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insanı keşfe çıkalım 

 
ilk insana  
ilk emir 
insanı oku dedi ‘tanrı’m 
bana ulaşmak istersen her daim 
insanı oku dedi ‘tanrı’m… 
 
benim bütün sırlarım  
o canlı kitaptadır   
sevgimle oku / dolu-dolu oku dedi ‘tanrı’m 
bana ulaşmak istersen her daim 
çevir-çevir insanı oku dedi ‘tanrı’m… 
   
varlık odur ki: 
"tanrı ben de / ben tanrı’dayım" derken 
de haydi 
çık bulunduğun karanlıktan  
bakalım bilinmeyen kim 
dünya mı 
insan mı… 
                    
ilk insan oluşurken 
tüm zamanlar tanık oldu 
‘yaratan’ sırlarını 
ilk ışık ile beynimize doldurdu 
gönül gözü koydu içimize 
buna hangi göz tanık oldu… 
 
bu ilk ışık kan oldu 
can oldu 
yayıldı beyinden vücudumuza 
ilk keşfimiz duyulunca 
beynimizin kılcal damarlarında 
buna hangi kulak tanık oldu… 
 
dünya yüzeyinin ilkine 
ilk insan ayak basınca 
günah-sevap kuyuları 
karanlık korkuları 
ilk çamur evimiz 
ilk yaşam ortamında 
ilk yediğimiz gıda nedir 
buna hangi dil tanık oldu…                                                                                           

                                                                                                    
ilk nefes alışta  
yanan dudağımıza damlatılan 
hani şu ilk ölüm damlası var ya 
buna hangi can tanık oldu…  
                                                                                               
 
 
 



beynimiz                                                                                          
kalbimize neden hükmedemez 
sahibi kim 
kim saklanır can evimizde 
buna hangi sükut tanık oldu… 
 
ey eski dünya-yeni dünya 
ilk kitap ‘diamot sutra’ 
tüm bunları insan yazar 
iyi de  
insanı bilemeyen kişi neyi yazar… 
                                                             
bir seri katili bile 
kazısan / kazısan / kazısan 
altından insan yanı çıkar 
bunca alimler                                                                                                                 
bunca eğitmenler  
yasal terbiyeciler bilerek 
insanı okumadılar 
insanı okutmadılar… 
 
parçalandık bölündük  
yanar suskun silindik  
hakim-doktor-ehil olduk 
bakar* vekil olduk  
bir zaman cumhur olduk 
iyi de niye 
insana tepeden bakar olduk… 
 
masum doğar çocuk 
koşmak zorunda mı zalimin kucağına  
kara kafalar taşır gündüzü geceye 
hakim güç yerken insanı  
hem okumaz 
hem de okutmaz… 
 
“insana kıymayın” diyeni: 
niye dama kapattılar                           
ya da yüz derisini aldılar  
ya da diri-diri yaktılar 
ya da piramide astılar 
niye insan olduklarını unuttular  
niye insanı okumaktan korktular  
                                                                     
eey aydın öğretmenim 
bu benlik patlamasında 
çekilme bir kenara  
bir tamburun göbeğinde uyuma 
de haydi oku insanı 
de haydi okut insanı  
ancak / insan-insana yârdır 
dedem der ki 
“okunacak en büyük kitap insandır”… 
                                                                           

 


