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İNSAN VE SEVGİ 

                                                      “Oğlanum, sen insansın, hayvanıla musahip olmagıl.”  

                                                                           Dede Korkut – Başat Destanı Kitabı(1400 yılından önce) 

İnsan dediğin adı üstüne insan gibi olmalı 

İçi yaşama sevinci dolu bir toprak testi gibi 

Siyim siyim serin sevgi damlacıkları sızdırmalı 

Edep ile erkânı yol eyleyip 

Hak hakikat kapısına varmalı 

Deme durmalı En-el Hak deryasında 

Yekpare vücut olmalı 

Hak Âdemde Âdem Hakta  

Ve narin olmalı narçiçeği gibi 

Naif olmalı iğde çiçeği gibi  

Işıl ışıl bakmalı dünyaya  

Ak bir kuğunun gözleri gibi 

 

İnsan dediğin insan 

Sevginin derinliklerinde okyanus dalgaları olup  

Hışımla vurmalı kayalara  

Aşkı haykırmalı köpük köpük 

Yürek duvarını dövmeli sevda ateşi küüt küüüt  

Yunuslarla özgürlük kulaçları atmalı 

Barış rüzgârları üflemeli kor közlere körük 

Ve ışıl ışıl aydınlanmalı çerağandan insanlık 



 

 

İnsan dediğin insan namerde, haine, çakala 

Eğilmemeli, bükülmemeli 

İnsan insana bir salkım söğüt gibi incelikten  

Bir salkım üzüm gibi lezzetinden 

Bir karabuğday başağı gibi olgunluğundan eğilmeli 

Kar altında kardelenler gibi zorluklara inat boy vermeli 

Dürüstlükten yana elif, muhabbeti Anzer balı  

Ve dili mirkelam olmalı 

Dünya kiri sinmemiş yayla çiçeği gibi saf ve tertemiz 

İnsan dediğin insan, kaldırdı mı onurlu başını 

Uzanıp gökyüzündeki kırlangıçların  

Titrek kanatlarını okşamalı 

Öpüp gagalarından öz öze göz göze selama durmalı 

İnsan, insan gibi olmalı tepeden tırnağa insan kokmalı 

 

Çok şükür eşref-i mahlûkat  olarak yarattı yaratan 

Üstünün üstünü gördü tüm mahlûkatlardan 

Niyedir o zaman bu kin 

Bu kibir  

Senlik ben’lik ve kemlik 

Nedir bu öfke 

Nedir bu yürekleri kanatan nefretimsi kör testere 

Şiir gibi su gibi titrek bir kelebeğin öpücüğü gibi 

Bir nilüfer çiçeğinin özünde durmak varken yaşama  

Dur da bir bak sudaki balıklara 



Havadaki kuşlara 

Çiçek yüklü ağaçlara 

Her birinde var iken bir düzen 

Çekerlerken aşk ile dem 

Ey insanoğlu nedir sendeki bu bozuk düzen 

 

Oysa bir selamla açılırdı mutluluğun kapıları esirgedin 

Yaşadığın dört duvar arasından sevgiyi sürgün eyledin 

Görgü gergefinde saf ipekten dokuyamadın bir kilim 

Oysa tatlı bir gülüşle bakmaktı sokaktaki kardeşine 

Yavru bir kediye ekmek doğramaktı merhamet etmedin 

Geçtin sokaklardan demirsel kalplerle dilleri küflendirdin 

Merhem olmak bir yaralı ceylana  

Çok mu zordu sürmedin 

Oysa insan  in-san gibi olmalıydı adı gibi 

Yar yaratan can canlar kutsal kitaplar aşkına 

 

Söyleyin neden kilitlenir ağızları güvercinlerin 

Söyleyin Âdem ile Havva’dan bu yana 

Neden bitmez dünya denilen bu mahallede kavga 

Niye Kabiller çoğalır da Habiller azalır söyleyin bana 

Can Candaş, kan kardaş olmak  

Bir olmak diri olmak iri olmak varken 

Niye bu zül zulüm  

Niye bu zindan,  

Niye bu katransı yaşam 

Niye bu gözyaşı 



Uykularda akıl tutulması vahşi kurt uluması 

Uykularda genizleri dağlayan bir kül rengi barut 

Uykular zehir zıkkım boğazlara zıpkın saplayan bir ceberrut 

 

Kesilmesin nefesimiz ortaçağ karanlıklarında 

Don vurmasın kıran girmesin gelincik tarlalarına 

Dostluklar demlensin sımsıcak kestane kokulu gecelerde 

Bir beyaz hercai menekşe çiçeğinin  

Gözlerinde atsın yüreklerimizin ritmi  

İnsan-i kâmil dergâhında ünsiyetle pişelim  

Yakalım kin ile kibri aşkın kibriti ile  

Bırakın da güneşin şavkı bulaşsın elimize yüzümüze 

Ay şavkı urbamız olsun fesleğen kokulu gecelerimize 

Üstümüz başımız parıl parıl olsun 

Çerağan şavkı boyasın tüm dünyalıları 

Bırakında barış yıldızları yoldaş olsun 

Gelip bağdaş kurup otursun  

Aydınlığa özlem koynumuza 

Ak güvercinler konsun yürek çatalımıza 

Çekelim özümüzü dara  

Işıl ışıl olsun kalp közümüz dosttan yana 

Haydi, sıyrılıp kötülüklerden karşılıksız sevelim şek ve şüphesiz 

Biz insanız insan tepeden tırnağa in-san kokmalıyız 

A-nı daim merkezine akıl ile gönlü gül sularıyla gömmeliyiz 

Kav olup iki çakmak taşın arasında sevgi ateşini tutuşturmalıyız 

                                                                                                                  


