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Bir şeb diledim hane i dilden çıkıverdim 



Ey dil hele âlemde bir âdem yoğ imiş
Var ise de ehl-i dile mahrem yoğ imiş
Gam çekme hakikatde eğer ârif isen
Farz eyle ki el’an yine âlem yoğ imiş



UZAK



Rose, oh reiner Widerspruch, lust,
niemandes Schlaf zu sein unter soveil/ lidern. 
                                                                                 
Ah, tout est fini; C’est la Mort
la grande Mort qui arrive!

Varlık ne kadar enfüsî.
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GECELEYİN YÜRÜMEK  

                 Yeniden başlayan kalp ağrılarım için…                        

1.

gece nedir ki diyordun
sabah aşka tutuldun                          

gece  memelerinden emer ipek 
sabah kozasında canhıraş bir kelebek 

gece her ah’ında bir av salar
sabah elinde tutsak bir sonbahar

gece dışı yaz iplik iplik solar   
sabah uykuda dilsiz bir ayyâr

gece sarar kendini ser ü pa okşar     
sabah görmeden geçen bir ağyar 

gece kendinde değil dûçâr 
sabah döner kendi etrafında bîzâr 

           geceyi de sabahı da istedim
           ne gece ne sabah bende
           gece kim nerde sabah 
           nerden gelir nereye giderim 
           kimbilir günler nerde ben nerdeyim  
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2.

gece gelir diyordum
sabah aşka susadım

gece benim efendim 
sabah iyi kötü kendimdeyim

gece aşık oldum derdime
sabah geçtim derdimden

gece doğurdu önce
sabah kustu beni aşk

gece kanat çırptım uzaklara
sabah can kafesim döndü tuzaklara          

gece uyku hakladı beni  
sabah tenimde uçuştu kızıl yapraklar 

          geceyi de  sabahı da istedim
          gece de sabah da bende
          sabah kim nerde gece
          geceden gelir sabaha giderim 
          kimbilir ki ben nerdeyim                   
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3.

gece fitne gece ateş gece kan nâr
sabah serap sabah su sabah boran kar  

gece savrulur dudakların gül
sabah içinde camdan sesler kırılır

gece uzak aşklar vurur kıyıya 
sabah tenim dökülür bir rüyaya 
                                                                                                          
gece camdan gözyaşı sabah can isli neyleyim 

zaman bende ben sabaha gideyim


