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yaşamak aşktır
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aşktır
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153 •  gnossienne / dokuz – ikinci 
yeniden doğuş onbininci sonsuz 
ölüm
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175  • gnossienne / dokuz’un ardı –  
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221  • gnossienne / dokuz’un ardı –  
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239  • bis 

241  • kimyâ ya da kibrît-i ahmer

 



fa için,
sâhib’e;

ve
eric satie’ye

minnetle:





“aşk ağacının meyvesi murâdsızlıktır”

ferîd-üd-din attâr
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gnossienne

kır
bi daha kır
bi daha bi daha bi daha
bin daha
sonsuza kadar
kır – 
san n’olur

bu kalp seninse ben de içinde
ben de içinde bu kalbin içinde bir sen varsan
sen – 
sonsuzluk – 
san – 
kırsan
kırsan
kırsan bile
bâkî kalan
sonsuzluk – 
sa – 
sonunda
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ben
gevrek dalı kurumuş dikenin
sen
gül

kır
sonsuza kadar kır
bin daha bin daha bin daha
yalvarırım
n’olur
bi daha kır

kır – 
kır – 
kır – 



“gnossiennes”
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gnossienne / bir

dün – dü 
daha
dün

ki
kim ne bilir
ne bilir dün kaç bin yılın evveli
yol ne uzun eski
kim
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dün – dü
ki ben yokum o dilin tek harfine bile o vakitler
dile kanıp
dili gidip dili geçip dile gelip
dile
cân vermiş
ben
yokum tek harfime bile

yokum,
dün
dil
yok

dil yok
ben yerimde
yok
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lacivertti karanlık
gece
hep 
karanlık

yeşil
karanlık

kırmızı
karanlık

ay
karanlık
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karanlıkta açan kara ışıklardan olma kara atların
kara gölgelerinin ha bire ha bire birbirine kapanıp
birbirinin yelelerinden aşa uça dalgalandırdıkları
gökdeniz derinlerinde açan o sonsuz güneşini
her şeyin sebebi aşkın,
kim bilebilir

allahaşkına
benden başka
kim
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lacivertti karanlık
ay
karanlık

ay
karanlık

ben
yarım

yarım
bin içinde bir eksikse bin yarım
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halbuki ne severdim suların taştan sekmesini ben
ak karlardan gümüş ışıltılara eriyen suların toprağı içip
toprağa içire içire kendini taştan taşa sekmesini derelere
doğru derelerden ırmaklara ırmaklardan denize denizden
aşkın’a doğru, 
ne çok

diye
diye
diye
döşümde şen davullar çalan o dilin
tesellîsi bile yok o vakitler

halbuki yan gelmeleri de su kenarlarında
ne çok
suyu
ne çok
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minnoş mavileri burnuma burnuma mine çiçeklerini orda
ne çok
koşmayı
atları
yok ülkenin uçuran atlarını o   – çağıra çağıra saçlarına
atlarla
unutuşlarla
uça uça
suya koşmaları
ne çok 

çırılçıplak
suda
çırılçıplak

ne çok

su
çırılçıplak
ne çok

aşk
ne çok




