleklerdir, onlar hep örnek millete
Sende bir yer kap ol bir cu, cu’lar zengin bu ülkede
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Topçu, popçu, televizyoncu, komisyoncu, ispiyoncu
Hadi bazısı müstesna, fakat çoğu, hep lop lopçu
Manken model, şucu bucu, şarkı, türkücü, sunucu
Stendapçı yada show cu, önemli olan sonucu

Malum götürür parayı, bu ülkede topçu, popçu
Şimdi yeniler eklendi, zirzop şöhretler hop hopçu
Malum herkes reyting bekler, yapımcı televizyoncu
Millet sunulana mahkum, çıkmaz mı hiç bir stopçu

Refah Torlak
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Toprak ve İnsan ' Sen “ /... En değerli hazine Topraktır

TOPRAK VE İNSAN  ' SEN '

En değerli hazine topraktır,
Her insan ve her canlı toprağa muhtaç ve toprağa tutsaktır
Toprak türlü şekillerde bizleri doyuran,
Bir geçiş sürecidir, bir köprüdür dünya ile ahreti ayıran

Toprak can alır, toprak can verir,
Evet toprak cansız alır, canlı verir, cansıza can verir
Toprak her şeyi saklar, toprak bir alır, bin verir,
Toprak renk verir, toprak tat verir
Toprak bereket verir, toprak su verir ve
Daha, daha yeryüzüne neler, neler gönderir
Toprak yer kabuğudur, toprak arazi, toprak vatandır,
Toprak içinde neler, neler yatandır

NEDENMİ EN DEĞERLİ HAZİNE:

Belki, nice bayrakların korunabilmesi için verilen canın,
Belki de yere düşmemesi için nice sancağın
Farkında mısın, gezdiğin dolaştığın yerlerde bastığın,
Çiğneyip geçtiğin, nice bedenin, kolun, bacağın
İşte bu, bu toprağın zerreciğinde bile gizli olan,
En değerli hazinedir, bu topraklarda bulacağın
Can borcunu en şerefli şekilde edadır,
Bu topraklarla birleşen şühedadır,
Biraz düşünürsen anlayacağın

FARKINDAMISIN:

Bu senin devren, bu senin zamanın, bu senin çağın,
Bilinmez daha ne kadar tüter ocağın
Bas geleceğine, bas bakalım,
Yerin üzerinde düşünmeden dolaşırken, karışacağın toprağın

ANCAK:

Nasip olurmu O'da bilinmez, yazılanlar bilki silinmez
Senin için meçhûldür ne olacağın
İster bir düşün, ister, gez gezebildiğince üzerinde
Sonunda birleşip, özdeşleşeceğin toprağın

SAKIN UNUTMA:

Ama bugün, ama yarın, O günde bir gün, mutlak gelecek,
Doğru yanlış işlerin, bir bir elenecek
Ya bir başka güneş, bir nur doğacak üzerine,
Ya O an tamamen kararıp, ruhun gölgelenecek

VE YİNE UNUTMA:

Bazı şeyler emanettir gelen her cana,
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İdrak edipte, hazırlanabiliyorsan eğer, ne mutlu sana
Bir gün, birileri şu satırları da okuyacaktır sana,
Bir meçhûl, takdiri ilâhidir bu her insana

VE DİYECEKKİ O SES:

Son çırpınışların bunlar, bu son nefes alışların,
Doyasıya, soluyabildiğince solu
Derlerdi inanmazdın, hiç bitecek sanmazdın,
İşte sonunu getirdin, bitirdin bitmez sandığın yolu
Ne zenginlik, ne mevkiin, nede şanın, şöhretin,
Tek yardımcın, huşu ile yaptığın ibadetin

İNANKİ NAFİLE:

Ne o beyhude icraatlar,
Ne o saçlarındaki aklar, nede gezdiğin sokaklar
Bedeni toprak saklar, peki, peki ya ruhun,
Unutmaki onu da icra-i amelin aklar

VE BİLKİ:

Nasıl karışırda çürürse, düşen her yaprak,
Mutlak sana da hoş..! ..geldin diyecek bir gün toprak.

Refah Torlak
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Tövbe. Yazıklar Olsun /... Tasavvufi

“ TÖVBE YAZIKLAR OLSUN “

Hidayetli kullarını, bilgisiz ve cahil, tor görenlere
Sana bağlanmayı haşa, bir ilinek, hastalık çor görenlere
Dilerim ıslah olsun, tövbe ki aah, tövbe yazıklar olsun
Gönül gözü kapalı, zor görenlere, huzuru dergâh-ı hor görenlere

Huşu ile ibadeti, sıkıntı, üzüntü, yor görenlere
El açıpta yakarmayı, verimsiz, yararsız, bor görenlere
Dilerim ıslah olsun, tövbe ki aah, tövbe yazıklar olsun
Gönül gözü kapalı, zor görenlere, huzuru dergâh-ı hor görenlere

Ahrette cehennemi, sanki suyla sönecek, kor görenlere
Cennet meyvelerini, dünya nimeti sanıp, lor görenlere
Dilerim ıslah olsun, tövbe ki aah, tövbe yazıklar olsun
Gönül gözü kapalı, zor görenlere, huzuru dergâh-ı hor görenlere
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Tribün Mikrobu /... Hicviye

“ TRİBÜN MİKROBU “  (Hicviye)

Çevresine sataşır, tribünde mikrop taşır
Ortama nifak sokar, yara buldumu kaşır
Hiç taraftar değildir, iblis'tir şeytanlaşır
Biri fırsat verdi mi, hemen ona bulaşır
***           ***           ***
Aslında takip etmez,  sahada oynanan topu
Neyin nesi bilinmez, belli değil soy sopu
Renkleri hiç fark etmez, takımlar ne o ne bu
Onun amacı başka, O bir tribün mikrobu
***           ***           ***
Aslında fark etmemeli, ne sonuç nede skor
Yapılan maç savaş değil, dostluk aslında spor
Kardeşlik, beraberlik, dostluğun ifadesi
Bunun anlaşılması, Neden, bu kadar mı zor
***           ***           ***
Bulaşan mıdır acep, bulaştıranmı suçlu
Bilinmezki bu mikrop, kaç başlıdır kaç uçlu
Bu mikrobu yok etmek, sanmayın o kadar zor
Başta insan sevgisi, buna son noktayı kor
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Tükenen Koca Bir Ömür, Kısa Bir Yol Hikâyesi /... Şiirsel öykü

“ TÜKENEN KOCA BİR ÖMÜR                                  ©
                                            KISA BİR YOL HİKÂYESİ   “

Nice yüce dağları, ne engin deryaları aşan, gökyüzüne ulaşan, ideâllerim  vardı
Çok şey istedim, gayret gösterdim, bedenim çalışmaktan, ne usanırdı, nede bıkardı
Kâh yaklaştım, zaman zamanda tattım, kâh, bazı ibretlerden nefsim dersler çıkarttı
                            ***                     ***                     ***
Tam işte oluyor derken, ne yazık yarım kaldı, yine bahtsız talihim, kader  elimden aldı
Ben gayret ettikçe, şanssızlığım çoğaldı, tam yakaladım derken, felek önümden çaldı
Tüm benliğimi, şartlarımı zorladım, hayâllerimi kovaladım, zamanı unuttum  nasıl
kısaldı
                           ***                     ***                     ***
Yolun kısaldığını hissettiren işaretler çoğaldı, ideâllerim sığmaz, zaman artık  çok dardı
O gençlik düşlerim, tatlı hayâllerimi, acabalar kuşkular, çiçek gibi bir, bir  kopardı
Umutlarım tükendi, düşlerim hep karardı, hayâllerimin çevresini, olumsuzluklar sardı
                          ***                     ***                     ***
Ne o gecelerimi gündüzüme karıştıran sonsuz emeklerim işe yaradı, ne  dualarım
kurtardı
İşte o an anladım, demekki bu kadardı, düşler gerçekler değil, yalnız  gerçekler vardı
Düşlerim, hayâllerim yüreğimin köşesinde sıkıştı kaldı, O sonsuz isteklerin  kesildi ardı
                         ***                     ***                     ***
Gerçekleşemeyen yarım kalmışlar için son bir umudum vardı, ama biraz  buruk, biraz
ağırdı
Bari şu gerçekleşsin derken, unuttuğum son geldi, yine duyuramadım, sanki  düşlerim
sağırdı
O yüce dağların, O engin deryaların, gökyüzününde ötesinden, meçhûlden  bir ses
bağırdı
                                                                                  Veee beni yanına çağırdı...

Refah Torlak
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Tükenmiyor Tarifiniz /... Hicviye

“ TÜKENMİYOR TARİFİNİZ “  /… Hicviye

İzansız çanak tutacak, şerefsiz akıl çelecek
Her ne varsa satın, savın, ekonomi düzelecek
Akıl hocası pusuda, gafil yasayı delecek
Bu kafayla gidilirse, daha ne günler gelecek

Gerçek görevi unutup, kulak üzerine yatın
İnceleyin, karıştırın, bir üstüne binler katın
Düşün birbirinize siz, hiç durmadan pislik atın
Biriken O pisliklere, dilerim kendiniz batın

Ne güzelde işliyor, dış güçlerin oyun’u
Bilmez çanak tutarsın, olma onun koyunu
Ne olur gel incitme, böyle asil soyunu
İşte netice budur, harcadınsa oy’unu

Sevinin nifakçılar, planınız yürüyor
Yıkanmış beyinleri, bir, bir gaflet bürüyor
Ordu ile uğraşmak, hizipleşmek sürüyor
Pekalâ farkındayız, itler dıştan ürüyor

Her şey gözler önünde, gerçekleri görüyor
Sanma ki sen ey gafil, milli hisler çürüyor
Zamanı geldiğinde, bak sen nasıl kürüyor
İzansızların bir, bir, defterini dürüyor

Cilt, cilt kitaplar oluşsa, anlamaz en arifiniz
Hep boşuna ahkâm keser, yetersiz maarifiniz
Yobaz, örümcek kafalı, ticani en zarifiniz
Yazmakla da anlatılmaz, tükenmiyor tarifiniz

Refah TORLAK  /  RETOR

Refah Torlak
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Türk Askerinden Vatan Hain'ine /... Hamasi

“ TÜRK ASKERİNDEN VATAN HAİNİNE “

Biz bu vatan uğrunda, nice kol bacaklar verdik
Oluk, oluk kanlar döktük, ne genç bedenler gönderdik
Sizin gibi hainler'e, düşmanlar'a göğüs gerdik
Sizler çapulcu ordusu, bizler doğuştan askerdik

Her birimiz asil kan, her birimiz değerdik
Sizler birer leş oldunuz, bizler şahadete erdik

Evet askerdik ama, sulhu de çok severdik
Tüm dünyada hep barış, dostluk olsun isterdik
Sizler hep nifak sokan, kışkırtıcı tarafken
Biz ne fevri davrandık, nede ortamı gerdik

Sabırlıdır Türk milleti, dünyaya belgeler serdik
Sağduyulu davrandık, doğru yolu gösterdik
Kalleş düşmanı bile, ne alçalttık ne yerdik
Lâftan anlamayana, gereken dersi verdik

Her birimiz asil kan, her birimiz değerdik
Sizler birer leş oldunuz, bizler şahadete erdik

Refah Torlak
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Türkiye ve A.B. /... Hicviye

“ TÜRKİYE VE A.B. “    (Hicviye)

Türkiyesiz bir AB, asla mümkün değildir
Eksik kalır malûmdur, A.B. için kusurdur
Ne kadar engelleyip, istemez görünseler
Türkiye A.B. için, en önemli unsurdur
Türkiye A.B. için, vazgeçilmez unsurdur

Hevesini frenle, artık kendini durdur
A.B. üstüne düşsün, çekil bir kenara dur
Kovaladıkça kaçar, bu işin özü Budur
Vazgeç çekil kenara, düşmanlara de kudur

Onlar sana diyorki, sen saf, saf hayaller kur
İstersen haklı çıkar, ısrarla üstünde dur
A.B. haçlı ordusu, budur işin doğrusu
Türkiye müslümandır, onlar çoğu gâvurdur

Kurnaz fırsatçıları, koz kullananı durdur
İster ağzınla kuş tut, ister kendini yor dur
İstersen onlar gibi, aptallığa da vurdur
Sende eksik olsada, onlar sana mahkûmdur

Hükümetin yaptığı, tavizler sunumudur
Verilen direktifler, A.B. misyonumudur
Bütün dünya biliyor, sinsi, sinsi gülüyor
Orta doğuda  köprü, Türkiye konumudur

Zil zurna aymaz olsa, ayıltır en mest'ini
Gör artık blöfleri, çek artık şu rest'ini
Yalakalık oluyor, fazla yaptın jest'ini
Su doldurayım derken, çatlatırlar testini

Refah Torlak
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Türkiye'nin AK Partisi...! ...

“ TÜRKİYE'NİN AK PARTİSİ…! ... “

Millete hinlik düşünde, dışa ışık yak partisi
Adı ak’ta kendi kara, Türkiye’nin ak partisi! ..
Her tür hinlik onlardadır, gözü açık sak partisi
Yolsuzluğu örtmek için, her şeye kulp tak partisi
Aveneye kucak açıp, halka bön,bön bak partisi! ..

Refah Torlak  /  RETOR

Dipnot:
İlginçtir, bu hicviyeyi yazarken özellikle bir akrostiş oluşturmaya çalışmadım, fakat
nasılsa bir akrostiş oluştu ve kendim dahi hayret ettim, dikkat ederseniz
Mahya kelimesi çıktı, bu tesadüf ise aklıma bir şey getirdi, bu insanlar Ramazan ayında
camilerde gerçekleşen mahyalarda bile kendi sloganlarını, Reklâmlarını yazdırırlarsa
şaşırmamak lâzım diye aklımdan geçti ve bunu da paylaşmak istedim.

Refah Torlak
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Türkiye'nin Havası, Dumansız Hava Sahası

“ TÜRKİYENİN HAVASI,
                    DUMANSIZ HAVA SAHASI “

Türkiye’nin havası, Dumansız hava sahası
Parayla, malla, mülkle, Ölçülemez pahası
Haydi gel katıl bize, At sevinç kahkahası
Sağlık, sıhhat yetmez mi, Ne olsun ki dahası

Atıp içinden zehri, Oksijen soluyorsun
Gün, gün değişiyorsun, Sağlıklı oluyorsun
Hayatından tat alıp, Mutluluk buluyorsun
Yaşama sevinciyle, Coşkuyla doluyorsun

Allah bir can bahşetmiş, Sende iyi bak koru
Yaşamak güç olsa da, Sağlıksızlık en zoru
Kıymetini bilmeyen, Asla soramaz soru
Çekmeye müstahaktır, Musallat olan çor’u

Solunum yolun dolmuş, Kesilmiş takat’ından
Haydi biraz gayret et, Çıkar at hayatından
Savunmasız bedenin, Kurtulsun feryadından
Biraz zaman geçince, Tiksinirsin adından

İster aleni olsun, İsterseniz gizleyin
Yanlışlardan vazgeçin, Sağlıklı yol izleyin
Sizde bir örnek olup, Güzellik remiz’ leyin
Hem kendinizi hem de, Havayı temizleyin

Bırakın şu illeti, Haydi sizde deneyin
Zift dolan ciğerleri, sil baştan yenileyin
Yeniden doğmuş gibi, Uyanın sabahleyin
Temiz oksijen çekip, Yaşamak güzel deyin

Türkiye’nin havası, Dumansız hava sahası
Parayla, malla, mülkle, Ölçülemez pahası
Haydi gel katıl bize, At sevinç kahkahası
Sağlık, sıhhat yetmez mi, Ne olsun ki dahası

Türkiye’nin havası, Dumansız hava sahası
Temiz hava solursun, Ne olsun ki dahası

RETOR  /  Refah TORLAK

DİP NOT:
Sigarayla savaşmak ve kullananlara bıraktırmak amacı ile alınan isabetli karar sonucu,
Ülke çapında ve medya kuruluşlarının da desteği ile gerçekleştirilen organizasyona,
Sigara bırakma ve bıraktırma kampanyasına, Sigaradan 15 yıl önce kurtulmuş biri
olarak,
Karınca kararınca destek vererek bir katkıda bulunabilirsem ne mutlu bana diye
düşündüm ve
Konuya ilişkin bir çok makalelerim ve şiirlerim olmasına rağmen, kampanyada slogan
olarak kullanılan,
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TÜRKİYENİN HAVASI DUMANSIZ HAVA SAHASI Cümlesinden yola çıkarak yeni bir şiir
oluşturdum,
Malûm çam sakızı çoban armağanı misali, bu da bir şair armağanı olsun istedim.

Ağustos 2008

Refah Torlak
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Ukalâ /... Hicviye

“ UKALÂ “

Neyin ne olduğunu, bilirsinde pekâlâ
Neden bazı şeyleri, göremezsinki halâ

Bir atasözü vardır, çok bilen çok yanılır
Sanmaki çok konuşan, çok biliyor sanılır

Sanırsın her söylediğin, doğrudur, inanılır
Bilmezsinki ey gafil, hatır için kanılır

Söyle, İnsan oğlunu aptalmı yarattı hakk-ı tealâ
Ters düşüyorsun ama, diyorsunki bak, haşaa

Mademki öyle, neden, ısrar edersin halâ
Toparlan kendine gel, be densiz, be ukalâ

Refah Torlak
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Ulema Susturulmuş, İtler Ürümüş..! ...

“ ULEMA SUSTURULMUŞ,       ©
                         İTLER ÜRÜMÜŞ “
                 (Masal gibi)

Menfaat ile çıkar, almış yürümüş
Şu güzel ülkemizi, kasvet bürümüş

Bizleri bu hallere, kimler sürümüş
Kokuşmuş insanlık ta, bitmiş çürümüş

Ulema susturulmuş, itler ürümüş…! …
İnsanlık toprak olmuş, sanki kürümüş

Suç dosyası binlerce, klâsör’ümüş…! …
Ülkemde bir çok aydın, demek kör’ümüş

Bu millet ne sabırlı, ne götürüm’müş
Bilinmezmiş bu işler, başka türüm’müş

Adalet yürümezmiş, say kötürüm’müş
Hele onu savunmak, bariz cürümmüş.! ...

Eski dosyalar hepsi, bürüm bürümmüş
Yasa hukuk kalmamış, paket dürümmüş

Hizmet adı altında, bir göçürümmüş
Önce test edilmiş bu, başka sürümmüş

Refah TORLAK  /  RETOR

Kürü = kürekle temizlemek
Götürüm = sabır, tahammül, dayanma
Türüm = oluşum, varlıkların oluşumu
Bürüm = Lüle, Katlanmış şey, dürülmüş şey

Refah Torlak
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Umarsız Kaderim... TSM...

“ UMARSIZ KADERİM “

Sabrım………… sabrım……… sabrım kalmadı…
Uzadıkça uzadı… boşa ömrüm çalmadı ………
Kaderimmiş bahtsızlık………… sanma can daralmadı…

Sardı tüm benliğimi, bitmedi kısalmadı
Ah umarsız kaderim, benden az ah almadı   /   NAKARAT

Hayat………… hayat……… böyle çekilmez
Mutluluğu düşleyip… kim hayale dalmadı………
Tutsak etti de beni……… her ne yapsam salmadı…

Sardı tüm benliğimi, bitmedi kısalmadı
Ah umarsız kaderim, benden az ah almadı   /   NAKARAT

Söz: Refah TORLAK
Müzik: İsmet Nedim SAATÇİ

Dipnot: Bu sözler Sn. İsmet Nedim’in talebi üzerine,
İsmet Nedim bestesine özel hazırlanmış olup,
Tarafımdan şarkıya uyarlanarak yazılmıştır.
02. Eylül. 2011 Selimpaşa  /  Silivri – İstanbul

Refah Torlak
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Umutsuz Olma Bu Kadar

“ UMUTSUZ OLMA BU KADAR “

Hiç yakışmıyor inan, evvel böyle değildin
Ne oldu birden sana, kader dedin eğildin
Sen olumsuzluklara, karşı koymayı bilirdin
Başka mutlulukmu var hem sevdin hem sevildin
***         ***         ***
Gelir geçer zorluklar, hayat bu daha neler var
Niceleri tırmandırır, nice ocakları yıkar
Kimi iner kimi çıkar, kimi yaşamaktan bıkar
Gün doğmadan neler doğar, umutsuz olma bu kadar
***         ***         ***
Doğruluktan vazgeçme çalışmaya devam et
Elbet yalnız değilsin, Allah adı hecele
Bunlar hepsi imtihan, Yaratan'ına şükret
İnancını kaybetme, sen huzurla gecele
***         ***         ***
Ne olur biraz gayret, ne olur mücadele
Öldürme geleceği, teslim olma ecele
Güzel günlerde olur, güzel sözler hecele
Sonumuz zaten odur, nedirki bu acele

Refah Torlak
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Unutma Gülüm

“ UNUTMA GÜLÜM “

Beni benden aldın, gönlümü çaldın gülüm
Sen, en güzel günlerimin hayâli oldunda
Yepyeni, sonsuz ufuklar açtın önümde
O pembe hayâllerimi, düşlerime taşıdın
                 ***         ***         ***
Ancak, yanı başımda olmana karşın
Ne yazıkki, benden çok uzaklardaydın gülüm
Mümkün olmasına rağmen, yasaktı seni koklamam
Ancak, hayâllerimde, düşlerimde olacaksın hep
                ***         ***         ***
Murada ermemiş olsamda ben, daim içimde kalacaksın sen
Artık, yalnız ve tek başına dolduracaksın düşlerimi
Umutlarım hiç tükenmeyecek, unutmak zorunda olsamda
Ama, ne bir başkası, ne geçen zaman, unutturamayacak seni
               ***         ***         ***
Tükenmeyen arzularıma cevap veremesende unutma
Yüreğinin köşesinde minik bir yer ayır, unutmak istesende
Kim ve ne olarak olursa olsun, unutma sende beni
Yeterki unutma,                                 UNUTMA GÜLÜM EMİ

Refah Torlak
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Unutma ki Adamlığın, Cebindeki Paran Kadar

“ UNUTMA Kİ ADAMLIĞIN,
                 CEBİNDEKİ PARAN KADAR “

Eş dost, yaren dünya alem, dolaşsan da diyar,diyar
Bir dar’a düşmeye gör sen, Ana gibi olmuyor yar
Dost acı der dostum dinle, sana bir çiftte sözüm var
Ben hiç sormamıştım ama, madem dedin imkânım  dar

Unutma ki adamlığın, cebindeki paran kadar! ...

Refah Torlak  /  RETOR    01 Mayıs 2009

Refah Torlak
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Unuturmu Dostlar Seni /... Şair dostum, Sn. İbrahim COŞAR'a İthaf edilmiştir

UNUTUR MU DOSTLAR SENİ

                       Hislerden şerbet ezeni
                       Dostça gönüller gezeni
                       Gözlerden ırak olsanda
                       Unuturmu dostlar seni

                       Açmış dağarcık keseni
                       Yazarsın akla eseni
                       Dostu üzmekmi maksadın
                       Unuturmu dostlar seni

                       Refah derki coşari’ye
                       Umutla bak ileriye
                       Eserlerinle girmişsin
                       Gönüllerden içeriye

                       Böyle dostlar hep var olur
                       Eserleriyle yad olur
                       Cismin uzakta olsada
                       Unuturmu dostlar seni

                       Şu dünyaki barındırır
                       Nice canından bezeni
                       Sabırla ayakta kalır
                       Affetmez dostlar üzeni

                       Eserlerinle var ettin
                       Bilmezsin Kalp’te hisseni
                       Varsın gönüller bir olsun
                       Unuturmu dostlar seni

                        RETOR.

Şair dostum Üstat Coşari'nin,
' Unutmayın dostlar beni '  adlı eserine cevaptır.

Refah Torlak
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Usta Sürücü /... (Bir zamanlar Gündemdi, İronik Hicviyeler - 5)

“ USTA SÜRÜCÜ “

                      Altındaki aracın, ne olursa olsun gücü
                      Dikkatli ol yavaş sür, sen ol usta sürücü
                      Yolda dikkatle seyret, kuralları çiğneme
                      Ne defterin dürülsün, ne ol defter dürücü
                                        ***         ***         ***
                      Ayağını gazdan çek, hiçte geri kalmazsın
                      Hızlı araç sürmeyi, sanma sakın ustalık
                      Eğer yakalanırsan, inan iflah olmazsın
                      Sonu ölümle biten, amansız bir hastalık
                                       ***         ***         ***
                      Ustalık centilmenlik, öncelikle saygı duy
                      Yolda zikzaklar çizme İnan bu en kötü huy
                      Dikkatli, saygılı ol, sen tüm kurallara uy
                      Ne habere konu ol, nede acı haber duy

Refah Torlak
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Utanırım /... Şarkı - TSM.

“   UTANIRIM   “  ©

Bir çift göz boş bakışan, kaderiyle takışan   /... 2
Her sözünde bir isyan, bumu bana yakışan  /... 2
Ortalarda çaresiz, anlamsızca akışan
Kaybolan benliğimden, kendimden utanırım

Yaralıdır yüreğim, acı çeker derinden
Yıllar değil bir asır, geçse de üzerinden
Şu naçar benliğimden, bu günümden dünümden
Kapınızın önünden, geçtikçe utanırım  /... 2

Tüm olumsuzlukları, kaderimden sanırım
Yoksa ben mi kendimi, böyle yanlış tanırım
Geçmişi hep yad eder, küser kahırlanırım
Anılardan her sayfa,  seçtikçe  utanırım  /... 2

Söz  ve  Müzik:   RETOR

Dip Not:

Bu eser 2003 - 2004 yıllarında 1 yıl ara ile kaybettiğim
Anneciğim ve Babacığıma ithaf edilmiştir.
Eserin sözleri çok daha uzun ve 11 dörtlükten oluşmaktadır fakat,
Ben burada sizlerle müziklendirdiğim haliyle ve yalnızca
Bestelediğim bölümün sözlerini paylaştım.

Refah Torlak
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Uyanık Ol Uyanık /... Nasihat

“ UYANIK OL UYANIK “  (Nasihat)

Akıllı ol, dürüst ol, ne aptal ol, ne alık
Deryada dolaşsanda, doğru yüz yüzme çalık
Ne git ağlara takıl, nede ol bir olta'lık
Sözünün sahibi ol, olma tavada balık
***       ***       ***
Ne sıcak ol, ne soğuk, uyumlu ol sen ılık
İnsan ol yeterki sen, yapma hiç ayrımcılık
Sanmaki önemlidir, ne kıyafet, ne kılık
Çevrene saygılı ol, olmasın aykırılık
***       ***       ***
Sen kendinden emin ol, yapma hiç yalakalık
Her yerde bulun ama, olma kuru kalabalık
Doğrunun yanında ol, yapma yanlış arkalık
Huzur ver her ortamda, karışmasın ortalık
***       ***       ***
Yetiştir sen kendini, köle olma sakın kula
Maneviyatı yücelt, önem verme para, Pul'a
Sabırlı ol, sakin ol, özenme sen acul’a
Geleceğide düşün, dönme sakın çapaçul'a
***       ***       ***
Şaşıp yanlış adım atma, sapma sakın sağa sola
Hedefin aydınlık olsun, yönel yürü doğru yola
Orta yoldan ayrılma, ne ham ol sen ne yanık
Kapılma hiç gaflet'e, uyanık ol uyanık
***       ***       ***
Doğruluktan zarar gelmez, korkma diline dola
İyilik, dostluk, güzellik, daima ol sen kol kola
Yanlışlara bulaşma, ne sanık ol ne tanık
Ömür gelip geçiyor, uyanık ol uyanık

Refah Torlak
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Uyanın Gençlik /,,, Hicivkâr Bir Sitem

“ UYANIN GENÇLİK “

Uyutuldu yıllar yılı, bu millet kandırıldı
Oyalandı şunla bunla, doğru yol sandırıldı
Onun bunun birliğiyle, yanlışa inandırıldı
Hainler lider diye, unvanla ban’dırıldı

Vaatler'e köle olduk, gına getirdi caygısı
Bu millet bunamı lâyık, yokluk, gelecek kaygısı
Bumudur insan hakları, bumu milletin yazgısı
İnsan hakkı diyenlerin, bumu İnsana saygısı

Neden halâ uyanmayız, neden geliriz oyuna
Şu asil, soylu milleti, çevirdiler bir  koyuna
Söyle yakışırmı sana, yakışırmı Türk boyuna
İhanet değilde nedir, söyle, bu asil soyuna

Sakın hıyanetlik etme, emanetine Atanın
Kemiklerini sızlatma, uğrunda şehit yatanın
Asla destekçisi olma, gün, gün batağa batanın
İşte hali Ortadadır, gafil, kendini satanın

Biraz su serpte serinlet, şüheda, bağrı yananın
Ak sütünü lekeleme, karartma yaslı ana'nın
Göz dikipte bu vatana, hainlikle dadananın
Vakti geldi ver dersini, kendini üstün sananın

Bu ne durum bu nasıl hâl, yeter artık bu itidâl
Gençlik kendinize gelin, çözüm bulun behemehâl
Görmezmisin nasıl mahzun, O Al bayraktaki hilâl
Bilmezmisin Türkün andı, ya ölümdür, ya istiklâl

Hür doğmuşuz, hür yaşarız, olamayız biz bağımlı
Tüm dünya gözünü dikmiş, hep ülkemize yağı’mlı
Türlü hayaller kurarlar, bilirlerki bu ülkenin
Kaynaklarıyla toprağı, hem verimli hem sağımlı

Bu ülkede yaşayanın, görevi, saygı duyanın
Kirlenmeden bu topraklar, uyanın gençlik uyanın
Olmazsa hiç vatan için, Aşkla sevgi dokuyanın
Ne rahmet gönderen kalır, ne fatiha okuyanın

Dip Not: Yetsin artık ha..  UYANIN,
BU HORLAMALAR SİZİ RAHATSIZ ETMİYORMU...? ..! ! ...
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Ülkeme Uzanan Eller /... Hicivkâr Hamasi

“ ÜLKEME UZANAN ELLER “

Ülkemin haritasını, ne kadar benimsemişler
Almışlar ele kalemi, hayali sınırlar yapıp
Üzerine isim yazıp, buralar bizim demişler
Sofra hazır önlerinde, yemişlerde yemişler

Önlerine gelen yeri, peşi peşine dizmişler
Kalem kolay yürür diye, olabildiğince çizmişler
Atalarına sormamış, ne kadar bilinçsizmişler
Tarihide unutmuşlar, kolay değildir bu işler

Ülkeme uzanan eller, ne kolay parsellemişler
Demekki bunlar Türkleri, tanıyıp çözememişler
Türkün şanlı tarihini, damıtıp süzememişler
Nice kalleşlikle bile, hiçmi hiç üzememişler

Yazıp çizip eklemişler, hayâl kurup beklemişler
Farkında olamamış, nedense bilememişler
Bir şeyleri unutmuşlar, bizi bir işten kurtarmış
Kirlettikleri her yere, yeni kanal döşemişler

Sınırları göre, göre, kirletilen her bir yöre
Ancak kanalizasyon olur, bize göre Türk’e göre
Anlatmakta zordur ama, sizler gibi gönlü köre
Şöyledir bir vatan yapmak, böyledir bizlerde töre

Bilmezmisiniz toprak, toprak nasıl vatan olur
Çiğnenen O her zerresi, kanla bedenle yoğrulur
Ancak böyle hak edilir, alın açık baş doğrulur
Karalamak, çizmek kapmak, hayâldir hep yalan olur

Tarihi biraz okuyun, becerirseniz dokuyun
Cüret cahil'e vergidir, tarih ne derse siz uyun
Öğrenin kimler ve nasıl, vatan yaptı O toprağı
Dünya alem bir olsanız, kımıldamaz tek yaprağı

Çanakkale'den sızmalar, nice haçlı seferleri
Üzerinde dolaşırken, kirlettiğiniz yerleri
Bu vatanı vatan yapan, unutulmaz zaferleri
O toprakla özdeşleşmiş, Türkün şanlı neferleri

RETOR

Dip Not:
Aman Allah razı olsun, keşke biraz daha batıya ilerleyipte
İstanbul'uda dahil etselerdi, hani O hainlere meraklı olan
Avrupa'ya daha yakınlaşır, birliğine de hemen üye olurlardı kim bilir..! ..
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Ümitsiz Aşkımız, Dillere Destan /... Hicaz Şarkı

“ ÜMİTSİZ AŞKIMIZ               ©
              DİLLERE DESTAN “   

Akar gözyaşlarım...., hayâlin siler........
Dostlarım görünmez, düşmanlar güler
Yeter dön sevdiğim, gel, gel................
Sensiz, geçmiyor..... günler.................
            ***       ***       ***
O mutlu günler hep, bir mazi oldu......
Günlerim karardı, çiçekler soldu........
Ümitsiz aşkımız, dillere destan...........
Ellerin dilinde, bir şarkı oldu...............
           ***       ***       ***
Tüm ideâllerim, birer düş oldu............
Gönlüm bir serseri, bir berduş oldu...
Nerde cıvıl, cıvıl... öten bülbüller..........
Mevsimler değişti sanki kış oldu........
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Var mısın Yok musun

“ VARMISIN YOKMUSUN “

Her birimiz umutlarla, sandık başına dizildik
Kimi şanslı, kimi şanssız, kâh sevindik, kâh üzüldük
Sevinç çığlıkları attık, coşkuyla birlikte güldük
Nice umutlar yıkıldı, sarardık, solduk, süzüldük

Kimine gülmese de şans, kimisine gülümsedi
Yarışanlar zaten malum, izleyende benimsedi
Acun sordu zor soruyu, var mısın yok musun dedi
Milyonları heyecanla, O ekrana, kilitledi

Bir çok yarışmacılar hep, umutlarla geldi gitti
Kimileri biraz buruk, kimide sevinçle bitti
Kimi aradığın buldu, hayalleri gerçekleşti
Kimi kazanamasa da, çok gönüllere yerleşti

Katılan şansını dener, varsa kısmetini arar
Burda sabit kahramanlar, bir Hamdi birde Acun var
Teklifler Hamdi’den gelir, Acun soruları sorar
Yarışmacı kim olursa, tabii, ondadır son karar

Her gelen ayrı umutla, sıra ile yarıştılar
Kader birliği ederek, dost oldular sarıştılar
Her sonuca kısmet deyip, kader ile barıştılar
Dostluklarla anılarla, aramıza karıştılar

Su gibi aktı zamanlar, geçti nice programlar
Kâh-i hüzün, kâh-i coşku, kederli ve mutlu anlar
İzleyenler, yarışanlar, hoşça geçti O zamanlar
Bazen hüzünlüde olsa, benimsedi tüm insanlar

Ekran başı bir başkadır, Ah birde O katılanlar
İnanın bu heyecanı, Ancak yarışanlar anlar
Zaman, zaman üzülse de, mutlu olur nice canlar
Bilmem unutulur mu hiç, yaşanan O heyecanlar

RETOR

Bu şiir, Tüm katılımcılar adına ve anısına, Show TV. tarafından yayımlanarak,
Milyonları Ekrana kilitleyen ve adeta tiryakilik oluşturan rating rekortmeni
Var mısın yok musun yarışmasının yapımcısı ve sunucusu  Acun ILICALI’ ya
Acun bey’in şahsında gizli kahraman  Hamdi bey ve tüm emeği geçenlere
                                                                                            İTHAF EDİLMİŞTİR.
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Var mısın, Yok musun Katılımcısına

“ Var mısın, Yok musun Katılımcısına “

                İşte sıra sana geldi, Sabrın sonu selâmettir
                Al kutunu çık ortaya, Heyecanı devam ettir

                Önce küçük rakam bulman, En önemli isabettir
                Sen bul gerisini bırak, Hamdi bey’e hesap ettir

                Unutma ki bir oyundur, Ne niyet kime kısmettir
                Asıl olansa sonuçta, Para kazanmak niyettir

                Sakın ha hırs’a kapılma, Ödenen ağır diyettir
                İşte sonuçlar ortada, Kuralları gayet  nettir

                Bu ortamın aradığı, Riyasız samimiyettir
                Herkes biliyor kuşkusuz, İyi niyet fazilettir

                Bu imkânı sunanlara, Takdiri mutlak ilettir
                Bilinsin ki, bu ortamda, Her şey gibi emanettir

                RETOR

Dip Not:  Acun ILICALI'nın sunduğu ve Show TV:'de yayınlanan,
Varmısın Yokmusun yarışmasına katılan, Oğlum  M. Emre YILDIRIM' a İthafen yazdığım
ancak,
Onun şahsında Bütün katılımcılarca bir uyarı ve Nasihat niteliğinde Algılanmasını
dilediğim,
Nüktedan, ve hicivkâr üslûplu bir şiirdir.     RETOR
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Vardır Dostum Vardır

' VARDIR DOSTUM VARDIR '

                İnan dost olmadan, bu gönül dardır
                Dost olan yürekte, ferahlık vardır
                Dostları gördükçe, can bahtiyardır
                Böyle yürekte hep, mevsim bahardır

                Gerçek dost insana, sadık bir yardır
                Açılan gönüller, başka diyardır
                Gönlünde yücelik, zirvesi kardır
                Gün gelir insana, dost bir hisardır

                Can olan cananda, bir hayır vardır
                Vardır dostum vardır, bir hayır vardır

                 Dostuna haşinlik, bil intizardır
                 Kırgınlığa çare, bir itizardır
                 Dostluğa yakışan, mutlak hazardır
                 Meccani sevgide, gönül pazardır

                Dostu dost olanlar, sanma naçardır
                Dostun biçaresi, dostuna ardır
                İnsanı tanırken, dostluk miyardır
                Dostluklar yıpranmaz, can ihtiyardır

                Can olan cananda, bir hayır vardır
                Vardır dostum vardır, bir hayır vardır

                 RETOR
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Varlık ve İmkânsızlık

“ VARLIK VE İMKÂNSIZLIK “

Niye böyle insanlar, bıktım bu zihniyetten
Görmezmi anlamazmı, insan İyi niyetten
Hiç bana yakışmıyor, kula kul etme beni
Ya-Rabbim bir imkân ver, kurtar mahcubiyetten
                    ***       ***       ***
Bir tek sana borcum var, manet taşıyorum
Verdiğin emanetle, gururla yaşıyorum
İmkânlarım tükendi, Nelerle uğraşıyorum
Kul borcuna mahkûm etme, kurtar sen şu diyetten
                   ***       ***       ***
Geçmiş hep unutulur, nedir bu vicdansızlık
Bana uygun değildir, haşa O inansızlık
O naçar kullarını, görür kahırlanırım
Eli, kolu bağlıyor, biçare imkânsızlık
                  ***       ***       ***
Ya- Rabbim bir ikân ver, grip eli tutayım
Yaraları srayım, dyurup, outayım
Sen bilirsin dileğim, şu imkânı sun bana
Bir temel oluşturup, dostluklar dokutayım
                 ***       ***       ***
Varlık yokluk kararsız, arasında savruldum
Yarım asır ömrümde, hep yağımla kavruldum
Gördüğüm çileleri, ben nasıl unutayım
İmkân ver garipleri, huzurla uyutayım
                 ***       ***       ***
Varlıkla özdeşmidir, küstahlık, izansızlık
Neden böyle bilinmez, kör olsun imkânsızlık
Suçmu sanki tarafsız'lık, hür irade yansızlık
Böyle yaşamaktansa, tercihimdir cansızlık
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Vatandaş Maskeli Hain'e /... Hamasi & Hicivkâr zılgıt

“ VATANDAŞ MASKELİ HAİN ’ E “  (Zılgıt)

Toplanmışlar bir güç diye, üç çapulcu, kıçı kırık
Karşına yalnız çıkmasın, höt dersin tutar hıçkırık
Beyinsizdir, kafalar boş, hepsi odun, hepsi sırık
Dağdan inemez şehire, şahsiyetsizdir, pısırık

Sürüde aslan kesilir, dünya benim der kasılır
Bora, fırtına esilir, yalnızken sesi kısılır
Kendin insan sanır soysuz, şerefsiz, endamsız, boysuz
Aklı fikri kalleş oyun, yüz yüze olur bir koyun

Sessiz kaldıkça kudurur, Türklüğü acep ne sanır
Bilmiyorsa bu milleti, sorsun ataları tanır
Küstah, gafil, hayâl kurar, düşledikçe iştahlanır
Türk milleti sabırlıdır, eğer taşarsa şahlanır

Alışmış sabra bu millet, bağışıklık yapmış mikrop
İnsanlığa önem verir, kullanmaz ne silâh ne cop
Belli olsada hainler, yinede beslenir lop, lop
Sanmayın sakın korkudan, yürekler ağızda hop, hop

Bu millet vatandaşını, hep şefkatle sarındırır
Sanma seni bu ülkede, aptallıktan barındırır
Destekleyen aslın gelse, kökünüzüde kurutur
Sizin gibi pislikleri, bir günde de arındırır

Türkler uyur zannedersin, dur sen daha neler yersin
Bu millet hayvan severdir, sen hayvandan da betersin
Sabrında bir sonu var, ah sen neler hak edersin
Ya bu kötü emelleri, ya ülkeyi terk edersin
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Veciz İlân-ı Aşk

“ VECİZ İLÂN-I AŞK “

Baktığımı bilirsin, gördüğümü görürsün
Birde seni nasıl gördüğümü bilsen
İnan, inan ölürsün

Refah TORLAK  /  RETOR
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Vedamız Yaklaştı, Artık Dünyaya

©
      “ VEDAMIZ YAKLAŞTI, ARTIK DÜNYAYA “

                  Deniz kenarında, asma altında
                  Geçmişi şöyle bir, gözden geçirdim
                  Artılar, eksiler, kul hayatında
                  Yaralı gönlüme, şerbet içirdim

                  Yel misali geçti, onca seneler
                  Neler edindim de neler kaçırdım
                  Bir varmış bir yokmuş, eski dostlarım
                  Yüreğim cız etti, bir iç geçirdim

                  Ah dedim geçmişte, neler okurdum
                  Anlamsız boş nice, hayal dokurdum
                  Eski anılarla, engine vurdum
                  Göçmüşlere bir,bir, rahmet uçurdum

                  Gözlerim ufukta, daldım deryaya
                  Dedim ki usulca, yaşlandık baya
                  Ömür kuş misali, sanırdım yaya
                  Vedamız yaklaştı, artık dünyaya

                  Kâh-i zor ulaştık, bir kat hırkaya
                  Bir lokma ekmekle, bir yudum çay’a
                  Çileden çıktım da, canımdan bıktım
                  Yük oldum taşınmaz, can benden caya

                  Gün gördük varidat, sığmaz kasaya
                  Gün oldu zorlandık, serveti saya
                  Öyle an geldi ki, gözümüz doya
                  Aklımız yetmedi, yer yok ki koya

                  Bilemez çekmeyen, menhus yokluğu
                  İnsanı azdıran, servet çokluğu
                  Ne yokluk ne servet, ideal olan
                  Hiç muhtaç olmadan, karın tokluğu

                  Dünya malı derler, bir boş şayia
                  Para pul servetmiş, mal mülk eşyaya
                  Esir olma sakın, Rabbine yakın
                  Ne nefsin, ne gurur, ne eşkiyaya

                  Dikkatimi verdim, her bir kıssaya
                  Nasiple katıldım, bende hisseye
                  Hani denir, yaş değil, akıl başta ya
                  Aklına maliklik, bakmaz cüsseye

                  Atalardan gördüm, ilke edindim
                  Doğruluk, dürüstlük, edep ve haya
                  Bu yaşıma geldim, benden arkaya
                  Yol gösteren oldum, oldum bir taya
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                  Refah TORLAK  /  RETOR    15 Haziran 2009

Menhus =  Uğursuz, tehlikeli, netameli, kademsiz
                   Şom, meret, meşum, kutsuz, musibet

Şayia = Rivayet, yaygın söylenti, yayılmış haber ve söz
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Vicdan Bedduası /... İbretlik

“ VİCDAN BEDDUASI “

İster gaddar, ister......X......, adın ne olursa olsun
Renklenmesin hiç bir an, senin yüzünde solsun
Yüreğin Refah görmesin, elem, keder, yas dolsun
Bedenindeki dinçlik, ondan evvel kaybolsun
***           ***           ***
Canimisin be şeytan, beddua ettiğin baban
Sen kendini yırtsanda, Lâfla çıkmaz hiç bir can
Sen öylede, öyle san, yalanına kendin kan
Takdir-i ilâhidir, Lâfla çıkmaz, hiç bir can
***           ***           ***
Şeytan demek haksızlık, sen yüz şeytana eşsin
Böyle insanmı olur, sen ne biçim  kardeşsin
Sana ihtiyacı yok, her kes yolu kendi seçsin
Adın dile değil, önce, yüreğine yerleşsin
***           ***           ***
Biraz yanılmış ama, adını koyan, baban
Seni bu yaşa getirmiş, tekme yememiş kaba’n
Etme bulma dünyası bu, sen de kalasın yaban
Sen ne söylersen söyle, sensizde yaşar baban
***           ***           ***
O zehirli dilin kopsun, sen ne biçim soy sopsun
Kim ne söylerse söylesin, İnanki bir mikropsun
Bu dünya böyle gitmez, sanma kimse incitmez
Sakın ola kanmaki, bu hâl seni terk etmez
***           ***           ***
Vazgeç kötü huylarından, ne uzar ne kısalırsın
Bütün bunlar sanadır, bilmem, ne ders alırsın
Elbet bir gün, o gün gelir, sende bırakılırsın
Dertlere duçar olup, sonra yalnız kalırsın
***           ***           ***
Aklını başına devşir, barışık ol soy sopla
İnsan ol, Allah’a bırak, meyvelerini topla
Sende bir gün düşersin, ettiğini bulursun
Ne bir çare bulunur, ne göçer kurtulursun

Dip Not:
Kendi vicdanımın bedduası olarak,
Sahte vicdanının sesini dinleyenlere ve
Eserde kendini görüp gocunanlara atfedilmiştir.
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Vura Vura /... Hicivkâr Nasihat

“  V U R A  V U R A  ”

                                  Yaşamak güzel şeydir, değerini bilene
                                  Oku, nasihat olsun, ağlayana gülene

                                  Boş geçirme gününü, çalış arkadaş çalış
                                  Lâkin maddiyat değil, maneviyata alış

                                  Cırcır böceği ile, karıncanın misali
                                  Ömür bilki bir mevsim, değerlendir bu hali

                                  Dünya denen mekânda şu kısacık zamanda
                                  Çal, sen oyna istersen, ÇAL VURA VURA

                                  Kimi akarsu gibi, aktı, aktı duruldu
                  Kimi boş kürek çekip, hiç amelsiz yoruldu

                                  Aç gözün iyi not al, sınav yeridir bura
                                  Dünya malı boş şeydir, su koymaktır kalbura

                                  Kör körüne yürüme, uçuruma çukura
                                  Varmıdır ki bir yiğit, azrail’i durdura

                                  Bak yaş geldi geçiyor, kâr etmiyor pişmanlık
                                  Del bağrını istersen, DEL VURA VURA
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Vurdum duymaz Yüzsüzler...! ...

“ VURDUM DUYMAZ YÜZSÜZLER “

Siz ne oldum delisi, aç gözlü görgüsüzler
Milleti aç gezerken, tren sanan öküzler
Sefahat aleminde,vurdum duymaz yüzsüzler
Sayenizde kırılıp, çoğalıyor öksüzler

Gelen gideni derler, millet geçmişi özler
Eski zor günlerini, aranıyor hep gözler
Fütursuz tavırları, yürekleri de közler
Hak ettiği yanında, hafif kalır bu sözler

Refah Torlak  /  RETOR
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Ya Beni Seç, Ya Onu

“ YA BENİ SEÇ YA O'NU “

Hadi artık aç şunu, aç artık şu telefonu
Yeter artık karar ver, ya beni seç, ya onu
Samimidir hislerim, özledim ses tonunu
Bilki seni çok sevdim, aklından silme bunu
               ***           ***           ***
Farkındayım kararsızsın, ne şımarık ne arsızsın
Ne hainsin ne vefasız, ben bilirim bunlarsızsın
Geleceği düşünürsün, samimisin, çıkarsızsın
Mutluluk senin hakkın, çünkü sen zararsızsın
              ***           ***           ***
Çıkmıyorsun telefona, açmıyorsun hiç onu
Son mesajım bu sana, çok uzadı bu konu
Vazgeçmem derdin hani, olsa ömrümün sonu
Ne olur bir karar ver, ya beni seç, ya onu
             ***           ***           ***
İleriyi iyi gör, sap'la samanı ayır
Ne bir ayrıcalık sun, nede birini kayır
Topla cesaretini, ya evet de, ya hayır
Cevabın geciktikçe, yanarım cayır, cayır
             ***           ***           ***
Yüreğim hep yanında, uzansan tutarsın onu
Ben ömrümü vakf-ettim, yüklendim bu misyonu
İnan gücenmem sana, açıver şu telefonu
Ne olur bir karar ver, ya beni seç, ya onu
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Ya Gazi Ol, Ya Şehit, Ama Önce de Yiğit

“ YA GAZİ OL, YA ŞEHİT,
                       AMA ÖNCE DE YİĞİT “

Hadi oğul çık yola, tam vaktidir, koş, seğirt
Bu vatana hizmete, hadi koş var sende git
Ön saflarda, cephede, ya gazi ol, ya şehit
Makbul makama eriş, ama önce ol yiğit

Tüm dünyaya bedeldir, bil ki sendeki çiğit
Ne kendine leke sür, nede ülkene değirt
Hadi oğul çık yola, gaza vaktidir seğirt
Ya gazi ol, ya şehit, ama önce de yiğit

Refah TORLAK  /  RETOR    27. Mart. 2010

Çiğit =  Öz, töz, nüve, tohum, çekirdek
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Yalaka Methiyeci /... Hicviye

“ YALAKA METHİYECİ “  /… Hicviye

Şairliğe soyunup, Methiyeler dizersin
Hiç farkında olmadan, Ahvalini çizersin
Kim kimi nerde bulur, Bilen biliyor onu
Hiç boşuna uğraşma, Sen kendini üzersin

Kendinden de eklesin, Birazda O uydursun
Sen dinler gibi görün, Bırak kendini yorsun
Ahkâm döşeyip dursun, Kudurursa kudursun
Foyalar dökülünce, Aptallığa vurdursun

Yıkanmış beyinlerde karalar olur beyaz
Herkes gerçeği bilir, Anırıp ta yapma caz
Boşa debelenirsin, Bağırıp avaz, avaz
Tezenesiz eline, Yakışmıyor bil ki saz

Böyle andavallı’ya, Ne söylesen anlamaz
Fikri sabit yerleşmiş, Heba olur her ikaz
Yaltakçı Yalakalar, Bu tipler alınmaz baz
Hoca gibi görünür, Ama aslında papaz

Böyle yalakalara, Her ne söylenirse az
İcraatın unutur, Telâffuzunda Niyaz
Görünüme aldanma, Şüphe yoktur beynamaz
Yüklü günahlarını, Hicaz bile aklamaz

At gözlüğü gözünde, Kara cahil, kör yobaz
Çevrende çok ibret var, Gör de akıllan biraz
Ahkâm keser durursun, Kimden aldın ki cevaz
Vatandaşlar gülüyor, Göçmen, kürt ve çerkez, laz

Ara belki bulursun, Yolunacak tüylü kaz
Sen böyle bir sofrada, Ancak olursun piyaz
Bir çukur kazacaksan, Önce git kendine kaz
Sözünün ardındaysan, korkma adını da yaz

RETOR  /  Refah TORLAK

DİP NOT :
Müslümanlık maskesi altında ama
Müslümanlığa Yakışmayan her haltı yiyenleri desteklemek üzere,
İsmen methiyeler düzmeye kalkışan ucuz yalakalara,
Yazdıklarının altına imzasını atmaktan bile korkan
Satılık ve kişiliksiz izansızlara atfedilmiştir.
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Yalan Sizde Talan Sizde Meydanı Boş Buldunuz ya

“ YALAN SİZDE, TALAN SİZDE “
 (Meydanı boş buldunuz ya)
*
Meydanı boş buldunuz ya
Yüzün dalgasız Denizde
Ekonomi dibe vurdu…
Yine sizin… Sayenizde
*
Fani olan şu can gibi…
Geçicidir payenizde…
Gidersiniz örnek kalır
İbretlik hikâyenizde…
*
Yalan sizde… Talan sizde…
Doyumsuzca… Çalan sizde… /… NAKARAT
Haramilik… Ahlâksızlık…
Kul hakkıdır… Kalan sizde…
*
Menfaat için destekle…
Gafletlere dalan sizde
Teröristlerle kol kola
Girip derde salan sizde
*
Her şeyiniz göstermelik
Şovda sizde, sirkte sizde
Beşeriyetten habersiz…
Haşa… Rabbe şirkte sizde
*
Yalan sizde… Talan sizde…
Doyumsuzca… Çalan sizde… /… NAKARAT
Haramilik… Ahlâksızlık…
Kul hakkıdır… Kalan sizde…

Nam-ı Diğer; RETOR
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Yalancı /... Hareketli Fantezi Şarkı

“ YALANCI “

Hani yoktu kalbinde, benden....... başkası............
Çok kolay hoş sözlerle, masum kalbi çalması.... / 2

Yalancı.......... yalancı............. yalancısın............. / NAKARAT
Yalancı.......... yalancı............. yalancısın.............
                         ***       ***       ***
Yüreğim de sancı, kalbimin inancısın................
Kimselere benzemez, sen bir yalancısın..........

Yalancı............ yalancı......... yalancısın...........
Yalancı............ yalancı......... yalancısın...........
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Yalanlarla Yaşıyoruz /... Hicviye

“ YALANLAR'LA YAŞIYORUZ “     (Hicviye)

Yanlışlarla dopdoluyuz, yalanlarla yaşıyoruz
İçimizde volkan yanar, bedeni zor taşıyoruz
Görünüşte hüküm kılıp, nasıl da anlaşıyoruz
Hataları geç anlıyor, fark edince şaşıyoruz
***           ***           ***
Mani olan nefsimizi, bir şekilde aşıyoruz
Anlamsızlığa özenip, nasıl da  yozlaşıyoruz
Kendimizi arif bilip, bazende saflaşıyoruz
Kadere isyan edipte, neden inatlaşıyoruz
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Yan yana Aşk'tan Uzak

“ YAN YANA AŞK'TAN UZAK “

Ömür böyle geçecek, geç anladım biliyorum
Ne gelecek umudum var, ne maziyi siliyorum
Yaşanan olayları, sanki benmi diliyorum
Yaklaştıkça itiliyor, neden hep incitiliyorum
***           ***           ***
Hastalık kılıfıyla, hep anlamsız bahaneler
Ömür boşa geçiyor, ahh bilinse daha neler
Aramızda bir uçurum, yan yana aşk'tan uzak
Allah’ından bulsunlar, kimler kurduysa tuzak
***           ***           ***
Herkesmi böyle diye, çevreme bakıyorum
İlk gün gibi, dolu dizgin sorun yok şahaneler
Eğer müptelâ olsan, bir kaptırsan kendini
Teselli için yetmez, ne mey'ler ne meyhaneler
***           ***           ***
Biraz şeytana uysan, bir kullansan fendini
Nüksedecek zaaflar, durdurmaz trendini
Aramızda bir uçurum, yan yana aşk'tan uzak
Allah’ından bulsunlar, kimler kurduysa tuzak
***           ***           ***
Bilemem felekmi, kadermi denir, sebebe ne söylenir
Böyle sevmekmi olur, sevilen sevdiğinden aşkmı dilenir
Demek tutkular zamanla tükenir böyle bir, bir elenir
Sonu ne olur bilinmez ama, canana kıyılmaz can etkilenir
***           ***           ***
Şu uslanmaz gönlümü, bilmem nasıl eylesem
Hiç bir şey çözüm değil, hepsi boş ne söylesem
Aramızda bir uçurum, yan yana aşk'tan uzak
Allah’ından bulsunlar, kimler kurduysa tuzak
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Yanlış Yoldaki Gafil'e /... Hicivkâr Hamasi

“ YANLIŞ YOLDAKİ GAFİL' E “  (Hicviye)

Gençlik uyur gezer olmuş, yüreği gafletle dolmuş
Çanak tutmuş hainlere, yaşarken ruhu kaybolmuş
Kahramanlık destanları, utku anıları solmuş
Beyinleri yıkanmışta, adeta bir hain olmuş

Nerde eski kahramanlar, geldimi ahir zamanlar
Bu ülkenin üzerinden, dağılsın sisler, dumanlar
Kahramanlık unutulmuş, her şeyler bir komik olmuş
Bilek, yürek gücü bitmiş, her şey ekonomik olmuş

Sağduyulu sabırlı ol, umut var çıkmayan canda
Başka millet gibi sanma boşa nam salmış cihanda
Vatan aşkı her İnsanda, olmaz bunlar asil kanda
Silkelen ve kendine gel, aslına dön sen İnanda

Her gelene açık ama, hain'e yer yok vatanda
Her ne olsa barınamaz, hin'de ruhunu satanda
Altın anahtar ata'nda yurdunda şehit yatanda
Aslını kaybedersin, kuşkuya düştüğün anda

Zayıf, toy görünenlere, aşılansada hainlik
Boşunadır bu çabalar, boşunadır bu kâinlik
Barınamaz zerk edilse, barınamaz asil kanda
Yoktur Türk gücünün eşi, yoktur cihan da

Bin bir türlü kılıf uydur, şimdi fırsat ekonomi
Can çıkmadan çıkmaz huydur, hayâllere dalar tomi
Sanma yıkılır bu temel, bozulmaz bu anatomi
Hayâl kurup umut etme, değişmez bu otonomi

İstisnalar çıkabilir, kanı bozuksa neylerim
Onlar çaba sarf ederken, ben gülerim seyreylerim
Her şeyin bir zamanı var, İtler ürer kervan yürür
Sabırlıdır Türk milleti, sabrı taşar elbet, görür
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Yardımlaşma Güzel Ama, Sergilenen Tablo Acı /... Hicviye

“ YARDIMLAŞMA GÜZEL AMA
               SERGİLENEN TABLO ACI “

Tıka basa yüklediler, geliyor yardım aracı
Eğer yolunu açarsa, aç gözlü politikacı ! ...
Zarurette garibanlar, yararlansın ana bacı
Apaçıktır ortadadır, kimin vardır ihtiyacı ! ...

Yardımlaşma güzel ama, sergilenen tablo acı

Katakullide bozacı, koluna girmiş şıracı
Kime sulta vermiş millet, takmışlar başına tacı
İşte bundan kolay değil, olabilmek gerçek hacı
Be vicdansız bilmez misin, herkes burada kiracı

Yardımlaşma güzel ama, sergilenen tablo acı

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot:  Deniz feneri müsebbiplerine atfedilmiştir.
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Yaşamak Ne Güzel Şey /... Semai Usulünde Kürdi Şarkı

“  YAŞAMAK NE GÜZEL ŞEY  “

      Yaşamak ne güzel şey
      Coşkulu insanlarla
      Mutlu olsun sevenler
      En güzel akşamlarda
                ***       ***
      Sevgi ve saygılarla
      En güzel duygularla
      Hayat zevke dönüşür
      Yaşanmaz kaygılarla
               ***       ***
      Her gün yeni bir güne
      Mutlulukla neşeyle
      Anılar unutulmaz
      Ne meyle ne şişeyle
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Yaşayacaksın Arkadaş

“ YAŞAYACAKSIN ARKADAŞ “

Yaşayacaksın arkadaş, yaşayacaksın, Allah’ın verdiği can ile
Yaşayacaksın, yavruların için yaşayacaksın
Kahrolsan, mahvolsan, tükensen bile
Yaşayacaksın, pes etmek yok hayat mücadelesinde
Her gün bin kere ölsen, bin kere dirilsen bile
Yaşayacaksın, ideâllerin için yaşayacaksın
Zorda olsa ulaşmak, azimle yaşayacaksın
Yaşayacaksın arkadaş, yaşayacaksın, üretkenliğinle
Nasıl olsa gideceksin zamanı geldiğinde
Belki hemen şimdi, belki yarın, belki ilerde
Ama, mutlaka ve mutlaka, bir gün bir yerde
Çok istesen de, soluk alamayacaksın zaten
Bilemediğimiz O son yolculuk, O son seferde
Belkide eserlerinle yaşayacaksın, dillerde gönüllerde
Belkide kim bilir, belki ilerde
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Yavruma /... Temenni ve Nasihat

“   YAVRUMA   “

Haydi yolun açık olsun başarılar, başarılar yavrum hayat mücadelesinde
Ömür boyu daim olsun başarın, eksilmesin yaşama azminde, çalışma hevesinde
Yolun uzun, ömründe uzun olsun, doğruluğu, dürüstlüğü solu, her nefesinde
                          ***                     ***                     ***
Sabırlı ol, gayret et, daha işin başındasın, unutma, bir lokma ekmek için,  yaşam
savaşındasın
Şimdi gençlik yaşındasın, elbet olur başka isteklerin, ama unutma, önce,  ekmeğinde,
aşındasın
İstikbâl çalışarak edinilir şimdi başlangıçta, ileride kim bilir, belkide, bu  ülkenin
başındasın
                         ***                     ***                     ***
Eksilmesin yüreğinden çalışma şevki, yaptığın her işin ol en iyisi, hatta  fevkininde fevki
Çalışmak öylesine kutsal, yaşamanın, hayatın öylesine bir parçasıki, bu öyle bir ödevki
Eğer işsiz olursa insan, ne huzuru kalır, ne mutluluk, ne sevgisi, nede  hayatın zevki
                        ***                     ***                     ***
Türlü engeller olacak önünde, inançlarından, prensiplerinden, hiç ödün, hiç  taviz verme
Kararlı ol, hedeflerini iyi seç, zorda olsa ulaşmak, sen vazgeçme, hiç  yılgınlık gösterme
Üstesinden gelebileceğin bir işi, başkasına gönderme, elin işi kendine, göz  önünden
giderme
                       ***                     ***                     ***
Başarmak için girişimci ol, cesur ol, atılgan ol, çekingenliği, utangaçlığı,  ortadan kaldır
İnsani ve ahlâki değerlere aykırı olmayan her iş kutsaldır, her iş, yaşamak  için
tutunacak bir daldır
İşine dört elle sarıl, hatta başarılı olabilmek için saldır, saldır yavrum, doğaldır
                      ***                     ***                     ***
İşte, bundan sonra böyle tütecek ocağın, kazancınla pişecek hanendeki  ocakta aşın
İster bir ailen olsun, çoluk çocuğa karış, ister eline bakan olsun, isterse bir  tek başın
Geçimin, nafakan, desteğin olacak ticari kazancın, ücretliysen, üç beş her  neyse
maaşın
                     ***                     ***                     ***
Çalış yavrum, Mervi’m çalışki güçlü ol, ne başkasına bağımlı ol, ne hoyrat  ellerde çürü
Kendinden emin ol, alnın açık olsun, başınsa dimdik, hayat yolunda gururla  yürü
İbrette almak istesen, örnekte yavrum, şöyle çevrene bak yeter, inanki çok, bir sürü
                   ***                     ***                     ***
Giymezsin ömründe yırtık, sökük, kalmazsın ortalarda, ne omzu çökük, ne  boynu
bükük
Bu hayat neleri yutuyor bilsen yavrum, başkasına bağımlı olan ortada kalır  yıkık dökük
Yetiştir kendini yavrum, oku, çalış, en güçlü silahın olsun, bilgi ve ekonomik özgürlük
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Yazdıklarım Üzerine /... (Bir zamanlar Gündemdi, İronik Hicviyeler.. (Giriş -
Önsöz)
“ YAZDIKLARIM ÜZERİNE “

                        Bütün olumsuzlukları, gördüm uzaktan izledim
                        Sabrettim ben yıllar yılı, hislerimi hep gizledim
                        Ondan bundan İbret aldım, yüreğimi temizledim

                        Gördüğümü özümsedim, doğruları benimsedim
                        İniş çıkışlar çok oldu, kâh üzgün kâh gülümsedim
                        Olumlu yada olumsuz, her ne olsa kısmet dedim

                        Kat ettiğim yollarıda, aştığım derya dağıda
                        Ne kadar güç olsa çözdüm, yüreğimdeki bağıda
                        Ben her şeyden duygulandım, hislerim döktüm kağıda

                        Her bir kelimeyi tarttım, ne kıstım nede abarttım
                        Ne bir ruhu kararttım, ne yanlış iştah kabarttım
                        Yaşananlardan tek artım, ben hep bir mana çıkarttım

                        Çok uğraştım emek verdim, yalnız hak edeni yerdim
                        Ne haksız mesaj gönderdim, ne rızasız bahçe derdim
                        Doğruları yanlışları, hep gözler önüne serdim

                        Yaşananları yansıttım, ben derimki hey gidi hey
                        Büyük küçük hanım ve bey, isteyenler alsın bir şey
                        Yeterki hiç boşa gitme, verdiğim O yıllara dey

                        Israrım yok kendi fikrim, yazdıklarım üzerine
                        Dilerimki her kelime, otursun yerli yerine
                        Anlayanlar anlamıştır, inemem fazla derine
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Yazık Olsun Güzelliğine Dilâ /... Fantezi Pop Şarkı

“ YAZIK OLSUN GÜZELLİĞİNE “
………………. DİLÂ ……………….

İnanmıştım tatlı diline…, Dilâ……..
Yazık olsun, güzelliğine……………. / 2
Yazık olsun, güzelliğine…, Dilâ……
İnanmıştım tatlı diline…………. /////   NAKARAT

Seni candan istemiştim, yüreğimde beslemiştim
Yalnız sana odaklanıp, beni sana üslemiştim
Mutlu bir yuva kurup ta, hayâllerle süslemiştim
Bir bilsen senin uğrunda, ne dertler göğüslemiştim

Bilebilsem sen bana da, eller gibi bakacaktın
Seven şu yürek dururken, başka gönle akacaktın
Benliğimi benden alıp, yüreğimi yakacaktın
Israr eder miydim dilâ, hiç der miydim illâ,illâ

İnanmıştım tatlı diline…, Dilâ………
Yazık olsun, güzelliğine……………..
Yazık olsun, güzelliğine…, Dilâ…….
İnanmıştım tatlı diline…………. /////   NAKARAT

Aşkın beni sağır etmiş, gerçekleri çok geç duydum
Gözüm başka görmez olmuş, senin aşkınla doluydum
Nasıl aklımı çeldin ki, kör şeytana nasıl uydum
Bilsem ısrar eder miydim, bil ki bende gururluydum

Durur muydum, durur muydum, azıp ta kudurur muydum
Şu akılsız garip başım, taştan taşa vurur muydum
Aşkın kalbime gömerdim, yeterince onurluydum
Zamansız hazana ermiş, yaprak gibi kurur muydum

Söz ve Müzik: Refah TORLAK  /  RETOR

1. ve 2. dörtlükler müzikle şarkı olarak,  3. ve 4. dörtlükler ise
Şiir olarak nakarat bölümü fonda devam ederken okunacaktır.

Dipnot:
Bu sözler 1972 de tarafımdan yazılmış ve müziklendirilmiştir,
Ancak, bazı özel nedenlerle şarkı tam olarak netleşmeden ve
Üzerinde yeterince çalışılmadan, düzenlenmeden  bırakılmış,
Yarım kalmış bir şarkı ve buruk bir anıdır.
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Yeni Tanışma anında Kendimi tanıtma hali

Herhangi bir yeni tanışma anında
Karşıdan gelen sorulara cevap ve
Kendimi tanıtma amaçlı cevabım

Ne iş yaparsınız? ...

Aşçıyım.

Güzel yemek yaparsınız herhalde? …

Yok, yok hayır, Aşçıyım ama…

Ben insanların Midesine değil,
Kulağına, Ruhuna ve
Yüreğine Hitap ederim.

Ek iş olarak ta Hamallık yapıyorum

Nerede? ...
Kendi içimde

Nasıl yani? ...
Duygu hamalıyım.
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Yeni TL. YTL. /... (Bir zamanlar Gündemdi, İronik Hicviyeler - 2)

“ YTL.  /  YENİ TL. “

                İşte çıktı yeni Te Le, dolaşacak elden ele
                Milyon, milyarlar, trilyon, sıfırlar kapıldı sele

                Banknotu rüzgâr alır, hadi gel şimdi destele
                Metal paralar taşı ki, kapılmasın rüzgâr yele

                Metal para çoğalınca, bahaneler hep rast gele
                Param yok diyenleri, ayağından tut silkele

                Metal paralar çoğaldı, döndük kadife keseye
                Parayı keseye doldur, delik açma elbiseye

                Etraf kalpazanla dolmuş, gına geldi hadiseye
                Yeni para güvenliymiş, kimse gelmez desise'ye

                Metal para bizi aşar, zarar verir elbiseye
                Artık küpler dolar taşar, istersen göm, istersen ye

                Enflasyonda bitiyormuş, gerek yok tahvil, hisseye
                Ben paramı gömeceğim, güvenemem hiç kimseye
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Yeni Yıl Kutlama Mesajı

Tüm okurlarımın, tüm dünyanın, tüm vatandaşlarımızın, Antoloji yetkililerinin
Şair dostlarımızın ve tüm ulusumuzun yeni yılını kutlar, yeni yılın tüm
dünyaya
Dostluk ve barış getirmesini, sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluk getirmesini,
Hayırlı, uğurlu ve bol kazançlı olmasını diler,.

Başta Ulusumuz olmak üzere, tüm dünyaya kazasız, belâsız, felâketsiz, her türlü
olumsuzluklardan ve müsibetlerden uzak, barış içinde, huzurlu ve bereketli
Nice yeni yıllar temennisiyle,  Sevgi ve Saygılar sunarım.

RETOR  /  Refah TORLAK.
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Yeni Yıl Kutlaması

Tüm okurlarımın, tüm dünyanın, tüm vatandaşlarımızın, Antoloji yetkililerinin
Şair dostlarımızın ve tüm ulusumuzun yeni yılını kutlar, yeni yılın tüm dünyaya
Dostluk ve barış getirmesini, sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluk getirmesini,
Hayırlı, uğurlu ve bol kazançlı olmasını diler,.

Başta Ulusumuz olmak üzere, tüm dünyaya kazasız, belâsız, felâketsiz,
Her türlü olumsuzluklardan ve müsibetlerden uzak, barış içinde, huzurlu ve bereketli
Nice yeni yıllar temennisiyle, Sevgi ve Saygılar sunarım.

RETOR
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Yerin Dibine Batsın, Sergilediğin Sanat

“ YERİN DİBİNE BATSIN,
                     SERGİLEDİĞİN SANAT “

Senin gibi hainleri, bu ülkeden sürmeli
Hayalperest şerefsizin, defterini dürmeli
Yediği kaba yapanın, yüzüne tükürmeli
Midesine oturup, ve hatta ötürmeli

İçten pazarlıkçılar mı, milleti güldürmeli
Böyle şaklabanlıkları, kökünden süpürmeli
O boş hayaller kurup, hep nafile ürmeli
Kendi leşiyle birlik, kabir’e götürmeli

Yaşadığın ülkeye, hainlik için can at
Bölücülük yolunda, düşsel fikirler yarat
Millet sana açtıkça, yüreklerini kanat
Yerin dibine batsın, sergilediğin sanat

Sevgini, sempatini, yüreğinden söküp at
Hin fikirli izansız, kalleş domuza inat
Kendi kuyunu kazdın, maskende düştü heyhat
Yediğin haram olsun, art niyetli hayvanat

Refah Torlak  /  RETOR   04 Nisan 2009

Ötürme = Bağırsak bozukluğu, ishal, amel
Ürme, ürüme = haykırma, böğürme, çığlık, nara
Heyhat = Maalesef, yazık, ne çare ki, maatteessüf

Dipnot:
Tiyatro sanatçısı! ... Dizi yıldızı! ...  Sevilen kişi! ...
Ali Sürmeli  efendi meğer ne içten pazarlıklı, ne hin fikirli hainmiş,
Altında kalıp ezilesi riyakâr domuzun arabasının plakası bile 34 ABD 13 müş! ...
kendisi bunu gururla söylüyormuş! ...

Şahsen bende sever ve yeteneğini takdir ederdim,
Ancak, şimdi ise nefret ettiğimi belirtmek istiyorum.

Kendine malik olmayan yada hin fikirleri ve içten  pazarlıkları ayağına dolanan kişiler
işte böyle bir pot kırıp kendilerini ele veriveriyor, Allah böyle ayaklarına dolaştırıyor Ali
Sürmeli efendide bunun bir örneği işte Neymiş efendim, Tek vatan, tek bayrak kavramı
artık bitsinmiş ! ... vay be
artık alenen telâffuz etme Cüretini de gösterir oldu bu yediği kaba yapanlar, neden
acaba! ...
Bu cesareti nereden alıyorlar bilen var mı? ...
Üstelik bu söylemiyle yetinmeyip işin dozunu iyice artırıyor ve diyor ki,  Benim
arabamın plakası bile  34 ABD 13  Anadolu birleşik devleti kuralım! ... diyor ve tabii halt
yiyor.
Keşke Anadolu birleşik devletlerini oluşturacak devletlerin! ... isimlerini de sıralayıp bizi
meraktan kurtarsaydı.

Bu şiirin oluşumuna neden olan olayın detayları bundan ibaret ve hikâyeden

https://www.antoloji.com
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Öte maalesef yaşanmış bir gerçek.

Refah Torlak
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Yerse Z/Afiyettir Saf'a  /... Hicviye

“ YERSE Z/AFİYETTİR SAF’A ”  /… Hicviye

Daha önce çok duyuldu
Kulak asmayın boş lâf'a
Riyakârdır rağbet etme
Sözler hepsi kalkar raf'a

Millete hitap ederken
Vira gömülürler gaf'a
Yok olmaya müstahaktır
Bu anlayışla bu kafa

Kafada beyin kalmamış
Sulu portakaldır, yafa
Torba kömür bakliyatı
Yerse z/afiyettir saf'a

Söylemle icraat tutmaz
İmza atar her hilâf'a
İşine gelmezse cırlar
Sakın uymayın cafcaf'a

Kendi safına çekemez
Çamur atar bitaraf'a
Muhalif olanlar için
Girişirler bertaraf'a

Kirli icraatlarıyla
Yayılır her bir tarafa
Elbet bu böyle gitmezde
Nasıl sığınacak af'a

Refah TORLAK / RETOR   27. Mart. 2010

Hilâf = Aksi, karşıt, ters, çelişik,
             Zıt, uyuşmaz, aykırı
Cafcaf = Cafcafçı, zevzek, şirret, huysuz,
               Çaçaron, boşboğaz, çalçene

Refah Torlak
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Yeter Artık Ç/ok'u Çıktı /... Hicviye

“ YETER ARTIK Ç/OK’U ÇIKTI! ...” /. Hicviye

Başına buyruk fütursuz, saygın ilkeleri yıktı
Her neyin intikamıysa, fazlasıyla da can sıktı
Mesnetsiz suçlamalardan, gına geldi millet bıktı
Ergenekon tutturdunuz, yeter artık ç/ok’u çıktı

Saltanat ile sefalet, millet sayende çatıktı
O kodesler hiç boş kalmaz, yolsuzluklardı batıktı
Sindirmeye çalıştığın, bir bakmışsın seni tıktı
Ergenekon tutturdunuz, yeter artık ç/ok’u çıktı

Ergenekon teranesi, her haltınıza yapıktı
İşinize gelmeyenler, sizler için hep sapıktı
Unutmayın gerçek sapık, yine içinizden çıktı
Ergenekon tutturdunuz, yeter artık ç/ok’u çıktı

Refah Torlak  /  RETOR     25 Nisan 2009

Refah Torlak
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Yeter Artık Son Bulsun, Gaflet Dalâlet

“ YETER ARTIK SON BULSUN
                         GAFLET DALÂLET “

Ezelden beri yağar, teröre lânet
Soysuzların başına, her tür melânet
İçimizde dolanır, olanlar alet
Yeter artık son bulsun, gaflet dalâlet

Başında izansızlar, olursa şayet
Bu ülkeye hainlik kolaydır gayet
Kendi sebeptir bilir, etmez şikâyet
ABD elindedir, çünkü vesayet

Bu şartlarda pek kolay, bulmaz nihayet
İnsanlara sindirsin, Rabbim hidayet
Var mı atalardan hiç, böyle rivayet
Ne Peygamber kelâmı, ne de bir ayet

Ezelden beri yağar, teröre lânet
Soysuzların başına, her tür melânet
İçimizde dolanır, olanlar alet
Yeter artık son bulsun, gaflet dalâlet

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot:
Bu şiir şairlerbirliği.com’da  07 Ekim 2008’ de   yapılan bir ortak şiir çalışması için
tarafımdan on dakikalık bir sürede oluşturulmuş ve
İlk dörtlüğü şair dostlarla birlikte gerçekleştirilen ortak şiirde kullanılmıştır.

Refah Torlak
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Yine Davet Var /... İlâhi

“ YİNE DAVET VAR “  /… İlâhi

Beklediğin müjdedir, Beklediğin vakittir
Melekler fısıldıyor, Usulca kulağına
Mutluluğa vesile,,, YİNE, YİNE DAVET VAR

Endamı şahaneler,  Cami, minarelere
Cemi buluşma yeri, Mübarek hanelere
Sesiyle, nefesiyle.., YİNE, YİNE DAVET VAR

Gafletlerden sıyrılıp, Aklanıp paklaşmaya
Rabbine yaklaşmaya, Huzura ulaşmaya
Nur’la kucaklaşmaya.., YİNE, YİNE DAVET VAR

Mübarek hanelerde, Saflarda sıklaşmaya
Rükû ile Secdeyle, Aşkla kutlulaşmaya
Dost’la kucaklaşmaya.., YİNE, YİNE DAVET VAR

Dostla omuz omuza, Engelleri aşmaya
Dualarla, zikirle,Çavlan olup taşmaya
Şevk’le kucaklaşmaya.., YİNE, YİNE DAVET VAR

Dünyada Doğru, yanlış, Türlü, türlü adet var
Melekler alır kayda, Mahşerde şahadet var
Her davetin sonunda, Kutlu bir ibadet var
Rabbinin huzurunda, Secde-i saadet var

Ezanlar okunuyor, inanana davet var
Ruhumuzu okşayan, Bir başka Hitabet var
Dikkate alınacak, Bir tarik, bir sadet var
Kayda değer işaret, Kalıcı kitabet var

Çağrı var okunuyor, İnanana davet var
Müslümanlara mahsus, Huşuyla icabet var
Her ibadet sonunda, Yeni bir velâdet var              
Her İbadet sonunda, Huzurlu celâdet var

RETOR  /  Refah TORLAK

Velâdet = Doğum, doğma, doğuş
Celâdet = Kahramanlık, yiğitlik, cesaret, yüreklilik

Refah Torlak
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Yine Yaz Bitti, Çöktü Bir Hüzün

“ YİNE YAZ BİTTİ ÇÖKTÜ BİR HÜZÜN “

                      Yine yaz bitti, ah çöktü bir hüzün
                      Kasveti kapladı, hazanın, güzün
                      Rüzgârda sabırsız, hiddetli artık
                      Ne gecenin tadı kaldı, nede gündüzün

                      Çehresi değişti, hırçın denizin
                      Artık o'da gösterdi, ikinci yüzün
                      Anı oldu yine, tüm yaşananlar
                      Anılarda kaldı, gördüğü gözün

                      Puslandı tabiat, önce sis çöktü
                      Coşkuyu sevinci, yürekten söktü
                      Park, bahçe, sahilin, tadı kalmadı
                      Bulutlar ağladı, gözyaşı döktü

                     Yemyeşil yapraklar, bir, bir sarardı
                     Doğayı hazanın, kasveti sardı
                     Cıvıl, cıvıl seslerin, kesildi ardı
                     Kuşlar sustu, rüzgârın ıslığı vardı

                     Masmavi gökyüzü, sanki ah aldı
                     Bir karanlık çöktü, uykuya daldı
                     Her şey bir döngü, her şey doğaldı
                     Hüznümüz depreşti, kasvet çoğaldı

                     Hani O rengârenk çiçekler soldu
                     Denizde sakinlik, bitti kayboldu
                     Gökyüzü kapalı, bulutlar doldu
                     Göz kırpan yıldızlar, ayda kayboldu

Refah Torlak
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Yok Ortada Sorun Falan /... Asıl sorun İnanç sömürgenleri

“ YOK ORTADA SORUN FALAN “
    (asıl sorun inanç sömürgenleri)

Gıpta ile bakıyorum, gönlüm inanın sizlerle
Hepimiz kuluz, insanız, ne farkınız var bizlerle
Bilin oyun oynanıyor, türlü alicengizlerle
Sabır edin aşılacak, dürüst, kalbi temizlerle

Baş örtülü kardeşlerim, sizleri çok seviyorum
Bilin sizler üzüldükçe, için, için eriyorum
Art niyetli olmayana, selâmlar gönderiyorum
Samimi fikirlerimi, önünüze seriyorum

Türlü uygunsuzluk görüp, hep sabır gösteriyorum
Ne kimseye sataşıyor, ne ortamı geriyorum
Ne birini hor görüyor, ne kimseyi yeriyorum
Bu millet bölünmeyecek, sizlere söz veriyorum

İster mi sanırsın bu hali, girermiş girmezmiş falan
Ne O saflarda yer alan, ne de dışarıda kalan
Yok dışarı, yok içeri, yok, sokak kamusal alan
Eskiden bu böyle miydi, kim sanırsın fikri salan

İnanın hep nifakçılar, inanın ki hepsi yalan
Müslümanlık baş örtmek mi, peki ne olacak çalan
Farkında olmadan kimse, örtbas ediliyor talan
Fırsatçıya fırsat verme, yok ortada sorun falan

Örtün simgeye dönüştü, geleceğimizdir solan
Kullanıp ta yönlendirir, ister hep peşinde dolan
O inanç sömürgenleri, bir görünüp bir kaybolan
Dürüst saf millete olur, inanın ki bütün olan

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot:
Evet hiç kuşkunuz olmasın, ortada sorun falan yok,
Başörtüsü meselesi yok,  asıl sorun inanç sömürgenleri,
Asıl sorun, dinimizin siyasete alet edilerek kullanılması,
Saf ve temiz yürekli Müslüman kardeşlerimizin aldatılması,
Sorun başörtüsü değil, türban değil, örtünmek değil,
Sorun örtünmenin, türbanın simge haline dönüştürülmesi.
Bu art niyetli inanç sömürgenlerine alet olmayın ne olur.
Örtünürseniz yalnızca Allah için örtünün,
İnanırsanız yalnızca yüce Allah’a inanın,
Allah ile aranızda hiçbir şey hiçbir kimse yoktur,
Allah ile aranıza hiçbir şey giremez bunu asla unutmayın.

Refah Torlak
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Yolun Sonu /... Tasavvufi

“ YOLUN SONU “

                              Sanma dünyada kullar, baki kalacak
                              Elbet bu dünya fani, bir son bulacak
                              Anlamsız ameller hazlar, hep kaybolacak
                              Elbetteki her beden, toprak olacak

                              O ürperti veren yer, mekân olacak
                              Ne ürperti kalacak, ne korkulacak
                              Kimi derin uykuda, huzur bulacak
                              Kimi azap, eza, cefa, sorgulanacak

                              Kimi cehennemlik kimi, cennet tacıdır
                              İman etmek her kulun, ihtiyacıdır
                              Acı, tatlı, şen, üzgün, yaşadıkların
                              Ne son haz göreceğin, ne son acıdır

                              Her ne olursa olsun, gidenin yaşı
                              İnan şu fani dünya, yolun en başı
                              Vicdanıdır, Rabbidir, bir tek sırdaşı
                              Ruhu hesap verirken, çürür naaş’ı

                              Sanmaki bu yol bitip, bir son bulacak
                              Sanma beden çürüyüp, can kurtulacak
                              Elbet nedamet duyup, İç burkulacak
                              Her kul Rabbin huzurunda, huzur bulacak

Refah Torlak
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Yuh Olsun

' YUH OLSUN '

Yanlışlarla canımızı sıkmadan
Yüreklerin sarayını yıkmadan
Sıkış tepiş gönlümüze tıkmadan
Geçemeyen şu hayata tuh olsun

Sabır edip usanmadan bıkmadan
Murad alıp bir feraha çıkmadan
Kör talihe bir tek kurşun sıkmadan
Heba olan böyle ömre yuh olsun

Kartal pençe gür yeleli aslandık
Güvendikte kof duvara yaslandık
Koca ömür boşa geçti paslandık
Sahte sevgi gerçek mi ki ruh olsun

Her nefeste yad ederek hep andık
Cehenneme düşmüş gibi biz yandık
Hani canan biz tek nefes tek candık
Böyle aşk'a sevgiye de tuh olsun

Sahte aşk'a demek boşa inandık
Böyle aşkı mutluluktur mut sandık
Onca yıldır bilmem nasıl dayandık
İster güzel ister nazlı şuh olsun

İnsan diye bilmem nasıl aldandık
Sıfatını sakın sanma kıskandık
İnsan bildik çünkü bizler insandık
Gönül ister bedenlerde ruh olsun

Boşa gider O en derin sevgiler
Bilmez aşık sevdiğinden ne diler
Neler, neler gözü kördür dediler
Gönül ister güzel olsun şuh olsun

Öyle böyle ömrümüzü yediler
Doymak bilmez haris nankör kediler
Ne bir takdir nede kıymet bildiler
Kadir bilmez insanlara yuh olsun

Refah TORLAK /  RETOR     08. 08. 2010

Refah Torlak
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Yurdum Üstüne Oyunlar /... Hicivkâr Hamasi

“ YURDUM ÜSTÜNE OYUNLAR “

Peş peşine sergilenir, yurdum üstüne oyunlar
Fitne fesat odağı ah, O vurulası boyunlar
Hain cezasını bulur, bu ülke böylemi olur
Olmasa O kanı bozuk, hainlerle saf koyunlar

Sinsi tuzak kurarsın, sanmaki bu bir savaş
Sen hain arıyorsan, başka ülkede dolaş
Sağduyulu vatandaş, Olamaz sana yandaş
O olmayan leş soyun, yok olur yavaş, yavaş

Yoz, beyinsiz, asalak, akıllanmaz pislik soyu
Sen hayale devam et, namert hayâl kovboyu
İşine gelmez hiç elbet, tarihide unutursun
Uslanmadın hiç tokattan, kudurursun yıllar boyu

Zaten desteğin bellidir, O kendini biliyor
Kolluyorda her fırsatta, kinini sergiliyor
Alıştı artık bu ülke, senin inini biliyor
Türkün sabrını taşırma, her an sabır diliyor

Refah Torlak
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Yüreğime Turaladım

“ YÜREĞİME TURALADIM “

Yıllar yılı hep peşinde, dolandım da adım,adım
Aşkı mısralara döktüm, methiyeler sıraladım
Yüreğimi açtım sana, gönül kapım araladım
İlhamınla şu gönlüme, düşenleri karaladım

Her şeyi sineye çektim, hislerimi yaraladım
Seni incitmemek için, ben kendimi paraladım
Arzularıma gem vurdum, frenledim duraladım
Candan sevip nakşettim de, yüreğime turaladım

Refah Torlak  /  RETOR     19 Nisan 2009
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Yüzsüzüm Fütursuzca Gezer Salınır /... Hicviye

“ YÜZSÜZÜM FÜTURSUZCA
   GEZER SALINIR “   /… Hicviye

Yolsuzluk perçinlenir, kayda alınır
Kulak üstü yatılır, sessiz kalınır
Ha bire ilan olur, davul çalınır
Yüzsüzüm fütursuzca, gezer salınır

Belki görünmez diye, dibe dalınır
Belgeler su yüzüne, çıkar salınır
Uyanır vurdum duymaz, hatırlanılır
Suçsuz ama görevden, hemen alınır ! ...

Refah TORLAK  /  RETOR

Dipnot:  İcraatın içinden küçük bir bölüm

Refah Torlak

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Zamane Ünlüleri, Türedi ünlüler ve Ünlemler..! ! .. /... Hicviye

“ ZAMANE ÜNLÜLERİ, TÜREDİ ÜNLÜLER “
  VE ÜNLEMLER...! ! ......................................

Ünlü denilir ancak, vitrinde teşhirdedir zavallı, pohpohla gösterilir, anlatılır  ballımı
ballı..! ..
Yanında ne oldum delisi magandalar, bolluk içinde yüzer, şaşaalı bir  yaşantı, yatlı ve
katlı..! ..
Bulunduğu ortam, okyanus gibi görünen bataklıktır, fakat dedik ya..! ..  görünüm
şatafatlı..! ..

San.! .atçı dır, mankendir (sanılır)   gündemdedir, tüm medyada boy gösterir Anlı ve
şanlı..! ..
Bir gün bakarsınız, biriyle sevgili olmuş, çok mutlu, bir başka gün, bir  başkasıyla
nişanlı..! ..

Saf, saf Hayâller kurar, sahip olabilmek için mutlu bir yuvaya, tüten bir  ocağa..! ..
Mutluluk arıyorum derken, farkında bile olamadan, dolaşır kucaktan  kucağa..! ! ..

Dolaşır dilden dile, gezinir ilden ile, lüks içinde, sonsuz bir ilgi, bir temaşa, Bir rağbet..!
..
Her gece bir başka yerde, parlak, güçlü spotlar altında boy gösterir, aydınlık kör
cehalet..! ! ..

Magazin programı derler, Tele..X.. derler adına, aslı ise bir tele miks,  promosyon, tele
ispiyon..! ..
Konu olanlar ise, at gözlüğünü aksesuar sananlar, aslında magazine  malzemedir, bir
piyon..! ! ..

Sayıları fazla değildir, ne yüz bindir, ne milyon, gündem oluştursada, belki beştir belki
on..! ..
Ünlü ünsüz, güzel çirkin, zengin fakir, alim bilgin, kimse için uzak değildir O son
istasyon..! ..
Kim bilir ne zaman tecelli edecek, fark edemediği, göremediği O hazin, O  kaçınılmaz
acı son..! ..

Elbet bir gün Yatlar oturacak karaya, hiç gerek kalmayacak, ne mücevher  ne paraya..!
..
Değişemeyecekler artık anca sığabilecekleri bir çukuru, ne yalı, ne villa, ne de saraya..!
..

Malûm, muhatabı olanlaradır hitabım, aslında neler var yazılması gereken  buraya..! ..
Biliyorum parmak bastığımı, iflah olmaz, kanayan bir yaraya, öncü benim,  giren girsin
sıraya..

Lütfen gücenmesin İstisnalar, O nadide insanlar, O gerçek sanatçılar, hep baş tacı
olacak.,
Sanmayın onlar, kurunun yanında yaş misali yanacak, kim yakıştırıp onları  kimler öyle
sanacak
Evet belki onlarda gidecek ama, herkes onları, gıpta ile, rahmet ile sonsuza dek
anacak.
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Zeki Usta... Tiyatro sanatçısı Zeki Alasya'ya Taziye mesajımdır.

Nice hoş seda bıraktın
Gönüllerde bu ulusta

Bu milleti hep şad ettin

Senin de ruhun şad olsun
Güle güle Zeki usta

Refah Torlak
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Zikr-eyle Dilim Zikr-eyle /... İlâhi

“ ZİKREYLE DİLİM ZİKREYLE “   (İlâhi)

Dünyaya madem uğradın, boşa gitmez hiç feryadın
İyi, kötü güzel günde, fikr-eyle gönlüm fikr-eyle
Her solukta Allah adın, zikr-eyle dilim zikr-eyle

Sabi, çocuk, erkek, kadın, unutmaki kuldur adın
Ne ola başka muradın, fikr-eyle her an fikr-eyle
Taşı dilde, Allah adın, zikr-eyle dilim zikr-eyle

Doksan dokuz adı vardır, zikreyleyen bahtiyardır
Ömür kısa vakit dardır, ne söylesen sana kârdır
Kendini huşuya sardır, zikr-eyle dilim zikr-eyle

İbadetini bihakkın, yapmasan, yapamasanda
Çıkarma hiç aklından sen fikr-eyle gönlüm fikr-eyle
Düşürme hiç Allah adın, zikr-eyle dilim zikr-eyle

Refah Torlak
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Zina'nın Yeni Adı /... (Bir zamanlar Gündemdi, İronik Hicviyeler - 1)

“ ZİNANIN YENİ ADI “
          (Millet Kandıysa)

Kaderimizdir bu bizim, bağımlılık, bahtsızlık
Aman A. B.’yi kırmayın, son bulsun rahatsızlık
Ne yar ne ser misali, ne Avrupa ne inançsızlık
Demek zina suç değilmiş, bütün sorun adsızlık
Israra hiç gerek yok, zira, zina patavatsızlık
Yeni bir ad uydurunda, yeter bitsin tatsızlık
Sanki alacaklar üye, bitecek ortaksızlık
Aranan kılıf bulundu, cinsel sadakatsızlık..! ..

Refah Torlak
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Zor Hayat /... Şarkı sözü

“   ZOR  HAYAT   “

Öyleki, bahtsız bir gidişi vardı
Umutla bakmadım, geleceğime
Bunca dert içinde ben bu hayatı
İhtimal vermedim, seveceğime
            ***       ***       ***
Karanlık geceler, sisler sarmıştı
Olumsuz hislerim, hep çoğalmıştı
Sorunlar çözülmez, bir hâl almıştı
Öyle inandımki, öleceğime
           ***       ***       ***
Öyle düşünürdüm, öyle sanırdım
Şartandım, hayatın boğacağına
Nereden bilir, nasıl inanırdım
Gün gelip, güneşin doğacağına
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Zordur Zikrimiz

“ ZORDUR ZİKRİMİZ “

Sardı her yerimizi, kara bulutlar
Silindi, kayboldu, bir, bir umutlar
Canların cananı, terk edip gitti
Hayâller tükendi, umutlar bitti
             ***       ***       ***
Bir melek ki canını canana vakf'etti
Can için candan geçti, canı eskitti
Çok metanetliydi, çok gayret etti
Nasıl kayboldu birden, nasılda yitti
            ***       ***       ***
Azrail bu günlerde misafirimiz
Kimimiz hazırlıkta, gitti kimimiz
Bilirim, baki değiliz biz, hiç birimiz
Dilimiz varmıyor, zordur zikrimiz
           ***       ***       ***
Anadır, babadır, candır, pirimiz
Nasıl unuturuz biz, nasıl geçeriz
Tek umudumuz var, tek tesellimiz
Yerimiz aynı yer, birdir kabrimiz
           ***       ***       ***
Büyük, küçük, en zengin, en fakirimiz
Bir gün buluşacağız, orda hepimiz
Takdir-i ilâhidir, gelince O vaktimiz
İnşallah buluşuruz, tüm sevdiklerimiz
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Zorla Güzellik Olmaz /... Düyek Usulünde Kürdi Fantezi Şarkı

“ ZORLA GÜZELLİK OLMAZ “

Üstüme varma benim...........
Yoksa çeker giderim............
Zorla güzellik olmaz.............
Gönlüm sözünde durmaz....
İnan..... yemin.... ederim......
          ***       ***
Biraz sabır göstersen....
Gün gelir, unutursun.......
Başka birini bulursun.....
Vazgeç, bırak...istersen...
         ***       ***
Her aşk hemen mi başlar...
Nice zorlu..... savaşlar.........
Her aşk hemen mi başlar...
Sanma sonra... yavaşlar....
Böyle sonradan.... aşklar...
Sanki hiç olmamış mı.........
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