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Tarık Torun
Bayburt'un Bayraktar köyünde (Baksı)
doğdu (1965)
.Sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı ailesi ile birlikte Çorum'a göç etti
(1975) . Ortaöğrenimini Çorum'da tamamladı.Çeşitli üniversitelerin farklı
bölümlerinde (Türk dili ve Edebiyatı,Siyasal Bilimler,Hukuk)
okumasına rağmen önce Karadeniz Teknik Üniversitesi,Fatih Eğitim
Fakültesi,Coğrafya Öğretmenliği bölümünden mezun oldu(1988)
1989 yılından itibaren çeşitli liselerde coğrafya öğretmenliği yaptı.Bu arada
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Yüksek Lisans (Master)
programını bitirdi(1992)
ve A.Ü.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
bitirdi.MEB YEĞİTEK'de Uzman coğrafyacı olarak görev yapmaktadır.
İLESAM,TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ,İSLAM ÜLKELERİ AKADEMİSYEN ve
YAZARLAR BİRLİĞİ veTEMA üyesi olup,çeşitli sosyal ve kültürel çalışmalara
katılmaktadır.
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&&&Bayburt Taşına Kurban&&&
BAYBURT TAŞINA KURBAN
I
Mor dağlarında açar, elvan elvan al güller,
Çoruh’un bestesidir, bulanık coşkun seller,
Kurt, kuş şarkı söylerken halaya kalkar eller,
Yaylalar çiçeklenir, ılgıt ılgıttır yeller,
Çoruh gümüş kemerdir, takar vadiler, beller,
Dostların meclisinde, şeker şerbettir diller,
Bayburt aşına kurban,
Bayburt gönlüme ferman
Muhabbetin yürekte durmayıp dışa taşar,
Günlere mahkûm kalmaz, asırları da aşar,
Gurbet elde görenler böyle sevdaya şaşar,
Senden uzak kalanlar, vuslat yoluna koşar,
Sarı taş sanatlanır, gönülde sevgi coşar,
Zaferler kanatlanır, kalede tarih yaşar,
Bayburt taşına kurban,
Bayburt tarihi mekân,
Soğanlı dağlarında ne hoş olur baharı,
Şırıl şırıl dereler Mevla’nın yadigârı,
Çimenlere yayılır mor koyunlu davarı,
Âşıkların diyarı âşığın ah-u zarı,
Hicrani, Ağlar Baba, şair Zihni diyarı,
Destan-ı Dedem Korkut, medar-ı iftiharı,
Bayburt yaşına kurban
Bayburt edebi harman,
Çoruh’ta ninni söyler Karadeniz rüzgârı,
Gizemli güzellikler, çözülemez esrarı,
Sende yaşayan insan dünyanın bahtiyarı,
Abu hayat akıyor doyumsuzdur pınarı,
Sana vurgun âşıklar neylesin şehriyarı,
Türkü türkü yayılır, âşıkların efkârı,
Bayburt başına kurban,
Bayburt âşığa hayran,
Yoluna hasret olan, gelen gideni gözler,
Aşkın içimizdedir, ayrı kalsak da bizler,
Seni hayal edince bir hoş oluyor yüzler,
Vasfını anlatmaya kâfi gelmiyor sözler,
Alev alev özlemle tutuşup yanar özler,
Elbet bahara döner hasret oduyla közler,
Bayburt aşına kurban
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Bayburt taşına kurban.
II
Çoruh’un kenarında, gün batımı zamanı,
Kale kartal yuvası, süslerken tüm mekânı,
Mor dağların üstünde seyret gümüş dumanı,
Bir ihtişam kuşatır, düşünürken her yanı,
Hafız Osman Türbesi, tarihten gelen anı,
Bu dağlar şühedalı, onlar korur vatanı,
Bayburt işine kurban
Bayburt şüheda vatan,
Otlukbeli yaylası, eteği Demirözü,
Beşpınar, Gökçedere alır buradan özü,
Çiçekli yaylaları Pulur Dağı’nın yüzü,
Ayazlı gecelerde ne hoş olur gökyüzü,
Kışın tipili hava yollara söyler sözü,
Otlukbeli Savaşı, geçtiği yerin düzü,
Bayburt kışına kurban,
Bayburt karakış yaman,
Soğanlı dağlarının yamacı Aydıntepe,
Çayır çimen içinde hayvanlar arzı öpe,
Kabartma halıları, gönüllere su serpe,
Dağların üstündeki karlar sanki bir küpe,
Soğanlı’nın duruşu adeta bir kanepe,
Yeraltı şehirleri höyükleri bir tepe.
Bayburt kuşuna kurban,
Bayburt yaşanan zaman,
Yaz aylarında Çoruh, nazlı gelin edası,
İlkbaharda coşunca, feryat, figan sedası,
Bayburt aşkı gönülde, eksilmeyen sevdası,
Ne zaman ne de mekân, eskimeyen modası,
Pek çok ozan yetişen köylerinin odası,
Baksı, kam, âşık, şair, daha nice şeydası
Bayburt aşkına kurban,
Bayburt uğruna her can,
Bayburt’un akşamları ılgıt ılgıt baharı,
Koyun kuzu sesiyle bestelerken rüzgârı,
Tarih, kültür coğrafya, Allah’ın yadigârı,
Vatanına can veren yiğitlerin diyarı,
Bayburt gönlüme sultan şehirler şehriyarı,
Ondan ayrı düşenin hiç bitmez intizarı,
Bayburt taşına kurban,
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Bayburt aşına kurban.
25.01.2011
AŞKOĞRAFYA
14.Hikmet Okuyar Ödüllü şiir yarışmasında
Bayburt Taşına Kurban isimli şiirim
Bayburt ve İlçelerinin özelliklerini ve güzelliklerini tanıtan
şiir olarak Türkiye Birincisi olmuştur,
mutluğumu arkadaşlarımla paylaşır,selam ve saygılarımı sunarım.
Tarık TORUN
MEB/EARGED
ANKARA
Tarık Torun
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*****Aşk, Tennnuremdeki, Aşk*****
“Sevgililer sevgilisine”
İhtişamın alevi, sunar ömre letafet,
Aşka meftun gözlerin, basireti sedefkâr,
Zarafet iklimleri, doğururken bir afet,
Hicranın ateşiyle benliğimdeki efkâr,
Ümide yelken açan, semadaki dirayet,
Sevda semalarında hikmetler ayet ayet,
Gök kubbenin altında hüzün bize yadigâr
Serencamın firkatin asumana figan et,
Aşkımın şahlanışı acaba hangi rüzgâr?
Aşk, tennuremdeki aşk, basireti sedefkâr,
Sedefkâr bir tebessüm çiçek açar bahara,
Rayiha ırmağına sevda çalar bir bulut,
Ateşbaz körüğüyle kanım döner bir nara,
Hakikat cezbesine, yüklenirken bin umut,
Sabrın elmas mihengi sana senden şikâyet,
Hudutsuz kesafetler anladım ki nihayet,
Aşkın endazesiyle aşka dar gelir hudut,
Ağla anla yüreğim hayalden de hayal et,
Fikriyatın sınırsız olur mu başka boyut?
Aşk, tennuremdeki aşk, sevda çalar bir bulut,
Bir bulut gözyaşıyla bir efsane yaşandı,
Kuş kalbi gözlerinde yüzünde teslimiyet,
Heyhat! Aşkın elinde Mecnun ne perişandı,
Onu ulvi kılansa çile yüklü cemiyet,
Mekânın sevdasıyla aşk kokardı bu diyar,
Gamzedeler aşkına nerde kaldın zalim yar?
Kısmetin takdirinse talihinde var niyet,
Karakışın özünde açmaz mı ılık bahar?
Düşünce sarmalına anafor mu kemiyet?
Aşk, tennuremdeki aşk, yüzünde teslimiyet,
Teslimiyet gözlerin lüzum kalmaz misale,
Ruhumda nabzı atar muhabbet damar damar,
Yaşamanın iksiri sığdırılmaz hayale,
Ufkuma ufuk açar mimarım perverdigar,
Sevda iklimleriyle donansın tüm şehrayin,
Zafere namzet olan gönüllerde mi ayin?
Mutluluk muştuları okunsun diyar diyar,
Muhabbet ekseninde yaratılmış mutmain,
Yolunu çok bekledik gelmez misin şehriyar?
Aşk, tennuremdeki aşk, muhabbet damar damar,
Damar damar kökleşen içimde aşk ateşi,
Onu anlamlı kılan irade pervanesi,
Mefkûremdeki sevda, kıskandırır güneşi,
Ben âşıklar bağının aşkından divanesi,
Ey sevdanın deryası, duy andelib-i zişan,
Şualar demet demet olsun ruhum huruşan,
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Nura gark olsun anım, yed-i beyza aşk rengim,
Bu aşk çağlara sığmaz ona nispet hamuşan,
Âşıkların nurları, huzmeler ananesi,
Aşk, tennuremdeki aşk, irade pervanesi,
Pervanesi hikmetin, hayretler makamında,
Zarafet sadakati, dostun basiret bağı,
Estetik derinliği, hisler serencamında,
Güzeller sultanının, aşkıdır sevda ağı,
Acılar ummanına maya çalmak marifet,
Çileler dergâhında sabır aşı letafet,
Yaşamanın ritmine pelesenk mi ahengim?
Serapların ötesi sunarken bir zarafet,
Uğruna feda kanım yakacak mı çerağı?
Aşk, tennuremdeki aşk, dostun basiret bağı,
Basiret bağı fecre, ram olsun efkârıma,
Yandıkça ay güneşim, pırıldasın şulesi,
Dolunay tempo tutsun, imrensin şikârıma,
Lacivert gecelerin, tefekkür mü halesi?
Bulutların katmanı, efkârımı duyurdu,
Ey hakikat çeşmesi! Söyle neler buyurdu?
Efsunkâr bakışların, nadim kalmasın sakın,
Bülbülün avazında hicran içeren yurdu,
Aşk bağının sultanı, aşka ramak çilesi,
Aşk, tennuremdeki aşk, pırıldasın şulesi
Şulesi yücelere, hikmete ram elinde,
Asudelik gülüşün, sarsın bütün âlemi,
Azmin fikir dağları çağlar aşan yelinde,
Yazacaksan aşkımı al eline kalemi,
Gör, bak neler var neler, hangi perde de hüzün?
Bilmem ki hangi dağa, yansırdı kara gözün,
Öyle bakma yüzüme yok dünyada bir dengim,
Sakın taaccüp etme söz bitse başlar özün,
Biter mi aşka yanan âşıklar meşalesi?
Aşk, tennuremdeki aşk, sarsın bütün âlemi,
Âlemi gölgesiyle, hayrandır ona canan,
Cananı derde salan, gizemler âlemi aşk,
Sevda bahçelerinde, mürüvvet bir imtihan,
Kimine yeşil bahar, kimine elemi aşk,
Ey güzeller güzeli, hakikat sende âşık,
İmdat kıl nazarıma, ruhum sensiz karmaşık,
Vadiler vaveylası, akarsular firakın,
İçerim hasretimi, vuslatla kaşık kaşık,
Bana mutluluk veren yoksa ki çile mi aşk?
Aşk, tennuremdeki, aşk, gizemler âlemi aşk,
Aşk ehlinin halini sana nasıl anlatsam?
Edep erkân bağında önce sadakat takın,
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gözleri şehla şehla, bakışlar mı fırlatsam?
Onu anlamak için ateşe ateş yakın,
Hançeresi muazzam adı; Firkat alevi,
Sülalesi kâinat, dize getirir devi,
Ey sevgilim uyuma! Aşka akın var akın.
Akına katılırsan kalpte oluşur sevi,
Sevda çağına doğru yürekleri bırakın,
Aşk, tennuremdeki aşk, önce sadakat takın,
Aşk, tennuremdeki aşk, basireti sedefkâr,
Gök kubbenin altında hüzün bize yadigâr
Aşkın endazesiyle aşka dar gelir hudut,
Kısmetin takdirinse talihinde var niyet,
Mutluluk muştuları okunsun diyar diyar,
Nura gark olsun anım, yed-i beyza aşk rengim,
Yaşamanın ritmine pelesenk mi ahengim?
Efsunkâr bakışların, nadim kalmasın sakın,
Öyle bakma yüzüme yok dünyada bir dengim,
Vadiler vaveylası, akarsular firakın,
Ey sevgilim uyuma! Aşka akın var akın.
Aşk, tennuremdeki aşk, dön ateşime bakın.
14.02.2011
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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*Bulutla Uçan Çocuk*
<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font color='royalblue'>
<font size=+2>BULUTLA UÇAN ÇOCUK
<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font color='royalblue'>
<font size=+2>
Kuşlar resim çizerken bak çocuk gökyüzüne,
Karanlıklardan öte sabahın gül yüzüne,
Ümit ateşi girsin o güzelim gözüne,
Sabır çiçekleriyle kutlu dua sözüne,
Kuşların ötüşüyle doldur güzel dilini,
Limon çiçekleriyle Akdeniz kokan çocuk,
Hayat iklimleriyle semaya bakan çocuk,
Aşkın coğrafyasında çiçekler takan çocuk,
Annenin şefkatiyle yüreğe açan çocuk,
Çiçeğin açışıyla coştur sevda selini,
Balık gölü yararken bak çocuk deryalara,
Kamerin mehtabında gir farklı rüyalara,
Yakamozlu tacınla dal ulvi hülyalara,
Okyanuslar ötesi çık renkli dünyalara,
Balığın yüzüşüyle katet deniz milini,
Çubuktan kır atınla bulutla uçan çocuk,
Hayatın baharında umutla açan çocuk,
Lale, sümbül, menekşe rayiha saçan çocuk,
Güneşi kucaklayıp gölgeye kaçan çocuk,
Uçan deli atınla sımsıkı tut elini.
Pırpırlı uçurtmanla yüksel mavi göklere,
Anne, babanın gülü, açarsın yüreklere,
Günahlardan öteye kardeşsin meleklere,
Ailenin gururu altınsın bileklere,
Pırpırlı uçurtmanla geç dağların belini.
Sevdanın yelleriyle pek hızlı rüzgâr çocuk,
Şehit olmuş atadan yurda yadigâr çocuk,
Büyüyünce Mehmetçik, emanet diyar çocuk,
Dalgalanan bayrakla ne de bahtiyar çocuk,
Sevdanın yelleriyle titret gönül telini.
15.02.2009
Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından,Yerüstünden'
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Tarık Torun
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*Sevda Gözlerin*
Yüzüne bakarken gördüm sevdamı,
Mahzun mahzun bakar sevda gözlerin,
Bırakmaz yürekte dertle evhamı,
Şimşek şimşek çakar sevda gözlerin
.
İçinde gizlidir nice dünyalar,
Geleceğe ait tatlı rüyalar,
Hayat âleminde sonsuz rüyalar,
Mutluluğa sokar sevda gözlerin,
Asude özlemle duygu selime,
Demet demet çiçek açar elime,
Yüreklere eserken sevda yelime,
Derin derin yakar sevda gözlerin,
Alır beni benden dağlar aşırır.
Hayalin gözümde izler şaşırır.
Kabarınca gönlüm aşkı taşırır.
Farklı yöne çıkar sevda gözlerin.
Gönül bahçemizde çiçekli duvar,
Ufuklara açan rengârenk bulvar,
Sağnak sağnak yağan ulvi kulvar,
Damla damla yıkar sevda gözlerin
Kara gecelere bakan sabahım
Sevda gözlerinde gönül seyyahım.
Yükselerek arşa dayanır ahım.
Aşka doğru akar sevda gözlerin
04.03.2009
Tarık TORUN
Tarık Torun
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...Ve Allah Dedi...
Ve Allah dedi kalem döküldü bin bir kelam
Yazıldı Levh-i Mahfuz selam üstüne selam
Ve Allah dedi gökler sıralandı dilekler
Huşu içinde canlar birleşince yürekler
Ve Allah dedi kuşlar göğe kanat vuruşlar
Bismillah’ın izinde dümdüz oldu yokuşlar
Ve Allah dedi gece çözüldü tüm bilmece
Sema sema içinde yücelerden en yüce
Ve Allah dedi şair O’nun adıyla mahir
İlham indi kalbine yazdı hayata dair
Ve Allah dedi mümin titredi arş-ı zemin
Teslim olunca ona ermin içinde emin
Ve Allah dedi derviş zikirden dua dermiş
İlahi aşk sırrıyla aşk badesi içermiş
Ve Allah dedi güller aşka düştü bülbüller
O sevdanın uğruna vecde geldi gönüller
21.02.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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^^Yeni Yıla İştiyak^^
Vakumlayan anafor, tüketirken zamanı,
Yeni yıla iştiyak, buselerken insanı,
Biter eskiyen yıllar, gelir yeni eskisi,
Elden kaçan zamanın, heyhat! Olur tepkisi,
Nerde eskimeyecek eskilerin yenisi,
Ümitle yaşar insan, beyhude albenisi,
Üç Yüz Altmış Beş umut, bağlandı yeni yıla,
Nice umut dirile, nice umut kırıla,
Yılın her zamanında umuda umut ara,
Yeni yıla iştiyak, olsa olsa bir nara,
Geriye dönüş olmaz, karanlık bir girdapta,
Atiyi planlamak, akıllı bir etapta,
İnsan ümitle yaşar, baharı bekler yılda,
İrade eksenleri, yeşerirken akılda,
Geçen an mı hayal mi, yoksa bütün yaşam mı?
Her günün sonu varsa, ömür denen akşam mı?
Her gelen çeker gider, her kemalin zevali,
Geçici mekân hali, oyalanır ev hali,
Temenniler babında, sağlık saltanatında,
Yeni yıla iştiyak, belki gökler katında,
Hayat hengâmesinde, günler sanki bir hain,
Yarınlara bağlantı, sağlık olsun mutmain,
Bir çabanın izleri uzansın yarınlara,
Helal lokmanın feri, bulaşsın karınlara,
Özlem çeken gözlerin, hedefe odaklaşsın,
Huşu içinde başlar, istikbale ulaşsın,
Uyansın insanoğlu, arz halini anlasın,
Bu hayat ele geçmez her şeyi planlasın,
Hakikatin sahibi kaderinde halimiz,
Yeni yıla iştiyak, işte bu ahvalimiz.
Eskimeyen yeni yıl, imkânsız mı acaba?
Hayata dört sarılmak, yaşamak mı bu çaba?
Arzulanan hayaller yoksa kafdağında mı?
Figandan uzak yaşam iki dudağında mı?
Ufka batan zamanın tortusu ağlamak mı?
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Zamana ritim verip yeniden çağlamak mı?
Uyan artık ey gönül! Giden dönmez geriye,
Kır artık kabuğunu, gir artık içeriye,
Aklın öne baksa da bir bak geçen yılına,
Yeni yıla iştiyak, umut versin aklına.
31.12.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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15 Temmuz Gecesi
Gece karanlığını yırttı salanın sesi
Asumanı kapladı şehitlerin nefesi
Gecenin gizemiyle sarıldı bayrağına
Kurşun yedi top yedi gövdesi ayağına
Vatan dedi vatandaş fırladı yatağından
Tekrar dirilir gibi dirildi toprağından
Yardan serden geçerek zalimlere direndi
Kahramanlık dersini vücuduyla verendi
Temmuzun sıcağıyla alevlere atıldı
Şüheda kervanına çekinmeden katıldı
Allah dediler analar yerlerinden fırladı
Temizledi Sokağı haini sıfırladı
Kahraman bir milletin hainle imtihanı
Vatan düşmanlarını evladım iyi tanı
İçimizdeki itler gece gece saldırdı
Mevla’nın inayeti gafilliği kaldırdı
Devlet dedi babalar caddeleri doldurdu
Aşılmaz kale gibi tankın önüne durdu
Şehit düştü civanlar albayrağa sarıldı
Jetlerin hızlarıyla sanki gökler yarıldı
Zalimlerin zulmüyle yer oynadı yerinden
Yeni Türkiye doğdu imanın seherinden
Eyvah! Dedi dedeler sarıldı bastonuna
Bir inançlı bedeldi hainlerin onuna
Bir leşmiş münafıklar acımadan saldırdı
Bütün vatan sathını yatağından kaldırdı
Son kale Anadolu mazlumların kalesi
İç ve dış kâfirlere fetönün sülalesi
Ana! Dedi bebekler kalktılar yatağından
Yılan gibi sıyrıldı ananın kucağından
Fitne yayıldı yurda her evi ateş sardı
Bilmiyordu kâfirler vatan imanı vardı
Karanlık bir gecenin aydınlık sabahına
İnananlar güvendi ihlasla Allah'ına
Yavrum! Dedi nineler bu vatan hepimizin
Vatan imandan emri o kutsal dinimizin
Kahramanlar evladı Fatihlerin nesliyiz
Allah'û Ekber diyen tükenmez nefesliyiz
Coğrafyadan vatana bu yurdu sağlam kurduk
Camiler minareler damgayı güçlü vurduk
Ey halkım! Dedi reis fırladık sokaklara
Demokratik hakları haykırdık korkaklara
20.11.2016
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A Benim Ay Yüzlüm!
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Ay vurur hayalin gözümden gitmez.
Geceler kararır özlemin bitmez.
Öyle uzak durma nazarın yetmez.
A benim ay yüzlüm aşkla yaksana,
Gel sevda bağına kibri yıksana.
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Rüzgâr hatırlatır bülbül sesini,
Çalalım muhabbetin yar bestesini.
Sunalım gönülden aşk destesini,
A benim ay yüzlüm güller taksana,
Yolunu bekledim yola çıksana,
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Çiçekler nakşeder gülen yüzünü,
Unutma verdiğin güzel sözünü,
Ateş-i aşk sarar seven özünü,
A benim ay yüzlüm aşkla aksana,
Yetmez mi bu inat artık bıksana,
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Firkatin nar olur akan kanımda,
Dünya değersizdir yoksan yanımda,
Hülyanla yaşarım tatlı canımda.
A benim ay yüzlüm bana baksana,
Gurur libasını aşkla yıksana,
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img222.imageshack.us/img222/9620/kitabookuilkbahargurgenko5.jpg'
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Aşığın bin ahı maşukta vardır.
Bilirim bu dünya sevene dardır.
Yine bilirim kış sonu bahardır.
A benim ay yüzlüm aşkla çaksana,
Haşre dek beklerim yola çıksana,
10.10.2008
Taha Tarık TORUN
AY AKAR ÂŞIKLARIN AŞKINA
“Yeraltından, Yerüstünden”
Tarık Torun
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Abdülhamit Düşerken
I
Bütün hainler toptan saldırdı o sultana
Vatanperver görünüp hançer vurdu vatana
Jöntürk’ü Bulgar iti adı hürriyet oldu
Yıktılar devletini sonu esaret oldu
Abdülhamit düşerken gökyüzü ağlıyordu
Yürekler parça parça kızıl kan bağlıyordu
Abdülhamit düşerken Filistin ölüyordu
Zil takıp oynayarak Yahudi gülüyordu
II
Birleşti Siyonistler yanında iç hainler
Oluk oluk kan aktı mazlumlar ondan inler
Bin yılların kiniyle devlete saldırdılar
Hürriyet diye diye milleti kandırdılar
Abdülhamit düşerken ölüm kol geziyordu
Haçlı zihniyetiyle hilali eziyordu
Abdülhamit düşerken güneşler batıyordu
Vatanperver sanılan vatanı satıyordu
III
Tarih adın anarken keşke gerçek olaydı
Hesapsızca saldırmak vicdansıza kolaydı
Seni anlamak demek her şeyi keşfetmektir
Atılan iftiraya içten tövbe etmektir
Abdülhamit düşerken ocaklar sönüyordu
Tüm hainler toplanıp döndükçe dönüyordu
Abdülhamit düşerken eyvah! Cennet mekâna
Kurtlar kuşlar ağladı her gün Ulu Hakan’a
IV
Vefasızlar alayı ne yaman gülüyordu
Can çekişen sultanlık kahrından ölüyordu
Ey vah! Ne meşrutiyet ne de yaşam ve namus
Ufukları kapladı kapkaranlık bir kâbus
Abdülhamit düşerken bir vatan ağlıyordu
Umutlar verem olmuş yürekler dağlıyordu
Abdülhamit düşerken saraylar sallanıyordu
Bağlara bozgun düşüp fidanlar dallanıyordu
17.02.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Adana Bölümü
Manavgat’ın Çayı’ndan Suğla Gölü’ne kadar
Toros yaylalarınca eser tatlı bir rüzgâr,
Orta Toroslar; Bolkar, Tahtalı, Aladağlar,
Hala kulaklarında Karacaoğlan çağlar,
Kaşık sesleri gelir Silifke Ovası’ndan,
Kervanım Mersin olur yörükler yuvasından,
Adana Taşköprü’de Seyhan’ın billur aksı,
Çukurova bağrında sularda seyret raksı,
Limon bahçelerinde çiçekler demet demet,
Mis kokulu baharı tabiat dolu nimet,
İskenderun körfezi öper Çukurova’yı
Toros yaylalarında bul en güzel havayı,
Nur dağları yamacı selamlar Akdeniz’i,
Antakya akşamları kucaklar gölgenizi,
Medeniyet beşiği tarih kokan Kilikya
Hoşgörünün vatanı inanç aşkı Antakya,
Yerfıstığı vatanı Çukurova’nın özü
Sıcakkanlı insanlar güneyin güzel yüzü,
Avşar Beyleri yurdu Orta Toroslar ardı,
Karacaoğlan aşkı Osmaniye’yi sardı,
Cebelibereket’tir her mevsim mümbit toprak,
Kaleler kenti olan bu tarihle yaşamak,
Demir çeliğin kalbi İskenderun körfezi,
Enerji üssü olan Yumurtalık merkezi,
Maraş’tan haber geldi dondurmam bal kaymaktır,
Orkide çiçekleri keçi sütü kaynaktır,
Maraşlı kahramandır şair ruhlu insandır
Kurtuluş Savaşı’nda Sütçü İmam vicdandır,
Doğanın hası sende Binboğa süsü sende
Yedi güzel adamla şiir olur bedende,
Akdeniz iklimiyle pamuk, biber diyarı,
Maraş’ın dağlarından eser mertlik rüzgârı,
Nice hülyalar yatar zeytinin gölgesinde,
Barak’ın kalbi atar Ezo Gelin sesinde,
Kilis’i kucaklayan Akdeniz nefesinde,
Verimli toprakların makiler sinesinde,
Mercidabık Ovası, kahramanlar yuvası,
Kilis güzel ilimiz anavatan parçası,
Adana çarşı başı dağlarda yörük marşı,
Verimli Çukurova durur güneşe karşı.
24.04.2014
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Adı Aşk
Duyguların çeşnisi rengârenk dünyadır aşk
Coşkuların cezbesi taşıp coşmaktır aşk
Kafdağı’nın ötesi gizemli rüyadır aşk
Simurgun arzusuyla yanmaya koşmaktır aşk
Gözlerin meylederse gönle müpteladır aşk
Duygunu yenemezsin bencil ukaladır aşk
Hicranın ateşiyle susuz kerbeladır aşk
Ölürken dirilmek var ölüme seladır aşk
En güzele vurulup şehvetsiz anmaktır aşk
Göllerde susuz kalıp çöllerde kanmaktır aşk
Dumansız içten içe ateşsiz yanmaktır aşk
Candan vazgeçip canı canana sunmaktır aşk
Sevginin başlangıcı kalp çekirdeğidir aşk
Muhabbetli bakışlar gözün merceğidir aşk
Vecd haline gelirsen sevda öbeğidir aşk
Gizli bahçe olup gülşen çiçeğidir aşk
Canı canıyla yakıp ateşi yakandır aşk
Gecenin gözleriyle mehtaba bakandır aşk
Şafakların türküsü adıyla çıkandır aşk
Hüzün vadilerinden ummana akandır aşk
Gözyaşının yazdığı biçare şiirdir aşk
Şebnem baharlarında kızılca nehirdir aşk
Bal lezzeti tadında aşığa zehirdir aşk
O ezelden ebede ruhlarda zikirdir aşk
Hasret rüzgârlarıyla afeti cihandır aşk
Günlerin getirdiği bir hayli zamandır aşk
Yaşama sevinciyle dünyaya mekândır aşk
Hicran vuslat arası ahrete imandır aşk
04.05.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Adını Gökler Ansın
Gecenin ihtişamı düşer şair kalbine,
Yıldızlar şerha şerha, dilekçense Allah’a,
Rahmetler derya deniz yağıyorken yüzbine,
Geceler esin yüklü, çıkmaz mı ki sabaha,
Sen şairsin ay balam! Adını gökler ansın,
Güneş seni kıskansın, yanarsa da ay yansın.
Izdırabın halesi, gamzedeler bağında,
Bir zamanlar inletir, acıyla da ahlıdır.
Kulun duası ayan, rahmet var otağında,
Elbet ufuk açacak, her gece sabahlıdır.
Sen şairsin ay maral! Adını gökler ansın,
Yıldız seni kıskansın, yanarsa da gün yansın.
Nefesin şiir kokar, asuman sana bakar,
Bahar bakışlı gözün, karakıştan çıkmaz mı?
Dudakların şelale, içinden güller akar,
Tabiat uyanırken, miskinliği yıkmaz mı?
Sen şairsin ay gülüm! Adını gökler ansın,
Bülbül seni kıskansın, yanarsa da gül yansın.
Aydınlık sabahlara işaret mi sözlerin?
Münevver gözlerinle, ne de güzel bakarsın,
Sevda pusulasına rotalı mı izlerin?
Kutuplar seni bulsun, ulviliğe çıkarsın,
Sen şairsin ay günüm! Adını gökler ansın,
Kutup seni kıskansın, yanarsa da çöl yansın.
Hayaline sınır yok, sen devlerden bir devsin,
Dağın yükü çok olur, gelsin sana yüklensin,
Gözyaşlarına muhtaç, dereler seni övsün,
Gönlünün muhabbeti ummana sürüklensin.
Sen şairsin ay canım! Adını gökler ansın,
Canan seni kıskansın, yanarsa da can yansın.
Yıllar sana ne yapsın, sevdanın sarmalında?
Âşıklar ölmez canım! Aşkın seni yaşatır,
Her gül sevdalar açar, yeşilinde alında,
Senin aşkın uhrevi, kâinatı kuşatır,
Sen şairsin ay aşkım! Adını gökler ansın,
O yar seni kıskansın, yanarsa da aşk yansın
08.04.2011
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
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Afganistan Coğrafyası Alkaranfil Takıyorken Gecelerime
“Bu şiir Afganistan’da şanlı ordumuzun BM Barış Gücü’yle birlikte görev yapan
kardeşlerim Ömer ve Eşref Torun’a adanmıştır”
Asya’nın mazlum yurdu, acılı coğrafyalar,
Feryada acı ekler, zorba çetin hülyalar,
Güneşin ihtişamı vurur Hındukuşlara,
Ağlar Afganlı çocuk! Nida gökte kuşlara!
Nerde insan hakları? Kader karakışlara,
İklim acımaz sana kar beyaz bakışlara
Sürgünsün özyurdunda hicrandan nakışlara,
Toprağın ellerinde, gözyaşınla yoğrulur,
Ağlarken kara bahtın elbet bir gün doğrulur,
Nice güneşler doğar, dünyan yeni kurulur.
Ceza verilmiş gibi kurak Afgan toprağı
Oy! Kalbi kırık çocuk, acıların durağı,
Gürül gürül nehirler sesine ses çağlasın
Rengârenk taşlarınla dağların yankılansın
Astragan kürklü koyun yaylalarda inlesin,
Fikrin ve duyguların hüzünlü coğrafyada
Yalnızlık kaderin mi? Bu korkulu rüyada,
Afgan dağları kıyam! Şahadetse bir davet,
Sonsuzluk ikliminde Mezarışerif mabet
Istıraplar ekseni ruhuna versin kuvvet.
Aşk timsali olan Belh Mevlana’nın öz yurdu,
Lal olan dilindeyse gönüllere buyurdu.
Kapkaranlık vadiler aşılmaz dağlı yollar,
Allah’ın eşit kulu kula kul olmuş kullar
Rüzgârlar deli eser, bağrı yanmış insanlar
Ay ağlar gecelerde yokluk kokan zamanlar
Nice canlar kıyıldı içteki tefrikayla,
Feveran eder gönül tarafsız bir nidayla
İnsan umuda gebe umut burada bayır
Limoni suratlarla şark hayatı hal hatır
Tankların takırtısı ağlarken Afgan kızı
Al yanaklar gamzeli kıskandırır yıldızı
Kimini alır ölüm kimini de vicdanı
Issızlık sarmalında ses yankılar her yanı
Yürekler bir namlunun feryadını andırır
O dağların maralı nice genci kandırır
Rumuzu düşer suya bakışları fırtına,
Kaderin cilveleri yüklenirken sırtına
Ey! Afganlı güzel kız arz senden güzel değil,
Nice sevdalar gece yüreğinde mi meyil?
Gülecek elbet bahtın! Özgürlük meşalenle
Elbet güneş doğacak mehtabınla halenle
Cengâver evlatların Asya’nın kalbi sende,
El ele bir verince Herat Kabil Hilmend’e
Leylaklar açsın bahçen gül-i rana asuman
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Ey! Afganlı kardeşim yurdun olsun şaduman
Renk cümbüşü altında ötsün bülbülü şeyda
İrem bağına dönsün kalpleri sarsın sevda,
Menzilin barış yurdu sevda koksun öfkende
Ebedi mutluluklar olsun Afgan ülkende.
24.10.2013
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Afrika
“Rahmetli Hocam! Yard. Doç.Dr. Muzaffer Tunç’un
Ruhuna ithaf olunur.”
Gök mavi, Sahra sarı, bahtı kara Afrika.
Misyoner bozuntusu, içe sokmuş tefrika.
Savanda yatan aslan, yüreğinde ne taşır?
Madagaskar maymunu kuyrukla dünya kaşır.
Yüreği taşan Nil’in gözünü umman bürür.
Kızıldeniz altında şaşkın firavun yürür.
Sudan’da çocuk ağlar, Klimanjaro erir.
Misyoner ruh çalmasın, Fildişi’ni de verir.
Marakeş meydanları, entrika da entrika,
Duruşu yürek gibi, gizli kıta Afrika,
Güneş ışınlarına ekvator dik durmakta,
Uyan artık Afrika güneş sana vurmakta.
Üzüm salkımı gibi uzanır Akdeniz’e,
Piramit hiyeroglif çizerken gölgenize,
Mısır’ı doğuran Nil, geometri doğurmuş,
İskender’i çağırmış, sularıyla yoğurmuş,
Bir Afrika masalı safaride mi başlar?
Vicdana fiske vurur, siyah inciden yaşlar.
Tropikal yağmurlar, sağnak sağnak yağmakta,
Hala emperyalistler sağmal sağmal sağmakta.
Serengeti filleri diş ağrısı çekmekte,
Hayvan Hakkı gelip de onu kökten çekmekte.
Elmasın parıltısı, macerayı kabartır.
Afrika köpekleri, umutları karartır.
Mat cetvelle çizilen kabataslak sınırlar.
Fötrlü kör adamları kırbacıyla tanırlar.
Bir Mandela örneği, yırtsın kara bulutu,
Sıcak yüreğinizde, neylersiniz konutu.
Dakar rallilerine, zevk-ü sefa binmekte,
Bir siyahî yavruya, akbabalar inmekte.
Yeni baştan canlansa, o Musa vuruşuyla,
Tüm kuyular sulansa, Yusuf’ça duruşuyla.
Afrika menekşesi, umut açar beyaza,
Habeşistan susamış, Bilal’daki niyaza.
Kutupların kıtası, zalim Nasırlar gördü.
Esti hamsin rüzgârı, defterlerini dürdü.
Ukbe Bin Nafi atı, sürdü dalgalarına,
Yeter artık! Son verin, kardeş kavgalarına,
Umuda umut ekse, Yakup’ça gözyaşıyla,
Bir göklere yükselse, piramitten başıyla,
Güneşin ışığıyla, yıkanan kara kıta,
Balta girmez ormanda zıplamakta bir çıta,
Büyük Sahra çölünde, yalnızlık sarmalında,
Sömürgecinin beyni, Afrika’nın malında,
Acılar coğrafyası, nimetlerle bezenmiş,
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Mimarların mimarı, yaratırken özenmiş,
Ey! Hazret-i Musa’nın, doğduğu has topraklar.
Tropikal ormanlar, inci mercan yapraklar.
Fakir, bakir Afrika, yüreği mümbit kıta,
Güneşin daim olsun, nur olmasın inkıta.
25.01.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Ağır Ağır
Ağır ağır bu hayat düşe kalka kâinat
Sabırsız varlık insan gözde buluttan kanat
Gecenin zifirinden şafaklara gün fırlat
Bekleyen sevgililer beklenenlerse heyhat!
Bir eylül hüznüyle gel yüreğimi kanat
Ateşlere yandıkça sen üstüne hicran at
Gurbetin elleriyle ağzımdan çıkan feryat
Felek her dem acıyla karşımda duyarsız yat
İnandık kaza kader yoksa çekilmez hayat
Ey Erhamerrahim’in anladım senden imdat
Budur kadere iman ötelerse semavat
Ağır ağır ne rahat düşe kalka kâinat
31.08.2015
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Ağlama Afrikalım
Sen açlıktan ölürken bizde bir beyaz leke
Sömürünün çarkları sen de koymaz meleke
Mağrurlar sıralanmış bir zulüm silsilesi
Biz tokluktan ölürken, sen de açlık çilesi
Damarların kurumuş gözyaşın derinde mi?
Afrika haritası en yırtık yerinde mi?
Açlık ıslık çalıyor Sudan, Somali, Kenya
Her gün bin çocuk ölür nerdesin uygar dünya?
Sen açlıkla imtihan, biz toklukla rejimde
Ağlama Afrikalım! Bir şeyler var içimde
Rahmetin nidaları Afrika menekşesi,
Akseder çöller boyu Nil’in ağlayan sesi
Bir siyahî yavruyu akbabalar yemekte
Biz israf batağında beş yıldızlı yemekte,
Seraplaşır çığlıklar, gelir vurur vicdana
Zaman acımasızca sarmallaşır zamana
Ölümün kol gezdiği gözde kızıl kıyamet,
Ağaçlar kuşlar ağlar, insin göklerden rahmet
Afrikalı çocuğun beyaz düşler ülkesin
Ağlama Afrikalım! Vicdanı var herkesin
Güneş mızrak misali toprağa saplanmakta
Ölüm yağan göklerle kızıl çöl kaplanmakta,
Kara bahtlı Afrika, kana bulanmış etten,
Herkes nimetle yüzer yoksun kalmış nimetten
Senin yavruların da birbiriyle savaşta,
Ah! Bir kez uyansan bak, sömürenler telaşta,
Yer altı yerüstüyle zenginliğin bahçesi,
Gözyaşı ve sömürü Afrika bilmecesi
Yerden bir ay yükselse bahtının göklerine,
Bir Musa vuruşuyla, tutunsan köklerine,
Ah! Bir özüne dönsen, neler neler edersin,
Ağlama Afrikalım! Mevla’m derdin gidersin,
Ağlama güzel çocuk, altındandır yüreğin,
Elbet bir gün senin de kabul olur ereğin,
Hür dünyanın gözleri, aydınlatır yüzünü,
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Yaşamanın sevinci bir gün sarar özünü,
Ümitlere nakşolur, insani duyguların,
Asude baharlarda çiçekli uykuların,
Hayata tutunmanın, elleri ellerinde,
Nil’in sesine beste şarkılar dillerinde,
Nice güneşler doğar seninde Afrika’na,
Ağlama Afrikalım! Umut olur dünyana…
26.08.2011
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Ağlama Benim Dedem
Ağlama benim dedem sil gözünün yaşını
Kaldır ümide doğru öpülesi başını
Hepimiz yanındayız asla yalnız değilsin
Sevin bahar geliyor karakışlar eğilsin
Üzülme benim dedem yüreğimiz burkulur
Biter bütün dertlerin düğün dernek kurulur
Kaldır o gül başını devlet senin yanında
Barış içinde yaşa özgürce vatanında
Kırılma benim dedem seni severiz candan
Hep birlikte sevinip güç alırız vatandan
Seni yalnız koymayız Müslümanlar kardeştir
Sana tuzak kuranlar münafık ve kalleştir
Güzel günler doğacak sil gözünün yaşını
Ağlama benim dedem kaldır güzel başını
04.03.2016
Tarık Torun
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Ağlamakta Asuman
<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font color='blue'>
<font size=+2>
Bulutlar perde perde, bir şeyler var bir yerde,
Kararınca asuman, acaba güneş nerde?
Ağlamakta asuman,
Düşünen varlık insan,
Bir şeyler var göklerde, imgeler meleklerde,
İnancın belirtisi, simgeler yüreklerde,
Ağlamakta asuman,
Tereddütsüz bir iman,
Yıldızlar şerha şerha, teslimiyet Allah’a,
Asuman çok ağlarsa, mümin çıkar felaha,
Ağlamakta asuman,
Kum saatinde zaman,
İnancın gölgesinde, galaksi bölgesinde,
Düşünceye sınır yok, öteler ötesinde,
Ağlamakta asuman,
Temizlenmekte vicdan,
Ay ağarır geceden, tefekkürler inceden,
Çekinmeden sen iste, vareden en yüceden,
Ağlamakta asuman,
Rahmet indirir Yezdan,
Semayı duman bürür, bulutu rüzgâr sürür,
Varedenin izniyle, yeraltından su yürür.
Ağlamakta asuman,
Nura bürünür duman,
Elbet güneşler doğar, katre ummana akar.
Ağlıyorsa asuman, zulmün tahtını yıkar.
Ağlamakta asuman,
Akıllı varlık insan.
14.02.2008
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
“Sana, Bana, Ona”
Tarık Torun
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Ağlasam Yaşım akmaz
Ağlasam yaşım akmaz söylesem tesir etmez
Susarsam kalbim durmaz bağırsam sesim yetmez
Öyle bir haldeyim ki bıraksam dilim gitmez
İçten içe yanarım dışımdan duman tütmez
Efkârım dağlar üstü bulutları yürütmez
Yol biter gün biterken benimse derdim bitmez
Ağlasam yaşım akmaz söylesem tesir etmez
30.10.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Ah! Geceler Geceler
Güneş uykuya yatmış bu gece bulutlarda,
Düşlerin yamacında mavi yıldız fırlatmış,
Sevda penceresiyle dolunay umutlarda,
Aşk sarhoşu asuman samanyoluna yatmış,
Ah! Geceler geceler mavi yıldız fırlatmış.
Karanlığın kasveti efsunkâr bakışlarla,
Nice derdin ehlini inim inim inletmiş,
Dalga dalga sıkıntı uzun yakarışlarla,
Uzaklardan uzağa feryadını dinletmiş,
Ah! Geceler geceler inim inim inletmiş.
Gam ehlinin gecesi sabahsız şafaklarda,
Hiç bitmeyecek gece çepeçevre kuşatmış,
Her gece doğan yıldız bir başka ufuklarda,
Kara gece boyunca ufuk ötesi atmış,
Ah! Geceler geceler çepeçevre kuşatmış.
Ulvilik saçan bulut gizemi beklemekte,
Gece ıhlamur kokan, dolunayı derlemiş,
Sokaktaki gölgeler kedere gam eklemiş,
Aya bakan ağaçlar sulara içerlemiş,
Ah! Geceler geceler dolunayı derlemiş.
Gecelerin ucunda yalnızlık senfonisi,
Sessiz bir haykırışa kendisini bırakmış,
Korku dolu geceler galiba albenisi,
Bir derdi bin eyleyip, gam çırasını yakmış,
Ah! Geceler geceler kendisini bırakmış.
Boydan boya gecenin, esrarengiz koynunda,
Dağlar ihtişamıyla, sessizlikle ürpermiş,
Nedametler saklanır, her gecenin boynunda,
Derinlik boyutuyla, bütün içini sermiş,
Ah! Geceler geceler, sessizlikle ürpermiş.
Her lacivert gecenin uzanıp kollarına,
Kâinatın diliyle, gönüllerden öpermiş,
O hakikat uğruna, can versen yollarına,
Saba rüzgârlarıyla ruha şebnem serpermiş,
Ah! Geceler geceler, gönüllerden öpermiş.
21.01.2011
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Ah! Kerbela Kerbela
“Acımasızca Kerbela’da Şehit Edilen İmam Hüseyin ve Yetmiş İki Şehidin Ruhuna İthaf
olunur.”
1
Matem dolar yüreğe düşünce yâdımıza,
Her acının katmanı gelir feryadımıza,
Hüzünlenir ufkumuz yaşlar imdadımıza,
Ah kerbela Kerbela,
Nasıl kıydın o cana,
Canlar düştü her yana,
2
Çölün kızıl çiçeği, kerbela şehitleri,
Bir yudum suya hasret cennetin yiğitleri,
Başta İmam Hüseyin ve Ehl-i Beyitleri,
Ah! Kerbela Kerbela,
Acı düştü her kula,
Feryadımız Allah’a,
3
Dicle Fırat ağlasın, çağlayan sularıyla,
Kara gökler utansın derin uykularıyla,
Kâinat dile gelsin, içten korkularıyla,
Ah! Kerbela Kerbela,
Tuzak kurulmuş yola,
Ölüm mukadder ola,
4
Cennet yiğitlerinin efendisi Hüseyin,
Senden bize yadigâr matem, şahadet hüzün,
Çölleri nurlandıran zulme direniş yüzün,
Ah! Kerbela Kerbela,
Ayrıldık bin bir dala,
Ahlar arş-ı alaya,
5
Muharremin onunda ağlar yerler ve gökler,
En matemli havada insanlar ve melekler,
Bu acı dayanılmaz parça parça yürekler,
Ah! Kerbela Kerbela,
Zulüm iner mekâna,
Yayılır her zamana,
6
Kerbela bir yaradır kanarken gönlümüzde,
Unutma can kardeşim! Hala var günümüzde,
Zulüm payidar olmaz bugün ve dünümüzde,
Ah! Kerbela Kerbela,
Sığamazsın vicdana,
Döndü kalp toz dumana,
7
Kara gözlerde hüzün susuzluğumuz sana,
Kerbela bir imtihan dünyada Müslümana,
Her gün aşure bize her bela bir kerbela,
Ah! Kerbela kerbela,
Nasıl kıydın o cana,
İçimizdeki yara,
Ah! Kerbela kerbela.
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13.11.2013/Ankara
Tarık Torun
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Ahıska'nın Garip Camiileri
Ahıska’da camiiler yalnız kalmış yürekte
Sürgünde Ahıskalım minaresi dilekte
Hüzünlenmiş kubbesi şadırvan ona ağlar
Kara bulut altında Kura derdinden çağlar
Yıkılmış duvarları kızıl fırtına izi
Her cuma bahçesinde beklerken hepimizi
Ahıska’da sahipsiz seni bekler her camii
Onun gerçek sahibi Rabbidir ona hami
Kafkas’ın eteğinde Allah’ın ulu sesi
Neler yaşamış neler Müslümanın nefesi
Baykuş girmiş içine tünemiş minberine
Hasret kalmış yıllarca kâinat serverine
Yosunlaşmış her yanı kurumuş pınarları
Hicranından ağlamış bahçede çınarları
Ahıska camiileri ne de garip bakarlar
Buna dayanmaz gözüm vallahi kalp yakarlar
15.10.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Ahu Gözlü Maral
Mor sümbüllü dağımızda ahu gözlü maral gezer.
O maralın bakışları kalbimi eritip ezer.
Gönlüm onun hasretiyle yanıp yanıp kavrulmuş ki,
O maral göstermezse de içten yandığımı sezer.
O ahu gözlü bilmez ki, gönlümde dağlar gezer.
Ah feryadımı duymaz ki, aşk okuyla dağlar gezer.
Elvan elvan bağımızda ahu gözlü maral yaşar.
O maralın cazibesi hayal ülkesini aşar.
Gönlüm onun hülyasıyla öyle hayaller kurmuş ki,
Birini dahi hissetse, o maral aklıyla şaşar.
O ahu gözlü bilmez ki, gönlümde bağlar yaşar.
Ah feryadımı duymaz ki, aşk ipiyle bağlar yaşar.
Deli dolu çağımızda ahu gözlü maral coşar.
İçimde dizginlenmeyen sevdam ona doğru koşar.
Aşk iklimlerine doğru öyle hızlı yol alır ki,
Yanımda olmasa dahi, sevdası ruhumda yaşar.
O ahu gözlü bilmez ki, gönlümde çağlar coşar.
Ah feryadımı duymaz ki, aşk yaşıyla çağlar coşar.
Kalbe bağlı ağımızda ahu gözlü maral yaşar.
Onun aşkıyla yanarken, gözlerimden sevda taşar.
Onun aşkı her yanımı öyle yaman kuşatmış ki,
O maral bunu bir görse bütün dertlerini boşar.
O ahu gözlü bilmez ki, gönlümde ağlar yaşar.
Ah feryadımı duymaz ki, aşk yaşıyla ağlar yaşar.
27.06.2008
Taha Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
"Yeraltından, Yerüstünden"
Tarık Torun
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Akdeniz
Toroslar’ın zirvesi Demirkazık,
Akdeniz’i görmezsen ömrüne yazık.
Yörüklerin çadırında ayran azık,
Kanyonların içinden zorlanda çık.
Antalya’yı anlatmağa dilim yetmez.
Çek çek, istediğin kadar film yetmez.
Isparta’nın kokusuna gülüm yetmez.
Burdur Akif’in yurdu bülbülüm yetmez.
Turunçgillerin yatağıdır Mersin,
Adana’da buz gibi şalgam içersin.
Çukurova’da üç ayrı ürün biçersin.
Amanoslar da kanatlanıp uçarsın.
Gülek, Çubuk, Sertavul, Belen aşarsın,
Alanya’da mutlu mutlu yaşarsın.
Seyhan, Ceyhan, Göksu olup coşarsın.
Stres, dert kalmayıp her şeye koşarsın.
Antakya da üç dinin mabedi vardır.
Maraş’ımın dondurması sütbeyaz kardır.
Akdeniz’in geçitleri çokça dardır.
Akdeniz’in bahçeleri ayva nardır.
Bulutlar Toroslar’ın yastığıdır.
Osmaniye de her şey yerfıstığıdır.
Karacaoğlan’ın ayak bastığıdır.
Buralar adeta İrem bağıdır.
Tarsus’ta Ashab-ı Kehf’e sonsuz selam,
Aladağlar da gezer ela gözlü balam,
Ver elime saz Maraş’ta bende çalam,
Bu yazın Tekir Yaylası’nda mı kalam?
09.12.2006
ALİZELER
- Doğudan Batıdan Ortadoğu’dan Tarık Torun
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Akılıma Sen Gelende
Dağlar yerinden oynar, aklıma sen düşende.
Sular derinden kaynar, ruhumda sen pişende.
Düşüncem derin olur, beynime sen gelende.
Uzaklar yakın olur, gönlümü sen bilende.
Dünya cennete döner, yüzüme sen gülünde.
Cehennem narı söner, aşkımdan sen ölende.
Güneş yeniden doğar, işaret sen edende.
Karanlık beni boğar, bırakıp sen gidende.
Leyla'nın adı vardır, cefayı sen çekende.
Aşkın feryadı vardır, tohumu sen ekende.
Mecnun'u ben sollarım, aklıma sen girende.
Sana canı yollarım, öğüdü sen verende.
Volkan gibi patlarım, pimimi sen çekende.
Tüm dünyayı kaplarım, lavımı sen ekende.
Kalbim yerinden çıkar, aklıma sen gelende.
Mutluluk yaşım akar, yüzüme sen gülende.
10.06.2007
Tarık TORUN
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Aks-i Sedam
Göğün kanadına çıkar efganım,
Yüreğime yansır dil aks-i sedam.
Bulutların gözyaşı benim figanım,
Gözlerimden akar sel aks-i sedam.
Aşkın kemendinde bende kurbanım,
Esir-i aşkınla yok mu fermanım?
Başak başak sevda döner harmanım,
Savurur tanemi yel aks-i sedam.
Gönlüme mihman ol şirin sultanım,
Ateş-i aşkına çıradır kanım,
Rayiha içinde sen gülistanım,
Burcu burcu açar gül aks-i sedam.
Ümidin şafağında atarken tanım,
Güneşin doğar mı, geceme canım?
Rengârenk bezenir senle bostanım,
Vuslatın baharı gel aks-i sedam.
Sensin ancak benim derde dermanım,
Hicranın elinde ne de yamanım,
Gizemler içinde geçer zamanım,
Her an kalbimdesin bil aks-ı sedam.
28.04.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Al Gülüm Kara Bağlar
Salınca çöllere serap gibisin
Mutluluğa düşen kezzap gibisin
Her acıya açık azap gibisin
Efkarın içinde harap gibisin
Al gülüm kara bağlar
Ağlarsa gönül ağlar
Bekleme sabahı doğmayan güneş
Günler aleyhine fark etmez üç beş
Zaman pehlivansa tuş eden güreş
Beklediğin gelmez bulunduğun eş
Al gülüm kara bağlar
Hicran sana mı çağlar?
Özlem yakında mı dağlar ardı mı?
O hasret eliyle seni sardı mı?
Umut uçan kuşsa ufka vardı mı?
Sen ağlarken ona o şımardı mı?
Al gülüm kara bağlar
Dertler sen mi çağlar?
Her acının adı gönül sarmaşık
Hayat denen gölge ne de karmaşık
Hayallerin izi gölgene ışık
Ne ayık ne sarhoş dert çeken aşık
Al gülüm kara bağlar
Ağlar ölü ve sağlar
Hüzünlü göklerin yürek döngüsü
Ufkuna saplanır sevda süngüsü
Bir zaman oylar dünyanın süsü
Elbet baki kalmaz dert sürüsü
Al gülüm kara bağlar
Ağlarsa aşkım ağlar
21.02.2014
Tarık Torun
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Al Şafak Gün Batıya
Vakit dor at hızıyla al şafak gün batıya
Hasreti yüklemişken deniz üstü martıya
Ömür denilen ne ki bir göz açıp bir yummak
Bir mekandan göçerek diğer mekana konmak
Al şafak gün batıya içindeki göçmen kuş
Dağlar üstünden aşıp ovalar sana yokuş
Bir anımsama tadı geride kalan zaman
Ey vah! Diyerek yanış dizinde kalmaz derman
Unutulan hatıran Kim bilir nerde kaldı?
Yüreğin coşkun sabah seni bu derde saldı
Al şafak gün batıya yüklenmiş kara kervan
Seni anlayamazlar nerde o eski devran
Her vakit daralıyor sen günlük oyundasın
Ölüm kement atıyor havanda suyundasın
Özlemin ellerinde al şafak gün batıya
Her gece hasretiyle gelir bize yatıya
17.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Alanya'da Her Akşam
Bir pencere açılır, sudan mavi göklere,
Alanya’da her akşam, aşk dolar yüreklere,
Yeniden doğmak için, denize batan güneş,
Kıyıda kristal kum, olur ancak sana eş,
Dalgalar falezlere yumruk sıkan bir ordu.
Kuzguni ışıklardan, yosunlu taş kudurdu.
Makiler birer şamdan, hazırlanır geceye,
Günün ömrü bu kadar buyurun bilmeceye,
Alaca karanlıklar şırıldayan sularda,
Alanya’da her akşam gölgeler uykularda,
Titrer rengârenk ışık, kalenin surlarında.
Tarih ihtişamıyla sultan huzurlarında,
Kızıl akisler yanıp, denizde tükenmekte,
Toros eteklerinde sarı soba sönmekte,
Toros’a tırmanan ay, ışık saçar yollara,
Yaşam sevinci siner, ayaklara kollara,
Mavi bulutlar döner gece erguvan renge,
Yakamozlar tam kıta başlar kıyıda cenge,
Akdeniz iklimiyle, mis kokar lehçeleri,
Alanya’da, her akşam gamlı muz bahçeleri,
Acır karanlıklara ay iner Akdeniz’e,
Mehtabın tılsımıyla billurdan gölgenize,
Batan güneşe ağıt, suların şırıltısı,
Tabiatın bestesi, rüzgârın fısıltısı,
Enginleşen gölgeler denize yayılırlar.
Zamanın gözü şahit, insanlar bayılırlar.
Akşam kıvılcımları öpüyor yamaçları,
Semazen edasında palmiye ağaçları,
Kurşuni bulutlarda melekler son duada,
Alanya’da her akşam renk cümbüşü şuada,
Akşam alacalığı yatar gece koynunda,
Sahilin sıcaklığı giz eliyle boynunda,
Dolunay mehtabıyla, akarken sahillere,
Deniz içini döker, plajdaki millere,
Kaçan güneşe karşı, martılar türkü yakar.
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Denize düşen âşık, döner dağlara bakar.
Bereketli topraklar sularla sarmaş dolaş,
Alanya’da her akşam, ufuk ardına ulaş,
Deniz zarafetiyle, yürek sunar insana,
Alanya’da her akşam, sonsuz akar zamana,
24.10.2009/ALANYA
Tarık Torun
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Alışırım
<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font color='chocolate'>
<font size=+2>
Her türlü derde çileye
Göz açtırmayan feleğe
Azrail gibi meleğe
Alışırım, alışırım,
Dünyanın bütün yüküne,
Tüm zalimlerin köküne,
Kralına, şahına, düküne,
Alışırım, alışırım,
Gurbet ile uzaklara,
Saçıma düşen aklara,
Adi kalleş tuzaklara,
Alışırım, alışırım,
Dertli kara gecelere,
Ahım gider yücelere,
Adam sanılan cücelere,
Alışırım, alışırım,
Alışırım, sabır taşım,
Çilelidir garip başım,
Damla damla gözyaşım,
Alışırım, alışırım,
02.09.1999
Tarık TORUN
GÜLİSTANIN GÜLLERİ
'Şiiristanın Coğrafyasında'
Tarık Torun
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Aliya'nın Sevdası
“Aliya İzzet Begoviç’in Ruhuna İthafen”
İslamin gür sedası Aliya’nın sevdası
Çağın bilge kralı vahdet onun hülyası
O Allah’ın rızası sonsuzluksa dünyası
Bağımsız Bosna Hersek gece gündüz hülyası
Bir milletin vicdanı derunilik irfanı
İhlaslı bir Müslüman cennet onun mekânı
İslam onun ilkesi o çağının bilgesi
Avrupa ortasında duyulur ezan sesi
O özgürlük sembolü Bosna’nın açan gülü
Tüm zalimlere karşı İslam’ın şen bülbülü
Direnen kutlu insan onda var sonsuz iman
Sabır ve selametle rehberi ise Kuran
Hür akacak Neretva nazlı sevdalı Bosna
Milletin uyanışı hayran kalsın Avrupa
O muhteşem komutan tek derdi özgür vatan
Tekbir üstüne tekbir gücü imandan alan
19.10.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dile ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Amfora
Antik izler taşıyan kalbi dolu amfora,
Okyanuslar aşırı tam yol yelkenler fora,
İçindeki mesajı iletmek için yola,
Hangi fırtına hangi tufanlar hangi bora?
Antik çağa bir damga
İçinde aşk amfora,
Asırların sesiydi insan gönlünün özü,
Bir nağme edasıyla ulaşan gülen yüzü
Söyle bana amfora hem gece hem gündüzü,
Diller lal olduğunda söyler misin son sözü?
Rüya içinde rüya,
Aşk kırık bir amfora
Gelecek endişesi sana itibar ola,
İçin nice cevherle dışın hakikat dola,
Umut perdelerini ihtişam hayra yora
Hangi eller okşadı söyle bana amfora?
Dalınca derin suya
Başın nemli amfora
Gecenin emzirdiği karanlık körfezlerde,
Diyar diyar dolanan gözyaşı menfezlerde,
Yılların hasretiyle beklenen merkezlerde
Kulpu kırık amfora acep hangi gizlerde?
Beklenen hedef kara
Gayretin ne amfora?
Âdem babadan beri insanoğlu meraklı
Hayatı sorgulamak oda kendince haklı,
İnsandan parça olan ey mayası topraklı!
Nice bilinmez aşklar amforada mı saklı?
Sanki bir mavera
Yüreğinde amfora
İçindeki cevherin kat etsin deryaları,
Ulaştığın diyarda mutluluk hülyaları,
Bir hazine taşıyan umuttur dünyaları,
Yüreğin bir amfora taşırsın sevdaları
Deryalar saklı dünya,
Sevdalarda amfora
28.09.2013
Tarık Torun
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Ana Bu Şiir Sana
Uzun yıllardan beri kaldım gurbet ellerde
Sensiz olan geceyi sessiz izledim ana
Haykırdım karanlığa yankı oldu dillerde
Bu acıyı içimde kuldan gizledim ana
Yılların tortusuyla çöktü bana hasretin
Ana nerdesin derken arttı daim kıymetin
Senden ayrılık ölüm bir de zalim gurbetin
Uçan kuşlardan bile haber gözledim ana
Ben yokken bahar gelmiş bizim güzel diyara
Sana ulaşsın diye selam saldım rüzgara
Demişsin ki buluta evladım beni ara
Şimşekler çaktı ama onu sezmedim ana
Arada dağlar olsa hayalin gitmez gözden
Ben senin tomurcuğun seversin beni özden
Bir gün sana dönersem öperim nurlu yüzden
Ayrı kaldık isek de senden bezmedim ana
Yetiştirdin de beni adadın bu vatana
Özledim seni ana işte bu şiir sana
Biliyorum beş vakit dua edersin bana
Sensiz geçen zamanı senle özledim ana
27.01.2017
TarıkTORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Anam Anam Can Anam
Senle başladım anam, hayatın yollarına,
Ebruli baharlarda uzandım kollarına,
Sen ağaç bense çiçek sarıldım dallarına
Anam anam can anam
İnciyle mercan anam
Güneş oldun ısıttın ayazlı gecelerde,
Masal masal gezdirdin derin bilmecelerde,
Ninni nini eğlettin harflerle hecelerde
Anam anam can anam
Gönlüne hayran anam
Uykuma yıldızları alıp gökten sökerdin,
Kır papatyalarını başıma da dökerdin,
Güneşin yedi rengini sevda diye ekerdin
Anam anam can anam
Yoluna kurban anam
Bir Akdeniz güneşi sıcağın sinmiş bana,
Böyle sevecen olmam tıpkı benzemiş sana,
Sensin bana kan veren seni severim ana
Anam anam can anam
Bulunmaz insan anam
En karanlık anımda ışık ışık gözlerin,
Bir nasihat tadında baldan tatlı sözlerin
Uhrevi iklimlerde nur içinde özlerin
Anam anam can anam
Babama sultan anam
Gönlüme açan çiçek ruhuma çağlayan su,
Gülümseyen gözlerin yüzünde engin duygu,
Meleklerle beraber asude ruh uykusu
Anam anam can anam
Canımdan bir can anam
11.05.2014
Tarık Torun
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And İçti Özgürlüğe Karda Kışta Bayburtlum
Büyükbabam anlattı öyle bir zaman varmış
Karakış yolu kesmiş Moskof etrafı sarmış
Osmanlı hasta adam saldırmışlar doğudan
Diri diri yakmışlar çoğu ölmüş korkudan
Allah demiş Bayburtlum içinden gelen sesle
Kop dağında durdurmuş Moskofu o nefesle
Ant içti özgürlüğe yağan karlara karşı
Dillerde tekbir ile sonsuz kurtuluş marşı
Buzlu Çoruh üstüne Hafız Osman aşkına
Böyle ordu görmedi düşman döndü şaşkına
Kalenin sırtlarından dört bir yandan şahlandı
Gece sabaha karşı söylediler son andı
Çoluk çocuk ihtiyar ve Deli Halit Paşa
Sevdalı özgürlüğe ferman dağa ve taşa
Büyük bir mücadele sonunda bağımsızlık
Seferberlik zamanı terkedilmiş ıssızlık
Büyükbabam yaşamış henüz bir çocuk iken
Her acının elinden nice elemler çeken
Yirmi bir şubat ile güneş yeniden doğmuş
Çoruh kıyılarında düşmanı kökten boğmuş
Cemre düşmüş Bayburt’a özgürlük ateşiyle
Kalede dalgalanmış ay yıldız güneşiyle
Top yekûn bir milletin bağımsızlık canından
Canından vazgeçerdi vazgeçmez vatanından
Bu bayram farklı bayram Bayburtlunun namına
Dede Korkut diyarı kavuşur yaşamına
Ey bu günün gençleri! Bu diyar baştanbaşa
Büyükbabam koşarken bir savaştan savaşa
Sevelim koruyalım dünyada eşsiz yurdu
Birde yiğit Bayburt’u dağlardan ordu kurdu
21.02.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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And İçtik
I
Gece sabaha karşı söyledik kutlu marşı
Yerler gökler inledi ayağa kalktı çarşı
And içtik kara göklere
Haykırdık tüm yüreklere
II
Yön çizdik rüzgarlara umutlu baharlara
Çiçekli yaylardan ulaştık pınarlara
And içtik gür ormanlara
Yükselen tüm zamanlara
III
Uyduk kutlu emire şekil verdik demire
Mezraları aşarak ulaştık kutlu şehire
And içtik bayrak üstüne
Yakından ırak üstüne
IV
Ölüm bize ne yakın ölüm bizlerden sakın
Dor atın yelesiyle aya akın var akın
And içtik arş ötesine
Hu! Allah diyen sesine
V
Kasem olsun kaleme sonsuz nurdan kelama
Çöllerden inen nurla rahmet olan âleme
And içtik Resul aşkına
Karıştık aşkla taşkına
29.09.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dile ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Ankara'da Bahar Güzel
Bozkırın rahmet gülü esin yüklü şebnemi
Çiğdem, çiçek, sümbülü, sevda içerir her demi,
Gönülde ılgıt ılgıt eserken seher yeli,
Renk cümbüşü altında güneş öper gölgemi
Ankara’da bahar güzel,
Sen bahardan da güzelsin
Âlemler kadrince özel
Sen özelden de özelsin
Elmadağ’ın üstünden güneş erken uyandı,
Gözleri nemli dünden bozkır ala boyandı,
Coştu Ankara çayı çekti misket halayı,
O nazlı akışına nice yürekler yandı
Ankara’da bahar güzel,
Sen bahardan da güzelsin
Âlemler kadrince özel
Sen özelden de özelsin
Duygu bahar olunca bulutlar alabora,
Aşk gönüle dolunca, baharlar ardın sıra,
Göçmen kuşun kanadı gökte vuslatın adı
Papatya gözlü güzel uzanınca bozkıra
Ankara’da bahar güzel,
Sen bahardan da güzelsin
Âlemler kadrince özel
Sen özelden de özelsin
Her an yeniden doğan bahar gözlü umutlar
İçinden rahmet yağan sevda yüklü bulutlar,
O da senden sevdalı okşuyorken her dalı
Baharın gönlü zengin mekânın mı hudutlar?
Ankara’da bahar güzel,
Sen bahardan da güzelsin
Âlemler kadrince özel
Sen özelden de özelsin
Berrak güneş altından, titrerken gülün sesi,
Kale gümüş altından, Hacı Bayram nefesi,
Uhrevi bir atmosfer ötelere her sefer
Ufukta gün batımı büyülerken herkesi
Ankara’da bahar güzel,
Sen bahardan da güzelsin
Âlemler kadrince özel
Sen özelden de özelsin
Işıltılar içinde engine dalar gözün
Sabahlar daha zinde uyanan şafak özün,
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Leylak bahçelerinde mehtap gecelerinde,
Bahar bakışlı ova, dere akışlı sözün
Ankara’da bahar güzel,
Sen bahardan da güzelsin
Âlemler kadrince özel
Sen özelden de özelsin
Aç gönlünü vatana bahar getirsin sana,
Buğday tarlalarında bir selam yolla bana,
Rüzgâr sevda taşıyor esin yüklü bahara
Nurlar yağar mekâna günü aydın Ankara
Ankara’da bahar güzel,
Sen bahardan da güzelsin
Âlemler kadrince özel
Sen özelden de özelsin
24.03.2012
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Ankara'nın Havası Tarık Torun'a Bir Ödül Daha
I
On Bin yıllık tarihi, Hatti, Hitit, Frigya,
“Gemi Çapası” demek, Frikçe’de Ankara,
İç Anadolu bölge, Yukarı Sakarya’da,
Yayılmış boydan boya, verimli bir ovada,
Kuzey Kızılcahamam, güneyi Haymana’da,
Batısı Beypazarı, gündoğumu Bala’da,
Tarih içinde saklı, tarih etnografyada,
Türkiye’nin başkenti, muhteşem coğrafyada,
Asya’dan Avrupa’ya, kavşak hattı dünyada,
Bozkırın ortasında, cennet bağı rüyada,
Anadolu’nun bağrında, Ankara’nın havası,
Tarih, coğrafya, başkent Türkiye’nin sevdası,
II
İpeksi tüyleriyle, badem gözlü kedisi,
Yumuşak tiftiğiyle, Angora’nın keçisi,
Gözleri umut yüklü, karbeyazı tavşanı,
Armut ile balının, yayıldı yurda şanı,
Bozkırın bereketi tahıl anavatanı,
Meşhur üzüm karası, mutlu eder insanı,
Ilgıt ılgıt yağmuru, kırkikindi zamanı,
Çiçeklerle bezenir, ilkbaharda her yanı,
Kalenin burçlarında, bir seyretsen akşamı,
Hacı Bayramı Veli, sunarken ihtişamı,
Her mevsimi nadide, Ankara’nın havası,
Kültür, folklor, zarafet, seğmenlerin yuvası,
III
Şifa kaynağı Ayaş, yerin tatlı busesi,
Tedavi merkezleri, şırıl şırıl su sesi,
Etrafında yaylalar, pırıl pırıl havası,
Salıncaklar kurulmuş, ağaçta kuş yuvası,
Çevresi bağ, bahçelik, meşhurdur domatesi,
Bir sürü dut ağacı, şifadır içmecesi,
Bereketin bol yüzü, şirindir Beypazarı,
Havuç, kuru, mercimek, madensuyu diyarı,
İğne oya Nallıhan, İpek yolu hanları,
Yunus ve Tapduk Emrem, asude mekânları,
Ormanların içinde, Ankara’nın havası,
Beypazarı, Nallıhan cana candır doğası
IV
Vadinin kenarında, ormanlık Çamlıdere,
Muhteşem manzaralı Çamkoru bir mesire,
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Köroğlu dağlarının oğlu Kızılcahamam,
Yeşilin bin bir tonu, karaçam ve sarıçam,
Huzur iklimi Güdül doğanın cemilesi,
Soğuksu Milli Parkı, Sey Hamamı cümlesi,
Kirmir çayının sesi, çobanların çeşmesi,
Beşdam, Sorgun yaylası, kekiklerin gülmesi,
Dağların avucunda, bir kara akbabası,
Kızılcahamamlının göklerdeki çabası,
Fauna ve flora Ankara’nın havası,
Kızılcahamam, Güdül, Çamlıdere yaylası,
V
Midas’ın kulakları, Gordion-Yassıhöyük,
Polatlı ovasında, başaklar boydan büyük,
Yeniden diriliştir, Sakarya’nın zaferi,
Dirilişin destanı, komutanla neferi,
Zaferin işareti, Dua Tepe Anıtı,
Her karışı şüheda, işte sana kanıtı,
Şanlı tarihe şahit, Çaldağ’ın etekleri,
Antropojen bozkırlar, Haymana çiçekleri,
Hayme Ana’nın yurdu, kaplıcalar diyarı,
Platolar üstünde çiçekler sarı sarı,
Dalgalıklı düzlükler, Ankara’nın havası,
Haymana ve Polatlı, İstiklalin duası,
VI
Tuz kristallerinin anayurdu Tuz gölü,
Gün ışığı altında, kardan da beyaz gülü,
Aziz Mahmut Hüdayi, doğduğu ulu diyar,
Yazın sıcak şemsiye ah! Şereflikoçhisar,
Merkeze uzak ilçe, göl manzaralı Evren,
Hirfanlı baraj gölü, ikramı olur sazan,
Hoş bir mesire yeri Bala Beynam ormanı,
Bir dinlenme merkezi, insan olur hayranı
Kesikköprü Barajı, sular yazar zamanı,
Yazın bir görmelisin, hasat yüklü harmanı,
Bozkırın çiçekleri Ankara’nın havası,
Akşam ufuklarında Tuz gölü manzarası,

VII
Vadilerle yarılmış Elmadağ’ın eteği,
İdris Dağı Kırkkızlar, seyret bin bir çiçeği,
Bir zamanlar Timur’un fillerini durduran,
Şimdi kayak merkezi kurulan bir orman,
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Kalecik mesiresi, Kızılırmak kıyısı,
Bağ bahçe arasında pek çok eser sayısı,
Mitolojik kayası, meşhur ekmek ayvası,
Ünü dünyayı tuttu, Kalecik’in karası,
Tekebeli dağıyla, Ravlı eski adıyla,
Hızlı gelişen Akyurt, endüstri muradıyla,
Elmadağ, Akyurt hattı, Ankara’nın havası
Beynelmilel bir liman meşhur Esenboğa’sı
VIII
Karagöl doğal gölü, ilginçtir Ay kayası,
Hacılar şelalesi, Meşeli’nin yaylası,
Çubuk’un ovasında ah! Ankara Savaşı,
Turşunun festivali, vişne bazlama aşı,
Kavacık memba suyu, Eskiköy’dü Pursaklar,
Hızlı kentleşen yapı, kıraç arazi saklar,
Akıncı Ovası’nda Bitik Höyüğü Kazan,
Asarkaya Mağara, yerleşmeler bulunan,
Şeker pancarı, kavun, tahılların mekânı,
İlk milletvekilimiz, Satı Kadın’ın şanı.
Çubuk, Kazan, Pursaklar, Ankara’nın havası,
Tahılların ambarı, meşhur kavun yuvası,
IX
Eymir, Moğan gölleri, etrafında pek çok kuş,
Gölbaşı’nın sembolü, “Sevgi Çiçeği” ne hoş,
Moğan’ın kıyısında, serin bir yaz akşamı,
Sazlıklar salıntısı, insandan alır gamı,
Ulvi manzarasıyla, Kocatepe göklerde,
Çankaya Atakule, Ankara yüreklerde,
Tanklar zırhlı birlikler, ordumuzun temeli,
Etimesğut tümeni, Türkün demirden eli,
Bayındır Mavi Gölü, güzellik arasında,
Muhabere okulu, Mamak’ın ortasında,
Çankaya, Etimesğut Ankara’nın havası,
Boydan boya uzanır Ankara’nın ovası,
X
Sincan istasyonuyla akar Ankara Çayı,
Her gün gelişen şehir, kaplamış tüm ovayı,
Ah! Karşıyaka’sıyla, İvedik, Yuva’sıyla,
Özel Yenimahalle, Ankara havasıyla,
Atatürk Çiftliğiyle, Akköprü eseriyle,
Güzel Yenimahalle, konumu ve yeriyle,
Bir zamanlar Etlik bağı, şimdi site yatağı,
Park ve bahçeleriyle, Keçiören odağı,
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Kentin ana nüvesi, Altındağ, Hacı Bayram,
Anadolu gönlünde, herkese sevgi ikram
Türkiye ikliminde, Ankara’nın havası,
Tarih, coğrafya, başkent Türkiye’nin sevdası,
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ankara Kar Eliyle
Kararan duygulara lapa lapa inerken
Bir kudretin eliyle temizlenirken mekân
Aydınlanır kara gök zaman henüz çok erken
Kalenin burçlarında yaşıyor uzun zaman
Sırtlarında Altındağ son ışıklar sönerken
Şafak atmağa namzet beyazlaşır asuman
Ankara kar eliyle temizlenirken mekân
Açılınca perdeler göklerden habersizce,
Nefes nefese karlar ufuklar doludizgin,
Gül açar dudaklarda umut yansır sessizce,
Mogan akşamlarında sular sazlıkta dingin,
Bu görsel şovun adı acaba nedir sizce?
Boyanır beyaza arz hülyalar daha zengin,
Ankara kar eliyle ufuklar daha dingin...
Göğü delen Akıncı gümüş yolda sonsuza
Kanatların altında yıka karla sineni,
Kazan eteklerinden su verecek Susuza
Göklerin nimetleri yeryüzünün güveni
Bulut bulut yürekler dönüşür korkusuza
Berdan berdan örtülü Kugulu Park albeni,
Ankara kar eliyle yıka karla sineni
Serinleşen bozkırda bir sevdaya tutulmuş
Beyaz kanatlı kuşlar uçuşur yaprak yaprak
Hasretle beklenen su özlem ile yutulmuş
Bir bayram sevincini yaşarken kara toprak
Susamış hançeresi umutla kurutulmuş
Kar beyazı bulutlar Elmadağ’ında durak
Ankara kar eliyle uçuşur yaprak yaprak,
Elekten akan pirinç taneleri yağarken
Baharın doğuşuna esin olacak rüzgâr
Polatlı ovasında solgun güneş batarken
Nazenin edasıyla sallanır bembeyaz kar
Yıldırım Beyazıt’ta yılgın yılgın yatarken
Esenboğa üstünde hüzün bize yadigâr
Ankara kar eliyle esin olacak rüzgâr
Uhrevi bir atmosfer kaplar Hacı Bayram’ı
Güvercin beyazlığı göklerde kanat kanat,
Alır götürür sema, nur üstüne sevdamı
Bulutun berraklığı uçuşan karlara inat,
Göklerin albenisi sevdamın serencamı,
Kar tanesine bak ki sanat içinde sanat,
Ankara kar eliyle göklerde kanat kanat
Gecenin ihtişamı Mavi Göl’de kristal,
Hüseyin Gazi sırtı göz kırpar rüzgarlara
Sincan Mamak arası tren rayı resital,
Alır götürür bizi diyardan diyarlara,
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Göklerin zirvesinde kar tanesi bir kartal
Kardelenler söyledi karlar çıkar bahara
Ankara kar eliyle göz kırpar rüzgârlara.
29.02.2012
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Ankara Sokakları
I
Güneşten daha berrak Ankara sokakları
Hacı Bayram’da dua buseler dudakları
Kaleden inen hava okşarken yanakları
Her taşı bir emektir Ankara Sokakları
Tarih içinde gizli giderir merakları
Göklere yükselirken kalenin bedenleri
Ankara sokakları bırakmaz gidenleri
II
Bir ekim güneşiyle ısıtır gönülleri
Geniş ova içinde açarken güz gülleri
Çıkmaz sanma sokağı gezerken güzelleri
Sevdanın kavi eli mayalar gönülleri
Bir bak neler anlatır sokakların dilleri
Yaşayan bir varlıktır temaşalı gözleri
Ankara sokakları bin telaşın izleri
III
Dalgın dalgın yürürken kalabalıklar bomboş
Düz ovanın içinde önüne çıkar yokuş
Bozkırın ortasında uçarken her çeşit kuş
Herkes kendi derdinde güneş akıyor bomboş
Gökyüzüne özlemle hayran hayran bir bakış
Bürokrasinin kenti bin telaş bin bir telaş
Ankara sokakları sende keyfince dolaş
IV
Bazen yağmur bazen toz çoğunlukla da umut
Ağustos sıcağında okşarken kara bulut
Tarihi mekânlarda gel de zamanı unut
Türkiye mozaiği herkesin kalbi umut
Ufuk çizgisi gibi çizemezsin ki hudut
Aktepe, Esertepe dolan gel Kızılay’a
Ankara sokakları konuksunuz saraya
V
Donatılmış her adım Ankara’nın taşıyla
Özgürlüğe giden yol kurtuluşun marşıyla
Sıra sıra caddeler süslenince çarşıyla
O muhteşem görüntü hoş görünür taşıyla
Misafirperver şehir aç doyurur aşıyla
Sonbaharın haşmeti indirir yaprakları
Beni benden alırken Ankara sokakları
07.10.2016
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Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dile ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Ankara Tren Garı
Bozkırın ortasından hasrete vuslat akar
Kartal yuvası gibi gözü dünyaya bakar
Adeta uzay üssü zamana akan kanat
Dünyanın ilklerinden trenlerdeki sanat
Asırların sevdası o yâre kavuşacak
Komutanın merkezi dünyaya ulaşacak
Anadolu bağrından trenler yayılacak
Ortaasyadan beri Türk çağı sayılacak
Seven sevene gider mesafe kuş uçuşu
Modern teknolojiyle rahatlıkta gör huşu
Ulaşım ve bilimde Türkiye çağ ötesi
Kara trenin değil bu YHT'nin sesi
Kim demiş kara tren? Ankara bahtın aydın
Yedi yirmi dört saat tüm dünyaya günaydın
Gittiğin her yer senin durmak zamanı değil
Yayıl Anadolu'dan tüm dünyaya seril
Her seven sevdiğiyle burada buluşacak
Hüzün sevgi arası sevenler doluşacak
Ankara tren garı ne son ne ilk istasyon
Milletimin gururu her tren bir aksiyon
29.10.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Anla
Ağla arada ağlar, aşkla Allah'a adan,
Ağlamadan anlama, anlayansa anmadan.
02.11.2013
Tarık Torun
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Anla Artık Arkadaş
Kâinatın diliyle zamanı durduramam.
Başımda gökkuşağı merdiven kurduramam.
Dağlar ufka yürürken ben yerimde duramam.
Hakikat çemberimde boş hayaller kuramam.
Kuşlar gökte uçarken arkadaş ben vuramam.
Gecenin eksenini ortasından kıramam.
Kaybolurum rüyada gündüzleri aramam.
Binerim uçan ata yelesini taramam.
Uçarım Altaylara mekânımı soramam.
Güneş ufka yürürken arkadaş ben duramam.
Irmaklar büklüm büklüm boş kenara atamam.
Gözyaşımdan suları içine süt katamam.
Tabiat iksiriyken buharlaşıp batamam.
Söz olsun vadilere dereleri satamam.
Nehir dağı yararken arkadaş ben yatamam.
Şiirin aşk sesini yere göğe koyamam.
Mest olurum şiirle başka sesler duyamam.
Rüzgârın ninnisini yâd ellere yayamam.
Nazenin ellerini öpmeye ben kıyamam.
Ay halesin yayarken arkadaş ben doyamam.
Tüm dünyayı verseler bir gönülü yıkamam.
Lime lime etseler zulme kulak tıkamam.
Garibin ocağını öldürseler yakamam.
Zulmün nişanesini alıp kalbe takamam.
Gökte yıldız kayarken arkadaş ben bakamam.
Kâinat nizamında yörüngeden çıkamam.
Ziyayla yüklenmişken karanlığa akamam.
Kat kat sevgiler varken kalbi kine sokamam.
Ruha işleyen aşkı isteme bırakamam.
Arz sevdayla dolarken arkadaş ben bıkamam.
Zaman akıp giderken arkadaş ben yatamam.
Dostun bir bakışına ben karakaş çatamam.
Hak yerine batılı alıp elde tutamam.
Anla artık arkadaş gerçeği unutamam.
Beyninden kir akarken arkadaş ben yutamam.
07.03.2009
Tarık TORUN
AY AKAR ÂŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından, Yerüstünden'
Tarık Torun
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Anlarsın ki Düşünce
Hayat oyun eğlence ey çocuk sen gülünce!
Yaşın ilerledikçe tecrübe gelir önce
Hayat direksiyonu şoför olup sürünce
Her şeyin boş olduğu anlarsın ki düşünce
Tarık Torun
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Anlatabilir misin?
Biz yalnızlık ufkunda hasreti tomar tomar
Ufukların rengine ansızın gelip konar
Sibirya soğuğuyla al yanaklara şamar
Acının kemendin de bir intihar mı sunar?
Ekvator çevresini, ıstırap çemberini,
Derinden de derini, bu hasretin yerini
Anlatabilir misin?
Güneşi sarmalayıp gökyüzünde koşmayı
Sevdanın ateşiyle geceye ulaşmayı,
Özgür bulutlar gibi Kaf dağını aşmayı
Vuslatı derya olan nehirlerle taşmayı,
Uzayın köklerini, güneşin renklerini,
Suyun ahenklerini, barışın göklerini
Anlatabilir misin?
Bulutlar perdelense güneş umuttan doğar.
Afrika’yı çöl sanma hüznün gözyaşı yağar.
Acıyı göl eyleyip sabır suyuyla boğar.
Hor görme insanoğlu, gönlüne âlem sığar.
Sevginin ellerini, şakıyan dillerini,
Hasretin yellerini, muhabbet sellerini,
Anlatabilir misin?
Düşünce arza sığmaz, devasa meydanlarda,
Her gün yeniden doğar, ümitle zamanlarda,
Aşk her derdin çaresi sıkıştığın anlarda,
Tutuklu yürek sanma sevdayı zindanlarda,
Ümidin nefesini, bu dağın ötesini,
Suların bestesini, rüzgârların sesini,
Anlatabilir misin?
Kainat hal diliyle tefekkür âleminde,
Hikmetin şiirleri ilhamsa kaleminde
Sevdanın kara bağrı her durum ve zeminde
Aşığın hançeresi hasretin eleminde
Şuara sözlerini, şiirin özlerini,
Umut gündüzlerini, sevdanın gözlerini
Anlatabilir misin?
Her gamlı akşam vakti bir şeylere gebedir.
Gizem yüklü geceler belki bir körebedir.
Heyhat! Elinde sabah, ulaşılmaz tepedir,
Her doğan yeni günle hayat daha körpedir.
Sevdanın ocağını, her güzelin çağını,
Gündüzün kucağını, güneşin sıcağını,
Anlatabilir misin?
Mor sümbüllü dağlardan perde perde ovayı,
Yavru kuş şefkatiyle sıcak olan yuvayı,
Mavilikler içinde ihtişamlı havayı,
Lacivert gecelerde nice kutlu duayı
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Gecenin sabahını, kulun içten ahını,
Her derdin felahını, duadan silahını.
Anlatabilir misin?
24.11.2012
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Bu duygu ve düşüncelerle bütün arkadaşlarımın öğretmenler gününü kutlar, selam,
saygı ve muhabbetlerimi sunarım....
Tarık Torun
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Anne, Annesi Anne
“Annemin şahsında bütün annelere! ”
Başaklar boy verirken gece karanlığında,
Altın beşik sallanır, saray sahanlığında,
Bir annenin sevdası, okunur gözlerinde,
Geceler aydınlanır, aydan ay yüzlerinde,
Bal şerbeti busenin gölgesi dudaklarda,
İmbikleşmiş usare, tortusu damaklarda,
Gece boyu okunur, duası hecelerde,
Anne, annesi anne, uykusuz gecelerde,
Sinesinde sevdası, yavrusu kucağına,
Buram buram aşk tüter, dumanlı ocağına,
Yıldızlardan taç takar, kamerden yavrusuna,
Rüzgârlardan besteli, ninniler kuzusuna,
Göklerin maviliği, sinmiş nurdan eline,
Bulutlar selam verir, dünyanın güzeline,
Hayatın nabzı atar, muhabbetin yeline,
Anne, annesi anne, yavru şiir diline.
Tefekkürlü duygular, iffet onun örtüsü,
Deruni bakışlarda papatyalı göz süsü,
Mahremiyet gizemi çepeçevre büyüsü,
Asırlar boyu süren edep erkân döngüsü,
Anadolu anası metanetli duruşu,
Beyinlerden sevdası gönüllere vuruşu,
Feraset bakışından uzakları görüşü,
Anne, annesi anne, aydan hale gülüşü,
Yüzünde güller açar, girse de yüz yaşına.
Zarafetin izleri, müşfik hilal kaşına,
Gece yıldızlar kayar sevinçli telaşına,
Mutluluk mutfağında neşe dolar aşına,
Ufkunun uzantısı, inci mercan taşına,
Bir ömrü adamıştır, aşkla gönüldaşına,
Düşünce çemberinde mutluluk gözyaşına,
Anne, annesi anne, nurlar akar başına.
09.05.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Annem Düşer
Hüzünlendirir hicran gözlerine nem düşer
Ayrılık olan zaman sözüne elem düşer
Kader eylerse ferman ah ile kelam düşer
Uzak kalınan mekân sevdayla selam düşer
Gündüzlerse elaman geceye sinem düşer
Bir ayrılık elinde hicrana annem düşer
Yılda bir gün değil her gün ve her dem düşer
Nasıl ayırılır ondan ufkuma bir kem düşer
Cennetin anahtarı aşkına ilkem düşer
Anavatanım canım aklıma ülkem düşer
Uzaklardan bakarken buluta gölgem düşer
Bir ayrılık elinde vuslata annem düşer
03.03.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Annem,Kalbim,yağmur
Kalbim,adını andığım zaman
Yanardağlar misali yanar;
Acısını çıkarmak istercesine yılların,
Geçen zamana inat
Yanında kalmak istiyorum her zaman
Uyanıp gecenin bir yarısı
Nefesini ensemde hissetmek istiyorum
Uzanıp yıldızlara,ellerinden öpmek istiyorum
Yine yağmur yok bu şehirde annem,
Gittiğini duydu bulutlar sanki
yorgun kargalar konuyor evimin çatısına
Üstüme rehavet çöküyor derinden
Sana ulaşma arzum koynumda kalıyor
Yağmur sen yoksun diye annem
Dön gel annem...
Yağsın yağmurlar gök çatlamışcasına
Çatlamış dudakları doysun toprağın suya,
En yeşilinden yeşersin tomurcuk
Ve hasretle yanan kalbim
_kalbim ki seni ölümsüz kılan_
Hasretindir kalbimi yakan...
(Not:Bu şiir Nilgün BİRCAN'a ait olup,tüm yasal hakları ona aittir.)
Tarık Torun
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Annenin Nasihatı
Kalbin sevgiyle dolsun benim güzel evladım.
İyilikten yana ol tertemiz kalsın adım.
Karanlık gecelerde beşiğini sallarken,
Mürüvvetini görmek rabbimdendi muradım.
Yetimin elinden tut, mazlumu sakın ezme.
Alın teriyle kazan avare olup gezme.
İş, güç sahibi edip seni işe yollarken,
Çalışmak ibadettir, asla yorulup bezme.
Küçükleri severek, büyüklere saygı duy.
Toplumun örfüne bak, görgü kuralına uy.
Uğurlarken askere kınalayıp allarken,
Zalimin zulmünü kır, mazlumun sesini duy.
Göklerden rahmet yağar yeter ki talebkar ol.
Memleket ana dolu, vatan sevdasıyla dol.
Ninnilerle büyütüp, masallarla ballarken,
İnancın ve aklınla faziletli insan ol.
Azmin ve iradenle dağları getir dize,
Biz dünyadan gidersek bu yurt emanet size.
Vatan coğrafyasında sınırları kollarken,
Hayırlı evlat olup rahmetler okut bize.
10.05.2009
Tarık Torun
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Apardı Yar Apardı
Dağları aştı bulut kutsal uzaklar ardı
Semavi yüreğinde nice umutlar vardı
Aşk adına haykırdı rüzgârlara yalvardı
Elemin iniltisi onu serden kopardı
Yıldırım sevdasını apardı yar apardı
Hala karagözlerde sevdasıyla nazardı
Gecenin mehtabıyla hicranı onu sardı
Çiçekli sevdasına yıldızları asardı
Çilenin tek kalbine damgasını basardı
Sessiz feryat kopardı apardı yar apardı
Hicran gönlüne girdi vuslatsa dağlar ardı
02.11.2014
Tarık Torun
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Apologya-A-(Giriş)
Bir haykırış bıraksam, dağlar yüklü sırtına,
İçimdeki buluttan uyanmaz mı fırtına?
Nice vatan haini, olmuş vatan şairi,
Uyan artık yüreğim! Bin şiirden atına,
Batını küfür kaplı, şatafatlı zahiri,
Ufuklar ötesinden, metafizik katına,
Apologya bıraksam, dağlar yüklü sırtına.
Biraz sana ıraksam, hicran çöker yâdına,
İçimdeki hasretten, şiir çıkar adına,
Yakamozlu Kehkeşan, ayırırken nehiri,
Zamanın merhameti suların feryadına,
Ayrılık çağlayanı, doldururken zehiri,
Girdap anaforunda, akide imdadına,
Apologya ıraksam, hicran çöker yâdına.
Ne üstatlar tanırım, ne de baron beyzade,
Tevhidin gölgesinde, ihlâs kuşandım sade,
Yüreğim emrindedir, eminlerin emini,
Sen dilersen ilhamla, şiir olur ifade,
Yerler gökler şahittir, yeminlerin yemini,
Rahmetin deryasından, içerim bade bade,
Apologya tanırım, bilmem baron beyzade.
Muhayyile ekseni, kuşanır ihtişamla,
Direniş orduları efkârlanır akşamla,
Mahmur ferasetimle, eritirim zemini,
Efkanlı vadilerin, yamacı dolar gamla,
Ruhları teslim alan, kudret yediemini,
Benliğimi terk edip, dolarken diyagramla,
Apologya ekseni, kuşanır ihtişamı.
Umutların türküsü, yayılır şafaklara,
Mazlumun hançeresi, duadan berraklara,
Ümidin doğduğu yer, mustazaflar diyarı,
Gecenin silueti sinerken sokaklara,
Fikriyat endazesi, ibadetse ayarı,
İnancın yansıması, zikirdir dudaklara,
Apologya türküsü, yayılır şafaklara.
Çığlığımın hızıyla, sonsuzluğu alkışla,
Bahara yüklü esin, saklanır karakışla,
Kırarım tabuları, öze bakış içeri,
Dumanlı dağı aşan, kasırgalı akışla,
Şüheda ordusunda, kılıç, kalkan, hançeri,
Arzın raksına tempo, ferasetli bakışla,
Apologya hızıyla, sonsuzluğu alkışla.
Sen düşersin aklımla, güllerin gülzarına,
Mefkûrem bayrak olur, dalgalanır yarına,
İnancın kavi eli, mukavemet siperi,
Kalbimin harareti, od güneşin harına,
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Gökkuşağı rengiyle asumanın peykeri,
Narı nura dönüşür kün deyince narına,
Apologya aklımla, güllerin gülzarına.
25.07.2010
Tarık Torun
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Aralık Akşamları
Güneş küsmüşe benzer yüzü ondan mı asık
Hüzün sarmış her yanı hava ise karmaşık
Gece düşünen oğlan iç içe mi âşık?
Kararmış mavi gökler yeryüzü ne de basık
Hüzün çöker içine aralık akşamları
Melankoli bulutu sarınca yaşamları
Tabiat grileşmiş sokaklar gümüş rengi
Ufuklar kapkaranlık hudutların nirengi
Bir hüzün çökmüş kalbe sessizlikse ahengi
Ağaçlar boyun bükmüş derede suyun cengi
Gece gündüze küsmüş gölge sarmış her yanı
Aralık akşamları hüzün açar beyanı
Gece sanki peşinde güneş erkenden kaçar
Gökten inen melekler buz gibi soğuk saçar
Arama göçmen kuşu o ekvatora uçar
Yerde beyaz bir örtü göklerse hüzün açar
Deredeki su bile dalmış derin uykuya
Aralık akşamları girmiş engin duyguya
Kirli çakallar ulur küllenmiş aya karşı
Bir sessizlik içinde şehirde uzun çarşı
Ona serenat dizen rüzgarın ani marşı
Arz sükunet içinde dinlerken dingin arşı
Dışın eksilerdeyken için bir hoş oluyor
Aralık akşamları gözlerine doluyor
09.12.2014
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Arkadaşlık
Arkadaşlık odurki, her an yanında ola,
Sen düşünmeden onu, senin derdinle dola.
15.10.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Armut Dibinde
Oturdum armut dibine,
Seyreyledim dünyayı.
Sarıldım dünya ipine,
Gördüm karışık rüyayı,
Çıktım ağaç dalına,
Bakıverdim âleme,
Daldım dünya malına,
Düşüverdim eleme,
Kaçtım kara dağlara,
Dertler peşimden geldi.
İndim yeşil bağlara,
Sevgilim sanki eldi.
Uzandım ovalara,
Gamla kalbimi yaktım.
Sahipsiz yuvalara,
Dertli dertli hep baktım.
Çıkıverdim yaylalara
Rastladım güzellere,
Selam verdim Leylalara,
Mecnun dönmüş gazellere
10.08.1998
Tarık Torun
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Aromatik Sevgilim
Rayihalar halt etmiş,aromatik sevgilim,
Dağları ova sanır, pek romantik sevgilim.
16.10.2007
Tarık TORUN
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Artık Güneş Doğuyor
Kutlu bir mücadele dağları verdik sele
Adem Baba'dan beri Hu dedik esen yele
Bedir Kuyuları'nda tutuşunca el ele
Bin yılın sevdasıyla destan olduk her dile
Uyandı bak milletim! Artık güneş doğuyor
Şükürler olsun Rabbim! Hak batılı boğuyor
Metehan'ın okuyla Hazar'a ferman saldık
Yedi iklim dört koldan Anadolu'ya daldık
Dize geldi üç kıta mehteri orda çaldık
Uyutulduk yıllarca orda geriye kaldık
Anadolu evladı çıktı şimdi sahneye
Artık güneş doğuyor umut indi sineye
Mazlumların duası uzanır Arakan'dan
Bir sevda yükselir ki anayurt Türkistan'dan
Mekke ufuklarından Yemen, Arabistan'dan
Diyarı Kafkaslar'dan kardeş Azerbaycan'dan
Dostumuz Pakistan'dan Bosna semalarından
Artık güne doğuyor mazlum simalarından
Tuna'dan Nil'e doğru bir çağrı uzanır ki
Minareden yükselir göklere dayanır ki
Yılların hasretiyle inanca boyanır ki
Tutulduk bu sevdaya kim aşktan usanır ki
Artık güneş doğuyor sevinsin bütün dünya
Barışın renkleriyle gerçekleşsin bu rüya
Ey Afrikalı kardeş! Yeni nizama doğru
Sen ey mazlum dünyalı dön bak kıyama doğru
Asr-ı Saadet gibi bir intizama doğru
Yeniden dirilişle farklı yaşama doğru
Artık güneş doğuyor sakın kalma geriye
Safları sıklaştırın geçin en ileriye
Sevin ey mazlumlar karanlık sökülüyor
İnançsız canavarın dişleri dökülüyor
Mağrur firavunların taçları bükülüyor
Münafıklar kahrından birer birer ölüyor
Artık güneş doğuyor Türkiye göklerinden
Bir inanç yükselir ki sevda yüreklerinden
21.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Arzunun Sığınağı
Bu güzel coğrafyanın şiir akan zamanı,
Su üstünde yürüyen nilüferli dumanı,
Öfke karanlığından narçiçeği gülüşler,
Açılır gök kapısı dolunay süzülüşler,
Şefkat kıvılcımları, yürek yıkar gözleri,
İnce çağlayan çayın, gül oluşur özleri,
Arzunun sığınağı, şiir okur dudaklar,
Gelincikler gülerken, hüzün çağlar ırmaklar,
Ağzı açık dereler, serinde uyumuşlar,
Set vuran kara dağlar, hasretten kurumuşlar,
Suya eğilen ağaç, öpüyor gölgesini,
Ihlamur kokan duman alıyor dengesini,
Gözler göçün aynası, turnalar kanadında,
Gurbetin acı hazzı kalır damak tadında,
Gönül coğrafyasının hayal penceresinde,
Yıldızlar çiçek açar, karanlık gecesinde,
Renk yağmuru ormanlar, kaplar kıvrımlı yolu,
Yere inen bulutun, uzar çiçekten kolu,
Kestane kokan toprak serilir ayaklara,
Şarkı söyleyen rüzgâr saklanır koyaklara,
Arzunun sığınağı, sonsuzluk ikliminde,
Mutluluğun elleri, zamanın diliminde,
Özlemin kır çiçeği, saklı hangi baharda,
Senelerin tortusu, yaşar leyl-ü neharda,
Bir pusula olur mu kervan dostu yıldızlar?
Yer gökle kucaklaşmış, halaya kalkmış kızlar.
Gök kuşağı renginde ruh yalayan alevler,
Mutlak bir gün uyanır, uyuşturulan devler.
Muhteşem coğrafyanın olur gönül zengini,
Arzunun sığınağı, elbet bulur dengini,
01.09.2009
Tarık TORUN
'KALPLERİN GÜNEŞİ'
Tarık Torun
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Asalet
Rüzgârın kestiği çam köklerinden yeşerir.
Şeceresi pak olan asaleti içerir.
06.11.2013
Tarık Torun
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Asil Millet Torunu
Asil millet torunu elbet çeker ceddine
İnanmazsan bakıver uzaydan Çin Sedine
Demir dağları delen bir milletin mensubu
Adalet ve insanlık ataların üslubu
Tanka topa uçağa kafa tutan bir millet
İtinden mi korkacak Batılı korkak şirret?
Küfür tek bir millettir Allah'a isyan eden
İnsan hakkı diyerek insana bühtan eden
Bütün dünya bir leşmiş mümine olmuş düşman
Kozmopolit Avrupa kendi kendine pişman
Nerde insan hakları kitaplarda ve lafta?
Her türlü rezillikler olmuş boynuna yafta
Kahraman bir milletin sabrına set vurulmaz
Kükrerse yüreğimiz sebepleri sorulmaz
Asil millet torunu elbet çeker ceddine
İnanmazsan bakıver uzaydan Çin Sedine
12.03.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Asla Yalnız Değilsin
I
Değil üç beş kefere dünya gelse ne yazar
Kükrerse Karadeniz fışkırır Turan-Hazar
Eritir demir dağı yeniden tarih yazar
“Ya istiklal ya ölüm” Türk Milleti seninle
Bu yol Hakk’ın yoludur İslam ümmeti seninle
II
İnandık biz kadere Mevla’nın bir emri var
İsterse Rahman olan âlemden zulmü kovar
İnandık iman ettik koruyan perverdiğar
Üzülme delikanlım! Diren Allah seninle
Mazlumların duası vallah billah seninle
III
İnancı kutlu insan semadaki melekler
Asya’dan Avrupa’ya mazlumdaki dilekler
Yedi gün beş vakitte Allah diyen yürekler
Asla yalnız değilsin Anadolu seninle
Yedi diyar dört iklim ana dolu seninle
IV
Arakan’daki çocuk ağlıyor senin için
Suriye çöllerinde yedi de ceddin için
Kalu Bela’da ki söz edilen yemin için
Bu dava kutlu dava mazlum dünya seninle
Kızılelma ötesi miraç rüya seninle
V
Yesevi felsefesi seninle Sünnet, Kur’an
Sıradağlar misali kâfire dimdik duran
Bütün atalarınla bu yurdu sağlam kuran
Üzülme delikanlım! Dede Korkut seninle
Köpürmüş Anadolu gazi bu yurt seninle
VI
Kim demiş yalnız diye seninle tüm gönüller
En nadide çiçekler gülistandaki güller
Tefekkürdeki derviş Allah’a kalkmış eller
Dik dur asla eğilme bütün vatan seninle
Mukaddes emanetle Yavuz Sultan seninle
VII
O nurunu tamamlar isterse dağlar oynar
Yerin en derininden fışkırır sular kaynar
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Ateşi gül eyleyen taşlardan çıkarır nar
Çağ açıp çağ kapayan Fatih sultan seninle
“Kün feyekün” diyerek o Yaratan seninle
04.12.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Asra Yemin Olsun ki
Vakitlerim infilak asi bir zamandayım
Asra yemin olsun ki insanım hüsrandayım
Şirazesi bükülmüş adressiz diyardayım
Endazesi ayarsız mizansız ayardayım
Asra yemin olsun ki zararda ziyandayım
Sevdayı teşbih gibi hasrete diziyorum
Asra yemin olsun ki zamana benziyorum
Şeklini suya değil yüreğe çiziyorum
Bir şeyler var bir yerde anlayıp seziyorum
Asra yemin olsun ki hayalde geziyorum.
Zulmün kızıl nehriyle kanlar akan Nil’deyim,
Asra yemin olsun ki vah vah diyen dildeyim,
Gökler kızıl kıyamet zulüm akan seldeyim,
Kan damlayan karanfil boynu bükük güldeyim,
Asra yemin olsun ki dut yemiş bülbüldeyim,
Gül bahçesinde değil ah! Darağacındayım!
Asra yemin olsun ki o ipin ucundayım,
Ağlama Türkistan’ım lafımla acındayım,
Yaşıyorum ne güzel cennete acundayım,
Asra yemin olsun ki isyanın tacındayım,
Benim de babam hacı lafınla imandayım
Asra yemin olsun ki insanım isyandayım,
Eğer biri ölürse mezarda Kuran’dayım,
Menfaatte gör beni nasıl su-i zandayım
Asra yemin olsun ki insanım hüsrandayım.
31.01.2014
Tarık Torun
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Asudedir Eylül
Asude bir hayatın izlerini taşır eylül.
Asumanın altında güle ranadır bülbül.
İnsan mükâfat alır tabiatta eylülden,
Rayihalar yayılır gülşenlerde her gülden,
Bulutların gölgesi gezmekte bahçelerde,
Yağmurlar şarkılar söyler, farklı lehçelerde,
Asude eylül ekinoks, günü eşit böler.
İlahi nizama dikkat ederse kul güler.
Çocuklar cıvıl cıvıl okul yolunu tutar.
İhtişamla doğan güneş, ufka erken batar.
Eylüle ayların hazanı diyorlar amma,
O’nun yarattığı her şey güzeldir inanma!
Güzel düşünen, haz duyar asude eylülde,
Aranınca ne hikmetler bulunur sümbülde.
İlahi kudret som altına boyar âlemi,
Hasat mevsimidir kaldırır dert ve elemi.
Yorulan doğa kış uykusuna amadedir,
Dinlenmezse canlı gelecekte demodedir.
Asudedir eylül; bak ılgıt ılgıt meltemdir.
İnsanlar şükrederse mutlu olmak her demdir.
Asudedir eylül ruhumuzu dinlendirir.
Bereketli mahsul yuvamızı şenlendirir.
Tarık Torun
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Asya
Uralların üstünde, madencilerin özü,
Güneş doğuran güzel, güneşe dönük yüzü,
Nefesler kristaldir, Sibirya sarmalında,
Buzdan kulübe çıkar, Samoyed’in falında,
Filler raks âleminde, musonlar ormanında,
Ganj sükûnete erer, Hintlinin ummanında,
Al güller açar, balam! Azerbaycan bağında,
Kafkas’ın eteğinde, Şamil’in otağında,
Uçsuz bucaksız ufuk, Orta Asya’nın düzü,
Hele bir görmelisin! Taç Mahal’de gündüzü.
Bostan, gülistan bağı, Şeyh Sadi’nin Fars yurdu,
Hazar’ın dalgaları, Elburz dağına vurdu.
Mavera-ün Nehir’de Semerkant güzelleri,
Hafız’ın mezarında eser seher yelleri,
Ötüken ormanında öten hicran kuşları,
Türkler batıya göçmüş, döker hasret yaşları,
Afgan dağları kıyam, bir işgalin izleri,
Hayber geçidi söyler, çözülmeyen gizleri,
Destanların diyarı, Oğuz kağan buyurdu;
Yıldızlar sayısınca kılıç kalkanlı ordu,
Çin’in ovalarında sallanan Sarı ırmak,
Her dağcının hayali, Everest’e bir varmak,
Bin Japon’un gözleri, pirinç tarlalarında,
Laleler şaha kalkar, Pamir yaylalarında,
Acem’in güzelleri, İsfahan halısında,
Dest-i Kebir, Dest-i lut çöl kokar çalısında,
Asya benim sevgilim! Yatarım toprağında,
Aşk yaşıyla ıslanır, pişerim kurağında,
İpek yolu özlemi, Çin Seddi’ne bir çıkmak,
Anadolu yolları, türküye türkü yakmak,
Önasya medeniyet, kültür Mezopotamya,
Mekke Medine rahmet, insanlığa ilk dünya,
Üç hak dinin merkezi, muhteşem Ortadoğu,
Kudüs’e nizam veren hadiselerin çoğu,
Fırat, Dicle el ele ulaşırken Basra’ya,
Suriye çöllerinde doyamazsınız aya,
Bin bir gece masalı, konuksunuz saraya,
Arap belagatinde, bir bakın şuaraya!
Asya İkbal sultanı, hiç bitmesin bu rüya,
Arzın cenneti bura! Yaşayın doya doya,
Şark bülbülü Akif’in hürriyet haykırışı,
Anadolu’da Türkün esareti kırışı,
Bir milletin uyanıp, özüne yönelişi,
Kabına sığmayarak, yeri göğü delişi
Cinnah, Gandi kalbinde, mazlumun uyanışı,
Âdem babadan beri, âşıkların yanışı,
Tarihlerden bu yana milletlerin yarışı,
Elbet bir gün görecek! Iraklımda barışı,
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Asya mazlum, mustazaf, Allah’a yakarışı,
Hazla doğan güneşin ufuklara varışı,
25.12.2009
Tarık TORUN
Tarık Torun
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Aşık
Gece sessizliğine serenat gizil dizen
Gönül haritasına bitmez umutlar çizen
Mekân onda gizliyken imkânsızlığa gezen
Umulmaz poyrazlarla her uğultuyu sezen
Nerde bitmez çileler aşığın feryadı mı?
Ateşi Aslı olan yoksa Kerem adı mı?
Feraset ırmağının ağlarken kıyısında
O göklerin elinde damlalar sayısında
Yeniden yeşerirken her bahar mayısında
Dokunma bak donarsın yürekler ısısında
Dağlara kazma vuran yoksa Ferhat adı mı?
Şirin sulu bulaklar kavuşmak muradı mı?
Hasreti buram buram yaşarken gözlerinde
İçli bir buhar çıkar ah eden sözlerinde!
Mecali sabır yüklü rotalı dizlerinde
O Leyla’yı anarken çöl yüklü düzlerinde
Çöllere mihman olmak o Mecnun’un yâdı mı?
Samyelleri altında rüzgâr serenadı mı?
Bir beyaz bulut gibi dolaşır dağdan dağa
Her zaman ve mekânda damga vurur o çağa
Gâhi gül gâhi bülbül yansırken bağdan bağa
Aşkın endazesiyle yanardöner çerağa
Küllerinden dirilen simurgun kanadı mı?
Hallac-ı Mansur gibi darağacı adı mı?
Sevda hicran döşeli o dağların ardı mı?
Hicret yolunda sevda gelip gönlünü sardı mı?
Ufka uzanan yolcu gün akşama vardı mı?
Veysel Karani gibi aşk ile yalvardı mı?
Medine yollarında muhacirlik adı mı?
Kutlu Resul aşkına âşıklık muradı mı?
17.11.2014
Tarık Torun
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Aşık Aşkıyla Yaşar

Vuslat Busesi Özlem

Yılkı atlar hızıyla hayatı ıskalarken,
Zamanın senfonisi ömrümüzde çalarken,
Bir uykudan uyanır yürekte meşaleler
Ümit içinde ümit, ikbale mi haleler,
Vuslatın keskin hattı ruhlara açan firak,
Yanında olsa dahi, özlemek mi iştiyak?
Gizemli bahçelerde, açar altın laleler,
Hülyalı sevdaların elinde piyaleler.
Hicranın aleviyle gam testimiz dolarken,
Vuslat busesi özlem, yüzümüzü yalarken,
Çınlatır mor dağları hakikat hevesiyle,
Rayiha ormanında güllerin nefesiyle,
Efsunlu bakışlarla bütün gözler müsavi,
Mucize boydan boya, gökyüzü atlas mavi
Sır haline dönüşür sevdanın aşktan eli,
Gizlilik pusulası taşıyan seher yeli,
Tevafuk âlemine bir gün semavi bakış,
Bakışlar şevk halinde ışık hızıyla alkış
Asırlarca uyuyan uyanır busesiyle,
Vuslat busesi özlem, dirilir hu sesiyle
Hayal ettikçe yaşar efsununa ram olan,
Âlemde baki kalır, ateş-i aşkla dolan,
Suları da ıslatan özlemin ateşi mi?
Ateşi aşka yakan ayrılığın eşi mi?
Şafaklarla her lahza tan atarken göklerde,
Sevdayı tutuşturan o ateş yüreklerde,
Asırlarca bu koşu, kalplere doğru akar,
Eritir karlı dağı, sularda sevda yakar.
Zamanı aşan sevda zaman içinde kalan,
Vuslat busesi özlem, aşığı aşka salan,
Hedefin perdeleri, serilir umutlara,
Duanın usaresi, yüklenir bulutlara,
Endişe bulutları atinin karanlığı,
Ferahlanma mekânı, arzunun sahanlığı,
Bir hayalin elinde asude dinginliği,
Hayal içinde hayal hülyanın zenginliği,
Baştanbaşa hicranın kemendi kuşak kuşak,
Gözyaşı tortusuyla oluşur başak başak,
Simanın izdüşümü, yansırken boyutlara,
Vuslat busesi özlem, uyanır soyutlara,
Her zamanın rüzgârı buseler tatlı tatlı,
Ömür denilen atlı, zamandan çok suratlı,
Akşamın kızıl ufku çökerken duygulara,
Bir hayalin izleri birikir sorgulara,
Heyhat! Ele geçmez ki, akıp giden bu zaman,
Zamana serenat mı çağıltılı el aman?
Gül endamlı ufuklar açılır perde perde,
Hicranın fedaisi bilmem hangi siperde?
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Âşık aşkıyla yaşar, aşkıyla da feryatlı,
Vuslat busesi özlem meşkiyle de kanatlı.
26.07.2011
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Aşıklar
<marquee> Ölümü değil ötesini düşünür âşıklar,
Zehiri bal eyleyip de yudum yudum kaşıklar
28.12.2006
ALİZELER
'Doğudan,Batıdan,Ortadoğu'dan'</marquee>
Tarık Torun
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Aşıkların Nurları
On sekiz bin âlemi aşk ateşiyle yakar.
Âşıkların nurları, karanlıklara çakar.
Fezalar ötesine huzmesiyle yayılır.
Muhabbetin habbesi, yüreklerde bayılır.
İnancı İbrahim'le narı nura çevirir.
Musa'nın direnciyle Firavun'u devirir.
Erenler kervanıyla uzağı yakın eder.
Süleyman'ın çağıyla Belkıs tahtına gider.
Ateşleri köz eyler, geceleri gündüz eyler.
Âşıkların nurları, zirveleri düz eyler.
Ferhat'ın feryadıyla Karadağları deler.
Şirin'in şöhretiyle türküleri besteler.
Kerem'in közleriyle aşk çırasını yakar.
Aslı'nın asaletiyle Vareden'e bakar.
Hallac-ı Mansur gibi darağacına çıkar.
İbrahim Ethem gibi taç ile tahtı yıkar.
Bir Mevlevi tarzıyla tefekkürle raks eder.
Sakarya kıyısında Yunuslayın akseder.
Âlemlerin Rabbine leylü Nehar hamdeder.
Âşıkların nurları, hedefine tam gider.
Âlemlere Rahmetle Yesrip'te hendek kazar.
Hatem-ül Enbiya'yla Mekke'de tarih yazar.
Şüheda ruhlarıyla ufukta olur nazar.
Meleklerle yarışı Âdem babaya uzar.
Nuh-İ Nebiden beri deryaya yelken açar.
Şer şirkin şirretinden tevhit bağına kaçar.
Ali Esedullah'la Hayber fethinde coşar.
Fatıma anamızla Ehli Beyit'te yaşar.
Kenan da Yusuf ile kör kuyulardan taşar.
Âşıkların nurları, Züheyha'yı da açar.
Yunus nebi misali balıklarla yarışır.
Şahı Nakşibendî'yle maveraya karışır.
Kelamı kadim olup rabbiyle hitaplaşır.
Buhari, Müslim olup hadisle kitaplaşır.
Kays'ı Mecnun eyleyip ıssız çöle saldırır.
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Kara kuru Leyla'ya yüreğini aldırır.
Sabırdan çarık giyer belaya göğüs gerer.
Abdulkadir Ceylani yüce makama erer.
Fuzuli, Baki, Nedim gazeli kalbi bürür.
Âşıkların nurları, deniz üstünde yürür.
Muhammed İkbal ile şiirde bülbülleşir.
Şah Cihan'a aşkıyla Taç Mahal'de gülleşir.
Köroğlu'nun derdiyle Ayvaz'la dertleşir.
Malazgirt Ovası'nda Alparslanla mertleşir.
Şeyh Şamil'in şahsında kafkas'da kartallaşır.
İçer aşk badesini Pir Sultan abdallaşır.
Gönül gözü açılır "Sadık yar" Veysel'leşir.
Aşka düşer İstanbul muhabbette selleşir.
Ulubatlı Hasan'la surlarda bayraklaşır.
Âşıkların nurları, karalarda aklaşır.
Şehriyar'ın şevkiyle Şeyh Sadi gizem açar.
Bostan ve Gülistan'la acem bağına uçar.
Eser aşkın rüzgârı bulutlar şiir saçar.
Hakkın âşıklarını Yaradan koymaz naçar.
Süleyman Çelebi'de Mevlit ikramı sunar.
Kanatlanınca ruhlar Medine'ye de konar.
Âşıkların nurları, dikeni Gülşen eder.
Âşıkların nurları, gönülü pek şen eder.
Âşıkların nurları, insanı ihsan eder.
Âşıkların nurları, yüreği vicdan eder.
13.09.2008
Taha Tarık TORUN
AY AKAR ÂŞIKLARIN AŞKINA
"Yeraltından, yerüstünden"
Tarık Torun
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Aşk-ı Maymuni
Afrika’nın balta girmez yemyeşil ormanlarında,
Yağar yağmur, açar güneş, yükselen dumanlarında,
Yeryüzünün bilinmeyen, fi tarih zamanlarında,
Yaşarmış fauna ve flora, Afrika yabanlarında,
Serengeti’de yaşayan bir maymunda Maskara’ymış.
Kural tanımayan içi dışı gibi kapkaraymış.
Gözünün meylettiğine aşk tohumunu ekermiş.
Gördüğüne sevdalanıp, aşk elinden dert çekermiş.
Önce amcasının kızı Tüylü’ye deli âşık olmuş.
Sonra üst köye gidince, bir başka köylüyü bulmuş.
Ertesi yıl vadideki, genç pullu Çullu’yu sevmiş.
Eski aşkları beyhude; yeni aşkı ulvi devmiş.
Aradan zaman geçince bir başka çiçeği bulmuş.
O da Maskara’yı kovmuş, bambaşka bir aşkla dolmuş.
Sağa sola başvurarak Maskara sevdadan solmuş,
Merhametsiz akan zaman tüylerini bir bir yolmuş,
Dişleri düşen Maskara mürüvvetsiz ihtiyar olmuş,
Evlenmeden bir başına kalan garip karadulmuş,
Şimdikiler gibi boynuz Maskarada kökten yokmuş,
Bugün aşk-ı maymunilerin boynuzları daha çokmuş,
Kıta, ülke, zaman, mekân hayvani duygular birdir.
“Her kalpte tek sevgi vardır”. Fazlası ruha zehirdir.
29.04.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşk Ateşi
Dışta kutup soğuğu, ekvator sıcağı içimde,
Aşkın ateşi her türlü ve her biçimde.
09.07.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Aşk Denilen Muamma
Aşk denilen muamma bir kelime bir hece
Kim bilir gündüz belki de gelir gece
Kimine keder olur kimine de eylence
Yıllardır çözemedim sonsuzlukta bilmece
Aşk denilen muamma bir kelime bir hece
02.04.2015
Tarık Torun
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Aşk İle Yanan Gelsin
Bu yol Hakkın yoludur, aşk ile yanan gelsin.
İlim hikmet doludur, Allah’ı anan gelsin.
Nar-ı Beyza’dan geçen ateşte donan gelsin.
Ruhta hicreti seçen, gönüle konan gelsin.
Deryaları terk edip, çöllerde kanan gelsin.
Canana doğru gidip, beklenen canan gelsin.
Zevk-ü sefadan geçip, aşa tuz banan gelsin.
Bütün kalbini açıp, Allah’a sunan gelsin.
Bir hırka bir de asa, insanım sanan gelsin.
Nefsine basa basa, yaşıyla yunan gelsin.
Canı canıyla itip, canını sunan gelsin.
Canın içinde yitip, canına canan gelsin.
Bu yol Hakkın yoludur, Allah’a yanan gelsin.
Muhabbetin koludur, gönüle konan gelsin.
16.02.2008
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından,Yerüstünden'
Tarık Torun
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Aşk Kaynağı
Gül yüzlü gözlerini ayna sade yansıtan
Gözlerin aşk kaynağı anayı da ısıtan
09.05.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Aşk kimlerindir?
Sevgiliye ulaşmak,
Aşka girenlerindir.
Tüm engelleri aşmak,
Göğüs gerenlerindir
Aşk ateşiyle yanmak
Canı serenlerindir.
Yanıp yanıpta kanmak,
Suyu verenlerindir.
Aşkın yolunda koşmak,
Deli erenlerindir.
Çıldırıp da coşmak,
Onu görenlerindir.
Aşk tarlasını bilmek,
Derin sürenlerindir.
Gözyaşlarını silmek,
Gülü derenlerindir.
Zincirlere vurulmak,
İpi dürenlerindir.
Başköşeye kurulmak,
Aşkı örenlerindir.
Aşk kimlerindir gülüm?
Aşka girenlerindir.
Can olur bölüm bölüm,
Aşka verenlerindir.
.

14.03.1999

.
Tarık Torun
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Aşk Nedir?
“Aşkı sonsuz bilen, ölümsüz âşıklara adanmıştır.”
Aşk;
Aşk;
Aşk;
Aşk;

O'nun
O’nun
O’nun
O’nun

uğrunda,Mecnun olup,çölde koşmaktır.
uğrunda, çıldırıp, haykırıp ta coşmaktır.
uğrunda, kabına sığmayıp coşup taşmaktır.
uğrunda,ölümüne engeli aşmaktır.

Aşk;
Aşk;
Aşk;
Aşk;

Korkmadan ölümsüzlük şerbetini içmektir.
O’nun için anadan, babadan, serden geçmektir.
Hicret edip, yeri yurdu terk edipte göçmektir.
Sevgi tohumları ekip, mutluluklar biçmektir.

Aşk;
Aşk;
Aşk;
Aşk;

Derya kenarında “Yandım Allah” deyip bağırmaktır.
En güzel nağmelerle O’nun adını çağırmaktır.
Kutuplardan okyanuslara doğru haykırmaktır.
Aşağıdan yukarıya doğru akan ırmaktır.

Aşk; İmkânsız görünen her şeyi azimle başarmaktır.
Aşk, Esaret zincirine baş kaldırıp da kırmaktır.
Aşk, Ferhat gibi, Sıra sıra mor dağları yarmaktır.
Aşk, Kaf dağının ardında ki, “Mavera”ya varmaktır.
Aşk,
Aşk,
Aşk,
Aşk,

Kurban olup, korkmadan bıçağın altına yatmaktır.
Ateşe aldırmayıp, kendini nara atmaktır.
Hallacı Mansur gibi ipte ölümü tatmaktır.
Kerem misali yanıp ta ateşlere batmaktır.

Aşk,
Aşk,
Aşk,
Aşk,

Yaratılana Yaratan için âşık olmaktır.
Dadaloğlu misali dağlara ferman salmaktır.
Gemiyi yakıp, Cebeli Tarık boğazına dalmaktır.
“Ne olursan ol” rahmetin kapısını çalmaktır.

Aşk, “Ölümü sevgiliye kavuşma günü” bilmektir.
Aşk, Sevenin kalbine motif motif işlenen ilmektir.
Aş,; Sevgilisi uğruna, bedeni ikiye bölmektir.
Aşk; Ölümsüzlüğü seçip sevgili için ölmektir.
Âşık,
Âşık,
Âşık,
Âşık,

Bütün bunları ölümüne korkmadan yapandır.
Tüm putları terk edip, sadece Allah’a tapandır.
Aşkını, canını, cananını ölümsüz yapandır.
Aşk badesi içip, sadece Allah’a tapandır.

13.03.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
“Mekândan Kalbe”
Tarık Torun
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Aşk Odu
İnsan hayata sevgiyle bakmalı,
Irmak olup aşk ummanına akmalı,
Kalbini insan sevgisiyle doldurup,
Zalimi bile aşk oduyla yakmalı.
ALİZELER(Doğudan,Batıdan,Ortadoğu’dan)
25.11.2006
Tarık Torun
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Aşk Oduna Yanalım
Aşk oduyla yanalım, bırak âlem yanmasın.
Sabaha dek gezelim, kâinat uyanmasın.
İçelim aşk badesi, ruhumuzda kanmasın.
Âlemin kem gözleri bizlere uzanmasın.
Nura gark olsun sema siyaha boyanmasın.
İçimiz neşe dolsun kedere dayanmasın.
O yar bizi divane boş bir adam sanmasın.
Hayal iklimlerinde bizden gayri anmasın.
Sevdanın rengi yeter sevgisizlik konmasın.
Sevginin ateşiyle, kutuplarda donmasın.
Aşk oduyla yanalım, tüm mahlûkat yanmasın.
Aşkımız gün şulesi, isterse inanmasın.
Bu aşk ruha gıdadır, tuza ekmek banmasın.
Aşk oduyla yanalım, bırak âlem yanmasın.
27.10.2008
Taha Tarık TORUN
AY AKAR ÂŞIKLARIN AŞKINA
“Yeraltından, Yerüstünden”
Tarık Torun
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Aşk Olsun
Aşk; Hallac-ı Mansur’u dara çekenden olsun.
Hazret-i İbrahim’i nara çekenden olsun.
Aşk; Cebel-i Tarık da gemi yakandan olsun.
Aşk; bayrağımızdaki ay yıldız kandan olsun.
Aşk; Ulubatlı Hasan burca çıkandan olsun.
Mekke’den hicret edip putu yıkandan olsun.
Aşk; Mecnun gibi çöle yalnız gidenden olsun.
Hazret-i İsmail’i kurban edenden olsun.
Aşk; yalnız Allah için koşup coşandan olsun.
Bu yurt için Ergenekon’u aşandan olsun.
Aşk; gemileri karadan yürütenden olsun.
Aşk; nefsini zindanlarda çürütenden olsun.
Aşk; Sakarya’da Allah Allah diyenden olsun.
Aşk; şehadet elbisesini giyenden olsun.
Aşk; Çanakkale’de geçilmez denenden olsun.
Aşk; Balkanlar, Kafkaslar, Libya, Yemen’den olsun.
Aşk; Frengistan’a fermanlar salandan olsun.
Aşk; yurdu kanıyla canıyla alandan olsun.
Aşk; dünyaya Mümin adını yazandan olsun.
Medine’de aç susuz hendek kazandan olsun.
Aşk; Allah için dökülen gözyaşından olsun.
Misafirperver milletimin aşından olsun.
Aşk; Yunus, Hacı Bektaş ve Mevlana’dan olsun.
İlah-i Kelimetullah Viyana’dan olsun.
Aşk; Zebur, Tevrat, İncil, yüce Kur’an’dan olsun.
Yurda mümin damgasını vurandan olsun.
Aşk; olsun, ah aşk olsun, kalbimde hep aşk olsun.
Bunları anlamazsan, sana da bir aşk olsun.
19.08.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Aşk Süleymaniye'de
I
Muhteşem sanat yatar kubbeler arasında
Taşların ihtişamı habbeler arasında
Sinan’ın alın teri yansımış duvarlara
Minareler yön çizmiş Haliç’te rüzgârlara
Bir ihtişam yükselir aşk Süleymaniye’de
Sevda uhrevi iklim her an her saniyede
II
Mermerler dile gelmiş Yaratan’ın adıyla
Boğaz’ın buseleri inanç aşkı tadıyla
Etraf kuş cıvıltısı şadırvanda su sesi
Kutlu mabede giren herkesin hu sesi
Aşk Süleymaniye’de yansımış her tarafa
Dizilmiş sevda ile cemaatte her safa
III
Bir devrin bakiyesi tarihe şahit mabet
Ruhların yüceliği huzur adı ibadet
Her tarafa yansımış bir incelik sanatı
Tarihe damga vurmuş Osmanlı saltanatı
Aşk süleymaniye’de farklı sarar insanı
İbadet ikliminde düşünür Yaratan’ı
IV
Şahadet parmak gibi minareler göklere
Dağılır ezan sesi işlerken yüreklere
Dizilmiş çeşmelerin serin akan suları
Abdest ferahlığıyla tendeki duyguları
Aşk Süleymaniye’de yılların bereketi
Muhteşem eserde sanatın zarafeti
V
Sinan’ın ellerinde inançla mabetleşir
Süleymaniye ufku asumanla dertleşir
Muhteşem Süleyman’ın çağa düşen yapısı
Dünyevi âlemlerden nura açık kapısı
Aşk Süleymaniye’de motif motif renklenir
O sevda ikliminde yürekler ahenklenir.
VI
Her gece büyüsüyle sararken avlusunu
O uhrevi iklimler verir aşk duygusunu
Gül kokulu bahçesi abdest ıtırlı suyu
Semaya resim çizen minarelerin boyu
Aşk Süleymaniye’de sonsuzluğa uzanır
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İnsan sevap içinde nice sevap kazanır.
16.06.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşka Feda
Sen dere olsan, ben ırmak olurum.
Sen serap olsan, ben berrak olurum.
Sen rüzgar olsan, ben bayrak olurum.
Değil sırtımda, başta gezdiririm.
Rüzgarla aşkımızı sezdiririm.
Arzı veririm, saçının teline,
Aşkla karışırım, sevda seline,
Feryadıma gökkubbe de deline,
Akmasın su, gözyaşımla sularım,
Rabbime niyaz olur duygularım,
Aşka feda başı kurban ederim.
Emret güzelim! Fizan’a giderim.
Bakmazsan yüzüme sana ne derim?
Gecen karanlıksa, gözlerim yeter.
Sana kaynar kanım, nefesim tüter.
Bir gülüşüne gitsin bütün malım,
Ben arı olsam, sende benim balım,
Şefkat göster, ol tutunacak dalım,
Havalar soğuk olmuş, kalbim yanar.
Gece gündüz dilim adını anar.
Bir adım gelsen, ben sana koşarım.
Hayalin ufkumu kaplar, çoşarım.
Sen göl olsan, derya olup taşarım.
Toprak olup, ayağına serilirim.
Kol kanat olup, sana gerilirim.
21.08.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Aşka Şuurlu Kalpler
Aşka şuurlu kalpler her dem Allah’ı anar,
Ateş-i aşka banar sularda dahi yanar,
İhlasın ateşiyle çöllerde suya kanar.
Sabır sabahı sunar sularda susuz yanar,
Aşka şuurlu kalpler her dem Allah’ı anar,
...
...
18.01.2014
Tarık Torun
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Aşkım Menekşe Kokar
Işığın kor kalbinde, açarken nar çiçekler,
Gizem haritasını, oluşturan yürekler,
Bir süvari hızıyla, ışık akan bilekler,
Gözlerinin mavisi, denizden mi dilekler,
Yaşam-ölüm arası, ümit sızan elekler,
Yüreğin huzme ayna, ışığa ışık ekler.
Ziyam yasemin kokar.
Işık kalbine akar.
Zamanın ümit kuşu, mesel ufkuna uçar,
Gönül atölyesinde, turuncu hüzün açar.
Yağmur bekleyen vadi, kara buluta duçar.
Gülşenin gül dalları, güneş rengine naçar.
Hasret kokan sevdalar, vuslatından aşk saçar.
Figanın kara bahtı, zaman gizine kaçar.
Anım karanfil kokar.
Zaman çiçekler takar.
Düşlerin geceleri, uzar mengenelerde,
Kaygıdan mutluluklar, damlar mı tanelerde?
Mücevherat gizlenir, ıssız viranelerde,
Akıl hakikatleri, belki divanelerde,
Göç şehrin insanıyım, özlemi hanelerde,
Beşer mutluluk arar, sevdakar senelerde.
Gönlüm manolya kokar.
Düşler şimşekler çakar.
Hülyanın yalnızlığı, iner dağlar başına,
Bulut gölge içinde, karışır gözyaşına,
Erguvan aydınlığı, vurur mermer taşına,
Yeryüzünün dengesi, yitik mevsim yaşına,
Son bozgunun izleri, siner kalp telaşına,
Çile dergâhlarında, sabır çıkar aşına.
Aşkım menekşe kokar.
Bu aşk seni de yakar.
23.08.2009
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Aşkımı Nasıl Anlatsam
Ayvayla nar mı getirsem?
Dağlardan kar mı getirsem?
Aşkımı anlatmak için,
Ah ile zar mı getirsem?
Kara dağlara mı çıksam?
Bu yolda candan mı bıksam?
Aşkımı göstermek için,
Tüm engellerimi yıksam?
İstersen canı vereyim.
Gülistandan gül dereyim
Aşkımı bildirmek için,
Bedeni yere sereyim.
Yerin dibine mi dalsam?
Bu yolda yalnız mı kalsam?
Aşkımı anlatmak için,
Bin bir masallar mı çalsam?
Aşkımı nasıl anlatsam?
Sözlerime neler katsam?
Aşkımı göstermek için,
Yoksa canımı mı satsam?
06.06.1999
Tarık Torun
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Aşkımın Değeri
Aklım, içinde aşk bulunan gönlümün önüne geçemez.
Gönlümde aşkım varken zaman aşk oduma değer biçemez.
18.04.2008
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
Sana,Bana, Ona'
Tarık Torun
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Aşkımın Nirengi Noktası Mebşure
Ümidin ekseninde paradokslar çizerim.
Demirden çarık giyer aşk ateşiyle gezerim.
Aşkıma mani olan kara dağı ezerim.
Marifet suda değil atmosferde yüzerim.
Seremoniler azdır, serenatlar dizerim.
Sevda atlasında aşk haritası bezerim.
Ümidin ekseninde paradokslar çizerim.
Operamda ebedi aryalar ol Mebşure!
Gecenin zifirine ziyalar ol Mebşure!
Ufkumun enginine hülyalar ol Mebşure!
Yükle idealizmi dünyalar ol Mebşure!
Asude bir hayatta rüyalar ol Mebşure!
Deruni iklimlerde deryalar ol Mebşure!
Operamda ebedi aryalar ol Mebşure!
Günde bin kez semayla yeraltını tararım.
Yüreğimi açarak seni canda ararım.
Karşıma dağlar çıksa merkezinden yararım.
Bulamazsam izini batan ufka sorarım.
Ah kalbim! Mahzunlaşır tekrar hayal kurarım.
Kurarım kurarım da değişmez ki kararım.
Günde bin kez semayla yeraltını tararım.
Gece karanlığında mehtap ol Mebşure!
Işıklar saç dünyama bin kitap ol Mebşure!
Okşa ruhumu tatlı hoş hitap ol Mebşure!
Ebediyete akıp giz serap ol Mebşure!
Haramlar uzak dursun sen sevap ol Mebşure!
Gel çözüver denklemi net cevap ol Mebşure!
Gece karanlığında mehtap ol Mebşure!
Elbet bir gün rahmete döner benim göklerim.
Asrın anaforunda tereddütsüz beklerim.
Beklerim beklerim de günü güne eklerim.
Uğruna can verim boş kalmaz emeklerim.
Mecnun desinler aşkın mihnetini yüklerim.
Günün birinde seni arkamdan sürüklerim.
Elbet bir gün rahmete döner benim göklerim.
Yeter artık! Parlayan güneşim ol Mebşure!
Dünya artı eksili sen eşim ol Mebşure!
Doğu mücevherlerinden sen yeşim ol Mebşure!
Başın gözüm üstüne sen dişim ol Mebşure!
Avare etme beni! Gel işim ol Mebşure!
Maveradan öteye gidişim ol Mebşure!
Yeter artık! Parlayan güneşim ol Mebşure!
Dünya artı eksili sen eşim ol Mebşure!
09.06.2008
Tarik TORUN
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
"Yeraltından,Yerüstünden"
Tarık Torun
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Aşkımın Yeri
Aşkımı ağaçlara değil, yüreğimin labirentlerine yazarım.
Yerin yedi kat derinliğine değil, kalbimin ortasına kazarım.
18.06.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Aşkımızın Orijini
“Elestü bi Rabbi küm” le Aşkullah’da tüm serden geçeriz.
Âşık olmak için badeyi biz “Kalu bela”da içeriz.
23.05.2008
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Aşkın Aforizması
Senden mi kaçıyorum, yel kanatlı atlarla,
Sana mı varıyorum, buluttan kanatlarla,
Bir hayalin izini, geçerim deryalarda,
Asumana çıkacak akustik feryatlarla,
Kehkeşanlar altında, doğan Süreyyalarda,
Ruhuma pençe vuran, beynimdeki hatlarla,
Aşkın aforizması, yel kanatlı atlarla.
Adımı başa yazdın, Şeyda âşık zatlarla,
Elinde zebun oldum, divane hayatlarla,
Ölürken dirilmek var, bu aşkın ummanında,
Külleriyle eserken, gelirsin imbatlarla,
Nice Mansur’u yakan, “Enel Hak” divanında,
Aşk ehlinin gizemi, esrar harabatlarla,
Aşkın aforizması, Şeyda âşık zatlarla,
Çözülmez denklemlerle sen gelirsin çözüme,
Sabahın şebnemleri senle siner yüzüme,
Yürek kıpırdanışı ateşten gözlerinde,
Ateşi ben yakarım, sen seni ver közüme,
Çetrefilli yaşamda, ateş-i aşk özlerinde,
Her gün senle doğarım, hazan girmez güzüme,
Aşkın aforizması, sen gelirsin çözüme,
Yaşantım şiir olur, mısra mısra sözüme,
Seni yazmam yaşarım, sen konarsan özüme,
Hakikatin izleri, azimli ellerinde,
Feraset endazesi, yakışmaz mı gözüme?
Letafet muhtevası, çağlarken dillerinde,
Sabrın sahralarında, dağlar çıkar düzüme,
Aşkın aforizması, mısra mısra sözüme,
Ney sesini alırım, semazenden avazla,
Seni terennüm eder, kamışlıktaki sazla,
Âlem içimde döner ben dönerim göklerde,
Bulutun fısıltısı, şimşekteki niyazla,
Kâinat tefekkürde, nüvesi yüreklerde,
Bin rahmet bulutuyla gel sırtımı sıvazla,
Aşkın aforizması, semazenden avazla,
Ey aşktan yoksun adam! Gel benimle beyazla,
Zehiri bal eyleyip içerim ben o hazla,
Ulvilik zirvelerde, dağların ervahında,
Rüzgârım hiç eksilmez, yaşarım fazla fazla,
Ormanın uğultusu, kuytu çilegahında,
Yakamı bırakmazken bazen gelirsin nazla,
Aşkın aforizması, gel benimle beyazla.
Sonsuzun sedasıyla, ey aşk! Dirilir sende,
Faninin vedasıyla, ey aşk! Öldüm bedende,
Dağlar beyaza döner, gökler feryat verende,
Sevdanın sevdasıyla ey aşk! Bir aşk var bende,
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Bakışlarım sarmaldır, onu sende görende,
Ufuklarım kızılca, yanar ateş bu tende,
Aşkın aforizması, ey aşk! Dirilirim sende.
Senin elinde ölen bilirim ki güvende,
Bende benlik kalmaz ki erimişim sinende,
Şahadet şerbetini, göz kırpmadan içende,
Aşkından ölen şehit ölene bak dinende,
Terki-i diyar eyleyip, bu dünyadan göçende,
Elbet güller açacak kabrimdeki çimende,
Aşkın aforizması, bilirim ki güvende,
Tarihler tarih yazmış, aşkından divaneye,
Ölümü bile bile yanarken pervaneye,
Ümitler katman katman, hayat meşgalesinde,
Fay hattı içeren aşk, çevirir viraneye,
Izdırabın çemberi, saklanır çilesinde,
Ömür aşkla tükenir, mekânda zamaneye,
Aşkın aforizması, aşkından divaneye,
Hicran baldıran zehri, ayrılığı figanla,
Hakikatin elleri düşünce iyi anla,
Aşkın sonu fırkatsa, gözyaşı denizlerde,
Maşukun hayalleri, anlaşılmaz izanla,
Acı burukluk yaşar, hülyayla genizlerde,
Zamana ağlar âşık, bazen gizler mekânla,
Aşkın aforizması, ayrılığı figanla,
01.11.2010
Tarık Torun
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Aşkın Ateşi
Gözler biçaredir hükmeder yürekler,
Kaçan kurtulamaz aşkın elinden,
Ahu zar içinde figan dilekler,
Ağlar dalga dalga aşkın yelinden,
Ümidi perdeler kara bulutlar,
Bir başka bahara yeni umutlar,
Yürekler şahlanır alır komutlar,
Dilsiz dile gelir aşkın dilinden,
Hicranın kemendi bağlar gözleri,
Kaybetme korkusu sarar özleri,
Vuslatın ateşi yakar yüzleri,
Çöller çiçeklenir, aşkın gülünden,
Bu yola fedadır gövdeyle başlar,
Çiçeklenir başın dökülür kaşlar,
Gözler pınar olur akıtır yaşlar,
Gönül derya deniz aşkın selinden,
Dost düşman tanımaz ateş kucaklar,
Eritir zamanı yakar sıcaklar,
Yakarken yanarsın kordan ocaklar,
Yeniden diriliş aşkın külünden,
21.11.2009
Tarık Torun
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Aşkın Ateşiyle sularda Yanar
Melankoli bürür nurlu yüzünü,
Bırakırsın ona bütün özünü,
Katre katre yaşlar kaplar gözünü,
Her katreyi âşık maşukum sanar.
Aşkın ateşiyle sular da yanar.
Hülyalar kurarsın leyl-ü Nehar'a,
Baharlar tükenmez başka bahara,
Eriyip gidersin dönüp buhara,
Aşkın ateşiyle buharda donar.
Aşkın ateşiyle sular da yanar.
Çileler, belalar gelir başına,
Melek-ül mevt bakmaz, gözün yaşına,
Kanlı ekmek doğrar, tatlı aşına,
Âşıklar aşını çileye banar.
Aşkın ateşiyle sular da yanar.
Kaza ve kaderin bilinmez işi,
Kurtulamaz aşktan yaşayan kişi,
Beşerin azminin aşktır ateşi,
Her anında aşkı insanda anar.
Aşkın ateşiyle sular da yanar.
Cihan aşk üstüne kurulu canım,
Aşk oduyla atar damarım, kanım,
Aşk köleyi yapar, sultana hanım,
Aşkın ateşiyle kalpleri onar.
Aşkın ateşiyle sular da yanar.
08.11.2008
Taha Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
"Yeraltından, Yerüstünden"
Tarık Torun
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Aşkın Beklenen Baharı
Yırtılan karakışlar set vurunca sinene
Bitkin kanatlarıyla rüzgâr eser her yöne
Bir anafor aşkıyla ırmaklar döne döne
Aşk beklenen baharı ruh üflesin şebneme
Bürünsün kara toprak yeşil olan her deme
Elif çizen dereler selam söyler deryaya
Asude dağ yamacı uyku tutmuş rüyaya
Mehtabıyla ay güler gökteki süreyyaya
Aşk beklenen baharı umuda perde açsın
Çiğdem çiçek yaylalar sevdaya koku saçsın
Uyuyan canlılarda uykusundan uyanmış
Sinede yaşam aşkı gözlerde ışık yanmış
Çimenlenmiş yaylalar yeşillere boyanmış
Aşk beklenen baharı yüreklere ışıksın
Dereler şırıl şırıl sen doğaya âşıksın
Koyun kuzu yollarda doğayla sarmaş dolaş
Ilık nemli rüzgârlar sende bahara ulaş
Yayılır çiçeklere bir sevda yavaş yavaş
Aşk beklenen baharı karakıştan beklenmiş
Umutlar yeşillen o aylarca beklenmiş
13.02.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Aşkın Coğrafyası
Aşkın coğrafyasını sana anlatayım mı?
İstersen sözlerime sevgiler katayım mı?
Orda dereler, tepeler hep dümdüz görünür.
Karanlık, yıldızsız, geceler gündüz görünür.
Ayrılık çökerse gelin duvaklı dağlara,
Yazlar küsüp, bulutlar ağlayıp, güz görünür.
Aşkın coğrafyasını sana bildireyim mi?
İstersen akan gözyaşını sildireyim mi?
Orda volkanlar aşk ateşiyle sana patlar.
Çöldeki toprak gibi susuz kalırsa çatlar.
Orda aşkından mecnun olan o kadar çok ki,
Sevgilisine varmak için kanyona atlar.
Aşkın coğrafyasını sana öğreteyim mi?
İstersen gönlünü birazcık eğleteyim mi?
Orda şimal rüzgârı vızır vızır saz çalar.
Yeşeren bozkır kendini platoya salar.
Menderes menderes nazlı akan akarsular,
Mavi okyanusun derinliklerine dalar.
Aşkın coğrafyasını sana dinleteyim mi?
İstersen feryat edip arzı inleteyim mi?
Orda sevgililer yaylada el ele gezer.
Mevsimler hep bahar olur, güle güle gezer.
Mutluluklar derinden gayzer gibi fışkırır,
Hoplayıp zıplayıp sakat olan bile gezer.
Aşkın coğrafyasını sana yaşatayım mı?
İstersen kalbine aşk ateşi atayım mı?
Orda aşkıyla yanardağları delenler var.
Ah! Aşk odunu yakıp cezbeye gelenler var.
Orda sevgilisine kırk yıl odun taşıyıp,
Onun bir bakışıyla yıllarca gülenler var.
Aşkın coğrafyasını sana göstereyim mi?
İstersen alize rüzgârı estireyim mi?
Orda inançla yüklenmiş rahmet bulutları var.
Orda güzel ülkemin şanlı hudutları var.
Yirmi birinci yüzyılın Türkiyesi için,
Genç, dinamik, ileriyi gören umutlar var.
Aşkın coğrafyasını son kez anlatayım mı?
İstersen ben usanmam on kez anlatayım mı?
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Ah! Bu coğrafya beni şair etmiştir canım,
Bu coğrafyada neler neler bitmiştir canım,
Yarla kalp kalbe verip, mor dağlara çıkınca,
Izdıraplar mı kalır, dertler bitmiştir canım.
08.02.2007
--Aşkın Coğrafyası-Tarık Torun
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Aşkın Coğrafyası Kitaplaştı
Saygıdeğer Şair ve yazar arkadaşlarımın! Öncelikle hepinize sevgi ve saygılarımla
birlikte teşekkürlerimi sunarım.Üçüncü şiir kitabım olan 'AŞKIN
COĞRAFYASI'-Mekandan Kalbe- nin çalışmalarında bana yorumlarınızla dualarınızla
destekçi oldunuz.Sağ olun, var olun.
Bu kitabımın ön sözünü sizinle paylaşmak istiyorum.Güzel yorumlarınızı
bekliyorum.Zira her yapılan yorum yeni çıkacak eserlerimin olğunlaşmasında bana
perspektif sağlayacaktır.
ÖN SÖZ
Oku diyen Rabbime hamd, onun âlemlere rahmet olarak gönderdiği iki cihan güneşi
peygamberime salât ve selam ederek sözlerime başlıyorum. Sevgili şiir sevenlerim
sizlerin teşviki, yakın çevremdeki dostlarımın özverisi sayesinde üçüncü şiir kitabımla
karşınızdayım.
Evet, Aşkın Coğrafyası; aşk gibi soyut, coğrafya gibi somut iki temel kavramın bir araya
gelmesiyle neler olur neler. Bu coğrafya öyle bir coğrafya ki dar bir alana hapsolmamış
on sekiz bin âlemi kapsayan sınırları tespit edilemeyen coğrafyadır. Bu aşk öyle bir aşk
ki zamanı, mekânı, boyutu sınırsız yani mekândan kalplere akan bir aşk.
O aşk kalplere inmeyi görsün. Geceler gündüze, kutuplar ekvatora, dünya ise âlemlere
dönüşür. İşte bu kardeşiniz yıllardan beri bu aşkın peşinde olup, bu aşkın coğrafyasını
okudu. Yaklaşık yirmi yıldır bu aşkı okutuyor ve okuyor. Allah’ın inayetiyle de bu aşkın
coğrafyasını şiir tekniğiyle kaleme aldı.
Sevgili dostlarım, bu aşkın coğrafyasını şiir tekniğiyle mısradan beyite, beyitten kıtaya,
kıtadan bütün halinde şiire ilmik ilmik dökmeye çalıştım. Yeri geldiğinde bir kelime bir
harf günlerimi hatta haftalarımı aylarımı aldı. Asla şiir tekniğinden taviz vermedim ki
Aşkın Coğrafyası hem aşk gibi ulvi hem de coğrafya gibi vatan olsun ve kalplere insin.
Okuyan herkes de mutlu olsun. Kendinden bir şeyler bulsun. Edebi manada da iz
bıraksın, bu açıdan birikimimle birlikte yüzlerce kitabı didik didik etmekle kalmadım,
çok çeşitli profildeki birçok insanın görüş, düşünce, duygu, imge ve tezlerinden istifade
ettim. Öznellikten nesnelliğe varabilmek için azami gayret sarf ettim.
Şiir sanatı her ne kadar öznel olsa da tüm eleştiri ve önerilere açık olduğum için
şiirlerimde nesnel boyuta doğru bir gidiş yaptım. Başta ilahiyatçı ve eğitimci olan eşimin
her bir şiirimi sıkı sıkıya gözden geçirmesi, çocuklarımın önerileri, meslektaşlarımın ve
öğrencilerimin teklifleri çevremdeki yakın dostlarımın teşvikleriyle bu eser ortaya çıktı.
Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu eser bu yönüyle kolektif boyut kazandı.
Hakkımda gerek basılı gerekse sözlü olarak söylenip yazılan birçok görüşü sizinle
paylaşmak isterdim ama gerek kitabın hacmini arttırması gerekse okuyucu üzerinde
etki yapmaması için bu görüşlere yer vermedim. Şimdi den yorum yapan dostlarımdan
bu konuda beni affetmelerini istirham ederim.
Kitap da çoğunlukla şiir tekniği açısından didaktik anlatım (öğretici) tarzını seçmekle
birlikte, lirizmin coşkusu ve romantizmin engin ufuklarından ayrılmadım. Kanımca bu da
esere bir hareketlilik ve dinamizm getirdi.
Burada şunu da belirtmek zorundayım yakın dostlarımın zorlamalarına rağmen hiçbir
şiirimde serbest şiir tarzını kullanmadım. Bütün şiirlerim kurallı ve sanatlıdır. İnşallah
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serbest tarzı nazımda değil de nesirde uygulayacağım. Allah nasip ederse yakında
çıkaracağım hikâye kitabımda bu tarzı uygulayacağım.
Sevgili şiir sevenlerim sizlere bir nebzecik de olsa yararlı olduysam ne mutlu bana
Allah’a emanet olun.
Peygamber aşkıyla dolun.
Şiirde mutluluk bulun.
Şiir dünyama da dalın.
Daima şiirle kalın,
Şubat 2008-ANKARA
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Aşkın Çerağı
Yaktığın aşk çerağı ateşi ellerinde
Onu aşka çevirmek ümidin yellerinde
29.10.2011
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Aşkın Çerağı Antolojide 500.Şiir
Merhem koyup onarma sinemde kanlı dağı
Söndürme öz elinle yandırdığın çerağı
FUZULİ
Coskun akan ırmağım ters çevirme yatağı
Bırak delice aksın sana dönen ayağı
Ben derdimle sarhoşum aşk elinde odağı
Gönlümde filizlensin kara sevda budağı
Sevda elinde tespih kımıldanır dudağı
Esrik esen sevdamın aşk elinde kundağı
Gözlerin meftunu mu buse buse yanağı?
Hayal gerçekten öte gönül sesi kulağı
Al yüreğime sapla aşk içeren mızrağı
Ateş-i aşka bandır yandırdığın çerağı
Sevda bahçelerinde hatırlansın dimağı
Aşkın pınarlarından kaynaklansın ırmağı
Sırrımı ifşa etme sinemde saklı bağı
Elbet bir gün gelecek özlenen sevda çağı
Sevdamın çileğahı sevenlerin durağı
Burcu burcu kokmaz mı âşıkların ten yağı
Ah! İçinde inlemek bu da gönül adağı
İksiri aşk dirilmek kalbe mekândır ağı
Sevda pusulasıyla yakın eyle ırağı
Aşkınla alevlendir yandırdığın çerağı
21.12.2011
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Aşkın Çiçekleri
Her vuslatın vardır ayrılık anı,
Aşkın çiçekleri, hicrana açar.
Âşıklar ağlarken seher zamanı,
Aşkın çiçekleri, zamana açar.
Aşığın maşuka bitmez tamahı,
Karanlık gecenin nurlu sabahı,
Yükselir âşığın, feryadı, ahı,
Aşkın çiçekleri, dermana açar.
Her âşık aşkının olur kurbanı,
İçten içe yanar, çıkmaz dumanı,
Ah eder, inletir, bak asumanı,
Aşkın çiçekleri, figana açar.
Nehirlere döner, coşkun gözyaşı,
Uğruna fedaya hazırdır başı,
Vuslat arzusuyla, dirilen naşı,
Aşkın çiçekleri, efgana açar.
Aşkla bütünleşir, kalmaz kesiri,
Zehiri bal eyler, içer iksiri,
Aşkın kemendiyle, aşkın esiri,
Aşkın çiçekleri, zindana açar.
16.02.2009
Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından Yerüstüne'
Tarık Torun
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Aşkın Hüzün Atlası
Gönüller alabora, limanlar uzaklarda,
Dalgalar deniz kalbi, anafor tuzaklarda,
Mavi hüzne akıntı, kabarır bataklarda,
Gözyaşı nehirleri, yeşerir yataklarda,
Aşkın hüzün atlası, kuşatır temaları,
Buharlaşan sevinçler, karartır semaları.
Lavanta kokan acı, yayılır ovalara,
Aşkın büyülü yüzü, gülümser havalara,
Gülkurusu akşamlar, yapışır kayalara,
Hicranın nişanesi, işlenir oyalara,
Aşkın hüzün atlası, mat eder hülyaları,
Kaptanı kendi gemi, kat eder deryaları.
Geceyi kıran ışık, mehtabın ak tortusu,
Hüzün açan çiçekler, bilinmezlik sorusu,
Bir hayale vurulmak, mağlubiyet ordusu,
Yeşerirken sararmak, gölgelerin korusu,
Aşkın hüzün atlası, yakarış sevdaları,
Kök salan sarmaşıklar, haykırış sedaları.
Şehri saran yürekler, hüznün tatlı busesi,
Tabiatın şarkısı, şelalede su sesi,
Mutluluğun gözleri, yaşam kokan nefesi,
Nice sevdanın adı, melankolik neşesi,
Aşkın hüzün atlası, düşünce dünyaları,
Kafdağı’na yolculuk, derince rüyaları.
Kalbin hicranlarından, beyne heyelan hüzün,
Dudaklarda burukluk, lav kızıllığı özün,
Yerüstü sularının, kaynağı iki gözün,
Bakışın ifadesi, sukut halinde sözün,
Aşkın hüzün atlası, parlatır aynaları,
Melankoli bulutu, ağlatır anaları.
09.01.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Aşkın Kalbi
“ O aşkı kalbinde taşıyordu, sizse dilinizde aşk kalpte olursa bir daha hiçbir güç onu
oradan söküp atamaz, aşk dilde olursa; buz üstüne yazılan yazı gibidir. Zamanla o buz
dış etmenlerle eriyince ne aşk kalır ne meşk. O içinizdeki simurg gibiydi aşkla yandıkça
umutlarıyla dirildi. Dirildikçe yandı yandıkça dirildi. O aşkın kalbine yolculuk yaptı, sizse
dilinizde ki aşka, sizin dilinizdeki aşk eğer gerçek aşkın kalbine yolcu olsaydı; kaynaklar
çayları, çaylar dereleri, dereler akarsuları, akarsular nehirleri, nehirler deniz ve
okyanusları oluşturduğu gibi sizler de aşkın kalbine ulaşıp, muhabbet okyanusunda
vuslata ermiş olurdunuz.”
Tarık Torun
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Aşkın Kalesi Gözle
AŞKIN KALESİ GÖZLE
I
Efkârlı bir kalemde yazarlar derin derin,
Ötelerde yazılmış alnındaki kaderin,
Gördüğün dış âlemle süslenir bakışların
Her bakışın altında nurani yanışların,
Hararetle bakarken yüzündeki gamzeye,
Sana yalan söylemez aldırmaz desiseye,
Hayal penceresinden geceme nazar eyle,
Ayrılıklar kör gece alıp da yâre söyle,
Her aydınlık dünyada aşkın kalesi gözle,
Bana benden öteye hüznün lalesi gözle,
II
Hangi gözler ağladı ey esrarengiz kadın,
Susarken haykırırsın bakışlar mı feryadın?
Gün doğan gecelere güneşi arıyorsun,
Güneş gözünde saklı dünyayı tarıyorsun
Parlayan yıldızlar mı gözlerinin mahzeni?
Dalga dalga büyüsün alıp götürsün seni,
Gözyaşı gözlerinin okyanus mu incisi?
İçli dua merhamet gönülde birincisi,
Dağlar yerinden oynar aşkın kalesi gözle
Canlı nura boyanır aşkın halesi gözle,
III
Gözlerin gülşenlerde çiçek çiçek açardı,
Mah cemalin aşkına bulutlarla uçardı.
Kalbindeki pusula sevda gezginlerini,
Şaha kaldırır seni bırak dizginlerini,
Gecenin kollarında ağlasın bu sözlerin
Şafakla uyanmağa mayalansın gözlerin,
Göklerin kanatları sesinle bozbulanık,
Sen bakmadın göklere güneş ondan mı yanık?
Her bakışın altında aşkın kalesi gözle,
Uğruna can verilir aşkın çilesi gözle.
11.12…13
Tarık Torun
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Aşkın Kazanında Kaynatma Beni
Hasret zinciriyle bağlatma beni,
Uzak uzak durup ağlatma beni,
Yolunu bekletme kara gözlü yar.
Yıllar akar, gider, özletme beni,
Gözüm yolda kaldı gözletme beni,
Hasretim ateştir ateş közlü yar.
Ben çocuk değilim oynatma beni,
Aşkın kazanında kaynatma beni,
Özlemin bitmez mi? Vuslat yüzlü yar,
Bir sağa bir sola eğletme beni,
Üzüp deli şair şair söyletme beni,
Kendine bağlatan hatip sözlü yar.
Dertli derviş edip inletme beni,
Feryadı figanla dinletme beni,
Varılmaz mı sana engin özlü yar?
Coşkun ırmak edip, çağlatma beni,
Kalbim büryan edip, dağlatma beni,
Hasretime çare derman özlü yar.
01.08.2008
Tarık TORUN
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
"Sana, Bana, Ona"
Tarık Torun
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Aşkın Olmasaydı Yanmıştım Ben
'Kendi seyir alanımı gök altında sanmıştım ben
Toprak ve su oyununu kendi dünyam sanmıştım ben'
Muhammed İKBAL
Şu asumanın altında arzı sonsuz sanmıştım ben
Aşk odunun aleviyle aşkı onsuz sanmıştım ben
Nar-ı Beyza’da pişmeden benliğe inanmıştım ben
Uluhiyyet âleminde şeksiz inanmıştım ben
Akideler Kevser iken nefisle yıkanmıştım ben
Gurur libası sabunken o hisle yıkanmıştım ben
Muhabbet yeli eserken yoklukla tıkanmıştım ben
İşaretler bir tek iken çoklukla tıkanmıştım ben
Dünyanın sanal süsüne aldanıp da kanmıştım ben
Faniliğin büyüsüne inanıp da kanmıştım ben
Şükürler olsun ki Rabbim! İmanla inanmıştım ben
Âlem nur dolsun ki, Mevla’m Kuran’la inanmıştım ben
Ey Allah’ım! Daralınca çok adını anmıştım ben
Aldanıp da fani dünyanın çok tadını anmıştım ben
Rabbim! Aşkın olmasaydı, toz dumansız yanmıştım ben
Kulluk beni bulmasaydı, boş imansız yanmıştım ben
Rahmetinle affet Rabbim! Arz kalıcı sanmıştım ben
Gençliğime aldanıp da bu tarz kalıcı sanmıştım ben.
31.07.2008
AY AKAR ÂŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından, Yerüstünden'
Tarık Torun
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Aşkın Semazenleri -II“Hz. Mevlana’nın 737.Vuslat yıldönümü anısına”
Yükselir neyin sesi, yürekte aşk busesi,
Aşkın semazenleri, acaba Belh neresi?
Her dem aşkın haresi, ciğerdedir paresi,
Ateş-i aşka yanmak var mı bunun çaresi?
Uçarken tennuresi, ruhların usaresi,
Ufukların ötesi, yükselen aşk nefesi,
Umut onun hanesi, âşıklar divanesi,
Ateş-i aşka kanmak dönerken pervanesi,
Kürrelerden zerresi, iştiyak semeresi,
Aşkın semazenleri, hu diyen hançeresi,
O aşk düğün gecesi, ölümsüzlük öncesi,
Ruha pervaz vurunca, yücelerin yücesi,
Dirilen dürdanesi, gönülde aşk tanesi,
Açılır gonca gonca, âşıklar mestanesi,
Hamuşan meşalesi, sükûtun şelalesi,
Yayılır burcu burcu, ihtişamın halesi,
Pare pare sinesi, içinde hazinesi,
Ateş-i aşka dönmek, hayatın yegânesi,
Bir gönül bilmecesi, nicelerin nicesi
Aşkın semazenleri, aşk odu neticesi,
Tefekkür ifadesi, zikir onun badesi,
Huşu içinde gökler, yeryüzü seccadesi,
Kâinat amadesi, ibadet iradesi,
Hayata anlam katmak, rütbelerin rütbesi,
Teslimiyet idesi, ilim-hikmet perdesi,
Şafakların arkası, sadakat asudesi,
Gözlerin güzidesi, visal bağı müjdesi,
Canı canana vermek, muhabbetin gözdesi,
Fikriyat akidesi, mefkûre hammaddesi,
Aşkın semazenleri, sevda müşahedesi,
Hoşgörü vecibesi, doğruluk kitabesi,
Evrensellik umdesi, tevazu mertebesi,
Kuşatırken herkesi, cömertlik melekesi,
Ulvilik işareti, başındaki sikkesi,
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İnsanlık felsefesi, düşünce latifesi,
Meleklerin üstünde, yeryüzü halifesi,
Kutlu yolun zümresi, beklenilen cemresi,
Bulut bulut rahmetin, damarlarda katresi,
Evren dili güftesi, gönüllerin bestesi,
Aşkın semazenleri, özlemin güldestesi,
Kudümün ses şulesi, rindin muhkem kalesi,
Mesrur olunca zaman, aşka döner çilesi,
Durmaz gözün didesi, sema aşk abidesi,
“Hamdık, piştik ve yandık”,işte aşkın müjdesi,
Fikrin mücadelesi, duadan kurdelesi,
Hayat okuyan gözler, mesnevi risalesi,
Derinlik numunesi, insan onun öznesi,
Hakikatler içinde, yükseliş karinesi,
Titreşir neyin sesi, gönülde aşk busesi,
Aşkın semazenleri, uhrevi güldestesi,
17.12.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Aşkın Semazenleri
Aşkın semazenleri, nar yakar bedenleri,
Elest bezminden beri, eksilmez sevenleri,
Granitten nefsini toprağa çevirirler.
Muhabbet deryasında dağları devirirler.
Sırça köşklerde değil gönüllerde yaşarlar.
Zamanlar eskitemez, mekânları aşarlar.
Bir ayağı dünyada âlemi dolaşırlar.
Buram buram sevdayla, kalplere ulaşırlar.
Aşkın semazenleri, gezerken Gülşenleri,
Karanlıklara karşı gönülden ruşenleri.
Aşkın semazenleri, bulut açar göklere,
Muhabbet âleminde aşk dokur yüreklere,
Harabat ehli sanma Hakk’ın sarhoşlarını,
Toz dumana çevirir, dağın yokuşlarını,
Hicranın kemendiyle, akıtır yaşlarını,
Visalin umuduna adarlar başlarını,
Çile dergâhlarından bakarken uzaklara,
Ümit ışığı yakar ot bitmez çoraklara,
Aşkın semazenleri, güç verir bileklere,
Huşuyla dönen eller, açılır dileklere,
Aşkın semazenleri, od yakar gözlerinde,
Dönerken dirilmek var nazenin yüzlerinde,
Hamuşan’da güfteler, kalpte sema coşkusu,
Ateşleri yakarken, duyulmaz can korkusu,
Tutuşur pervaneler, yayılır aşk kokusu,
Yükselir neyin sesi ruha cezbe tutkusu,
Gecenin izdüşümü, Şems’in yanık sesidir.
Tevhidin şaşmaz eli ruhların busesidir.
Aşkın semazenleri, gül açar közlerinde,
İhlâsın meşalesi, hep yanar özlerinde.
Aşkın semazenleri, tennure kanatlarla,
Tekbir üstüne tekbir, hu diyen feryatlarla,
Belh’in semalarından Konya ovalarına,
Kanat kanat konulur, gönül yuvalarına,
Deruni kudüm sesi, uzar günbatımına,
Raks eden semazenin kalbinin atımına,
“Gel” dersin, Celalettin âşıklar diyarına,
Gönüllerin sultanı taçsız şehriyarına,
Aşkın Semazenleri, meçhuldeki adlarla,
Sanatın sahibini, yâd eder sanatlarla.
Aşkın Semazenleri, ateş pervanelere,
Şeb-i Arus sarhoşu düğün divanelere,
Hilkatin hikmetiyle, dönerken zerrelere,
Dervişin iştiyakı zerreden kürelere,
Sim kumaş dokuyan ay, doğarken devranlara,
Tespih tanesi yıldız, çaredir hicranlara,
Âşıklık kolay değil, ya sabır ya sefere,
Çile dergâhlarında, döneceksin nefere,
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Aşkın semazenleri, eşit dürdanelere,
Mesnevi pınarından, dolarken hanelere.
05.05.2009
Tarık TORUN
Tarık Torun
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Aşkın Süreyyası
Direncin direnişi sabrın vaveylasında,
Ümidin şafakları inancın en hasında,
Azim yüklü baharlar başarı yaylasında,
Göklerin nur endamı aşkın süreyyasında,
Yaşamanın kudreti sevdanın narasında,
29.07.2011
Tarık Torun
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Aşkına Yandım
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img519.imageshack.us/img519/5358/simsek1lw4.jpg' border='0'
alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img519/simsek1lw4.jpg/1/'><img
src='http://img519.imageshack.us/img519/simsek1lw4.jpg/1/w800.png'
border='0'></a>
Ansızın yüreğim yerinden oynar.
Hayret şimşek şimşek aşkına yandım.
Damarımda fokur fokur kan kaynar.
Gayret yüksek yüksek aşkına yandım.
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img519.imageshack.us/img519/7396/yitiksehir247390824ca64lo6.jpg'
border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img519/yitiksehir247390824ca64lo6.jpg/1/'><img
src='http://img519.imageshack.us/img519/yitiksehir247390824ca64lo6.jpg/1/w500.pn
g' border='0'></a>
Ağlarım mehtaba dönen yüzümle,
Karadağlar erir kanlı gözümle,
Söyle vuslat gelir hangi çözümle?
Hasret tümsek tümsek aşkına yandım.
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img100.imageshack.us/img100/6710/3ab1a08d4f0b5835d0107bfse8.jpg'
border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img100/3ab1a08d4f0b5835d0107bfse8.jpg/1/'><img
src='http://img100.imageshack.us/img100/3ab1a08d4f0b5835d0107bfse8.jpg/1/w485
.png' border='0'></a>
Keremin adı var aşk ruhumuzda,
Aşk çözülmez denklem gizem rumuzda,
Aşk ayakta değil daim omuzda,
Gurbet dirsek dirsek aşkına yandım.
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img100.imageshack.us/img100/190/dunyayaniyorpx4.jpg' border='0'
alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img100/dunyayaniyorpx4.jpg/1/'><img
src='http://img100.imageshack.us/img100/dunyayaniyorpx4.jpg/1/w360.png'
border='0'></a>
İçimde aşk varken oda gerek yok,
Dilimde sen varken tada gerek yok,
Öyle uzak durma yâda gerek yok,
Fıkrat yemek yemek aşkına yandım.
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img519.imageshack.us/img519/4626/hazanmevsimigiden555553dy9.jpg'
border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img519/hazanmevsimigiden555553dy9.jpg/1/'><img
src='http://img519.imageshack.us/img519/hazanmevsimigiden555553dy9.jpg/1/w300
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.png' border='0'></a>
Aşkımın gizemi aşkın esrarı,
Güzelim gözlerin aşkın ikrarı,
Muradım visale aşkın ısrarı,
Şefkat emek emek aşkına yandım
05.10.2008
Taha Tarık TORUN
AY AKAR ÂŞIKLARIN AŞKINA
“Yeraltından, Yerüstünden”
Tarık Torun
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Aşkla Yanmak Sevmektir
Aşkla;
Aşkla;
Aşkla;
Aşkla;
Aşkla;
Aşkla;

yandıkça yanmak, insanlığa varmaktır.
sevdikçe anmak, yaraları sarmaktır.
insanı bilmek, arzı tekrar kurmaktır.
gözyaşı silmek, hazla davul vurmaktır.
kalplere akmak, coşkun akan ırmaktır.
âleme bakmak, esareti kırmaktır.

Yanmak;
Yanmak;
Yanmak;
Yanmak;
Yanmak;
Yanmak;

aşkın narıyla, dağa ferman salmaktır.
yürekten yanıp, deli âşık olmaktır.
yanan ateşte, tekrar aşkla dolmaktır.
sevgi gizini, arayıp da bulmaktır.
gönüle düşüp, orda sonsuz kalmaktır.
O’na kul olup, sevip murat almaktır.

Sevmek,
Sevmek,
Sevmek,
Sevmek,
Sevmek,
Sevmek,

terk edip suyu, çölde susuz kanmaktır.
kutupta yanıp, ekvatorda donmaktır.
terk edip malı, tuza ekmek banmaktır.
O’nun yurduna, yerleşip de konmaktır.
vareden Rabbin, aşkı ile yanmaktır.
yaratan Rabbin, adını çok anmaktır.

31.05.2008
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından,Yerüstünden'
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşkoğrafya Kitaplaştı
I
Fikrimin aşk fitili, göklerin kanadında,
Aşkın semavi rengi, aşkoğrafya adında.
Kırılmayan zamanlar, bulutların burgusu,
Umuttan doğan güneş, âşıkların vurgusu,
Aynaya çıkan renkte kimi görsem aşk sende,
Yabanda açan çiçek, hüzünle büyür bende.
Gecenin kanatları, umut yayar şafağa,
Âşıklar ölmez canım! Hayat verir toprağa.
Çile aşkın bedeli, soyut, somut boyutta,
Hicranın yürek eli, ince hatlı hudutta,
Divane iklimlere, aşk yağar, muğlâk muğlâk,
Yıldızların şavkıyla, geceler parlak parlak,
Tarihin izdüşümü, âşıkların elinde,
Dağı dize getiren, aşk iklimi yelinde,
Karanlığa akan ses, kırılır şimşek şimşek,
Aşığın gönül tahtı, kurulur yüksek yüksek,
Masumiyet makamı, zekânın zekâtında,
Çölleri geçen rüzgâr, aşığın aşk atında,
Sevdanın deltaları, saklı nehir yâdında,
Hayat üfleyen nefes, aşkoğrafya tadında
15.06.2010
AŞKOĞRAFYA/tarık TORUN
Tarık Torun
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Aşure
Hüzün çöken yürekler her külfete bir nimet
Muharremin onunda Yaradan kılmış hikmet
Hazreti Nuh’tan beri kutlana gelen gündür
Türlü türlü lezzetle artıkça bol bereket
Bir hikmetin elinden ne de güzel aşure
Bakışın şehla şehla gözlerindeki şule
Bir tövbenin kabulü güzel bayram havası
Âdem ile Havva’nın değişti bak dünyası
Nice farklı durumlar oluştu bu âlemde
Doğdu Musa ve İsa Yunus’unsa deryası
Kerbelanın bağrında pişiyorken aşure
Yiğidin efendisi ol Hüseyin menşure
Eyyup’e şifa veren yeri göğü Yaratan
Dünyayı tezyin edip, al ipekten donatan
Üstün varlık insanı sınavlardan geçiren
Sual olmaz hikmetten sevgin gönülde atan
Mutluluk düğümünde muhabbettir aşure
Şükredilen nimete vadedilen bir süre
23.10.2015
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Ateş
I
Ezeli ervahında ateş düştü gönüle
Goncalaştı hasretle dönüştü kızıl güle
Ateş-i aşk olunca feryat oldu bülbüle
Bir pervane misali
Döner durur emsali
Ateş-i aşka yanan
Güneş sunan her hali
II
Ruhundaki özlemden yüreğindeki ateş
Bir merhale sunarken gözlerindeki güneş
Ay ve yıldız kıskanır olurlar güne kardeş
Kalbindeki her sancı
Sen yolcuysan o hancı
Ateş-i aşkın yoksa
Olur, sana yabancı
III
Bir sevdanın harıyla ateşte açan çiçek
İbrahim’i meşale inancın kadar gerçek
Narı nura çeviren gül açar öbek öbek
Her volkanı patlatır
Kabuğunu çatlatır
İçindeki ateşten
Semayı aydınlatır
IV
Bir Mecusi bakışı üstünde ateşgede
Hakikatın közleri emrindeki amede
Külünden diril anka kaf dağına gitmede
Ateş dilli ejderha
Çöl ortasında vaha
Her geceyi katleden
Şafaklardan sabaha
V
Bir avuç ateş dansı gözlerde kıvılcımlar
Ateş yalayan nehir içindeki kıvrımlar
Mor alevli göklerden uzayan o adımlar
Ateş böceği şamdan
Ufka akan akşamdan
Kan rengi bulutlarla
Beslenirken yaşamdan
VI
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Gül ateş kırmızısı cehennemi çilegah
Keşke toprak olsaydık nedamet içinde vah!
Hükmünden sual olmaz kün fe yekün padişah
Ateş hattı intihar
Dumanı eyler izhar
Yüreği yanan temmuz
Hazana açar rüzgar
VII
Ateş düştüğü yerde dalga dalga çökerken
Gün doğundan yükselip sabahlar ondan erken
Bir ateş aydınlığı yere Bismillah derken
Sarı soba göklerde
Isısı yüreklerde
Giyilen gömlek gibi
Verilen emeklerde
10.07.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarık Torun
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& Coğrafya

Ateşte Açan Güller
Bir hançer bölüyorken en karanlık geceyi
Tefekkür ehli derviş hedeflemiş yüceyi
Süvarisiz şahlanan görmelisin atları
Gökler ateşine mi erişmek muratları
Kara baykuş ötüyor gece karanlığına
Nurani ışık iner kalbin sahanlığına
Yağmur yağar sırtlara derede kuşlar üşür
Bir ağaç duldasında sığınaklar bölüşür
Gönüller yararaktan vuslata kavuşur mu?
Özlemin gizli eli gözlerden savuşur mu?
Ateşte açan güller bir derviş üflemesi
Bir avuç ateş dansı sularla öflemesi
Fikirler narda pisti aydınlığını yaydı
Muradı olan derviş muradıyla olaydı
Bülbülü hayvan sanma o ötüşüyle yandı
Ateşte açan güller güle bülbül inandı.
21.04.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Atışlar Serbest
Aşıkı, maşukuna hayali köşkler kuruyordu.
Atışlar serbest her şeye yalanını vuruyordu.
13.11.2007
Tarık TORUN
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana. Ona'
Tarık Torun
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Ati
Muhtemelen doğacak, hülyalı bir deli kız,
Geleceğe kurgulu, hayale ivmeli hız,
11.05.2011
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Atları Kanatlı
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img81.imageshack.us/img81/2977/warp115aqqb2.jpg' border='0'
alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img81/warp115aqqb2.jpg/1/'><img
src='http://img81.imageshack.us/img81/warp115aqqb2.jpg/1/w376.png'
border='0'></a>
Yüce dağlarım yüce
Bilinmez halim nice
Aşka düştüm düşeli
Gezerim gündüz gece
Herkes bir âlemdedir
Âşıklar elemdedir
Şu dağların güzeli
Sevilecek demdedir
Elem bende dert bende
Unutma çözüm sende
Ah ben perişan oldum
Sen bırakıp gidende
Dereler derin akar
Âşıklar aşkla bakar
Sevgilinin bakışı
Aşığı bin yıl yakar
Âşıklar feryatlıdır
Aşk badesi tatlıdır
Öyle hızlı yaşar ki,
Atları kanatlıdır
21.02.1999
Tarık Torun
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Atlastan Taşan Ağrı
<p align='center'><font face='Monotype Corsiva'><strong><font color='red'><font
size=+2>“Ahmet Muhip Dıranas’ın anısına”
Kalbi ateşle dolu, başı duvaklı Ağrı,
Dünyaya direk olup, tam korunaklı Ağrı,
Ufku nura bürünmüş, rüzgâr bayraklı Ağrı,
Cevahir taşlarıyla, halı topraklı Ağrı,
Ömrü tarihten uzun, ah! Yaşı saklı Ağrı,
Arza tepeden bakan, bizden meraklı Ağrı,
Küp kıran sularıyla, buzlu sulaklı Ağrı,
Kalbi ateşle dolu, başı duvaklı Ağrı,
Atlastan taşan Ağrı,
Göğe ulaşan Ağrı.
Everest’in kardeşi, Kafdağı’nın soyundan,
İçenler mutlu olur, karlı buzlu suyundan,
İhtişamını almış, ecdadımın huyundan,
Gölgesi muhteşemdir, dik uzanan boyundan,
Gözyaşları ırmaktır, aşkın coğrafyasından,
Üstü elvan çiçekli, nimetler sofrasından,
Ağrı’nın eteğinden, kuşlar gelir oyundan,
Everest’in kardeşi, Kafdağı’nın soyundan,
Atlastan taşan Ağrı,
Kuşlarla koşan Ağrı.
Nuh-i Nebi’de mihman, gemiyle kutlu Ağrı,
İslam coğrafyasında, gururlu, mutlu Ağrı,
Yaz, bahar olunca da, çiçekli otlu Ağrı,
Türkün coğrafyasında, neşeli yurtlu Ağrı,
Yüceleşip göklerde, kara bulutlu Ağrı,
Kerem’li yüreklerde, Aslı umutlu Ağrı,
Yabani hayvanata, yuvalı kurtlu Ağrı,
Nuh-i Nebi’de mihman, gemiyle kutlu Ağrı,
Atlastan taşan Ağrı,
Aşkla dolaşan Ağrı.
Karşısında göz kırpar, İshak Paşa Sarayı,
Eteklerinde oynar koyun kuzu halayı,
Güneşin ilk şulesi, Karaköse’de ayı,
Dağcılar için Ağrı, ihtiraslı balayı,
Geceleri bekçidir, korur Iğdır ovayı,
Astım illeti olan, al burada havayı,
Ağrı kıyama durmuş, eder kutlu duayı,
Karşısında göz kırpar, İshak Paşa Sarayı,
Atlastan taşan Ağrı,
Sarayı aşan Ağrı.
Ak başında al bayrak, ne de şanlıdır Ağrı,
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İhtiyarlık yakışmaz, delikanlıdır Ağrı,
Etrafı şehit dolu, kutsal kanlıdır Ağrı,
Kim demiş dağlar ölü, yaşar canlıdır Ağrı,
Saat burada durur, yok zamanlıdır Ağrı,
Kurda kuşa yuvadır, çok vicdanlıdır Ağrı,
Başında efkârı var, sis dumanlıdır Ağrı,
Ak başında al bayrak, ne de şanlıdır Ağrı,
Atlastan taşan Ağrı,
Dumanla şaşan Ağrı.
Aras’ın nağmesiyle, ninni söyler rüzgârı,
Kristal tanesiyle, elmastan parlak karı,
Mecnun’a beste yapar, hiç bitmez ah-u zarı,
Zirvelere taht kurmuş, gözü bakar yukarı,
Bazen canı sıkılır, rüzgâr olur efkârı,
Dağların sultanıdır, çeker başı katarı,
Volkanik harekette, oynar Ağrı baş barı,
Aras’ın nağmesiyle, ninni söyler rüzgârı,
Atlastan taşan Ağrı,
Halayla coşan Ağrı.
27.12.2008
Tarık TORUN
Tarık Torun
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Atlılar Ey Atlılar!
“Mekke’nin Fethine Doğru”
Kutlu beldeye doğru ilahi bir emirle
Yerler gökler inledi gürz mızrak ve demirle
Uyanıp dirilişle gündoğmadan fecirle
Atlılar ey atlılar!
Komutan komutanı verince işareti
Hiç yerinde durur mu onun sadık ümmeti
Gökler şahit oldu ki Rabbin büyük hikmeti
Atlılar ey atlılar!
Güneşten kanatlılar
Çağlarüstü sevdayla adalet ve barışa
Nefsi öteleyerek başlayınca yarışa
Yerden kat kat yükselip meleklerle yarışa
Atlılar ey atlılar!
Duadan feryatlılar
Sonsuzluğun yolunda nur yüklü semalardan
Çölü gülistan eden yıkılmaz sevdalardan
Muhabbetin ordusu aşk sunan deryalardan
Atlılar ey atlılar!
Cennetten kat katlılar
Sevinin Mekke halkı sancaklarda barış var
Huzur çiçekleriyle açacak kutlu bahar
Tekbirin nidasıyla size esen o rüzgâr
Atlılar ey atlılar!
Duadan kanatlılar
01.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Avareyim Avare
Gezerim gündüz gece, beynin tam bir bilmece.
Derdim dağlardan yüce, avareyim avare,
Avareysem sana ne?
Başaksından bana ne? Devam eder anane,
Burnun sokma sana ne? Derdim var pare pare,
Avareyim avare,
Boştur cebimde kese, şükrederim nefese,
Selam olsun herkese, avareyim avare,
Avareysem sana ne?
Umurumda mı köşe? Uzanırım güneşe,
Hele bakın bu işe, biçareyim biçare,
Avareyim avare,
İhtiyacım yok eşe, muhtacım üçe beşe,
Doyamam ki az neşe, avareyim avare,
Avareysen sana ne?
Gönlümü sere sere, yedi bitirdi fare,
Soktu beni bu hale, imdadım çare çare,
Avareyim avare,
Yazık oldu pedere, sırt çevirdim kedere,
Boyun eğdim kadere, avareyim avare,
Avareysem sana ne?
Serilirim her yere, giderim uzak şehre,
Boşuna akan dere, al götür yâre yâre,
Avareyim avare,
Yaramazım bin kere, zehir oldum şekere,
Çomak soktum tekere, avareyim avare,
Avareysem sana ne?
Boş gezene boş kefe, kaldırımlarda efe,
Vururum defe defe, aşk ile nare nare,
Avareyim avare,
Dertlerim tane tane, düşer tene bedene,
Korkma sende desene, avareyim avare,
Avareysem sana ne?
14.07.2008
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Avni
Peygamber övgüsüne mazhar olan komutan,
İstanbul’un bağrında nurlar içinde yatan,
Ey muzaffer atamız biz evlad-ı fatihan,
Ebediyete kadar minnettardır sana vatan
Firdevs cenneti sana olsun ebedi mekân,
Peygambere komşu ol şair Avni komutan
…
03.05.2014
Tarık Torun
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Avrasya'nın Bir İncisi
Benim memleketim Avrasya’nın bir incisi,
Konumu ve iklimi dünyanın birincisi
Bulursunuz misafirperver Müslüman Türk’ü,
Poyraz şiir söyler, Kızılırmak, Fırat türkü.
Uygarlık yolunda birleştirir, garpla şarkı
Dereler ninni akar, Van Gölü ise şarkı
Ülkemin altı üstü dolu tarihi eser
Rüzgar Çanakkale’de şehit nefesi eser
Benim memleketim Avrasya’nın bir incisi,
Ovası ve yaylası dünyanın birincisi
Benim memleketim anayurdum Anadolu
Yiğitleri doğurup büyüten ana dolu
Sonbaharda bağlar som altın sarısı gazel
Dağlar destan yazar, platolar ise gazel
Bal akar pınarımız, ayva nar dolu bağlar
İnsanımız kendi yarasını kendi bağlar
Dik ve derin olur vadilerimiz yarımız
Dünyaya bedel olur bir tekimiz yarımız
Benim memleketim Avrasya’nın bir incisi,
Dağları ve gölleri dünyanın birincisi
Sıra sıra uzanır ak dağlar kara dağlar
Memleketime kem gözler yüreğimi dağlar
Kutsal sayılır ekmek, emek, bayrak ve Kur’an
Ufuklarda yaşar temelini sağlam kuran
Memleketimiz için sevincimiz, yaşımız
Milyonlarca yılda geçse genç kalır yaşımız
Yollarımız uzanır Edirne’den ta Van’a
Ezanlar yükselir minarelerden tavana
Benim memleketim Avrasya’nın bir incisi,
Tarihi coğrafyası dünyanın birincisi
Her köşesi cennet, fıkır fıkır olur içim
Doldurun ab-ı hayat olan suyundan içim
Burda yetişti padişahlar, hakanlar, hanlar
Yaptılar camiler, köprüler, hamamlar, hanlar
Buğdayınla un yaptın, ırmağınla yoğurdun
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Dünyada bir numara oldu senin yoğurdun
Sınırımızın bedeli şehitlerin kanı
Burası arzın cenneti bu da bizde kanı
Benim memleketim Avrasya’nın bir incisi,
Flora, faunası dünyanın birincisi
Huzurun bedeli nöbet binlerce erin
Kavak yellerinin altında huzura erin
Yurdumun bağlarında dağlarında açar gül
Ey bu yurdun insanı! Ağlamak yakışmaz gül!
Yaylalarımızda rüzgarla yarışır kırat
Miskinlik sana yakışmaz delikanlım kır at
Adalar, Musul, Kerkük yok içimizde kanar
Yurdumun suyundan içenler bir ömür kanar
Benim memleketim Avrasya’nın bir incisi,
İnsanı ve doğası dünyanın birincisi
23.07.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Avrupa
“Yard. Doç. Dr. Fazlı SOLMAZ Hocamın Aziz Ruhuna İthaf Olunur.”
Bin aşığa sevgili mermer yürekli kadın,
Tarihin başlangıcı tarihten eski adın,
Doğu’da Urallardan Atlantik’e uzanmış
Akdeniz’in güneşi güneyinde yıkanmış
Kuzey Buz Deniz’inde kutuplara dayanmış,
Batı’nın batısında Atlantik dalgalanmış,
Medeniyet meşalen teknoloji ateşin,
Greenwich başlangıcın meridyenler güneşin
Tuna kıyılarında çınlarken serenadın,
Alplerin eteğinde sevda açar muradın.
Güneşin battığı yer uzanır boydan boya
Atlas okyanusunca ay vurur derin suya
Buğday başaklı bakış Fransız ovaları
Yeşilin bin bir tonu Apenin yaylaları
Bir sonsuzluk denklemi İsviçre göllerinde
Hukukun üstünlüğü Roma’nın dillerinde
Adriyatik kıyısı girinti çıkıntıyla
İngiltere ısınır Golf Stream akıntıyla
Alplerin gölgeleri sonsuzluk mavi rüya
İspanya Masetası bozkır çiçekli hülya
En yüksek noktasıdır Mont Blance Tepesi
Uzanır boydan boya Volga’nın içli sesi
Fransa üzüm bağı asmalar sallanırken
İsviçre göllerinde turnalar yollanırken
Ren ırmağı boyunca bulutlar bulanınca
Her içli bestesiyle Mozart adın anınca
Güneş batmayan ülke İngiltere gökleri
Okyanusal iklimle ısıtır yürekleri
İçini boşaltırken Etna’nın gürlemesi
Yayılırken Alplerde kuzunun melemesi
Anadolu’ya benzer İber Yarımadası
Balkanlar boydan boya uzar Macar Ovası
Avrupa tarih boyu buluşların odağı
Akdeniz kıyıları mümbit kıta toprağı
Serince İskandinav sessizce ülkeleri
Müreffeh yaşıyorken eşitlik ilkeleri
Dalmaçya kıyıları benek benek adalar
Batı Avrupa gel-git haliçlere ay dalar
Sanayinin motoru Alman Rhur Havzası
Alpinizm merkezi Avusturya yaylası
Her göçmenin gönlünde Avrupa renk kıtası
Ekonominin beyni her ülkenin hülyası
Bir martı kanadıyla Kuzey Buz Deniz’inden
Manş Tüneli boyunca okyanusun izinden
Refah yaşam biçimi yüksek lüks kalitesi
Eğitim, sağlık, bilim kıtaların gözdesi
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Hayata şekil veren insanın coğrafyası
Çalışkan ve uyanık kişilerin dünyası
Rönesans, Reform, Roma devrim yarımadası
Her kim ne derse desin dünyanın tam ortası
18.01.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Ay Altında Yakamoz
Anaforlaşır derya kıyıyı öper deniz,
Hikmete ram olunca aşka düşer bendeniz.
Asumanın altında pırıltı saçar deniz.
Geceler aydınlığa aralanan perdeniz,
Ay altında yakamoz kıyıyı öper deniz.
Ay semada göz kırpar yıldızlar çiçek saçar.
Raks eder deli deniz yakamozlar el açar.
Uyanınca martılar mehtaba doğru uçar.
Çok yavaş çek kayıkçı sonra bu tılsım kaçar.
Ay altında yakamoz yıldızlar çiçek saçar.
Sahilde gezen âşık döner denize bakar.
Renk cümbüşü içinde o da aşk odu yakar.
Gönlünü büryan eder yakamozdan taç takar.
Kanatlanan ruhuyla gönüle doğru akar.
Ay altında yakamoz döner denize bakar.
Asude âlemlerde sevgiye akar zaman,
Sevgi kalplere iner düşmana verir derman.
Yakamozlar aşk kokar dinlemez gönül ferman.
Hayatın aynasında bakışlar olur yaman.
Ay altında yakamoz sevgiye akar zaman.
Hayatın denkleminde aşk kokan bir hakikat.
Yakamozlar içinde sevgi olur mükâfat.
Geceler uzar gider uyanır tüm mahlûkat,
Coşmuş deli yürekler sevgi içinde kat kat.
Ay altında yakamoz aşk kokan bir hakikat.
21.08.2008
Taha Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından,Yerüstünden'
Tarık Torun
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Ay Balam!
Hicranınla aylar olmakta asır.
İnleyen kalbimde oluştu nasır.
Vuslatın simurgun al kanadında,
Burdadır marifet işte büyük sır.
Çok beklettin yakında gel ay balam!
Menekşeler takında gel ay balam!
Haydi! Bir yol kuşlar gibi uçta gel.
Semaya al yeşil kanat açta gel.
Bırak! Şu dünyanın bitmez derdini,
Nefs-i emmareden kurtul, kaçta gel.
Kalp teklettin yakında gel ay balam!
Aşkımızla akında gel ay balam!
Melalinle kanım akmaz donmakta,
Elemler gelip de bana konmakta,
Hülyamızı kemiren kör yarasalar,
Hasretinle beslenip toptan kanmakta.
Yol gözlettin yakında gel ay balam!
Etrafına bakında gel ay balam!
Coşkun akan nehir gibi taşta gel.
Sakın geç kalma genç olan yaşta gel.
Kara dağlar sana engel olursa,
Aşkla zirvesinden uçup, aşta gel.
Çok özlettin yakında gel ay balam!
Gözlerini sakında gel ay balam!
22.05.2008
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Ay Çocuk
<p align='center'><font face='Monotype Corsiva'><strong><font
color='magenta'><font size=+2>
Duvara tırmanacaksın, ay çocuk!
Etrafı batırdın mucuk mucuk,
Uslu dur yaramazlık yapmazsan,
Sana alırım kırmızı gocuk,
Pek sevimli bakıyorsun küçük,
Verir misin bana bir öpücük?
Umurunda olur mu ki dünya,
Susuz götürürsün bizi suya,
Çeksin sıkıntıyı annen baban,
Her şey senin için tatlı rüya,
Pek sevimli bakıyorsun zalim,
İlerde olursun belki âlim,
Ay çocuk! Tek ayağınla hopla,
Evin içinde oynarsın topla,
Boş ver niye düşüneceksin ki,
Keyfini bozma sen hopla zıpla,
Pek sevimli bakıyorsun köpek,
Gel seni yanaklarından öpek,
Ay yaramazım evin gülüsün,
Karga sesliysen de bülbülüsün,
Ne kadar hızlı koşarsın sanki
Hazret-i Ali’nin düldülüsün.
Pek sevimli bakıyorsun övek.
Gel gel doyuncaya kadar sevek.
31.12.2006
ALİZELER
-Doğudan,Batıdan,Ortadoğu’danTarık Torun
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Ay Dolunay Sevgilim
Ay dolunay sevgilim yerden sana bakarım.
Mehtaplı gecelerde sana türkü yakarım.
Semayla raks edince coşar sana akarım.
Kabaran derya gibi çanağımdan çıkarım.
Önüme dağlar dursa merkezinden yıkarım.
Ay dolunay sevgilim yerden sana bakarım.
Ay dolunay olunca, ben med cezir olurum.
Sen şehr-i yar olunca ben de vezir olurum.
Şulen kalbe düşünce ben de yanar dururum.
Kalbimdeki kamerle küt küt aşka vururum.
Yad eller alsa seni gelir seni bulurum..
Ay dolunay olunca ben med cezir olurum.
Ay dolunay ay yüzlüm buluta saklanırım.
Aşkın akar ruhuma yıkanır aklanırım.
Halelerle yıkanıp tertemiz paklanırım.
Yerim aşk kurşununu kalbimden oklanırım.
Sakın gözden kaybolma sonra meraklanırım.
Ay dolunay ay yüzlüm buluta saklanırım.
Ay dolunay sevgilim el ele tutuşalım.
Yıldızlardan taç takıp mutluluğa koşalım.
Gidelim buralardan kara dağlar aşalım.
Akalım gönüllere coştukça da coşalım.
Geceye güfte yapıp türkülerle atışalım.
Ay dolunay sevgilim el ele tutuşalım.
Ay dolunay olunca ağaçlar dizi dizi,
Yayılır arza iner sulara vurur izi.
Gülşendeki güllerle kokusu bulur bizi.
Aşk adını alınca imgeler olur gizi.
Aman ha aldanmayın sonra bak yakar sizi.
Ay dolunay olunca ağaçlar dizi dizi.
Ay dolunay ay yüzlüm gökte nurdan daire.
Duygusuz kalamazsın ilham alan şaire.
Hele bir gel sen de coş sözler döner şiire.
Kanatlanıp uçarsın hayallere fikire.
Dağ, taş, ova aşarsın şehirlerden şehire.
Ay dolunay ay yüzlüm gökte nurdan daire.
Ay dolunay sevgilim gümüş tepsi göklerde.
İnsan ümitle yaşar gönül hep yükseklerde.
Yıldızlar şerha şerha şulesi çiçeklerde.
Bülbülün nazı sinmiş aşk kokan yüreklerde.
İnsana hayat veren dualı dileklerde.
Ay dolunay sevgilim gümüş tepsi göklerde.
30.12.2008
Tarık Torun
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Ay Düşer Feryadıma
Anarlar mı adımı aşka düştüm düşeli,
Her aşkın serencamı çilelerle düşeli,
En içli hüzünlerin yürek yakar bir zaman,
Değme yarama doktor derttir aşkıma derman,
Âşıklar kervanının ne ilki ne sonuyum
Birçok âşık efsane bense gerçek konuyum,
Her geçen ömürdendir dur durak bilmez zaman,
İçten yanar ateşim dışımı sarmaz duman
Bir haykırsam yollara giden yolcu döner mi?
Aşkın hançeresinde yaktığın kor söner mi?
Yalnızlık akşamında hüzün çöker yâdıma
Geceler karardıkça ay düşer feryadıma,
Aşka düştüm düşeli anarlar mı adımı?
Her aşkın serencamı zehirden bal tadı mı?
20.08.2012
Tarık Torun
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Ay Vurur
Gece pencereme ay vurur.
Sevgi olmasa kalbim durur.
Rabbim mazlum âşıkları korur.
Çilesiz sevgi büyümez kurur,
Ay vurur, ay vurur cemaline,
Sevgim ulaşır kemaline,
Ay vurur, ay vurur temeline
Sevgim ulaşır emeline
Aya bak, aya bak dönde aya aya bak,
Mehtaplı olduğu yönde aya bak,
Ne zannettin canım sende aya bak,
Her gece ayı gör sende aya bak
Ay vurur, ay vurur cemaline,
Sevgim ulaşır kemaline,
Ay vurur, ay vurur temeline
Sevgim ulaşır emeline
Dolunay bir yana sen bir yana,
Sevgim bir gün ulaşacak sana,
Ay gide gele semayı dolana,
Çare bulunmaz âşık olana,
Ay vurur, ay vurur cemaline,
Sevgim ulaşır kemaline,
Ay vurur, ay vurur temeline
Sevgim ulaşır emeline
Aya bak, aya bak ay güzel,
Yoktur eşin senin ay güzel,
Sevgi için gerilen yay güzel,
Sevgimizi âleme yay güzel
,
Ay vurur, ay vurur cemaline,
Sevgim ulaşır kemaline,
Ay vurur, ay vurur temeline
Sevgim ulaşır emeline
01.08.1996
Tarık Torun
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Aynadaki Hakikat
I
Puslanmamış hakikat yansır mı aynalara?
Bilmem hangi marifet konmuş loş rüyalara
Turkuaz taneleri ışıldar asırlara
Söyle ey zalim ayna! Aşk kalmaz mı sırlara?
Pembe bir düş elinde geceler yüreğimde
Yerinde durmaz atar deli kan bileğimde
Gözyaşım bir şelale aynalarda buğusu
Bu öyle bir elem ki tarif olmaz duygusu
II
Çıplak bir yamaç gibi yüzü yansıtan anlık
Sırlanmış arkasıyla çevrem ondan karanlık
Günlerimi yansıtan o camdan bakışların
Bilmem hangi renklerle donanmış nakışların?
Çoğu zaman dermansız geçip giden kara gün
Az önce yaşadığım şimdi ise oldu dün
Bakışlarım delice yansıması aynada
Korkarım ki hakikat düşlenmemiş rüyada
III
Düşlerimin mavisi yansır her aydınlıkta
Ayna şehla bakışlı içinde kadınlıkta
Dudaklara üfleyen gizemli bir fısıltı
Bu tılsımı bozmasın uzaklardan şırıltı
Akıl duygu arası aynada can sıkıntı
Gözlerine yansıyan ışıldayan parıltı
Belki sana yansıyan aydaki hakikat
Sırlanmış arkasıyla yüklenmiş derdi kat kat
21.02.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Aynalar 1 Giriş
Eyvah! Gitti gençliğim koşarken hülyalarda,
Her hayali aradım sırlanmış aynalarda,
Seni bana yansıttı gizemli dünyalarda,
Beni sana ağlattı sen yoksun aynalarda,
Ben günleri sayarken üçer beşer atladı.
Kırışıklar başladı aynalar mı çatladı?
Gündüzlerim kısaldı geceleri katladı,
Ruhun çalkantısıyla aynalar mı patladı?
Her bakışın altında hüzün dolar yüzüme,
Dünyam mı sisle kaplı? Aynalar sis yüzüme,
Hicranın kanlı eli saplanırken özüme,
Kapkaranlık dünyamda aynalar gündüzüme,
Yakut gölgesi düşen, aksı yansır aynada,
Hakikatin çemberi, dönerken bir rüyada,
Aynalar sırla kaplı, elips çizen dünyada,
Marifetin elleri, sır sana da, bana da.
Aya tutulan ayna güneşten bir tebessüm,
Gökler gökler içinde bakışların kördüğüm,
Her aynada sen varsın arkasından gördüğüm,
Gecenin gizemi mi aynalara sürdüğüm?
Aynaya her baktıkça gördüğümde sen varsın,
Hayallerden bir demet gözlerinle duyarsın,
Hasretinle iç içe kara güler sayarsın,
Her baktıkça aynaya ayna seni uyarsın.
05.10.2013
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Aynalarda Arınış
Baharın umuduyla aynalarda arınış
Sihirli gündönümü gözlerinde yıkanış
Firuze bir efsane hayatta tatlı bakış
Biz aynada doğarız ayna bizden ayrılış
Hayatın endazesi aynadaki son nakış
Kırılgan alemlere ayna ile her akış
Hayalin yansıması ayna ritminde duruş
Aynaya yansır gurbet kalpte her lahza vuruş
Sureti uçurumlar bir hikmete boyanış
Beşerin feryadıyla yansımayla uyanış
İçindeki yangını gül alevlere veriş
Bir bulut katmanında rüzgarlarla diriliş
Gözünle veda etme aşk aynada kırılış
Bir ceylan ürkekliği ruhlardaki arınış
Arzunun ateşiyle ayna yürekte yanış
Hicran dağından kopup vuslat bağına varış
Hercaice gözlerin aynada seni anış
Arştan rahmet yağarken gel aynada arınış
Sen ey şehla bakışlı içi dışı bir derviş
Aynalar hasretinle bekleyerek göyermiş
Işık kentinin gözü muştusu göğe vermiş
Sitemkar bakışların aynalarda kadermiş
Yazılan her efkarın aynaya resmedilmiş
Sufiler diyarına çilelerle gidilmiş
Yıldızların şavkıyla tefekkürle bir gülüş
Kainat ötesine aşk hızıyla süzülüş
Nefsi emmarelerden aynalarda arınış
O'nun aşkına tutkun o aşk oduyla yanış
22.02.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Aynaya Yansıyan Aşk
Bin vatan kalbi atar, derin kara göklerde.
Nice güneşler doğar, sevdalı yüreklerde.
Bu gece bulutlarda güneş uykuya yatmış,
Gümüş tepsi dolunay ona bir buse atmış,
Düşlerin yamacında denizler tempo tutmuş,
Sonsuzluk sarmalında zaman denklemi yutmuş,
Seslerin karmaşası yansırken ormanlara,
Kuşların cıvıltısı bestedir çobanlara,
Başı buluta yaslı elleri denizlerde,
Rüzgârın nağmesiyle kokusu genizlerde,
Leyleklerin mekânı duman gözlü bacalar,
Karanlık gecelerde kalp ürperir bocalar.
Uzakta kayboluşlar gölgeleri hançerler,
Maveradan çığlıkla ummanları içerler.
Şafaklar söktüğünde acılar tükenir mi?
Kayıp giden yıldızlar şuleyle yüklenir mi?
Birazcık gün ışığı ruhlara iksir sunar.
Gökten yağmur damlası gül bahçesine konar.
Göklerin esintisi, bulutları perdeler,
Bin vatan kalbi atar, umutları tazeler.
Sabahın şebnemiyle elbet güneş uyanır.
Kızıl fırtına diner, kor bahara dayanır.
Aynaya yansıyan aşk gözde derinden kaynar.
Gülümseyen canavar sonra fikrinle oynar.
Uçurumun dibinde gerçeğe olmaz maske,
Amaçsız bir yaşamda acılardan bir fiske,
Efkârlı havalarda mahlûkat bir ah çeker.
Hüznün kara bulutu gelip yüreğe çöker.
Sonbahar yaprakları denize erken düşer.
Izdırap çemberiyle insan dönerken pişer.
Şekilsiz sessizlikler, yankılanır mezarda,
Fırtına dilli yaban ağlıyorken hazarda,
Hayalin kıvılcımı uyanır uykusundan,
Fışkırır uğultular kaygının kuyusundan,
Gizli mağaraları arayıp bulan şair,
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Gül diyalektiğinde kalp pusulası mahir.
Gönül coğrafyasının ilme yanan ışığı,
Kalbinde vatan saklı Anadolu aşığı,
Göğüs kemiklerinin kabaran sevdaları,
Yokluğun karanlığı yırtıyor ferdaları,
Diriliş orduları ruhlarda katar katar,
Her yiğidin gönlünde bin vatan kalbi atar.
09.10.2009/ANKARA
Tarık TORUN
Tarık Torun
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Aysbergin Kenarında
Aysbergin arasında,
Bir balina ne yapar?
Kaşların karasında,
Gözyaşı apar apar.
Aysbergin kenarında,
Bir balina darda mı?
Hem bugün hem yarında,
Şu dünyanın varında.
Aysbergin etrafında,
Bir yavrucuk balina,
Dalgalar tarafında,
Ah! Salına salına.
Aysbergin en üstünde,
Garip kalmış balina,
Bak, küstünse küstün de,
Tutun söğüt dalına.
Aysbergin en altında,
Bir zavallı balina,
Arı peteğin katında,
Lezzet katar balına.
12.12.2006
--ALİZELER(Doğudan,Batıdan,Ortadoğu'dan) -Tarık Torun
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Az Kaldı Can Birazdan Gün Doğacak Umuttan
Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı"
Erdem BAYAZIT
İnanmışlar çağının yılmaz mücahidine
Sabır yüklü toprağın Maraş'lı yiğidine
Gün geldi arz uyanır! O Müslüman azminden
Güneş ufka dayanır nur inen görkeminden
Toprağa düştü tohum yürekte mayalandı
Uyuyan dev umutlar serapla oyalandı
Dirildi köklerinden çalkalanan sokaklar
Orman yüreklerinden kaçışırken korkaklar
Gönlü gök gibi engin zikir döken dudaklar
O resulun izinden teyemmümlü topraklar
Usul usul inerken bir yağmur serinliği
Erdem ruha sinerken bir şiir derinliği
Bir yol gider buradan öteler ötesine
Bir gün gelir uyarsın yüreğinin sesine
Ölümsüzlüğü tadan neylesin hayat seni
Boşa gitmesin çaban ruh aşıla bedeni
Bir mızrak boylu güneş yüzümüze vurunca
Sabır yüklenen kervan gelip bize durunca
Sarı sümbül dökülen ulu doruklu dağlar
Mefkureye rotalı içinden nehir çağlar
Hicret burcundan vefa dökülür gönlümüze
Alkaranfil hasretle kızaran gülümüze
Kuş yağmuru boşalır derinden derinlere
Uzar gider göklere serviler serinlere
Önden gidenler akar bu sevdanın aşkına
Bir menzil ki dönülmez karışırsan taşkına
"Ülkemin insanına" yakışır güzel bahar
Diriliş nesli için ruha essin o rüzgar
05.07.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Babamın Traktörü
Bir fırtına misali dağları inletirdi
Uzaklardan yakına sesini dinletirdi
Bulutlarla yarışan o kara dumanıyla
Tarlaya sınır çizen derice kotanıyla
Tır tır beste yapıyor sesinin ahengiyle
Tarlada çiçek gibi o kırmızı rengiyle
Babamın traktörü ne yaman heybetliydi
Köyün hepsi bir yana hepsinden kıymetliydi
Yolda darda kalmışa hep yardıma koşardı
Dağı taşı geçince dere tepe coşardı
Taşıdığı yüküyle on adama bedeldi
Babamın nazarında o ayak tutan eldi
Bazen o nazlanırdı çalışmaya sabahla
Umutla çevrilirdi kontağı Bismillah’la
Babamın traktörü evcimen emektardı
Kırdan gibi güçlüydü ah! Ne günleri vardı
Ne babam ne traktör şimdi bir rüya oldu
Hayali gözlerimde renkleri bile soldu
Babamın traktörü şimdi hangi ellerde
Babam asıl dünyada duasıysa dillerde
27.03.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Babamız
Babaların kalbi aşkla doludur.
Hata yapsa da Allah kuludur.
Onu sevmek rabbimizin yoludur.
Babamız bizlere canını verir.
Babamız bizlere kanını verir.
Babamız bizlere şanını verir.
Ona karşı isyankâr olamayız.
Onsuz asla mutluluk bulamayız.
Tövbe onun ahını alamayız.
Babamız bizlere canını verir.
Babamız bizlere kanını verir.
Babamız bizlere şanını verir.
Rabbim ona uzun ömürler versin.
Babam ruhumda gözlerimde fersin.
Babam en yüce makamlara ersin.
Babamız bizlere canını verir.
Babamız bizlere kanını verir.
Babamız bizlere şanını verir.
Onun hayatta olması bize yeter.
Onun yokluğu ölümden beter.
Yuvamızda onun dumanı tüter.
Babamız bizlere canını verir.
Babamız bizlere kanını verir.
Babamız bizlere şanını verir.
O benim babam kimseye laf söyletmem.
Onun adıyla hiç kimseyi eğletmem.
Babamdan gayrisine asla meyletmem.
Babamız bizlere canını verir.
Babamız bizlere kanını verir.
Babamız bizlere şanını verir.
18.11.2006
Tarık Torun
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Bahane
Diril de kalk be miskin! Nedir uyuz duruşun?
Ardı arkası yok ki bahane uyduruşun
27.11.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bahar Doğmak Üzere
Gözün ufka değince bir telaş var kuşlarda
Derenin şırıltısı duyulur yokuşlarda
Gülümseme umudu yayılır bakışlarda
Her sabrın mükafatı bahar gizli kuşlarda
Ya Allah Bismillahla bahar doğmak üzere
Rüzgar hızlı esiyor çiçek bittiği yere
Şu cılız ağaca bak! Ne derin duygularda
Canlı cansız doğada sanma ki uykularda
Bir devinim hareket başlarken sığ sularda
Karanlık can veriyor gün düşen kuyularda
Uyandı tüm varlıklar bahar doğmak üzere
Ormanın bestesiyle şarkı söylerken dere
Kelebek ömrü denmez o doğayla telaşda
Su çıkan kızıl toprak yeşeren kara taşda
Gelin olmaya aday salkım söğüt bu yaşta
Yürüyen tüm mahlukat sıralanmış en başta
Düğün ilan edilmiş bahar doğmak üzere
Davul zurna göklerde Allah mutluluk vere
Bir coğrafyacı gözü değer sanki doğaya
Erken süslenen erik dalmış tatlı hülyaya
İlahi kudret mevlam nizam verir dünyaya
Süslenmiş cennet gibi kapılırız sevdaya
Dağlar çimenli halı bahar doğmak üzere
Yağmurlar Anzer Balı Rabbe şükür bin kere
12.03.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bahar Gelince
Doğa selama durur.
Dalda çamaşır kurur.
Kalbim küt küt vurur.
Güzel bahar gelince,
Uçurtmam hızlı uçar.
Kuşlar kanadın açar.
Çiçekler koku saçar.
Güzel bahar gelince,
Bulutlar yağmur saçar.
Sema kapanıp açar.
Dertler,hüzünler kaçar.
Güzel bahar gelince,
Irmaklar derin akar.
Gökyüzü şimşek çakar.
Gözlerin beni yakar.
Güzel bahar gelince,
Çağlayan olur sular,
Çobanlar kaval çalar.
İçime neşe dolar.
Güzel bahar gelince,
30.04.2000
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bahar Geliyor Bahar
Deniz gözlü martılar, tempo tutmuş göklere,
Kıpır kıpır kainat, gülümseme yüzlerde,
Toprağın derin kalbi, coşuyor yüreklere,
Sonsuzun maviliği, yayılır gündüzlerde,
Billurdan damıtılmış, rayihalar özlerde,
Nazenin edasıyla, sulardan köpüklere,
Bahar geliyor bahar! Tempo tutmuş göklere,
Saba rüzgarı nemi, buseler yüzümüze,
Bir tebessüm yayarken atmosfer dimağlara,
Coşkun akan dereler şarkıdır sözümüze,
Nice sevda salınır çayır çimen dağlara,
Bülbülün nidaları yayılırken bağlara,
Renk cümbüşü gökyüzü haz verir özümüze,
Bahar geliyor bahar! Buseler yüzümüze.
Dereler ninni söyler, yüreklerde bestesi,
Başı dumanlı dağın kekik kokan nefesi,
Asude ağaç dalı, üstünde bülbül sesi,
Göklerde düğün mü var? Ne güzel kuş kümesi,
Bir telaş bir telaş ki, canlılar hengamesi,
Arı vızlar kuş uçar, papatyalar destesi,
Bahar geliyor bahar! Yüreklerde bestesi.
Erguvan bahçeleri sevdanın dallarında,
Ümidin şuaları kuşların nazarında,
Koyun kuzu meleşir, yaylanın yollarında,
Irmaklar şırıl şırıl mor dağların karında,
Güneşin göz kırpması, hem bu gün hem yarında,
Gelin Anadolu'ya yüreğim kollarında,
Bahar geliyor bahar! Sevdanın dallarında.
Geceler gizem yüklü, yeşil kırlar altında,
Gündüzler gökkuşağı, renk cümbüşü katında,
Nevbahar mevsimlerin sultan saltanatında,
Katman katman bulutlar, aynalar suratında,
Haz verir nebatata uçar gönül atında,
Ey mahbuplar mahbubu, hikmet semavatında,
Bahar geliyor bahar! Yeşil kırlar altında...
06.03.2011
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Baharı Başlatan Çiçek
Bahar başlatan çiçek bir umut usaresi
Kalpte uçan kelebek kanatlarında sesi
Yeşil yayla rüzgarı içinde kuş nefesi
Erir dağların karı derede bülbül sesi
Bahar başlatan çiçek yüreğinde paresi
Beklenenler gelecek orda aşkın çaresi
Yayılan ovalara düşer zümrüt gölgesi
Dönerken yuvalara bir kuzu melemesi
Bahar başlatan çiçek göklerde gürlemesi
Sevda denen bir gerçek gözlerdeki gülmesi
Gökte kuş fırtınası seslerinde haresi
Cemrelerse anası hararetin bölgesi
Baharı başlatan çiçek goncasında çehresi
Hayatı gülden öpecek içindeki şifresi
27.02.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Baharın Tadı
Eridi dağların karı
Çiçek açtı sarı sarı
Sen emret güzelim
Getireyim ayvayla narı
Baharın tadı bambaşka
Düşen bilir deli aşka
Dere tepe her şey coştu
Herkes dağa bayıra koştu
Cümle âlem toplanınca
Bilsen yaylalar ne hoştu
Baharın tadı bambaşka
Düşen bilir deli aşka
Yeşillendi tüm tabiat
Uzanıp çimenlere yat
Uzak durma gel yanıma
Bitmez sevgime sevgi kat
Baharın tadı bambaşka
Düşen bilir deli aşka
Ilgıt ılgıt eser yeller
Yeşillenir ölü çöller
Senin aşkınla kokuyor
İrem bağındaki güller
Baharın tadı bambaşka
Düşen bilir deli aşka
Havalar ılık ve serin
Nehirler coşkun ve derin
Alın bütün baharı da
Sevgilimi bana verin
Baharın tadı bambaşka
Düşen bilir deli aşka
Her taraf çiçek kokuyor
Yayla kızı kilim dokuyor
Kalbim seni unutur mu?
Dilim ismini okuyor
Baharın tadı bambaşka
Düşen bilir deli aşka
Aşığın oldum deli yar
Seninle güzeldir bahar
Sen yanımda olmayınca
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Bahar ne işime yarar
Baharın tadı bambaşka
Düşen bilir deli aşka
18.02.1999
Tarık Torun
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Bakar Bakar Ağlarım
Boşa geçen çağlara
Boz bulanık bağlara
Kara kara dağlara
Bakar bakar ağlarım
Zorbaca yasaklara
Saçımdaki aklara
Görünmez uzaklara
Bakar bakar ağlarım
Dertlere elemlere
Başıboş âlemlere
Zayi olan demlere
Bakar bakar ağlarım
Ot olmayan samana
Zalim olan yamana
Sen gittiğin zamana
Bakar bakar ağlarım
Yolumu kesen kara
Hem yokluğa hem vara
Sensiz esen rüzgâra
Bakar bakar ağlarım
Sahipsiz yoksullara
Zalim alçak kullara
Uzun uzun yollara
Bakar bakar ağlarım
19.03.1999
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bakış Açısı
“Şiddete maruz kalan hanımlarımıza”
Benim sevda çiçeğim sana nasıl kıyarım,
Bütüne varmak için sendedir diğer yarım,
Sebeb-i nüzulümsün anam, bacım eşimsin,
Ruhumu aydınlatan ısıtan güneşimsin,
Gül atmağa kıyamam sana kalkan el kurur,
Gülistanımın gülü kalbim sevdanla vurur.
Şerefim, onurumsun iffetim ve de varım,
Gözümden sakınırım sana nasıl kıyarım,
Dünya seninle güzel sen dünyada özelsin,
Sen bir şey değil ancak her şeylere bedelsin,
Hakkın şaheserisin sen bir meta değilsin,
Ey gönlümün sultanı! Arz önünde eğilsin,
Âdem Baba’dan beri hem sever hem sayarım,
Sen yoksan bende yokum sana nasıl kıyarım.
25.11.2013
Tarık Torun
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Bakışı Anadolu
Gözleri Akdenizli
Bakışı ondan gizli
Gülce gülüşen sesi
Kekik kokan nefesi
O kesin Akdenizli
Kalbi Toroslar izli
Yürüyüşü Kafkaslı
Yüreği dağa yaslı
Al ipekten çiçekler
Yaylaya göçecekler
Duruşuyla kafkaslı
Ardahanlı ve Karslı
Aynen Karadenizli
Ondandır sizli bizli
Mavi yeşile sözlü
Bulut o kara gözlü
Canım Karadenizli
Yağmura dönük yüzlü
Zengin geçmiş Egeli
Zaman uzar eli
Coşkunluğu Menderes
Gönüle bilgece ses
Hoşgörülü Egeli
Filozofça bilgeli
Bakışı Anadolu
Gözleri ümit dolu
Bu diyar baştan başa
Tarihinle bin yaşa
Burası Anadolu
İçinde Anadolu
08.10.2016
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bakışın Bayburt
Uzaklardan bana bir selam yolla
Hasretinde vefa bakışın Bayburt
Gökte uçan kuştan o yolu kolla
Gönlün ne tarafa bakışın Bayburt
Samimiyet bağı yayla çiçeğin
Ufkunu kaplamış umut gerçeğin
Gece yıldız olur öter böceğin
Çoruh yanı sefa bakışın Bayburt
Kalenin burcundan bir hoş gökyüzü
Geceler gizemli bekler gündüzü
Güzellerin yurdu sürmeli gözü
Yeşil vadi hülya bakışın Bayburt
Engin gönüllerin dosta selamı
Muhabbet iklimi hoşça kelamı
Sadık insanların malum ilamı
Rüya ardı rüya bakışın Bayburt
İnsanı gurbette içinde hasret
Dede Korkut ili güzel memleket
Güneşler doğacak sen biraz sabret
Farkıyla bir dünya bakışın Bayburt
01.03.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Balla Beni
Erzincan’ın havzasında salla beni,
Salla beni,
Karadeniz ormanında dalla beni,
Dalla beni,
Anzer yaylalarında balla beni,
Balla beni,
Isparta’nın güllerinde alla beni,
Alla beni,
Artvin’in yamaçlarında solla beni,
Solla beni,
Hakkâri’nin dağlarında kolla beni,
Kolla beni,
Erzurum âşıklarında dille beni,
Dille beni,
Kayseri’nin bağlarında gülle beni,
Gülle beni,
Kızılırmak yatağında selle beni,
Selle beni,
Kırkpınar ermeydanında sille beni,
Sille beni,
Zigana’nın virajında belle beni,
Belle beni,
İzmir’in imbatlarında yelle beni,
Yelle beni,
22.12.2006
ALİZELER
- Doğudan Batıdan Ortadoğu’dan Tarık Torun
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Bana Masal Anlatma
Bana masal anlatma içim yanmış efkârla
Ateş fıçısı dünyam etrafım dolmuş narla
Nerde insan hakları? Her gün gözyaşı ve kan
Ne vicdan ne de insaf mazlumlar olmuş kurban
Bana masal anlatma hak hukuk adaletten
Allah'a isyan eden sapkın ve dalaletten
Yıllarca uyuttunuz her türlü nutuklarla
Kangölü Ortadoğu karanlık ufuklarla
Bana masal anlatma o zalim bakışlarla
Bahar dediğin huzur gelir karakışlarla
Hukukun üstünlüğü demokrasi mi lafta
Müslüman katilleri toplanmış aynı safta
Bana masal anlatma küfür tek bir millettir
Allah'a isyan etmek sonucu da zillettir
Ey insanım diyenler! Bu mu insanlığınız
Uyanın ey müminler! Nedir hayranlığınız?
Bana masal anlatma kuru lafa karnım tok
İcraata bakarım gerisinde gözüm yok
Bana masal anlatma içim yanmış öfkeyle
Bu perişan halimi ey gözyaşım sen söyle.
31.10.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Barışın Çiçekleri
Güvercin kanadında özgürlüğün beyazı,
Uçsuz bucaksız gökler yaşamanın nefesi,
Gökyüzü herkesindir barış olsun niyazı,
Mutluluk gözlerinde türkü söyleyen sesi,
Mavinin sonsuzluğu, barış olsun göklere,
Barışın çiçekleri, yetişsin yüreklere,
Yaşamak ne güzel şey! Ne sen ne ben kavgası,
Bir insanı yaşatmak bütün dünyaya bedel,
Her gönül bahar olsa cennet olur havası,
Sevdası çağlayanın muhabbeti aşktan sel,
Aşkın gizemli eli, barış olsun yarına,
Barışın çiçekleri mazlumlar diyarına,
Barış iklimlerin sevda yüklü rüzgarı,
Aşılar tohum tohum her gönüle meyveyi,
Erdemli her insanın bizlere yadigârı,
Sen barışı yaşat ki alem görsün sevmeyi,
Kendinden bil herkesi barış olsun dünyaya,
Barışın çiçekleri umut umut hülyaya,
Zulmün kara gecesi gözlerinde kırılsın,
Gözlerde sıcak bakış, yüreklerde merhamet,
Barış atmosferiyle bütün dünya sarılsın,
Mavi gökler altında huzur içinde şükret,
Tüm insanlık el ele barış olsun andımız,
Barışın çiçekleri ne de güzel adımız,
Hepimiz inanırsak yarının dünyasına,
Çağların ötesine zeytin dalını atsın,
Mayalansın gönlümüz insanlık sevdasına,
Esin kaynağı olsun sevdasını uzatsın,
En şerefli varlığız barış olsun sevdamız,
Barışın çiçekleri, burcu burcu dünyamız,
Hayatın güzel sırrı insan barışla insan,
İçiyle barış olan dışıyla da barışık,
Dünyanın tüm serveti barışla dolan vicdan,
İçinde sevda varsa tüm dünya sana aşık,
En güzel bu özgürlük barış olsun canımız,
Barışın çiçekleri hiç solmasın şanımız.
01.09.2013
Tarık Torun
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Barut Fıçısındayız
Küfre patlamak için barut fıçısındayız
Ortadoğu kangölü nişan açısındayız
Filistinli çocuğun İsrailli tankıyla
Patlatıp beyinleri silah çatışındayız
Uyu gafil Müslüman yürek atışındayız
Gelecek bahar için zulümler kışındayız
Gâvur dağını deldik sabır yokuşundayız
Filistinli çocuğun sapan atışındayız
La İlahe İllallah tevhit açısındayız
Küfre patlamak için barut fıçısındayız
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Basiret
Görülmeyeni görmek, duyulmayanı duymak
Eşyayı hal diliyle yerli yerine koymak
Bilir misin basiret
Gönül diline ilet
Hikmet gözüyle bakıp
Gerçeklere işaret
Geleceği görüpte ötelere ulaşmak
Evreni insanlığı basiretle dolaşmak
Hayata yön basiret
İç âleme hareket
Yürek dehlizlerine
İşte budur keramet
Perdenin arkasına ölçüyle bakabilmek
Hakikati hissedip gönüle akabilmek
İman olan basiret
Kalp gözüyle feraset
Mümin bakar o nurla
Erdem olan fazilet
İdrakin genişliği iç dünyayı okumak
Demet demet anlayış perspektifse bir yumak
Arza bakış basiret
Arşa nakış her hikmet
Ey insanoğlu düşün!
Bu ne güzel bir nimet
21.07.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Başbağlar Yürek Ağlar
“5 Temmuz 1993’de Erzincan Başbağlar’da Şehit Edilen 33 Masumun Ruhaniyetine”
Şehadet ışığıyla mor dağların ateşi
Uyandı ölü gece şehit düştü kardeşi
Kan kustu kara kâfir Erzincan göklerine
Bin lanet okuyalım terörün köklerine
İhanet çemberiyle zaman akar aynaya
Bir temmuz gecesinde şehit bakar dünyaya
Bin yılın ötesinden kin tutar itin soyu
Mühürlenmiş kalbiyle Zerdüşt'ün çağdaş boyu
Çoluk çocuk demeden acımadan vurdular
Vicdanı yitirmişler kalleş tuzak kurdular
Başbağlar yürek ağlar hangi kitaba sığar?
Gözü dönmüş mahluklar her yerden ölüm yağar
Kapkaranlık gecede köyü yakıp yıktılar
Kan, gözyaşı ve zulüm ateşini yaktılar
Gözyaşı sel olunca diyarı can Erzincan
Her eve ateş düştü nasıl dayansın insan?
Her masumun günahı kan tutar soylarını
Rabbim Kahhar adıyla yaksın alaylarını
Başbağlar yürek ağlar gözyaşı durmaz çağlar
Diyarı can Erzincan acı karalar bağlar
Kıxardıkça şafaklar alev almış yanıyor
Ufuklar perde perde açıldıkça kanıyor
Başbağlar yürek ağlar devrildi yüce dağlar
Diyarı can Erzincan buna dayanmaz sağlar
03.07.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Tarık Torun
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Başbakanlar da Ağlar
Merhamet profili çizilirken göklere,
Başbakanlar da ağlar bir nida yüreklere,
Sizde “ağlasaydınız anlardınız” insanı,
Ey bir leşmiş milletler taş kesilmiş vicdanı,
İnsanlığın başına kara bela mısınız?
Dünyayı karıştıran siyon hela mısınız?
Ey babası çok olan firavunun dölleri,
Katlettiniz gülleri ağlattınız çölleri,
Ağlamak merhamettir, insanlığa şefkattir,
Başbakanlar da ağlar anlayana ibrettir.
Farklı ırktan olsa da müminler ancak kardeş,
Aynı ırktan olsa da kâfirler ancak kalleş,
Masumların feryadı arş ve arzı ağlattı,
Yecüc Mecüc eliyle insanlığı bağlattı,
Özgürlük bedel ister bedeli şahadetse,
Müminlerin gözyaşı kâfirleri kör etse,
Bu gün ağlamasan da yarın ağlayacaksın,
Ey firavun sürüsü gayyaya akacaksın,
İnancı olan her fert duygulanır hislenir,
Başbakanlar da ağlar gözler ruhla beslenir.
23.08.2013
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Başkentin Riverası Beypazarı
Beylerin yaşadığı açık hava müzesi,
Tarihi İpekyolu kavşağında kurulmuş,
Kirmir Çayı kıyısı huzurdur suyun sesi,
Meskenin güzelliği konaklara vurulmuş,
Hıdırlık Tepesi’nin ihtişam manzarası,
Telkari ve bindallı Beypazarı sevdası,
Yerin şifa kaynağı Tahtalı Kaplıcası,
Trona yatakları zengin maden suları
Tertemiz havasıyla Eğriova Yaylası,
Tarih kokan sokaklar, kabartır duyguları
İnözü Vadisinde berrak suyun durusu,
Eski taş fırınlardan Beypazarı kurusu,
Bereketin bol yüzü, şirince Beypazarı,
Muhteşem coğrafyanın nimetiyle donanmış,
Havuç, sucuk, mercimek, madensuyu diyarı,
Güneşe sevdalanmış geceleri ay yanmış,
Başkent’in riverası bir Ankara rüyası
Anlatılmaz yaşanır Beypazarı doğası
Gelenekten gelecek konaklar arasında,
Her güzelin gönlünde eserken seher yeli
Cennet bağı bir köşe bozkırın ortasında
Güler yüzlü insanlar neşeli mi neşeli,
Yöresel yemekleri güveci baklavası
Lezzetlerin lezzeti Beypazarı dolması
Mor dağların üstünde çiğdem, kekik papatya,
Başaklar boy verirken, ova enginliğinde
Gümüşten el emeği, rüya içinde hülya,
Ahilik geleneği onun zenginliğinde
Beklenen kutlu yolcu özlemin kervanları
Geçmişin yadigârı Beypazarı hanları,
Dağların yamacında esen kekik kokusu,
Hıdırlık Tepesi’nden burcu burcu yayılır
Mekânın zarafeti estetikçe dokusu,
Gözler doğa sevdası gönüllerse bayılır
Bakır tepsi içinde seksen kat baklavası
Başkent’in riverası bir Ankara havası
Anlatılmaz yaşanır Beypazarı doğası,
Doğa içinde doğa, coğrafyanın en hası,
21.05.2013/BEYPAZARI
Tarık Torun
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Başkomutan Buyurdu Sağlam Kurduk Bu Yurdu
Bir ferman yükselir ki tarihin köklerinden
Ötüken ocağında bozkır yüreklerinden
Şimşekten hızlı atlar hilal taktikli ordu
Demir dağlar eriten Ergenekon’un ardı
“Daha deniz ha müren” Başkomutan buyurdu
Hakanlar otağında sağlam kurduk bu yurdu
Fırtınalar koparan turkuaz şafaklara
Nal şakırtısı uzar Asya'dan uzaklara
Altın yeleli atlar AltaylardanTuna'ya
Güneş doğurmak için akın başlamış aya
Gökler kıyama durmuş göğüs kabart onurla
Mazlumlar seni bekler kalbinde ki o nurla
Uzağı yakın eden dumanlı atlarıyla
Yerden arşa şahlanıp göğün kanatlarıyla
Bedir gönlümüz önde dünyadan arınarak
Candan öteye geçip ruhlarda barınarak
Hedefimiz dareyn Başkomutan buyurdu
Şüheda sancağıyla sağlam kurduk bu yurdu
Ardıçlı boz dağlardan sel olup akanlarla
Gökbayrak’tan albayrak meşale yakanlarla
Mayasındaki aşkla demir dağı delenler
Allah Allah diyerek bu vatana gelenler
Yesevi ocağından Türkiye'yi kurana
Malazgirt ovasında and içerken Kuran'a
Ellerde mızraklarla pembe şafak sökerken
Altın ordu kanatlı mavi göğü bükerken
Güneşi mızrakladık bir değirmen misali
Göklere hudut çizdik sınır taşı timsali
Hedefimiz Akdeniz Başkomutan buyurdu
Fatiha Yasinlerle sağlam kurduk bu yurdu
İla-i kelimetullah aşkımızı duyurdu
Âlemler ezan sesi sağlam kurduk bu yurdu
24.02.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Batmayan Gemi
Batan bir gemidesin ne kalacak yarına,
Bırakıp gideceksin derya kalmaz yanına,
Her imdat istedikçe sığın Yaradan'ına
Kulunu darda koymaz imdat rahmet şanına
Ümit dalgalarıyla tutun ah-u zarına
Batmayan gemidesin ulaş Hakk'ın diyarına
Tarık Torun
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Bayatılar(Maniler) -AAy! Tepeler tepeler,
Katır gibi tepeler.
Öyle yandım ki canım,
Deryadan su sepeler.
Ay! Ezenler ezenler,
Rüzgâr gibi ezenler.
Bakışların delice,
Gözlerinden sezenler.
Ay! Geceler geceler,
Gece-gündüz heceler,
Verin bana yârimi,
Çözülsün bilmeceler.
Ay! Desteler desteler,
Gül demeti desteler.
Gözlerin şiir yazar,
Ruhum onu besteler.
Ay! Ekerler ekerler,
Dert ile gam ekerler.
Beni yardan ayıran,
Şeytanından çekerler.
27.04.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Bayatılar(Maniler) -BAy! Dağlarım, dağlarım,
Sana gönül bağlarım.
Gelmezsen güzel yârim,
Gece gündüz ağlarım.
Ay! Naralı naralı,
Yakın değil aralı,
Aşk ateşi yamandır,
Kalbinden de yaralı,
Ay! Hayâlı, hayâlı,
Edeplidir, hayâlı,
Yüzü nurlar saçıyor.
Kalbi rabbe dayalı,
Ay! Saralı, saralı,
Yedi dağın maralı,
Gözlerim seni bekler,
Kollarımda saralı,
Ay! Zaralı, Zaralı,
Gidek yâre varalı,
Yâri bulamayınca,
Olduk canım karalı,
29.04.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Bayatılar(Maniler) -CAy! Gülerler gülerler,
Ne de zalim gülerler,
Aldanma sakın canım,
Ardından da gülerler.
Ay! Yüzerler yüzerler,
Pek de derin yüzerler.
Sakın inanma canım,
Sonra derin yüzerler.
Ay! Süzerler süzerler,
Seni gözle süzerler.
Kalpte ahlak eleği,
Sanki iyilik süzerler.
Ay! Sürerler sürerler,
Aşkı derin sürerler.
Sakın ona yan bakma,
Sonra seni sürerler.
Ay! Dürerler dürerler,
Yufka ekmek dürerler
Aman uzak dur canım,
Sonra ipin dürerler.
30.04.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bayatılar(Maniler) -DAy! Kara gözler, kara gözler,
Oturmuş kara gözler,
Beni candan edecek,
O zalim karagözler.
Ay! Kızıl narlar, kızıl narlar,
Bahçede kızıl narlar.
Ruhumda alev alev,
Tutuştu kızıl narlar.
Ay! Nurlu yüzler, nurlu yüzler,
Yüzüme gülen yüzler.
Âlemin derdi biter,
Benim ki binler yüzler.
Ay! Güzel eller, güzel eller,
Derdimi bilmez eller.
Gönül gönüle verelim.
Birleşsin güzel eller.
Ay! Tatlı diller, tatlı diller,
Bal akar tatlı diller.
Allah’a inanmazsan,
Lal olsun tatlı diller.
01.05.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Bayatılar(Maniler) -EAy! Alırlar, alırlar,
Seni benden alırlar.
Hiç acımazlar canım,
Can bedenden alırlar.
Ay! Gelirler, gelirler,
Rüzgâr gibi gelirler.
Ben ne yaptım ki canım,
Dert belayla gelirler.
Ay! Giderler, giderler,
Terk edip de giderler.
Hayal ufkuna dalıp,
Alıp beni giderler.
Ay! Tuzaklar, tuzaklar,
Oturmuş ta tuz aklar.
Ben ne yaptım ki canım,
Kurmuş bana tuzaklar.
Ay! Çekerler, çekerler,
Deryadan su çekerler.
Beni senden ayıran,
Şeytanından çekerler.
02.05.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Bayburt'um Eşsiz Diyar
Uzayan yolar gider diyarı Bayburt’uma
Bahar selam taşısın benim şirin yurduma
Edep erkân bağında
Sevgiler dudağında
Çoruh delice coşar
O sevdanın çağında
Kalede bir bayrak var sevgiyle dalgalanır
Bayburt sokaklarında Çoruh aşkla dolanır
Bak saat kulesinde
Zaman vurur sesinde
Soğanlı dağlarının
Yağmurlar busesinde
Şüheda nazarıyla Şehit Osman bakıyor
Kop Dağı yamaçları imandan gül takıyor
Taşında toprağında
Yeşilce yaprağında
Çoruh nazlıca akar
Yazında kurağında
Kırlarda papatyalar ovasında güldalı
Ozanların diyarı gönlüm ondan sevdalı
Gel bir gör Duduzarı
Ilgıt ılgıt rüzgârı
Umuda uçan kuşlar
Bayburtlunun efkârı
Tarihe şahit Bayburt coğrafya kollarında
Nice canlar veririz uğruna yollarında
Güller açar her bahar
Bayburt’um eşsiz diyar
Sana hasretim Bayburt
Ondandır bu ahu zar
31.03.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bayburt'un Baksı'sıyım
I
Yıllar var ki ey köyüm! Senden uzak kalmışım,
Hasretim buram buram gözyaşıyla yanmışım,
Dedem Korkut’tan beri kopuz kopuz çalmışım
Gurbet ufuklarında, aşkınla uyanmışım,
Bayburt’un Baksı’sıyım tarihten eski yaşım,
Çoruh’un çağıltısı turkuaz inci taşım,
II
Yalnızlık akşamları dolanır şerha şerha,
Bulutlanır gözlerim atmosferim ejderha,
Kula mihnet etmeyiz, gece çıkar sabaha,
Hicran ateşi yansa şafaklarsa felaha
Bayburt’un Baksı’sıyım ilticamız Allah’a,
Hasret derinden başlar dilimdeki eyvaha
III
Çiçekli dağlarında dolanırdım biz zaman
Şimdi hasret gözümde ufuklardaki duman
Olduk gurbetin kuşu, yüreğimiz heyelan
Yıllar ayırmış bizi hicran kalksa aradan
Bayburt’un Baksı’sıyım tesellimiz Yaradan
Biz gönül insanıyız olamayız sıradan
IV
Su içerdim dört gözden bal şerbeti tadında
At sırtında uçardım sultan saltanatında
Gezerdim tarlaları bir kuşun kanadında
Ne hayaller kurardım bitmeyen muradında
Bayburt’un Baksı’sıyım bir onur var adında
Yılların hasretiyle yaşar hüzün yâdında
V
Grup grup oynardık Çoruh’un kıyısında
Sin sin ateşleriyle yıldızlar sayısında
Çıkardık yaylalara her yılın mayısında
Ninem masal sultanı uzun kara kışında
Bayburt’un Baksı’sıyım her hakikat başında
Hala lezzeti tüter her yapılan aşında
VI
Her mevsimi bir başka mevsim bir de baharsa
Çiğdem çiçek altında ılık esen rüzgârsa
Altın olan topraklar atadan yadigârsa
Şırıl şırıl dereler bir sevdayı aparsa
Bayburt’un Baksı’sıyım o sevda seni sarsa
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Aşk oduyla yükselip bir de gönlü yakarsa
VII
Toprağımda doğmuşum canıma can katansın
Senden uzak olsam da yüreğimde atansın
Bu sevda dilde değil gönüllere uzansın
Biz seni böyle sevdik sevdamıza kurbansın
Bayburt’un Baksı’sıyım adını âlem ansın
Sevdan insin kalplere aşkına ruhum yansın
31.07.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bayburt'un Gadasıyız
I
Bir sevgiye açılmış umuda güzel bakan
Çoruh olmuş muhabbet sözleri şerbet akan
Duduzar etekleri güneşe sevgi takan
Bayburt’un gadasıyız dostların sevdasında
Anadolu evladı yurdun en ortasında
II
Vatan millet aşkıyla yüreğimiz coşarken
Yaylalar çiçek çiçek dost bağına koşarken
Dilimizde dualar mutlu mesut yaşarken
Bayburt’un gadasıyız sevenlerin gönlünde
Solmayan sevdalarla her baharın gülünde
III
Hele gel beri gardaş buralar âşık yurdu
Dedem Korkut diyarı âşıklar ne buyurdu
Kop dağı etekleri düşmana ordu kurdu
Bayburt’un gadasıyız kahramanlık bağında
Hele bir tarihe sor yaşarız her çağında
VI
Dosta vefa bizlerde söz vermişiz ezelden
Güzel bakan gözlerle düşüncesi güzelden
Biz dostun vefasında özelden de özelden
Bayburt’un gadasıyız edep erkân yolunda
Genç Osman’ın nesliyiz şühedanın kolunda
V
Vadi içinde ninni söyleyen coşkun nehir
Kalenin etrafında şirince duran şehir
Gurbet ilde olsak ta olmaz sevdamız tehir
Bayburt’un gadasıyız Beyböyrek’in özünde
Tarihin destanlaşmış cümle âlem gözünde
07.12.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bayburt Balasıyım
Özlemin harıyla, açar çiçekler
Bayburt balasıyım o yar gönlünde
Sevdanın narına yanar yürekler
Bayburt balasıyım her dem gülünde,
Kale endamına ayla yıldızım,
Çiçekli baharlar yaylalı yazım
Muhabbet bağında kesilmez hızım
Bayburt balasıyım Kop’un yelinde
Döne döne akan sevda çarkına
Gülistan elinde sular arkına
Hakikat ilminin varan farkına
Bayburt balasıyım Çoruh selinde,
Ciride kalkınca şahlanır atım
Dağları inletir attığım adım
Gurbet ellerinde çıkar feryadım
Bayburt balasıyım o yar dilinde
Aşkın baygınlığı âşıklar yurdu,
Nasıl anlatayım şirin Bayburt’u
Gönül ferman dinler zeka buyurdu
Bayburt balasıyım aşkın elinde
Dedem Korkut aslım, söylene neslim
Ellerim havada yüreğim teslim
Şakıyan bülbülüm, kadife seslim
Bayburt balasıyım kopuz telinde,
Baksı balasıyım aşkın elinde
21.02.2012
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Bayburt Her Yerde
Leylekler yuvada bir farklı bakış
Mor dağlar canlanır Bayburt baharda
Soğanlı ve Mescit eteği nakış
Çiçekten polenler Bayburt rüzgârda
Kalenin bedeni bir farklı konum
Kuşların kanadı göklere sunum
Göklerin mavisi suya oturum
Çoruh dalgalanır Bayburt her yarda
Edepli kültürlü erkek kadını
Milli değerlere yazar adını
Duayla anlatır o feryadını
Güzeller diyarı Bayburt nazarda
Tarihi mekânlar kaleler surlar
Çiçekten döşenmiş yerde dekorlar
Güzeller oturmuş türkü okurlar
Verimli vadide Bayburt pazarda
Göçmen kuş misali çoğu gurbette
Özleme tutulmuş o memlekette
Adı dilde şiir oku elbette
Yurdun her ilinde Bayburt hazarda
16.03.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bayburt Kalesindeyim
Çoruh delice çağlar hem ölüler hem sağlar
Biz hasretin elinde karşımdaki mor dağlar
Bayburt kalesindeyim
Ağlayan sesindeyim
Üstümde mavi gökler sevda dolu yürekler
Uzaktan esen rüzgar sevgime sevgi ekler
Bayburt kalesindeyim
Duygu ötesindeyim
Kanat çırpan her kuşun hasretinse bir kurşun
Beni benden alırken öyle mahsun duruşun
Bayburt kalesindeyim
Gönülde esindeyim
Bir zamanın içinde gözlerim öyle zinde
Huzur iklimlerinde insan kendi evinde
Bayburt kalesindeyim
Sevgi gölgesindeyim
Bir türkü var dilimde kır çiçeği elimde
Çoruh tempo tutuyor muhabetli selimde
Bayburt kalesindeyim
Gada bölgesindeyim
26.11.2016
Tarık Torun
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bayburt Seninle
“ Asla Yalnız Değilsin Gada”
İnsanlık yolunda sevdalı insan
Bir Sevda elinde Bayburt seninle
Dik dur eğilme arz davana hayran
Bir türkü dilinde Bayburt seninle
Adalet ilkesi umuda yelken
Geç kalma yiğidim vakitli erken
Selam sal barışa huzura derken
Çoruh’un selinde Bayburt seninle
Çiçekli yaylanın huzur iklimi
Boy vermiş başağın helal dilimi
Ulu Camii dua tutar elimi
Mescit’in yelinde Bayburt seninle
Dede Korkut yurdu Baksı’da yarı
Eser özgürlüğün bitmez rüzgârı
Kop dağı eteği şehit diyarı
Beyböyrek ilinde Bayburt seninle
Dalgalanan bayrak okunan ezan
Âşıklar diyarı binlerce ozan
İslam’ın kalesi Türklere mekân
Kalenin belinde Bayburt seninle
06.08.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bayburt Taşına Kurban
Mor dağlarında açar, elvan elvan al güller,
Çoruh’un bestesidir, bulanık coşkun seller,
Kurt, kuş şarkı söylerken halaya kalkar eller,
Yaylalar çiçeklenir, ılgıt ılgıttır yeller,
Çoruh gümüş kemerdir, takar vadiler, beller,
Dostların meclisinde, şeker şerbettir diller,
Bayburt aşına kurban,
Bayburt gönlüme ferman
Muhabbetin yürekte durmayıp dışa taşar,
Günlere mahkûm kalmaz, asırları da aşar,
Gurbet elde görenler böyle sevdaya şaşar,
Senden uzak kalanlar, vuslat yoluna koşar,
Sarı taş sanatlanır, gönülde sevgi coşar,
Zaferler kanatlanır, kalede tarih yaşar,
Bayburt taşına kurban,
Bayburt tarihi mekân,
Soğanlı dağlarında ne hoş olur baharı,
Şırıl şırıl dereler Mevla’nın yadigârı,
Çimenlere yayılır mor koyunlu davarı,
Âşıkların diyarı âşığın ah-u zarı,
Hicrani, Ağlar Baba, şair Zihni diyarı,
Destan-ı Dedem Korkut, medar-ı iftiharı,
Bayburt yaşına kurban
Bayburt edebi harman,
Çoruh’ta ninni söyler Karadeniz rüzgârı,
Gizemli güzellikler, çözülemez esrarı,
Sende yaşayan insan dünyanın bahtiyarı,
Abu hayat akıyor doyumsuzdur pınarı,
Sana vurgun âşıklar neylesin şehriyarı,
Türkü türkü yayılır, âşıkların efkârı,
Bayburt başına kurban,
Bayburt âşığa hayran,
Yoluna hasret olan, gelen gideni gözler,
Aşkın içimizdedir, ayrı kalsak da bizler,
Seni hayal edince bir hoş oluyor yüzler,
Vasfını anlatmaya kâfi gelmiyor sözler,
Alev alev özlemle tutuşup yanar özler,
Elbet bahara döner hasret oduyla közler,
Bayburt aşına kurban
Bayburt taşına kurban.
15.03.2009
Tarık TORUN
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Tarık Torun
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Baykuş Bakışın
O baykuş bakışınla yaktın gönlümü yaktın
Hüzünlü gözlerinle nasıl dünyama aktın?
Ahde vefan bu muydu hicranlara bıraktın
Hipnoz ettin kalbimi bakışınla berraktın
Dağ dağa yaslanırken sense bana ıraktın
O baykuş bakışınla gözlerimde meraktın
19.05.2014
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Bayramlar Bizim Ola
Gözlerinden nur aka, yaka dağları yaka,
Dicle çiçekler taka, bayram gele Irak’a,
Bayramlar bizim ola.
Selam Azerbaycan’a, hıyabanda her cana,
Dalga dalga her yana, Elburuz’dan İran’a,
Bayramlar bizim ola.
Altaylardan Turan’a, gelsin anavatana,
Bozkır döner ummana, uçarken Türkistan’a,
Bayramlar bizim ola.
Göklerden Buhara’ya, konuksunuz saraya,
Tiyenşan’dan Altay’a, Uygurdaki naraya,
Bayramlar bizim ola.
Barış Afganistan’a, Uzansın Pakistan’a,
Filipin’e Seylan’a, Ağra’da Hindistan’a
Bayramlar bizim ola.
Yemen Arabistan’a, İrem’de gülistana,
Mekke dönsün reyhana, nurlar aksın mekâna,
Bayramlar bizim ola.
Muhacirle Ensar’a, aşkım eşref-i vera,
Selam saldık rüzgâra, Medine’de o yara,
Bayramlar bizim ola.
Sakarya’dan Tuna’ya, sevda kattık havaya,
Kanatlandık uzaya, akın var akın aya,
Bayramlar bizim ola.
Dilimizde var dua, aşk kalbimize yuva,
Ümit ateşi şua, dağlar olacak ova,
Bayramlar bizim ola.
Abu revan bu yola, dostlar haydin kol kola,
Çiçek açalım dala, uzak durma gel bala,
Bayramlar bizim ola.
09.09.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Bedeli Ağır Yavrum!
Bedeli ağır yavrum! Bu şanlı toprakların
Bir sevdaya odaklı akarken ırmakların
Gökte dua ederken sonsuza meleklerin
İlk önce vatan gelir başında dileklerin
Bedeli ağır yavrum! Bu kahraman vatanın
Mukaddes bir davanın şehitlerle yatanın
Bu kara toprakları kanımızla yoğurduk
Her karanlık gecede gökte güneş doğurduk
Can verdik dağlarına yürüdük orman gibi
Kapladık düşmanları korkusuz duman gibi
Bedeli ağır yavrum! Şu karşı ki ovanın
Gazilerin bağrından yükselirken duanın
Şu akan uzun dere dili olsa söylese
Ne ihanet görmüştür akıp akıp inlese
Bu vatanın aşkına nice canlar verildi
Ortaasya'dan beri ok yayımız gerildi
Bedeli ağır yavrum! Mavi derya denizin
Bir hilal haşmetiyle yükselen gölgenizin
O eski çağdan beri düşman yurda ters bakar
Dost görünen düşmanla oda içini yakar
Yedi iklim dört koldan Anadolu'ya daldık
Dize geldi üç kıta mehteri burda çaldık
Bedeli ağır yavrum! Özgür nefes alışın
Burası Anadolu sonsuz vatan kalışın
Unutma güzel yavrum! Bu vatan şehitlerin
Yaşa diye can veren kahraman yiğitlerin
Bu iklim bu coğrafya şu dünyanın cenneti
Şükürler olsun Rabbim vermiş binbir nimeti
Bedeli ağır yavrum! Sana kalan vatanın
Öyle bir iman var ki yüreklerde atanın
18.02.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Beklenen Canan Geldi
Tad aldı, tada geldi.
Yâd aldı, yâda geldi.
O dağların maralı,
Ad aldı, ada geldi.
Çağırın güle geldi.
Ardından çile geldi.
Fazla göze batınca,
Ne yazık dile geldi.
Aşk ile neşe geldi.
Ay! Bizim Ayşe geldi.
Vefa dostta görünce,
Evine işe geldi.
Yokuşlar düze geldi.
Bir verdim, yüze geldi.
Bırakın zavallıyı,
Dillendi, söze geldi.
Beklenen canan geldi.
Kalbine konan geldi.
Eller ne derse desin,
Bana da yanan geldi.
22.05.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Beklenen Gün Gelecek
Gözlerinde güneşler gülüşün çiçek çiçek
Sevginin doğduğu yer yüreğin kadar gerçek
Bir salkım kır çiçeği bu sevdadan geçecek
Dikenler arasından sana güller gülecek
Gözlerinde güneşler beklenen gün gelecek
Gecenin dehşetinden yarılmış kara dağlar
Güneşin doğduğu yer mavi ırmaklar çağlar
Senin metanetini sabır sabahı sağlar
Şafaklar arasından seni candan bilecek
Bakışında umutlar beklenen gün gelecek
Yer bakır gök kömürse geceler olsa duvar
Tan atar güneş doğar benimse umudum var,
Sevda ormanlarıyla ufuk sonsuza kadar
Yağan nisan yağmuru tüm kirleri silecek
Tabiat yeşerecek beklenen gün gelecek,
Zaman akıp gitse de yeni günlere namzet,
Akıl terazisiyle hayret içinde hayret,
Yaşamın tadına bak, biraz daha et gayret,
Seni görmeyenlerin aklını aşk çelecek,
Sevginin anahtarı beklenen gün gelecek,
Rüyalar ötesine uzanan tefekkürün,
Önüne konulan arz değmez mi teşekkürün?
Yaşamak ne güzel şey hani senin şükürün?
Her doğan güne selam elbet bahtın gülecek
Rabbim naçar koymaz ki beklenen gün gelecek
07.05.2014
Tarık Torun
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Bekleyin Geliyoruz
Bekleyin geliyoruz Allah Allah sesiyle
Horasan diyarından erenler nefesiyle
Güneşi kızılladık mızrağın gölgesiyle
Rüzgârları solladık atların yelesiyle
Bekleyin geliyoruz Allah Allah sesiyle
Bekleyin geliyoruz geceyi yararaktan
Bir İbrahim gönlüyle putları kıraraktan
Çıktık Tur-i Sina’ya asayı vuraraktan
Demir dağları deldik Hazar’ı sararaktan
Bekleyin geliyoruz geceyi yararaktan
Bekleyin geliyoruz kıtalar ötesinden
Çığ olup akıyoruz ulu dağ tepesinden
Üç kıta bizi tanır mehteranın sesinden
Mekân selama durur zaman gürlemesinden
Bekleyin geliyoruz kıtalar ötesinden
Bekleyin geliyoruz ay yıldızlı bayrakla
Coğrafyadan vatana şühedadan toprakla
Malazgirt ovasında dualanmış dudakla
Besmelesiz basmayan abdestlenmiş ayakla
Bekleyin geliyoruz ay yıldızlı bayrakla
Bekleyin geliyoruz Mete, Oğuzhan’ıyla
Çağ açıp çağ kapan Fatih’i sultanıyla
Asr-ı Saadet çağı ol resul zamanıyla
Kızıl sabaha yemin ufuklarda tanıyla
Bekleyin geliyoruz Mete, Oğuzhan’ıyla
Bekleyin geliyoruz Çanakkale ruhuyla
Fatihalar Yasinler âmin diyen ya Hu’yla
Dandanakan ovası yeniden o duyguyla
Barbaros’un yelkeni kabarmış o dokuyla
Bekleyin geliyoruz Çanakkale ruhuyla
Bekleyin geliyoruz bir Yıldırım hızıyla
Atımızın nalıyla Türkistan’ın tozuyla
Karadeniz’i yardık Akdeniz’in tuzuyla
Nemrut’a isyan ettik kadınıyla kızıyla
Bekleyin geliyoruz bir Yıldırım hızıyla
Bekleyin geliyoruz halayıyla barıyla
Altayların turnası Erciyes’in karıyla
Çiçekli baharların ayvasıyla narıyla
Kelebek ömrü değil Anzer’deki arıyla
Bekleyin geliyoruz halayıyla barıyla
Bekleyin geliyoruz Fatih felsefesiyle
Dalga dalga yayılan sabah ezan sesiyle
Kur’anın buyruğuyla peygamber nefesiyle
Çağlarüstü çağrıyla İslam’ın idesiyle
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Bekleyin geliyoruz Fatih felsefesiyle
14.12.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Belayı Aşk
BELAYI AŞK
“Ya Rab belayı aşk ile kıl aşina meni
Bir dem belayı aşktan kılma cüda meni”
Kaplasın asumanı çınlatsın sevda meni
Her an bütün azamla sedasız seda meni
Her halime aşikâr gümansız Mevla meni
Leyla artık bivefa kurtarsın mevta meni
Sarsın bütün ruhumu asude rüya meni
Nevbahar ülkesine uzansın hülya beni
Zifiri karanlıktan ziyalı ferda meni
Gürlesin arşı ala duyursun nida meni
İnleyen nağmelerle alsın Rüveyda meni
Aşkla dolan gönlümde sensin süveyda meni
Bu aşkın hançeriyle öldürür yara meni
Öldürürken diriltir yakarken nara meni
Gözlerin şulesiyle al beyaz kara meni
Bir hicranın oduyla dağlarda ara meni
Bütün hücrelerimi kaplasın sevda meni
En içli duygularla kalbimde nida meni
Korkma yanmazım diye tutuştur çıra meni
Gizemin gizemiyle ulaştır sırra meni
Aşinayız dünyaya kaplasın bela meni
Belayı aşk kılarız her dem müptela meni
Men aşkınla mesrurum kaplasın cefa meni
Haşre kadar beklerim sabırdan vefa meni
Ya Rab senden gelene eyle aşına meni
Belayı aşk yazılsın mezar taşına meni
08.01.2013
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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FUZULİ

Ben Babamın Oğluyum
“Babamın Aziz Ruhuna İthaf Olunur.”
Anadolu bağrında bir sevdanın elinde
Hak ve hakikat yolum mazlumların yanında
Uçan kuşlara selam şarkı türkü dilinde
Mor dağları aşarım dostumun her anında
İçim dolu sevdayla hüznüm güneşle ayla
Ben babamın oğluyum gönüldeki sarayla,
Onur olmazsa olmaz ihtişam bulutuyum,
Dedem Korkut yurdunun Oğuz’un soyundanım
Dostun en zor anında gözünde umutuyum,
Asaletli milletin sadıklar huyundanım,
Dostuyla dost olanım yurt aşkıyla dolanım
Ben babamın oğluyum yoktur benim yalanım
Mesafeler yok olur geleceğim gel desen,
Hicranın kör bağrında hasret düşse yâdıma,
Bizde yok ümitsizlik ümitler desen desen,
Yıldırımlar ses verir dualı feryadıma,
İnanç iman aksiyon, çağlar üstü bir zaman
Ben babamın oğluyum şuurlu bir Müslüman
Bayburt’un Baksı’sıyam ümitler diyarında
İmanda vatan aşkı Anadolu bağrında
Dostla ekmek bölüşüp yoğunda da varında
Mesafeler az gelir ey Allah’ım çağrında
Dostla gönül gönüle hayatın nazarında
Ben babamın oğluyum mazlum ahu zarında
Babalar ve oğullar hayat meydanlarında
Sen öğrettin ey babam! Allah’a kul olmayı
Bir dağ oldun gözümde en zor zamanlarında
Etkili öğretmenim! Derde çare bulmayı
Efkarım sel misali bir dağ dumanlarında
Ben babamın oğluyum hukuk vicdanlarında
İçim sevdayla dolu dışım ona dayalı
Genlerimde kodu var, zarafetle boyalı
Sen gittiğinden beri acı günler sayalı
Asalet soydan gelir atalardan mayalı
Edep erkan bağında terbiyeli hayalı
Ben babamın oğluyum Avrupalı, Asyalı
15.06.2014
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ben Bana Verilenim
Şerefli varlık olan senin gibi insanım
Ben bana verilenim mahşeri bir vicdanım
Zihin haritalarım odaklanmış mekânım
O muhteşem yapıya kodlanana hayranım
Kendimde gizleneni kendimde tanıyanım
Kendimi tanımazsan budur eksik bir yanım
Duygu ve düşüncemle bir bütün yaşayanım
Ben bana verilenim ayan ve de beyanım
Sen kendini tanırsan ben de sana kurbanım
Klasik kodlarımla bir intizamdır canım
Erdemlilerin yolu aşka çıkar harmanım
Sevda gemileriyle açılacak ummanım
Etik değer donanmış ruhen fikren insanım
Ben bana verilenim hakikate kurbanım
28.12.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Ben Böyleyim
Zulme karşı cellâdın ipiyim
Zalim için boz bulanık tipiyim
Ülkem için gece gündüz yatmam
Realistim işkembeden atmam
Yurduma duvar olup gerilirim
Onun için toprağına serilirim
Sevgi uğruna karlı dağlar aşarım
Seyhan Ceyhan olup coşup taşarım
Anadolu’nun bitmeyen derdiyim
Bende bu güzel yurdun bir ferdiyim
Bulunmaz Bursa kumaşı değilim
Yalnızca rabbim sana eğilim
Alçaklara karşı volkanik taşım
Yurduma kurban olsun dertli başım
Doğrularla beraber yürürüm
Gerekirse yurdum için çürürüm
Ahlaksıza karşı taş gibi sertim
Namus kalesini savunan mertim
Ne yapayım işte ben böyleyim
Bütün ahvalimi sana söyleyeyim
21.03.1998
Tarık Torun
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Ben Bu Derde Düşeli
Sular akar durulur benimse gönlüm coşar
Bulut dağdan vadiye gözyaşım dağlar aşar
Çile dergâhlarında duygular ikram olur
Ben bu derde düşeli uykular haram olur
Bir ceylan suya iner benimse gönlüm pır pır
Her yağmur bir gün diner kanımsa kıpır kıpır
Doğa dile gelince hükmü Süleyman olur
Ben bu derde düşeli halim perişan olur
Geçmişe bir bakınca daha dün gibi geçmiş
Hayatım ellerinden acı suları içmiş
Yaşamak ne karmaşık hayat bilmece olur
Ben bu derde düşeli gündüzler gece olur
Her acının izleri umuda çentik atar
Güneşe bel bağladım oda ufukta batar
Bir derde bin eklenir o zalim huydan olur
Ben bu derde düşeli yıldızlar aydan olur
Bilmem kimden intikal babamdan miras kaldı
Belki ona dededen belki de hayat saldı
Aklıma sen düştükçe sözüm intizar olur
Ben bu derde düşeli aklım tarumar olur
El düğün bayram yapar benimse derdim artar
Sessizlikte çığlığım mavi gökleri yırtar
Aşk oduyla yanınca yüreğin büryan olur
Ben bu derde düşeli gözyaşım giryan olur
10.07.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Ben Hasretten Hasretten
Aldı bağrımı ateş, gönlüm hicrana yandı
Göçmen kuşlar misali ben hicretten hicretten
Özlemin kanatları ufuklara dayandı
Şiir oldu lal dili ben hasretten hasretten
Bulutların gözyaşı firakla filizlendi
Acının endamıyla sabır gibi nimetten
Yılların esamesi gözlerinde gizlendi
Esti nostalji yeli ben hasretten hasretten
Bir harami misali yolunu hep gözledim
Acı düştü payıma paylaşılan servetten
Serapları sen sandım vahaları özledim
Kapladı kurak seli ben hasretten hasretten
Hazan çöktü erkenden umut dolu bahçeme
Güz güllerim kurudu hisse aldım hayretten
Yaz bahar döndü kışa zemheri terekeme
Uzandı tipi eli ben hasretten hasretten
Yıllarca çok bekledim sabır metanetiyle
Aşkın kavi eliyle dayandımsa gayretten
Direndim çilelere bir yüreğin setiyle
Aradım bütün ili ben hasretten hasretten
Bir nida versen bana ey yoluna yandığım?
Mevla bin kapı açar sual etme hikmetten
Rüzgâr bile kesilir gece gündüz andığım
Kaldır artı engeli ben hasretten hasretten
Anladım senden bana ne fayda ne bir zarar
Ancak bana Mevla’dan verilen merhametten
Ruh iklimi altında gönül sevdayı arar
Kaderimle dengeli ben hasretten hasretten
20.08.2015
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Ben İnsanım
I
Nerde bir ateş görsem yanar yanar yüreğim
Ağlama sen ey çocuk! Al canımı vereyim
Zalimi asla sevmem zulme isyan ederim
Doğruyadır pusulam Hakk’a doğru giderim
Sonsuz maviliklerde huzur barış düşlerim
Canlanan yeşillikle gökleri gümüşlerim
Kardeşim ben insanım!
İşte budur vicdanım!
II
Ne bir fazla ne eksik olursa hepimize
Gökyüzü herkesindir düşerse hissemize
Elbet farkımız varsa sevgi, barış yeküne
Kin, nefret neyimize takılıp kalma düne
Bir babanın evladı bir ananın canıyız
Âdem babadan beri bu toprağın kanıyız
Yoldaşım ben insanım!
Aşk diyarı mekânım!
III
Gel, erkenden birlikte muhabbet deryasına
Dediler kuşlar ölmüş biz gidelim yasına
İyilik ve sadakat yol azığımız olsun
Güvensizlik kötülük bırak geride kalsın
Bir dua tutturalım bütün insanlık için
Yaratandan ötürü sorma neden ve niçin?
Kandaşım ben insanım!
Böyle olsun zamanım!
IV
Sakın, geç kalmayasın bir daha bulamazsın
O vicdan sende varken firavun olamazsın
Al eline asayı çıkalım dağ başına
Sular nasıl ağlarmış bak bakalım yaşına
Vadiler seni dinler uzakta kuş sesiyle
Mazlumun feryadıysa göklerin nefesiyle
Yurttaşım ben insanım!
Dünya benim vatanım!
V
Ne senlik ne de benlik gel vahdete erelim
Dünya bize de kalmaz aşka gönül verelim
Bu diyardan gitmeden kalpte iz bırakalım
Tabu olan her şeyi ihlasla gel yıkalım
Rıza onun rızası gerisi hep angarya
Ona kul olmayansa şeytana olur parya
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Candaşım ben insanım!
Çünkü ben Müslümanım!
12.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Ben Kimim?
Ben; Afrika’da açlıktan ağlayan bir çocuğum,
Ben; Emperyalistlere zehir zemberek ağuyum,
Ben; Yaradan'ın yolunda olmaya çalışanım,
Ben; Derde, kedere, neşeye, kadere alışanım,
Ben; Dosta doğru taşıp, köpüren nehirim,
Ben; Hakka bal şerbeti, batıla ise zehirim,
Ben; Hammaddesi topraktan olan Anadolu’yum,
Ben; İtibarını O’ndan alan O’nun kuluyum,
Ben; Haksızlığa uğrayan mazlumun gözyaşıyım,
Ben; Sofrasında kuru ekmek olanın aşıyım,
Ben; Kalü Belada Kalpten ikrar verenlerdenim,
Ben; Dostum için gülistandan gül derenlerdenim,
Ben; Şirin’in karlı dağları delen Ferhad’ıyım,
Ben; İnananın zulme karşı çıkan feryadıyım,
Ben; Ortaasya’dan Anadolu’ya esen yelim,
Ben; Muhabbet uğruna dosta doğru akan selim,
Ben; Sevenleri kalmamış yetimin Candaş’ıyım,
Ben; Çağ açan, tarih yazdıranların kandaşıyım,
Ben; Sabaha kadar nöbet tutanın kardeşiyim,
Ben; Anadolu’nun yakut, mercan, inci taşıyım,
Ben; Seher vaktinde ılgıt ılgıt esen rüzgârım,
Ben; Ülkemin menfaati için her şeyde varım,
Ben; Tarihime, dilime, coğrafyama bağlıyım,
Ben; Geri kalmış değil, fizikötesi çağlıyım,
Ben; Dostuma gerçek dost, düşmanım için yamanım,
Ben; Dostun yolunda dost, düşmanıma da düşmanım,
Ben; Son peygamberin aşkında olan bir neferim,
Ben; Vizyonu geniş ufuklara doğru seferim,
Ben; ”Vicdanı hür, irfanı hür”objektif şairim,
Ben; Bitmez sevdaları olan vesair,vesairim….
26.03.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Bencillikten Bizarım
Barındırsan bağrında başkalarına bakma,
Bencillikten bizarım beni bana bırakma
Bakışların badire bercestem benden bıkma
Biçareyim bedenden
Bırakma beni benden.
..
..
"ALFABENİN RAKSI"
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
24.11.2013
Tarık Torun
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Beni Ağlatan Adam
“Çizmelerimi çıkarayım mı? Sedye kirlenmesin”
Beni ağlatan adam çizmene kurban olam
O arifan tavrınla insanlık dersi alam
Sen devletin malına canını feda eden,
Milletinin aşkıyla kendini düşünmeden
Kirlenmiş vicdanlara en ulvi dersi veren,
“Anadolu ariftir” gönül gözüyle gören
Bir sedye kirlenmesin diyerek oturmayan
O sedye kurban olsun şahsiyet ayan beyan
Beni ağlatan adam sen Türk’ün fazileti,
Örf ve âdetinle sen İslam’ın hikmeti,
Biz eğitilmişlere örnek yolu gösteren,
İnsanlık dünyasında kişilik gülü deren
Sen milletin timsali Anadolu insanı
Örnek davranışınla düşündürdün vicdanı
Özür dileriz senden bihaber kendimizden
Şükran sunarız sana insansın hepimizden
Gafletin uykusundan sen bizi uyandırdın,
Uyanmak ne kelime kalbimizi yandırdın
Beni ağlatan adam inan senden utandım
Gözyaşıyla yıkandım insanlığımı andım
17.05.2014
Tarık Torun
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Beni Sorun
Beni öğrenmek istiyorsanız, yıllara sorun.
Çıkarsız imdadına koştuğum kullara sorun.
Dosta doğru gittiğim uzayan yollara sorun.
Ellerinden tuttuğum yetim ve dullara sorun.
Beni öğrenmek istiyorsanız, sıralara sorun.
Zalime karşı attığım bunca naralara sorun.
Allah rızası için sardığım yaralara sorun.
Karşılıksız harcadığım paralara sorun.
Beni öğrenmek istiyorsanız, gecelere sorun.
Öğrencilere öğrettiğim hecelere sorun.
Halimi basitlere değil yücelere sorun.
Bir iki kişiye değil de nicelere sorun.
Beni öğrenmek istiyorsanız, kitaplara sorun.
Alçağa değil zirvelere hitaplara sorun.
Düğünde dernek de taşıdığım kaplara sorun.
Dostun yoluna eskittiğim çoraplara sorun.
Beni öğrenmek istiyorsanız, adalete sorun.
Edebim hayâm nedir canım fazilete sorun.
Uğruna canımı adadığım millete sorun.
Kalkmasına yemin ettiğim delalete sorun.
19.04.1996
--ALİZELER(Doğudan,Batıdan,Ortadoğu’dan) -Tarık Torun
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Benim Babam Şehittir
BENİM BABAM ŞEHİTTİR
Benim babam şehittir, dağlar, taşlar şahittir.
Babam bir fani olup, onun Rabbi vahittir.
Benim babam şehittir, kurtlar, kuşlar şahittir.
Kuran’ın gölgesinde, hafız olup zahittir.
Benim babam şehittir, cümle âlem şahittir.
Bütün ömrü boyunca, inançlı ve abittir.
Benim babam şehittir, canlı, cansız şahittir.
Sana göre boş olsa, oda bana aittir.
Benim babam şehittir, seven kalpler şahittir.
Allah yolunda olup, merhametli nahittir.
Benim babam şehittir, eşi, dostu şahittir.
Eşe dosta can atıp, her sözü bir ahittir.
Benim babam şehittir, gökler yerler şahittir.
Nur aksın toprağına, cennet ona lahittir.
Benim babam şehittir, mazi, ati şahittir.
Olgun kişiliğiyle, bana göre seyyittir.
Benim babam şehittir, seven kalbim şahittir.
Âlemin şahadeti, nur içinde meyyittir.
30.04.2008
Tarık Torun
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Benim Bağım
Benim bağımda lale sümbül kokmalı
Dostlar değil düşman bile bakmalı
Elvan elvan çiçeklerin arasından
Berrak sular şırıl şırıl akmalı
Çeşit çeşit kuşlar yuva kurmalı
Bülbüller gece gündüz ötüp durmalı
Öğle huzur ve sükûn olmalı ki.
Mutluğu taş kalplere vurmalı
Başköşede yüksek villa olmalı,
Bağım bin bir çeşit meyveyle dolmalı
Şaş kaza bağıma yolu düşen bile
Tüm dertlerini unut huzur bulmalı
Uzaktan bile yemyeşil görünmeli
Bağım mor menekşeye bürünmeli
O kadar bakımlı olmalı ki,
Cümle âlem bağımla övünmeli
Dostlarım toplanıp piknik yapmalı
Herkes gönlünce bir yerler kapmalı
Unutmayalım ki, dünya geçici
Kalp kırmak değil gönül bağı yapmalı
04.04.2004
Tarık Torun
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Benim Doğduğum Topraklar
Benim doğduğum topraklar Asya, Avrupa ve Afrika’nın merkezi konumunda olan
Anadolu’nun bağrındadır. Buradaki insanlar, Anavatan Orta Asya’dan göç edip gelen
Oğuz Boylarının Dede Korkut neslinden olan Baksı Türklerindendir, bu yüzden benim
köyümün adı Baksı’dır.
Benim doğduğum bu topraklarda her sabah güneş umuda, aşka, sevdaya,
hasrete ve çalışma azmine bir başka ihtişamla doğar. Tabiat erkenden ışıl ışıl uyanır,
güne Bismillah diyerekten erkenden başlanır.
İklimi bir başkadır benim topraklarımın kışları çetindir, bembeyaz kar örtüsü
itinayla boyar etrafı altı ay yerden kalkmaz. Yağmurlar karlar üstüne sağanak sağanak
yağar, dağdan taştan cepheye koşan ordu gibi seller sular akar. Karışır deli Çoruh’a
coştukça coşar. Kabardıkça kabarır tıpkı benim sevdalı yüreğim gibi. Kimi zaman da bir
bakarsınız süzülen bir gelin gibi nazlı nazlı da akar deli Çoruh. E! Ne dersiniz o bir
Karadenizlidir. Bereket sunar çevresine. Yolu uzundur uzanır Batum Delta ovasına
doğru.
Bir küheylan hızıyla, geçerken topraklardan,
Dağlara ferman sesi, duyulur uzaklardan,
Gümüş rengini alır, köyümdeki aklardan,
Ağaçlar selam durur, mendil sallar yapraktan,
Çoruh’un çağıltısı, duyulur uzaklardan.
İlkbaharı bir başka güzeldir Bayburt’umun. Eksilmeyen bahar yağmurları, eriyen
karlarla doğayı canlandırır. Dirilir yeniden tabiat ağaçlar süslenir, çiçek açar buram
buram dağılır etrafa çiçek kokuları. Anzer yaylasından bal taşır çalışkan arılar, tıpkı
insanı gibi. Yurdumun yemyeşil, şirin yaylalardan oluşan köşesidir burası. Renk renk
kelebekler uçuşur Çoruh vadisi boyunca. Gelinlik giymiş gibidir tüm ağaçlar.
Her mevsimi bir başka mevsim bir de baharsa
Çiğdem çiçek altında ılık esen rüzgârsa
Altın olan topraklar atadan yadigârsa
Şırıl şırıl dereler bir sevdayı aparsa
Bayburt’un Baksı’sıyım o sevda seni sarsa
Aşk oduyla yükselip bir de gönlü yakarsa
Bir yanında Soğanlı Dağları, bir yanında Mescit Dağları kuşatır
memleketimi..Gezip görülesi yaylaları, vadileri, mesire yerleri vardır. Doğu Karadeniz
Dağlarının eteklerinde yayılır geniş Çoruh vadisine heybetli bir biçimde. Uzanır Bayburt
Hart Ovası boylu boyunca. Dağlarımızın dumanlıdır dorukları. Yaz mevsiminin
vazgeçilmezi yaylalarından Kekik kokuları yayılır buram buram. Asırlıktır meşe, ardıç,
armut ve yaban kavağı ağaçları.
Her köşesinden tarih fışkırır. Bayburt Kalesi, Taşhan, Ulucamii, Saat kulesi,
Çoruh’un üzerindeki köprüler tarihin izlerini taşır. Tepeden bakar şehre Bayburt kalesi,
oldukça ihtişamlıdır... Şairler, âlimler, gaziler, şehitler diyarıdır. Hanlar, hamamlar,
konaklar, şehre güzellik katar. Hafız Osman türbesinde bir efsane yatar. Türküleri
öyküleşir dilden dile dolaşır. Ehram dokumacılığı ve taş ustalığı, el sanatları, yok
olmaya yüz tutsa da inadına yaşatılır.
Çoruh’un kenarında, gün batımı zamanı,
Kale kartal yuvası, süslerken tüm mekânı,
Mor dağların üstünde seyret gümüş dumanı,
Bir ihtişam kuşatır, düşünürken her yanı,
Hafız Osman Türbesi, tarihten gelen anı,
Bu dağlar şühedalı, onlar korur vatanı,
Bayburt taşına kurban
Bayburt şüheda vatan,
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Pek meşhurdur civil peyniri, lor dolması, galacoş, ketesi, lavaş ekmeği.
Doyulmaz güzelliktedir bahçeleri, bağları. Anlatmaya kafi gelmez kelimeler, bu
muhteşem diyarı. İşte benim doğduğum toprak böyledir kardeş!
İnsanı mert, iklimi serttir. Karadeniz ile Doğu Anadolu arasında geçiş
bölgesindedir. Şairler diyarıdır. Şair Zihni, Celali, Hicranı, Ağlar Baba benim toprağımın
âşıklarıdır.
Âşıkların diyarı âşığın ah-u zarı,
Hicranı, Ağlar Baba, şair Zihni diyarı,
Destan-ı Dedem Korkut, medar-ı iftiharı,
Bayburt yaşına kurban
Bayburt edebi harman,
Benim doğduğum topraklar Dedem Korkut diyarıdır, Bamsı Beyrek’in (Bey
Böyrek) sesini uzun kış gecelerinde duyarsınız. İffetlidir hanımlarımız, yiğittir
beylerimiz, şirin ve güzel elma yanaklıdır kızlarımız. Meşhurdur güzellerimiz üstüne
şarkı türkü yazılan.
Benim doğduğum topraklarda kop Dağında Kızıl Fırtına Rusları durdurmuş olup
adeta II. Plevne gibi savunma yapılmıştır. On binlerce şühedaya toprak olmuş
topraklardır. Sen duydun mu Deli Halit Paşa’yı? Ruslara dar etmiştir kop dağını balam.
Benim doğduğum topraklar gadalar diyarı, sevdalılar mekânı gurbet kuşlarının
doğduğu ve Anadolu’ya yayıldığı mert insanların yuvasıdır.
Aşkın baygınlığı âşıklar yurdu,
Nasıl anlatayım şirin Bayburt’u
Gönül ferman dinler zekâ buyurdu
Bayburt balasıyım aşkın elinde
Dedem Korkut aslım, söylene neslim
Ellerim havada yüreğim teslim
Şakıyan bülbülüm, kadife seslim
Bayburt balasıyım kopuz telinde,
Baksı balasıyım aşkın elinde
İşte böyle kardeşim benim doğduğum toprakları ne şiirler ne hikâyeler ne
romanlar hiçbir şey anlatmaya yetmez. Yolun bir gün o topraklara düşerse Çoruh’ta
çimen çocuğun gözlerinin içine iyi bak o sana her şeyi anlatmaya yeter.
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Benim Köyüm Burası
Çiçekli yaylaların şırıl şırıl suları
Misafirperver insan candandır duyguları
Çoruh’un kenarında dağların eteğinde
Mor dağların ardında ovalar göbeğinde
Benim köyüm burası inanılmaz coğrafya
Hayata hayat katar Kafdağı ardı rüya
Her mevsim farklıdır hele bir bahara bak
İç tatlı sularından kendin doğaya bırak
Bin bir çeşit nebatat tabiatı süslerken
Güneş eliyle okşar sabahleyin en erken
Benim köyüm burası dereler ninni söyler
Kuşlar tempo tutarken kalp başkasını neyler
Uzaklardan geliyor mor koyunların sesi
Minareden yükselir uhrevi Hak nefesi
El ele vermiş canlar tarlalarında işte
Gece gündüz demeden bir hayalde ve düşte
Benim köyüm burası yiğit insanlar yurdu
Ormanlarında yaşar neşeyle kuşu kurdu
Bir zamanlar burada babam hayvan güderdi
Soğan ekmek yiyerek Rabbine şükrederdi
Şimdi göç etmiş evler geride buruk hicran
O hasretin izleri özleme uzar zaman
Benim köyüm burası Dedem Korkut diyarı
Şühedalar vatanı atalar yadigârı
Şimdi biz uzaklarda yine bizim köyümüz
Mezarında yatmakta her türlü büyüğümüz
Ne olursak olalım biz onu unutmayız
Müzelidir köyümüz onu ele atmayız
Benim köyüm burası ben onun ozanıyım
O sevdayla yaşarım aşkını yazanıyım
03.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Benim Sevdiğim
Benim sevdiğim güzel,
Yalnız banadır özel,
Bakışında gizlidir,
Ebetle canım ezel.
Al giyer bana bakar.
Bakışı içimi yakar.
Benim sevdiğim şirin,
Bulunmaz bir benzerin,
Ellerin sevgisi ne,
Benimkisi en derin.
Al giyer bana bakar.
Bakışı içimi yakar.
Benim sevdiğim ceylan,
Bedenime olur can,
Gündüzüm gecem değil,
Bütün hayatım her an.
Al giyer bana bakar.
Bakışı içimi yakar.
Benim sevdiğim dilber,
Ruhum ona seferber,
Bir kerecik gülünce,
Kalır mı bende keder?
Al giyer bana bakar.
Bakışı içimi yakar.
Benim sevdiğim canan,
Benim içimde yanan,
Güller açan yüzüne,
Allı gamzeler konan.
Al giyer bana bakar.
Bakışı içimi yakar.
16.11.2006
Tarık Torun
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Beştepe Millet Camii
Allah'ın huzur evi yönelir kalpler sana
En kesif duygularla nur akarken her cana
Cennet bahçelerinde huşu iner mekana
Ezanlar şahadeti
Kubbelerse daveti
Göklere kalem gibi
Minareler hikmeti
Mihrabıyla Kabe'ye yönelen ulu mabet
Ruhları arındırmak nüvesinde ibadet
Tezyin edilen mekan hat sanatı saadet
Gökte dört minaresi
Kubbede ezan sesi
Dalga dalga asuman
Meleklerin nefesi
Kurulmuş Beştepe'de Ankara ovasına
Konumlanmış ihtişam şehrin en ortasına
Sarayın yanı başı yakışmış doğasına
İslamın işareti
Dua medeniyeti
Sınıf, zümre,ırk olmaz
Çağırır her milleti
Çiçek çiçek motifler Selçuklu ve Osmanlı
Saf safa tutulacak yüreklerde imanlı
Ruh iklimde yunan her müslüman vicdanlı
Cennete giden yollar
Kıyama duran kullar
Ruku, secde ve aşkla
Rabbe açılan kollar
Şehrin en güzel yeri ulu mabetle şirin
Uhrevi düşünceler Kuran sesiyle derin
Gelin şirin mekana aşkla el ele verin
Dilde Allah'u ekber
Tekbir üstüne tekbir
Burda herkes bir olur
Ne kin kalır ne kibir
Beştepe dört minare muhteşem bir manzara
İslam coğrafyasına örnek olsun Ankara
Ruh iklimi altında hoş suz-i dilara
Beytullah'ın şubesi
Şadırvanda su sesi
Kulun Hakk'a vardığı
Gönüllerde busesi
03.07.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
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Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Beyaz Geceler
Semadaki ayın kalmaz mehtabı,
Huzur âleminde sonsuz hitabı,
Kâinat dilinden okur kitabı,
Gönülde nur açar beyaz geceler,
İnsan kalmaz naçar beyaz geceler,
Ruhlar kanatlanır ah! Perde perde,
Sessizlik dolanır hemen her yerde,
Başka dünyalara döner seherde,
Kulu bir hoş eder beyaz geceler,
Bütün elem gider beyaz geceler.
Uhrevi âleme yollar açılır,
Asumandan arza rahmet saçılır.
Gerçekten hülyaya neden kaçılır.
Hayale daldırır beyaz geceler,
Kasveti kaldırır beyaz geceler.
Kutuplara doğru güneş batmasın.
Bu geceler beni derde atmasın.
Gözlerim uykuda ruhum yatmasın,
Rusya’da bambaşka beyaz geceler,
Düşen bilir aşka beyaz geceler,
Bir başka ihtişam beyaz gecede,
Niyaza nakşolur her dem hecede,
İnsanın arzusu olur yücede.
Ebedi bitmesin beyaz geceler.
Terk edip gitmesin beyaz geceler.
21.06.2008
Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından,Yerüstünden'
Tarık Torun
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Beyhude
Kendini şair sanmış, isyan bayrağı açmış,
Bir hayalin uğruna, şiir yazmış beyhude.
İlkeli imgelemiş, mağaralara kaçmış,
İblisin saf bülbülü, coşup azmış beyhude.
Duygusuzluk seliyle, derin akmış koyağa,
Modernite adına, inmiş baştan ayağa,
Merkebin adımıyla, dudak bükmüş uçağa,
Yolları heba etmiş, uçan kazmış beyhude.
Şehveti aşk zannetmiş, dalmış kuru hayale,
Karanlık fikirlerle, ulaşacak visale,
Sevgiliye nağmeler, mektup atmış risale,
Gece gündüz ağlamış, telli sazmış beyhude,
Bir ömür başa akmış, hala gözü yüksekte,
Ovada yalpalamış, onur arar çöplükte
Metafizik metafor, doğal ivme tümsekte,
Estetik operasyon, ruhu bozmuş beyhude.
Giymiş gurur libası, ne de büyük yazarmış,
Şirki fikrinden büyük, kalemi gor kazarmış,
Arza sığmaz emeller, uzadıkça uzarmış,
Andı yalancı cennet, neşe hazmış beyhude.
03.01.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Beyin Fırtınası -ITÖRE
Töre; sevgi, sadakat, cesaret merhamettir.
Örf-adet harmanında, başak başak rahmettir.
GECE
Gece; gündüzü geçmez, ay güneşe ulaşmaz.
Siyahın sıçraması şafaklara bulaşmaz.
AŞK
Aşk; yakarken diriltir, yandıkça da yandırır.
Ölümün dinginliği, aşksızı uyandırır.
ALAZ
Alaz; cürmü kadarı, yakıp yakıp kavurur.
Özünden olmayanı, alıp alıp savurur.
DENİZ
Deniz; arşın gözyaşı birikti çukurlara,
Arz ile buharlaştı, ulaştı yağmurlara.
İNSAN
İnsan; dengeye uysa, eşref-i mahlûkattır.
İsyanı oranında, hayvandan hayvanattır.
OVA
Ova; ütüsü güzel, yerin ufkı yorganı,
Mümbit bağ bahçesiyle, canlı duran organı
NEHİR
Nehir; hızlı koşuyor, bir sevdanın uğruna,
Vuslatı derya olan döne döne vurguna,
LEYLA
Leyla; herkesin kalbi bir Leyla’ya açık mı?
Çöllerde göl aramak sizce biraz kaçık mı?
VADİ
Vadi; yerin çocuğu, dağların avucunda,
Çıkmaz sandığın vadi, hakikatin ucunda
EVEREST
Everest; görmek için yükseldikçe yükselmiş,
Bulutlardan öteye yüceldikçe yücelmiş,
UMUT
Umut; rüzgâr kanatlı, şahlanmış beyaz at mı?
Yoksa hayale kurgu, kırılgan bir feryat mı?
HAYÂ
Hayâ; odur insana ulvilik veren değer,
Utanma duygusuna kâinat boyun eğer.
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KARANLIK
Karanlık; cehalette aydınlığa perde mi?
Dogmatik düşünceli hala aynı yerde mi?
YOL
Yol; kader ekseninde kula tahsis olunan,
Feraset varyantında aranınca bulunan.
14.01.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Beyitler
Sakın yoluma durmayın korkupta teklemem
Hedefe varmak için koşarım emeklemem
Allah’tan başka kimseden iyilik beklemem
Amaca ermek için koşarım emeklemem
Nedir benim çektiklerim ya Rabbi
Biçiyorum ektiklerim ya Rabbi
Her ne gelirse sendendir ya Rabbi
Sana hamd etmek bendendir ya Rabbi
Haykırayım haykırayım bırak
Duyulur mu sesim fazla ırak
Bırak beni haykırayım korkma
Şerefli ol araya fitne sokma
Filistin’de Keşmir’de ezilen benim
Sel gibi gözyaşları süzülen benim
Karabağ’da Kıbrıs’ta ezilen benim
Sel gibi gözyaşları süzülen benim
Her kışın bir bahara mutlaka olur
Eden karşılığını mutlak bulur
Üzülme asla gevşeme üzülme
Safları daha da sık tut çözülme
22.01.1998
Tarık Torun
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Beynimde Dağlar Yüklü
Bir hülyanın peşinde yıllar yılı koşmuşum,
Beynimde dağlar yüklü, sırtım sanki boşmuşum,
Cevher içimde saklı, ben Kafdağı’na doğru,
Kanatlanıp da uçan simurgmuşum kuşmuşum.
Bir hayalin uğrunda yıllar yılı uçmuşum.
Dedemden miras kalan ödenecek borçmuşum.
Aç gözünü de bir bak korkmadan bu canımı,
Yoluna feda eden koyunmuşum koçmuşum.
Bir delinin yolunda yıllar yılı gezmişim.
Beynimde dağlar yüklü aşk oduyla ezmişim.
Öyle zalim bakma yar yoluna serilecek,
İbrişim atlas olan kumaşmışım bezmişim.
Bir aşkın girdabında yıllar yılı yüzmüşüm.
Babamdan arta kalan mücevherat özmüşüm.
Ateşler sönüyorken volkan patlar sinemde.
İnfilak eder kalbim ateşmişim közmüşüm.
Bir sevdanın bağında yıllar yılı gülmüşüm.
Mecnun’a Leyla olan vahaymışım çölmüşüm.
Beynimde dağlar yüklü ebediyet yolunda,
Aşkla dirilmek için vurulmuşum ölmüşüm.
29.10.2008
Taha Tarık TORUN
AY AKAR ÂŞIKLARIN AŞKINA
“Yeraltından, Yerüstünden”
Tarık Torun
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Bilemezsiniz
Aşk müptelasıyla geceler boyu
Yalnız kaldığımı bilemezsiniz
Islak gözlerimde derince kuyu
Suyu saldığımı bilemezsiniz
Hüzün bulutları gelir her güzün
Kapanır dudaklar biterken sözün
Mahzun bakışıyla o ela gözün
Ufka daldığımı bilemezsiniz
Kadere yazılı en içli yaşam
Güneşler batarken kızıl bir akşam
El ele tutuşur yüzümdeki gam
Ayı çaldığımı bilemezsiniz
Hicranın ateşi düşer içime
Kâh gözyaşı kâh aşk girer biçime
Söyleyin dostlarım kızayım kime?
Ne hal aldığımı bilemezsiniz
Ne ağladığımı ne güldüğümü
Bir gün tek başıma ah öldüğümü!
Çözmek için ölüm denen düğümü
Yoksun kaldığımı bilemezsiniz
24.09.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bilir misin Sana Niye Küsmüşem?
“Rahmetli Murat ÇOBANOĞLU’NUN Aziz Ruhuna ithafen”
Bilir misin sana niye küsmüşem?
Selam, sabah kelamı da kesmişem
Deli lodos olup sana esmişem
Bir gün olup deli gönlüm almadın.
Gelip bir gün yanında da kalmadın.
Bilir misin sana niye kızmışım?
Coşup, türkü, şarkı yazmışım.
Sana göre yolunacak kazmışım.
Bir gün olup dost gibi dost olmadın.
Nerde kaldım arayıp da sormadın.
Bilir misin sana niye ağladım?
Yoluna da boşa ümit bağladım.
Hasretinden kalbimi de dağladım.
Bir gün olup aramadın sormadın.
Ne haldeyim hayıra da yormadın.
Bilir misin sana niye gelmedim?
Sen güldün de yoksa ben mi gülmedim?
Sen kıymet bildin de ben mi bilmedim?
Bir gün olup bana doğru koşmadın.
Baharların seliydim de coşmadın.
09.12.2007
Tarık TORUN
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
“Sana, Bana, Ona”
Tarık Torun
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Bilir misin?
Bilir misin neler oldu?
Gözlerim yaşla oldu.
Gül benzim sararıp soldu.
Tüm dertler beni buldu.
Sen gelmedin, sen gelmedin.
Ne haldeyim sen bilmedin.
Dertler üst üste geldiler.
El ele de verdiler.
Kol kola da girdiler.
Beni yere serdiler.
Sen gelmedin, sen gelmedin.
Ne haldeyim sen bilmedin.
Bekledim sen nerede kaldın?
Beni dertlere saldın.
Düşman borusu çaldın.
Benim aklımı aldın.
Sen gelmedin, sen gelmedin.
Ne haldeyim sen bilmedin.
Bilir misin nerdeyim?
Terk ettiğin yerdeyim.
Beden de değil serdeyim.
Izdırapla içerdeyim.
Sen gelmedin, sen gelmedin.
Ne haldeyim sen bilmedin.
Bilir misin kimler gitti?
Gönlüm yolunda hitti.
Arzular hayaller bitti.
Dostum diyen yardan itti.
Sen gelmedin, sen gelmedin.
Ne haldeyim sen bilmedin.
30.05.1998
Tarık Torun
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Bilmem
Kuş yuvadan uçtu, daha geriye döner mi bilmem?
İçime düştü ayrılık ateşi,söner mi bilmem?
O yar benden uzak durur, acaba dener mi bilmem?
Sırtıma binlerce yük binerken o iner mi bilmem?
Bir daha dünya gözüyle görmek nasip olur mu bilmem?
Dünya yuvarlak acaba bir daha bulur mu bilmem?
Hissederim anlatamam halimi anlar mı bilmem?
Yoksa bir daha gelmeyip, o işi sonlar mı bilmem?
Eski neşeli zamanlar geriye gelir mi bilmem?
Aşkına bu kadar çok yandığımı bilir mi bilmem?
14.06.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Bin Aydan Hayırlı Gece
Milyonlarca melek semadan yere inerler.
Her türlü şeytani varlık korkudan sinerler.
Yayılır semavata milyonlarca melekler.
Korkmadan iste kabul olur bütün dilekler.
Tanyeri ağarıncaya kadar selamettir.
Gel iste bu gece sabaha kadar rahmettir.
Günah yıkar bu gece,
Rahmet akar bu gece,
Nurlar yakar bu gece,
Melek bakar bu gece,
Zümrüt takar bu gece,
Günah yıkar bu gece.
Bu gece Levh-i Mahfuz’dan Kur’an indirildi.
Bu geceye bin aydan yücelik bindirildi.
Âlemdeki mahlûkat Mevla’yı zikrederler.
Düşünür inananlar, Rabbini zikrederler.
Tanyeri ağarıncaya kadar selamettir.
Gel iste senin Rabbin mahrum koymaz, cömerttir.
Kalmaz elem bu gece,
Sana selam bu gece,
Bin bir kelam bu gece,
Yazar kalem bu gece,
Coşar âlem bu gece,
Kalmaz elem bu gece.
Bu gece rahmet katre katre yayılır.
Cezbeye gelip kâinat huşuyla bayılır.
Coşar insanoğlunun duygusu kanatlanır.
Gökyüzünden bal akar, yeryüzünde tatlanır.
Tanyeri ağarıncaya kadar selamettir.
Gel iste ruhun doyar, bu gece merhamettir.
Aşkım yar yar bu gece,
Bin bir ayar bu gece,
Mevla duyar bu gece,
Meskûn diyar bu gece,
Neşe yayar, bu gece,
Aşkım yar yar bu gece.
Cebrail’le beraber melekler iş yaparlar.
Yalnız Allah’ı zikredip, Allah’a taparlar.
Melekler Rabbimizden selamı getirirler.
Dolaşıp âlemi, kötülüğü bitirirler.
Tanyeri ağarıncaya kadar selamettir.
Korkma şefaatçimiz Hazret-i Muhammed’dir.
Tevhid birler bu gece,
Neler derler bu gece,
Biter şerler bu gece,
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Doyar yerler bu gece,
Gönül gürler bu gece,
Tevhid birler bu gece,
08.10.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Binboğa'dan Geçerken
Ruh kanatlanıp uçar, çınar kol kanat açar.
Elvan elvan çiçekler, enfes kokular saçar.
İçimize çekerken, Binboğa’dan geçerken,
Karacaoğlan seslenir, karacakız süslenir.
Onların öyküsünden, temiz aşklar beslenir.
Aşk badesi içerken, Binboğa’dan geçerken,
Dalda kuşlar öterken, güneş doğar en erken.
Çoban ateşi yakıp, ala duman çıkarken.
Taze çiçek açarken, Binboğa’dan geçerken,
Yörük kızı sallanır, yâre name yollanır.
Kıskanır Çukurova çiçeklenir ballanır.
Kalpten kalbe uçarken, Binboğa’dan geçerken,
Kalbin küt küt atarken, çimenlere yatarken.
Güneşe doyum olmaz, akşam ufka batarken.
Rabbe eller açarken, Binboğa’dan geçerken,
Koyun kuzu melerken, su dağı delerken,
Binboğa gönülleri, kal der gibi çelerken,
Kekikleri biçerken, Binboğa’dan geçerken,
Dereler ninni söyler, göz başkasını neyler.
En güzel Alpinizm, buyurun ağa beyler.
Yaylacılar göçerken, Binboğa’dan geçerken,
15.01.2008
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Bir Adam Tanırım
Bir adam tanırım gurbeti çok gezmiş,
Çileler dertler hayatta onu ezmiş,
Dostlarına yardımda canı tezmiş,
Zavallı garibim hayatından bezmiş.
Ama daima tevekkül eder Allah’a,
Ellerini açar o yüce İlah’a,
Bir adam tanırım dertler onu almış,
Kendini kaderin kollarına salmış,
Şu zalim dünyada sanki bir o kalmış,
Felek günlerini birer birer çalmış.
Ama daima kadere isyan etmez.
Hakkını almadan bırakıp da gitmez.
Bir adam tanırım hayatta hiç gülmemiş,
Acırım kıymetini kimse bilmemiş,
Mutluluk onun kapısına hiç gelmemiş,
Zavallım akan gözyaşını hiç silmemiş.
Ama daima ümidini hiç yitirmez.
Dostlarını sevgisini hiç bitirmez.
Bir adam tanırım hayatta hep ağlamış,
Hikâyesi ciğerimi hep dağlamış,
Kendi yarasını kendisi bağlamış,
Coşkun sular gibi durmadan çağlamış.
Ama daima yaşamaya taliptir.
Onda daima iyilik hissi galiptir
Bir adam tanırım çile kaderiymiş,
Dostlarının mutluluğu kederiymiş,
Vah garibim bir kemikle bir deriymiş,
O bahtı kara kaynımın pederiymiş.
Ama daima yüzünde güller açar,
Çevresindekilere neşe saçar.
04.04.1996
ALİZELER
'Doğudan, Batıdan, Ortadoğu'dan'
Tarık Torun
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Bir Akdeniz Güneşi
Antalya koylarında çalar aşkın zilleri,
Bereketin izleri, Yörük kızın elleri,
Ashab-ı Kehf’de başlar son duaya dilleri,
Göksu vadisi coşar, Silifke’de selleri,
Bir Akdeniz güneşi, öperken sahilleri,
Sevincinden yarlaşmış, gururlu falezleri,
Limon bahçelerinde, altın kaplar yüzleri,
Alanya Kalesinden yükselir aşk közleri,
Gece seyrine dalar, Manavgat’ın gözleri,
Bir Akdeniz güneşi, yıkarken körfezleri,
Sahile meltem olur, ılık nemli yelleri,
Akdeniz havzasında açar aşkın gülleri,
Akdeniz özlemiyle, yanar Libya çölleri,
Hasretin elemiyle, Etna, Vezüv külleri,
Bir Akdeniz güneşi, aşarken dik belleri,
Enfes kekik kokuyor, Toros’un dumanları,
Çınarların gölgesi, aşarken zamanları,
Akdeniz klasiği, beyaz taş mekânları,
Pupa yelken ileri, Bodrum’un hayranları,
Bir Akdeniz güneşi, okşarken ormanları,
Zeytinin dallarından, özgürlüğün taçları,
Makiler süslemiştir, göz kırpan yamaçları,
Dinlerin hürriyeti, Antakya’da haçları,
Akdeniz’e koşuyor, Finike’nin uçları,
Bir Akdeniz güneşi, parlatırken saçları,
Ömüre ömür katar, Akdeniz yemekleri,
Zeytin çekirdeğinden, çıkarır emekleri,
Sonsuzluk hissi katar, gizemli dilekleri,
Akıp giden geminin, selamdır direkleri,
Bir Akdeniz güneşi, yakarken yürekleri,
Billurdan sular yıkar, tertemiz bedenleri,
Deli lodos kıskanır, şişirir yelkenleri,
Ab-ı hayat akıtır, yüksekten düdenleri,
Akdeniz âşıkları, sadıktır sevenleri,
Bir Akdeniz güneşi, ısıtırken tenleri,
İhtişamla yürüyor, Türkmen-Avşar boyları,
Merhabalı sabahlar, sıcakkanlı soyları,
Medeniyetin gizi, Lidya’da detayları,
Güneşi perdelerken, Akdeniz’in ayları,
Bir Akdeniz güneşi, kucaklarken koyları,
Dalında dünyalaşır, portakal yaprakları,
Dağların beyaz gülü, besliyor ırmakları,
Kız kalesi üstünde ay yıldız bayrakları,
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Akdeniz bağlarında, asude çardakları,
Bir Akdeniz güneşi, görürken toprakları,
Mutluluktan coşuyor, kıpırdanan kanları,
Güneşin ak şulesi, temizler vicdanları,
Akdeniz rüzgârıyla, coşarken ozanları,
Dünyada cennet bağı, yaşarken vatanları,
Bir Akdeniz güneşi, öperken insanları,
13.03.2009
Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
"Yeraltından, Yerüstünden"
Tarık Torun
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Bir aşkın Serencamı
Uykusuz gecelerde sulara ay düşerdi,
Yeryüzünün korkusu uslanmayan beşerdi,
Yastığının rüyası, ruh içeren dünyası,
Dertsiz sanma her ferdi, o da derdim var derdi,
Güneş rengi yaşamak
Hep basamak basamak
Her an ölüme ramak
Gündönümü bir yaprak
Birer birer koparak
Akıbet kara toprak,
Yaşasın dağlar taşlar yaşamak senin hakkın,
Yaşadığın her lahza tükenmeyen merakın,
Sanma ki dert tükenir eksilmeyen firakın,
Doğarken ağlamakla başlarken büyük akın
Hayat bir mücadele,
Dolanır elden ele,
Bazen düşerse dile,
Biraz haz biraz çile,
Yeter ki ondan dile,
Boş durma bile bile
Ay tutulduğu gece aynalarda mı kalan,
Bir gün mutlaka seni eleme derde salan,
Gün dolanır dağları sen derdinle oyalan
Anlarsın ki hakikat aynada batan yalan,
Bir aşkın serencamı
Alır getirir gamı,
Gün batıran akşamı
Dert içeren yaşamı
Eylemden çok kuramı
Bir aşkın serencamı
30.05.2014
Tarık Torun
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Bir Aşkın Serencamıyla
Uykusuz gecelerde sulara ay düşerdi,
Yeryüzünün korkusu uslanmayan beşerdi,
Yastığının rüyası, ruh içeren dünyası,
Dertsiz sanma her ferdi, o da derdim var derdi,
Güneş rengi yaşamak
Hep basamak basamak
Her an ölüme ramak
Gündönümü bir yaprak
Birer birer koparak
Akıbet kara toprak,
Yaşasın dağlar taşlar yaşamak senin hakkın,
Yaşadığın her lahza tükenmeyen merakın,
Sanma ki dert tükenir eksilmeyen firakın,
Doğarken ağlamakla başlarken büyük akın
Hayat bir mücadele,
Dolanır elden ele,
Bazen düşerse dile,
Biraz haz biraz çile,
Yeter ki ondan dile,
Boş durma bile bile
İnfilak eder kalbim ufuklar ötesine
Gecenin sessizliği o göklerin sesine
Sınırsızlık ilkesi bir hayal ülkesine
İnfilak eder kalbim aşkın melekesine
Sen düşersin yâdıma
Her gece feryadıma
Yetişsen imdadıma,
Aşk yazılır adıma
Ulaşsam muradıma
Sen düşersin yâdıma
Ay tutulduğu gece aynalarda mı kalan,
Bir gün mutlaka seni eleme derde salan,
Gün dolanır dağları sen derdinle oyalan
Anlarsın ki hakikat aynada batan yalan,
Bir aşkın serencamı
Alır getirir gamı,
Gün batıran akşamı
Dert içeren yaşamı
Eylemden çok kuramı
Bir aşkın serencamı
03.06.2014
Tarık Torun
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Bir Avuç Ateş Dansı
Hüznün kara bulutu, çökerken yüreğimize,
Kuşatır kehkeşanlar, aklın hudutlarını,
Yarasalar kan kusar, zaman çöreğimizi,
Pesimist aşk perdeler, erdem bulutlarını,
Bir avuç ateş dansı çökerken yüreğimize,
Akide pınarları akarken gönlümüze,
Şahadet duyguları çizer bakışlarını,
Feraset iklimleri iksirdir gülümüze,
Ebabil hasretiyle çıkarsın kuşlarını,
Bir avuç ateş dansı akarken gönlümüze,
Basiret vahaları bakarken gözümüze,
Donuklaşan seraba gönder çöl yellerini,
Harareti vurulsun nar-ı aşk yüzümüze,
Lacivert gecelerde alsın gök ellerini,
Bir avuç ateş dansı bakarken gözümüze,
Aks-ı sedalar aksın çıkarken çağrımıza,
Sevda şelaleleri bilsin deryalarını,
Akaid meşalesi saplansın bağrımıza,
Zamana düşen izler ömür fezalarını,
Bir avuç ateş dansı çıkarken çağrımıza,
Kor alevli güneşler yakarken tenimizi,
Pervane yörüngeler meşk samanyolumuza,
Ateşte açan çiçek açar yelkenimizi,
Semavatın ummanı âlemler kolumuza,
Bir avuç ateş dansı yakarken tenimizi,
Hikmete ram tefekkür çekerken duamıza,
Muhabbetle besleriz gönül fidanlarını,
Gökkuşağı rengiyle rahmetler ovamıza,
Gülistanlar biliriz Yusuf zindanlarını,
Bir avuç ateş dansı çekerken duamıza,
Emirlerin sahibi yıkarken suyumuzu,
Dağlar, taşlar, nehirler akıtır yaşlarını,
Ahsen-i takvim üzre muhatab huyumuzu,
Meleklerden ulvilik kuşatır başlarını,
Bir avuç ateş dansı yıkarken suyumuzu,
Cesaret tohumunu ekerken bahçemize,
Simurgun Kaf ülkesi diriltir küllerini,
Uçurumlu menfezler düşerken pençemize,
Arafat’ın mahşeri besler sümbüllerini,
Bir avuç ateş dansı ekerken bahçemize,
Tevhid yıldızlarını takarken alnımıza,
Tabiat kımıldanır yaşar baharlarını,
Rahmetin profili yansırken kanımıza,
Mağfiret deryasında seher rüzgârlarını,
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Bir avuç ateş dansı takarken alnımıza,
İhlâsın zarafeti sökerken kirimizi,
Bir yürek kabarırken çevreler göklerini,
Ateşi aşkla çizdik ruhlarda yerimizi,
Sadakatla doldurduk arzın tümseklerini,
Bir avuç ateş dansı sökerken kirimizi,
30.05.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Bir Bakışta Ben
Yüreğim duygu yüklü sevda dolu şiirler
İlhamımsa zamansız azgın akan nehirler,
Duygularım amansız her harfi bir çağlayan,
Mısra mısra bakışla gözlerinde ağlayan,
Kalp gözüm şiir yüklü beni sana bağlayan
Ömrümüm hakikati gizli nice mısrada,
Benim dünyam rengârenk hayal gerçek hülyada,
Hem ağladım hem güldüm şiire ömür verdim,
Gezdim bunca âlemi ibretle nimet gördüm,
Basit sanma kardeşim! Sevdaya gönül serdim
Her şiir bir emektir ilhamıysa Hüda’dan,
Tefekkür eden gönül ders alırsa sevdadan,
Bazen ılık bir meltem bazense fırtınada,
Mahlasım aşkoğrafya hem sevda hem dünyada,
Ey sevgili okurum asude bir rüyada,
06.12.2013
Tarık Torun
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Bir Çiçek Düşlemesi Bahara Bahar Katar
Sevgiyle gelen bahar içinde çiçek rüzgâr
Belki beklenen umut olur sana yadigâr
Tohum doğuşa namzet çalış çabala gayret
Kuru taştan su çıkar gözlerindeki hayret
Bir çiçek düşlemesi göklerin gürlemesi
Çayır çimen yaylalar kuzunun melemesi
Güllü şafaklar atar ormanda gölge yatar
Güneş tüm renkleriyle bahara sevda katar
Su sesi dudağında çiçekler toprağında
Gözlerin bahar olur bir söğüt yaprağında
İğde kokulu yamaç kollarını biraz aç
Sen ey deli es rüzgar uçurtma sana muhtaç
Kuşların kalbi kalbi atar gözlerin yeşil tutar
Bir çiçek düşlemesi bahara bahar katar
01.03.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bir Çocuk Ağlıyorsa
Bir çocuk ağlıyorsa Suriye Çöllerinde
Kan kusar gözlerimiz yanar samyellerinde
Ey insanım diyenler! Bu gözyaşları neden?
O çocuklar bizimdir onlar bizi bilmeden
Bir çocuk ağlıyorsa ah Doğu Türkistan'da!
Alt üst olur dünyamız sizi yapar vicdanda
Ey Allah'ın kulları niçin zalim oldunuz?
Hepiniz eşit doğup bir Allah'a kuldunuz.
Bir çocuk ağlıyorsa Somali Afrika'da
Acisı duyulmalı dört köşe beş kıtada
Ey çağdaş fravunlar! Bu intikam bu kin ne?
Mülkiyet Allah'ındır sizinkisi bir fitne
Bir çocuk ağlıyorsa fani olan dünyada
Tüm melekler üzülür hem dünya hem ukbada
Ey insanım diyenler gelin sahip çıkalım
Hem barışa hem aşka zulmü kökten yıkalım.
15.06.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bir Dünya İstiyoruz
Bir dünya istiyoruz göklerinde nur olan
Kardeşçe yaşanılan barışla huzur olan
Bir dünya istiyoruz komşu komşuya canan
Kendisi tok olmayıp komşuya nimet sunan
Bir dünya istiyoruz insana saygı duyan
Nefsin sesine değil Rabbin emrine uyan
Bir dünya istiyoruz suları şerbet olan
O’nun yolunda olup seçilmiş ümmet olan
Bir dünya istiyoruz ne sen ne ben kavgası
Birlikte daha güzel yaşamanın en hası
Bir dünya istiyoruz özgürlükler deryası
Hiçbir keder olmayıp sadece ölüm yası
Bir dünya istiyoruz mazluma mekân olan
Mustazaflar diyarı gerçek inanan olan
Bir dünya istiyoruz fikri hür irfanı bir
Köylü kentli el ele bayrak ve Kur’an’ı bir
Bir dünya istiyoruz rüzgârı özgür esen
Yaylaları çiçekli dağları desen desen
Bir dünya istiyoruz baharı ümit dolu
Gecesi gündüz olan orası Anadolu
Bir dünya istiyoruz göklerinde ay olan
Her günü bayram gibi davullu halay olan
11.12.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bir Gece Ansızın
Bir gece ansızın şafak sökerken
Allah Allah diye gelebiliriz
Bulutlar ağlayıp rahmet dökerken
Kararan gökleri delebiliriz
İneriz derine nurdan köklere
Akarız akarız aşk yüreklere
Al sancağı çekip kara göklere
İslam’ın nuruyla gülebiliriz
Sen üzülme yavrum! Biz burda varken
Hak batıl yolunda umut doğarken
Bir ölmek bin doğmak vahdet yağarken
Bu dava uğruna ölebiliriz
Patlatır volkanı yakarız suyu
Akıl, fikir beyin yürek beş duyu
Tarihler unutmaz Oğuz’un soyu
Kutuptan dünyayı çelebiliriz
Her gün doğan güneş baht yıldızıyla
Bu Müslüman yurdun oğlu, kızıyla
Sen ağlama yavrum! Rüzgâr hızıyla
Bir gece ansızın gelebiliriz
15.05.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Bir Gün
Her aylı gecelerde özlem çiçekleriyle
Bir gün dönerim sana uğur böcekleriyle
Her aşkın romanını yazan şiirleriyle
Bir gün ağlarım sana bahar nehirleriyle
Her aşığın sevdası yaşar umutlarıyla
Bir gülerim sana göğün bulutlarıyla
Her feryat ettiğinde suyun şelalesiyle
Bir gün koşarım sana inanç meşalesiyle
Her dağın ardın sıra esen rüzgârlarıyla
Bir gün coşarım sana duygu baharlarıyla
Her vaktin gündemiyle ümidin elleriyle
Bir gün uçarım sana atmosfer yelleriyle
Her aylı gecelerde mehtap çiçekleriyle
Bir gün dönerim sana aşkın gerçekleriyle
09.04.2014
Tarık Torun
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Bir Gün Batımı Barış
Bir gün batımı barış neden bu kadar uzak?
Nefsine esir olmuş dostuna kurmuş tuzak
Sürgün olmuş kendine bir nebze kalsa insan
Adalet duygusıyla hareket eder vicdan
Yaşamak kardeş gibi en derin deryalarda
Bir gün batımı barış bir başka dünyalarda
Yarın belki bugündür dokunmasın ışığa
Özgürlük çiçek açsın barış adlı aşığa
Ne bir zeytinin dalı ne bir kuşun kanadı
Barış aşk yüreklerde söylenen serenadı
Sanma ki zayi olur umudun mavi göğü
Sen sonsuzluğa yürü barışla yaşa büyü
Adı kalır yadında barışın engin yolu
Bir gün batımı barış batmasın Anadolu
23.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarık Torun
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Bir gün Döneceğiz
Ey şirin yurt Halep! Acı başkenti
Bir gün döneceğiz mutlaka sana
Elimizde karanfil ve vuslat demeti
Bir gün döneceğiz ağlama ana
Ey Türkmenler şehri Halepli çarşı
Ant olsun yeniden titretip arşı
Çalacağız sonsuz mehterle marşı
Bir gün döneceğiz söz yaratana
Ey muhteşem kale! Surun dik dursun
Saatler zamana barışı vursun
Yeniden dirilişle küffar kudursun
Bir gün döneceğiz Halep vatana
Ey güzel çocuklar! Hızlı büyüyün
Umudun önünde aşkla yürüyün
Bütün zalimleri toptan sürüyün
Bir gün döneceğiz şehit atana
Ey yaralı Halep! Aşkın sevdaya
Umudu yazarız güneşe aya
Bırakmayacağız seni rüyaya
Bir gün döneceğiz yemin Kur’an’a
17.12.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bir Hoştu Benim Babam
Bir ağanın çocuğu bir hoştu benim babam
O Bayburt’un evladı iklimi gibi adam
Benim gönlü bol babam ne değişik adamdı
Yaylaların çocuğu ne çileli yaşamdı
Utanırdı bizlere aşikâr etmez aşkı
Ekinli tarlalarda söylerken türkü şarkı
Dostuna dost olurdu timsaliydi vefanın
Kaderinde yazılmış çekilecek cefanın
Adam gibi adamdı dini bütün mümindi
Güvenilir bir komşu kişiliği emindi
Her baba farklı ama benimkisi bir hoştu
Gece gündüz durmadı nafakasına koştu
Ne bir tatil bilirdi hayatı çalışmaktı
O bir gurbet kuşuydu hayata karışmaktı
Ne de yaman adamdı dağ, taş, tarla gezerdi
Bazen efkârlanarak destan mani dizerdi
Bir hoştu benim babam içi iyilik dolu
Dışı biraz sertse de Allah'ın müşfik kulu
Şimdi Rabbi yanında Fatiha bekler sizden
Bir hoştu benim babam ümidi kesmez bizden
01.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bir Hülyanın İçinde
Nuh'lar sular içinde,
Gönlüm hular içinde,
Şu kara gözlerimin,
Yaşlar dolar içinde,
Ömrüm yollar içinde,
Canım pullar içinde,
Halim pek yaman olur,
Zalim kullar içinde,
Yaz baharlar içinde,
Ayva narlar içinde,
Günüm günümü tutmaz,
Ahu zarlar içinde,
El alemin içinde,
Dil kalemin içinde,
Benim halime bakın,
Dert elemin içinde,
Şu dünyanın içinde,
Bir rüyanın içinde,
Seni öğle sevdim ki,
Bir hülyanın içinde,
12.01.1999
Tarık Torun
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Bir İman Çanakkale
Yıl bin dokuz yüz on beş bulutlar kararmıştı
Sanki yer ağlayıp da gökyüzü sararmıştı
Boğazın azgın suyu hırsından kabarmıştı
Çanakkale üstünü gökten ölüm sarmıştı
Anladı bütün düşman Çanakkale geçilmez
Bir iman Çanakkale Türk’e kefen biçilmez
Vatan, namus uğruna ses verirken tabyalar
Çanakkale içinde ruh yansıtır aynalar
Alev almış yanıyor kıyamet bataryalar
Şahadet bir çağrıdır gözlerinde hülyalar
Conkbayırı eteği tekbirlerle çınladı
Bir iman Çanakkale düşman bunu anladı
Asrın destanı olan zaferin abidesi
Bir metre toprak için şahadetin badesi
Ay doğar kan üstüne hürriyet meşalesi
Yerde kükreyen aslan göklerde melek sesi
Yürekler tüfek olmuş bakışlar demir mızrak
Bir iman Çanakkale dalgalanır al bayrak
Bedir yürekli gençler dirildi birer birer
Ateş çemberi dağlar kuşandı biner biner
Görür görmez Mehmet’i düşman korkudan siner
Savaş içinde barış insanlık kini yener
Dur ey yolcu! Burası kahraman Gelibolu
Bir iman Çanakkale toprağı şehit dolu
Milli ruh birleşince yedi düvel alt oldu
Destanlaştı her alan arzın nutku tutuldu
Çanakkale prova kurtuluşa yol buldu
Bir ulusun kaderi şahadetle kurtuldu
Anladı bütün düşman Çanakkale geçilmez
Bir iman Çanakkale Türk’e kefen biçilmez
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Bir İnsan Nankörse
Bir insanın ruhunda nankörlük varsa
Dünyayı ayağına sersen boştur
Dünyalığa doymayıp gözü darsa
Malını saklayıp fakir olmuştur
Bütün dünyayı siz ona verseniz
Korumak için kol kanat gerseniz
Gülistan’dan bir demet gül derseniz
O nankör gidip dikeni bulmuştur
Sizin eliniz ne kadar bolsa
Kalbiniz aşk muhabbetiyle dolsa
Sizin diliniz ona bülbül olsa
O vicdansız size uğursuz baykuştur
Onu korumak için gerilseniz
Hakarete uğrayıp yerilseniz
Yol gibi ayağına serilseniz
Dar gününüzde aşılmaz yokuştur
Onun dertlerini göğüsleseniz
Dosta düşmana karşı süsleseniz
O kargayı sürekli besleseniz
Gözünüzü oyacak nankör kuştur
14.01.1997
Tarık Torun
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Bir Olalım
Uzaklardaki Japonlar
Kutuplardaki Laponlar
Şunlar, bunlar birde onlar
Gelin canlar bir olalım
Sevgide huzur bulalım
Gelin canlar bir olalım
Aşk ateşiyle dolalım
Ülke ülke Anadolu
Her tarafı insan dolu
Ariflerin güzel yolu
Gelin canlar bir olalım
Sevgide huzur bulalım
Gelin canlar bir olalım
Aşk ateşiyle dolalım
Hepimiz Allah kuluyuz
Kul sevgisiyle doluyuz
Buram buram Anadolu’yuz
Gelin canlar bir olalım
Sevgide huzur bulalım
Gelin canlar bir olalım
Aşk ateşiyle dolalım
Ölüm varken hepsi yalan
Var mıdır dünyada kalan
Ne dayın kalır ne de halan
Gelin canlar bir olalım
Sevgide huzur bulalım
Gelin canlar bir olalım
Aşk ateşiyle dolalım
Ecel gelip ölüm gelmeden
Yarın aklını çelmeden
Böcekler derini delmeden
Gelin canlar bir olalım
Sevgide huzur bulalım
Gelin canlar bir olalım
Aşk ateşiyle dolalım
02.02.1998
Tarık Torun
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Bir Öte
umuda uçan kuşlar umut dağlar ardında
Ulaştıkça bir öte umut sevda yurdunda
29.11.2014
Tarık Torun
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Bir Sala Yeter
Göğün endamına ay ışıldarken
Uyanır canından bir sala yeter
Minare ses verir kalk vatan derken
Şüheda kanından bir sala yeter
Dağların sedası gökte melekler
Yer yerinden oynar cesur yürekler
Duaya kalkınca bütün bilekler
Göklerin tanından bir sala yeter
Uğuldar tabiat ayakta alem
Dillerden dökülen o kutlu kelam
İstiklal marşıyla geceye selam
Allah'ın şanından bir sala yeter
İşte Anadolu İslam'ın yurdu
Vatan imandandır Resul buyurdu
Çoluk çocuk yaşlı Mehmetçik ordu
Türk'ün vatanından bir sala yeter
Gelsin dünya gelsin vız gelir bize
Aşikar oluruz gerek yok gize
Görünmez ordular getirir dize
Mümin imanından bir sala yeter
28.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bir Sevincim Var Benim
Bir sevincim var benim o çocuk gözlerinde
Bilmem nasıl anlatsam hüzne buruk dilimi
Mızrakla koşan atım rüzgâr mı özlerinde?
Sen yoksan ay güzelim gökler tutsun elimi
Bir çavlanlık gülüşün mutluluk izlerinde
Muhabbete koşarım sen hele gör selimi
Saklayan muştuları sevda körfezlerinde
İçim dışa odaklı füze gibi yelimi
Bir mayhoşluk gezinir sevgiden yüzlerinde
Umut sana endeksli kırma sakın belimi
O mağrur bakışların korlaşır gözlerinde
İzaha muhtaç koyar gizemlerle bilimi
Sakın hava da koyma sana açıp elimi
Bir sevincim var benim o tılsım sözlerinde
09.11.2015
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bir Sonbahar Akşamı
Bir sonbahar akşamı kızıllık ufka düştü
Kanatlanan martılar ufukları bölüştü
Hasrete duçar olan gözlerinde gülüştü
Gel ey sonsuz ümidim hicran kalbe üşüştü
Bir sonbahar akşamı kızıllık ufka düştü
Mahzun nemli gözlerle bakarken bulutlara
Bir nirengi noktası bıraktık umutlara
Gel beraber çizelim endamı hudutlara
Bitmeyen bu hüznümle acıdım haydutlara
Mahzun nemli gözlerle bakarken bulutlara
Hazan içeren zaman neler neler görmüştü
Bir hayalin içinde hayli sefa sürmüştü
Her gece ağlayarak uykuyu süpürmüştü
Bir sonbahar akşamı alıp da götürmüştü
Hazan içeren zaman neler neler görmüştü
Karanlık çöker ufka yalnızlık sarmalına
Akıp giden kör zaman çöker her an dalına
Gönül ihtilaflarla ağlar dünya malına
Dökülen yaprak gibi gün salına salına
Karanlık çöker ufka yalnızlık sarmalına
Bir sonbahar akşamı sanki gönül küsmüştü
Kırılıp kanadıyla kızıl ufka düşmüştü
Tabiat doğmak için birer birer ölmüştü
Güneş son kez bakarak ne de güzel gülmüştü
Bir sonbahar akşamı sanki gönül küsmüştü
11.11.2015
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bir Su Misali Zaman
Bir su misali zaman akar gider özümden,
Hasret yeşili yaşlar dökülürken gözümden
Sen hiç eksik olmazsın bulutlanan yüzümden,
Dilim vuslata naçar şiir çıkar sözümden,
Simurg bir efsaneyse dirilirim közümden,
Bir su misali zaman akar gider özümden,
…
04.05.2014
Tarık Torun
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Bir Tek Senin Aşkın
Aşk aşk deyip durmuşlar yalanlar uydurmuşlar
Bir çağrıya ısınıp tutunan saçlarını
Serabı sevda sanıp çölde Mecnun duymuşlar
Şimdi yollar uzakta hicran yamaçlarını
Efsanenin adını Leyla Mecnun koymuşlar
Anladım ki ey Mevla’m! Aşkının taçlarını
Yalnız senin aşkınla ruhlara kondurmuşlar
Senin aşkın dışında yalanlar uydurmuşlar
…
30.04.2014
Tarık Torun
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Bir Uygur'un Kalbinde
Bir Uygur'un kalbinde hürriyet yokuş çıkar,
Eritir tankla topu Çin Seddi'ni de yıkar,
En içli feryatları ölüme ağıt yakar,
Şahadet bir çağrıdır Türkistan Yaylası'nda,
Türk'ün kaderi böyle tevhit vaveylasında
Dilini yutmuş dünya imdatsa Mevla'sında,
Kızıl nehirler ağlar mazlumun yaşı akar,
Bin Uygur'un feryadı arş-ı alaya çıkar,
Eritir kızıl devi zulmün kökünü yıkar.
...
...
23.11.2013
Tarık Torun
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Bir Yalnızlık Düşlerim
Dünyada tek başına kalmış gibi hislerim
Bakınca mor dağlara bir yalnızlık düşlerim
Bu akşam ay kararmış melankoli içimde
Hüzünlenir gözlerim gece nankör biçimde
Sensizlik yağmuruyla kederler bana gelmiş
Susuzluk sarmalında bulut gökte eğilmiş
Sordum elemlilere önce böyle değilmiş
Güneş ona acımış suyunu alıp sinmiş
Bir başına kalınca hakikat nedir bilmiş
Yalnızlık ekseninde hislerim dile gelmiş
Ayağımın altında toprak hüzün kokusu
Sükûnetin elinde bir yalnızlık korkusu
İçimde bir endişe ezilmişlik duygusu
Rüzgâr halime acır aksi seda vurgusu
Titriyorken yalnızlık zamanın sarkacında
Yorgun avuçlarımda gölgeler ağacında
Yalnız kalabalıklar sensizlik çığlığında
Bir suskunluk kırbacı vurulur sığlığında
Sararım yalnızlığı bir elbise misali
Sukut vaveylasıyla sabrım Eyyüp timsali
Bozarırken bulutlar üstüme siner hüzün
Sema alır gözümü aya vurgun gündüzün
Bir burukluk kaplarken hüzne müptela özün
İçime hasret dolar ayrılık olur sözün
Dünyada tek başına kalmış gibi hislerim
Bakınca mor dağlara bir yalnızlık düşlerim
16.03.2015/ BURSA
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Birazcık Yaramazdım
Çocuktum ufacıktım.
Birazcıkta gıcıktım.
Ağaç dalına çıktım.
Aldım meyveyi sıktım.
Mideme her şey tıktım.
Her şeyin tersini yaptım.
Allah’ım sana taptım.
Neyi bulduysan kaptım.
Kimine göre saptım.
Zıpır zıpır zıpzıptım.
Birazcık yaramazdım.
Kimseyi aramazdım.
Yerimde duramazdım.
Garibe vuramazdım.
Sana da varamazdım.
Zıpır zıpır zıpladım.
Top oynadım hopladım.
Kırdan çiçek topladım.
Defterimi kapladım.
Çamura da sapladım
Boşa kapıya vurdum.
Azdım, kudurdum, durdum.
En yaramazı sordum.
Sana da tuzak kurdum.
Babamı da çok yordum.
En sonunda yoruldum.
Sular gibi duruldum.
Ara sıra soruldum.
Başköşeye kuruldum.
Ben de sana vuruldum.
08.01.2007
Tarık Torun
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Bismillahla Başlamak
Bismillah’la başlamak her günün anahtarı
Kalbin sevda iklimi karakışın baharı
Kitabımı açarken o ne güzel bir kelam
Umudum boyut boyut ellimde sonsuz kalem
Bismillahla başlamak her şeyin en başıdır
Nur akar vadilere tefekkür gözyaşıdır
Ne mükemmel anahtar her kapıyı o açar
Dağılır rahmet rahmet semalara nur saçar
Bismillahla başlamak muhabbetin sofrası
Her elemi gideren gönüllerin deryası
Sonsuz kudret isteyen Bismillah demeli
Bu bir rahmetli formül her daim söylemeli
Bismillallah başlamak kolay kılar her işi
Hayata tutunarak neşeli olur kişi
02.12.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bivefa
Bir hengâme içinde insan olmuş bivefa
Vefa bir semtte kalmış hakikatse hangi yol?
Her şey mubah olunca sür keyfince bir sefa
Ey vefasız son varlık! Köpek kadar sadık ol
Hayvan sahibi için çeker her türlü cefa
Ey sadakatsiz insan! Kurtuluşun Rab ’be kul
21.08.2015
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Biz Derviş Yürekliyiz
Almadan çok vermeğe biz derviş yürekliyiz,
Kendimizden ziyade duadan dilekliyiz,
Hakikate rotalı ihlastan bilekliyiz,
Ne kral ne hükümdar biz derviş yürekliyiz.
30.11.2013
Tarık Torun
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Biz Diriliş Nesliyiz
Biz diriliş nesliyiz bir rüzgarla sönmeyiz
Bu yol Hakk'ın yoludur yolumuzdan dönmeyiz
Ölümsüz davamızla imanla diriliriz
Bu dava sen ben değil gül olup deriliriz
Ay batsa bulut yansa şimşek olup çakarız
Külümüzden dirilip aşk ateşi yakarız
Sanma ki biz biteriz boş sevinme kefere
Yeniden Bismillah'la bir çıkarsak sefere
Geceyi yırtık attık şafaklar çoktan attı
Yumak yumak açılan güneşleri fırlattı
"Minareler süngümüz" imanla yükseliriz
Allah'ın nidasıyla nur hızıyla geliriz
Kudretimiz imandan bir ölür bin doğarız
Karanlığı parçalar şulemizle boğarız
Ey zalimler ordusu sanmayın ki yorulduk
Tefekkürle bilenip iman ile yoğrulduk
Biz diriliş nesliyiz acılardan yılmayız
Bu yol Hakk'ın yoludur bıkıp geri kalmayız
10.06.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Biz İmanla Çizeriz Vatan Hudutlarını
"Hasan El Benna'nın Ruhaniyetine"
Biz imanla çizeriz vatan hudutlarını
Bu diyardan kovarız çölün haydutlarını
Dünün hayallerinden bugünün gerçekleri
Zulme karşı direniş İslam'ın yürekleri
Bir yürek devletinde göğün bulutlarını
Biz imanla çizeriz vatan hudutlarını
Nil'i terse çevirir Hamsin gibi yakarız
Bir vaha tebessümü yüreklere akarız
Ahde vefa gösterir hepimiz bir ihvanız
Bütün İslam Alemi tek yürekte bir canız
Onsekizbin aleme kurduk mu yurtlarını
Bizim imanla çizeriz vatan hudutlarını
Ya izzet ve şerefle dolu bir hayat olsun
Zulme karşı haykıran şanlı bir feryat olsun
Hakikat meşalesi Hakk'ın yılmaz neferi
Ruh iklimine doğru başlar sonsuz seferi
Yaşayan şühedayla artan umutlarını
Bizim imanla çizeriz vatan hudutlarını
27.02.2016
Tarık Torun
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Bizde Kurban Canladır
Öyle bir sevdaki bu; bizde kurban canladır
Allah'a adanmışız sevdamız imanladır
Yılda bir kez değil ki; her an her zamanladır
Bizde kurban canladır sevdamız sevdanladır
Tarık Torun
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Bizde Vatan
Bizde vatan ne coğrafya ne de toprak parçasıdır.
İlay-ı Kelimetullah Müslümanın hülyasıdır
10.04.2016
Tarık TORUN
MEB/EĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bizim Bağlarda
Lale sümbül güllü baharın rengi
Açar aşk eliyle bizim bağlarda
Rüzgarın saz çalan sevda ahengi
Dalların yeliyle bizim bağlarda
Bir farklı nazenin endamı gülde
Ona aşık olan garip bülbülde
Dostluğun ivmesi açar gönülde
Muhabbet diliyle bizim bağlarda
Arı çiçek arar kelebek uçar
Kuşlar sonsuz göğe kanadın açar
Bin bir çeşit meyve yok kimse naçar
Su akar miliyle bizim bağlarda
Selam söyler dosta esen rüzgarla
Umudun poleni gelen baharla
Bir gurbet türküsü olan efkarla
Şefkatle ilgiyle bizim bağlarda
Geceleri ay düşer boylu boyunca
Huzur ikliminde huylu huyunca
Bir içli nağmeyle sesin duyunca
Sazıyla teliyle bizim bağlarda
08.07.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Tarık Torun
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Bizim Dağlar Bellidir
Bizim dağlar bellidir.
Bellidir yar bellidir.
Eser serin yellidir.
Yellidir yar yellidir.
Bizim yayla serindir.
Serindir yar serindir.
Suları da derindir.
Derindir yar derindir.
Bizim ova engindir.
Engindir yar engindir.
Kalp gözümüz zengindir.
Zengindir yar zengindir.
Bizim vadi derindir.
Derindir yar derindir.
Tamda senin yerindir.
Yerindir yar yerindir.
Bizim orman güzeldir.
Güzeldir yar güzeldir.
Ağaçları özeldir.
Özeldir yar özeldir.
08.11.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Bizim Köyün
Bizim köyün: dağları,
Çiçek açar bağları,
Bizim köyün: yaylası,
Gezer tozar Ayla’sı,
Bizim köyün: evleri,
Yaman olur devleri,
Bizim köyün: ineği,
Uçar gider sineği,
Bizim köyün: köpeği,
Döner duru dibeği,
Bizim köyün: uşağı,
Beline bağlar kuşağı,
Bizim köyün: insanı,
Daim boldur ihsanı,
Bizim köyün: camisi,
Allah onun hamisi,
Bizim köyün: atları,
Sanki var kanatları,
Bizim köyün: taşları,
Aç doyurur aşları,
Bizim köyün: başları,
Uzun kara kışları,
Bizin köyün: güzeli,
Mor menekşe bezeli,
Bizim köyün: gazeli,
Şirin olur güzeli,
Bizim köyün: ovası,
Gariplerin yuvası,
Bizin köyün: ağacı,
Herkes olmuş kardeş bacı,
Bizim köyün: yolları,
Neşelidir kulları
29.06.1997
Tarık Torun
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bizim Yaylalar
Hey yaylalar yaylalar
Gezer tozar Aylalar
Mecnun arar Leylalar
Bizim güzel yaylalar
Mecnun arar Leylalar
Koyun kuzu meleşir.
Pehlivanlar güreşir.
İhtiyarlar dertleşir.
Bizim güzel yaylalar
Mecnun arar Leylalar
Miski amber kokuyor
Kızlar kilim dokuyor.
Dedem kuran okuyor.
Bizim güzel yaylalar
Mecnun arar Leylalar
Sürü sürü hayvan güt
Kova kova dolu süt
Dereler akar küt küt
Bizim güzel yaylalar
Mecnun arar Leylalar
Sanki dünya güzeli
Mor menekşe bezeli
Soğuk sulu gözeli
Bizim güzel yaylalar
Mecnun arar Leylalar
Elvan elvan çiçekler
Güzel öter böcekler
Saz çalıyor sinekler
Bizim güzel yaylalar
Mecnun arar Leylalar
Tarık Torun
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07.12.1997

Bizimdir
Çoşkun akan, azgın nehirler,
Köyler, kasabalar, şehirler,
Umut yüklü aydın fikirler,
Çiçek açan dallar bizimdir.
Şu masmavi billur gökyüzü,
Ariflerin latife sözü,
Mevlaya açılan kalp gözü,
İnci mercan mallar bizimdir.
Rengarenk alemin cümbüşü,
Umut dolu yarınlar düşü,
Hak yolda dimdik yürüyüşü,
Bayraktaki allar bizimdir.
Mor renkli ala dağlarımız,
Ayva nar dolu bağlarımız,
Yeni çağ açan çağlarımız,
Dosta kurban ballar bizimdir.
İnsana insanca bir bakış,
Allah aşkıyla kalbi yakış,
İşlensin ruha nakış nakış,
Hakka giden yollar bizimdir.
Özü sözü sevgiyle dolan.
Huzuru ibadette bulan.
Kalbini yurt sevgisi alan.
Şehit olan kullar bizimdir.
13.06.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Boraltan Köprüsü
“146 Azeri Canın Ruhaniyetine”
Karşı kızıl fırtına aktı Aras’a kanlar
Boraltan Köprüsü’nde gitti Azeri canlar
“Kardeşim sattı beni” nerde kaldı vicdanlar?
Sığınmışken vatana
Lanet olsun satana
Boraltan Köprüsü’nde
Rahmet olsun yatana
Bu acıklı olaya kurtlar kuşlar ağladı
Kanımızın rengiyle Aras kızıl çağladı
Üzüldü anavatan yürekleri dağladı
Hani benim kardeşim?
Şehit düştü güneşim
Boraltan Köprüsü’nde
Dökülürken gözyaşım
Bizi vermeyin deyip ah! İle baktı geri
Sınırı geçer geçmez kâfir vurdu hançeri
Acımadan kurşuna dizdi Moskof askeri
Olduk kızıla kurban
Ay can! Can Azerbaycan
Boraltan Köprüsü’nde
Ağladı bütün vatan
Aras’a düştü canlar Ah Boraltan Boraltan!
Üzüldü bütün Türkler yıkıldı Azerbaycan
Kardeşlik zedelendi ağladı bütün vatan
Hani nerede Turan?
Bu ne acı bir zaman
Kardeşim şehit oldu
Ah Boraltan Boraltan!
15.10.2016
Tarık Torun
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Bozkırda Bahar
Sabahın şebnemleri, yayılır bozkırlara,
Buharlaşır yağmurlar, dönerken ıtırlara,
Bir ferahlık dağılır, vadilere, kırlara,
Firuzeli yamaçlar döner kehribarlara,
Büyülenir dereler, akar efsunkârlara,
Canlanır ölü dağlar döner bayındırlara.
Giyer gelinliğini, elvan elvan çiçekler,
Cemreler bahar yüklü, müjdelenir böcekler,
Rengârenk çiçeklere, uçuyor kelebekler,
Rüzgâr beşik sallıyor, büyüyorken bebekler.
En nadide ağını hazırlar örümcekler.
Derinleşen göllere, aşkla dalar ördekler.
Güneş özlemle doğar, uyanır tüm canlılar,
Deredeki ağaçlar bizden heyecanlılar.
Nizamlı intizamlı tüm doğa planlılar,
Kiraz yanaklı ufuk, elmadan al kanlılar.
Gülle bülbüle bakın, ezelden nişanlılar.
Bahar bulutu gibi birazcık dumanlılar.
Kuşlar yuva yapıyor, bizden de telaşlılar.
Garikırkikindiler, p ne de gözü yaşlılar.
Buğdaylar boy veriyor, başaklar dik başlılar.
Arpalar karakılçık, çavdar karakaşlılar.
Motif motif yaylalar çimenli nakışlılar.
Rengârenk papatyalar hercai bakışlılar.
Güllerin kalbi çarpar, alın teri topraklar.
Tomurcuklar boy verir, inci mercan yapraklar.
Al yeşil renge girer, erken söken şafaklar.
Bahar bayramı yaşar, şehrayinli sokaklar.
Bulutlar döne döne yalan olur uzaklar.
Rüzgâr selama durur, ay yıldızlı bayraklar.
Bir orkestra ritminde kuşların güzel sesi,
Erguvanlı baharın, kekik kokar nefesi,
Çağıldayan çayların, hiç bitmesin neşesi,
En içli name sunar, kuzunun melemesi,
Kuşların cıvıltısı, hayran eder herkesi,
Yeryüzüne nur akar, ay ışıklı gecesi,
Porsuk lületaşından türkü türkü akıyor.
Bozkırın iklimiyle sevgiliyi yakıyor.
Bahar sarhoşu olup, yaylalarda bakıyor.
Gelincik tarlası da çiçekten taç takıyor.
Kıskanıyor gökyüzü şimşek şimşek çakıyor.
Kış uykusundan doğa uyanarak çıkıyor.
Bozkırın baharında kaval çalan çobanın,
Sesine ses veriyor, karşı dağda yabanın,
Çoluk çocuk yayılmış, bozkırlara obanın,
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Resim resim hattı var obadaki dumanın,
İhtişamı var imiş, bir zamanlar sabanın,
Şimdi dağlar ve havalar motorlu bir çabanın.
Bozkırın akşamları, ufuklara şehriyar,
Güneşin ihtişamı âşıklara bergüzar,
Gülşenin cömert eli, estetiği lalezar,
Melankoli helezon uzaklaşır intizar.
Mutluluk mukim olur her zerresi bahtiyar,
Bozkır bahara âşık, aşk iklimi bu diyar.
Tılsımlar büyülerken yürekler şiir yazar.
Bir ömür böyle geçsin değmesin asla nazar.
Mehtabın işvesiyle ahenkli gece uzar.
Atmosfer renk cümbüşü rüzgârla polen tozar.
Ulaşır uzaklara kalplere sevda kazar.
Dirilir muştu bahar azar yürekler azar.
12.05.2009
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Böyle Olamam
İnsanlar neden çıkarına koşarlar.
Melekler gibi eşlerini boşarlar.
Çıkarları için dağları aşarlar.
Başkasının ölümünden yaşarlar.
Bu tür yalakalardan nefret ederim.
Onları gördüğümde artar kederim.
Anlayamıyorum bu ne biçim fikir.
Tekirin hakkını yemiş zalim Bekir,
Kulun hakkıyla olur mu böyle zikir?
Hainlikten içi de kap kara zifir,
Ben asla böyle olamam bunu bilin,
Ben asla böyle duramam bunu bilin,
İyi gününüzde hepsi biterler.
Sizin zıttınıza durmadan öterler.
Dar gününüzde çevrenizden yiterler.
Üzülmeyin yardan aşağı da iterler.
Bu tür dengesizlerin yüzüne bakmam.
Bu tür ahlaksızları kafaya takmam.
Koşarlar hemen yiyecek şeyler varsa,
Selam bile vermezler eliniz darsa,
Öz oğlunu teperler varsa ortada parsa,
Her şeyleri ev, araba bir de arsa
Suratlarına şamarı çarpmak gerek
Görsün dünyada hukuk neymiş mertek
Bunların yalanlarına inanmayın
Bunları asla dürüst insan sanmayın.
Hele hele palavralarına kanmayın.
Bu mikropların adını da anmayın
Bu adi mahlûklara savaş açarım
Kapımı adilere yavaş açarım
Unutmayın ki her şey mal için olmaz
Bunca hıyanetlik bir yal için olmaz
İnsana verilen değer şal için olmaz
Arıya verilen değer bal için olmaz
Maddeden önemli maneviyat vardır
Zalimler için cehennem dolu nardır
18.04.1996
-ALİZELER(Doğudan,Batıdan,Ortadoğu'dan)
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Tarık Torun
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Bu Aralık Hüzün Var
Yalıyar ucundayım tut beni düşüyorum
Kutuplar yüreğimde ters bakma üşüyorum
Bu aralık hüzün var
Mahmurlaşmış yüzün var
Dünya sanki sırtımda dağları taşıyorum
Ufuk kaçan bir ümit enginler aşıyorum
Bu aralık hüzün var
Söylenmemiş sözün var
Öyle gülme yüzüme haline şaşıyorum
Âlem bayram ederken ölümü yaşıyorum
Bu aralık hüzün var
Ateşin yok közün var
Melankoli içimde onunla yaşıyorum
Öyle durma karşımda şaştıkça şaşıyorum
Bu aralık hüzün var
Bende duran özün var
Uçurum başındayım tutmazsan düşüyorum
Sevgim yoksa kalbinde ateşte üşüyorum
Bu aralık hüzün var
Öyle bakma gözün var
18.12.2016
Tarık TORUN
MEB/YĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bu Dağ Ne Rüzğarlar Gördü
Bırak her şey aslına döner.
Bu deli fırtınada diner.
Kızgın, azgın lavlarda söner.
Bu dağ ne rüzgârlar gördü.
Ne yağmur ne karlar gördü.
Batan güneş yine doğar.
Çöle bile karlar yağar.
Çileyi ümitler boğar.
Bu bağ ne hazanlar gördü.
Ne kış ne boranlar gördü.
Her gecenin sabahı var.
Mazlumların Allah’ı var.
Dua gibi silahı var.
Bu deniz ne dalgalar gördü.
Ne baykuş ne kargalar gördü.
Uğruna şehitsiz yurt olmaz.
Gamsız kedersiz fert olmaz.
Boş ver dermansız dert olmaz.
Bu gönül ne sevgiler gördü.
Ne övgü ne yergiler gördü.
05.09.2004
Tarık Torun
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Bu Yerler
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak bir devrin battığı yerdir
Necmettin Halil ONAN
Dur! Destursuz girme kutsal toprağa
Fatih'in,Yavuz'un yattığı yerdir
Selam dağa taşa yeşil yaprağa
Nehirin denize çattığı yerdir
Tarihin her anı tekbir sesiyle
Rüzgar dalgalanır at yelesiyle
Şüheda yarışır can nefesiyle
Düşmanı önüne kattığı yerdir
Mehtaplı geceler yakamoz sular
Gümüşten gölgeler derin duygular
Bin asır sürecek sonsuz uykular
Güneşin sevdayla Batığı yerdir
Sevdalar samimi insanlar mutlu
Geçmişi aydınlık yarın umutlu
Ülkeler barışık şehirler kutlu
Sevincin mutluluk sattığı yerdir
Hayatı anlamlı kılansa iman
Mekana kıymeti katansa insan
İnsanı yücelten ilim ve irfan
Ebedi huzuru tattığı yerdir
14.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bugün Bayramdır
Kaynasın semaver çaylar demlensin.
Bugün bayramdır, kalmasın dumanlar.
Boz dağlar çiçeklenip,çimlensin.
Bugün bayramdır, yeşersin ormanlar.
Küskün olan insanlar barışsın.
Eş, dost aşkla birbirine karışsın.
Coşsun sevgiler duygular yarışsın.
Bugün bayramdır, coşsun güzel canlar,
Sevgilim başına çiçekler taksın.
Pamuk ellerine kınalar yaksın.
Geliyorum çıksın yollara baksın.
Bugün bayramdır, tertemiz vicdanlar.
Tüm dostlarımız ziyaret edilsin.
En uzak yerlere bile gidilsin.
Herkese bir olan bayram adilsin
Bugün bayramdır, en güzel zamanlar.
İnsanlık aleminin yüzü gülsün.
Mevla’dan hediye bize bir gülsün.
Sevinsin Ayşe, Fatma, Leyla, Gülsün.
Bugün bayramdır mutludur insanlar.
Rabb’im her anımızı bayram etsin.
İslam dünyasından belalar gitsin.
Yeryüzünde kin ve nefretler bitsin.
Bugün bayramdır, gelsin haz umanlar.
13.10.2007
Tarık TORUN
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Bulunduğun Anı Yaşa
Yazılanlar gelir başa
Zehir katma tatlı aşa
Boş ver güzelim her şeyi
Bulunduğun anı yaşa
İster köle, ister paşa
Kapılma boş telaşa
Tatlı rüya âleminde
Bulunduğun anı yaşa
Olma kimselere maşa
Bak âlemdeki temaşa
Gönlünce gez diyar diyar
Bulunduğun anı yaşa
Ölüm gelir bakmaz yaşa
Başı çalma taştan taşa
Boş ver geçenler geçmiştir
Bulunduğun anı yaşa
14.07.2002
Tarık Torun
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Buram Buram Anadolu
Şehitlerin yatağıdır.
Kahramanlar otağıdır.
Lale sümbül, gül bağıdır.
Benim yurdum Anadolu,
Her yanı güzellik dolu,
Yedi tür iklim görülür,
İlmik ilmik aşk örülür,
Sevgi tarlası sürülür,
Benim yurdum Anadolu,
Var her yöne giden yolu,
Şırıl şırıl ırmakları,
Zengin maden yatakları,
Verimlidir toprakları,
Benim yurdum Anadolu,
Kardeş gibidir her kulu,
Engin geniş ovaları,
Gariplerin yuvaları,
Kabul olur duaları,
Benim yurdum Anadolu,
Güzeldir hep sağı solu,
Yücedir ulu dağları,
Yeşil çiçekli bağları,
Yiğitlik dolu çağları,
Benim yurdum Anadolu,
Mutludur yetimi dulu,
Buram buram Anadolu,
Kardeş gibidir her kulu,
Gerçeğe ulaşan yolu,
Benim yurdum Anadolu,
Her yanı güzellik dolu,
24.02.1998
Tarık Torun
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Burası Anadolu -ADağlar sırt sırta verip dizi dizi dizilir.
Mertlik kokan toprağında hamaset sezilir.
Yolları dosta doğru turna gibi süzülür.
Bal şerbeti gölleri ve nehirlerinde yüzülür.
Horozları seherde bülbül misali öter.
Yaylalarında dikenler değil,güller biter.
Burası yiğitlerin harman oldukları yer,
Burda korkak bulunmaz, her doğan eroğlu er,
Burası
Burası
Burası
Burası

Anadolu,
ana dolu,
mertlik dolu,
Gelibolu,

Çayır çimen üstünde dor atlar şaha kalkar.
Yükselir ezanlar,eller bir Allah’a kalkar.
Kıvrım kıvrım olur,nehirler sevgiyle akar.
Şirin’leşir dağlar,tepeler Ferhat’ı yakar.
Şehit kanlarıyla ayla,yıldız bayrak olur.
Özgürlüge dönüşüp ufkumuz berrak olur.
Coğrafya aşk oduyla tutuşup vatan olur.
O sevgi yüreklere yerleşip iman olur.
Burası
Burası
Burası
Burası

Anadolu,
iman dolu,
Türk’ün Yolu,
Safranbolu,

29.07.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
“Mekandan Kalbe”
Tarık Torun
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Burası Anadolu -B Burda esaret yoktur, ayla güneş hür doğar.
Gönüllerde dualar, göklerden rahmet yağar.
Her açıdan dünyanın kalbi burada atar.
Bastığın toprak değil,altında şehit yatar.
Bir karış toprak uğruna ne güneşler batar.
Meyveli dağ ve bağlarımız cana can katar.
Düğünlerde çoluk çocuk,genç,ihtiyar çoşar.
Yurdun savunmasına hepsi birden koşar.
Burası
Burası
Burası
Burası

Anadolu,
aşkla dolu,
Türkün kolu,
İnebolu,

Dışarıdan buraya gelenler farkı görür.
Adımları değişir ihtişamlı da yürür.
Ufkunu sis değil bolluk hayali bürür.
Burdan uzakta kalanlar gurbet ellerde çürür.
Yurdumuz bura her taşına kurban olunur.
Yok yoktur aranılan her şey burda bulunur.
Anadolu Müslüman Türkün güzel yurdudur.
Allah’ın bize lutfettiği özel yurdudur.
Burası
Burası
Burası
Burası

Anadolu,
dostluk dolu,
sağı solu,
Tirebolu,

01.08.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Burası Benim Köyüm
Geceler umut yüklü erken doğar şafaklar
Berekete mayalı nemli kara topraklar
Dalında çiçek çiçek bin arzulu yapraklar
Çayır çimen üstünde delikanlım güreşir
Burası benim köyüm koyun kuzu meleşir
Farklı açar kırlarda gelin gelin çiçekler
Bir sevdanın elinde yaman öter böcekler
Hayal değil a dostum bütün bunlar gerçekler
Şahlanan atlarımız rüzgâr ile yarışır
Burası benim köyüm dost düşmanla barışır
Hele bir gel buraya ne hoş olur baharı
Anzere bal taşıyan görürsün bin bir arı
Uzak durma ay balam! Dedem Korkut diyarı
Ninni söyleyen Çoruh hala kulaklarımda
Burası benim köyüm dua dudaklarımda
Her mevsimi bambaşka hele bir bahara bak
Çiğdem çiçek üstünde kendin yaylaya bırak
Serin sulu gözede gel birazcık oturak
Çocukluğumun aşkı geçti senin yanında
Burası benim köyüm asalet var kanında
Şimdi uzaklardayım bir hicranın elinde
Bir ekmeğin peşinde koştuk gurbet ilinde
Ne hayaller kurardık her yazın samyelinde
Ayla yıldızlar gece göz kırpar yüzümüze
Burası benim köyüm yurt aşkı özümüze
03.12.2014
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK-ANKARA
Tarık Torun
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Burası Şanlı Bayburt
Diyar-ı Dede Korkut gözlerinde bin umut
İyi bak güzel yavrum burası şanlı Bayburt
Anadolu anayurt kardeş gibi kuzu kurt
Buradan hain çıkmaz sadıklar yurdu Bayburt
Gönlüne iyi oturt yiğit ve kahraman yurt
Unutma güzel yavrum! Şehitler yurdu Bayburt
Yaylaların da uyut göklerinde bin bulut
Çoruh'a rahmet düşer şarkı söylerken Bayburt
Al okulunda okut kaleden sevda sarkıt
Duduzar etekleri rengine bakış Bayburt
Burda bulunmaz haydut her doğanda bin umut
Her ferdi bir göçmen kuş özlemler yurdu Bayburt
Umudunu diri tut düşmanı Kop'ta korkut
Yirmibir şubatına gönülden alkış Bayburt
28.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Bütün Sevda Sözleri
I
Gündüz melal halinde akşam çöker ovaya
Bilinmez âlemlerden kuşlar döner yuvaya
Gece avuçlarında
Hicran dağ uçlarında
II
Zifiri karanlıklar yayılır yüreklere
Aşk ummanı mahkûmu dayanır küreklere
Denizler gözlerinde
Dağ yürür sözlerinde
III
Zaman ömür tırpanı acımaz çiçeklere
Feryadın sığ kulağı yansımaz merceklere
Sağır meramlarında
Gamsız kuramlarında
IV
Monotonlaşan rüya namerttir sıkıntıya
Bohemin karabaşı kapılır akıntıya
Güç ifadelerinde
Bakir idelerinde
V
Karabasan geceler set vurur dudaklara
Tohum çatlatan iksir dallanır budaklara
Cesaret dizlerinde
İdeal özlerinde
VI
Yağmurun damlaları mağfiret hüzünlere
Gördüğün cenazeler dönüşür düğünlere
Nur varsa mezarında
Tek akçe pazarında
VII
Asi uykusuzluğun tutkulu sonsuzluğa
Bütün sevda sözleri çare mi onsuzluğa?
Sıcaklık ellerinde
Pişersin dillerinde
20.05.2016
Tarık TORUN
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MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Canan Canıma Candır
Canan canıma candır cemali can cihandır
Cesareti cihangir cezbeyleyen civandır
Cilvesi cambazhandır
Canan canıma candır
Ciğerparem candandır cazibesi ceylandır
Camide cemiyette cüzgülünde cüzhandır
Coğrafyası cevlandır
Canan canıma candır
Cismi civanmerdandır cemre cemre cenandır
Cankurtaran canibi canıma canistandır
Canana canfeşandır
Canan canıma candır.
30.11.2013
Tarık Torun
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Canan Göçmüş Hüzün Olmuş kaynağı
Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş
Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı
BAYBURTLU ZİHNİ
Yılların tortusu çökmüş yüzüne
Hüzün bulutuyla nemli yanağı
Hasretin acısı sinmiş özüne
Günleri saymaktan yorgun parmağı
Uçan kuşa sormuş sılası nerde?
Mor dağlar önünde açılmaz perde
Yılların içinden düşmüş bu derde
Geceler sonsuzluk açmaz şafağı
Meçhule uzanır kuru hayalle
Hicranı besteler acı bir dille
Selamını yollar her esen yelle
Hüzzam makamında şarkı dudağı
Göçmen kuşla ağlar her sonbaharda
Sıladan ayrılmış garip diyarda
Âlem bayram eder o ahu zarda
Acaba yok mu bu derdin ortağı?
Hani nerde dostlar? Bir bir göçmüşler
Unutulmuş eski halden geçmişler
Ayrılık şerbetin toptan içmişler
Caddeler boşalmış ıssız sokağı
Şimdi viran olmuş sessiz otağı
Sinir stres sarmış köşe bucağı
Aşk ateşi bitmiş tütmez ocağı
Canan göçmüş hüzün olmuş kaynağı
18.11.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Canı Gönülden Şükür
Her kime haliniz nedir sorsanız şikâyet eder,
Eğer canı gönülden bir şükretse dert kalmaz gider.
14.10.2008
Taha Tarık TORUN
AY AKAR ÂŞIKLARIN AŞKINA
"Yeraltından, Yerüstünden"
Tarık Torun
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Canım Sıkılıyor
Canım sıkılıyor canım,
Stresle dolmuş her yanım.
Çaresizim yok dermanım.
Canım sıkılıyor canım,
Dağları yıkasım geliyor
Göklere çıkasım geliyor.
Bütün sevdiklerime küsüp,
Şamarı çakasım geliyor.
Canım sıkılıyor canım,
Kesseniz akmaz kanım,
Dertli miskin ozanım,
Canım sıkılıyor canım,
Sinirle nefesim geliyor.
Kavga edesim geliyor.
Alıp başımı bu yerden,
Çekip gidesim geliyor.
Canım sıkılıyor canım,
Üstüme gelme hanım,
İt köpek dolmuş her yanım,
Canım sıkılıyor canım,
07.012003.
Tarık Torun
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Cennet Mekan Son Sultan
Yürekler alabora Anadolu kan gölü
Dünyanın saldırısı kan revan olmuş gönlü
Virana dönmüş bağlar sararıp solmuş gülü
Tüm dünya Türk'e düşman
Cennet mekan son sultan
Yedi düvel saldırmış şühedalı toprağa
Bismillah diyerekten sarılmışlar sancağa
Alev alev Osmanlı ateş düşmüş ocağa
Hasta adam Müslüman
Cennet mekan son sultan
İç ve dış münafıklar etmiş sanki ittifak
İnsanlar arasına sokulmuş her tür nifak
Gülmek haram mutluluk diyarı İslam firak
Elden gidiyor vatan
Cennet mekan son sultan
Ne iftira ne yalan koca bir padişaha
O her daim güvendi sonsuz kudret Allah'a
En karanlık geceler çıkmaz oldu sabaha
Kan kusarken tüm zaman
Cennet mekan son sultan
Otuz üç yıl yönetti kocaman bir devleti
Gecesi ve gündüzü hizmet için milleti
Rabbine tefekkürdü ibadeti halveti
Ruhun şad olsun hakan
Cennet mekan son sultan
09.03.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Cevherden Gerdanlıklar
Şiirlerim cevherdir.
Bilene mücevherdir.
Ruha ferahlık verir,
Aydınlık bir seherdir.
Cevherden gerdanlıklar,
Her zaman, her anlıklar,
Dağlar yerinden oynar,
Haykırır tüm varlıklar.
Şiirlerim bambaşka,
Düşen bilir bu aşka,
İçinde dünya gizli,
Şimalle, garp ve şarka,
Cevherden gerdanlıklar,
Her zaman, her anlıklar,
Ruhum bedenden oynar,
Feryat eder varlıklar.
Şiirlerim bir dünya,
Anlayana hoş hülya,
Mutluluk âleminde,
Bitmeyecek bir rüya.
Cevherden gerdanlıklar,
Her zaman, her anlıklar,
Gövdem yerinden zıplar,
Bağırır tüm varlıklar.
Şiirlerim aydınlık,
El ele tüm insanlık,
Etik değere bağlı,
Verir hepten saygınlık.
Cevherden gerdanlıklar,
Her zaman, her anlıklar,
İçimi neşe kaplar,
Oynar, hoplar varlıklar.
Şiirlerim hayatım,
Vardır kanatlı atım,
Sana, bana ve ona,
Biraz da sana atım.
Cevherden gerdanlıklar,
Her zaman, her anlıklar,
İçinde huzur vardır,
Sevgi dolu varlıklar.
Şiirlerim okyanus,
Zıplar balina, yunus,
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Verimsiz toprak değil,
Bereketli bir humus.
Cevherden gerdanlıklar,
Her zaman, her anlıklar,
İçinde neşe barış,
Kardeş olur varlıklar.
28.05.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Coğrafi Keşifler
Arzın dönüm noktası, bak! Coğrafi keşifler,
Bulunca pusulayı durmaz artık kâşifler.
Coğrafi bilgi artmış, cesur gemici rehber.
Okyanuslar ötesi, artık başlıyor sefer.
Yol arayıp duruyor, batı doğuya muhtaç,
Maceraperestlerin, maceraya gözü aç,
Gizemli coğrafyalar insan sesine hasret,
Hindistan’a varmaya, Amerika’ya kısmet.
Bilimsel merak önder, belirlenmiş hedefler,
Arzın dönüm noktası, bak! Coğrafi keşifler,
Bakınız neler yapmış, şu coğrafi keşifler,
Gece gündüz yürümüş, kahramanca kâşifler.
Cesur Vasko Dö Gama, Hindistan’a ulaşmış,
Macellan’da dünyayı boydan boya dolaşmış,
Bartolomeu Dias, Ümit burnunu bulmuş,
Vespuçi’nin adı da Amerika’da olmuş,
Okyanuslar aşılmış, kıtalara varılmış,
Azgın sular geçilmiş, deryalarda yarılmış,
Doğu’nun zenginliği, inci, mercan, sedefler,
Bakınız neler yapmış, şu Coğrafi Keşifler.
Coğrafi keşiflerle, Reform, Rönesans doğmuş.
Dünyaya yeni bakış, cehaleti de boğmuş.
Kopernik devrimine ilham kaynağı olmuş.
Toprakların yerine, hazine maden dolmuş.
Doğu’nun zenginliği, Batı’ya bol bol akmış.
Hıristiyan papaza itaati bırakmış,
İlerlemiş Avrupa, beyninde şimşek çakmış,
Coğrafi Keşiflerle ilme ışıklar yakmış,
Dünyaya farklı bakış, cehaleti de boğmuş.
Coğrafi Keşiflerle, Reform, Rönesans doğmuş.
Coğrafi Keşiflerle, bitki hayvan yayılmış,
Domates ve patates, tadına arz bayılmış.
Akdeniz limanları değerini kaybetmiş,
Ah! Doğu’nun elinden nice nimetler gitmiş.
Geç uyanmış Osmanlı, yazık yerinde saymış.
Dünya ticaret yolu Batı’ya doğru kaymış.
Kendini kâşif sanmış, Celali isyan etmiş.
Dünyaya doyamamış, ahrete erken gitmiş.
Meraklı insanoğlu, asla durmasın geri,
Coğrafi Keşiflerle, uzay öte ileri,
Kakao ve vanilya tadına arz bayılmış.
Coğrafi Keşiflerle, insan arza yayılmış.
22.01.2009
Tarık TORUN
Tarık Torun
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Coğrafi Perspektif
“Saygıdeğer; Veysel Çayır hocama en içten hürmetlerimle! ”
Dumanı kekik kokan, mor dağların üstünde,
Şehitlerin kanıyla, bir vatandır coğrafya.
Yedi iklim dört köşe, dağ, taş, ova bütünde,
Şanıyla ve canıyla, bir mekândır coğrafya.
Gök kubbenin gözyaşı, vadilerin içinde,
Denizlere rotalı, nedende ve niçinde,
Sarı Irmak sallanır, altın rengiyle Çin’de
Bal şerbeti ırmaklar, bir ummandır coğrafya.
Bin bir nimet formülü nebatatın elinde,
Kuşlar besteye durmuş, esen seher yelinde,
Ormanlar duvak giymiş, kızılçamlar belinde,
Fauna ve flora, bir ihsandır coğrafya.
Elvan elvan çiçekler, güzel bekler yaylada,
Bir fırtına hızıyla, gayzerler vaveylada,
Çölde Mecnun’un aşkı, ovadaki Leyla’da
Nice aşkı kuşatan bir insandır coğrafya.
Ah! Beyaz gecelerde, ufka gün batımında,
Greenwich’e başlangıç, kalbinin atımında,
Gidenler geri dönmez, hüzünler rıhtımında,
Ekinoks hicranında bir zamandır coğrafya.
Gülümseyen gökyüzü, haleli dolunayda,
Yörünge denkleminde, belki on iki ayda,
Yıldızlar çiçek açar, ihtişamla uzayda,
Muhteşem semasıyla bir seyrandır coğrafya.
Sömürüye direnme zencinin feryadında,
Huzurla yaşamağa umut dünya adında,
Fiziki ve beşeri, ekonomik yâdında,
Doğal yaşama saygı, bir vicdandır coğrafya.
Yaşamanın iksiri deli rüzgâr başımda,
Tenime sinen renkler hilal olmuş kaşımda,
Gökyüzü herkesindir adalet paylaşımda,
İnsanlığın derdine bir dermandır coğrafya.
Çiçekli bahar için, rahmet saklı bulutta,
Savandaki aslanın, azmi hangi umutta?
Cevherden gerdanlıklar, soyutta ve somutta,
Yeraltı, yerüstüyle bir imkândır coğrafya.
Coğrafya ruha siner, yükselir ihtişamda
İşareti bellidir, giyimde ve kuşamda,
Mekân olmazsa olmaz, dünyadaki yaşamda
Unutma delikanlım! Bir vatandır Coğrafya.
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28.01.2011
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Coğrafi ŞiirGecenin mehtabıyla, zamana akar nehir.
Coğrafya dile gelir, mekâna biner fikir.
Su, toprak, hava, ateş şehrayin yüklü şehir,
Neşvü nema ilhamla, coğrafya yazar şiir.
03.04.2009
Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından, Yerüstünden'
Tarık Torun
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Coğrafik Aşkım
Kutuplarda yanarım, Ekvator da donarım.
Aşkım kanatlanırsa, Everest’e konarım.
Benim coğrafik aşkım, emir ve ferman almaz.
Benim coğrafik aşkım, bir yakalarsa salmaz.
Volkan gibi patlayıp,içten içe yanarım.
Mecnun olup çöllerde, Leylam seni anarım.
Benim coğrafik aşkım,kordinatları keser.
Benim coğrafik aşkım, alize olup eser.
Mevlanalaşıp Ekvator’u aşkla dönerim.
İklim olup imparatorlukları yenerim.
Benim coğrafik aşkım, Ekvator’da şişerim.
Benim coğrafik aşkım, volkanlarda pişerim.
Aşıklara okyanuslarda, deniz fenerim.
Küresel ısınmayla insanları denerim.
Benim coğrafik aşkım, ülkeye sınır çizer.
Benim coğrafik aşkım, yunuslar gibi yüzer.
Deprem olup aşkla cezbeye gelip, coşarım.
Alp-Himalaya Kuşağı’nı toptan aşarım.
Benim coğrafik aşkım, Al güller olup açar.
Benim coğrafik aşkım, Kabe kokusu saçar.
Ganj, Brahmaputra’da musonlarla taşarım.
Gündüz-gece olup, arka arkaya koşarım.
Benim coğrafik aşkım, insana vatan olur.
Benim coğrafik aşkım, sevgiler katan olur.
Yeryüzü O’nun aşkıyla kula mabet olur.
Helal rızık için çalışmak ibadet olur.
Benim coğrafik aşkım, Hakka doğru rotalı,
Benim coğrafik aşkım, Aşkullah’a notalı,
Kutuptan kutuba uzanıp meridyenleşir.
Deniz kabına sığmaz, buharlaşır, genleşir.
Benim coğrafik aşkım, on sekiz bin alemli,
Benim coğrafik aşkım, milyar yıllık kidemli,
Güneş batarsa, her gün yeniden aşkla doğar.
Bitkiyi canlandıran rahmet yağmuru yağar.
Benim coğrafik aşkım, halk için Hak’ka hizmet,
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Benim coğrafik aşkım, var bin bir türlü nimet,
Arzın merkezine Anadolu’yu koyarım.
Bakar bakar Rabbimin nimetine doyarım.
Benim coğrafik aşkım, Vatan sevgisiyle dolu,
Benim coğrafik aşkım, Rabbimin güzel yolu,
23.08.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Coğrafya Aşkdır
“Bulut geçti izi kaldı bahçemizde”,
Maral göçtü sözü kaldı lehçemizde.
Volkan taştı lavı kaldı ovamızda,
Güzel şaştı tavı kaldı yuvamızda.
Deniz coştu suyu kaldı ilimizde,
Güzel hoştu huyu kaldı dilimizde.
Rüzgâr esti şanı kaldı yönümüzde,
Yollar kesti anı kaldı dünümüzde.
Nehir aktı kuru kaldı deremizde,
Şimşek çaktı nuru kaldı yöremizde.
Coğrafya aşk tadı kaldı yurdumuzda,
Mehteran meşk yâdı kaldı ordumuzda.
Güneş güldü ışık kaldı yüzümüzde,
Güzel güldü aşık kaldı özümüzde.
Gökte aydı mehtap kaldı gecemizde,
Sevda yaydı kitap kaldı hecemizde,
Bozkır oldu sarı kaldı gözümüzde,
Ateş doldu narı kaldı közümüzde.
Çiçek açtı dalı kaldı bağımızda,
Arı kaçtı balı kaldı dağımızda.
Mecnun öldü adı kaldı yanımızda,
Ruhu güldü yâdı kaldı anımızda.
Coğrafya aşk vatan kaldı elimizde,
Yurdumuz köşk yatan kaldı ilimizde.
02.07.2008
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından, Yerüstünden'
Tarık Torun
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Coğrafya Dile Geldi
Coğrafya dile geldi. Bulutlar bile geldi.
Bülbüller güle geldi. Sen geleceksin diye,
Dereler derin aktı. Aşkın âlemi yaktı.
Gökyüzü şimşek çaktı. Sen geleceksin diye,
Kisralar dize geldi. Büşralar bize geldi.
Nurunsa öze geldi. Sen geleceksin diye,
Sana eğildi dağlar, gülşene döndü bağlar,
Nehirler coşup Çağlar. Sen geleceksin diye,
Issız çöle nur indi. Zerdüşt ateşi söndü.
Dünya doğuya döndü. Sen geleceksin diye,
Mavera şaha kalktı. Rahmet dünyaya aktı.
Zalim zulmü bıraktı. Sen geleceksin diye,
Çiçekle doldu çöller, en güzel koktu güller.
Semaya kalktı eller. Sen geleceksin diye,
Yıldızlar küme oldu. Kâinat huzur buldu.
Kalplere sevgi doldu. Sen geleceksin diye,
Coğrafya dile geldi. Hızır İlyas ile geldi.
Melekler bile geldi. Sen geleceksin diye,
Ayla güneş barıştı. Rahmet toprağa karıştı.
Herkes sevginde yarıştı. Sen geleceksin diye,
Rüzgârlar haber verdi. Kuşlar kol kanat gerdi.
Âdem maksuda erdi. Sen geleceksin diye,
Nurun çöllere aktı. Kâinat sana baktı.
Asya ayağa kalktı. Sen geleceksin diye,
Mevsimler bahar oldu. Kalplere sevinç doldu.
Âşık maşukun buldu. Sen geleceksin diye.
Dağlar taşlar ses verdi. Dualar sana erdi.
Coştu dünyanın ferdi. Sen geleceksin diye,
Beklememize değdi. Hem ağaydı hem beydi.
Dünya başını eğdi. Sen geleceksin diye,
Âlem seni bekledi. Günü güne ekledi.
Arzın kalbi tekledi. Sen geleceksin diye,
Firavunlar süründü. Mucizeler göründü.
Mekke nura büründü. Sen geleceksin diye,
Coğrafya dile geldi. Rumuzun güle geldi.
Ölüler bile geldi. Sen geleceksin diye,
30.11.2005
Tarık Torun
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Coğrafya Kader İse
Dilerse Rahman olan yere göğe hükmeder
Akıl ve iradeyle insan olaya ne der?
Ne zaman ne mekâna mahkûm değilsin insan
Eşref-i mahlûkatsın yüce yarattı Rahman
Ne bir deterministsin ne de bir kapitalist
Kün fe yekûn emrince olamazsın ateist
Coğrafya kader ise Yaratan’ın eseri
Ruhu olmayan insan arz üstünde serseri
Sana tahsis edildi bunca dünya ve âlem
Niçin zindan yaparsın çile içinde elem
Boşa mı yaratıldı bu dağlar bu ovalar?
Sen ibadet edersen sana güzel havalar
Her türlü nimet içinde şükretmek çok mu zordur?
Coğrafya kader ise yaşamak sonsuz nurdur
11.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Coğrafyamız Aşıktır
Meşalemiz parlaktır, yaktır Allah'ım yaktır.
Yunuslar, Mevlanalar, coğrafyamız bayraktır.
Amasya'da yoldadır, al al elma daldadır.
Yaşar şirin'le Ferhat, coğrafyamız sevdadır.
Edirneli, Vanlıdır, hudut boyu şanlıdır.
Şehitler ölmez canım coğrafyamız canlıdır.
Vatan aşkı ışıktır, Çukurova pek şıktır,
Karadağlar el ele coğrafyamız âşıktır.
Anzer Yayla baldadır, Maraş halay şaldadır.
Baş barıyla dadaşım coğrafyamız sevdadır.
Kaçkarlar dumanlıdır, Zigana efkanlıdır,
Sevenler ölmez gülüm coğrafyamız canlıdır.
Ağrı zirvesi aktır, canım Kerkük Irak'tır.
Ay yıldız kandan rengi, coğrafyamız bayraktır.
Şen dağlar bülbülüdür, Bozdağlar sümbüllüdür.
Gel hele Isparta'ya coğrafyamız güllüdür.
Toprak ten sular kandır, Sakarya'da atandır.
Her şeyden önce gelir, coğrafyamız vatandır.
Toroslar beyaz kardır, Aydın bağları nardır.
Tatlı tatlı meltemler, coğrafyamız rüzgârdır,
Her şey biraz ilgidir, ilim hikmet bilgidir.
Hacı Bektaşi Veli, coğrafyamız sevgidir.
İnsanlık tek ilkedir, yün halı Herekedir.
Aşkla onu sereriz, coğrafyamız ülkedir.
Alın teri emektir, Kars'ta peynir yemektir.
İç Anadolu tahıl, coğrafyamız ekmektir.
Meşalemiz parlaktır, yaktır Allah'ım yaktır.
Yunuslar, Mevlanalar, coğrafyamız bayraktır.
02.11.2008
Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
"Yeraltından,Yerüstünden"
Tarık Torun
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Coğrafyanın Feryadı
Deniz köpürür, volkan coşar.
İnsan dünyada aşkla yaşar,
O aşk kalbe inmeyi görsün,
Eskimo buzlu dağ aşar.
Coğrafyanın dinmez feryadı,
Dağlara saldırdı Ferhat’ı,
Şair Baki öldü sanmayın,
Âlemde baki kaldı adı,
Gök kararır şimşek çakar.
Nehirler döne döne akar.
Mecnun anınca Leyla’sını,
Ateşi çölü bile yakar.
Coğrafyanın gitmez feryadı,
Mutluluk insanın muradı,
Küresel kirlenme olursa,
Ne hukuk dinler ne de kadı,
Dağ vadi dillenir ses verir.
Coşar dağlar el ele verir.
Afrika’da çocuk ağlarsa,
Klimanjora’nın karı erir.
Coğrafyanın bitmez feryadı,
Canlandı Tarık oldu adı,
Dağlar denizlerden ayrıldı,
İçimizi kapladı yâdı,
20.11.2005
Tarık Torun
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Çare
Selam olsun o yâre
Bulunmaz derde çare,
Elim göğsümde kaldı,
Oldum gülüm biçare,
Geziyorum avare,
Ciğerim pare pare,
O zalim çekti gitti,
Ağlıyorum ne çare
Boyun eğdim kadere,
Alıştım hep kedere,
Gözyaşım apar apar,
Acaba nerde çare,
Gittin göz göre göre,
Seni andım bin kere,
Yoluna can veririm,
Bu hale var mı çare?
16.01.2000
Tarık Torun
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Çeşit çeşit
Çeşit çeşit insanlar,
Kara kara vicdanlar,
Sevgiyi bulamayıp,
Gece gündüz isyanlar
Gökyüzünde bulutlar
Çiftçi için umutlar,
Aşk sofrası karışık,
Vardır bir sürü kurtlar,
Nefsimi toprak ettim,
Üstünden dozerle gittim.
Aşkta kaybolmak ne demek?
Gözüm ben eridim bittim.
İnsafa gel insafa,
Bakılmaz kuru lafa,
Aşkta geri durulmaz.
Deli olma gel ön safa,
Ormanlar arasında
Kaşların karasında
Aşk sızısı var ki dinmez,
Kalbimin yarasında
Düştüm platonik aşka
Hayalim sığmaz bu çarka
Koyun sürüsü ne anlar
Benim aşkım bambaşka
Ne horonda ne bardayım
Her zaman bu diyardayım
Kimse beni döndüremez
Kara gözlü yardayım
13.06.1999
Tarık Torun
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Çeşm-i Cihan Amasra
Dağların kayalara, buse attığı yerde,
Ağarırken tanyeri bulutlar perde perde,
Güneşin tutulduğu, ufuk altın kemerde,
Dalgalarıyla deniz, beyaz dantel örer de,
Yosun kokularıyla serin rüzgâr eser de,
Çeşm-i cihan Amasra, Fatih kokar seherde.
Masmavi Karadeniz, yakamoz ışıltısı,
Kamaştırır gözleri, güneşin pırıltısı,
Dağların Akarsu’yu, Barış’ın şırıltısı.
Yeryüzüne minyatür cennetin yansıması,
Ruhları dinlendiren, asudelik deryası,
Yeşil orman, mavi gök, engin deniz dünyası,
Dolunayın öptüğü, göklerin süreyyası,
Hırçın Karadeniz’in sedasız vaveylası,
Çeşm-i cihan Amasra, gönüllerin rüyası.
Dağların eteğinden yıldız barışa akar.
Tarihin giz elleri kaleye doğru bakar.
Uzaktan geçen gemi, huşuyla selam çakar.
Mimarların mimarı, özenerek yaratmış,
İnsan haz alsın diye cennetten parça atmış,
Gökkuşağı rengiyle mevsimini donatmış,
Yeniden doğmak için güneş burada batmış,
Dünyanın güzelleri sahillerinde yatmış,
Çeşm-i cihan Amasra, sanattan da sanatmış,
Çam kokulu ormanlar, her zerrenize siner.
İhtişamlı doğayla derdiniz kalmaz diner.
Burayı bir kez görüp, ayrılan yine döner.
Yeşil ipek ormanlar mavi kadife deniz,
Bakacaktan bakarken su üstünde olmuş göz,
Bu aşka zebun olmuş Bizans ile Ceneviz,
Yakamozla raks eden suları bir görseniz,
Gözler bayram ederken şiir olur dilde söz,
Çeşm-i cihan Amasra, gönülde balık ol yüz,
Poyrazın okşadığı deniz kokan yamaçlar,
Çifte koylu kıyılar falezli dik kayaçlar,
Denizde kayık olmuş şimşirden sert ağaçlar,
Güneşin batımında kızıllaşan akşamlar,
Envai bitkilerden salatalı ikramlar,
Gölgesiyle devleşen yamaçlardaki çamlar,
Buradan veda hissi yürekte olur gamlar,
Bir ömür böyle geçsin asudeli yaşamlar,
Çeşm-i cihan Amasra kabul olur meramlar,
Ey ülkemin gizemli keşfe açık köşesi,
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Melankoliğe bile sürur veren neşesi,
Anadolu incisi, aşk kokan menekşesi,
Tarık TORUN
16.08.2009-AMASRA
Tarık Torun
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Çeşme
İyilik erdemiyle kevser sunan ey çeşme!
Bende sevdalar çoktur sen yüreğimi deşme
Yüreğimiz şelale akar barışa doğru
Güvercin kanadıyla kalkar yarışa doğru
Gönlü deryadan geniş hayat iksiri çeşme
Ayrımcılık yapmayan sevdadan biri çeşme
Belki yayla başında belki de köy ortası
Bakır tasta sunulan o sevdanın en hası
Mehtaplı gecelerde ay damıtılmış çeşme
Tarihin izleriyle zaman katılmış çeşme
Seveni özler çeşme her damla vuruşunda
Bir ihtişam fışkırır dağlarda duruşunda
Yüreği ferahlatıp sevdayla gelen çeşme
Vuslata varmak için dağları delen çeşme
12.11.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Çeşmiyarım Çitlenbik
Çavlanın çağırtısı çağlarken çağıl çağıl,
Çatır çatır çatlarken çukurda çürük çakıl,
Çalar çığırtkan çığan
Çık çıngıraklı çiyan,
Çalgı çalıyor çolak,
Çıksın çakırkeyf çaylak,
Çisentiler çimende,
Çeşmiyarın çemende,
Çağırın çığlık çığlık,
Çoban çeşmesi çörek,
Çiftlikler çilek çilek,
Çevremse çiğdem çiçek,
Çeşit çeşit çeşniler çizilmiş çığır çığır,
Çeşmiyarım çitlembik çık çiçeklerle çağır.
08.12.2013
ALFABENİN RAKSI
Tarık Torun
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Çıglık
Dudaklarında hırsla boşlukta duran ıslık
Vicdanını iğneler masumda olan çığlık
Bir devin pençesinde kara dağın dumanı
Mavi sonsuzluklarda susuzluktan ummanı
Dereleri uyutur deryalardaki sığlık
Bir davul havasında çağlayanlarda çığlık
19.11.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Çıktım Ankara Kalesine -AAldım öğrencilerimi, çıktım Ankara Kalesine,
Baktım çevreye, selam verdim tarihin sülalesine,
Perspektifim gitti, kentin ilk kurucusu Galatlar’a,
Gözüm kaydı Firiklerin arabasındaki al atlara,
Gordion gözümde canlandı, Midas’ın kulaklarında,
Baktım ki, İskitler yaşıyor, ovanın sulaklarında,
Firikleri yıkan Lidyalılar gözlerimde belirdi.
Büyük İskender Ankara’ya ulaşmak için delirdi.
Meğerse İskender Pers Kralı Dareios’u bekliyormuş,
O’nu yenebilmek için de günü güne ekliyormuş,
O da ne? Roma’nın orduları katar katar geliyor.
Dağlar yerinden zıplayarak gelen orduyu biliyor.
Büyük İmparator Auğustos mabet, hamam koymamış yapmış.
Anadolu’nun en önemli kavşak noktasını kapmış,
Açıldı kapılar, Ankara’ya İslam ordusu geliyor.
Dillerde tekbir dağlar, taşlar, bütün kâinatta meliyor.
Bu gelen İslamın kahraman ordusudur Allah-u Ekber!
Allah’ın kılıcı Mücahitler, Selçuklu Türkoğlu Türkler,
Gözümde Selçuklu tarihi eserleri yükselmektedir.
O cengâver ecdadım gönlümde daima yücelmektedir.
Bir sürü camiler, külliyeler, kervansaraylar yapmışlar.
Yeryüzünde yalnız bir tek olan Allah’a tapmışlar.
Aniden gözümde Ankara kalesi nurlara büründü.
Ufkumda Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri göründü.
Aman Ya Rabbi! Medet! Olduğum yerde baka kalıyorum.
Tarihin derinliklerinde sonsuzluğu yakalıyorum.
Perde perde ruhum açılıyor, ebedi kayboluyorum.
İslamın uhrevi iklimlerinde kendimi buluyorum.
Ruhum kanatlanıp Ankara ovasına yayılıyorum.
Huşu âlemine yükselerek, mest olup, bayılıyorum.
03.04.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
“Mekândan Kalbe”
Tarık Torun
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Çıktım Ankara Kalesine -BKaledeki düşüncelerim derin derin devam ederken,
Uhrevi âlemlerin derinlerine ruhum giderken,
Şimşekler, yıldırımlar çakarak Beyazıt Han göründü.
Atların nal sesleriyle Çubuk Ovası toza büründü.
Abo! Ta Ortaasya’dan kalkmış hırsla Timurhan geliyor.
Bütün orduyu toplamış filleriyle ovayı deliyor.
Ne yazık ki, iki Müslüman hırs yüzünden savaş ediyor.
Bu yanlış kararlar yüzünden acaba tarih ne diyor.
Kılıç kalkan şakırtıları bütün ovayı kaplıyordu.
Yazık kardeş kardeşe acımadan kılıcı saplıyordu.
Çubuk Ovasında dor atlar üstünde kılıç çalınır.
Geri durma Yıldırım Han Ankara elden alınır.
Eyvah! Yıldırım Beyazıt ne yazık yenik düşüyor.
Esaret zincirini alıp, hayata tümden küsüyor.
Onuruna yediremeyen kutlu padişah hayatına son veriyor.
Osmanlı devleti çok kötü bir döneme giriyor.
Fetret Devri başlayıp karabulut Osmanlıya konuyor.
Bu savaşla sanki Osmanlının kaynayan kanı donuyor.
On bir yıl süresince Osmanlı Devleti neler çekiyor.
Devletin kalbi gidip gelip adeta yerinden sekiyor.
Birden öğrencilerim öğretmenim diye bağırıyor.
Kalede ezanlar okunuyor, imam bizi çağırıyor.
Ah! Öğrencilerim beni hayal âleminden uyandırdınız.
Dostlarım şu güzelliklere bakın sevgiyle yandırdınız.
Akşam olmuş Ankara Ovasında kızıl güneş batıyor.
Vatan sevgisi buram buram olmuş sinede atıyor.
Çocuklar dikkatli basın, bu toprak için canlar kurbandır.
Ankara kalesi tarihe unutulmaz mühür vurandır.
Gün akşam oldu; çocuklarla unutulmaz bir gün geçirdik.
Anladık ki, bu topraklarda nice şerefli dün geçirdik.
04.04.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Çiçeklerin Diliyle
Çiçeklerin diliyle kalbimi açtım sana
Yüzünde güller açsın bir gülümse sen bana
Nemli bakışlarında bir nilüfer edası
Papatya dallarında sonsuzluğun sevdası
Kasımpatı hüznüyle çiçekler sundum sana
Bir gülümse gönlünce mavi göklerle bana
Merhamet adlı pınar selam söyle vatana
Bağrımızda güllerle hamt olsun Yaratana
Tebessüm sadakadır al karanfil güllerle
Gönlünde tekbir olan o sevdalı dillerle
Edebin hicabıyla boyun büken nergisle
Dünyalar sığan gönlüm yaşıyorken o hisle
Peygamber çiçeğiyle yüreğim seni anar
Şühedanın ruhuyla kızıl karanfil yanar
Çiçeklerin diliyle adını andım hülyam
Mor menekşe misali sana açarken sevdam
Bir demet kır çiçeği sevgilimin busesi
Huzur iklimlerinin yayılan hoş nefesi
Çiçeklerin diliyle aşkımı sundum sana
Yüzünde güller açsın bir gülümse sen bana
13.11.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Çiçekli Yaylaların Mavi Kelebekleri
Çiçekli yaylaların nergiz kokan çocuğu
Gönlü bulutlar kadar yükseklere odaklı
Serin sulara dalış gözlerinde bir kuğu
Ulu dağlar ötesi belki ondan meraklı
Çiçekler boydan boya yayılır yeryüzüne
Koyun kuzu meleşir derede su sesiyle
Karşıdan bulut bakar gölgeli gündüzüne
Uzaklar yakın olur kuşların nefesiyle
Dizilmiş sıra sıra yabanın armutları
Ormanların gölgesi vurmakta yamaçlara
Koyun kuzu güderken çobanın umutları
İçindeki huzuru borçludur ağaçlara
Çayır çimen içinde gözlerinde yeşiller
Yaşamak tabiatla dostça kardeşçesine
Nasıl bülbül kesilmez bu manzarada diller?
Gelde kendin bırakma huzurun pençesine
Çiçekli yaylaların o mavi kelebekleri
Sessizlikte çığlığı yayılır dağlar boyu
Belki uzun değildir çok olan emekleri
Bal şerbeti dereler ondandır tatlı huyu
30.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Çilek Kokulu Bartın
I
Muhteşem akan sular eşsiz doğaya hayran
Mavi yeşil kol kola çilek kokulu Bartın
Çözülmedik sırların Ebu Derda sultanın
Batı Karadeniz’in ihtişamlı ormanın
Göklere selam verir Burmalı minaresi
İnkum’u sahilinde duyulur dalga sesi
Çilek kokulu Bartın yayılır ırmak boyu
Dağların gözyaşları ab-ı hayattır suyu
II
Halay çekene benzer İsfendiyar dağları
Kıyı boyu bereket balıkçının ağları
Duygulara seslenir Göldere şelalesi
Amasra’nın kalesi ayın gökte halesi
Bir mahmurluğun izi sinmiş kale taşına
Cenevizlerden beri girmiş binler yaşına
Çilek kokulu Bartın plajlar ve limanlar
Kekik kokan yaylalar mutlu mesut insanlar
III
Derya içinde derya gözlerinde bir dünya
Bir cennetin parçası çeşm-i cihan Amasra
Çam kokulu yamaçlar nefesinizi açar
Martılar kanat kanat tavşan adaya uçar
Şirin Fatih camiisi Kemere köprüsüyle
Yosun kokan mendirek kaledeki süsüyle
Çilek kokulu Bartın huzurlu yalı boyu
Verimli delta ova ahşap ev önü kuyu
IV
Suların dingin sesi özgürlük kemerlerde
Güneşin doğuşuyla enginlik seherlerde
Bartın, Amasra, Ulus Kurucaşile’siyle
Her biri başka güzel ilçesi beldesiyle
Dağ eğildi denize açıldı Çakraz oldu
Fındık yanaklı kızlar dallarda kiraz oldu
Çilek kokulu Bartın şarkı söyle sandalda
Denizin busesiyle kuşlar yakut her dalda
V
Peygamber sancaktarı Ebu Derda türbesi
Yok, böyle bir manzara ormanlar güldestesi
Bitinya, Paflagonya güzelliği dillerde
Ilgıt ılgıt denizden esen güzel yellerde
Güzelliği yazılmış İlyada destanında
Dillere destan olmuş Fatih’in zamanında
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Çilek kokulu Bartın salmış sevda selini
Süslenmiş dağlarıyla sanki dünya gelini
VI
Altın kumlu sahiller Çakraz, Kurucaşile
Zümrüt güzeli sular güneş gelirken dile
Ay düşer mehtabıyla deniz suyu üstüne
Tarih, coğrafya, kültür bugün yarın ve düne
Hem baharı hem kışı orman, yayla, yokuşu
Sahil, orman, ovada çeşit çeşit her kuşu
Çilek kokulu Bartın bereketli topraklar
Rengârenk ormanlarda altın kaplı yapraklar
VII
Fesleğenli gözleme damak tadına göre
Kestaneli topraklar gözün gördüğü yöre
Lahananın her türü mancarın kavurması
Çeşit çeşit mantarlar yemeklerin en hası
Seni hüzünlendirir ağlayan ağaç yaşı
Falezlere çarparken dalgaların sert başı
Cennetten bin bir köşe Çilek kokulu Bartın
Suları inci mercan toprağıysa som altın
22.10.2016/Amasra/BARTIN
Tarık TORUN
Türk Dili Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Çizmenin Üstünde İtalya
Apeninlerden aştın mı, Po ovasına ulaştın mı?
Vezüv lavında taştın mı, al gözüm seyreyle İtalya.
Hannibal ile coştun mu, arena içinde koştun mu?
Roma hukukuyla uçtun mu, var sözüm sen söyle İtalya.
Tiber, Po gibi aktın mı, Pisa Kulesi’ne çıktın mı?
Patlayıp Etna yıktın mı, gör gözüm bak böyle İtalya.
Venedik’te gondolla gez, Sicilya’da plajlarda yüz.
Cenova çevresi dümdüz, gel özüm sen söyle İtalya.
Adriyatik Denizinde, gladyatörlerin izinde,
Cenova Körfezinde, çizmeden yukarı İtalya.
Bari, Milano, Roma’sı, harika olur dondurması,
Ligurya, Roma ovası çizmeden aşağı İtalya.
Bütün yollar Roma’ya çıkar, Neron da Roma’yı yıkar.
Etna, Vezüv’den lav akar, çizmenin üstünde İtalya.
07.06.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Çoban Çocuk
Rüzgâr ıslık çalıyor,
Dere derin dalıyor,
Bulut buse alıyor,
Çoban çocuk gezerken,
Çeşme ılık akıyor,
Çiçek ona bakıyor,
Kuzu türkü yakıyor,
Çoban çocuk gezerken,
Koyun kuzu yatıyor,
Güneş ufka batıyor,
Kalbi pıt pıt atıyor,
Çoban çocuk gezerken,
Kuşlar şiir okuyor,
Böcek ipek dokuyor,
Çiçek nefis kokuyor,
Çoban çocuk gezerken,
Yaylada kar eriyor,
Doğa selam veriyor,
Çimen halı seriyor,
Çoban çocuk gezerken,
01.06.2009
Tarık Torun
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Çocuğun Babası
Çocuk babası masal kahramanı
Ayırır ona en özel zamanı
Çocuğun babası olmaz sıradan
Babaya saygıyı söyler yaradan
Çocuğun babası herşeyi yener
Çocuk babasının sabrını dener
Çocuğun babası kuş sütü bulur
Çocuğa kral değil köle olur
Çocuk babası canı feda eder
Büyüğünce çocuk yuvadan gider
Çocuk baba olsa babayı anlar
Babası çocuğuna verir canlar
Çocuk babayı ayırmaz anadan
Babasının ona aşkı babadan
Çocuğun babası herşeyden üstün
Anne, baba, kardeş hepsi bir bütün
Çocuğun babası yoksa perişan
Ona babası verir şöhretle şan
Çocuğun babası yaşam kaynağı
Babaların kalbi sevgi ırmağı
17.06.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Çocuk ve Anne
“Yeryüzünün tüm anne ve çocuklarına”
Çocuk gözünü açtı, anneyi gördü.
Gün geçtikçe sevgisini kalbe ördü.
Çocuk hayatının her aşamasında,
En mutlu günlerini annesiyle sürdü.
Anne can parçası çocuğu çok sevdi.
Çocuğun mutluluğu annenin derdi.
Çocuğuna gelecek belaya karşı,
Anne onu koruyan kahraman devdi.
Anneyle çocuk gönül gönüle verdi.
Muhteşem ikililer olmak süperdi.
Sevgi, saygı ve güzellikler içinde,
İkisi de beraber huzura erdi.
13.05.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Çoruh'un Çağıltısı
Mescit’in özlerinden, akarken gözyaşları,
Çoruh’un çağıltısı, uyandırır kuşları,
Kalesinde Bayburt’un öper sarı taşları,
Borçka vadilerinde bir ejderha başları,
Çoruh’un çağıltısı, uyandırır kuşları.
Labirent vadilerden sarhoş sarhoş geliyor.
Ayrılmış kaynağından, kuzu gibi meliyor.
Sabır gözyaşlarıyla mor dağları deliyor.
Zamanın eleğiyle kara taşı eliyor.
Çoruh’un çağıltısı, kuzu gibi meliyor.
Granit kayalara, bir balyoz çakışıyla,
Bir yılan kavisiyle yayılır akışıyla,
Kabaran dalgaları, canavar bakışıyla,
Dağları oya gibi işliyor nakışıyla,
Çoruh’un çağıltısı, yayılır akışıyla.
Çok korkardık çocukken boz bulanık suyundan,
İnleyen nağmeleri, âşıkların huyundan,
Dağlara masal söyler, Dedem Korkut soyundan,
Artvin’de horon çeker, naraları oyundan,
Çoruh’un çağıltısı, âşıkların huyundan,
Bir küheylan hızıyla, geçerken topraklardan,
Dağlara ferman sesi, duyulur uzaklardan,
Gümüş rengini alır, köyümdeki aklardan,
Ağaçlar selam durur, mendil sallar yapraktan,
Çoruh’un çağıltısı, duyulur uzaklardan.
Suyunda yüzen gibi gurbet ele akıyor.
Sel olan hasretiyle, yürekleri yakıyor.
Uzaklaşmış yurdundan, mahzun mahzun bakıyor.
Bayburt’un özlemini gözyaşıyla yıkıyor.
Çoruh’un çağıltısı, gurbet ele akıyor.
Bir yıldırım ritmiyle, giderken pusulasız,
Çoruh’un çağıltısı, çağlıyor fasılasız.
İstikamet Batum’a duraksız ve molasız,
Terk ediyor yurdunu kalacaktır sılasız,
Çoruh’un çağıltısı, çağlıyor fasılasız.
27.07.2009
Tarık TORUN
“KALPLERİN GÜNEŞİ”
..........................SEVGİ DOLU YÜREKLERDEN..............
Korzuldan çarbiyet gidiyor yolum,
Çoruhu geçmede yoruldu kolum,
Asma köprülerde titriyor solum,
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Azgın akma Çoruh ağlama biraz...............eşahan
Tarık Torun
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Çoruh'un Çocuğuyum
Sesimde bir enginlik yayılır uzaklara
Yılların sevdasıyla tutulmuş uzun yola
Alır sesini senden köpürür berraklara
Çoruh'un çocuğuyum harekette yok mola
Sularında mavilik gözlerimde sonsuzluk
Ağustosta sakinlik bir dinginlik eylüle
Sel olmuş sularında dudağımda susuzluk
Çoruh'un çocuğuyum coşar dönerim güle
Bakarsınız sel olur dosta doğru koşarım
İhanete bendimi söker yıkar atarım
Bana sevgiyle baksan kabarır ve coşarım
Çoruh'un çocuğuyum suya sevda katarım
Mescidin eteğinden yolum doğru Batum'a
Gümüş yayı çizerek oynarım sizle sek sek
İnci mercan misali içimdeki her kuma
Çoruh'un çocuğuyum vadi içinde yüksek
Yemyeşil vadilerin hayat içinde doğal
Asırların koşusu Karadeniz aşkıyla
Gel suları örnek al kendini doğaya sal
Çoruh'un çocuğuyum döne döne meşkiyle
31.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Çorum Rüzgarı
Beş bin yıllık tarihi, Hitit’lerin yatağı,
Hitit’in buradan başlar, Mısır’a dek atağı.
Hattuşaş, Şapinuva yerleşmenin odağı,
Anadolu’da Kadeş Antlaşmanın çağı,
Eğerci, Alagöz, Kös, Kırklar ve Köse Dağı,
Ayarık, Ilıca ve İbrahim Çayır Bağı,
Nikonya’dan Çorum’a bereketli toprağı,
Çiğdem, sümbül, gelincik, ıhlamur, gül yaprağı,
'Kaşlarının karası'
Arasta’nın arası,
Uzak durma güzelim,
Ulu cami şurası.
'Bugün bize hoş geldiniz erenler'
Ne mutlu gönlü Çorum’a serenler,
Aşk, muhabbeti Çorum’da derenler,
Çok farklı işleri biz, Çorumluyuz yaparız.
Kimseden korkmayız, bir tek Allah’a taparız.
Gönlümde Çorum rüzgârı senli gecelerde eser.
Yeşilırmak Havzası, Çekerek, Derin Çay’dır.
Kızılırmak Osmancık’da kıvrım kıvrım yaydır.
Bozboğa, Ovasaray, Düvenci bol buğdaydır.
'Davullar çalınırken' Çorum’da hoş halaydır.
Yolların kavşağında ulaşımda kolaydır.
Sokaklar pırıl pırıl tertemiz dolunaydır.
Yurdu için Çorumlu fert değil bir alaydır.
Askere uğurlama Çorumluya halaydır.
'Ne elmadır ne de nar'
Yok, Çorum gibi diyar.
Çorum’a doyum olmaz,
İçinde sevdiğim var.
'Şu uzun gecenin gecesi olsam'
Baştan sona Çorum aşkıyla dolsam.
Çorum sokaklarında mutluluk huzur bulsam.
Modern kentimizde ne garip ne de naçarız.
Kimseye el açmayız, bir tek Allah’a açarız.
Gönlümde Çorum rüzgârı durmaz yücelerde eser.
Selçukludan yadigâr, güzel Çorum kalesi,
Yedi sekiz Hasan Paşa’dan saat Kulesi,
Süheyb-i Rumi ve Kerebi Gazi Türbesi,
En yüksek yeri, Kargı’da Erenler Tepesi.
Mutlak gezilmeli, Alacahöyük Müzesi.
İnsan hayrete düşer, gör Kırkdilim Deresi,
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Kapılıkaya, Kaya Mezar, Boğazkale’si,
Bak bakalım tarihin ne devir ne evresi.
'Hem okudum hem yazdım'
Çorum’u kalbe kazdım.
'İlvanlım'ı söyleyip,
Aşkınla coşup azdım.
'İğdenin dalları yerdedir yerde'
Çalışkan Çorumlu her yerdedir yerde,
Sabah yatmaz işe başlar seherde.
Leblebinin diyarı, leblebi kıtır kıtır,
Her tarafı evliya, Hıdırlık yatır yatır.
Gönlümde Çorum rüzgârı dinmez hecelerde eser.
Gelin çorbası, keşkek, madımak, güzel aşı,
Osmancık’ın pirinci, Dodurga kömür taşı,
Barajı Yenihayat, Obruk ve Çomarbaşı,
Çatak Milli Parkı, enfestir Pınarbaşı,
Geçiş iklimi olur, biraz karadır kışı,
Sonbaharda bağlarda görmelisin telaşı,
Şirin güzellerinin sürmeli karakaşı,
Yoluna can veririm Çorum gönlümün başı.
'Karakaş boyanır mı? '
Sevdiğim uyanır mı?
Çorum’dan ayrı kalsam,
Buna can dayanır mı?
'Dinle sana bir nasihat edeyim.'
Çorum’dan taşraya nasıl gideyim.
Çorum’u görmezsen sana ne deyim.
Ey güzel Çorum seni ruhumla kuşatırım.
Düşlerimle kucaklar, gönlümde yaşatırım.
Gönlümde Çorum rüzgârı senli gecelerde eser.
12.02.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Çorum Rüzgarı
Beş bin yıllık tarihi, Hitit’lerin yatağı,
Hitit’in buradan başlar, Mısır’a dek atağı.
Hattuşaş, Şapinuva yerleşmenin odağı,
Anadolu’da Kadeş Antlaşmanın çağı,
Eğerci, Alagöz, Kös, Kırklar ve Köse Dağı,
Ayarık, Ilıca ve İbrahim Çayır Bağı,
Nikonya’dan Çorum’a bereketli toprağı,
Çiğdem, sümbül, gelincik, ıhlamur, gül yaprağı,
“Kaşlarının karası”
Arasta’nın arası,
Uzak durma güzelim,
Ulu cami şurası.
“Bugün bize hoş geldiniz erenler”
Ne mutlu gönlü Çorum’a serenler,
Aşk, muhabbeti Çorum’da derenler,
Çok farklı işleri biz, Çorumluyuz yaparız.
Kimseden korkmayız, bir tek Allah’a taparız.
Gönlümde Çorum rüzgârı senli gecelerde eser.
Yeşilırmak Havzası, Çekerek, Derin Çay’dır.
Kızılırmak Osmancık’da kıvrım kıvrım yaydır.
Bozboğa, Ovasaray, Düvenci bol buğdaydır.
“Davullar çalınırken” Çorum’da hoş halaydır.
Yolların kavşağında ulaşımda kolaydır.
Sokaklar pırıl pırıl tertemiz dolunaydır.
Yurdu için Çorumlu fert değil bir alaydır.
Askere uğurlama Çorumluya halaydır.
“Ne elmadır ne de nar”
Yok, Çorum gibi diyar.
Çorum’a doyum olmaz,
İçinde sevdiğim var.
“Şu uzun gecenin gecesi olsam”
Baştan sona Çorum aşkıyla dolsam.
Çorum sokaklarında mutluluk huzur bulsam.
Modern kentimizde ne garip ne de naçarız.
Kimseye el açmayız, bir tek Allah’a açarız.
Gönlümde Çorum rüzgârı durmaz yücelerde eser.
Selçukludan yadigâr, güzel Çorum kalesi,
Yedi sekiz Hasan Paşa’dan saat Kulesi,
Süheyb-i Rumi ve Kerebi Gazi Türbesi,
En yüksek yeri, Kargı’da Erenler Tepesi.
Mutlak gezilmeli, Alacahöyük Müzesi.
İnsan hayrete düşer, gör Kırkdilim Deresi,
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Kapılıkaya, Kaya Mezar, Boğazkale’si,
Bak bakalım tarihin ne devir ne evresi.
“Hem okudum hem yazdım”
Çorum’u kalbe kazdım.
“İlvanlım”ı söyleyip,
Aşkınla coşup azdım.
“İğdenin dalları yerdedir yerde”
Çalışkan Çorumlu her yerdedir yerde,
Sabah yatmaz işe başlar seherde.
Leblebinin diyarı, leblebi kıtır kıtır,
Her tarafı evliya, Hıdırlık yatır yatır.
Gönlümde Çorum rüzgârı dinmez hecelerde eser.
Gelin çorbası, keşkek, madımak, güzel aşı,
Osmancık’ın pirinci, Dodurga kömür taşı,
Barajı Yenihayat, Obruk ve Çomarbaşı,
Çatak Milli Parkı, enfestir Pınarbaşı,
Geçiş iklimi olur, biraz karadır kışı,
Sonbaharda bağlarda görmelisin telaşı,
Şirin güzellerinin sürmeli karakaşı,
Yoluna can veririm Çorum gönlümün başı.
“Karakaş boyanır mı? ”
Sevdiğim uyanır mı?
Çorum’dan ayrı kalsam,
Buna can dayanır mı?
“Dinle sana bir nasihat edeyim.”
Çorum’dan taşraya nasıl gideyim.
Çorum’u görmezsen sana ne deyim.
Ey güzel Çorum seni ruhumla kuşatırım.
Düşlerimle kucaklar, gönlümde yaşatırım.
Gönlümde Çorum rüzgârı senli gecelerde eser.
08.08.2008
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından, Yerüstünden'
Tarık Torun
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Çöldeki Son Destan Kut'ül Amare
Günlerin direnci Allah’u Ekber
Çöldeki son destan Kut’ül Amare
Gönüller beraber dualı asker!
Selam ey komutan! Kut’ül Amare
İnancın gereği yansır zafere
Bin yılın özlemi yansın kefere
Unutulmaz zafer yazsın mermere
Çalınsın mehteran Kut’ül Amare
Osmanlı evladı yürü düşmana
Kutlu zafer ekle bütün zamana
Issız çölü çevir bağı bostana
Yeşersin gülistan Kut’ül Amare
Karanlık geceler çıkar sabaha
Dicle’nin suları akar felaha
Yenilmezi yenen şükür Allah’a
Tarihe kahraman Kut’ül Amare
İngiliz’e tokat şanlı milletin
Hasta adam denen ulu devletin
Uğruna şüheda o hürriyetin
Çöldeki son destan Kut’ül Amare
19.03.2017
Tarık TORUN
Tarık Torun
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Çöle Yazılan Zafer Kut'ül Amare
“Unutturulan Büyük Zaferin 100. Yılı Anısına”
Tarihe damga vuran unutulmayan zafer
Öyle büyük ve şanlı melekleşen her nefer
Diren diren Müslüman dilde Allah-u Ekber
İslam’ın son ordusu zafere zafer ekler
Dilde Allah-u Ekber yenilmezi yeneriz
Kut’ül Amare’ye bak biz gökleri deleriz.
Ötüken’den bu yana bir sevdanın elinde
En hüzünlü tahattur türkü Türk’ün dilinde
Şüheda bulutları eser çölün yelinde
İslam’ın son kalesi her şey O’nun elinde
Yürekte var bu iman arşı yere sereriz
Çöle yazılan zafer göğsümüzü gereriz
Horasan diyarından erenler nefesiyle
Güneşi kızılladık mızrağın gölgesiyle
Rüzgârları solladık boz atın yelesiyle
Çölleri inletirken Allah Allah sesiyle
Dilde Allah-u Ekber yeniden biz doğarız
Diren diren Müslüman İngiliz’i boğarız
Dicle kıyılarında Halil Paşa haykırdı
Yenilmez İngiliz’in o gururunu kırdı
Son Osmanlı zaferi tarihe damga vurdu
İngilizler kahrından çöle düşüp kudurdu
Bakışlarımız mızrak delik deşik ederiz
Ya Allah Bismillahla çöl ötesi gideriz.
Çöllerde dalgalanır al bayrağın şulesi
İnançlı kahramanlar tarihin numunesi
Allah Allah deyince göklerin gürlemesi
Uğruna can verirken gönülde Allah sesi
Kut’ül Amare’ye bak! Çöle zafer yazarız
Vatana yan bakanın mezarını kazarız.
28.04.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Çukur
Alçak bir seviyedir inançsızsan çukursun
Allah'a inanmazsan bildiğini okursun
04.04.2015
Tarık Torun
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Dağlar Seda Vermeli
Dağlar seda vermeli, vermeli yar vermeli.
Neşemi de görmeli, görmeli yar görmeli.
Vadilere inmeli, inmeli yar inmeli.
Ormanlar da sinmeli, sinmeli yar sinmeli.
Sular derin akmalı, akmalı yar akmalı.
O yar bana bakmalı, bakmalı yar bakmalı.
Şimşekler de çakmalı, çakmalı yar çakmalı.
Volkan lavı yakmalı, yakmalı yar yakmalı.
Poyraz deli esmeli, esmeli yar esmeli.
Kanyon yolu kesmeli, kesmeli yar kesmeli.
Okyanuslar taşmalı, taşmalı yar taşmalı.
Zigana’yı aşmalı, aşmalı yar aşmalı.
Toprak canlı olmalı, olmalı yar olmalı.
İçime aşk dolmalı, dolmalı yar dolmalı.
Alizeler saz çalmalı, çalmalı yar çalmalı.
Yalnız seni almalı, almalı yar almalı.
27.05.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Daha Dün Gibi Ömrüm
Daha dün gibi ömrüm her ortamı sağladım
Nerde o eski günler kaçtı bir bir sırayla
Zaman zaman gülerken zaman zaman ağladım
Bir karabulut gibi eksik olmaz olayla
Kimi günler sabrettim kaderin sillesine
Bir dağ misali uydum vadilerin sesine
Kabardı ırmaklarım sessizliğe çağladım
Hüzünlendim sokuldum annemin sinesine
Bazen biçare kaldım olay ve zamanlara
İki damla gözyaşı bıraktım vicdanlara
Şükür terazisiyle derdi derde bağladım
Tövbe istiğfar ettim bakınca insanlara
Her karanlık gecenin inandım sabahına
Aylar yıllar bekledim gelecek felahına
Her çaresiz kaldıkça yüreğimi dağladım
Zalime karşı durup mazlumların ahına
Geçmeyen gün görmedim bu semanın altında
Asla gözüm kalmadı ne gümüş ne altında
Haram malı görünce tabanları yağladım
Her günüm Allah için makbul olsun zatında
05.04.2015
Tarık Torun
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Dalga Kanatlı Martılar
Alın beni götürün umudun diyarına
Ey martılar martılar! Gel-git ahuzarına
En kesif dalgaların frekansı kalbimde
Vurdukça sahilime belki çıkarım yarına
22.04.2014
Tarık Torun
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Darbeye Karşı Darbe
Gece sabaha kadar uyandık ey Allah'ım!
Yeniden dirilerek aşka bandık Allah'ım
Çelik namlulu yürek seni andık Allah'ım
Gökler şahit olsun ki nurdan yandık Allah'ım
Darbeye karşı darbe
İntikal ettik Rabbe
Toptan asil milletin candan kükreyişiyle
Koştuk tanklar üstüne imdat bekleyişiyle
Çoluk çocuk ihtiyar erkek ve de dişiyle
Dağları patlatarak bir gönül ateşiyle
Darbeye karşı darbe
İntikal ettik Rabbe
Sela sesiyle koştuk F16 hızıyla
Bir temmuz gecesinde Ankara'nın yazıyla
Mazlum masumiyeti mustazaf avazıyla
Tarihe tarih yazdık göklerin pervazıyla
Darbeye karşı darbe
İntikal ettik Rabbe
Bir ebabil hızında göklerden meleklerle
Kanla vatan toprağı şehitten dileklerle
Darbeye darbe yaptık birleşen bileklerle
Vahdetin çağrısıyla kırılmaz yüreklerle
Darbeye karşı darbe
İntikal ettik Rabbe
Üstde melek duası altta şehit nazarı
Dalga dalga yayıldı demokrasi rüzgarı
Bütün dünyaya örnek Türk'ün hukuk baharı
Kahraman bir milletin dünyaya yadiğarı
Darbeye karşı darbe
İntikal ettik Rabbe
15.07.2016
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Daussıla Rüzgarım
“Sıladan ayrılışın Otuz beşinci yılına”
Karabasan gecede, hasret haddi aşınca,
Yılların tortusuyla, gözden yaşlar taşınca,
Özlemin acı hazzı mahkûm olur gurura,
Zaman bir erozyondur, ömür alır yaşınca,
Katre katre akan yaş, bir gün uğrar şuura.
Mahzunlaşır yüreğim, aklım serden şaşınca,
Karabasan gecede, hasret haddi aşınca,
Yılların hasretiyle ağlıyorken bir lale,
Daüssıla geceler ulaşmaz mı visale?
Dağların doruğunu hüznün dumanı kaplar.
Vadiye çöken sisler, gölgeme hançer saplar.
Saçımdaki çiçekler artıyor senelerde.
İhanetin elleri, nefse mahkûm hesaplar,
Sıkışır mutluluğum, zalim mengenelerde,
Çöllerin sessizliği, yılan gözlü seraplar,
Dağların doruğunu hüznün dumanı kaplar.
Yılların şahitliği şaşar kalır bu hale,
Daüssıla gurbetler, ulaşmaz mı visale?
Ümidime set vuran muamma kâinatta,
Sılaya giden rüzgâr acep hangi kanatta,
Kırılma noktaları yaşıyorken yeisle,
Teselli makamında bin ah çıkar feryatta,
Hayata tutunurum vuslat denen o hisle,
Doğuşa yüklü özlem, muştu sunsa hayatta,
Ümidime set vuran muamma kâinatta,
Yılların işareti, ufuklara meşale,
Daüssıla özlemi ulaşmaz mı visale?
Güneş küsmüş bahara, hazan bulutu çöker.
Ümidimin kaynağı, sabah ne zaman söker.
Izdıraplar olgunluk sunarken ellerime,
Kaderin ince hattı, imtihana sır çeker.
Kutlu dua sunulur, göklerden dillerime,
Kul cüzi iradeyi kendi eliyle eker.
Güneş küsmüş bahara, hazan bulutu çöker.
Yılların ızdırabı burgaç burgaç şelale,
Daüssıla duada ulaşmaz mı visale?
Daüssıla rüzgârı, eser fani âlemde,
Kader levh-i mahfuza hasret yazan kalemde,
İkbalin çiçekleri, açar hayal bahtında,
Marifet işte budur, sabır saçar elemde,
Daüssıla gönlümde, fersah fersah tahtında,
Zaman mekân fark etmez, hakıkat varsa demde,
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Daüssıla rüzgârı, eser fani âlemde,
Yılların hatırası sığdırılmaz misale,
Daüssıla rüzgârı ulaşmaz mı visale?
22.04.2009
Tarık TORUN (AŞKIN COĞRAFYASI)
(c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
Şiirlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Yasasına göre suçtur.
Tarık Torun
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Daüssıla Rüzgarı
“Sıladan ayrılışın Otuz beşinci yılına”
Karabasan gecede, hasret haddi aşınca,
Yılların tortusuyla, gözden yaşlar taşınca,
Özlemin acı hazzı mahkûm olur gurura,
Zaman bir erozyondur, ömür alır yaşınca,
Katre katre akan yaş, bir gün uğrar şuura.
Mahzunlaşır yüreğim, aklım serden şaşınca,
Karabasan gecede, hasret haddi aşınca,
Yılların hasretiyle ağlıyorken bir lale,
Daüssıla geceler ulaşmaz mı visale?
Dağların doruğunu hüznün dumanı kaplar.
Vadiye çöken sisler, gölgeme hançer saplar.
Saçımdaki çiçekler artıyor senelerde.
İhanetin elleri, nefse mahkûm hesaplar,
Sıkışır mutluluğum, zalim mengenelerde,
Çöllerin sessizliği, yılan gözlü seraplar,
Dağların doruğunu hüznün dumanı kaplar.
Yılların şahitliği şaşar kalır bu hale,
Daüssıla gurbetler, ulaşmaz mı visale?
Ümidime set vuran muamma kâinatta,
Sılaya giden rüzgâr acep hangi kanatta,
Kırılma noktaları yaşıyorken yeisle,
Teselli makamında bin ah çıkar feryatta,
Hayata tutunurum vuslat denen o hisle,
Doğuşa yüklü özlem, muştu sunsa hayatta,
Ümidime set vuran muamma kâinatta,
Yılların işareti, ufuklara meşale,
Daüssıla özlemi ulaşmaz mı visale?
Güneş küsmüş bahara, hazan bulutu çöker.
Ümidimin kaynağı, sabah ne zaman söker.
Izdıraplar olgunluk sunarken ellerime,
Kaderin ince hattı, imtihana sır çeker.
Kutlu dua sunulur, göklerden dillerime,
Kul cüzi iradeyi kendi eliyle eker.
Güneş küsmüş bahara, hazan bulutu çöker.
Yılların ızdırabı burgaç burgaç şelale,
Daüssıla duada ulaşmaz mı visale?
Daüssıla rüzgârı, eser fani âlemde,
Kader levh-i mahfuza hasret yazan kalemde,
İkbalin çiçekleri, açar hayal bahtında,
Marifet işte budur, sabır saçar elemde,
Daüssıla gönlümde, fersah fersah tahtında,
Zaman mekân fark etmez, hakıkat varsa demde,
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Daüssıla rüzgârı, eser fani âlemde,
Yılların hatırası sığdırılmaz misale,
Daüssıla rüzgârı ulaşmaz mı visale?
22.04.2009
'KAPLERİN GÜNEŞİ'
Tarık Torun
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Dava İnsanı Sultan üş Şüara
“Beni zaman kuşatmış, mekan kelepçelemiş;
Ne sanattır ki, her şey, her şeyi peçelemiş”.
Necip Fazıl KISAKÜRAK
1
Hakikatin nurunu güneşler mi elemiş
Gözlerinde mefkûre umutların bilemiş
Bu dava çetin dava sabır taşı döşenmiş
Şüheda omuzunda istikbalin gülşenmiş
Mazlumlar diyarından duyulmaz mı ki sesin?
Sır oldu karadağlar perdelendi nefesin
Yükselen kara feryat dumansız mı ateşin?
Delikanlı Sakarya nerde senin kardeşin?
Bu davanın uğruna karadağlar mı deldin?
Çağırdık tekbir ile âlemlere özeldin
2
Sonsuzluk pınarından akarken ihlas suyu
Çöle inen nur ile kuşatırken asuyu
Çile dergâhlarında tüketirken bir devir
Gök kâinat üstünde semayı yere çevir
Kuşatmış her yanını aşk denilen müptela
Aşkı aşkla eritip üstüne ekle bela
Yokluk içinde yokluk ayır sütten beyazı
Kader denilen çizgi tevekkülde ki yazı
Bu dava delikanlım zikirden kanatlarla
Zamanın yok ederiz fikirden sanatlarla
3
Ağla, ağla rahmettir! Fikirler tazelensin
Arınsın çamurundan nur suyuyla elensin
Bırakın vesveseyi istikbale tam bakın
Seni atiye taşır sevda yüklü merakın
Yakamoz hülyaların yolları kesen ayna
Ufuk ötesi rüya ihtişamınla oyna
Ebedi sevdaların akıl almaz çemberi
Sayısız nimetleri anlamaya gel beri
Bu dava yürek işi cesaretin odağı
Umut yüklenen yürek fırlatır sıra dağı
4
Gülendamlı sabahlar ufka doğru uzansın
Diriliş muştusunun adını gökler ansın
Bir vuslata vurulmuş hasret çekilen diyar
Ellerin kenetlenir hedef ardı şehriyar
Hislerin duman duman kaplarsa asumanı
Elbet bir gün gelecek bekleyenler zamanı
Başıboş karanlıklar ürperen yüreğinde
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Vakte ağlayan derviş marifet dileğinde
Bu dava burda kalmaz uzar çağ ötesine
Kutlu yolun yolcusu uyar gönül sesine
5
Ey ölümü öldüren! Nefsin kelepçesinde
“Allah Bir” diyen adam şahadet lehçesinde
Ey kızıl şafakların nur iklimi güneşi
Görünmez zamanların bilinmeyen kardeşi
Ey mukaddes davanın! Sultan-üş şuarası
Mazlumların ozanı Müslümanın narası
Ey mesrurlar çeşmesi! şiirin şerbet gibi
Hasretin gurbet ise gurbetin vuslat gibi
Bu dava emin elde uyanmışız seherde
Ey sultan-üş şuara izin var bu eserde
25.05.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Dedem Anlatırdı
Büyükler severmiş,
Küçükler sayarmış,
Yıldızlar kayarmış,
Dedem anlatırdı.
Koyun, kurt yaşarmış,
İnsanlar şaşarmış,
Sevgiler taşarmış,
Dedem anlatırdı.
Çocuklar oynarmış,
Sıcak aş kaynarmış,
Bağlar ayva narmış,
Dedem anlatırdı.
Komşuluk güzelmiş,
Bayramlar özelmiş,
Neşe sevinç gelmiş,
Dedem anlatırdı.
Ürünler çok bolmuş.
Ambarlar hep dolmuş,
Neler neler olmuş,
Dedem anlatırdı.
İnsanlar mutluymuş,
Gençler umutluymuş,
Geceler kutluymuş,
Dedem anlatırdı.
Ah dede, ah dede,
Oynarmış körebe,
O günler nerede?
Dedem anlatırdı.
04.08.1988
Tarık Torun
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Dedemin Mezar Taşı
“Dedemin Aziz Ruhuna İthaf Olunur.”
Dedemin mermer mezar taşı
Dimdik durur kıbleye karşı
Üstünde hep al güller açar
Etrafında bülbüller uçar
Gece gündüz vatanı bekler
Ona dua etsin melekler
Mermerinden su içer kuşlar
Huzurunda eğilsin başlar
Nurlar insin mezar taşına
Varsın ebedilik yaşına
Uyusun bir çınar altında
Dedem ruhlar saltanatında
Toprağı miski amber kokar
Gökten toprağa nur akar
Gece kabre ay yıldız vurur
Dikkat! Altında dedem durur
Kabrinde açar hep al güller
Mezarında uçar bülbüller
Bu taş vatanın şahididir
Dedem istiklal şehididir
Dedem hayalimde yaşarsın
Vatan olur kükrer coşarsın
Ruhuna Fatihalar olsun
Dedem kabrinde huzur bulsun
22.02.2007
Tarık Torun
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Dedemin Sevdası
Günübirlik değildi o asırlık çınardı
Büyük annemin aşkı o içinde yanardı
Çiçekli vadilerden gökkubbeye haykırdı
İnsanların yanında gizlediği bir sırdı
Ah dedemin sevdası! Dillere destan olmuş
Bozkırlar imrenerek bağı gülistan olmuş
Vefa sadakat sevda bir elmanın yarısı
Yaylanın menekşesi papatyanın sarısı
O evinin sultanı gönlünün melikesi
Tatlı dilli güleryüz güvenirlik ilkesi
Gözünde başkası yok bir tek sevdası oymuş
Dillere destan olan aşka noktayı koymuş
Ah dedemin sevdası! Nerde şimdi o sevda
Bir hayal dünyasında şiirde ki temada
26.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Değişim
Dünya kendi ekseninde döner değişir, hayattır.
Adamlar değişime karşı direnir, ne inattır.
08.04.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Değişmez Kural
Allah'ın dışında 'Her kemalin bir zevalı vardır.'
İlahi nizamın değişmeyecek kuralı vardır.
30.05.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Deli Çoruh
Böyle nereye koşuyorsun?
Birden coştukça coşuyorsun.
Dertlerini mi boşuyorsun?
Deli deli akan şu Çoruh,
Acaba sende var mıdır ruh?
Dağı bayırı aşıyorsun.
Niçin aniden taşıyorsun?
Bak deli deli yaşıyorsun.
Deli deli akan şu Çoruh,
Acaba sende var mıdır ruh?
Başını alıp gidiyorsun.
Taşlara çalıp gidiyorsun.
Derine dalıp gidiyorsun.
Deli deli akan şu Çoruh,
Acaba sende var mıdır ruh?
Haşin haşin hızlı akarsın.
Taşınca bendin yıkarsın.
Çoğu zaman canlar yakarsın.
Deli deli akan şu Çoruh,
Acaba sende var mıdır ruh?
Çocukluğum kıyında geçti.
Sensiz geçen günler bir hiçti.
Şimdi ayrılık bizi biçti.
Deli deli akan şu Çoruh,
Acaba sende var mıdır ruh?
07.12.1997
--ALİZELER(Doğudan, Batıdan. Ortadoğu’dan) -Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Deli Oldum
Karşıdan atlı geldi.
Pek de süratli geldi.
O ne biçim bakıştı,
Kalbime tatlı geldi.
Beri gel uzak durma.
Sakın arkamdan varma,
Yardan ayrılmışım ki,
Derbederim hiç sorma.
Kar üstüne yağar kar.
Hasretlik içimde nar.
Gece – gündüz ağlarım,
Görmez mi zalim yar?
Dağ başı duman olur.
Gözyaşım umman olur.
Bu ne biçim iştir ki,
Halim pek yaman olur.
Seni daim gözlerim.
Bilsen nasıl özlerim.
Öyle figan ettim ki,
Sana varır sözlerim.
Aşkından deli oldum.
Baharın seli oldum.
Sana ulaşmak için,
Dağların yeli oldum.
19.04.1998
Tarık Torun
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Deli Yar
“Biricik aşkım eşime….”
Geceler ayaz olur, kışın sonu yaz olur.
Bana delice bakma, ağlamam niyaz olur.
Geceler ayazlıdır, benim yârim nazlıdır.
Yârin bir gülüşüne, sanki dilim sazlıdır.
Hoy deli yar, deli yar, al aşkımı kalbim yar.
Bu kadar engel koyup, olursun önümde yar.
Dağlar çimene döner, bu delilik de söner.
Bu kadar cefa yapıp, sanki beni dener.
Geceler akar gider, kul Rabbine şükreder.
Sorun bakın o yâre, acaba bana ne der.
Hoy deli yar, deli yar, al aşkımı kalbim yar.
Bu kadar engel koyup, olursun önümde yar.
Deli yâri kim çeker, sevgi tohumu eker.
Sen neler yaparsan yap, sözlerim olur şeker.
Geceler ümit akar, yıldızlar sana bakar.
Sakın hafife alma, bu aşk seni de yakar.
Hoy deli yar, deli yar, al aşkımı kalbim yar.
Bu kadar engel koyup, olursun önümde yar.
26.05.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana,Bana,Ona'
Tarık Torun
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Delikanlı
Delikanlı, kutlu dava sana emanet olsun.
Onun nizamını anlamayana lanet olsun.
28.12.2006
ALİZELER
--Doğudan,Batıdan,Ortadoğu'dan-Tarık Torun
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Demir Kalpli Karabük Tarık Torun'a Bir Ödül Daha
I
Batı Karadeniz’in engin eteklerinde,
Kara çalılıkların orman öbeklerinde,
Sarı Çiçek yaylası, en nadide çiçekler
Kanyonların içinde aşkla çarpar yürekler
Ağaçların sevdası açık orman müzesi,
Karadeniz’in izi dağlardaki su sesi
Mutlaka görmelisin Bulak mağarasını,
Bin bir çeşit nebatat, Filyos’un narasını
Som altından yapraklı Yenice ormanları,
Demir kalpli Karabük çeliğin dumanları,
II
Orman, yayla, mesire Eflani yöresinde,
Berrak atmosferiyle çiçekler sinesinde,
Yenice Ormanları bulutlara el atmış,
Safranbolu evleri yaşama yaşam katmış,
Eskipazar’ın taşı Anıtkabir’de yatmış,
Buralarda yaşamak murattan da muratmış,
Boduroğlu yaylası, ovacık şenlikleri,
Kanyonlar mağaralar bitmez zenginlikleri,
Kömür yüklü trenler dağları deler sesi
Demir kalpli Karabük Paflagonya yöresi
III
Ormanın gümbürtüsü yağmurlu gecelerde,
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Ulu Küre dağları uzanır yücelerde
Oğuzlar, Peçenekler, Kıpçakların soyundan,
Ab-ı hayat akarken bal şerbeti suyundan,
Safranbolu Cinci Han tarih içinde saklar,
Dünya miras listesi şiir söyler konaklar,
Zamanın dinginliği sinmiş sokaklarına,
Yaylalı dar vadiler, çimen yanaklarına,
Filyos, Yenice, Araç, gönül gönüle çağlar,
Demir kalpli Karabük, kartal pençeli dağlar,
IV
Dağları boydan boya, çam kokusu altında,
Altından daha sarı Safran saltanatında,
Safranbolu Lokumu ünü ülkeyi aşmış,
Aberataum gören ağaç sevgisi taşmış,
Gelenek, kültür yaşam burası Anadolu,
Bak mavi göklerine burası Safranbolu,
Her sonbahar mevsimi Yenice’de bir olsan,
Renk cümbüşü altında orman içinde kalsan,
Maden Kömürü dağlar, demir çelik Karabük,
Demir Kalpli Karabük, trenlerde demir yük,

V
Dağların yamacından eser kekik kokusu,
Mekânın zarafeti, güzellikler dokusu,
Tarihi ipek yolu adım adım kuşatmış,
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Nice âlim, evliya gelip buraya yatmış,
İncekaya Kemeri, suyun havada dansı,
Huzur iklimlerinde mutluluk frekansı,
Çifte kavrulmuş lokum, dosta sunulan lezzet,
Mimarların mimarı yaratmış nice nimet,
Karabük’ün ufkundan demir-çelik ülkeye,
Demir kalpli Karabük, erişsin en yüceye.
22.05.2013
Tarık Torun
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Deniz
<p align='center'><font face='Monotype Corsiva'><strong><font color='blue'><font
size=+2>
Deniz deniz Akdeniz,
Suları berrak deniz,
İnci mercan pak deniz,
Tarihini yazak deniz,
Deniz deniz Ege deniz,
Geçmişi de bilge deniz,
Uygarlıkta öğe deniz,
Önemli bölge deniz,
Deniz deniz Karadeniz,
Ucunda Marmara deniz,
Fırtınalı bora deniz,
Varır mısın yâre deniz,
Deniz deniz Kızıldeniz,
Tarihlere yazıl deniz,
Yeraltına sızıl deniz,
Petrol için kazıl deniz,
Deniz deniz Azak deniz,
Bizim için uzak deniz,
Dibin de var tuzak deniz,
Dönde bize bak deniz,
02.10.1997
Tarık TORUN
Tarık Torun
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Deprem Doğal Afet
Gürültü kopar yerlerden
Parça düşer mermerlerden
Sular taşar kemerlerden
Can ve mal kaybı felaket
Düşün deprem doğal afet
Yerin enerjisi patlar
Kabuğu kırılıp çatlar
Söner ocaklar hayatlar
Dünyayı koparan şiddet
Üzül deprem doğal afet
Yanardağlardan volkanik
Yerin altından tektonik
Çöküntü, erime, sismik
Yer kabuğunda hareket
Bütün deprem doğal afet
Evler sağlam olmalı
Tehlikesiz yer bulmalı
Bunlardan akıllanmalı
Dağ yerinden oynar küt küt
Eyvah! Deprem doğal afet
Yaşamaya alışmalı
Böyle bilip çalışmalı
Deprem olsa ulaşmalı
Uzak kalsın her memleket
Anla deprem doğal afet
15.03.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Derece
İnsan vicdanı kaybederse, hayvandan beter olur.
Amel olursa, meleklerden yüce derece bulur.
10.08.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Dereler
Dereler derin akar.
Aşkım şimşekler çakar.
Öyle gizemli bakma,
Gözlerin beni yakar.
Dereler çok millidir.
Havası da yellidir.
El âlem bilmeli ki,
Yârim tatlı dillidir.
Dereler akar gider,
Suyuna yârim ne der.
Acaba ben olmazsam.
Sevgilim neler eder.
Dereler yeşillidir.
Balıkları çillidir.
Cümle âlem toplansa,
Benim yârim bellidir.
Hoy dere zalim dere,
Acep gider nereye?
Mektup versem dereye,
Götürür mü ki yâre?
13.01.2007
Tarık Torun
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Dertlerim Katmanlıdır.
Bitmeden biri başlar, dertlerim katmanlıdır.
Akar gözümden yaşlar, kronik zamanlıdır.
Sabahlar gecelidir, kara gün akşamlıdır.
Çöker vadiye duman, karanlık yaşamlıdır.
Yolumu kesen dağlar, katman katman karlıdır.
Bağrı yanık toprakta, doğanlar efkârlıdır.
Dünya malı ömürden, yiyen canavarlıdır.
Âdemoğlu sürekli, yoktan ah-u zarlıdır.
Dışımda poyraz esse, içim yanar narlıdır.
Dertler önümü kesen, çıkılmaz dik yarlıdır.
İnsana çok görmeyin, taş bile damarlıdır.
Varedenin sınavı, dünyada şamarlıdır.
Dertler bir türlü bitmez, artar bir de zamlıdır.
Dertler benim içimde, bu diyar hep gamlıdır.
Yolumu büken orman, boydan boya çamlıdır.
Üstüme çöken tavan, kara kara damlıdır.
Güneş bulutta gizli, ışıksız şamdanlıdır.
Yapmacıktan gülücük, vicdansız şadanlıdır.
Lokman Hekim ne yapsın, dertlerim katmanlıdır?
Gramla değil tabip, şurubum batmanlıdır.
Ateşim olmasa da, üst başım dumanlıdır.
Dertlerim katmanlıdır, şifası imanlıdır.
11.02.2008
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Desinler
Yeter be canım artık yeter.
Hayâsızlar her türlü öter.
Aldırma el ne derse der.
Bırak sinirli desinler.
Hayvan olup girme geme.
Kimseye namussuz deme.
Kimsenin hakkını yeme.
Bırak sinirli desinler.
Doğrudan yana ol nara.
Zalimin kalbine ol yara.
Mazlumun hakkını ara.
Bırak sinirli desinler.
İyiden taraf ol bir kol,
Etrafına neşeyle dol.
Dilsizlerinde dili ol.
Bırak sinirli desinler.
Meyveli ağacı taşlarlar.
Karamsarlıkla başlarlar.
Yedikleri haram aşlar.
Bırak sinirli desinler.
Tilkide üzüme koruk der.
Bu adileri de toprak yer.
Alçağı bırak yüceye er.
Bırak sinirli desinler.
Desinler canım desinler.
Hakkımı böyle yesinler.
Gıybetim olsun besinler.
Bırak sinirli desinler.
24.12.1997
--ALİZELER(Doğudan,Batıdan.Ortadoğu’dan) -Tarık Torun
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Destandır Çanakkale
Tarihe yön verene ferman yedi düvele
Ne şiir ne efsane destandır Çanakkale
O yazılmıştır kanla siper olunan canla
Bütün dünya şahit ki kazanıldı imanla
İnanmışa son kale dünya aldı kaale
Ne bir savaş ne barış destandır Çanakkale
Mucizeler diyarı ters çevirdi rüzgarı
İslam'ın son ordusu peygamber yadigarı
O gelmedi ihmale Seyyid Onbaşı hamle
Ne kara ne sularda destandır Çanakkale
Kahramanlar toprağı kan karanfil yaprağı
Şehitlerin mekanı cennetin son durağı
Gün erişti kemale ayın etrafı hale
Ne yıldız ne güneştir destandır Çanakkale
Kahraman bir milletin diriliş ve Kudretin
Allah Allah diyerek tattığı hürriyetin
Selam yıldız hilale sığdırılmaz misale
Ne korku ne endişe destandır Çanakkale
Göklerde rahmet yağar güneş gecede doğar
İmanın keskin azmi suyu karada boğar
İnanmışa son kale akıl ermez bu hale
Ne şiir ne efsane destandır Çanakkale
O son şafak son dua uhrevi sonsuz hava
Özgürlüğe susamış içindeki coğrafya
Yüce Rabbe havale et kemik ve metale
Ne tüfek ne mermi destandır Çanakkale
Önce vatan dediler geriye dönmediler
Şehadet şerbetiyle bir dua söylediler
Vuruldular hilale şimdi cennette lale
Dil ile anlatılmaz destandır Çanakkale
Burası Gelibolu rüzgarı deli dolu
Tek bir bulut gibiydi Trakya Anadolu
İnanç yatan gönüle verilince el ele
Ne yürek ne akılla destandır Çanakkale
Bedeli ağır yavrum her tarafı uçurum
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bütün sözler yetersiz işte ortada durum
Can veren istikbale ulaşır her ikbale
Ne milli ne hamasi destandır Çanakkale
18.03.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Deve mi Arıyorsun?
Damda deve arar gibi yatakta ilim arıyorsun.
Rabbim aldığın nefesi kesse, bir işe mi yarıyorsun.
Bir mikroba yenilip, yüzükoyun yerlere serilirken,
Kendini dağ zannedip, insanı makaraya sarıyorsun.
20.10.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Dicle Bölümü
Tarihin gözü şahit Diyarbakır kalesi,
Geceler gizem yüklü Dicle’de bülbül sesi,
Dolanır dilden dile güzel kent efsanesi,
Güneşin bin bir tonu bağrı yanık sinesi
Medeniyetler şehri Diyarbakır surları,
Keleklerin üstünde seyret Dicle turları,
Diyarbakır karpuzu Dicle’den alır tadı
İçli bir türkü çalar gecenin serenadı,
Güneydoğu güzeli gözleri de sürmeli
Uzak durma ay gülüm gelip bir kez görmeli,
Mardin’de Ulu Cami, inancın hoşgörüsü,
Milletler mozaiği güzellerin sürüsü,
Deyrulzafran Kilise Kasımiye Medrese,
Akşamın kızıllığı Mardin ufkuna buse,
El ele tutuşmuşlar dantel oya taş evler,
İhtişamlı konaklar masal anlatır devler,
Çan sesi ezan sesi yükselir semasında,
Barışın kanatları güvercin simasında
“Mardin kapı şen ola”, her şey gönülle dola,
İnanç iklimleriyle aradığını bula
Şimdi sular altında Hasan Keyf Efsanesi,
İçli bir yanık türkü Dicle’nin inler sesi,
Yeraltının nimeti sunulan güzel Batman
Dağ yamaçlarından petrol fışkıran Raman,
Bir vuslata sevdalı akarken Batman Çayı,
Zılgıtlar eşliğinde gel de seyret halayı,
Petrol kokulu akşam yayılır perde perde,
Güneşin güzel rengi hazırlanır seherde,
Bölgenin can damarı Batman Rafinerisi,
İstikbal vadederken Gap’ın umut perisi
Siirt fıstığı gözler, Tillo’da nur saçan gök
Evliyalar diyarı dağları zambaktan kök,
İbrahim Hakkı Hazret Aydınlar beldesinde,
Manevi iklim kokar alınan nefesinde,
Baykan Veysel Karani türbesi atmosferi,
O peygamber aşığı bizse onun neferi
Çinko çatılı evler kar beyazı kışları
Lale sümbül döşeli dağların nakışları
Lorke Delilo halay Botan Çayıyla akmak,
Folkloru coşku dolu gözlerin çakmak çakmak
Malabadi köprüsü sevdanın görsel hali,
Efsaneler eşiği Güneydoğu ahvali,
Karacadağ etekleri güzel Mardin eşiği
Peygamberler diyarı medeniyet beşiği,
Şirnak’lı yetim çocuk artık bahtın gülecek
Gurbetteki dostların gökten sana gelecek,
Gap’ın müşfik elleri hepinizi saracak
Mezopotamya artık eski hali alacak,
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Güneydoğu Bölgesi ekonomik GAP sesi
Tarihin gizeminde Mümbit Hilal nefesi
12.05.2014
Tarık Torun
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Dilbade
Sevgi gönüle düşerse sevgili olur dilbade,
Doldurur gönlünü içer, yeşil gözleriyle bade.
Tarık TORUN

21.02.2008

CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Dilimde Tesbih
Ben üç söz bilirim ki dilimde tesbih olan
Tüm hayatım boyunca kalbimde daim duran
Yedi yirmi dört saat aşk ve şevkle okunan
Hayata anlam katıp ruha aşkla dokunan
Dilimde ikrar olan kalbimle tasdik iman
Ben üç söz bilirim ki dilimde tesbih olan
Bismillah diyerekten ilk sözüm sübhanallah
Tesbihatımın özü sanadır yüce Allah
Eşi ve benzeri yok Lailahe İllallah
Akıdemin temeli olan amentü billâh
Şirke düşmekten koru bizleri Maazallah
Bütün noksanlıklardan münezzeh sübhanallah
İkinci kutlu sözüm şükür elhamdülillah
Sana sonsuz şükürler hem vallah hem de billâh
Bunca nimet yaratan azametin maşallah
Dilim adını ansın gece ve gündüz Allah
Bütün arzum ve gayem kul olmak biiznillah
İkinci kutlu sözüm şükür elhamdülillah
Üçüncü kutlu sözüm aşkım Allah-u Ekber
Titrerken kara yerler ışıldar mavi gökler
Bir huşu içindedir adın anan yürekler
İştirak eder sana göklerdeki melekler
Onsekizbin âlemde levh-i kalem felekler
Üçüncü kutlu sözüm aşkım Allah-u Ekber
Ben üç söz bilirim ki hayatımın odağı
İhlâsın huzuruyla sonsuzluk cennet bağı
Lailahe İllallah yoktur onun ortağı
Çağlarüstü çağrının sonsuza yansır çağı
Kuşatır Doğu, Batı ön, arka, solu, sağı
Ben üç söz bilirim ki hayatımın odağı
Birisi sübhanallah biri elhamdülillah
Biri Alllah-u Ekber aşkım ümidim Allah
24.01.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Dilsiz Dudak Mekanı
Dilsiz dudak mekânı, ibret dolu her yanı,
Üstü çimen bağlamış, altı cansız vatanı,
Yeşeren umutları dünyalara sığmazken,
Daracık yere sığmış canı ile cananı,
01.09.2009
Tarık Torun
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Dinginlik
Asude bir baharın uzansam kollarına,
Bin bir dilekli duam yayılsa dallarına
Gönlüm çiçek açarken serilsem yollarına
Ey Rabbim! Sevdan ile sarılsam kullarına
...
01.03.2014
Tarık Torun
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Dinozor
Milyonlarca yıl önce dünyada yerden bitmiş
Ne gelmiş neler gitmiş oburluk candan etmiş
İklim değişikliği ah etmiş cana yetmiş
O dinozor fikirler hapı kökünden yutmuş
Hala aynı felsefe bazılarında tutmuş
Milyonlarca yıl önce kökünü yel kurutmuş
Yeniden doğabilmek bazısında umutmuş
22.02.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Diril Kalk Delikanlım
Uyan bak delikanlım semavat ziya saçar
Göklerden rahmet yağar yeryüzü kanat açar.
Sen Allah’ın kulusun kalamazsın ki naçar.
Çekince Besmeleyi bütün iblisler kaçar.
Mağfiret deryasında nice rahmetler uçar.
Baharı müjdelerken çiçek çiçek nakışlar,
Diril kalk delikanlım son bulsun kara kışlar.
Süveydayı kalbinden söküp atarak çıkar.
Aşka gelen nehirler kabarır bendin yıkar.
Yeryüzü seni almaz sedan semaya çıkar.
Kenetlenir ellerin bileklerden nur akar.
İmrenir tüm mahlûkat gıptayla sana bakar.
Karanlığın içinde öterken kör baykuşlar.
Diril kalk delikanlım dümdüz olsun yokuşlar.
Haydi, kalk ey yiğidim! Güneş doğudan doğar.
Bu coğrafya aşk kokar kalbine âlem sığar.
Anadolu şanlıdır başına yıldız yağar.
Çanakkale’de atan yedi düveli boğar.
Lacivert gecelerde tan atmadan sen ağar.
Sakarya kıyısında Mehmet olsun bakışlar.
Diril kalk delikanlım Akdeniz’e akışlar.
Toprak sanma altında şüheda deden yatar.
İyi dinle rüzgârı sesiyle tüfek çatar.
Senin tarihin şanlı ordular katar katar,
Hürriyetin bedeli uğruna canlar batar.
Ölü sanma vatanı altından kalbi atar.
Ötüken’den bu yana öbek öbek göç kuşlar.
Diril kalk delikanlım arşa yükselsin başlar.
İçindeki cevherler melaller uzak dursun.
Belgrat ovasında yeniden mehter vursun.
Şirazesi bozulan arz yerine otursun.
Sakın bakma geriye tarihler seni sorsun.
Atının nal sesiyle dağlar, taşlar kudursun.
Savaşları bitiren senden yana barışlar.
Diril kalk delikanlım çatılsın karakaşlar.
Asil kanın çağlara itibarla şan olur.
Asya’dan Avrupa’ya Süleyman ferman olur.
Münevver Medine’den dünyaya irfan olur.
Kınalı saçlarınla Yemen’den kurban olur.
İnancın mefkûrenle sarsılmaz vicdan olur.
Hedefine bir yönel bitsin artık telaşlar.
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Diril kalk delikanlım yerine konsun taşlar.
Uyan artık civanım seni gözler melekler.
Yıllara tespih olan kabul olsun dilekler.
Yetim ve mustazaflar yoluna bakıp bekler.
Hele bir yol diril bak tempo tutar felekler.
Kollar halaya kalkar aşka gelir yürekler.
Uyanınca civanım kesilir akan yaşlar,
Diril kalk delikanlım arşa yükselir başlar.
01.03.2009
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından, Yerüstünden'
Tarık Torun
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Dirilin
Masumları vurmayın,
Sakın tuzak kurmayın,
Gece gündüz durmayın,
Dirilin birer birer,
Dirilin biner biner,
Söyleyin güzel marşı
Titretin bütün arşı,
Birlikte zulme karşı
Gerilin birer birer,
Gerilin biner biner,
Şehit düşüp yatana
Miras koyan atana,
Gerekince vatana
Serilin birer birer
Serilin biner biner,
Doğruları hep seçin,
Hakikatlere geçin,
İlimle teknik için,
Sivrilin birer birer
Sivrilin biner biner,
Konuş güzel lisanı,
Allah’ın bol ihsanı
Ey bu yurdun insanı
Dirilin birer birer
Dirilin biner biner,
08.03.1998
Tarık Torun
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Diriliş Var Diriliş
Duysun çağa çağrıyı dinlesin dağlar taşlar
Şehadet sesimizle arşa yükselsin başlar
Bizde vatan sevgisi doğmadan önce başlar
Diriliş var diriliş
Yüceler yücesine
Diriliş var diriliş
Uyduk Hakk'ın sesine
Anlatılmaz yaşanır bir sevdanın izinde
Damarlarda asil kan akarken daha zinde
Cesaret damar damar hareket var dizinde
Diriliş var diriliş
Öteler ötesine
Diriliş var diriliş
İmanlı nefesine
Vatan ne bir topraktır ne de bir kuru hülya
Anadolu istiklal yeniden kutlu dünya
Ta kızıl elmadan beri atamdan kalan rüya
Diriliş var diriliş
Adalet ülkesine
Diriliş var diriliş
İnsanlık ilkesine
Çoluk çocuk ihtiyar ellerde ay yıldızla
Bir davanın uğruna koşarken sonsuz hızla
İnandık iman ettik O'nda gelen niyazla
Diriliş var diriliş
İman albenisine
Diriliş var diriliş
Vatanı sinesine
Diriliş erlerinin onurludur gözyaşı
Şehadet ışığıyla yükselir göğe başı
Kutlu davaların yüreklerde telaşı
Diriliş var diriliş
Mavera ötesine
Diriliş var diriliş
Uyduk sala sesine
31.07.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Tarık Torun
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Doğ Ey Güneş İlkeme
Her eylem yeniden diriltir beni
Nehirler düşlerim göl kenarında.
Mehmet Akif İnan
Ruhumu diriltirken Allahu Ekber sesi
Siper olur silaha Kudüslünün sinesi,
Ruh içen koç yiğitler enginlerin yücesi
Sen ağla sen ağla ki kör çağın bilmecesi
Müjde olsun dünyaya her çınarın gövdesi
Güneşi mızraklarken şühedanın gölgesi
Unutma delikanlım son yiğitler ülkesi
Sabır kuşandık aşkla bu mücahit ilkesi
Darağaçlı meydanlar yoksa umut idesi
Her tohumdan fışkırır çağın genç fidesi
Ey ormanlar nehirler! Göklerin abecesi
Eskimeyen yenide fikirlerin hecesi
Bulutlara gömülü gündüzlerin gecesi?
Şafaklara bakmaktır gecenin derecesi
İman, ibadet, cihat şiir sesi lehçesi
Eğitimle yoğrulan bir ömür divançesi
Kutlu Resul ümmeti mücadele nefesi
Ebedi mekân olsun ona cennet bahçesi
Çağa dipnot düşerken mücahidin güncesi
Gökler gökler içinde her akşamın öncesi
Kuşan fikir libası mefkûre derincesi
Zafer zafer imgeli mütefekkir tümcesi
Ruhumu diriltirken Allah-u Ekber sesi
Siper olur silaha Müslüman’ın gövdesi
11.01.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Doğal Afette Duygularım
İçimde volkan kaynar, gözlerimden lav akar,
Hafife alma sakın, depremim seni yıkar.
Duygularım sel olur, kelimelerden taşar,
Doldurur yürekleri, sevda çavlanı coşar.
Hasretim kuraklaşır, çölleşir seni yakar.
Vuslatın yelleriyle, ıssız vahaya bakar.
Sinirlerim heyelan, elem dağında kayar.
Vadilerim akseder, sağır sultanlar duyar.
Çilelerim erozyon, yılları aşındırır.
Asit yağmuru olup, yüzümü kaşındırır.
Hüzünlerim göktaşı, gelip dünyaya düşer,
Afrika sıcağımla, kurumuş çöller pişer.
Feryatlarım fırtına nice çatılar uçar.
Gözlerimde şimşekler, kızıl nehirler kaçar.
Çığlıklarım çığlaşır, patika yolu keser.
Nefesim hortumlaşıp, helezonlaşır eser.
Kalbim orman yangını, ateş-i aşka yanar,
Dilim kaya düşmesi, gidip kalpsize konar,
Hayalim tsunami, okyanuslarda oynar.
Kırılırsa fay hattım, fışkırır ruhum kaynar.
Gözyaşlarım sağanak, kurak toprağa iner,
Haykırışım kasırga, gidip dağlara siner,
Ümitlerim üstüne, muson yağmuru yağar,
Biçare canlıları, felaketlere boğar.
Yalnızlığım soğuktur, düşüncelerim donar.
Afetler dünyasında, yaralar derin kanar.
Aşk iklimim değişse, gönül coğrafyam solar.
Rüyalarım kararır, gam kervanım dolar.
Çevrem sorun olursa, yaşam kaynağım kurur.
Küresel ısınmayla, yüreğime yas vurur.
Dualarım ilkbahar, Anadolu’ya çöker,
Tüm doğal afetlerim sabır tohumu eker.
20.10.2009/ANKARA
Tarık Torun
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Doğu Anadolu
Arasla Kura kımıl kımıl akar
Oturmuş kıyısına köylü bakar
En yüksek Ağrı tepesi buzul kar
Iğdır Ovası’nda pamuk, ayva, nar
Erzurum Kars Erzincan ovaları
Eskiden yayılırdı develeri
Kışın tüter Hakkâri sobaları
Misafirperver Muş’un babaları
Ülkemin en sert iklimi yaşanır
Ağrı’da soğuktan yaşlar boşanır
Sabah önce insan burda uyanır
Malatya geniş ovaya dayanır
Bitlis, Bingöl, Elazığ güzel iller
Van, Hazar, Çıldır, Nemrut belli göller
Tunceli Ovacık’ta açar güller
Elazığ’da çayda çıra oynar eller
Erzurum barı oynar mı dadaşım
Doğu diye hor görme arkadaşım
Oltu’da tesbih olur her bir taşım
Göç sonucu ayrılmış karındaşım
Erzurum ve Kars’ta âşıklar coşar
Doğulu vatan sevgisiyle yaşar
Karasu, Murat olup coşar taşar
İnsan kışın buzlu karlı yol aşar
Ardahan yaylasının çiçeği solmaz.
Kazım Karabekir olmazsa olmaz.
Kars kalesinin yeri asla dolmaz.
Bu bölgeye bakmaya iflah olmaz.
21.12.2006
ALİZELER
- Doğudan Batıdan Ortadoğu’dan Tarık Torun
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Doğu Karadeniz
Gürcistan’dan Ordu’ya, deniz ile el ele,
Engin yaylalar üstü bürünür kara yele,
Çoruh’un çağıltısı verirken deli sele,
Kıyı boyu mor dağlar, gelir gönülden dile,
Bir sevdanın yeliyle es Doğu Karadeniz,
Mavi gökler altında yeşil orman gölgeniz,
Doğal çiçek bahçesi Kaçkar’ın etekleri,
Anzer’e bal taşıyan arılı petekleri,
Hartamalı yapılar, ormandan mertekleri,
Ayder’de görmelisin, uçan kelebekleri,
Yayla yayla dağları gez Doğu Karadeniz,
Kanınız yenilenir fındık yanaklı beniz,
Ruhunuzu demletir Rize’de çay bahçesi,
Sümela Manastırı dik yokuşta nefesi,
Vadilere gömülmüş Artvin’de Çoruh sesi,
Elma bahçelerinde şirin Gümüşhane’si,
Bayburt taşına kurban yurt Doğu Karadeniz,
Gurbet kuşu olsam da sana hasret bendeniz,
Azgın dalgalar döver köpük köpük kumsalı,
Giresun sokakları kıyı boyunca yalı
Boztepe’in etrafı, çimen döşeli halı,
Trabzon’un uşağı vatanına sevdalı,
Tarih, kültür, coğrafya gör Doğu Karadeniz,
Gizem içinde gizem saklı bahçe hisseniz,
Sevdiğine vefalı Karadeniz güzeli,
Anadolu bağrında gönlümüzün özeli,
Dağları harman eder, anlarsın ki Rizeli,
Atmaca kanadıyla dağa uzanan eli,
Denizin nimetiyle yağ Doğu Karadeniz,
Hamsi, mıhlama, mısır bayram eder mideniz,
Vadilerden taşarken Uzungöl’ün suları
Verçenik Tepesinde, en yüksek duyguları,
Kıvrım kıvrım yollarda yenersin korkuları,
Bir yayla havasında asude uykuları,
Hayal iklimlerine bol Doğu Karadeniz,
Daima canlı kalır umut umut neşeniz.
31.12.2013
Tarık Torun
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Dolunay
I
Bir Akdeniz mavisi o şehla bakışların
Boydan boya uzanıp geceye nakışların
Al beni de bağrına çözülsün kara gece
Dağların gölgeleri sen ondan daha yüce
Dolunayı alnında aşka adaylar taşır
Yüreği sevda dolu ondan aşka ulaşır
II
Tutunup gecelere endamına serilsem
O nurani bakışla bulutlara verilsem
Tül kalbiyle gülümser ovaların üstüne
Flu bir mekân olur sen girersin örtüne
Bir zafer şarkısıyla dolunay arkasına
Kuşlar serenat dizer her gecenin yasına
III
Yıldıza rüzgâr yayan uçurtmanın ucunda
Vadilere doğarken gökkubbe avucunda
Amalar sana hayran renklerin saltanatı
Yay gecenin üstüne beyaz ışık sanatı
Ay dolunay olurken neşelenir yeryüzü
Geceler aratmaz ki o beklenen gündüzü
IV
Büyürken ıssız sular mor bulutlar geçerken
Engine doğru uzar geceler ondan erken
Düşleri mavi gökler her aşığın dilinde
Demet demet yayılan gece ışık selinde
Işıkırıcı kaya ceylanlara yön verir
Her dolunay altında gönül sevdadan erir
V
Bir mavi yolculuk dolunayın uykusu
Gözlerinde dünyalar o da sevda vurgusu
Uzansın ışık eli dağların yamacına
Ağaçların üstünde çiçeklerin tacına
Kırlangıç sessizliği dolunayın gündemi
Dolunayla yüklenmiş ufka varan o gemi
03.01.2016
Tarık Torun
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Dostluğun Göklerinde
Dostluğun göklerinde sevda bulutu gezer
Dostun hüzün halini her can gönülden sezer
Hayat dostla güzeldir dostluğun diyarında
Zamana esintisi muhabbet rüzgarında
Dostluğun göklerinde özgürlük kuşu uçar
Sevda rüzgarlarıyla edebe kanat açar
Birlik ruh ikliminde yıldızlar ona hayran
Semanın ihtişamı huzur içinde zaman
Dostluğun göklerinde hiç batmayan güneş var
Mefkureli sevdalar o sevdaya bir eş var
Gönüller bir olunca kenetlenir ak eller
Aynı hedefe doğru su gibi akar diller
Dostluğun göklerinde ay yıldız güneş eşsiz
Birlikten kuvvet doğar olmaz bu sevda sensiz
04.11.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Dostun Dosta Bakışı
Beni bence anlayan yürek çırpınışında,
Dostun dosta bakışı baharında kışında,
Karanfil kokan sabah umudun gözyaşında,
Sadakat derinliği dostluğun en başında,
Dostun dosta bakışı yürek çırpınışında,
07.06.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Dostun Ümit Bahçesi
“MEB/Yeğitek’teki Tüm Dostlarıma İthaf Olunur.”
Seni sence anlayan dostun dosta aynası,
Sadakat ikliminde insanlığın en hası,
Çölleri gül eyleyen Kays’ın kara sevdası,
Leyla’yı Leyla yapan Mecnun’un aşk narası,
Dostun ümit bahçesi İrem Bağı’ndan özge,
Sohbeti sular seller, buluttan ılık gölge,
Gerçek göz dostu göre, gerçeğin dostu zaman,
Hakiki dost olansa dostu yargılamayan,
Senin müşkül durumun olursa ona ayan,
Sedalı sessizliği senden önce o duyan
Dostun ümit bahçesi göz nuruyla yıkanan
Sevdanın pınarında muhabbetinden kanan,
Seni senden çok seven gerçek dostlukta bulun,
İki ayak bir başın, hem gözün hem de kolun
Onu candan seversen doğruya çıkar yolun,
Gönlünü ısındırır Mevla her iki kulun,
Dostun ümit bahçesi sararıp solmaz asla,
Girip dostun koluna başını ona yasla,
Ay battı su kurudu, bitmesin sadakatin,
Yanında dahi olsa vuslat sanki firkatin,
Dünyayı dünya yapan samimiyet servetin,
Bütün dünya hayranın dostluktansa hürmetin,
Dostun ümit bahçesi ne dert ne elem ne gam
Vefaya açan çiçek, sadakat ve ihtişam,
Dostun olabildiğin kadar burdayım canan
Biz dostu unutmayız, unutturur mu zaman?
Elbette unutulmaz onu gönülden anan,
Dost odur ki dostuna bir değil her an yanan,
Dostun ümit bahçesi nice gizler ülkesi,
Anladım dostum benim dış âlemse gölgesi.
22.05.2012
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Dua
Dua candır canandır dua aşka fermandır
Dua derde dermandır dua kalpde imandır
Dua salat selamdır dua güzel kelamdır
Dua iki alemdir dua barış İslamdır
Dua huzur Ku'randır dua kamil insandır
...
01.05.2014
Tarık Torun
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Dudak
Dudak var bela çıkar Dudak var dua çıkar.
Bir kelime bir sözle yıkılır yuva çıkar.
Mazlumun sözlerinden içinden özlerinden,
İnleyen dudağından ahla beddua çıkar.
20.10.2015
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Dünyada
Sürekli koşuşturma içindeyiz şu dünyada,
Azrail bir gün uyandırır bizi bu rüyada.
07.01.2007
Tarık Torun
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Dünyanın En Güzel Annesine
Gönlüme kayan yıldızlardır gözlerin
Yoluma diktiğin taze fidanların
Her gün ve her gece sulayan
Kalbimin en ıssız köşesine ulaşan
Yeşilin en nadide tonu gözlerin
Sabrı senden öğrendim
Hayatta kalmayı da
Ve bildiğim her ne varsa
Bu yalan dünyada
Hissediyorum her an yüreğimde varlığını
Sebebimdir yaşadıysam en doğru anı
Kutsalımsın varlığımsın
O çileli ellerinden defalarca öpsem
Defalarca sırtımda götürüp getirsem
Ödemiş olamam hakkını
(Not:Bu şiir arkadaşım Nilgün BİRCAN'a ait olup tüm yasal hakları ona aittir.)
Tarık Torun
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Dünyayı Anlatan İnsan
'Bu şiir tüm insanlık alemine adanmıştır.'
Dünyayı anlatan insan, sevgi doludur her zaman
Anlattıkları pek yaman, coğrafyacıdır o insan,
Dünyanın kalbine iner. Volkan olur, patlar, söner.
Aşkla ekvatoru döner, coğrafyacıdır o insan,
Her gün Everest’e çıkar, tsunami olur yıkar,
Misisipi olur akar, coğrafyacıdır o insan,
Ülkelere sınır çizer, dalar Pasifik’te yüzer.
Mecnun olur çölde gezer, coğrafyacıdır o insan,
Dünyayı anlatan insan, yüreği doludur iman,
Verir bize ilim irfan, coğrafyacıdır o insan,
Çıkar atmosfere bakar, makilerden çiçek takar,
Vatan sevgisiyle yakar, coğrafyacıdır o insan,
Uzaklar yakın ona, sevgiyle öğretir sana,
Ömrünü verir vatana, coğrafyacıdır o insan,
Dağlara halay çektirir, Çinliye pirinç ektirir,
Depremle yeri sektirir, coğrafyacıdır o insan,
İşte sebep sonuç arar, her zaman doğruya karar,
Bütün olayları tarar, coğrafyacıdır o insan,
Dünyayı anlatan insan, insanı sever o insan,
Ülkesine canı kurban, coğrafyacıdır o insan,
Prensibidir yayılış, dere, tepe, vadi, yokuş,
Dünyaya global bakış, coğrafyacıdır o insan,
Haritalar arkadaşı, kimlik T.C vatandaşı,
Yaptıkları beyin işi, coğrafyacıdır o insan,
Her türlü doğal, fiziki, nüfus, yerleşme, beşeri,
Yaşam tarzı ekonomi, coğrafyacıdır o insan,
Coğrafyayı vatan yapar, yalnız yaratana tapar,
Cahilliğe ödü kopar, coğrafyacıdır o insan,
Dünyayı anlatan insan, anlattığına aşk katan,
Gelişmiştir onda vicdan, coğrafyacıdır o insan,
Dünya her zaman gözünde, gülücükler var yüzünde,
İlim bulunur sözünde, coğrafyacıdır o insan,
Irklar arası ayrım yok, fauna, flora pek çok,
Bu sevgiyi kalbine sok, coğrafyacıdır o insan,
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Dağ, ova, plato aşan, kutuplara da ulaşan,
Ganj, Tuna, Nil gibi taşan, coğrafyacıdır o insan,
Yüreğini ilme açar, bulutla, rüzgârla uçar,
Doğal afetlerden kaçar, coğrafyacıdır o insan,
Dünyayı anlatan insan, bırakır herkesi hayran,
Al gözüm seyreyle seyran, coğrafyacıdır o insan,
Anadolu arzın kalbi, kâinatın var sahibi,
Mevlana ve Yunus gibi, coğrafyacıdır o insan,
Perspektifi daim sürekli, anlattıkları gerekli,
Sevgiler dolu yürekli, coğrafyacıdır o insan,
Olmazsa olmaz iktisat, yeraltı kaynağı fırsat,
Arz herkese yeter kat kat, coğrafyacıdır o insan,
Ben bir coğrafyacıyım, Allah’a duacıyım,
Bu dünyada kiracıyım, coğrafyacıdır o insan,
Dünyayı anlatan insan, dağlara ordu kurduran,
Sonunda toprağa varan, coğrafyacıdır o insan,
11.06.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Düşer
Yağmur toprağa düşer.
Aşkınsa öze düşer.
Hazan yaprağa düşer.
Hüzünse yüze düşer.
Güneş ovaya düşer.
Mecnun’sa çöle düşer.
Bulut havaya düşer.
Bülbülse güle düşer.
Sular deryaya düşer.
İnsansa mala düşer.
Yollar yayaya düşer.
Arıysa bala düşer.
İnci mercana düşer.
Güzelse dile düşer.
Sevgi her cana düşer.
Garipse ele düşer.
Dağlara taşlar düşer.
Sevginse bana düşer.
Gözüme yaşlar düşer.
İnsafsa sana düşer.
18.06.2000
Tarık Torun
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Düşünce
Boş adamın göğsünü kabartır attığı nutuklar,
Hoşuna gitmezse, düşünceyi düşünce tutuklar.
11.07.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Düşünce Düşürürken
Düşünde düşürürken beni düşünde sakla
Aklına geldiğinde an beni her merakla
Nisan yağmurlarıyla bir masal ülkesine
Doludizgin yağalım bir atın terkisine
Düşünde düşürürken işaret ver parmakla
Giderim uzaklara beni ondan yasakla
Yaşanmamış masallar hangi gönül yangını?
Yedi başlı ejderha belki yaşam azgını
Düşünde düşürürken sel yürekli ırmakla
Çile dergâhlarında ah çekerim tırnakla
Kurşun akmaz duyguya sen barışa varırsan
Gözünün şuasıyla sen gökleri yararsan
Düşünde düşürürken beni gözden arakla
Aklına geldiğinde an beni her merakla
20.03.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Düşünceler Denizi
Durgun sakin bir deniz hatta hissiz ve sessiz
Mavinin ihtişamı med vursa üfleseniz
Birazcık titreşimler dış âlemden görseniz
Düşünceler denizi alıp da götürseniz
Yudum yudum sevgiler buharlaşsa göklere
Yağmurun damlasıyla dökülse yüreklere
Bir küçük dokunuşla bal olsun peteklere
Düşünceler denizi yüklenmiş dileklere
Ilık bir meltem ile tam rotalı doğaya
Düşlerin ötesinden gerçekleşen rüyaya
Yakamozlar bağrında aksetsin dolunaya
Düşünceler denizi alıp bizi hülyaya
Düşünce sarmalında duygu rengiyle yanmış
Yılları bekleyenler bir hayale mi kanmış?
Anladım ey Allah’ım! Her şey sana ayanmış
Düşünceler denizi ayan ve de beyanmış
Mavi gökten süzülsün düşünceler sahile
Ey güzelim düşüncem! Erişir muhayyile
Sevda güneşi doğsun uyanan sabah ile
Düşünceler denizi sevdan ile el ele
Hayalinin ötesinde düşünceler diyarı
Güneşi perdelerken kaynayan deniz narı
Sevdanın kemendiyle buselerken o yarı
Düşünceler denizi sevdanın yadiğarı
14.05.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK/ANKARA
Tarık Torun
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Düşünürüm Zaman Zaman
İncelensin hali nice oldu ölenin
Farkı mı kaldı hükümdarla kölenin
Her olur olmaza lanet edilmez
Belirsiz istikamete gidilmez
Bazı şeyler vardır parayla alınmaz
Dünya fanidir ebedi kalınmaz
Mahkûmlar içerde biz dışarıda tutsak
Ne olur kurtuluş hapını biz de yutsak
Yalan dünyada niye gam çekersin
Ahirete varmak için tekersin
Hor görme mazlumun yükselen ahını
İndirir tahtından zalimin şahını
Aldanma dünyanın geçici süsüne
Sonunda bürünürsün kefen örtüsüne
Üç kuruşluk malla mı hava atarsın
Bak sonra iki seksen yere yatarsın
Ben insanım düşünürüm zaman zaman
İlahi adaletsiz halimiz yaman
En haris insanları bile toprak yer
Yazı bile sararmış solmuş yaprak yer
Üzülme canım gün ola harman döne
Rüzgar bir gün eser istediğin yöne
Düşünürüm zaman zaman bir başıma
Siz bakmayın benim bitmez telaşıma
Düşünürüm zaman zaman her türlü şeyi
Yıllardır dönemedim bir türlü köşeyi
21.07.1996
Tarık Torun
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Ebruli Bakışların
Bir hikmetin izleri gözlerinde gizli mi?
Ebruli bakışların yoksa sizli bizli mi?
O hikmeti bilirse erdem içeren bakış
Yedi renkli Süreyya gözlerin nakış nakış
Alevi nar içinde gözlerin ateş yakar
Ebruli bakışların ondan mı böyle bakar?
Bilinmez diyarlardan uzayan ışık seli
Nurani sevdalarla eserken aşkın yeli
Gül demeti gözlerin gülistana kızar mı?
Ebruli bakışların yazdan kışa uzar mı?
Ufuklar ötesine bir bakışın gider mi?
Sevdanın seranatı sence değer eder mi?
Nur yüklü semalardan acep bize sızar mı?
Ebruli bakışların gönüllere uzar mı?
Nazar kılsan gönüle dağlar gülşen olur mu?
O gülen gözlerinle gönüller şen olur mu?
Bir bakışın izini yıllar geçse anar mı?
Ebruli bakışların gözlerinde yanar mı?
25.12.2016
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Ege'den Enstantaneler
Kekik kokan kaz dağlar uzanır burunlara,
Nesiller boyu miras dededen torunlara,
Sevdanın sıcak eli sararken körfezleri,
Dalgalar alkış tutar öperken falezleri,
Som altınlı dağlarda oynarken sarı zeybek,
Aşk iklimine doğru çekiyor deli yürek,
Göklere kalkmış dağlar düzleme varmış sular,
Lacivert gecelerde asudedir uykular,
Ege tablo yapılıp bu mekâna koyulmuş,
İhtişamın zevkiyle temaşaya doyulmuş,
Çimen yeşil yaylalar, gök mavisi bulutlar,
Denize koşan dağlar, yüreğinde umutlar,
Denizden süzülüyor makili yamaçları,
En nadide peyzaja hedeftir amaçları,
Yakamozlar körfezde göz kırpar yalılara,
Lavanta kokuları siniyor halılara,
Serenatlar diziyor martıların çığlığı,
Uzarken altın kumlu plajların sığlığı,
Nazenin doğasında kaybolurken matemler,
İzmir atmosferinde imbat olur meltemler,
Kuş cennetine huzur, uçan kuşun gölgesi,
Adalardan yükselir karaya özlem sesi,
Yollar motif çiziyor dantelâlı kıyıya,
Tempo tutmuş rüzgârlar çaylardaki şarkıya,
Karlardan daha beyaz Denizli Pamukkale,
Bafa Gölü gülümser yansırken aydan hale,
Bol oksijenin deposu Kazdağı etekleri,
Muhteşem florası arının petekleri,
Kralların yolları medeniyetin izi,
Arza açılan kapı, eşsiz İzmir körfezi,
Zaman mekânda sinmiş taş yapılı evlere,
Mehtaplı gecelerde, dönüşürken devlere,
Yakamozlar raks eder gökteki yıldızlara,
Sülünleşir nehirler akarken yaldızlara,
Çalar aşkın şarkısı deniz senfonisiyle,
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Alır götürür ruhu renkler armonisiyle.
Meltemin sevgi eli denizin aşk güftesi,
Yalnızlar rıhtımında sevdanın hür bestesi,
Denizi kucaklayan sevecen körfezleri,
Maziye köprü kurar tarihi merkezleri,
Kumsalı mora boyar, kıyı karanfilleri,
Gökkuşağını alır yere Ege gülleri,
Füsunlu bir coğrafya kirletilmemiş doğa,
Efsunkâr sabahlara güneş aşk ile doğa,
Zeytinin dallarına uzanır barış eli,
Doğa, deniz, ay, güneş, insana sevgi seli,
Lodosun nemli yüzü, mutluluğun gözyaşı,
Tabiat eczanesi, nebatat sağlık aşı,
Cilveli edasıyla deniz kucak açarken,
Dolunay busesiyle, ufka umut saçarken,
Sevdalar katmerleşir, fer olur karagöze,
Balıklar halay tutar, derinden çıkar yüze,
Zamanın ışık seli, yansırken ovalara,
Göçmen kuşlar gurbetten, uçarken yuvalara,
Deniz mümbit kalbiyle, karaya nimet saçar.
Karanfilli dağlarda, gül üstüne gül açar.
Bal akar ırmaklardan, pınarlar usaresi,
Anadolu toprağı, yurdun ciğer paresi,
Doğanın gülen yüzü, selamlarken bizleri,
Ruha perdeler açar, doğa, deniz gizleri,
Hüznün mahmur huzmesi kabaran denizlerde,
Taze deniz yosunu mis kokar genizlerde,
Ey hayaller ülkesi uçsuz bucaksız derya,
Karayla bütünleşen fizik ötesi rüya,
Şafak vakti götürür egzotik âlemlere,
Duygu lirizmi akar estetik kalemlere,
Güneş hüzzamla batar esrik akşamlarında,
Denizin silueti evlerin damlarında,
Akşamın kızıllığı çökerken melallere,
Deniz sarhoşu gönül düşer, gör ne hallere,
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Dalarken hülyalara rota kutup yıldızı,
Kordon boyu edalı denizin güzel kızı,
Kıyıya uzanırken Boz dağlar dizi dizi,
Denizin coşan kalbi okşuyor hepimizi,
Mavi bir yolculukla dalarız sükûnete,
Düşünce ikliminde sanki benzer cennete,
Denizle sarmaş dolaş mavi atlas sularla,
Bir ömür böyle geçsin romantik duygularla,
Hazlar sunarken bize doğa deniz el ele,
Ümitler gemileşip hasret çıkar visale,
18.04.2009
Tarık Torun
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Ege
Kıyıya dik uzanmakda dağları,
Manisa’nın çok meşhurdur bağları,
Yörükler dağlara kurar otağları,
Medeniyet dolu iyon çağları
Lokumu meşhur Afyonkarahisar,
Sürekli dağlarında bulunmaz kar,
Efeler, zeybekler oynar güzel bar,
Burada Yunana dünyayı ettik dar,
Menderes menderes akar nehirleri,
Çok güzeldir Ege’nin şehirleri,
Bulunur tarihi birçok yerleri,
Vardır birçok erenleri pirleri,
Güzel Pamukkale şirin Denizli,
Bodrum, Marmaris bin bir güzellik gizli,
Bakırçay, Menderes, Akçay, Gedizli,
Girintili çıkıntılı körfezli,
Bergama, Efes, Meryem Ana’nın yurdu,
Dumlupınar da Yunanlar durdu,
Türk Ordusu tokatı burada vurdu,
Ege’de birçok millet devlet kurdu,
Kütahya porselenin can damarı,
İzmir Körfezi Türkiye’nin varı,
Bulursun Ege’nin Bağlarında narı,
Ege Türkiye’nin ihracat pazar,
Turistik tarihi güzel yer Muğla
Makiler, zeytinler, kermezler, sığla,
Büklüm çağla Menderes çağla,
Adalar bizim değil ona ağla
Pamuğu inciri bol Aydın, Nazilli,
Yemyeşil ovada kurulu Denizli,
Denizden serin eser imbatlı yelli,
Dağların arası geçitli belli,
Nice medeniyetler beşiği Ege,
Yurdumuz için önemli bir bölge,
Bu bölgede yaşadı birçok bilge,
Turizm, tarım, sanayi de büyük öğe,
21.02.1999
Tarık Torun
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Eğer Aşk Buysa
“Şeyh Sadi Şirazi Hazretlerinin ruhuna ithafen”
Süfli arzuların adını aşk koymuşlar.
İffet ve de etik değerleri soymuşlar.
Gerçek aşkın temelini kökten oymuşlar.
Eğer aşk buysa buyurun afiyet olsun.
Kalbiniz aşk yerine granitle dolsun.
Vay be! Aşka bakın! Adam ağaca yazmış.
Yetinmemiş bir de parklarda banka kazmış.
Namus mamus dinlememiş kudurmuş azmış.
Eğer aşk buysa delirip dağlara çıkın.
Ateşinde ısınıp bir de, mangal yakın.
Eğer böyle olsa eşek şahınız olur.
Katır yavrusu da padişahınız olur.
Aşk mutluluğunuz değil ahınız olur.
Eğer aşk buysa her şeyden göz payı alın.
Sonunda terk edilip bir köşede kalın.
Adam aşkından neler neler yapacakmış.
Aşkı putlaştırıp da ona tapacakmış.
Aman dikkat seninkini de kapacakmış.
Eğer aşk buysa başınıza kına çalın.
Baktır baktır iyi çıkar senin de falın.
Eğer aşk buysa al turşusunu da kur.
Kaybet sokaktakini başını taşa vur.
Herkesin eti yenmez zehirlenirsin dur.
Eğer aşk buysa her gördüğüne âşık ol.
Yitir sokakta bulduğunu, belanı bul.
Platonik aşkı ölümsüz bilenlerdeniz.
O sevgilinin uğruna ölenlerdeniz.
Mevlanın aşkıyla yanıp gülenlerdeniz.
İşte bizim aşkımız bunu iyi bilin.
Rahmet kapısıdır, buyurun siz de gelin.
07.04.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Ek
Toprağa su düşmezse tohumu buluta ek
Başına gün değmezse gönlünü umuda ek
Değerin bilinmezse somutu soyuta ek
Ek yapıpta tutmazsa deruni boyuta ek
Toprağa su düşmezse tohumu buluta ek
17.02.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Ekinoks Hareli Nevruz
Titreşirken atmosfer, düştü çimene şebnem.
Bahçelerin tezyini, baharın müjdecisi,
Tatlı esen rüzgârla, öpüştü benim sinem.
Çiçeklerde ikram var, bereket habercisi.
Sevincimin gözyaşı, rahmet bulutunda nem,
Bahçelerin tezyini, baharın müjdecisi,
Tabiat diriliyor, gizem içinde gizem.
Billurdan suya iner, ahu gözlü marallar.
Çiğdem çiçek, sümbüller, ilkbaharda bozkırlar.
Papatyalar üstünde arılardan masallar.
İbrişim atlas giyen, al yeşil libas kırlar.
Deruni hayallerle salıncaktaki sallar.
Çiğdem çiçek, sümbüller, ilkbaharda bozkırlar.
Masallarla marallar, gözümü allar pullar.
Diriliş var diriliş! Sabahın şafağında,
İhtişamla yükselen Türkiye güneşinde,
Ekinoks harmanında, umutların dağında,
Umutlar kıvrım kıvrım, yeryüzü ateşinde,
Bereket ormanları, yeşillik atağında,
İhtişamla yükselen Türkiye güneşinde,
Hülyalarla yüklenen, kurtuluşun çağında,
Ruhumuzu sararken, sevdanın esen yeli,
Doğanın ihtişamı, ilahi nizamlarda,
Peyzajın yansıması, barışın coşkun seli.
Kanadı nurdan kuşlar yakuti akşamlarda.
Mahlûkatı sarıyor, yaşamın efsun eli,
Doğanın ihtişamı, ilahi nizamlarda,
Ağaçlar dallarında, çiçeklerden küpeli.
Buram buram sevdalar, yaylanın dumanıyla
Kavak yeli altında, çimen halılı köyler.
Hoş geldin bize nevruz, baharın zamanıyla,
Deli akan dereler, vadiye şarkı söyler.
Canlının gözü doyar, mutluluk kervanıyla,
Kavak yeli altında, çimen halılı köyler.
Yeni bir hayat başlar, canıyla ve kanıyla,
Güneşin buseleri, sıcacık allarında,
Tohum doğuşa namzet, toprağın buğusunda,
Türkmen kızı sazıyla, yaylanın yollarında,
Ümit rüzgârı eser, Doğu’nun doğusunda,
Gel kardeşim! Coşalım, Çoruh’un kollarında,
Tohum doğuşa namzet, toprağın buğusunda,
Kuşlar yuva yapıyor, ağacın dallarında.
Ömre ömür katıyor, çiçek kokulu hava.
Bir ömür böyle geçsin, dokumayın tılsıma
Dağlar halaya kalkar, gönlünü serer ova.
Ne iyi ettin nevruz, sevdamıza yansıma.
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Geliniz göçmen kuşlar, buralar size yuva.
Bir ömür böyle geçsin, dokumayın tılsıma.
Dolunay tefekkürde, tabiat okur dua.
21.03.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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El
El var el verir cana hakikatin elinde
El var el verir sana zehir olan dilinde
El var ahu zarında el var senin elinde
Bir elin nesi var can birlik sevgi selinde
İraden ve aklınla her şey senin elinde
09.11.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Elemin Eğlencesi
Akşamın kızıl ufku, çökerken bacalara,
Ruhların yalnızlığı, akseder goncalara,
Melalin ateş hattı, kervan karıncalara,
Giden geri dönmez mi?
Asi rüzgâr dinmez mi?
Dağların gölgeleri düşer kızıl denize,
Kıvrım kıvrım şırıltı takılır gölgenize,
Coşkun nehir akarken gözyaşı hissenize,
Gülerken dökülmez mi?
Ağlarken bükülmez mi?
Hüznün kara bulutu öper gül yanakları,
Karanlık örtüsüyle boyarken tırnakları,
Kaderin çilegahı oynatır dudakları,
Dil dudak ağlamaz mı?
Gönüller çağlamaz mı?
Geceler devleşirken yüreğin ellerine,
Bir hayalin uğruna haykırış dillerine,
Ecinniler şerrinden kurtuluş yellerine,
Bir perde açılmaz mı?
Zarafet saçılmaz mı?
Elemin eğlencesi yayılır kör gözlere,
Hakikatin yalanı delil midir özlere?
Şiire batırılmış itibarsız sözlere,
Bir değer verilir mi?
Yürekler serilir mi?
06.12.2009
Tarık TORUN
Tarık Torun
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Elindekinden Olan Tilki
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img232.imageshack.us/img232/8259/arkadasimtilkida7ja1.jpg' border='0'
alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img232/arkadasimtilkida7ja1.jpg/1/'><img
src='http://img232.imageshack.us/img232/arkadasimtilkida7ja1.jpg/1/w434.png'
border='0'></a>
<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font color='chocolate'>
<font size=+2>
'FABL'
“Filozof Beydeba’ya Hürmetlerimle”
Tilkinin birinin açlıktan gözleri kararmış.
Günlerden beri bir parça yiyecek aş ararmış.
Ağzında bir parça tavşan derisiyle dolanırmış,
Elindekinin kıymetini bilmeyip aranırmış,
Birden bir köyün kenarında tavukları görmüş,
Nasıl tehlike olacağını görmeyip körmüş,
Ağzındaki nimeti fırlatıp bir kenara atmış,
Tavukları yemek için gizlenip yere yatmış,
Tavukların başında cin gibi bir çocuk beklermiş,
Yanına yaklaşanlara tüfeği tetiklermiş,
Bu durumu gören tilki cesaret edemezmiş,
Korkusundan bir adım dahi ileri gidemezmiş,
Birden tilkinin yanında bir çakal ortaya çıkmış,
Tilkiye çok kez nasihat etmekten bıkmış,
Bak arkadaş! Bende günlerden beri gözlüyorum.
Bende senin gibi tavuk etini özlüyorum.
Ama durum vahim, o çocuk pek yaman canavar,
Tavukları korur, bizi vurur, buradan savar.
Aman dostum! Fazla yaklaşma durum pekiyi değil,
Kusura bakma! Sende kadere razı ol, eğil,
Çakal ne dediyse tilki hiçbirini dinlemedi.
Elindekini bırakıp koştu ava inlemedi.
Birden bir çaylak tilkinin yere attığını kaptı.
Tabanı yağlayıp, deriyi aldığı gibi kaçtı.
Yaklaşan tilkiyi gören çocuk tetiğe bastı.
Derisi delinen tilki can havliyle tırsıp kaçtı.
Çakal tilkiye; Gördün mü Tosya’ya pirince gitmeyi,
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Evdeki yarmadan olup tehlikeye itmeyi,
Kişi elindekiyle yetinip yaşayıp gitmeli,
Kadere rıza gösterip tok göz olup hamt etmeli,
Nasihat dinlemeyip gözünü hırs bürümemeli,
Nefsine oyup onun yolunda yürümemeli,
05.03.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Ellerin Gözlerin Dillerin Sözlerin
Yellerin bir tahammül şarkısıyla eserse
Yellerin gün olurda baki kalan eserse,
Ellerin ellerimde, emretmişse Yaradan
Ellerin ellerime kalp ağrısı yaradan
Sellerin çağlayarak sukuta bir içim su,
Sellerin canevimde sevda gibi içimsu
Gözlerin ufka doğru kanat açan kanarya
Gözlerin hasret ile kanlı yaşla kanar ya,
Özlerin göklerinde kar beyazı bir inci
Özlerin hayalimde kesintisiz birinci
Sözlerin hakikati arayıp da bulansa
Sözlerin asumanda bulutlarla bulansa,
Yüzlerin sevdasıyla hikmet ile yıkansa
Yüzlerin feraseti cehaleti yıkansa
Dizlerin diyar diyar dere tepe dağ aşsa
Dizlerin kudretine derman olacak aşsa
Dillerin zarafeti cümle âlem dolansa
Dillerin derinliği manamıza dolansa
Ellerin ellerimde, emretmişse Yaradan
Ellerin ellerime kalp ağrısı yaradan
12.03.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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En Güzel Nat Salavat
Ümmetin olan şairim gül mevsimi şiirim
Senin aşkına yanar evvelim ve ahirim
Aslolan edebiyat sanat içinde sanat
Yaşadığım sürece en güzel na’t salâvat
Adının hayranıyım yolunun kurbanıyım
Senin yolunda olan bu yolun kervanıyım
Aslolan sana ümmet Ahmet Mahmut Muhammet
Senin izinde olmak en güzel na’t salâvat
Geceye doğan güneş ana bacı kardeş eş
Geçse de uzun yıllar sen hiç sönmeyen ateş
Sana kurban kâinat sensiz olur mu hayat?
Senin aşkınla dolmak en güzel na’t salâvat
Sensin Nur-i Dilara ışıksın leylü nehara
Gül kokulu efendim örneksin ilkbahara
Sana güzel serenat sensin mümine necat
İki cihan serveri en güzel na’t salâvat
02.01.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Engelde Aşk Engelsiz
1
Bedene sığmayan ruh göz eflatunluğunda
Hayale gülümsemek içinde kuşkanadı
Yeşersin solan hayat kanatsız koltuğunda
Dalda sıgırcık olmak yaşamak serenadı
Buram buram heyecan kalmasın kabuğunda
Huzurun göklerinde yaşamak güzel murat
Engelde aşk engelsiz yeşersin solan hayat
2
Gözlerdeki umutlar merdiveni çıkarken
Umudun kapıları ışığı kamaştırır
Engelli engelsizlik tabuları yıkarken
Yaşamanın arzusu nice kapı açtırır
Gözlerinde yaşamak çakmak çakmak çakarken
Hayat sınavla dolu hep basamak basamak
Engelde aşk engelsiz hayat güzel yaşamak
3
Rüzgâr saçı okşarken dere tepe tırmanmak
Bütün gel-gitlerini ruhunla doyurmamak
Yaşama sevinciyle güneşlerle yıkanmak
Çare üretmek varken dertleri doğurmamak
Hayat felsefesinin sevdasına tutunmak
Sevdanın kanadıyla hayat yolunda uçmak
Engelde aşk engelsiz yaşama güller açmak
4
Bazen yağmur altında hüzün yüklenen gözle
Kuytu kuytu köşeler labirent gizeminde
Dalgalanır umutlar yürekteki körfezle
Yalnızlar rıhtımında beklentiler deminde
Metanetli bir nida sadaka olur sözle
İnsanlık âleminde yaşamazsın yeisle
Engelde aşk engelsiz sevda dolu o hisle
5
Dünya herkese yeter hep el ele verilsin
Yaşama bilinciyle engelsizlik görülsün
İnsanlığın erdemi hakikate erilsin
Aşk sevdikçe çoğalır kalpler aşka serilsin
Sevgi sevdikçe artar kötülükler yerilsin
İnsanlar sevildikçe muhabbeti derilsin
Engelde aşk engelsiz hep el ele verilsin
14.05.2015
Tarık TORUN
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MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Enver Usta'da Okumadık
Enver Usta’da okumadık, biz de öğrenci olduk.
Ot gibi yaşamadık, Türkiye sevdasıyla dolduk.
Gündüzler ne kelime, geceleri dahi çalıştık.
Her türlü güçlükler, çileler, belalara alıştık.
Enver Usta’da okumadık, fakülteler bitirdik.
Vatan için her türlü nefsanî duyguyu yitirdik.
Bir de şimdi bazı öğrencilere hele bir bakın,
Bu ne biçim öğrencilik, adeta strese yakın,
Çalışmak ortadan kalkmış, hayal kurmaksa çok fazla,
Ölüme gidermiş gibi, okula gelir kırk nazla,
Kusura bakmayın, ekmek bile çiğnemeden yutulmaz.
Böyle yatarak palavrayla vatan asla kurtulmaz.
Enver Usta’da okumadık adam gibi okuduk.
Muhabbetullahı kalplere ilmek ilmek dokuduk.
01.06.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Ergenekon'dan Çıkış
Çaldı bütün davullar kuruldu bak otağlar
Irmaklar derin çağlar göklerse dünden ağlar
Yaktık kor ateşleri eridi demir dağlar
Dağlar delip yıkanlar coşsun Türk’ün toyları
Asya’dan Avrupa’ya uzansın sonsuz soyları
Altaylar eteğinden Orhun nehrinden geçtik
Mavera-ün Nehirden buz gibi sular içtik
Dirildik ruhumuzla demir dağları biçtik
Şaha kalksın boz atlar kurulsun tüm halaylar
Bak şarkımızı söyler bin asırdır Altaylar
Kızıl elmaya doğru Oğuz verir işaret
Yıkarız demir dağı dar gelince memleket
Tekrar o ruha doğru haydi yiğit hareket
Güneştendi sancağımız yüz binler mızrağımız
Asırların sevdası Türkiye durağımız
Pamir platosundan rüzgâr geçen hızımız
Atayurt Anayurt’a oğlumuz ve kızımız
Tarihte sönmeyecek göklerde yıldızımız
Haykırdı ulu hakan en batıya Batı’ya
Yerden yedi katla çıktı gökte çatıya
Bir türkü dalgalanır ay ve yıldızlı tuğdan
Milli duygular gelir o eskimeyen çağdan
Yer yerinden oynamış Ergenekon’la dağdan
Ne destan ne efsane budur Türk’ün töresi
Ta bin asırdan beri göklerden gelir sesi
21.03.2017
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Erozyon
Vatan toprağından bir gram gitse canım çıkar.
Erozyona dikkat edilmezse ocaklar yıkar.
28.12.2006
ALİZELER
--Doğudan,Batıdan,Ortadoğu'dan--Tarık Torun
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Erzurum Kars Yöresi
Palandöken zirvesi güneşin doğduğu yer,
Çayır çimen üstünde arılar petek petek,
Erzurum yaylaları suları baldan şeker,
Hele gel Ardahan’a yaylalar çiçek çiçek,
Çoban içli kavalı kayalar keklik sesi,
Kışın en soğuk iklim suda donar nefesi
Türkiye’nin çatısı Erzurum Kars Yöresi
Mor dağlar dizi dizi yaylada bülbül sesi,
Destandır uzun gece Kars kalesi içinde,
Ani Harabeleri tarihin canlı gözü,
Beyaz şehadet açar Sarıkamış izinde,
Mikro klima sunar Iğdır’ın geniş düzü,
Tarihler buna şahit destanlaşır öyküsü,
Dillerde dolaşırken Nene Hatun Türküsü,
Kahramanlar vatanı Erzurum Kars Yöresi,
Duman duman dağlarda Karabekir nefesi,
Aras-Kura nazlıca Hazar’ın sevdasında,
Bu dağlar meşe dağlar derelerde buz bağlar
Yitirmiş sevdiğini Sarı Gelin yasında,
Âşıkların diyarı aşkından dağlar ağlar,
Kınayı getir aney gidiyorum ağlama,
Gurbet kuşu olup da yürekleri dağlama,
Giderem bu düzünen Erzurum Kars Yöresi,
Dizi dağ peşim sıra dadaş “bura neresi? ”
Geceleri ay düşer donmuş karlar üstüne,
Damlardan sarkan buzlar, bir ordu edasında,
Mehtap kristalleşir yansır yerde bütüne,
Korkma soğuk dondurmaz yaşam var havasında,
Geç gelse de güzeldir umut içeren bahar,
Kafkas’ın sevdasını taşıyan deli rüzgâr,
DAP burada bir hayal Erzurum Kars Yöresi,
Gel hele yaylalara düğün bayram neşesi,
Vuslatına az kaldı hızlı tren gelecek,
Diyar diyar gurbette gönlü güzel insanlar,
Tarih tekerrür eder senin bahtın gülecek,
Dağların şarkısını çalsın yeni zamanlar,
Bu coğrafya sevdalı gün muhteşem doğacak,
Yeraltı ve yerüstü nice rahmet yağacak,
Türkiye’nin tepesi, Erzurum Kars yöresi,
Dağlarında bestesi yaylada bülbül sesi,
23.01.2014
Tarık Torun
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Erzurum Yaylasında
Dur ey yolcu! Burası Aziziye Tabyası,
Tarihin yazıldığı şüheda coğrafyası,
Pasinler Ovası’nda kartalların yuvası,
Ayla yıldızın aşkı Nene Hatun duası,
Engin ovanın yönü, dağların avucunda,
Dağların gözyaşları ovaların ucunda,
Nice güneş batarken Erzurum Ovası’nda,
Abdurrahman Gazi’nin hikmetler duasında,
Dur ey yolcu! Burası Mecidiye Tabyası,
Erzurum Yaylası’nda, şühedanın en hası,
Bengisular diyarı dağları bir berceste,
Reyhan kokan yaylalar, kar suyundaki beste,
Çoruh İspir boyunca vadilerde kafeste,
Koyun kuzu dağları kekik kokar nefeste,
Karakış geceleri, kahır kılıç kuşanır,
Masalların bağrında, nice hayat yaşanır,
Ay bakışlı geceler çifte minarelerde,
Dadaş yürekli sema dolunay harelerde,
Dadaşların diyarı, başbarıyla heveste,
Erzurum Yaylası’nda, karakış bir aheste,
Barbaşı sallanırken, Palandöken bakışın,
Tortum şelalesinde, ak süt gibi akışın,
Oltu’nun yeraltında Karataş sanatlanır,
Yakutiye, Üç Kümbet, Selçuklu kanatlanır,
Erzurum Kongresi’nde, Türkün sesi yükselir,
İnanç umutlu zafer, uzaklardan mı gelir?
Dadaş çelik bir yaydır, okundan fırlayınca,
Bir çığ misali akar, Palandöken kayınca,
Uzar gider zamanlar, uykusu karakışın,
Erzurum Yaylasında gün düşer ışın ışın,
Dur ey yolcu! Burası soğuk sular gözesi,
Milli mücadelenin çekirdeği gözdesi,
Nice gazi atası, şüheda sülalesi,
Çayır çimen üstünde, uçan atın yelesi,
“Dün gece yar hanesi”, yükselir zurna sesi,
Gümüş külah giyinen Palandöken busesi,
Dumanlı yaylaları, kavak, çam ve meşesi,
“Ula dadaş hoşmisan” şimdi geldi neşesi,
Dur ey yolcu! Burası güzeller meşalesi,
Erzurum Yaylası’nda, mor dağların lalesi,
Doğu’nun asaleti, Erzurum’un dadaşı,
Meydan dardır ciritte, yükselir atın başı,
“Erzurum çarşı Pazar” türkü çiçek bahçesi,
Yerin sıcak busesi, Ilıca’da su sesi,
Maniler, hikâyeler, örf adet meydanında,
Horasan güzelleri zarafet var şanında,
Kaytan bıyıklı dadaş, sevda akar kanında,
Anadolu toprağı, ihtişam vatanında,
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Tarihin gözü şahit, duadır kale taşı,
Erzurum Yaylası’nda yaşar mekânın yaşı,
Çin’den selam getiren, ipek yollu kervanlar,
Erzurum konakları ne de güzel eyvanlar,
Diyar-ı Rum’ a bakan Anadolu kapısı,
Evliyalar diyarı, inanç muhkem yapısı,
Ulu Camii mistik, atmosfere bürünmüş,
İbrahim Hakkı Hazret, Marifetname ünmüş,
Lalapaşa Camii, ezanlar asumanda,
Erzurum aşkı yaşar, âşık, şair, ozanda,
Palandöken efkârlı başındaki dumanlar,
Erzurum Yaylası’nda yaşayan ancak anlar,
Dur ey yolcu! Burası kahramanlar yuvası,
Kaldır başın göğe bak! Cengâverlik havası,
Her anı cesarettir, dadaşımın doğası,
Gurbet gurbet gezse de yurda hizmet çabası,
Hamaset yüreğinde, ne de güzel burası,
Vatan yoluna kurban Erzurum’un balası,
Kerem, Emrah, Sümmani, Reyhanî aşk sevdası,
“Sarı Gelin” türküsü sevda olan gıdası,
Dur ey yolcu! Burası, Kars Erzincan arası,
Erzurum Yaylası’nda dadaşların yuvası,
18.03.2011/ERZURUM
Tarık Torun
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Esintiler
Sevda kalbe düşünce aşk akar damarında,
Ateşte yeşerirsin gözyaşı tomarında,
Öze dönüş başlarken kalbin aşk sularında,
Erguvan atlasında güller uykularında,
Zamana ışık tutar yüreğindeki şule,
Dua ufku genişler rahmete döner kule,
Tutkular neşe olur huzur akseder suya,
Hüzün kuşları uçar ibret dilli koruya,
Turuncu hüzün açar, leylaklar güldestesi,
Düşün, anla ve ağla, derunilik bestesi,
Mutluluk içimizde, sınırsız aşk ülkesi,
Bir değirmendir dünya, yaşamaktır şifresi,
Ulvi düşe kurulur gönüller atölyesi,
Kaygıdan mutluluğa dönerken ruh bilyesi,
Marallar iner suya bir dolunay çeşmesi,
İlham kalbe nakşolur şiir döker gecesi,
Güneşe yelpaze mi, bulutların gölgesi,
Yıldızlarla hasbıhal şiirin bercestesi,
Aşk üstüne kurulur yeryüzünün dengesi,
Kâinat şiir yazar atom mısra imgesi,
Sevda kalbe düşünce şiir kokar nefesi,
Kalbin semalarında aşk batmayan güneşi,
21.05.2009
Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından,Yerüstünden'
Tarık Torun
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Esrik Akşamlar
Güneş batar, başlar esrik akşamlar.
Nice insanı yakar yeşil çamlar.
Batan Akdeniz güneşine karşı,
Endülüs’te hüzne akar yaşamlar.
Hindistan Dekkan’da esrik akşamlar,
Çöker bir Sihlinin içine gamlar.
Taç Mahal’in kubbesinden yükselen,
Sevgi katresi yüreklere damlar.
Mısır’da Gize’de esrik akşamlar,
Sahra’da som altına döner kumlar.
Nil’in kabarıp taşan sularında,
Akıntıya kürek çeker yaşamlar.
Okyanusya ırak esrik akşamlar,
Maori’nin katline göz yumanlar.
Günümüzde dahi bağımlı olup,
Britanya’dan hürriyet umanlar,
Amerika Ant’ta esrik akşamlar,
Alaska’da Eskimo’yla dumanlar,
Kızılderili’yi yok etmek için,
Geliştirilen çeşitli kuramlar.
Buz Antarktika'da esrik akşamlar.
Güneş Kıptileşir, kırılır camlar.
Bankiz ve aysbergler arasında,
Hayat zorlaşır, yaşamda dramlar.
Ah! Anadolu’da esrik akşamlar.
Misafirperver köylerde ikramlar.
Kubbelerden eser inanç rüzgârı,
Başlar aşk coğrafyasında yaşamlar.
07.10.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Evet, Ben Öğretmenim
I
Beni Âdem’den beri çağlara ışık tutan
Erdem ve hikmet ile cahilleri okutan
Sabır timsali Eyyup derdi aşkla unutan
Evet, ben öğretmenim bilsen de bilmesen de
Yolum hakikat yolu gelsen de gelmesen de
II
Bazen Anadolu’nun çiçekli dağlarında
Bir meşale misali karanlık çağlarında
Gül endamıyla açarım eğitim bağlarında
Evet, ben öğretmenim görsen de görmesen de
Her diyarda ben varım sürsen de sürmesen de
III
Ne mesai ne zaman her vakitte her mekân
Eğitim için vardır olmazsa olmaz imkân
Öğretmenler olmazsa haliniz ne perişan
Evet, ben öğretmenim sevsen de sevmesen de
Mükâfatı Allah’tan övsen de övmesen de
IV
Yumak yumak sorunla kalsam bile baş başa
Sevgi barış şerbeti zehir katman her aşa
Yedi yetmiş yediye hitap ettik her yaşa
Evet, ben öğretmenim bulsan da bulmasan da
Duygu ve düşünceyle dolsan da dolmasan da
V
Hem ana hem babayım yurdun çocuklarına
Hava ve su gibiyim gül tomurcuklarına
Bu canım kurban olsun vatan boncuklarına
Evet, ben öğretmenim olsan da olmasan da
Söylediğim bilgiyle kalsan da kalmasan da
VI
Herkeste emeğim var budur benim şiarım
Gece gündüz diyemem her durumda ben varım
Kalkınsın benim ülkem cehaleti kovarım
Evet, ben öğretmenim bilsen de bilmesen de
Yolum hakikat yolu gelsen de gelmesen de
22.11.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
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Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Ey Allah'ım! Yeni Fatihler Yarat
'İstanbul'un Fethinin 554. yıldönümü münasebetiyle'
Ey Fatihlerin şanlı torunları,
Bırakınız gereksiz sorunları,
Hep birlikte gönül gönüle verip,
Yeniden kurun mutlu yarınları.
Ey Allah’ım yeni Fatihler yarat.
Rahmetin de insin ülkeme kat kat.
Çağ açıp çağ kapatanlardansınız.
Bir tek Allah’a tapanlardansınız.
Karadan gemileri yürüterek,
İmkânsızı da yapanlardansınız.
Ey Allah’ım yeni Fatihler gönder.
Her konuda olsun ülkeme önder.
Nurlar iner semadan kucak kucak,
Resul söyler; ”İstanbul feth olacak”
Bizansın zulüm kokan sarayları,
İslamın adaletiyle dolacak.
Ey Allah’ım yeni Fatihler gelsin.
Kaldırıp zulmetin kalbini delsin.
Fatih ant içti, İstanbul’u alacak.
Mehter coşup, gür şekilde çalacak.
Arzın kalbi Türk ve Müslümanlaşıp,
Ebedi Türklerin yurdu olacak.
Ey Allah’ım yeni Fatihler çıksın.
Köhne Bizans zihniyetini yıksın.
Ey İstanbul! Kralların rüyası,
Şairlerin ilhamı ve hülyası,
Ülkenin jeopolitik açıdan,
Olmazsa olmaz olacak dünyası,
Ey Allah’ım yeni Fatihler olsun.
Benim güzel ülkemde huzur bulsun.
Allah’ın askeri kahraman Türkler,
Nöbetle gece gündüz yurdu bekler.
Değil İstanbul, Üç kıtayı alır.
Mehter ve Allah-u Ekber’le kükrer.
Ey Allah’ım yeni Fatihler yarat.
Rahmetin de insin ülkeme kat kat.
29.05.2007
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CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Ey Bad-ı Saba
Adalet yerine zulüm bulduk,
Kendi hanemizden kovulduk,
Tüf gibi her yere savrulduk,
Izdıraptan yandık kavrulduk,
Ey bad-ı saba bize de gel
Es gönlümüze dize de gel,
Hani insan hakları nerde?
Bizden başka sanırım her yerde.
Kör oldu gözümüz indi perde.
Gözyaşımız akar seherde,
Ey bad-ı saba bize de gel
Es gönlümüze öze de gel,
Eyvah! Biz düşmanı dost sandık,
Aldatıldık, aldatıldık kandık,
İmdat! Allah’ım seni andık
Darda kaldık, bu vadide yandık.
Ey bad-ı saba bize de gel,
Es gönlümüze yüze de gel,
Sabrımız tükendi daraldık,
Gevşedik kendimizi saldık,
Cümle âlemden hep dert aldık,
Eyvah! Bir başımıza kaldık,
Ey bad-ı saba bize de gel,
Es gönlümüze göze de gel,
14.03.1998
Tarık Torun
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Ey Beklenen Sevgili!
Ey beklenen sevgili! Nerde kaldın gelmedin
Hasret canıma yetti halim nedir bilmedin
Elim böğrümde kaldı acaba çare nerde?
Hasret ölümden beter bizde düştük bu derde
Ufukları gözledim hasretin yellerinden
Yılları aralayıp muhabbet sellerinden
Sabır taşım çatladı seni bekleyerekten
Gam üstüne gam geldi acımayan felekten
Zaman halime acır sızlamaz mı vicdanın?
Ne bir haber ne bir ses kaybolmak mı mekânın?
Hüzünlenir gözlerim takılır bulutlara
İçimdeki teselli bir başka umutlara
Ey beklenen sevgili! Ne haldeyim bilmezsin
Halime herkes acır sense hala gelmezsin
28.10.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyat & Coğrafya
Tarık Torun
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Ey Tarih Bunu da Yaz
Şehadet bir çağrıdır karanlık zulme karşı
Hukuk adil olmazsa inletir bütün arşı
Zulme boyun eğmeyen öncülere bin selam
Bir şehit bin diriliş göklerde bin bir kelam
Batıla karşı durur hakkı haykıran diller
Zalimlere set vurur aşkla birleşen eller
Oyunla oynaştasın lafınla da Müslüman
Bu ne biçim insanlık kalbin de yoksa iman
Hala zulmün altında neme lazım zilleti
Ölüm uykunda mı ah! Müslüman milleti
Gün gelir gün gelecek hak hakim kılınacak
Yapılan zulümlerin öcü de alınacak
Elbet bir gün uyanır uyuşturulan devler
Bir iman ateşiyle kalbe düşer alevler
Zulme boyun eğmeyen şühedaya bin selam
Hukuk yoksa sen yoksun artık uyan Müslüman!
17.05.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Ey Ulu Çınar
Kalenin burcunda bayrak oldun mu?
Üç kıtaya yayılıp hayat buldun mu?
Kosova’da hançer yiyip soldun mu?
Kimleri gördün söyle ey ulu çınar?
Dallarına binlerce garip kuş konar.
Saraylara divanlara vardın mı?
Yoksulların yarasını sardın mı?
Kızgın güneş altında karardın mı?
Kimleri gördün söyle ey ulu çınar?
Dallarına binlerce garip kuş konar.
Gökyüzüne çıkmak mıdır muradın?
Şirin’ini gördün mü aşık Ferhat’ın?
En uzun yaşayan ağaç mı adın?
Kimleri gördün söyle ey ulu çınar?
Dallarına binlerce garip kuş konar.
Fatih’in ordusu buradan geçti mi?
Dibinde bir tas soğuk ayran içti mi?
Ağaçlar içinde seni seçti mi?
Kimleri gördün söyle ey ulu çınar?
Dallarına binlerce garip kuş konar.
Selçukları, Osmanları gördün mü?
Nemrutların defterini dürdün mü?
Yavuz Sultan Selim’le hayat sürdün mü?
Kimleri gördün söyle ey ulu çınar?
Dallarına binlerce garip kuş konar.
Garipler için kol kanat gerdin mi?
Sultan Süleyman devrine erdin mi?
Şaha kalkmış orduya yön verdin mi?
Kimleri gördün söyle ey ulu çınar?
Dallarına binlerce garip kuş konar.
25.05.1999
Tarık Torun
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Eylem Aşkı Diriltir
“Her eylem yeniden diriltir beni
Nehirler düşlerim göl kenarlarında”
Mehmet Akif İNAN
Enginlerden taşar bu kutlu dava
Rüyalar düşlerim ey malihülya
Güneşi mızraklar sarı şafaklar
Caddeler boylarım çıkmaz sokaklar
Diriliş tekbirden yeküne doğru
Münzevi bakışlar kalbine sorgu
Saadet asrının içte özlemi
Yürekler üstüne vurduk gözlemi
Nerde bir aksiyon temposu bizden
Uzaklar yakındır bu bakış gözden
Dağlara fermansa gel tarihe gel
Damla olur derya içimizde sel
Her vahdet yeniden kamçılar bizi
Turna olup göğe çizeriz izi
Diriliş neslinin o mefkûresi
Ezanla yayılır o kutsi sesi
Yükselir mezardan cennet bahçesi
Her eylem yiğitçe mümin lehçesi
Kâinat düşleriz aşkın bağından
Her eylem mümince hu dudağından
06.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Eyvah!
Eyvah! Geçiyor günler durmuyor zaman,
Eyvah! İnsanoğlunun telaşı yaman.
Bitince günler birden çalınır kapın,
Eyvah! Azrail gelmiş halin pek yaman.
(Gülistan’ın Gülleri sayfa 149)
19.02.2006
Tarık Torun
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Farkımız
Sevgilim hastalanmış ziyaretine gittim.
Üstüne titreyerek, ey vah! Eridim bittim.
Ben hastalandım sevgilim ziyaretime geldi.
O’nun aşkına bütün dertleri attım, ittim.
Afganistan tazısı değilim şükrederim.
Horasan dervişiyim köpek nefsi güderim.
Beklerim beklerim de beklenenler gelmezse,
Demirden çarık giyip, canana ben giderim.
Ey güzeller güzeli seni candan severim.
Hatayı es geçerim iyiliği överim.
Seni sen gibi anlar empatiler yaparak,
Varsa hata kendimin kör nefsini döverim.
Pragmatist değilim, Allah için yaparım.
İlim yitik malımdır, nerde bulsam kaparım.
Cennet ümidi, cehennem korkusuyla değil,
Rabbime Aşkullah’la muhabbetle taparım.
13.11.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Farkında mısın?
“Muhatabına ithaf olunur.”
Sen kiminle dans ettiğinin farkında mısın?
Feleğin sillesini yersin çarkında mısın?
Dost musun, düşman mısın? Yoksa yakında mısın?
Sulhu selamet geldi, yine akında mısın?
Sen kiminle dans ettiğinin farkında mısın?
Dünyanın garbında mı? Yoksa şarkında mısın?
Kör istikamet, çıkmaz sokak, yolunda mısın?
İzmler iflas etti, sağ mı solunda mısın?
Sen kiminle dans ettiğinin farkında mısın?
Hayat oyun mu? Yine aynı şarkında mısın?
Aldırma bu sözlerin muhatabında mısın?
Baltaya sap olmazsın, boş hatabında mısın?
Sen kiminle dans ettiğinin farkında mısın?
Boşa dönen değirmenin sulu çarkında mısın?
Sen müminin ferasetinin farkında mısın?
Kudurmuşsun teneşir paklar kırkında mısın?
Sen kiminle dans ettiğinin farkında mısın?
Şirkinle esfele safilin ırkında mısın?
08.02.2008
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Farklı Öğretmen Olmak
Yurt aşkıyla yoğrulmak onun ana fikrinde,
Dağlar yürüten sevda buluttan gözlerinde
Anadolu baharı çiçekli sözlerinde,
Farklı öğretmen olmak güzellik defterinde,
Her gönülde yaşayıp izleri en derinde.
Karanlık geçeklere nur akıtan bir hale,
İlme hasret olanı ulaştırır visale
Tabiat kitabını sığdırır her misale
Farklı öğretmen olmak asırlara meşale,
O tükenmeyen memba bilgi akıtan şelale.
Mum misali erirken aydınlık yarınlara,
Esin yüklü yürekler barıştan akınlara
Geceyi gündüz kılar uzağı yakınlara
Farklı öğretmen olmak iz düşmek zamanlara
Zamanı sarmallayıp yâd etmek insanlara
Her gönülde yeşeren sevda bahçelerinde,
Şakıyan bülbül gibi aşkın lehçelerinde,
Ümit ışığı yanar gülen çehrelerinde,
Farklı öğretmen olmak hayat sahnelerinde,
Geleceğe yatırım bütün zerrelerinde,
Mesleğiyle özleşmiş ayrı ayrı asalet,
Herkese nasip olmaz, bu kadar güzel haslet
Yaptığı külfet değil ne mukaddes nimet
Farklı öğretmen olmak dünya da büyük devlet,
İnsana hizmet etmek hikmet içinde hikmet
O gönüller mimarı sevdanın mihmandarı,
İkbali müjdeleyen umut yüklü rüzgârı,
Feraset ve sadakat insanlığın medarı,
Farklı öğretmen olmak peygamber yadigârı
Rumuzu güller olan o gülşenin diyarı...
24.11.2011
Tarık TORUN/AŞKOĞRAFYA
Tarık Torun
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Fazla Havalanma
Çok gururlu yürüme, arzın kalbini delemezsin.
Fazla havalanma boyca, dağlara denk gelemezsin.
Bir başına deryalara kanat açıp dalamazsın.
Çok havalanma atmosferden havalı olamazsın.
Kibir libası giyerken hayattan tat alamasın.
Hüzünle uğraşırken mutluluğa marş çalamazsın.
Yalanın ipine sarılıp gerçeği bulamazsın.
Nefsin esiri olmuşken Aşkullah’la dolamazsın.
Zalimle birken mazlumun gözyaşını silemezsin.
Ateş düştüğü yeri yakar, odun yok bilemezsin.
Havalanma hayatım kuru havayla gülemezsin.
Tepetaklak uçar gidersin ne oldun bilemezsin.
Bu dünyayı sana vermezler daimi kalamazsın.
Bu boş hava sende varken hayattan haz alamazsın.
Eloğlu limon sıkar bak zurna dahi çalamazsın.
Ömrün havayla biter bir baltaya sap olamazsın.
10.11.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Fedakar Öğretmenim
Fedakâr öğretmenim, çiçekli bir çimenim.
İlim için etmenim, eğitimdir dümenim.
Başlarım bismillah’la, ilham veren Allah’la.
Aydınlık bir sabahla, ilim akan siftahla,
Kahvaltımı ederim, okuluma giderim.
Ne güzeldir kaderim, sınıfta yok kederim.
Merhaba çocuklarım, güzel yavrucuklarım.
Som altın boncuklarım, haydi kuzucuklarım.
Ülkemin güzelleri, kalem tutar elleri,
Tertemiz gönülleri, kitap okur dilleri,
İlimle size geldim, karanlıkları deldim.
Sizleri candan sevdim, cahillikleri sildim.
Yurt sevgisi veririm, mum misali eririm.
İlme doğru yürürüm, sizi melek görürüm.
İhlâslı imanlıyım, vicdanlı irfanlıyım.
Tarihlerden şanlıyım, Selçuklu Osmanlıyım.
Eskimez zamanlıyım, Ağrı’dan dumanlıyım.
Hürriyet fermanlıyım, ipekli kervanlıyım.
İlmi liyakatliyim, ışıktan suratlıyım.
Kanatlanmış atlıyım, Mecnun’lu Ferhatlıyım.
Fedakâr öğretmenim, gece-gündüz eğitmenim,
Cahile irfan benim, feda olsun bedenim.
Beraber çalışırım, zamanla yarışırım.
Zorluğa alışırım, sevgiye karışırım.
Vatan Anadolu’yum, Allah’ında kuluyum.
Sevgilerle doluyum, hakikatin yoluyum.
Sizin için candanım, asıl olan kandanım,
Edirne’den Van’danım, Yurduma kurbandanım.
Okuluma koşarım, sizinle de başarım.
Torosları aşarım, Fatihlerle yaşarım.
Fırat’la da taşarım, Yan bakana şaşarım.
Türkü olur efkârım, yeni nesildir karım.
Şiirdir ah-u zarım, Konya ovası tarım,
Erzurum’da baş barım, Aydın bağında narım.
Sizin için ben varım, Beydağlarında karım,
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Dicle olup akarım, ilme ışık yakarım.
Kalbe sevgi takarım, eserime bakarım,
Gururluyum vakarım, cehaleti yıkarım.
Fedakâr öğretmenim, çiçekli bir çimenim.
İlim için etmenim, eğitimdir dümenim.
24.11.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
“Mekândan Kalbe”
Ülkemde görev yapan yaklaşık 650 bin meslekdaşımın öğretmenler gününü en kalbi
sevgilerimle tebrik ederim.Rahmete erenlere Allah''ın cennetini temenni ederken,
yaşayanlara da sağlık,sıhhat,başarı ve huzur dilerim.
Tarık Torun
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Ferhat'la Şirin
Ah! Onların aşkları anlatılmaz, ne kadar derin.
Nolursunuz, sevdalarından biraz da bize verin.
Dağları delen o sevda eğer kalplere inerse,
Ferhat’ın gözüne görünür dağlar tepeler Şirin.
19.01.2007
(Şarkın Sevda Sultanları)
Tarık Torun
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Feryadıma Türkistan Düştü
çimde bir hüzün var yüreğime ay düştü
Kızıl fırtına esti göklerdeki ay düştü
Perdelendi güneşler kızıl bulutlar ile
İndi yere gök hilal feryadıma ay düştü.
Zalimlerin zulmüyle gök bayrağa kan düştü
Şehadet şerbetiyle biner biner can düştü
Hissiyatsız dünyada bir devin kıskacında
Zaman zulüm kusarken zindanlar mekan düştü
Yandı söndü olacaklar şehirler viran düştü
Müslümanın kalbine ah ile figan düştü
Her yılda kurban birken burda günde bin oldu
Yetişmeden o fidan tomurcuk kurban düştü
Yetiş duyarsız dünya Doğu Türkistan düştü
Unutma Anadolu anayurt vatan düştü
Ötüken' den öteye ağladı Tanrı dağı
Tonyukuk Bilge Kağan atan Metehan düştü
Çaresizlik içinde göze kan revan düştü
Bütün ümit ışığı dillere Kuran düştü
İmdat senden Yarabbi! Katledildi kulların
Aç bir kapı vicdana binlerce insan düştü
Al bayrağın aşkına gök bayrağa kan düştü
Güneşin doğduğu yer karanlık hicran düştü
Kopardı bağımızı ayırdılar canlardan
Sen uyurken Müslüman bütün Türkistan düştü
30.06.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Fethi Müjdeli Şehir
Bir yeryüzü cenneti kurulmuş Avrasya'ya
Ne destanlar yazılmış ulaşılmaz rüyaya
Efsunlu coğrafyada yeditepe dünyaya
Peygamber müjdelemiş Bismillah dedi Fatih
Sıradağlar yürüdü Allah-u Ekber fetih
Şafaklar ağarırken mayısın seherinde
İrfan dolu atlılar imanlı neferinde
Kutlu dua yükseldi derinden de derinde
Yüründü gemilerle Haliç'in kıyısına
Melekler hayran kaldı askerin sayısına
Ruh iklimi şahlanmış Fatih'in rüzgarında
Mehter zafere hasret çalarken efkarında
Boğazın sularında erguvan baharında
Bin akıncı yürüdü surların tepesine
Ayasofya susamış tekbirlerin sesine
Asırlar evvelinden peygamberin rüyası
Sababenin çabası ümmetinin duası
Öyle kutlu dava ki aşıkların sevdası
Sancak nasip olunca Ulubatlı Hasan'a
Yürüdü sur üstüne damga vurdu zamana
Kabul olunmuş dua fethi müjdeli şehir
Çağ üstüne çağ gelir olunmaz artık tehir
Yeniden dirilişle İstanbul olur şiir
İslambol ufukları dilde Allah-u Ekber
Fethi müjdeli şehir göklerden geldi haber
29.05.2016
Tarık Torun
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Fırat'la Dicle
Fırat’la Dicle asırlardır ona doğru koşarlar.
O’nun aşkına ülkeleri, sınırları aşarlar.
O sevgiyle derya deniz olup coştukça coşarlar.
Âlem bilir, O’nun hürmetine dünyada yaşarlar.
(ALİZELER; Doğu’dan, Batı’dan, Ortadoğu’dan)
Tarık Torun
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Filistin ve İsrail'e Barış
“Filistin ve İsrail’de acımasızca katledilen mazlumların anısına”
Ey! Ataları bir olan aynı ırkın insanları,
Katlede katlede koymadınız taze fidanları,
Ağlattınız Allah korkusu olan tüm vicdanları,
Gözyaşına boğdunuz insan hakkı diyen irfanları,
Kendi uluslarınızdan mı seçtiniz kurbanları?
Sürekli ağlattınız Yahudi ve Müslümanları.
Bakın Tevrat ve Kur’an’a sizlere neler buyurur.
Cami ve havralarda Allah’ın ismini duyurur.
Yaşlı, çocuk, kadın, din adamına dokunmayın,
Öldüğünüzde ardınızdan lanetle okunmayın.
Ey! Önasya’nın asil ve köklü iki büyük milleti,
Bırakınız zulüm, fitne, fesat ve her türlü zilleti.
Sizin gerçek düşmanınız tanrı tanımaz ateistler,
Bir de mazlum Ortadoğu’yu sömüren emperyalistler.
Ey! Hazreti Musa’nın torunları size ne oldu?
O yüce peygamber Rabbine teslim olan gerçek kuldu.
Arz-ı Mebud tüm insanlığın mülkü olsa ne olur?
Herkes hakkına razı olsa insanlık kurtulur.
Kocaman Akdeniz Havzası sizlere yetmedi mi?
Masum olanı öldürerek kininiz bitmedi mi?
Golon tepeleri, ıssız çöller sizlere az mı geldi?
İnsanı katletmek için aklınızı kimler çeldi?
Üç dinin mabedi olan Kudüs gibisi var mı ki?
Şu gökyüzü, deniz, dağlar, çöller sizlere dar mı ki?
Sizlere hayır gelmez, Siyonizm ve antisemizmden,
Allah’ın ipine sıkı sarılın uzaklaşın izmden,
Sultan Abdülhamit olsa böyle mi olurdunuz?
Eminim ki, dünya da huzur ve barışı bulurdunuz.
Ey! Son peygamberin ümmeti islamı diri yaşa,
Bu kanlı savaşı çevir İslam gibi sonsuz barışa.
Uyuma sen de katıl ilim ve teknikle yarışa,
Ne olursan ol gerçek insansan kavuşursun barışa.
15.04.2007
Tarık TORUN
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AŞKIN COĞRAFYASI
“Mekândan Kalbe”
Tarık Torun
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Firuzeli İntizar
Şeb-i Yeldalarıma, malihülya şehrayin,
Mücella şahikada ay doğumu bir ayin.
Mükedder melankoli, süreyyada kıvransın,
Izdırabın çemberi, adını gökler ansın.
Mahmurlaşan muamma, ruhumuza dolansın.
Ey zifiri efganım! Şeyda şeyda olansın.
Geceyi yaran gözler, hercai mi ansızın?
Mecburiyet makamı, aşkın elinde sızın.
Hakikatin bedeli, cellât izinde boyun,
Gölgeler âleminde, oyun içinde oyun.
Susayan suda çığlık, çileler dergâhından,
Arzın zelzeleleri, âşıkların ahından.
Karanlık aydınlanır, yıldız saltanatından,
Mavi yayla dumanı, uçan gönül atından,
Divane ateşiyle, bir hükümdar bakışın.
Hüznün kara bulutu, gözlerime akışın.
Sevdanın görsel hali, şehrazat olan kadın.
Aşk iklimi altında, güle yazılır adın.
Firkatin gözyaşları, çıkmaz gönül yanmadan,
Hiçbir günüm geçmiyor, adını kalp anmadan.
Hicranın filizleri, yüreğimde ağrısın.
Ey canımın cananı! Sen aşkıma çağrısın.
Derin çığlıklarımda, helezon sarmaşıksın.
Tarumar olmuş dünyan, virane bir âşıksın.
Beni zebun eyleyen, artık gözümde hürsün.
Gözyaşı nehirimde, delta olan mühürsün.
Aşkın sert esen yeli, alsın beni savursun.
Çöllerde kavrulurken, yüreğe vaha vursun.
Bütün hüzzam şarkılar dökülsün dudağından.
Yediveren gülleri, açılsın mor dağından.
Nefsin esaretinden, insanlığa varışın.
Geceyi gündüz yapar, samimi yalvarışın.
Safrana dönen benzim, kamerden inşikaksın.
Mukadder kaderimde, ruhumu güller aksın.
Kederin kirli eli, yakamı da bıraksın.
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Ufuktaki mutluluk, uzaktan da ıraksın.
Matemin mezarından, gün ışığı akıtsın.
Nefsanî arzularım, cehenneme yakıtsın.
Haritasız kör vadi, sis altında zenginsin.
Karabasan geceler, sonu gelmez enginsin.
Meşaleli yıllarım, sitareden berraksın.
İstikbal adlı kuşum, duamda nurdan raksın.
29.01.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Fitne Fesat Feraset
Firavun fikirliler fitne fesat felaket,
Farzımuhal filozof fütursuzca da fetret
Feyizsizce fıskiye fasa fiso fetvalı
Faaliyet fitneli, falçete facialı
Familyası fasarya
Farmasonlu fantazya
Faraziye farkı mı?
Fırsatçılık fıskı mı?
Fitne fücur fason mu?
Faydası farmason mu?
Fotomontaj filimle Fırıldakçı fırtınalı
Fonksiyonu fobili Frengistan firmalı
Filizlenmiş fitneci filtresi frengi
Fırkası firensizlik Fiskelemek fişenği
Fosili fotoroman
Faizli fraksiyon
Firkati fütuhat mı?
Feraseti fesat mı?
Fitne fücur fason mu?
Faydası farmason mu?
15.03.2014
Tarık Torun
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Füsunkar Muştu Bahar<a href='http://img23.imageshack.us/my.php? image=2hozp10.jpg'><img
src='http://img23.imageshack.us/img23/4433/2hozp10.jpg' border='0' alt='Image
Hosted by ImageShack.us'/></a><br/>
Ebruli bakışların altında gülen bahar,
Lavanta kokusuyla bitmesin leyl-ü nehar,
Ilgıt esen yeliyle alnımızı okşarken,
Çağıltılı nehirler vadilere koşarken,
Yaşamanın sevinci ruha akseden bahar,
Füsunlu dirilişe polen taşıyan rüzgâr,
Canlı, cansız nebatat ormanlardan taşarken,
Gözü yaşlı bulutlar zirvelerden aşarken,
Canlanan mahlûkata füsunkâr muştu bahar,
Mimarların mimarı sunmuş bize yadigâr,
Ulvi düşler âlemi masallarla yaşarken,
Mekândaki peyzaja cümle âlem şaşarken,
Tadına doyum olmaz hiç bitmesin nevbahar,
Kudreti sonsuz olan eder bizi bahtiyar,
20.03.2009
Tarık TORUN
AY AKAR ÂŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından, yerüstünden'
Tarık Torun
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Gayret
Geçen geçmiştir artık yeni güne merhaba
Her gün daha çok gayret, her gün daha çok çaba
Azmin elinden kaçmaz dünyada hiçbir nimet
Sadece zekâ değil başarı da var gayret
Güneşi takip edip başlamak güne erken
Hayatı sıkı tutup güne Bismillah derken
Bütün canlılar gibi arayıp bulmak rızık
Bunlardan uzak kalmak insan ömrüne yazık
Çileye katlanınca ulaşılır hedefe
Deryalar olmayınca varılır mı sedefe?
Hayat böyle kardeşim zahmetsiz olmaz rahmet
Ulaşırsın amaca yeter ki sen gayret et
13.10.2014
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gaz Edebiyatı Giriş I
-Mutluluk ve hayat yolu,
-Sıkıntıdan kurtulmanın ilacı,
-Küçük şeyler,
-Beyninizin muhteşem güçlerinizi biliyor musunuz?
-Anlat kendini, mutlu et kendini,
-Her şey seninle başlar,
-Mezun öğrencilere 100 tavsiye,
-Pozitif düşün hastalığı yen,
………………………Vs, vs…
Okullarımızda yıllarca akademik manada eğitim verilir, yüzlerce binlerce uzman
akademisyen ar-ge faaliyetlerinde bulunur, komisyonlar gecelerini gündüzlerine katarak
insan yaşamında eğitim-öğretim faaliyetlerini nasıl daha üst düzeye taşıyabiliriz,
endişesiyle çalışırlar. Uzun yılları alan bir süreç sonucunda insanımız belli bir okuldan
mezun olarak ancak o konuda doktora payesini alarak söz söyleme hakkına sahip
olabilirler. Âmâ gel göl ki; Birileri çıkar toplumun alt katmalarına gaz vererek adeta
“Gaz Edebiyatı” yaparak, 10 dakika da, 100 soruda her şeyi herkesi ikana eder, birçok
şeyi öğrenirsiniz iddiasında bulunurlar. Salla da salla dilin kemiği yok ki!
Öyle sınır tanımazlar ki! Her bilim dalından örnekler vererek masal üstü
söylemlerle okuyucu ve dinleyicileri adeta büyülerler. Fildişinden ördükleri kulelerinde
Hayalistanlarından her derde deva söylemlerini devam ettirirler. Laf ebeliğinde sınır
tanımazlar. Eğitime şekil verirler, “Bu Kitabı Başbakan Okusun” iddiasında bulunurlar,
73 milyonu aptal yerine koyup “Yalnız Aptallar Sekiz Saat Uyur” derler de derler.
Allah aşkına! Mücevherat satanın çıkıp ta sokaklara sebze satan gibi çığırtkanlık
yaptığını gördünüz mü? Yıllarca eğitim-öğretim veren akademisyenlerimiz 10 dakika da
bilgisini karşındakine aktarmanın yolunu bulamaz da bu kerameti kendinden menkuller
kalkıp herkesi eğitme iddiasında nasıl bulunurlar? On dakikada verdiğin bilgi on saniye
de buhar olmaz mı?
Bunu ben şuna benzetiyorum; petrole bağımlı ve petrolün pahalı olduğu bizim
gibi ülkelerde petrol fiyatları artınca avamın birisi çıkar” Bir alet buldum, aracınıza
takarsanız benzinden-mazottan %20 tasarruf sağlarsınız, hatta aracınızın
performansına da katkısı olabilir”. Malumunuz uluslararası büyük otomobil üreticileri
yıllardan beri milyarlarca dolar harcayarak yakıttan %1 de olsa nasıl tasarruf
yapılabiliriz diye binlerce mühendisle ar-ge faaliyeti yaparlar, bunlar bulamaz da
sıradan biri çıkar araca takılacak bir aparatla nasıl olurda %20 tasarruf sağlayabilir?
Her şeyi başarabilirsin, yeter ki inan! Evet, insan birçok şeyi başarabilir fakat her
şeyi değil, Allah herkese farklı farklı yetenekler vermiş, herkesin her şeyi başaracağını
düşünmek bunlara özgü güzel bir hayal! Çeşitli örnekler verirler işte bakın;
-Vaktinde öğretmenleri tembel dedi ama o şu buluşu buldu,
-Okuldan atıldı mı ama dünyanın en zengini oldu neden siz değilsiniz?
-Efendim yetim kaldı ama Amerika’ya başkan oldu,
Daha yüzlerce ekstrem örnek, sevgili kardeşim öğretmenleri vali olmazsın
demedi! Zengin olamazsın hiç demedi, sapla samanı niçin işinize geldiği gibi karıştırıp
insanları gereksiz yeteneklerinin üstünde bir hevesle oyalıyorsunuz?
Emeksiz yemek olur mu? Okulun birin de görev yaparken bir gün öğretmenin
birisi öfkeyle gözleri kızarmış, nefesi daralmış olarak yanıma geldi nefes nefese;
-Yahu! Bu çocuklar hiçbir şeyi bilmiyorlar?
-Neyi bilmiyorlar hocam?
-Türkiye’nin ilçelerinin adını
-Sen biliyor musun hocam!
-Bize eskiden öğretmişlerdi ama
-Boşuna ezberletmişler ansiklopedik bilgiyi, biz her şeyi ezberletme değil, coğrafi
düşünüş, olayları coğrafi yorumlama, çıkarımlarda bulunma, etkinlik tabanlı öğrenci
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odaklı yaşayarak öğretim yapıyoruz, boşa beyne yük yüklemiyoruz dedim.
Sonradan öğrendim meğerse beyefendi kendisini yaşam koçu (NLP uzmanı) ilan
eden birisinin yarım saatlik seminerine giderek Gaz edebiyatını dinlemiş, anında
Türkiye’nin ilçelerini ezberleyeceğini sanmış, gaz o kadar fazla gelmiş ki okula gelince
bizim öğrenciler üzerinde deneme yapınca hayal kırıklığına uğramış, sorumluyu
aramaktaymış. Aman üniversitelerin coğrafya bölümleri duymasın.
15.05.2012
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Geceler kaç Saattir?
“Şeb-i yelda-ı müneccimle muvakkıt ne bilür
Mübtela-i gama sor kim geceler kaç saattir”
FUZULİ
Geceyi yüklemişim gam yüküyle sırtıma
Kendim hayal kurmuşum kendimce bağırtıma
Gündüzün melaneti bir ok gibi saplanmış
Titreyen rüyalarda korkularla kaplanmış
Ne gizem ne bilmece titrerken nefesimde
Birileri düş görür haykıran kör sesimde
Ne yirmi bir aralık bu kadar uzun idi
Hiç bitmeyen geceler sensiz bir ömür yedi
Sabahsız geceleri yaşıyorken içimde
Bir dehşetin rüyası türlü türlü biçimde
Yıldızlar şahidimdir her uykusuz gecemde
Bin türlü ah yükselir kelimemde hecemde
Kara bir bulut gibi dökerim gözyaşımı
Gece mor elleriyle okşuyorken başımı
Sevdalı olan gece uyur mu ki acaba?
Sabaha çıkmak mıdır içimdeki bu çaba?
Senin sevdan olmazsa geceler işkencedir
Sen yanında olunca geceler eğlencedir
İsterim sen olunca haşre kadar geceler
Dursun zaman ve mekân aşk geceyi heceler
11.04.2015
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Gecenin Ürpertisi
Yarılmış kara dağlar gecenin dehşetinden,
Ürpermiş tüm mahlûkat, karanlık heybetinden,
Bir ok gibi saplanır gizemler yüreklere,
Genişler kara gökler derinlik yükseklere,
Yıldızlar şerha şerha, uzanır bilinmeze,
Kaybolur sonsuzlukta gidilir gelinmeze,
Kuşkular kaplar seni, gözlerinle korkarsın,
Karanlıklar denizi yudum yudum koklarsın,
Karanlığı üreten, göklerin ötesi mi?
Sessizlik sarmalın da yoksa senin sesin mi?
Heyhat! Bu denklemler yıllar yılı sürmekte,
Kulak ver ormanlara, aya kurtlar ürmekte,
Gecenin ürpertisi hayra alamet değil,
Gölgeler mi hayalet yoksa ruhta mı meyil?
Bir kandil gibi gece düşmeli mi düşüne?
Gecenin hikmetini tefekkürle düşüne
Gecenin kanatları çirkinlikleri gizler,
Her gece dehşetiyle boşlukta açar izler
Nice geceler vardır düşünde mayalanır,
Gecenin dehşetiyle insanlar oyalanır.
11.10.2013
Tarık Torun
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Geceye Selam
Direniş güncesinde gök düşer mehtabıyla
Yiğit çıkar meydana halk coşar hitabıyla
Yeryüzü gülümserken gül açan etabıyla
Geceye selam
Ruhumda ilham
Ay yansırken üstüme cesaret gözlü zaman
Kalbim ateşe tutkun sevdamsa sana harman
Mahşeri kalabalık olmuş davaya kurban
Geceye selam
Huşuyla kıyam
Ay yıldızlı bayrağım selam soylu direniş
Milli irade önde yeniden bir şahlanış
Dillerde tekbirlerle Rabbe candan adanış
Geceye selam
İşte bu ilam
Bir yerlerden haykıran umut bakışlı bayrak
Ağlama güzel yavrum düşün sadece merak
Seni bana bağlayan sevda denilen fırak
Geceye selam
İşte bu sevdam
Her ihanet kırılır yiğidin endamında
Bir travma oluşur fitnenin yaşamında
Kutlu yarınlar saklı gecenin akşamında
Geceye selam
Deruni kelam
14.07.2016
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Geceyi Uyandırın
Bin ışığın hızıyla göklere verin seda
Gökler aşkın elinde sonra bakın feryada
Bulut bulut gözyaşı süzülürken deryada
Geceyi uyandırın
Gözyaşına bandırın
Uykunun kollarına karanlık şafağında
Bir buse atan mehtap ay inler dudağında,
Asude bir sessizlik dolanır yanağında
Geceyi uyandırın
Aydedeyi kandırın,
Hüzün dolar içine geceler sevgilin mi?
Ay altında yakamoz oda senin dilin mi?
Uzar gider geceler sonsuzluk da elin mi?
Geceyi uyandırın,
Alıp aşka bandırın
Gündüzün bakiyesi gecenin devriyesi,
En kuytu ormanlardan yükselir matem sesi,
Karanlıklar elinde inildeyen nefesi
Geceyi uyandırın
O yâri de yandırın
Eller almasın diye gece saklar yüzünü,
Sen geceye sor beni sana döker özünü,
Şair ağlar geceyle şiir döker sözünü,
Geceyi uyandırın
O yâri utandırın
20.04.2014
Tarık Torun
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Gel Gel
Lale sümbül gül açar.
Güzel kokular saçar.
Kuşlar yurduna uçar.
Zalimler ordan kaçar
Bizim bağlara gel gel,
Bizim dağlara gel gel,
Pınarlar şırıl şırıl,
Tabiat pırıl pırıl,
Uykular hırıl hırıl,
Rüzğarlar vırıl vırıl,
Bizim dağlara gel gel,
Bizim çağlara gel gel,
Rüzgar orda hoş eser.
Gür ağaçlar yol keser.
Kendini çimene ser.
Gelmezsen herkes küser.
Bizim çağlara gel gel,
Bizim bağlara gel gel,
Ne hoş olur havası,
Boz bulanık ovası,
Gariplerin yuvası,
Kabul olur duası,
Bizim bağlara gel gel,
Bizim dağlara gel gel,
07.12.1996
Tarık Torun
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Gel Güzel Nevruz
Altın ışık saçan güneş altında
Derin akan dere su hayatında,
Gece gündüz eşit dünya katında
Bahar müjdecisi gel güzel nevruz!
Aşkın denizine sel güzel nevruz
Halaylar çekilsin neşe zamanı,
Ateşler yakılsın sevgi dumanı,
El ele tutuşsun yurdum insanı,
Bahar gözlü çiçek lale gül nevruz,
Şarkılar türküler dil bülbül nevruz
Gelin göçmen kuşlar bahar geliyor,
Bozkırlar yeşermiş ova gülüyor,
Yaylalarda koyun kuzu meliyor,
Tatlı tatlı esen ılık yel nevruz
Sakın uzak kalma yakın gel nevruz
Doğanın düğünü dünya barışı,
Eğlence gelişi sevgi yarışı,
Güneşin gökleri aşkla sarışı,
Türkiye ufkuna bahar sal nevruz
Gönlümüzde bahar gitme kal nevruz
Yerler gökler sular sevinç içinde,
Sabahlar mutluluk geceler zinde,
Canlı cansız her şey aşk merkezinde
Sevda iklimiyle kalbe dal nevruz
Lale sümbül gül arı bal nevruz.
Kardeşlik simgesi huzurun eli,
Bulutlar sevdalı yağmur gölgeli,
Anadolu bağrı çiçek döşeli,
Bahar müjdecisi gel güzel nevruz
Birleşsin gönüller el güzel nevruz
21.03.2014
Tarık Torun
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Gel Güzelim Gizler Gülşenine
Bırak dünyanın gamını kenara,
Neşe ve mutluluk izini ara,
Dert etme fazla el kiridir para,
Gel güzelim bir gizler gülşenine,
Gel güzelim nur yüzler gülşenine,
Orda güzeller el ele gezerler.
Yoluna da inci mercan dizerler.
Sen söyleme muradını sezerler.
Gel güzelim bin gizler gülşenine,
Gel güzelim hoş sözler gülşenine,
Orda sular bal şerbeti akarlar.
Güzeller aşkına türkü yakarlar.
Sırma saça evlen çiçek takarlar.
Gel güzelim sen gizler gülşenine,
Gel güzelim can özler gülşenine,
Orda aşklar ebedileşir ölmez.
Mevsimler hep bahardır kışlar gelmez.
Kötülüğün adını kimse bilmez.
Gel güzelim ey gizler gülşenine,
Gel güzelim ay bizler gülşenine,
Güzeller mutluluk şarkısı söyler.
Halay çeker şehir, kasaba, köyler.
Bunlar varken kul başkasını neyler.
Gel güzelim bak gizler gülşenine,
Gel güzelim ilk izler gülşenine,
04.11.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Gel Hele Yar gel Hele
Neden uzak durursun?
Ben eller gibi miyim?
Bana laflar vurursun
Boran mı tipi miyim?
Gel hele yar gel hele,
El ele yar el hele,
Bu naz bu eda niye?
Ben dostun değil miyim?
Nazara geldi diye,
Yoksa bende el miyim?
Gül hele yar gül hele,
Bil ele yar bil hele,
Beni derde salarsın,
Ben yaban gülü müyüm?
Taşlara da çalarsın,
Neşesiz ölü müyüm?
Sal hele yar sal hele,
Çal ele yar çal hele,
Boş ver gel barışalım.
Senin dostun olurum.
Sevdaya karışalım.
Arar seni bulurum.
Al hele yar al hele,
Bal ele bal el hele,
28.11.2007
Tarık TORUN
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Geldi
Bahar geldi yaz geldi
Kalbime bir haz geldi.
Kalk gülüm oynayalım
Sarı saplı saz geldi.
Çarşıya kiraz geldi
Bize de biraz geldi
Şu benim sevgilime
Bir acayip naz geldi
Dilime hoş söz geldi
Ateşime köz geldi
Aylarca beklediğim
Karakaşlı göz geldi
Yokuşlar dümdüz geldi
Bir bekledim yüz geldi
Sen yanımda olunca
Geceler gündüz geldi
Bugün bana hız geldi
Dünya bana vız geldi
Yaylaların güzeli
Beklenen kırk kız geldi
12.06.2003
Tarık Torun
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Geleceğin Mimarı
Nice genç beyinlerde ümitler şekillenir
İlim bahçelerinde kelimeler dillenir
Bütün etik değerler üzerinde toplanmış,
Topluma şekil veren eğitimle kaplanmış,
O nazenin bir çiçek açarken umutlarda,
Anadolu sevdası masmavi bulutlarda,
Her harfi inci mercan tecrübenin mahsulü,
Vatan evlatlarının en nadide bir gülü,
Geleceğin mimarı öğretmenin elinde
Sevdanın besteleri öğretmenin dilinde,
Aydınlığın şulesi karanlığın düşmanı,
Evrensel değerlerin içselleşmiş insanı,
Kökü mazide çınar gönüllerin mimarı,
“Oku” diyen Rab ’inden peygamber yadigârı,
İstikbale uzanan her ümidin kaynağı,
Zamana değer katan yaşamanın odağı,
En içli duyguların dile gelen siması,
Ona değer biçemez insanların en hası,
Geleceğin mimarı istiklal ellerinde,
Her toplumda her yerde öğretmen dillerinde,
Yüzünde güller açan, hatayı bağışlayan,
Onur ve faziletle bilgiyi alkışlayan,
Mükâfatı gönülde sevda ile yaşamak,
Köylerden metropole hep basamak basamak,
Bilgiden meşaleyle umutların kandili,
Şefkatin billur hali nurdan güneşin dili,
Zordur öğretmen olmak anlatılmaz anlanır,
İlim bayrağı olup gönüllerde şanlanır,
Geleceğin mimarı çiçekler ellerinde,
Her çiçek bin bir umut açarken dillerinde.
25.01.2013
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Gelin Gidek Baksı'ya
Yaylalar eteğinde muhteşem bir manzara
Göklerinin endamında güneş tutulmuş aya
Çoruh'un içli sesi bir şarkı söyler suya
Mor dağların ucunda kapılırsın duyguya
Gelin gidek Baksı'ya tarih ve coğrafyaya
Gelin gidek Baksı'ya açılalım rüyaya
Çiçeklerin bağrında eserken deli rüzgar
Gelin duvaklı dağlar vadide açan bahar
Meşelikler altında kelebekler yadiğar
Billur bakışlarıyla içinde akar pahar
Gelin gidek Baksı'ya huzura huzur katar
Gelin gidek Baksı'ya göklerinde ay yatar
El değmemiş tabiat hasretle bekler seni
Envai çiçeklerle çimenler örtmüş teni
Erken doğan güneşle herşey yeniden yeni
Bulutların o şavkı kaplar yüzün çeneni
Gelin gidek Baksı'ya gümüş kılsın gölgeni
Gelin gidek Baksı'ya bir farklı kılsın seni
Zamanı durdulalım bir ardıcın dalında
Yaban kavaklarıyla kuşburnunun alında
Bir buse salınırken sisler gezer alnında
Çoruh deli akıyor sanki senin kanında
Gelin gidek Baksı'ya Oğuz'un vatanında
Gelin gidek Baksı'ya bir hareket canında
Dede Korkut kültürü Anadolu'un özü
Masalların diyarı ozanlar söyler sözü
Gülümseyen tabiat sanki nurlanmış yüzü
Bir çıkta bak meşeye Büyükarmut'un düzü
Gelin gidek Baksı'ya sevda ateşi közü
Gelin gidek Baksı'ya tabiat söyler sözü
11.03.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Gelin Yüzlü Papatyalar
Dağları, ovaları ne güzel süsler.
Nisan yağmuru papatyaları besler.
İnsanda uyandırır, en güzel hisler.
Arı olup size konsam papatyalar.
Alıp sizi yâre sunsam papatyalar.
Rüzgârlarda nazlı nazlı sallanırlar.
Yağar yağmur yapraklanıp allanırlar.
Dosta düşmana hediye yollanırlar.
Demet demet sizi alsam papatyalar.
Sizinle yârimde kalsam papatyalar.
Anadolu’m, papatyaların diyarı,
Açar süt beyazı, som altın sapsarı
El ele tutuşup götürsem o yâri
Şiir olup sizi çözsem papatyalar
Yârimle sizlerle gezsem papatyalar
Papatyalar ıssız bayırların gülü
Zarı zarı öttürür garip bülbülü
İrem bağına çevirir bomboş çölü
Nereye gidiyorsunuz papatyalar
Yârime ne diyorsunuz papatyalar
Güzelliğinizi kimden aldınız?
Beni derin düşüncelere saldınız.
O yar mı gönderdi kalbimi çaldınız.
Gelin yüzlü, altın gözlü papatyalar
Yârime ait aşk özlü papatyalar
09.06.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Gelincik Tarlası
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İçinde güzeller salınıp gezer,
Aşkın ilhamını yürekten sezer,
Gönlüne gözüne estetik çizer.
Gelincik tarlası nazlı sallanır.
Gelincik tarlası selam yollanır.
Kamer mehtabıyla şarkılar söyler.
Arılar içinde petek bal eyler.
İnsan bu diyarda başka yer neyler.
Gelincik tarlası kökten allanır.
Gelincik tarlası gözde ballanır.
Rüzgâr ninni söyler dereler çağlar.
Âlem vecde gelir ölüler sağlar.
İmrenir vadiler kıskanır dağlar.
Gelincik tarlası allı güllenir.
Gelincik tarlası güllü dillenir.
Hikmete ram olur âşıklar coşar.
Aşığın kalbinde aşkıyla yaşar.
Fışkırır sevdalar çağları aşar.
Gelincik tarlası aşkla sallanır.
Gelincik tarlası sevda yollanır.
10.09.2008
Taha Tarık TORUN
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana,Bana,Ona'
NOT; Yurdumun 'Gelincik Tarlası' olan yavrularımıza yeni eğitim-öğretim yılında
başarılar dilerim.........
Tarık Torun
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Gelmedin Ay Güzel
Kalbim özleminden kül oldu gitti.
Seni bekleyerek el oldu gitti.
Gözümün yaşları sel oldu gitti.
Gelmedin ay güzel, gelmedin neden?
Ne can koydun bende ne de bir beden.
Haykırdım hayale bil diye diye,
Duyarsın inşallah dil diye diye,
Tükettim bir ömrü gel diye diye,
Gelmedin ay güzel, gelmedin bana.
Ben nasıl güveneyim şimdi sana?
Sana kucak açan yollara döndüm.
Eşini yitirmiş dullara döndüm.
Dünyada tek kalmış kullara döndüm.
Gelmedin ay güzel, gelmedin bize.
İçimizde hasretin döndü köze.
Özledim ay güzel, özledim yandım.
Bekledim yolunu, gözledim yandım.
Günleri bir değil yüzledim yandım.
Gelmedin ay güzel, gelmedin neden?
Geriye dönmez mi ki acaba giden?
Günler su misali akıp gidiyor.
Eller halimize bakıp gidiyor.
Hasretin canımı yakıp gidiyor.
Gelmedin ay güzel, gelmedin niye?
Korkmaz mısın bir gün ölürüm diye?
15.08.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe
Tarık Torun
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Gelmez misin Evladım?
Bir içli feryadıyla dağlarda keklik öter
Gelmez misin evladım hasret burnumda öter?
Gideli yıllar oldu bir geriye baksana
Bu nasıl vefasızlık gururu bıraksana
Ağaçlar çiçek açtı dereler dünden taştı
Gelmez misin evladım haline aklım şaştı
Hicran bağrımı yaktı sarardı kara gökler
Dağlar taşlar eridi dayanor mı yürekler?
Halime kurt kuş acır feryat figan nehirler
Gelmez misin evladım hasret beni zehirler
Her geçen gün ömürden gitti yine bu günüm
Bu acının içinde anılmakta mı dünüm?
İntizar etmiyorum evladından görürsün
Gelmez misin evladım iki büklüm yürürsün
Biz geldik gidiyoruz var mı dünyada kalan
Ah! Bir gün anlarsın ki dünyada her şey yalan
Belki bir gün gelirsin kapımı çalamazsın
Gelmez misin evladım ölümü bulamazsın
26.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Gelsene
Köşe bucak yanımdın,
Damarımda kanımdın,
Hani benim canımdın,
Darda kaldım gelsene,
Zorda kaldım gelsene,
Eyvah! Yanıldım kaldım.
Seni gerçek dost sandım.
Alev alev ben yandım.
Narda kaldım gelsene,
Korda kaldım gelsene,
Sana varan çağlarda,
Ölüler de sağlarda,
Boz bulanık dağlarda,
Karda kaldım gelsene,
Orda kaldım gelsene,
Sel olan gözyaşında,
Kaderin sert taşında,
Uçurumun başında,
Yarda kaldım gelsene,
Burda kaldım gelsene,
07.10.1997
Tarık Torun
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Genç Kardelenler
'Bütün Öğrencilerime'
Bembeyaz kefeni yırtıp çıkarlar.
Kışın uykusundan artık bıkarlar.
Yeraltı zulmünü kökten yıkarlar.
Rüzgâra göz kırpıp kalbe akarlar.
İnancın zaferi genç kardelenler.
Tabiatın feri gönül çelenler.
Bahar coşkusuna coşkun akarlar.
Kar üstüne inci mercan takarlar.
Özgürlük aşkıyla arşa bakarlar.
O aşk ile kalpte gönül yakarlar.
Azmin neticesi genç kardelenler.
Kaderin nicesi gönül çelenler.
Gönüllere umut kudret ekerler.
Vuslat uğruna da karı sökerler.
Maksuda varınca boyun bükerler.
Nazenin edayla nazlı ürkerler.
Hayat başarısı genç kardelenler.
Bir gece yarısı gönül çelenler.
Görenin gözünden gamı atarlar.
Gece mehtabıyla ayla yatarlar.
Seven yüreklerde sevgi tutarlar.
Beyaz kar üstünde katar katarlar.
Aşığın iksiri genç kardelenler.
Şairin şiiri gönül çelenler.
Atiye ümitle her dem yaşarlar.
Sevenin kalbinde dağlar aşarlar.
Ümit kervanıyla aşka koşarlar.
Ram olup hikmete karda şaşarlar.
İlahi hikmettir genç kardelenler.
Sevgiye hizmettir gönül çelenler.
22.01.2009
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gerçek Yolu Bulsa
Evimizin önünden geçen yol
Hiçbir zaman ayırt etmez sağ-sol
Üzerinden geçer her çeşit kul
Kimi evli, kimi bekâr, kimi dul
Bihaber üzerinden geçenlerde
Senin gibi faydalı olsa
Çıkar için seni seçenlerde
N’ olur gerçek yolu bulsa
Herkese hizmet için varsın
Bazı yerde geniş bazı da darsın
Kolların yurdumuzu sarsın
İnsanlara faydalı bir yarsın
Bihaber üzerinden geçenlerde
Senin gibi faydalı olsa
Çıkar için seni seçenlerde
N’ olur gerçek yolu bulsa
Bütün yollar Roma’ya çıkarmış
Bitmeyen yollar can sıkarmış
Gide gide insanlarda bıkarmış
Fazla nazda aşıkı yıkarmış
Bihaber üzerinden geçenlerde
Senin gibi faydalı olsa
Çıkar için seni seçenlerde
N’ olur gerçek yolu bulsa
31.07.1996
Tarık Torun
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Gerekmez
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Kalbimde aşkın varken, nar gerekmez.
Aşkım sen varken bana yar, gerekmez.
Kalbinde olsam, başka yer gerekmez.
Sevgin bana yeter, çok fer gerekmez.
Kanaatkâr olurum, var gerekmez.
Seninle olsam, ah-u zar gerekmez.
Gönlüm sana genişler, dar gerekmez.
Ateşim seni yakar, kor gerekmez.
Aşk pusulam yön olur, sor gerekmez.
Hülyalarım al yeşil, mor gerekmez.
Edebin, erkânın var, ar gerekmez.
Sevgin ufkumu almış, sar gerekmez.
19.05.2007
Taha Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
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Tarık Torun
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Gibi
Atlastaki dünyalar, gönlünde bir hiç gibi,
Var mı mutluluk, sağlık, huzur sevda güç gibi?
...
24.01.2014
Tarık Torun
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Gidek Dağlara
İki gönül bir olunca,
Gel hele gidek dağlara.
Aşk kalbimize dolunca,
El ele gidek dağlara.
Serin eser imbat yeli,
Gel hele gidek dağlara.
Coşkun akar sevgi seli,
El ele gidek dağlara.
Buram buram kokan gülü,
Gel hele gidek dağlara.
Mecnun’un Leyla’lı çölü,
El ele gidek dağlara.
Yürüyelim uzun yolu,
Gel hele gidek dağlara.
Ne güzeldir Anadolu,
El ele gidek dağlara.
Çıkalım Ağrı Dağı’na,
Gel hele gidek dağlara.
Bakın soluna sağına,
El ele gidek dağlara,
Kanatlanıp bu âlemden,
Gel hele gidek dağlara.
Kurtulalım gamlı demden,
El ele gidek dağlara.
Rüzgârlar kılavuzumuz,
Gel hele gidek dağlara.
Kara sevda havuzumuz.
El ele gidek dağlara.
Sevda olsun katığımız,
Gel hele gidek dağlara.
Çimen olsun yastığımız,
El ele gidek dağlara.
10.04.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
“Mekândan Kalbe”
Tarık Torun
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Gidenler - Kalanlar
Gidenler; Yeni bir âleme kapı açacak.
Kalanlar; Oraya gitmemek için kaçacak.
Gidenler; Bir daha geriye dönmeyecektir.
Kalanlar; Elem ateşiyle sönmeyecektir.
Gidenler; Durmaz biran önce yerine gider.
Kalanlar; Gidene hayır dualar eder.
Gidenler; Eseri varsa adı baki kalır.
Kalanlar; Miras paylaşımında kavga alır.
Gidenler; Dünyanın boş olduğuna inanır.
Kalanlar; Dünya zevkleriyle boşa sınanır.
Gidenler; Buluşacağız, onlarla mahşerde,
Kalanlar, Kader olmazsa us kalmaz beşerde,
Gidenler; Müminse rahmete gark olacaktır.
Kalanlar; Gidenin hasretiyle dolacaktır.
30.05.2007
Tarık TORUN
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Giderim
Zannetme ki seninle bitmez derdi çekerim
Sen efendi ben köle öyle sana sanma şekerim
İki damla gözyaşı döker öyle giderim
Bir sitemli bakışı çeker öyle giderim
Sana döner sırtımı yüzümüyse güneşe
Kendini gökte görme sensiz olmaz mı neşe
Asarım suratımı gülmez öyle giderim
Akıtırım yaşımı silmez öyle giderim
Veda bile etmeden sabahın tan vaktinde
Bulutlara söylerim iz bırakır zihninde
Tanyıldızı doğmadan doğar öyle giderim
Işıkları kalbine boğar öyle giderim
Ey sevdanın çıkmazı yol alırım gönülden
Çimenli yaylalarda pusula olur gülden
Bakmam bir daha geri kaçar öyle giderim
İnsanoğlu kuş gibi uçar öyle giderim
Ah edersin ardımdan çok anarsın eskiyi
Sen devam et inada bak görürsün pekiyi
Son veda son buseyle dönmem öyle giderim
Bu sevdayı kalbime gömmem öyle giderim
Seni hicran oduna yakar öyle giderim
Sakın sanma bir anlık bıkar öyle giderim
Bir şimşeğin hızıyla çakar öyle giderim
Sana varan köprüyü yıkar öyle giderim
19.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Gidin Çocuklar Gidin
Gidin çocuklar gidin radyasyonsuz kırlara,
Nisan yağmurlarının öptüğü bozkırlara,
Binin buluttan ata yetişin rüzgârlara,
Selam verin göklerden çiçekli diyarlara,
Meleklerin yurdunda dönün bahtiyarlara,
Gidin çocuklar gidin radyasyonsuz kırlara,
Gidin çocuklar gidin masmavi nehirlere,
Pırıl pırıl caddeli aydınlık şehirlere,
İnsanlıkla yüklenmiş kalbi cevahirlere,
Açın yüreğinizi barışçıl fikirlere,
Masumluk elbiseniz bulaşmasın kirlere,
Gidin çocuklar gidin masmavi nehirlere,
Gidin çocuklar gidin oyunlu bahçelere,
Şarkı, türkü söyleyin her türlü lehçelere,
Yıldızlardan taç yapın karanlık gecelere,
Sevgi ilkeniz olsun yüklensin tümcelere,
Vadiler almaz sizi çıkın en yücelere,
Gidin çocuklar gidin oyunlu bahçelere,
Gidin çocuklar gidin şirin Anadolu’ya,
Kumsallı sahillerden papatyalı doğuya,
Turnalı ak göllerde bakın güzel kuğuya,
Yemyeşil ormanlarda aşkla gezen ahuya,
Başaklı ovalarda yatın derin uykuya,
Gidin çocuklar gidin şirin Anadolu’ya,
Gidin çocuklar gidin yemyeşil ormanlara,
Hayalden ata binin karışın dumanlara,
Sevgi damlası olup, ulaşın Ummanlara,
Çağlar üstüne çıkın, eskimez zamanlara,
Yüklenerek umudu haykırın fermanlara,
Gidin çocuklar gidin yemyeşil ormanlara,
Gidin çocuklar gidin şiirler ülkesine,
Yüreğiniz genişler aşkın merhalesine,
Gözünüzün ışığı döner aşk halesine,
Mutluluklar caddesi, neşe mahallesine,
Çıkmaz sokak koymayın ulaşın nicesine,
Gidin çocuklar gidin şiirler ülkesine,
27.04.2009
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Gitmeliyim Günardı Sıra
Gitmeliyim günardı sıra o dağların ötesine
Hüzün buklesiyle bağlanan ağlayan o su sesine
Kalpteki izin ardısıra rüzgârların nefesine
Eğleme beni kara günler uzakta ki gün şulesine
Bırakın yüreğimi dostlar o toprağın sinesine
Kaybolayım gür ormanlarda hülyam yaprak kümesine
Bezginim bu dar çemberlerde taşsam yayla tepesine
Ben kalmışım kör vadilerde gün inerken sinesine
Göçmen kuşların gayretinden aşkın bağlayan sesine
Gitmeliyim günardı sıra o dağların ötesine,
11.12.2015
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Gizemli Coğrafyalar
Gizemli coğrafyalar uçurur Everest’e,
Hazar’ın kıyısında gül toplar deste deste,
Bermuda efsununda hayaller beste beste,
Eskimo çığlığıyla kutuplarda nefeste,
Muson ormanlarında filleriyle kereste,
Madagaskar maymunu Avrupa’da kafeste,
Gizemli coğrafyalar uçurur Everest’e,
Gizemli coğrafyalar süt beyaz gecelerde,
Urallar’ın doruğu madenle yücelerde,
Afrika içlerinde pigmede cücelerde,
Sibirya denkleminde farklı bilmecelerde,
Balta girmemiş orman daha da nicelerde,
Plantasyon tarımı fakir imecelerde,
Gizemli coğrafyalar süt beyaz gecelerde,
Gizemli coğrafyalar Strabon’un sözünde,
Buram buram aşk kokar Taç mahal’in özünde,
Çukurova kıskanır güller açar yüzünde,
Ordular şaha kalkar Po ovası düzünde,
Etna, Vezüv tutuşur volkan yanar közünde,
Bir başka efsun vardır, Lut Gölü’nün gizinde,
Gizemli coğrafyalar Strabon’un sözünde,
Gizemli coğrafyalar İrem’in Bağları’nda,
Sıra sıra halaylar Toros’un Dağları’nda,
Anadolu yurtlaşır hakan otağlarında,
Dünya nizama girer Fatih’in çağlarında,
İnsan onura namzet ölü de sağlarında,
Her an bir doğal afet Azrail ağlarında,
Gizemli coğrafyalar İrem’in Bağları’nda,
Gizemli coğrafyalar öteler ötesinde,
Yağmur ormanlarında gece baykuş sesinde,
Golf stream akıntı İngiltere sisinde,
Kafdağı’nın ardında bilinmez ülkesinde,
Şaire ilham veren maverada esinde,
Yörükler çadırında bilmem kimin nesinde,
Gizemli coğrafyalar öteler ötesinde,
Gizemli coğrafyalar piramitler taşında,
Kızıldeniz şahittir, Firavun gözyaşında,
Tarihin sırrı saklı balbalların başında,
Anadolu fi tarih medeniyet yaşında,
Doksan bine şahadet Sarıkamış kışında,
Çöller vatana döner özgürlük savaşında,
Gizemli coğrafyalar piramitler taşında,
Gizemli coğrafyalar gökteki yıldızlarda,
Ay gece mehtabıyla yakamoz yaldızlarda,
Gel hele kutuplara aysberg bankızlarda,
Sarıırmak kenarı sarı saçlı kızlarda,
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Sulak Sultan Sazlığı turnalarda kazlarda,
Ördekler katar katar Kuş Gölü’nde sazlarda,
Gizemli coğrafyalar gökteki yıldızlarda,
Gizemli coğrafyalar kapkara topraklarda,
Karadeniz ormanı yeşeren yapraklarda,
Amazon havzasında kabaran ırmaklarda,
Coğrafya vatan olur ay yıldız bayraklarda,
Dağı yaran nehirler vuslatı ıraklarda,
Sular denize döner tektonik çanaklarda,
Gizemli coğrafyalar kapkara topraklarda,
Gizemli coğrafyalar iksirli zeytinlerde,
Kültürel zenginliktir Ortadoğu dinlerde,
Kimi gökte uçar kimi zeminlerde,
Kimisi saraylarda kimisi de inlerde,
Anadolu vatanı sararan ekinlerde,
Tarihi coğrafyayla şahitli metinlerde,
Gizemli coğrafyalar iksirli zeytinlerde,
Gizemli coğrafyalar hep merak uyanmakta,
Şirin Ferhat aşkıyla dağlara dayanmakta,
Türkiye aşkı için Kerem gibi yanmakta,
Hava, su, toprak güneş her an onu anmakta,
Irmaklar bal şerbeti içe içe kanmakta,
Bütün dünyadan geçip Türkiye’ye konmakta,
Gizemli coğrafyalar hep merak uyanmakta,
14.01.2009
Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından,Yerüstünden'
Tarık Torun
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Gizli Sevda
Gizli bir hazineydi yüreğimdeki sevda,
İzhar olunca dilde ruhu durmaz gönülde,
Biz bire inanmışız ikilik olmaz canda,
Üç beş tebessüm kaldı gizli sevdalı gülde,
14.02.2015
Tarık Torun
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Göç Etsem İllerine
“Bitirip şu kara kuru ekmeği
Göç etsem diyorum yar ellerine”
Mehmet Akif İNAN
Coşmuş derya deniz O’nun aşkıyla
Katılsam diyorum aşk sellerine
Sevda vermiş rüzgâr seda meşkiyle
Seslensem diyorum yar yellerine
Buluttan adını alıp da sezsem
Geleceğin yola inciler dizsem
İçimde coşkuyla âlemi gezsem
Vadilerden çıkıp dağ bellerine
Muhabbet iklimi bağı gülistan
Kızaran yanaklar şafaklara tan
Ruh enginliğinde sevdası yatan
Duadan dizinler söz dillerine
Esen ılgıt yelle bende katılsam
Dostların yoluna canla atılsam
Sevda renklerine bir karar kılsam
Goncalarla açsam aşk güllerine
Nedir bu yoğunluk nedir bu çile?
Bir hayal âlemi her şey nafile
Dilersen bir şeyi Allah’tan dile
Seninle göç etsem dost illerine
01.02.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Göçmen Kuşbakışı
Akşam karanlığında, göçmen kuşkanatları,
Semaya kanatlanmış, göğün uçan atları,
Seslilik sarmalıyla, buluttan suratları,
Atmosferin hızıyla, ulvilik hayatları,
Vadilere süzülüş.
Doğan aya bir gülüş.
Defne ormanlarından, özgür olan yarına,
Sıcak âleme göç var, sulak yurt diyarına,
Gölgeler düşüversin, Everest’in karına,
Nağmeler ulaşacak, yol bekleyen yarına,
Ovalara süzülüş,
Sıra sıra diziliş.
Sessizliğin sedası, göklerin alkışları,
Tempo tempo halinde, uçarlar yokuşları,
İlahi bir rotaya yönelen göç kuşları,
O inançla geçerler, yazları ve kışları,
Denizlere süzülüş,
Öbek öbek çözülüş.
Kuşbakışı harita, esrik gagalarında,
Portakallaşmış güneş, açar rüyalarında,
Zamana kanat çırpmak, hicret dünyalarında,
Yeşil ormana yuva, vuslat hülyalarında,
Ekvatora süzülüş,
Kutuplarda büzülüş.
Dönen dünyayla yarış, uçan göçmen kuşları,
Meridyenler boyunca, paraleldir başları,
Yağmurlara karışır, sevinçli gözyaşları,
Yeni yuvaya varmak, ümit kokan aşları,
Yuvalara süzülüş,
Dirilmek için ölüş.
19.12.2009
Tarık Torun
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Göğe Bakan Göz
Çiçekler ağaçların, göğe bakan gözüdür.
Ağaçlardaki kuşlar, şarkı türkü sözüdür.
Polendeki arılar, balın gülen yüzüdür.
Tefekkürlü insanın, göğü gören özüdür.
23.03.2009
Tarık TORUN
Tarık Torun
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Gökkuşağı
Bahar yağmuru gibi bir de baktım ki yoksun,
Ey gözleri rengârenk, şua şua bir oksun,
11.05.2011
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Göklerdeki Arılar
Yaban arısı gibi kanat açmış göklere
Ağır ağır tırmanır Şentepe yamacına
Huzur içinde gider çiçek saçmış göklere,
Metrodan alır yolcu ulaşır amacına
Ne de güzel oluyor tepeden kuşbakışı
Rotalıdır yoluna gece gündüz arası
Yorulmak yoktur onda ne yaz dinler ne kışı
İntizam ve düzenle gelen gider sırası
Çağdaşlık işte budur göklerde hür dolaşmak
Mevla’nın nimetinden kardeşçe faydalanmak
Göklerde arı olup dere tepe dağ aşmak
Gece gündüz çalışıp hamd edip O’nu anmak
Kanatlanmış göklere güzel yurdum insanı
“İstikbal Göklerdedir” gökyüzü herkesindir
Nakış nakış işlensin geldi Türk’ün zamanı
Göklerin naraları artık senin sesindir
Göklerdeki arılar teleferik adında
Herkes neşe içinde birer birer binmeli
Kanatlanıp uçmak var özgürlüğün tadında
Mutlu olup menzile vuslat ile inmeli
23.03.2014
Tarık Torun
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Gölge Gerçeğin Payı
Bir aksın yansıması gölge gerçeğin payı
Sırlanmış aynalara yansırken sonsuz sayı
Ruhani hendeseler hesap kitaba gelmez
İnsan aklını çeler düşen gölge alayı
Gölgenin kanatları uzar gerçek boyunca
Öze ulaşmak için kabukları soyunca
Ana kaynağa doğru gölgelerden gidilir
Yakamoz ışıltıyla şırıltıyı duyunca
17.06.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Gönlümde Çorum Rüzgarı
Beş bin yıllık tarihi, Hitit? lerin yatağı,
Hitit? in buradan başlar, Mısır? a dek atağı.
Hattuşaş, Şapinuva yerleşmenin odağı,
Anadolu? da Kadeş Antlaşmanın çağı,
Eğerci, Alagöz, Kös, Kırklar ve Köse Dağı,
Ayarık, Ilıca ve İbrahim Çayır Bağı,
Nikonya? dan Çorum? a bereketli toprağı,
Çiğdem, sümbül, gelincik, ıhlamur, gül yaprağı,
? Kaşlarının karası?
Arasta? nın arası,
Uzak durma güzelim,
Ulu cami şurası.
? Bugün bize hoş geldiniz erenler?
Ne mutlu gönlü Çorum? a serenler,
Aşk, muhabbeti Çorum? da derenler,
Çok farklı işleri biz, Çorumluyuz yaparız.
Kimseden korkmayız, bir tek Allah? a taparız.
Gönlümde Çorum rüzgârı senli gecelerde eser.
Yeşilırmak Havzası, Çekerek, Derin Çay? dır.
Kızılırmak Osmancık? da kıvrım kıvrım yaydır.
Bozboğa, Ovasaray, Düvenci bol buğdaydır.
"Davullar çalınırken"Çorum? da hoş halaydır.
Yolların kavşağında ulaşımda kolaydır.
Sokaklar pırıl pırıl tertemiz dolunaydır.
Yurdu için Çorumlu fert değil bir alaydır.
Askere uğurlama Çorumluya halaydır.
"Ne elmadır ne de nar"
Yok, Çorum gibi diyar.
Çorum'a doyum olmaz,
İçinde sevdiğim var.
"Şu uzun gecenin gecesi olsam"
Baştan sona Çorum aşkıyla dolsam.
Çorum sokaklarında mutluluk huzur bulsam.
Modern kentimizde ne garip ne de naçarız.
Kimseye el açmayız, bir tek Allah? a açarız.
Gönlümde Çorum rüzgârı durmaz yücelerde eser.
Selçukludan yadigâr, güzel Çorum kalesi,
Yedi sekiz Hasan Paşa? dan saat Kulesi,
Süheyb-i Rumi ve Kerebi Gazi Türbesi,
En yüksek yeri, Kargı? da Erenler Tepesi.
Mutlak gezilmeli, Alacahöyük Müzesi.
İnsan hayrete düşer, gör Kırkdilim Deresi,
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Kapılıkaya, Kaya Mezar, Boğazkale? si,
Bak bakalım tarihin ne devir ne evresi.
"Hem okudum hem yazdım"
Çorum? u kalbe kazdım.
? İlvanlım? ı söyleyip,
Aşkınla coşup azdım.
"İğdenin dalları yerdedir yerde"
Çalışkan Çorumlu her yerdedir yerde,
Sabah yatmaz işe başlar seherde.
Leblebinin diyarı, leblebi kıtır kıtır,
Her tarafı evliya, Hıdırlık yatır yatır.
Gönlümde Çorum rüzgârı dinmez hecelerde eser.
Gelin çorbası, keşkek, madımak, güzel aşı,
Osmancık? ın pirinci, Dodurga kömür taşı,
Barajı Yenihayat, Obruk ve Çomarbaşı,
Çatak Milli Parkı, enfestir Pınarbaşı,
Geçiş iklimi olur, biraz karadır kışı,
Sonbaharda bağlarda görmelisin telaşı,
Şirin güzellerinin sürmeli karakaşı,
Yoluna can veririm Çorum gönlümün başı.
"Karakaş boyanır mı"?
Sevdiğim uyanır mı?
Çorum? dan ayrı kalsam,
Buna can dayanır mı?
"Dinle sana bir nasihat edeyim."
Çorum? dan taşraya nasıl gideyim.
Çorum? u görmezsen sana ne deyim.
Ey güzel Çorum seni ruhumla kuşatırım.
Düşlerimle kucaklar, gönlümde yaşatırım.
Gönlümde Çorum rüzgârı senli gecelerde eser.
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
"Yeraltından, Yerüstünden"
Tarık Torun
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Gönlümün Melali
Gönlümün melalini sana sunsam Rüveyda.
Belirtsem her halini olur kapkara sevda.
Tutsam ufkun elini cezbe gelirse şeyda.
Alsam bülbül dilini göğü inletir ferda.
Çalsam zaman zilini susar zurnalar zerda.
Belirtsem her halini olur kapkara sevda.
Gönlümün melalini sana sunsam Rüveyda.
Gün olur ışık söner, düşeriz türlü derde.
Zaman tersine döner, açılır bir gün perde.
Vareden bizi dener, hayır bulunur şerde.
Kaçar şeytanlar siner, iman varken bu serde.
Rabbin rahmeti iner, arzu edenler nerde?
Zaman tersine döner, açılır bir gün perde.
Gün olur ışık söner, düşeriz türlü derde.
Deli yüreğim coşar, uçuşur maverada.
Bin bir emelle yaşar, ümit yüklü orada.
Derdime beşer şaşar, Lokman arar arada.
Dirilip dağlar aşar, iman varken burada.
Sevdam fışkırır taşar, aşkım ağlar şurada.
Bin bir emelle yaşar, ümit yüklü orada.
Deli yüreğim coşar, uçuşur maverada.
Izdıraplar inletir, yazılmışsa kaderde.
Dua ruhu dinletir, yapılmışsa seherde.
Yeryüzünü şenletir, dostluk olunan yerde.
Dertler derdi binletir, azap olur her ferde.
Nefret kalbi kinletir, kul kalırsa kederde.
Dua ruhu dinletir, yapılmışsa seherde.
Izdıraplar inletir, yazılmışsa kaderde.
23.02.2008
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
“Sana, Bana, Ona”
Tarık Torun
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Gönlümün Yedi Harikası-BAleme rahmet olarak gönderilen Resul
Yanında müsavi idi zengin ile yoksul,
Tebliğ ettin insanlığa edeb ile usul
Gönlümün yedi harikasında peygamberim,
Onun yolunda canımı verecek neferim.
16.05.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Gönlümün Yedi Harikası - D Ömer adalet timsali kırkıncı müslüman,
Adaletinin terazisi Mukaddes Kur'an,
Doğruluktan asla taviz vermeyen bir insan,
Gönlümün yedi harikasında Hazreti Ömer,
İslam ordu teşkilatını kuran baş asker.
18.05.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Gönlümün Yedi Harikası - E Hayanın timsali olmuştur Hazreti Osman,
Yumuşak huylu olup ve tertemiz bir vicdan,
Kur'an okurken şehit edilmiştir o insan.
Gönlümün yedi harikasında Hazreti Osman,
Selam sana şehitler sultanı yüce insan.
19.05.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Gönlümün Yedi Harikası - F Kahramanların şahı, şah-ı merdan esedullah,
Bindi mi düldüle, yer gök inler, Allah Allah,
Zülfikar'ın heybetinden korkar kafirler billah,
Gönlümün yedi harikasında Hazreti Ali,
Kahramanlar kahramanı, alim, yüce veli.
20.05.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Gönlümün Yedi Harikası - G Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Ehl-i Beyt,
Vicdanım sızlar Kerbela’da oldular şehit.
Kötü anılacak şu dünya döndükçe Yezit,
Gönlümün yedi harikasında Hasan, Hüseyin,
Bunlardan üstün harikalar var mıdır söyleyin?
22.05.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Gönlümün Yedi Harikası -AGönlümün en derin yerinde sen varsın Allah’ım,
Senden başkası yoktur tapılacak İlah’ım,
Rahmetin derya-deniz, olsa da çok günahım,
Gönlümün yedi harikasının şahısındır.
Tüm kâinatın yaratıcı ilah’ısındır.
15.05.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Gönlümün Yedi Harikası -CResulün can yoldaşı Hazret-i Ebu Bekir,
Sıddık lakaplı, peygamberimle aynı fikir,
Peygamberle Sevr Mağarasında iken zikir,
Gönlümün yedi harikasında ilk halife,
Doğrudan yana yapardı, harika latife,
17.05.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Gönlündeki Alevler
Goncalar gül açarken kanayan al rengiyle
Kâinat huşu içinde seherin ahengiyle
Gün endamlı güzeller yaratılmış dengiyle
Tılsımlı asumana bezenmişti tüm renkler
Sevdalı sabahlarda altından kelebekler
Güneş altın rengiyle bir ömür seni bekler
Şebnemli çimenlerden bir seccade serilmiş,
Rabbini bilsin diye âlem ona verilmiş,
Tefekkür bahçesinden gül demeti derilmiş
Ruhun iştiyakına amade olmuş cihan
Ebedi saadete tezyin edilmiş mekân
Meleklerüstü varlık Rabbini bilen insan
Gönlündeki alevler saçılır gözlerinden
Deruni hecelerin yansırken sözlerinden
Gül yüzlü Müminleri tanırsın özlerinden
Kalbinde açan güller sevdayla dolu buse
En zor zamanda dahi mümin düşmez yeise
Semavat selam durur “Allah” diyen o sese
Gönlündeki alevler o huşuyla yükselse
23.06.2014
Tarık Torun
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Gönül Gizemli Güfte
Gülkurusu güleğen gözlerin güzel göze
Gözlem gözünde göçmen güneş gönlünde günce
Gönülden gören gözde
Gülendamın giz gövde
Gizliliklerin gizde
Gönül gizemli güfte
Günahın güvensizlik güven güzide gülşen
Güldeste gülüşlerin güzergâhın gezeğen
Görkemli gece gölge
Gündüz görsel gösterge
Göreceğin güvence
Gönül gizemli güfte
17.04.2014
Tarık Torun
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Gönülde Göç Göçmeni
Yalnızlığın yokluğun elinde azık bana
Gülşeninde gül açmaz gönlünde yazık bana
Kadife bahar ağlar âlemlerin özünde
Hasretin özlemek mi her lahza her sözünde
İçimde dinmez acı gözlerinde fırtına
Gönülde göç göçmeni yüklenirken sırtına
Sessizliğin koynunda ezik bir rüzgâr gibi
Uyumayı düşlerken çizik bir bahar gibi
Ömür denilen yollar ayırdı seni benden
Hicranın ateşiyle kavurdu beni senden
Saçların mahzun durur gözlerin aklarında
Gönülde göç göçmeni ağlar yanaklarında
Üşür acı hatıra güneş renkli hüzünle
Efkârlı karanfil mi gece ve gündüzünle
Yarım kalmış mevsimler tükenmemiş sevdayla
Bir ömür böyle geçmiş naz elinde edayla
Gelmeyecek hayaller paramparça gururum
Gönülde göç göçmeni hülyaları vururum
Eski zaman hançerli karanlığa gizlenmiş
Kıyamazdım bakmağa zalimlerce izlenmiş
Solmayan çiçeklerle artık yaşlanacağım
Yolunu beklemekten fosil taşlanacağım
Korkunun ezgisiyle herkesin bir düşü var
Gönülde göç göçmeni ufukta düşüşü var
Gitme ey zalim zaman! Sedasız ocağıma
Titreyen bulutlarla düşersin kucağıma
Biraz yorgun olsam da seni silmeyeceğim
Kıvılcım düşen dağlar hüzzam bilmeyeceğim
Uykusuzluk ferimde son mehtapla sarardı
Gönülde göç göçmeni ay geceyi yarardı
Ağlayan şarkı gibi sessizlik şiirlerim
Mısra mısra inlerken gözyaşı nehirlerim
Kuzguni göçün yolu yüreğinden geçmeli
Heyhat! O yalnızlıkta gelip beni seçmeli
Anladım ki ey Rabbim! Bu da benim kaderim
Gönülde göç göçmeni inledikçe kederim
04.04.2014
Tarık Torun
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Gözeler
Kana kana su içsen köyümün gözesinden
O bal şerbeti sular akarken deresinden
Kevserin dünyadaki billurlaşmış misali
Cana can katmaktayken suyun zemzemli hali
Seni senden alırken bir damlanın nimeti
Yaşamanın kaynağı Rabbin kulda hikmeti
Gözlerinde fer olur ayaklarında derman
O doğal sularıyla mineralleriyle can
Dünyada yok benzeri yazın karpuz çatlatan
Damarlarında kuvvet kanında küt küt atan
Bir güzellik kaynağı yerin tatlı busesi
En güzel musiki mi suyun o sakin sesi
Aşk badesi gibidir köyümüzde gözeler
İçsen şair olursun yudum yudum dizeler
01.02.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Gözlerin
Gözlerinin ışığı aydınlattı gecemi
İki yıldız gözlerin çözerken bilmecemi
Bırak yorgun gözlerin gözlerimde uyusun
Bir hayatın ötesi rüyalarda duygusun
Son ümide bakıyor gözlerinin perdesi
Dalga dalga yükselir gözünde sevda sesi
Kapkaranlık gecede nurdan bir yol çizerken
Gözlerin yüreğimde sen içimde gezerken
Masmavi göklerimde geceme şimşek çakar
Sevda nuruyla ışık gözlerin beni yakar.
Ben tutkunu gözlerin hayranıysa bakışın
İçime motif motif işliyorken nakışın
Ey sevdanın erbabı halime yok mu derman?
Gözlerin ilaç gibi kadrime okur ferman.
02.02.2016
Tarık Torun
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Gözlerinde Güneşler
Gözlerinde güneşler gülüşün çiçek çiçek,
Sevginin doğduğu yer yüreğin kadar gerçek,
Bir salkım kır çiçeği, bu sevdadan geçecek,
Dikenler arasından sana güller gelecek,
Gözlerinde güneşler beklenen gün gülecek
30.09.2013
Tarık Torun
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Gözümdeki Yaş Yanar Sen Ağlama Ey Çocuk!
Kumlu düz tepelerde sek sek oynayan çocuk,
Umudu kurşunlanmış yalnız kalan yavrucuk
Sen üzülme ey çocuk! Özgürlük mü uçurum?
Gözümdeki yaş yanar gözlerindeki durum
Bir zalimin eliyle özgürlük çok görüldü
Gözlerinin önünde ailen öldürüldü
Sen yıkılma ey çocuk! Yıkılsın zalim dünya
Gözümdeki yaş yanar kahrolsun böyle rüya
Asi’den coşkun yaşın gül yüzüne kan akar,
Halep bir yangın yeri Müslüman denen bakar
Sen ağlama ey çocuk! Ağlasın Müslümanlar
Gözümdeki yaş yanar nerde eski zamanlar?
Çiçekli baharların karakışa çevrildi
Ne kitap, ne defterin sıraların devrildi
Sen unutma ey çocuk! Kara tarih yazıldı,
Gözümdeki yaş yanar kime mezar kazıldı?
Umudunu yitirme güzel günler gelecek
Yaradan’ın vadeder bir gün bahtın gülecek
Sen kırılma ey çocuk! Ufukta şafaklar var
Gözümdeki yaş yanar olur zalime duvar
Elbet bir gün anlarsın neden ağladığını
Bu dava kutlu dava gönül bağladığını
Sen ağlama ey çocuk! Gözümdeki yaş yanar
Suriye çöllerine ağlar Akdeniz dolar
11.03.2014
Tarık Torun
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Gurbet İçimde Büyür
Kararınca ufuklar akar gözümden yaşlar.
Gurbet içimde büyür katmerlisinden başlar.
Gözümde ipek olur sıladaki sert taşlar.
Gurbet içimde büyür yakar kavurur haşlar.
Gurbetin ikliminde hasret içimi yakar.
Vuslatın ümidiyle hayale gönlüm akar.
Karadağlar set çeker yolumu kökten yıkar.
Gurbet içimde büyür gözüm boşluğa bakar.
Ortaasya’dan beri ah çekeriz gurbette,
Kavuşmak ümidiyle yaşıyoruz elbette.
Dünyada vuslat haram kavuşuruz ahrette.
Gurbet içimde büyür her biçim her gayrette.
Özlemler billurlaşır simurgun kanadında
Sıla gözde Aslı’dır gurbet keşiş adında.
Kerem’in küllerinde vuslat ateş tadında.
Gurbet içimde büyür hasret saltanatında.
Gurbetin kuşlarıyız yuvamız uzaklarda.
Gurbetin işareti saçımızda aklarda.
Sabır teselli olmuş kalmışız çoraklarda
Gurbet içimde büyür kurulan tuzaklarda.
Gurbetin akşamında sabır olur tesellim
Ufuklar uzaklaşır boşluğu sarar elim.
Gururum dikleşse de iki kat olur belim.
Gurbet içimde büyür duaya başlar dilim.
13.08.2008
Tarık TORUN
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana,Bana,Ona'
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gül - Bülbül
Gonca gül açıp güzel kokular yaysın bahçelerde,
Bülbül güzel şiirler söylesin, farklı lehçelerde.
19.07.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Gül Düştü
Ay uzandı bahçeye yapraklara gül düştü
Mehtabın ışıması goncalara üşüştü
Gecenin kanadında huzurun eteğine
Sarıldı benliğiyle uykusuna gül düştü
28.08.2015
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Gülen Gözler
Gülen gözler içinde yaşam pınarı çağlar
Sen gülmesen ey gözüm! Kalp senden önce ağlar
09.05.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gülistanın Gülleri
Âşıkların gözleri,
Ne hoş olur sözleri,
Öyle içten severler ki,
Aya benzer yüzleri
Gülistanın gülleri,
Şen öter bülbülleri,
Aşk ile sevenlerin,
Yağ bal olur dilleri,
Âşıkların kaşları,
Feda olmuş başları,
Gece gündüz ağlarlar,
Irmak olmuş yaşları,
Gülistanın gülleri,
Şen öter bülbülleri,
Aşk ile sevenlerin,
Yağ bal olur dilleri,
Âşıkların boldur eli,
Badı sabanın yeli,
Öyle hızlı yaşarlar ki,
Sanki olmuşlar deli,
Gülistanın gülleri,
Şen öter bülbülleri,
Aşk ile sevenlerin,
Yağ bal olur dilleri,
Âşıkların dilleri,
Gülistanın gülleri
İrem bağına dönüşür,
İnsiz cinsiz çölleri
Gülistanın gülleri,
Şen öter bülbülleri,
Aşk ile sevenlerin,
Yağ bal olur dilleri,
Âşıkların bakışı,
Kalbe iner nakışı,
Öyle zalim yaşarlar ki,
İçten olur yakışı,
Gülistanın gülleri,
Şen öter bülbülleri,
Aşk ile sevenlerin,
Yağ bal olur dilleri, 28.04.1999
Tarık Torun
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Gülnare
Gülnare, nare nare,
Yüreğim pare pare,
Sen yüzüme gülmezsen,
Oldum gülüm biçare.
Gülnare, nare nare,
Seni andım bin kere,
Deryaları geçerim,
Umurumda mı dere?
Gülnare, nare nare,
Yanarak döndüm hare,
Kaça kaça usandım,
Oldum gülüm bir fare.
Gülnare, nare nare,
İrem bağına ere,
Beni hafife alma,
Yoluna güller sere.
Gülnare, nare nare,
Al götür beni yâre,
Uğruna can veririm,
Var mı bu hale çare?
Gülnare, nare nare,
Gidelim bizim yere,
Beni duygusuz sanma,
Gönlüne güller vere.
Gülnare, nare nare,
Vuruldum deli yâre,
Yeter artık duramam,
Acaba var mı çare?
01.11.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Gülüşü Güven Veren İnsan
“Raşit ŞAR Abimize”
Gülüşü güven veren gönlü engin bir insan
Çocukla çocuk olan büyükle büyük olan
Yurt içi yurt dışında gezip görüp yaşayan
Dost canlısı bir adam güne meydan okuyan
Mavi mavi bakışla yıllara açan ferman
İnsanlık ön planda gönlünde umut zaman
Sakin kendi halinde dosta vefalı vicdan
İlim ve liyakatle eğitim ile uzman
Doğru yolunda giden Raşit isminde mihman
Sevdanın özlemiyle görmüş her çeşit devran
Yüzünde hoş bir bakış tavrındaysa babacan
Yılların deneyimi çalışması heyecan
O herkesin abisi sözleri inci mercan
Yolunu aydınlatsın dosta ulaşan her can
Yılların ötesine erdemle damga vuran
Bir bilen bakışıyla dimdik ayakta duran
Bulunduğu her yerde neşe kahkaha mekân
Gönlüne göre olsun Mevla’dan bütün imkân
Örnek kişiliğinle yolun açsın Yaradan
Gülüşü güven veren gönlü engin bir insan
12.08.2015
Tarık Torun
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Gün Ardı
Batan güneşe değil batmayana inandık
Güneşle serinledik kalp ateşine yandık
Gün takvimine değil beş vakit seni andık
Gün doğan dünyamızla gün ardına uzandık
…
26.04.2014
Tarık Torun
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Gün Doğar Göksü Üstüne
Gün doğar ağır ağır mavi sular üstüne
Bir ihtişam yansırken döndüğün yeşil yöne
Yeşerir kara bahtın bozkırın ortasında
Bir vaha saadeti gezenin hülyasında
Canlılar raksederken suyun albenisiyle
Sen güneşler toplarsın Göksu'nun nefesiyle.
Suların köpüğünde karabatak batıyor
Her ağaç gölgesinde yorgun gölge yatıyor
Çimenin yeşilin de bir ferahlık yayılmış
Beton bloklu evler su sesiyle ayılmış
Çoluk çocuk kainat bir tabiat uyanmış
Göksu'nun busesiyle yaşamaya dayanmış
Bulutların gölgesi düşerken mavi göle
Kuşların cıltısı boyun büküyor güle
Bir serenat tılsımı kucaklıyor etrafı
Apartmanlar çevresi havza olmuş tarafı
Bunalan başkentlinin olmuş huzur köşesi
Bir nefes almak için Göksu'daki neşesi
Gece gökler altında yakamoz indirsene
Mutluluk demetleri düşüyorken hissene
İnsanoğlu eliyle çevre güzel yapılmış
Her ağacın etrafı sevenlerce kapılmış
Bozkırın ortasına yaz bahar yeşil gelmiş
Göksu'nun nefesiyle sular sevdayla gülmüş
Ankara yordamıyla emek yoğrulmuş suya
Eserken serin rüzgar sular dalmış uykuya
Kamışlıklar altında Ilgıt Ilgıt bir rüzgar
Hava ateş olsa da yaz altında bir bahar
Suların serinliği yansırken yüzünüze
Göksu'nun tebessümü bir buse özünüze
05.06.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Gün Doğmaya Yakındır
Uyanın ey insanlar! Gün doğmaya yakındır.
Mazlum coğrafyalardan çıkan son firakındır.
Yırtılan karagece dildeki dileklerle
Geliyor rahmani feyz gökteki meleklerle
Yeniden lider ülke ay yıldız sancaklarla
Cihan mefküremizle kırmızı ve aklarla
Uyanın ey insanlar! Gün doğmaya yakındır.
Attı kızıl şafaklar karanlığa akındır.
Yatmak zamanı değil uyanmak zamanıdır
Bu dava kutlu dava bir sevgi ormanıdır
Şafak attı gün doğdu hala uykuda mısın?
Miskinlik bir hastalık yine o duyguda mısın?
Uyanın ey insanlar! Gün doğmaya yakındır.
Sabır en büyük kuvvet nefsi kinden sakındır
30.10.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Gün Doğuyor Uzaktan
Gün doğuyor uzaktan kırılgan pencereme
Zaman bütün hattıyla yüklendi hançereme
Şafak gülüşlü bilge yol veriyor çevreme
Sararken şebnemleri sabahın engin kolu
Bir buse uzanıyor gölgelenmiş çehreme
Gün doğuyor uzaktan uzanan ovalara
Benimse gönlüm engin dalarım hülyalara
Siyah bir tanyerinden dumanlı yaylalara
Bir ümit yeşerirken en içli vadilerden
Hayal içinde hayal yarın ki dünyalara
Gün doğuyor uzaktan gölgem içinde saklı
Hasretin ellerinde vuslat bana yasaklı
Dağlara düşen gölge taraçalı tırnaklı
Bir orman düşünceyle unutur muyum seni?
Gözlerim ışıl ışıl başım ondan meraklı
Gün doğuyor uzaktan zamanı yara yara
Üşümüş yerlerde ki ümidi sara sara
Derin vadi içinde şelaledeki nara
Gönül bahçelerinden uzat bana bir şule
Olsun sevda meşalem güneşlerde gel ara
Gün doğuyor uzaktan bir adım seslenerek
Ümide perde açıp gönlümde hislenerek
Gökkuşağı şeklinde renklerle süslenerek
Sen oldukça ey sevdam! Ümidim var yarına
Çağ geçtikçe yaşarım aşkımla beslenerek
Gün doğuyor uzaktan bir adım seslenerek
13.09.2015
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Gün Kırmızı Karanfil
Günler deli bir ırmak aktıkça bir avare
Onu durdurmak için var mı dünyada çare?
Deniz gülüşlerine yokluğunu ekledim
Yıldızlar rıhtımında gelmeni çok bekledim
Ayrılık mukadderse kavuşmak hangi bahar?
Yüreğim yangın yeri dualarımsa rüzgâr
Cennet kokulu sevdam öteler ötesine
Gün kırmızı karanfil açar tekbir sesine
Aldanma vefasıza zaman verir dersini
İflah olmaz gönlünün sen yaparsan tersini
Firuze kubbelerin gün düşerken üstüne
Bir ulu çınar gibi yayıldım kaldım düne
Özgürlüğe adanış ağlarım için için
Barışa varmak için savaş çıkarmış niçin?
İnince kör gecenin perdesi yüreklere
Bir yalnızlık fısıldar lacivertten göklere
Sevda kokan bulutlar bir rahmete gebe mi?
Rengârenk gökkuşağı göklerde körebe mi?
Şehadet ışığıyla mor akşamın ateşi
Uyandı ölü gece şehit düştü kardeşi
İhanet çemberiyle zaman akar aynaya
Ağustos akşamında gökler akar dünyaya
Gecenin gül endamı sarar bütün uykumu
Gün kırmızı karanfil sana boyar ufkumu
03.08.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Gündüzüm Sen Gecem Sen
Araya yıl girse de,
Ben seni seviyorum.
Düşman bize gülse de,
Kıymetin biliyorum.
Gündüzüm sen, gecem sen,
Hayalim sen, hecem sen,
Ne kadar sevsem azdır.
Sızlanışım da nazdır.
Zülfün teli de sazdır.
Yakında geliyorum.
Gündüzüm sen, gecem sen,
Hayalim sen, hecem sen,
İstediğin bol olsun.
Kalbin sevgiyle dolsun.
Allah’a layık kulsun.
Mutluluk diliyorum.
Gündüzüm sen, gecem sen,
Hayalim sen, hecem sen,
Ah! Bu günlerde biter.
Hasretlik canda tüter.
Aşkım bülbüldür öter.
Yaşımı siliyorum.
Gündüzüm sen, gecem sen,
Hayalim sen, hecem sen,
22.11.1989
-ALİZELER(Doğudan, Batıdan, Ortadoğu’dan) Tarık Torun
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Güneş
Ayrım yapmadan herkesi kucaklar,
Onun ateşiyle yanar ocaklar,
Dünyamızı aydınlatan nur olup,
İnşallah yurdumuza akacaklar.
ALİZELER(Doğudan,Batıdan,Ortadoğu’dan)
25.11.2006
Tarık Torun
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Güneş Batmayan Ülke İngiltere
Avrupa ayakizi Atlas’ta İngiltere
Güneş batmayan ülke aydan güzel bin kere
Kurşuni göklerinde bir kuzgun kanadıyla
Tarihe nam salmıştır Britanya adıyla
Nazlı nazlı salınır Thames edasıyla
Birleşik Krallıktır en büyük adasıyla
Okyanusun sevgisi Golf Stream busesi
Aya serenat dizen gel-gitlerin aşk sesi
Buckingham Sarayıyla ihtişamın merkezi
Güneş batmayan ülke kucaklarken herkesi
Çayır çimen üstünde safkan İngiliz atı
Rüzgârla yarışı var şimşekten mi sürati?
Okyanusal iklimin karışık ormanları
Bulut düğün alayı körfezde dumanları
Bilim, teknik, sanayi ileri teknoloji
Uluslar arası dil pek çok kültür koleji
Mesafeleri aşan denizcilik armada
Arzı ağ gibi örmüş ulaşımdaki ada
Magna Carta’dan beri insan hakları önde
Güneş batmayan ülke pusulası her yönde
Kaledonya kanalı, farklı özellikleri
İskoçya tarihiyle doğal güzellikleri
Edinburg kaleleri Ortaçağ’ın damgası
Asırlar boyu sürmüş şövalyenin kavgası
Ulusal parklarıyla ünlü Galler ülkesi
Gresford’un Çanları, Cardiff saat kulesi
Kırmızı ejderhası Galler’in pırasası
Ünlü nergis çiçeği çayır çimen yaylası
Snowdon yüksek dağı hayran eder herkesi
Güneş batmayan ülke Cardiff Üniversitesi
Guinness World Records ilk çıkışı İrlanda’da
Göl ve nehirleriyle güzel ülke adada
Başkent Dublin düzlükte, Büyük Allen bataklık
Koyun kuzu otlayan geniş mera otlaklık
Anglo Saksonlar yurdu tarihin ihtişamı
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British Museum’da gel gör geçmiş yaşamı
Hyde Park’ta dök içini at bir nutuk göklere
Demokrasi özgürlük yayılsın yüreklere
Tüm güzelliklerini yazsın kalem bin kere
Güneş batmayan ülke dünyada İngiltere
18.01.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Güneş Doğu'dan Doğar
“ Cemil Meriç’in ruhuna ithaf olunur.”
Atmosfer bayram eder, tan atarken Doğu’dan,
Bin bir dua çıkar, Batı yatarken Doğu’dan,
Ufuklar şerha şerha, güneş Doğu’dan doğar.
Dilerse Rahman olan, kızıl zulmeti boğar.
Batı da uyanır, güneş batarken Doğu’dan,
Hintli ilmiyle, baharat satarken Doğu’dan,
Everest ilk önce, karlı güneşi seyreder.
Türkistan’da atlılar, kanatlanıp da gider.
Kuzey güney gamsız, emek çıkarken Doğu’dan,
Batı nefse mahkûm, nefis yıkarken Doğu’dan,
Semerkant, Buhara’ya göklerden nur akseder.
Yaratan’ın aşkıyla, semazenler raks eder,
Güneşler doğacak, Batı batarken Doğu’dan,
Tevhide yürekler, toplu atarken Doğu’dan,
Üzülme delikanlım! Güneş Doğu’dan doğar.
Hak dinin kökü burda, semadan rahmet yağar.
Âlemleri vareden, aşk verirken Doğu’dan,
Irak’ta kanlı güller, yeşerirken Doğu’dan,
Pamir platosunda, laleler şaha kalkar.
Kâbe’de kalp coşar, sonsuz Allah’a kalkar.
Mevlevi tarzıyla, dünya dönerken Doğu’dan,
Üzülme delikanlım! Nur inerken Doğu’dan,
Medeniyet ışığın, Anadolu’dan yakar.
Coşar Fırat’la Dicle, arzın kalbine akar.
Diriliş orduları, ruh içerken Doğu’dan,
Yeni güneşler doğar, sen geçerken Doğu’dan,
29.09.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Güneş Öper Temmuzda
Sararınca başaklar bir temmuz güneşiyle
Ateş dilli gündüzler buluşunca eşiyle
Nar yüzlü öğlen vakti kurutur gözyaşını
Güneş tatlandırırken yaz ile kış aşını
Temmuz ateşi sarar dağları ovaları
En tatlı telaş alır ısınan havaları
Güneş olmuş divane çatlayan topraklarda
Ormana inen güneş sarısı yapraklarda
Irmak ne kadar zayıf kuru çizgi halinde
Güneş öper temmuzda ince sular elinde
Boğucu bir atmosfer dolanır bulutlarla
Hiç batmayacak gibi sallanır umutlarla
En sıcak hayallerin bir ağaç gölgesinde
Güneş tüm renkleriyle akseder ensesinde
Yerinde duramazsın bir temmuz sıcağında
Buram buram duygular sımsıcacık çağında
Temmuzun yangınlar sararken etrafını
Sarı sobadır güneş andırır kor fırını
Tebessümlü bakışı en tatlı özleriyle
Güneş öper temmuzda o aydın gözleriyle
02.07.2014
Tarık Torun
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Güneş ve Çocuk
Çocuk baktı güneşe,
İçine doldu neşe.
Bu kadar ışık olmaz.
Hayret etti, bu işe.
Güneş sardı çocuğu,
Aydınlattı, boncuğu,
Ona neşe vererek,
Çok sevdi, yavrucuğu.
Sarmaş dolaş oldular.
Candan sırdaş oldular.
Çocuğun adı güneş,
Şimdi adaş oldular.
03.05.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Güneşi Tut Kaçmasın-Benim HikayemYarınlar belki yoktur, güneşi tut kaçmasın,
Umut uçan kuşların kanadıyla uçmasın...
Tarık Torun
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Güneşi Tut Kaçmasın
Sülün boylu kavaklar, dereye tempo tutar,
Ejderha iştahıyla körfez suları yutar,
Yarınlar belki yoktur, güneşi tut kaçmasın.
Umut, uçan kuşların kanadıyla uçmasın.
Aynada batan gölge aksi dağlara vurur.
Tevhit yıldızlarının şavkı beyninde durur.
Gök yorganı altında güneşi tut yatmasın.
Coşkun akan nehirler deltaya kin katmasın.
Geceyi yırtan şafak sabaha buse atar.
Afrika’da savanın gönlünde aslan yatar.
Seraplar belki vardır, güneşi tut gitmesin.
Firak getiren tren düdüğüyle ötmesin.
Gökte kızgın sobanın narı kalbini yakar.
Hüzün tarlalarından mavi gözyaşı akar.
Zamanı bulmak için güneşi tut batmasın.
Yörünge kavşağında gelip sana çatmasın.
Asya’nın çöllerinde bulutlar özlem kokar.
Bir Uygur’un kalbinde hürriyet yokuş çıkar.
Everest’in başında güneşi tut düşmesin.
Şatt-ül Arap ağlayıp yatağını deşmesin.
28.08.2009
Tarık Torun
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Güneşi Uyandıranların Türküsü
Altın renkli şafaklar gün doğumuna namzet
Ağır uykularında kor kırmızı yürekler
Bulutlar çakmak çakmak bu da ona işaret
Arzu yıldızdan ulvi arzuya erdem ekler
Güneşi uyandırmak işte budur hareket
Kara gece içinde geceyi gündüz bekler
Özlemin perçemleri alınlarda hararet
Güneşi uyandırmak doğan güne maharet
Sessizliğin sedası çınlar öyle yerlerde,
Özgürlüğün umudu şerha şerha açınca,
Göverip duran gökler deruni içerlerde,
Direniş ateşiyle ak yıldızlar saçınca,
Aşılsın mesafeler, tükensin kederlerde
Dünyaya farklı bakış âlemlere uçunca
Şüheda bayrağıyla şahadet içerlerde
Güneşi uyandırmak hedef böyle yerlerde
Ufukları yararak güneş nurlu şuleyle
Karadağın ardından yükselir mızrak mızak
Al ufuktan ovalar üstünde gönül eyle
Gümüş kemer dereler vadileri sararak
Rüzgârın fısıltısı dolanıyor neşeyle
Garip bülbülü dinle şarkılar haykırarak
Bir aşkın girdabında gülistana kul eyle
Güneşi uyandırmak dikenleri gül eyle,
Gün ışığının raksı yansırken yeryüzüne,
Kanatlarıyla yere rüzgârın kükreyişi
Gül dalında titreyiş dalga dalga özüne
Umut dağının ardı sevdayla bekleyişi
Azmin sabırdan eli elbet yansır yüzüne
Hüzünlenmiş duygunun yıla yıl ekleyişi
Her dem yeni ufuklar açılır mı hüzüne?
Güneşi uyandırmak ateş-i aşk közüne.
Güneşi uyandıran yiğitlerin türküsü
Yazılır yüreklere meşale umutlarla
Çelik bakışlı umut kartalların süngüsü
Kanatların altında özgürlük bulutlarla
Geçse de meçhul zaman asırların döngüsü
Özgürlük türküleri yazılır hudutlarla
Umuttan doğan güneş özgürlüklerin süsü
Güneşi uyandıran yiğitlerin türküsü…
16.09.2011
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Güneşin Çocukları
Güneşin çocukları bir sevdayla yayılsın
İmanı aşkla bilip vatan coğrafyasına
Gümüş renkli nehirler o sevdaya bayılsın
Cennet mekân değeri örülsün rüyasına
Gecenin endamıyla öt cırcır böcekleri
Bir huşu yayılırken uçsuz bucaksız mekân
Baharı müjdeleyen umudun çiçekleri
Dağların zirveleri olur ruhuna hayran
Mevla’nın hikmetiyle kalbin olsun mutmain
Duanın gözyaşıyla tüm kirlerden arınma
Yoluna engel olsa ne yazar hangi hain?
İştiyak rüzgârıyla göklerinde barınma
Deniz maviye püskürt umudun yollarını
Toprak güzel tavında o nemli gözlerinde
Bir sevdanın özüyle aç güzel kollarını
Güneşin çocukları umutlar gözlerinde
28.08.2015
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Güneydoğu Anadolu
Fırat’la Dicle nazlı nazlı akar.
Nemrut tepelerden zalimce bakar.
Şahinbey fransıza kurşunu çakar.
Musul Kerkük bizde yok bizi yakar.
Tütünün diyarıdır Adıyaman,
Petrolün yatağıdır güzel Batman,
İlk üniversite kurulan Harran,
Dertlere dermandır Halil ül rahman,
Urfa İbrahim peygamberin yurdu.
Antep Fransızlara karşı oldu ordu,
Şehit kâmil, Şahinbey tokatı vurdu.
Canı istemese bile düşman durdu.
Meşhurdur Mardin’in dar yokuşları,
Volkaniktir Karaca dağın taşları,
Zengin sofralıdır bölgenin aşları,
Neslinin sonudur kelaynak kuşları,
Şanlıurfa peygamberler diyarıdır.
Antep fıstığı Antep’in varıdır.
Yazın bölgenin her tarafı sarıdır.
Önemli ova Ceylanpınar’ıdır.
Fırat ve Dicle önemli ırmaktır.
Sınırları Suriye ve Irak’tır.
GAP’ın önemini bilmeyen ahmaktır.
İnsanı cin gibi gözleri çakmaktır.
Diyarbakır karpuzunun eşi tektir.
Kilis'in insanının gözü toktur.
Urfa da ceylan gezer bakışı oktur.
Zeugma’nın dünyada benzeri yoktur.
20.12.2006
ALİZELER
- Doğudan Batıdan Ortadoğu’dan Tarık Torun
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Günler Hırsızdır
Günler değirmen taşı gibi dönüp zamanımı çaldılar.
Saçlarım dağların zirvesindeki karın rengini aldılar.
10.11.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Günün Sonunda Arzu
Gün batar ağır ağır özlem altında ufuk,
Gecenin kanatları bakışlarında buruk
Hayalin gölgeleri akseder sokaklara
Karanlık büyülenir sense gizeme konuk,
Işığı yırtan gece ruh ürperir gökyüzü,
Zifiri gözlerinde dolunayın nur yüzü,
Bakışların doğurur müebbet mahkûmiyet,
Meydanlara dökülür karasevdanın özü,
Efkârın duman duman kıvrılırken fezaya
Bir girdabın içinde umut döner ezaya,
Hakikatin urganı bağlamış yollarını
Mehtabı perde perde açılır dolunaya,
Mor salkımlı hüzünler yüreğin bahçesinde
Gamzedeli geceler sevdanın pençesinde,
Her gidişin dönüşü hasrete pusula mı?
Yüreğinin izleri yankılanan sesinde,
Yokluğun uzaklardan fısıldar dudağına,
Geceler subha kadar uyanır odağında,
Gözlerin ışık yaksın sabahın şafağında,
Yeni umutlar doğar seherin her dağında
06.06.2013
Tarık Torun
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Gürleyen Şelaleler
Gürleyen şelaleler bir yürek patlaması
Çağ ötesini görmek ufuktan atlaması
Kabına sığmayarak kendinden fırlaması
Aksiyon içerenler elinde filaması
Yürek yangınlarından aya düşer haleler
Köpük köpük açarken berrak suda laleler
Dağ ötesine vermek gürleyen şelaleler
18.11.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Gürültüsüz Beste
Ölüm dünyadaki sesin gürültüsüz bestesidir.
Ebediyete uzanan Azrail’in ilk sesidir.
Geçici alemin arzda kalacak son nefesidir.
Ölüm ağıtlı acının acımasız güftesidir.
10.01.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Güven
Şüphenin panzehiri inanıp güvenmektir
Yaraların dermanı sadakat ve emektir
Güven her şeyin başı ilişkinin temeli
Dürüstlük ekseninde uzanır sağlam eli
Mutluluğun şifresi vicdanın aynasıdır
Güven zor bir duygudur olanlar en hasıdır
Karakterli insanın ayrılmaz ilkesidir
Sağlam dostluklar için doğruluğun sesidir
Güven cana benzerdir çıkınca geri gelmez
Güvensizlik ne kötü ömrünce yüzün gülmez
Önce kendine güven sonra herkesi bir bil
Herkeste bir vicdan var en güzeli tatlı dil
İhanet etmeyene güvenmek ne güzeldir
Sadıklar kervanında bulunmaksa özeldir
Aşkın temelinde var güvenmek çağlayanı
Kalpten kalbe yol olan sevdayla bağlayanı
Güvensizlik şüpheyse güven en güzel hazdır
Mutlu yaşam iksiri sadıklarla niyazdır
28.07.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Güz
Geceler uzayınca gündüzler telaşlandı
Aydınlıklar azaldı günler hızlı yaşlandı
Her yaprak sarı bayrak hüzünle parçalandı
Rengi sararan güneş bulutlara yaslandı
Göklerin öfkesinden göçmen kuşlar saklandı
Yemiş yüklü bahçeler güneşe yasaklandı
Durgun akan nehirler temizlenip paklandı
Güneş küsmüşe benzer insanlar meraklandı
Bir hasretin elinde hazan mevsimi yandı
Geceler uzayınca gündüzler seni andı.
19.01.2016
Tarık Torun
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Güzel Atlar Ülkesi
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img265.imageshack.us/img265/451/1202587744115kapadokyaim0.jpg'
border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img265/1202587744115kapadokyaim0.jpg/1/'><img
src='http://img265.imageshack.us/img265/1202587744115kapadokyaim0.jpg/1/w428
.png' border='0'></a>
Bismillah la yoluma, Ihlara’dan başlarım.
Kaynağı volkan olan, şekil alır taşlarım.
Aman Allah’ım aman! İnanç kayayı delmiş.
Ne kadar çok kilise, kim gidip kimler gelmiş.
Zalimlerin zulmünden, Hristiyan saklanmış.
Melendiz’in suyuyla, yıkanıp da aklanmış.
Kaymaklı, Derinkuyu, yeraltında şehirler,
İnancı korumaya, ince ince fikirler,
Dünyada benzeri yok, güzel atlar ülkesi,
Mutluluktan dört köşe turistlerin neşesi.
İnsan inancı için, taşlara ferman okur.
Gel de gör burda kızlar ne güzel kilim dokur.
Damat İbrahim Paşa da Nevşehir’i kurmuş.
Han, hamam, camiler, şehire mührünü vurmuş.
Patates ve elma burda bir numara olmuş,
Eskiden beri insanının gözü pek bolmuş.
İnanç hoşgörü iklimi burda huzur bulmuş.
Peribacalarının içi güvercin dolmuş.
Görmezsen yazık olur, güzel atlar ülkesi,
Kapadokya kekik kokar, herkesin nefesi.
Tadına doyum olmaz, Göreme Milli Parkı,
Kırkikindilerle yıkan, söylersin şarkı.
Peribacalarının arasında gezersin.
Hayal ikliminde başka âlemde yüzersin.
Peri bacalarının içi; ev, otel olmuş.
Sakin hayat sürmekle insan huzuru bulmuş.
Kapadokya diyarı, Zelve’de çiçek sarı.
Eser Ürgüp rüzgârı, doyum olmaz baharı.
Tarih, kültür, coğrafya, güzel atlar ülkesi.
Güvercinlerin sesi, semada şarkı sesi.
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Ürgüp Kapadokya’nın ışık saçan yıldızı.
Turistin hayalini süsleyen peri kızı.
Ürgüp’ten balonla Kapadokya’yı seyreyle,
Al sana cennet köşesi, bak gönlünü eyle.
Asmalı konaklarda etnografya yaşarsın.
Çıkarsın kalesine tarihleri aşarsın.
Bakarsın kayalara, Rabbin kudretine şaşarsın.
Baharda seher yeli, çiçeklerle coşarsın.
Kanatlanıp uçarsın, güzel atlar ülkesi,
Kavakların gölgesi, volkaniktir bölgesi.
Salınarak gezersin Ürgüp’ün yollarında.
Bal şerbetine döner, üzümler dallarında.
Ürgüp’te mis gibi üzüm şırası içersin.
Ürgüp’te bağ bozumunda çok şeyler biçersin.
‘’Şen Olasın Ürgüp’’ diye türküyü söylersin.
Dünyanın nimeti bu başkasını neylersin.
Ürgüp’ün gecelerinde mehtaba bakarsın,
Aşık olup tabiata gönlünü yakarsın,
Taşa aksetmiş sanat, güzel atlar ülkesi.
Devleşir gözünde, peri bacası gölgesi.
Avanos’ta güveçte kuru fasulye yersin.
Yalnız miden değil gözlerin bayrama ersin.
Kızılırmak’ın kil alüvyonu çanaklaşır.
Avanos’um el sanatlarında bayraklaşır.
Avanos’ta sanatı yaşayarak görürsün,
Kızılırmak yanında ihtişamla yürüsün.
Selamlar yüce insan Hacı Bektaşi Veli,
Horasan ereni Anadolu’nun temeli.
Toprağı altın gibi, güzel atlar ülkesi,
Kapadokya’da gizli tarihin bilmecesi,
‘’İncinsen de incitme’’ diyen harika insan.
Kapadokya’da her şey tarih, coğrafya, irfan.
Kapadokya’yı gezip görüp mutlu olalım.
Hacı Bektaş gibi kul sevgisiyle dolalım.
Rabbime binlerce hamd, güzel atlar ülkesi.
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Tarih, coğrafya, vatan, din, insanın ilkesi.
24.08.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Güzel Kızım Bir Tanem
Ay benim güzel kızım,
Bana güç veren hızım,
Tatlı dilli hoş nazım,
Güzel kızım bir tanem,
Özel kızım bin tanem,
Şirin yüzlü hoş bakışlım,
Elvan elvan nakışlım,
Sevgi seline akışlım,
Gözüm kızım bir tanem,
Özüm kızım bin tanem,
Tatlı dillim bal kızım,
Pembe pembe al kızım,
Gel benimle kal kızım,
Canım kızım bir tanem,
Kanım kızım bin tanem,
Hiç ağlama gül kızım,
Gözyaşını sil kızım,
Sevgimi de bil kızım,
Bülbül kızım bir tanem,
Sümbül kızım bin tanem,
Güzel kızım nar tanem,
İnci mercan var tanem,
Sensiz dünya dar tanem,
Dilli kızım bir tanem,
Çilli kızım bin tanem,
Açık sözlü kara kızım,
Melek yüzlü kara kızım,
Enğin özlü kara kızım
,
Kara kızım bir tanem,
Ara kızım bin tanem,
25.05.1998
Tarık Torun
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Güzelim
Seher yeli serinden,
Kuşlar öter derinden,
Benim tatlı güzelim,
Duyar mı ki, yerinden?
Ağaç nazlı sallanır.
Çiçekleri ballanır.
Bakışlarım ok gibi,
Sana doğru yollanır.
Bağlarda açar güller,
Aramızdadır eller,
Güzelim gülüşüne,
Coşar bu tatlı diller,
Kara göz oynar kaşın,
Gelde kalbime taşın.
Üzülme ey güzelim,
Boşa akmasın yaşın.
Güzelim öyle bakma.
Sakın kafayı takma.
Sürekli uzak durup,
Üzüp kalbimi yakma.
Güzelim öyle durma.
Boşa hayaller kurma.
Yoluna can veririm,
Sakın sırtımdan vurma.
20.02.2007
--AŞKIN COĞRAFYASI-“Mekândan Kalbe”
Tarık Torun
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Güzin-i Beşer
Salât ve selam sana, ey nur-u dilara!
Hicranın aleviyle, vuslat hangi bahara?
Özlemin kalbimizde, dalga dalga yayılır.
Sensiz geçen saniye, yıl hükmünde sayılır.
Gün geçtikçe hicranın, sarar bütün bağrımı,
Hicaz’a uçan kuşlar, alın benim çağrımı,
Toprağına yüz sürmek, bu yangına çare mi?
Şiirler, rayihalar, derdime biçare mi?
Gözyaşlarım karışsın, sana esen rüzgâra,
Ey Allah’ın nebisi, hasretin döndü nara.
Yağmurun titrettiği, gönüle iştiyaksın.
Firakının özlemi, yaksın kalbimi yaksın.
Seyyid-i kâinatsın, Mevla’dan hidayetsin.
Üsvei hasenesin, âlemlere rahmetsin.
Aşk goncasının gülü, gönüllere huzursun.
Aşkının meftunuyuz, aşkın kalplere vursun.
Billurdan imbikleşmiş, pırlantadan berraksın.
Sana susarcasına, aksın mecralar aksın.
Sabahın şebnemleri, yoluna taç bıraksın.
Ey Allah’ın habibi, nurdan daha parlaksın.
Güllerin efendisi, gülden daha güzelsin.
Sen güzin-i beşersin, özelden de özelsin.
Sevda mevsimlerinin, en güzel iklimisin.
Kâinat kitabının, uhrevi dilimisin.
Ruhumuzu dirilten, diriliş iksirisin.
Ölümsüzlük iksiri, diriden de dirisin.
Tarihin aynasında, zamanın zamanısın.
Akide lehçesinde, ikrarın imanısın.
Kurtuluş formülüyle, bize uzanan elsin.
Ey Allah’ın resulü, tebliğle mükemmelsin.
Ruhlarımız pervane, dönsün aşkınla dönsün.
Aşkınla gül olalım, nefsi emmare sönsün.
Sen mazimiz atimiz, yaşanılan bugünsün.
Ümitli baharımız, istikbale bürünsün.
Aydınlatan ışığın, yıldızlardan görünsün.
Meşalen içimizde, aşk odunla yürünsün.
Hakikat bahçesinde, çiğdem, çiçek, sümbülsün.
Rumuzunu taşıyan, en nadide bir gülsün.
Kararan ufuklara, aysın, güneşsin, yönsün.
Ey Allah’ın cananı, bütün canlara önsün.
Dolunay imrenirken, güneş parlar gözünle,
Şefaat pınarları, kaynak alır özünle,
Bir Bedir yükselir ki, diriliş yeryüzünden.
Gece ihtişamındır, merhamet gündüzünden.
Hendek zafere namzet, senin barış düzünle,
Uhut şahadet kokar, buruklaşan hüzünle,
İnci, mercan muştular, değer alır denizinden.
Kıtmir gibi yürüsek, iz bırakan izinden.
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Harikulade sünnet, hadis olur sözünle,
Ey Allah’ın rahmeti, rahmet iner yüzünle.
Bahira’nın muştusu, gelecek zamanlara,
Yesrip’te mayalanmış, sarsılmaz ihvanlara,
Mirat-ı mücellasın, ebruli akşamlara,
Elesten berzaha dek, vahdetli yaşamlara,
Hıra atmosferine, ihlâsın yansıması,
Yeryüzüne aksetmiş, meleklerin siması,
Mirac-ı muallâsın, yükselirken göklere,
Tevhidi süreyyasın, karanlık yüreklere,
Adını anan yerler, döner hoş mekânlara,
Ey Allah’ın ihsanı, lütufsun insanlara.
Ufuk açan peygamber, varlığın tek gayesi,
Gerçek insani kâmil, ahlakın numunesi,
Sevdanın ateşini kalbimize koyana,
Hamt seni gönderene, kurbanız Yaratan’a,
Masumların masumu, faziletin kendisi,
Medeniyet banisi, nebiler efendisi,
Rayiha-i Tayyibe, gizemli güzel çiçek,
Efendim! Gönlümüze, yazılmış adın gerçek,
Hicret sarhoşlarıyız, aşkımızın badesi.
Ey Allah’ın serveri, insanlık abidesi.
Seni anlatmak için, kifayetsiz sözlerim.
Hicranın hülyasında, vuslatını özlerim.
“Lev Lak” diyerek döner gökler içinde gökler.
Yoluna feda olsun, aşkla atan yürekler.
Yılların özlemiyle, özledik seni nebi.
Nebilerin nebisi, Hıra’dan döner gibi.
Her harfim değer alır, sana tahsis olunca.
Gönül mutmain olur, gönülün gülü gonca.
Aşkın alevi artar, nara döner közlerim.
Ey Allah’ın elçisi, sana kurban gözlerim.
Dorukların doruğu, metanet numunesi,
Çağları delip gelir, bize Veda Hutbesi.
Susadıkça susarız, âlemler sana hasret.
Özledikçe özleriz, sen âlemlere rahmet.
İnsanlığın yüz akı, şefaatçi ümmete.
Sana tabi olanlar, nail olur nimete.
Efendiler efendisi, yoluna canlar feda.
Aşkının umanında, bu fakir olur şeyda.
Üstün ahlak timsali, Yaratan’ın gözdesi.
Ey Allah’ın emini, Kuran’ın mucizesi,
Uyan artık Müslüman! Muhammet ümmetisin.
Kutlu dava elçisi Allah’ın hikmetisin.
Bütün selamlar sana, ey gönüllere sultan.
Asr-ı saadet izi, sana açılan zaman.
Bütün ümitler sana, aşkımızın nüvesi.
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Dertlilerin dermanı, derdimizin çaresi,
Bütün sevdalar sana, canımızın cananı.
Ey kalplerin güneşi, nurun kaplar mekânı.
Rabbimizin Mahmut’u, Muhammet, Ahmet’isin.
Ey Allah’ın resulü, sen dareyn rahmetisin.
26.03.2010
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyat & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Hadi Be!
Şirkin adını şiir koy, pek şairmiş hadi be!
Saçma sapan palavra sık, tek şiirmiş hadi be!
Düşünceye tehammülü yok yazar imiş hadi be!
Kör bir perspektif aydınlık tek nazar imiş hadi be!
09.02.2008
Tarık Torun
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Hakiki Şair
Tefekkür âleminde geçirir her demini
Ezeli vuslatıyla yoğurur matemini
Kur’an’ın gölgesinde ilhamı ayet ayet
Bilir ki feraseti Rabbinden rahmet rahmet
Aşkullah’a sevdalı tevhit kokan hür sesi
Vicdanın hissiyatı Allah diyen nefesi
Karadağlar yürürken iman heyecanından
Ahenkli mısra çıkar ruh üfleyen canından
Adamış hayatını bir inanç ülkesine
Mahşeri vicdanıyla beşeriyet sesine
Bir gönül hasretiyle mısra mısra eserken
Hakkın hür sesi olup çınlamakta en erken
Allah’a giden yolda kalemi haktan yana
O sevdanın elinde duygusu yana yana
Şair Rabbini arar en hisli dizelerde
Sabaha selam sunar lacivert gecelerde
O bir kalp ustasıdır kırık kalp diyarında
Ahenk, üslup ve duygu hazine ayarında
Uyanış destanını hayatıyla yaşayan
Kutlu dava neferi emaneti taşıyan
Kalbin zümrüt tepesi hislerin ahenginde
Güneşin huzmeleri garip şair renginde
03.05.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Hakkari Dağları'nda Kanarken Ters laleler
Lapa lapa kar yağar kanarken ters laleler
Hakkâri Dağları’nda aya buse haleler
Lapa lapa kar yağar kışın Zap boylarında
İlahi kudret ile nazenin soylarında
Ey dağların ervahı! Beklenti bahara mı?
Her karakışın sonu gül kokan rüzgâra mı?
Hakkâri Dağları’nda kanarken ters laleler
Göklerden beyaz nimet iner Cilo Dağı’na
Hakkâri sevdasında yarınların çağına
Yarını bekleyen çocuk biterken ters laleler
Umut yüklenen ufkun kırılsın mesafeler
Uzanan kör vadiler üstünde mavi gökler
Zap boylarının ucu sevda sevda yürekler
Hakkâri Dağları’nda kanarken ters laleler
Her karakışın sonu burda baharı bekler
Buzul Dağları ardı elvan elvan çiçekler
Asurîlerden beri ah! Ağlayan ters lale
Yükselen engin dağlar uzarken halden hale
Baharın müjdecisi sabrın soğuktan eli
Vatanın can parçası o dağların güzeli
Hakkâri Dağları’nda kanarken ters laleler
Bir masal ülkesinde o sümbüllü dağların
Gün doğar ihtişamla zirvesi otağların
Ateş ateş yükselen her yiğidin gönlünde
Set vurur kara dağlar uçar gider ömründe
Endemik floralı koyun kuzu meleşir
O dağların sırtında güneş aşkla güreşir
Lapa lapa kar yağar kanarken ters laleler
Hakkâri Dağları’nda kanarken ters laleler
27.11.2014
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK-ANKARA
Tarık Torun
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Hal Coğrafyası Gözler
Esrik yaralar açan bal renkli bulutlardan
Bir rüzgâr ürpermesi seninle umutlardan
Kaç renkli şatafatlar hüznün arifesinden
Çatlamış nar kabuğu kızıl açan esinden
Bir hayale kurgulu buğday sarısı başak
Her mahşer şafağı mı gözlerindeki mızrak?
Sarı sıcak bozkırda yalnızlığı kuşların
Kaç karanfil akşamlı duyguda yokuşların
Şiraze yitik zaman duyguların berzahı
Bahar yeşili gözler hangi güzelin ahı?
Hal coğrafyası gözler vadinin kutusunda
Endamı engin nehir menderes uykusunda
Nazarı güneş olan gölgesi bir hakikat
Erdem yüklü öteler ulaşmaksa kat be kat
Masum bir dalgınlıktan bağışla beni Mevla’m
Gözyaşı sarmalında sana uzanan sevdam
Istırap döngüsünde aya uluyan çakal
Ömrün somut delili beyazlaşan her sakal
Kalbimin bir parçası yansırken kara taşa
Merhamet mizanında duygu başlar telaşa
Bakışı hal dilinde kelime açan sıcak
Bir tanıdık misali dosta açılan kucak
Dokun bak toprağa hal coğrafyası gözler
Bir içli name gibi sevda içeren sözler
05.08.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Halep Ordaysa
Eğer Halep ordaysa sen nerdesin ey insan?
Öyle sırtını dönmek olur mu böyle vicdan?
Beş yıldızlı otelde nutuk atmakla olmaz
Entel dantel tavrınla yana yatmakla olmaz
Eğer Halep ordaysa sen nerdesin Müslüman?
Bölünmüşsün mezhebe acaba nasıl iman?
Hala ikiliktesin tevhide girebilsen
Bu oyun büyük oyun uyanıp görebilsen
Eğer Halep ordaysa arşını mı beklersin?
Neme lazım halinle zalimi desteklersin
Sen kardeşinle uğraş kafirler yol almakta
Senin kaybettiğini onlar alıp bulmakta
Eğer Halep ordaysa sen nerdesin ey dünya?
Galiba Müslümana dünyada hayat rüya
10.12.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Hasret Vefa Arası
Sizi andık ey dostlar! Bir gönül bahçesinde
Huzur iklimleriyle yağan kar ensesinde
Yâd ettik anıları şair bülbül sesinde
Rüzgârla selam saldık göklerin nefesinde
Menfaatsiz dostluklar bir ömürle bitmez ki
İnsan toplumsal varlık sevgi ve dayanışma
Bir muhabbet tadıyla ona ömür yetmez ki
Kalpleri birleştirip gerisine karışma
Rızaya uygun vefa her daim gönüllerde
Beşer hayatı yaşar o güzel duygularla
Bir tebessüm bir anış tat olursa dillerde
Anlam katılan hayat o güzel sorgularla
Andık dua aşkıyla geçen güzel günleri
Unutmadık ey dostlar! Zamanın çehresini
Ne güzel yaşamıştık sizle giden dünleri
İsteyene vermiştik huzurun çaresini
Her hasretin vuslatı kavuşmaktır uhrevi
Samimiyet testinde mahrem onun sorgusu
Beşer ruhuna dingin belki ondan münzevi
Nostalji denen vefa işte hicran vurgusu
10.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Hasrete Gül Bağladım
Hasretinle zamanda iğneyle kuyu kazdım.
Firkatin özlemiyle canımla şiir yazdım.
Halimi anlamayan halsizden hale kaçtım.
Uzayan gecelerde sırrımı aya açtım
Yıldızlar şahidimdir sana nasıl ağladım.
Belki duyarsın diye hasrete gül bağladım.
Hasretinle mekânda Eyüp Sabrı bekledim.
Dağlar, taşlar kaldırmaz yüreğime yükledim.
Ey beklenen zalim yar bu canı sürükledim.
Gönlümü saran aşkı hicranla körükledim.
Zamanın eleğinde hüzünleri pakladım.
Gelirsin diye aşkı senin için sakladım.
Hasretinle gökteki kuşlarla haber saldım.
Yıllarım asırlanmış ben mazide mi kaldım?
Hayal iklimlerinden bir buket özlem aldım.
Bırakın beni bana ben hülyalara daldım.
Çileyle pişmeliyim henüz hasretten kaldım.
Hasret yemiş bülbülüm dilim dönmez ki laldım.
Hasretinle yerdeki mahlûkatla dertleştim.
Yolunu beklemekten heykel oldum sertleştim.
Yine de yol beklerim mahşer olur müddetim.
Bekledikçe artmakta hasretinle şiddetim.
Ben beklerim yeter ki aşk olsun şikâyetim.
Hasretinle olsam da öksüz garip ve yetim.
01.09.2008
Taha Tarık TORUN
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana,Bana,Ona'
Tarık Torun
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Hava
HAVA
I
Bir an seni almazsak nice olur halimiz
Sararır gül benzimiz durur tatlı dilimiz
Oksijenin solunum için olmazsa olmaz
Bitki ve hayvan için yeri hiç doldurulmaz
Karbondioksit bitki için bulunmaz nimet
Fotosentez içinde bulunur bin bir hikmet
Tertemiz bir çevrede hava gibisi yoktur
İçinde yaşam için çeşitli gazlar çoktur
II
Dünyada en ucuz şey herkesin ortak malı
İtina göstererek sağlık için korumalı
Havada aşk kokusu yayılır rüzgâr ile
Gonca gonca açılır dirilen bahar ile
Havalanır deli gönül bir turna kanadıyla
Bazen dağlar başında eser onun adıyla
Yağmur gözlü havalar pırıl pırıl göklere
Toprak kokan rüzgârda aşk aşılar yüreklere
III
…
15.07.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarık Torun
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& Coğrafya

Haya
Anadan uryanlığa,masmavi gökyüzü kızardı,
Utanıp haya edip yemyeşil ormanlar bozardı.
24.07.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Hayali Engin Çocuk
Hayali engin çocuk
Deden dağları deldi,
İstikbalin evladı
Bu yurdu sana verdi
Unutma güzel yavrum!
O dünyaya bedeldi
Dağları deleceksin,
Göklerde uçacaksın
Artık şahlanacaksın
Bak sıra sana geldi.
...
04.05.2014
Tarık Torun
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Hayalimdeki Çevre
1
Huzur içinde çevre insana bir can verir
Pırıl pırıl sabahlar yaşamağa kan verir
Gülen asude yüzler sevdaya imkân verir
Hayalimdeki çevre
Göklerde bulut bulut
Yaşanacak her evre
Kalbinde varsa umut
2
Hâkim olsun mekâna karşılıklı anlayış
Her mevsimi bahardan yazdan farksız karakış
Sevgiler burcu burcu gülistanda kavrayış
Renk içindeki renkler
Hiç solmasın mekândan
Çalışmağa ahenkler
Kaybolmasın insandan
3
Kokusu yaylaların yayılsın asumana
Misk-i amber şeklinde karışarak dumana
Dağların çiçekleri dönsün ıtır reyhana
Güneş sarıdan güzel
Ormanın yamacında
Dereler sevdadan el
Ovaların tacında
4
Bir çoban çeşmesinden akarken berrak sular
Anadolu köyünde sarar seni duygular
Yaylanın rüzgârında cennetteki uykular
Seccaden topraklardan
Ruhundaki dualar
Sevincin yapraklardan
Şiirler, şuaralar
5
Temiz çevre sağlıklı yaşamanın ilkesi
Çiçeklerin gülüşü dallarda kuşun sesi
Doğal hayat içinde bulutların busesi
Kirlenmemiş bir doğa
Ömre ömür eklerken
İşte özlenen dünya
Yarınları beklerken
6
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Güneş aydınlığında sevdadan meşaleler
Gülüşün dolunayca yıldızlardan şuleler
Lacivert gecelerde ayda güzel haleler
Sağlıklı yaşam için
Olmalı temiz çevre
Kana kana su için
Yaşamdaki her devre
7
Gecenin kollarında tertemiz çevre yatar
Ruh iklimi altında hayata anlam katar
Yaşayan her varlığın içinde coşku atar
Çevre bizim aynamız
Ne varsa o aks eder
Temiz olsun dünyamız
Her şey düzenli gider
8
Bir yer düşünüyorum yarınlar için dostlar!
Hakkı hakkına razı dost düşmanla el ele
Tertemiz bir çevrede sararmasın umutlar
Hayalimdeki çevre
Demet demet gonca gül
Yaşamdaki her devre
O güle âşık bülbül
05.06.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Hayattan Kesitler
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img363.imageshack.us/img363/5322/raftingfotograflari9bbb2.jpg'
border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img363/raftingfotograflari9bbb2.jpg/1/'><img
src='http://img363.imageshack.us/img363/raftingfotograflari9bbb2.jpg/1/w393.png'
border='0'></a>
Azgın sular misali hayat hızlı akıyor.
Önüne dağlar çıksa yarıp yere yıkıyor.
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img223.imageshack.us/img223/6854/1d45f102fe9d96c1783b2eaqv1.jpg'
border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img223/1d45f102fe9d96c1783b2eaqv1.jpg/1/'><img
src='http://img223.imageshack.us/img223/1d45f102fe9d96c1783b2eaqv1.jpg/1/w447
.png' border='0'></a>
Mazlumların feryadı semalara çıkıyor.
Gamsız olmuş insanlar duymaz kulak tıkıyor.
Sokakta ölse baba oğlu saf saf bakıyor.
Şan, şöhret, şehvet hissi nice ocak yakıyor.
Hayat olmuş canavar gırtlakları sıkıyor.
Peşinden koşa koşa âdemoğlu bıkıyor.
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img249.imageshack.us/img249/4646/azgncr5.png' border='0' alt='Image
Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img249/azgncr5.png/1/'><img
src='http://img249.imageshack.us/img249/azgncr5.png/1/w450.png'
border='0'></a>
Sisli, puslu havanın karanlıktır, gecesi.
Karla, buzla kaplıdır, mor dağların yücesi.
İstikametsiz rüzgâr döner her türlü yöne,
Miskin ve tembel olan öğlende başlar güne.
Dedikoducu insan kafayı karıştırır.
Sineği fil yaparak onunla yarıştırır.
Hayatın kesitinde asla tesadüf yoktur.
Kaderin çizgisinde tevafuklar pek çoktur.
Hayatta kalmak için sınavlar içindeyiz.
Rızık aramak için hem Maçin hem Çin’deyiz.
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img249.imageshack.us/img249/5690/124tw8.png' border='0' alt='Image
Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img249/124tw8.png/1/'><img
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

src='http://img249.imageshack.us/img249/124tw8.png/1/w500.png' border='0'></a>
Gün olur neşe dolar kıpır kıpır içimiz.
Gün olur hüzün kaplar, manasız ne biçimiz.
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img223.imageshack.us/img223/4296/nisan0307hu3.jpg' border='0'
alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img223/nisan0307hu3.jpg/1/'><img
src='http://img223.imageshack.us/img223/nisan0307hu3.jpg/1/w450.png'
border='0'></a>
Eskilerde aslanın ağzında imiş ekmek,
Şimdilerde aslanın ağzında olma yemek.
Hayat zorlu olsa da yaşamak için değer.
Kadere inanırsan o sana boyun eğer.
Onun kulu olmazsan bu hayat neye yarar.
Zalimin zalimliği kendine verir zarar.
Mevlam hayrı ve şerri bizler için yaratmış.
Hayata karşı bizi iradeyle donatmış.
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img249.imageshack.us/img249/1446/sahsiyete20koyfu4.jpg' border='0'
alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img249/sahsiyete20koyfu4.jpg/1/'><img
src='http://img249.imageshack.us/img249/sahsiyete20koyfu4.jpg/1/w900.png'
border='0'></a>
09.10.2008
Taha Tarık TORUN
AY AKAR ÂŞIKLARIN AŞKINA
“Yeraltından, Yerüstünden”
Tarık Torun
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Haydi
Sabah erken olanda,
Gün bacaya dolanda,
Dağlar taşlar haykırıp,
Aşkım seni bulanda
Haydi, güzelim haydi
Haydi, gezelim haydi
Aşka gelip coşanda
Dere tepe aşanda,
Şu benim deli gönlüm,
Sana doğru koşanda
Haydi, güzelim haydi
Haydi, gezelim haydi
Bir başıma kalanda
Aşk kapımı çalanda
Ben ne yaparım canım
Aşkın beni alanda
Haydi, güzelim haydi
Haydi, gezelim haydi
Aşk kalbime inende
Bu fırtına dinende
Dertler üst üste gelip
Şu sırtıma binende
Haydi, güzelim haydi
Haydi, gezelim haydi
Dünya terse dönende
Aşk ateşi sönende
Benim aşkım bir hoştur
Gidiyorum en önde
Haydi, güzelim haydi
Haydi, gezelim haydi
20.05.2000
Tarık Torun
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Haydi Ayağa

Kalk

Gölgeyle uğraşmaktansa karanlığa bir ışık yak
Miskin miskin yatmaktansa haydi durma ayağa kalk
02.12.2014
Tarık Torun
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Haydi Genç Adam!
'Sultan-uş Şuara Necip Fazıl Kısakürek''in Ruhuna ithafen'
Haydi geç adam! Dalga dalga zulmün üstüne,
Hukukun zaferini yaz zalimin büstüne,
Şehvet değil Allah''ın sevgisi geçsin öne,
Azminle rüzgar essin istediğin yöne,
Haydi genç adam! Dağı taşı oynat yerinden,
Ötelere yürürken geç kalma seferinden,
Dal tefekküre,düşün ince ince derinden,
Hak için çalışırsan güneş doğar terinden,
Haydi genç adam! Sen ki basit biri değilsin,
Bırak önünde korku ve gölgeler eğilsin,
Düşüncene sahip çık, alem ideal bilsin,
Yürü mustazaflara gözyaşını silsin,
Haydi genç adam! İman libası giyde yürü,
Korkma arkandan gelir sana eş olan sürü,
Alem sana ram olur, inancından ötürü,
Şeytanı tuşa getir, ol dünyanın en hürü,
Haydi genç adam! Diril yeniden Bismillah''la,
Gündüzler seni almaz Allah için sabahla,
Dedelerin yolundan yürüken Maşallah''la
İç zemzemin suyundan dinlen biraz ferahla
Haydi genç adam! Yüksel bembeyaz bulutlara,
Ab-ı hayat olursun yeşeren umutlara,
İbrahim peygamberce tevhidi vur putlara,
İnanç yağmuru ol ak kuruyacak otlara,
Haydi genç adam! Mecnun yanında kalsın masal
Söke söke hakkını zulmün elinden al,
Fakirin yanında ol, gariplerle de hemhal,
İnsanlar daralınca imdadına koş derhal,
Haydi genç adam! Adını yazdır tarihlere,
Sende katıl yeniden doğacak Fatihler''e,
Hayır ve hasenatta önder ol salihlere,
Haydi en büyük cihat nefsine fetihlere,
Haydi genç adam! İstikbal sinende gizlidir.
İmanın yolu, berrak, aydınlık ve izlidir.
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Gitiğin istikamet doğruluk merkezlidir.
Gönüller bir olunca, insan sizli bizlidir.
Haydi genç adam! Durma ileri en ileri!
Haydi genç adam! Çatlat kabuğu gir içeri,
Haydi genç adam! Hızlan bu yoldan dönme geri.
Haydi genç adam! Yetiş, bu yolun ol neferi.
02.12.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Haydin Gidek Ayder'e
Masmavi bir gökyüzü,
Karadeniz’in özü,
Bulamazsın bir düzü,
Ormanlar söyler sözü,
Haydin gidek Ayder’e,
Suları şırıl dere
Haydin gidek Ayder’e,
Bulutlar sere sere,
Rüzgârlar deli eser.
Ağaçlar yolu keser.
İstersen yere yatak ser.
Gelmezsen Ayder küser.
Haydin gidek Ayder’e,
Suları şırıl dere
Haydin gidek Ayder’e,
Bulutlar sere sere,
Rüzgârlar dizi dizi,
Aşar Karadeniz’i,
Kalır sevginin izi,
Rüzgâr al götür bizi,
Haydin gidek Ayder’e,
Suları şırıl dere
Haydin gidek Ayder’e,
Bulutlar sere sere,
Laz kızı horon oynar.
Aşk ile ruhu kaynar.
Sislerle etrafın sar.
Burada ne ararsan var.
Haydin gidek Ayder’e,
Suları şırıl dere
Haydin gidek Ayder’e,
Bulutlar sere sere,
20.05.2006
Tarık Torun
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Haykır Dualarını!
Haykır dualarını! Göklerin gül yüzüne
Gecenin kül rengiyle nur iner gündüzüne
Zamanı geri alıp söyle çocuk türkünü
Kapatıp gözlerini hesapla bak yekûnu
Bağır dağlara bağır! Ağlasın kara sular
Doymuyor hicranına hasret kalan uykular
Islığın mı teselli? Avutulmaz uykuya
Öksüz kalan kuşlarla kapıl garip duyguya
Haykır dualarını! Zamanın kör fendine
Ey uyuyan dev bir bak! Uyanda gel kendine
Sana kim ne yapar ki içinde var o kuvvet
Rahmanı duygularla ezelden gelen kudret
Bağır çağlara bağır! Bir topun namlusundan
Bir milletin gücüyle yaşayan ulusundan
Seni almaz bu toprak kaplayamaz bu hava
İlahi adaletle olursun derde deva
Haykır dualarını! Titreten yalnızlığa
Gözyaşı göllerinde kımıldayan sazlığa
Gökler selama dursun o dik duruşuna
Haykır dualarını! Kalpteki vuruşuna
23.08.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Haykıran Sükutlar
Haykıran sükutları sanma ki Allah görmez
İki damla gözyaşı hangi murada ermez
19.01.2014
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyat & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Haykırayım
Bırak beni bırak haykırayım,
Esaret zincirini kırayım.
Haykırayım haykırayım ki,
Zalimleri kalbinden vurayım.
Susarsam yazıklar olsun bana,
Hakkını helal etme ana,
Haykırayım haykırayım ki,
Gözdağı versin hain düşmana.
Dost düşman sesimi iyi duysun,
Bizi de insan yerine koysun,
Haykırayım haykırayım ki,
Duymayanın kulağını oysun.
Dilsizlerin dili olayım.
Hakkı tutan eli olayım.
Haykırayım haykırayım ki,
Doğruların temeli olayım.
Haykırayım haykırayım bırak,
Duyulur mu sesim fazla ırak,
Haykırayım haykırayım ki,
Esaret zincirlerini kırak.
Bırak beni haykırayım korkma,
Şerefli ol araya fitne sokma,
Haykırayım haykırayım ki,
Zalimlere olmayalım lokma.
05.05.2006
ALİZELER
'Doğudan, Batıdan, Ortadoğu'dan'
Tarık Torun
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Haykırış
Mazlumun ahı dua asumanda haykırış,
Gözyaşı derin ırmak yayılır karış karış,
Her ihanet sahibi kalbinde kırış kırış,
Ağustos sıcağında umutlarındaki kış,
Onur için haykırış temposu yüksek alkış,
Hakikate yakarış, işlensin nakış nakış,
Maziye mi aldanış atiye mi bir bakış,
Aşkla yandıkça yanış, yanarken de uyanış,
Sevda iklimlerinden ufuklara haykırış,
Uyan artık ey nefsim! Kendinden büyük yarış.
10.08.2013
Tarık Torun
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Haykırmak İstiyorum
Haykırmak istiyorum zalimlerin tahtına
Avaz avaz dağlara kar düşerken bahtına
Bombalar atılırken masumların üstüne
Ne acılar yaşanır hem bu güne hem düne
Haykırmak istiyorum zalim dünya yüzüne
Kan akıtan adiler gece ve gündüzüne
Susanların yerine uyanıp mezarlardan
Ta kıtalar ötesi en hızlı rüzgârlardan
Haykırmak istiyorum haksızlıklara karşı
Yürek yangınlarıyla kanımda akan marşı
Koşup sarı kırları dalıp okyanuslara
Sarılıp gemilere selamla yunuslara
Haykırmak istiyorum kara kara dağlara
Uçup boz bulutlara ağlayarak çağlara
Neme lazımcı birey vicdanıyla utansın
Utanmayan yüzsüzler ar ateşine yansın
Haykırmak istiyorum bırakın beni bana
Yedi iklim dört köşe haykırarak her yana
05.12.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Hayranım Adaşıma
Adı Tarık Bin Ziyad
İspanya’yı sardı feryad,
Cebeli Tarık’ta ad
Onun ruhu olsun şad
Hayranım adaşıma
Kurbanım yoldaşıma,
Gemilerini yaktı.
Geri değil ileri baktı.
Sel gibi İspanya’ya aktı.
Şimşek gibi düşmana çaktı.
Hayranım adaşıma
Kurbanım yoldaşıma,
Endülüs’ü okurdu.
Pireneler’de durdu.
Düşmanlar hırsından kudurdu.
Düşmanı kalbinden vurdu.
Hayranım adaşıma
Kurbanım yoldaşıma,
Uçan atı bembeyazdı
Şanlı bir tarih yazdı.
Ona İspanya bile azdı.
Feryadı Allah’a niyazdı.
Hayranım adaşıma
Kurbanım yoldaşıma,
Adı Tarık Bin Ziyad,
Kutlu yolu da Cihad,
Avrupa’yı sardı feryad,
Gelir mi öylesi heyhad,
Hayranım adaşıma
Kurbanım yoldaşıma
İslamı İspanya’ya yaydı.
Avrupa’ya doğan bir aydı.
Afrika’dan Avrupa’ya kaydı.
Tarih ilk önce onu saydı.
Hayranım adaşıma
Kurbanım yoldaşıma
Ordusu coştukça coştu,
Allah yolunda koştu,
Endülüs’e konan kuştu.
Büyük devlet kurmuştu.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hayranım adaşıma
Kurbanım yoldaşıma
Adı Tarık Bin Ziyad
Düşmanları sardı feryad
Gelir mi öylesi heyhad
Daim ruhu olsun şad
Hayranım adaşıma
Kurbanım yoldaşıma
10.01.1997
Tarık Torun
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Hazan Yağmurlarıyla
Hazan yağmurlarıyla bir merhaba de bana
Göğün ağlamasıyla bir gün dönerim sana
Beklersen köşe bucak
Yağarken salkım saçak
Hazan yağmurlarıyla
Yüreğim ondan sıcak
Güneş göz kırpıyorken bulutun arasına
Nemli gözlerle koştum, yağmurun narasına
Her hayali kurarak
Su ötesi durarak
Hazan yağmurlarıyla
Gözlerim ondan kurak
Mevsimin son yağmuru huzur veren nağmesi
Göklerin gürültüsü göğsümün inlemesi
Vadilere vurarak
Engine haykırarak
Hazan yağmurlarıyla
Gözyaşım ondan berrak

Hüzün dolar hançerem sararan yapraklarla
Sislenir nemli yüzüm ıslanan topraklarla
Sallanan dalda yaprak
Soğuyan yerde toprak
Hazan yağmurlarıyla
Saçlarım ondan zikzak
Melankoli bulutu raks ederken rüzgârla
Bir tatlı hüzün çöker yüreğime efkârla
Ufka uzanan mızrak
Hüzne müptela firak
Hazan yağmurlarıyla
Ellerim ondan kıvrak
Çiseler alabora çarpıntı denizine
Coşar gözümde ırmak akarken dehlizine
Dilimde dua ırmak
Hep basamak basamak
Hazan yağmurlarıyla
İkbalim ondan parlak
31.10.2014
Tarık Torun
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Hem Vallahi, Hem Billahi Gördüm! (ÇANAKKALE ŞİİRİ)
“Bu Şiir Gelibolu Yarımadası’nda Gözyaşlarıyla Yazılmıştır.”
Bismillah diyip! Çanakkale’ye gidip, gördüm.
Müslüman Türk’e Son Kale’ye gidip, gördüm.
Doksan iki yıl önceki cesareti gördüm.
Aman Ya Rabbi! Sana şehadeti gördüm.
Müslüman Türk’ün çağlar delen azmini gördüm.
Kahraman Türk’ün akıl çelen azmini gördüm.
Yedi düvelin yere yatışını gördüm.
Mehmet’in Allah aşkıyla atışını gördüm.
Aman Rabbim! Ne güneşlerin batışını gördüm.
Mehmet’in toprağa kanını katışını gördüm.
Boğazın nice canları yutuşunu gördüm.
Mehmet’in ölümü el ele tuşunu gördüm.
Henüz bıyıkları terlememiş genci gördüm.
Boğazın azgın sularına direnci gördüm.
İmparatorluklar yıkan tabyaları gördüm.
Uşak olan parya ve palikaryaları gördüm.
Yeri göğü inleten bataryaları gördüm.
Perişan Anzak Avustralya’ları gördüm.
Dudak uçuklatan bin bir olayları gördüm.
Aşkla ölüme giden alayları gördüm.
“Hasta Adam”ın birden dirilişini gördüm.
Gurur ve kibirin yitirilişini gördüm.
Mehmet’in âleme haykırışını gördüm.
Ateşten çemberi birden kırışını gördüm.
Rüzgârın terse döndürülüşünü gördüm.
Zulüm ateşinin söndürülüşünü gördüm.
Gittim, gezdim, bayıldım birçok şeyler gördüm.
Uhrevi aşkla ayıldım, bin bir şeyler gördüm.
Devler yıkan nice kahramanlar gördüm.
Ölüme gülerek koşan imanlar gördüm.
Aklın alamayacağı zamanlar gördüm.
İmkânsızlıklar içinde birçok imkânlar gördüm.
Oluk oluk al kan akan meydanlar gördüm.
Kardeşi için koşan Müslümanlar gördüm.
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Nurlanmış şehidi, onurlanmış gaziyi gördüm.
İstiklal Harbini hazırlayan maziyi gördüm.
İnleyen dağlar, haykıran topraklar gördüm.
Yeşermeden koparılan yapraklar gördüm.
Ey vah! Bastığı yere duyarsız insanlar gördüm.
Hamasiyetsiz, milli ayarsız insanlar gördüm.
Tarihinden habersiz zihniyetler gördüm.
Özbenliği kaybolmuş cibilliyetler gördüm.
Şehidin yanında tepinen beyinsizler gördüm.
Olayları anlamayan zihinsizler gördüm.
Bu arada istikbal vadeden umutlar gördüm.
Genç, dinamik rahmet olacak bulutlar gördüm.
Akif’in “Asım’ın Nesli” olacaklar gördüm.
Allah’ın aşkıyla yanan genç ocaklar gördüm.
Ülkemin atisini kuşatacaklar gördüm.
Tarih ve milli duyguyla dolacaklar gördüm.
Hem vallahi, hem billahi! Neler neler gördüm.
Akıl almaz çok ince meseleler gördüm.
Özet; Kalp gözüyle neler neler görünür.
Değilse hayvan gibi dörtnalla yürünür.
21.04.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
“Mekândan Kalbe”
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hemen Ben Ordayım
Dostum
Dostum
Dostum
Dostum

mu
mu
mu
mu

çileden daralmış hemen ben ordayım.
derdinden bunalmış hemen ben ordayım.
tek başına kalmış hemen ben ordayım.
bana haber salmış hemen ben ordayım.

Annem mi beni arzulamış hemen ben ordayım.
Koyunlarımız mı kuzulamış hemen ben ordayım.
Babamın içimi sızılamış hemen ben ordayım.
Koyunlar kuzular yazılamış hemen ben ordayım.
Eşim mi bekleme gel demiş hemen ben ordayım.
Yavrum mu halimi bil demiş hemen ben ordayım.
Bacım mı yaşımı sil demiş hemen ben ordayım.
Söylenecek güzel dil demiş hemen ben ordayım.
Mevla’m mı vazifeler vermiş hemen ben ordayım.
Gülistanda güller mi dermiş hemen ben ordayım.
Bağın bülbülleri ötermiş hemen ben ordayım.
Çorum’da buğdaylar bitermiş hemen ben ordayım.
Düşkünün derdine koşmak mı var hemen ben ordayım.
Muhabbetullah’ta coşmak var hemen ben ordayım.
Beklenen hedefe ulaşmak var hemen ben ordayım.
Kabına sığmayıp taşmak var hemen ben ordayım.
19.04.1996
Tarık Torun
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Hepsi
Hepsi hikâye; vesair vesair,
Hepsi şuara; ne şair ne şair,
Çok becerikli; ne mahir ne mahir.
Hepsi yemyeşil; ne çamlı ne çamlı,
Hepsi pahalı; ne zamlı ne zamlı,
Çok düşünceli; ne gamlı ne gamlı.
Hepsi coşkulu; ne taşkın ne taşkın,
Hepsi kuşkulu; ne şaşkın ne şaşkın,
Çok aldırmaz ki; ne pişkin ne pişkin.
Hepsi ekâbir; ne kibir ne kibir,
Hepsi simsiyah; ne zifir ne zifir,
Çok kalitesiz; ne sıfır ne sıfır.
Hepsi efsane; ne atış ne atış,
Hepsi havalı; ne yatış ne yatış,
Çok sinirli ki; ne çatış ne çatış.
Hepsi boşuna; ne çaba ne çaba,
Hepsi gururdan; ne kaba ne kaba,
Çok yemeyin ha! Ne baba ne baba.
30.01.2007
---AŞKIN COĞRAFYASI--Tarık Torun
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Her An Benimlesin
Rahmet deryasında günahım aysberg olsa da,
Hayattaki çileler gelip beni bulsa da,
Yeşermeden gülşende al güllerim solsa da,
Bütün kâinat bana karşı kinle dolsa da,
Ben inançlıyım, ümit-yeis arası yaşarım.
Rotam sana yönelmiş, sana doğru koşarım.
Ben ümitvarım, maddi âlemleri aşarım.
İman odu içime sığmaz, coşar, taşarım.
Yüce Rabbim senden asla ümidimi kesmem.
Seher yeli de olsan, batıla doğru esmem.
Ben senin kulunum, kapından kovsan da küsmem.
İşlerim ters gitse de Rabbim sana darılmam.
Hakkı terk edip gidip de batıla sarılmam.
Mayamda iman varken, başka şeyle karılmam.
Rabbim, rahmetin derya-deniz ben ümitvarım.
Ne stresli, ne bunalımlı, ne de naçarım.
Her an benimlesin, içimi sana açarım.
17.10.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Her Aşk Güzeldir
Ne tutulmayan insan ne de çirkin aşk vardır.
Her Mecnun'un gönlünde Leyla'sıyla köşk vardır
...
...
28.01.2014
Tarık Torun
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Her Cuma Gecesinde
Açılır eller sana çevrilmez dua geri
Huzur iklimlerinin en nadide çemberi
Şefaat kılacaktır kâinatın serveri
Ruhun farklı âlemde her Cuma gecesinde
En içli mutluluklar bir duanın sesinde
Gecenin kadim anı işlerken hançereme
Ayın bedir halide yansıyorken çehreme
Bir huşuyla iner ki nurlu gece çevreme
Melekler nida eyler her cuma gecesinde
Rahmetin anahtarı yüceler yücesinde
Lacivert gecelerin en endamlı hattında
Bin yıldız yükselirken galaksiler altında
Uhrevi duygularla Mümin saltanatında
Huzurun göklerinde her Cuma gecesinde
Sevdam katmerleşirken bir gönül bestesinde
Karanlıklara inat açılır nur perdesi
Bir şafak özlemiyle uzanır gül destesi
O bayram edasıyla neşelenir nicesi
Duanın nurdan eli her cuma gecesinde
Melekler intizamda göklerin kubbesinde
Mağfiret okyanusu bayram olan cumalar
Samimiyet iklimi ışıldayan ziyalar
Birlik ve bütünleşmek Müslüman coğrafyalar
Cemaatle cem olmak her Cuma gecesinde
İnsanlığa timsaldir dünyanın her bölgesinde
22.01.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Her Çocuk Bir Dünyadır
Güneşin renklerinden bir tutam sevgi sunsan
Bir çocuğun başına o sevgiyle dokunsan
Güneş yeniden doğar o saçların telinde
Hayat güneşten renkli bir çocuğun elinde
Deniz meltemleriyle ılgıt esen gönüle
Bir çocuğun gözüyle bakıversen her güle
Dünya gülistan olur senin bakışlarında
Gül endamıyla rüzgâr çocuk alkışlarında
Ala toprak tavıyla kucaklasan her canı
Tohumlanır sevdalar kuşatarak her yanı
Sevgi dal budak salar ümitler kervanında
Özgür olarak yaşar her çocuk vatanında
Coşkun akan nehirle bir sevdaya ulaşsan
Sevdalı bulutlarla atmosferi dolaşsan
Nisan yağmuru gibi rahmet damlalarında
Çiçek çiçek açılır çocuk hülyalarında
Bir sevgi aşıla ki dolaşsın yürekleri
Bu günün küçükleri yarının büyükleri
Her çocuk bir dünyadır kendi hayallerinde
Geleceğin dünyası çocuğun ellerinde
22.06.2014
Tarık Torun
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Her Ekim Sabahları
İçime hüzün dolar her ekim sabahları
Bir eziklik altında gönlümün tüm ahları
Sanki şair ayıdır hüzün hüzün içinde
Bir kederli bekleyiş sarı güzün içinde
Hüzün akan o ekim hazana vurgun gibi
Bir endişe içinde neşeye durgun gibi
Atmosfer basıncıyla içim farklı âlemde
Dökülen yapraklarla dışım dertli elemde
Alaca karanlıkta hava yağmur okuyor
Hafif nem gözlerinde bulut ferman dokuyor
Sabah hüzne müptela ekim bakışlarınla
Melankoli bulutu gökte nakışlarınla
Savurur hüzünleri bir yaprak edasıyla
İçin dışına yansır rüzgârın sedasıyla
İçime hüzün dolar her ekim sabahları
Bir eziklik altında gönlümün tüm ahları
06.10.2015
Tarık Torun
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Her Gece Seni Andı
Nur bakışlı hayaller güneşlere uzandı
Güneş tomurcuklandı sedasıyla ay yandı
İnanç iklimlerini rahmetlerle kuşandı
Gönlünün ihtişamı sevda sevda uyandı
Asya'dan Avrupa'ya o hayalle koşandı
Nur bakışlı hayaller her gece seni andı
Karanlıklar boyunca feryat ile figandı
Elemin ekseninde güneşler ondan yandı
Bir ah çekti dağlara nehir kızıl boyandı
Her gece duaları Allah'ına ayandı
Gökler ardına düştü şafaklara dayandı
Karanlıklar boyunca her gece seni andı
O vuslatın yolunda geçen hayli zamandı
Hicanının kemendiyle yandı da bağrı yandı
Mecnun vari çöllerde dolandı da dolandı
Zamanın ellerinde bir hayli oyalandı
Anladı ki boşuna hayat denen yalandı
O vuslatın yolunda her gece seni andı
Yılların birikimi kalbi küt küt vurandı
Göllere aksi düştü kendisinden utandı
Her gece seher vakti tandan önce uyandı
Ağlayarak şafağa seni candan sorandı
Bakarak yıldızlara güne karşı durandı
Yılların birikimi her gece seni andı
Ey vah dedi haline! Geçmişine uzandı
Acıların eliyle çeke çeke usandı
Hayat denen meçhule kendisini salandı
Ah edip çektikleri arkasında kalandı
Bütün çaba boşuna dünya denen yalandı
Ey vah dedi haline! Her gece seni andı
05.03.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Her Mavi Gecede
Bakarım göklere ey gül-i rana
Her mavi gecede dilde sen varsın
Bir sitem yollarım rüzgârla sana
Gönüllere esen yelde sen varsın
Yıldızlar şahit ki beklerim seni
Mehtapla süsledim gümüş gölgeni
Tan yolcularıyla bulursun beni
Semavat ötesi yolda sen varsın
Gördüğüm dolunay sana işaret
Perdeler âlemi içinde hayret,
Beri gel güzelim bu aşkı seyret
Muhabbet deryası selde sen varsın
Gökte bir ay doğar mavi gecede
Yıldız yıldız açar feza yücede
Yılların ümidi o bilmecede
Her mavi gecede seni anarım
Yıldızlar yanmadan önce yanarım
Her mavi gecede sana kanarım
Seni düşünürüm elde varsın
03.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarık Torun
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Her Melankolik Anlar
Bir bakışın hükmünde kırılmış derin çizgi
Al hüznü ellerine silemez keskin silgi
Yorgun umutlar yüklü o kara gözlerinde
Kırılmış sarı benzin bir hayat özlerinde
Haline bir bakınca her melankolik anlar
Ateşi yakan değil asıl ateş yananlar
İçindeki boşluğun kolları semada mı?
Yüreğindeki sızı özde mi temada mı?
Kaderin sivri hedefe teğet geçmez
Dünya hüzün olsa da insan ondan vazgeçmez
Yüzüne bir bakınca her melankolik anlar
Ecel şerbeti gibi hayatı boş sananlar
Sebepsiz keder alır beni derinden derine
Ateş kaplar gözümü çıkar hüzün seferine
Anlayamam kederi sarar atmosfer gibi
Uçurum ne kelime yerin yedi kat dibi
Düşünce derinlere her melankolik anlar
Bir şelale misali taştan düşüş sunanlar
Gürültülü bir sukut kaplarsa dört bir yanın
Bir cendere içinde sıkılır tatlı canın
Bir titreşim huzmesi Işık akar karanlık
Her şey gölge ve oyun zaman durur bir anlık
Vakit senden öteye her melankolik anlar
Zamana hükmedenler onu canda tutanlar
Ateşi yakan değil asıl ateş yananlar
25.05.2015
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Her Mevsim Doğubayazıt
I
Bir hilal ay parçası İshakpaşa Sarayı
Göklerden indirmişler güneş, yıldız ve ayı
Ağrı'nın eteğinde bol verimli ovası
Dertlere derman olan serin yayla havası
Düşüyordu her gece yıldız Ağrı dağına
Aras türkü söylerdi yârin sevda çağına
Şirin Doğubayazıt güneşin doğduğu yer
İpekyolu kavşağı kervanlar eder sefer
II
Bal şerbeti tadında Küpkıran sularıyla
Uzun kış gecesinde masal uykularıyla
Yılkı atlar hızıyla rüzgârlar ılgıt ılgıt
Gecenin mahmurluğu şafak Doğubayazıt
Doğu Anadolu'dan dışa açılan kapı
İshakpaşa Sarayı vatanda eşsiz yapı
Serhat Doğubayazıt meteor çukuruyla
Yiğit ve kahramanca yaşarken onuruyla
III
Herkes geçim derdinde yaylalar insan dolu
Bereketli topraklar burası Anadolu
Ahmedi Hani mistik ortam sunarken yaza
Mem u Zin’in aşkıyla âşıklar gelir naza
Ufuklarda görünen Nuh-i Nebi geminin
Bir çobanın sevdası şimdi yaşam deminin
Yazın Doğubayazıt bir gelin edasında
Çayır çimen yaylalar tabiat ortasında
IV
Rüzgârlar keskin eser Tendürek türkü söyler
Sararmış ovalarda göçmen kuş gönül eyler
Bir hicrana bürünmüş zaman ve de insanlar
Bulutlar perdelemiş dumanlanmış ormanlar
Bir hayalin izleri uzar sisler altında
Suskunluklar bürümüş kale saltanatında
Güzün Doğubayazıt hüzünlere bürünmüş
Ağrının yamacından ne de güzel görünmüş
V
Uzayan dostluklarla uzun kış geceleri
Masal masal üstüne anlat bilmeceleri
Zamana göz kırpıyor Urartu harabesi
Uzaklardan yayılır Aras’ın içli sesi
Kurt kuş sanki uykuda sessizlikte ovalar
Sobalar tüter göğe sımsıcacık yuvalar
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kışın Doğubayazıt kollarını bize aç
Süslenmiş gelin başı yaylalar çiçekli taç
VI
Tabiat dirilirken çiçek çiçek yaylalar
Çayır çimen üstünde yayılırken balalar
Sürüler sıra sıra bir ahenkle yayılır
Dağlar taşlar kıyamda görenlerse bayılır
Bereketin elleri sarar engin ovayı
Güneşin batışıyla seyret renkli havayı
Bahar Doğubayazıt her taraf cıvıl cıvıl
Aras şarkı söylerken taşları mırıl mırıl
VII
Gölyüzü ve Saz gölü suların renk cümbüşü
Soğuk Buz Mağarası yaz ortasında üşü
Kızıl alabalıklar oynar Balık Gölü’nde
Dağların etekleri çiğdem çiçek gülünde
Pek hoş olur tabiat mevsim mevsim burada
Gönül hicrana düşer gurbet gelince yâda
Kavşak Doğubayazıt Gürbulak sınır kapı
İshak Paşa Sarayı tarihi güzel yapı
VII
Nice sevda yaşandı Keşişin Bahçesi’nde
Aslı yok yaylasında Kerem’in lehçesinde
Güzellikler diyarı Ahmed-i Hani Baba
Serhat vatan toprağı bunca verilen çaba
Aşkla yansır her sabah güneş Ağrı dağına
Güneşli sevda vurur yârin gül dudağına
Her sabah Türkiye’ye ufku ağarsın diye
Işık Doğubayazıt güneş olsun hediye
01.12.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Hercai Menekşem
Seni gözlerime ihtişam ettim
Hercai menekşem sevgi hasretim
Kızıl ufuklara gül akşam ettim
Hercai menekşem cennet hicretim
Kuytuların nazlı gül endamlısı
Sevdaların hicran özde gamlısı
Güzeller bağının aşk yaşamlısı
Hercai menekşem sevda gurbetim
Mahmurlaşmış bakış bulutsu gözler
Uzağın çağrısı gelmeni özler
Hikmete ram olmuş nurani yüzler
Hercai menekşem şükür nimetim
Bir sevda elinde bekler rüzgârı
Açılır endamı gözler baharı
Yarın diyarından o yadigârı
Hercai menekşem yaşam kudretim
Güllerin elinden sunulan sevda
Ey şehla bakışlı! Hali Rüveyda
Rahmetin izleri gülüşü şeyda
Hercai menekşem Mevla kısmetim
08.03.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Herşeyim Annem
<p align='center'><font face='Monotype Corsiva'><strong><font color='yellow
'><font size=+2>
Seni nasıl anlatsam?
Sözlerime bal katsam.
Kucağında mı yatsam?
Tüm dertlerimi atsam.
Her şeyim türküm annem,
Can veren kürküm annem,
Senin gibi yar olmaz.
Sensiz bu diyar olmaz.
Senle ahu zar olmaz.
Seninle naçar olmaz.
Her şeyim canım annem,
Can veren kanım annem,
Sen başımın tacısın.
Sensiz kimler acısın.
Evlerin ağacısın.
Hem ana hem bacısın.
Her şeyim gözüm annem,
Can veren özüm annem,
Ayağın altı cennet,
Gönlüne akar rahmet,
Çekersin birçok zahmet,
Gönlün bana çok cömert.
Her şeyim başım annem,
Can veren aşım annem,
Seni seviyor Allah,
Sana kurbanım billâh,
Ne güzelsin maşallah,
Nazar değmez inşallah,
Her şeyim dilim annem,
Can veren ilim annem,
Derdimin ortağısın.
Lale sümbül bağısın.
Gözlerimin yağısın.
Yuvanın çırağısın.
Her şeyim benim annem,
Can veren tenim annem,
Deryalar sular annem,
Dualar hular annem,
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Gözyaşı dolar annem,
Rahmete dalar annem,
Her şeyim derdim annem,
Can veren ferdim annem,
Annem annem gel annem,
Sensiz herkes el annem,
Aklımı da çel annem,
Karanlığı del annem,
Her şeyim gülüm annem,
Can veren ölüm annem,
Güzellikte eşin yok.
Kanaatkâr gözün tok.
Seni sevenler pek çok.
Kuruyan bakışın ok.
Her şeyim huyum annem,
Can veren suyum annem,
Dünyanın temelisin,
İyilik emelisin.
Bize de gelmelisin.
Seven çok bilmelisin.
Her şeyim neşem annem,
Can veren Ayşe’m annem,
Tarık TORUN
GÜLİSTANIN GÜLLERİ
'Şiiristanın Coğrafyasında'
Tarık Torun
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Hezeyan
Bulutlar ağırlaşıp, yere iner nefersiz,
Dalları sarkık ağaç, düşünür fersiz fersiz,
Rüzgârı sıkan vadi, pusulasız sefersiz,
Yağmursuz kor şimşek,
Hezeyan dolu yürek,
Serinletmeyen gölge, gazap üstünde gazap,
Bir musibet çökerse, azap içinde azap,
Ayyaşın kükremesi, suyu yapıyor kezzap,
Fikirden yoksun şiir,
Hezeyan akan zehir,
Şöhretin kör özlemi, şehvetin bataklığı,
Şirkin boş şirretliği, siyah yapar aklığı,
Cahilin iffetsizi, soyunmak ataklığı,
Şiddetli arsız duyu,
Hezeyan rüya uyu,
Susturucu kanıtlar, gökte hikmetler beyan,
Cehennemin yaranı, cenneti bulmazsan yan.
Lacivert gecelerde, tefekkür uyan uyan.
Bilgiden yoksun olan.
Hezeyan ipe dolan.
İnsanı şaşırtan çöl, canavar ini pusu.
Yağmur vadeden bulut, sahraya salmazsa su,
İnsanı yiyen kibir, dağı yıkan akarsu.
Bunalımlının sesi.
Hezeyan kurt busesi
Güneşin parıltısı, ateşin alevi mi?
Gözyaşı şarıltısı, avareler evi mi?
Seni yutacak makber, Kafdağı’nın devi mi?
Su çağıl çağıl akar.
Hezeyan seni yakar.
14.03.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Hıdırellez Ümitle Beklenen Gün
Hızır İlyas gönlüyle dolanan kutlu adam,
Baharın müjdecisi toprağa candır sevdam,
Hızır, İlyas Peygamber, buluştuğu kutlu gün,
Bahar gözlü güzelle gülle bülbüle düğün,
Ümitle beklenen gün Hızır gelecek diye,
Her sevgiyi Hızır bil aşkın sana hediye,
Lalezarda laleler açmış Hızır aşkına,
Burcu burcu sevdalar sende katıl taşkına
Hızır İlyas aşkıyla zamanı aşan adam,
Ümit çiçekleriyle dağ taş dolaşan sevdam,
Kuşlar serenat yapar, al yeşil gül dalına,
Tabiat sevda yükler papatyanın falına,
İğde kokulu gökler baharların bayramı,
Salkım saçak söğütler, kucakla gel yaşamı,
Baharın yağmurları yıkasın saçlarını,
Kafanda bulut bulut gelincik taçlarını
Çocuklar müjde müjde uçurtmalar yükselsin,
Gülün, eğlenin, coşun neşeye neşe gelsin
Hızır İlyas hızıyla göklere çıkan adam,
Müjde gökkuşağıyla kalbe ulaşan sevdam,
Umutların müjdesi baharın bekleneni,
Her yiğidin gönlüne sevda sürükleneni,
İnsanoğlu aramış ölümsüzlük şerbeti,
Hızır, İlyas bulmuşlar muhabbetle sohbeti,
Ab-i hayat suyundan sevdanın çeşmesinden,
Her gün Hıdırellez bil bir dostun gülmesinden,
Vuslatın kemalinde unutulmayan vefa,
Sadıklar kervanıyla kalk Hızır’ı sen ara
Hızır İlyas aşkıyla sevdaya dalan adam,
Ölümsüzlük suyunu aşkından alan sevdam,
06.05.2012
AŞKOĞRAFYA
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hicranım
Gece sabahlara kadar yolunu bekledim durdum.
Baktım gökteki kamere mehtabıyla hayal kurdum.
Yandım yandım ellerimi biçare böğrüme vurdum.
Anladım ki, hicranımmış benim tek tesellim yurdum.
21.05.2008
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Hicret Kuşları
Çile çiçekleri, sebep âlemi,
Bir meçhule uçar hicret kuşları,
Mavera yurdunu yazar kalemi,
Gökte kanat açar hicret kuşları.
Gözler ufuklarda yürek sılada,
Sonsuzluk sarmalı arş-ı alada,
Boyun bükülse de akıl verada,
Fezaya aşk saçar hicret kuşları.
Mor dağları aşar, yaslı sineyle,
Firakın doruğu, gel gönül eyle,
Geride kalanlar buyursun böyle
Masivadan kaçar hicret kuşları.
Garipler kervanı tüter arzusu,
Anadan ayrılmış garip yavrusu,
Bilinmez içinde hangi sorusu,
Öz yurdunda naçar hicret kuşları,
Yad eller içinde güler ağlarken,
Kendi yarasını kendi bağlarken,
Köpüren gönülle vuslat çağlarken,
Semaya nur saçar hicret kuşları.
Sıladan uçarak visal gurbete,
Umut gözyaşları acı şerbete,
Acının mirası, kalır zimmete,
Diyar diyar göçer hicret kuşları.
Ayrılık azabı yakar serini,
Gündüzler karanlık bilmez yerini,
İzdırap çemberi büker ferini
Şahadeti seçer hicret kuşları.
Gözyaşları düşer uzak yollara,
Hikmet-i hüdadan nasip kullara,
Kaderin elleri, uzar yıllara
Havz-ı Kevser içer hicret kuşları.
Kalabalıklardan gider sessizce,
Bu diyarı mekân eylemez sizce,
Bulutlardan öte, göçerler bizce,
Hüznü özde biçer hicret kuşlar
Hicran odu sarar, bütün anını,
Mekânın izzeti, yoklar yanını,
Terk-i diyar eyler tatlı canını
Maveraya geçer hicret kuşları.
08.12.2010
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AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Hicretin Hasretinde
Asırlar var ki özlem azalmak nedir bilmez.
Giden yolcu yolundan bir daha geri dönmez.
Geçse de hayli zaman hicran ateşi sönmez.
Hicretin hasretinde,
Derinden de derinde,
Umutlar gözlerinde,
Yürür hicret gülleri kan kırmızı şafakla,
Bir güvercin kalbiyle sarılacak toprakla,
Medine sırtlarında dalgalanan yaprakla,
Hicretin hasretinde,
Hikmetler var gizinde,
Kutlu nebi izinde,
Hicret gayenin sırrı, maddiyattan ayrılış,
Hak ve hakkın yolunda özde hedefe varış,
Kendi özünü aşan, âlemi karış karış,
Hicretin hasretinde,
Sadakat halvetinde,
Hakikat izzetinde,
Umuda yolculuğun, başlangıcıdır hicret,
Şirkten tevdide varış, her adımı ibadet,
Medine ufuklarında doğacak medeniyet,
Hicretin hasretinde,
İlahi kudretinde,
Sualsiz hikmetinde,
Bir çağrıdır bizlere asırlar ötesinden,
Özgürlüğe sürülmek ülkeler ülkesinden,
İçimizde çınlayan Resulullah sesinden,
Hicretin hasretinde,
İmanın kuvvetinde,
Rabbin hidayetinde,
Hicretimiz sanadır dönüşsüz ermeydanı!
Baştacı eylemişiz kalbe akan sevdanı,
Ey gönüller suları! Muhacir kumandanı
Hicretin hasretinde
Sabretmek suretinde
Derinden de derinde
Tarık Torun
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Hicretin Hasretinden
Asırlar var ki özlem azalmak nedir bilmez.
Giden yolcu yolundan bir daha geri dönmez.
Geçse de hayli zaman hicran ateşi sönmez.
Hicretin hasretinde,
Derinden de derinde,
Umutlar gözlerinde,
Yürür hicret gülleri kan kırmızı şafakla,
Bir güvercin kalbiyle sarılacak toprakla,
Medine sırtlarında dalgalanan yaprakla,
Hicretin hasretinde,
Hikmetler var gizinde,
Kutlu nebi izinde,
Hicret gayenin sırrı, maddiyattan ayrılış,
Hak ve hakkın yolunda özde hedefe varış,
Kendi özünü aşan, âlemi karış karış,
Hicretin hasretinde,
Sadakat halvetinde,
Hakikat izzetinde,
Umuda yolculuğun, başlangıcıdır hicret,
Şirkten tevdide varış, her adımı ibadet,
Medine ufuklarında doğacak medeniyet,
Hicretin hasretinde,
İlahi kudretinde,
Sualsiz hikmetinde,
Bir çağrıdır bizlere asırlar ötesinden,
Özgürlüğe sürülmek ülkeler ülkesinden,
İçimizde çınlayan Resulullah sesinden,
Hicretin hasretinde,
İmanın kuvvetinde,
Rabbin hidayetinde,
04.11-2013
Tarık Torun
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Hikmet
Dünyanın bütün nimeti Yaratan verir kudreti
Arzda kurtlar, arşta kuşlar O'nun en güzel hikmeti
08.10.2014
Tarık Torun
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Hikmet Okuyar 'Türkiye Sevdası'
ÇORUM ve TORUN BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ / Hikmet OKUYAR
Çorum ve İlçelerinin özellikleri ve güzelliklerini şiirlerle aksettirip 13. Hikmet Okuyar
Ödüllü Şiir Yarışması'na katılmak için Şiir Şenliklerin Şehri Şebinkarahisar'a dosyalar
gönderildiğinde yapılan değerlendirme sonunda Çorum ve ilçeleri ile bağlantılı Hikmet
Okuyar 2010 Türkiye BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ sahipliğini Bayburtlu Şair Tarık TORUN ile
Yozgatlı Şair Salim GÜLBAHÇE birlikte kazanınca heyecanımız bir kat daha arttı.
Bayburt, Şebinkarahisar, Çorum, Yozgat güzelliğinde sağlam bir şiir dostluğu
oluşturulurken Kelkit Vadisi'nde Şebinkale eteklerinde Fatih'in otağ kurduğu gizemli
mekanlarda oluşturulan şiir dünyasının öncülerinden halk bilimcisi, halk önderi Pirimiz
Dünyaca Ünlü Şair Abdi Beğ aşkına; üstadlarımız Bayburtlu Zihni, Sivaslı Aşık Veysel,
Kelkitli Dilave Cebeci muhabbetleriyle, Şebingülü sunumlarımızla şiir tadındandaki
kaynağın coşkunluğundan beslenerek bir Türkiye Sevdası ortak paydasında bir kaynak
eser oluştururken; '' rakip de değiliz rakibimiz de yok söylemlerimiz '', cennet vatanın
dörtbir yanında; Balkanlarda, Medine-Mekke, Bağdat, Kerkük, Musul çevresinde,
Kırım'da, Kafkaslar'ın ötesinde ve Dedem Korkut otağında yankı buluyorsa; ne güzel
mutluluk bu.
Yozgatlı Şair Salim Gülbahçe'nin Şebingülü dostluğu, yeşil çevre şuuru; Bayburtlu Şair
Tarık Torun özellikleriyle örtüşerek Kelkit Vadisi'ni, Şebinkale eteklerinde Pirimiz
Dünyaca Ünlü Şair Abdi Beğ'in Şebingülü bahçelerini, Kütküt bağlarını kuşatıyorsa; bir
Hikmet Okuyar Ödüllü Şiir Yarışması'nın vesile olduğu bu şiirli şuurlu buluşma Abdi Beğ
Divanı ile ilgili araştırmalara da yansıyacaktır.
13. Hikmet Okuyar Ödüllü Şiir Yarışması sonunda Çorum Rüzgarı isimli şaheseri ile
Hikmet Okuyar 2010 Türkiye BİRİNCLİK ÖDÜLÜ kazanan Bayburtlu Şair Tarık Torun'u
şiir yüklü duygularla ve Şebingülü sunumlarımızla tebrik ediyor; şiirin tahlilini ŞİİR
TAHLİLCİSİ uzmanlara, seslendirilmesini ŞİİR YORUMCUSU canlara bırakıyor; bizler de
Salim Gülbahçe ve Tarık Torun heyecanı ile 7 Gün 7 Gece Şebinkale Şiir Şenlikleri
kapsamında tertiplenecek ÖDÜL TÖRENİ buluşmasına hazırlanıyoruz.
Şebinfırınkurusu, Şebincevizli Dut Pestili, Tereyağlı Ekşili Bişi, Şebingülü kokulu
Şebincevizli Un Helvası, Şebincevizli Tereyağlı Katmer, Şebin Çökelekli, Şebindut
Pekmezli Giresun Simidi, Tirebolu Çayı, ŞebindutŞırası lezzetinde..
2010 ŞEBİNKARAHİSAR BİR BAHAR AKŞAMI ŞİİR DİNLETİSİ etkinliklerine
hazırlanıyoruz.. Fatih, Abdi Beğ, Atatürk, Mehmet Emin Yurdakul, Hasan Ali Yücel, Can
Akengin, Coşkun Ertepınar, Mehmet Emin Ertem, Sıtkı Akozan, Vahit Kaya, Alişarlı
Vatan Şairi Nurhayat Sakarya, Süleyman Bulduk ve Murat Doludizgin gibi birçok ünlü
kültür sanat dostunun, halk önderinin şiir yazdığı; şiir okuduğu mekanlarda..
Şebinkarahisar Sevdası, Karadeniz Sevdası, Türkiye Sevdası ve diğer Hikmet Okuyar
2010 Türkiye BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ kazanan Şiir Dostlarımız ile birlikte ÇORUM
RÜZGARI ile..
ÇORUM RÜZGÂRI
Beş bin yıllık tarihi, Hitit’lerin yatağı,
Hitit’in buradan başlar, Mısır’a dek atağı.
Hattuşaş, Şapinuva yerleşmenin odağı,
Anadolu’da Kadeş Antlaşmanın çağı,
Eğerci, Alagöz, Kös, Kırklar ve Köse Dağı,
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Ayarık, Ilıca ve İbrahim Çayır Bağı,
Nikonya’dan Çorum’a bereketli toprağı,
Çiğdem, sümbül, gelincik, ıhlamur, gül yaprağı,
“Kaşlarının karası”
Arasta’nın arası,
Uzak durma güzelim,
Ulu cami şurası.
“Bugün bize hoş geldiniz erenler”
Ne mutlu gönlü Çorum’a serenler,
Aşk, muhabbeti Çorum’da derenler,
Çok farklı işleri biz, Çorumluyuz yaparız.
Kimseden korkmayız, bir tek Allah’a taparız.
Gönlümde Çorum rüzgârı senli gecelerde eser.
Yeşilırmak Havzası, Çekerek, Derin Çay’dır.
Kızılırmak Osmancık’ta kıvrım kıvrım yaydır.
Bozboğa, Ovasaray, Düvenci bol buğdaydır.
“Davullar çalınırken” Çorum’da hoş halaydır.
Yolların kavşağında ulaşımda kolaydır.
Sokaklar pırıl pırıl tertemiz dolunaydır.
Yurdu için Çorumlu fert değil bir alaydır.
Askere uğurlama Çorumluya halaydır.
“Ne elmadır ne de nar”
Yok, Çorum gibi diyar.
Çorum’a doyum olmaz,
İçinde sevdiğim var.
“Şu uzun gecenin gecesi olsam”
Baştan sona Çorum aşkıyla dolsam.
Çorum sokaklarında mutluluk huzur bulsam.
Modern kentimizde ne garip ne de naçarız.
Kimseye el açmayız, bir tek Allah’a açarız.
Gönlümde Çorum rüzgârı durmaz yücelerde eser.
Selçukludan yadigâr, güzel Çorum kalesi,
Yedi sekiz Hasan Paşa’dan saat Kulesi,
Süheyb-i Rumi ve Kerebi Gazi Türbesi,
En yüksek yeri, Kargı’da Erenler Tepesi.
Mutlak gezilmeli, Alacahöyük Müzesi.
İnsan hayrete düşer, gör Kırkdilim Deresi,
Kapılıkaya, Kaya Mezar, Boğazkale’si,
Bak bakalım tarihin ne devir ne evresi.
“Hem okudum hem yazdım”
Çorum’u kalbe kazdım.
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“İlvanlım”ı söyleyip,
Aşkınla coşup azdım.
“İğdenin dalları yerdedir yerde”
Çalışkan Çorumlu her yerdedir yerde,
Sabah yatmaz işe başlar seherde.
Leblebinin diyarı, leblebi kıtır kıtır,
Her tarafı evliya, Hıdırlık yatır yatır.
Gönlümde Çorum rüzgârı dinmez hecelerde eser.
Gelin çorbası, keşkek, madımak, güzel aşı,
Osmancık’ın pirinci, Dodurga kömür taşı,
Barajı Yenihayat, Obruk ve Çomarbaşı,
Çatak Milli Parkı, enfestir Pınarbaşı,
Geçiş iklimi olur, biraz karadır kışı,
Sonbaharda bağlarda görmelisin telaşı,
Şirin güzellerinin sürmeli karakaşı,
Yoluna can veririm Çorum gönlümün başı.
“Karakaş boyanır mı? ”
Sevdiğim uyanır mı?
Çorum’dan ayrı kalsam,
Buna can dayanır mı?
“Dinle sana bir nasihat edeyim.”
Çorum’dan taşraya nasıl gideyim.
Çorum’u görmezsen sana ne deyim.
Ey güzel Çorum seni ruhumla kuşatırım.
Düşlerimle kucaklar, gönlümde yaşatırım.
Gönlümde Çorum rüzgârı senli gecelerde eser.
Bayburtlu Şair Tarık TORUN
TARIK TORUN KİMDİR?
Bayburt'un Bayraktar köyünde (Baksı) doğdu (1965) .Sosyo-ekonomik nedenlerden
dolayı ailesi ile birlikte Çorum'a göç etti (1975) . Ortaöğrenimini Çorum'da tamamladı.
Çeşitli üniversitelerin farklı bölümlerinde (Türk dili ve Edebiyatı, Siyasal Bilimler,
Hukuk) okumasına rağmen önce Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi,
Coğrafya Öğretmenliği bölümünden mezun oldu(1988)
1989 yılından itibaren çeşitli liselerde coğrafya öğretmenliği yaptı. Bu arada Gazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Yüksek Lisans (Master) programını
bitirdi(1992) Halen A.Ü.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğrencidir. M.E.B.
EARGED'de Uzman coğrafyacı olarak görev yapmaktadır. İLESAM, TÜRKİYE YAZARLAR
BİRLİĞİ, TEMA, üyesi olup, çeşitli sosyal ve kültürel çalışmalara katılmaktadır.
ESERLERİ
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-Şiiristan`ın Coğrafyasında GÜLİSTAN`IN GÜLLERİ -isimli eseri-Şiir-Eylül 2006 Avrasya
yayıncılık ANKARA
-ALİZELER -Doğudan,Batıdan,Ortadoğu`dan- İsimli eseri-ŞiirŞubat 2007 Avrasya Yayıncılık ANKARA
-AŞKIN COĞRAFYASI-Mekandan Kalbe-isimli eseri-ŞiirŞubat 2008 Edebiyat Yayınları ANKARA
-MEBŞURE-Nisan 2009 Elips Kitap ANKARA
-AŞKOĞRAFYA Ürün yayınları baskıda ANKARA
-ŞİİRLERLE SEYAHAT-Maddi ve Manevi Dünyalara-İsimli Modern Deneme örneği olan
eserin çalışmasını sürdürmektedir.
-CEVHERDEN GERDANLIKLAR-Sana, Bana, Ona-İsimli eserin çalışmasını
sürdürmektedir...-HEPSİ HİKAYE 'Dedemden, Babamdan, Benden' İsimli hikaye kitabının çalışmasını
halen sürdürmektedir...
—ÇEŞİTLİ ANTOLOJİLER-Türk Şairleri Antolojisi,
-Çanakkale Şehitleri Şiir Antolojisi,
-İLESAM 2008 Şiir Antolojisi,
-Edebiyat Defteri Şiir Antolojisi,
-Vadiden Esintiler II Şiir Antolojisi
-Edebiyat Dünyası Seçkin Şair ve Yazarları Antolojisi
-Kapadokya Şiir Antolojisi
-En Güzel Aşk Şiirleri Kitabı
-Vadiden Esintiler III
HAKKINDA; Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi 11.Cilt sayfa
316–317
ÖDÜLLERİ:
Ankara Rüzgârı Ocak 2009 Hece Şiiri Dalında Birincilik,
TDV Naat-ı Şerif 2009 Büyük Ödülü,
Yirce Şiir Yarışması -Konya–2009 Birincilik
En Güzel Aşk Şiirleri Jüri Kanaat Ödülü–2010
Ankara Rüzgârı Şubat 2010 Hece Şiiri Dalında Birincilik,
Tarık Torun
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Hitit Kenti Hattuşa
Bir devrin ihtişamı yansımış kayalara
Hattuşa kök salınca mümbitçe ovalara
Ne muazzam ordular gelip geçmiş buradan
Nice bin yıllar aşmış hayli zaman aradan
Taşlar mabede dönmüş tapınaklar kurulmuş
Korunaklı kaleler taşa damga vurulmuş
Hüküm salmış etrafa krallar yeryüzüne
İnişler kalelerden sonsuz ufuk düzüne
Kızılırmak boyunca Çorum’un havzasına
Yıllarca hâkimiyet toprağın en hasına
Rüzgâr gibi eşmişler merkezine dünyanın
Yayılıp yaşamışlar göbeğine yaylanın
Hitit kenti Hattuşa yine o gizeminde
Sanki hala yaşıyor görünen o zeminde
Anadolu bağrında uzanmışlar Mısır’a
Damga vurup tarihe sığmamışlar aşıra
Tarihte ilk antlaşma Kadeş yazıp tablete
Kaybolmuşlar gizemle hele bakın hikmete
Boğazkale sırtında taşa oyulan zaman
Tarihin ötesinden zamana düşen mekân
Asırlarca parlamış Hatuşa’nın güneşi
Ovaları sulayan ilk barajın yok eşi
Budaközü vadisi boyunca sur uzanan
O muhteşem güneşle tarihlerle uyanan
Örenyeri yerleşim medeniyet yapısı
Hitit kenti Hattuşa aslanlı, kral kapısı
07.07.2016
Tarık TORUN
Çorum/ HATTUŞA (Boğazkale)
Tarık Torun
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Hor Görmeyin Şu Garibi
Hor görmeyin şu garibi,
O da senin benim gibi,
Her şeyin vardır sebebi,
Onu da Allah yarattı,
Onu da yoktan var etti.
Fakir ise suçu nedir?
Alın yazısı çiledir.
Yoksa ölüm mü çaredir?
O da Allah’ın kuludur.
Çünkü sevgiyle doludur.
Gariplik babadan miras,
Bir ölse kimse tutmaz yas.
Fukaralık ona mı has?
O da bu yurdun insanı,
Mevla’nın boldur ihsanı.
Zavallıya zulmetmeyin
Yalnız bırakıp gitmeyin.
Arkadan vurup itmeyin.
Onun da var insan hakkı,
Hakkını yemiş kör Hakkı,
Ona dünya zindan olmuş,
Hayattan çile dert bulmuş,
Vah! Çiçek açmadan solmuş,
Toprak, hava, deniz, güneş,
İnsan olsun ona kardeş,
Boyun bükmek kaderiymiş,
Hakça yaşam kederiymiş,
Vah! Bir kemikle deriymiş,
Gökyüzü onun da malı,
Olsun tutunacak dalı.
01.04.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
“Mekândan Kalbe”
Tarık Torun
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Huzurun Kaynağı
Gönlüm hala gençliğin ideal hevesinde,
Bin arzu uyanır gamlı bülbül sesinde,
Hayalim ufukların çok daha ötesinde,
Ümidim kanatlanıp dor atın yelesinde,
Umutlar ayaklanır mazlumun ülkesinde,
Tarihler bayraklanır mü’minin çilesinde,
İnsan aşkı yükselir aydınlık nefesinde,
İnsanlık tartılınca adalet kefesinde,
Huzur kaynağı hamddır hayat her karesinde,
Geçmişin şemasıdır örf, adet, töresinde,
Melanet odaklanır içkinin şişesinde,
Huzur bulunur yurdun cennetli köşesinde,
Huzur gönülde yatar öteler ötesinde,
Bin bir huzur yükselir mü’minin hamd sesinde,
15.08.2008
Taha Tarık TORUN
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana,Ona'
Tarık Torun
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Hüznün Hüsnüniyettir
Halisane hallerin hayalimde hararet
Heveskâr hesapların hendeseye hareket
Heyemola heybetin heyelan hâkimiyet
Hislerin hamasettir
Hoşgörüsüz hasettir
Hülyaların hayrettir
Hürmetkâr hüsnün hünkâr hukukun hakkaniyet
Her heyhat hışmından hızlanırsa hakaret
Hanımlığın hamiyet hatırlaman haysiyet
Hicabında hicrettir
Hercainse hiddettir
Hüznün hüsnüniyettir
24.05.2014
Tarık Torun
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Hüznün Kekremsi Tadı
Kasvet kara bulutla çökerse benliğine
Yaşamın hazzı gider ağlar dinginliğine
Acınası yüreğin hüzün derinliğine
Bir kapı açılmaz mı göğün serinliğine?
Hayata tutunmaktır âlem zenginliğine
Aynaya düşen kirde umutların karışır
Her an yeniden doğan hayallerin yarışır
Karanlığın zirvesi aydınlığı çağrışır
Unutma şafaklardan gün ağır ağır ışır
Melankoli umutla bir eksende barışır
Geceye hüzün düşer yalnızlık elleriyle
Lal olur bütün sema karanlık dilleriyle
Uzak sedalı rüzgâr eserken yelleriyle
Üzülür çemendeki şebnemler gülleriyle
Gamzedeli bahçeler ağlar bülbülleriyle
Sebepsiz ayrılışlar ah bırakır yoluna
Zamanın akışında hüzün girer koluna
Çaresiz dert var sanma elbet çare buluna
Endişelenir insan Ah! Bir teslim oluna
Mahzun olma ey gönül! Rabbi imdat kuluna
07.07.2014
Tarık Torun
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Hüzün Güncesi
Mahmurlaşan gözlerde her bir hüzün güncesi,
Ümit yeis arası aşığın güvencesi,
Hüznü uzakta değil içimizde ararız.
Aşkı hüzün tadıyla karıştırıp kararız.
Elemi eğlenceyi hüzünlerle sararız.
Kafdağı ötesini içimizde ararız.
Helezonik sevdalar hayatın dönencesi,
Sevdayı sevda yapan her bir hüzün güncesi.
21.10.2012
Tarık Torun
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Hüzün Laleleri
Kırılınca ümit akarsa yaşlar,
Hüzün laleleri yürekte açar,
Yâd eller içinde eğilir başlar,
Hüzün laleleri gurbetten açar.
Çökünce sıkıntı için daralır.
Dışın poyraz ise için nar alır.
Başlarsın feryada ahu zar alır.
Hüzün laleleri dermana duçar.
Kararır ufuklar güneşler doğmaz.
Çöllerde yanarsın yağmurlar yağmaz.
Derdin arzı kaplar evrene sığmaz.
Hüzün laleleri göklerde uçar.
Günlerin asırdır, asırlar gündür.
Her anın burukluk zaman hüzündür.
Hazan ağlar bahar, gelen güzündür.
Hüzün laleleri eleme kaçar.
Halini anlarsın düşünce derde,
Devamlı ağlarsın bu kara yerde,
Elem rüzgârları eser seherde,
Hüzün laleleri derdini saçar.
09.09.2009
Tarık TORUN
'KALPLERİN GÜNEŞİ'
Tarık Torun
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Hüzünle de Güzelsin
Sarınca aşk ateşi o sevdayla da yansın
Sevdanın kaynağında özünle de güzelsin
Bakışın özden dışa âlemler âşık sansın
Şiir aksın dillerin sözünle de güzelsin
Geceler gündüz olsun tüm kâinat uyansın
Ayın haleleriyle ihtişama boyansın
Yıldızlar tacın olsun yüzün nura dayansın
Bir nurani bakışın yüzünle de güzelsin
O şehla bakışınla her halinle yamansın
Hasretin kemendiyle pek de hayli zamansın
Acı içinde acı o derde de dermansın
Beni gama atsan da hüzünle de güzelsin
Çiçekli baharımda çilelerden ormansın
Aşk ateşi elinde büklüm büklüm dumansın
Ben yandım sende yanma ağlayan bir vicdansın
Sararan mevsim gibi güzünle de güzelsin
Özenerek yaratmış ne de güzel insansın
Her muhabbet bağında sevdalara fermansın
Beni benden almışsın canansın yar canansın
Bir bakışın aşkına gözünle de güzelsin
16.10.2015
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Hüzünlenen Öğretmenim
Bakar bakar atlasa yâd düşer düşünceme,
Neden Tuna mavi Nil akmaz benim ülkeme?
Altaylar’dan Magrib’e siyah çöker gölgeme,
Hüzünlenen öğretmenim
Kolları kopmuş bedenim
Nerde o eski çağlar sığmazdık Akdeniz’e
Tarihim yağmalanmış elemler bendenize
Fırat Dicle dökülmez benden doğan denize
Hüzünlenen öğretmenim
Türkü’de kaldı Yemen’im
Bazen Anadolu’da bir çeşmenin başında,
Selçuklu ve Osmanlı belki de bin yaşında,
Bir türbe kenarında ya da mezar taşında,
Hüzünlenen öğretmenim
Mum misali erir tenim
Bir seyyah sevdasıyla gezerim şehirleri
Ay düşer yollarıma izlerim nehirleri
Hissederim dağlarda ilahi emirleri,
Hüzünlenen öğretmenim
Sanırım sadece benim
Hüzün bana yadiğar en büyük öğretmenden
Bülbülü yâd ederim gülistandan çemenden
Nergisle boyun büker gözyaşım yasemenden
Hüzünlenen öğretmenim
Unutma bende sendenim
Gönlüm hüzünle dolsa aklımda idealde
Balık bilmese Halık bilecek istikbalde
Mesleklerin temeli öğretmenim ikbalde
Hüzünlenen öğretmenim
Budur benim temennim
..
..
23.11.2013
Tarık Torun
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I. Cemre
Kışın ızdırabından, mutluluk savurarak,
Hıçkıran rüzgârlarla, semalara vurarak,
Galaksiler içinden atmosfere akarak,
Küsmüş güneşe inat, şuleleri yakarak,
İçinde doğuş esin, havaya düşen cemre,
Kurtuluşa bestesin, kuşlar uçar o emre.
Ay altında serenat, türkuaz sabahları,
Baharın çığlıkları, göklerdeki ahları,
Arştan arza şifreli, basiret bakışları,
Bir haftada bitirir, zemherili kışları.
İçinde rahmet saklı, havaya düşen cemre,
Gönlü, aşka tutsaklı, Mevla’dan gelen emre.
Hele bakın göklere, bir muştuya mayalı,
Atiler umut yüklü, yıldızı saymayalı,
Kardelenler söyledi, bahar kışa dayalı,
Göklerde yıldız açar, gönüller adayalı.
İçinde bahar yatar, havaya düşen cemre,
Nice yürekler atar, insan koşar o emre.
Karanlık gecelerde, bir vuslatı yüklenmiş,
Açılmış kapıları, göklerde büyüklenmiş,
“Yıldızların altında” ihtişamı beklenmiş,
Bu rüyanın ucu yok, hülya sana eklenmiş.
İçinde âlem yüklü, havaya düşen cemre,
Âlem küçük büyüklü, canlılar uyar emre.
Sevdanın ekseninde, sana gönül bağladık,
Geç kalmayasın diye oturup da ağladık,
Talihler tanık buna, bu sevdayı sakladık,
Yeşeren atmosferi, bulutlarla akladık.
İçinde umut saklı, havaya düşen cemre,
İçinde bulut aklı, rahmet inecek emre.
20.02.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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II. Cemre
Uyandı donan dere, sığmadı yatağına,
Yüreği coşan sular, başladı atağına,
Bir kız girdi sulara, buseler dimağına,
Saçlarını tararken, takıldı aşk ağına,
Sulara düşen cemre, akar aşk ırmağına.
Uyandı nilüferler, goncaları açıldı.
Suyun serin renkleri, su üstüne saçıldı.
Kışın kör kılıcından ilkbahara bakıldı.
Coşunca derya deniz, aşka doğru akıldı.
Sulara düşen cemre, sevdalara yön kıldı.
Sütbeyaz örtülerde, dinginlik yatışırdı.
Dilleri donan suda, balıklar atışırdı.
Renk cümbüşü altında, karanlıklar ışırdı.
Nasıl hayat doğuyor, sular buna şaşırdı.
Sulara düşen cemre, dağdan sular aşırdı.
Sevda gözelerinden, sular aktı düzlere,
İmrendi yakamozlar, ay baktı gündüzlere,
Su indi yüreklere, fidan gözlü özlere,
Dalga dalga yayıldı, tenindeki közlere,
Sulara düşen cemre, yeşil bakış gözlere,
Anasır-ı Erbaa, susuz hayat olmadı,
Engin gönül deryası, kar altında kalmadı,
Yürek yangınlarını, sensiz kimse almadı,
Yaşamın yedi rengi, cemrelerle solmadı,
Sulara düşen cemre, beni sana salmadı.
27.02.2010
AŞKOĞRAFYA/ Tarık TORUN
Tarık Torun
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III. Cemre
Güneş buse atınca, kara toprak uyandı.
Toprağa düşen cemre, aşkın oduyla yandı.
Kışın çığlıklarını, damarında duyandı.
Açtı bütün bağrını, baharlara dayandı.
Toprağa düşen cemre, aşkın oduyla yandı.
Güneş buse atınca, kara toprak uyandı.
Siyah elbisesini çıkardı yeşillendi.
Toprağa düşen cemre, yağmurlarla sellendi.
Komşusu ağaçlarla, çiçeklendi güllendi.
Bir bayram havasında bülbüllerle dillendi.
Toprağa düşen cemre, yağmurlarla sellendi.
Siyah elbisesini çıkardı yeşillendi.
Kırlarda çiçek açtı, çayda öttü kurbağa,
Toprağa düşen cemre, gül aşılar yaprağa,
Rüzgâr polen eserek, selam söyler her bağa,
Salıncaklar kurulur, bahçedeki çardağa,
Toprağa düşen cemre, gül aşılar yaprağa,
Kırlarda çiçek açtı, çayda öttü kurbağa,
Elma bahçelerinde eşim, dostum, kardeşim!
Kırlarda çiçek açtı, çayda öttü kurbağa,
Tabiat canlanırken, tefekkür benim işim,
Çiçek kokan havadan, sarıçiğdem dermişim,
Kırlarda çiçek açtı, çayda öttü kurbağa,
Elma bahçelerinde eşim, dostum, kardeşim!
Sadık yar kara toprak, Âdem baba mayası,
Toprağa düşen cemre, renk cümbüşü oyası,
Sabahın seherinde, şebnem yaprak ayası,
Pırıl pırıl yeryüzü, gökkuşağı boyası,
Toprağa düşen cemre, renk cümbüşü oyası,
Sadık yar kara toprak, Âdem baba mayası,
Hayvanat ve nebatat, sevdalanarak coştu.
Toprağa düşen cemre, yuvaya dönen kuştu.
Efsunlandı tabiat, ahenk ile uyuştu.
Gece mehtap altında, bir görseniz ne hoştu.
Toprağa düşen cemre, yuvaya dönen kuştu.
Hayvanat ve nebatat, sevdalanarak coştu.
06.03.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Işığa Işık Öğretmenim
Milletlerin harcında, yurdun dört bucağında,
Tarihin her anında, eldesin öğretmenim!
Özgürlük savaşında, barışın ocağında,
Beste beste marş olup, dildesin öğretmenim!
Gülistanın bağbanı, mor güllerin gülşeni,
Rengârenk çiçek açan, daldasın öğretmenim!
Eğitimin mimarı, gönüllerin ruşeni,
İstikbalin tatlısı, baldasın öğretmenim!
Kalp kütüphanesinin, kitaplar deryasında,
Nilüfer çiçekleri, göldesin öğretmenim!
Gülümseyen gözlerle, ümitler dünyasında,
Gençlik iksiri sunan, güldesin öğretmenim!
Yüreğinde vatanla, Anadolu toprağın,
Bayraklaşan ay yıldız, aldasın öğretmenim!
Yuva, okul, kışlada, dalgalanır bayrağın,
İbrişim, atlas, ipek, şaldasın öğretmenim!
Gönül coğrafyasından, insanlık mekânına,
Sevda köprüsü kuran, teldesin öğretmenim!
Erirken mum misali, iz düşer zamanına,
Aşk oduyla canlanan, küldesin öğretmenim!
Ferahlatır sözlerin, güller çizer kalemin,
Mutluluk kervanınla, yoldasın öğretmenim!
Umut yüklü bakışın, gözbebeği âlemin,
Asil kanın damarda, koldasın öğretmenim!
Karanlık gecelerden, doğacak güneşlerde,
Aydınlık fışkıracak, seldesin öğretmenim!
İlim meşalesiyle, nur çıkan ateşlerde,
Işığa ışık veren, yeldesin öğretmenim!
19.11.2009
Tarık TORUN
Bütün meslekdaşlarımın 'Öğretmenler Günü'nü yürekten
kutlar,yaklaşan 'Kurban Bayramı'nı tebrik ederim....
------GÖNÜL DOSTLARIMDAN İNCİLER----İlmin ve irfanınla yık cehalet bendini
Işığınla her yere dol’dasın öğretmenim
Hayatın sahnesinde herkes oynar kendini
Belki de en anlamlı roldesin öğretmenim
----------Mübeccel Zeynep ÜNALAN----Tarık Torun
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Işıldayan Güneş Hacı Bayram-ı Veli
Bozkıra akan kaynak uhrevi bir iklimde
O ışıldayan güneş her şuası gönlümde
Yeşeren yedi güller Ankara ovasında
Bir çekim merkezi ki müminin duasında
Horasan erenleri Hacı Bayram-ı Veli
Çağların ötesinden uzanır kutlu eli
"Sen seni bil sen seni" söyleyen ulu bilge
Ankara'nın üstüne düşen altından gölge
Tefekkür ehli insan bir aşkın göklerinde
Dalga dalga o sevda hala yüreklerinde
O Zülfazıl köyünden Hacı Bayram-ı Veli
Gönüllerden gönüle akar muhabbet seli
Kutlu sevdanın aşkı yıllara damga vurmuş
O sevdanın aşkıyla diyar diyar savurmuş
Tarihi bir tepede kaleye karşı durmuş
Etrafına meskenler birer birer oturmuş
Evrensellikten öte Hacı Bayram-ı Veli
Agustus Mabediyle söylerken barış dili
Gönül çemberi olmuş bozkırın ortasında
Nice ordular gelmiş sultanın arkasında
Manevi mimarımız sağlam çizmiş hudutu
Rahmetin göklerinde geleceğin umudu
Hikmet irfan pınarı Hacı Bayram-ı Veli
İhlasın bağlarında o tevhidin bülbülü
Bir sevda yükselir ki erenlerin bağından
İçime huzur dolar o sevdanın çağından
Cem olmuş yedi alem sufinin türbesinde
Mutluluk alkışları kuşlar kanat sesinde
Bahçede güller açmış Hacı Bayram-ı Veli
Goncasında zikir var açan dervişin gülü
Günün her saatinde mahşeri kalabalık
Türbenin etrafında bir huzur ve ferahlık
Aradığın bulursun uhrevi bir ortamda
İnsan İnançla yaşar istenilen yaşamda
Ankara'nın mimarı Hacı Bayram-ı Veli
O gönüller sultanı gelip onu görmeli
04.03.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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İç Anadolu
Ortasında uzanır Konya Ovası,
Ankara tiftik keçisi yuvası,
Ne hoş olur, şu Sivas’ın havası,
Görülür iklimlerin en karası
Tuz yataklarıyla ünlü Çankırı,
Yazın seyretmek güzeldir bozkırı,
Kimse olamaz Veysel’e aykırı,
Gezelim İç Anadolu’da kırı,
Kayseri Erciyes’in eteklerinde,
Gül açar Yozgat’ın çiçeklerinde,
Cinslik var Kangal’ın köpeklerinde,
Umutlar yüklü kelebeklerinde,
Ankara’da Hacı Bayramı Veli,
Kırkikindilerin bol olur seli,
Mevlana hümanizmin temeli,
Yunus’un bizlere uzanır eli,
Hep akarsular boyunca kavaklar,
Ovayı kaplar volkanik topraklar,
Erciyes, Hınzır, Karadağ’da aklar,
Peribacaları gölgemi saklar,
Sivas ellerinde sazım çalınır.
Unutursanız Pir Sultan alınır.
Kızıldağ'dan Kızılırmak salınır.
Her taraf kervansaraydır kalınır.
Ahilerin anayurdu Kırşehir,
Peribacası vatanı Nevşehir,
Lületaşının yurdu Eskişehir,
Burada Kızılırmak en büyük nehir,
İç Anadolu tahılın ambarı,
Erimez mi şu Hasan dağ’ın karı?
Platolarında uçuşur arı,
Bozkırda çiçek açar sarı sarı,
Ülkenin ikinci gölü Tuz Gölü,
Nadasa bırakmazsan toprak ölü,
Erozyondan sakın getirir çölü,
Stepler İç Anadolu’nun tülü,
Geniş ovanın içinde Aksaray,
Niğde’de bulunur çok kervansaray,
Karaman’da bulunmaz koyunlar say,
Yadigâr kaldı Selçukludan saray,
Düşmanı perişan etmiştir ordun,
Topraklarında birçok devlet kurdun,
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Dünyada ünlüdür senin yoğurdun,
İç Anadolu temelidir yurdun,
30.03.1996
Tarık Torun
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İç Batı Anadolu -Antolojide 600. Şiirim
Yurdumun batısında güzel dağlar arası,
Yeşil ovalar içi, gözlerinin elası,
Ege’nin yağışları uzanır dağlar boyu,
Yüzyıllardan bu yana medeniyetler soyu
Ege’den esen rüzgâr yayılır yaylalara,
Bir yörüğün nağmesi açılır hülyalara,
Afyon Kütahya Uşak İç Batı Anadolu,
Tarihin kavşağında tarihler açan yolu
Kurtuluş güneşiyle, Kocatepe’den doğar
“İlk hedef Akdeniz’dir” yedi düveli boğar,
Bak sade toprak değil her şehidin mezarı,
İstiklal kokar hava bozkırda çiçek sarı,
Mermer yataklarıyla kaplıcalar diyarı,
Zeybek bozlak destanlar efeler yadigârı,
Maden kaynaklarıyla İç Batı Anadolu
Termik santralleriyle Yeraltı linyit dolu,
Çini kenti Kütahya su turkuaz mavisi,
Güneşin batışında bir hoş Frig Vadisi,
Derde şifalı sular gürül gürül pınarlar,
Bor dolu ovalarda lale sümbül sunarlar,
Ateşte açan çiçek sevdayla nakışların,
Geçiş iklimlerinde ne hoş olur kışların,
Cami, han, hamam, türbe İç Batı Anadolu
Misafirperver gönül Allah’ın cömert kulu,
Banaz Uşak ovası halı halı dokunur,
Efelerin diyarı adın dilde okunur,
Bir eylül sabahında güneş pırıl pırıldı,
Özgür atmosferiyle yaraları sarıldı,
Tarihi zenginliği Karun Hazineleri,
Eşmenin kilimleri süsler çok haneleri,
Bir geçit oluşturan İç Batı Anadolu
Anadolu bağrında tümüyle ana dolu
Murat Dağı eteği suların bol kaynağı,
Sandıklı Emir Dağı, Afyon’un bal kaymağı,
Adıgüzel Barajı menderesler diyarı,
Ege’den gelen rahmet haşhaş şekerpancarı,
Zaferlerin bölgesi, kahramanlıklar yurdu,
İstiklalin bestesi özgürlükler buyurdu
Afyon Kütahya Uşak İç Batı Anadolu,
Coğrafyanın üstünde bak kralların yolu,
27.02.2014
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Tarık Torun
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İçim Yanıyor Halep
Allah'ım bu ne acı yok mu bunun ilacı?
Hani hepimiz birdik ey sen uyuyan hacı!
İçim yanıyor Halep!
Sen imdat eyle ya Rab!
Ey kafir Allahsızlar yüreğim kökten sızlar
Karardı gündüz gece ağlar gökte yıldızlar
İçim yanıyor Halep!
Sevin ey Ebu Leheb!
Bir kafirin inadı katliam oldu adı
Bu ne büyük zulüm ki Asırlarca durmadı
İçim yanıyor Halep!
Yandık ya Rab sen su serp!
Yanıyor Türkmen şehri kan aktı Asi nehri
Elbet bir gün gelecek Kahhar olanın emri
İçim yanıyor Halep!
Hangi sebep ey sebep!
Nerdesin ey Müslüman! Ne olursun uyansan
Keşke kendine dönsen böyle mi olur zaman?
içim yanıyor Halep!
Rabbim sana arz talep
Nerdesin ey dünya insanlık sana rüya
Burdasın ey Türkiye! Son çare dua dua
İçim yanıyor Halep!
İmdat kıl sen ey ya Rab!
13.12.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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İçimde Bir Bülbül Var
Umman olup çağlayan,
Gece gündüz ağlayan,
Beni yâre bağlayan,
İçimde bir bülbül var.
Dağı bayırı aşan.
Dizginlenmeyip coşan,
Yârime doğru koşan,
İçimde bir düldül var,
Yoluna konulacak,
Uğruna donulacak,
Yârime sunulacak,
İçimde bir sümbül var,
Güzelliğin simgesi,
Çözülmez bilmecesi,
Âşıkların imgesi,
İçimde bir gül gül var,
Haram lokma yutmayan,
Kimseye kin tutmayan,
Yârimi unutmayan,
İçimde bir bülbül var.
17.12.1996
Tarık Torun
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İçimde Bir Hüzün Var
Farklı aleme doğru bir hoş oldu bakışım
Sararan gözlerimde gökkuşağı nakışım
İklimler mi değişti ne yaz belli ne kışım
İçimde bir hüzün var
Sevincimde gözün var
Daralıyor ufuklar geceler ondandır zor
Ey beni derde salan gelde yanımda otur
Dudaklarım yanıyor kalbimde var sanki kor
İçimde bir hüzün var
Ateşinmde közün var
Sıkılıyor bedenim bir mengene elinde
Yağmur olmuş elemler göl dolduran selinde
Artık seda vermeyen kırılmış kalp telinde
İçimde bir hüzün var
Hiç gülmeyen yüzün var
Sanki dağ altındayım duygularım heyelan
Yıpranıyor zamanım boşa acıyla dolan
Yeşermeden sararan hayat başında solan
İçimde bir hüzün var
Hazan çökmüş güzün var
Bilmem ne alemdeyim bir hoş olmuş ahvalim
Ne anlatayım efendim işte budur son halim
Sıkıntılar içinde bana zulmeden zalim
İçimde bir hüzün var
Ağlayacak özüm var
27.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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İçimden Geldi
Yârin olduğu yeri,
Gezmek geldi içimden
Sevdiğim güzel peri
Süzmek geldi içimden
Yâre yan bakanları
Üzmek geldi içimden
Yârimi yakanları
Ezmek geldi içimden
Yâre güzel şiiri,
Düzmek geldi içimden
Aşkın en derin yeri
Yüzmek geldi içimden
Yârin yoluna inci
Dizmek geldi içimden
Benim yârim birinci
Sezmek geldi içimden
Yâre düşman olanı
Çizmek geldi içimden
Yâre bütün sırrımı
Çözmek geldi içimden
30.05.1999
Tarık Torun
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İçinde
Nuh’lar sular içinde,
Gönlüm hular içinde,
Şu kara gözlerimin,
Yaşlar dolar içinde,
Ömrüm yollar içinde,
Canım pullar içinde,
Halim pek yaman olur,
Zalim kullar içinde,
Yaz baharlar içinde,
Ayva narlar içinde,
Günüm günümü tutmaz,
Ahu zarlar içinde,
Âlemin içinde,
Dil kalemin içinde,
Benim halime bakın,
Dert elemin içinde,
Şu dünyanın içinde,
Bir rüyanın içinde,
Seni öğle sevdim ki,
Bu hülyanın içinde,
12.01.1999
Tarık Torun
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İhanettir Unutmak
I
Yarım kalan her gülüş özenle saklanılmaz
Batak dereler ardı çamurla aklanılmaz
Kilit vursan güneşe yıldız akar semaya
Güzellik mızrak boyu saplanır gümüş aya
İner ince yağmurla bulutlarım nehire
Fısıltılı hüzünler çare olmaz tehire
İhanettir unutmak vefa deryalar içi
İzi kalmış gözlerde karagözlerin göçü
II
Senle başlayan sabah işaret atar güne
Kulağında hakikat kalmışken artık düne
Tüm dillere aşina konuşur senin aşkın
Bir merhamet hissiyle yüreğin ondan taşkın
Seni anımsatmaz mı bir tutam ay ışığın?
Mor dağlara düşmüşken gölgesi her aşığın
İhanettir unutmak senle geçen her anı
İzi kalmış gönülde dünün olan hatıranı
III
Senden öteye zaman dilin ucunda sözler
Kelime terkibiyle ruh ötesini özler
Bana yalnız kuşları bırakıp ta mı gittin?
Hangi sadakat eli uzanır onu ittin?
Bilsem senin yerini yıldız olup düşerim
Olmasan da gönlüme özlemleri döşerim
İhanettir unutmak gizlice seni benden
İzi kalmış beyinde bu can çıkmazken tenden
VI
Gecenin dilsiz yeri mavi bir yalnızlık mı?
Deler sessizliği mi ayda ki arsızlık mı?
İpeksi köprülerim uzanır sana doğru
Damıtırım hicranı içinde ıssız soru
Tebessüm etme gece ben daha uzaktayım
Menziller benden öte ben senin duraktayım
İhanettir unutmak gölgedeki yüzleri
İzi kalmış gecede şafakla gündüzleri
V
Kalpte güvercin uçan bulutlar çıkar yola
Köpüren uzaklara kızıl saçların dola
Küskün gecelerime bir maviler yontulup
Geçmişe hançer vurulup yâdında unutulup
Zamanın terazisi bir kuş uçumu gözler
Hasret elinde bağrım her gece seni özler
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İhanettir unutmak geçmişin izlerini
Vefaya açılmışken o kara gözlerini
17.03.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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İhtişam Bulutları
Yüksekten pırıl pırıl, göklerde açan çiğdem,
Endamın zarafeti, hissedilir dört mevsim,
Işıltısı katmerli, güneşe cilve her dem,
Süreyya’yla taçlanan, mavi sonsuzluklar sim,
İhtişam bulutları, göklerde açan çiğdem.
Bulut rüzgâr atıyla, tomurcuklar baharı,
Seyrine ateş yakar, kentlerin fırınları,
Bir ordu tanzimiyle, bekler kale duvarı,
Umudun iştiyakı, haz kılar yarınları,
İhtişam bulutları, tomurcuklar baharı.
Asumanın denizi, cezbederken kuşları,
Bulutların gözyaşı temizler kanatları,
Sevda seremonisi göğün yakarışları,
Hicran yüklenen kanat sedasız feryatları,
İhtişam bulutları, cebederken kuşları.
Gecenin kanatları, açılır mehtabıyla,
Kameri perdelerken bulutlar örgüsüyle,
Öteler ötesine tefekkür hitabıyla,
Hakikatler nakşolur, rengârenk döngüsüyle,
İhtişam bulutları, açılır mehtabıyla.
Bembeyaz yüreğiyle yeryüzünden beklenen,
Okyanusun buharı, mavi aşka yüklenen,
Umudun rüzgârıyla, buluşup sürüklenen,
Mor dağları aşarken, vadide körüklenen,
İhtişam bulutları, yeryüzünden beklenen.
Başımda şapka gibi kıta kıta dolansın,
Şafağın busesiyle uyanıp sevdalansın,
Sevdanın ikliminde usareler alansın,
Uyanan baharlarla sevdamız mayalansın,
İhtişam bulutları kıta kıta dolansın.
08.11.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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İkbal'den Esintiler
“Ne Sitare ne arzın dönüşlerinde vardır,
Senin kaderin benim çığlıklarımda vardır.”
Manevi hocam! Alleme Dr. Muhammet İkbal’in ruhuna ithafen,
Yıldızların şavkından, doğacak aşk şafaklar,
Arzunun kamçısıyla yakın olur uzaklar,
Sihlinin yüreğinde süveydayı nur aklar,
Cesaretin dikeyi Everest’te duraklar,
Şarkın ufkuna konan, nihayetsiz yasaklar,
Coşkun muson yağmuru, içinde rahmet saklar,
İkbal’den esintiler, doğacak aşk şafaklar.
Kartal bakışlı bülbül, açılsın kanatların,
Hayber vadilerinde, kanatlansın atların,
Musa’nın Vuruşu’yla esrarlı sanatların,
Cibril’in Kanadı’nda nağme nağme natların.
Gökkubbenin altında, feraset senin tarzın,
İçinde aşk olmazsa, anlamı kalmaz arzın,
Asya’nın aşk bülbülü, yeryüzü çalsın marşın,
Melekler tempo tutsun, huşu içinde arşın,
Haysiyet bayrağını, ulviliğe asarsın,
Hürriyet iştiyakı, tüm beyinleri sarsın,
İkbal’den esintiler, kalenderlik susarsın.
Kervanın Çağrısı’yla Hicazın Armağanı,
Benliğin Sırları’ndan Misafir’lere anı,
Himalaya eteği, ilk insanın destanı,
Asya’nın mümbit kalbi, dünyanın bedestanı.
Cesaretin elleri, sürükler kervanları,
Zamana bakan lale, günbatımı anları,
İtibarı fikrinden, tevazu hayranları,
Pakistan yaylaları, kabaran ayranları,
Resule hediyesi, şehitlerin kanları,
Göğü içine alan, inancın imkânları,
İkbal’den esintiler, kültürün irfanları.
Ebedi hikâyesi, doğunun uyanışı,
İran ilahileri, Mevlana’ya yanışı,
Arza semavi bakış, insanlık dayanışı,
Hicaz toprağı aşkı, aşk vuslatı anışı.
19.01.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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İki Çizgi Arası
Bir ezanla başlarken dünyadaki imtihan
Hayli zaman içinde telaşa düşer insan
Bazen gülerken ağlar ağlarken feryat figan
Derde düçar olurken kendisi olur derman
Seyrü sefere çıkar enginler ona seyran
Vurulur bir güzele tüm cihan ona kurban
Sultan olsa da gönle geçmez hüküm ve ferman
Canını kurban eder ne can kalır ne canan
Yaşamanın iksiri önce hakiki iman
İsterse melekleşir istemese bir hayvan
Ahlakın idesidir Allah korkulu vicdan
İrem bağını kurar dünyası cennet mekân
Aldanır yakamoza gölgeye olur hayran
Helal haram demeden mekâna olur mihman
“Gel” denilir Mevla’dan kalmağa yoktur imkân
Ecel şerbeti içer nefes aldığı her an
Dünya denilen mekan anlar ki koca yalan
Ya nasip ya da olmaz son anda iman Kur’an
İmtihan neticesi kalabilmek Müslüman
Bir salayla son bulur dünyadaki imtihan
05.07.2014
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İki Damla Gözyaşı
Haykıran sükutları sanma ki Allah görmez
İki damla gözyaşı hangi murada ermez?
03.04.2015
Tarık Torun
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İki Yoktan Ne Çıkar?
Bende yok sabr-ı sükun, sende vefadan zerre
İki yoktan ne çıkar, fikredelim bir kerre
Ey duman gözlü ahu! Bu derde nedir çare?
Ateş içte olursa kalpte olmaz mı hare?
Vefa sizde bir semt mi yoksa kenar mahalle?
Nice acı görür de aldırmaz muhayyile
Her hicranın tortusu çevirir halden hale
Geceler çile yüklü gündüzlerse merhale
Çileler sınavımız iman ettik kadere
Onunla olgunlaştık alıştık her kedere,
Geceleri beklesem şafak doğar mı yâre?
Sabrımın sarhoşuyum olmaz mıyım avare?
Kavuşmak hayalimiz olmazsa da mahşere
Her şerrin içi hayra hayrın içinde şerre,
Sevdanın serencamı ayrılık mı semere?
Saçımda çiçek açar yüzüm döner mermere
Ruhumda nehir akar gözlerimse şelale
Neden uzak durursun sebebim infiale?
Sabr-ı selamet için sen de yok mu idare?
Sıradağlar misali yüreğim pare pare
Güzeller bivefaymış olmazsan derde çare
Anladım ki nafile sevda kar etmez yâre.
10.10.2012
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

NABİ

İlahi Senfoni
Dağlar, taşlar titrer, yerinden oynar.
Köpürür denizler ve sular kaynar.
Volkanlar fışkırıp, güneş olur nar.
İlahi senfoni titretir arşı,
Huşu içerisinde dinler çarşı,
Ormanda ağaçlar nizama girer.
Bulutlar gökyüzüne yatak serer.
Şanlı ordular zulme göğüs gerer.
İlahi senfoni çalar hoş marşı,
Ayağa kaldırır yedi kat arşı.
Kuşlar tempo halinde kanat açar,
O’nun kulu dünyada olmaz naçar.
Kapatırsa bir kapıyı, bin açar.
İlahi senfoni ahenkle vurur,
Zaman, mekân, insan, kâinat durur.
Düşünce iklimine dalar insan,
İnsan yüceleşir olursa vicdan,
İstikbale zenginlik katar, irfan,
İlahi senfoni âlemi kaplar,
O huşuyla yerinden yürek hoplar.
Damarlarımdaki kan aşkla atar.
Hülyamdaki ay, O’na doğru batar.
O’nun aşkı sevgime sevgi katar.
İlahi senfoni besler ruhumu,
İlahi senfoni açar ufkumu.
21.03.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
“Mekândan Kalbe”
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İlerle
Hedefi yüksek tut, geriye bakma, ilerle.
Dağı, taşı, bağı inlet Allah-u Ekberle,
Dikeni boş ver, koş, gülistandaki güllerle,
Bırak kargayı, âlemi dinlet bülbüllerle,
Sen Müslümansın tembel olamazsın, ilerle,
Rota fizikötesi âlem, kafilelerle,
Miskin miskin uyuyamazsın, kalk, fırla, atıl.
Korkma! Allah için iyilik yapmaya katıl.
Sen Anadolu evladısın, diril, ilerle,
Şehit olursan, komşu olursun peygamberle,
Sen Fatihlerin torunusun tempoyu yükselt,
Onursuzu terk et! Onurunu daha yücelt.
Volkanı patlat, denizleri kaynat, ilerle,
Değil Mekke tüm dünyayı inlet tekbirlerle,
Senin misyonun belli ilahi mesajlarla,
Hedefsiz olamazsın sıradan pasajlarla,
Arza bakış fırlat, sahteyi yırt at, ilerle,
Yılma, gevşeme, hedefe varırsın binlerle,
Sende âlemler gizli, dünya seni alamaz.
Gerçek Müslüman asla başarısız kalamaz.
02.06.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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İmam Hatipli Olmak
İmam hatipli olmak bir sevdanın adıdır
O ideale varmak herkesin muradıdır
Zulme karşı direniş mümince arza bakış
İlim ve irfan ile kalpten yanış ve yakış
İmam hatipli olmak gonca iken gül olmak
Ferasetli bir bakış çağa damgayı vurmak
Yeni bir dünya için gece gündüz çalışmak
Kader eksenlerinde tüm dertlere alışmak
İmam hatipli olmak vakur onurlu duruş
Vicdanlara seslenip imanı kalbe vuruş
İnanç bahçelerinden ilim yoluna koşmak
Özü millette olan o mefkûreyle coşmak
İmam hatipli olmak hatır, vefa, gönüldür
Nezaket ve zarafet gülistanda bir güldür
Yürekte aşk taşımak karanlığa ışıktır
Yalnız O'na kul olup bir tek O'na âşıktır
İmam hatipli olmak tagutlara direniş
Kafdağı'nın ötesi küllerinden diriliş
Asırlar öncesinden yüzyıllar ötesine
Kutlu dava uğruna koşar tevhit sesine
İmam hatipli olmak bir sevdanın adıdır
Bu vatanın evladı Türkiye soyadıdır
01.11.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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İmamın Mezarında
Elburuz dağlarının
Geniş eteklerinde
Türkistan bağlarının
Güzel kelebeklerinde
Kara sevda kokar gülüm
Gülistana döner çölüm
Hadramut çöllerinde
Esen sam yellerinde
Garip gurbet illerinde
Âşıkların dillerinde
Kara sevda kokar gülüm
Gülistana döner çölüm
Şimdi Klimancora’da
Esen sert deli borada
Bak Eri tre’de Mora’da
Bir âşık bekler orada
Kara sevda kokar gülüm
Gülistana döner çölüm
Alplerin tepesinde
Mizanın kefesinde
Ege’nin efesinde
Teninin nefesinde
Kara sevda kokar gülüm
Gülistana döner çölüm
Asya’nın düzlerinde
Zencinin yüzlerinde
Irmağın özlerinde
Sevgilim gözlerimde
Kara sevda kokar gülüm
Gülistana döner çölüm
Semerkand pazarında
Kıskancın nazarında
Kafkas’ın hazarında
İmamın mezarında
Kara sevda kokar gülüm
Gülistana döner çölüm
27.01.1998
Tarık Torun
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İmzam Karekterimdir
Üslubu beyanımda İmzam karakterimdir
Mısra mısra duygular imgelerim terimdir
Hak ve doğru yanında Rabbim bana kerimdir
Uykusuz gecelerde şiir alın terimdir
Üslubu beyanımda İmzam karakterimdir
16.01.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı&Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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İnanç Aşkı Antakya
Av.Ahmet Kavuncuoğlu hocama ithafen!
I
Antakya semaları gece ayın halesi,
Dağların gözyaşları Harbiye Şelalesi,
Dağları delen kuvvet inancın meşalesi,
İlk Hristiyan mabet St. Pierre kilisesi,
Evrensel değerlerin yaşayan en gözdesi
Bulut bulut enginlik Habib Neccar Türbesi
İnanç aşkı Antakya ezan, çan, hazan sesi,
II
Antakya’yı yaşamak bitmez şarkı her demi,
Barış, kültür, hoşgörü insanlığın erdemi
İskenderun körfezi sevda yüklü her gemi,
Akdeniz’in dalgası Samandağ’a busemi
Palmiyeler altında gümüş gerdan gölgemi
Yanık sesli Asi’nin sevdası seherde mi?
İnanç aşkı Antakya vuslatın seferde mi?
III
Zeytin gözlü güzeller Altınözü destesi,
Uzaklardan çağıldar, Asi’nin yanık sesi,
Dörtyol’un dört bir yanı narenciye bahçesi,
Hızır-Musa sevdası dualarda nefesi,
Dinlerin diyaloğu yaşamanın bestesi,
Dağların Reyhanlı’sı, burcu burcu defnesi,
İnanç aşkı Antakya lezzeti künefesi,
IV
Enginlere açılan mümbit Amik ovası,
Tatlı tatlı öperken Akdeniz’in havası,
Amanos etekleri floranın en hası,
Beyazıt-ı Bestami Kırıkhan’ın sevdası,
Havariler diyarı evliyalar yuvası
Beysun köyü yakını güneyin uç noktası,
İnanç aşkı Antakya yurdun en has parçası,
V
Her daim sıcak Erzin Kaplıcalar diyarı,
Zaman içinde zaman tarihin yadigârı,
Tarih, coğrafya, kültür medar-ı iftiharı
Limon bahçelerinde bir seyretsen baharı,
Arsuz kıyılarında ılgıt ılgıt rüzgârı,
Hassa tütünleriyle duman duman efkârı,
İnanç aşkı Antakya Güney’in şehriyarı
VI
Tarihin altın gözü Issos’un Harabesi,
Zamana ferman okur Sokullu Külliyesi
Hayret ibret makamı Titus Tünel su sesi
Gökten kartal bakışlı Antakya’nın kalesi,
Tarihe bir yolculuk arkeoloji müzesi,
Arzın şifa kaynağı ab-ı hayat içmesi,
İnanç aşkı Antakya aşk iksiri çeşmesi,
VII
Altın kumlu sahiller mekân içinde zaman
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Demirin kalbi Payas, Belen geçidi duman,
Engin ufuk ötesi Kumlu ovası yaman,
Yayladağ etekleri güneye sınır koyan,
Bir Akdeniz sabahı aşk ve güneşle uyan
Cilvegözü Kapısı vuslatı hasret duran,
İnanç aşkı Antakya tarihe damga vuran
12.04.2012/ANTAKYA
Tarık TORUN
Tarık Torun
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İnce Şiir
Ah! Haykıran sukutum ruha ince şiirdir.
Uzayan hayallerim sessiz akan nehirdir.
21.03.2009
Tarık Torun
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İnsan Hakklarıyla İnsan
En şerefli varlık dünyada insan
Yaratan doğuştan özgür yaratmış
Hak adalet hukuk ve de hür vicdan
İnsan hakkı süsü ile donatmış
Onun özgür ruhu köle olamaz
Esaret altında daim kalamaz
Düşünceye zincir kilit vuramaz
Özgürce yaşamak gerçek hayatmış
Ne ırk ne cinsiyet ayrımsız dünya
El ele sevgiyle kurulsun hülya
Özgürlük içinde bitmesin rüya
İnsanlığa saygı en büyük sanatmış
Gökyüzü herkesin uzaysa engin
İnsanı sevenin yüreği zengin
En büyük zenginlik insanlık rengin
İnsan haklarıyla insan rahatmış
İnsanın doğası köleye karşı
İnsan hakkı olsun insanlık marşı
Yeryüzü dinlesin titretsin arşı
İnsan sevdasıyla hakkı anlatmış
10.12.2011
Tarık Torun
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İnsana
Bizde iyilik yaraşır insana,
Ruhun ayıysa yaraşır in sana,
Yıllarca dost görünüp bindin sırtıma,
Bıktırdın artık sırtımdan insene.
(Gülistan’ın Gülleri sayfa 149)
Tarık Torun
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İnsana Sesleniş
Uyan ey gafil! Aç gözünü,
İmanla doldur, sen özünü,
Asma surat, güldür yüzünü,
Dinle ariflerin sözünü,
Hayat Allah’ın anlatısı,
Gerçek musiki dinletisi,
Hücre, atom ve çekirdeğe,
Elvan elvan açan çiçeğe,
İyi bak yavru kelebeğe,
Batılı terk et, var gerçeğe,
İnsan Allah’ın halifesi,
Bulur sayesinde nefesi,
Gez cümle âlemi de bir gör,
O’nu inkâr eden, sağır, kör.
O’nun kulu olmak, gerçek hür,
İmanla mutlu bir hayat sür.
Sema Allah’ın gösterisi,
İnkâr insanın histerisi,
Çık kabuğundan, çevrene bak.
Ruhuna yıldırım, şimşek çak.
Boş durma, inanç odunu yak.
Sana mı kaldı inkâr manyak.
Kur’an Allah’ın bildirisi,
Heva, nefis dolu gerisi,
Hayatın ideal olmalı,
Kalp Allah aşkıyla dolmalı,
Dünyada kalır, dünya malı.
O’nun yolunda çalışmalı,
Kullar Allah’ın mimarisi,
Müslüman peygamber varisi.
21.05.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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İrem Bağlarında
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img518.imageshack.us/img518/9688/yol1if3.jpg' border='0' alt='Image
Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img518/yol1if3.jpg/1/'><img
src='http://img518.imageshack.us/img518/yol1if3.jpg/1/w640.png' border='0'></a>
Şırıl şırıl akan deli ırmaklar,
Gülistana dönen mümbit topraklar,
Misk-i amber kokan yeşil yapraklar,
İrem bağlarında esti samyeli,
Kesildi nimetin var olan eli,
Muhteşem binalar, köşkler, saraylar,
Bulunmaz manzara mehtaplı aylar,
İnsan aklı için garip olaylar,
İrem bağlarında olunca zulmet,
Azgınlaşınca kul kesildi rahmet,
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img264.imageshack.us/img264/8374/216595263035ef50f3d1ono1.jpg'
border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img264/216595263035ef50f3d1ono1.jpg/1/'><img
src='http://img264.imageshack.us/img264/216595263035ef50f3d1ono1.jpg/1/w750.p
ng' border='0'></a>
Bir gece ansızın fırtına esti,
Zulmetin kökünü ibretle kesti,
Yıkıldı saraylar, kırıldı testi,
İrem bağlarında son bahar oldu,
Ad kavmi sonunda belayı buldu.
İnsanoğlu hayat kalıcı sandı,
Değişti iklimler kuraktan yandı,
Sarıldı dünyaya nefsine kandı,
İrem bağlarında bir tarih battı,
Yıkıldı saraylar, sütunlar yattı.
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img383.imageshack.us/img383/9052/machupicchuantikkentizj8.jpg'
border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img383/machupicchuantikkentizj8.jpg/1/'><img
src='http://img383.imageshack.us/img383/machupicchuantikkentizj8.jpg/1/w400.png'
border='0'></a>
İlahi nizama kullar uymazsa,
Allah’ın emrini görüp duymazsa,
Adaleti koyup zulme doymazsa,
İrem bağlarında virane olur,
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Uyar kul nefsine divane olur.
20.08.2008
Taha Tarık TORUN
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana,Bana,Ona'
Tarık Torun
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İstanbul Çamlıca Camii
I
Birliğin şahadeti yükselen minareler
Huzur iklimlerinde sunulan her çareler
Büründü ihtişama Çamlıca’nın tepesi
Asumanı inletsin yayılan ezan sesi
Göklere ufuk çizer o muazzam kubbesi
İnancın görsel hali ruh iklimi nefesi
İstanbul’a bir simge
Silueti hoş gölge
Çamlıca Camiinde
Hele bakın ahenge
II
Ezanlar yayılırken O’nun sonsuz adıyla
Selam vermeden geçmez uçan kuşkanadıyla
Allah’ın huzur evi mutluğa açılır
İbadetin kokusu burcu burcu saçılır
İnsanlığın yaptığı arzın kutsal mekânı
Günlerin ardı sıra seyret güzel zamanı
Anadolu yakası
Mekânların en hası
Çamlıca Camiinde
Gelin görün ihlası
III
Tarihe damga vuran İstanbul’un gözdesi
Estetik motifleri İslam sanat simgesi
Üsküdar etekleri Boğaz’ın ihtişamı
Kristal camlarında bir seyret ki akşamı
Lale kokan mevsimde o muhteşem bahçeler
Erguvan kokuları alır aklını çeler
İstanbul’un örtüsü
Gözlerinin büyüsü
Çamlıca Camiinde
O mekânların süsü
IV
Seccadeli alınlar huşu içinde yüzer
Işıl ışıl yanarken kubbende güneş gezer
Gün doğumu batımı vururken minarene
Şafaklar umut yüklü sevda yükler çehrene
Gece mehtap altında hükmederken Boğaz’a
Nurani çehresiyle yansır nurdan beyaza
Mermerinde metanet
Kutsal mekânda rahmet
Çamlıca Camiinde
Her taşında bir hikmet
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V
Minareler altı kuş uzanır gökyüzüne
İbadetin aşkıyla geceler gündüzüne
Göz görsün bu eseri kurulmuş Çamlıca’ya
Zarafete bürünmüş asude bir rüyaya
İslamiyet ruh olmuş bu muhteşem binaya
Pırıltısı yansırken gökteki dolunaya
Minber mihrap ve hilal
Ülkedeki istiklal
Çamlıca camiinde
Sevdayı sevdaya sal
VI
Yeşillikler içinde güller açan bahçesi
Uzaklardan duyulur müezzin bülbül sesi
Cumhuriyet dönemi en büyük camiisi
İbadetin hür sesi Allah onun hamisi
İbadete ve Hakk’a açılan güzel yapı
Yaşayan her kul için başvurulacak kapı
Kuş sesi şadırvanda
Güzel yapı vatanda
Çamlıca camiinde
Huzur olur zamanda
VII
Müslüman bir milletin el emeği göz nuru
Mutluluğun planı istiyorsan huzuru
Her bir karışı için paha biçilmez değer
Göklerdeki bulutlar üstünde boyun eğer
Çamlıca tepesinden burası Anadolu
Huzurun mekânında gönüller sevda dolu
Yükselir tekbir sesi
Çamlıca’nın tepesi
Çamlıca camiinde
İbadetin meyvesi
01.07.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İstikbalin İbadet
İçimde itibarlı imtiyazlı imtihan
İnanç izdşümünde izzetinefsin inan
İstila inkişafın işaretin ihtilal
İrtifa izohipsin istikrarın istikbal
İstikbalin ibadet
İbadet islamiyet
İnşaallah inayet
İhsanınsa imaret
İhtida iffetinde idealizmin ikbal
İftira ihtilafın ihanetin izmihlal
istisnasız itibar iktisadi istikrar
İtidalin istiğfar imanın izhar ikrar
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
"ALFABENİN RAKSI"
Tarık Torun
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İstisnalar Var
“Bende mecnundan âşıklık istidadı var
Âşıkı sadık benim onun ise adı var”
Diyordu yıllar önce büyük âşık Fuzuli
Bilmiyordu şimdi hayat karmaşık Fuzuli
Senin platonik aşkın yerini madde aldı
Nerede o büyük aşklar mazide kaldı
Arı gibi her çiçekten bal alıyoruz
Maymun iştahlıyız aşk sanıp dalıyoruz
Aşkın başlangıcı parklar sonu asliye hukuk
Yüzler asılmış, yürekler elemli ve buruk
Sevgili değiştire değiştire bıktık
Ne gönül koyduk ne vicdan hepsini yıktık
Kerem- Aslı, Mecnun-Leyla onlarda neymiş
Biz masumuz ne yapalım zaman böyleymiş
Boş ver kafana takma hayatını yaşa
Aşkta neymiş kapılma böyle bir telaşa
İşte böyle bir felsefe bizi kapladı
Çıkarcılık okunu içimize sapladı
Ey Fuzuli biz gerçek âşık değiliz amma
Bizi hiçbir âşıktan da aşağı da sanma
Büyük âşık istisnalar var rahat ol
Senin yolunu takip eden bizim gibi kul
09.07.1996
Tarık Torun
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İstiyorum - Olsun
Ben bir yar istiyorum
Gülistan’da gül olsun
Ben bir nar istiyorum
Kalbimde bülbül olsun
Ben bir dağ istiyorum
Havası temiz olsun
Ben bir çağ istiyorum
Mutlu ülkemiz olsun
Ben bir söz istiyorum
Güzel ve tatlı olsun
Ben bir öz istiyorum
Şirin Ferhatlı olsun
Ben bir fert istiyorum
Allah’a feda olsun
Ben bir mert istiyorum
Mazluma seda olsun
Ben bir nur istiyorum
Kalplere akan olsun
Ben bir kor istiyorum
Kalpsizi yakan olsun
31.01.1999
Tarık Torun
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İsyan-İtaat
İsyanımız nefsimiz dizginlense İmanla
İtaatımız Rab'be intizamsa Kuran'la
..
..
20.11.2013
Tarık Torun
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İsyan Ederim
Hakkı olandan fazlasını almağa,
Onun bunun borusunu çalmağa,
Sürekli ayakaltında kalmağa,
Toprak bile olsam isyan ederim.
Temeli sağlam olmayıp sökülen,
Nokta kadar menfaatine bükülen,
Yeşermeden sararıp solup dökülen,
Yaprak bile olsam isyan ederim.
Faydasız yere içilen sığara,
Bir hiç uğruna koparılan yaygara,
Vatan uğruna esmeyen rüzgâra,
Bayrak bile olsam isyan ederim.
Kendinden başka doğru sanmayan,
Kalbiyle bir türlü sevgiyi anmayan,
Yârin aşkına tutuşup yanmayan,
Çakmak bile olsam isyan ederim.
Onun aşkına kokmayan güllere,
Sevgi şarkısı söylemeyen dillere,
Yârini aşkla sarmayan ellere,
Ahmak bile olsam isyan ederim.
12.10.1996
Tarık Torun
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İşte Ben Oralıyım
Yer seccadem çiçekten serilince bozkıra
Karşımda ordu gibi mor dağlar sıra sıra
İşte ben oralıyım
Sabahın seher vakti horoz sesi göklerde
Çimene düşen şebnem huzuru yüreklerde
İşte ben oralıyım
En içli keman sesi Çoruh’un çağıltısı
Bayburt’un kalesinde rüzgârın fısıltısı
İşte ben oralıyım
Yalnız koymaz Yaratan kul daraldığı yerde
Dilerse rahman olan açılır perde perde
İşte ben oralıyım
Atmosfer rayihası yayla kekik kokusu
Bütün mahlûkat kardeş olur mu hiç korkusu?
İşte ben oralıyım
Geceler gizem yüklü dolunayın elinde
Kuşlar zikir çekiyor duaları dilinde
İşte ben oralıyım
Kuşburnu çiçekleri kuşatırken kırları
Kuşlar kanat çırparak geçiyor bozkırları
İşte ben oralıyım
Dedem Korkut diyarı Bayburt’un maralıyım
Gurbet kuşu misali yürekten yaralıyım
İşte ben oralıyım
Uzak durma a dostum! Sevdalara vurgunum
Deli deli akarken Çoruh gibi yorgunum
İşte ben oralıyım
Bizde sevgi gönülden Bayburt’un gadasıyım
Şair Zihni Hicrani âşıklar gedasıyım
İşte ben oralıyım
Anadolu bağrında Bayburt’un balasıyım
Rahmani her bakışta gözlerin elasıyım
İşte ben oralıyım
08.07.2010
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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İşte Benim Öğretmenim
Bismillah’la başlayıp “oku” diyerek derse
Kendi evladı görüp kalbi açıp herkese
Gülşene girer gibi sınıfına girerse
İmanlı öğretmenim
Vicdanlı öğretmenim
Peygamber mesleğiyle donatılmış ne güzel
Meleklerden bir melek yüceldikçe sen yücel
Herkese nasip olmaz özelden de çok özel
İrfanlı öğretmenim
Capcanlı öğretmenim
O bir anne bir baba örnek olan şahsiyet
Eğitimin mimarı kültür ve medeniyet
İnsanlığın hür sesi istiklal ve hürriyet
İrfanlı öğretmenim
Kuranlı öğretmenim
Pozitif bilimlerle ahlak ve maneviyat
Vatan millet aşkıyla tarih, kültür, tabiat
Anadolu eksenli arza çizerken bir hat
Vatanlı öğretmenim
İmanlı öğretmenim
İlim aşkıyla yanan gözlerindeki o nur
Bakışları deruni insana verir huzur
Beyninde fikir duygu ruhuyla sevda okur
İmanlı öğretmenim
İrfanlı öğretmenim
19.09.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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İtalya
Asya’dan Avrupa’ya bütün yollar Roma’ya
Neron’un iştahıyla, bal kaymak dondurmaya,
Apeninler koşarmış, kuzeyden Afrika’ya
Mavi gökler altında selam veren Pisa’ya,
Kâşif Kristof Kolomb, doğduğu kent Cenova
Arno kıyılarında, benzersiz Floransa
Gondollar Venedik’te, dolunayın altında,
Tarihi Colosseum’un antik saltanatında,
İlahi Komedya’yla Dante şiir atında,
Hümanizmin nüvesi, yerler gökler katında,
Dünya kültür mirası, listesinde Vatikan,
Bir Akdeniz insanı, sıcakkanlı İtalyan,
Tüm dünyaya armağan, Barok üslup sanatta,
Roma hukuku yaşar, adalet saltanatta,
Barışın hoş sembolü zeytin gözlü güzeli,
Hümanist düşünceler, filozofların dili,
Vezüv ve Stromboli kalbi sıcak Etna’ya,
Muhteşem manzaralı serin kalpli Garda’ya,
Aplerin gözyaşları, Tiber,Arno Po nehri,
İhtişam zarafeti, Roma, Milano şehri,
Tarihi mirasıyla, yadigârdır Toskana,
Erasmus, Kopernik’i, yetiştiren Bologna,
Kırk yıl hatırı olan, harika espresso,
Alplerin eteğinde, endüstri kent Torino,
Adriyatik kıyısı, verimli Po havzası,
Ilık kış kurak yazda, Akdeniz’in havası,
Fikir, sanat, hayatta önemli olan ülke,
Akdeniz sıcaklığı, İtalyan için ilke,
Spor, bilim, eğitim, hayata güzel bakış,
Alp Dağlarında şölen, olimpiyat karakış,
Tarihe tarih yazmış, Roma İmparatoru,
Bin bir çeşit makarna, dünyanın lezzet turu,
Bir çizme endamıyla, en zarif ayakkabı,
Nice hatipler yurdu, edebiyat hitabı,
Evrensel düşünceyle, kuşatırken herkesi,
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Akdeniz Havzasında medeniyet hoş sesi,
Tarihin akışında, mermere akseder sanat,
Gece Tiren Denizi, Cenova’ya serenat,
Doğu Roma’nın kökü, tarihin gizlerinde,
Çağ açıp çağ kapatan, zamanın izlerinde,
Tarihe şahit olan, tarihe şekil veren,
Tarih içine alan, tarihe tarih deren
İhtişamlı tarihi, muhteşem coğrafyası,
Latin kültür kökeni, dünyanın harikası,
Turizmin gözbebeği, âşıkların hülyası,
Asude ufuklarda bir Akdeniz rüyası,
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
28.12.2010
Tarık Torun
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İzin
Sen izin vermezsen rüzgâr mı eser âlemde?
Sen izin vermezsen bıçak mı keser her demde?
28.12.2006
ALİZELER
--Doğudan,Batıdan,Ortadoğu'dan--Tarık Torun
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Kader
Sonsuzun sıkıntısı, bir devire vurulmuş,
Hakikat penceresi, pervazlarla kurulmuş,
11.05.2011
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Kadın Muradındır
Kadın ne çiçek ne süslü böcek
Eşini tamlayan hayatta gerçek
Ona el değil gül atmaz sevenler
Kadınlar gülerse toplum gülecek
Üzülme üzülme o gün gelecek
Tüm insanlar bir gün kadrin bilecek
Kadın ne çiçektir ne süslü böcek
Kadın ne köledir ne hayal sultan
En güzel yaratmış onu Yaratan
Sevdanın bağında açan gülistan
İçi Anadolu sevdası vatan
Zarafet hanımlık alemler hayran
Analık duygusu En güzel vicdan
Kadın ne köledir ne hayal sultan
Ne ütopik varlık kadın kadındır
Aşıklar dilinde sevda yadındır
Hayata hayatdır yaşam tadındır
Ayrılık Özlemler aşk muradındır
Kah Anadolu vatan adındır
Yuva dili kuşu uç kanadındır
Ne ütopik varlık kadın kadındır
08.03.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Kadınımda Kadınım
Ezeli ervahında bir aşk düşer toprağa,
Âlemi suğralarda ruh üflenir Hava’ya,
Edep hayâ bağında görev incir yaprağa,
Vesile kılınınca temaşa al elmaya,
Fikir duygu arası şüphe Âdem Baba’ya,
Dünyaya gelmek için binilirken burağa,
Kadınımda kadınım bir aşk düşer toprağa,
Serendip yaylasında hayat akar soyunda,
Dünya masalı başlar hicran olan gözlerde,
Habil’le masumiyeti bozar nifak suyunda,
İlk kavgamız başlar ateş-i aşk közlerde,
Yeryüzünün endamı çizilirken yüzlerde,
Bir kutlu kadın çıkar nice nebi huyunda,
Kadınımda kadınım hayat akar soyunda,
Baştacı edilirken yakuttan saraylarda,
Cinsine zulmedilir fuhşun zindanlarında,
Tecelliden nasipsiz zulüm akan aylarda,
Mazlumun tesellisi gözyaşı vicdanlarda,
Asumana yükselen bin bir ah mekânlarda,
Ey ruhu yok kemiyet! Aşk hangi diyarlarda,
Kadınımda kadınım yakuttan saraylarda,
En masum duygularla kimi ruhunu çalar,
Asrın deccalı çıkar aşk adıyla oyalar,
Fuhşun bataklığında iffetini parçalar,
Vicdanı yitirince granitten sert kayalar,
Tarihe mi gömüldü nerde eski sevdalar?
Uzak dur melanetten sonra şirret mayalar,
Kadınımda kadınım kimi ruhunu çalar.
Artık diril kadınım! Dirilmek zamanıdır,
Haysiyet namusunla çağa dur demek vakti,
İnsana zulmedenler özbeöz düşmanındır,
Dünyanın dört yanından nice gözyaşı aktı,
Doğan güneşe bir bak sana şule bıraktı,
Yüreğindeki esin dertlerin dermanıdır,
Kadınımda kadınım dirilmek zamanıdır,
28.02.2013
Tarık Torun
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Kafkasların kadını
KAFKASLARIN KADINI
“Babaannemin şahsında tüm Kafkas kadınlarına”
Güneşin ülkesinde, destanlar diyarında,
Güneşi sunsam sana Kafkasların gül kızı,
Dolunay ellerinde ateşlerin narında,
Zarafet endamıyla kıskandırır yıldızı,
Hürriyet bayraklaşıp sevdalanmış yarında,
Kafkasların kadını,
Asaletin timsali,
Kalbe yazdım adını
Karasevda misali.
O nazenin bakışlı gözlerinin karası,
Yüreği umut dolu asaletli bakışı
Hasreti hicran hicran Engin dağlar arası
Sevgisi motif motif kalbe atmış nakışı
Kartalların yavrusu rüzgâr onun narası
Kafkasların kadını,
O dağların maralı,
Kalbe yazdım adını.
Kalbim ondan oralı,
Yayla bakışlı güzel çimen kokusu sende,
Bir muhabbet iklimi sevgin zirveler aşar
Kuşlar serenat dizer gümüş kanat gölgende
Hazar’ın dalgaları göklerinde mi yaşar?
Uçurumlu vadiler seke seke gidende
Kafkasların kadını,
Aşkın akan bir sel mi?
Kalbe yazdım adını,
Adın senden güzel mi?
Ay! Güzeller güzeli Kafkasların ay kızı!
Salınsın sarı sabah gece saçından aksın
Yanakların ay gibi lale sümbül kırmızı,
Sen hilalin aşkısın sitareden berraksın
Kaşların oka benzer kayan yıldızın hızı,
Kafkasların kadını
Yanağında albeni,
Kalbe yazdım adını,
Yanına da al beni,
Ay gecenin koynunda sarışın sonbahardı,
Tutuldun sevdalara ne hoş telaşın vardı,
Geceler subha kadar sevdan leyl-ü nehardı,
Hayatın hüzünleri gelip de seni sardı,
Senin kutlu vatanın mor dağların mı ardı?
Kafkasların kadını,
Şeyh Şamil’in gül kızı,
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Kalbe yazdım adını,
Kıskandırır yıldızı.
13.05.2012
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Kalahari Çölünde
Kalahari çölünde kalmışım,
Dert elemin içine dalmışım,
Şu zalim dünyada ne yazık ki,
Hep çile ve ızdırap almışım.
Alplerin tepesine çıkmışım,
Çekilmez çilelerden bıkmışım,
Adeta tüm dostlarıma küsüp,
Gönül saraylarımı yıkmışım.
Kalahari çölünde yatmışım,
Dert elemin içine batmışım,
Şu zalim dünyada ne yazık ki,
Çeşitli belalara çatmışım.
Âlemi baştanbaşa gezmişim,
Nefsimi ayakaltında ezmişim,
Bırakın yakamı dost sanılanlar,
Hadi be hepinizden bezmişim.
14.12.2006
--ALİZELER(Doğudan,Batıdan,Ortadoğu’dan) -Tarık Torun
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Kalbi Umutlu Çocuk
Yıkılmış yuvaları evlerinden atılmış
Babası şehit olmuş bahçeleri satılmış
Gözyaşları sel olmuş hayali kuşatılmış
Oyuncağı kırılmış oyunlardan atılmış
Bir inancın aşkıyla kalbi umutlu çocuk
Kalbindeki vatanı onunla mutlu çocuk
Kardeşleri kaybolmuş yüreği hançerlenmiş
Acıların içinde acıyla içerlenmiş
Suriye çöllerinde gözlerine kum dolmuş
Düşman olmuş soydaşı dostlarıysa kaybolmuş
Halep’ten çıkan çocuk bir gün dönecek ona
Dua ve yeminlerle buna inandı ana
Rabbine inanarak kalbi umutlu çocuk
Gün doğmadan ne doğar gelecek kutlu çocuk
İdeali peşinde kalbi umutlu çocuk
Tez elden büyüyerek yeniden yurtlu çocuk
18.12.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Kalbin Coğrafyası
1
Kalbe giden yollarda bir volkan misali kan
Akar kızıl nehirler fışkıransa her zaman
Aşk Hikmeti Hüda’dan ne an diler ne ferman
Kalbin coğrafyasında kışlar bahara döner
Sevda iklimleriyle gözünde nemi dener
2
Tam rotalı ümide batmayan güneş doğar
Dünya nedir ki ona içine âlem sığar
Bir rahmet deryasında sevdalar ondan yağar
Kalbin coğrafyasında geceler gündüz olur
Sevda bakışlarıyla mor dağlar dümdüz olur
3
Heyhat! Heyelan hızı ayrılık ufka iner
Hasretin kör vadisi gelirde kalbe siner
En kesif dalgasıyla hicran geceyi dener
Kalbin coğrafyasında yaşamak alabora
Sevda eksenleriyle volkanlar atar nara
4
Bir kızıl gölge düşer mazlumlar ülkesine
Aydınlanma çizgisi kesilir ilkesine
Ümide bakan şafak uyanır gün sesine
Kalbin coğrafyasında zaman fermana çöker
Sevda tohumlarıyla ümide ümit eker
5
Çiçekli bahar açar bir kaktüsün dalından
Bezenir ulu yayla yeşilinden alından
Edep örtüsü bitki sabırtaşı balından
Kalbin coğrafyasında taşlar döner altına
Sevda adımlarıyla sonsuz saltanatına
6
Al ipekten tepeler bakışı kuş misali
Sevincin taneleri yedi diyar timsali
Bir mavilik içinde okyanuslar emsali
Kalbin coğrafyasında tayfunla haykırıldı
Sevda depremleriyle bütün faylar kırıldı
7
Gel güzelim bu diyar! Baştanbaşa bezeli
Sonsuzluk ikliminde ötelerden ezeli
Rabbin nazar kıldığı tüm kâinat güzeli
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Kalbin coğrafyasında her şey O’nun elinde
Sevda şiirleriyle ben şairin dilinde
30.04.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Kalbinde Vatan Taşıyan Adam Coğrafya Aşkım
Bir sevdanın elinden içerim kana kana,
Coğrafya aşığıyım gezerim yana yana,
Ay geceden aydınlık gölgem düşer mekâna
Şafakların türküsü rüzgâr olur zamana
Buseli haykırışım kanatlanır rüzgâra
Polen taşıyan sevda yayladaki manzara
Çiçek çiçek açarım muştu olur bahara
Gül-i Rana reyhanla bülbülde ah-u zara
Tut ellerimden bahar al beni kollarına
Coğrafya aşığıyım, düşerim yolarına.
Sevda yağmurlarıyla asude serinliği
Bakışların okyanus bendeki derinliği
Kutup’un akıntısı Ekvator’a akarım
Serin sıcak kalbimle sana mavi bakarım
Yunuslarla raks eder martılarla uçarım
Okyanus ötesine çelik kanat açarım
Gözümde med-cezirler sen misin ay güzelim?
Kırım kıvrım akıntı gel el ele gezelim.
Huzur iklimlerinde düşünce dinginliği
Coğrafya aşığıyım, çağlayan enginliği.
Bir çınarın köküyle Anadolu köyünde,
Nice sevdalar yatar delikanlı gönlünde
Toprak seni sarmalar hem bugün hem de dünde
Kırk gece kırkta gündüz, bayram, seyran, düğünde
Maral bakışlı dağlar maden taşır özünde
Hasretin eşikleri âşıkların gözünde,
Ben sevdalı aşığım! Baharın da güzün de
Bulutlar perdelenir ay sevgilim! Yüzünde
Ovanın zarafeti endamıyla düzünde
Coğrafya aşığıyım, ateşinde közünde.
Lodos, poyraz dilinde, eser sevda yelleri,
Kâinat huşusuyla, sessizliğin dilleri,
Duygu eksenlerinden, fikriyatın selleri,
Mor dağlara namzet mi? Yaylaların belleri,
Yıldırımlar düşmesi, gökyüzünün elleri,
Göklerin gürlemesi, oda hikmet zilleri,
Ilık nemli yağmurla gülistanın gülleri,
Aşkının hayranıdır, bostanın bülbülleri,
İnsanoğlunun azmi, ömrünün emelleri,
Coğrafya aşığıyım, sevdamın temelleri,
Sevdanın seranatı eserken seheryeli,
Yılların yaşanmışı tortulaşır emeli,
İhtişamın heybeti hikmete ram olmalı
Erguvani baharda, kalbim aşkla dolmalı.
Ey sevgilim Sadabat! Yaşar senin havanda
Burası Anadolu! Sevda sevda ovanda,
Bir kuş kalbi olurum! Sıcak sıcak yuvanda
Düşünme karşındayım! İstediğin her anda
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Bir meltem serinliği gönüllere girmeli
Coğrafya aşığıyım, asırlarca sürmeli,
Gözleri artezyenli, ayrılığın zamanı,
Sevda birikintisi konilerin dumanı,
Tipi olup kamçıla, devri daim mekânı,
Bereket usaresi, başakların harmanı,
Güzeller güzelinin Gülşen mi ki reyhanı?
Toprak sandığın mekân, şühedanın vatanı,
Acılı coğrafyalar, sana söyler atanı,
Unutma yeraltında, kefensizce yatanı,
Yakamozlu deryalar cümle âlem hayranı,
Coğrafya aşığıyım, canım onun kurbanı,
Bu coğrafya aşk kokar âşıklar diyarında,
Her nefes bir atmosfer bu günde ve yarında,
Çisil çisil sevdalar, yağmurunda karında,
Vadinin vaveylası, nehir ah-u zarında,
Bir volkanın vuslatı, kraterde harında,
Demet demet tomurcuk, ayçiçekli barında,
Şiir yazan coğrafya, çiçekli baharında,
Bu sevda şiir olur şair ve yazarında,
Muhteşem manzaraya aşığım nazarında,
Coğrafya aşığıyım, âşıklar diyarında.
08.08.2011
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Kalem Çatladı
Gel ey kalemim sana dertlerimi anlatayım,
Ben bunaldım birazını da sana satayım,
Başkasının derdi benimkinin yanında az,
Beni şimdi iyi dinle de birer birer yaz,
Hiç Allah’tan korkmadan yetim hakkı yiyen var.
Bu kâinatın altı üstü benim diyen var.
Yazık insan adına insanı katleden var,
Sıkışınca bu ülkeyi terk edip giden var,
Kimilerinin yüreği adeta taş olmuş,
Mazlumun tesellisi iki damla yaş olmuş,
Bir kısım kurtlar koyun sürüsüne baş olmuş,
Fukaranın sofrasına da ümit aş olmuş,
Arsızlar arlanmadan meydanlara çıkmış,
Hakkı hakkını yıllarca aramaktan bıkmış,
Bütün dertler kederler bizleri kaplamış,
Kimisi hiç aldırmamış zevkinden hoplamış,
Birçoğunun gözünü dünya hırsı bürümüş,
Vay be! Adam yükünü tutmuş almış yürümüş,
Kimisi hayatın da tutarsız hale gelmiş,
Ar damarı çatlamış da arsız hale gelmiş,
Ne oldu? Kalemim dayanamadın çatladın,
Derdimi tam yazmayıp birçoğunu atladın,
Sen bir madde iken azıcık sabredemedin,
Yazık sana! Birazcık arkadaşlık edemedin.
23.04.1998
Tarık Torun
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Kalp Yangını
Lavlardan sular yandı yer derinliklerinde
Geceden şimşek çaktı gök serinliklerinde
Alev düştü toprağa göklerin noktasında
Ürperdi kara gözler kalbinin ortasında
Aydınlandı labirent karanlık ormanında
Kalp yangını büyüdü sevdanın zamanında
Gönül mahkûmlarına idam hükmü yazıldı
Göklerin dehlizine yıldız diye kazıldı
İdam hükmünü veren dikey faylar kırıldı
Sonsuzluk vadisinden hakikat haykırıldı
Ağladı kızıl nehir ödensin günahları
Eridi buharlaştı göğe çıktı ahları
Fırtınanın hızıyla yakalandı vicdanlar
Homurdandı mor dağlar kement attı zindanlar
Bir melek şefkatiyle okşadı nur yüzünü
Perde perde açarak göklerin gündüzünü
Ruhun enginlerine açıyorken gözünü
Lailahe İllallah diyorken son sözünü
Gök ve yer ağlıyordu sönmemiş vicdanıyla
Bir kalp yangını anı verilmiş kurbanıyla
25.01.2015
Tarık Torun
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Kalpde Deniz Meltemi
<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font
color='deepskyblue'> <font size=+2>
Ilgıt ılgıt eserken, kalbe deniz meltemi,
Aşkın denizlerine yelken açar bir gemi,
Hasretlik akmaktadır yalnızlar rıhtımına,
Deniz meltemi koşar ufka, gün batımına,
Denizin derin kalbi kabarırken sahile,
Bir gemi uzaklaşır ağaran sabah ile
Ufuklara uzanmak hayatın en hoş demi,
Ilgıt ılgıt eserken, kalbe deniz meltemi,
Deniz meltemi öper, sahilde falezleri,
Ferahlık makamında martıların gözleri,
Mavi suları yarar korsanların izleri,
Gamlı türküler yakar matemli körfezleri,
Sahil boyunca plaj altın kumlu yüzleri,
Akdeniz akşamında efsunlu denizleri,
Deniz kendine çeker karadaki bizleri,
Deniz meltemi öper sahilde falezleri,
Gecenin mehtabıyla yakamozlar bestesi,
Dalgaların güftesiyle balıkların hür sesi,
Kordonboyu’nda imbat İzmir’in şen nefesi,
Meltemle ferahlanır Ege’nin can efesi,
Körfezler bayram eder arşa çıkar neşesi,
Denizle sarmaş dolaş yurdumun üç köşesi,
Deniz vurgunu meltem, yüreklerin hevesi,
Gecenin mehtabıyla yakamozlar bestesi,
Ilık deniz meltemi imbat olur terine,
Haydi, gemici haydi sığlıklardan derine,
Şüheda leventlerden kuvvet gelsin ferine,
Al eline harita Piri Reis yerine,
Tan atarken denizde, sabahın seherine,
Takip et meltemleri çık dünya seferine,
Git orta enlemlere, adalarda serine,
Ilık deniz meltemi imbat olur terine,
Sular gözyaşı döker, efkârlı sahillere,
Aşk namesi fısıldar edalı güzellere,
Denizler buse atar kıyıdaki güllere,
Sevdanın meltemleri yerleşir gönüllere,
Nasiplenir canlılar, aşk olur bülbüllere,
Gece gündüz iniler, düşünce yâd ellere,
Denizin hasretiyle şiir döker dillere,
Sular gözyaşı döker, efkârlı sahillere.
Meltemler kalpten eser, ümitler diyarına,
Beni götürmez misin gün doğacak yarına,
Med-cezirler göz kırpar sevdanın pınarına,
Sevgilim deryaları sunarım nazarına,
Denizler buharlaşır dayanmaz ki harına,
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Meltemler yakıt olur aşkın yakan narına,
Bir ben miyim dünyada hasret olan yarına,
Meltemler kalpten eser, ümitler diyarına,
11.01.2009
Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından,Yerüstünden'
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kan Çiçekleri Bosna
“Srebrenica Katliamının 18. Yıldönümü anısına”
İnsanlığın utancı, on bir temmuz sabahı,
Ellerinden alındı Bosnalının silahı,
Dokuz yüz doksan beşte mazlum coğrafya ahı,
Neretva’nın kan yaşı, bu ne duyarsız dünya,
Karanfilin renginde kan çiçekleri Bosna,
Uğradı katliama, Bilge Kralın yurdu,
Zulme susamış itler soyu böyle buyurdu,
Bir leşmiş yemek için hemcinsine duyurdu,
Hani insan hakları kara kalpleri ayna,
Kızıl ufuk renginde kan çiçekleri Bosna,
Zulmün kör girdabında, nice canlar yok oldu,
Adriyatik Denizi insan kanıyla doldu,
Mostar’da açan çiçek Srebrenica soldu.
Ayyaş Sırp’ın narası, yalan içinde riya,
Öfke kızıl renginde kan çiçekleri Bosna,
Nice güneşler doğar, Drina’nın suyundan,
Tekbirler yükselirken, senin asıl soyundan,
Batı hala sorumlu bu amansız oyundan,
Drina sarı şafak, altın tohumdur Tuna,
Kızıl güneş renginde kan çiçekleri Bosna,
Hala içimde kanar unutulmamış yara,
Ah! Dağlarında çiçek nehirlerinde nara,
Dua kuşlarım uçar, şühedalı diyara
Bosna’da doğan güneş mavi gözlü Drina
Kızıl Nehirler coşmuş kan çiçekleri Bosna
Siz çiçekler toplayın Fatiha’yla İhlas’la,
Barışın bulutları gönlünü Rab ’be yasla,
Kanla yıkanan toprak şehitsiz olmaz asla,
Özgürlüğün nişanı Bilge Kral Aliya
Kan kırmızı renginde kan çiçekleri Bosna
11.07.2013
Tarık Torun
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Kan Kırmızı Karanfil
Kan kırmızı karanfil nerden aldın rengini?
Asırlarca ağlasan bulamazsın dengini,
Her gülşenin gülleri gönüllerin zengini,
Ümidin şebnemlesin renginin ahengini,
Kan kırmızı karanfil aşktan alsan rengini.
Tarık Torun
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Kapkara
Deli deli desteli,
Doğrusu ki, pes deli,
Uzatma laflarını,
Yeter artık kes deli,
Beri beri gel beri,
Yedi köyün dilberi
Adeta sarhoş oldum
Seni gördüğümden beri
Tamam, tamam tastamam,
Hamamdaki tas tamam,
Golleri atmak için,
Ortalanan pas tamam,
Kara kara kapkara
Kalemdeki sap kara
Kimi kandıracaksın?
Elindeki kap kara
Ardı ardı dağ ardı,
Tüm dertler beni sardı,
Nasıl unuttun beni,
Böyle mi sevgin vardı?
Pembe pembe gül pembe,
Bahçemde ki gül pembe,
Üzülme benim canım,
Yeter artık gül pembe,
19.04.1998
Tarık Torun
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Kar Yağar
Kar yağar kar üstüne
Yine bana küstün he
Akıllı ol güzelim,
Rezil etme ele güne,
Kar yağar lapa lapa,
Sen kaçma sapa sapa,
Garibin yuvasını,
Allah’ım yapa yapa,
Kar yağar azar azar,
Canım değmesin nazar.
Aşkımız kalem olmuş,
Tüm derdimizi yazar.
Kar yağar tane tane,
Düşer tene bedene,
Gece gündüz gezerim,
Oldum deli divane,
Kar yağar beyaz beyaz,
Ardından çıkar ayaz.
Ömrüm aşkına gitti,
Olur mu bu kadar naz?
12.01.1999
Tarık Torun
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Kar Yağar Gül Üstüne
Kar yağar gül üstüne ne muhteşem manzara
Gel hikmete ram olup güzel de güzel ara
Göklerdeki ihtişam susamış arza doğru
İlahi kudret ile dönerek beyaz burgu
Kar yağar gül üstüne gel de kudrete bir bak!
Sonsuzluk ekseninde kendin hikmete bırak
Âlem nura gark olur beyazın en beyazı
Kuşlarla raks ederken göklerde gör o nazı
Kar yağar gül üstüne kanatsız uçuşarak
Tabiat boydan boya dere tepe aşarak
Kutlu bahar müjdesi incecik usaresi
Yaşamanın kaynağı tatlı suların sesi
Kar yağar gül üstüne ne muhteşem yeryüzü
Göklerde bir düğün var mavi gözlü gündüzü
11.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Kar Yağıyor Saçıma
Daha dün gibi günler, ufuklara koşuyor,
Zamanı yakalayıp, en onulmaz yerinden,
Bir heyelan hızıyla coştukça da coşuyor,
Her geçen yıl bir servi ulviliği derinden,
Kar yağıyor saçıma ömür benden düşüyor,
Heyhat! Sana mı yansam! Zamanda ten üşüyor.
Hüzün bulutu sarmış nadide göklerimi,
Her saniye her yerde, ömrüm titrer elinde,
Hayali cihan değer özlerim köklerimi,
Hayret içinde hayret! Ah! Göklerin yelinde,
Kar yağıyor saçıma umut elden düşüyor
Ah edip de inlesem! Aynada ben üşüyor.
En kesif gecelerin ayazında özlemin
Düşlerim derde duçar yanarken bağrı yanık
Zakkum açan karanlık kendinden gayet emin
Her gece nöbetteyim derdinden ben uyanık
Kar yağıyor saçıma sis geceden düşüyor
Eyvah! Nerde geceler? Rüyalarım üşüyor
Yaşlı bir dağ misali, içim narsa dışım buz,
Günler hüzün akıyor güneşin çehresinde,
Ömür denilen devran bir iki tadımlık tuz,
Her acıya endeksli bu hayat neresinde?
Kar yağıyor saçıma buz gölgemden düşüyor
Yazık! Gün kısalıyor ışıklarım üşüyor
Kar altında yüreğim al beyaz yanağımdan
Göklerin beyaz atı derin serin inceden,
Bu anın güzelliği yaşanılan çağımdan,
Sevda busesi açar inceden en yüceden,
Kar yağıyor saçıma gece aklar düşüyor,
Ah! Yanımda olmazsan tüm uzaklar üşüyor.
Gürleyen kara gökler, kalbimin kar sesidir.
Uhrevi âlemlere açılan perdesidir.
Ömrüme yağan karlar Azrail nefesidir.
Kar beyazı kefenim hasretin busesidir.
Kar yağıyor saçıma gün geceden düşüyor,
Eyvah! Ömrüm bitiyor kar inceden üşüyor.
12.12…12
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Kara Gecelerin Seher Yelinde
“Fevzi Halıcı Beyefendi’ye en kalbi muhabbetlerimle”
Kuş nidaları etrafımı sarar.
Uyanır tüm canlılar nasip arar.
İnşallah Rabbim duam sana varar.
Kara gecelerin, seher yelinde
Mevla’m ilham verir, Gobi çölünde
Açılır semaya doğru ellerim.
Namaz olur kokar benim güllerim.
Hakka doğru uçar hep emellerim.
Kara gecelerin, seher yelinde
Mevla’m ilham verir, rahmet selinde
Kaybolur kederim, kaybolur ahım
Gözümden yaş olur, akar günahım,
Yakın olur daha bana Allah’ım.
Kara gecelerin, seher yelinde
Mevla’m ilham verir, gurbet ilinde
Derinden eser seherin yelleri
Cami yanında açar hak gülleri
Minarelerde öter bülbülleri
Kara gecelerin, seher yelinde
Mevla’m ilham verir, dağlar belinde.
Bakışlarım yanar yanar tutuşur
Günahlarım kanatlanıp uçuşur.
Gönlüm dile gelir, gönlüm konuşur
Kara gecelerin, seher yelinde
Mevla’m ilham verir, açan gülünde
Bulutlar göz kırpar bana semadan,
Kurtulurum bin bir türlü hevadan
Mevla’m korur beni kaza beladan
Kara gecelerin, seher yelinde
Mevla’m ilham verir, canım gönlünde
Kaybolur giderim tatlı rüyada,
Bulunur tadı bir ulvi duada,
Ne mutlu Allah’ı getirmek yâda
Kara gecelerin, seher yelinde
Mevla’m ilham verir, kuşlar dilinde,
24.03.2007
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Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Kara Sevdalar
Sen benliğimde genç bir yanardağın kraterisin,
Bak gözlerimin içine kara sevdalar erisin.
10.07.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Karadeniz
Türkiye’nin önemli bir bölgesi,
Eksik olmaz ormanların gölgesi,
Amasya tarihimizin belgesi,
Çok vardır Karadeniz’in bilgesi
Kıyı boyunca uzanır dağları,
Çorum’la Tokat’ın boldur bağları,
Kızılırmak nehri deler dağları,
Nehre balıkçılar kurmuş ağları,
Samsun’da Havza’da bir tarih yazdık,
Artvin’e ulaşmak için dağ kazdık,
Trabzon’un kemençesiyle azdık,
Sinop’ta kıyıya esen ayazdık,
Zonguldak’ın altında vardır kömür,
Onu çıkarmak için gider ömür,
Ilgaz Kastamonu’yu daim görür.
Bolu’nun tepesini duman bürür.
Gümüşhane’nin elmaları boldur.
Hicranı baba Bayburtlu bir kuldur.
Rize kıyı boyunca uzun yoldur.
Ordu ve Giresun’da fındık boldur.
Bartın Türkiye’nin yeni bir ili,
Yeşilırmak Türkiye’nin Nil’i,
Boldur Çoruh’la Sakarya’nın seli,
Ilgıt ılgıttır Karadeniz’in yeli,
Çoruh köyümün içimden akar.
Köylü oturmuş kıyısına bakar.
Barajı azdır yüreğimi yakar.
Coşup kabarınca bendini yıkar.
Dostum Karadeniz’e iyice bak!
Kin ve nefreti bir kenara bırak,
Çevreyi bozmak için kurma tuzak,
Kaçkar dağının tepesi bile ak,
17.02.1996
Tarık Torun
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Kararların Karanlık
Hukuk zulme batarsa lafta kalır insanlık
Küfür ufku kaplarsa vicdanlarda idamlık
Balinaya ağlayan nerde kaldı adamlık
Güneşleri yaksan da kararların karanlık
06.04.2014
Tarık Torun
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Karışık Duygular
Karışık duygular beni kapladı
Deli gönlüm aşk ateşi ile hopladı
Küheylan olup yerinden zıpladı
İradem onu kucaklayıp topladı
Şimdi düşüncemi savunuyorum
Şanlı geçmişimle avunuyorum
İlim adına yaptığı çalıntı
Telif değil tümüyle de alıntı
Korkumuzdan Çin seddini yaptırdık
Elimizden üç kıtayı kaptırdık
Son akıncı da seferden dönüyor
Yetiş bak nice ocaklar sönüyor
Yazmadık daim yaptık şanlı tarih
Karıştırma iyice anlat sarih
Her yanımızdan tembellik sızıyor
Uyan atalarım buna kızıyor
Sevgiyi bağlayan urgan gibi ol
Garipleri örten yorgan gibi ol
Zaman zaman şanlı mazimizi özlerim
Ağlayarak kan revan olur gözlerim
Ne olacak bazılarının bu hali
Millet malını büyüktür vebali
Bin düldüle yetiş Hazreti Ali
Nice haricilerde oldu veli
Rezillik serbest özgürlük kafeste
Yetiş imdadımıza son nefeste
Anlımıza gelecekler yazıldı
Böyle giderse mezarımız kazıldı
Karışık duyguların içindeyim
Ne Yemen, ne Hint, ne de Çin’deyim
21.031998
Tarık Torun
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Karşı
Karşının karşısında bakıyorum karşındayım
Sana karşı olanın inan karşısındayım
28.04.2014
Tarık Torun
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Kasımda Kasımpatı
Katmerleşen kederin kaydıhayat kaydırmak
Kaygılı karanfili kızıllıkla kıydırmak
Kandil kandil kamerde karagöz kaşlar kalem
Kana kana kavlince kabiliyetli kelam
Kasımda kavşak kavşak
Kayabaşında kaymak
Kayalıkta kavuşmak
Karıştırıcı kaynak
Kesafetli kervancı kollarından kepenek
Kervankıran keşifte kelepçeli kelebek
Kilitlenmiş kimsesiz kaldırımda kaldera
Kütüphanede kitap karşımdaysa kamera
Kasımda kasımpatı
Kaşlarında karaltı
Kültürel küsuratı
Kudretli Kubbealtı
Tarık Torun
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Katre-i Rahmet
Katre katre raks eder inerken asumandan,
Arındırır doğayı kirli, isli dumandan,
Nebatat hayat bulur nefes alır zamandan,
Her bir katre bal olur susayan dudaklara,
Gülistanda gül olur bekleyen topraklara,
Düğün, bayram havası yeşerir ruy-i zemin,
Rayihalar yayılır açılınca yasemin,
Canlı, cansız mahlûkat bu rahmete der âmin,
Her bir katre aşk olur sevdalı gönüllere,
Issız çöller dönüşür karanfilli güllere,
Hayvanata sunulur, çeşit çeşit ikramdan,
Bereketin bol eli neşe saçar yaşamdan,
Fukaralık kaybolur alamet kalmaz gamdan,
Her bir katre aş olur misafir sofralara,
Yeniden hayat olur çölleşmiş sahralara,
Şarkı, türkü yükselir çiçekli ağaçlardan,
Düğün konvoyu kuşlar yeşeren yamaçlardan,
Ümit ışığı doğar Afrika’da açlardan,
Her bir katre sel olur çağlayan nehirlere,
Derdine derman olur susayan şehirlere,
Albeni sunulurken şirin gökkuşağından,
Katreler bal akıtır ağacın yaprağından,
Demet demet gül çıkar Türkiye toprağından,
Her bir katre can olur yaşayan insanlara,
Yaradan’ın rahmeti yeşeren fidanlara,
Pırıl pırıl temizlik, akseder yeryüzünden
Mutluluk akmaktadır her canlının gözünden
Yeşilin bütün tonu ormanların özünden,
Her bir katre dil olur, ötüşen bülbüllere,
Damarında kan olur yarışan düldüllere,
Haz şarkısı yükselir söğüt ve kavaklardan,
Sular menzile koşar, taşarak savaklardan,
Çiftçiye bayram olur, yeşeren başaklardan,
Her bir katre dal olur, çoğalan ormanlara,
Koyun kuzu meleşir, neşedir çobanlara,
Özlenen cömert yolcu inerken bulutlardan,
Hayalin rahmet köşkü, özlemli umutlardan,
İrem bağı kurulur, bozkırdaki otlardan,
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Her bir katre güç olur dönüşür Ummanlara,
Rahmet yüklü kervanlar ulaşır harmanlara,
Firuze bulutlarla, altın başak yazlardan,
Kalbe ferahlık serper, usare kirazlardan,
Arza latif seması busedir şehnazlardan,
Her katre bir nur olur, benzerken güneşlere,
Ruhlara asudedir, ıslanan ateşlere,
Çisil çisil yağarken rahmet seli göklerden,
Kendi dilince zikir uçan kelebeklerden,
Kutlu dua yükselir inançlı yüreklerden,
Her bir katre ruh olur kara vicdanlılara,
Her bir katre-i rahmet ikramdır canlılara,
02.05.2009
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dile ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Katre Katre
Sararıp solan yapraklara,
Rüzgâra karşı bayraklara,
Yağmur bekleyen topraklara
İndir Allah’ım katre katre.
Sevgiden yoksun yüreklere,
İskele baba direklere,
Sana aykırı döneklere
Bindir Allah’ım katre katre.
Fakir fukaranın aşını,
Kaza ve kaderin taşını,
Irak’ta akan gözyaşını
Dindir Allah’ım katre katre.
Mühürler vurursun öze de,
Perde indirirsin göze de,
Aşkın yakmasa, nar bize de
Kindir Allah’ım katre katre.
Aleyhe işleyen zamanı,
Kömüre dönüşen vicdanı.
Vicdandan ayrılan insanı
Sindir Allah’ım katre katre.
12.09.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Kavak Yellerinin Altında
Dere nazlı nazlı akıyor.
Dağlar beyaz duvak takıyor.
O yar imrenerek bakıyor.
Kavak yellerinin altında,
Siz de gelin bayanlar, baylar,
Semaverde kaynıyor çaylar.
Hep böyle olsun yıllar,aylar,
Kavak yellerinin altında,
Yanık bülbül sesi geliyor.
Karşıda kuzular meliyor.
Bulut gökyüzünü deliyor.
Kavak yellerinin altında,
Kalpler aşkla küt küt atıyor.
Çimende sevgilim yatıyor.
Akşam olmuş güneş batıyor.
Kavak yellerinin altında,
Doğa bize selam veriyor.
Gölgeler yataklar seriyor.
İnsanlar huzura eriyor.
Kavak yellerinin altında,
Ruhum kanatlanıp uçuyor.
Ufkumda al güller açıyor.
Bütün dertler benden kaçıyor.
Kavak yellerinin altında,
12.08.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana,Bana,Ona'
Tarık Torun
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Kaybolan Şehir
Dün gece boyunca uyuyamadım, uykum kaçtı.
Uzun gece yavaş yavaş ağarıp şafak açtı.
Fazla vakit geçirmeden yatağımdan kalktım.
Penceremden etrafa şöyle bir güzel baktım.
Yaşadığım şehri görmemiştim uzun süre,
Birçok şey değişmiş ne adet kalmış nede töre,
Yaşadığım şehrin dolaştım sokaklarını,
Ne caddelerini koydum ne de parklarını,
Aman Allah’ım! Bu şehre neler olmuş neler
Ne tarih kalmış ne estetik ne de birçok haneler
Birden sandım Moğol ordusu bu şehre girmiş,
Verebileceği en büyük tahribatı vermiş,
Bu kadar insafsız değildi Hitler bile,
Bu şehre çektirilir ancak bu kadar çile,
Nerde hani eski ihtişamlı yapılar,
Kalmamış Selçuklu stili oyma kapılar,
Hanlar, hamamlar, saraylar koymamış yıkmışlar.
Yazık! Dedelerinden kalan mirastan bıkmışlar.
Harabeye dönmüş türbeler perişan mezarlıklar
Tarihi satmak için kurulmuş adi pazarlıklar
Kibrit kutusu şekilli yapılmış binalar
İffet azalmış meşru sayılmış zinalar
İnsanlar kalmış beton yığıntılar arasında
Birinin gözü kalmış diğerinin parasında
Bunu istemiyorum eski şehrimi bana verin
Acımadan kalbime açtığınız bu yara derin
Ey zalimler nasıl kıydınız bu güzelim şehre
Modernlik adına da olur mu böyle çehre
Bir gün elbet soracaklar bunun hesabını
Şehri yıkmakta aratmadınız Sırp kasabını
Bu şehir benim yaşadığım güzel şehir değil
Ak kanlı gözyaşım ızdıraptan boynum eğil
Ulu şehir seni ruhumda ebedi kuşatırım
Düşlerimle kucaklar hayalimle yaşatırım
Tarık Torun
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

06.07.1996

Kefil
Herkesin kefili bil kendi vicdan sorgusu
Her şeyin başında bil gerçek Allah korkusu
15.02.2014
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kelebekler
Kızıl kanatlarıyla güneşin son kuşları,
Bir selamlık ömürle aşkla yok oluşları
10.11.2013
Tarık Torun
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kelime-i Şehadet
Eşin ve benzerin yok, birsin Allah’u Ekber
Kelime-i Şehadet toplu vursun yürekler
İmanın anahtarı tevhit vahdet çiçeği
Huzur iklimlerinde gönüllerin gerçeği
Bizi yoktan var eden O’nun sonsuz sözünde
Kelime-i şehadet nur perdesi yüzünde
Mevla’dan dileğimiz son sözümüz o olsun
Gece gündüz her zaman gönlümüz huzur dolsun
Beşik mezar arası inancın reçetesi
Kelime-i Şehadet Müslümanın gür sesi
Tagutları yok saymak onun ana nüvesi
Yaratanı tanıyıp inanmanın yücesi
Tek yaratıcı olup mahlukat ona muhtaç
Kelime-i şehadet her derde deva ilaç
11.11.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Kendi İçinde
Aradığın mücevher ne Maçinde ne de Çin’dedir.
Dönde biraz kendine bak aradığın içindedir.
10.07.2008
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana,Ona'
Tarık Torun
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Kerem'le Aslı
Ah! Bir efsane haline gelmiştir, Kerem’le Aslı,
Keşişin kızı Aslı’ya gönül vermiş, kerem yaslı,
İster hikâye, ister efsane, isterse ki, masal,
Aşkı bizleri yakar, isterse ki olmasın Aslı,
14.01.2007
-ALİZELER(Doğudan,Batıdan,Ortadoğu'dan)
Tarık Torun
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Kır Çiçeklerim
Başlar Edirne’den ta! Ardahan’a
Burcu burcu kokar kır çiçeklerim
Sinop İnceburun Toros Adana
Denizlere bakar kır çiçeklerim
Eser tatlı tatlı garip yurduna
Selamın gönderir kuşa kurduna
Güneş olur aşar dağlar ardına
Bir buseyle yakar kır çiçeklerim
Umudu aşılar yaşayanlara
Tanıklık ederler güzel anlara
Bir sevda taşırlar tatlı canlara
Güneşten taç takar kır çiçeklerim
Gözlere letafet bir güzel bakış
Doğanın üstünde motifli nakış
Rahmet deryasına gönülden akış
Şimşek gibi çakar kır çiçeklerim
Dostluğu yürekten coştukça coşar
Doğanın bağrında özgürce yaşar
Yüreklenir göğe halince taşar
Muhabbete akar kır çiçeklerim
17.02.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Kırıntılar
I
Mavi bir kavga tutar denize akar nehir
Boynu bükük karanfil kızıl akşamlı şehir
Direniş başkaldırı doğarken sarı yıldız
Bir haykırış içinde semadaki peri kız
Gümüş tepsi dolunay nur saçar halesiyle
Mahlûkat vecde gelir yerin gökten sesiyle
Kuzguni kanatları geceye dolan hüzün
Gün doğmadan ağarmaz göklere bakan yüzün
Ay ışığından aymaz sulara düşen gölge
Kendi ruhtan habersiz ruh arayan kör bilge
II
Çalıda karatavuk öter zamana karşı
Bir armoni içinde doğa söylerken marşı
Gürgenlerde tüneyen bahar renkli güvercin
Ormanın tenhasında sin sin oynarken in cin
Gecenin hengâmesi kolları makas gibi
Bulutlar katman katman gerilmiş bir kas gibi
Uzaklarda sallanır haşin ardıç dalları
Ufuklarda savaş var gün uzatmış kolları
Yamacın etekleri çimenin büyüsünde
Ağustos ikliminin böceğiyse süsünde
III
Zamanın zembereği boşalmış kuyularda
Işık hızıyla akan kan renkli duygularda
Mahmur gölge akseder rıhtımın kıyısına
Gece gizem yüklenir yıldızlar sayısına
Bütün mavi denizler bir duruşu beklerken
Yağmur yüklü bulutlar hüzne rahmet eklerken
Her şeyi yutan toprak yağmurun ezgisiyle
Selvi sıralanışı bağrının sezgisiyle
Ay ışığı sayıklar bir martı çığlığıyla
Lacivert gece yutar okyanus sığlığıyla
IV
Boyun büken laleler hangi hüzne müptela?
Hicran kuşatmasıyla içini saran bela
Gece çözmüş saçını sabahın tanyeriyle
Bir ferahlık kaplamış gözlerinin feriyle
Ülkeler değişse de değişmez acı rengi
Uluslar farklı farklı metanetse ahengi
Yankısında ağlayan dibi sonsuz uçurum
Her elemin içinde oluşan farklı durum
Sonucu değişse de her ölümcül düşlerin
Ayağa kalkmaz mı ki gönülden düşüşlerin?
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V
Kül rengi zamanların lavanta bahçesinde
Esrik bir rüzgâr eser içi yanık sesinde
Paslı bir mavzer gibi uzanmış sinesinde
Boylu boyunca yatar kısalan gölgesinde
Kelebek tozu uçar rüzgârların hızıyla
Geceye name yazar o çoban yıldızıyla
Yoluna set vururken hırçın kaya künyesi
Vadilerin içinde çığlık karlı su sesi
Mırıldanarak mavi uzaklaşır gözünden
Gökler derinlik alır endazeli sözünden
VI
Acının esrarengiz nirengi noktasında
Gök renkli bulutlarla kutuplar ortasında
Yüzün uçurumları göklerin avucuna
Karanlık kümelenmiş geçmişinin ucuna
Karanfil burkulması aynada yansıması
Korkunun bedeli mi ruhlardaki siması?
Demir atmış kedere bütünün varlığıyla
Sıkıntı ilmek ilmek çökerken darlığıyla
Zamanın dalgasında oyalanırken gönül
Bütün ihtişamıyla kan kırmızı karanfil
VII
Müzminleşen sularda yılgın eser ışıklar
Yakamoz hayaliyle serden geçen âşıklar
Istırabın rengini döker sular üstüne
Nilüfer edasıyla kavuşur sonsuz üne
Yırtık gömlekli gece içine ayna tutar
Öksünür sarı şafak geceyi tümden yutar
Gecenin gözlerinde üşür söğüt dalları
Karanlık dehliz gibi yutar gizli yolları
Su taşan berrak dere vadide koşan duman
Bu âlemden habersiz balık suda Şaduman
VIII
Güvercin kanatları üstünde olur gölge
Ey aklı sorgulayan akıldan yoksun bilge!
Mağara kapıları bir efkâra açılmış
Kabak çiçeği gibi rüzgârlarla saçılmış
Günün ömrü azalmış sitemsiz akşamüstü
Bir hayale kurgulu yıldızlar ona küstü
Yörüngesiz sarkacın hangi zamana vurur?
Eğer sevda olmazsa bütün gönüller durur
Papatya tozlu temmuz soyunup sararmışsın
Duydum ki dağ ötesi gölgeni ararmışsın
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IX
Gül rengi hazan düşen iki kaşın arası
Yerin iniltisi mi volkanların narası?
Deniz fenerlerinin ışıkla köpürmesi
Uzaklardan bir gölge sularda üfürmesi
Bir tutam ayışığı emilirken sularda
Bütün kâinat susmuş balıklar uykularda
Rotası iman yüklü tebessüm ve tefekkür
Derya içinde derya dalga keyfince köpür
Her akşam içli gazel suların yorgunluğu
Sukut içinde sukut kıyının durgunluğu
X
Bir koyak ortasında içlen zamana karşı
Dudaklarında türkü dizinde gençlik marşı
Uçurumlar üstünde menzile karşı dursa
Bir dervişin zikriyle yüreğin küt küt vursa
Yine de doyamazsın ruhun albenisine
İbadet ferahlığı eskimez yenisine
Kırıntılar acımaz sarızambak zamanı
Ruhun feveranıyla aks ederken fermanı
Çaresiz dert yok sanma zamanda sıkıntılar
Bir iştiyak içinde sararken kırıntılar
02.07.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Kırkdilim
Oyulur derin vadi su taşa eyler ferman
Kıvrım kıvrım yollarla akışı söyler zaman
Çorum Laçin arası uzar gider Kırkdilim
Dilinde dualarla dağlarsa dilim dilim
Vadi içinde sular bir ninniyle yayılır
Dereye bakamazsın korkudan göz bayılır
Karşıda keklik sesi akar gider Kırkdilim
Çalılıklar içinde yeşerir sarı gülüm
İhtişamla dururken karşı kapılıkaya
Derin vadi uzanır Osmancık'ta ovaya
Muhteşem manzarada uzanırken Kırkdilim
Coğrafya dile gelir dua söylerken dilim
Fauna ve flora göze letafet sunar
Bulutlar göklerinde nemi vadiye konar
Bir aksiyon içinde görürsün ki Kırkdilim
Dağları bahçeleri ötüyorken bülbülüm
Vuslatı bağlayan yol geçiyorken içinden
Bir titreşim halinde dua geçer içinden
Gece gündüz hareket hiç durmayan Kırkdilim
Tünel delipte geçer yeter ki değsin ilim
18.02.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyat & Coğrafya
Tarık Torun
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Kırkikindiler
Ansızın gökyüzü karardı.
Korkudan gülbenzim sarardı.
Öğleyle ikindi arası
Etrafı karabulutlar sardı.
Kırkikindiler, kırkikindiler,
Gökten rahmetle bize indiler.
Birden gökyüzü coşup ağladı.
Dere – tepe taşıp çağladı.
Ürününün bol olacağına
Çiftçiler sevinip bel bağladı.
Kırkikindiler, kırkikindiler,
Gökten rahmetle bize indiler
Kırk gün ikindi vakti geldiler.
Her tarafı kaplayan seldiler.
Kuraklıktan çatlamış torağın,
Halini anlayıp bildiler
Kırkikindiler, kırkikindiler,
Gökten rahmetle bize indiler
Kırkikindiler, kırkikindiler,
Bulutlardan yere indiler.
Her tarafı sellerle boğup,
İkindi sonrası dindiler.
Kırkikindiler, kırkikindiler,
Gökten rahmetle bize indiler
Arkalarından bol güneş açtı.
Karabulutlar ordan kaçtı.
Bu yağmurla canlanan çiçekler,
Etrafa güzel kokular saçtı.
Kırkikindiler, kırkikindiler,
Gökten rahmetle bize indiler
20.06.1999
Tarık Torun
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Kıyıya Vuran Çocuk
Ey Suriyeli çocuk! Gözlerim denizlerde
Su içmek sanki haram vicdanım dehlizlerde
Bu vefasız dünyadan al günahlarımızı
Tortusu kalır belki vicdandaki izlerde
Ey Suriyeli çocuk! Gözlerim denizlerde
Ölümün rengi çocuk mavi su olur zehir
Duyarsız zalim dünya bedeli kime tehir
Ne çocuk nede yaşlı insanlar nemelazım
Henüz baharındaysa ölüm akan kör nehir
Ölümün rengi çocuk mavi su olur zehir
…
03.09.2015
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Kızıl Ufuk Boyunca
Alır seni bir hüzün kızıl ufuk boyunca
Güneş dağlar ardında renklerini soyunca
Ufka düşer kızıllık düşünceler kırmızı
Hüzün yüzen bir gemi içini kaplar sızı
Sıkılır tatlı canın ah! Edersin semaya
Etrafın bunaltıcı melankolik temaya
Gece gündüzden başlar kararan karşı kıyı
Ay saklanmış buluta yıldızda olmaz sayı
Mengene dilli gökler gelir çöker tepene
Zaman yerinde sayar günler sanki bir sene
Uzanmaz Hızır eli kızıl ufuk ardından
Kaybolur kara bahtın söz edilmez adından
Ne yanar kimse sana senin yandığın kadar
Gördüğün her hakikat senin sandığın kadar
Haykırsan duyulur mu kızıl ufuk boyunca
Bir Allah kulu yetişir belki sesin duyunca
Ölen güneşe karşı ağıttır kızıl ufuk
Hüzün düşen yamaçlar yürekler ondan tutuk
Kızıl ufuk boyunca kâinat tefekkürde
Gündüzün nimetiyle gecelere şükürde
13.10.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dile ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Kızım Beyza
Zümrüdüanka kuşum Beyza,
Aşkın içimde coşum Beyza
Sevgin bende çok hoşum Beyza
Sana her zaman boşum Beyza
Beyza
Beyza
Beyza
Beyza

mahsun bakışlı kızım
asla bitmeyen hızım
hiç solmayacak yazım
beni anlatan nazım

Sana kem bakan gözler solsun
Sen bizlere kanatsın kolsun
İstediğin her şey bol olsun
Seni gönderene hamd olsun
Canımız sana kurban olsun
İbrişim atlas urban olsun
Çile dert senden yaban olsun
Derdine koşan baban olsun
30.12.1995
Tarık Torun
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Kızım Büşra
Saçların simsiyah gece gibi
Kaşların dizilmiş hece gibi
Gözlerin çözülecek bilmece gibi
Güzeller güzeli kızım Büşra
Elimdeki kalemim yazım Büşra
İsterim ki seni versinler bana
Hayatım kurban olsun sana
Dünya bir yana sen bir yana
Aydınlatan nurum gözüm Büşra
Dilimdeki ifadem sözüm Büşra
Damarımda dolaşan kanımsın
Sevginle yaşadığım her anımsın
Gururum, medarı iftiharım, şanımsın
Neşem sevincim hazım Büşra
Usanmadan çekilecek nazım Büşra
Sevgimi ifadeye kelimeler yetmez
Bu sevgi her kalpte bitmez
Baban sensiz hiçbir yere gitmez
İçimde billurlaşmış özüm Büşra
Alev alev benliğimi saran közüm Büşra
Söylenecek sözüm sazım Büşra
Aşkını kalbimin içine kazım Büşra
14.04.1991
Tarık Torun
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Kızımın Bisikleti
Uçar gider bismillah,
Korusun onu Allah
Kaza yapmaz inşallah
Kızımın bisikleti
Sakın kaza yapmasın
Doğru yoldan sapmasın
Kimse onu kapmasın
Kızımın bisikleti
Kimse onu tutamaz
Çukurlarda yutamaz
Kızım kimseye satamaz
Kızımın bisikleti
Yoluna taş çıkmasın,
Kızım ondan bıkmasın
Kimse kötü bakmasın
Kızımın bisikleti
Aman kimse almasın
Hırsızlar da çalmasın
Asla yolda kalmasın
Kızımın bisikleti
30.04.2000
Tarık Torun
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Kızlar Kızlar
Kızlar kızlar
Canım kızlar
Sızlar sızlar
İçim sızlar
Dağlar dağlar
Kara dağlar
Ağlar ağlar
Anam ağlar
Yollar yollar
Selam yollar
Kullar kullar
Zalim kullar
Atlar atlar
Yardan atlar
Çatlar çatlar
Hırsdan çatlar
Katlar katlar
Yüksek katlar
Patlar patlar
Aşkım patlar
23.10.2004
Tarık Torun
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Kime Ne?
Bahar olmuş, güz olmuş kime ne?
Yokuş olmuş, düz olmuş kime ne?
Ben binlerce dertleri çekerken,
Elli olmuş, yüz olmuş kime ne?
Kara olmuş, ak olmuş kime ne?
Kirli olmuş pak olmuş kime ne?
Ben Rabbimin yolunu bulmuşken,
Batıl olmuş, hak olmuş kime ne?
Düşman olmuş, yar olmuş kime ne?
Yağmur olmuş, kar olmuş kime ne?
Benliğim alev alev yanarken,
Soğuk olmuş, kar olmuş kime ne?
Geniş olmuş dar olmuş kime ne?
Yokluk olmuş, var olmuş kime ne?
Dertlerle inim inim inlerken,
Horun olmuş bar olmuş kime ne?
Tufan olmuş, yel olmuş kime ne?
Dolu olmuş, sel olmuş kime ne?
Gece gündüz hasretlik çekerken,
Yârim olmuş, el olmuş kime ne?
23.04.1998
Tarık Torun
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Kimi, kimi de
Kimi yağmur gibi her yere yağar.
Kimi de anadan şanslı doğar.
Kimi ne yapsa kıymeti bilinmez.
Kimi de bir hiçtir kalpten silinmez.
Kimi üç kuruşa çile çeker.
Kimi de ekmeden rahat biçer.
Kimi sürünerek zirveye çıkar.
Kimi de uçarak tepeden bakar.
Kimi ne yapsa değeri yoktur.
Kimi de yatsa kıymeti çoktur.
Kim başında taşısa azdır.
Kimi de kış gibi olsa yazdır.
Kimi dertlerini içine atar.
Kimi de aldırmaz yan gelip yatar.
Kimi canım gülüm dese dokunur.
Kimi de küfretse adı okunur.
Kimi her türlü derde duçar olur.
Kimi de havadan nimeti bulur.
Kimi boğaz tokluğu için donar.
Kimi de hazır lopa konar.
Kimi soğan ekmekle huzur bulur.
Kimi de yağ bal yese kusur bulur.
Kimi bu dünya da işte böyledir.
Kimi de yazıklar olsun ki öyledir.
07.10.1996
Tarık Torun
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Kimlerdeniz?
Hak batıl mücadelesi verenlerdeniz.
Hakikat sırrına varıp erenlerdeniz.
Vatan sevgisinden oda girenlerdeniz.
Hep beraber zulme göğüs gerenlerdeniz.
Aşka doğru giden hızlı trenlerdeniz.
Zulme engel olan acı frenlerdeniz.
Yurdumuz için bedeni serenlerdeniz.
Onun için canımızı verenlerdeniz.
Hakikati gerçek gözle görenlerdeniz.
Düşmanın başına çorap örenlerdeniz.
Dost halini unutmayan yarenlerdeniz.
Bu gülistanda gülleri derenlerdeniz.
Sevgiyi aşk tarlasında sürenlerdeniz.
Hor görenlerin ipini dürenlerdeniz.
Mazlumun feryadını giderenlerdeniz.
O sevgiliye name gönderenlerdeniz.
Yetimin gözyaşını dindirenlerdeniz.
Zalimleri tahtından indirenlerdeniz.
Şeytanın ateşini söndürenlerdeniz.
Feleğin çarkını döndürenlerdeniz.
06.04.1996
Tarık Torun
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Kolşik Flora Artvin
I
Asude bir iklimle dağlar vermiş el ele
Ninni söyler vadiye Çoruh gelirken dile
Umut yüklenir kalbe doğar Kafkas güneşi
Mükemmel coğrafyanın Maçahel' de yok eşi
Sarpla sınır boyları burası Karadeniz
Dizi dizi dağları gelip de bir görseniz
Kıvrım kıvrım yol gider Artvin’in sinesine
Bin sevda yüklenirken Karadeniz sesine
Muhteşem coğrafyada Artvin’in güzelleri
Tabiat aşka gelir horon tutar elleri
II
Hopa deniz mavisi Borçka orman yeşili
İnci Mercan düşeli Arhavi’nin sahili
Coşar azgın boğalar Kafkasor yaylasında
Gözleri dağlar gibi bulutlar narasında
Engin dağlar üstünde ufuk açan kelebek
Özünü candan alan umutlar öbek öbek
Karadeniz rüzgârı ritim tutan o yürek
Hane hane göç verir hicran ateşi çiçek
Göçmen kuşlar misali Artvinli dağlar aşar
Kolşik florasıyla tarihten uzun yaşar
III
O dağların havası yaylalar senin yurdun
Tezyin eylemiş Rahman dağlar, taşlar, kuş, kurdun
O güçlü boğalarla dağlara boynuz vurdun
Göklere yakın olsun Artvin diye yurt kurdun
Çoruh’un çağıltısı yaşamın serenadı
Atabarı yürekte özgürlüğün tam adı
Altı bakır sarısı üstü yemyeşil orman
Murgul’un madenleri yeraltından fışkıran
Ekmeği taştan alan kıpır kıpır Artvinli
Kültürlü eğitimli okumuş dinç zihinli
IV
Çamların kucağında göğe komşu topraklar
Karagöl çevresinde altın renkli yapraklar
Kokolet vadisinde bozulmamış bir doğa
Endemik bitkilerle beslenirken her boğa
Eser Çoruh boyunca tatlı Artvin rüzgârı
Doğal göller etrafı kaplamış beyaz karı
Kano, rafting turizmi atmaca kıvraklığı
Bal şerbeti dereler gel de gör berraklığı
Çoruh’un bileziği vadide Yusufeli
Yayla yayla topraklar o bir Artvin güzeli
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V
Keklikler uçuşurken sakız kokar çamları
Tulumun içli sesi Borçka’nın akşamları
Rengârenk bitkileri Ardanuç çayırları
Yeşil örtü kaplamış dik duran bayırları
Cankurtaran’dan bakış mavi Karadeniz’e
Bulutların üstünden ihtişam hissenize
Artvin’in kalesinden uçan deli atmaca
Bir yürek taşıyarak ulaşmaz mı amaca?
Günde dört mevsim yaşar ayvası var narı var
Neşelidir Artvinlim atasından barı var
VI
Kamilet vadisinde Mençuna şelalesi
Sevdadır Karadeniz bulut bulut nefesi
Serenderler üstünde gece istirahatı
Saklı cennet misali yaşarken o hayatı
Kartal yuvası Artvin ülkemin serhat ili
Çay mısır tütün kivi narinciye güzeli
Kafkasör’de şenlik var düğün dernek festival
Her mevsimde karnaval yaylasında süzme bal
Bakışın Kaçkar gibi kolşik flora Artvin
Kafdağının ucunda masal ülkesi engin
12.04.2014
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Kopuz Sarını Sarını
“Kazak Türklerinin Anısına”
Kopuz sarını sarını,
Dağlar karını karını,
Düşün yarını yarını,
Aşka varını varını,
Kopuz sarını sarını,
Güzel salını salını,
Ağaç dalını dalını,
Arı balını balını,
Sözde yalını yalını,
Güzel salını salını,
Aşkın harını harını,
Ahu zarını zarını,
Ateş narını narını,
İffet arını arını,
Aşkın harını harını,
Soram halını halını,
Allı şalını şalını,
Açık alını alını,
Zengin malını malını,
Soram halını halını,
Kopuz sarını sarını,
Güzel salını salını,
Aşkın harını harını,
Soram halını halını,
Kopuz sarını sarını,
24.02.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Koşarım Emeklemem
Şu dünyada bazılarına yaranamadım.
Nokta kadar menfaatime çabalamadım.
Hak yolda korkusuz yürüdüm yalpalamadım.
Zulüm gördüm amma kimseyi paralamadım.
Sakın yoluma durmayın korkup ta teklemem.
Hedefe varmak için koşarım emeklemem.
Neden Ya Rabbi bazı insanlar ikiyüzlü,
Dedikleri birbirini tutmaz basit sözlü,
Gözlerini dünyalık bürümüş ilkel özlü,
Yanmış, bitmiş, işeyaramaz, ateşli közlü,
Yaptıklarıma asla bir karşılık beklemem.
Mevla’ya varmak için koşarım emeklemem.
Geliniz hep beraber hayırda yarışalım.
Küskünlüğü bir tarafa bırakıp barışalım.
Zulmü yok edip adalet için çalışalım.
Muhabbet okyanusuna akıp karışalım.
Allah’tan başka kimseden inayet beklemem.
Rabbime varmak için koşarım emeklemem.
Özüm Allah’ın sevgisiyle daim doludur.
Bu yol doğruluktan yana olanın yoludur.
İyilik kalplere ulaşan sevgi koludur.
Yurdumuz da erenler yatağı Anadolu’dur.
Rabbimden gayri kimseden iyilik beklemem.
Amaca ermek için koşarım emeklemem.
20.01.1996
--ALİZELER(Doğudan,Batıdan,Ortadoğu’dan-Tarık Torun
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Kör
Bakışların şeytani yüreğinde şirk varsa,
Ufuk sana kapalı duyguların duvarsa
...
...
18.01.2014
Tarık Torun
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Kördüğüm
Bir nehir endamıyla salınışın gördüğüm
Karasevda elinde aşkın ise kördüğüm
Zifiri gecelerin lacivert göklerine
Dua olan dilimle yıldız yıldız ördüğüm
Sabır sabahlarıyla Kafdağı’na sürdüğüm
La Havle’yi çektikçe çilenin köklerine
Keşiş bakışlı dağlar defterini dürdüğüm
Aşkın diye gördüğüm anladım ki kördüğüm
Hicranın ateşiyle aleve düşürdüğüm
Elim bağrımda kaldı çözülmez ki kördüğüm
Bir sevgi salabilsem o taş yüreklerine
Bir sevda denkleminde yangına üfürdüğüm
Rüzğarlardan hızlıca haykırıp öksürdüğüm
En içte temenniyi salsam dileklerine
Bir sevda seli gibi deryaya düşürdüğüm
Aleve düşürdüğüm anladım ki kördüğüm
01.03.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Köy Delikanlıları
“Babam ve Eniştemizin Ruhuna”
Köy delikanlıları vefalı ve de yaman
Anadolu toprağı etmiş onları harman
Hür ve mutlu doğmuşlar Engin yayla içinde
Uçurtmaları bulut koşar rüzgâr izinde
Kötülük nedir bilmez koyunların peşinde
Gündüz dağları gezer geceleri düşünde
Köy delikanlıları bakışları kahraman
Güneş ile yarışır güzelleştirir zaman
Ne bulursa şükreder her şeye sevinirler
Birine bir şey olsa hep birden dövünürler
Vefa, sadakat, dostluk en temel ilkeleri
Yılların deneyimi en güzel bilgeleri
Köy delikanlıları yakışıklı babacan
Sevgileri tertemiz duyguları heyecan
Tarla, bahçe demeden gece gündüz koşarlar
Her günleri bayramdır en gönülden coşarlar
Herkes herkesi tanır büyüklere saygıyla
Küçüklere sevgiyle örf, adet ve yargıyla
Sevdaları kalbinde edepleri yüzünde
Köy delikanlıları Anadolu özünde
09.01.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Köyüm Benim Gönlümde
Yıllar var hasretiyle
Köyüm benim gönlümde
Kemiğiyle etiyle,
Köyüm benim gönlümde
Tarih üstü yaşıyla,
Dersiyle taşıyla
Bal şerbeti aşıyla,
Köyüm benim gönlümde
Otuyla ağacıyla,
Papatyadan tacıyla,
Özlemiyle acıyla,
Köyüm benim gönlümde
Dağıyla yaylasıyla,
Mecnunu Leyla’sıyla,
Hayatı hülyasıyla,
Köyüm benim gönlümde
Gecesi gündüzüyle,
Deresiyle düzüyle,
Düşünceden gözüyle,
Köyüm benim gönlümde
29.06.2013
Tarık Torun
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Köyümü Özledim
Uçun uçun köyüme kuşlar,
Gözümden akar kanlı yaşlar.
Özlemle geçer nice kışlar.
Hasret bende derinden başlar.
Elbet hasretlik bir gün biter.
Bitmezse ölümden de beter.
Ah! Bir köyüme gidebilsem,
Yaylalarında bitebilsem,
Ormanlarında yitebilsem,
Hasreti benden itebilsem,
Elbet hasretlik bir gün biter.
Bitmezse ölümden de beter.
Ben köyümü çokça özledim.
Gelenle gideni gözledim.
İçimi ateşle közledim.
Hasretle kışladım, güzledim.
Elbet hasretlik bir gün biter.
Bitmezse ölümden de beter.
Ne güzel köydeki konutlar,
Köyüme verilsin komutlar,
Ah! Köyüme gidin bulutlar,
Gönlümü sarsın tüm umutlar.
Elbet hasretlik bir gün biter.
Bitmezse ölümden de beter.
13.12.1994
-ALİZELER(Doğudan,Batıdan,Ortadoğu’dan) Tarık Torun
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Kur'an
Bütün kitaplar, bir kitabın okunması içindir.
Ana ekseni ve beynini oluşturan Yasin’dir.
Yeryüzünde en fazla okunan ve basılan kitaptır.
Ona uyanlar için kurtuluş reçetesi, haptır.
O dertlilere deva, ölülere ise rahmettir.
O’nun özü uyarıcılık, aksiyon, merhamettir.
Bir harfi dahi kıyamete kadar korunacaktır.
O’nu izleyenler necasetten arınacaktır.
Türbe, tekke, mezarlık kitabı değildir sadece,
Kalplere ilham verir, nurla doldurur, hece hece,
Daralınca tutunulacak en yakın arkadaştır.
Yerin üstünde ve altında rehber olan yoldaştır.
İlahi yaratıcının sonsuz emir fermanıdır.
Kâinatın kurtuluşu, gözbebeği dermanıdır.
Binlerce hafız onu baştan sona kadar ezberler.
Yaşantı olur minarelerden Allah-u Ekberler.
O atomdan hücreye bütün âlemleri bildirir.
Nefret, kin, kötülük koymaz hepsini kökten sildirir.
İnsanoğlunun yapısına uygun onu güldürür.
Şahadetle huzur içinde Azrail’le öldürür.
O asırlar boyunca hiç sönmeyecek meşaledir.
O ruhlara akan bal şerbetli Kevser şelaledir.
O bir kutup yıldızıdır, onu izleyen yön bulur.
Açılır ilahi perde inanan neşeli olur.
Karanlık gecelere, ıssız çöllere nurlu akar.
Tutuşturur kalpleri imanın ateşiyle yakar.
İlahi emri dağları yerinden sallar kaldırır.
Bizleri tefekküre uhrevi iklime daldırır.
Doğarken, yaşarken, ölürken ve sonra o okunur.
Bütün varlıklara manevi atmosferi dokunur.
Ey Allah’ım! Bütün insanları ondan mahrum etme.
Son nefesimizde iman ve Kur’an’dan mahrum etme.
20.09.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
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'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Kurtuluş Reçetesi Berat Kandili
1
Öyle kutlu bir kandil kurtuluş tüm günahtan
Bu mübarek gecede berat iste Allah’tan
Fecir olana kadar gece rahmet sabahtan
Tertip olunur rızık
Sen al yanına azık
Geceyi anlamazsan
Yazık ömrüne yazık
2
Günahtan arınmaya bir kapı açılırken
Erhamerrahiminden rahmetler saçılırken
Melekler huşu ile şeytandan kaçılırken
Geri durma ey insan!
Sunulmuş böyle zaman
Kirden kurtulmak için
İşte sana bir imkân
3
Ömür ölüm mizanı tahsis edilir cana
Aç ellerini korkma çekinme Yaratana
Sen ne istiyorsan iste o mutlak verir sana
Al beratın bu gece
Dualar hece hece
Ruhun yükselsin arza
Meleklerden en yüce
4
Bir mübarek gece ki adı Berat Kandili,
Tertemiz gönüllerle dua söylerken dili
İnsanın şefkat ile açılır nurlu eli
Bu kandilin coşkusu
Kalmaz kulun kuşkusu
Huzur içinde kalpler
Budur Mümin duygusu
5
Yanar yeşil kandiller minare tepesinden
Şaduman olur olur ibadetle sesinden
Bir ruh iklimi âlem sevdalı nefesinden
Coşarız seller gibi
Koşarız yeler gibi
Gazabından affına
Açarız güller gibi
6
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Kuran Levh-i Mahfuz’dan bu gece oldu inzal
İyilik kervanından Kötülüğe yok mahal
Ruhani atmosferde yaşa hal içinde hal
Işıklı bakışlarla
İçten yakarışlarla
Koştuk senin kapına
Duadan nakışlarla
7
Yüreğine dokunsun gecenin güzel yüzü
Nurani meleklerle aydınlansın gökyüzü
Rabbin nazar kılarsa açılmaz mı kalpgözü?
Eller semaya kalksın
Günah bizi bıraksın
Bu gece ey Allah’ım
Rahmetin arza aksın
01.06.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Kurtuluşu Olmayan Gerçek
Her nefis de ölümü tadacaktır.
Dünya hiç kimseye kalmayacaktır.
Ölümün son olduğunu sananlar,
Ölüm asla bir son olmayacaktır.
İster elli yaşa,ister yüz yaşa,
Ölüm gelecektir her türlü başa,
Dünya da iken hazırlık yapmazsan,
Evin,barkın,evladın gider boşa,
Arkandan üç beş gün matem tutarlar.
Mezara inmeden malın yutarlar.
Utanmadan miras kavgası başlar,
Öldü demezler arkandan atarlar.
Arkadaş! Ölmeden nefsini öldür.
Şeytanları değil, mevlayı güldür.
Cehennem dolu kızgın nar olsa da,
Mümin için yakmayan serin küldür.
Dünya çift kapılı geçici handır.
Ölüm gerçek,gerisi de yalandır.
İster ölüm, ister cehennem olsun,
Mümini kurtaran gerçek imandır.
22.06.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Kuşların Özgürlüğü
Kuşların özgürlüğü,
İnsanı imrendirir.
Kanat açıp hürlüğü,
Mor dağlara indirir.
Kuşların kanatları,
İnsana umut olur.
Çığlığı, feryatları,
Semada yankı bulur.
Kuşların süzülüşü,
İnsana hayret verir.
İnsan gibi gülüşü,
İnsanın kalbi erir.
Kuşların al kanadı,
İnsanı hayran koyar.
Göğe çıkmak muradı,
İnsan duayla doyar.
Kuşlar sefer nereye?
Dağ, taş, vadi, ovaya.
Gidersiniz dereye,
Dönersiniz yuvaya.
Kuşlar alın beni de,
Götürün uzaklara.
Hem beni hem seni de
Atmayın ıraklara.
20.04.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
“Mekândan Kalbe”
Tarık Torun
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Küf Tutar Yalnızlığın
Suya yankısı olan yüreğin haresi mi?
Ormanların sisleri ciğerin paresi mi?
Gönül deryalarından aşk bağına akar mı?
Yürekte savaşanlar gemisini yakar mı?
Sımsıcak buluyorsun yüreğinde aşk mı var?
Baktığın dağlar duman eteğinde meşk mi var?
Güneşin son gülüşü vurdu mu saçlarına?
Aks-ı yansımamış mı dağın yamaçlarına?
Kalbine mukayyet o sevda bir infilak mı?
Hüzün yüzüne vurur gözlerinde firak mı?
Meleklerin katından bir nida ulaşmaz mı?
Yüreğin yangın yeri fezaları aşmaz mı?
Bir aşk dalga geçer mi şu görünen limandan?
Seni kucaklasın mı sevda denen zamandan?
Küf tutar yalnızlığın güvercin kanadı mı?
Göllerde sonsuzlukla aşk yolu muradı mı?
Aşk noksansız sonsuz mu o kara gözlerinde?
Istırabın yolcusu derman mı dizlerinde?
Bir kelime bin anlam hasret sözlerinde mi?
Küf tutar yalnızlığın hicran gözlerinde mi?
28.01.2016
Tarık Torun
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Labirentler I
Şehrayin gözükmüyor esrik bakışlarıma,
Güneş artık doğmuyor melalli kışlarıma,

Bırakmadı hüzünler dünden daha beterim.
Müptela labirentler matemle derbederim.

Vuslat seda vermiyor müzmin matemlerime,
Melankoli ateşi alev sitemlerime,

Asumana hasretim devasa dehlizdeyim.
Efsunlu labirentler muammalı gizdeyim.

Giyotin anaforlar yankı serzenişime,
Ürperti, vesveseler prangalı peşime,

Zincire vurulmuşum, ütopyalar kederim,
Bumerang labirentler hicranla derbederim.

Labirentler esrarlı aldırmaz isyanıma,
Labirentler ısrarlı hiç bakmaz nisyanıma,
Tarık Torun
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Labirentler II
Atmosfer cevap vermez azaplı nefesime,
Hareketli yeryüzü cinnet yayar sesime,
Maveradan su gelmez Kerbela mı kaderim?
Kördüğüm labirentler yandım artık Hu derim.
Hayaller uzak kalmış söz geçmiyor tahtıma,
Velveleler, çığlıklar düşer benim bahtıma,
Yalancı yankılanma mahrum pırıltıdayım.
Zıpkınlı labirentler vurgun hırıltıdayım.
Lacivert karanlıklar gam düşer zamanıma,
Zakkum yüklü küheylan kalkar gelir yanıma,
Karabasan geceler uçurum menfezdeyim.
Falezli labirentler kaybolmuş körfezdeyim.
Labirentler virane destektir zelzeleme,
Labirentler divane istektir velveleme
10.03.2010
Tarık Torun
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Labirentler III
Arzdan fışkıran gayzer kan revandır terime,
Ab-ı revan gözyaşım serenat histerime,
Adrenalin kaybolmuş, koşamam şadumana,
Laedri labirentler dönerim toz dumana,
Âcizane bir kulum elem çöker dünyama,
Kâbuslar içindeyim, mahpusumdur rüyama,
Yönsüz kör pusulayla yolum çıkmaz hateme,
Mengene labirentler alır beni mateme,
Bunaldım bu vadide yankı yok mu sesime,
Taşlaşmış kara dağlar set vurur hevesime,
Merhametli sahibim bir ziya ver elime,
Açılsın labirentler kutlu dua dilime,
Labirentler matemkar yazılmış kaderime,
Labirentler sitemkâr kazılmış kederime,
Tarık Torun
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Labirentler IV
Çetrefilli hayatta asfalt çıkmaz yoluma,
Gönülden sarmak için kuvvet gelmez koluma,
Takatim can veriyor, kazılırken mezarım.
Melalli labirentler donuklaşır nazarım.
Ağustos ortasında duman çöker ufkuma,
Sabahsız kör geceler zifir yükler uykuma,
Vuslattan uzaklaşan meçhul istasyondayım.
Bunalım labirentler stres depresyondayım.
Ömrümü çalan yıllar akış verir selime,
Ümide bel bağlarken yükler biner belime,
Arşla arz arasında farklı bir âlemdeyim.
Mekânsız labirentler ne zevk ne elemdeyim.
Labirentler karmaşık nazar kılmaz gözüme,
Labirentler sarmaşık yol bırakmaz çözüme,
Tarık Torun
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Labirentler V
Metafizik âlemde set çekmiş yörüngeme,
Kaderin çizgisinde hüzün düşer dengeme,
Haleleşen dolunay sana bakar, ağlarım.
Dinamit labirentler yüreğimi dağlarım.
Cinler cirit atıyor, haremiler bölgeme,
Cüceler devleşiyor, hükümdarlar gölgeme,
Genişleyen acunda, galaksiler ararım,
Piramit labirentler, fi tarihi tararım.
Zamanın çizgileri iz bırakır tenime,
Mutasyon harmanında öz bırakır genime,
Ayar tutmaz günlerim rölantili sayarım.
Helezon labirentler, kıvrım kıvrım ayarım.
Labirentler biçare, derman yok mu derdime,
Labirentler avare derdim kendi derdime,
25.11.2009 - 06.02.2009
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Leyl-ü Nehar
Kızıllaşır ufuklar, ümitler perde perde,
Bir hayalin izinde, koşarız ley-ü nehar,
Yeryüzü mutfağında, nimetler türlü yerde,
Karlı dağın yüzünü aşarız leyl-ü nehar,
Göçmen kuşlar misali oluruz dizi dizi,
Kaderin ince hattı, beklerken hepimizi,
Bir nafaka uğruna yâd eller alır bizi,
Gurbetin yüreğinde yaşarız leyl-ü nehar,
Yolumuz uzaklarda hasretin yanık bağrı,
İştiyakla beklerken vuslata üç beş çağrı,
Düz ovada yürürken yola çıkıyor Ağrı,
Kıvrım kıvrım yollarda şaşarız leyl-ü nehar,
Sabır teselli olur çekilen çilelere,
Zamanın şefkat eli pamuktan sillelere,
Gözyaşı isyan eder yapılan hilelere,
Gözlerden katre katre taşarız leyl-ü nehar,
Esince deli rüzgâr dağılır kara bulut,
Baharın yaşam hazzı ruha verince komut,
Her yiğidin gönlünde yaşarken bin bir umut,
Hayat ile el ele coşarız leyl-ü nehar,
09.04.2009
Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından,Yerüstünden'
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Leyla
Leyla; herkesin kalbi bir Leyla’ya açık mı?
Çöllerde göl aramak sizce biraz kaçık mı?
...
22.01.2014
Tarık Torun
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Mağara Devri Pigmesi
Bana mürteci demeğe kalkışıyor,çağdaş mağara devri pigmesi,
Geyikleri güldürecek, namus tellalı kesilmiş,bilmem kimin nesi,
16.06.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Maral Bakışlı Dağlar
Bir haykırsam vadiye, olur mu sesim duyan?
Maral bakışlı dağlar, kalbime aşkı koyan,
İmge ormanlarında, var mı aşkı anlayan?
Hicranın kemendiyle hicran bana çınlayan,
Ey ruhumun mimarı! Aşkım bir sana ayan,
Maral bakışlı dağlar, kalbime aşkı koyan.
Bir haykırsam ovaya, olur mu bana bakan?
Maral bakışlı dağlar, oduma odlar yakan,
Gizem ummanlarında, aşk esrarengiz duran,
Vuslatın muştusuyla dalga dalga med vuran,
Ey Erhamerrahim'in, rahmetin fevc fevc akan,
Maral bakışlı dağlar, oduma odlar yakan.
Bir haykırsam dağlara, olur mu seda yapan,
Maral bakışlı dağlar, içimde çığlar kopan,
Hasret yaylalarında, burcu burcu kavuran,
Rayiha rüzgarıyla alıp beni savuran,
Ey kudretin sahibi! Gönüller sana tapan,
Maral bakışlı dağlar, içimde çığlar kopan,
Bir haykırsam göklere, olur mu şimşek çakan?
Maral bakışlı dağlar, gözlerden kalbe akan,
Arşın fezalarından arza izler bırakan,
Rahmet yağmurlarıyla bozkıra çiçek takan,
Ey göklerin hakimi! Aşkın dağları yakan,
Maral bakışlı dağlar, gözlerden kalbe akan.
Bir haykırsam yaylaya, olur mu su gözyaşım?
Maral bakışlı dağlar belki de mezar taşım,
Aşıkların yurdunda hiç bitmez ki telaşım,
Dağların efkarıyla dumanlı benim başım,
Ey cananın cananı! Sevda dokur kumaşım,
Maral bakışlı dağlar belki de mezar taşım,
Bir haykırsam dağlara, olur mu gökler bulut,
Maral bakışlı dağlar, yüreğim dolu umut,
Yükselen ufuklardan buse bulutuyla tut,
Dağ meltemleriyle al kollarında uyut,
Ey gönüller sultanı! Aşkınla bizler hoşnut,
Maral bakışlı dağlar, yüreğim dolu umut...
24.02.2011
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Marifet Gemileri
Mutluluk adaları uzak okyanuslarda,
Sabır anaforları galiba yunuslarda,
Erdemin tevazusu susamış yokuşlarda,
Vuslatın kanatları hicret açan kuşlarda,
İnziva yıldızları, semada fanuslarda,
Marifet gemileri derin okyanuslarda,
Bengisuyla yıkanır vuslatın kanatları,
Marifet gemileri tevazunun atları,
Deruni tefekkürler gönüllerin ilacı,
Narsisin ihtirası, ruha derince acı,
Değerlerin çağrısı varlıkların aşk tacı,
Mazmur maneviyatlar Davudi sesin harcı,
Akustik yansımalar kanyonların yamacı,
Hareket gemileri kavuşmanın ilacı,
Mazmur maneviyatlar kalplerin yansıması,
Hareket gemileri aks-i seda siması,
Bu aşk böyle buyurdu sınır çizen afaka,
Çile ummanlarında hasret düşer firaka,
Fitne eksenlerinden sadakatsiz nifaka,
Katman katman içinde meşakkatse tabaka,
Yüreğin ellerinde duygu basmasın faka,
Hidayet gemileri sınır çizer afaka,
Olgunluk ekseninde çilegah ummanları,
Hidayet gemileri çizerken zamanları,
Ümidin hayalleri yüreklerin bestesi,
Gölgeler ötesinden öze varışın sesi,
Özüne dönen gemi körfezlerin nefesi,
Uzakların endamı kıvrım kıvrım neresi?
Yürek dilimli dağlar hangi derdin haresi?
Şikâyet gemileri yüreklerin bestesi,
Aynaların ötesi gölgelerin uzağı,
Şikâyet gemileri parçalarken tuzağı,
Kadir-i Mutlak olan hikmet seli her gece,
Varlık üstü varoluş gölgelerde görece,
Sınavın muhatabı nefis sana bilmece,
Muhabbet iklimleri dil içinde derece,
Metanetin sert yeli rüzgârlar hece hece,
Dirayet gemileri deniz aşar her gece,
Gölgelerden sirayet nefisin muhatabı,
Dirayet gemileri umman okur kitabı,
Marifet gemileri ruha işler hitabı,
18.07.2010
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AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Marmara
Bölgenin yüksek zirvesi Uludağ,
Bağlarıyla ün salmıştır Tekirdağ,
İstanbul’a hâkim tepe Alemdağ
Her tarafa giden yolları sanki ağ
Trakya boydan boya ayçiçeği
Bursa ovasında ipekböceği
Endüstride ülkenin geleceği
Ne hoştur ıstrancaların çiçeği
Tarih şahit Çanakkale geçilmez
İstanbul’a asla paha biçilmez
Kirlidir Meriç’in suyu içilmez
Serhattır Edirne ondan göçülmez
Taşın toprağın altındır İstanbul
Köyünden sana göçmek ister her kul
Ülkeme kültürde olmuşsun okul
Minarelerin Hakka giden ekol
Bir iç denizdir ki güzel Marmara
Bilecik’te güzün gazel Marmara
Endüstride yerin özel Marmara
Sırrına erilmez ezel Marmara
Güreşleriyle ünlü Kırklareli
Körfezin incisidir Kocaeli
Gemlik, Balıkesir zeytin güzeli
Mor menekşeyle bağları bezeli
Haliç’in adı da altın boynuz
Kültürüne kalma hiçbir zaman yoz
Yunan’ın Bizans emellerini boz
İstanbul Çanakkale Boğazı koz
Patateste lider Adapazarı
Tahtakale Türkiye’nin pazarı
Çoktur Marmara’nın okuryazarı
Kıskançların değmesin hiç nazarı
05.04.1996
Tarık Torun
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Marmaray
Yılların hasretiyle kucaklaştı bir dünya
İngiltere’den Çine selam sana Avrasya!
Rüyası Abdülhamit asırların sevdası,
Ninni söyleyen boğaz mavi sular sedası,
Asya’nın akan kalbi, Avrupa’nın busesi,
Rayların armonisi, üstünde suyun sesi,
Kıtaların kolları tüp geçitle birleşti,
Suyun derinliğine nice emek yerleşti,
Sevenin sevdasıyla gerçekleşti bir rüya,
Atlantik’ten Çin Seddi raylar üstünde dünya,
Tarihi Yarımada Üsküdar’a seslendi,
Denizin derin dibi Marmaray’la süslendi,
Sevda yüklü gönüller kavuşturan Marmaray,
Canan varsa canıyla her vagonu bir saray,
Neler yapıldı neler ey ülkenin insanı!
Sulara vurdun perçin asır Türkün zamanı,
Fatih karadan gitti torunları denizden,
Marmaray’ı yapanlar vatan minnettar sizden,
Türkün çelik azmiyle gerçekleşti bir rüya,
İngiltere’den Çin’e raylar üstünde dünya.
29.10.2013
Tarık Torun
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marquee behavior='alternate'p align='center' font face='Monotype Corsiva'
strong font color='crimson' font size=+2AŞKIN ATEŞİYLE SULAR DA
YANAR/marquee
<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font color='crimson'>
<font size=+2>
Melankoli bürür nurlu yüzünü,
Bırakırsın ona bütün özünü,
Katre katre yaşlar kaplar gözünü,
Her katreyi âşık maşukum sanar.
Aşkın ateşiyle sular da yanar.
Hülyalar kurarsın leyl-ü Nehar’a,
Baharlar tükenmez başka bahara,
Eriyip gidersin dönüp buhara,
Aşkın ateşiyle buharda donar.
Aşkın ateşiyle sular da yanar.
Çileler, belalar gelir başına,
Melekülmevt bakmaz, gözün yaşına,
Kanlı ekmek doğrar, tatlı aşına,
Âşıklar aşını çileye banar.
Aşkın ateşiyle sular da yanar.
Kaza ve kaderin bilinmez işi,
Kurtulamaz aşktan yaşayan kişi,
Beşerin azminin aşktır ateşi,
Her anında aşkı insanda anar.
Aşkın ateşiyle sular da yanar.
Cihan aşk üstüne kurulu canım,
Aşk oduyla atar damarım, kanım,
Aşk köleyi yapar, sultana hanım,
Aşkın ateşiyle kalpleri onar.
Aşkın ateşiyle sular da yanar.
08.11.2008
Taha Tarık TORUN
AY AKAR ÂŞIKLARIN AŞKINA
“Yeraltından, Yerüstünden”
Tarık Torun
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marquee behavior='alternate'p align='center' font face='Monotype Corsiva'
strong font color='crimson' font size=+2AŞKIN KAZANINDA KAYNATMA
BENİ/marquee
<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font color='crimson'>
<font size=+2>
Hasret zinciriyle bağlatma beni,
Uzak uzak durup ağlatma beni,
Yolunu bekletme kara gözlü yar.
Yıllar akar, gider, özletme beni,
Gözüm yolda kaldı gözletme beni,
Hasretim ateştir ateş közlü yar.
Ben çocuk değilim oynatma beni,
Aşkın kazanında kaynatma beni,
Özlemin bitmez mi? Vuslat yüzlü yar,
Bir sağa bir sola eğletme beni,
Üzüp deli şair şair söyletme beni,
Kendine bağlatan hatip sözlü yar.
Dertli derviş edip inletme beni,
Feryadı figanla dinletme beni,
Varılmaz mı sana engin özlü yar?
Coşkun ırmak edip, çağlatma beni,
Kalbim büryan edip, dağlatma beni,
Hasretime çare derman özlü yar.
01.08.2008
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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marquee behavior='alternate'p align='center' font face='Monotype Corsiva'
strong font color='darkgoldenrod' font size=+2ELESKER'İN
BAĞINDA/marquee
<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font
color='darkgoldenrod'> <font size=+2>
“Azerbaycan balası Âşık Elesker’in ruhuna ithaf olunur.”
Can Azerbaycan’ım ay menim canım
Şehit yatağıdır Azer vatanım
Karabağ balası mert delikanlım
Çağlar üstü çağrı yaşar her anım.
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img220.imageshack.us/img220/8937/agridagigq1.jpg' border='0'
alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img220/agridagigq1.jpg/1/'><img
src='http://img220.imageshack.us/img220/agridagigq1.jpg/1/w500.png'
border='0'></a>
<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font
color='darkgoldenrod'> <font size=+2>
Elesker’in bağında,
Şehidin otağında,
Elesker Azer’in haykıran sesi,
Hazar’ın dalgası bülbül nefesi,
Kafkas dağlarında eser rüzgârı,
Barışa çağrıdır bitmez hevesi
Elesker’in bağında,
Sevda gezer dağında,
Elesker şiiri al dudaklarda,
Her gün yeni doğar ak şafaklarda,
Aras, Kura koşar Hazar’a doğru,
Dalga dalga Hazar ah! Uzaklarda
Elesker’in bağında,
Aras’ın yatağında,
Şiirinde gezer ahu ceylanlar,
Can Azerbaycan’a kurban fidanlar.
Bir ölür bin doğar yurda kurbanlar,
Çalar Azer marşı kükrer arslanlar.
Elesker’in bağında,
Özgürlük şafağında,
Güzeli nazlıdır cana can katar.
Şiiri sazlıdır yüreğe batar.
Âşıktır Elesker halkın yolunda,
Hakka niyazlıdır aşk ile atar.
Elesker’in bağında,
Aşk yanar çırağında.
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img233.imageshack.us/img233/5251/ssstayfunfz4ey8vu0.jpg' border='0'
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alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img233/ssstayfunfz4ey8vu0.jpg/1/'><img
src='http://img233.imageshack.us/img233/ssstayfunfz4ey8vu0.jpg/1/w600.png'
border='0'></a>
11.11.2008
Taha Tarık TORUN
AY AKAR ÂŞIKLARIN AŞKINA
“Yeraltından, Yerüstünden”
Tarık Torun
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marquee behavior='alternate'p align='center' font face='Monotype Corsiva'
strong font color='darkgoldenrod' font size=+2GÖNLÜM KALDI
BAYBURT'TA/marquee
<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font
color='darkgoldenrod'> <font size=+2>
Mor dağlar, yeşil bağlar,
Çoruh delice çağlar,
Ayrılıyorum Bayburt,
Anam oturmuş ağlar.
Gönlüm kaldı Bayburt’ta,
Gülüm kaldı Bayburt’ta.
Gurbete savurdular,
Kalbimizden vurdular,
Hasretlik yaman acı,
Yakıp da kavurdular.
Canım kaldı Bayburt’ta,
Kanım kaldı Bayburt’ta.
Ah! Bayburt, güzel Bayburt,
Ayrılığın bende kurt.
Çocukluğumun şehri
Unutulmaz böyle yurt.
Gözüm kaldı Bayburt’ta,
Özüm kaldı Bayburt’ta.
Dedem Korkut diyarı,
Bulabilsem o yarı,
Gurbet öyle acı ki,
Döktürür ah-u zarı,
Düzüm kaldı Bayburt’ta,
Yüzüm kaldı Bayburt’ta.
Havası suyu hoş,
Olaydım kalede kuş.
Hergün bir yuva göçer,
Yazık köyleri bomboş.
Köyüm kaldı Bayburt’ta,
Gönlüm kaldı Bayburt’ta.
11.08.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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marquee behavior='alternate'p align='center' font face='Monotype Corsiva'
strong font color='darkslategray' font size=+2ADALET TİMSALİ/marquee
<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font
color='darkslategray'> <font size=+2>
“İslam’ın ikinci halifesinin ruhuna ithaf olunur”
Sana selam adalet timsali Hazret-i Ömer!
Senin adaletini anlamayan yarasa kör,
Kenar-ı Dicle’deki koyunu düşünen insan,
Peygamberimi sevindiren kırkıncı Müslüman,
Kendisi deveye binmeyip köleyi bindiren,
Adaletsiz kâfirleri tahtlarından indiren,
Sırtıyla un taşıyıp çocuğun yaşını dindiren,
Yoksul ihtiyar kadını geceleyin sevindiren,
Oğlu dahi olsa adaletsizliği affetmeyen,
Düşmanları olan kâfire bile zulmetmeyen,
Kudüs’ü fethedip İslam’ın kapısını açan,
Zaferleriyle tüm Ortadoğu’ya nurlar saçan,
Devlet malı olan mumu dahi gereksiz yakmayan,
Dünya malına göz ucuyla da olsa bakmayan,
“Adalet mülkün temelidir” diyen kutlu insan,
Adaletinin temel prensibi yüce Kur’an,
Son peygamberin can dostu, en yakın arkadaşı,
İslam’ın uğrunda onunla beraber can yoldaşı,
Helvadan yaptığı put aklına gelince güler.
Yüzünü silen kızı aklına gelince ağlar.
Şehadetin şerbetini içeceğini bilen,
Camide namazda iken şehit edilip ölen,
Yaptığı bütün savaşları kesinlikle zafer,
Peygamberden sonra peygamber gelseydi peygamber,
Zamanında İslam orduları Torosları aştı.
Asya’nın, Afrika’nın kalbinde daim dolaştı.
Adaleti Roma Hukuku’nun üstüne çıktı.
Tüm putperestlerin yaptığı zulümleri yıktı.
O şiirden anlayıp şiiri de çok severdi.
Adaleti gözetip, adaletlileri de överdi.
Sadelikten ayrılmayıp hazinelere sırt döndü.
Komutan, halife, adil, şair her şeyde bir öndü.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gökteki melekler bile ona saygı duyardı.
Yeryüzündeki şeytanların gözünü oyardı.
Çölde yatıp, taşı yastık, semayı yorgan yapardı.
Putperestliğe dönülür diye ödü kopardı.
Ey! Yirmi birinci yüzyılın ahmakları bakın!
O adil insana laf uzatılır mı ki, sakın!
O kutup yıldızı, ayağının tozu olamazsınız.
Tüm kâinatta ondan adilini bulamazsınız.
Rabbim bizi onun yolunda olanlardan eylesin.
Ateist kâfirler kuru lakırdıyı söylesin.
03.03.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
“Mekândan Kalbe”
Tarık Torun
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marquee behavior='alternate'p align='center' font face='Monotype Corsiva'
strong font color='deeppink' font size=+2ÇİÇEKLER/marquee
<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font color='deeppink'>
<font size=+2>
Mor menekşe, lale bin bir türlüsü,
Yaylanın, ovanın yeşil örtüsü,
Arının aşkının bitmez büyüsü,
Arıyla dönüşür bala çiçekler.
Çiçekler çiçekler âşık yürekler.
Rengârenk açarlar bağda bayırda,
İhtişamlı olur çimen çayırda.
Kulların zikrinde dua hayırda.
Allah’ın ihsanı kula çiçekler.
Çiçekler çiçekler âşık yürekler.
Aşığın işvesi, aşkın izleri,
Papatyada gizli aşkın gizleri,
İmrendirir her an aşka bizleri,
Yürekler sizinle dola çiçekler.
Çiçekler çiçekler âşık yürekler.
Gözlere ziyafet tabiat süsü,
Aşığın dilinde aşkın türküsü,
Aşkın tarihidir, gülün öyküsü,
Dikeni yakışır dala çiçekler.
Çiçekler çiçekler âşık yürekler.
Elinde güzeldir, yârin çiçekler,
Burcu burcu kokup varın çiçekler.
Babamın kabrini sarın çiçekler.
Elvan elvan bahar, ala çiçekler.
Çiçekler çiçekler âşık yürekler.
14.06.2008
Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından, Yerüstünden'
Tarık Torun
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marquee behavior='alternate'p align='center' font face='Monotype Corsiva'
strong font color='deeppink' font size=+2GÜLÜMSE BİRAZ/marquee
<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font color='deeppink'>
<font size=+2>
Gülümse bulutlar, gitsin yüzünden,
Güzel güzel gülde, gülümse biraz.
Gülünce bal aksın, tatlı sözünden,
Neşe neşe dilde, gülümse biraz.
Gamzeli yüzünde, çiçekler açsın.
Gülümse ufkuna, ümitler saçsın.
Gülümse yüzünden, korkular kaçsın.
Coşa coşa gelde, gülümse biraz.
Derdi at kenara, gülümse biraz.
Gülümseyince bak, yanağın kiraz.
Yüzünden kış gider, olur sıcak yaz.
Yaşa yaşa bilde, gülümse biraz.
Kara ve denizde güneşin batmaz.
Gülen gözlerinle, sinirin atmaz.
Tatlı sözlerine, düşmanın çatmaz.
Vaha vaha çölde, gülümse biraz.
Dağ ne kadar yüce, yol onu aşar.
İnsanlar hayatta, neşeyle yaşar.
Gülümse biraz bak, düşmanın şaşar.
Deste deste gülde, gülümse biraz.
30.11.2008
Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından, Yerüstünden'
Tarık Torun
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marquee behavior='alternate'p align='center' font face='Monotype Corsiva'
strong font color='deepskyblue' font size=+2 A BENİM CANIM/marquee
<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font
color='deepskyblue'> <font size=+2>
A benim gülüm aman
Şu halin pek de yaman
Seni gördüm vuruldum
Vermezsin bana zaman
A benim canım gülüm
Güzel öten bülbülüm
Seni öyle sevdim ki,
Solmayacak sümbülüm
A benim canım gülüm,
Sana fedadır kanım
Seni unutur muyum?
Senle doludur anım
A benim güzel kuşum
Çıkılmaz sarp yokuşum
Sen beni böyle sanma
Sana her zaman hoşum
A benim kaşım gözüm,
Tatlı dilli bal sözüm,
Sen ne zannettin beni
Sana açıktır özüm
A benim güzel yârim
Sanadır intizarım,
Tereddütün olmasın
Senden yana kararım
05.03.1998
Tarık Torun
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marquee behavior='alternate'p align='center' font face='Monotype Corsiva'
strong font color='dodgerblue' font size=+2AH O GÖZLER! /marquee
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img516.imageshack.us/img516/9198/2521cid255f078b01c5c874tg1.jpg'
border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img516/2521cid255f078b01c5c874tg1.jpg/1/'><img
src='http://img516.imageshack.us/img516/2521cid255f078b01c5c874tg1.jpg/1/w600.
png' border='0'></a>
<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font
color='dodgerblue'> <font size=+2>
Tolga fakültenin koridorunda hızlı hızlı koşuyordu. Sınava geç kalmıştı. Tam amfiye
girecekken, acelecilik ve dikkatsizliğiyle koridordaki kalabalığa çarptı. Bu çarpmanın
etkisiyle Tülin’in elindeki kitaplar koridora yayıldı. Tolga eğildi, utanarak, sıkılarak
kitapları yerden topladı. Doğrulurken Tülin’e göz göze geldiler. Kısa bir an uzun bir asır
gibi oldu.
—Affedersiniz, kusuruma bakmayınız, tamamen benim dikkatsizliğim, sınava geç
kalmıştımda,
Bu arada Tolga Tülin’in gözlerindeki acıma hissiyle karışık masumiyeti gördü.
Tülin’de Tolga’nın gözlerinde yaşama sevincini, sevgiyi gördü. Bir anda sınavı unuttular.
Dünyaları bir hoş oldu. Uyarılar üzerine sınava girdiler. Tülin’de ayni amfide sınava
girdi.
Tülin’in de aynı sınıfta olması, zaman zaman çeşitli dersler vesilesiyle bir arada
bulunmalarına neden oluyordu. Tolga Tülin’in o gözlerindeki bakışı hiç unutmadı. Dört
yıl boyunca bu bakış sayesinde arkadaşlıklarını ilerlettiler. Sonunda fakülte bitti.
Ailelerinin de uygun görmesi neticesinde evlenmeğe karar verdiler.
Düğün, dernek vs. üç ayın içerisinde evlendiler. Göreve başladılar. Tayinleri bir
Anadolu kasabasına çıktı. Ekonomik şartlar, hayatın karmaşası, stres vs. aralarındaki o
ilk karşılaşmalarındaki bakışı soğutmağa başlattı. Artık gözler masumane ve acıyarak,
sabrederek, sevgiyle bakmıyordu. Birinin gözleri ak derken diğerinin ki kara diyordu.
Gözleri adeta velfecriyi okuyordu. Zaman zaman şeytanca, düşmanca bakışlar
oluyordu. O ilk bakış da unutulmağa yüz tutmuştu.
Hayat artık onlar için “Çekilmez” hale gelmişti. Eş dost kim ne dediyse ikisine de laf
anlatamadılar. Malum ya ikisi de Üniversite mezunuydu ya her şeyin en iyisini onlar
biliyorlardı. Ebeveynlerini toprak bile ayıramamıştı, bunun farkında bile değillerdi. En
basit problemde bile ah o ilk bakış nerde! Ah o gözler hangi âlemde kalmıştı?
Nihayet kararlarını verdiler anlaşarak severek ayrılmağa, “Severek ayrılmak”ne
demekse seven adam ayrılır mı? Hiç mi düşünmezler? Akıl etmezler, Seven adam ilk
bakışı unutmaz. Seven adam sabreder, vefalıdır. Sadıktır. Kim ne derse dersin onlar
için boştu.
Duruşma günü geldi. Hâkim son bir kez her ikisine de ayrı ayrı sordu;
—Bakınız ikinizde aklı başında kültürlü insanlarsınız. Dönüşü olmayan bir yoldasınız.
Sonra pişman olmayınız. Evet, oğlum, kızım son sözünüz nedir? İkisi birden anlaştıkları
gibi birbirlerine bakamayarak şunları ifade ettiler;
—Hâkim bey! Ah Onun o gözleri var ya, bütün bunlara o sebep oldu. Gözler var ki
hakikati söyler gözler var ki gerçeği gizler, her ne kadar “Gözler yalan söylemez
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deseler” de ah o zalim gözler, neler gözler, bu gözler hayatımı karattı. Bu gözlerle hak
ve hakikat için baksaydım. Hak ve hakikati görürdüm. Gözler var ki hakkı görür, hakkı
söyler. O gün nefsim için bu gözlerle bakmıştım. Bu gözler hak ve hakikati gizlemişti.
Şimdi de nefsimin bakış cezasını çekiyorum. Ah o gözler yaktı beni, ah benim nefsim
için bakan gözlerim yaktı onu. Ben ne diyeyim hâkim! Ben o gözlerim kurbanı oldum.
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img217.imageshack.us/img217/9899/124cv0.png' border='0' alt='Image
Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img217/124cv0.png/1/'><img
src='http://img217.imageshack.us/img217/124cv0.png/1/w500.png' border='0'></a>
25.08.2008
Tarık TORUN
HEPSİ HİKAYE
'Dedemden, Babamdan, Benden'
Tarık Torun
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marquee behavior='alternate'p align='center' font face='Monotype Corsiva'
strong font color='dodgerblue' font size=+2MAVİ YOLCULUK/marquee
<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font
color='dodgerblue'> <font size=+2>
Tıngır mıngır oynar coşar Akdeniz,
Ey mavi Akdeniz bugün sendeniz.
Kollarını açıp koşar bendeniz.
Huzura koşmaktır mavi yolculuk.
Mavi enginlere martılar uçar.
Bulutlar göz kırpar, delice kaçar.
Güneş altın sırma pırıltı saçar.
Güneşle pişmektir mavi yolculuk.
Karşıda Toroslar selama durur.
İnsanda dert kalmaz gözyaşı kurur.
Pıt pıt atar kalbim sevdayla vurur.
Sevdayla taşmaktır mavi yolculuk.
Yer mavi gök mavi maviler taşar.
Asude âlemde mutluluk yaşar.
Balık olur insan deryayı aşar.
Kendini aşmaktır mavi yolculuk.
Sular altımızda tam yol ileri,
Cennete bir yol var burdan içeri.
Neşeyle coşarsın beri gel beri,
Mavide coşmaktır mavi yolculuk.
05.11.2008
Taha Tarık TORUN
AY AKAR ÂŞIKLARIN AŞKINA
“Yeraltından, Yerüstünden”
Tarık Torun
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marquee behavior='alternate'p align='center' font face='Monotype Corsiva'
strong font color='green' font size=+2 AĞAÇ DİKTİM/marquee
<p align='center'><font face='Monotype Corsiva'><strong><font color='green'><font
size=+2>
Ağaç diktim güzel bağıma,
Güzellik saçsın otağıma,
Kök salsın derin toprağıma,
Bütün canlılar da sevindi.
Ağacım yerinden emindi.
Ağaçlarım çiçek açınca,
Etrafa kokular saçınca,
Üstünde arılar uçunca,
Bütün arılar mutlu oldu.
Petekleri de balla doldu.
Ağaçlarım gölge verince,
Oturduk dibine serince,
Düşündük derince derince,
Bütün insanoğlunu sevdik,
Durduk durduk ağacı övdük.
Ağacım meyveye durunca,
Dalına salıncak kurunca,
Ağaç aşkı kalbe vurunca,
Bütün çocukları da gördük.
Ağacın sefasını sürdük.
Ağaç diktim güzel yurduma,
Selam versin şanlı orduma,
Ati müjdesi umuduma,
Bütün dünya ağaçla dolsun.
Güzel ormanlar bizim olsun.
12.02.2007
-AŞKIN COĞRAFYASITarık Torun
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marquee behavior='alternate'p align='center' font face='Monotype Corsiva'
strong font color='green' font size=+2 SARIKAMIŞ CENNETE
SUSAMIŞTI/marquee
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img253.imageshack.us/img253/3150/erciyes1eo8.jpg' border='0'
alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img253/erciyes1eo8.jpg/1/'><img
src='http://img253.imageshack.us/img253/erciyes1eo8.jpg/1/w491.png'
border='0'></a><p align='center'><font face='Monotype Corsiva'><strong><font
color='green'><font size=+2>
İhtiraslı kumandan ihtirasına yaktı.
Alman’ın çakmağıyla beyninden şimşek çaktı.
Kurtlar kuşlar donarken, paşadaki meraktı.
Göklerden beyaz ölüm Sarıkamış’a aktı.
Doksan bin cennet kuşu, kanatlanan buraktı.
İhtiraslı kumandan ihtirasına yaktı.
Mevsimlerden karakış, mekân Sarıkamış’tı.
Rabbi sevmiş mehmedi, karıyla yıkamıştı.
Ölüm yağdıran gökler, Mehmetçiği bulmuştu.
Açmadan gonca güller, sararmadan solmuştu.
Onları aldı Rabbi, vadeleri dolmuştu.
Hayali biten paşa saçın başın yolmuştu.
Hayret edip yeryüzü, sonra bir hoş olmuştu.
Ölüm yağdıran gökler, Mehmetçiği bulmuştu.
Mevsimlerden karakış, mekân Sarıkamış’tı.
Şahadetin şerbeti, çığlıksız haykırıştı.
Hedefler buz kesilmiş, Kafdağı’na ıraktı.
Sarıkamış’a şehit buseleri bıraktı.
Ganimet bulmuş Moskof, kızıl marşıyla aktı.
Karakış ortasında nice ocaklar yaktı.
Kavuşunca Rabbine Mehmet donarak baktı
Hedefler buz kesilmiş, Kafdağı’na ıraktı.
Mevsimlerden karakış, mekân Sarıkamış’tı.
Karlar karış karıştı, Mevla’ya yakarıştı.
Mehmede karlar kefen, billur buzlar tabuttu.
Doksan bin Anka kuşu, Kafdağı’na umuttu.
Biner biner düşünce, kar örtüsü uyuttu
Cennete kanatlanıp, zemheriyi unuttu.
Anadolu ağladı, matemi buzlar tuttu.
Mehmede karlar kefen, billur buzlar tabuttu.
Mevsimlerden karakış, mekân Sarıkamış’tı.
Tabur tabur şüheda, şahadete yarıştı.
Mehmetçik anaların gözyaşını kuruttu.
Şerha şerha uçunca, ak göklerde buluttu.
Kimisi meçhul asker, kimisi de Mahmut’tu.
Onlara kucak açan Yaradan’ı mabuttu.
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Terk etmeyince yurdu, serhat boyu huduttu.
Mehmetçik anaların gözyaşını kuruttu.
Mevsimlerden karakış, mekân Sarıkamış’tı.
Şehitlik makamına uyuyarak varıştı.
Sarıkamış kalbine doksan bin sevda taktı.
Şehitler kervanıyla nur meşalesi yaktı.
Allah-u Ekber nurlu, geceleri berraktı.
Rüzgârlar ese dursun, şehitler de bayraktı.
Tarihin talihine hüzünleri bıraktı.
Sarıkamış kalbine doksan bin sevda taktı.
Mevsimlerden karakış, mekân Sarıkamış’tı.
Doksan bini bekleyen cennetler susamıştı.
İhtiraslı kumandan ihtirasına yandı.
Hırsla Allah-u Ekber dağları’na dayandı.
“Aman Allah’ım! ” Deyip, acılarla boyandı.
Kar üstüne doksan bin gül düşünce uyandı.
Mehmet’in yakarışı Allah’ına ayandı.
İhtiraslı kumandan ihtirasına yandı.
Mevsimlerden karakış, mekân Sarıkamış’tı.
Paşa’nın acısıyla, karlar karış karıştı.
03.12.2008
Tarık Torun
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marquee behavior='alternate'p align='center' font face='Monotype Corsiva'
strong font color='greenyellow' font size=+2 ELHAMDÜLİLLAH MÜSLÜMANIM
ONDANDIR
/marquee face='Monotype Corsiva'><strong><font color=' greenyellow
<p align='center'><font
'><font size=+2>
İkra diyip gece gündüz okuyorum.
Muhabbet okyanusuna akıyorum.
Neden hayata sevgiyle bakıyorum.
Elhamdülillah müslümanım ondandır.
Ülkem için canımı kurban ederim.
Allah için karlı dağlara giderim.
Asla kötü değil, hayırlı söz ederim.
Elhamdülillah müslümanım ondandır.
Rabbim nefes verdikçe ben de solurum.
Anama, babama saygılı olurum.
Kaderimde ne varsa onu bulurum.
Elhamdülillah müslümanım ondandır.
Kimsenin haram malına el uzatmam.
Bizde yalan olmaz, gereksiz laf katmam.
Dünyayı verseler onurumu satmam.
Elhamdülillah müslümanım ondandır.
26.01.2007
Tarık TORUN
-ALİZELER-(Doğudan,Batıdan,Ortadoğu'dan)
Tarık Torun
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marquee behavior='alternate'p align='center' font face='Monotype Corsiva'
strong font color='indigo' font size=+2 AĞLAMAK BEDAVA/marquee
<p align='center'><font face='Monotype Corsiva'><strong><font
color='indigo'><font size=+2>
Her şeyden göz payı alıp,
Gönül bağlamak bedava,
Kendini akışına salıp,
Su gibi çağlamak bedava,
Doğruya ilimle varam,
Zalimle açılmadan aram,
Tanımadan helal-haram,
Çıkar sağlamak bedava,
Haksızlara daldırmadan,
Hiç kimseye aldırmadan,
Hakkı tutup kaldırmadan,
Gönül dağlamak bedava,
Her şeyi bırakıp söze,
İnmeden derince öze,
İş yapmayıp girip göze,
Aptal yağlamak bedava,
Medeniyetle yarışmadan,
Gece gündüz çalışmadan,
Derde kedere alışmadan,
Oturup ağlamak bedava,
19.10.1996
Tarık Torun
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marquee behavior='alternate'p align='center' font face='Monotype Corsiva'
strong font color='indigo' font size=+2 AYRILIK AZABI/marquee
<p align='center'><font face='Monotype Corsiva'><strong><font
color='indigo'><font size=+2>
Adı ister gurbet, ister dert olsun,
Ayrılık azabı takar bitirir.
Adı ister hüzün, ister yaş olsun,
Ayrılık azabı akar bitirir.
Ayrılık elemi, kalbe saplanır.
Mavi gökler birden mora kaplanır.
Saniyeler akar, an hesaplanır.
Ayrılık azabı yıkar bitirir.
Ayrılık ateşi, kökten kavurur.
Yakıp, kül eyleyip, ele savurur.
Ayrılmadan acı, yüreğe vurur.
Ayrılık azabı çakar bitirir.
Ayrılık acısı, gelir de çöker.
Kalplere gariplik, tohumu eker.
Mahzunlaşır gözler, yaşını döker.
Ayrılık azabı bakar bitirir.
Ayrılık rüzgârı, varsa kaderde,
Yazılanlar gelir, bu cana serde,
İnanan bilir ki, vuslat mahşerde,
Ayrılık azabı yakar bitirir.
19.02.2009
Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından, Yerüstünden'
Tarık Torun
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marquee behavior='alternate'p align='center' font face='Monotype Corsiva'
strong font color='indigo' font size=+2 MELANKOLİK COĞRAFYAM /marquee
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img241.imageshack.us/img241/7082/42740817oq1.png' border='0'
alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
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border='0'></a><p align='center'><font face='Monotype Corsiva'><strong><font
color='indigo'><font size=+2>
Bırakmadı coğrafyam hüzünler içindeyim.
Everest’ler az gelir seddiyle de Çin’deyim.
Alır savurur rüzgâr başkent Ötüken’deyim.
Kutuplarda ararım mutluluk izindeyim.
Akdeniz akşamında efkârlıysam zindeyim.
Ağlama Afrikalım düşüncemle sendeyim.
Bırakmadı coğrafyam hüzünler içindeyim.
Melankolik coğrafyam gelip beni kaplamış,
Eriyen buzulları yüreğime saplamış,
Sevdiklerimi alıp deprem olup zıplamış,
Dünyayı sömürenler zevkinden de hoplamış.
Her dağın karı farklı bana da hesaplamış,
Bu dünya bir tiyatro hepimizi toplamış.
Melankolik coğrafyam gelip beni kaplamış,
Dışımda karlar yağar içimde dağlar yanar,
Ağaran saçlarımı dostlarım çiçek sanar.
Kurudu gözyaşlarım beynime ırmak konar.
Dışım Libya çölüyse içimde kanlar donar.
Kızıldeniz içimde gözlerim tuza banar.
Ömrümü yiyen yıllar ne zaman doyup kanar.
Dışımda karlar yağar içimde dağlar yanar.
Güneşi kovalarım Kafdağı’na mı kaçar.
Umutlar peşindeyim kanatlanır da uçar.
Mutluluk ülkesinde bize de hüzün açar.
Hiç bakmadan halime yalan gülücük saçar.
Tabiat karşısında bazen olurum duçar.
Elmas madenim olsa ölüme karşı naçar.
Güneşi kovalarım Kafdağı’na mı kaçar.
Nil’de bir akşamüstü timsahlarla yürürüm.
İnerim şehirlere Firavunlar görürüm.
Afrika az gelirse Asya’yı sömürürüm.
Küresel ısınmayla kökünü de kürürüm.
Stres, sıkıntı, afet ufukları bürürüm.
Dünya arkamda kalır ardım sıra sürürüm.
Nil’de bir akşamüstü timsahlarla yürürüm.
Okyanusta dolaşır efganlara akarım.
Efkârım alevleşir şarkı türkü yakarım.
Terk ederim ovayı dağlara da çıkarım.
Hüzünleri dağ edip zirvesinden bakarım.
Mecnun olup çölleri gözyaşıyla yıkarım.
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Hallac-ı Mansur gibi bu candan da bıkarım.
Okyanusta dolaşır efganlara akarım.
Bırakmadı coğrafyam hüzünler içindeyim.
Kayboldum elemlerde ne bugün ne dündeyim.
Yıkıldı İrem bağım belki de Yemen’deyim.
Soldu bütün güllerim kurumuş dikendeyim.
Heyelan zirvelerim yüzüstü zemindeyim.
Yerim yurdum belirsiz yeraltında indeyim.
Arkadaş anla artık melankolik gündeyim.
Bırakmadı coğrafyam hüzünler içindeyim.
06.01.2009
Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından, Yerüstünden'
Tarık Torun
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marquee behavior='alternate'p align='center' font face='Monotype Corsiva'
strong font color='lime' font size=+2AH! BU COĞRAFYA ADAMA ŞİİR
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<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font color='lime'>
<font size=+2>
Şu mor dağlar, yeşil dereler neler neler,
Ah! Bu coğrafya adama şiir yazdırır.
Aklı olmayanın bile aklını çeler.
Ah! Bu coğrafya adama şiir yazdırır.
Evliyalar yurdu, peygamberler diyarı,
Anadolu’da çiçek açar sarı sarı,
Bambaşkadır bizim Ağrı dağının karı,
Ah! Bu coğrafya adama şiir yazdırır.
Şırıl şırıl akan bal şerbeti nehirler.
Gariplere kucak açan sıcak şehirler.
Hainlik yapanı floramız zehirler.
Ah! Bu coğrafya adama şiir yazdırır.
İstanbul adama şarkı türkü dizdirir.
Bu iklim bu hava sakatı bile gezdirir.
Yunus Emre Muhabbetullahı sezdirir.
Ah! Bu coğrafya adama şiir yazdırır.
Sevgi coşar, taşar deprem olur sallanır.
Erciyes gelin olur, duvaklanır, allanır.
Çukurova aşka gelir, kaynar, ballanır.
Ah! Bu coğrafya adama şiir yazdırır.
Ilgıt ılgıt yüzümüze meltemler eser.
Her doğanımız kahramandır, eroğlu er,
Toprağın altı üstü dolu tarihi eser.
Ah! Bu coğrafya adama şiir yazdırır.
Şimdi anladınız mı neden şiir yazarım?
Böyle memlekette aşksız olmaz nazarım.
Arkadaş sen ne dersen de ben burada azarım.
Ah! Bu coğrafya adama şiir yazdırır
Tarık TORUN

30.09.2006

ALİZELER
'Doğudan, Batıdan,Ortadoğu'dan'
Tarık Torun
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<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img212.imageshack.us/img212/7043/aa4gf1.jpg' border='0'
alt></a><br/><a href'><img src=' border='0'></a>
<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font color='lime'>
<font size=+2>
On sekiz bin âlemi aşk ateşiyle yakar.
Âşıkların nurları, karanlıklara çakar.
Fezalar ötesine huzmesiyle yayılır.
Muhabbetin habbesi, yüreklerde bayılır.
İnancı İbrahim’le narı nura çevirir.
Musa’nın direnciyle Firavun’u devirir.
Erenler kervanıyla uzağı yakın eder.
Süleyman’ın çağıyla Belkıs tahtına gider.
Ateşleri köz eyler, geceleri gündüz eyler.
Âşıkların nurları, zirveleri düz eyler.
Ferhat’ın feryadıyla Karadağları deler.
Şirin’in şöhretiyle türküleri besteler.
Kerem’in közleriyle aşk çırasını yakar.
Aslı’nın asaletiyle Vareden’e bakar.
Hallac-ı Mansur gibi darağacına çıkar.
İbrahim Ethem gibi taç ile tahtı yıkar.
Bir Mevlevi tarzıyla tefekkürle raks eder.
Sakarya kıyısında Yunuslayın akseder.
Âlemlerin Rabbine ley-lü nehar hamdeder.
Âşıkların nurları, hedefine tam gider.
Âlemlere Rahmetle Yesrip’te hendek kazar.
Hatem-ül Enbiya’yla Mekke’de tarih yazar.
Şüheda ruhlarıyla ufukta olur nazar.
Meleklerle yarışı Âdem babaya uzar.
Nuh-İ Nebiden beri deryaya yelken açar.
Şer şirkin şirretinden tevhit bağına kaçar.
Ali Esedullah’la Hayber fethinde coşar.
Fatıma anamızla Ehli Beyit’te yaşar.
Kenan da Yusuf ile kör kuyulardan taşar.
Âşıkların nurları, Züleyha’yı da aşar.
Yunus nebi misali balıklarla yarışır.
Şahı Nakşibendî’yle maveraya karışır.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kelamı kadim olup rabbiyle hitaplaşır.
Buhari, Müslim olup hadisle kitaplaşır.
Kays’ı Mecnun eyleyip ıssız çöle saldırır.
Kara kuru Leyla’ya yüreğini aldırır.
Sabırdan çarık giyer belaya göğüs gerer.
Abdulkadir Geylani yüce makama erer.
Fuzuli, Baki, Nedim gazeli kalbi bürür.
Âşıkların nurları, deniz üstünde yürür.
Muhammed İkbal ile şiirde bülbülleşir.
Şah Cihan’ın aşkıyla Taç Mahal’de gülleşir.
Köroğlu’nun derdiyle Ayvaz’ıyla dertleşir.
Malazgirt Ovası’nda Alparslan’la mertleşir.
Şeyh Şamil’in şahsında Kafkas’da kartallaşır.
İçer aşk badesini Pir Sultan abdallaşır.
Gönül gözü açılır “Sadık yar” vaysel’leşir.
Aşka düşer İstanbul muhabbette selleşir.
Ulubatlı Hasan’la surlarda bayraklaşır.
Âşıkların nurları, karalarda aklaşır.
Şehriyar’ın şevkiyle Şeyh Sadi gizem açar.
Bostan ve Gülistan’la acem bağına uçar.
Eser aşkın rüzgârı bulutlar şiir saçar.
Hakkın âşıklarını Yaradan koymaz naçar.
Süleyman Çelebi’de Mevlit ikramı sunar.
Kanatlanınca ruhlar Medine’ye de konar.
Âşıkların nurları, dikeni gülşen eder.
Âşıkların nurları, gönülü pek şen eder.
Âşıkların nurları, insanı ihsan eder.
Âşıkların nurları, yüreği vicdan eder.
13.09.2008
Taha Tarık TORUN
AY AKAR ÂŞIKLARIN AŞKINA
“Yeraltından, yerüstünden”
Tarık Torun
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marquee behavior='alternate'p align='center' font face='Monotype Corsiva'
strong font color='midnightblue' font size=+2YUH OLSUN! /marquee
<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font
color='midnightblue'> <font size=+2>
Millet malı çalana yuh olsun.
Yağma yapıp talana yuh olsun.
Türlü türlü yalana yuh olsun.
Mazlum ahı alana yuh olsun.
Din, imana çatana yuh olsun.
Gece gündüz yatana yuh olsun.
Üç pula yurt satana yuh olsun.
Müslüman Türk’e atana yuh olsun.
İnsan hakkı yiyene yuh olsun.
Hepsi benim diyene yuh olsun.
Zulme boyun eğene yuh olsun.
Kin elbisesi giyene yuh olsun.
Tarihte halt edene yuh olsun.
Yurt terk edip gidene yuh olsun.
Küfür dolu bedene yuh olsun.
Hurafeli dedene yuh olsun.
Namusa yan bakana yuh olsun.
İnsan canı yakana yuh olsun.
Zulme doğru akana yuh olsun.
Sana bana takana yuh olsun.
Şerre özür katana yuh olsun.
İhanetle yatana yuh olsun.
Tarihime çatana yuh olsun.
Maziyi unutana yuh olsun,
21.12.2008
Tarık TORUN
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat
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strong font color='navy' font size=+2BİZ ÖĞRETMENİZ/marquee
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Bu meslek ilim sahibi peygamber mesleğidir.
Öğretmenler adeta bir iyilik meleğidir.
İyiyi kötüden ayıran ahlak eleğidir.
Halkı cahillikten koruyan ilim yeleğidir.
Öğrenilen her güzel ve mükemmel şeyde o var.
Öğretmenler cehalete karşı çelikten duvar.
Onların çalışma temposu miskinliği boğar.
Modern Türkiye’nin bilim nesli onlardan doğar.
Onlar yeni nesli yetiştirmek uğruna yaşar.
Herkese bir şeyler öğretmede coştukça coşar.
Anne baba gibi öğrencinin derdine koşar.
Önüne çıkan birçok engeli ilmiyle aşar.
Öğretmeni sakın hor görme onu iyi tanı,
Bizleri cehaletten koruyan ilim kalkanı,
Boydan boya bizlere anlatır güzel vatanı,
Öğretmene sahip çık yetiştirmiştir atanı,
Bütün öğretmenler canını yurda etmiştir feda,
Onların yardımcısıdır daima yüce Hüda,
Onların ilmi sayesinde cahilliğe veda,
Öğretmenlere imreniyor inanın şüheda,
Öğretmenler,
Öğretmenler,
Öğretmenler,
Öğretmenler,

zor durumda bile güler yüzlüdür.
insana haz veren şirin sözlüdür.
basit şahıs değil geniş özlüdür.
inişli yokuşlu değil düzlüdür.

Öğretmenler, cehalete karşı savaş açtılar.
Her tarafa fazilet tohumlarını saçtılar.
Öğretmenleri gören cahiller bir bir kaçtılar.
Onlar karanlığa karşıda birer araçtılar.
Aman kardeşim, öğretmene saygısızlık etme.
Onun dediğine kulak ver terk edipte gitme.
Ona Saygısızlık gösteren ancak yeni yetme,
Öğretmenimin elinden tut yalnızlığa itme.
Öğretmenler, yurdu irşat etmeye yemin etti.
Haksızlığa karşı feryat etmeye yemin etti.
Ölünceye kadar sebat etmeye yemin etti.
Yurdumu boydan boya kat etmeye yemin etti.
Biz
Biz
Biz
Biz

öğretmeniz, anımız millete feda olsun
öğretmeniz şanımız millete feda olsun.
öğretmeniz, kanımız millete feda olsun
öğretmeniz, canımız millete feda olsun.

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

21.04.1996
Tarık TORUN
ALİZELER
'Doğudan,Batıdan,Ortadoğudan'
Ülkemde görev yapan yaklaşık 650 bin meslekdaşımın öğretmenler gününü en kalbi
sevgilerimle tebrik ederim.Rahmete erenlere Allah’’ın cennetini temenni ederken,
yaşayanlara da sağlık,sıhhat,başarı ve huzur dilerim.
Tarık Torun
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<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font
color='orangered'> <font size=+2>
Müsade et güneş ışığı gibi aşkım seni de sarsın.
Aşkıma od veren biricik aşkım iyi ki de sen varsın.
29.03.2008
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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strong font color='purple' font size=+2 LABİRENTLER-1- /marquee
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img508.imageshack.us/img508/963/empatiel3.jpg' border='0' alt='Image
Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
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border='0'></a> <p align='center'><font face='Monotype Corsiva'><strong><font
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Şehrayin gözükmüyor esrik bakışlarıma,
Güneş artık doğmuyor melalli kışlarıma,
Bırakmadı hüzünler dünden daha beterim.
Müptela labirentler matemle derbederim.
Vuslat seda vermiyor müzmin matemlerime,
Melankoli ateşi alev sitemlerime,
Asumana hasretim devasa dehlizdeyim.
Efsunlu labirentler muammalı gizdeyim.
Giyotin anaforlar yankı serzenişime,
Ürperti, vesveseler prangalı peşime,
Zincire vurulmuşum, ütopyalar kederim,
Bumerang labirentler hicranla derbederim.
Labirentler esrarlı aldırmaz isyanıma,
Labirentler ısrarlı hiç bakmaz nisyanıma,
25.11.2008
Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından, Yerüstünden'
Tarık Torun
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<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img152.imageshack.us/img152/9410/08apd7.jpg' border='0' alt='Image
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<p align='center'><font face='Monotype Corsiva'><strong><font
color='purple'><font size=+2>
Atmosfer cevap vermez azaplı nefesime,
Hareketli yeryüzü cinnet yayar sesime,
Maveradan su gelmez Kerbela mı kaderim?
Kördüğüm labirentler yandım artık Hu derim.
Hayaller uzak kalmış söz geçmiyor tahtıma,
Velveleler, çığlıklar düşer benim bahtıma,
Yalancı yankılanma mahrum pırıltıdayım.
Zıpkınlı labirentler vurgun hırıltıdayım.
Lacivert karanlıklar gam düşer zamanıma,
Zakkum yüklü küheylan kalkar gelir yanıma,
Karabasan geceler uçurum menfezdeyim.
Falezli labirentler kaybolmuş körfezdeyim.
Labirentler virane destektir zelzeleme,
Labirentler divane istektir velveleme
29.11.2008
Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından,Yerüstünden'
Tarık Torun
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<p align='center'><font face='Monotype Corsiva'><strong><font
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Arzdan fışkıran gayzer kan revandır terime,
Ab-ı revan gözyaşım serenat histerime,
Adrenalin kaybolmuş, koşamam şadumana,
Laedri labirentler dönerim toz dumana,
Âcizane bir kulum elem çöker dünyama,
Kâbuslar içindeyim, mahpusumdur rüyama,
Yönsüz kör pusulayla yolum çıkmaz hateme,
Mengene labirentler alır beni mateme,
Bunaldım bu vadide yankı yok mu sesime,
Taşlaşmış kara dağlar set vurur hevesime,
Merhametli sahibim bir ziya ver elime,
Açılsın labirentler kutlu dua dilime,
Labirentler matemkar yazılmış kaderime,
Labirentler sitemkâr kazılmış kederime,
27.12.2008
Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından,Yerüstünden'
Tarık Torun
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<p align='center'><font face='Monotype Corsiva'><strong><font color='red'><font
size=+2>
Zulme karşı isyan edip olmalıyız deli kul,
Dünya ne işe yarardı olmasaydı veli kul?
Tarık TORUN

28.12.2006

ALİZELER
-Doğudan,Batıdan,Ortadoğu'danTarık Torun
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<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font color='red'>
<font size=+2>
Birden dünyam karardı.
Hani dostlarım vardı.
Tüm dertler beni sardı.
Gül benzim pek sarardı.
Ah yandım! Anam yandım!
Hainleri dost sandım.
Bir başıma ben kaldım.
Başımı taşa çaldım.
Gamın içine daldım.
Dünyadan hep dert aldım.
Ah yandım! Anam yandım!
Hainleri dost sandım.
Çevrem çıkarcı dolmuş.
Aman canım ne olmuş.
Meğer değerim pulmuş.
Tüm dertler beni bulmuş.
Ah yandım! Anam yandım!
Hainleri dost sandım.
Hainler kötü vurdu.
En kalleş tuzak kurdu.
Sanırsın kalbim durdu.
Bu dertler beni yordu.
Ah yandım! Anam yandım!
Hainleri dost sandım.
29.11.1998
Tarık Torun
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<font size=+2>
Sevgi ateş hattında, kim demiş sular yanmaz.
Sevgi aşkı yakarsa, sevenleri yakmaz mı?
Her gün sevgili günü, kim demiş seven anmaz.
Ey sevgili! Günümüz, birden bine çıkmaz mı?
Sevgi gönül bahtında, bakışlar perde perde,
Demet demet gülüşler, o yar dönüp bakmaz mı?
Ey karanlık geceler! Ümitler hangi yerde?
Sevgililer günümüz, o yar bir mum yakmaz mı?
Sevgi sevgi rayiha, yayılır asumana,
Sevgi ufku açarsa, burcu burcu kokmaz mı?
Eser sevgi meltemi, aşk döner toz dumana,
Yağar aşk sağanağı, kalbe şimşek çakmaz mı?
Sevgi sadakat dağı, sevda ümit burcunda,
Sevgi nisan yağmuru, nehir nehir akmaz mı?
Sevgi yürek iksiri, arzın öbür ucunda,
Şehrayınli nazara, o yar dönüp bakmaz mı?
Sevgi
O yar
Sevgi
O yar

hicrana bakar, olgunluk elemiyle,
edalı nazdan, bir gün olup bıkmaz mı?
çiçekler açar, şairin kalemiyle,
toka yapıp da saçlarına takmaz mı?

Sevgi vuslata ramak, bazen olur ayrılık,
Sevgi hasret bağında, engelleri yıkmaz mı?
Özlemin ateşiyle, eserken ılık ılık,
Bütün yollar sevgiye, bu yol yâre çıkmaz mı?
Sevgi yürekler ister, adam gibi dengiyle,
Sevgi aşkın nişanı o yar alıp takmaz mı?
Sevgi aşkı yakarsa, yayılır ahengiyle,
Ey sevgili! Günümüz birden bine çıkmaz mı?
14.02.2009
Tarık TORUN
Tarık Torun
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<a href='http://imageshack.us'><img
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<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font color='royalblue'>
<font size=+2>
Meşalemiz parlaktır, yaktır Allah’ım yaktır.
Yunuslar, Mevlanalar, coğrafyamız bayraktır.
Amasya’da yoldadır, al al elma daldadır.
Yaşar şirin’le Ferhat, coğrafyamız sevdadır.
Edirneli, Vanlıdır, hudut boyu şanlıdır.
Şehitler ölmez canım coğrafyamız canlıdır.
Vatan aşkı ışıktır, Çukurova pek şıktır,
Karadağlar el ele coğrafyamız âşıktır.
Anzer Yayla baldadır, Maraş halay şaldadır.
Baş barıyla dadaşım coğrafyamız sevdadır.
Kaçkarlar dumanlıdır, Zigana efkanlıdır,
Sevenler ölmez gülüm coğrafyamız canlıdır.
Ağrı zirvesi aktır, canım Kerkük Irak’tır.
Ay yıldız kandan rengi, coğrafyamız bayraktır.
Şen dağlar bülbülüdür, Bozdağlar sümbüllüdür.
Gel hele Isparta’ya coğrafyamız güllüdür.
Toprak ten sular kandır, Sakarya’da atandır.
Her şeyden önce gelir, coğrafyamız vatandır.
Toroslar beyaz kardır, Aydın bağları nardır.
Tatlı tatlı meltemler, coğrafyamız rüzgârdır,
Her şey biraz ilgidir, ilim hikmet bilgidir.
Hacı Bektaşi Veli, coğrafyamız sevgidir.
İnsanlık tek ilkedir, yün halı Herekedir.
Aşkla onu sereriz, coğrafyamı ülkedir.
Alın teri emektir, Kars’ta peynir yemektir.
İç Anadolu tahıl, coğrafyamız ekmektir.
Meşalemiz parlaktır, yaktır Allah’ım yaktır.
Yunuslar, Mevlanalar, coğrafyamız bayraktır.
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img216.imageshack.us/img216/2971/136096494bcgzxephpl1.jpg'
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02.11.2008
Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından,Yerüstünden'
Tarık Torun
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<font size=+2>
“Hz.Mevlana’nın ruhuna ithaf olunur.”
Yakuti akşamların ufkuna çıra çaksam,
Bir Mevlevi tarzıyla semayla raksa kalksam.
Gönüllerin sultanı,
Aşksızların dermanı,
Eğilmeyen buluta göz ucuyla bir baksam,
Mevlana ateşiyle bir çırada ben yaksam.
Gönüllerin sultanı,
Ulvi sevgi insanı,
Kurtulsam kör nefsimden kini, nefreti yıksam.
Diyarı-ı Mevlana’ya varmaya yola çıksam.
Gönüllerin sultanı,
Aşk doldurur vicdanı,
Dirilsem ney sesiyle masivayı bıraksam.
Tüm zincirleri kırıp şimşek hızıyla aksam.
Gönüllerin sultanı,
Hak yolunda zamanı,
Mevlana iklimiyle insan sevgisi taksam.
Rayiha harmanında irfan gülüyle koksam.
Gönüllerin sultanı,
Bütün âlem hayranı,
Muhabbet kervanıyla, dergâhında yaş döksem
Mesnevi ahengiyle haykırıp yere çöksem.
Gönüllerin sultanı,
Aşk ehlinin vatanı,
Asude âlemlerde semada boynu büksem.
Sevgi ve hoşgörüyü bütün kalplere eksem.
Gönüllerin sultanı,
Bitmez aşkın fermanı,
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17.12.2008
Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından,Yerüstünden'
a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img153.imageshack.us/img153/8167/mevlana2yb3ev9.jpg' border='0'
alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
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Tarık Torun
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Arzın dönüm noktası, bak! Coğrafi keşifler,
Bulunca pusulayı durmaz artık kâşifler.
Coğrafi bilgi artmış, cesur gemici rehber.
Okyanuslar ötesi, artık başlıyor sefer.
Yol arayıp duruyor, batı doğuya muhtaç,
Maceraperestlerin, maceraya gözü aç,
Gizemli coğrafyalar insan sesine hasret,
Hindistan’a varmaya, Amerika’ya kısmet.
Bilimsel merak önder, belirlenmiş hedefler,
Arzın dönüm noktası, bak! Coğrafi keşifler,
Bakınız neler yapmış, şu coğrafi keşifler,
Gece gündüz yürümüş, kahramanca kâşifler.
Cesur Vasko Dö Gama, Hindistan’a ulaşmış,
Macellan’da dünyayı boydan boya dolaşmış,
Bartolomeu Dias, Ümit burnunu bulmuş,
Vespuçi’nin adı da Amerika’da olmuş,
Okyanuslar aşılmış, kıtalara varılmış,
Azgın sular geçilmiş, deryalarda yarılmış,
Doğu’nun zenginliği, inci, mercan, sedefler,
Bakınız neler yapmış, şu Coğrafi Keşifler.
Coğrafi keşiflerle, Reform, Rönesans doğmuş.
Dünyaya yeni bakış, cehaleti de boğmuş.
Kopernik devrimine ilham kaynağı olmuş.
Toprakların yerine, hazine maden dolmuş.
Doğu’nun zenginliği, Batı’ya bol bol akmış.
Hıristiyan papaza itaati bırakmış,
İlerlemiş Avrupa, beyninde şimşek çakmış,
Coğrafi Keşiflerle ilme ışıklar yakmış,
Dünyaya farklı bakış, cehaleti de boğmuş.
Coğrafi Keşiflerle, Reform, Rönesans doğmuş.
Coğrafi Keşiflerle, bitki hayvan yayılmış,
Domates ve patates, tadına arz bayılmış.
Akdeniz limanları değerini kaybetmiş,
Ah! Doğu’nun elinden nice nimetler gitmiş.
Geç uyanmış Osmanlı, yazık yerinde saymış.
Dünya ticaret yolu Batı’ya doğru kaymış.
Kendini kâşif sanmış, Celali isyan etmiş.
Dünyaya doyamamış, ahrete erken gitmiş.
Meraklı insanoğlu, asla durmasın geri,
Coğrafi Keşiflerle, uzay öte ileri,
Kakao ve vanilya tadına arz bayılmış.
Coğrafi Keşiflerle, insan arza yayılmış.
22.01.2009
Tarık TORUN
Tarık Torun
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marqueeAh Yanıyor Anam Irak Yanıyor! ! ! ! /marquee
Ah! Yanıyor anam, yanıyor Irak yanıyor.
Ah! İslam dünyasıda yarın bayram sanıyor.
Bugün arife yas var Kerküklünün evinde,
Emir, ferman ve yağma Amerikan devinde.
İmam-ı Azam’ın türbesine füze düşmüş,
Şatt-ül Arap kan akıyor her şeye küsmüş.
Şer bulutları sarmış Babil’in bağlarını
Çağdaş firavunlar almış kara dağlarını
Ah! Yanıyor anam, yanıyor Irak yanıyor.
Ah! İslam dünyasıda yarın bayram sanıyor.
Ah! Kerkük’te can Türkmenim kurşuna dizilmiş
Süleymaniye’de çocuklar tankla ezilmiş
Tefrikayı sokmuşlar kardeşlerin içine
Mazlumların feryadı ulaştı Hint’e Çin’e
Nerde insan hakları adaletleri nerde?
Sanırım İslam dünyası dışında her yerde
Hani insan diyen maskeli sahte demokrat
Uyan Müslüman! Çare sensin kır zinciri at
Ah! Yanıyor anam, yanıyor Irak yanıyor.
Ah! İslam dünyasıda yarın bayram sanıyor.
Tarih boyunca talihsizdir zavallı Irak
Bizim gamsız İslam dünyasına çok mu ırak?
Basra’da kayıkların yerini bomba aldı
Arap dünyası Bahreyn’de safariye daldı.
Bir zalimden kurtulayım derken Nemrut geldi
Ağladı analar, yandı babalar, kalp deldi.
Emperyalist barış deyip akılları çeldi
Ne gözyaşı kardeşim! Al kanlar taşkın seldi.
Ah! Yanıyor anam, yanıyor Irak yanıyor.
Ah! İslam dünyasıda yarın bayram sanıyor.
Nasıl kıydınız İmameynlerin mezarına
Aldırmadınız çocukların ahu zarına
Kerbela’yı gerçek kerbelaya çevirdiniz.
Yıktınız camiyi türbeleri devirdiniz.
Pislettiniz Evlad-ı Resulün toprağını
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Kestiniz yeşermeden fidanın yaprağını
Bütün kâinat size beddua okuyor
Irkçılık eyaletlerinize kin sokuyor.
Ah! Yanıyor anam, yanıyor Irak yanıyor.
Ah! İslam dünyasıda yarın bayram sanıyor.
Ey Allah’ım! Artık göster adli ilahını,
Beynine sok zalimlerin kendi silahını.
Ey Allah’ım! Mustazafların yaşını dindir,
Gururlu mahlûklarında gururunu indir.
Ey Allah’ım! Günahkârsak ta senin kulunuz.
İslam dünyası geliniz hep birlik olunuz.
Ey Allah’ım! Göster kahhar olan ismini,
Sil bu dünyadan zalimlerin bütün cismini,
Ah! Yanıyor anam, yanıyor Irak yanıyor.
Ah! İslam dünyasıda yarın bayram sanıyor.
11.10.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
NOT; Yine de yarın bayram öncelikle sitedeki arkadaşlarımın bayramını tebrik
edip,kutlarım.kan gölü ve barut fıçısı olan islam dünyasında da gerçek manada bayram
olması için Rabbime dualar ediyorum.Hayırlı Bayramlar bütün insanlık alemine
diliyorum. Efendim....
Tarık Torun
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marqueeAkım Yüklü Hatlarız/marquee
Bize öyle ters bakmayın,
Biz akım yüklü hatlarız.
Sakın kafayı takmayın,
Volkan misali patlarız.
Bizi hafife almayın,
Sizi ikiye katlarız.
Söz veripte geç kalmayın,
Sonra meraktan çatlarız.
Terbiyesizlik yapanın,
Şak tepesine atlarız.
Her şeyi beleş kapanın,
Dilinde zehir tatlarız.
Biz nice deryalar gördük,
Rotası doğru yatlarız.
Zulmün defterini dürdük,
Boyun eğmeyen zatlarız.
16.01.2000
Tarık Torun
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marqueeAklıma Sen Gelende/marquee
Dağlar yerinden oynar, aklıma sen düşende.
Sular derinden kaynar, ruhumda sen pişende.
Düşüncem derin olur, beynime sen gelende.
Uzaklar yakın olur, gönlümü sen bilende.
Dünya cennete döner, yüzüme sen gülünde.
Cehennem narı söner, aşkımdan sen ölende.
Güneş yeniden doğar, işaret sen edende.
Karanlık beni boğar, bırakıp sen gidende.
Leyla’nın adı vardır, cefayı sen çekende.
Aşkın feryadı vardır, tohumu sen ekende.
Mecnun’u ben sollarım, aklıma sen girende.
Sana canı yollarım, öğüdü sen verende.
Volkan gibi patlarım, pimimi sen çekende.
Tüm dünyayı kaplarım, lavımı sen ekende.
Kalbim yerinden çıkar, aklıma sen gelende.
Mutluluk yaşım akar, yüzüme sen gülende.
10.06.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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marqueeAksiyon/marquee
<DIV id=texture style='WIDTH: 600px; HEIGHT:49px'><IMG height=1
src='http://kr.img.blog.yahoo.com/ybi/1/63/8e/gene7299/folder/3/img_3_14_4?
1115913833.gif' width=600px align=right><IMG height=49px
src='http://kr.img.blog.yahoo.com/ybi/1/63/8e/gene7299/folder/3/img_3_15_1?
1115915584.gif' width=582px align=right><DIV style='FONT-SIZE: 16px; FILTER:
Chroma(color=#FCFBFA): FLOAT: left; WIDTH: 600px; HEIGHT:49px;
BACKGROUND-COLOR:#000000' align=center><FONT color=#FCFBFA>Hayat İslam;
inanç, ibadet, ahlak, ilim, aksiyon.
Umurumda değil, dünyadaki hiç bir fraksiyon.
01.05.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'</FONT></DIV></DIV>
Tarık Torun
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marqueeAla Karga, Kara Karga/marquee
Ala karga gakır gakır gakladı.
Çarptı pencereme şakladı.
Muhtar bağırmasını yasakladı.
Kara karga gakır gakır gakladı.
İndi dereye tüyünü akladı.
Atladı suya suda şırakladı.
Ala karga, kara karga gakladı.
Kediye çelme taktı viyakladı.
Kayboldu ufuklara ırakladı.
Ala karga gakır gakır gakladı.
Bildiği bunlar bunu da sakladı.
Kaçtı elinden fırsat eyvakladı.
Kara karga gakır gakır gakladı.
Yilan dilli zehirledi okladı.
Vicdansız öldümü diye yokladı.
Ala karga, kara karga gakladı.
Küre ısındı kökünü pakladı.
Ey vah! Tükendi nesli durakladı.
25.11.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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marqueeAladağlar/marquee
Mağrurdur Aladağlar
Dereler derin çağlar
Üstünde âşık ağlar.
Yoluna ümit bağlar.
Burası Aladağlar
Çiçekli kala dağlar
Koyun kuzu meleşir,
Üstünde bala dağlar
Yörük çadır kuruyor.
Kalbi küt küt vuruyor.
Gökte bulut duruyor.
Rüzgâr seni soruyor.
Burası Aladağlar
Çiçekli kala dağlar
Koyun kuzu meleşir,
Üstünde bala dağlar
Buzlu sular akıyor.
Gökte şimşek çakıyor.
Çoban ateş yakıyor.
Orman sana bakıyor.
Burası Aladağlar
Çiçekli kala dağlar
Koyun kuzu meleşir,
Üstünde bala dağlar
Üstünde ala dağlar
Dibinde yeşil bağlar
Toroslar, Aladağlar
O sana gönül bağlar.
Burası Aladağlar
Çiçekli kala dağlar
Koyun kuzu meleşir,
Üstünde bala dağlar
23.05.2006
Tarık Torun
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marqueeAmma Ve Lakin/marquee
Dertlerim fazla amma ve lakin atamıyorum.
Düşünüyorum amma ve lakin katamıyorum.
Malım değerli amma ve lakin satamıyorum.
Uykusuz kaldım amma ve lakin yatamıyorum.
Ayrılmak zordur amma ve lakin kalamıyorum.
Sesini duydum amma ve lakin alamıyorum.
Bana ne diyor amma ve lakin salamıyorum.
Gözüm kesiyor amma ve lakin dalamıyorum.
Bak! Arıyor amma ve lakin bulamıyorum.
Çok duyguluyum amma ve lakin dolamıyorum.
Ahh! Yanıyorum amma ve lakin sulamıyorum.
Orda olmak var amma ve lakin olamıyorum.
Oyy! Görüyorum amma ve lakin bakamıyorum.
Off! Donuyorum amma ve lakin yakamıyorum.
Yanlışlarım var amma ve lakin yıkamıyorum.
Uzak dururum amma ve lakin bıkamıyorum.
Ahh! Yürüyorum amma ve lakin koşamıyorum.
Hissediyorum amma ve lakin coşamıyorum.
Off! Çıkıyorum amma ve lakin aşamıyorum.
Diri canlıyım amma ve lakin yaşamıyorum.
07.05.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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marqueeAnd Olsun(Kiracı) /marquee
Allah kimseyi etmesin kiracı,
Ev sahipleri kesilir naracı,
Aybaşı çabuk gelir acı acı,
Ev sahipleri olmuşlar paracı,
Bir sürü para öde öde bitmez.
Ödemekle üstündeki yük gitmez.
Allah’ım kiracılık mı kaderim?
Ev almaz mı bana zengin pederim?
Kirayı verince artar kederim.
Kiradan azada dua ederim.
Milyonlar isterler eski evlere,
Gözleri dönmüş doymayan devlere,
Ya Rabbi bu kiracılıktan bıktım.
Ordan oraya birçok eve çıktım.
Bu yüzden gönül sarayımı yıktım.
Ev sahibine kulağımı tıktım.
Kiradan kurtulmak için and olsun.
Ev sahibi arasın beni bulsun.
Ne mahut ev sahipleri de vardır.
Ne alırsalar onlar için kardır.
Ayın başı kiracı için nardır.
Bu yalan dünya kiracıya dardır.
Kiradan kurtulmak için and olsun.
Ev sahibi de boş evine dolsun.
23.03.1996
(ALİZELER Doğudan,Batıdan,Ortadoğu’dan)
Tarık Torun
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marqueeAnlat Öğretmenim/marquee
Anlat bize Anadolu’yu,
Ankara, İstanbul, Bolu’yu,
Şirin güzel Safranbolu’yu,
Esen sert rüzgârı, doluyu,
Anlat öğretmenim vatanı anlat,
Anlat binlerce şehit yatanı anlat,
Anlat bize Altayları,
Hanları, kurultayları,
Bozkırda şahlanan tayları,
Ok ile gerilen yayları,
Anlat öğretmenim yurdumu anlat,
Anlat barışa koşan ordumu anlat,
Anlat bize ulu dağları,
Mor sümbüllü, lale bağları,
Tarih açan altın çağları,
Yurt alan, yurt kuran otağları,
Anlat öğretmenim toprağı anlat,
Anlat yeşil kalan yaprağı anlat,
Anlat bize Mecnun’u Leyla’yı,
Ayşe’yi, Fatma’yı, Ayla’yı,
Dağ, vadi, ova, yaylayı,
Toroslar’ı, Uzun yayla’yı,
Anlat öğretmenim dünyayı anlat,
Anlat Mevlana yurdu Konya’yı anlat,
Anlat bize gündüzü geceyi,
Yirmi dokuz harfi, heceyi,
Tüm denklemleri, bilmeceyi,
Yücelerden daha yüceyi,
Anlat öğretmenim güzeli anlat,
Anlat ebet ile ezeli anlat,
Anlat bize Başkomutanı,
Düşmanı önüne katanı,
Her taşı altın bu vatanı,
Türkoğlu unutma Ata’nı,
Anlat öğretmenim Gazi’yi anlat,
Anlat muhtacım maziyi anlat,
10.02.1989
Tarık Torun
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marqueeAnlatılmaz Yaşanır Foça'da/marquee
Yan gelip kumsala yatmak,
Tüm dertleri bir kenara atmak,
Neşe üstüne neşe katmak,
Anlatılmaz yaşanır Foça’da
Ne hoş olur güneşin batışı,
Fokların kayaya yatışı,
Komandonun dağda silah atışı,
Anlatılmaz yaşanır Foça’da
Masmavi denizin duruşu,
Yakamozların kıyıya vuruşu,
Turistlerin tarihi soruşu,
Anlatılmaz yaşanır Foça’da
Foça İzmir’in turistik güneşi,
Orak adası’nın bulunmaz eşi,
Kalede tarihi kapının beşi,
Anlatılmaz yaşanır Foça’da
14.07.2003
Tarık Torun
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marqueeAras'la Kura/marquee
Doğu Anadolu’nun zorluğuna göğüs gererler.
Sularını Erzurum Kars yaylalarına sererler.
Birbirine kavuşmağa uğraşan Aras’la Kura,
Ah! Ne yazık ki, ancak Hazar’da vuslata ererler.
16.01.2007
--Muhteşem İkililer-Tarık Torun
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marqueeAşık mısın? /marquee
Bir o yana o yana
Bir bu yana bu yana
Bir şu yana şu yana
Beşik misin be adam?
Yüzkoyun yatmışsın
Üç ise beş katmışsın
Kendini yere atmışsın
Eşik misin be adam?
Koşarsın ona buna
Faydası yoktur sana
Bir şekere bir una
Kaşık mısın be adam?
Ayakta uyuyorsun
Yemeden doyuyorsun
Yoktan ses duyuyorsun
Aşık mısın be adam?
02.10.1996
Tarık Torun
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marqueeAşk Rüzgarı Eser/marquee
Aşk rüzgârı eser bizim dağlarda,
Dağlar geçit verir o yar geçerse,
Sevda gülü açar bizim bağlarda,
Bağlar Gülşen olur o yar biçerse,
Ab-ı Hayat akar bizim nehirde,
Nehir şerbet olur o yar içerse,
Hüzün neşe olur bizim şehirde,
Şehir mahzun kalır o yar göçerse,
Kışlar yaza döner bizim ovada,
Ova güller kokar o yar saçarsa,
Mevla’ya niyaz var bizim duada,
Dua imdat olur o yar naçarsa.
Aşk rüzgârı eser bizim havada,
Hava şimşek çakar o yar kaçarsa,
Kuşlar kanat açar bizim semada,
Sema kuş doludur o yar uçarsa,
28.06.2008
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından, Yerüstünden'
Tarık Torun
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marqueeBizim Burda, Sizin Orda/marquee
Bizim burda; al al güller açıyor.
Bizim burda; kalpler sevgi saçıyor.
Bizim burda; kötülükler kaçıyor.
Sizin orda; neler neler oluyor?
Bizim burda; seher yeli esiyor.
Bizim burda; sevgi ruhu kesiyor.
Bizim burda; çoluk çocuk geziyor.
Sizin orda neler neler oluyor?
Bizim burda; davul zurna çalıyor.
Bizim burda; hüznü neşe alıyor.
Bizim burda; kul hayale dalıyor.
Sizin orda neler neler oluyor?
Bizim burda; fabrikalar tütüyor.
Bizim burda; bülbüller hoş ötüyor.
Bizim burda; gönlüm aşkı güdüyor.
Sizin orda neler neler oluyor?
Bizim burda; gökten rahmet geliyor.
Bizim burda; sevgi dağlar deliyor.
Bizim burda; aşk aklımı çeliyor.
Sizin orda neler neler oluyor?
Bizim burda; her şey yerli yerinde,
Bizim burda; sabahın seherinde,
Bizim burda; fikir var derinde,
Sizin orda neler neler oluyor?
11.03.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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marqueeCOĞRAFYADAN VATANA/marquee
Coğrafya aşk ateşiyle tutuşarak vatan olur.
Aşk ateşi kalbe yerleşip imanla atan olur.
29.07.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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marqueeEvrensel Bildirgenin Adı Olan Ezanlar/marquee
“Edgar Allan Poe’nun “Çanlar” şiirine nazire”
Evrensel bildirgenin adı olan ezanlar.
Arındırır ruhları hazla dolan ezanlar.
Uhrevi âlemlerde yankı bulan ezanlar.
Allah’ın birliğinden kuvvet alan ezanlar.
Doğumlarda ezanlar
Temizlensin vicdanlar.
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img183.imageshack.us/img183/9266/3d1081256ir2.jpg' border='0'
alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img183/3d1081256ir2.jpg/1/'><img
src='http://img183.imageshack.us/img183/3d1081256ir2.jpg/1/w1024.png'
border='0'></a>
Sabahın seherinde perde perde ezanlar.
Ağaran tan yerinde ruhta serde ezanlar.
Müslüman’ın kalbinde gökte, yerde ezanlar.
Dünyada çare olur türlü derde ezanlar,
Okunsun gür ezanlar,
Nura dönsün zindanlar.
Buram buram öğlenin sıcağında ezanlar.
Annenin bebeğinin kucağında ezanlar.
Anadolu köy, şehir, bucağında ezanlar.
Sıcak aşlar kaynayan ocağında ezanlar.
Kesilmesin ezanlar,
Huzur bulsun insanlar.
İkindinin serince melteminde ezanlar.
Akide ve ibadet ikliminde ezanlar.
Evrenin her yerinde ve zeminde ezanlar.
Doğum, ölüm hayatın her deminde ezanlar.
Dinmesin hiç ezanlar,
Sevinsin Müslümanlar.
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img296.imageshack.us/img296/772/16927nj7.jpg' border='0' alt='Image
Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img296/16927nj7.jpg/1/'><img
src='http://img296.imageshack.us/img296/16927nj7.jpg/1/w800.png'
border='0'></a>
Akşamın mahmurlaşan yüzlerinde ezanlar.
Bilal-i Habeşi’nin sözlerinde ezanlar.
Arzın ovası, dağı, düzlerinde ezanlar.
Sevenin sevgi bakan gözlerinde ezanlar.
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Daim olsun ezanlar,
Kuvvetlensin imanlar.
Yatsıda karanlığı delip yaran ezanlar.
Müminin dünyasına ümit saran ezanlar.
Bir harfi değişmeden sonsuz duran ezanlar.
Bu yurdun temelini sağlam kuran ezanlar.
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img296.imageshack.us/img296/857/amennavesaddegnaallahueyq0.jpg'
border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img296/amennavesaddegnaallahueyq0.jpg/1/'><img
src='http://img296.imageshack.us/img296/amennavesaddegnaallahueyq0.jpg/1/w640.
png' border='0'></a>
Bitmesin hiç ezanlar,
Neşe dolsun zamanlar.
Günde beş kez inancı haykırıyor ezanlar.
Nur yayıp karanlığı tam kırıyor ezanlar.
İslam’ın damgasını düz vuruyor ezanlar.
Mümin onun aşkına dik duruyor ezanlar.
İman kuran ezanlar,
Yurdu kuran ezanlar.
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img296.imageshack.us/img296/1241/allahuakbarbygr8najamfr6.jpg'
border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img296/allahuakbarbygr8najamfr6.jpg/1/'><img
src='http://img296.imageshack.us/img296/allahuakbarbygr8najamfr6.jpg/1/w1024.pn
g' border='0'></a>
29.10.2008
Taha Tarık TORUN
AY AKAR ÂŞIKLARIN AŞKINA
“Yeraltından, Yerüstünden”
Tarık Torun
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marqueeHindukuşlar'dan Afganıstan'a Bakış/marquee
Hindukuşlar’dan Afganistan’a bakışlar fırlattım.
Kabil’de emperyalistleri görünce de tırlattım.
Ey mazlum ve gariban güzel ülke! Sana ne oldu?
Her türlü bela ve illet gelip te seni mi buldu?
Ey! Kahramanların, mücahitlerin şanlı ülkesi,
Allah’a inanmak, mazlum olmak Asyalık ilkesi,
Kabil, Herat, Kandehar, Mezarışerif şehirleri,
Amuderya, Kabil ve Hilmend önemli nehirleri,
Ülkenin kaderi gibi karasal iklim hâkimdir.
İslama çok zarar veren Taliban acaba kimdir?
Hayber Geçidi Ruslara karşı dünyaca ünlüdür.
Tazısı, Astragan Kürklü Karakul koyunu yünlüdür.
Denize kıyısı yok, Asya’nın içinde kalmışsın.
Hep işgale uğramış, gam ve kedere de dalmışsın.
Dünyada bulunmayan nadide taşlar sende vardır.
Hindukuşlar’ın zirvesi yaz kış sürekli de kardır.
İstiklal harbinde kızlar bileziklerini yolladı.
Rus işgalinde Allah sizi her beladan kolladı.
İstiklal savaşımız sizlere örnek teşkil etti.
Direnince İngilizler ülkenizden defolup gitti.
Ey! Türklerin can dostu zavallı gariban Afganlı,
İnşallah gülersiniz, hep kalmaz gözleriniz kanlı,
Şimdi ülkeyi emperyalistlere teslim ettiniz.
Yakıp, yıktınız Taliban ne cehenneme gittiniz.
Kuran birlik olun derken tefrikaya düştünüz.
İyi mi oldu? Ülkeyi parçalayıp bölüştünüz.
Olan zavallı mazlum Afganlı kardeşime oldu.
Kandehar, Kabil, Herat’ta güller açmadan soldu.
Ey şanlı Afganlı kardeşim! Birlik ol, el ele ver.
Tam özgürlük için, tüm emperyalistlerin ipini dür.
Yeniden şanlı tarihine ve geçmişine bir dön.
İşte kuran ve sünnet sana olsun tutunacak yön.
27.04.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
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'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Mart Neler Neler Yaptırır
“Mart kapıdan baktırır.
Kazma kürek yaktırır.”
Yaktırır anam yaktırır.
Kapı pencere yaktırır.
Baktırır anam baktırır.
Beni havaya baktırır.
Aktırır anam aktırır.
Gözyaşlarımı aktırır.
Taktırır anam taktırır.
Araca zincir taktırır.
Coşturur anam coşturur.
Kuru ayazda coşturur.
Koşturur anam koşturur.
Atlar misali koşturur.
Bıktırır anam bıktırır.
Bizi hayattan bıktırır.
Yıktırır anam yıktırır.
Gönül tahtımı yıktırır.
Çektirir anam çektirir.
Bütün zahmeti çektirir.
Diktirir anam diktirir.
Ocağa incir diktirir.
Açtırır anam açtırır.
Yalancı çiçek açtırır.
Saçtırır anam saçtırır.
Tipiyle ayaz saçtırır.
Yağdırır anam yağdırır.
Sulu sepken kar yağdırır.
Sağdırır anam sağdırır.
Karıncadan süt sağdırır.
Çaldırır anam çaldırır.
Kırık saz gibi çaldırır.
Aldırır anam aldırır.
Neşeye gamı aldırır.
Yaptırır anam yaptırır.
Mart neler neler yaptırır.
Kaptırır anam kaptırır.
Beni hayale kaptırır.
15.03.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
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“Mekândan Kalbe”
Tarık Torun
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Martılar
Ağladım ardınızdan siz uçtunuz buradan
Beklerim bu sahilde yıllar geçti aradan
Martılar ey martılar! Dönüp bir baksaydınız
Sonsuzlukta göklere umut bıraksaydınız
Ne hayaller kurardım denizden daha mavi
Ruhum kanadınızla sabırdan taşca kavi
Martılar ey martılar! Bir selam verseydiniz
Nasıl ağladığımı ah görebilseydiniz!
İçim renginiz gibi yıllar var ki hasretten
Yosun tuttu gözlerim haber gelmez gurbetten
Martılar ey martılar! Yok mu çare hicrana?
Ne bir haber ne kelam sığar mı bu vicdana?
Çileye düçar olur seven sevdalı yürek
Ey göklerin kuşları hep beraber iz sürek
Martılar ey martılar! Alın kanadınıza
Gidek bu diyarlardan kurban feryadınıza
Bunaldım bu kentlerden yüreği taş olandan
Çıkmaz dar vicdanlardan alın bizi alandan
Martılar ey martılar! Gidelim mor dağlara
Ardımızdan rahmetle barış kalsın çağlara
15.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Masal Yurdu Gürcistan
1
Gül açar demet demet Kafkas’ın eteğinde
Kestane renkli toprak Gürcistan göbeğinde
Çoruh’un içli sesi aks Batum deltasında
Kolşik flora orman gözlerin ortasında
Bir farklı yaşam tarzı Acara Özerk Bölge
Altın kumlu sahiller buluttan gümüş gölge
Masal yurdu Gürcistan Türkiye’den bir köşe
Kafkas’ın güzelleri yüzlerinde menekşe
2
Karadeniz’in sisi tepelerini kaplar
Hem hüzün hem ihtişam vadilerde kalp hoplar
Kavisle uzar deniz mavilikten siyaha
Nemli bulut altında şebnem açan sabaha
Yeşilin bin bir tonu botanik bahçeleri
Kıvrak ve hızlı olan Kafkas’ın lehçeleri
Masal yurdu Gürcistan milletlerin durağı
Tütün mısır nebatat yeşil altın yaprağı
3
Rioni, Alazani, Çoruh, Kura Nehirler
Tiflis, Batum, Ahıska, Gori, Poti şehirler
Bir rüya âleminde renkli kültürel öge
Lezzetlerin diyarı “Hinkal” gibi yemeğe
Şara, Uşba Kafkaslar yükselirken göklere
Şırıl şırıl dereler kuş sesiyle yüreklere
Masal yurdu Gürcistan göklerde bülbül sesi
Yarı tropik iklim Karadeniz nefesi
4
Yükselir tulum sesi uzar vadiler ardı
Kafkas oyunlarıyla coşmak insan muradı
Paravani ve Ritsa engin ve dingin göller
Dağların arasında açar rengârenk güller
Dağınık yerleşmeyle teşbih tanesi konak
Tepelerin üstünde görünüşü ne berrak
Masal yurdu Gürcistan dağ, vadi, ova deniz
Anlatılmaz yaşanır gelip de bir görseniz
5
Bölgenin can damarı işlek Batum limanı
Dağların eteğinde Karadeniz dumanı
Ey! ShotaRustaveli efsanevi ozansın
“Kaplan Postlu Şövalye” ne de güzel yazansın
Karadeniz Boyunca uzar Batum sahili
Su ve ışığın dansı görselliğin aşk dili
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Masal yurdu Gürcistan ne güzel yaratılmış
Cennet gibi bir köşe insan için atılmış
6
En candan ve samimi Türkiye’nin komşusu
Günübirlik şurada bir adım kuş uçuşu
Tarihlerin boyunca ortak kültürel bağlar
Karadeniz devamı aynı su aynı dağlar
Aynı coğrafyaların kardeş insanlarıyız
Sevdalarla yoğrulmuş mazlum vicdanlarıyız
Masal yurdu Gürcistan özgür ve kardeş ülke
Bağrını sonsuz açmış Gürcü, Laz ve Türk’e
8-11.05.2015/GÜRCİSTAN
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Mavi Mavi Gök Mavi
Bakarım uzaklara sonsuzun ahengiyle
Tabiatın endamı uzar mavi rengiyle
Dolar gözüme umut artarak sonsuzlukta
Hülyamı saran gece mavi uykusuzlukta
Göğe kurulan beşik sallar bulut dengiyle
Tabiatın endamı uzar mavi rengiyle
Bir uhrevi derinlik içimde eski zaman
Bursa Ulucami'de belki de bir şadırvan
Her Osmanlı çinisi bir maviye müsavi
Asırların eliyle tutarken beni kavi
İznik'te bir atölye çiçekler açan mekân
Bursa Ulucami'de belki de bir şadırvan
Malum Kapalıçarşı kubbeler diyarında
O ebruli sevdanın billur şehriyarında
Her sultanın mekânı maviler türbesinde
Göklere yükselirken camiler kubbesinde
Suları kevser olan bir İstanbul pınarında
O ebruli sevdanın billur şehriyarında
Tarihin mavi gözü Selçuklu sarayında
Her karanlık gecenin çıkan mavi ayında
Ruhun engine sığmaz kervansaray içinde
Sonsuzun sorgusuyla neden de ve niçinde
Huzurun dinginliği gözlerin alayında
Her karanlık gecenin çıkan mavi ayında
Bakarım uzaklara sonsuzlukta denize
Mavinin işvesiyle aşk düşer bendenize
Mavi kanatlı martı bakıp hissetsenize
Bir umut atıverir yaşarken hissenize
Bir mavilik yayılır deryadan gölgenize
Mavinin işvesiyle aşk düşer bendenize
19.02.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Mayalanmış Topraklar
Gelecek bahar için kaç ağacın yaprağı,
Dökülmüş birer birer mayalamış toprağı,
Yeniden doğmak için arza düşmüş şüheda,
Vatanın toprağıyla kutsallaştırmış Hüda,
Kökleri yere inmiş dalları asumana,
Umudu meyvesinde bir ima var insana,
Rüzgâra emir vermiş ay yıldızlı bayrağı,
Elleri Asya’daysa Avrupa’da ayağı,
Böyle bir düşünceyle erişir her murada,
Dönde bir toprağa bak! Her gizem var orada,
Ellerinde çiçekler sevda sunar zamana,
Hayalleri tohumda bırakınca mekâna,
Sevda sevda açmağa gönüllerdir durağı,
Ruhun iklimlerinde mayalanmış toprağı,
02.12.2013
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Maymun Aşkı
Afrika’nın balta girmemiş kara ormanlarında,
Yağar yağmur, açar güneş, yükselen dumanlarında,
Yeryüzünün bilinmeyen, fi tarih zamanlarında,
Cins cins fauna ve flora yaşarmış, Afrika’nın yabanlarında,
Bunlardan birisi de, Serengeti’de yaşayan Maymun Maskara’ymış.
Gördüğünden göz payı alan, içi de dışı gibi kapkaraymış.
Başına buyruk olup, gözünün meylettiğine aşk tohumu ekermiş.
Günlerce üzülüp, uykusuz kalıp, aşk sanıp türlü cefa çekermiş.
Yakından başlayıp, önce amcasının kızı Tüylü’ye aşık olmuş.
Sonra vadideki yakın köye gidince, bir başka köylüyü bulmuş.
Ertesi yıl dağın ardındaki, pullu mullu Allı Çullu’yu sevmiş.
Eski aşkları buna göre cüce; yeni aşkı ulaşılmaz devmiş.
Aylar yıllar geçmiş, kendisi gibi bir başka Zilli’yi bulmuş.
O da Maskara’yı ihtiyar bulup, bir başkasının aşkıyla dolmuş.
Nihayet Maskara’nın dişleri, tüyleri dökülüp, bir moruk olmuş.
Evlenmeden terk edilmiş, bir başına kalan ihtiyar kara dulmuş.
Bugün bakıyorum da. Maskara’nın hiç olmazsa boynuzları yokmuş.
Kendini aşık sanan maymun aşklıların boynuzları daha çokmuş.
Kıta,ülke, tür, zaman, mekan değişse de, hayvani duygular birdir.
Unutma! “Bir kalpte bir sevgi bulunur”. Gerisi felaket ve kirdir.
24.06.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Mazlum İçin,Zalim İçin
Mazlum için, çöle inen yağmurum.
Zalim için, lekeleyecek çamurum.
Mazlum için, sırdaş dert ortağıyım.
Zalim için, aşılmaz gönül dağıyım,
Mazlum için, akacak gözyaşıyım.
Zalim için, sofrada zehir aşıyım.
Mazlum için, hak aramazsam ahmağım.
Zalim için, başına inen tokmağım.
Mazlum için, her çareyi bulurum.
Zalim için, başına bela olurum
Mazlum için her zaman ben yanarım.
Zalim için, tepesine konarım.
Mazlum için daim dua ederim.
Zalim için, yanında durmam giderim.
Mazlum için feda olsun dertli başım.
Zalim için, kafasını kıracak taşım.
Mazlum için, tutunacak dalım.
Zalim için, zehir zıkkım olsun malım.
Mazlum için, kurban olsun bu canım,
Zalim için, baş kesen kralım, hanım,
Mazlum için, kucak açan yuvayım.
Zalim için, gece gündüz bedduayım.
Mazlum için, gönülden bağlı kardeşim,
Zalim için, alev alev ateşim,
30.11.1998
Tarık Torun
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Mazlumların Feryadıyım
Ben mazlumların bitmez feryadıyım,
Çağdaş ezilmişlerin ortak adıyım,
Bir haksızlık gördün mü içten yanarım.
Tüm gücümle haksızın başına konarım.
Hak için hep haksızlığa maruz kalırım.
Ölürüm, öldürürüm hakkı alırım.
Terk edilmiş gariplerden yana koşarım.
Engel tanımam karlı dağlar aşarım.
Namusa saldıran babam olsa boğarım.
Her gün bir ölsem bin ümitle doğarım,
Realistim işkembeyi kübradan atmam
Gündüz ne kelime gece bile yatmam.
Hak adına yapılan haksızlığa bakın.
Mazlumun dostu bana en yakın,
Riyakâra zehir zemberek aguyum,
Genlerim böyle dizilmiş buda huyum.
Ben aşığım vatan sevgisiyle taşarım.
Ülkemin mazisiyle atisiyle yaşarım.
Dertlilerin yanında gül gibi açarım.
Ümıtvarım, ne çaresiz ne de naçarım.
Gamsız değil dertlerin tam ortasındayım,
Yurdun hem Avrupa hem de Asya’sındayım,
Acımadan alçağın tepesine binerim.
Sert dolu olsam mazluma karşı dinerim.
Evet, ben çağdaş mazlumların feryadıyım,
Aşığın taşlı dağlar delen Ferhat’ıyım,
Hülasayı kelam bunlar benim kederim,
Ne yapayım işte böyle yaşar giderim.
01.05.1998
Tarık Torun
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Mebşure
Ümidin ekseninde paradokslar çizerim.
Demirden çarık giyer aşk ateşiyle gezerim.
Aşkıma mani olan kara dağı ezerim.
Marifet suda değil atmosferde yüzerim.
Seremoniler azdır, serenatlar dizerim.
Sevda atlasında aşk haritası bezerim.
Ümidin ekseninde paradokslar çizerim.
Operamda ebedi aryalar ol Mebşure!
Gecenin zifirine ziyalar ol Mebşure!
Ufkumun enginine hülyalar ol Mebşure!
Yükle idealizmi dünyalar ol Mebşure!
Asude bir hayatta rüyalar ol Mebşure!
Deruni iklimlerde deryalar ol Mebşure!
Operamda ebedi aryalar ol Mebşure!
..............................................................
..................................................
MEBŞURE Nisan 2009 ANKARA
Tarık Torun
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Mebşure Kitaplaştı
<a href='http://img269.imageshack.us/my.php? image=4181.jpg'><img
src='http://img269.imageshack.us/img269/748/4181.jpg' border='0' alt='Image
Hosted by ImageShack.us'/></a><br/>
Ümidin ekseninde paradokslar çizerim.
Demirden çarık giyer aşk ateşiyle gezerim.
Aşkıma mani olan kara dağı ezerim.
Marifet suda değil atmosferde yüzerim.
Seremoniler azdır, serenatlar dizerim.
Sevda atlasında aşk haritası bezerim.
Ümidin ekseninde paradokslar çizerim.
.........................................
................................
.....................
Tarık Torun
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Mecnun'la Leyla
Ah! Kays’ıMecnun eden kara kuru çöl kızı Leyla,
Mecnun çöle düşüp arkadaş oldu güneşle ayla,
Hatta Platonik aşka kapıldı, kendinden geçti.
En sonunda sevgilisi Leyla değil, oldu Mevla,
15.01.2007
---ALİZELER(Doğudan,Batıdan,Ortadoğu'dan) --Tarık Torun
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Mecnun'un Leyla'ya Son Sözü
Hakkın yolunda kul olmuşum,
Onun sevgisiyle dolmuşum,
Ben ilahi aşkı bulmuşum,
Sana mutluluklar dilerim.
Ben faniye gönül bağlamam.
İdeal olmadan çağlamam.
Boşuna üzülmem, ağlamam.
Sana mutluluklar dilerim.
Rabbime kurban başım, gözüm,
Onun aşkıyla dolmuş özüm,
Maddi sevgiliye son sözüm,
Sana mutluluklar dilerim.
Her şey O’nun sevgisi için,
Basit sevgilerden vazgeçin,
İlahi sevgiliyi seçin,
Sana mutluluklar dilerim.
Anne, baba, eş bir yana,
Varlığım kurban yaratana,
İyi dinle son sözüm sana,
Sana mutluluklar dilerim.
Kulu sevdik O’nun aşkına,
Çevirdi bizleri şaşkına,
Gel sen de karış bu taşkına,
Sana mutluluklar dilerim.
Kusura bakma güzel Leyla’m,
Benim gerçek sevgilim Mevla’m,
İster kâbus ol, ister hülyam,
Sana mutluluklar dilerim.
28.02.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Mecnun
Çilelerine âşık çöllerin sultanısın,
Deli gömleği giymiş âşıklar mihmanısın,
11.05.2011
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Mehlika
Dünyaya gelen düşer o sevdanın eline
Vuslatı arayanlar tutulur sert yeline
Turkuaz hayal ile bir ümide yol alır
Lacivert gecelerde deruni ufka kalır
Her arzunun denklemi huzura huzur katmak
Mehlika o muamma esrarengiz aratmak
Bir semavi sevdanın dünyaya yansıması
Mehtabı kıskandıran o nurani siması
Hülyayı takan büyü bir tılsımlı dilinde
Geceye boyut veren kayan yıldız selinde
Akıp giden enginler uzaklardan göründü
Mehlika o muazzam gizemlere büründü
Aşk tılsımlı şarkısı çınlıyorken kulakta
Gözleri kamaştıran her bestesi dudakta
Yılların birikimi düşüyorken dününe
Bir işaret uzuyor meşaleden önüne
Tebessüm ufukları güneş düşen yüzünde
Mehlika o muhteşem aşk ve tutku özünde
Her aşığın kaderi çileye düçar olmak
Bir hicranın elinde ümidi nerde bulmak?
Seni seven bahtiyar olur mu can yürekten?
Gam yükünün kaynağı bilmez misin felekten?
Enginlere açılan ulvilikteki yaşam
Mehlika o marifet gözlerinde ihtişam
Sen sevdanın yurdunda bekler misin vefayı?
Çileler senden ırak biz çekelim cefayı?
Sevdanın ötesine acep ulaşan var mı?
Ey güzeller güzeli hakikat bir duvar mı?
Gizemler hikmet ile gelirde sana siner
Mehlika o muazzez gözünde dünya döner
Özlemler lal olursa içinden düşen derde
Sisli dağlar üstünden kalkar mı sırlı perde
Geceyi gergef gergef geren o ay yüzün mü?
Bulutlar perdelemiş yoksa sende hüzün mü?
Kurşuni semaların ötesindeki rüya
Mehlika o müşerref göklerdeki Süreyya
Her hasretin kemendi sende bize yadigar
Ufka yatay bakışlı gözlerindeki diyar
Gecelere yansıyan mehtap yüzlü mihrap
Hatıralar bağında kulaklarda ki hitap
Dünyanın ziynetine bir arzuyla akmaktı
Mehlika o müzeyyen tebessümle bakmaktı
Zannetme ki ey canan! Gönüller aşka yanar
O uhrevi iksirden içerse alem kanar
Asırların eliyle bir sevda uzanır ki
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İnsan hikmet burcunda rahmetle yıkanır ki
Okunur senin adın farklı farklı lehçede
Mehlika o muhabbet bülbül öten bahçede
Arzın üstünde sevda işte bu ancak farkın
Mehlika o mücella senin en doğal hakkın
26.02.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Melal
Dilime sığmayanlar sığıyor düşünceme
Hayal ufuklarından yıldız yağar geceme
Haritama bakarken uzağımda değilsin
Sevdayla bulutlansak bırak dağlar eğilsin
Her gece mehtabıyla geceme konan melal
Gümüş tepsi göklerden dünyama sunan melal
Yasemin kokan rüzgâr zümrüt bakışındayım
Issız bir fırtınayla sevda akışındayım
Hicranlı duygularım gönlümün mihracesi
Hüzün sevda arası şiirlerim hecesi
Esrik bakışlarımı alıp ta yutan melal
Bir gece ayrılmadan benimle yatan melal
Leyla gülüşlü güneş muhabbet baharıma
Kaynağında aşk olan o sevda rüzgârıma
Külrengi gemilerin gelir limanlarıma
Demir atar eleme hisli zamanlarıma
Sözümü örseleyip gözüme bakan melal
Kanlı gözyaşlarımla içimi yakan melal
Her vadi bir tevazu her zirve bir ihtişam
Karanfil yüzlü akşam melalimdeki yaşam
İtiraf ediyorum hüzün bende yadigâr
Güneş günde bir defa o her an bende doğar
Efkârımı toplayıp aynada batan melal
Vakitli ve vakitsiz gönlümde atan melal
Bir hüzünlü dervişin düşüne düşeceğim
Karanlığın bağrından ışıklar eşeceğim
O nurani çehreyle sonsuzluk mu sulardan?
Zikrin vahdet eliyle uyansam uykulardan
Semenderin dilinde oluşan yalan melal
Titreyen bulutlarla gözüme dolan melal
Bir gülün yaprağında bülbül umut arıyor
Rüzgâr çözmüş saçımı hüzün nemle tarıyor
Mahrem olan sesimden bir ceylan ürperirken
Sis bulutu altında atmayan şafak erken
Bir orman derinliği içimde atan melal
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O dağların ardında güneşi yutan melal
31.05.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Melekler
Yolunda yalnız kalayım ben, gelmesin dönekler,
Siz yalnız mı sandınız etrafım dolu melekler.
28.12.2006
ALİZELER
--Doğudan,Batıdan,Ortadoğu'dan-Tarık Torun
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Melekler Göz Kırpınca(Muhsin YAZICIOĞLU)
“Rahmet-i Rahman’a yürüyen örnek insan Muhsin YAZICIOĞLU ve arkadaşlarının aziz
ruhlarına ithaf olunur.”
Vuslata yüklü karlar, asumana dolunca,
Hayaller şerha şerha, uçup melek olunca,
Kaderin takdir eli, ruha pervaz vurunca,
Alır götürür zaman, mekân orda durunca,
Öteler ötesine, Azrail köprü kurunca,
Sonsuzluğun sahibi, bilir seni sorunca,
Ümidin eksenini makber dağlar alınca,
Özleme ramak kala bir sevdayla dalınca,
Ne önce ne de sonra, vakit saat dolunca,
Dünyada ki vazife, artık bir son bulunca,
Hiç kimse kurtulamaz, sonlu çiçek solunca,
Bütün âlem toplansa, vakit tamam olunca,
Acılı coğrafyalar, ağıt yakar canınca,
Nehir gözyaşı döker, karlı dağdan kanınca,
Rüzgârlar feryat eder kutlu yolcu durunca,
Elem fırtınaları gönüllere vurunca,
Acılar sisleşerek yüreklere varınca,
Hüznün kara bulutu insanlığı sarınca,
Dualarımızla nehir, karlı dağı yarınca
Üşüyerek ısınan mefkûreni karınca,
Yarpuzlardan yükselen, vahdetin sedasınca,
Duruşuyla dikleşen, insani edasınca,
Cennet kokan koyaklar, üşüyor sevdasınca
Ayla yıldız ağlayıp haykırır nidasınca,
Bir ideal uğruna, nice güneş yanınca,
Bahar doğuşa yüklü, şühedayı anınca,
Kucak açmış peygamber, inanan da salınca,
Sonsuzluk kervanıyla, dualarla kalınca,
Asude iklimlerde, ruhlar kanat çırpınca,
İnanmışa mükâfat, melekler göz kırpınca,
Kaderin ince hattı, imtihana varınca,
Müsterih ol ey Reis! Sonsuz rahmet sarınca,
30.03.2009
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Tarık TORUN
AY AKAR ÂŞIKLARIN AŞKINA
“Yeraltından,Yerüstünden”
Tarık Torun
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Menim Canım Azerbaycan
“Bütün Azeri kardeşlerime ithafımdır.”
Aras, Kura nazlı akar.
Bakü de, Hazar’a bakar.
Güzelleri canlar yakar.
Başına çiçekler takar.
Menim canım Azerbaycan,
Güzel, şirin, hoş, can vatan.
Kafkaslar, sümbüllü dağlar,
Karabağ’lar,Karabağ’lar,
Şehit olmuş,karabağlar,
Gence de analar ağlar.
Menim canım Azerbaycan,
Güzel, cana canlar katan.
Apşeron yarımadası
Güzel Azeri balası,
Şair Fuzuli atası
Canıma canlar katası,
Menim canım Azerbaycan,
Güzel, şirin, hoş Nahçivan,
Lenkeran’da maral gezer.
Kızlar inci, mercan dizer.
Bakışı aşk kokar, sezer.
Hainlik yapanı ezer.
Menim canım Azerbaycan,
Güzel, şirin, hoş, mert civan.
Zengin petrolün yatağı,
Kahramanların otağı,
Güller kokar Azerbağı,
Lale, sümbül açar dağı.
Menim canım Azerbaycan,
Güzel, özgür, devlet kuran,
Selam Azeri gencine,
Selam sana Hanım Nine,
Haydar Baba’ya yüz bine,
Kahraman Elçi Bey’ine,
Menim canım Azerbaycan,
Güzel, şirin, cesur atan.
Ay menim! Sevdiğim ülke,
Türklük, Müslümanlık ilke,
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Bakü-Ceyhan petrol bölge,
Gerçek dostumuz, can özge,
Menim canım Azerbaycan,
Güzel, şirin, Türk-Müslüman,
16.03.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
“Mekândan Kalbe”
Tarık Torun
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Menzilde Güzel Adam
“Cahit Zarifoğlu’nun Aziz Hatırasına”
Umudun eteğine hızla akan bir mızrak
Güneş suya inince yüreklere dokunmak
Menzil çizen menderes haykıran deli ırmak
İmge imge içinde anladıkça okunmak
Sen kuş olup gidersin çölde gizli bezginler
Anı oklayan adam yedi güzel gezginler
Sevmek de yorulurken yorulmazsın yolundan
Her acının ahengi fışkırırken uykundan
Aylak bakışlı gözler yakalamış kolundan
İşaret çocukları doğacak bak ufkundan
Hançerendeki iman istikbale adanmış,
Açlık türküsü cezbe sabırdan da yamanmış,
Mefkûren tevhit tevhit yayılır asumana,
Bir gençlik yetişir ki damga vurur zamana,
Yüreği ellerinde adanırken Yaratan’a,
Bir ibadet aşkıyla yayılır bu vatana,
Menzilde güzel adam ektiğin filizlendi,
Uzak yola giderken işaretin izlendi
Kırlarda açan çiçek sensiz hüzne müptela,
Hicret aşinasıyız, yolumuzsa mavera
Derdi dermana katıp ihlas ilacı deva,
Hamd eden adam yer gök olsa da bela,
Menzilde güzel adam yürek yurdu sultanı
Davasından hız alan ümit-yeis hicranı
Gözyaşı edasında durmayan kalpağrısı
Öteler ötesine çağlarüstü çağrısı
Müslüman Coğrafyası onun gönül sızısı
Tevekkül ve tefekkür bilir alın yazısı
Hüznünün miktarı çok gönlü ideal dolu
Menzilde güzel adam yolu Resul’ün yolu
Sanatı dava olan, kutlu fikrin insanı,
Kalemi hakkı yazan şahsiyetli vicdanı
Ahiret gülistanı fani dünya zindanı
Gülden çocuklar için o gülistan bağbanı
Davası Zarif adam nezaket ve zarafet
Menzilde güzel adam Rabbim eylesin rahmet
07.06.2014
Tarık Torun
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Mersin'den Esintiler
Yosun kokulu sabah, vururken pencereme,
Mersinden esintiler, aşk koyar hançereme,
Yeşil Göksu Vadisi, ak köpükler içinde,
Defne parlaklığıyla, sen güneysin Mersin’de,
Narçiçeği sevdalar, limon bahçelerinde,
Sen umudum, özlemim meltem lehçelerinde,
Palmiyeler altında gölge gölge gözlerin,
Turunç kokan bakışlar, bal şerbeti sözlerin,
Şahmeran Hamamı’nda, yıkan hasretin gitsin,
Mersin’den esintiler, mümbitten de mümbitsin,
Mavi gökler içinden nice nimetler yağar,
Her sabah Akdeniz’de güneş seninle doğar,
Tarsus Ashab-ı Kehf’te sen duadaki akşam,
Ey kudretin sahibi! Biterken başlar yaşam,
Sedir ağaçlarının, asırlık gölgesinde,
Yörük yürekli dağlar, ulviliğin esinde,
Bolkar üstü Medetsiz, zirvelerin zirvesi,
Sertavul, Gülek vuslat, kekik kokan nefesi,
Muhteşem coğrafyanın, tarihe yansıması,
Mersin’den esintiler, sevgilinin siması,
Engin bakışlı ufuk, sevecen sıcak deniz,
Ey sevgilim gözlerin, albeni bir Akdeniz,
Sen Akdeniz güzeli, zeytin zeytin gözlerin,
Denizi güzel kokan, Mersin kalpli özlerin,
Denizin kesafeti içli dışlı pak deniz,
Dalga dalga sevgilim al beni bırak deniz,
Mavi bir yolculuğun, asude ikliminde,
Deryalara ver fora, yaşamanın deminde,
Denizin koylarında, ne kadar berrak deniz,
Mersin’den esintiler, mavi bayrak Akdeniz,
Derin ufuklarında kleopatra yüzermiş,
Aşkının müptelası Sezar Sezar gezermiş,
Bir tarih hala yaşar Mahmure Kalesi’nde,
Anamur kıyıları, renkli ay halesinde,
Akdeniz’in incisi karşımda Kızkalesi,
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Kızıl ufuktan gökler Akdeniz piyalesi,
Kızkalesi bir çaba, kaderin cilvesine,
Rahat uyu güzel kız, Akdeniz’in sesine,
Asırladır dalgalar serenat bestesine,
Mersin’den esintiler, sevdadır sinesine,
Geceler mehtabıyla, makileri buseler,
Akdeniz akşamları, yüreğime çiseler,
Ay doğar Toroslarda zeytin gözlü koyağa,
İhtişam sarmalıyla köknar kalkar ayağa,
Her gece denizkızı, suya sevda salarmış,
Cennet-cehennem vadi aşkın ile dolarmış,
Berdan Çayı her mevsim, şırıl şırıl akarmış,
Aydan bedir yüzüyle, Çamlıyayla bakarmış,
Astropikal bir iklim, cennetin bir köşesi,
Mersin’den esintiler, maki, kermez meşesi,
Martıların çığlığı, serenat akşamlara,
Papatyalı yaylada güneş düşer damlara,
Gönlümün gemileri, demirli rıhtımına,
Denizin dalgaları, kalbimin atımına,
Terra rossa üstünde narinciye kokarsın,
Tefekkür âleminde tabiata bakarsın,
Her dem yaşayabilsem, sana hayranım Mersin!
Akdeniz Havzası’nda sana kurbanım Mersin!
Aç kolların koşayım, sana coşan bendeniz,
Mersin’den esintiler buram buram Akdeniz,
09.03.2011/MERSİN
AŞKOĞRAFYA Tarık TORUN
Tarık Torun
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Mesafe
Heyhat nice alçaklar zanneder ki kahraman
Her türlü riya ile oyalanır bir zaman
Ne idüğü belirsiz çıkara koşar her an
Yüzünü şeytan görsün uzakta dursun aman
26.02.2014
Tarık Torun
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Mescid-i Aksa'nın Taşları
Ay karanlık geceden zulmü Yahudi iner
Lanetin utancıyla tarihi kini biner
Eceli gelen itin üstüne ölüm siner
Dilerse Rahman olan tokatı ağır iner
Diren ey Müslüman! Zulüm sabırla diner
Güneş Kudüs’ten doğar ilahi rahmet iner
Her zalimin ateşi kendi ömründe söner
Fikriyatı bozuklar karıştırdı her yeri
Fitne ve fesat ile ağlattı yürekleri
İnletti kara yeri deldi mavi gökleri
Ortadoğu kan gölü kor ateşin çemberi
Sarıl Rabbin ipine uzaklaşma gel beri
Ey Müslüman kenetlenen dön de kendine gel
Boz bütün oyunları dik duruşuyla yücel
Sıklaştırın safları son oyun oynanırken
Tevhit ile dirilin azrail dolaşırken
Sökün atın bidatı son viraj aşılırken
Kara geceyi yırtın şafaklar açılırken
Doğan güneşe selam zaferler saçılırken
Güneşler mızrak boyu ey Müslüman uyanın
İstikbalin kıblesi O'nun yolunda yanın
Ateşi içten olan uzakta yürek yanar
Sarardıkça kubbesi Mescid-i Aksa kanar
Lanetlinin kinleri gelip sana mı konar?
Selahattin Eyyübi gözlerim seni arar
Yahudi fitnesiyle gelir kalbimi yarar
İlk kıblenin feryadı yedi cihanı sarar
Uyan artık Müslüman uyuman neye yarar?
08.11.2014
Tarık Torun
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Metanet
Kara sevda sabrıyla üfle güneş üşüyor,
İçindeki ateşten volkana lav düşüyor.
09.11.2013
Tarık Torun
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Meydanlar
Direniş güncesinde özgürlük atağında
Hak ihlali olunca tarihin her çağında
Bir kurtuluş bestesi çalarken dudağında
Tarihe yön çiziyor kızıl kara meydanlar
Zulme karşı direnen o vicdanlı insanlar
İran'da ki Azadi Türkiye'de Kızılay
Tahrir'in özgürlüğü Mısır çöllerinde ay
Havana'daki meydan Küba devrimi olay
Bir direniş sembolü dünyadaki meydanlar
Emperyalizme tokat orda şanlı insanlar
Kutlu şehir Medine dirilişin ateşi
Gece son bulsun diye yanar Taksim güneşi
Yemen'den Çin'e kadar ayaklanır kardeşi
Diriliş mekanları ruhlardaki meydanlar
Düşenin kalkma yeri kenetlenen insanlar
Bir çağı yıkar Paris jakobenizme karşı
Titretir insan hakkı yerden yedi kat arşı
Binlerce masum için çalar özgürlük marşı
Kudüs, Gazze ve Halep diri kalan meydanlar
Hala uyumakta mı ey duyarsız insanlar
Halk ve Hakka yönelmiş başkaldırının adı
Her ezilen mazlumun sokaktaki feryadı
Beklenen umutların kalplerdeki imdadı
Bir diriliş bir yanış ufka bakış meydanlar
Onbeş temmuz gecesi orda ordu insanlar
29.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Mısır'da Kan Kusar Nil
Nil mavisi akarken, Firavunun soyundan,
Çıkar Kıpti’nin biri yakar yıkar ülkeyi,
Ay yüzlü Yusuf doğar hapsedilen kuyundan,
Tevhidin kudret eli aydınlatır gölgeyi,
Hak batıl mücadele tecrit olur oyundan,
Mısır’da kan kusar Nil, taşar kaplar bölgeyi,
Şehadet yıldız yıldız gündüz kılar geceyi,
Bir Yakup sevdasıyla kıyama durur çöller,
İnsanlığın haline akan rahmet yaşları
Musa’nın vuruşuyla asada açan güller,
Kanat kanat inletir semadaki kuşları,
Kâinat vecde gelir, ihlas açar gönüller,
Mısır’da kan kusar Nil, aşarken yokuşları
Zulüm zulüm oynatır piramitte taşları,
Müslümanlar kardeştir ihvanın gür sesinde,
İmam Hasan El Benna, zulme direnen şehit,
Seyyit Kutup haykırır Kuran’ın gölgesinde,
Bir ölür bin dirilir Hak yolunda Mücahit,
Kutupların ülkesi zalimler ensesinde,
Mısır’da kan kusar Nil, meyyit üstüne meyyit,
Firavunlar hortladı Allah’ım sen ol şahit,
Bir Yavuz haşmetiyle Sina Çölü aşılsa,
Gülse garibin yüzü ah! Nerde o adalet?
Ağlayan mazlumlara şefkatle ulaşılsa,
İnsan el ele verse Nil’in kalbi bereket,
İyilik ve sevdaya topluca bulaşılsa,
Mısır’da kan kusar Nil, zulüm büyük felaket,
Ey! Erhamer Rahim’in çare sende yardım et,
Küfür tek bir millettir hala anlamadın mı?
Beşeri sistemlerse güçlünün uydurması,
Susa susa uyumak yoksa senin adın mı?
Emperyalist iştahı ballı Mısır hurması,
Sıra sana gelecek Müslüman duymadın mı?
Mısır’da kan kusar Nil, darbenin haykırması,
Raks üstüne raks eder Siyonist kıvırması,
Ey Allah’ım uyandır uyuyan şu ümmeti,
Ah bir uyanabilsek fellik fellik kaçarlar,
Asırlarca yaşadık emperyalist zilleti,
Şehitler asumanda meleklerle uçarlar,
Allah’ın nuru sönmez gelse küfrün milleti
Mısır’da kan kusar Nil, kan çiçeği açarlar
Ey Rabbim sen imdat kıl Müslümanlar naçarlar
28.07.2013
Tarık Torun
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Milli İrade Destanı
Yer yerinden oynadı bomba yağdırdı gökler
"Allah" dedi milletim toplu vurdu yürekler
Dikeyler paraleller yerle yeksan yamuklar
Darbeye kalkışınca haşhaşi tohumcuklar
O şüheda ruhuyla durun dedi milletim
Darbeye karşı darbe zincirsiz hürriyetim
"Bir Fetö miyav dedi bütün vatan kükredi"
Tüm vatan hainleri ağır darbeyi yedi
Bir fitnenin ateşi onbeş temmuz akşamı
Kurşun kustu millete karıştırdı yaşamı
Unutma sen ey halkım! Sana kurşun sıkanı
Hiçbir değer bilmeden gönülleri yıkanı
Bomba yağdırdı gökler ah içinde insanlar
Allah ile aldatan Allahsız kör vicdanlar
Bu muhteşem manzara Kükremiş Anadolu
Tanka topa bakmadan koşarken ana dolu
Ölümü öldürürken isimsiz kahramanlar
Top yekûn bir milletin üstündeki fermanlar
Unutma sen ey halkım! Her türlü ihaneti
Yurda hain olana iner Rabbin laneti
Yer yerinden oynadı bomba yağdırdı gökler
"Allah" dedi milletim toplu vurdu yürekli
14.07.2016
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Miraciye
Bir gece yatağından sınırsız bir yükseliş,
Maddiyattan arınış, ruhun özüne geliş,
Burak’ın uçumuyla, mertebelere eriş,
Sidret-ül Münteha’ya yükseliş en yükseliş,
Mümine miraç olan, sınırsız bir yükseliş,
Mekânsız ve zamansız, boyut üstünde boyut,
Gezegenler dönerken maddi âlemden soyut,
Meleklerin pervazı kanatlarında uyut,
Ufukların ötesi, akla çizilmez hudut.
Mümine miraç olan, boyut üstünde boyut,
Kutlu yolcu rotalı, kâinat ötesine,
Nur dolu mesajlarla zirveler zirvesine,
Âlemlerin rahmeti, varırken yücesine,
Merhamet pınarından, iksirdir nicesine.
Mümine miraç olan, kâinat ötesine,
Zaman aradan kalkar, mekânsızlık elinde,
Selam ve de salâtlar en sevgili dilinde,
Diller şükrana geldi, muhabbetin selinde,
Merhamet bulutları, semavatın yelinde.
Mümine miraç olan, mekânsız elinde,
Susayan gönüllere Feyz-i Rahman bu gece,
Sitareler asude, galaksiler bir hece,
Hakikatin gözleri, yüreklerde derece,
Mücrim olmasın kullar, Kudret-i Rahman yüce,
Mümine miraç olan, Feyz-i Rahman bu gece,
Bu öyle yüce gece ikramın letafeti,
Mümine farz kılınan namazın ziyafeti,
Habibin cananıyla, muştulu zarafeti,
İkramında fevkinde sunulan her nimeti,
Mümine miraç olan, ikramın letafeti,
İsra denilen gece aç resule yüzünü,
Taif’te taşlanan yüz, vuslata dön özünü,
Göğün kapılarına, yazılan nur sözünü,
Ey aşkının meftunu! Gülle donat közünü,
Mümine miraç olan, aç resule yüzünü,
Bir gece yürüyüşü, yürüdükçe yüceliş,
Âlemler ötesine inceden de inceliş,
Gönüller harmanından, yükseldikçe yükseliş,
Maddenin ötesine canı canıyla seriş,
Mümine miraç olan, yürüdükçe yüceliş,
Noksanlıktan münezzeh olandan salât selam,
Hikmet ummanlarından deruni bin bir kelam,
Levh-i mahfuz eliyle yazarken hikmet kalem,
Uyuma insanoğlu, bu gece kalmaz elem.
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Mümine miraç olan, olandan salât selam,
Kulunu geceleyin, mekân zamandan alan,
Rahmeti derya deniz, hediye namaz olan,
Uyku bile uyanık, hikmete hikmet dolan,
Sen namazla dönerken mümine miraç olan,
Mümine miraç olan, mekân zamandan alan
28.06.2011
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Muhabbete Selam
Lacivert gecenin, ak şafağında,
Gonca gonca açan güllere selam
Zülüf perçem olmuş al yanağında,
Aşka ufuk açan dillere selam
Sadakat bağında vefa girizgâh,
Sevgiden örülmüş baş tacı külah,
O yarı görmeden olur mu sabah?
Yâre kenetlenen ellere selam,
Zaman tünelinde ömür treni,
Nefsanî duyguya sabır fireni,
Duygusuz insana sevda sireni,
Muhabbete akan sellere selam,
Gönülden gönüle yol açan söze,
Gülümseme saçan o gülen yüze,
Satıhtan vazgeçip inerken öze,
Aşka doğru esen yellere selam,
Çağıldasın güfte söylensin beste,
Bir şiir yazılır bin bir nefeste,
Çağlayan duygular ulvi heveste,
Muhabbet deryası göllere selam
11.01.2011
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Muhabbetin Yellerine
Muhabbetin yellerine,
Kına yaksam ellerine.
Aşılmaz kara dağların,
Çıkıversem bellerine.
Ortaasya çöllerine,
Gülistanın güllerine,
Yeşilbaşlı ördek olup,
Dalıversem göllerine.
Muhabbetin yollarına,
Seni saran kollarına.
Canı gönülden sarılsam,
Rabbim güzel kullarına.
Kara kızın çillerine,
Uzak gurbet illerine,
Şekerle şerbet olup ta,
Akıversem dillerine.
Muhabbetin dallarına,
Rengârenkli allarına,
Arı olup çok çalışıp,
Sevgi katsam ballarına.
09.01.2007
Tarık Torun
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Muson Mavi Ölüm mü?
Okyanuslar üstünden, semaya yükselen su,
Muson rüzgârlarıyla, çalar yağmur borusu,...
Felaketin izleri gökten iner doğrusu,
Bulutların gözyaşı, sanki Hint Okyanusu,
Pakistan vadileri, Azrail’in ordusu,
Yaktığın coğrafyalar, muson mavi ölüm mü?
Pakistan yaylaları, felaketten zulüm mü?
Göklerden gelen ölüm bir nehir yatağında,
Kaderin kızgın eli yapışmış gırtlağında,
Bir yavrunun feryadı, balçıktan batağında,
Anne sele kapılmış, yavrusu kucağında,
Son nefesin izleri, şahadet dudağında,
Boğduğun coğrafyalar, mavi ölüm mü muson?
Himalaya eteği, Hint Okyanusu mu son?
Şarkın şafaklarından, yükselen bu feryatlar,
Felaketin yolcusu, anne, baba, evlatlar,
Bir deryada son bulan, umut yüklü hayatlar,
Acınacak bir durum, çamur akan suratlar,
Duygulanır yürekler, dudak söyler ağıtlar,
Baktığın coğrafyalar, muson ölüm seli mi?
İnsanlık âlemine bir haykırış yeli mi?
Hüzün kıvılcımları, toprakların tortusu,
Şarkın hayallerine, uyanmazlık uykusu,
Kırılan ümitlerde, melankoli tutkusu,
Uyuyan varlıklara, rüyaların sorusu,
Soru soru içinde, kader mi en doğrusu?
Gördüğün coğrafyalar, muson ölüm özü mü?
Vicdanın perdesine tabiatın sözü mü?
Acılar vadisini, karatoprak kuşatmış,
Dağlar gözyaşlarını, İslamabat’a atmış,
Karaçi sokakları, çamur dağına batmış,
Sıkıntı ekseninde, yaşam yeni hayatmış,
Hüzün kara bulutu, göğü yere fırlatmış,
Doğduğun coğrafyalar, muson adlı mezar mı?
Pakistan çığlığını, Urducayla yazar mı?
Dönde bir bak! Kör dünya, şarkın kara gözüne,
Nice güneş batıyor, Belucistan düzüne,
Merhamet merdiveni, kurulurken özüne,
İnsanlığın, ten rengi, gelip konsun özüne,
Kalpten kalbe yol olup, yer kalmasın hüzüne,
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Kördüğüm coğrafyalar, muson peri kızı mı?
Aşığını inleten, yürekteki sızı mı?
Anadolu bağrından, yardımlar katar katar,
Unutma Pakistanlım! Burda bin yürek atar,
Elemin elemimiz, bize de acı batar,
Yarılsa kara gökler, yeryüzü onu yutar,
Açarsa haz baharı, çiçekler maya tutar,
Yattığın coğrafyalar, muson sana yatak mı?
Acılar harmanına, mavi buse atak mı?
Unutma Pakistanlım! Muson bahara döner.
Yüreğimiz seninle, içinde ölüm söner.
Sabrın sert dişleriyle, Yaratan seni dener,
Yüreklerden yüreğe, ümit ışığı fener,
Metanetin azimle, nice zorluğu yener,
Tattığın coğrafyalar, muson mavi ölüm mü?
Yüreğimize çöken, hüznün mavi gülüm mü?
21.08.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Acınız acımızdır,Pakistan’daki sel felaketinde ölenlere rahmet,kalanlara sağlık,sıhhat
tüm düyaya da vicdan dilerim..
Tarık Torun
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Mustazaflar Mekanı Mazlum Diyarı Kerkük
“54 Yıl Önce Kerkük’te Yapılan Zulme İthafen”
Yâdıma sen düşersin kan kırmızı şafakla,
Zulmün kızıl çölleri kucaklaşır toprakla,
Bir sızı yüreklere elinde vicdansızın,
Sızı içinde sızı çöker gönle ansızın,
Mustazaflar mekânı mazlum diyarı Kerkük,
Şehit olmuş her canı, Ölümden sarı Kerkük,
Irak sanma ay balam! Ben de sizden Türkmen’im
Fırat, Dicle kan ağlar, kurşun yemiş bir menim,
Ötüken’den bu yana zulüm içinde tenim,
Sınırlar ayırsa da özüm ile sizdenim,
Mustazaflar mekânı mazlum diyarı Kerkük,
Durmaz akar al kanı, can ah-u zarı Kerkük,
Kerkük sokaklarında ağlayan Türkmen çocuk,
Kan çanağı içinde gözleri boncuk çocuk,
Bir daha dönmeyecek ipe giden babası,
Kızıl kuma dökülen gözyaşıdır çabası,
Mustazaflar mekânı mazlum diyarı Kerkük,
Burası Türk vatanı ruh yadigârı Kerkük,
İhanetin izleri zalimin busesidir,
Yağlı urgan ucunda şehadet hu sesidir,
Zalimi ifrit eden mazlumun nefesidir,
Asırlarca dinmeyen Türkmen’in bu sesidir,
Mustazaflar mekânı mazlum diyarı Kerkük,
Bitsin hazan zamanı gelsin baharı Kerkük,
Her zalimin öfkesi yaktı yıktı canları,
İnsanım diyen varsa acır mı vicdanları?
Acı hatıra dolu Kerkük’ün zindanları,
Elbet bir gün gelecek onunda zamanları,
Mustazaflar mekânı mazlum diyarı Kerkük,
Yuvası dağıtılmış kanadı kırık kuşum
Kalbimizde ukdesin süveydalı yokuşum
Her hane ölüm kokar acısıyla sarhoşum,
Orda silahlar patlar, ben burda vurulmuşum,
Mustazaflar mekânı mazlum diyarı Kerkük,
Burası Türk vatanı olmasın zulüm Kerkük.
14.07.2013
Tarık Torun
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Mutluluk Göreceli
Mutluluk göreceli,
Toplam üçte heceli,
Mutludur Ali, Veli,
Dosta ekmek bölünce.
Kuşun sesine beste,
Gül açar deste deste,
Neşe çıkar nefeste,
İnsan mutlu olunca.
Uzaklar yakın olur.
Aradığını bulur.
Bak! Neler neler olur.
Kalbe neşe dolunca.
Gözler mutluluk görür.
İşler düzenli yürür.
Dertler boşuna ürür.
Kul giderse yolunca.
İnsanlar aşkla yaşar.
Mutluluk kalpte taşar.
Sevgim dağları aşar.
Gelip seni bulunca.
Mutluluk göreceli,
Ona varmak yüceli,
Sonra gelir eceli,
Rabbe varır ölünce.
11.02.2007
-AŞKIN COĞRAFYASITarık Torun
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Mü'mince
Mü'minin ferasetiyle kalpte en güzel hisler
Vicdanının sesiyle herkese sevgi besler
03.05.2014
Tarık Torun
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Mübarek Ola
Afrika’da açlıktan çocuk ağlarken,
Karabağ’da analar kara bağlarken,
Irak’ta zulüm tomar tomar olmuş,
Fırat’la Dicle kan revan çağlarken,
Bayramsa bayramınız mübarek ola,
Neşeyse neşeniz içinize dola,
Fırtınalar, kasırgalar patlarken,
İsraf diz boyu neleri kutlarken,
Ülkemin ekonomik kaynakları,
Yok oluyor düşman neşeden çatlarken,
Bayramsa bayramınız mübarek ola,
Neşeyse neşeniz içinize dola,
Doğu Türkistan esaretten inlerken,
Bak, Çeçenistan’daki zulüm binlerken,
En mahrem hanemize bile girmişler,
Evimizde ne var ne yok dinlerken,
Bayramsa bayramınız mübarek ola,
Neşeyse neşeniz içinize dola,
Dünya bile bunlara isyan ederken,
Koyuna çevirip bizi güderken,
Kalbimizi mahzun ve kırık bırakıp,
Uzak diyarlara göç edip giderken,
Bayramsa bayramınız mübarek ola,
Neşeyse neşeniz içinize dola,
İçki, kumar, zina ocak yıkarken,
Adalet yerine zulüm çıkarken,
Göz önünde bütün bunlar olurken,
Ne yazık ki, tüm dünya kulak tıkarken,
Bayramsa bayramınız mübarek ola,
Neşeyse neşeniz içinize dola,
24.12.2006
ALİZELER
- Doğudan Batıdan Ortadoğu’dan Tarık Torun
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Mülkiyet
İnsan aldanır, zanneder bütün mal mülkiyetinde,
Mülkiyet Allah’ındır; mal insanın zilyedinde.
14.05.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Münafık
Sağ gösterip sol vuran çıkarına koşturan
İnsanlıktan bi haber ne kafir ne Müslüman
İçi dışı karmaşık tehlikeli münafık
İslamı yıkmak için bidatlara başvuran
Dünya ile bağlanmış ikiyüzlü sarmaşık
Kendi putuna aşık kalbinde yoktur iman
En tehlikeli insan ne kafir ne Müslüman
01.11.2014
Tarık Torun
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Müze Kent Safranbolu
Paflagonya bölgesi, dünya kenti unvanı,
Tarihi seyr-ü sefer, nice kültür zamanı,
Tümülüsler içinde gizem içinde gizem,
Milletler mozaiği her devir farklı âlem,
Saklı kent görünümlü, otantik bir mimari,
Tabiata işlenmiş, evler sanki telkâri,
Sokak başı çeşmeler, Osmanlı derinliği,
Pırıl pırıl atmosfer, suların serinliği,
Estetik ufuklarla insan çizmiş mekânı,
Müze kent Safranbolu, dünya kenti unvanı,
Kanyonların içinde, çağıldayan su sesi,
Korunması gereken dünya miras listesi,
Muhteşem bir yeryüzü, konakların gölgesi,
Kent Ormanı altında, Kekiklerin nefesi,
Kervanların sarayı, yolların güzergâhı,
Karadeniz bulutu, ışıl ışıl sabahı,
Asudeli bakışlar Hıdırlık kıbleğahı,
Tarihi İpek Yolu nice ulu seyyahı,
Safran çiçekleriyle, yanağında busesi,
Müze kent Safranbolu, Çağıldayan su sesi,
Yerin derin yüreği, Mencilis Mağarası,
Bir yer altı nehriyle, suların yaygarası,
Sarkıt dikit damlataş, büyüleyici âlem,
Küfünk taşından imal, bacalar sanki kalem,
Suların sızıntısı taşa vurulan sanat,
Tarih boyu korunak, yaz kış ılıman hayat,
Esrarengiz boşluklar labirent kıvrım kıvrım,
Katman katman oyuklar, erir taş ayrım ayrım,
Yer altı gerdanlığı, ürperen manzarası,
Müze kent Safranbolu, Mencilis Mağarası,
İnce Kaya Kemeri, Osmanlı yadigârı,
Kanyon avuçlarında çiçekler sarı sarı,
Tokatlı ve Akçasu, Araç’a kent çayları,
Sarıçiçek yaylası, rengârenk yaz ayları,
Mağaralar içinde, insan farklı dünyada,
Tarih, doğa insanlık kişi sanki rüyada,
Dağların esintisi, ormanın rayihası,
Etnografik mirasın, en estetik en hası,
Dağ yamacından eser, Karadeniz rüzgârı,
Müze kent Safranbolu, Osmanlı yadigârı,
Cumbalı pencereler, al yazmalı güzeller,
Taşın sanatlaştığı, marifetli ak eller,
Lokum tadında zaman, Mehmet Paşa Camisi,
Cinci Han, hamam, saray, tarih onun hamisi,
Zaman yutuyor zaman mistik saat kulesi,
Güneşin yedi rengi, konakların şulesi,
Konakların sedası havuzlarda su sesi,
Saray zarafetinde, neşe dolu gecesi,
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Muhabbet okyanusu dostluk söylesin diller,
Müze kent Safranbolu, al yazmalı güzeller,
Morla sarı rengârenk safran kokusu kaplar,
İnsan huzur elinde zaman aşkı hesaplar,
Tabiatın eliyle, mekân ruhlara sinmiş,
İnsanoğlu azmiyle, peri köşklere binmiş,
İlmek ilmek dokunmuş, tarih zamanı yenmiş,
Yıldız saltanatıyla, melekler arza inmiş,
Dünyaya cennet olmuş, bu yöreye konulmuş,
Nice ilahi nimet, hepimize sunulmuş,
Gözlerin pır pır eder, kalbin yerinden hoplar,
Müze kent Safranbolu, safran kokusu kaplar.
19.05.2011/SAFRANBOLU
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Müzeli Köy
“Saygıdeğer; Bilim adamı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’a ithafen”
Doğu Karadeniz’in engin eteklerinde,
Anzer’e bal taşıyan arı peteklerinde,
Dumanlı yaylaların sarıçiçeklerinde,
Değirmen Deresi’nin al kelebeklerinde,
Umudun çiçekleri yaşar bebeklerinde,
Bir sevdanın güneşi doğar yüreklerinde,
Soğanlıyla Mescit’in engin eteklerinde,
Çoruh’un kenarında, bir köy vardır müzeli,
Bayraktar’dır köyümüz çiçeklerle bezeli,
Gecenin gizemiyle ay doğar yokuşuna,
Çoruh’un çağıltısı, karışır yaz kışına,
Karanlık gecelerde yıldız yağar başına,
Mücevherler denk gelmez kaledeki taşına,
Kuşburnu çiçekleri, kâküllerle kaşına,
Çoruh da balığına Meşe’deki kuşuna,
Bulutlar perde perde ay doğar yokuşuna,
Mehtaplı gecelerde, bir köy vardır müzeli,
Ayın haleleriyle, sanki dünya güzeli.
Elvan elvan çiçekler “Büyük Armut’un Düzü”
Hele bir görmelisin, som altın olur güzü,
Kevser sular fışkıran doğal kaynak “Dört Göz”ü,
Dedem Korkut masalı burda söyler son sözü,
Göklerden rahmet iner, neşe saçar yeryüzü,
Bereketin bol eli sarar gece gündüzü
Buğdaylar başağında “Büyük Armut’un Düzü”
Dumanlı yaylalarda, bir köy vardır müzeli,
Küp kıran sularıyla her tarafı gözeli,
Karakış ortasında özlem tutar dumanı,
Dedem zemheri için saklamıştı samanı,
Yaban kavaklarından öğrenirsin zamanı,
Bir zamanlar babam da sallıyordu tırpanı,
Çimenli yaylalarda koyun kuzu çobanı,
Hacı Pahar Yalı’nda içerdik buz ayranı,
Şimdi hayalimizde özlem tutar dumanı,
Papatya tarlasında bir köy vardır müzeli,
Gurbete göz kırpıyor yetmiş-seksen haneli,
Gül kokulu bostanlar değerken ellerine,
Reyhanın ıtırları yayılır yellerine,
Gelincik tarlaları al beyaz güllerine,
Su sesi, kaval sesi türküler dillerine,
Alın teri akarken Çoruh’un sellerine,
Hasretlik yüklenirken telgraf tellerine,
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Çiçek yüklü baharlar değerken ellerine,
İspir-Bayburt arası bir köy vardır müzeli,
Tarihi geçmişiyle “Baksı” adı Türkeli,
Yağız atlar kişnerken yiğitler toprağında,
Çilli horozlar öter sabahın şafağında,
Sürü sürü hayvanlar yayılır otlağında,
Köyümün renkleri var çıkan gök kuşağında,
Gelin yüzlü papatya salınır duvağında,
Sevda tüten maniler okunur dudağında,
Vatanına can veren yiğitler toprağında,
Doğu Karadeniz’de bir köy vardır müzeli,
Çayır çimen içinde üst tarafı meşeli,
Ardıçlı dağlarından sevda siner ormana,
Tan atan şafağında nurlar akar mekâna,
Baksı’da doğan güneş huzur verir insana,
Gül açan tomurcuklar dönüşür gülistana,
Mest olur insanoğlu tefekkürlü vicdana,
Bu peyzajdan habersiz yazık geçen zamana,
Bin bir vefa borçluyuz, Hüsamettin Koçan’a
Bulutlu derelerden sevda siner ormana,
Dağların ortasında, bir köy vardır müzeli,
Sevdası yüreklerde, gönlümüzün özeli,
14.08.2009
Tarık Torun
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Nafile
Çalış, çabala, uğraş dostum her şey nafile
Olgun bir gönül için çekmelisin çok çile
Bir şey dileyeceksen önce Allah’tan dile
Şuna, buna güvenme dostum her şey nafile
10.10.2014
Tarık Torun
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Nar-ı Aşkın Yolcusu
Kavaklar arasından bir ay doğar derinden
Umut ateşi yanar o kara gözlerinden
Aşka kapı açılır deruni sözlerinden
Bu sevdanın elinden
Ruh üfleyen dilinden
Nar-ı aşkın yolcusu
Alevi yellerinden
Mavi gökler içinden sabahın seherinden
Gonca güle dönüşür öptüğün gözlerinden
Aşka tebessüm eden dağlar oynar yerinden
Yolları ırak olsa
Ümidi kalbe dolsa
Nar-ı aşkın yolcusu
Gelip seni de alsa
Bu yol çilenin yolu gül biter mezarından
Uzaklar yakın olur aşk ile nazarından
Hicabın perdesinde iffet açar arından
Bütün aleme karşı
Başladığı yarışı
Nar-ı aşkın yolcusu
İnletir arzı arşı
Nar-ı aşkın yolları yıldız yıldız döşeli
Geceler gündüz olur sen bu aşka döşeli
Huzur iklimlerinde yaşayanlar neşeli
Her aşkın diyarından
Sevdanın rüzgârından
Nar-ı aşkın yolcusu
Vazgeçmez o yarından
15.10.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dile ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Nazlanma Ey Güzelim!
Kara gün gelip geçer.
Mutluluk seni seçer.
Bir ömrü ona veren,
Aşkın şerbetin içer.
Nazlanma ey güzelim!
Sızlanma ay güzelim!
Deli âşık ahlıdır.
Feryadım eyvahlıdır.
Karanlık sürekli mi?
Geceler sabahlıdır.
Üzülme ey güzelim!
Süzülme ay güzelim!
Üzüntü kalmaz uçar.
Koyar mı rabbim naçar?
Bir kapıyı kapatan,
Bir kapıyı da açar.
Ahlanma ey güzelim!
Vahlanma ay güzelim!
Yollar dağları aşar.
İnsanlar aşkla yaşar.
O naza katlanırsan,
Mutluluk kalpte yaşar.
Ağlama ey güzelim!
Çağlama ay güzelim!
Olan olmuştur canım!
Sevgiye akar kanım,
Mutluluk içindedir.
Hem ağa hem de hanım,
Oflama ey güzelim!
Puflama ay güzelim!
Ben seninle bir benim.
Sana kurbandır tenim,
Eller ne derse desin,
Sen benim, ben de senim,
Nazlanma ey güzelim!
Sızlanma ay güzelim!
18.02.2007
-AŞKIN COĞRAFYASI“Mekândan Kalbe”
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Tarık Torun
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Ne Çıkar?
Ben şişeyi çaldım taşa,
Dostlar beni sarhoş bilmiş,
Ne çıkar?
Gezdim Anadolu’yu baştanbaşa,
O beni başıboş bilmiş,
Ne çıkar?
Feryadım ulaşacak arşa
Âlem beni bir hoş bilmiş
Ne çıkar?
Hayran oldum karakaşa
Aşkım beni bir kuş bilmiş
Ne çıkar?
İstemem ne ağa ne paşa
Dünya beni bomboş bilmiş
Ne çıkar?
İkilik nedir bilmem hâşâ
Zalim beni baykuş bilmiş
Ne çıkar?
26.09.2004
Tarık Torun
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Ne Kadın Tanır
Yoksa Allah korkusu ne kadın tanır ne erkek
Ebu Cehil uşağı ayılık sanır ne erkek
Nefsine köle olmuş eyvah! kelekoğlu kelek
Kadına el kaldıran çiftesi kuvvetli eşek
Anasını ısıran bacısına havlar köpek
Yoksa Allah korkusu ne kadın tanır ne erkek
Tarık Torun
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Ne Okuruz?
Biz lanet okumayız, aşkla dua okuruz.
Biz şeyda aşıklarız muhabbeti dokuruz.
23.08.2014
Tarık Torun
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Ne Yapar?
Rubülhali çölünde
İbrişim kuşak belinde
Duası da dilinde
Bir bedevi ne yapar?
Buzulların içinde,
Ren geyiği göçünde
Dünyanın uzak ucunda
Bir Eskimo ne yapar?
Bomboş Okyanusya’da
İşgal edilmiş dünyada
Kandırılmış rüyada
Bir maori ne yapar?
Güney Amerika’da
Yağmalanan kıtada
Her şeyleri ortada,
Bir maya-inka ne yapar?
Bahtı kara Kenya’da
Esir olmuş dünyada
Uyutulmuş rüyada,
Bir pigme-zenci ne yapar?
07.09.2006
ALİZELER
'Doğudan, Batıdan, Ortadoğudan'
Tarık Torun
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Ne yapayım
İçimden geldi ne yapayım?
Çağları deldi ne yapayım?
Kesilmez yeldi ne yapayım?
Aklımı çeldi ne yapayım?
Ansızın baktı neyapayım?
Kalbime aktı ne yapayım?
Şimşekler çaktı ne yapayım?
Beni de yaktı ne yapayım?
Dinlemez hiç laf ne yapayım?
Dilemez hiç af neyapayım?
Bulmuş beni saf ne yapayım?
Birden yapar Kaf ne yapayım?
Terk edip gitti ne yapayım?
Canıma yetti ne yapayım?
Uslanmaz itti ne yapayım?
Sevgisi bitti ne yapayım?
23.03.1996
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Neden Bana Darıl mışsın?
Sevdanla sel olup taştım
Neden bana darıl mışsın?
Ben senin için dağ aştım
Neden bana darıl mışsın?
Kuş olup gökte kol açtım
Hani derdine ilaçtım?
Başında papatya tarım
Neden bana darıl mışsın?
Ben sana canım demişim
Aşkım, kurbanım demişim
Mekan, zamanım demişim
Neden bana darıl mışsın?
Sizin elde vefa bu mu?
O, bu yoktu yok sa şu mu?
Yoksa yaptığın doğru mu?
Neden bana darıl mışsın?
Ben hala aynı yerdeyim
Benden de değil serdeyim
Ah ben sana ne deyim!
Neden bana darıl mışsın?
15.01.2017
Tarık Torun
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Neden Matemle Donarsın?
Kararan gecenin nurlu bir sabahı vardır.
Bitmez sanılan felaketin felahı vardır.
En azgın canavarın bile ıslahı vardır.
Her şey olacağına varır neden yanarsın?
Tayfunlu okyanusların bir limanı vardır.
Ateistin bile kendince imanı vardır.
Aşkın ateşi olmasa da dumanı vardır.
Neden sevgiye değil de nefrete konarsın.
Her kara kışın çiçekli bir baharı vardır.
Yağar rahmet, yeşerir çöl, ayva narı vardır.
Zulüm yerde kalmaz Allah’ın kahharı vardır.
Sadece daralınca mı Allah’ı anarsın?
Çaresiz sanılan derdin de şifası vardır.
Hayat boş değil, her şeyin bir ifası vardır.
Mecnun sandığın kulun bile kafası vardır.
Sen tüm mahlûkatı gayesiz, boş mu sanarsın?
Her yiğidin de gönlünde bir aslanı vardır.
Kalplerde gezen ahu gözlü ceylanı vardır.
Hayal dünyasında uçan küheylanı vardır.
Neden Ağustos ayında matemle donarsın?
05.06.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Neden Volkan Patlamaz
Bu kadar feryadıma,
Kanatlanan adıma,
Sen düşünce yâdıma,
Neden volkan patlamaz
Litosferde çatlamaz
Kalbin pır pır atlamaz
Dünyadan kan sızarken,
Irak mezar kazarken,
Gözyaşım aşk yazarken,
Neden gayzer kaynamaz
Mutlu olmaz beynamaz
Gölde balık oynamaz
Dağ sesi aksederken,
Zalim baykuş öterken,
Sen bırakıp giderken,
Neden bulut ağlamaz
Anam kara bağlamaz
Deli gönlün çağlamaz.
25.11.2007
Tarık TORUN
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nefesin Nefesime Karışmalı
Nefesin nefesime karışmalı
Rüzgârla değil bulutlarla yarışmalı
El ele tutuşup Everest’e çıkmalı
Tepesinden tüm dünyaya bakmalı
Kalp kalbe verip Karaipler’e gitmeli
Sibirya’nın steplerinde yitmeli
Hint Okyanus’u gözlerine bakmalı
Bora tayfun şimşek gibi çakmalı
Toroslar’da karlı dağlar aşmalı
Seyhan Ceyhan olup coşup taşmalı
Ak deniz’in maviliklerine dalmalı
Bir demet inci mercan almalı
Uçsuz bucaksız Haymanaya yayılmalı
Aşk sarhoşu olup Eğe’de ayılmalı
Nefesin nefesime karışmalı
Gönül gönül’e verip canla barışmalı
30.03.2004
Tarık Torun
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Nefis
Allah neyi yasak etmişse, nefis ona saldırmış,
İçmiş şarabı, yapmış zinayı, aklını aldırmış,
Hayvani hissi aşk sanıp, hayayı özden kaldırmış,
Dengeyi kaybedip, ruhu bataklığa daldırmış,
Şeytan aklı alıp, kişiyi taştan taşa çaldırmış.
03.06.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Neler Geldi Başıma
Seni sevdim seveli de,
Neler geldi başıma
Seni övdüm öveli de
Zehir oldu aşıma
Seni bildim bileli de
Taşlar yağdı başıma
Sana geldim geleli de
Bakmaz oldum yaşıma
Seni andım analı da
Aklar düştü kaşıma
Sana yandım yanalı da
Dertler doldu dışıma
Seni sandım sanalı da
Yalnız kaldım başıma
Sana kandım kanalı da
Yaz gelmedi kışıma,
Seni bildim bileli de
Neler geldi başıma
Sana öldüm öleli de
Gelmez misin naşıma?
16.10.1996
Tarık Torun
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Neler mi İstiyorum?
Neler mi istiyorum? Bu nefis bende varken
Ne geceden bir mehtap ne gündüzden bir serap
Güneşim bana yeter gölgeleri kovarken
Bir tatlı dil aşkına çıkarken güzel hitap
Neler mi istiyorum? Gurbetin akşamından
Ne buluttan bir buse ne de serin bir şebnem
Gözyaşım bana yeter duanın endamından
Yaşamanın ritmine uyarken sonsuz neşem
Neler mi istiyorum? Baharın bakışından
Ne çiçekten bir demet ne de sensiz yasemin
İçimdeki coşkular kırların nakışından
Papatyalı çimenler seccadem olur zemin
Neler mi istiyorum? Güneşin şulesinden
Ne ışıktan bir huzme ne rengin albenisi
En ritimli türküler çağlayanın sesinden
Candan kucaklar beni annemin yemenisi
Neler mi istiyorum? Ey zalim hayat senden
Ne mazluma bir fiske ne zalime bir maske
Her hileli yollarda ellerini çek benden
Kavi olsun pusulam ne de olsun bir keşke
13.07.2014
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nerde Kaldın Ay Güzel!
Nerde kaldın ay güzel? Derde saldın ay güzel!
Sana kalbimi verdim, taşa çaldın ay güzel!
Hiç gelmedin ay güzel! Hal bilmedin ay güzel!
Senin için ağladım, yaş silmedin ay güzel!
Seni andım ay güzel! Aşka yandım ay güzel!
Yoksa göz mü boyadın? Sana kandım ay güzel!
Bir baksaydın ay güzel! Od yaksaydın ay güzel!
Sana çiçek topladım, Ah taksaydın ay güzel!
Ah! Özledim ay güzel, Yol gözledim ay güzel!
Hasretin döndü nara, kalp közledim ay güzel!
İçim yanar ay güzel! Gönlüm anar ay güzel!
Rüzgârdaki sesleri, senin sanır ay güzel!
Haber yoktur ay güzel! Derdim çoktur ay güzel!
Senin bu hasretliğin, kalpte oktur ay güzel!
Yol mu uzak ay güzel? Var mı tuzak ay güzel?
Dünyalar hapse döner, kalbim tutsak ay güzel!
Yeter artık ay güzel! Keder artık ay güzel!
Yaptıkların az mıdır? Beter artık ay güzel!
Gökyüzümdeki ay güzel, Yeryüzümdeki ay güzel!
Bütün âlem bir yana, Gözümdeki ay güzel!
15.10.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Nerde Kaldın Ey Dostum?
I
Sen yokken aziz dostum! Hakikat perdelendi
Kara zulmün elinde adalet gölgelendi
Saldırdı tüm zalimler mazlumlar boyun büktü
Göklerde kara bulut bahar rüzgârı ürktü
Nerde kaldın ey dostum? Bağlara gazel düştü
Aktı şehidin kanı akbabalar üşüştü
II
Bu dağlar kara dağlar yıllarca seni bekler
Yıllar az gelince de asırları da ekler
Özlem engin ovaysa dayanmaz ki yürekler
Gelmedin ay güzelim! Bil ki kalp ondan tekler
Nerde kaldın ey dostum, yolunu kimler kesti?
Kar, tipi ve boranla zemheriler mi esti?
III
Yolunu beklemekten gündüzler gece oldu
Gökkuşağı renginde rengârenk bağım soldu
Gece hüzne müptela şafaklar ağlıyordu
Uzun ince bir dere suları çağlıyordu
Nerde kaldın ey dostum, geriye dönmez misin?
Yandı içimiz yandı ey hicran sönmez misin?
IV
Giderken o bakışla hani verdiğin sözler?
Taş olsa dayanamaz bu yürek seni özler
Ah bir bilsen ne oldu! Değişti eski zaman
Hakikatler karıştı ortalıksa toz duman
Nerde kaldın ey dostum! Bari bir selam yolla
Gelemiyorsam gelme dualarınla kolla
V
Bir daha gelmez misin bu gariban diyara
Hasretin gül bağrımda açtı onulmaz yara
Gidenler geri döndü seninse izin kayıp
Zaman öyle zalim ki oturup yıllar sayıp
Nerde kaldın ey dostum! Ümidim söndü sönecek
Başkalarına derim elbet bir gün dönecek
10.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Neretva
Akar akar deryaya bal şerbeti Neretva
Kırım kıvrım yatağı yeşil dağ temiz hava
Mostar ile bilezik Müslüman Boşnak dua
Nice sevgililerin gönlünde akan sevda
Alır götürür seni aşk yurduna Neretva
Yeşil akan bu nehir yüklü hüzün ve hasret
Osmanlı yadigârı akışında bir gayret
Gece mehtap altında yakamozla işaret
Geçtiği topraklara bırakırken bereket
Yeşil vadi içinde akarken nimet nimet
Doğ Dinar Alplerinden Adriyatik’e dökül
Karstik arazilerde kıvrıl kıvrılda bükül
Vadilerde feryadın sanki ağlayan bülbül
Çağlayan ve kabaran her damla suyun bir gül
Vuslatın Adriyatik akışınsa bir düldül
Gücünle parlattığın nice çakıl taşları
Suyundan kana kana ordunun telaşları
Suyuna karıştı mı bir akıncı yaşları?
Seni besleyen dağın dumanlı mı başları?
Dört mevsim sende saklı sever misin kışları?
Sende binlerce şehit kanı gizli Neretva
Senin için verilir şühedaya bak fetva
İstiklalin uğruna kurulur yeni dünya
O kutlu dava için kurulur güzel hülya
Evlatların seninle hürsün sen ey Neretva!
09.11.2014
Tarık Torun
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Nev-i Şahsıma Münhasırım
Şiirde kendimceyim; nev-i şahsıma münhasırım.
Saman alevi değil, kökü mazi olan asırım.
06.05.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Neye Yarar?
Ağlamak neye yarar? Ağlamak sana zarar
Her ağladıkça için ruh acısını arar
Ağlamak ufkun sarar, gelir gönlünü yorar
Gülmek varken dünyada olur mu böyle karar?
Eğer anlamadınsa ağlamak neye yarar?
Tarık Torun
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Nisan Bir
“Başlangıcı Fransa’ya dayanıyor ama Fransa’ya ithaf etmiyorum.”
Bak sinek fili yere çarpmış,
Konya ovası amma sarpmış,
Anlamadım Gap’ı kim kapmış?
Şaka şaka yaptım, nisan bir,
Baka baka çarptım, nisan bir,
Kör adam köpeği ısırmış,
Beş dakika sanki asırmış,
Dikkat! Çarpılırsın yatırmış,
Şaka şaka yaptım, nisan bir,
Bile bile saptım, nisan bir,
Pire çölde deveyi yemiş,
Var mı benden kahraman? Demiş,
Kafayı yemiş, kara Memiş,
Şaka şaka yaptım, nisan bir,
Ben sana ne yaptım? Nisan bir,
Aşağı köyde ölü ölmüş,
Yeşil vadili işlek çölmüş,
Ağlarken sinirinden gülmüş,
Şaka şaka yaptım, nisan bir,
Şapkanı ben kaptım, nisan bir,
Denizin ortasında “n” var,
Oynamayan geline yer dar,
Şansın tutarsa al sana zar,
Şaka şaka yaptım, nisan bir,
Sınavdan da yırttım, nisan bir,
Mezardan deden gelecekmiş,
Kıyameti de bilecekmiş,
Sana aşkından ölecekmiş,
Şaka şaka yaptım, nisan bir,
Yaptımsa ben yaptım, nisan bir,
Keloğlan da berbere gitmiş,
Yumurtada siyah tüy bitmiş,
Dostlar şakayla yardan itmiş,
Şaka şaka yaptım, nisan bir,
Durmadım, zıp zıptım, nisan bir,
Çil horoz çift yumurta yapmış,
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Onu da hacı leylek kapmış,
Adama bak! Putuna tapmış,
Şaka şaka yaptım, nisan bir,
Aldım yere çarptım, nisan bir,
Öküzüm on litre süt verdi.
Niyazi mi adamın merdi?
Zıpladı postu yere serdi.
Şaka şaka yaptım, nisan bir,
Baka baka yaptım, nisan bir,
Gerçekler şakayla verilir.
“Gülümse biraz”, gül derilir.
Bak! Neşeye böyle erilir.
Şaka şaka yaptım, nisan bir,
Sana kaş göz kırptım, nisan bir,
01.04.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
“Mekândan Kalbe”
Tarık Torun
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Nizam
Kargaşa olmaz, dönde bak! Alemdeki intizama,
İman edilmelidir, dengeli ilahi nizama,
04.06.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Nostalji
Sen hep bahar kokulu hatıralarımda kal,
Yanında olmasam da beni hayaline al,
Sevdanı harmanlayıp mazinin dilimine,
Tut beni de ufkumdan asude diyara sal.

Sarı hüzün altında sen düşersin yâdıma,
Mazi ağlayan hicran yazılmışsa adıma,
Karanlık gecelerde adını her andıkça
İki damla gözyaşı yetişir imdadıma.

Her acının izleri ruhuna pençe vurur,
Geçse de deli zaman muhtevasını korur,
Kökleri derin olan hatıralar beynimde,
Çağlayan dere gibi gözüm önünde durur.

Sen her bakış altında boynuma ilmekler at,
Zaman durdukça yaşar, murat içinde murat,
Derler ki renk cümbüşü zamanla unutulur,
Solmayan zamanlardan bana bir sevda fırlat.

Ey hayalin perisi! Al beni de yanına,
Her baharın muştusu umudun zamanına,
Mazi içimde ukde ah ederek anınca,
Hayalim genişlese uzansam her anına

05.12.2012
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AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Nurefşan
Heybetli bir gecenin umudu yağmalansa,
İştiyak yollarında hara döner her insan,
Hüzne pencere açan, o sözlerin yalansa,
Elbet şafağı açar, rahmeti bol o ihsan,
Huzme huzme yürekler, Sitare mi Nurefşan?
İştiyak yollarında hara döner her insan,
Pervane bakışların, ufukta oyalansa,
Heyhat! Geriye dönmez, elden kaçan o zaman,
Nar-ı aşkın elinde, yürekler parçalansa,
Coşkun akan nehirde, anafor deli mekân,
Asumanı inletsen, çare var mı Nurefşan?
Heyhat! Geriye dönmez, elden kaçan o zaman,
Sadakatin altında kâinat boyalansa
Ebruli bakışların, aşığa nede yaman,
Aşk iklimi elinde, feraset mayalansa,
Nur akseden yüzünde, Hikmet-i Hüda rahman,
Dalga dalga yayılan, aks senin mi Nurefşan?
Ebruli bakışların, aşığa nede yaman,
Asırlık kör uykudan, silkinip bir uyansa
Karanlık diyarına, doğacak mı o Zişan?
Vicdanın meşalesi, ah! Ruhlarda bir yansa?
Izdırap çemberinde, divane mi perişan?
Güzeller vefalıdır, vefa yok mu Nurefşan?
Karanlık diyarına, doğacak mı o Zişan?
Serabın izdüşümü, yere düşen dumansa,
Muhabbet basireti, ne de güzel huruşan,
Sedalı sessizliği, aşk busesiyle ansa,
Gözlerinin işvesi, uzaklarla konuşan,
Gözler ikrarı tekrar, şuasız mı Nurefşan?
Muhabbet basireti, ne de güzel huruşan,
Kırılan haykırışın, elbet O’na ayansa,
Ot biter, çiçek açar, yaşanmaz mı hamuşan?
Aşığın hançeresi, çilegâha dayansa,
Şanı bilinmez sanma, var mı aşktan büyük şan,
Ölürken diriliriz, yoksa aşk mı Nurefşan?
Ot biter, çiçek açar, yaşanmaz mı hamuşan?
24.12.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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O Bir Hevesti
Sanmayın nefsime uyar giderim.
Ölünce Rabbime sonra ne derim.
Aklıma gelince artar kederim.
Kusura bakmayın o bir hevesti.
Nefsi emmarede delice esti.
Yalancı aşığı dostum sanmıştım.
Uyup yalanına biraz kanmıştım.
Gerçeği ne yazık ki, az anmıştım.
Sakın dert etmeyin, o bir hevesti.
Ezdim ayağımla, o bir nefisti.
Dünya gözüme şirin görünmüştü.
Şehvet, şöhret şekline bürünmüştü.
Köpek olup karşımda sürünmüştü.
Lütfen üzülmeyin o bir hevesti.
Kendime gelince final enfesti.
Şükürler olsun heves kısa sürdü.
Aklım ve iradem ipini dürdü.
Sanki bir iki kez alınan kürdü.
Dostlar gam etmeyin, o bir hevesti.
Günah oldu, kırıldı taşta testi.
Verdim nefsime en büyük cezayı,
Ucuz atlattık, belalı kazayı,
Rabbe teslim ettim, bütün azayı,
Asla beklemeyin, o bir hevesti.
Mevla’m günahımı kökünden kesti.
07.05.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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O Gelmedi
Ben ona nasıl yandım o gelmedi.
Cümle âlemi o sandım o gelmedi.
Dağlar taşlar tam aksini söylerken,
Yalanlarına kandım o gelmedi.
(Gülistan’ın Gülleri sayfa 149)
Tarık Torun
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Okumak Bir Kültürdür
“Oku” diye başlarken en çok okunan kitap
Muhatabı insandır odur en yüce hitap
Okumak olgunluktur her zaman ve mekânda
Okudukça aydınlık oluşur her insanda
Karanlığa mum yakmak öğrenilen kelime
Aydınlığa çıkan yol açılırken ilime
Erdemliler yurdunda okumak ruha gıda
Geceler gündüz olan asla bitmeyen sevda
En güzel alışkanlık bir kitabı okumak
Kitabın dünyasında sonsuz sevgi dokumak
Hiç bitmeyen hazine bir kitabın dünyası
Mutlu mesut yaşamak her bireyin rüyası
Cehalet savaşında en etkili silahtır
Karanlık gecelerden şafak şafak sabahtır
Düşünme yeteneği geliştikçe gelişir
Okumayan toplumlar kendisiyle çelişir
Bir insanın değeri okumakla ölçülür
Okuyan insan ile her diyara göçülür
Okumak bir kültürdür uzar nesiller boyu
Okuyan her insanı rahmetle anar soyu
26.03.2015
Tarık Torun
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Olaydım
Kara bahtım, kara bahtım,
Bembeyaz bir kara baktım.
Seni bulabilmek için,
Bütün kâinata baktım.
Ah olaydım yar olaydım
Sana bakan göz olaydım
Ah olaydım yar olaydım
Sana kanan söz olaydım
Elbet gelir beklenen yaz,
Gerçek aşkı kalbine yaz,
Biz eller değiliz canım,
Bizi en başköşeye yaz
Ah olaydım yar olaydım,
Sana bakan göz olaydım,
Ah olaydım yar olaydım
Sana akan öz olaydım,
Sana gönül verdim vereli,
Korkma benden canım ver eli,
Deli oldum dağ taş gezerim,
Bütün malımı verdim vereli,
Ah olaydım yar olaydım,
Sana bakan göz olaydım,
Ah olaydım yar olaydım,
Sana yanan köz olaydım,
Yazılanlar başa gelir.
Benim sevgim kalpten gelir.
Dünyanın malı nedir ki,
Zalimlere bol bol gelir.
Ah olaydım yar olaydım,
Sana bakan göz olaydım,
Ah olaydım yar olaydım,
Sana koşan diz olaydım,
Ah olaydım yar olaydım,
Dünya da ben bir olaydım,
Cümle âlem ayıramazdı,
Seninle ben bir olaydım,
Ah olaydım yar olaydım,
Sana bakan göz olaydım,
Ah olaydım yar olaydım
Sana gülen yüz olaydım,
22.06.1999
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Tarık Torun
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Olgunluk
İnsanları ızdırap ve hüzünler olgunlaştırır.
Yakıcı güneş ve rüzgar meyveyi dolgunlaştırır.
26.03.2008
Tarık TORUN
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Olur Olur
Bataklıkta saz olur,
Kışın sonu yaz olur.
İçten içe yanmazsam,
Sana göre az olur.
Ovalarda düz olur,
Yazın sonu güz olur.
Sana hasret kalırsam,
Derdim artar yüz olur.
Sevgim kalpte iz olur.
Saklanırsa giz olur.
Senin için yaşarsam.
Sen değil de biz olur.
Ateş yanar köz olur.
Kalp açılır göz olur.
Seni candan seversem.
Üvey değil öz olur.
Serin gölde kaz olur.
Âşıklarda naz olur.
Şayet üzgün olursam.
Bir gülersen haz olur.
03.12.2007
Taha Tarık TORUN
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından Yerüstünden'
Tarık Torun
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Ona Aykırı Olan
Onun yolunda olanın ayağını öperim.
Ona aykırı olan öz babam olsa teperim.
28.12.2006
ALİZELER
-Doğudan,Batıdan,Ortadogu'danTarık Torun
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Ona Doğru
Onu nasıl anlatsam?
Sözlerime bal katsam.
Aşkını kalbe atsam.
Bitişim ona doğru,
Yitişim ona doğru,
Aşkı bende bambaşka,
Düşen bilir bu aşka,
Kızıllık düştü ufka,
Yarışım ona doğru,
Varışım ona doğru,
Bana canımdan yakın,
Başladı büyük akın,
Bendeki aşka bakın,
Koşarım ona doğru,
Coşarım ona doğru,
Anam babam bir yana,
Her şeyim feda ona,
Kurban olam yaratana,
Kararım ona doğru,
Vararım ona doğru,
Varılacak kapımdır.
Kurtuluşum hapımdır.
Sığınılan yapımdır.
İstikbal ona doğru,
İstiklal ona doğru,
07.10.1997
Tarık Torun
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Orda Benim Kardeşim Var
Zap suyu çok derin akma
Orda benim kardeşim var
Zap suyu bendini yıkma
Orda benim kardeşim var
Cilo dağı haşin durma
Mazıdağı tuzak kurma
Hasretinden halimi sorma
Orda benim kardeşim var
Gece gündüz yurdu bekler
Eşi günü güne ekler
Telefonda kalbi tekler
Orda benim kardeşim var
O emanettir Allah’a
Göğsünü dayar silaha
Yurdu için koşar felaha
Orda benim kardeşim var
Selam söyle ona rüzgâr
Burda onu çok seven var
Özlemi içimizde nar
Orda benim kardeşim var
Yeter artık gel be canım
Hasretinle dondu kanım
Hayalim sen birde anım
Orda benim kardeşim var
19.06.1996
Tarık Torun
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Ormana Kral Seçiliyor
“Beydeba’dan La Fontaine, ondan da ben aldım.”
Ormandaki bütün hayvanlar kral seçmek için toplandı.
Bazıları kral ben olurum diye sevindi, hoplandı.
Maymun: “Kral ben olayım deneyimim çok fazla sizlerden,
Yükseğe çıkarım tehlikeden korurum uzak kem gözlerden.”
Yılan: “Bak dostum her hangi bir küçük kuşta bunu yapabilir,
Sen zekâdan yoksunsun, aptalsın elindekini kapabilir.
Hiç kimse benim ürkütücü bakışlarıma dayanamaz.
Nesnelerin arasından sızarak geçerim uyanamaz.”
Kaplan yılanın üzerine çullanıp: “Bak boynunu kırarım,
Bütün sürü üstüme gelse hepsini kırıp yararım.
Var mı itiraz edecek bu da benim değişmez kararım.
Gezip dolaşıp canımın istediğini seçip ararım.”
Fil: “Bunu kabul etmem var mı ki bana cesarete gücün
Hortumumu sırtına yersen kalır mı ki senin hiç öcün.
Ben seni yılanı parçaladığından hızlı parçalarım.
Oturup başında hortumumla oynayarak saz çalarım.”
Bütün hayvanlar birbirine baktı fille savaşamadı.
Hiç birisi bu büyük engeli korkusundan aşamadı.
Kaplan file döndü: “Sen ormanda en güçlü hayvan olabilirsin.
Hantal gövdenle koparıp istediğini alabilirsin.
Ama sen bir fare görsen korkudan altına kaçırırsın,
Rehberlik edemez hepimizi uçurumdan uçurursun.
Fare küçük bir yaratık iken korkana saygı duyulmaz
Fil başımıza belalar açar onun sözüne uyulmaz.”
Oradaki ahali kaplanın dediğini doğru buldu
Kaplan hayvanların ittifakıyla ormana kral oldu.
Dostlarım; Mussoloni yüz otuz kiloluk fil gibi idi
Çöl Libya'da zulüm yapıp krallığının başını yedi.
Gandhi kırk sekiz kiloluk üstün kararlı bir adam idi
Hindistan’ı emperyalistlerden kurtardı özgürsünüz dedi.
Bu işler öyle gövdeyle mövdeyle olacak işler değil.
Karar, cesaret, azim, zekâ karşısında tüm dünya eğil.
07.04.2007
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Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
“Mekândan Kalbe”
Tarık Torun
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Ormanda Ağaçlar
Ormanlarda ağaçlar dizi dizi,
Hayran bırakır nizamı sizi bizi,
Şu ağaçların güzelliğine bakın,
Tekrar görmeye getirir hepimizi.
ALİZELER(Doğudan,Batıdan,Ortadoğu’dan)
25.11.2006
Tarık Torun
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Osman Gazi Köprüsü
Körfeze bir bilezik Osman Gazi Köprüsü
Uzaklar yakın olur iki yakanın süsü
En kısa mesafede Hersek’le Dilovası
Kuş misali geçerken dünyanın arabası
Gelişen Türkiye’nin azminin son çabası
Suya vurulan damga tekniğin harikası
Sanki dörtnala kalkmış Osman Gazi’nin atı
Zamanı durduruyor arabanın sürati
Sanayinin kalbine uzanan can damarı
Türkiye insanının medar-ı iftiharı
Kentleri birleştiren o bir gönül köprüsü
Körfezin girişinde bağlantının sürgüsü
Gece mehtap altında pırıl pırıl sularda
Köprünün sevdasıyla su derin uykularda
Bu kıyıdan karşıya sevgiyle buluşturan
Milli gurur olunca hepimizi coşturan
Dünyanın ilklerinden işte Türkün zaferi
Kendi mühendis işçi ve alnımızın teri
Körfeze bir gerdanlık Osman Gazi Köprüsü
Geçmişten geleceğe o Türkiye’nin süsü
30.06.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Otoban
Otoban otoban otoban,
Haydi, gel sende kalma yaban,
Kuşlar gibi uçsun araban.
Hiç korkma boşa gitmez çaban.
Oh be! Uçuyoruz san ki,
Doğru söylüyorum inan ki,
Öyle bir tatlı o an ki,
Anlatamam öyle yaman ki,
Altımızdan kayıyor yollar,
Her tarafa ayrılır kollar.
Arabalar korkmadan sollar.
Mutluluktan uçuyor kullar.
Yolları bağlar viyadükler,
Gereksiz çalınmaz düdükler.
Yerinden fırlamaz gözlükler.
Helal olsun giden yüzlükler.
Ömrümde böyle yol görmedim.
Böyle zevkli araç sürmedim.
Boşuna zahmete girmedim.
Vaktimi boşa geçirmedim.
Yaptıranlara rahmet olsun.
Ülkemiz otobanla dolsun.
Dünyadaki en iyi yolsun.
İnsan burada rahat bulsun.
24.03.1996
ALİZELER(Doğudan, Batıdan, Ortadoğu’dan)
Tarık Torun
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Oy Dağlar
Üzeri boydan boya meşeli dağlar,
Ilgıt ılgıt, rüzgâr eser neşeli dağlar,
Sıra sıra uzanır köşeli dağlar,
Elvan elvan çiçeklerle döşeli dağlar
Oy dağlar dağlarda tepeli dağlar,
Bulutlarla bezenmiş küpeli dağlar,
Bulutu eksik olmaz dumanlı dağlar,
Düşmana göğüs geren imanlı dağlar,
Mağrur bakışlı olup Osmanlı dağlar,
Göz gözü görmez halde ormanlı dağlar,
Oy dağlar dağlarda karalı dağlar,
İçi dışı delinmiş yaralı dağlar,
Altı maden üstü orman dolu dağlar,
Aman vermez kesmiştir yolu dağlar,
Şırıl şırıl pınarları sulu dağlar,
Başı göğe yükselmiş ulu dağlar,
Oy dağlar dağlarda sıralı dağlar,
Ormanı bol ağacı çıralı dağlar,
Yaylalarında hayvanlar yayılır dağlar,
Kışın üstünde kayakla kayılır dağlar,
Boş değilsin hatırın sayılır dağlar,
Sizi görenler size bayılır dağlar,
Oy dağlar dağlarda aralı dağlar,
Size değer biçilmez paralı dağlar,
Görmeyeli uzun yıllar oldu dağlar,
Hasretle gözlerim yaşlarla doldu dağlar,
Ayrılık ateşin bizi buldu dağlar,
Bak sizsiz açan çiçeğim soldu dağlar,
Oy dağlar dağlarda alalı dağlar,
Yıllar oldu sizden ayrı kalalı dağlar,
03.08.1996
Tarık Torun
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Öfke Yüklü Bulutlar
Kara bir orak gibi dalarken ekinlere
Öfke yüklü bulutlar gölgesi zeminlere
Bağırır avaz avaz yukardaki ormana
Kanat vuran baykuşlar karışır toz dumana
Ağaçlar arasında yatar us fukarası
Merhamet hissi yoksa o da yüzün karası
Yörüngesine hayran kayan sarı yıldızın
Bir martı çığlığında yankılarken yaldızın
Çalıkuşu kanadı iner ayrık otuna
Kendi putlaşan varlık kendi tapar putuna
Öfke yüklü bulutlar iner şafaklarıma
Hayalin hezimeti biner şakaklarıma
Duymayan kalmadı ki sana olan tutkumu
Ey efkârı bol varlık mayaladın ufkumu
20.03.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Öğretmenime Mektup
Sen bir ana bir baba gibiydin onca gayret
Her sözünün özünde bulunur nice hikmet
Gül yetiştiren bağban işte budur marifet
Bütün şükranlar sana en kalbi duygu hürmet
Öğretmenime mektup içten dualarımla
Hayat boyu mutluluk sunan hülyalarımla
Ey hakikat mimarım! Her şey senin eserin
Peygamberlik mesleğin doldurulmaz ki yerin
Öpülecek ellerin fikirlerin en derin
Olmasın bu dünyada ne acı ne kederin
Öğretmenime mektup içten sevgilerimle
Kelimeler yetmez ki dua övgülerimle
Her yerde her zamanda daim adın anarız
Günler geriye gelmez o günlere yanarız
Verdiğin bilgilerle yıllar boyu kanarız
Senin duygularınla her zeminde biz varız
Öğretmenime mektup içten duygularımla
Ona öyle hasretim özlem sorgularımla
O yıldız gözlerine ışıklardan berraktın
Ruhumuzun mimarı çıkmaz izler bıraktın
İdealist tavrınla mefkûremizi yaktın
Sanki yaşamımızda et, kemik ve tırnaktın
Öğretmenime mektup içten hürmetlerimle
O bir gülistan ise bense demetlerimle
Geçse de uzun yıllar sensin gönül sultanım
Yaşadığım sürece size kalpten hayranım
Adalet hissi olan sizden kalmış vicdanım
Bütün dünya bir yana ey benim inci mercanım!
Öğretmenime mektup içten sevgilerimle
Ellerinden öperim sonsuz saygılarımla
24.11.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Öl Ölebilirsen
İçini sarmışsa her türlü hüzün,
Al eline saz çal çalabilirsen,
Bal yerine sirke satarsa yüzün,
Şevkle yanında kal kalabilirsen.
İsyankâr duygular olmuşsa şiir,
İlahi aşka dal dalabilirsen,
Kalpler aynı yöne atmıyorsa bir,
Ruhu sevgiye sal salabilirsen,
Çevrende karamsarlık etkiliyse,
Neşe içinde gül gülebilirsen,
Kılavuzlukta karga yetkili ise,
İdeal yere gel gelebilirsen.
Hırsızlar olmuşsa mallara bekçi,
Aradığını bul bulabilirsen,
Sevgi gitmiş, nefis olmuş kötekçi,
Huzur içinde ol olabilirsen.
İnsan hakkını ihlal etmişsen,
Son nefesinde öl ölebilirsen,
Haram malı kazanıp da gitmişsen,
Mirası adil böl bölebilirsen,
06.06.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Ölmezmi?
Gece gündüz ağladım.
Bağrıma taş bağladım.
Derya olup çağladım.
O insafsız bilmez mi?
Baharladım güzledim.
Ah! Ne kadar özledim.
Yolunu çok gözledim.
O vicdansız gelmez mi?
Feda oldu bu başım,
Zehir oldu bak aşım,
Duru mu hiç gözyaşım?
O tasasız silmez mi?
Ateşime közüme,
Baharıma güzüme,
Bir gün olup yüzüme
O kedersiz gülmez mi?
Bana neler çektirdi.
Saçıma ak ektirdi.
Sağa sola sektirdi.
O elemsiz ölmez mi?
Tarık Torun
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Ölümün Gölgesi Yok
Ölümün gölgesi yok düşer cana bedene
Kader eksenlerinde bağlanırken nedene
Sevmek için geç bile ölmek içinse her an
Umutla yitirdiğin o güzel anlara yan
Doğarken ve ölürken bir yalnızlık ufkunda
Feleğin sitemleri yaşamın her okunda
Geride kalan için ölümün gölgesi yok
Alınıp verilmeyen canda nefesi yok
Akan deli zamanda her an ölüme yakın
Halini görmek için mezarlara bir bakın
Saatler durduğunda çaresiz kalır insan
Kapkaranlık bir vakit endişeli bir mekân
Hayat sona erince ölümün gölgesi yok
Bütün orkestra susar mahlûkatın sesi yok
31.07.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Öptürmez Gözlerinden Ayırır Dağlar Diye,
Öptürmez gözlerinden hasret getirir diye,
Sarıldı benliğiyle dostu yitirir diye,
Ayaklar demir çarık yolu bitirir diye,
Nehirlere yol çizdik aşkı getirir diye,
Dağı yaran nehirler aşka götürür diye,
Bin asır bekleriz alnından öptürür diye,
Gülnaresi sabahlar ufukta doğar diye,
Adalet senfonisi zulmeti boğar diye,
Maveradan doru atlar şaha kalkar diye,
Kalpten duayla eller Allah’a kalkar diye,
Şiir gözlerinden ebediyet akar diye,
Gözlerindeki volkan biz de yakar diye,
Darağaçlı meydanlar Özgürlük takar diye,
Yürür şehir arkadan melekler bakar diye,
Asırlarca bekleriz müçtehit çıkar diye,
Uğruna can veririz bidatı yıkar diye,
Yürekler inanç namlusu aşka atar diye,
Bulutlardan yatak serdik abid yatar diye,
Uzandık vadilere gölgeyi saklar diye,
Yıkandık akaitle bidatı yıkar diye,
Erir gözlerimizde kılıçlar şaklar diye,
Bırakmadı haykırak kondu yasaklar diye,
Leyl-ü Nehar aşka kir olmasın aklar diye,
Bu yola feda yakın olsun uzaklar diye,
Baktırmaz gözlerine aşkından ağlar diye,
Bin asırda bekleriz gelecek çağlar diye,
Öptürmez gözlerinden ayırır dağlar diye,
Bakmaya dayanamaz oturup ağlar diye.
30.10.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Özeldir Dostluğumuz
Ne güneş gibi batar ne de ay gibi solar
Muhabbet ikliminde gönüle sevda dolar
Ne terk edip de giden kalır yürekte kalır
Her acının izini gelir seninle alır
Özeldir dostluğumuz vatan sevdası için
Mefkûre dünyamızda Allah rızası için
Ne çıkara dayalı ne de fayda odaklı
Sevdalardan çiçekli yemişlerden budaklı
Hava gibi su gibi ruha elzem olan aşk
Mutluluğa açılan gönülde huzur ve meşk
Özeldir dostluğumuz millet hizmeti için
Şükürlerden kurulu Rabbin nimeti için
Ne geçmiş özlem için ne de ati arzulu
Fikirle mefkureli insani ve duygulu
Dayanışma temelli menfaatsiz samimi
Kısa süreli değil bitmeyen ve daimi
Özeldir dostluğumuz ne şunun bunun için
Yıkılmayan bir durum sürekli onun için
20.03.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Özgürlük
Urallardan akan sular,
Duaya dönen duygular.
Özlemler, sözler, coşkular,
Düşler, gerçekler, uykular
İnsanlar yardıma koşun.
Kafkas kartalları coşun
Uğruna şehit olunur,
Özgürlük adlı o kuşun
Allah’a kalkan ak eller,
Ilgıt ılgıt esen yeller.
Vecde gelen tüm gönüller
İnsan hakkı diyen diller,.
İnsanlar yardıma koşun.
Kafkas kartalları coşun
Uğruna şehit olunur,
Özgürlük adlı o kuşun
Yardıma koşun melekler.
Kabul olsun tüm dilekler.
Kahrolsun zalim yürekler.
Mazlumlar Özgürlük bekler.
İnsanlar yardıma koşun.
Kafkas kartalları coşun
Uğruna şehit olunur,
Özgürlük adlı o kuşun
Özgürlük getirsin kuşlar.
Son bulsun artık savaşlar.
Dinsin artık yaşlar.
Şerefle yükselsin başlar
.
İnsanlar yardıma koşun.
Kafkas kartalları coşun
Uğruna şehit olunur,
Özgürlük adlı o kuşun
12.03.2000
NOT: Bu parça Bilal BİLĞİN tarafından bestelenip, ÖZGÜRLÜK adlı
Kasete okunmuştur
Tarık Torun
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Özgürlük Kervanının Adı Olur Şehitler
“Hz. Âdem’den kıyamete kadar gelmiş, geçmiş ve gelecek tüm şehitlerin ruhlarına
ithafen”
Yüce emirle dağı dümdüz eden şehitler,
Karanlık geceleri gündüz eden şehitler,
Siz onları ölü sanmayın onlar diridir.
Coğrafyaya can veren, özgürlük iksiridir.
Bir ölüp bin doğanın diriliş ordusudur.
Dağ yürüten fermanın veriliş ordusudur.
Her an bizimle olup ufuklarda gezerler.
Atiye ışık olup sınırları çizerler.
Gök kubbenin altında onurlanmış şehitler,
Güneşten daha parlak pek nurlanmış şehitler,
Hürriyetin bedeli kan ile canlarıdır.
Sonsuzluğa uzanan ebedi şanlarıdır.
Bayrağıma al rengi veren de kanlarıdır.
Al güller açan zaman şahadet anlarıdır.
Şehitler yeryüzünün mümtaz insanlarıdır.
Barışa feda olmuş nurlu vicdanlarıdır.
Arzın coğrafyasından vatan yapanlarıdır.
Bir Allah’a eğilip ona tapanlarıdır.
Peygamberlerle komşu olmuş yüce şehitler.
Kara topraklara can vermiş nice şehitler.
Kararan gecelere nurlu sabah olurlar.
Şahadet anlarında yüce makam bulurlar.
Kâh ılık ılık rüzgâr olup gönle eserler.
Maziye köprü olup kötülüğü keserler.
Bazen bir bayrak olup yurtta dalgalanırlar.
Rablerine kavuşmak için sevdalanırlar.
Yurdumun nehirlerinde şehirlerinde yaşarlar.
Şanlı adları tarih sayfasından taşarlar.
Taş toprak sanılan bu vatan şehitler,
Ölüme göz kırpmadan gidip yatan şehitler.
İnsanlık tarihinin barış elçileridir.
Gece gündüz yurdumun yılmaz bekçileridir.
Tüm melekler onlara imrenerek bakarlar
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Allah aşkıyla yanıp âlemi de yakarlar.
Göklerden yurdumuza titreyerek bakarlar.
Altından ırmak akan cennette gül takarlar.
Rablerinin yanında muhabbete dalarlar.
En güzel nağmelerle tevhit marşı çalarlar.
Özgürlük kervanının adı olur şehitler.
Adalet mizanına kadı olur şehitler.
Ey Allah’ım! Uğruna can veren insanlardır.
Ey Allah’ım! Yoluna kan veren insanlardır.
Ey Allah’ım! Bu yurda şan veren insanlardır.
Ey Allah’ım! Cana irfan veren insanlardır.
Ey Allah’ın Resulü! Yoluna koşanlardır.
Ey Allah’ın Resulü! Aşkına coşanlardır.
Ey Allah’ın Resulü! Çölleri aşanlardır.
Ey Allah’ın Resulü! Kabından taşanlardır.
Yurdumun sınırına bilek olur şehitler.
Mefkûrelerden olan felek olur şehitler.
Geride kalan dostlar sakın ağlamasınlar.
Cennete giden için kara bağlamasınlar.
Ey Şehit anneleri! Allah sizi seçmiştir.
Evlatlarınız yüce makamlara geçmiştir.
Şehidi olan vatan yüce değer almıştır.
Şehitler içimize şeref hissi salmıştır.
Ey vatan! Sen rahat ol içinde şehitler var.
Ey vatan! Sen huzur bul şehitte tevhitler var.
Özgürlük kervanının adı olur şehitler.
Mazlumların dinmeyen tadı olur şehitler.
Uhrevi âlemlerde melek olur şehitler.
Evrensel barışlarda dilek olur şehitler.
Sevgiler yumaklaşır yürek olur şehitler.
Yeni yetişen nesle erek olur şehitler.
Özgürlük kervanının adı olur şehitler.
Şahadet şerbetinin tadı olur şehitler.
02.11.2007
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AŞKIN COĞRAFYASI
“Mekândan Kalbe”
Tarık Torun
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Özlemler Şehri Bayburt
Her birimiz gurbette alınterine yaşar
Vatanın hür bağrında onun aşkıyla taşar
Olmuşuz gurbet kuşu ufkumuz dağlar aşar
Özlemler şehri Bayburt
Gurbetin nehri Bayburt
Onur ve şeref için gece gündüz nöbette
Anadan yardan ayrı her birimiz gurbette
Bu vatanın aşkına şehadette şerbette
Özlemler yurdu Bayburt
Kader buyurdu Bayburt
Çileli coğrafyanın acılı insanıyız
Bu yurdun belkemiği kardeşiyiz canıyız
Gurbet ilde olsak da sana candan bağlıyız
Özlemler anı Bayburt
Vatanın canı Bayburt
Çağları aşar gider tarihi köklerimiz
Hür ve bağımsız yaşar güneşli göklerimiz
Milli birlik uğruna atar yüreklerimiz
Özlemler bağı Bayburt
Sevdalar çağı Bayburt
Ahtımız var vatana kurban olsun kanımız
Seni candan severiz ey şirin vatanımız!
Bu yurdu korumakta şüheda yatanımız
Özlemler şehri Bayburt
Yiğitler yeri Bayburt
01.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Özümdesin
Her yerde seni görürüm
Sana bakan gözümdesin
Daim yolunda yürürüm
Yokuşumda düzümdesin
Dillerde okunur adın
Sana kurban erkek kadın
Ruhumda bambaşka tadın
Kalbimdesin özümdesin
Her zaman seni anarım
Senin yolunda yanarım
Hem yanarım hem donarım
Lisanımda sözümdesin
Damar damar kanımdasın
Bedenimde canımdasın
Sıkışınca yanımdasın
Ateşimde közümdesin
Yücelerden yücedesin
Gündüzümde gecedesin
Kelimemde hecedesin
Sana gülen yüzümdesin
Sensiz benim halim yaman
Sensiz aman Allah’ım aman
Her yerde daim her zaman
Baharımda güzümdesin
13.12.1994
Tarık Torun
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Pakistan Deyince Aklıma
“Cinnah ve İkbal’in ruhları ile
Ülkelerine ithaf olunur.”
Pakistan deyince aklıma; Şair İkbal gelir.
Pakistan deyince aklıma; Yıldız hilal gelir.
Pakistan deyince aklıma; Büyük Cinnah gelir.
Pakistan deyince aklıma; Deprem ey vah! Gelir.
Aklıma Asya’nın mazlum kardeş ülkesi gelir.
Aklıma Asya’nın Müslüman dost bilgesi gelir.
Aklıma Hindikuş, Karakurum dağları gelir.
Aklıma İndus vadisindeki bağları gelir.
Pakistan deyince aklıma; Ey vah! Keşmir gelir.
Pakistan deyince aklıma; Ah ah! Keşmir gelir.
Aklıma İstiklal savaşındaki yardım gelir.
Aklıma Müslüman kardeş ikinci yurdum gelir.
Pakistan deyince aklıma; İslamabat gelir.
Aklıma Lahor, Karaçi ve Haydarabat gelir.
Aklıma muson yağmuru, felaket, seller gelir.
Aklıma Hayber Geçidi’ndeki dik beller gelir.
Pakistan deyince aklıma; Ziya Ül Hak gelir.
Pakistan deyince aklıma; Çalışkan halk gelir.
Pakistan deyince aklıma; Dost, Müslüman gelir.
Pakistan deyince aklıma; Belücistan gelir.
Pakistan deyince aklıma; Cinnah, İkbal gelir.
Pakistan deyince aklıma; Genç istikbal gelir.
22.02.2007
-AŞKIN COĞRAFYASI“Mekândan Kalbe”
Tarık Torun
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Pamir Platosu'nda Pazarlık
Pamir platosu’nda bir Türk’le bir Çin’li pazarlık yapar.
Her ikisinin de zarar edeceğim diye ödü kopar.
Pazarlıktaki takasın konusu, yoğurt ile ipektir.
Asya’nın bu iki kahraman, cömert iki ferdinin gözü pektir.
Türk yoğurdunun Altayların çiçeği olduğunu söyler.
Hatta ikram eder, buyurun tadına bakın beyler,
Yoğurdumun tadına bakan, bir daha onu hiç unutmaz.
Bütün dünyada bilinir, hiçbir şey onun tadını tutmaz.
Hatta bütün dünya dillerine yoğurdumun adı girmiştir.
Onu tadanlar neşe alıp mutluluk moduna ermiştir.
Çinli bak dostum! Benim ipeğim tüm dünyaya yayılmıştır.
Bütün kıtalardaki gelinlik kızlar ona bayılmıştır.
İpek libası giyenlerin itibarını değiştirir.
Kişiyi yüceltip bambaşka ihtişamlı biri estirir.
Hatta benim ipeğim Asya’dan Avrupa’ya yol olmuştur.
Krallar, padişahlar, şahlar, sultanlar arayıp bulmuştur.
Lalenin anavatanında güzel bir pazarlık yaptılar.
Birisi yoğurdu diğeri de ipeği hemen kaptılar.
Pamir’de Amuderya’nın kaynağında ayran yapıp içtiler.
Dost olup, birbirlerine güven verip, huzuru seçtiler.
11.05.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Papatya Bakışlı Yar
Rahmeti ümit eden hüzünlü bir sonbahar
Gözleri bulut gibi papatya bakışlı yar
Meltemsi yanakları belki gülden yadigâr
Kaç bulut can bulurken ruh üfleyen o rüzgâr
Gözleri bulut gibi papatya bakışlı yar
Özlemin arzusuyla bir bahara uyanmak
Her günü sevda bilen seven için bahtiyar
Yürekler bir sevdanın ateşine dayanmak
Gönlü ufuktan derin papatya bakışlı yar
Her günü sevda bilen seven için bahtiyar
Hayalin sonsuzluğu gözlerinde uçarken
Mor dağlar engel değil düşüncen diyar diyar
Şafağın sarısıyla beyaz beyaz açarken
Göklerin mavisine papatya bakışlı yar
Mor dağlar engel değil düşüncen diyar diyar
Kelebek ömrü bile yaşamak için değer
Dirilişin özünde saklı olan o bahar
Sevginin müşfik eli onurla başı eğer
Bir bakışın aşkına papatya bakışlı yar
Dirilişin özünde saklı olan o bahar
Umudum papatyaysa bakışların sevdadır
Yedi de diyar gezsem bulunmazsın şehriyar
Belki beni yaşatan umudum da hülyadır
Sevdayı kavi eden papatya bakışlı yar
Yedi de diyar gezsem bulunmazsın şehriyar
25.08.2015
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Paye
Ona layık olmaktır şu dünyada gaye,
Bütün rütbeler sizin, kul olmak bana paye,
28.12.2006
ALİZELER
--Doğudan,Batıdan,Ortadoğu'dan-Tarık Torun
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Perde
Kulun daralıp da Allah'a yakın olduğu yerde,
Rahmeti gani olan, araya koyar mı ki, perde?
20.07.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Peşin Hüküm
Düşünceyi düşünce düşünürken vurdular
Düşünelim deyince işte orda durdular
Dilinden kelamını alınca kudurdular
Dilince konuşalım neden diye sordular
Düşünüp konuşmadan kara damga vurdular
...
29.04.2014
Tarık Torun
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Peygamber ve Çocuk
Kuşu ölen çocuğa taziyeye giderdi
Öyle bir peygamber ki insanlık bütün derdi
Gönlünü çocuklara hem açar hem severdi
“Çocukla çocuk olan, cennet kokusu” derdi
05.04.2014
Tarık Torun
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Piknik Böyle Olmalı
Etraf kekik kokuyor,zırvelerden bakmalı.
Kuytuya değil, daha yükseklere çıkmalı,
Mangalları hazırlayıp ateşi yakmalı,
Gönül gönüle verip miskinliği yıkmalı,
İşte piknik! Sağlıklı nefes alış arkadaş,
Geride insanlık ve dostluk kalış arkadaş,
Etler cızır cızır mangallarda kızarmalı,
Nazlı esen yelde çam dibine uzanmalı,
Piknik şu bu bahane dostluk kazanmalı,
İnsan yaşadığının önemini anmalı,
İşte piknik böyle olmalıdır arkadaş,
İnsan,neşe, huzur bulmalıdır arkadaş,
Çocuklar neşeyle zıplayıp,hoplamalı,
Mutlulukları bütün ormanı kaplamalı,
Fokur fokur semaverde çaylar kaynamalı,
Çayır çimen üstünde sevgiyle oynamalı,
İşte buna gerçek piknik derim arkadaş,
Dostluk olsun, soğan ekmek yerim arkadaş,
Ağaç dallarına salıncaklar kurulmalı,
Eser rüzgar uçurtmalar uçurulmalı,
Dere tepe demeyip çok gezip yorulmalı,
Piknik bitse bile dostlar aranıp sorulmalı,
Piknik bu amacına ulaşmalı arkadaş,
Bulaşıcı olupta bulaşmalı arkadaş,
26.06.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Piramit
Nice köle gözyaşı piramit firavuna,
En alt yoksul olana en üst ise Karun'a
Her firavuna Musa çıkar inanç turuna,
Hakkı batıl göstermek gider Nil'in zoruna
...
...
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Postulalı Soru
İdealin,ümidin,azmin,cesaretin yok postulalı soru musun?
Ey gafil! Yoksa mutfakla tuvalet arasına döşenmiş boru musun?
04.09.2007
Tarık TORUN
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
"Sana, Bana, Ona"
Tarık Torun
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Ragbeti Bol Bir Gece
Tefekkür ehli için İhsanı bol bir gece,
Rahmeti gani olan, merhameti en yüce,
Melekler arş üstünde döner huşu içinde,
Uyuma insanoğlu, her nimet var içinde,
Duanın nurdan eli uzanır gönüllere,
Bülbül Şaduman olur, ıtır verir güllere,
Gecenin eteğinden eller semaya kalkar,
Mağfiret deryasından nur üstün nurlar akar,
Arz sağanak sağanak, arınır tüm kirlerden,
Uhrevi düşünceler, beşeri fikirlerden,
Sevgi süsü hoşgörü gönüllerde mübarek
Çekinmeden istensin kabul olur her dilek,
Ufuklar perde perde açılı inci gibi açılır,
Hayatın serencamı inci mercan saçılır
Nil mavisi akşamın yanar içinde kandil,
Aşkla açan gönülde duaya dönerken dil,
Ufuk perdelerinde semada kandil yandı,
Manevi iklimlerde gönüller seni andı
Neşv-ü nema eylesin kelam kıyamda zahir
Bercesteler inlesin duadan mısra mahir,
İrfanı bol bir gece, ruhlara dolsun fikir,
Asude bir dilekçe dilden çağlayan zikir
Her arzunun durağı, dikilir yüce yüce
Uyuma insanoğlu rağbeti bol bir gece…
24.05.2012
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Rahmet Haritası
Onun yeri bellidir rahmet haritasında,
Tabi ki kenarında değil en ortasında,
28.12.2006
ALİZELER
--Doğudan.Batıdan.Ortadoğu'danTarık Torun
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Rengarenk
Kar beyazı beyazı
Alnımdaki bu yazı,
Şu benim sevgilimin
Pek yaman olur nazı,
Saç sarısı sarısı
Başıma da darısı
Benim güzel sevgilim
Sanki dünya yarısı
Yer karası karası
Yakın değil arası
Şu benim sevgilimin
Kalbimdedir yarası
Gök mavisi mavisi
Var mı senin gibisi
Benim güzel sevgilim
Çıkmaz kale çivisi
Gül pembesi pembesi
Çağır gelsin herkesi
Şu benim sevgilimin
Sanki ninnidir sesi
Kahverengi kahvesi
Nane kokar nefesi
Benim güzel sevgilim
Acaba kimin nesi
Çam yeşili yeşili
Mekânım gurbet ili
Şu benim sevgilimim
Şeker şerbettir dili
Nar allısı allısı
İri ayva dallısı
Benim güzel sevgilim
Sanki dünya ballısı
Benim dünyam rengârenk
Doğrular bana mihenk
Benim güzel sevgilim
Olur, ancak bana denk
15.05.1999
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Resmiyet
Sana söz getirenler senden de laf götürür
İte sırrın verirsen havlayarak bitirir
Yaygaralı derenin suları boş köpürür
Senli benli olursan seni küçük düşürür
Sırrını korumayan güvenini yitirir
Resmiyette kalırsan it ürür kervan yürür
Sana söz getirenler senden de laf götürür.
18.01.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Ruha Akseden Hitap
Geceler ağarınca ay döner semada mehtaba,
Bütün ilimler yüklenir Mevla’dan kutlu kitaba.
Vecde gelir tüm mahlûkat ruha akseden hitaba,
Alternatifler sunulur alakalı muhataba.
16.08.2008
Taha Tarık TORUN
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
NOT; Bütün İslam aleminin 'Berat Kandili'ni kutlar,tüm insanlığa mutluluk,barış ve
huzur getirmesini temenni ederim.
Tarık Torun
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Rüzgar Esmiyor
Ay mahzun semada akşamlar solgun
Güneş gamlı külleniyor sabahta
Kuşlar uçsa da kanatlar yorgun
Her şeyin anlamı yitik hayatta
Yıldızlar sararıp solmuş fezada
Vadiler ıssız dağlarsa dumanlı
Ayaklarım koşar gönlüm ezada
Benzim sararmış gözlerimse kanlı
Ormanlar ağaçsız ağaçlar dalsız
Denizler dalgalı ufuklar karanlık
Çiçekler kokmuyor arılar balsız
Âşıklar ümitsiz, aşklar biranlık
Dereler aksa da, sular coşmuyor
Bulutlar çıksa da, rüzgâr esmiyor
Ana kucak açsa da, evlat koşmuyor
Hedef görünse de, gözüm kesmiyor
27.01.2004
Tarık Torun
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Sabır
Sabreden olgun nefis zafere aşkla bakar
Sabrın ırmaklarından sonsuz şerbeti akar
Sabırsız her canlıysa canıyla canı yakar
Allah sabredenlerle her daim beraberdir
Hazreti Eyyüp gibi metanet ve rehberdir
Sabır ah diyarından gönülgaha seferdir
Acıyı yudum yudum içebilmenin adı
Bal şerbeti diyerek baldıran otu tadı
Mazlumun hançeresi çıkan sabır feryadı
Yiğitlik tahammülde sabır umut sanatı
Bir derviş metaneti iki dünya hayatı
Sabreden insanoğlu kazanır saltanatı
Sabır mücadeledir tüm kâinata karşı
Yele sabreden bulut rahmete boyar arşı
Sabrın dereleriyle söyler en güzel marşı
Belaya direnmektir çağa karşı dik duruş
Mukavemet bağıyla hayata keskin vuruş
Yürekte uçmak hissi ne iniş ne de yokuş
30.07.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Sadık Köpek Yavrusu
"Kadim dostum Bayram Acartürk'e"
Hava soğuk mu soğuk gece buzdan bir heykel
Sen sıcak yatağında hele sokağa bir gel
Tirim tirim titriyor üç beş köpek yavrusu
Unutma insanoğlu o da ana kuzusu
İnsaniyet namına bir parça ekmek ve su
Bunu versen onlara işte vicdan duygusu
En Sadık dostudur o dağdaki çobanların
Evcilleştirdi atan bekçisi hayvanların
Her canlının rızkını veren yüce Yaratan
Canlısı cansızıyla bir bütün olur vatan
Sadık köpek yavrusu seni görünce tanır
Ona yardım edersen şeytan bile utanır
Sokağın sakinleri ne de güzel bekliyor
O da bir canlı varlık korkup kalbi tekliyor
Gel verelim el ele sevelim hayvanları
Doğadaki dostumuz koruyalım canları
Sadık köpek yavrusu sana nasıl bakıyor?
Onun perişan hali yürekleri yakıyor
Kitmir'i bilmez misin? En sadık dostu insanın
Hayvanlar aç kalırken sızlamaz mı vicdanın?
Her hayvan bir dünyadır bakmasını bilene
Merhamet güzel şeydir gözyaşını silene
Sadık köpek yavrusu seni asla unutmaz
Büyüyüp korur seni yaban ellerde atmaz
Korur evin ve barkın hırsızdan ve düşmandan
Can sıkıntın giderir neşe katar zamandan
Savaşta ve barışta olur senin yanında
Sıkıldığın vakitte bakarsın her anında
Sadık köpek yavrusu oda bir canlı varlık
Canlı cansız birlikte var olsun hep insanlık
19.02.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyat & Coğrafya
Tarık Torun
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Sakın Ağlama Aşkım
Senden uzaklardayım, pare pare yüreğim.
Sakın ağlama gülüm, düşer burun direğim.
Gurbetin kalbindeyim, yaşlı yaşlı gözlerim.
Sakın ağlama canım, çokça seni özlerim.
Dağların ardındayım, bulut bulut izlerim.
Sakın ağlama aşkım, dertleri ben yüzlerim.
Garipler yurdundayım, kara kara kışlarım.
Sakın ağlama kuzum, sonra akar yaşlarım.
Okyanus ucundayım, derin derin akarım.
Sakın ağlama yavrum, mahzun mahzun bakarım.
Asya’nın içindeyim, deli deli gezerim.
Sakın ağlama balam, gözyaşından sezerim.
Senden uzaklardayım, hasret hasret yüreğim.
Sakın ağlama gözüm, gamsız hayat süreyim.
31.05.2008
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana,Bana,Ona'
Tarık Torun
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Sakın Unutma!
Dünya dönüyor olsada, vefayı sakın unutma!
Rahmete ermek içinde cefayı sakın unutma!
Sakın unutma! Seni dünyaya getiren atanı,
Sakın unutma! Uğruna şehit olunan vatanı,
Küçük görme, sakın unutma! Benliğini kendini,
Bak! Maziye sakın unutma! Gör müslüman fendini,
Rabbim isterse yer yerinden oynar, sakın unutma!
Kudurur deniz, volkan lavı kaynar,sakın unutma!
Sakın unutma! Her şeyin çaresi gizlidir sende,
Sakın unutma! Mükemmel yaradılış var bedende,
Güzel kardeşim, sakın unutma! İlahi buyruğu,
Kararı sen ver, sakın unutma! Olma it kuyruğu,
İyiliğin karşılığı Allah’tan, sakın unutma!
Her zaman sabahleyin erken kalkmayı, sakın unutma!
Sakın unutma! Aşk göz payı almak asla değildir.
Sakın unutma! Aşk ilahi iradeye meyildir.
İnsan ölümlü, sakın unutma! Bak Allah bakidir.
İnsan ölse de, sakın unutma! Aşk billah bakidir.
19.06.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Nana, Ona'
Tarık Torun
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Samsun'da Doğan Güneş
I
Karadeniz başkenti istiklale İlkadım
Bitek deltalar yurdu cennetten lezzet tadım
Canik Dağları önü karadan mavi deniz,
Yeşilin bin bir tonu ormanlardır gölgeniz
Kızılırmak boyları altın yaprak sevdalı
Gözlerin pirinç pirinç mümbit Bafra deltalı
Yeşilırmak boyları uzanır Çarşamba’ya
Yalıboyu konaklar serenat dizer aya
Samsun’da doğan güneş bir ufku aydınlatır
Sarar Anadolu’yu kâinatı çınlatır
II
Karadeniz bağrına uzanırken limanı
Gemiler sıra sıra büklüm büklüm dumanı
Alır her çeşit malı uzanır şehirlere
Denizin buseleri kaynaktır nehirlere
Uzayan yollar boyu şirin evler dizilmiş,
Gönül coğrafyasından haritası çizilmiş
Gemiler yol alırken mor ufkun ötesine
Kıyıdan el sallanır yolcunun sinesine
Samsun’da doğan güneş tarihi hatırlatır
Aydınlık Türkiye’de gözlerini parlatır
III
Ondokuz Mayıs’larda yeniden gençlik doğar
Yayılır tüm yurduma gökten istiklal yağar
Limana vuran mehtap yansırken yüreklere
Pırıltılı yakamoz ışıldar dileklere
Samsun’un sokakları açılır denizlere,
Yosun kokulu deniz koşarken genizlere
Bir Bandırma Vapuru kıyıya selam durur
“Ya İstiklal Ya Ölüm” Türkün yüreği vurur
Samsun’da doğan güneş suları kamaştırır
Yedi iklim dört köşe mor dağları aştırır
IV
Saathane Meydanı, uzun Çiftlik Caddesi,
Bir ninni edasında dalgaların hür sesi,
Geniş fuar alanı, insanların neşesi
Yıldız yıldız parlıyor Karadeniz köşesi
Toptepe’den bakarsan deniz inci mercandır
Tarih ve coğrafyayla Samsun cennet mekândır
Ilıman iklimiyle alem sana hayrandır
Coşkun ırmaklarıyla Samsun ruh heyecandır
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Samsun’da doğan güneş sevgiyi bulaştırır
Isıtır gönülleri dosta can ulaştırır
V
Atakumda plajlar, Havza’da kaplıcalar
Terme’de inci pirinç, Lâdik’te serin sular
Amazon kadınların yaşayan efsanesi
Ayvacık ve Asarcık şirin güzel ilçesi
Zengin yemek kültürü özellikle pidesi
Vaşak yurdu Kavak’ta yol boyu tren sesi
Şeftali bahçeleri, çiçek çiçek yaylası
Vatanına sevdalı insanların en hası
Samsun’da doğan güneş dalga dalga yayılır
Samsun'u gören gözler sevdalanıp bayılır
VI
Subasar Ormanları, Bafra'nın Kuş Cenneti
Akdağ spor merkezi Mevla vermiş nimeti
Uzakta gümüş pınar şeklindeki dalgalar
Sahil boyu sevdalar gelir seni oyalar
Tatlı tatlı eserken kalbe deniz meltemi
Gün denize batarken görmelisin o demi
Elbet bir gün gelecek beklediğin o gemi
Samsun bir farklı sevda her an korur gündemi
Samsun’da doğan güneş ülkemi aydınlatır
Gel hele bir Samsun'a tarih onu anlatır
21.09.2014
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
“Şiir Şiir Türkiye’m”
Tarık Torun
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Sana Bir Şiir Yazdım
Sana bir şiir yazdım teması sevgi olan,
Şiir kalpli sevgilim içine sevgi dolan,
Şiir bakan gözlerim yalan söylemez yalan,
Aşka çıkan üslupla gelip kapını çalan,
Engin muhtevasıyla içine seni alan,
Sana bir şiir yazdım teması sevgi olan,
Sevgiyi harmanlayıp sana bir şiir yazdım,
Yeşerdi kelimeler dillerdeki niyazdım,
Sana bir şiir yazdım aslını kalbe kaldım.
16.09.2013
Tarık Torun
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Sana Geldim
Senin gibi Sevgili bulamam,
İnan sevgilim sensiz olamam.
Beni diri tutan sevgin varken,
Bahar olmuş, yaz olmuş solamam.
Karlı dağları aştım da geldim.
Tüm dünyayı dolaştım da geldim.
Sevginle bütün âlemi gezdim.
İnan aşkım sensizlikten bezdim.
Senin uğrunda çok çile çekip,
Toprak misali nefsimi ezdim.
Kuş gibi sana uçtum da geldim.
Semaya kanat açtım da geldim.
Senden uzakta duramıyorum.
Ahvalin nasıl soramıyorum.
İnan sevgilim ayrı kalınca,
Hayalin bile kuramıyorum.
Füze gibi fırlayıp ta geldim.
Tüm derdimi sırlayıp da geldim.
Hasret ölümse de kavuşmak hoş,
İnan sevgilim sensiz dünya boş,
Bütün benliğimi sana açtım,
Durma güzelim kollarıma koş.
Mesafeleri geçtim de geldim.
Sevgilim seni seçtim de geldim.
31.03.1998
Tarık Torun
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Sana Harcadığım Zamana Yazık
Sabahsız geceler, ümit ekseni,
Sana şiir olan figana yazık,
Doğacak şafakla, beklerdim seni,
Sana harcadığım zamana yazık,
Coşan çayın sesi benim feryadım,
İki ileriye üç geri adım,
Çilleler yumağı sanki muradım,
Dilimde çağlayan şivana yazık,
Vefa bir semt midir sadakat nerde?
Ümit ışığına çekersin perde,
Labirent yurdunda bu kara yerde,
Baharı görmeden hazana yazık,
Denizler gözyaşım ormanlar ahım,
Kırılınca kalbim kalmaz iflahım,
Zindanım içimde çeşm-i siyahım,
Gözlerimden çıkan zişana yazık,
Nedamet kapında gezer mi Leyla?
Çığlık çığlık rüzgâr, vardı vaveyla,
Poyrazın ahiyle ağlar mı yayla?
Gönül bağımdaki dumana yazık,
Gözyaşı ırmağı hayat deryası,
Kaderin cilvesi yalan dünyası,
Ümitsiz ümidim bitmez hülyası,
Sana harcadığım zaman yazık.
18.05.2011
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sana Selam Getirdim
“Halepli Bana’dan Cumhurbaşkanına”
Sana selam getirdim Halepli çocuklardan
Mazlumlar diyarından şirin yavrucuklardan
Sana selam getirdim Halepli analardan
Seni canından seven her çocuk Bana’lardan
Sana selam getirdim Halepli şehitlerden
Namus için savaşan kahraman yiğitlerden
Sana selam getirdim gül yüzlü ninelerden
Asırların tortusu çekilen çilelerden
Sana selam getirdim ey sevgili Başkan’ım
Mazlumların vicdanı sana kurban bu canım
Sana selam getirdim Halepli çocuklardan
Halep çarşılarında inci ve boncuklardan
Sana selam getirdim al ipekten çöllerden
Sevdayı gergef gergef işleyen o dillerden
Sana selam getirdim gözyaşı ırmağından
Canla yazılan destan dualı dudağından
Sana selam getirdim cesur Türkmen dağından
Allah şahit olsun ki nurdan tekbir çağından
Sana selam getirdim Halepli bahçelerden
Seni çok seven kardeş gül yüzlü çehrelerden
22.12.2016
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Sana Selam Söyledi
Gördüm arkadaşını
Akıttı gözyaşını
Ağartmış saç başını
Biraz beni eğledi
Sana selam söyledi
Seni bana da sordu
Boşa hayaller kurdu
Her kelime de durdu
Neler etti neyledi
Sana selam söyledi
Biraz boynunu büktü
Ah! Etti yere çöktü
Geçmiş güne yaş döktü
Sana neler eyledi
Sana selam söyledi
Gözleri buğulandı
Sözleri duygulandı
Hemen maziyi andı
Sana dua eyledi
Sana selam söyledi
Utanarak ağladı
Ah! Kadere bağladı
Yüreğini dağladı
Neler neler neyledi
Sana selam söyledi
20.09.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Sanal Aşık
Nil’de suyun üstünde görünce mat resmini,
Resmine âşık oldu, suya saldı cismini,
Hayallerle yüzerken, ağzı açık timsahın,
Midesine yazdırdı sanal aşık ismini,
05.04.2009
Tarık TORUN
AY AKAR ÂŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından, Yerüstünden'
Tarık Torun
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Saray Yolu Aksaray
Şehr-i Süleha olmuş, yolların kavşağında,
Muhteşem coğrafyanın, adı Hasan Dağı’nda,
Yolların bir ip gibi, düğümlendiği kavşak,
Medeniyetler harcı, nesiller boyu kuşak,
Sırrı içinde saklı, höyüklerin diyarı,
Han, hamam, cami, saray, tarihin yadigârı,
Yüzyılların gizemi, yayılmış ovalara
Bozkırın zarafeti, rayiha havalara,
Tarihi İpek Yolu, nefes alır hanlarda,
Saray yolu Aksaray, yaşarken zamanlarda,
Göklere doğru nazar, Kızıl Eğri Minare,
Kızıl renkli tuğlalar, yapışmış pare pare,
Gözü yaşlı Melendiz, kıvrım kıvrım biçare,
Aksaray Ovası’ndan visal olur mu yâre?
Ulu Cami uhrevi, taşa vurulan sanat,
Öteler ötesine, açılan mistik hayat,
Ervah Kabristanlığı, nice canlar sarayı,
Somuncu Baba mukim, idrak ederfezayı,
Yusuf Hakiki Baba, gönül erbabı sultan,
Saray yolu Aksaray vatan içinde vatan,
Zinciriye Medrese, ilim yuvası saray,
Celalettin Aksaray, yurda doğan dolunay,
Kanlı Pelit ağıtı, neler anlatır neler,
Pir Ali Sultan ilham, arınırken sineler,
Salkımlar daldan dala, Laleli üzüm bağı,
Koyun kuzu meleşir, kekik kokulu yağı,
Taşpınar halıları, serilmiş yollarına,
Taşa işlenen sanat, Mevla’dan kullarına,
Ağzıkarahan meşhur, Sultanhanı ihtişam,
Saray yolu Aksaray, ufka yansırken yaşam,
Fi tarihte mazlumlar zulümattan saklanmış
Melendiz’in suyuyla, yıkanarak aklanmış,
Ey Ihlara Vadisi! Taşa işlenen inanç,
Yeraltına kazılan Derinkuyu bir kazanç,
Volkanik coğrafyanın, arza yansımış hali,
İnsanoğlunun azmi, bakın taşta misali,
İrem bağı kurulmuş, volkanik topraklara,
Rüzgârın salıntısı, yansımış başaklara,
İlkbahar rüzgârıyla, Kırkikindi ıslaktı,
Saray yolu Aksaray, bizi de aşkın yaktı.
Ağaçören Tümülüs, Peçeneközü sakin,
Platolar üstüne, tuzlu toprak velakin,
Eskil’in sazlıkları, yaban ördek yatağı,
Tuz Gölü yakınında, prehistorik çağı,
Bol ürün Yeşilova, Ortaköy ve Gülağaç,
Hallac-ı Mansur aşkı, insanoğlu gönlün aç,
Ihlara’nın kapısı, Kapadokya güzeli,
Güzelyurt’ta ihtişam, inançlarla bezeli,
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Ortaköy ufukları Yunus’a gönül veren,
Saray yolu Aksaray, gönüle gönül seren,
Sarıyahşi ilçesi, Hirfanlı kenarında,
Bozkırın çiçekleri, muhteşem baharında,
Melendiz’in suları, Mamasin’de durulmuş,
Uluırmakşehire, Taşköprü’yle kurulmuş,
Tuz Gölü’nün kenarı Aksaray’la sarılmış,
Volkanik araziler, o sevdayla yarılmış,
Kılıç Arslan yürekli, edep hayâ erkânı,
Genç Osman Asaleti, özündedir irfanı,
Anadolu yansımış, merhametli vicdanı,
Saray yolu Aksaray, insan onun hayranı,
Anadolu bağrında, asaletli cevheri,
Kara bakışlı dağlar, Ihlara mücevheri,
Sultanların sarayı eser sevdanın yeli,
Al yanaklı güzeller, halaya kalkar eli,
Rengârenk kuşamında, papatyadan küpeli,
Arazı sandığın yer, şühedayla tepeli,
Yaklaş biraz güzelim, gurbet ilden gel beri,
Aksaraysaray yolu, sarayların cevheri,
28.04.2011/AKSARAY
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Eğitimci-Şair-Yazar
MEB/EARGED
Tarık Torun
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Sarı Saçlı Kız
Sarı saçlı kız, sanki mücevherdi.
Seven kalbiyle eşsiz cevherdi.
Onu görünce neşem geri geldi.
Çünkü ruhuma meltemce eserdi.
Sarı saçlı ela gözlü kız geldi.
Gözüme bakınca halimi bildi.
Etrafındakileri mutlu edip,
Sanki coşup, taşan sevgiye seldi.
Sarı saçını rüzgâra bıraktı.
Derde, kedere, eleme ıraktı.
Ruhsuz yatanları da uyandırıp,
Yanmaz sanılan aşk odumu yaktı.
Sarı saçların durmadan sallansın.
Giyin de süslen de âlem allansın.
Gel bizim meclise bir nutuk at da,
Şeker şerbet olup diller ballansın.
Sarı saçların Mevla’mın hikmeti,
Hüsnün hayran bırakacak milleti.
Hanımefendiliğin, zarafetin,
Kalbimizde uyandırır hürmeti.
05.04.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Sarı Şafak Sarardı
Sarı şafak sarardı sen hala uyuyorsun
Nehir denize vardı sen gölge boyuyorsun
Gökler şahit olsun ki barışa zeytin dalı
Şatafat dışta değil kalpte açan güldalı
Şafak yolcularına gündüzler ne de yakın
Ayaklarda değil ki yürekte başlar akın
Rahmetin nur damlası güneşe ivme verir
Umut cüssede değil cesaretle devirir
Yürekte başlar akın sarı şafak uyansın
Öteler ötesine sonsuz mesaj dayansın
Bedir yürekli canlar çağa ferman okunsun
Bir Mekke sabahıyla barış hükmü dokunsun
Sarı şafak ilerde mor dağlara inerde
Uyan artık ey insan! Göklerden kalktı perde
Diriliş ordusuyla aşk şerbeti içerde
Uyan artık ey zaman! Sarı şafak ilerde
Hiç geride kalır mı şuurlu olan insan?
Güç alır imanından en önde ve aksiyon
Yanlız kaldığın anda sarı şafak sarardı
Gün uzandı dağarlara sarı şafak sarardı
18.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Sarışın Son Sevdaydı
Tabiat titreşimde sarışın son sevdaydı
Yerle gök birleşimde hüzünlü bir aydaydı
Sarı sarı yapraklar dökülüyor önüme
Zaman akıp gidiyor gücüm yetmez dünüme
Kader kemendi atmış çözülmeyen düğüme
Yıldızlar akar gider kudretim yok göğüme
Rüzgâr serin esiyor bulut iner yüzüme
İçlenirim kendimce nemler dolar gözüme
Hüzün şafaklarıyla bir hoş olur bakışım
Kararır kara bahtım erkence kara kışım
Kendi kendime sorar akıp giden zamana
Dağları karlı olan duman çöken ormana
Güne hükmüm geçmiyor geceye ise heyhat!
Derdi büyük olanlar derdinden olmaz rahat
Zamansız gelen gölge ayaklarımda durur
Gözlerimden akan yaş yanaklarımda kurur
Gürleyen şen yürekler neden keskin bakmıyor?
Gülşene dönen kırlar neden çiçek takmıyor?
Tabiat sanki yasta sarışın son sevdaydı
Uyuşukluk içinde uykulara adaydı
18.11.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Sel
Bir farklı akış oldu, su akmaz derelerden,
Yer oynadı taşlarla, yuvarlak kürelerden,
Gökler kara renk aldı, yağış yüklü buluttan,
Yerler divane oldu, uzak kaldı umuttan,
İnsan ne aciz canlı, telaş handikabında,
Dağlar bile oynardı, basınçtan su kabında,
Ejderha ateş başlı, kesilmiş kuru dağlar,
Nuhsuz bu tufanlarda, ademoğlu da ağlar,
Coşmuş deli ırmakla, açılmış kara kollar,
Dev cüssesi altında, kapanmış şose yollar,
Rahmet getiren tekne, su almış felaketten,
Bolluk akıtan derya, azalmış bereketten,
Kullar çaresiz kaldı, akan sel gibi yaştan,
Alt üst olunan dünya, kurulsun yeni baştan,
Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
26.09.2009/ ANKARA
Tarık Torun
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Selahaddin Eyyubi Havalimanı Hakkari Yüksekova
Kim derdi ki dağlara çelik kanat inecek
Akan kan ve gözyaşı, kardeşlikte dinecek
Selahaddin Eyyubi! Bu ne güzel bir isim
Türkiye’m çağ atlıyor, uyumasın bir kesim
Hakkâri Dağları’ndan uçarak geçeceğiz
Şemdinli ballarıyla, Zap Suyu içeceğiz
Doğu Batı birleşip, el ele uçacağız
Gönül gönüle verip, kardeşlik açacağız
İstikbal artık senin ey bu yurdun insanı!
Gökler kanat altında geldi, uçmak zamanı
Ters lalenin diyarı artık çok daha yakın
Mavi gökler üstünden o dağlara bir bakın
Sümbül, nergis gül ile bir açın gülümseme
İhtişamlı coğrafya alıp taksam sineme
Doğu-Batı kalmadı birleşti bütün yollar
Cilo Dağları altta onun üstünde kullar
Gurbetteki insanın hasretine bir vuslat
Selahaddin Eyyubi adını göğe anlat
Ey bu yurdun insanı tefrika yoktur bize
Mesafeler kısalsın semalar gelsin dize
İnşallah değişecek bu bölgenin kaderi
Göçe bir çare olup dindirecek kederi
Barışın göklerine uçacak her bir uçak
Ümidin meyveleri açılıp kucak kucak
Çelik kanatlı kuşlar göklerin güzelleri
Hakkâri semaları umut yüklü elleri
Ufuk ötesi sevdan aşsın dağlar ardını
Yeter ki sen dua et Allah’tan muradını
Ey bu yurdun insanı! Üzülmek yoktur sana
Kentler artık birleşsin her şey feda vatana

Biz kardeşiz ezelden her şey insanlar için
O dağların suyundan kana kana bir için
Bu ülke hepimizin kardeşçe yaşanmalı
Aşk ateşi yakıp da sevdasıyla yanmalı
Zap vadisi boyunca şöyle bir uzanmalı
Vatan aşkı imandan dirilip uyanmalı
Selahaddin Eyyubi birlik ve beraberlik
Bu muhteşem eserle etsin bize rehberlik
İstikbal artık senin ey bu yurdun insanı!
Gökler kanat altında geldi, uçmak zamanı
26.05.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya Öğretmeni
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Tarık Torun
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Selam
Selam,
Selam,
Selam,
Selam,

öğretmene öğrenciye,
yakut, mercan inciye,
Hacı Bektaşi Veli’ye,
âşıklara, deliye,

Selam,
Selam,
Selam,
Selam,

ağaran tanyerine,
sıcağına, serine,
dünyaya, güneşe, aya,
kıvrım kıvrım akan çaya,

Selam,
Selam,
Selam,
Selam,

mecnunlu ıssız çöle,
seksen bir güzel ile
ılık yağan yağmura,
mayası temiz hamura,

Selam,
Selam,
Selam,
Selam,

ihtiyarına, gencine,
periye, meleğe, cine,
güzel yurduma,
Mehmetçiğe orduma,

Selam,
Selam,
Selam,
Selam,

vadilere, bayıra,
yemyeşil olan çayıra,
nöbet tutan askere,
komutanına, ere,

Selam,
Selam,
Selam,
Selam,

Yunus’a, Mevlana’ya,
kucak açan anaya,
güzel şirin vatana,
şehit düşüp yatana,

Selam,
Selam,
Selam,
Selam,

pırıl pırıl yıldıza,
erkeğine, genç kıza,
yeşil kalan yaprağa,
bizi alacak toprağa,

Selam,
Selam,
Selam,
Selam,

dağa taşa her kuşa,
düze inişe yokuşa,
dünyanın tüm ferdine,
kahramanına merdine,

Selam,
Selam,
Selam,
Selam,

uzayan giden yollara,
doğru yoldaki kullara,
kâinatın sahibine,
anana, babana, abine,

Selam, o yüce insana,
Selam, Ali, Veli, İhsan’a,
Selam, selam, selam, selam, selam.
Bundan başka söylenen boş kelâm.
07.10.2006(ALİZELER, Doğudan, Batıdan, Ortadoğu’dan)
Tarık Torun
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Selam Sana Ey Sultan!
Selam sana, selam sana ey sultan!
Bıraktın bize cennet gibi vatan
Selam sana Alâeddin Keykubat
Güzelim Alanya’yı ettin abat
Selam sana Gıyaseddin Keyhüsrev
Düşmanın karşısında olurdun dev,
Selam sana ey sultan kılıç Arslan,
Bıraktın bize cennet gibi vatan
Selam sana ey sultan Melik şah,
Sizleri anlamayanlara ey vah,
Selam sana sultan Mesut şah
Sizleri anlamayanlara ah!
Selam sana gönüllerin sultanı
Selam sana kılıçların aslanı,
Selam sana sultanların sultanı
Bıraktınız bize bu vatanı
Selam sana sultanım Mevlana
Ününüz yayıldı tüm vatana
Selam sana ey hazreti Mevlana,
Dünyaya kucak açtın, oldun ana
16.12.2006
-ALİZELER(Doğudan, Batıdan, Ortadoğu’dan) Tarık Torun
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Sen Dilersen
Sen dilersen; Dağlar yürür yerinden,
Sen dilersen; Kul düşünür derinden,
Sen dilersen: Sabahın seherinden,
Sen dilersen; Rüzgâr eser serinden,
Sen dilersen; Güller açar yüzümde,
Sen dilersen; Aşk dolanır özümde,
Sen dilersen; Bahar olur güzümde,
Sen dilersen; Kul yücelir gözümde,
Sen dilersen; Ölülere can gelir.
Sen dilersen; Kalpsize iman gelir.
Sen dilersen; Ovaya duman gelir.
Sen dilersen; Dertliye derman gelir.
Sen dilersen; Volkanlar coşup taşar.
Sen dilersen; Deryada balık oynar.
Sen dilersen; Sular tersine akar.
Sen dilersen; Gök gürler, şimşek çakar.
Sen dilersen; Yerden nebatat biter.
Sen dilersen; Coşar hayvanat öter.
Sen dilersen; Rahmetin bize yeter.
Sen dilersen; Kalmaz âlemde keder.
Sen dilersen; Sabah olur, tan atar.
Sen dilersen; Kurt kuzuyla da yatar.
Sen dilersen; Gökten rahmetler yağar.
Sen dilersen; O rahmet zulmü boğar.
Sen dilersen; Âşıklar aşka düşer.
Sen dilersen; Yanıp yanıp ta pişer.
Sen dilersen; Kalır mı dünyada şer?
Sen dilersen; Aşkına yanar beşer.
Sen dilersen; Benim güzel Allah’ım!
Sen dilesen; Kurtuluşum, ilahım,
08.03.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
“Mekândan Kalbe”
Tarık Torun
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Sen Gelmedin Güzelim
Altın sarısı akşam bakışlarında bırak,
Gümüşlü sabahlara geceler ondan ırak
Hep beraber dağlara sevda sevda haykırak
Sen gelmedin güzelim içimi aldı firak
Mor dağların gözleri şafaklarla uyandı
Seni düşünmek için dilim adını andı
Anmak ne kelime ki bir katre alev yandı
Sen gelmedin güzelim gölgem göğe uzandı,
Yıldızı mavi sema gözüme sürmelendi
Karanlıklar ürperdi ışık ışık elendi
Sen gelmedin güzelim hasret bana bilendi,
Bir yakamoz arası mehtapta mı uykular?
Dudağıma sunulmuş içten gelen duygular
Sen gelmedin güzelim körfezde dalgın sular
Gözyaşı sarmalında bir çisenti hareket
Sen gelmedin güzelim bulutlar demet demet
Hasretin beklentisi sunsam sana hicranın
Sen gelmedin güzelim nerde kaldı vicdanın?
24.02.2014
Tarık Torun
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Sen Gidersen
Ah sen gidersen gidersen,
Yaşarım mı sandın canım
Ah sen gidersen gidersen
Coşarım mı sandın canım
Ah sen gidersen gidersen,
Koşarım mı sandın canım
Ah sen gidersen gidersen,
Başarım mı sandın canım
Ah sen gidersen gidersen,
Uçarım mı sandın canım
Ah sen gidersen gidersen
Kaçarım mı sandın canım
Ah sen gidersen gidersen,
Yaşarım mı sandın canım
Ah sen gidersen gidersen,
Şaşarım mı sandın canım
18.06.1996
Tarık Torun
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Sen Gittin Gideli Anne
Geceler afakan salar özüme,
Sen gittin gideli dardayım anne!
Uyku diyarında ateş közüme,
Sen gittin gideli nardayım anne!
Nehirler kaynar kara gözüme,
Bulutlar mekânı yağış yüzüme,
Ahu zar içinde hicran sözüme,
Sen gittin gideli zordayım anne!
Sen yoksan çare yok içten sızıma,
Eller bir hoş bakar kara yazıma,
Kimse aldırmaz ki işve nazıma,
Sen gittin gideli hardayım anne!
Aks-i seda gelmez ah feryadıma,
Yetimlik yazılmış benim adıma,
Gözyaşım dökülür sensiz yâdıma,
Sen gittin gideli kordayım anne!
Sensizlik giriyor firak kanıma,
Ayrılık özlemi, azap canıma,
Bir gün olup gelsen şöyle yanıma,
Sen gittin gideli burdayım anne!
12.07.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Sen Gülünce
Sen gülünce: güller açar.
Sen gülünce: kuşlar uçar.
Sen gülünce: neşe gelir.
Sen gülünce: âlem bilir.
Sen gülünce: güneş doğar.
Sen gülünce: rahmet yağar.
Sen gülünce: dünya döner.
Sen gülünce: ateş söner.
Sen gülünce: sular akar.
Sen gülünce: herkes bakar.
Sen gülünce: derya taşar.
Sen gülünce: canlı yaşar.
Sen gülünce: güller biter.
Sen gülünce: bülbül öter.
Sen gülünce: kanım kaynar.
Sen gülünce: ruhum oynar.
04.05.2003
Tarık Torun
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Sen Gülünce Çocuğum
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Gözlerim neşe saçar.
Gülşende güller açar.
Bülbüller sana uçar.
Sen gülünce çocuğum,
Sen bilince çocuğum,
Dağlar çiçeğe durur.
Gülde çamaşır kurur.
Kalbim göklere vurur.
Sen gülünce çocuğum,
Sen dilince çocuğum,
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Güneş aya göz kırpar.
Kuşlar kanadın çırpar.
Kalbim aşkınla çarpar.
Sen gülünce çocuğum,
Sen gelince çocuğum,
Dünya aşkına döner.
Ümide yanar fener.
Bütün dertlerim söner.
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src='http://img380.imageshack.us/img380/6946/cocukeliyleoy4.jpg' border='0'
alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img380/cocukeliyleoy4.jpg/1/'><img
src='http://img380.imageshack.us/img380/cocukeliyleoy4.jpg/1/w300.png'
border='0'></a>
Sen gülünce çocuğum,
Sen gönlünce çocuğum,
Mutluluk senden akar.
Başıma sevgi takar.
Gözlerim sana bakar.
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Sen gülünce çocuğum,
Sen bilince çocuğum,
<a href='http://imageshack.us'><img
src='http://img380.imageshack.us/img380/1293/cocuklarrh7.jpg' border='0'
alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/><a
href='http://g.imageshack.us/img380/cocuklarrh7.jpg/1/'><img
src='http://img380.imageshack.us/img380/cocuklarrh7.jpg/1/w800.png'
border='0'></a>
21.10.2008
Taha Tarık TORUN
AY AKAR ÂŞIKLARIN AŞKINA
“Yeraltından, Yerüstünden”
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sen Muhtar Olursun
Hak yolunda gider hakkı tutarsan
Sen muhtar olursun güzel kardeşim!
Halka yakın olup onu sararsan
Sen muhtar olursun bir gül kardeşim!
Herkesin her derdi senin derdinse
Özü sözü dürüst doğru dedinse
Seni gören sevgi saygı edinse
Sen muhtar olursun bir gel kardeşim!
Hazreti Ömer'in duygusu sende
Adalet gözetip hikmetler tende
Ruhun sevgi dolu izi bedende
Sen muhtar olursun sen bil kardeşim!
Gariplerin dostu fakirin yurdu
Allah'ın Resulu böyle buyurdu
Sevgi saygı hürmet kalplere kurdu
Sen muhtar olursun özel kardeşim!
Amaç halka hizmet Hakk'a hizmettir
İnsanları sevmek büyük nimettir
Bu yurdun insanı kahraman merttir
Sen muhtar olursun güzel kardeşim!
Tarık Torun
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Sen Olsaydın Baba!
<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font color='blue'>
<font size=+2>
'Babamın hatırasına hürmeten,bütün babalara'
Sen gittin gideli hardayım baba!
Gece-gündüz ahu-zardayım baba!
Ateş ne kelime nardayım baba!
Boynum bükülmezdi, olsaydın baba!
Yaşım dökülmezdi, olsaydın baba!
Varlığın ne büyük nimetmiş baba!
Bu kadar yaşamak kısmetmiş baba!
Ayrılığın demet demetmiş baba!
Ayrılık yıkmazdı olsaydın baba!
İflahım çıkmazdı olsaydın baba!
Gelinmez yerdesin biliyorum baba!
Kaderle yaşımı siliyorum baba!
Yaratandan rahmet diliyorum baba!
Perişan olmazdım, olsaydın baba!
Hasretle dolmazdım, olsaydın baba!
Günler geçse özlem azalmaz baba!
Yüzüm gülse gönlüm haz almaz baba!
Kışlarımı bahar yaz almaz baba!
Kışım yaz olurdu, olsaydın baba!
Gönlüm haz olurdu olsaydın baba!
Teselli kaynağım imanım, baba!
Özleminle geçer zamanım baba!
Bir gün buluşmayı umanım baba!
Ah! Neler ederdik, olsaydın baba!
El ele giderdik, olsaydın baba!
15.06.2008
AY AKAR AŞIKLARIN AŞKINA
'Yeraltından, Yerüstünden'
Tarık Torun
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Sen Ona Bak
Leyla kara kuru çöl kızı dostlar,
Saldı mı Kays’ı çöle sen ona bak.
Bağlarda yetişen dikenli otlar,
Saldı mı bülbül güle sen ona bak.
Sıra sıra ormanlı kara dağlar,
Saldı mı gurbet ele sen ona bak.
Kıvrım kıvrım akıp ırmaklar çağlar,
Saldı mı bizi sele sen ona bak.
Ilgıt ılgıt eser sılada rüzgâr,
Saldı mı karayele sen ona bak.
Aklına gelince kara gözlü yar,
Saldı mı yaşın göle sen ona bak.
Dağlar taşlar oynar el ele verir.
Saldı mı zelzele sen ona bak.
Derya deniz kükrer dil dile verir.
Saldı mı bir velvele sen ona bak.
O aşkı sen basit sanma güzelim.
Saldı mı bize çile sen ona bak.
Sakın aldanıp da yanma güzelim.
Saldı mı tutsak köle sen ona bak.
04.10.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Sen Ölmedin Şehidim
Nur üstüne nur yağar şehir karanlık boğar
Sen ölmedin şehidim güneş yeniden doğar
Gökler sana ağlıyor gönül rahmet çağlıyor
Anadolu bağrında şehit yürek bağlıyor
Bu dava kutlu dava cennetle mutlu dava
Cennetin yıldızları halden umutlu dava
Ey yüceler yücesi şehit halin hecesi
En ulvi makamların nurlanmış neticesi
Yiğitlerin ahtında yücelik var bahtında
Peygamberin komşusu şehit olur tahtında
Şehit nurla yıkandı yandı yürekler yandı
Tevazu makamında tüm melekler utandı
Yeniden bir diriliş farklı âleme giriş
Sen ölmedim şehidim inanç, amel ve biliş
12.11.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Sen Özlenen Baharsın Leylek
Sen özlenen baharsın kanatlanıp gelerek
Göklerde duman duman eski yurdu bilerek
Ne dağlar ne ovalar aşarak geldin Leylek
Baharın beklentisi ümitlerinde dilek
Baharın kızı leylek el salladı çocuğa
Çiçeklendi dalları dönünce tomurcuğa
Bir umut ışıltısı ayağın havasında
Leyleğin zarafeti parlarken gagasında
Leyleği havada gör bulur hava akımı
Yerdekiler seçemez siyah veya akımı
Mavi iklim elinden uçarak gelen leylek
Gözlerinde bir melek kanatları kelebek
Tünerken bir bacaya lak lakı uzun tutar
Ne bulursa havada yerde solucan yutar
Mehtapta leylek aksi vururken sığ sulara
Minare yuvasında o dalar uykulara
Sen özlenen baharsın göçersin sonbaharla
Yine bir ilkbaharda gelirsin jet rüzgârla
14.04.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarık Torun
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Sen Sen Sen
Hayalim ümidim oldun
Sevginle özüme doldun
Beni yaktın, yıktın, yoldun
Sen sen sen sen o güzel sen
Ben ben ben ben o güzel ben
Kara kışım ayazımsın
Sen benim bitmez yazımsın
Haykıracak avazımsın
Sen sen sen sen o güzel sen
Ben ben ben ben o güzel ben
Sen beni perişan ettin
Devasız dertlere yittin
Yüzüme bakmayıp gittin
Sen sen sen sen o güzel sen
Ben ben ben ben o güzel ben
Asla senden vazgeçemem
Senden başkasını seçemem
Candan geçer senden geçemem
Sen sen sen sen o güzel sen
Ben ben ben ben o güzel ben
03.11.1997
Tarık Torun
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Sen Uyurken Güzelim
Şarkın ufuklarından, güneşler doğuyordu,
Sabahı olan gece güneş işaretiyle,
Karanlık vicdanlarda zulmeti boğuyordu,
Özlemin ince hattı sabır maharetiyle,
Vuslatın endeksinde yürekler soğuyordu,
Sen uyurken güzelim, güneşler doğuyordu.
Şimalin sitaresi gönül uyanıyordu,
Dolunay geceleri, umut serinliğiyle,
Karanfil kokan sabah, adını anıyordu,
Nura açılan kapı işrak derinliğiyle,
Nurdan sürmeler çekip, semavat yanıyordu,
Sen uyurken güzelim, gönül uyanıyordu.
İstikbalin bestesi, hikmetler çalıyordu,
Paradokslar üstünde, ışık huzmeleriyle,
Billurdan damlalara muhabbet salıyordu,
Mefkûrenin ulvisi, yürek süzmeleriyle,
Mahiyet boyutuna fikirler salıyordu,
Sen uyurken güzelim, hikmetler çalıyordu.
Asudeli baharda gül seni tanıyordu,
Aşk dağları kuşatır, şeydanın figanıyla,
Karabulut üstünde, rahmet dolanıyordu,
Hicranın iğneleri beslenirken kanıyla,
Güllerin kırmızısı şafakta kanıyordu,
Sen uyurken güzelim, gül seni tanıyordu.
Edep erkân bağında akıl utanıyordu,
Yürek komplikasyonu, ateşten özleriyle,
Bir hayalin izini aşk ehli sanıyordu,
Kalbin darağacında, idamlık gözleriyle,
Şahadet şerbetine aşkını banıyordu,
Sen uyurken güzelim, akıl utanıyordu,
Gönül asumanında, yıldızlar atıyordu,
Gecesi olan sabah, kamerin mehtabıyla,
Uyanan gönülleri, Bedir kuşatıyordu,
Diriliş ordusunun ruhlara hitabıyla,
Fikir iklimlerine, sentezler katıyordu,
Sen uyurken güzelim yıldızlar atıyordu.
29.07.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Seni Andım Ay Babam!
Tutardın ellerimden gezerdik diyar diyar
Sen olurdun yıldırım bense ardında rüzgâr
Yağardın ümitlerle açmak için Nevbahar
Hayata tutunmaksa senden bana yadigâr
Hayatın yollarında seni andım ay babam!
Seni bulamayınca içten yandım ay babam!
Şimdi uzaklardasın ben de sana koşarım
Her gün sana gelmeye nice yollar aşarım
Takdiri ilahiyle işte böyle yaşarım
Budur kader çizgisi bilmeyene şaşarım
İlahi hikmetlerle seni andım ay babam!
Sabır terazisine ben inandım ay babam!
Yaşarken anlamadım bir dağ idin arkamda
İlk öğrendiğim şeyler senden idi yaşamda
Seni anladığımda her dert ile her gamda
Güneş ufka batarken her bakışın akşamda
Bir nostalji miktarı seni andım ay babam!
Geçmişin izleriyle içten yandım ay babam!
06.07.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Seni Bana Tarif Et
Gözleri şehla güzel Yaratanda letafet
Gülüşünde sonbahar bakışında marifet
Beni sende görerek seni bana tarif et
Ne sen ben ne de özel Mevla’dansa her hikmet
Aşka açılan kapı gözlerindeki kudret
Hayâ iklimlerinde kula tahsis o iffet
Uzağı yakın kılıp gel gözlerimde seyret
Ufuklara uzanıp ferman kıl bana emret
Sevdanın yollarında gözleri şehla afet
Beni sende görerek seni bana tarif et
13.10.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Seni Düşünüyorum
Ay gecenin koynunda gözlerim badem badem,
Seni düşünüyorum şiir olur ifadem,
Kara gökler altında ışık olur seccadem,
Seni düşünüyorum gözümün nuru her dem,
Tarık Torun
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Seni Düşünüyorum Aşkım
Hasretin ulaşmadan turna saldım ovaya
Sana ulaşsın diye dua ettim ovaya
Umut mavi kuş olsa kanatları engine
Sevda katmanlarıyla gökkuşağı rengine
Düşlerin ortasından masalsı bir edayla
Seni düşünüyorum ışıklı bir sevdayla
Defne yapraklarında ışıldayan güneşler
Şafak ardına kaçan zihnimde seni düşler
Yeşeren bozkırlarda nehir avuçlarında
Seni hissetmez miyim nemli göz uçlarında?
Güneş gibi gülerek bulutlar arasında
Deni düşünüyorum sahranın tenhasında
Dalarım uzaklara güneşler ulaşmadan
Ucu yok ortası yok kederler bulaşmadan
Seni gönülde bulup kapadım gözlerimi
Göveren ellerimle tuttum gündüzlerimi
Zamana yemin ettim sabahın tanlığında
Seni düşünüyorum gece karanlığında
01.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Seni Havale Ettim
Seni havale ettim; hâkimlerin hâkimine,
Seni havale ettim; hekimlerin hekimine,
Seni havale ettim; kralların kralına,
Seni havale ettim; maralların maralına,
Seni havale ettim; yerenlerin yergisine,
Seni havale ettim; verenlerin vergisine,
Seni havale ettim; yarenlerin yarenine,
Seni havale ettim; erenlerin erenine,
Seni havale ettim; çiçeklerin nergisine,
Seni havale ettim; serenlerin sergisine,
Seni havale ettim; sevgilinin sevgisine,
Seni havale ettim; övenlerin övgüsüne,
Seni havale ettim; güzellerin güzeline,
Seni havale ettim; özellerin özeline,
Seni havale ettim; sultanların sultanına,
Seni havale ettim; her şeyin yaratanına,
Seni havale ettim; şahların padişahına,
Seni havale ettim; kâinatın Allah’ına.
18.12.2006
ALİZELER
- Doğudan Batıdan Ortadoğu’dan Tarık Torun
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Senin Gözlerin
“Hayatımı paylaştığım değerli insana”
Ruhum bedenden oynar.
Fıkır fıkır can kaynar.
Işık ne ki, sanki nar.
Bütün canımı sarar.
Senin güzel gözlerin.
Bal şerbeti sözlerin.
Neşeme neşe katar.
Kalbim tık tık aşk atar.
İçinde derya yatar.
Nuruna güneş batar.
Senin özel gözlerin.
Nurlar yağar yüzlerin.
İçinde kaybolurum.
Arar seni bulurum.
Sevgiyle de dolurum.
İste kölen olurum.
Senin ela gözlerin.
Kora döner közlerin.
İçinde dünya saklı.
Anlarsın bak kim haklı.
Merceklidir, odaklı,
Siyahlı ve de aklı,
Senin nurdan gözlerin,
Beyne iner izlerin.
Kışıma yaz getirir.
Ona da naz getirir.
Mutluluk, haz getirir.
Rabbe niyaz getirir.
Senin şirin gözlerin.
Özlerin yar özlerin.
11.04.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
“Mekândan Kalbe”
Tarık Torun
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Senli Gecelerim
Senli gecelerim sensiz gündüzüm olunca başlar.
Sen yokken ipekler yağsa başıma düşer sert taşlar.
Bende hasretin derinden en derinden yakıp haşlar.
Hasret kalbim mahsunlaşır gözlerimden akar yaşlar.
21.02.2008
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Sensin Benim Sultanım
Yeri göğü yaratan kudretiyle donatan
Sensin benim sultanım sevgisiyle kuşatan
Sormayız neden diye arzı ettin hediye
Sonuçta biz insanız istiyoruz ver diye
Bütün çare sendedir sevdan ruhta tendedir
İsyanım günahkarım kabahatse bendedir
Adını gök anarken yıldız yıldız yanarken
Kainat hal diliyle sana dua sunarken
Alem gider yolunda sağında ve solunda
Meleklerle birlikte sevda senin kulunda
Sana zikir çiçekler tefekkür kelebekler
Nasıl inkar olur ki sana ait gerçekler
Çaresize dermansın gönüllere fermansın
Kulunu acıyarak merhametli Rahman'sın
Sensin benim sultanım Mevlam ve de Yezdanım
Kün fe yekün emrince ilahım Yaratanım
Olsada çok günahım benim güzel Allah'ım
Yönümü döndüm sana sensin benim İlahım
Sana feda bu canım kurbanım ve hayranım
Her şeyim sen mabudum sensin benim sultanım
Tarık Torun
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Sensizlik
Sessizliğin bir çağrı mavi uzun zamana
Yankılanır dağlardan vadideki dumana
Küf bakışlı aynalar içinde neler saklar?
Seni alan kör zaman umudu mu yasaklar
Bize neler anlatır akşam konuşan kuşlar
Kızıl ufuklu hayal gözümde senle başlar
Bilgi çağında bilsem sana varan yolları
Hasretin kavşakları bir sarmaşık dalları
Uzaklık kara bıçak saplantı senden bana
Yakarış eksenleri acep varmaz mı sana?
Biz söz söyle güzelim içimdeki ateşe
Göklerdeki şimşeğe gönlümdeki güneşe
Yaz biter sensizlikle sıcağı hasretinle
Terleyen gözyaşlarım ilgisiz gayretinle
Unutulmuş geceye efkârla yaslanırım
Sensizlikle ağlayıp yatakla ıslanırım
Uzun bir uykusuzluk senden bana uzanan
Hafakanlar basması son rüyaya adanan
Gülkurusu özlemin hançereme saplanır
Sensizlik kara gece şafaklarım kaplanır
20.08.2015
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Serseri Gezen Bulut
Serseri gezen bulut sesi kısa mızraklâ
Güneş yüklü güvercin dalgalanır bayrakla
Uzakta karga sesi yayılırken merakla
Rüzgarlı süvariler gösterilir parmakla
Serseri gezen bulut yarışırken ırmakla
Alınteriné bakın! Taşı söker tırnakla
Hayat hızlı bir tren bağır bağır fırakla
Serseri gezen bulut gözlerimde duraklà
01.05.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Sevda
Gözleri kehribardı, ifadesi kibardı,
Yankısının peşine gönülleri apardı.
11.05.2011
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Sevda Aşkla Zaferin
Aşkın yıldız uykusu dolanır atmosferde
Dibi sonsuz göklerin derinden de derinde
Açılır bulut bulut rahmet olur her derde
Ateşin gül bahçesi gözyaşı seherinde
Her gece doğmak için aşk badesi içerde
Ölüp ölüp dirilmek aşktır her seferinde
Sevda aşkla zaferin derinden de derinde
Hercai gözlerinde usul usul intizar
Sürükler muştusunu metanet tufanına
Uyku tutmaz zamanlar gece gündüz ahu zar
Yürek yangınlarından oluşan dumanına
Ey sevdanın sultanı! Tüm âlem senden bizar
Aşkın deryası kavi al beni de yanına
Sevda aşkla zaferin metanet tufanına
Alnında güneş parlar yüzünde ay doğarken
Seherde, dolunayda, sütbeyaz vakitlerde
Dünyaya sığmayan aşk gönüllere sığarken
Vakti belirlenmemiş haykıran gelgitlerde
Yükseldikçe göklere bulutlardan yağarken
Gölge düşer güllere doruktan zümrütlere
Sevda aşkla zaferin sütbeyaz vakitlerde
Aşk şebnemi yoğurur derin limanlarında
Ufuklara rotalı sana doğru her gemi
Gidenler geri dönmez meçhul zamanlarında
Aşk ikiye bölerken sana düşen erdemi
Bu limanlar dar gelir aşk asumanlarında
Umut umut yeşerir âşıkların her demi
Sevda aşkla zaferin sana doğru her gemi
Aşkın tutkulu suyu çağlayanı gönülden
Kaynağı umut olan zamana akan nehir
İşaret damla damla kızıl goncalı gülden
Çile dergâhlarında yudum yudum bir zehir
Onu ölümsüz kılan gamzedeli bülbülden
Her mısrası aşk olan sana yazılan şiir
Sevda aşkla zaferin zamana akan nehir
Gecenin rahlesinde açar bedestenini
Aşkın gizemli oku istisnasız parçalar
Gözleriyle yakarken ateş sarar tenini
Gündüzler siyah olur geceler sarı çalar
Divane aşık olan unutur meskenini
Gözleri ufka bakar yüreği şarkı çalar
Sevgi aşkla zaferin istisnasız parçalar
İlmi Ledün şehrinde aşk açar avucunda,
Acılar şerha şerha sensizliğe çare mi?
Her aşkın azabını duyar mısın acunda?
Duygunun sarmalında yüreğin biçare mi?
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Sevdanın aşk çeşmesi evrenin ucunda mı?
Aşkın şahadetiyle gönül pare pare mi?
Sevgi aşkla zaferin sensizliğe çare mi?
14.02.2012
AŞKĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Sevda Bahçelerinde
Sevda bahçelerinde, açar yürek güllerim,
Muştu yüklü baharda, titrer gönül tellerim,
Yıldızlar ışık alsın, aşk bakan gözlerimden,
Vuslatın özlemiyle, göğe kalkar ellerim
Adını besteledim, ten yakan közlerimden,
Kabaran umutlarım, aşk ırmağı sellerim
Sevda bahçelerinde, açar yürek güllerim,
Titreşiyor yalnızlık zamanın sarkacında
Yorgun avuçlarımda gölgeler ağacında
Sararım yalnızlığı yeşil bahar misali
Yalnız kalabalıklar sessizlik çığlığında
Sukut vaveylasıyla sabrım türbe timsali
Bir suskunluk kırbacı vurulur her acında
Titreşiyor yalnızlık zamanın sarkacında
Sevda bahçelerinde öter gamlı bülbüller
Gece mehtaba karşı açılır kızıl güller
Düşlerin ortasında akarken billur sular
Adını sevda yazar gönülden gelen diller
Çiçek çiçek dalında seni saran duygular
Ilgıt ılgıt eserken gülşende serin yeller
Sevda bahçelerinde öter gamlı bülbüller
19.03.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevda Kucak Kucaktı
Karagözler gönülü aşk ateşiyle yaktı.
Muhabbet ırmağından aşk deryasına aktı.
Ümitler limanında kaygılardan ıraktı.
Sevdanın yollarına tatlı buse bıraktı.
Denizler hasretinle körfeze ağıt yaktı.
Bir kış günü okyanus özleminle sıcaktı.
Özlemin buharlaştı, hasretin yakacaktı.
Bıraksalar peşinde deryalar akacaktı.
Artık anla güzelim! Sevda kucak kucaktı.
Sevda kalbe akınca âlem nardan sıcaktı.
Bırakmadın güzelim, hülyalar kuracaktı.
Ferhat’ın adı çıkmış dağları yaracaktı.
Engel oldun güzelim, hedeften vuracaktı.
Ekvatordan girip de kutuba varacaktı.
Tekrar doğan güneşle dünyalar kuracaktı.
Bir yaz günü kıtalar yâdınla donacaktı.
O dağların ardında yurduna konacaktı.
Tarihler sayfasında adını anacaktı.
Mecnun’un kaderinde kendini sanacaktı.
Böyle sevda mı olur, hayretten donacaktı.
Karagözler gönülü aşk ateşiyle yaktı.
Bir kış günü okyanus özleminle sıcaktı.
Bırakmadın güzelim, hülyalar kuracaktı.
Bir yaz günü kıtalar yâdınla donacaktı.
Artık anla güzelim! Sevda kucak kucaktı.
27.07.2008
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Sevdadan Başka
Rabbin büyük nimeti var mı sevdadan başka?
Yaşamayan ne bilir düşenler bilir aşka,
Meçhuldeki atiye neden canla kanarsın?
Anı yaşa ey gönül! Bak maziye yanarsın.
Aç gözlerini bir bak! Direkli gök mü durur?
Eğer sevdan olmazsa o göklerde kudurur.
Kâinat hal diliyle ne söylemekte sana?
Sakın farkım ne deme sevda özgü insana,
Gam ehlinin halini sana nasıl anlatsam?
Aşkın oduyla yanan ateşe ateş atsam,
Ey saklanan sevgili! Acaba aşkın nerde?
İnsan nasıl durur kalbe sevda inerde.
Hayat akıp giderken bu yol çıkar mı aşka?
Sakın olma sen başka düşünceler bambaşka.
28.01.2014
Tarık Torun
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Sevdalar Bırak Bana
Uzaklardan uzağa, essin saba rüzgârı,
Nar bakışlı ufuklar, meşalesi yak bana,
Bir nazenin rüyada bulursun şehriyarı,
Hayal iklimlerinden o kadar uzak bana.
O sevdanın yolunda biçare mi biçare?
Çareler harmanında sevdalar bırak bana,
Derdin Lokman’ı varsa, çare söyle o yâre,
O yar uzak kalmasın, dermanlar ırak bana.
Yüksek sevda hattında, aşkın treni sarhoş,
Aşkım ondan da hızlı, muhabbet ırmak bana,
Melankoli bulutu gölgemde gezen berduş,
Ilgıt ılgıt rahmetle, şimşekten çakmak bana.
Müptela muhayyilen bir sevdayla uyansın,
Sevdalar ummanından geçerken kurak bana,
Gamzedeler aşkınla buharlaşmadan yansın,
İçten içe yanarken küllenmek yasak bana.
Ne zaman ne de mekân farklı bir âlemdeyim,
Bu sevdanın yolunda âşıklar çırak bana,
Âlem bayram ederken, ben sensiz elemdeyim,
Yanımda olsan dahi vuslatın firak bana.
Ufka bakan gözlerim sessizliğin koynunda,
Sen geleceksin diye sokaklar durak bana,
Bu yollarda ölürsem vebalimde boynunda,
Her adımın başında kurulmuş tuzak bana.
Zaman akıp giderken heyhat! Fanilik demi,
Bir hayalin peşinde, macera merak bana,
O maralın nazarı yönlendirir gölgemi,
Gölgeler diyarında sevdalar bırak bana.
17.01.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Sevdaları Semavi
Yolları beklenenler gökkuşağı renklerle
Gecenin maviliği hasretten ahenklerle
Sokaklardan caddeye bir pırıltı yayıldı
Çinko yürekli gökte karanlıklar ayıldı
Denizin nemli kalbi özlemlerle yükseldi
Hicranla yayanlara vuslat olacak seldi
Ötenin nidasıyla kara gökler fasıldı
Doğu Batı hattına gökkuşağı asıldı
Gül renkli gülüşlerle rüzgar vadiye aktı
Güneş tatlı bakışla gönle buse bıraktı
Umudu sevda olan aşkını kalbe dokur
Azmin sabırdan eli çileye ferman okur
Bülbül sesli bahçeler cananla uykularda
Gökkuşağı renklerle en güzel duygularda
Sevdaları semavi gözleri gökten mavi
Gökkubbenin altında bütün canlar müsavi
Simaları melekten parıldar sevda ile
Efsununa ram olmuş füsunkar eda ile
Ziyadan arta kalan bir hazza tutulmuşlar
Alem alem içinde tevhitle kurtulmuşlar
Yıldızlı bahçelerde gece sırrını dinler
Asude ulvi gece dereler ondan inler
Sevdaları semavi gönüller ondan engin
Sevda ile yaşayan gökkuşağından rengin
Tarık Torun
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Sevdamın Serencamı
Ufkumda perdelerin sevdaya adanmışlık
Kor alevli yürekler aşkın gül endamına
Gün yakan gözlerinde asırlarca yanmışlık
Sevda bahçelerinden hazan düşer gamına
Kızıl ufkun ötesi kızaran akşamına
Günlerdir haykırışım rüzgârı yara yara
Sevdamın serencamı hayaline varışın
Ufuklar üstesinden söylesem bin bir nara
Atiye yüklediğim sevda ile barışın
Sakın üzülme gülüm sonu yok bu yarışın
Bir hayalin uğruna ağla yüreğim ağla
Yokluğun yanımdaymış ben varlığın neylerim
Hüzün atmosferinde gam üstüne gam çağla
İyi ki derdin varmış onla gönül eğlerim
Kaçışım sana doğru sana seni söylerim
Sevdanın gözyaşları mısra mısra akarsa
Yüreğim umman olur şiir döker kalemim
Sevdalı sözlerimle alıp seni yakarsa
Ateş-i aşka dönsün ruha insin söylemim
Kızıl güle dönerken şair olsun elemim
Erdemin ifadesi saf kalbin numunesi
Nice engeli aşan güçlüklerin ilacı
Aşkın can yoldaşlığı gönlün nurdan tanesi
İnsanlar ona muhtaç herkesin ihtiyacı
Nakış nakış işlenen o yüreklerin aşk tacı
Nefes olur can olur hayat verir insana
Bu sevdanın ekseni gönüllere kurgulu
Eskimeyen yeninin izi düşer zamana
Kalbin burçları sevda beyin ona vurgulu
Hayata anlam katmak fikir ile duygulu
Ayın halelerine vurulan bir sanat mı?
Büyük sevdalar gizli sevgimin izahatı
Âlemler ötesine taşıyan bir kanat mı?
Çilelerle yoğrulmak aşkımın mükâfatı
Sevdan olmazsa canım! Neyleyim bu hayatı.
11.11.2011
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Sevdanın Sarhoşuyum
Kor alevli akşamlar, sevdamın penceresi,
İçimdeki vadiden, gözyaşlarım deresi,
Aşığın çilegahı, bilinmezlik nehiri,
Ey esrarengiz sevdam! Ciğerimin paresi,
Berrak akan nehirim, sevdayla paklar kiri,
Aşkın girdabı kavi, ölüm mü semeresi?
Kor alevli akşamlar, sevdamın penceresi,
Aşk üstünde yürürüm, bu da benim ahengim,
İçten içe yanarım, zamanı aşar cengim,
İçimdeki yolculuk, sevgin bana emanet,
Renkler kraliçesi, gökkuşağında rengim,
Bir an seni unutsam, o da sana ihanet,
Ölürken dirilirim, hüzünlü eylül dengim,
Aşk üstünde yürürüm, bu da benim ahengim.
İntizarım hercai, yüklenmiş tanyerine,
Gözleri şehla güzel, soktun beni derine,
Girdap anaforunda, feryadımı bağışla,
Döne döne batarım, derinlik kemterine,
Suları da yakarım, gözyaşımdan yağışla,
Yırtılsa kara gece, ulaşsam seherine,
İntizarım hercai, yüklenmiş tanyerine.
Muammalar içinde, bir yürek havalansa,
Yaşamanın ritmini kesen yıllar yalansa,
Hicranın endişesi, sevda bize hüzünse,
Göğün kara bulutu aşkınla parçalansa,
Firuzeli bakışın, gökte mavi gözünse,
Sevdanın rüzgârları gelip bize dolansa,
Muammalar içinde, bir yürek havalansa.
Sevda bahçelerinde, açar yürek güllerim,
Muştu yüklü baharda, titrer gönül tellerim,
Yıldızlar ışık alsın, aşk bakan gözlerimden,
Vuslatın özlemiyle, göğe kalkar ellerim
Adını besteledim, ten yakan közlerimden,
Kabaran umutlarım, aşk ırmağı sellerim
Sevda bahçelerinde, açar yürek güllerim,
Eğer sevdan olmazsa, kanadı kırık kuşum,
Merhamete muhtacım, uçurumlar yokuşum,
Adını bestelerim, zamana akar hızım,
Sevdan kalbe dolmazsa, inan! Canan nahoşum,
Fıkratın alevleri, tenimde olur sızım,
Aşkın endazesinde, divaneyim bir hoşum,
Eğer sevdan olmazsa, kanadı kırık kuşum.
Sevdanın sarhoşuyum, sadakat hülyasında,
Geceler gündüz yüklü, aşkımın rüyasında,
Şefkatli nilüferler, beslenir gözyaşımla,
Çileler çiçek açar, sabrımın dünyasında
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşkın uğruna kurban, gövdem dertli başımla,
Sadakatin selleri, gönlünün deryasında,
Sevdanın sarhoşuyum, sadakat hülyasında.
14.02.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Sevdasın Anadolu
Mavi gözyaşı pınar, türkü çağlar ırmağın,
Koyun kuzu meleşen, yaylalarda oymağın,
Rüzgârla selam veren, dalga dalga bayrağın,
Kahramanlık kokuyor, şehit kanı toprağın,
Ormanlar elbisendir, yeşil hayat kuşağın,
İnci mercan ayarı, her dalında yaprağın,
Sevdasın Anadolu, ümit doğar şafağın.
Ab-ı hayat iksiri, bakır tasta ayranın,
Dağlara sevda takar, ahu gözlü ceylanın,
Çağlar açan, yurt kuran, tarih yazan destanın,
Kral, sultan, padişah, imparator hayranın,
İrem bağı bir masal, gülistandır bostanın,
Üç kıtaya hükmeden, adaletli vicdanın,
Deryasın Anadolu, aşk sonsuzluk ummanın.
Dumanlı Kaçkarların, başındaki efkârın,
İhtişamlı duruşun Ağrı’daki vakarın,
Efedeki zeybeğin, dadaştaki baş barın,
Akdeniz sahilleri, Palandöken’de karın,
Portakal çiçekleri, zümrüt dallarda narın,
Sıla özlemi taşır, ılgıt ılgıt rüzgârın,
Dünyasın Anadolu, hiç tükenmez baharın,
Sevdalar türküleşmiş, turnanın kanadında,
Arzular tomar tomar, dertli Kerem yâdında,
Bu diyar âşık dolu, Veysel, Yunus katında,
Aşkın gülleri açar hem erkek hem kadında,
Dağlar şirin haykırır, Ferhat’ın feryadında,
Ay yıldız bayraklaşır Mehmetçikler adında,
Hülyasın Anadolu Kızılelma tadında.
Kekik kokan mor dağlar, giz içeren dermanda,
Mutluğun izleri başak dolu harmanda,
Elvan elvan çiçekler, intizamlı ormanda,
Bülbüle nağme yazan yayladaki çobanda,
Gece gündüze sarmal, güneş yurdu mekânda,
Hayal ufuklarına, kurgulanmış insanda,
Rüyasın Anadolu, ümit yüklü zamanda.
Medeniyet beşiği, tarihe şahit kale,
Balköpüğü köpüren, gümüş renkli şelale,
Dolunayı okşayan etrafındaki hale,
Kevser akan dereler, buz kristal piyale,
Bir zamana nam salmış, yâre sunulan lale,
Şarkın kara sevdası, bir gün erer visale,
Ziyasın Anadolu, gönlümüze meşale.
Asude iklimlerin, engin huzur uykusu,
Düğün dernek olunca, davul zurna coşkusu,
Dağ, taş, ova, akarsu, misk-i amber kokusu,
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Altaylardan bu yana, atımızın koşusu,
Kültürlerin kavşağı, sevdalı aşk dokusu,
Şühedanın vatanı, şehit ana kuzusu,
Sevdasın Anadolu, kalbin muhkem duygusu.
Tarık Torun
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Sevgi Engel Tanımaz
Her sevgi sınırsızdır hayat engellese de
Engelsiz düşünürüz, dertler bizi ezse de
Hiçbir engel tanımaz içimizdeki sevgi
Birlik ve bütünlüktür yaşamanın ahengi
Şunu bilmeliyiz ki acımadan ziyade
Engelli olan ister saygı güzel ifade
Sakın hor görme kardeş! Herkes Allah kuludur
Dönüp yüzün ekşitme gönlü sevgi doludur
Gönül köprüsü kursan engel kalmaz insanda
Yaşamak ne güzel şey mutlu zaman mekânda
Âşık Veysel misali gönül gözü gören var
Herkesin vicdanı bir sevgiye örme duvar
Asıl engellilik şu; insanı görmemektir
Sevgi pınarlarının sırrına ermemektir
Engelleri yenelim kalp kalbe de verelim
Hayata hoşça bakıp güneş gibi gülelim
Sen engelli olsaydın böyle düşünmez miydin?
Zorluklara direnip çileyi yenmez miydin?
Engelsiz engellilik yaşamanın gayesi
El ele verilince birlikte gönül sesi
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Sevgi Öğretmen Demek
Dünyanın en nadide çiçeğidir öğretmen
İnsanlık meşalesi çerağında en etmen,
Gönüllerin mimarı özden olan eğitmen
Sevgi öğretmen demek
Bilgi öğretmen demek
Dünyayı algılayıp okumayı yazmayı,
Paylaştıkça çoğalan büyükleri saymayı,
Küçükleri sevmeyi gerçek insan olmayı,
Bilen öğretmen demek
Gören öğretmen demek
Ruhlara şekil veren şair şiirinde dil,
Aşkı terennüm eden âşık sazında tel,
Burcu burcu açacak Bahçıvan elinde gül
Bülbül öğretmen demek
Sümbül öğretmen demek
İlim irfan ordusu öğretmen komutanı
Özgürlüğün bayrağı sevda anavatanı
Ürünleri beyzade o gönüller sultanı
İlim öğretmen demek
Âlim öğretmen demek
En güzeli öğreten mutluğun baş tacı
Kararan vicdanların iksiriyle ilacı
Her dalı yediveren o muhabbet ağacı
Hürmet öğretmen demek
Nimet öğretmen demek
Yeni neslin nüvesi istikbalin mimarı
Eğittikleri onun canı, cananı, varı
İlim aşkına yanmak vatana yadigârı
Kitap öğretmen demek
Hitap öğretmen demek
Ey yurdumun güzeli! Dağlar sana eğilsin
Her şeyi yetiştiren sen sıradan değilsin,
Mukaddes görevinde her konuda failsin
Sevgi öğretmen demek
İlgi öğretmen demek
15.09.2013
Tarık Torun
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Sevgi Saygı ve Güven
Hayat birlikte güzel sevgi saygı ve güven
Bu sihirli sözcükler her daim seni seven
Sevgi her şeyin başı Yaratandan ötürü
İnsanın farkı olsun olamaz o bir sürü
Saygı olduğu yerde huzur iklimi yaşar
Herkes el ele verip bütün gönüller coşar
Bunları kuşatansa güven adlı atmosfer
Bin bir çileye karşı sana olur bir siper
Eğer sevgi biterse nefrete alan açar
Ne saygıdan bir eser güvense çoktan uçar
Toplumun temelinde bunlar ana nirengi
Mütevazi insanlar saygıyla bulur dengi
Bunlar eskimez yeni her devrin son modası
Stressiz yaşanılan arzın huzur odası
Sevgi saygı ve güven atalardan yadiğar
Senden sonrakilere ulaşır diyar diyar
24.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Sevgim İki Kat
Benim iki yavrum var.
Benim sevgim iki kat.
Onların bir babası var.
Benim sevgim iki kat.
Kalbim iki aşkla atar.
Sevgiyle bambaşka atar.
Onların bir başka atar.
Benim sevgim iki kat.
Benim yavrularım iki,
Dünyalara bedel teki,
İki olması iyi ki,
Benim sevgim iki kat.
Hiç birisini ayırmam.
Birisini biraz kayırmam.
Bir şeye onları kırmam.
Benim sevgim iki kat.
Çünkü yavrum iki tane.
Hem babadır, hem de anne,
Aşk verir, et kemik kana,
Benim sevgim iki kat.
13.06.1998
Tarık Torun
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Sevgiyle Akarız Biz
Pire için yorganı, korkusuz yakarız biz.
Hak yolunda urganı, boyuna takarız biz.
Ulaşılmaz zirveye, azimle çıkarız biz.
Rabbe karşı zırvaya, âlemi yıkarız biz.
Yetimlerin elinden, sıkıca tutarız biz.
Âşıkların dilinden, cana can katarız biz.
Bu vatan için kırda, bayırda yatarız biz.
Özgürlük savaşında sevgiler çatarız biz.
Namusa kem bakana, çivi gibi çakarız biz.
Ormanları yakana, şimşek gibi akarız biz.
Sevgi dolu özümüz, aşka batarız biz.
Senet olur sözümüz, onu da tutarız biz.
Haram görmez gözümüz, hak için bakarız biz.
Güller açar yüzümüz, sevgiyle akarız biz.
20.06.2008
Tarık TORUN
AY AKAR ÂŞIKLARIN AŞKINA
“Yeraltından, Yerüstünden”
Tarık Torun
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Seyhan'la Ceyhan
Sularını Çukurova’nın enginine salarlar.
Coşup taşınca da suyunu taştan taşa çalarlar.
Seyhan’la Ceyhan Toroslar’dan Akdeniz’e yayılıp,
Akdeniz’in sonsuz masmaviliklerine dalarlar.
21.01.2007
(Muhteşem İkililer)
Tarık Torun
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Sezgiler I
Ümit yüreğe doğar adı olsa da sezgi
Bir bahar endamıyla dile dökülür ezgi
Müslüman feraseti ilhamsa onun adı
Hayatı kucaklayıp inançlı bakış tadı
Düşcül bir hülya gibi gün bırakır yarına
Tanyeri ağararak sezgiler diyarına
Uzakların sesini taşır atmosferiyle
Ümide yelken açar sezgiden seferiyle
En kuytu sezgileri büyütüp gizli gizli
Hayal ufuklarında oluruz sizli bizli
Bakışın nardan sıcak yüreğe düşer ateş
Bırak gitsin yıldızlar o bakış sanki güneş
Umudun kırık değil içinde varsa sezgi
Yeter ki sen talep et gör kalbinde ahengi
21.03.2016
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Sığmıyor
Hayallere duygularım sığmıyor.
Gecelere uykularım sığmıyor.
Âlem gününü gün edip oynarken,
Kıtalara ordularım sığmıyor.
(Gülistan’ın Gülleri sayfa.149)
Tarık Torun
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Sınav
Toprak iyi şekilde sürülmez, olmazsa tavlı
Dünyanın kıymeti bilinmez, olmazsa sınavlı
Yerin altından maden çıkarmaktan daha zordur.
Her zorluğun sonu mutlaka ebedi huzurdur.
Napolyon’u bile harpten çok korkutan durumdur.
Kimince huzur, kimince acı farklı durumdur.
İnsanoğlu ezelden beri yarış içindedir.
Sınav için Hint’te, Yemen’de bazen de Çin’dedir.
Bu yarış ömür boyu sürer gider hiç bitmez mi?
Ucunda gül olmazsa bülbül dikene öter mi?
Taş taşımaktan daha zordur dumanlı dağlardan,
Asırlar boyu sürüp gelir bilinmez çağlardan.
Değişmez nizamıdır, değişen zalim dünyanın,
İnsanlar kaybolur gider içinde bu hülyanın.
18.06.2006
Tarık Torun
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Sınır Ötesi Sevdan
Yaşamak için her şey her şey için yaşamak,
Çizgi çizgi yüzlerde umuda olan ramak
Gölge düşer yanına,
Soluklanan kanına,
Zaman akar anına
Yaz demez bahar demez iklim geçer başından
Geceler ardın sıra uyumaz telaşından
Dünya senin önünde,
Bazen karşı yönünde,
İyi kötü gününde
Korunmasız aşkınla gümüş çerçeve gece,
Öpülmeyen gönlünde onlardan daha yüce,
Her pencere ruhuna,
Katıl ruh güruhuna,
İhtişamın sulhuna,
Hasret lekelerini içinde susturunca,
Orman kadar yalnızdı rüzgâr dağa vurunca,
Sınır ötesi sevdan,
Yüreğinde süveydan,
Dar gelir sana meydan,
Kırk çeşmeden dökülen sevda sular misali,
Yüreğinin atlısı bulut Hızır timsali
Dar gelir sana mekân,
Ruhunda gizil imkân,
Sınır ötesi sevdan
03.04.2014
Tarık Torun
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Sitare
Ciğerim pare pare,
Seni andım bin kere,
Yürek dayanmaz hare,
Sitare’dir Sitare,
Ciğerim pare pare,
Akar azgınca dere,
İşaret veren yere,
Gerçek olana ere,
Sitare’dir Sitare,
Akar azgınca dere,
Kardeş yolculuk nere,
İnanırsan kadere,
Düşmezsin hiç kedere,
Sitare’dir Sitare,
Kardeş yolculuk nere,
Mavera ün Nehir’e,
Haremeyn şehire,
Kalbimi sere sere,
Sitare’dir Sitare,
Mavera ün Nehir’e,
Dünya gözümde küre,
Ahiret için süre,
Zaman defterler düre,
Sitare’dir Sitare,
Dünya gözümde küre,
Dönülmez bir sefere,
Gözdeki nura fere,
Unvan gibi nefere,
Sitare’dir Sitare,
Dönülmez bir sefere,
08.09.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe
Tarık Torun
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Size de Günaydınlar
Sabahın iksir eli dokunsun dizlerine,
Güneşler aydınlatsın, nurani yüzlerini,
Yaşamın müşfik dili okunsun gözlerine,
Merhaba tatlı hayat! Kaplasın sözlerini,
En içli duaların huzuru yüreğine,
Şükrün en güzel hali yayılsın dileğine,
Merhaba ey insanlar!
Güneş yüzlü zamanlar,
Size de günaydınlar,
Mutluluk paylaşmaktır tıpkı gün yüzü gibi,
Günaydın tüm güzellik yurdum gül yüzü gibi,
Gönlü gözü aydınlar,
Size de günaydınlar,
Sevgiler mutluluktur, bir kuşun kanadında,
Hayata güzel bakmak her huzurun tadında,
Gönlü geniş olanın aşkı saltanatında,
Gönlü gözü aydınlar,
Erkek ve de kadınlar,
Size de günaydınlar,
24.01.2014
Tarık Torun
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Soğuksu Milli Parkı Kızılcahamam
Bin ihtişam endamı çiçek açan halıyla,
Köpüren kara toprak sunar zarafetini,
Yeşilçamlar altında zamanın sarmalıyla,
Neşv-ü nema çağıldar tabiat afetini
Gökte kara akbaba zamana söyler şarkı,
Asude dinginliği Soğuksu Milli Parkı,
Yeşilin bin bir tonu yansımış atmosfere,
Rüya içinde rüya ufuk açar hayale,
Ruha yüklenen sevda kanatlanmış sefere,
Tefekkür âleminde harekettir visale,
Karaçamların aksı vadilerde mi yankı?
Ufuk çizgisi yeşil Soğuksu Milli Parkı,
Gece döker içini dağların sert sırtına,
Dünya da cennet varsa yansımış bu köşeye,
Hayatın coşkusuyla neşe olur fırtına,
Kamerin mehtabıyla uyku döner şuleye,
Mutluluk endeksinde dönerken neşe çarkı,
Zaman içinde zaman Soğuksu Milli Parkı,
Flora ve fauna sarmaş dolaş el ele,
Habitatın harmanı misal olur güzele,
“Dağlara şarkı söyle” hız olsun esen yele,
Arzın arşa ikramı aşk ebetten ezele,
Garbın kalbine kapı misafirperver şarkı,
İkram içinde ikram Soğuksu Milli Parkı,
Köroğlu’nun narası köknarlar yükseklerde,
Ulvilik hendesesi açılır perde perde,
Gönüle gönül kokan gizemler tümseklerde,
Kuş sesiyle uyanır ak şafaklar seherlerde,
Kekiklerin kokusu mor dağlara mı yankı?
Yaşamadan bilinmez Soğuksu Milli Parkı.
22.03.2011/Kızılcahamam
Tarık Torun
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Sokakta Suriyeli
Bir ana üç yavrusu hava sanki Sibirya
Kaldırım buz kurusu bu bir buzuldan rüya
El açmış uç kuruşa sokağın ortasında
Bakışlar her duruşa gözler nafakasında
Geçenlerse duyarsız ananın feryadına
Bazı bakışlar arsız ses vermezler kadına
Kimisi boyun büker çocuğun bakışına
Kimisi küfür döker hayatın akışına
Bazıları korkudan terk ederler sokağı
Vicdanda ki sorgudan bükmezler mi dudağı?
Nerdesin ey Müslüman? Komşusu aç yatarken
Hani sendeki iman? Çakır keyif çatarken
Yaklaştım çocuklara baktım nur gözlerine
Selam yavrucuklara Arapça sözlerine
Hava soğuk olsa da “Türkiye şükran şükran”
Yurdumuz kaybolsa da Türkiye bize mekân
Kalbimiz burda sıcak özgür bir ülkedeyiz
Türk bize açtı kucak emin bir bölgedeyiz
Biz kıyamet görmüşüz ölüm ne yapsın bizi
Yaşamadan ölmüşüz kar, buz, yel çarpsın bizi
Soydaşlarımız nerde? Utansın Türkiye’den
Gözünde kara perde açılsın bu ülkeden
Nerde insan hakları? Biz insan değil miyiz?
İt olmuş merakları biz kurban değil miyiz?
Sanma karakıştayız umudumuz sımsıcak
Yerde değil baştayız Türkiye açtı kucak
Hava soğuk olsa da “Türkiye şükran şükran”
Yurdumuz kaybolsa da Türkiye bize mekân
Allah’ın Vaadi var gelecek Müslüman’ın
Olsa da dünya duvar yıkacaktır imanın
03.01.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya Öğretmeni
Tarık Torun
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Sokaktan Öğrendiklerim
Atım kaçtı. Torba düştü.
Ayran içti. Karnı şişti.
Yana yattı. Çamura battı.
Sana attı. Bana çattı.
Bak! Güzele, git özele,
Kumu ele. Düşme dile.
Köşe döndü. Lamba söndü.
Kara gündü. Ters bir yöndü.
Gitme geri, bak ileri,
Gel gel beri, Şu berberi,
Olma serseri, ceket deri,
İtin biri, kaç ederi,
Ivır zıvır, Topaç çevir.
Küpü devir. İçme zehir,
Dağın ardı, derdi sardı.
Kedi vardı. Sokak dardı.
Kara kuru, Sular duru,
Kötü soru, soba boru,
Deli dolu, Yolun sonu,
Nasıl konu? Bildin bunu,
Gitme gelme, ayak çelme.
İlik dilme. Öyle gülme.
Neden baktın? Şamar çaktın.
Odun yaktın. Fena taktın.
Geri gitme. Yeni yetme.
Yardan itme. Köksüz bitme.
Kuru kafa, Bak! Şu safa,
Bitmez dava, Gitti ava,
Taze simit, Kalem divit,
Kara bir it, Korkmadan git.
Kuru soğan, Yeni doğan,
Yılan çıyan, Gece uyan.
Bak! Patates, Kuşa kafes,
Kel başa fes, Çıktı nefes,
Uyuz bir ses, Yeter be! Kes.
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Gürle de es. Al sana mes,
Laflar bitmez. Öküz ötmez.
Para yetmez. Sensiz gitmez.
Sözün sonu, Al odunu,
Onu bunu, Sana konu,
18.03.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Son Peygamber de Burda İdi(ÇANAKKALE ŞİİRİ)
İki Yüz Elli Bin Şehidin Ruhuna İthaf Olunur.
Taşan, azgın sular boğazı kesti.
Rüzgârlar bile düşmana ters esti.
Mehmet anadan yardan serden geçti.
Çünkü son peygamber de burda idi.
Burası Türkün Çanakkale’siydi.
Burası İslam’ın son kalesiydi.
Toplar, tüfekler patlayıp ta coştu.
Düşman için Çanakkale yokuştu.
Bütün meleklerde yardıma koştu.
Çünkü son peygamber de burda idi.
Burası Türkün Çanakkale’siydi.
Burası İslam’ın son kalesiydi.
Burası Gelibolu, Gelibolu,
Rüzgârı delidolu, delidolu,
Kurtuluşa gidecek Türkün yolu,
Çünkü son peygamber de burda idi.
Burası Türkün Çanakkale’siydi.
Burası İslam’ın son kalesiydi.
İmdada koştu âlemdeki kuşlar,
Allah’a yardıma, eğildi başlar.
Düşmanın üstüne yağdı sert taşlar.
Çünkü son peygamber de burda idi.
Burası Türkün Çanakkale’siydi.
Burası İslam’ın son kalesiydi.
Mehmetçik yaralı Anzak’ı sırtlar.
Analar doğurmamış böyle mertler.
Düşmana geçit vermedi ki sırtlar.
Çünkü son peygamber de burda idi.
Burası Türkün Çanakkale’siydi.
Burası İslam’ın son kalesiydi.
Kim demiş buradakiler meçhul asker.
Onun yanındadır daim peygamber,
Zaferler geliyor Allah-u Ekber,
Çünkü son peygamber de burda idi.
Burası Türkün Çanakkale’siydi.
Burası İslam’ın son kalesiydi.
Dağlar taşlar tekbirle inliyordu.
Bütün âlem mehteri dinliyordu.
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Düşmanlar inim inim inliyordu.
Çünkü son peygamber de burda idi.
Burası Türkün Çanakkale’siydi.
Burası İslam’ın son kalesiydi.
Churchill, hırstan şaşırıp çatlıyordu.
Seyit çavuşun topu patlıyordu.
Mehmet siperden sipere atlıyordu.
Çünkü son peygamber de burda idi.
Burası Türkün Çanakkale’siydi.
Burası İslam’ın son kalesiydi.
İki yüz elli bin Mehmetçik ölse,
Nusret Mayın boğazın suyunu delse.
Değil Hamilton bütün dünya gelse,
Çünkü son peygamber de burda idi.
Burası Türkün Çanakkale’siydi.
Burası İslam’ın son kalesiydi.
Ovalar, vadiler hep kan fışkırır.
Kanın üstüne ayla yıldız vurur.
İslam’ın sesi ezanlar haykırır.
Çünkü son peygamber de burda idi.
Burası Türkün Çanakkale’siydi.
Burası İslam’ın son kalesiydi.
Dur! Besmele çek, öyle toprağa bas.
Oluşan mucizeler buraya has.
Onun ismini en yüce yere as.
Çünkü son peygamber de burda idi.
Burası Türkün Çanakkale’siydi.
Burası İslam’ın son kalesiydi.
Şanın yüce ey şehit oğlu şehit,
Som altından oluştu sana lahit,
Kanınla yapıldı cennete ahit,
Çünkü son peygamber de burda idi.
Burası Türkün Çanakkale’siydi.
Burası İslam’ın son kalesiydi.
Limon Von Sanders de emir veriyor.
Mehmetçik dünyayı yere seriyor.
Siper etmiş göğsünü de geriyor.
Çünkü son peygamber de burda idi.
Burası Türkün Çanakkale’siydi.
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Burası İslam’ın son kalesiydi.
Bulutlar Mehmetçiği kucakladı.
Rabbim onu tehlikeden sakladı.
Kurşun düşmanın beyninde şakladı.
Çünkü son peygamber de burda idi.
Burası Türkün Çanakkale’siydi.
Burası İslam’ın son kalesiydi.
İmparatorluğu yıkan savaştı.
Oluk oluk kanlar akan savaştı.
İstiklale doğru çıkan savaştı.
Çünkü son peygamber de burda idi.
Burası Türkün Çanakkale’siydi.
Burası İslam’ın son kalesiydi.
07.01.2007
ALİZELER
'Doğudan, Batıdan, Ortadoğu'dan'
Tarık Torun
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Sonbahar Neye Benzer?
Sonbahar dağların tepesinden, batacak güneşe benzer.
Artık vakit çok dar, yaşlanmış göçüp gidecek eşe benzer.
Hayali geç kalmış, asla gerçekleşmeyecek düşe benzer.
Beşer hayallerle koşarken, yarım kalacak işe benzer.
(HİKMETLİ DÖRTLÜKLER)
28.10.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Strateji
Şu an bizi alamaz ikbale sevdalıyız,
Kökü mazide olan geleceğin dalıyız.
10.11.2013
Tarık Torun
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Su
I
Buharlaşıp buluta yoğunlaşıp yerlere
İnince yeryüzüne dermandır kederlere
Ateşe ferman kılan cehennemi söndüren
Bir ferahlık iklimi yaşam çarkı döndüren
Bitkinin köklerinden yaprağa burcu burcu
Bir yudum hakkı için insanın aziz borcu
Ab-ı hayat kaynağı damardan akan sudur
Gözlerine nur olup sonsuza bakan sudur
II
Bir zemzem lezzetiyle dolaşır diyar diyar
Allah’ın bol nimeti kulu eder bahtiyar
Çatlayan topraklara inerken bardan bardan
Bir serinlik hissiyle muhafazası nardan
Vuslatın çeşmesinden içeriz kana kana
Bir derman kılar mı ki aşk oduyla yanana?
Zikrederek Rabbini çağıldayan ses sudur
Hidrolojik döngüyle yaşama nefes sudur
III
Gemilere yol olan Nuh’a ise kılavuz
Musa’nın asasıyla Kızıldeniz bir havuz
Su diye inleyene iksir olur her zaman
Deryalar çöl olsaydı insanın hali yaman
Kirlerden arındıran tertemiz bir dünyadır
Ekosisteme hayat biyolojik deryadır
Burcu burcu gülistan aşkla açan gül sudur
Bir sevdanın elinde inleyen bülbül sudur.
IV
Bir kuşun gözlerinde bulut yağmur tanesi
Kelebeğin ömrüyle okyanuslar hanesi
Gözyaşları mermeri eritir bir hal eder
Bulutlar rüzgâr ile oturup hemhal eder
Bin rahmet deryasında canlı cansız şaduman
Halden hale girerek daim kılınır mekân
Değince damlasıyla abdest piri pak sudur
Mavinin sonsuzuyla maviden berrak sudur.
V
En yumuşak en ince denize bak görürsün
Her damla bin bereket nimetiyle yürürsün
Yağmur eder ormanı yetiştirir nebatat
Suların ahengiyle huzur içinde hayat
Gece ayın mehtabı suda raksı yakamoz
Ekvatorda terlerken kutuplarda donmuş buz
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En deruni denizler mavi bir sonsuzlukta
Hayat anlam kazanmaz felç olur onsuzlukta
Buz mavisi gözlerin dağlarda külah sudur
Kana kana içip de israfı günah sudur.
VI
Bazen bir ırmak olup çağlayınca yüreğe
Damardaki kan ile kuvvet verir bileğe
Susamak hakikate bir dervişin zikriyle
Göklerden rahmet ile iner sonsuz fikriyle
Medeniyet beşiği nehirler kenarında
Gücün sembolü olup hem bu gün hem yarında
Bazen bembeyaz kardır en inceden inceye
İlikleri ıslatıp sokulur derinceye
Kar beyazı yüreğin sevdaya şifa sudur
Kırk yıl hatırı olan kahveye vefa sudur.
VII
Tertemiz bir çevrede en güzel mekân sudur
Çağıl çağıl sesiyle armoni hayran sudur
Kirlenmesin dereler billur rengiyle aksın
Köpürsün şelaleler millet imrenip baksın
Kızgın güneşte yanan bozkıra imdat olsun
Yeraltı yerüstüyle çoğalsın baraj dolsun
Kaplıca ılıcayla sağlık mutluluk versin
Meyve olup bağlarda ayva üzüm göversin
İnsanlığın temeli atılmıştır su ile
Kâinatın içinde yaşam duygusu ile
Her mevsim her zamanda yaşayan insan sudur
Çatlamış dudaklara aşk ile derman sudur
13.07.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarık Torun
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& Coğrafya

Subliminal Mesajlar
Yerleştirir beynine yapar seni bir uşak
Hayatı sorgulatmaz çeker önüne kuşak
Gizli gizli hileyle amacına yol alır
Aleniyeti gider ruhta posası kalır
Yüzyılın hastalığı münafık alameti
Sen uyanık olursan sana yetmez kudreti
Subliminal mesajlar yüzyılın baş belası
Etik değer yerlerde öter çağ ukalası
Bir bahçe gül sunarken içine sokar zehir
Deryada damla olsa zehirlenir tüm nehir
Aba altından sopa sakayla sana vurur
Dost görünümlü düşman gelir yanında durur
Yapmacıktan gülerken altından kuyun kazar
Hümanist ayağıyla kadrine ferman yazar
Subliminal mesajlar her alanda karşında
Ölümüne def çalar kefendeki arşında
Akıllı sanan ahmak sanal olan her fitne
Din bezirgânı olan doymaz içinde kine
Âlim sanan cahiller yapmacık oyunlarla
Kendini çoban gören oyalan koyunlarla
Beş kuruşluk adama on kuruş değer verme
Lüzumsuz adamlara sırrını boşa serme
Subliminal mesajlar esrarengiz desise
Çok uyanık olmazsan atar seni yeise
Uyanık ol ey insan! Uyutulup yıkılma
Delikten iki defa aldatılıp sokulma
Fikrinle ve aklınla düşünerek sorgula
Vicdan hassas terazi vur ona da yargıla
Eleştir eleştiril sakın her şeyi yutma
Bin düşünüp bir konuş, dile geleni atma
Subliminal mesajlar çek önüne besmele
Allah seni gözetir meleklerle el ele
07.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Sukut
Öfke azgın küheylan sararsa benliğini,
Altından sukutlarla göster dinginliğini
21.10.2012
Tarık Torun
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Sükunet ve Hüzün
Kâinat dile hasret sessiz sakin ve hissiz
Bir asude ortamda gözüne bakış izsiz
Duydum ki hüzün inmiş kurşuni gökler sizsiz
Her elemin yâdıyla geçen zaman mı bizsiz?
Tutulmuş akıl gibi endazesi tartısız
Hüzün inen bağrına kalıntısı artısız
Karmakarışık elim tutulmamış kimsesiz
Usul usul sokul da kâinat olsun sessiz
Sükûnet ekseninde hüzün ise hissesiz
Kâinat dile hasret sessiz sakin ve hissiz
Bu duygu sarmalında kaplar anı tefekkür
İçe dönük yolculuk gözlerindeki şükür
Nurani bir ferahlık içindeki teşekkür
Bu duygu sarmalında kaplar anı tefekkür
25.12.2015
Tarık Torun
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Sür Süvari Atını
“Bu şiir Ukbe bin Nafi Hz.lerine ithafen, yeni yetişecek Ukbe bin Nafilere, adanmıştır.”
Sür süvari atını, göğe uçup kanatlan.
Sür süvari atını, var maveraya atlan,
Simurgları geç, ulaş Kafdağı’nın ardına,
Yetiş Hu diyen, mü’minin imdadına.
Okyanuslar ötesi, nal sesini dinlesin.
On sekiz bin âlemde, ezanlarla inlesin.
Gevşeme delikanlım, son süratle ilerle.
Karşılaşırsın Hakka giden kafilelerle.
Sür süvari atını, kara toprak zıplasın.
Sür süvari atını, derya deniz hoplasın.
Bu yolda geç kalınmaz, kuş gibi uçmalısın.
Fatih’in torunusun, yeniçağ açmalısın.
Çabuk seni bekleyen mustazaf, mazlumlar var.
Korkma tempoyu yükselt, engel olsa da duvar.
Peygamber varisisin kâinatı aşarsın,
Batıla değil hakka, ışık hızı koşarsın.
Seni bu dünya almaz, gayzer olup taşarsın.
Maddi âlemi geçer, metafizik yaşarsın.
Sür süvari atını, bekleyenlere yetiş,
Sür süvari atını, Hakkın yolunda yetiş.
Sür süvari atını, yer yerinden oynasın.
Sür süvari atını, kalpte sevgi kaynasın.
Sür süvari atını, bayramlar bizim olsun.
Sür süvari atını, akan yaşlar son bulsun.
11.11.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Sürmeli
Hicrana yenik düşen tüm kapılar sürmeli
Alıp idealizmi gönüllere sürmeli
Ateş-i aşkı yanıp yeniden üfürmeli
Hayata başkaldırı durmadan öksürmeli
Sabahın seheriyle şafaklarsa sürmeli
Coşup ırmaklar gibi baharla köpürmeli
Gözyaşı gecesiyle ışıklar düşürmeli
Mistik bir atmosferde nefesler üfürmeli
Dönde bir bu yana bak! Ey! Sürmeli, Sürmeli
Topyekün ayaklanıp zalimleri sürmeli
Her zalimin tahtını gönülden düşürmeli
İnsan hakkı yiyenin defterini dürmeli
El ele tutuşarak zulme göğüş germeli
Batıni bir bakışla hakikati görmeli
Kudretin kalemiyle gözlerinse sürmeli
Ey ufuklar perisi! Böyle hayat sürmeli
28.11.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Şair
Önüne gelen hayal âleminde olmuş şair,
Sorsanız iki kelime bilmez hayata dair.
28.12.2006
ALİZELER
-Doğudan,Batıdan,Ortadoğu'danTarık Torun
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Şairin Akıdesi
Tefekkür âleminde geçirir her demini
Ezeli vuslatıyla yoğurur matemini
Kuran’ın gölgesinde ilhamı ayet ayet
Bilir ki feraseti Rabbinden rahmet rahmet
Aşkullah’a sevdalı tevhit kokan hür sesi
Vicdanın hissiyatı “Allah” diyen nefesi
Karadağlar yürürken iman heyecanından
Ahenkli mısra mısra ruh üfleyen canından
Adamış hayatını bir hayal ülkesine
Mahşeri vicdanıyla beşeriyet sesine
Bir gönül hasretiyle mısra mısra eserken
Hakkın gür sesi olup çınlamakta en erken
Allah’a giden yolda kalemi Hak’tan yana
O sevdanın elinde duygusu yana yana
Şair Rabbini arar en hisli dizelerde
Sabaha selam sunar lacivert gecelerde
O bir kalp ustasıdır kırık kalp diyarında
Ahenk üslup ve duygu hazine ayarında
Uyanış destanını hayatıyla yaşayan
Kutlu dava neferi emaneti taşıyan
Kalbin zümrüt tepesi hislerin ahenginde
Güneşin huzmeleri garip şair renginde
Gözyaşının yazdığı gamlı şiirler inler
Gönlündeki nidayı gökte melekler dinler
Şebnemli baharlarda gönül bahçelerinde
Meltemli yaylalarda bülbül lehçelerinde
Dökülür şiirine gökten nurani ışık
Gerçek şair odur ki sade Rabbine âşık
18.06.2014
Tarık Torun
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Şansım Dönüyor
Şu sıralar şansım dönüyor
Felek bize de gülüyor
Ne hikmetse bende anlayamadım
Düşmanlarım kahrından ölüyor
Tek atıyorum çift geliyor.
Kader gözyaşımı siliyor
Ben nasıl mutlu olmayım ki,
Sevdiğim yandığımı biliyor.
İçimden mutluluk akıyor.
Herkes gıptayla bana bakıyor.
Avare avare gezerken,
Sevdiğim aşk odumu yakıyor.
Aşk kalesine dayanıyorum.
Sevgi rengine boyanıyorum.
Ne yazık ki, bu bir rüyaymış,
Aniden uykudan uyanıyorum.
15.11.2003
Tarık Torun
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Şarampolde
Aşkın arenası karışık sevgiler karambolde,
Aşığım sanan sahte şiirperestler şarampolde
08.04.2207
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Şekerleme Tekerleme
Hacı yatmaz.
İğne batmaz.
Yana yatmaz.
Yalan atmaz.
Hile katmaz.
Zehir tatmaz.
Sana çatmaz.
Deli deli,
Ali, Veli,
Onun keli,
Cimri eli,
Kırdın beli,
Uzun dili,
Bitti pili,
Ara sıra,
Bak dırdıra,
Sor Hıdır’a,
Yandı çıra,
Saldım kıra,
Verdim kira,
Vira vira,
Kalpte yara,
Dostu ara,
Halin sora,
Hayra yora,
Uzak ora,
Yakın bura,
Olmaz şura,
Yatmaz hacı,
Al ilacı,
Biber acı,
Başım tacı,
Sen duacı,
O davacı,
Ey! Havacı,
Kızıl ırmak,
Buzu kırmak,
Sana varmak,
İpi sarmak,
Kesik parmak,
Seni sormak,
Biraz durmak,
Bırak onu,
Ele unu,
Onu bunu,
Gram tonu,
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Kıta zonu,
Buzun donu,
Sözün sonu,
24.02.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
“Mekandan Kalbe”
Tarık Torun
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Şelale-Lale
Dedim nedir ki, bu çağlayan dedi, şelale,
Dedim nedir bu, ağlayan dedi âşık Lale,
Şelalenin uzaklardan duyuluyor sesi,
Lale dut yemiş bülbül gibi çıkmaz nefesi,
Şelale yatağına sığmayıp coşuyordu.
Lale aptal gibi sağa sola koşuyordu.
Şelale değil de sanki Lale uçurumda,
Yazık Lale Şelaleden kötü durumda,
Şelale coşup vuslata ererek çağlıyor.
Lale bir hayale ümit bağlayıp ağlıyor.
Ey aşk! Lale’yi şelaleden beter edersin.
Sonra terk edip bir başına koyup gidersin.
Söyle ey filozof! “Sen bu duruma ne dersin”.
“Boş hayale âşık olma bak kafayı yersin”.
10.06.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Şiir Anayasası
I
Bismillah diyerekten Allah-u Ekber aşkı
Dünya eksenlerine yüklenen iman meşki
Düşünen, sorgulayan bir gönül coğrafyası
Hikmeti algılayan aşk elinde dünyası
Engin ilham kaynağı “Oku” diyen Rabbinden
Takdiri ilahiyle verilmiş sahibinden
Gönle düşen her cemre yeşerir duygu duygu
Goncalaşan sözcükler aşka çiçekle vurgu
Şiir anayasası sözün ruh nefesidir
İnsanı düşündüren hakikatin sesidir.
II
Gerçekle düş arası büyük zekâ rüyası
Gençlik dolanır serde her sevenin hülyası
Bin bir anlam içinde sözcükler imgelenir
En güzel duygularla harf bile simgelenir
İlim içinde gizli gizemin ellerinde
Her seven sevgilinin dolanır dillerinde
Anlık kırıntı değil yılların semeresi
Ateş-i aşka yanan yüreklerin haresi
Şiir anayasası şairin kişiliği
Emek yoğun geceler zekânın işçiliği
III
Biçim şiirin özü ahenk, ritim, poetik
Muhteva derinliği en güzel sözler etik
Bir kelime bin sayfa anlamı içerirken
Sanat içinde sanat bir potada erirken
Şiir arabesk değil bir ahengin uyumu
Kalp ile hissederek ruhlardaki duyumu
Çağrışımlar yoluyla vakte düşen meşale
Coşkulu yüreklerde hiç dinmeyen şelale
Şiir anayasası azı çok eylemektir
Hoş duygular içinde gönülü eylemektir.
IV
Susarak konuşmaktır sessizliğe çığlıktır
Hüzün yalnızlığıyla tenhalarda sıklıktır
Kültürel birikimin duyguya yansıması
Hicran ateşleriyle vuslatın ışıması
Sevgi duygusal zekâ yaşamanın gayesi
Görsel işitsel ritim mısralarda aşk sesi
Mistik bir atmosferde iz bırakırsa şair
Mazinin uzantısı an ve atiye dair
Şiir anayasası karanfil kokan hüzün
Baharı yaşıyorken ayrılık, özlem, güzün
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V
Her âşık bir şairdir, şairse ruh ressamı
Bülbülün terennümü o güllerin endamı
Şiir bir orkestra ki bütün sesler ondadır
Prozodi, asonans, ahenk, uyak sondadır
Şiir sesli resimse vurgu yapar görsele
Bir minyatür içinde peyzaj ile el ele
En güzel seyahattir güzellik ülkesine
Duygulanıp düşünmek duygunun bilgesine
Şiir anayasası duyguyu coşturmaktır
Kelimelere binip hayatı koşturmaktır
VI
Güne vurulan damga şiir hicran ateşi
Duygu gökkuşağında muhtevası güneşi
Allak bullak etmeli yazılan güzel şiir
Düşünce, duyguları kapsam hayata dair
Hayal ufuklarında bir güzellik ülkesi
Engin bir armoniyle yükselen kalbin sesi
Güzel şiir davranış ahlakın aşk idesi
Her tatlı söz sadaka yakarışın meyvesi
Şiir anayasası beni sana vermeli
İnsanlık bahçesinde sevgi, saygı dermeli
VII
İlim, hikmet ve irfan bağının bahçıvanı
Söz medeniyetine bağlantılı divanı
Bazen dağlar başında bir çobanın özünde
Bazen de okullarda bir hocanın sözünde
Bütün yaşam boyunca duygusallık canında
Gözlerin ışıl ışıl o parıldar kanında
Hayata tatlı bakış her anın diliminde
Ekvatordan kutuba görülen ikliminde
Şiir anayasası ne bir anlık boş heves
Yaşadığın sürece alıp verdiğin nefes
VIII
Krom yüzlü göklerden ışıldayan şiirler
Umuda perde açan al karanfil nehirler
Sessizlik yankılayan o göklerin sesleri
Mazlumun masumluğu sevginin nefesleri
Bir meleğin ilhamı gönle düşen ilk cemre
Dağlar yüklü fikirle muhatap olan emre
Dağlarda yankılanır kalbinin atışları
Her bahar şiir doğar yaza dönen kışları
Şiir anayasası dirilişe namzettir
Küllerinden doğarak ilim, irfan, hikmettir
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IX
Adayış, arayıştır anlamla aydınlanmış
Yanarken dirilmek var yanmak içinde yanış
Şiir insanı sevmek sevgiye vurgu yapmak
Sevgi meşalesiyle güneşte bir yer kapmak
Düşünceyi yoğurmak duygu ile ruh vermek
Gülistandan vazgeçip kırlarda çiçek dermek
Yalnızlık sarmalında bir ömür hayal kurmak
Hicran ile inleyip duygu teline vurmak
Şiir anayasası kanunlar üstü olmak
Akıl birikimiyle gönül diliyle dolmak
X
Bir ömür aşkla yanıp ummanda kavrulmaktır
Elem rüzgârlarıyla hasrete savrulmaktır
Gerçeğin düşsellerle yüreğe yansıması
Uykusuz gecelerin şafakla ışıması
Israrlı bir sevdanın dudakla ifadesi
Cezbe haline gelip duygunun iradesi
Tılsımlı bir rüyanın her dem gülümsemesi
Sevenin sevdasıyla sözlerdeki busesi
Şiir anayasası duygunun kalp güneşi
Aşkın merhalesinde ruhun ikiz kardeşi
10.02.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Şiir Söyleyen Gökyüzümsün
Aşk ateşiyle yanalım, kâinat yanmasın
Haşre kadar gezelim, tabiat uyanmasın
İçelim aşk badesini ruhumuz kanmasın
Âlemin kem gözleri bizlere uzanmasın
Mırıltılarla şiir söyleyen rüzgârımsın
Sen benim bugünüm yarınım hem de yarımsın
Aşkımız zirvelerden enginlere inmesin
Temposu yükselsin, monotonlaşıp dinmesin
Hazlar bize gelsin, elemler bize binmesin
Aşkımız aşikâr olsun, korkup da sinmesin
Şırıltılarla şiir söyleyen akarsuyumsun
Sen benim ruhuma ivmeler veren huyumsun
Gülşenimizdeki aşk güllerimiz solmasın
Mekânda zaman dursun vakit çabuk dolmasın
Benden başka sana yar diyen iflah olmasın
Seni benden ayıran neşe, huzur bulmasın
Yağmurla şiir söyleyen gökyüzümsün
Sen benim içimdesin, görünen de yüzümsün
18.07.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Şiir Sözlü Öğretmenim!
Yıldızlardan daha fazla,
Işık saçan öğretmenim!
Gönülde emekle hazla,
Çiçek açan öğretmenim!
Nehirden coşkun akan,
Taşıp coşan öğretmenim!
Bilgilerden güller takan,
İlme koşan öğretmenim!
Bülbülden güzel sesiyle,
Şiir sözlü öğretmenim!
Kekik kokan nefesiyle,
Yayla yüzlü öğretmenim!
Bir ana bir baba kadar,
Bize bizden öğretmenim!
Kendisini yurda adar,
Asil özden öğretmenim!
Umut umut yurda açan,
Gülen gözlü öğretmenim!
Her gönüle sevda saçan,
Şiir sözlü öğretmenim!
06.10.2012/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Şiirden Şuura
Şairlerin selamı şiirlerden şuura
Karanlık gecelere aşkın güneşi vura,
Mısralar gül açarsa, hikmete ram olur can,
Duygular deryalaşır, düşünce inci mercan
Yaşamın hikâyesi, her bir söze inerse,
İnsan mutluluk bulur hakikate bir erse
Mücadele gözleri yansımış umutlara,
Yüreğin zarafeti, aksetmiş bulutlara,
Yükselen değerlerin ulvice ifadesi,
Şiir erdemliliğin kalıcı abidesi,
Denge iklimlerinde mısralar derunice,
Hayal diyarlarının sınırsızlığı nice,
Her gün yeniden doğmak umutlar diyarına,
Hülyalı denklemlerin uzantısı yarına,
Ey hakikat çeşmesi çağla hayallere,
Umut çiçekleriyle dokun narin ellere,
Mavi düşün ucundan, başına yıldız konsun,
Bir marifet eliyle, ne ilk ne de sonsun,
Özlemin iştiyakı uzaklara yayılsın,
Süreğen sevdaların imajları sayılsın.
Anlam sözün içinde açıldıkça açılsın,
Açılan muhtevadan kara sevda saçılsın.
Şiir yüzlü göklere hikmetin derinliği,
Tevekkül denkleminde, yürekte serinliği,
Gel ufukların ötesi şiir dilli enginlik,
Mana atmosferinde, budur büyük zenginlik,
Hayretin kesafeti, kelimelerde saklı,
Eğri doğrudan teğet acaba insan aklı,
Şiir şuura namzet, ey yürek sende hayret,
Ha gayret haydi gayret! Şiir, şuur, sabret!
13.01,2012
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Şiirimsilerin Mantalitesi
“Ziya Paşa’ya hürmetlerimle”
Ayağa düşmüşse şiir gibi ulvi sanat,
Ödül alır, sen de saçma sapan palavra at.
Değeri yüksek olur, içine koy bidat,
Alkış alır, biraz da etik değerlere çat.
Kelimeleri alt alta dizmek marifet,
Uyak, hece, aruz, edebi sanatı katlet.
Serbestim diyerek bütün kuralları terk et.
Önüne çıkana aldırma, kolay mı şöhret.
Hemen de zirveye çıkma azıcık sabret.
Fildişi kulesinde ilhamdan al işaret.
Muhtevada karamsarlığa insanı mahkûm et.
Tenkit yapılırsa da granit gibi ol sert.
Hele de nefsi okşarsa çok büyük iltifat,
Kara cahillerin elinde olursun üstat.
Helal haram tanıma, her şeye imzanı at.
Arkasından ödül gelir, boş ver yan gel de yat.
Hayal âleminde şiir kervanını yürüt.
Gerçeğe sırt çevirip, içine çomağı dürt.
Ey Rabbim! Bunların aklını başına toplat.
Uyanın beyler! Şiirde olmaz böyle sanat.
08.05.2007
Tarık Torun
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Şiirimsilerin serencamı
<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font
color='orangered'> <font size=+2>
Sürrealist diyerek işkembeden safra at,
Yık bütün kuralları kolay mı sanal sanat,
Deli saçması mı sav, tüm kuralları terk et.
Eleştiri gelirse elinin tersiyle it.
Bidati baş tacı yap etik değerlere çat,
Uç Kafdağı’na doğru şiirimsi uyuz at.
Her devir ve dönemde kolay mı öyle şöhret,
Bas boş lafı köküne birazcık da ol şirret,
Kes, yapıştır, kopyala ilhamındır internet,
Katlet bütün imgeyi, üslubun da cinayet,
Sok bunalım içine, temada hoştur cinnet,
Gir fildişi kuleye, al sana sahte cennet,
Peynirden gemi yürür, yan gel gönlünü şenlet,
Sana mubah her liman,öttür düdüğün inlet.
Bulursun sağır güruh, çal davulunu gürlet.
Uyuştur kör ruhları, baykuştan gazel dinlet.
Oluştur soyut dünya, şiirimsilerle yat,
Cahillere ol üstat, gururuna gurur kat.
Kelime cambazı ol, gerçeği arşa fırlat,
Şiiri kökten yıkıp, şiirimsiyi zırlat.
Ondan, bundan çalmada birazcık olsun zahmet.
Bulursun sağır güruh, olsa da biraz töhmet.
06.02.2009
Tarık TORUN
Tarık Torun
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Şiirin Ufuklarında
Dağ taş dinlemez gezerim.
Çözülmez denklemler çözerim.
Ülkelere sınır çizerim.
Şiirin ufuklarında,
Mutlak hakikati ararım.
Kanayan yaralar sararım.
Doğrudan yanadır kararım.
Şiirin ufuklarında,
Hayalim sığmaz enginlere,
Ders veririm zenginlere.
Hürmetim sonsuz bilginlere,
Şiirin ufuklarında,
İnsan yaşar aşkı için,
Demet demet gülleri seçin,
Yanlışa değil doğruya geçin,
Şiirin ufuklarında,
Anadolu yollarında,
Annemin sıcak kollarında,
Sallanırım ağaç dallarında,
Şiirin ufuklarında,
Hem Kerem hem Aslı vardır.
Zulme gerilen duvardır.
İlme açılan bir bulvardır.
Şiirin ufuklarında
Aşkla coştukça coşarım.
Kutlu yere doğru koşarım.
Hayatımı orda yaşarım.
Şiirin ufuklarında,
Derdimden çaresiz ağlarım.
Kendi yaramı bağlarım.
Vardır mor sümbüllü dağlarım.
Şiirin ufuklarında,
Zalimlere savaş açarım.
Sevgi kalesine kaçarım.
Vatan yolunda uçarım.
Şiirin ufuklarında
Yönelmişim Rabbim sana,
Doğruyu gösterirsin bana,
Canım fedadır yaratana,
Şiirin ufuklarında,
14.10.1996
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Tarık Torun
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Şiirlerim
Şiirlerimi islamın aydınlığında, Kur’an ve sünnetle yoğurdum.
Ürettim ürettim, bütün insanlığı kapsayacak sevgiler doğurdum.
21.06.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Şimal Rüzgarı
Şimale doğru esen deli rüzgâr,
Gönüllere de esmeli azar azar,
Şimal rüzgârı çiçekli bahçelerden,
Getirir içimize neşeli bahar,
04.11.2006
Tarık TORUN
ALİZELER
'Doğudan,Batıdan,Ortadoğu'dan'
Tarık Torun
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Şimale Giden Bulut
Şimale giden bulut ver aşkıma bir komut,
Katman katman karanfil al kollarında uyut,
Ey göklerin hakimi! Al beyaz dilekçemi
Adının güzelliği kaplasın bilekçemi
Soyut somut alemin deruniliği boyut,
Şimale giden bulut ver aşkıma bir komut,
Tarık Torun
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Şimdi Çocuk Olmak Vardı
Keyfimce hoplamalıyım.
Hoplayıp zıplamalıyım.
Daldan dala atlamalıyım.
Kudurup çatlamalıyım.
Bana ne makro iktisat,
Umurumda mı siyaset.
Sürerim keyfimce hayat,
Mutluluğum yan gelde yat.
Şimdi çocuk olmak vardı,
Eyvah yaşım kırka vardı.
Gam yok, tasa yok, dert hiç yok,
Bayılırım, oyunlar çok
Annem doyurur, karnım tok.
Battalgazi’yim benden kork.
Babam getirir, ben yerim.
Allah’a da şükrederim.
Kızarsam çeker giderim.
Sana neler neler derim.
Şimdi çocuk olmak vardı,
Eyvah yaşım kırka vardı.
Aylığım, yıllığım yoktur.
Etrafımda seven çoktur.
Mızmız olmam, gözüm toktur.
Bakışlarım şimşek oktur.
Koşarım, coşarım heyy heyy!
Olur, istediğim her şey,
Çevremde döner güneş, ay
Bütün dünya neşemi duy.
Şimdi çocuk olmak vardı,
Eyvah yaşım kırka vardı.
24.05.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Şükretmek
Şükretmek olmasa, hiç kimse halinden memnun olmaz.
Profesör bile olsa, avam kadar huzur bulmaz.
07.08.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Tabiatın İsyanı
Allah'a isyan etti diktirdi heykelini
Bütün kuşlar toplandı pislediler kelini
İsyana cevap verdi doğa kendi dilince
Sessiz kalır mı rüzgar kırdı tunçtan belini...
Tarık Torun
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Tarih Unutmaz
Çin seddine varanların,
Yetim yarası saranların,
Bu yurt için kafa yoranların,
Adlarını tarih unutmaz.
Yerlerini hiçbir şey tutmaz.
Haçlılara karşı duranların,
Osmanlı tokat’ı vuranların,
Bu yurdu sağlam kuranların,
Adlarını tarih unutmaz.
Yerlerini hiçbir şey tutmaz.
Karadan gemi yürütenlerin,
Dünyayı peşinde sürütenlerin,
Düşmanı zindanda çürütenlerin,
Adlarını tarih unutmaz.
Yerlerini hiçbir şey tutmaz.
Köhne Bizans’ı yıkanların,
Sancakla burçlara çıkanların,
Düşmanı Akdeniz’e tıkanların,
Adlarını tarih unutmaz.
Yerlerini hiçbir şey tutmaz.
Tuna’yı Volga’yı aşanların,
Mehterle kükreyip coşanların,
Zaferden zafere koşanların,
Adlarını tarih unutmaz.
Yerlerini hiçbir şey tutmaz.
Altı yüzyıl hükmedenlerin,
Viyana kapısına gidenlerin,
Kurtla kuzuyu güdenlerin,
Adlarını tarih unutmaz.
Yerlerini hiçbir şey tutmaz.
Üç kıtayı da alanların,
Adalet için kılıç çalanların,
Bu kubbede baki kalanların,
Adlarını tarih unutmaz.
Yerlerini hiçbir şey tutmaz.
20.06.1999
Tarık Torun
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Taşların Serancamı
Yerin derin kalbinden fışkırıp gelen taşlar
Yerkabuğu üstünde çok şey olmağa başlar
Üst üste konularak nice mimari yapı,
Bir Selçuklu motifi mazi açılan kapı
Turi Sina Dağı’ndan şekillenen piramit
Nil mavisi sularla lahitleşen granit
Türk’ün kükreyişiyle Çin Seddi’ne uzanır,
Taç Mahal’in aşkıyla sanat aşkı kazanır
Nemrut mancınığında ateşe karşı durur,
Ziggurat tepesinden göklere damga vurur
Zalime beyaz saray mazluma kara zindan,
Taş yürekli dağlardan fışkırır sulu vicdan
Amelenin sırtına emek olur yük olur
Zenginin parmağına fors olur yüzük olur
Sinan’ın ellerinde inançla mabetleşir
Süleymaniye ufku asumanla dertleşir
Han hamam kervansaray gariplere ev olur
Alplerden Altaylara Karadağlar dev olur
Göklerin ötesinden kutsal Hacer-ül Esvet
Onun hicriyle yanmak onu öpmek mürüvvet
Tarihime şahit olur Göktürk Yazıtlarıyla,
Her balbalın başında ölüm kanıtlarıyla
İnsanoğlu rızkını kara taştan çıkarır
Nirengi taşlarıyla arzın ucuna varır
Gün olur mezarına fatihayla baş olur,
Eşin dostun bırakır sana bakan taş olur
21.04.2014
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Tatil
<p align='center'> <font face='Monotype Corsiva'> <strong> <font color='blue'>
<font size=+2>
Mü’minin tatili olmaz, yirmi dört saat doludur.
Mü’min ibadete programlanmış Allah kuludur.
15.06.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe''
Tarık Torun
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Tek Bir Söz
Duygusalız vesselam kırar kalbi tek bir söz
Öze oturur kem söz bakmak için kalmaz yüz
Bir ömür çalışsan da sönmez içindeki köz
Ne ömür ne de özür düzelmez bahar, kış, yaz
Duygusalız vesselam kırar kalbi tek bir söz
14.102016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Tekbir
'Yunus Emre Hazretlerine İthaf olunur.'
Dilimde tekbir, gönlümde zikir,
Allah-u Ekber, Allah-u Ekber,
Dünya da yok, bundan üstün fikir.
Allah-u Ekber, Allah-u Ekber,
O’dur Kılavuz, O’dur hak rehber,
Leylü Nehar dilimdeki tekrar.
Birliğinin delilidir ikrar,
Allah-u Ekber, Allah-u Ekber,
Uğruna şehit düşmekte asker,
Kalbe muhabbet tohumu eker.
Sıradağları yerinden söker.
Allah-u Ekber, Allah-u Ekber,
Müslüman’la olur hep beraber,
Kapıları açar perverdigar,
En büyük cananım, en büyük yar,
Allah-u Ekber, Allah-u Ekber,
Birliğine güman yoktur ki, bir,
Cesaretimin kaynağı tekbir,
Haydi, sen de durma tekbir getir.
Allah-u Ekber, Allah-u Ekber,
09.05.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Tekbir Tekbir Üstüne
Bir inancın sabahı, Talas’ın yatağında,
Demir dağlar delindi, inancın atağında,
Kutlu ordu kanatlı, Hazar’ın batağında,
Dünya nizama girer, hakanın otağında,
Bir inancın sabahı, tekbir tekbir üstüne.
Bir cumanın sabahı, Malazgirt Ovası’nda,
Kükreyen aslanların, dilinde, duasında,
Anadolu yurtlaşır, suyunda, havasında,
Horasan Erenleri uyumaz yuvasında,
Bir cumanın sabahı, tekbir tekbir üstüne.
Bir salının sabahı, İstanbul Limanı’nda,
Peygamber müjdelemiş, fatih’in imanında,
Çağ üstüne çağ gelir, fetihin zamanında,
Ulubatlı bayraktır, şehitler harmanında,
Bir salının sabahı, tekbir tekbir üstüne.
Bir sevdanın sabahı, üç kıta dağlarında,
İnanç gülleri açar, Akdeniz bağlarında,
Vatan aşkı imandan, ölü ve sağlarında,
Çöller gülistan olur, Yavuz’un çağlarında,
Bir sevdanın sabahı, tekbir tekbir üstüne.
Bir gecenin sabahı, Sakarya boylarında,
Şaha kalkmış Mehmet’im, ağustos aylarında,
Cesaretin timsali, tertemiz soylarında,
Düşmanı suya gömer, Ege’nin koylarında,
Bir gecenin sabahı, tekbir tekbir üstüne.
25.08.2008
Taha Tarık TORUN
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Tempo
Ufukta gemilerin bir gözat delikanlım
Ufuklar seni almaz mekan üstü zamanlım,
Haydi temponu yükselt, sana muhtaç vicdanlım,
Mazlumlar seni bekler tarihten asil kanlım,
...
01.05.2014
Tarık Torun
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Tersakan Nehirler
Tersakan nehir gibi gönlümde bir şelale,
Vuslat dağlar ötesi geçeriz halden hale,
Ümit bitmez hazine bağlanmışız visale,
Dağlar efkârlanırsa zirvesi beyaz lale,
Gönlüm sevdalanırsa döner gökte hilale,
Tersakan nehir gibi gönlümde bir şelale,
18.02.2014
Tarık Torun
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Tevazu
Tevazu güzel haslet olursa sana karşı
Ekabirdeyse hiddet titret arzı ve arşı
Elbette alçak gönül anlayana olmalı
İnsan insana dostsa gönülden bağ kurmalı
Kendini beyenmişe çal gitsin mehter marşı
Tevazu güzel haslet olursa sana karşı
18.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Tohum Doğuma Namzet
I
Tohum doğuşa namzet toprağın buğusunda
Ümit rüzgârı eser, doğunun doğusunda
Cesaretin dikeyi yüreğin hücresinde
Duygu düğümlenişi, irade ve usunda
Haykır dağları inlet o kudret var sesinde
Kaldırdı başını bak kürreler kürresinde
II
Tohum doğuşa namzet efsunlu sükûneti
Gözlerinde yaşamak içindeyse kudreti
Taşları çatlatan güç yaşıyorken özünde
Umudun usaresi görünmeli yüzünde
Sen kalbini ferah tut! Başlayacak her rahmet
Toprak sandığın yerler içinde varken hikmet
III
Tohum doğuşa namzet ha bu gün ha yarında!
Açılır katman katman gelecek diyarında
Ümidin arifesi yaşamın gündeminde
Hayat devam etmeli her gönülün deminde
Yürekte mahpus olan o yaşamın elleri
Duygu eksenlerinde yükselirken dilleri
23.02.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Toprak
Mineraller var sende aslım sensin neslim sen,
Her şey var bu toprakta yeşil endamlı çimen,
Ey vefalı sevgili! Gülde çimende desen,
Sevda sevda olup da deli rüzgârla esen,
“Taş olsaydım erirdim toprak idim dayandım”
Yaratıldım topraktan ruh üflenince candım.
Her bahar mevsiminde mis kokulu toprağım,
Lale sümbül menekşe, hoş bakışlı leylağım,
Yerim yurdum vatanım evim barkım sokağım,
Zorunlu istikamet varılacak durağım,
Koskoca yeryüzünde bir avuç toprak benim!
Doğar yaşar ölürüm toprak olan bedenim,
Kazma kürek belinle yüreğini alsa da,
Parçalasa yüzünü ona yaban kalsa da,
Tüm güzelliklerini, birer birer çalsa da,
Bin bir bitkiler verir insan nankör olsa da,
Sağır dilsizdir toprak, bütün sırrını saklar,
Kirletsen de üzülme, siler süpürür paklar.
Tüm nebatatın yurdu varlığa mekân toprak
Baharın bereketi yağmurla kokan berrak
Uzayan dal ucunda tomurcuk yeşil yaprak
Erozyonlu arazi elinde coşan ırmak
Toprak olmazsa olmaz odur bizim mayamız
Onu korumalıyız mutlu olsun dünyamız
07.07.2015
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarık Torun
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& Coğrafya

Trodoslar
Asırlar boyu hasret kalmış, anayurduna Trodoslar.
Selamını Anadolu’ya yağmurla iletmiş lodoslar.
Başını Akdeniz’in mavi sularına özlemle yaslar.
Nasıl dayanır, zirvesi kel, yaşı nehir anne Toroslar.
19.01.2008
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
“Sana, Bana, Ona”
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tuna Boylarında
Dün gece rüyamda Tuna Boylarında dolandım, durdum.
Sabahleyin uyanınca, Ey vah dedim! Ellerimi vurdum.
Avrupa’da en büyük nehir kaynağını Almanya’dan alan.
Geniş havzalardan topladığı suyu Karadeniz’e salan.
Avrupa ovalarından kıvrıla kıvrıla akar nazlı,
Bulgar yaylalarında, kıyısında gezer analıkızlı,
Güzel Tuna’m on ülkenin sularını toplayan büyük nehir,
Hele Budapeşte, içinde Tuna akan harika şehir.
Eskiden suyundan içen kadınlar yaşını belli etmezmiş,
Tuna Boylarına çadır kuran insanlar bir daha gitmezmiş,
Rüyamda mahzun akan, bulanık, dertli Tuna’yı gördüm.
Romanya ovalarında şanlı akıncılarla at sürdüm.
Niye öyle akıyorsun, yetim kalmış, yaslı Tuna’m?
Anadolu’dan bir daha haber getirmez mi allı turnam?
Kaç yeniçeri atını suladı senin serin sularında?
Coşardın, tekbirler getiren şanlı ordunun hularında,
Niye şimdi pis, mikroplu, bulanık ve kirli akıyorsun?
Biz kardeşlerini mi özledin garip garip bakıyorsun?
Vefalı Tuna asırlardan beri bize doğru akarsın.
Biz vefasızları mı özledin? Kızınca bendini yıkarsın.
Ayrılık, yâdın, feryadın, dağı, taşı inletip deliyor.
Biz gelmezsek te, suların bize doğru daim geliyor.
Rüyamda Gazi Osman Paşa Plevne’den çıkmam diyordu.
Tuna nehri ben de vefalıyım bendimi yıkmam diyordu.
Ey vah! Ne Plevne, ne Gazi Osman Paşa geriye kaldı.
Torunları yitirmiş, üç kıtayı zevk ve sefaya daldı.
Ne yapalım Tuna’m? Bizler suyunu İstanbul’da görürüz.
Hayalde olsa, rüya da olsa senin aşkınla yürürüz.
03.05.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Türkü Yakar Türkiye'm
Türkü yakar Türkiye’m bayraktır hudutlara,
Güneş ihtişamlıdır göz kırpar bulutlara,
Kara toprak üstüne verilen emeklere,
Akan terin bedeli gül kokan yemeklere,
Ormanlar kanat açar yükselirken göklere,
Türkiye aşk iklimi yağarken yüreklere,
Sevdalar nakşolunur yürekte umutlara,
Türkü yakar Türkiye’m bayraktır hudutlara,

Asudelik bir güfte Anadolu yellere,
Medeniyet beşiği bayraklaşır ellere,
Firakın özlemiyle uçan kelebeklere,
Baharın bereketi usare çiçeklere,
Atiye köprü olur büyürken bebeklere,
Köpürür ayran gibi kabaran yüreklere,
Lodos şarkı fısıldar deltadaki millere,
Asudelik bir güfte Anadolu yellere,

Türkü yakar Türkiye’m yazmada oyalara,
Yayla çiçeklerinden erguvan kayalara,
Atımın ayakları, şahlanır rüyalara,
Üç kıta nallarıyla raks eder dünyalara,
Barbaros yelkenleşir Akdeniz deryalara,
Kubbelerin gölgesi aks eder hülyalara,
Papatyalar içinden kilimde boyalara,
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Türkü yakar Türkiye’m yazmada oyalara,

Zeytuni yaylalarda ebruli akşamlara,
Hasretin kemendiyle gurbet kokan gamlara,
Bir dağın yamacında sebilli pınarlara,
Tarihin işareti Osmanlı çınarlara,
Şark’ın aşkını Garp’a taşıyan alaylara,
Hasatlı harmanlarda neşedir halaylara,
Yaşama sevincidir tat katar yaşamlara,
Zeytuni yaylalarda ebruli akşamlara,

Türkü yakar Türkiye’m davullu zurnalara,
Katar katar sevdalar yüklenir turnalara,
Köroğlu’nun narası Çamlıbel rüzgârlara,
Yeşilırmak Ferhatlı Amasya’da yarlara,
Ağrı Dağı’nda Kerem külleri diyarlara,
Som altınla kaplanır Ege ayva narlara,
Irmaklar bal şerbeti, akarken kurnalara,
Türkü yakar Türkiye’m davullu zurnalara,

Elma yanaklı yüzler ışıktır gecelere,
Anadolu yurdunun sevgisi nicelere,
Gecenin gizeminde Fıratlı Diclelere,
Malazgirt destanlaşır torunla dedelere,
Muştu membaı olur kurumaz gözelere,
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Zaferin şarkıları yazılır dizelere,
Sevgiler bayraklaşır ulaşır yücelere,
Elma yanaklı yüzler ışıktır gecelere,

Türkü yakar Türkiye’m Anzer bal peteklere,
Şeftali çiçekleri, konarken eteklere,
Sevginin nakış eli, Bursa’da ipeklere,
Kartallar kanat açar, yüksekten hendeklere,
Kavakların yelleri, takılır tümseklere,
Rahmet yüklü bulutlar, çıradır şimşeklere,
Turnalı göllerinde, yeşilbaş ördeklere,
Türkü yakar Türkiye’m Anzer bal peteklere,

Binlerce kır çiçeği ufuktur gönüllere,
Bir sevdanın öyküsü Yunus’taki güllere,
Dilden aşkın fermanı yayılır zeminlere,
Kubbelerden kuş sesi karışır âminlere,
İnanç coğrafyasında sarsılmaz metinlere,
Barışa çağrı kokar Akdeniz zeytinlere,
Narı nura çeviren Urfa’daki küllere,
Binlerce kır çiçeği ufuktur gönüllere,

Türkü yakar Türkiye’m sonbahardan kışlara,
Gurbet akşamlarına uçan göçmen kuşlara,
Güneşin şuleleri, ulaşır yamaçlara,
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Nehirlerin nimeti busedir kıraçlara,
Ay yıldız altındayken esaret yok başlara,
Anadolu toprağı döner yakut taşlara,
Sakarya kıyısında ay doğar yokuşlara,
Türkü yakar Türkiye’m sonbahardan kışlara,

Dağların zarafeti kristal gölgelere,
Florayla fauna zenginlik bölgelere,
Nebatat Lokman Hekim devadır tüm dertlere,
Anadolu toprağı mekân olur mertlere,

Can ve şan menşeimiz layıktır sevgilere,
Candan özge biliriz müstahak ilgilere,
Fi tarih Anadolu dayanır belgelere,
Dağların zarafeti kristal gölgelere,

Türkü yakar Türkiye’m ilhamdır âşıklara,
Hakikatin elleri meşale ışıklara,
Hürriyet’in simgesi al beyaz bayraklara,
Bir gramı dünyadır can kurban topraklara,
Mavi gökler altında yeşilli yapraklara,
Ezeli nişanlımız yüzüktür parmaklara,
Seveni de sevdakar edalı maşuklara,
Türkü yakar Türkiye’m ilhamdır âşıklara,
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25.04.2009
Tarık Torun
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Uçun Kuşlar
Gökyüzüne süzülen güzel kuşlar,
Seher vaktindeyken uçmağa başlar.
Enginlere doğru kanat çırpışlar,
Köyümden ayrılmışım akar yaşlar.
Uçun kuşlar uçun köyüme doğru,
Göçün kuşlar göçün köyüme doğru,
Kuşlar ha! Köyüme selam söyleyin.
Soranlara güzel kelam söyleyin.
Köyüme ben nasıl varam söyleyin,
Bu yarayı nasıl saram söyleyin,
Uçun kuşlar uçun köyüme doğru,
Kaçın kuşlar kaçın göçün köyüme doğru
Köyümde açan çiçekleri görün.
Kırda uçan kelebekleri görün.
Güzel ötüşen böcekleri görün.
Mutlu büyüyen bebekleri görün.
Kaçın kuşlar kaçın göçün köyüme doğru
Geçin kuşlar geçin göçün köyüme doğru
Ah! Kuşlar, ah! Kuşlar ne mutlu size,
Dönerseniz selam getirin bize,
Hasretlik içimde dönmüştür köze,
Şahidim kuşlar ne hacet var söze,
Kaçın kuşlar kaçın göçün köyüme doğru
Geçin kuşlar geçin göçün köyüme doğru
23.03.1996
Tarık Torun
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Uhrevi İklimlerde
Zannetme ki dert sende sınanır yürek tende
Hakikatın elleri gezinirken bedende
Bahara yüklü rüzgar neminde bulutlar var
Uhrevi iklimlerde sevda sunar yadiğar
Sen yoluna ey dünya alemden öte hülya
Hiç zahmetsiz olur mu adıyla kara sevda
Ruha dinginlik tenha riyakarlık sakın ha!
Kanatlanıp turnayla az ötesi mavera
Bazen candan öteye yare olsun hediye
Uhrevi iklimlerde onur sevdam var diye
Edep erkan yanında önce canansa canında
Yazılır şerha şerha bir marifet kanında
Gel ey göklerin dili uzansın sevda eli
Uhrevi iklimlerde boşalsın sevda seli
18.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Umuda Uçan Kuşlar
Umuda uçan kuşlar göğe kanat vuruşlar
Umut aşkla başlarsa dümdüz olur yokuşlar
13.04.2014
Tarık Torun
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Umudun Güneşi Aşkla Doğsun
Umut yağmurlarını, aşkla beklemek güzel.
Gelecek diye günü güne eklemek güzel.
O yârin hayalini umutla kurmak güzel.
Kafdağı’nda umudun yurdunda durmak güzel.
Zifiri gecelerde sabaha dalmak güzel.
Yaşayarak umudun hazzını almak güzel.
Gönlümüze umudun rüzgârı aşkla essin.
İsterse yolumuzu taş yürekli dağ kessin.
Aşk denizinde umut yelkeni açmak güzel.
Aşkta umutsuzluktan umuda kaçmak güzel.
Hayaller ülkesinde umuda varmak güzel.
Yedi iklim dört köşe, umutla sarmak güzel.
Nurlar içinde doğan güneşe bakmak güzel.
Güneşin ateşini umutla yakmak güzel.
Ruhumuza umudun yağmuru aşkla yağsın.
Umudun varsa korkma! Ey aşkım! Sen bir dağsın.
Umudun ekseninde paradoks çizmek güzel.
Muhabbet deryasında aşk ile yüzmek güzel.
Cananın yollarında bıkmadan gezmek güzel.
Canını canan için korkmadan ezmek güzel.
Ey sevgili! Uğruna umutlar dizmek güzel.
Kendi gök kubbemizde bulutlar çizmek güzel.
Üstümüze umudun güneşi aşkla doğsun.
Umutsuzluğu zaman, mekân umutla boğsun.
21.07.2008
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
“Sana, Bana, Ona”
Tarık Torun
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Umudun Kaynağı
Gönlüm hala gençliğin ideal hevesinde,
Bin arzu duyarım seherde bülbül sesinde,
Hayallerim ufukların çok çok ötesinde,
Mutluluk resmedilir Ege’nin Efesinde,
Umutlar yüklü mazlumların ülkesinde,
Sular menderes menderes akar deresinde,
İnsan sevgisi yükselir çıkan nefesinde,
İnsanlık tartılır terazinin kefesinde,
Huzur aranıp bulunmaz içki şişesinde,
Tevhid fışkırır camilerin her köşesinde,
Huzur bulurum hamd etmenin her keresinde,
Sevgi motif olmuş kalbimin tüm zerresinde,
Umudun kaynağı gizli Rabbin suresinde,
İnsan peşinden koşar hayatı süresinde,
Gönlüm hala gençliğin ideal hevesinde,
Umudun kaynağını sorarım neresinde?
08.07.2007
Tarık TORUN
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Umudun Yokuşları
Umudun yokuşları kanat açar göklere,
Sabrın istikameti kuvvettir bileklere,
En içli nağmelerin yüklenir dileklere,
İnsan vicdanlaşırsa yükselir meleklere,
Çileyle yoğrulursan zafer saklı ferinde,
Göklerde mi dilekler sanmam daha derinde,
Tüm çabanı göster de olacak kaderinde,
Umudun yokuşları terinde, zaferinde,
Tarık Torun
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Umurumdadır
Mahkeme duvarı olan yüzler,
Zehirli yılandilli sözler,
İnsana mal mal bakan gözler
Sen aldırma umurumdadır.
Alkış tutan uçurumdadır.
Kibirli kibirli gezenler,
İnsanı köle gibi ezenler.
Çalışmaktan bıkıp bezenler.
Sen aldırma umurumdadır.
Alkış tutan uçurumdadır.
Fakir fukaraya aldırmayan,
Doğruyu tutup kaldırmayan,
Yurda ihanete saldırmayan,
Sen aldırma umurumdadır.
Alkış tutan uçurumdadır.
Zor günde tepeden bakanlar,
Kötü günde zil zurna takanlar.
Gülüp ocağımızı yakanlar,
Sen aldırma umurumdadır.
Alkış tutan uçurumdadır
Bizi kıskanıp haset olanlar.
Kandırmak için yalan dolanlar.
Yapmacıktan renk verip solanlar.
Sen aldırma umurumdadır.
Alkış tutan uçurumdadır
14.07.1999
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Umut
Yer bakır gök kömür gibi geceler olsa da duvar
Tan atarsa güneş doğar benim hala umudum var
...
...
07.01.2014
Tarık Torun
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Umut Batmayan Güneş
Umut batmayan güneş o dağların ardında
Umut ettikçe yaşar insanoğlu yurdunda
Düşüncen kendine eş hayat saltanatında
İster gökyüzüne çık isterse yeraltında
Umut bitmeyen hayal biz kalsak da ardında
...
03.05.2014
Tarık Torun
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Unutma! Güzel Yavrum
“Ecdadını zannetme asırlarca uyurdu;
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu.”
M.Akif ERSOY
“Üstad-ı Azam’ımı rahmet ve minnetle anarım.”
Mevla “Ey insan! Çalış” diye sana buyurdu.
Ergenekon’da demir dağ delen yurdu kurdu.
Üç kıtanın kalbine İslam mührünü vurdu.
Kükreyen Alp Arslanlar Anadolu’da durdu.
Bir sevdanın uğruna dere tepe aştılar.
Anadolu yurtlaşsın diyerek savaştılar.
Allah rızası için dünyayla yarıştılar.
Şahadet şerbetiyle toprağa karıştılar.
Akdeniz şu dünyada “Türkün Gölü” ne döndü.
İlahi adaletle, zulmetin kökü söndü.
Dünya başını eğdi, Türk âlemine döndü.
Ne tez unuttun yavrum, bu olay daha dündü.
Dağlardan, ovalardan gemiler aşırdılar.
İnsana zulmedenin sırtını kaşırdılar.
Krallar dedelerin tarzına şaşırdılar.
Onlar İslamiyeti gönülde taşırdılar.
Unutma güzel yavrum! Asil kan sende mevcut.
Haydi kalk! Diril de bir kenarından da sen tut.
Rabbine güvenirsen, karşında duramaz dağ,
Haydi, tekrar diril de, tarihe aksetsin çağ.
Unutma güzel yavrum! Nefsi yakanlardansın.
Haydi, kalk diril de ummana akanlardansın.
Unutma güzel yavrum! Gelecek ellerinde.
Haydi, kalk diril de bak! Dualar dillerinde.
06.10.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Unutturulan Paşa
"Deli Halid Paşa'nın ruhaniyetine"
Aç bak bir tarihine nice ecdadın vardı
Her biri bir cengaver cihan onlara dardı
Allah Allah deyince yerler gökler oynardı
Kalplerindeki iman vatan için atardı
Unutturulan paşa o Deli Halid Paşa
Kop dağları şahitti adını yazdı arşa
O kızıl fırtınaya imanıyla set vurdu
Amansız mücadele kızıl Moskof kudurdu
Dikildi karşısına azgın Rusu durdurdu
Ya istiklal ya ölüm böyle ferman buyurdu
Unutturulan paşa sen ruhunla bin yaşa
Parçaladı Moskofu kılıcı vurdu taşa
Ne Yemen ne Kafkaslar Anadolu Balkanlar
Dokuz kez yaralandı durdurmadı alkanlar
Tarihine iyi bak yiğit ve kahramanlar
Onu farklı kılansa fırsat olunan anlar
Unutturulan paşa "oğlum vatan bizimdir
Kaçan haindir hain" diyen acaba kimdir?
Kurtuluş Savaşında en ön cephede koştu
Düşmanı dağıtarak coştu imanla coştu
Kırk üç sene boyunca hayatı hep yokuştu
Rüzgar gibi hızlıydı göklerde uçan kuştu
Unutturulan paşa affet gafletimizi
Canından aziz bildin cesur milletimizi
Dokuz düşman kurşunu bir haine bedeldi
Karanlık bir cinayet hain Rauf'la geldi
Şerefsizin kurşunu paşayı kalpten deldi
Kader böyle yazılmış sebeplerse eceldi
Unutturulan paşa affet vefasızlığı
Sahtekarlar kahraman tarih hayasızlığı
26.11.2016
Tarık Torun
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Unutulmaz Öğretmen
UNUTULMAZ ÖĞRETMEN
Sevgi insanı olmak onun ana görevi,
Takıntılardan uzak, adil alçak gönüllü,
Fikirlere saygılı, fedakâr gönül evi,
Dürüst ve güvenilir, yediveren al güllü,
Unutulmaz öğretmen, adil alçak gönüllü.
Her dem yeniden doğar, sabırlı ve ahlaklı,
Kişiliği oturmuş, hoşgörülü fedakâr,
Yeniliklere açık, öğrenmeye meraklı,
İyi bir dinleyici, çizgisinde istikrar,
Unutulmaz öğretmen, hoşgörülü fedakâr.
Cehalete aydınlık, bilimin meşalesi,
Vicdanının hür sesi, insaniyet gayesi,
Kaleminden nur damlar, yazısı ay halesi,
Aydınlık yarınlardır takdirname payesi,
Unutulmaz öğretmen, insaniyet gayesi.
Kalbinde vatan taşır, özgürlük gözlerinde,
Yüzyıllara uzanır, tarihin köklerinde,
Geceleri aydınlık, fikir gündüzlerinde,
Meleklerle huşuda, hakikat göklerinde,
Unutulmaz öğretmen, tarihin köklerinde.
Dünyanın en narini öpülesi elleri,
Yüreklere şebnemdir açılır gonca gonca,
Ümide ümit katar pırıl pırıl gözleri,
Nazenin yüreklerde anımsanır insanca
Unutulmaz öğretmen, açılır gonca gonca.
Yurdumun göklerinden umut açan ay-yıldız,
Dünyanın sanatkârı, ihtişamın eserin,
Dalga dalga yayılan, aydınlık gece-gündüz,
Sınır boyu hürriyet nöbetinde neferin,
Unutulmaz öğretmen, ihtişamın eserin.
Sınıfın olur saray, gözlerin sevgi dolu,
Göklerin ötesinde, mertebelerin yüce,
“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” yolu,
Saygın var içimizde, sevgi kadar ulvice,
Unutulmaz öğretmen, mertebelerin yüce
O bir anne bir baba arkadaş kardeş gibi,
Sığınılan limandır en sıkıntılı günde,
O sevgiyle kucaklar sımsıcacık güneş gibi,
Yaşamın her anında hem bugün hem dünde,
Unutulmaz öğretmen, en sıkıntılı günde.
Daima söz sahibi ulusun kaderinde,
Hem savaş hem barışta yer alır ön cephede,
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Öğretmenin izleri derinden de derinde,
Mutlak doğrudan yana bırakmaz hiç şüphede,
Unutulmaz öğretmen, yer alır ön cephede.
Ruhumuzun mimarı, ey hakikat güneşi!
Erdem kanatlarıyla iyiliğin kardeşi,
Dünyevi ve uhrevi âlemde yoktur eşi,
Mümtaz bir şahsiyetle onur iffet ateşi,
Unutulmaz öğretmen, iyiliğin kardeşi…
24.11.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Uyan Burası Gazze!
Filistin semasında çıkan zulmün dumanı
Bir mazlumun feryadı kaplarken asumanı
Kor ateşte her vicdan uyan burası Gazze!
Diril artık Müslüman Allah azze ve celle
İnsan hakkına inat asırların kiniyle,
Asimilasyon bayrak Siyonizm’in diniyle
Bir millet katledilir uyan burası Gazze
Bu hale üzülmeyen aşağılık kepaze
Göklerden ölüm yağar yerlerden zulüm çıkar,
Katledilen yavrunun feryadı arşı yıkar,
Yara kabuk bağlamaz uyan burası Gazze
Dün sanma ey Müslüman! Akan kanlar taptaze
Zalimin zulmü kadar yüreği de ödlektir
Ölü sanma şehidi o göklerde melektir
Dilini yutan dünya uyan burası Gazze!
Ey Rabbim! Medet senden gökten indir mucize
“Şehadet bir çağrıdır” yazılır kan üstüne
Dünya bir imtihandır konar vicdan üstüne
Asra yemin olsun ki! Uyan burası Gazze
Direnin ey insanlar! Her yürek zulme Füze
Diril artık Müslüman Allah azze ve celle
12.07.2014
Tarık Torun
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Uyan Halep Ölüyor
Nerde Halep bahçesi? Bak cehennem ateşi
Gökler duman içinde kaybettik biz güneşi
İnsanım diyen nerde? Bu halimiz ne anne?
Hani Müslüman nerde? Neme lazım bahane
Uyan Halep ölüyor! Sakın geç kalma insan
Azıcık acısana yok mu sende hiç vicdan?
Nerde güzel çocuklar? Yakılıp yıkılmışlar
Bir zalimin hırsından süngüye takılmışlar
Ne çocuk sesi ne kuş cıvıltıları kalmış
Sağır sultanda duydu mümin uykuya dalmış
Uyan Halep ölüyor! Geç kalma ey Müslüman!
Azıcık vicdan varsa otur vicdanına yan
Nerde şehir ve köyler? Şimdi olmuş harabe
Ey zalimler grubu nasıl kıydız Halep’e
Anne diye ağlayan ey Halepli çocuklar!
Gözyaşınızdan biter yeniden tomurcuklar
Uyan Halep Ölüyor! Yarın çok geç olmasın
Azıcık vicdan varsa oda boşta kalmasın
30.11.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Uyandım
Sabah erken uyandım
Gülüm derken uyandım
Rüyamda kara devler,
Seni yerken uyandım.
Kar dinerken uyandım
Dost sinerken uyandım
Sırtıma binlerce yük
Hop binerken uyandım
Kazık yerken uyandım
Yazık derken uyandım
Her gün aç susuz kalıp
Azık derken uyandım
Hemen şimdi uyandım
Suda çimdi uyandım
Kapımı rüzgâr gibi
Çalan kimdi uyandım
Eğik durdu uyandım
Kalbim vurdu uyandım
Uzaklardan birisi
Seni sordu uyandım
21.03.1998
Tarık Torun
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Uyanır Bir Coğrafya
Gecenin izdüşümü, semavatın ucunda,
Aşkın ihtişamıyla, uyanır bir coğrafya,
Tan atar şafaklardan, güvercin avucunda,
Yükselen güneşlerle, yıkanır bir coğrafya,
Gün ışır sabahlarla, rahmet yüklü gökyüzü,
Gecenin sabır taşı, Firuzeli gündüzü,
Marifet bağlarının, hakikat gören gözü,
Mükâfat dağlarına dayanır bir coğrafya,
Seherin serinliği, şebnem düşer toprağa,
Sevda yüklü tomurcuk, aşk aşılar yaprağa,
Çöller aşan alize, diyar diyar ırağa,
Hedefin merkezine, inanır bir coğrafya,
Bir ejderha hırsıyla, köpüren okyanuslar,
Hayal hengâmesinde, hayat süren yunuslar,
Can çekişen fenerler, ona iksir fanuslar,
Masmavi ummanlarda, sınanır bir coğrafya,
Sevdanın bin bir tonu, kırmızı lalesiyle,
Aşkın gönlünde açan, dolunay halesiyle,
Ruha haykıran sesler, çağlar şelalesiyle,
Nice âşık kalbinde, uyanır bir coğrafya,
Yorgun dağlar üstünde, yalnızlık evreninde,
Dostun güven telkini, itibarlık deminde,
Sadakat olmayınca, fay hattı var zeminde,
Zelzele duygularla, utanır bir coğrafya,
Kan çağlayan nehirler, zamana keder hızı,
Nefsanî arzularda, göğün kayan yıldızı,
Şeytan masasındaki, gururdan peri kızı,
Zulüm ekvatorunda, kınanır bir coğrafya,
Nimetler dünyasında, çeşit çeşit nebatat,
Yaşamın derinliği, kurulunca habitat,
Mahlûkatın emrine, nimet sunan hayvanat,
Yeraltı yerüstüyle, donanır bir coğrafya,
Edirne Kars'a kadar, göklere eş Ağrı'nda,
Yükselen minareler, bir hikmet var çağrında,
İstiklal savaşıyla, Anadolu bağrında,
Şüheda kanlarıyla, boyanır bir coğrafya,
Ekvatorda donarken, kutuplarda yanarken,
Rahmet yağmurlarıyla, tüm kâinat yunarken,
Dizi dizi ırmaklar aşk badesi sunarken,
Her aşığın gönlünde, uyanır bir coğrafya,
06.12.2010
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Tarık Torun
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Uyanmak
Her gaflet uykusundan ruhumuzla uyanmak
Gerçek hakikat o ki aşk ateşiyle yanmak
Ateşler sinesinde yanışta seni anmak
Külünün ateşiyle o sevdaya dayanmak
Her gaflet uykusundan ruhumuzla uyanmak
17.02.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Uyuyamazsın
Mezopotamya kan gölü olmuşken,
Batı Türkistan’da çiçek solmuşken,
Keşmirde zulüm dizboyu dolmuşken,
Eğer Müslümansan uyuyamazsın.
Töre diye bir bayan ah! Ederken,
Beyin göçüyle insanlar giderken,
Emperyalistler mazlumu güderken,
Hakıkı insansan uyuyamazsın.
Etik değerler ayakta sürünürken,
Millet aydayken yaya yürünürken,
Aldırmayıp defterler dürülürken,
Hür olan vicdansan uyuyamazsın.
Tesellimiz iki damla yaşmışken,
Neme lazımcının kalbi taşmışken,
İsraf derya- deniz olup taşmışken.
Asil olan kansan uyuyamazsın.
Kalk uyan! İnsanoğlu yatamazsın.
Kalk uyan! Pisliklere batamazsın.
Bunlar olmazsa olmaz atamazsın.
Yaşayan bir cansan uyuyamazsın.
01.09.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Uyuz
Kainat ayakta iken, sen niçin yatarsın uyuz?
Bizler çağlar açan tarih, yazdıran kahraman soyuz.
29.10.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Uzaktaki Yakınlık
Uzaktaki yakınlık içimde derman derman,
Yakındaki uzaklık ağlarken deli zaman,
Ey gözlerin şehlası! Başımda duman duman,
Halime acıyacak elinde yok mu ferman?
Uzakları yakın kıl, olsun gönlüm şaduman,
…
04.05.2014
Tarık Torun
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Üçkağıtçılar
Edep haya bağında goncagül unutuldu
Şimdi her köşebaşı baykuşlarca tutuldu
27.11.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Üçüncü Gerdanlık YSS Köprüsü
Boğaza bir gerdanlık şahlanmış Yavuz gibi
Yeniden Bismillahla nur akan deniz gibi
Kıtalar birleşiyor nur aksın gönüllerden
Güçlü Türkiye için sevda olsun güllerden
Birleşsin ellerimiz o altın gerdanlıkla
Mücadeleye devam her türlü karanlıkla
Bak YSS Köprüsü!
İşte Türk'ün türküsü
Dünya selama dursun Yavuz'un heybetiyle
Boğaz altın bir tepsi sunarken nimetiyle
Avrupa ile Asya birleşsin otoyolla
Muhteşem projeyle tarihe selam yolla
Yurdun Doğu Batı'sı yollarla kucaklaşsın
Viyadük ve tüneller,vadi,dağ, bayır aşsın
Bak YSS Köprüsü
İşte azmin öyküsü
Üçüncü gerdanlıkla bir süs olsun boğaza
Sular serenat dizsin yakamozla o naza
Dünyanın ilkleri var bu muhteşem eserde
Ekonomik kalkınma yayılsın perde perde
O Yavuz'un ruhuyla gönülleri bağlasın
Güçlü Türkiye için sular engin çağlasın
Bak YSS Köprüsü
O dünyanın ünlüsü
Yeniden lider ülke ay yıldız sancaklarla
Cihan mefkuremizle kırmızı ve aklarla
Öyle köprü olsun ki merkezine dünyanın
Üç kıta merkezinden ihtişamlı rüyanın
Yazılsın Türk Tarihi denizler sinesine
Bir köprü kucak açtı ufuklar ötesine
Bak YSS Köprüsü
Boğazın güzel süsü
Haydi haydi Bismillah! Kısalsın mesafeler
Aşılsın derya deniz geçilsin dar dereler
En üst teknolojiyle konulsun projeler
Türkün çelikten azmi üretilsin çareler
Asya'yla Avrupa'nın içten tokalaşması
YSS Köprüsü'yle kıtaları aşması
Deniz maviye püskürt umudun yollarını
Bu köprü birleştirsin kıtadan kollarını
Bak YSS Köprüsü!
İşte Türk'ün türküsü
06.03.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
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Tarık Torun
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Üşüdüm Annem
Hava buz kesilmiş vicdanlar soğuk
Sen yoksun yanımda üşüdüm annem
Merhamet kalmamış yüzlerse buruk
Acı var canımda üşüdüm annem
Duygular yıpranmış vefa kalmamış
Düşeni gören yok eden bulmamış
Gerçekler kaybolmuş kimse çalmamış
Hüzün çok anımda üşüdüm annem
Ne büyüklük kalmış ne küçük olmuş
İnsanlık kaybolmuş zalimlik dolmuş
Huzurun renkleri açmadan solmuş
Şimdi vatanımda üşüdüm annem
Bir merhaba hangi derdin dermanı?
Galiba bu devir kibir zamanı
Garibe yazılmış sürgün fermanı
Sibirya kanımda üşüdüm annem
İstemem güneşi o solgun ayı
İçimde karlı kış olsun yaz ayı
Ağustosta yaksan narlı sobayı
Sen yoksun yanımda üşüdüm annem
30.11.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Üzülme La Tahzen
ÜZÜLME- LA TAHZEN
Yiğit düştüğü yerden dirilir Bismillah’la
En karanlık gecenin şafakları sabahla
Sen üzülme yiğidim bizde hüzne yer yoktur
Bir kapı kapanırsa açılan kapı çoktur
Biz batan güne değil doğacağa vurgunuz
Edep erkân bağında belki ondan durgunuz
Mahzun olma yüreğim olsun bizimle Allah
Üzülme o bizimle hem vallah hem de billah
Her gecenin sabahı güneş yeniden doğar
Kara gökler ağlarsa yeri rahmete boğar
Ufka uzanan bulut rüzgâra yön verir mi?
Yüreğinde buzullar o sevdayla erir mi?
Mahzun olma yiğidim! Akacaksa yaş aksın
İbreti âlem için bu sevdaya arz baksın
Fani dünya içinde endişeli anında
İçinde ki imanla Rabbin her an yanında
İki nefes arası onur onun sevdası
Dik duran yiğitlerin yardımcısı mevlası
Mahzun olma imanlım! Gökler suları içer
Kaderin ellerinde bu hayat böyle geçer
Her çilenin nazarı açarken demet demet
Sabırdan çiçeklerle gözlerinde var hikmet
Azmin istikameti her gönül ülkesine
Dağların haykırışı vadilerin sesine
Mahzun olma yiğidim! Sevda baharla gelir
Sen yeter ki üzülme çiçek rüzgârla gelir
Yiğit düştüğü yerden dirilir Bismillah’la
En karanlık gecenin şafakları sabahla
02.03.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Üzülmenin Atlası
I
Hüzün rengi bulutlar güneş donanmasından
Vadiyi rüzgâr sarmış acep kimin yasından?
Bir çiçek boyun bükmüş hükmü gün ortasından
Sokaklar yankılanır bir nehir narasından
Hüzün rengi bulutlar güneş donanmasından
II
Zirveler suya tutkun yürek susuzluğundan
Ruhundaki o arzu onun yoksunluğundan
Hüzün sana yadigâr sevda sonsuzluğundan
Feryadı figan etmen kalpte onsuzluğundan
Zirveler suya tutkun yürek susuzluğundan
III
Üzülmenin atlası yılın çılgınlığından
Her şeye içlenmekse senin algınlığından
Dış âlemin yanması yürek yangınlığından
Boynu bükük olmanda hüzün yaygınlığından
Üzülmenin atlası yılın çılgınlığından
IV
Sarmalanmış vücudun girdabın uykusundan
Geçip giden yıllarsa ölümün korkusundan
Üzülmen gayet doğal bir melek sorgusundan
Ahlak denilen değer vicdanın duygusundan
Sarmalanmış vücudun girdabın uykusundan
V
Seninse yalnızlığın hüzün uçurumundan
Bir hicran yükselir ki senin bu durumundan
Gelir sana misafir yılların konumundan
Nemli rüzgârlar eser yüksek oturumundan
Seninse yalnızlığın hüzün uçurumundan
21.12.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Üzülmesin Güneş
Kanatlandık uçuyoruz,iman nuruyla güneşe,
Üzülmesin güneş yakıt veririz közde ateşe,
Yanar, pişer insanlara dağıtırız özde neşe,
Hakıkatın yoluna can veririz toptan peş peşe,
24.01.2008
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Ve Gece Sustu Kuşlar
Acının öyküsüyle ve gece sustu kuşlar
Tarifi imkânsız mı boşluktaki yokuşlar?
Bu gece ne gamlı ki hazin öter baykuşlar
Hayret hayret içinde kalbimdeki vuruşlar
Galaksi ötesinde gözlerimde duruşlar
Acının öyküsüyle ve gece sustu kuşlar
Karanlık gizem ise gece sırrımı sakla
Üfür gitsin aydede yıldızları yasakla
İçir karanlıkları gözlerimde tutsakla
Bütün ecinlileri çek Bismillah’ı hakla
Çek mili gözlerime ayıplarımı akla
Bir masal devletinde gel önümde durakla
Zifiri korkularım hangi ayıp günahı?
Her gece ağlamanın sabahı mı felahı?
Anladım aşk derdinin yoktur burda iflahı
Sonsuzluk ekseninde aşkı yazan ervahı
Gecemin kementleri acıların silahı
Zifiri korkularım hangi ayıp günahı?
Açılsın kara perde sür gözüme ağuyu
Acaba yakalar mı samanyolu ahuyu?
Öteler ötesine yüklenen o duyguyu
İçimde bilmeceler ruhumdaki sorguyu
Karagökler saklasın çözülmeyen soruyu
Açılsın kara perde sür gözüme ağuyu
Ve gece sustu kuşlar ben ağladım göklere
Eller ermez buluta ayaklarsa köklere
Ah bırakabilseydim sevdayı yüreklere
Geceler imrenirdi nurani meleklere
Nur içeren gözyaşım inerdi bileklere
Ve gece sustu kuşlar ben ağladım göklere
12.11.2014
Tarık Torun
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Verçenik'te Vitir
Rize Verçenik’te,
Doruk en yüksekte,
Verçenik’te vitir,
Allah bir, Allah bir,
Gece Verçenik’te,
Kalbim güvenlikte,
Verçenik’te vitir,
Tek noktaya fikir,
Rabbime en yakın,
Başlar büyük akın,
Verçenik’te vitir,
Uç, kendini yitir.
Kar suyuyla abdest,
Bütün hayvanat dost,
Verçenik’te vitir,
Derelerle zikir,
Çimenler seccade,
Sen varsın sadece,
Verçenik’te vitir,
Kalır mı ki, zifir?
İstikamet Kâbe,
Nurlar iner kalbe,
Verçenik’te vitir,
Dilimde tekbir,
Rüzgârlar müezzin,
Düşünceler derin,
Verçenik’te vitir,
Gönlümde kalmaz kir,
Meleklerden imam,
Göster çok ihtimam,
Verçenik’te vitir,
Rabbe selam getir.
Bulutlar duacı,
Ruhun ihtiyacı,
Verçenik’te vitir,
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Al Rabbime götür.
Ormanlar cemaat,
Aşkla secdeye yat.
Verçenik’te vitir,
Ömrü böyle bitir.
14.02.2007
--AŞKIN COĞRAFYASI-“Mekândan Kalbe”
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Volga Kızıl Akarken
Bir ah yükselir balam Kırımlının dilinden
Suya feryat karışır o Volga’nın selinden
Volga kızıl akarken
Volga çakıl akarken
Akar beyaz geceler Tatar’ın dudağından
Bir sevdayı heceler Bahçesaray bağından
Volga serin akarken
Volga derin akarken
Gözlerin bir içim su vuslatın Hazar olsa
Yayılır ovalara Kafdağı nazar olsa
Volga coşkun akarken
Volga taşkın akarken
Salınır bir gemide nehirdeki güzeller
Ulu derya boyunca bu sevda sular seller
Volga ağır akarken
Volga sağır akarken
Kim geldi kimler geçti nerde eski sultanlar
Hala yerinde çağlar geçti bunca zamanlar
Volga kızıl akarken,
Volga akıl akarken
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Volkan Patlar Feryadımdan
“Üstad-ı Azam’ım Fuzuli’nin ruhuna ithaf olunur.”
“Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı?
Felekler yandı ahımdan, muradım şem-i yanmaz mı? ”
FUZULİ
Onun aşkıyla yanarken, o vicdansız da anmaz mı?
Bir kez olsun acıyıp da, bu avareye kanmaz mı?
Güzeller merhametlidir, beni vicdanlı sanmaz mı?
Ölüyorum o yar için, öldüğüme inanmaz mı?
Gülistan olan gönlüme, o bülbül olsa konmaz mı?
Aşk odum aysberge döndü, katre katre de donmaz mı?
Haşre kadar da beklerim, gidenler geri dönmez mi?
Cehenneme döndü fikrim, bu ateş bir gün sönmez mi?
Volkan patlar feryadımdan, o gamsız korkup sinmez mi?
İçimde kopan kasırga, yar sahilinde dinmez mi?
Güzeller cömert olurmuş, ihsanın bize inmez mi?
Ey dostlarım! Burak oldum, o yar sırtıma binmez mi?
24.09.2007
Tarık TORUN
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Vur
Yurda ihanet eden şerefsizlere ip vur
Namusa saldıranı namusundan itip vur
Kutsallara saldıran soysuzun topuna vur
Veledi zinaların soyuna sopuna vur
Bu asır senin asrın kalk da çağa damga vur
Sana saldıran ite tasmalı pranga vur
Ağlama delikanlım! Şehadete şeref vur
Defedip yurttan iti arkasından bir de def vur
Vatanını satanın suratına tokat vur
O tokat yetmez ona ipten ilmek kat kat vur
Din iman tanımayan tüm dinsizlere set vur
Diril kalk delikanlım! Acıma daha sert vur
“Gök çıksın kızıl çıksın” düşmanlara darbe vur
Vatan hainlerini ver divanı harbe vur
Bayrağa saygısızın yüzüne tükürüp vur
Devlete dil atanın defterini dürüp vur
Cana kıyan caniye çekinme yağlı bir ip vur
Yayını sağlan tutup okunu da gerip vur
11.12.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Vuslatın Denklemi
I
Ben uzak ülkelerin şafağında bir bulut,
Kafdağı’nın ardından sana varmak bir umut,
Hicranın kemendiyle hiç bitmez mi efkârın?
Acılarla yoğrulmak bu mu senin kararın?
Gecesi uzun olur hasret kokan diyarın.
Ufuklara çizilmiş, sınırsızlık hisarın,
Bunca yılın acısı sızlamaz mı vicdanın?
Hasretin keskin kılıç gözyaşı mı hicranın?
Kadere boyun bükmüş insafından cellâdın,
Geceyi sarmalayan gündüz denen vuslatın.
II
Yalnızlık vadisinde yankılanırken sesin,
Uzaklara yayılır özlem tüten nefesin,
Dağlar halime acır, gözyaşı olur pınar.
Sılanın yolu nerde söyle Ey ulu çınar!
İçimde volkan kaynar, dışımda olsa bahar.
Halime acıyarak bir yol göster Ey rüzgâr!
Bulanık düşünceyle sıkıntıya karışan
Yılandilli yaşamda gel gör halim perişan.
Âşıkların çilesi hasrete göğüs germek,
Ölürken dirilmek var, vuslata ömür vermek.
III
Karanlıklar içinden bir huzme fışkırmaz mı?
Direnen sabır taşı ayrılığı kırmaz mı?
Izdıraplar denizi alır mı öfkemizi?
Kara toprak kucağı sarar mı gölgemizi?
Hatıran bir şarkıdır, çalar dudağımızda.
Özlemin çiçek çiçek açar her bağımızda.
Yoluma engel olan kuru kalabalıklar,
Acılar ummanın da acır bana balıklar.
Atiye uzanan el bir gün olsa bahtiyar,
Vuslatın elemiyle gezerim diyar diyar.
IV
Zamanın dehlizinden elemler güne sızar.
Kavuşmak hayaliyle günler uzar da uzar.
An olur asra bedel, turuncu güneş kızar.
Türlü tedbir alsan da takdir gelince bozar.
Elest bezminden beri ararım visalimi.
Harabeler içinde gönül kırık halimi,
Hüznün loş burukluğu kaplar bütün tenimi,
Ateşler korda yakar donarken bedenimi.
Bir hayalin uğruna insanoğlu dağ aşar.
Vuslatın denklemiyle âdemoğlu çağ aşar.
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V
Çileler tezgâhında örülürken kumaşım,
Dağın taşımadığı yükü taşır bu başım.
Bedeli ağır olur hisseme düşen aşın.
Ana rahminden beri yaşam denen telaşın.
Teselli makamına çıkar kara gözyaşım.
Katre metanetiyle çağa uzanır yaşım.
Acaba hangi dağda saklanır mezar taşım?
Şu nefsi emmareyle uzar gider savaşım,
İkilem yaşansa da sarılırız hayata,
Ümitlerle bineriz, vuslat denen o ata.
VI
Gönlümü dağlamıştır asır süren firakın.
Oturup ağlamıştır başlıyorken bu akın.
Ey hasret yüklü gece! Benim ahımdan sakın.
Elbet duam duyulur, şahdamarımdan yakın.
Arşın ekseni titrer yükselirken figanım.
Sanmayın ki unutur kayda alır cananım.
Dağlara haykırılır bir gün benim fermanım.
Sular yokuşa akar, dilerse “ol” Rahman’ım.
Yoluna feda olsun, anım, şanım ve canım.
İki cihana nazır vuslat denen mekânım.
VII
Gece perdelerini kapatınca karanlık,
Damladan deryalara hüzün akar bir anlık.
Ateşli bir hasretin iniltili çığlığı,
Ufuklarda inleyen esintinin sığlığı,
Bahar taşıyan rüzgâr şimdi nereye eser?
Gurbetin kör gözleri ümidimi mi keser?
Zamanın akrepleri ruhlara zehir saçar.
Tarumar olmuş kuşlar, şimale doğru kaçar.
Hala vuslat aşkına kuru ümit bağlarım.
Gülerken özlem ile oturup da ağlarım.
28.09.2009
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Ya Bülbül Ol Ya da Gül
Hüzün çöker yadına güneş ufka batarken
Bir yerlerde bir yürek "Allah" diye atarken
Uyuma deli gönül
Ya bülbül ol ya da gül
Tarık Torun
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Yadıma Annem Düşer
Gece kucaklayınca yâdıma annem düşer
Gelip geçici değil her an ve her dem düşer
Kenetlenir ellerim gönlüme bir cem düşer
Rakseder gündüz boyu geceye gölgem düşer
Boyun büker kaderim yatağa ensem düşer
Gece kucaklayınca yâdıma annem düşer
Hüzünlendirir hicran gözlerine nem düşer
Ayrılık olan zaman sözüne elem düşer
Kader eylerse ferman ah ile kelam düşer
Uzak kalınan mekân sevdayla selam düşer
Gündüzlerse elaman geceye sinem düşer
Hüzünlendirir hicran gözlerine nem düşer
Efkâr sineme çöker yâdıma annem düşer
Nemlenir kara gözüm yüzüme şebnem düşer
Boz bulanık sözlerim dilimeyse kem düşer
Hasret kalınan suya duaya zemzem düşer
Vuslatın dağ ötesi sabıra erdem düşer
Efkâr sineme çöker yâdıma annem düşer
28.12.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Yadıma Hüzün Düşer
Bir efkarın izleri yadıma hüzün düşer
Gökkubbede yıldızsam adıma gözün düşer
İçlenir karabahtım dilime sözün düşer
Perdelenir karanlık eleme yüzün düşer
Duygu katmanlarıyla yadıma hüzün düşer
İçten içe yanarım ateşle közün düşer
Duman bürür yolumu kaybolan izin düşer
Dermanı yitirilmiş vah ile dizin düşer
Öyle bakma güzelim! Yadıma hüzün düşer
Gecelerim mavice uzayıp özün düşer
Beni bende arama felsefi tezin düşer
Kıyafetle ölçersen kumaşın bezin düşer
Gül nebi yadiğarı yadıma hüzün düşer
Sevda iklimlerine şiirce sözün düşer
30.12.2016
Tarık Torun
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Yağmur Katresiyle
Yağmurun katresiyle dalsam ummana,
Deryalardan varsam sakin limana,
Asude hayatla yatsam zamana,
Med-cezir aşkıyla dalgaya baksam.
Meçhule gidene ağıtlar yaksam.
Yağmur katresiyle düşsem toprağa,
Rayihalar saçsam yeşil yaprağa,
Ab-ı hayat olsam coşan ırmağa,
Uzanıp kırlara çiçekler taksam,
Sevgi rüzgârıyla gönüle aksam.
Yağmur katresiyle konsam bahçeye,
Gülistan getirsem her tür lehçeye,
Âlemi ram etsem güzel Türkçeye,
Yağmur katresiyle çiçekli koksam.
Zamana yazıktır eğer ben yoksam.
Yağmur katresiyle dolsam yüreğe,
Bayraklaşıp çıksam yüksek direğe,
Şarkılar çaldırsam uçan sineğe,
Yağmur katresiyle nefsimi yıksam.
Sümbüllü dağların başına çıksam.
03.06.2008
AY AKAR ÂŞIKLARIN AŞKINA
“Yeraltından, Yerüstünden”
Tarık Torun
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Yağmur Yürekli Anlar
Okyanusların kalbi göklere yükselirken
Mutluluk şarkıları rüzgârların dilinde,
Aşka koşarcasına bulutlara gelirken
Göklerin kanatları damla damla elinde,
İnce ince dolanır nem içeren gözlerde,
Yağmur yürekli canlar kutlu dua özlerde,
Bozkırın çiçekleri susamıştı sevdana,
Kara gökler ağlarken yağmurun sesine bak
Deredeki kurbağa şükreder Yaradan’a,
Deryalarda balıklar gözleri çakmak çakmak,
Bir damlanın hasreti alıp seni saklasam,
Yağmur yürekli canlar rahmetle sırılsıklam,
Bir yağmur yağmalıydı susamış yüreklere,
İnmeli bulut yere arındırmalı kiri,
Nice umut yüklenmiş beklenen dileklere,
Yeniden canlanmalı eskiden daha diri,
Al karanfil açacak umutlu zamanlara,
Yağmur yürekli canlar ruh üfler ormanlara,
Yağmurun kokuları sararken toprakları,
Gözde umut yeşerir kuşlar dalda gülümser,
Çiçeklenir ağaçlar yemyeşil yaprakları,
Canlı cansız mahlûkat yaşamayı benimser,
Coşkun akan nehirler muhabbet şırıltısı
Yağmur yürekli canlar hayat kuş cıvıltısı,
Suyun şiirce hali, mısra mısra inmeli,
Beraber yürüyelim uzun ince yolları,
Ilık ılık yağmurlar başımızda dinmeli,
Rahmetin mutluluğu ey Allah’ın kulları!
Dikkatli kulak verin tabiatın sesine
Yağmur yürekli canlar sonsuzluk ötesine,
Öyle bir sevda ile yağmur ol yağ ülkeme,
Yağmur gözlü bakışla ulaş en tenha yere,
Çiçekli baharları müjdele gel o deme,
Susamış gönüllere buluttan pare pare,
Seni bekleyen anlar hayvanlar ve insanlar,
Yağmur yürekli canlar, berekete hayranlar.
15.02.2014
Tarık Torun
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Yakarım Şiirleri
I
Afrika’da ağlayan boynu bükülmüş çocuk
Asya’da yetim kalan dişi sökülmüş çocuk
Avrupa’da terk olmuş evi dökülmüş çocuk
Sen ağlama birtanem yakarım şiirleri
Sen ağlama nurtanem yıkarım fikirleri
II
İnsan hakkı ihlali Mısır’da zulüm varsa
Zalime geniş olup mazluma dünya darsa
Birisi çalışıp ta birisi boş yatarsa
Sen üzülme yoldaşım yakarım şiirleri
Sen üzülme yurttaşım tıkarım nehirleri
III
Zalim olmuş kefere demokrasi adına
Sömürmek ruha sinmiş varmış köpek tadına
Uyuşmuş aklı beyni aldırmaz feryadına
Sen bağırma kardeşim yakarım şiirleri
Sen bağırma candaşım dökerim zehirleri
IV
Müsamaham olmaz ki vatana ihanete
İnsanlıktan öteye mahlûklara lanete
Dışı fitneyle dolu içindeki şiddete
Sen aldırma insanım yakarım şiirleri
Sen aldırma kurbanım çekerim şairleri
V
Bütün namuslularda olmalı cesaretli
İnanç eksenlerinde insanlık ferasetli
Yurdu korumak için milli ve hamasetli
Sen üzülme arkadaş yakarım şiirleri
Sen üzülme vatandaş takarım şehirleri
19.03.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Yakarış
Ey arzın arşın Rabbi! Naçar koyma kulunu
Kafire muhtaç etme yetimini, dulunu
Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yalan
Bak bak! “Seni seviyorum deli gibi” derler.
Yalandır, inanma yavrum, arkandan gülerler.
Sensiz bu dünya bana zindan olacak derler.
Yalandır, bulur birisini bayram ederler.
23.04.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Yalan Geceler
Uykumu kaçırıp gölge misali
Her gündüz vehmime dolan geceler
Rüyama saldıran devin emsali
Beni benden alan yalan geceler
Karanlık okunu atar yadıma
Yıldızlar acır mı ah feryadıma?
Bir hasret yazılır gece adıma
Beni dertten derde salan geceler
Ay üstümde ağlar sular inlerken
Bülbül yada dalar güller dinlerken
Ben aşkla yanarım o serinlerken
Ozlem ateşiyle solan geceler
Bir hasta misali derdile uzar
Zamanın adını gece mi yazar?
Kendi oyununu kendisi bozar
Geride tortusu kalan geceler
Ne geceler biter ne bende elen
Gökler defter ise yıldızlar kalem
Yazılsın yadıma duadan kelam
Her gece benimle kalan geceler
23.09.2015
Tarık TORUN / ÇORUM
Tarık Torun
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Yalanda gel
Gözyaşlarım derya deniz,
Dolanda gel, dolanda gel,
Yoluna kurban bendeniz,
Olanda gel, olanda gel,
Aşkınla yanar bu ocak,
Sana açılmıştır kucak,
Yedi iklim dörtte bucak,
Dolanda gel, dolanda gel,
Ağarmadan gözün kaşın,
Sel gibi akınca yaşın,
Daralıp da saçın başın,
Yolanda gel, yolanda gel,
Aya bak birde güneşe,
İçine dolunca neşe,
Lale, sümbül, mor menekşe,
Solanda gel, solanda gel,
Düşmeden bu zalim derde,
Gözüne inmeden perde,
Gerçeğin bittiği yerde,
Yalanda gel yalanda gel,
04.12.1997
Tarık Torun
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Yalnız Ağlayamazsın
I
Gece hafakan basar uykunun ortasında
Simurg rüyana girer küller yumurtasında
Mavilik kanat boyu gökyüzü atlasında
Güneş çağıramazsın
Aya bağıramazsın
II
Hasret inerken sana gözlerinde karanlık
Sesindeki sıglıklar boğulur anlık anlık
Yeşilin çerçevesi gölgeler de ormanlık
Coşup çağlayamazsın
Yalnız ağlayamazsın
III
Düşlerin olmayınca umutların münzevi
Yarınları tüketen zaman denilen devi
Hicran atadan kalan yapılmayan ödevi
Yare kavuşamazsın
Böyle konuşamazsın
IV
İnce açılan yara bırakır sana izi
Dolunay çehresinde sararmışsa o yüzü
Muhannetin bağrında tutunamayan sözü
Yaşam sorgulamazsın
Yerden doğrulamazsın
V
Aradığın kendinde arama uzun sürer
Dağıtır efkarını dertleri sana erer
Kapanınca kapılar yüzüne birer birer
Yalnız dolaşamazsın
Ona ulaşamazsın
VI
Umutlar şafağında senden bir şeyler umar
Yüklenen kara gece dertleri tomar tomar
Acılı coğrafyada hayallerin tarumar
Gönül dağlayamazsın
Yalnız ağlayamazsın
19.03.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tarık Torun
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Yalnız Değilim
Büyük aşık FUZULİ’nin ruhuna ithaf olunur.
‘Ne yanar kimse bana, ateş-i dilden özge,
Ne açar kimse kapım, bad-ı sabadan gayrı’
Önemli değildir, kapımı kimse açmasın.
Yeter ki, içimdeki mutluluk hiç kaçmasın.
İsterse sevgilim, aşk odumuzu yakmasın.
Yeter ki, beynimde ona şimşekler çakmasın.
İsterse ki, bütün zalimler birlikte gelsin.
Kadere iman etmişim, bunu herkes bilsin.
Modern köle olsak da beton kafeslerde,
Büyük huzur alırız, sağlıklı nefeslerde.
İsterse havalar en berbat şekilde olsun,
Benim havamda içime mutluluklar dolsun.
Boş ver kafana asla takma gereksiz şeyi,
Kendi sarayının hem hanımı ol, hem beyi.
İsterse ki, babam bile yüzüme bakmasın,
Yeter ki gözyaşlarım şırıl şırıl akmasın.
Acımayın bana, kimsesiz yalnız değilim.
Ey Allah’ım aşkınla secdelere eğilim.
11.01.2007
Tarık Torun
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Yalnızlık Perde Perde
Yalnızlık kör gece mi hayalin çaresinde
İçine özlem salan sabahı düşün inan
Hayal ettiğin dünya yüreğin neresinde?
Sen eşref-i mahlûkat sen ey muhteşem insan!
Dünün hasreti kaldı
O kara gözlerinde
Yarına özlem saldı
O umut sözlerinde
Ümitlerin ağlarken gece zindanlarında
Bir yalnızlık türküsü öter baykuş dilinde
Sensizlik başrolünde korku viranlarında
İnsanoğlu uyuma! Çare senin elinde
Aktı gitti bak nehir
Suyu körfezlerinde
Kirlendi çevre şehir
Tortu menfezlerinde
Biz hayale kurgulu aşinayız melale
Gece ay çıktığında gözlerinde giz yanar
Yüce dağlar aşarız vurgunuz bir hilale
Kıtalar çakmak çakmak yeraltı dehliz yanar
Hakikatin kumaşı
Doğruluk bezlerinde
Bu vatanın her taşı
Şüheda izlerinde
Sensiz yaşanmaz diye beni yakar kor hicran
Varlığın yokluğunda bir yanımda sen varsın
Bir yanım gülistansa bir yanım olur viran
O hicranın dağları granitten mi duvar?
Bir yalnızlık ufkunda
Kan revan gözlerinde
Hicran maya ununda
Zehir ok sözlerinde
04.08.2014
Tarık Torun
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Yalvarırım Ağlatma
Yollara baka baka gözlerim yolda kaldı,
Yalvarırım inletme bu hasretin elinde
Güneş çoktan kayboldu akşam gamını saldı,
Yalvarırım ağlatma bu hasretin selinde
Geçtikçe deli zaman hasret başlar derinden
Gamla dolarken gönlüm sabahın seherinden
Umutla baktım sana ayırma gözlerinden
Yalvarırım eğletme bu hasretin ilinde
Anlatamam özlemi her an seni andıkça
Gündüzüm gece olur gözlerim kapandıkça
Hasretin buram buram yüreğimde yandıkça
Yalvarırım söyletme bu hasretin dilinde
Hicranın deli rüzgâr gönlüne her dem esen
Ömür dediğin ne ki; yaşantıyı dik kesen
Öyle yandım bu çölde ciğerim desen desen
Yalvarırım çağlatma bu hasretin yelinde
Sanma ki unuturum! Hayalin her anımda
Sen benden uzak durma aşkın gezer kanımda
Ben seninle sen benle bir sen varsın canımda
Yalvarırım ağlatma bu hasretin elinde.
20.12.2012
Tarık Torun
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Yalvarış
Ey arzın arşın Rabbi! Naçar koyma kulunu
Kafire muhtaç etme yetimini, dulunu
Tarık Torun
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Yanardağlıyım
Dağlıyım hem de yanardağlıyım,
Yağlıyım ham de tereyağlıyım,
Çağlıyım hem de atomçağlıyım,
Bağlıyım hem de karabağılıyım,
Dertliyim hem de felaketliyim
Etliyim hem de balıketliyim,
Atlım hem de kanatlıyım,
Doluyum hem de Anadolu’yum,
Kuluyum hem de Allahkuluyum,
Yoluyum hem de uzayyoluyum,
Bolu’yum hem de Safranbolu’yum,
Köleyim hem de sana köleyim,
Öleyim hem de sana öleyim,
Çileyim hem de dinmez çileyim,
Yurtluyum hem de Bayburtluyum,
Mutluyum hem de umutluyum,
Dutluyum hem de karadutluyum,
Kutluyum hem de yakutluyum,
Deliyim hem de şeddeliyim,
Eliyim hem de Rumeli’yim,
Beliyim hem de Otlukbeli’yim,
Taşlıyım hem de mermertaşlıyım,
Başlıyım hem de ağırbaşlıyım,
Kaşlıyım hem de karakaşlıyım,
Yaşlıyım hem de gözyaşlıyım,
Ovayım hem de Çukurova’yım,
Duayım hem de bedduayım,
Yuvayım hem de sıcak yuvayım,
21.06.1999
Tarık Torun
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Yanış Ve Yakış -A“Asya’nın Susmayan İslam Bülbülü Filozof Şair Muhammed İkbal’in Aziz Ruhuna
İthafen”
Dünya ateş çemberi başlasın sende yakış,
İslam alemi kangölü kılıcına çakış,
Ortadoğu yürek kanıyla boyar fezanı,
Kürek mahkumu Coni susturur mu ezanı?
Nemelazımcılar gayesiz her şeyden uzak,
Bekle yakında sana da kuracaklar tuzak,
Sen gayesiz değilsin gezemezsin avare,
Irak’ta çoluk çocuk yürekler pare pare,
Öyle bir yanış olsun ki, kainatı yakış,
Fırlat arzın tam kalbine İslami bir bakış,
Dedelerin dağları deldi, arzı patlattı,
Batılı yerin yedi kat en dibine attı,
Afganistan’a yağmur diye bomba yağmakta,
Ah! Afrika ‘yı sağmal inek gibi sağmakta,
Fitne çıkarmakta,Batı’dan İsa adına,
Bela türer, Ortadoğu’dan Musa adına,
İki büyük peygambere iftira atarlar.
Bak bunlar materyalist malına mal katarlar.
Musevi,İsevi ve Muhammedi bir yakış,
Ezeli yanış ve muhabbetullaha akış,
Uyan ey insanoğlu! Bak insanlıktan utan.
Rahmete erer bir masumun elinden tutan.
Doğu Türkistan’da gözyaşları abdest oldu.
Nerde Babil’in bahçesi,İrem bağı soldu.
Dicle, Nil, Tuna, Volga, İndus kanlı akıyor.
Çağdaş Mecusiler ateşgedeyi yakıyor.
Müslüman müslümanın kuyusunu kazıyor.
İçtikçe siyonistler kan kudurup azıyor.
İnsani, vicdani, ilmi, ahlakı bir yakış,
İşlensin kalbe evrensel sevgi nakış nakış,
13.08.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Yanış Ve Yakış -B“Asya’nın Susmayan İslam Bülbülü Filozof Şair Muhammed İkbal’in Aziz Ruhuna
İthafen”
Sen kuş tüyü yatağında uyu rahat rahat,
Sen de değil seni yetiştirende kabahat,
Dağistan’ın karı beyaz değil,kızıl kardır.
Makedonya, Bosna’dan yükselen ah-u zardır.
Cezayir’deki, zulmün haddi hesabı yoktur.
Uzakdoğu’daki, zulümler daha da çoktur.
Ey modern fravunlar! Bize bela mısınız?
Öldüğümüzü duyuracak sala mısınız?
Allah’ım aşk ateşiyle yüreğe bir yakış,
Sabredin sonunda bahar gelecek karakış,
Karabağ işgal edilmiş olup inlemekte,
Sürülmüş Kırımlım Sibirya’dan dinlemekte,
İran, Suriye, Libya hergün tehdit almakta,
Zavallı Kuzey Kıbrıs bir başına kalmakta,
Gecenin en karanlığında sabah olmakta,
Galiba müminin çilesi böyle dolmakta,
Dağ ne kadar yüce olsa bulut onu aşar.
Değil Batı,dünya gelse islam diri yaşar.
Yeniden dirilişle tabiata bir yakış,
Toprağı kanımızla boyarız, karış karış,
Yeni Ebreheler Kuran’a zarar veremez.
Etten kale oluruz yurda kimse giremez.
Mohaç ve Çanakkale’yi unutma ey Batı!
Müslüman Türkün Osmanlı tokatı sert katı,
Gerekirse kadın erkek cepheye koşarız.
İlahi Kelimetullah aşkına çoşarız.
Kendine gel ey Batı! Sabrımızı taşırma.
Yeniden bize dağdan gemileri aşırma.
Yanış, kalbimize şiir ateşiyle yakış,
Şair Muhammed İkbal’ce hayata bir bakış,
14.08.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Yara mı Bağlar?
“Öldüğümü duysa o nazlı yârim,
Bilmem al mı giyer kara mı bağlar”
Âşık Reyhani
"Âşık Reyhani’nin ruhuna ithafen”
Gurbetin elinde gezer dururum
İçimde ateşim çıra mı bağlar?
Hicranın yelinde dağa vururum
Feryadı figanım zara mı bağlar?
Bende bir insanım ederim nazı
Sana ayan olur kulun niyazı
Hükmü ilahiyle yazılan yazı
Kaderim yazı mı tura mı bağlar?
Sevgi deryasında ben naçar mıyım?
İnciler açarken gül saçar mıyım?
Umman ötesine el açar mıyım?
Denizim biterken kara mı bağlar?
Bir çeşm-i nazını o sandığımı
Ben de bir insanım usandığımı
Bilmez görmez duymaz ah yandığımı!
Sevda ateşi mi kora mı bağlar?
Çıkıp mor dağlara çiçekler dersem
Goncalar koklayıp yarama sürsem
Bu derdin sebebi o zalim dersem
Yâre sorun bakın yara mı bağlar?
10.12.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Yarışma
Her an her dakika çok çalışmalı,
Yılmayıp her duruma alışmalı,
İnsan dünyada en üstün varlıksa,
Tüm varlıklarla dahi yarışmalı.
ALİZELER(Doğudan,Batıdan,Ortadoğu’dan)
25.11.2006
Tarık Torun
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Yaşamak Martı Boyu Karşıda Falez üstü
Uyanır sarı sabah gün doğuşuna namzet
Gözlerinde ufuklar o sevdaya işaret
Dirilir kıyı boyu yaşayanda hareket
Dalga frekansını düşünerek fikir et
Yaşamak martı boyu özgürce o göklerde
Gök mavi deniz mavi sonsuzluk yüreklerde
Karşıda falez üstü ağaçlar dans ediyor
Üstünden uçan kuşlar kanadıyla ne diyor?
Tabiat uyanıkken nasıl yatarsın insan?
Rüzgârın sedası var el ele vermiş mekân
Uyanır yerler gökler bir hikmete odaklı
Adaların üstünde yaşayanlar meraklı
Nasıl hissetmez insan tabiatın özünü?
Deniz söyler sözünü suya çevir yüzünü
Yaşamak martı boyu karşıda falez üstü
Sonsuzluk deryasında yüreğine mi düştü?
23.10.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dile ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Yaz Bahar Olanda
Cıvıl cıvıl olur kuşlar,
Enginlere uçuş başlar.
Canlanıyor sanki taşlar,
Yaz bahar olanda canım,
Kıpır kıpır olur kanım,
Yemyeşil olur tabiat,
Uzanıp çimenlere yat.
Düğünler başlıyor çat çat,
Yaz bahar olanda canım,
Kıpır kıpır olur kanım,
Çoluk çocuk neşelenir.
Mal davarda eşelenir.
Mutluluklar köşelenir.
Yaz bahar olanda canım,
Kıpır kıpır olur kanım,
Âşıklar düşüyor aşka,
Bu bahar sanki bambaşka,
Varlıklar değildir laçka,
Yaz bahar olanda canım,
Kıpır kıpır olur kanım,
Doğa yeniden canlanır.
Canlılar sanki kanlanır.
Dağ bayır ova şanlanır.
Yaz bahar olanda canım,
Kıpır kıpır olur kanım,
24.02.1998
Tarık Torun
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Yaz Solstisi
Ay geceler kısaldı sunsam bir bardak çayı
Bak gündüzler uzadı çeksin güneş halayı
Kuzey Yarım Kürede başladı yazın ayı
Çıkın dağlar başına seyredin coğrafyayı
Gün gündüzler uzadı işte yılın olayı
Güney Yarım Kürede başladı kışın ayı
21.06.2014
Tarık Torun
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Yazabilseydin Şiir Bahar Olurdu Kışın
Geçmişi arzulamak zaman için yetmiyor
Giden geri zamanı o telafi etmiyor
Özlemek neye yarar ders almazsak zamandan
Özür dileyebilmek hatalıysak insandan
Gönlüne düşen yollar iz koymalı ardından
Hayat birlikte olur erkeğiyle kadından
Sen bir kapı açarsan güneş girer içeri
Herkesi kendinden bil herkes sana hemşeri
Ayrı ayrı yollarda çıkar aynı bulvara
Ellerimiz farklıysa niyet aynı kulvara
Kışı kovalamanın sonu bahara çıkar
Çıkar tatlı bir güneş kışı tahtından yıkar
Yazabilseydim şiir bahar olurdu kışın
Bulutlara baksaydın rahmet dolar akışın
Yol yola ulaşırsa neden kalbe ulaşmaz?
Birlikte vahdet vardır korkma! Denizler taşmaz
Yarın uzakta değil ertelemeye gelmez
Bu günü yaşamayan geçmişiyle hiç gülmez
Ertelenen sevdanın cezası bir eyvahtır
Gel de bir baharı gör biten ömre günahtır
Alnına güneş vursun içinde şiir bahar
Duygular dalgalansın kelimeler bir rüzgâr
Yazabilseydim şiir bahar olurdu kışın
Yetmişinde olsan da yedisindeyken yaşın
22.03.2017
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Yeğenimin Atı
Sana bir at alacaktım yeğenim,
Üzerinde zurna çalacaktım yeğenim,
Alacağım at nalları dikti.
Yazık ümidimde kaybolup bitti.
Ne yapacağımı düşünüp dururken,
Heyecandan kalbim küt küt vururken,
Üzüntümden gözyaşlarım aktı.
Birden beynimde şimşekler çaktı.
Hemen çarşı pazara koştum.
Heyecanla coştukça coştum.
Her tarafta at aradım durdum.
Önüme gelen kapıyı çalıp vurdum.
Sonunda bir halıcı dükkânına girdim.
Çeşit çeşit halıları yere serdim.
Sana at manzaralı bir halı aldım.
Ata baktıkça hayale daldım.
Bu atlı halıyı odana asarsın.
Onuncu doğum yılına basarsın.
Hayal kurup bu halıdaki ata binersin.
Uçup uçup bizim evin bahçesine inersin.
Yeğenim ailenin kıymetini iyi bil.
At kirlenirse Arap sabunuyla sil.
Sakın! Bu atlı halıyı yere serme.
Dünyayı verseler içindeki atı verme.
21.02.2002
Tarık Torun
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Yeni Yıla Serenat
Ey Rabbim! Kanlar akar inanç coğrafyasında,
Mutluluk bile yasak müminin rüyasında,
İnsan kalmış yanlışla doğrunun arasında,
Kiminin aklı fikri, kiminin parasında,
Gerçeklere alt üst olmuş, bel bağlanmış hayale,
Koca yıl boşa gitmiş, kör kâhinden velvele,
Hayalin sonu yoktur, gel sende saçma dile,
Dünya otel değildir, elbette vardır çile,
Ey Rabbim! Yaşanılır arz istiyoruz senden,
Yeni yılda çok değil, az istiyoruz senden,
Ey Rabbim! Dünya bile bize isyan ediyor.
Kürsel ısınma, sel, deprem dörtnal gidiyor.
Globalleşmiş dünya kanımızı emiyor.
Canımızda çıkmadan mezarlara gömüyor.
İnsanlık sevgisinin yerini kin bürüyor.
İnsanın en can dostu defterini dürüyor.
Batı doğuyu yemek için toptan yürüyor.
Kuzey ve güney uzak ihtimaldir görüyor.
Ey Rabbim! Mutluluklar, haz istiyoruz senden,
Yeni yılda kış değil, yaz istiyoruz senden,
Ey Rabbim! Asi kullar, yaşamayı dar etti.
Mazlum ve mustazaflar, içten ahu zar etti.
Zalim yaptığı zulme, bakıp iftihar etti.
Hayvanat isyan edip, toplu intihar etti.
Kültür emperyalizmi, örfü tarumar etti.
İpimizi dürüpte, bağlayıp tomar etti.
Duyarsız insanlara, yıl giderek ar etti.
Tabiat hiddetlenip, rüzgârla şamar etti.
Ey Rabbim! Rahmetinden, iz istiyoruz senden,
Yeni yılda mutluluk, biz istiyoruz senden,
Ey Rabbim! Sağlık, sıhhat, neşe, huzur ver bize,
Her yer süslensin dönsün lale, sümbül, nergise,
Sular gümüş topraklar altın görünsün göze,
Küfür girmesin dua karışsın tatlı söze,
Sıkıntılar çektirme yarattığın herkese,
Bizlerde şükredelim aldığımız nefese,
Rüzgârlar rahmet olup bize doğru ese,
Ey Rabbim! Bol bol rızk ver cümleye kese kese,
Ey rabbim! Bizi koru, söz istiyoruz senden,
Yeni yılda hakkı gören, göz istiyoruz senden,
31.12.2007
Tarık TORUN
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

“Sana, Bana, Ona”
Saygıdeğer:Şair-yazar arkadaşlarım!
Yeni bir yılda her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını Rabbimden temenni
ederim.şahsınızda tüm insanlık alemine huzur, mutluluk,barış,sağlık ve sıhhat dilerim.
İşlerimin yoğunluğu nedeniyle fazla siteye giremiyorum.Kusurumuz affola.Sizleri
unutmuyorum.unutulmamak ümidiyle nice mutlu yılllara
Tarık TORUN / ANKARA
Tarık Torun
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Yeni Yıla Serzeniş
Geçen yıla mı yansam, gelen yıla mı kansam?
Hicran ateşi yakıp, yüreklerde uyansam
Giden yılın hızıyla, muhasebe mi sunsam.
Ayrılık azabıyla iki büklüm dolansam,
Kafdağı’nın ardına, emellere dayansam,
Kayıp giden yılları nostaljiyle mi ansam?
Gitti yeni eskisi, gelen yeniye baksam.
Hayal ettikçe yaşam, hülyalara bıraksam,
İştiyak deryasına umut olup da aksam,
Yanarken aşk oduyla aşksızı aşkla yaksam,
Külleri gül eyleyip sevda taçları taksam,
Gelecek özlemiyle acılardan uzaksam.
Geldi eski yenisi, ona şapka çıkarsam.
Umut fakire ekmek, kör talihi yıkarsam,
Zamanı kucaklayıp, yeni yıllarla karsam,
Yeni yılda tez biter, biraz zaman satarsam,
Gökyüzü yorganımdır, yaylalarda yatarsam,
Bunlar benim beklentim biraz fazla atarsam.
Gelecek özlemiyle, rüyalara yaşarsam,
Visale ermek için, imtihanı başarsam,
Arzuya ulaşırım, yüksekleri aşarsam,
İyimserlik sermayem, insanlıkla taşarsam,
Gönülden dost olmağa, fasılasız koşarsam,
İstikbal ellerimde, yeni yılda coşarsam,
31.12.2009
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Yeni Yılda Yeni Yılda
Umuda umut ekleyip gül bakışlı zamanlardan
Akan ömür sularıyla yarına ümit bağladık
Bin bir şevkle ilham aldık hür söylemli insanlardan
Ne günler gördük seninle aktık zamana çağladık
Bir sevdanın serencamı Hakk’a dönük yüzümüz var
Yeni yılda yeni yılda sözlenecek sözümüz var
Haykır bak dualarını göklerin gülden yüzüne
Zamanı geri alarak söyle sonsuza türkünü
Gecenin külden rengiyle nur inerken gündüzüne
Kapatınca gözlerini hesapla bir bak yekûnu
Bitmez tükenmez emeller hakikatte özümüz var
Yeni yılda yeni yılda sözlenecek sözümüz var
Bağır mor dağlardan bağır ağlasın ki kara sular
Islığın mı bir teselli? Avutulmaz o korkuya
Doymuyor ayrılıklara hasret kalacak uykular
Öksüz olacak kuşlarla kapılmış garip duyguya
Bir yürekten bin yüreğe ateşlenen közümüz var
Yeni yılda yeni yılda sözlenecek sözümüz var
At bir nutuk ötelere mekân zamanla dinlesin
Yayılsın çağ ötesine dinmeyen sevdalı sesin
Yüreğin akan şelale derviş bakışlı inlesin
Uzansın dağlar ardına ruh üfleyen her nefesin
Bir sevdanın serencamı Hakk’a dönük yüzümüz var
Yeni yılda yeni yılda sözlenecek sözümüz var
30.12.2015
Tarık Torun
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Yeniden Bismillahla
Yeniden bismillahla, güneş doğan sabahla,
İlham veren Allah’la, şükrederek ferahla,
Rabbim bana azim ver, aklımı başıma der.
Kalbimi aşkla doldur, gönlümü insana ser.
Yolunda çalışayım, ummana karışayım,
Bütün melanetlere, sabırla alışayım.
Yerimde durmayayım, mazluma vurmayayım,
Tuzak kursalar bile, ben tuzak kurmayayım.
Yeniden bismillahla, güneş doğan sabahla,
İlham veren Allah’la, şükrederek ferahla,
Kibirli olmayayım, yalanla dolmayayım,
Şiir yerine şirki, arayıp bulmayayım.
İmanımı güçlü kıl, olmayım çayda çakıl,
Sapkınların içinde, ver bana şaşmaz akıl.
Kör nefsime uydurma, ar namusu soydurma,
Zındıkların içinde, günahlarla doydurma.
Aşkınla ben yanayım, gece gündüz anayım,
Kanaatkâr olup da, tuza ekmek banayım.
Yeniden bismillahla, güneş doğan sabahla,
İlham veren Allah’la, şükrederek ferahla,
Doğru yoldan saptırma irademi kaptırma,
Sapmışların içinde, bana günah yaptırma.
Hak yolunda olayım, arifleri bulayım,
Tüm sevgiler bir yana, Aşkullahla dolayım.
Namusa yan baktırma, şirke doğru aktırma,
Hissizlerin içinde, bana şimşek çaktırma.
İnsanlıktan ayırma, haramla da doyurma,
Yoluna can vereyim, sakın beni koyurma.
Yeniden bismillahla, güneş doğan sabahla,
İlham veren Allah’la, şükrederek ferahla,
23.11.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
“Mekândan Kalbe”
Tarık Torun
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Yeniden Diriliş
“Sezai KARAKOÇ ağabeyimize hürmetlerimizle”
Başlasın yeniden büyük diriliş,
Uyan miskin! Dünyada hayırlı iş,
Uyuma sen de yükseklere iliş,
Getir farklı bir bakış ve de biliş,
Başlasın yeniden büyük diriliş,
İşlensin yüreklere nakış nakış,
Fikir platformuna doğru akış,
Fırlat kâinatın kalbine bakış,
Aşkullah oduyla Mansur’u yakış,
Başlasın yeniden büyük diriliş,
Vakarlı ve de İslami bir duruş,
Metafizik iz bırakacak vuruş,
Metalardan vazgeç, değersiz kuruş,
Bakış, haykırış ve imalı soruş,
Başlasın yeniden büyük diriliş,
Son durak toprak değil, öte barış;
Başlasın nefs-i emmareyle yarış.
Ölmeden öldür nefsi karış karış,
Mutluluklar içinde Rabbe varış,
Başlasın yeniden büyük diriliş,
Kıyamette İsrafil’den sur çalış,
Dostum! Bu hızlı tempoya da alış,
Sakın haa! Olmaz olmaz geri kalış,
Derinlere, maveraya bir dalış,
Başlasın yeniden büyük diriliş,
Rahmetin özüyle kalplere doluş,
Açsın güller, olmasın asla soluş,
Yeni bir diriliş, yeni bir buluş,
Eyy! Mü’min hak ettiğin yerde oluş,
Başlasın yeniden büyük diriliş.
10.05.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Yenileceksiniz
Kurşunlandık, vurulduk yıkılmadık ey zaman!
İman amentüsüyle dirildik şafaklarla
Seni imandan bildik şehit düştük ey vatan
Nur atan tan vaktiyle çağladık ırmaklarla
Siz yenileceksiniz çünkü sizde yok iman
Kurşunlandık, vurulduk yıkılmadık ey zaman!
Umudumuzdan doğar güneş ince bakışla
Azmimiz önden gider bayrak olmuş rüzgârla
Bir hilalin uğruna al gökleri nakışla
Bulutlar rüzgâr olur o nazenin efkârla
Hep yenileceksiniz gel zaferi alkışla
Umudumuzdan doğar güneş ince bakışla
Bedir ruhlu cengâver komut verir bizlere
Mahşeri vicdan ile yayılırız semaya
Çağlara çizgi çizen rastlayınca izlere
Yeniden akın başlar güneşe gümüş aya
Ah yenileceksiniz! İbret olur sizlere
Bedir ruhlu cengâver komut verir bizlere
O beklenen yarınlar umut aydınlık günler
Özgürlük gülü açar her arzulu baharlar
Vurunca mehter marşı yurda gelir düğünler
Bir tellal edasıyla ilan eder rüzgârlar
Siz yenileceksiniz mazide kalmaz dünler
O beklenen yarınlar umut aydınlık günler
Tarih bunun şahidi hak batılın galibi
Her doğan güneş ile ufukları aşarız
Bütün dünya bir yana çoktur bunun sahibi
Bu öyle bir iman ki biz onunla yaşarız
Hep yenileceksiniz siz yanlışın sahibi
Tarih bunun şahidi hak batılın galibi
19.02.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Yer Yer
Nice Firavunu bu devran yer,
Kervancı başı seni de kervan yer,
En zalimleri bile zaman yer,
Varacağı cehennem yaman yer,
Pek çok alçağı da kara yer yer,
Münafıkları da ara yer yer,
Cimri Karun’u da para yer yer,
Aşığı aldığı yara yer yer,
Sararan sonbaharı da kış yer,
Gururlu insanı da alkış yer,
Bedbahtı düşünmeden kalkış yer,
Aşığı da ani bir bakış yer,
Fakiri fukarayı da zam yer,
Genç insanı da gereksiz gam yer,
Pek çoğunu kötü çıkmış nam yer,
İnsan vahşileşince yamyam yer,
İdealisti toplumsal dert yer,
Tembellerin varacağı sert yer,
Şehitliği de kahraman mert yer,
İlmi gece gündüz çalışan fert yer,
14.03.1998
Tarık Torun
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Yeşil Gözlerin
“Hayatımı paylaştığım değerli insana”
Hayatıma anlam katan gözlerin,
Güneşçe içime batan gözlerin,
Ulvi düşünceye atan gözlerin,
Beni derde salan, yeşil gözlerin,
Şehla şehla bana mahmur bakışın,
Bir hayal uğruna beni yakışın,
Gözlerden başlayıp kalbe akışın,
Beni benden alan, yeşil gözlerin,
Zamanın yanında, deli gözlerin,
Sanırsın seherin yeli gözlerin,
Yüreğimde şefkat eli gözlerin,
Ben sevmezsem solan, yeşil gözlerin,
Aklım anaforda, sanki sarhoşum.
Divane olmuşum, bir de bir hoşum,
Kanadı kırılmış, rotasız kuşum.
İzi sende olan, yeşil gözlerin,
Gözlerin gözlerim, vefa gözlerin.
Yaşasam seninle sefa gözlerin,
Aşkın kemendinde cefa gözlerin,
Aşktan aşka çalan, yeşil gözlerin,
Alev çemberinde, beni yakışın,
Gözlerden gönüle, motif nakışın,
Ümide endeksli, kardelen kışın,
İçi sevda dolan, yeşil gözlerin.
Aşkın ateşiyle yakan gözlerin,
Merhamet bağına bakan gözlerin,
Beni dertten derde, sokan gözlerin,
Saçım başım yolan, yeşil gözlerin
Hakikat elinde, gönlüm divane,
Hicranın yelinde, elem anane,
Bakışından uzak kalsam virane,
Beni bende bulan, yeşil gözlerin.
Muhabbet içinde, umman gözlerin,
Beni de bağlayan ferman gözlerin.
Bu hale düşüren yaman gözlerin.
İzi bende kalan, yeşil gözlerin,
29.03.2010
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Yeşilırmak'la Kızılırmak
Biri Kelkit, birisi de Kızıldağ’dan yola çıkarlar
Biri yeşil yeşil, birisi de kızıl kızıl akarlar
Aman ha! Sakın, geçtikleri yere zarar vermeyin!
Bak! Allah korusun Çarşamba ve Bafra’yı yıkarlar
25.01.2007
---Muhteşem İkililer--Tarık Torun
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Yeter Bana
Damarımda kanımsın,
Şerefimsin şanımsın,
Sen de benim canımsın,
Her lahzam her anımsın,
Dünya bir yana sen bir yana,
Seni versinler yeter bana,
Hilal gibi kaşların,
İnci gibi dişlerin,
Siyah zülfün saçların,
Ceylan gibi bakışların,
Dünya bir yana sen bir yana,
Seni versinler yeter bana,
Sahralara, çöllere,
Denizlere, göllere
Bırakmam seni ellere
Yâd illere, dillere
Dünya bir yana sen bir yana,
Seni versinler yeter bana,
Bahçemdeki gülümsün
Şakıyan bülbülümsün
Solmayan sümbülümsün
Ateşimsin külümsün
Dünya bir yana sen bir yana,
Seni versinler yeter bana,
Özlemin burnumda tüter
Ayrılık ölümden beter
Sevginde bana yeter
Bu hasretlikte biter
Dünya bir yana sen bir yana,
Seni versinler yeter bana,
26.08.1989
Tarık Torun
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Yezdan Bitirir
Akıl ve düşünce yoksa insan bitirir.
Allah korkusu olmazsa vicdan bitirir.
Rotası doğru olmayan kervan bitirir.
Boşa dağlara salınan ferman bitirir.
Aşka çare olmayacak derman bitirir.
Telleri kopuk, akortsuz keman bitirir.
Bir türlü geçmek bilmeyen zaman bitirir.
Dünya güzelini zaman, yaman bitirir
Kurda kuzuyu kaptıran çoban bitirir.
Büyük İskender’i de bir çıban bitirir.
Allah için verilmeyen kurban bitirir.
Emrine asi olanı Yezdan bitirir.
Son nefeste bulunmayan iman bitirir.
Pratik de olmayanı ümran bitirir.
Kalplere inmekten yoksun irfan bitirir.
Sevgisi olmayan otu, duman bitirir.
Halka çözüm getirmeyen divan bitirir.
Kadere iman etmeyen şivan bitirir.
Can ve kanla yazılmayan destan bitirir.
Gülistana dönüşmeyen bostan bitirir.
Kahraman olmayanı bu meydan bitirir.
Kâfirin soyunu Şah-ı Merdan bitirir.
Kör aşığı al yeşil bir fistan bitirir.
Şehvet düşkünü olanı mervan bitirir.
Miki fareleri kedi mestan bitirir.
Çürük dişin işlevini kürdan bitirir.
Mal saklayan cimri varından bitirir.
Ar damarı çatlayan da arından bitirir.
Ele açık olmayanı ihsan bitirir.
Düşüncesiz hareketi hüsran bitirir.
Tüm dinsizlerin fikrini Kur’an bitirir.
Tüm kâfirleri gerçek Müslüman bitirir.
Köksüz, sahte izmleri burhan bitirir.
Allah korusun toplumu buhran bitirir.
Kırkından sonra kudurup, azan bitirir.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Her şeyi aşk sanıp, dalan sazan bitirir.
Hak olan yolda fikrini bozan bitirir.
Halkına tepeden bakan ozan bitirir.
Her şeye gereksiz yere kızan bitirir.
Sevgi olmazsa kalbinde hazan bitirir.
Ruhlar inançsız kalırsa viran bitirir.
İnanç gülleri açmazsa, boran bitirir.
Kurulan dostluğu yalan dolan bitirir.
Kulun beynine hükmeden şeytan bitirir.
Zulüm saltanatını bu devran bitirir.
Kâfiri kabirde yılan, çıyan bitirir.
İffetsizleri anadan üryan bitirir.
Aşığın bağrını yakıp, büryan bitirir.
Münafıkları Allah’a isyan bitirir.
Tagutları yalancı aşiyan bitirir.
Allah’ım zulmeti rahmet deryan bitirir.
Sana iman etmeyeni hayvan bitirir.
Sahte kahraman olursa vatan bitirir.
Dededen kalan mirası satan bitirir.
Gece gündüz çalışmayıp yatan bitirir.
Servetine haram malı katan bitirir.
Önüne gelene atıp tutan bitirir.
Boş söz verip de sözünü yutan bitirir.
Hasret kalan mecnunları hicran bitirir.
Onu anlamayan zalim canan bitirir.
Gözlerin mahkûmu olan zindan bitirir.
Geceme ışık vermeyen şamdan bitirir.
Cahilin sohbetini arifan bitirir.
Dilerse Rabbim canını her an bitirir.
Zulmün tahtını gelir Süleyman bitirir.
Kün derse arzı yıkar, Yaratan bitirir.
05.05.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
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Tarık Torun
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Yıkılmadık Ayaktayız
Dik dur sakın eğilme üzülme aşk ile yan
İstikametin doğru yolun edilmiş beyan
Dünyaya nizam koyar uyanınca Müslüman
Yıkılmadık ayaktayız
Dalgalanan bayraktayız
Doğacak kutlu gün için
Kalbe atan şafaktayız
Siper ettik gövdeyi tanka bombaya karşı
İnlettik yeri göğü çalarken mehter marşı
Sokaklar boydan boya almadı bizi çarşı
Yıkılmadık ayaktayız
Allah diyen dudaktayız
Kim bent vuracak bize?
Deli akan ırmaktayız
"Şehadet bir çağrıdır " çağın uyanışına
Ey zalimler bir bakın! Müminin yanışına
Gölgeleri devirdik zamanın akışına
Yıkılmadık ayaktayız
Şahadet parmaktayız
Yeniden doğmak için
Şehit düşen topraktayız
Ne jet ne helikopter en güçlü silah iman
Darbeye karşı duran vatan için haykıran
Uyandı bütün vatan "Allah" dedi Müslüman
Yıkılmadık ayaktayız
Meydanlarda durmaktayız
Kardeş kardeş el ele
Et kemik kan ve tırnaktayız
15.07.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Tarık Torun
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Yılan Bakışlı Yaşam
I
Bazen soğuk burkucu zehir akıtır sana
Bakışlarda hile var ah çektirir zamana
Kaçar fırtına gibi sığınırken yalana
Yılan bakışlı yaşam
Tıpkı karanlık akşam
II
Kamuflaj edasıyla değiştirse rengini
Tabiatı gereği arar ancak dengini
Boğucu ıslıklarla hisseder ahengini
Yılan bakışlı yaşam
Yürürken ağır aksam
III
Bir helezon akışı giderken ufka doğru
Akıbet meçhule mi? Soru halinde soru
Gümüş renkli derede boru içinde boru
Yılan bakışlı yaşam
Seni öyle bıraksam
IV
Şahmeran’ın torunu karayılan karanlık
Ümitsiz sevdalarda ümidi olan anlık
Boz bulutun altında ortalık toz dumanlık
Yılan bakışlı yaşam
Senden neşe koparsam
V
Kara kadere inat varsa cüz-i iraden
Toprak altında tekbir çatal dilde ifaden
Cennetteyken Ademle işte bu! İstifaden
Yılan bakışlı yaşam
Sevda ile kuşatsam
18.04.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarık Torun
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Yıldız Istranca Dağları
Kuzeybatı Marmara Yıldız dağları kapsar,
Nadide çiçeklerle dağ eteklerini sar,
Karadeniz boyunca zaman zaman yalıyar,
Durusu kıyısında yayılınca mandalar,
Mandıralar yatağı, süt peynir maya çalar,
Kıyıdaki dalgalar, sesleriyle oyalar,
Ay çiçeği bakışlı, bazen de çok kara kışlı
Rezve Deresi’ne dek dağlar elvan nakışlı,
Platolar boyunca Mahya Dağı zirvesi,
Dağların arasında suların huzur sesi,
Kırklareli ilimiz eski kırkkilisesi,
Dağların zirveleri ormanların gölgesi,
İklim bitki örtüsü Kara deniz simgesi,
Trakya’nın içinde temiz hava nefesi,
Dalgalıklı düzlükler hayran eder herkesi,
Burası Kırklareli şirin olur güzeli,
Trakya boydan boya ayçiçeği bezeli,
Davul zurnayla coşar, toprak kokan ovalar,
Neşelidir insanı Balkanlar’dan havalar,
Yıldız dağı bağrından gönül yaşı üç dere,
İğneada longozu suları sere sere,
Çeşit çeşit canlıya sımsıcacık yuvalar,
Bozkır deniz havası yaşanacak hülyalar,
Kırkların tepesinde, neşe vardır sesinde,
Yanık Balkan türküsü hüzünlü nefesinde
Orman ve hayvancılık geçinmenin temeli,
Doğası cennet gibi güzelim Kırklareli,
Güneyinde Ergene bozkırlarla bezeli,
Nice istilaların şehitliktir bedeli,
Güzel Yıldız Dağları makilikle meşeli,
Çalar Balkan Havası Hüsmen Ağa neşeli,
Güne bakan ekerler, sevgi sevgi biçerler,
Yıldız dağlı bakışlı kadın erkek mert erler
06.03.2014
Tarık Torun
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Yıldızlar Çiçek Açar
Ay semada göz kırpar yıldızlar çiçek açar
Raks eder deli rüzgâr çiçekler polen saçar
Sanki martılar naçar mehtaba doğru uçar
Gecenin tılsımıyla kalp sana doğru kaçar
Kâinat böyle yaşar gönül dağları aşar
Hikmeti gör güzelim aklın ve fikrin şaşar
Aşkın önünde bir ay sürüler alay alay
Yücelerden bir bakış yaşamak güzel olay
Zannetme ki boşuna herkes kendi başına
Gel hele bu diyara bunlar gider hoşuna
Ey gözleri karmaşık gönlün bundan sarmaşık
Huşu içinde âlem neden olmazsın âşık?
Kuşlar yurduna uçar kanadı neşe saçar
Benim gönlüm semada yıldızlar çiçek açar
16.02.2017
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Yılın Muhasebesi
Düşen yaprak misali günler bir bir eksilmiş,
Yörünge düzleminde ömür ile kesilmiş,
Geçen yılın keşkesi, geleceğe yüklenmiş,
Umut bitmez hazine istikbale eklenmiş,
Ah geçen nice günler! Bir daha geri dönmez,
İnsanoğlu yaşarken içinde ümit sönmez,
Hakikatin bağında nice günler sarardı,
Ne çabucak yıl bitti neden akşam karardı,
Batan güneşe bakıp kızıl ufuk yalvardı,
Yılın muhasebesi ne çok ümitler vardı.
Bir küheylan hızıyla zaman tez elden gümler,
Yılın muhasebesi günü güne düğümler
Üç yüz altmış beş gülü kurutan kara günler,
Kökü mazide olan geleceğe sürgünler,
Her giden güne yansam geri gelmez ömürler
Geçen günler hacizli geleceği mühürler,
Geçip giderken her yıl yaşa bir yaş katıyor,
Azrail’in nefesi daha yakın atıyor
Geçen sade zaman mı yoksa avare yıllar?
Yılın muhasebesi nerde kaldı asıllar?
Her bitiş bir başlangıç giden artık gitmiştir,
Geçmişten ders al amma geçmiş artık bitmiştir,
Zaman azgın bir volkan lavlarıyla akacak,
Ne kadar üzülsek de yakacaksa yakacak,
Noel Baba bir masal kuru hayalin adı,
Dünyanın tüm varlığı sağlıklı yaşam tadı,
Geleceğe kurgulu her aşığın muradı,
Hem ağlar hem güleriz bu da aşk serenadı,
Nefesimiz çıktıkça elbet olur feryadı
Yılın muhasebesi yaşam adı soyadı
31.12.2012
AŞKOĞRAFYA/Tarık TORUN
Tarık Torun
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Yıllar Seni Ne Yapmış
Dün bir dostumu gördüm
Yıllar onu ne yapmış?
Haline sanki kördüm.
Kullar onu ne yapmış?
Yıllar seni ne yapmış?
Kullar seni ne yapmış?
Sararıp ta solmuşsun
İki büklüm olmuşsun
Saçın başın yolmuşsun.
Çilelerle dolmuşsun.
Yıllar seni ne yapmış?
Kullar seni ne yapmış?
Acımasızmış zaman,
Vermemiş sana aman,
Rengin olmuştur saman
Gittikçe halin yaman
Yıllar seni ne yapmış?
Kullar seni ne yapmış?
Gelmişsin bunca yaşa,
Dönmüşsün kara kışa,
İstersen ol bir paşa,
Başını koyarsın taşa
Yıllar seni ne yapmış?
Kullar seni ne yapmış?
16.11.1996
Tarık Torun
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Yıllar ve Yeni Yıllar
Bir su gibi geçerken önümden uzun yıllar
Zahmetli coğrafyanın ardında sarhoş kullar
Uzanır ömür boyu yâdıma deli yıllar
Geride kalan yıllar
Ömrümü çalan yıllar
Güne ışıyan şafak zamanın vaveylası
Senin ardından bakan çağın arsız leylası
Ömrüm kadrine kurban kalbin malihulyası
Ah! Benden alan yıllar
Çileyi salan yıllar
Nice dostu ayıran hasrete varan yıllar
Bir dağ misali olup özleme duran yıllar
Alıp beni de benden içime vuran yıllar
Eskiyip solan yıllar
Hüzünle dolan yıllar
Eyvah! Geçti bu ömrü ah ile ve vah ile!
Anladım ki âlemde çileler gelir dile
Yıllar alıp götürsün vuslat olan menzile
Bilinmez falan yıllar
Geride kalan yıllar
Nasıl geçti bilinmez fani dünya elinde
Geceyle gündüz derken bir hengâme selinde
Ah aldı bizi bizden! Anı kaldı dilinde
Zehirli yılan yıllar
Boşuna yalan yıllar
31.12.2016
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Yine de Öğretmenim
Ve kalem ilme düştü, gece gündüz emekler
Bazen köy yollarında çileye çile ekler
Kuş uçmaz kervan göçmez yerlerde seni bekler
Bir öğrenci gülüşü içten olan dilekler
Olmasa maddiyatım, yurda kurban hayatım
Unutulsa da adım yine de öğretmenim
Ve sevdam yurda düştü Anadolu pınarım
Her öğrencim bir çiçek bense açan baharım
Cehalet savaşında bitmeyen ahu zarım
Yüreği ferahlatan ılık esen rüzgârım
Bilinmese kıymetim ölçülmez metanetim
Yoksa da maddiyatım yine de öğretmenim
Ve aşkım gönle düştü diyar diyar gezerim
Sen söyleme derdini senden önce sezerim
İtilir kalkılırım bazen candan bezerim
Girince sınıfıma aşka ufuk çizerim
Dinlenmese sözlerim ağrısa da dizlerim
Unutsan da özlerim yine de öğretmenim
Ve sözüm kitap düştü alıp okunmasan da
İtibarım azaldı bir değer ummasan da
İncinen ben olayım kederde ve tasanda
Gözüm yok yükseklerde içi boş unvan şanda
Yetiştiririm seni yıpratırım bedeni
Unutsan da sen beni yine de öğretmenim
Ve sevgim cana düştü yeni nesle mimarım
Maddeyle ölçülemez unutma itibarım!
Peygamber mesleğidir hayatım, sevdam yarım
İnsan olan her yerde ebediyen ben varım
Vefasızlık etsen de küçümseyip itsen de
Unutup da gitsen de yine de öğretmenim
24.11.2014
Tarık TORUN
Türk Dili ve Edebiyatı / Coğrafya Öğretmeni
MEB/YEĞİTEK
Tarık Torun
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Yirmi Bir Şubat Günü Allah! Dedi Bayburt'lum
Ağladı deli Çoruh bir vadinin içinde
Kop Dağı etekleri Çanakkale izinde
Haykırdı Halit Paşa şüheda sözleriyle
Bir imanın ateşi yanınca gözleriyle
Yirmi bir şubat günü Allah dedi Bayburt'lum
Özgürlük meşalesi yakınca güzel yurtlum
Duduzar sırtlarından fırladı yurtlarından
Allah dedi Bayburt'lum doğdu umutlarından.
Doğunca nurlu güneş kızıl fırtına durdu
Mor dağların üstüne Allah nidası vurdu
Yirmi bir şubat günü unutma sakın dünü
Şimdi özgürlük günü başlar onun düğünü
Ay yıldız asılınca kalenin burçlarına
Bir ihtişam büründü şehrin yamaçlarına
Çoruh huzur içinde yayılarak ovaya
Bir şükrün edasıyla başlanıldı duaya
Allah dedi Bayburt'um yirmi bir şubat günü
Moskof'u def ederek dünyayı sardı ünü
Yırttı karakışları baharı müjdeledi
Dede Korkut torunu bozkırı gül eyledi
Akıttı al kanını yoğurdu toprağını
Dikti kale burcuna ay yıldız bayrağını
Hulusi bir kalp ile Allah dedi Bayburt'lum
Özgürlük ateşiyle dünden daha umutlum
Hafız Osman diliyle geldi dile şüheda
Yetişti tüm melekler Allah diyen imdada
Bin yıllık Oğuz yurdu terk edilmez düşmana
Dağlar olsa dayanmaz böyle güçlü imana
Bütün minarelerden Allah dedi Bayburt'lum
Yirmi bir şubat günü hür oldu şanlı yurtlum
İstiklalin bedeli on binlerin kanıysa
Aşk ile koştu Kop'a göz diken düşmanıysa
Ermeniyle Moskofu durdurdu imanıyla
Bir kurtuluş bestesi yazınca fermanıyla
Yirmi bir şubat günü unutma sakın dünü
Allah dedi Bayburt'lum başlar onun düğünü
Tarık Torun
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Yokuştaki Ter
Besmeleyle işe başlamak, her işin ilk başıdır.
Yokuşta akmayan ter, inişte dert ve gözyaşıdır.
02.09.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Yollar
Her şeyi berbat sanma.
Lüzumsuz yere yanma.
Zalimi asla anma.
Yollar gider Allah’a,
Kullar gider Allah’a,
Gereksiz stres dolma.
Açmadan sakın solma.
Bir şey etmeden bulma.
Yollar gider Allah’a,
Kullar gider Allah’a,
Boş ver kafana takma.
Sakın harama bakma.
Kendin ateşte yakma.
Yollar gider Allah’a,
Kullar gider Allah’a,
Tereddütsüz tam inan.
İnsanoğlusun insan,
Naçar koymaz yaradan,
Yollar gider Allah’a,
Kullar gider Allah’a,
Ölülere can verir.
Dirilere kan verir.
Sana bana şan verir.
Yollar gider Allah’a,
Kullar gider Allah’a,
09.12.2006
--ALİZELER (Doğudan,Batıdan,Ortadoğu’dan) -Tarık Torun

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yorum Farkı
Geldi çattı ayrılık vakti
Semadaki kuşlar bana baktı
Bu ne biçim iş anlamadım
Garip hüzünle içimi yaktı
Denizin nemi var gözümde
Kara bulut gezer yüzümde
Gönlüm başka alemlerde
Bulanıklık var sözümde
Yılların hüznü var içimde
Eyvah yükselir hiçimde
Gerçekler alt üst olmuş
Hayallerse karışık biçimde
İşte benim farklı durumum
Doğuştan mıdır nedir kurumum?
İşin başı sağlık olsa da
Biraz farklı olur yorumum
06.07.2002
Tarık Torun
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Yuh Olsun
Millet malı çalana yuh olsun!
Yağma yapıp talana yuh olsun!
Türlü türlü yalana yuh olsun!
Mazlum ahı alana yuh olsun!
Dine imana çatana yuh olsun!
Gece gündüz yatana yuh olsun!
Üç pula yurt satana yuh olsun!
Ona buna çatana yuh olsun!
İnsan hakkı yiyene yuh olsun!
Hepsi benim diyene yuh olsun!
Zulme boyun eğene yuh olsun!
Gurur elbisesi giyene yuh olsun!
Babaya isyan edene yuh olsun!
Yurdu terk edip gidene yuh olsun!
İşe yaramaz bedene yuh olsun!
Hurafe olan dedene yuh olsun!
Namusa yan bakana yuh olsun!
İnsan canı yakana yuh olsun!
Zulme doğru akana yuh olsun!
Sana bana takana yuh olsun!
03.09.1999
Tarık Torun
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Yüreğim Büklüm Büklüm
Ne acı ne sevinçle yılların tortusuyla
Bir âlem ki içinde nemli bulut pusuyla
Gün olur neşe kaplar bir aydınlık içinde
Gün olur keder iner her neden de niçinde
Dünyaya sınır çizer kartograf edasıyla
Gökler mavi yer yeşil bembeyaz su sedasıyla
Coşkun ırmak misali durmaz yerli yerinde
Şafaklar erken açar onun ufuk seherinde
Ne doğan güne hükmüm ne kayan yıldız arşım
Bir bahar esintisi yürekten yaşam marşım
Yaşarım ben içimde nice farklı duyguyu
Yüreğim büklüm büklüm taşırım bin sorguyu
Dış âlemin etkisi içimi tetiklerken
Karabulut misali yüzümü itiklerken
Gözüm melale bakar nehirlerle yarışır
Kan revan bakışlarım kara kışa karışır
Nedametten elemden bir hoştur deli kalbim
İmdat ancak sendendir rahmeti gani Rabbim
Bir sarkaç serencamı gösterir mi kulağım?
İnleyen hakikati algılayacak çağım
Ağırca endamıyla sürerken karagece
Her çığlığın altında ruhum oynar delice
Hüzün perdeleriyle yıldızlar boyun eğmiş
Yüreğim büklüm büklüm nice feryada değmiş
Âlemde yaşam için hayalin ötesine
Daldığım ümitlerle uyarım aşk sesine
Her dem yeniden doğuş uyanan ruh ateşi
Bir mavi sonsuzlukla aydınlatır güneşi
Dalgalı deniz gibi ses dolu bir limana
O gönül ülkesidir sığmaz zaman mekâna
Allah’ın evi olan nazargah aşk kaynağı
O rahmet tecellisi kulun sığınağı
Umut benim mahmuzum yaşarken yüreğimde
Kelime-i şahadet her lahza dileğimde
Bize hüzün yadigâr Nebi’nin toprağından
Yüreğim büklüm büklüm hicranım aşk dağından
05.04.2015
Tarık Torun
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Yüreğim Fay Aynası
İçte tomurcuklanan sevgilerin anası
Kırılmasın ey aşkım! Yüreğim fay aynası
En nadide sevdalar yeşerir o mekânda
Yaşama değer katan o rüyanın en hası
Sevdiğiyle yaşarken aşk her iki cihanda
Kırılmasın ey aşkım! Yüreğim fay aynası
Mesafeler kuş yolu sevenlerin arası
İncinmesin ey aşkım! Yüreğim fay aynası
Yeter ki gel demesi an içinde zamanda
Titretir gönülleri sevdanın en karası
Zelzeleler odağı kalbime her vuranda
İncinmesin ey aşkım! Yüreğim fay aynası
Kafdağı hayalistan her aşığın dünyası
Darılmasın ey aşkım! Yüreğim fay aynası
Çileler dergâhına her tuzağı kuranda
Bağı gülistan olur sabır olan hülyası
Bir hayalin uğruna âşık karşı duranda
Darılmasın ey aşkım! Yüreğim fay aynası
Her hicranın ateşi alevinden yarası
Üzülmesin ey aşkım! Yüreğim fay aynası
Işık hızı misali kopup gelip bir anda
Vaveylalar az kalır o bir gönül narası
Hani ey benim sevdam! Seni bana soranda
Üzülmesin ey aşkım! Yüreğim fay aynası
Yıllarca arıyorum kalbimde maverası
Yarılmasın ey aşkım! Yüreğim fay aynası
Tarumar olmadan aşk gel de kurtar son anda
Vuslata ermek ise her aşığın rüyası
Yıllar yılı var ki seni bana soranda
Yarılmasın ey aşkım! Yüreğim fay aynası
13.01.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Yüreğin Ruha Açık
Yeter! Artık uyuma değil uyku zamanı
İnananı uyutmaz içindeki imanı
Al! Eline kalemi çiz kalp haritasını
Yerleşsin onun aşkı sil yüreğin pasını
Kalk! Yürü arz üstünde şafakların gözüne
İhtişamın altında geceden gündüzüne
Haykır! Dağlar üstüne Davud-i gür sesinle
Mustazaflar adına İsevi nefesinle
Koş! Ova enginin de yeniden doğar gibi
Çekince Bismillah’ı zulmeti boğar gibi
Gez! Vadiler içinde azgın akarsularla
Taşınca yatağından dinmeyen duygularla
Arama! Aradığın her şey senin özünde
Ne ateşler yanarken ateşinde közünde
Gevşeme ve Üzülme! Bu iman sende varken
Sen hala uyur musun ne güneşler doğarken?
Kaldır! Nurdan başını dik göklerin üstüne
Yıldızlar seni almaz zerrelerden bütüne
Bırak! Ayrılıkları gir vahdet ülkesine
Sevda iklimleriyle uy gönlünün sesine
Bağır! Sağır dünyadan fersah fersah uzağa
Diriliş denkleminde sakın düşme tuzağa
Yık! Köhne duyguları ruhun endazesiyle
Nur aksın gözlerinden fikrin en tazesiyle
Diril! Ey delikanlım çağların ötesinden
Bir saadet kurulsun son nebi ülkesinden
Uyan! Şanlı milletle o derin mefkûrenle
Yüreğin ruha açık sana fikir verenle
13.06.2016
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Yürekte İman
Yürekte iman yoksa bütün işler karmaşık
Yürekte iman çoksa tüm dünya ona âşık
Kişi stresten uzak kendisiyle barışık
Kalpten göze yansıyan iman nuruyla ışık
Yürekte iman yoksa kalp buruşuk kırışık
Yürekte iman çoksa söylemler eylemler şık
05.04.2014
Tarık Torun
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Yürekte Yatan Doğa
Alıp başımı gitsem mor dağların ardına
Garipler diyarına hüzünlerin yurduna
Bunaldım şehirlerden riyakar insanlardan
Ruhumu mengenede sıkan loş mekanlardan
İlkesiz varlıklardan hicap yoksunlarından
Bıktım artık bitmeyen basit sorunlarından
Bir yayla rüzgarıyla gitsem ulu dağlara
Zarafet timsalinde uzansam o çağlara
Belki teselli olur bir ardıcın gür dalı
Al ipekli yaylanın sevda dokuyan balı
Tabiat alsın beni sarsın yeşil bağrına
Aksi sedam karışsın bülbül ahu zarına
Bir derenin sesini ritim yapsam akışa
Çimenli vadilerde hayran olsam nakışa
Çıksam dar alanlardan ufuklu ovalara
Bir baykuşun gözüyle uzansam yuvalara
Atmosfer sarsın beni füsunkâr havalarla
Uyansam sana doğru stressiz rüyalarla
Uzayan ince yolu arşınlasam adımla
Uzun akan dereyi inletsem feryadımla
Beni benden alır mı ormanların yeşili
Belki bir umut verir bülbüllerin şen dili
Yaprak düşsün gölgeme her baharın nemiyle
Pınarı şerbet olan buharlaşan demiyle
Tabiatın çağrısı uzaklardan işaret
Al eline değneyi bulutları sen yönet
Şehir seni bunalttı dağlara şarkı söyle
İnsanlığın kanunu bunu bil dostum böyle
Kimliksiz varlıklardan uzaklaş daha doğru
İçinden yükselerek ulaşsan dağa doğru
16.03.2017
Tarık TORUN
MEB/YEĞİTEK
Türk Dili ve Edebiyatı & Coğrafya
Tarık Torun
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Yürürüm Ben
Yürürüm ben; yana yana,
Üç o yana, beş bu yana,
Yürürüm ben; coşa coşa,
Selam olsun kurda kuşa,
Yürürüm ben; baka baka,
Kırdan çiçek taka taka,
Yürürüm ben; döne döne,
Helal olan yöne yöne,
Yürürüm ben; güle güle,
İstikamet bile bile,
Yürürüm ben; ile ile,
Duam akar, dile dile,
Yürürüm ben; dere tepe,
İnci mercan sepe sepe,
Yürürüm ben; ana ana,
Bu can feda, sana sana,
Yürürüm ben; gece gece,
Kelimeler hece hece,
Yürürüm ben; nice nice,
Kudret sensin, yüce yüce,
Yürürüm ben; yaya yaya,
Adımı da saya saya,
Yürürüm ben; adım adım,
Bilinmez mi, adım adım.
23.06.2007
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Zaferden Zafere
Cuma günü Malazgirt Ovası’nda,
Alparslan’ın zafer var duasında,
İlahi yardım kokar havasında,
Coşunca yürekler dillerde tekbir,
Ya Allah! Bismillah! Allah-u Ekber!
Kılıç kalkan atlar şaha kalkıyor.
Açılmış eller Allah’a kalkıyor.
Gönüller toptan İlah’a kalkıyor.
Üç kıtayı inletiyorken mehter,
Ya Allah! Bismillah! Allah-u Ekber!
Zaferden zafere koşuyor Türkler,
İlah-i Kelimetullah yürekler,
Rabbim zaferin birine bin ekler.
Erenler imdada koşar beraber,
Ya Allah! Bismillah! Allah-u Ekber!
İleri! İleri! Diyar-ı Rum’a,
Ankara, İstanbul, İzmir, Çorum’a,
Mutlak zaferler olacak duruma,
Ötelerden gelince kutlu haber,
Ya Allah! Bismillah! Allah-u Ekber!
Dağ, taş,ova, vadi selama durur.
Müslüman'ca yürekler toplu vurur.
Getirir, adalet gözyaşı kurur.
Kalk! Zulüm dünyadan, zalimlik yeter.
Ya Allah! Bismillah! Allah-u Ekber!
25.08.2007
AŞKIN COĞRAFYASI
'Mekandan Kalbe'
Tarık Torun
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Zamanı İçmekteyim
Doğumla ölüm arası, bu zamanı içmekteyim.
Ömür tarlasında bazen yaz bazen kış biçmekteyim.
06.01.2008
CEVHERDEN GERDANLIKLAR
'Sana, Bana, Ona'
Tarık Torun
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Zerdali Çiçek Açtı
Zerdali çiçek açtı.
Mis gibi koku saçtı.
Tüm dertlerim de kaçtı.
Zerdali çiçek açtı.
Sen niye kederdesin?
Hala aynı yerdesin?
Bedende mi serdesin?
Zerdali çiçek açtı.
Boş ver geçmiş geçmiştir.
Aşk badesi içmiştir.
Neşe seni seçmiştir.
Zerdali çiçek açtı.
Ruhum kanatlanacak.
Mutluluk katlanacak.
Huzur seni bulacak.
Zerdali çiçek açtı.
Pırıl pırıl bir güneş,
Keyfince gez de dolaş.
Sen de arzuna ulaş.
Zerdali çiçek açtı.
Rabbin sanatını gör.
Gönlünce bir hayat sür.
Gamın defterini dür.
Zerdali çiçek açtı.
19.03.2007
Tarık TORUN
AŞKIN COĞRAFYASI
“Mekândan Kalbe”
Tarık Torun
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