
Celil ÇULHA 

Serbest Vezin Şiir Yarışması Mansiyon 

Rumuz KIZILCIK 

 

EY İNSANOĞLU 
 

 

Duyguların zifiri karanlığını aydınlatan mum ışığı 

Yan ki umuda açılsın ferdanın ürkek kapısı 

Kainat ruhunu ilmik ilmik işlerken kasvet havası 

Ey insanoğlu 

Sana bağlı leylin loşluğu, sarhoşluğu. 

Ezilmişliğe savaş bayrağı açan da sensin 

Hakk’a  teslim olan da. 

Hak kendi özünde, kendi özün Hak’ta. 

Lokman ı Parende de sensin 

Hünkar’ın ziyasını arşa değin sunan da. 

Sen ki 

Adalet memesinin sütünü emensin ! 

 

Topraktan gelip de  toprağa konan 

Kökü dipsiz kuyudan sulanan 

Her daim filizlenip çiçeği ‘ sevgi ’ açan 

Buram buram hoşgörü kokan 

Bir ebediyet 

Bir medeniyet sarmaşığı 

Ey insanoğlu 

Ayıplanamayan da 

Ayıklanamayan da sensin ! 

 

Mayanda bedbahtlık olsa da 

Nefsinden gram kibir alma. 

Ne ararsan kendinde ara. 

Sakın ola 

Hasmının bile insan olduğunu unutmayasın. 

Farklı lisanların, kültürlerin ortak paydası 

Eksilmeyen  “Ehl-i Beyt” sevdası 

Yüreğinde Bektaş’ın barış teması 

Ey insanoğlu 

Sen ki 

Ceylanla aslanı dost kılansın ! 

 

Ey en kadim alfabeyle süslü 

Hayat şiirinin vezinsiz mısrası  

İyinin de kötünün de ötesinde 

Sevginin aynası 

Muhammed’in, Ali’nin tayfasısın! 

Yaratılmışların birincisi 



Feriştelerin bile secdecisi 

Ey insanoğlu 

Sen ki 

Yeryüzünün Tanrısal varlığısın ! 

 

 

‘İnsan ı Kamil’ i dillendiren bestekar 

Haksızlığa karşı çekilen Zülfikar’sın. 

Varoluş müziğinin emsalsiz ritmi 

Kainatın ezeli marşısın. 

Düşünce vadisine dökülen ırmak 

Yezid’i pençeleyen tırnaksın. 

İnancının korkusuz savunucusu 

Adem’in, Havva’nın, Yunus’un çocuğusun. 

Ey insanoğlu 

Sen ki 

Hallacı-ı Mansur’un yüzülen postusun ! 

 

Muhammed mürşidin, Ali rehberin, Veli de pirin 

Sen ki 

Yetmiş iki millet ile musahipsin. 

Buna rağmen asırlarca nelere direndin 

Zaman oldu çarmıha da gerildin 

Yakılmak istendin 

Okunmak istenmedin. 

Bilmediler ki 

Hamdın, piştin, yandın. 

Yandıkça daha da uzağı hedef aldın. 

Ey İnsanoğlu 

Sen ki 

Okumak istemeseler de okunandın. 

 

Sendedir Gönül Kabe’si 

Yaratanın gök kubbesi 

Ey sırrını kendi fehmeden 

Ten ölesi, Can ölesi değil. 

Sen ki 

Cansın. 

Pirinin can aşığı 

Yaratanın varlık ışığısın. 

Ey insanoğlu 

Sen ki 

‘ Okunacak En Büyük Kitapsın! ’ 
 
 

 


