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“ Mecnun ile ben mekteb-i aşk içre okurduk
Ben Mushaf’ı hatmettim O Ve’l-Leyl’de kaldı”
		

Fuzuli

Otoportre

El yapımı kağıt iş, 17x23cm, 2009

Eser’e 14.09.2009’da ilham olan dizeler...
(Mecnun’la biz beraber başladık ilm-i aşk’a / Ben kur’an’ı hatmettim O ve’leyl’de kaldı)
Alıntı; İskender Pala, Aşina Güzeller, Kapı Yayınları, 2013
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İthaf
Şükür ve dua ile,
Aşk-ı Mecaz’a...
Her doğan ölür mutlaka
Her ne şekilde olursa
Vücut bulup, teşekkül eden
Tüketir ömrünü er geç en sonunda
İçinde son nefesi saklı gelir her can,
Her ölüm yeni bir doğumdur aslın(d)a
d.t. / 03.2014
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Görmek ve Duymak
Hakikatin ışığı yansıdı mı içine
An’lık görüntüler vurur sinene
İçerideki göz yakalar cama değende
Can bulanı kaydeder şahitliğinde
İşte bu görüntülerin izleri
Yeniden şekle bürünür renklerde
Kah fırçanın ucunda sürünür tuale
Kah el ile kağıda çizilir kalemle
Resim, başka bir şey değildir
Sadece yaşanmış an’ların izidir
Duyusu çizilip görünür olan gönülde
Renkler ile biçime bürünür zahirde
Şiir ise muhabbetle akıp dökülen
Gönle inen o sonsuz şelaleden
Vücut bulup sözlerde dile gelen
Emanetlerdir bizden doğup cana giren
Gönle yansıyan an’lık izler
Ve onlar ki gönüldaş şiirler
Sadece Anne adıdır; Elvan Tekcan,
Lütfu keremi ve izni ile teslim olup,
Velev ki şu fani fakir kul ise
Şüphesiz O’nun rahmetiyle taşıyan.
Ne geldiyse muhakkak O’ndandır,
Sonsuz hamdü senalar O’nadır.
Ve kusur küsur var ise bizden, af ile
Her ne güzellik görünür ise göze gönüle,
Sadece aslından, O’ndandır,
Hamd ile böyle biline...
d.t. / 11.2013
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‘Hafızanın işlevi, izlenimlerin korunmasıdır, hatıra ise onları ayrıştırmaya yöneliktir.
Hafıza esas olarak tutucudur; hatıra ise yıkıcı.’
						

Theodor Reik

Romanlar, dostlara yazılan mektuplardır diyor Jean Paul; bu metin de bir
dosta yazılan mektup aslında. Herkesin bildiğini kuldan saklamak gerekmez,
Elvan arkadaşım. Öncesinde öğrencimdi. İşleri hakkında yazıp yazamayacağımı
sorduğunda,
görmeden
kabul
ettim,
saatlerce
oturmuş,
saatlerce
konuşmuşluğumuz, meramını bilmişliğim, ama hepsinden önemlisi, bende hatırı
vardı. Ona bir kaç satır yazı yazmak, yazdığımla hatırını sormak istedim.
Bana işlerini sonra gösterdi. Kant’ın, düşüncede
çizmeden, tek bir çizgi çekemeyiz diyen cümlesiydi
gördüğüm; Uzak Doğu saçakları, semazenlerin
dönüşü gibi kıvrılan çizginin yine Uzak Doğu
ideogramlarını anıştıran etkisiydi. Baskı ve
tipografi, aynı sözcükle karşılanırmış Çince’de1 ;
burada tuval üzerine karışık teknik denen baskı
tekniğiyle çizim ile resim, yazı ile görsel, baskı
ile el yapımı iç içe geçmekteydi. Eğer Türkçede
özgün baskıresim denen resim, üst üste farklı
araç ve malzeme sayesinde doğrudan veya
kalıp yapmak yoluyla kağıda veya benzeri
malzeme üzerine, sanatçısı tarafından yapılıp
basılan imgenin ismiyse, burada kağıt üzerine su bazlı guaş boyamayla, kağıda
merdaneyle boya vermeyle, dijital baskıyla, kimi zaman beş, kimi zaman yedi kat,
kimi zaman üç ayrı kalıbı üst üste bindirmeyle oluşan karışık ve karmaşık bir
teknik vardı; sonlanmaya, biçime gelmeye, bitişlenmeye karşı çıkar gibiydi tuvaller.
Hangi boya bir diğerini alır, hangi renk bir diğerini kabul eder, guaş akriliğe nasıl
döner; suluboya, fırça ve kalem birbirini nasıl yakalar? Akrilik tuvalde tutarken
guaşla çalışıldığında tuvale transfer ediliyor, bir sonraki katmana akrilikle devam
edilebiliyor, üst üste vurulan akrilik yorulabilirken su bazlı resim yorulmuyor,

1 Jean-Pierre Drège, Printing and the reproduction of the written world in the Far East, A History of
Writing içinde, der. Anne-Marie Christin, Flammarion: Paris, 2002, s.159-165; orada: s. 159
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alttan renk aldıkça renk nitelik değiştiriyordu. Görsel, yöntemsel ve teknik bir
sorgulamaydı gördüğüm; baskı tekniği, imgeyi çoğaltmak için bir amaç değil, sonucu
elde etmek uğruna bir araç gibiydi. Her seferinde yeni, birkerelik bir sonuca varan,
seri üretim yerine kendine özgü bir tekillik üreten bir süreç; kararların, sürecin içinde
kendi kendini verdiği dinamik bir etki.. Baskının pozitifi her seferinde yeni bir negatife
dönüşüyor, sonsuza uzanan bir geçişlilik oluşturuyordu. Eğer metinle ya da çizimle
kaplanmış alana pozitif deniyor, onu çevreleyen, basılmamış alana negatif deniyorsa
da durum böyleydi. Enine ve boyuna, altına ve üstüne, dikine ve yatayına, içbükeyine
ve dışbükeyine hareketli bir görüntüydü bu; tuvalin en üstteki katmanına fırçayla
vurulan elin izi de görünmekte; baskı ve iz, matbaa ve elyazısı iç içe geçmekte; rengin
dinamizmiyle hareketin dinamizmi birbirini kışkırtmakta, alttan renk aldıkça değişen
renkler boyanın kısıtlamasının üstüne çıkmayı arzulasa bile renk katmanları çoğaldıkça
bir alttakinin hatırasını daha da çok barındırmakta; hatıra ile hafıza, negatif ile pozitif,
alt ile üst, içbükey ile dışbükey birbirine geçmekte; yön duygusu yok olmaktaydı. Bakışı
yönlendiren, bakışın tutunabileceği
herhangi bir istikamet yoktu
resimlerde.

Cunni Mağarası,
Erzurum, Salyamaç

Bunları yaparken uçların aşırılığında
gezinmekteydi Elvan: ipek baskı,
teknik yapım sürecinin
izlerini
sonsuza kadar çoğaltmak isterken
burada mevcuda gelmeye başladığı
an kendini silmeye, kendi izine
yapışmamaya, iz mevcudiyetinin
ötesine uzanmaya dair bir istek
vardı. Rengin izlenimi, çizginin,
katmanın izlenimi izini bıraktığı an kendisi olmaktan, iz bırakmış olmaktan sıkılıyor,
izini silmek istiyordu. İki ayrı hareket, iki ayrı jest yan yanaydı, biri kabarırken diğeri
alçalıyor, mevcuda gelmeyle mevcudiyetten çekilme, birleştirmeyle ayrıştırma arası
geçiş taksimi yapıyordu: ‘bilincine varma ve bellek izi bırakma, aynı dizge içinde uyumlu
değildir’ diyordu Freud, aksine, hatıra atıkları ve artıkları, eğer ‘geride bırakılananın
bilincine asla varılamazsa, bir o kadar daha güçlü olur.‘2

2 Sigmund Freud, Jenseit des Lustprinzips, Viyana, 1932, s. 31
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Bellek herşeyi kendi muhafazasında, tuval herşeyi kendi toplayıcılığında tutmak
isterken kendi tekilliğini dayatıyordu her bir renk, katman, çizgi, fırça darbesi-optik
bilinçaltları ne kadar yüklüyse bir o kadar güçlüydü ayrıştırma etkisi.. Her bir rengin,
malzemenin, bambu uçlu hat kaleminin, çinkonun, kurşunun kendi titreşimi, kendi
lezzeti, kendi hatırası vardı, bir şeyler anıştırıyor, mangaya, ideograma, hatta, semaya
dönüşüyor, toplayacılığında direten sonuca kendi çiziğini katıyor, ne var ki bunu
yaptığı an kendini hatırlatan her türlü belleğin üzerinden kayıp gitmek, hiçbir biçime
girmemek istiyordu.
Elvan’ın yaptıkları gerçi, sadece bunlar değildi, daha başka, daha eski, sanki runik
bir alfabeyle tılsımlı yüzeylere kazınmış gibi olan metinleri de vardı, sepya kıvamında,
fotoğraf kıvamında, sanki gizli bir el onu tutmuş, bilmediği, tanımadığı bir yazıyı tab
ettirmiş, damgasını, mührünü vurdurmuş gibiydi. Ben bir başkasıdır. Orada yazının yazı,
işaretin işaret, okunabilir bir şey olduğu fazlasıyla, kanımca sınırı aşan bir fazlalıkla
belliydi gerçi, ama artık burada ismi verilecek olan her ne idiyse, damga, iz, mühür,
pençe, tuğra kendini tuvale vurduğu an geri çekilmeye başlıyor, hangi tab etme olursa
olsun, kendini herhangi bir çizimle, biçimle, yapılmışlıkla, yapıtla sınırlandırmak
istemiyordu. Kendinden kaçmaktan, kendini silmekten, yaptığı ve yapmadığı herhangi
bir şeyle kendini görünür kılmaktan, görünürlüğüyle üste çıkmaktan çekiniyordu.
Böyle bakınca sadece o anla hatırlanmak, kendini üstün kılmak isteyen hatıranın
değil, hatıraların tümünü içinde barındıran bellekten de indirgenmek, artık hiçbir
şey taşımayana, sadece içine aldığı hatıraların görünürlüğe gelebilmesi için kendini
görünmez kılana değin belleği boşaltmak istiyordu sanki. Elvan’ın yaptıkları, tuhaf
bir çelişkiydi. Eldiveni tersine çevirir gibi belleği ters yüz ederek içinden hatıraların
akmasını, ama tutunmamasını ister gibiydi. Eser, Arapça’da iz, işaret demekti. Neliği,
niteliği ne olursa olsun, kendi işaretinin varlığı bile çok geliyordu Elvan’a. Ama işte
oradaydı tuvaller, çekimser, duvardaydı. Mevcuda gelmeye karşı koyamamış, varlık
alanına geçit vermişti. İlginç bir gerilim hattıydı gördüğüm: katmanlar çoğalırken
çekiliyor, renkler çoğalırken geriliyor; geriye, neredeyse, suyun akışında, rüzgarın
esişinde, bulutların hareketinde olduğu gibi, tarifsiz bir dinamizmin hatırası kalıyordu.
Hatır da böyle bir şeydi, kim bilir, bilinmezdi..
Prof. Dr. Zeynep Sayın*

* Mardin, Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
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La diye...
Vücuda geldiğimizde,
Kelamın en güzeli söylenmiş
İnsanın en mükemmeli yaratılmış
Kemâlât çoktan tamamlanmıştı...
Üzerinden dünya vaktiyle,
Hayli zaman geçmiş.
Uyanmak için hayli beklemişiz...
Söylenmemiş söz kalmamış.
Derdimiz kal değil,
Hal paylaşmak olsun...
İçinde alı maviyi sarıyı cem edene,
Alda yanıp, beyazda soğuyana,
Renksizliğin en has rengine,
o mor kara’ya yolculukta,
Halden hale seyirde renkler...
Onlar ki gölgeydi hakikate;
Renksizlikten doğdular
Renkle görünür oldular
Nur ile ay olanda yansıyıp
Cezbettiler özleri;
Yakın eylediler güneşi.
Hâl oldular, öylece sükun buldular...
Derin bir sessizlikte,
Duyulan o tek ses’te
lam elif oldular...
Öylece sema’da asılı kal’dılar;
“La” diye...

“Sabah ezan›nda ötenler”
Kağıt üzerine karışık teknik, 50x70cm, 2013

d.t. / 06. 2013
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Ya hayy...
Yaşarken karmaşık gelir,
Basittir oysa...
Önce,
Aşk yaratır insanı.
Sonra,
Herşey O’ndan
Aşkla yaratılır.
Yeniden, yeniden...
Ya Hayy.
d.t. / 07.2013

“Bülbül ağlar, gül’e vurgun II”
Tuval üzerine karışık teknik, 100x140cm, 2013
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Ey en güzel ...
An’lar aktı içimden
Anılar izler bıraktılar perdede
Sonra yenileri aktı aynı yerlerden
Sildiler kimi birikeni kalıp döküleni,
Kimisi perçinlendi yıprandıkları yerden
Kat kat atıldı boya yeniden ve yeniden
Üst üste gelip doku oldu kabuklandı
Duvara sıva, belki berrak bir cila
Sonra bir sel gibi geldi başka anlar
Vurdu ansızın güçlü ve sarsıldı yer
Dağları yürüttü toprağı önüne kattı
Ayna paramparça oldu kırıldı
Yıktı onca birikip çoklukta inşa olanı
Boşluk kaldı, toz duman her yer
Savrulup birikenler silindi birer beşer
Yokluğa karıştı zan olan görüntüler
Hiç oldu onca zaman, onca tuğla
Onca harç, onca boya,
Yoktular ya zaten aslında
Bir zelzele ile son buldu var dünya

“Bülbüller şakıdıkça”
Kağıt üzerine karışık teknik, 39x53cm, 2013

Ey oğul sen geçemezsin nefsinden
Bir el ki hu ile ehil tutarsa dizgininden
Nefsin gelir geçer dört nala içinden
Okunur o fatiha ki ruhuna bir veliden
Bakışıyla o sevgili kulun gözünden
Nazar yer gönül göçer ta derinden
Kokusu miski amber canına hançer
Yırtılır perde sayısız kere istiğfar ile
Hayret gelir hayret hayret üstüne
Renkler canlanır parlar hakikatte
Allah’ın kelamı nakşolur zahirine
O zaman Adem döner yüzünü
İhlas ile özüne, sırt çevirip çelene
Seyreyler en yüce cemali
Boyanmış hakikat boyası ile üst üste
Değişir görünen haktan özünden
Her an ya hayy zuhur eder yeniden
Yaratılır sevgili ve güzel biri birinden
Hak ile tevhidde olunca o can
İnsan izler cemali O’nun kemalinden
d.t. / 11.2013
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Dua
Duyun bilin ey canlar
Yolcuyum, tek duam budur
Nefsimle sefil yüzsüz
Nefesinde kudretli bir cüz
Menzilde namzet bir kulum
Ne cennettir istediğim
Ne korkarım nardan
Sadece O’na talip
Tüm aczimle dilenirim
Nur cemalini yüce Hak’tan
d.t. / 11.2013

“Kuş cıvıltısı”
Kağıt üzerine karışık teknik, 66x50cm, 2013
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Bir varmış, hiç yokmuş...
(La ilahe illa’allah!)
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Küçükmüşüm,
Daldaki bir salkım koruk
Çalmış minik gönlümü,
Mey’e mecaz olmalı,
Cezbetmiş ‘ben’i...

İnsan insan’a değmiş,
Nazar almış yürek,
Güneş ay’ı sarmış,
Kavuşmuş ay güneşine,
Tutulmuş kal’mış...

Hesapsız uzanmış avcum,
Atmışım ağzıma.
Zehirlenmişim fena,
Ateşlenmişim hem de çok.
Korkmuşlar, veren alıyor diye...

Vurgun yemiş gönül,
Habersiz.
Can vermiş,
Bilmemiş,
Öyle bir güzellik ki akıl gitmiş...

Hiçbir ilaç, doktor yokmuş,
Ateş düşmüyormuş,
Hacer’in kızı anacım,
Almış kucağına, koşmuş rüzgarda,
Denizin kıyısında.

Melekler gelip almışlar,
Arş’a doğru uçurmuşlar...
Yükseğe, daha da yükseğe
Yok böyle bir güzellik...
Öylece kal’mış bir garip halde.

Safa merve arası hiç durmadan,
Biraz dinmiş ateş.
Ama soğumamış yanan beden.
Süleyman gelmiş, kucaklamış,
Doktor’a ulaştırmış...

Geçmiş kendi’sinden...
Açlık yok, tokluk yok
Uyku yok ...
Sadece O var,
Gözün gördüğü tek’bir güzellik.

Zem zem olan can suyu,
Hayata döndürmüş.
Kurtulmuş beden,
Yaş aşmış, yıl almışım.
Yeniden yanmak, yol almak için.

Hep orada,
Arşın tepesinde,
O sonsuz aydınlıkta,
Her yanını saran ışıkta,
O doyulmaz mest oluşta...

Yıllar yılları kovalamış,
Günler günleri...
Dereler tepeleri.
Ve gün gelmiş; ved’duha...
Güneş gece’nin üzerine doğmuş...

Sonsuza dek,
Öylece kalacağım sanmış.
Tek düşüncesi,
Varlıksız bedeninin
O yanışa nasıl dayanacağı...
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Yok olurum, kül olurum.
Bu güzellik,
Bu mest oluş,
Bu her yanı saran ateş,
Eritir ‘ben’i içinde...
Oysaki ateş sandığı,
Alevlerin aynadaki dansı.
Aynadan, cama yansıyan,
Ilığı tene ulaşan,
Işığı uyuyanı uyandıran...
Olsun, yeter ki Aşk olsun...
Bin can olsa da hepsi yansa,
Yeniden ve yeniden.
Tek o güzellik olmasın ırak
Gözden ve gönülden.
Vurulmuş ay’ın suya aksine,
Teslim olup mehtabın güzelliğine...
Derya’ya ay’dan yansıyan güneş,
Ne güzel, ne serin, ne tatlıymış.
Talip olmuş bu güzel’e...
Duyulmuş sesi,
Melekler salıvermişler,
Düşüvermiş o engin ateş denizine...
Arş’ın ak tepesinden,
Arz’ın en kızıl dibine...

Demir dövülmüş içinde,
Arada su verilmiş
Şekil alsın diye,
Eriştim sanmış denize.

Tutuşturup ne varsa
Döndürür ateş topuna.
Yana yana döne döne soğuyup,
Kömür misali kalem olur yazmaya...

Oysa bir varmış bir yokmuş,
Kaç kere ve kaç kere.
Sonunda bırakmış kendini
Bilemediği meçhule, teslim olmuş
Aklını aşan O mutlak hakime...

Geçirir levhi mahfuzdan,
Elif’ten be’ye, oradan noktaya,
Hikayesi okunur kulağına.
Erince noktaya, sönmüştür artık
Asılır yıldız misali arşa.

Yedi gün yedi gece,
Yedi ay, yedi sene...
Yüz suyunun tuzu,
Yolunda katık olmuş
Yürek ateşinde pişen tene...

Güneş’le Ay’ın muhabbetiyle
Devri alemde, seyru sefada
Her dem mestane,
Mey içinde aşk olur,
Aşk ile peymanedeki mey...

Ateş’te yanmadan,
Derya’da soğumadan,
Cüzdeki ışık sırlanmadan,
Sönen yıldız olmadan,
Kavuşulur mu ay’a vuran güneş’e.

Pınar’a karışır akar durur.
Alemler içinde alem olur.
Gönülden gönüle yol olur,
Mecazdan asıla seyirde,
Kun’dan doğar kul olur...

İnsan’ın hikayesi;
Kûn emriyle uyanıp,
Kaldırırlar kıyama,
Geçer nun’dan, vav’dan,
Döndürürlür ye’den,
Tekrar elife bir daha.

Ve der estagfirullah,
Ardından elhamdulillah.
La ilahe illallah ve sübhanallah
Ve en nihayetinde; inşaallah
İlla’allah! İlla’allah...
d.t. / 05.2013

O gün hatırlar huzurda,
Ezelde verdiği sözü,
Döner yüzünü rabbına.
Tevbe eder, af diler,
Kendini var zannına...
Alev alır aslından,

Kolay mı öyle yanmak,
Tırnakları sökülmüş,
Etleri lime lime,
Kemikleri toz olmuş,
Cehennem ateşinde.
Ayrılık alevi kor olmuş,
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Ya Vedud
O’nun en yüce lütfudur,
Sonsuz sevgi deryasından
O billur kevser pınarından
Akan o muhabbet şarabından
Seni seçmişse eğer
Dökülüp süzülsün diye yüreğinden
Bir damlasını dahi o ummanın
Akıtan gönlünün çeşmesinden
O derin deniz ki uzanır sonsuz ufka
Bir katresine nehir olansan sen
Gözlerinden akarsa yol bulup kuluna
Ondan gelip içinden geçen
Sen ki kereme mazhar olan
O’ndan o’na akan nurla yanan
Bir nazar alıp ser veren kurban
Eritip aşk ile dağını, küllerinden kul doğan
Uyan ey Aşık, sensin esas lütfa eren
Senden akandır asıl cevher
O ki tek sahibi mey-i kevser
Bil ki O’dur kulunu senden seven
Soruyorsan kendince ya sevilen
Ne vazife üzerine, hiç düşünme sen
İster lütuf bilir bırakır kendini o sele
İster yüz çevirip dalar kesretine
Sen sadece ol ve bil kendi idrakinde
Esası bilmek mi, bilgiyle fiil midir
Niyet öz ise gör; sevilmek amel değil,
Sevdiren O değil mi ki; marifet sevmektedir.

“Gül bahçesinde bülbüller II”
Tuval üzerine karışık teknik, 50x100cm, 2013

Nasip ile Allah için sevebilirsen eğer,
Bil ki seven de sensin ve asıl sevilen
Sadece seven ve sevilen bir O’dur bilen
Erip hakikatine, O’ndan gelip O’na dönen
d.t. / 12.2013
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Aslı’na Muhabbet

Can renk renk...

Sen nefsini bilmesen de
Kiminde göz yumup
O’na sırtın dönsen de
Ne çare o seni iyi bilir.
Günü gelip de mahşerde
Yerinden şehadet istendiğinde
Konuşacak değil mi o iki ayağın elin.
O an nafile anlarsın ki
Ağırdır aslında aldatmaktan yüzlercesini,
Aldatmak bir tek kendi nefsini
Değil mi ki O’dur bilen
En hakkel yakin seni.

Renk dediğin ne ki
Işığın yansıması
Sudaki kırılması
Kumdan camdan
Aksinin ayn’ına vurması
Işığın renklere bölünüp
Göze görünür olması
Tek ışık o ki senin nurun
Her aynadan ayn’a vuran
Her candan görünür olan
Her kulun gözünden bakan
Bir Sensin, senin nurun
Renk renksin elvan elvan
Can bir sensin,
Her daim hay olan

Hele bir de haktan gelen lütuf ile
Yansıdıya nefsin ayn’ından,
Hemdem olup bir olduğundan,
Ve gaflete düşüp sandıysan
Uyanmadığını nefsinden o nefsin
Vay haline ey zavallı sen kimsin
Nasıl günü geldiğinde huzurda dersin
Aslıma öylesine kör idim,
Ayan kıldığın aynadan da görmedim.

d.t. / 11.2013

Gel sen dinle bugünden bilenleri
Aldatma en başta özündeki Adem’i
Talip olup yalnızca aslolan cemale,
Yüz çevirme henüz zaman varken bugün
Can’ın yansa da, celalden olan kemale.
Geçip nar kızılı ateşlerden arın,
Vuslata er ihlasla nur vechine
O can kurban tek hakiki Canan’ın.
Sev aslını sev ölesiye sadece
Çünkü bu yol yürünür ancak
Aslı’na sadık o hak muhabbet ile.
d.t. / 11.2013
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Hayat Ağacı
Göğüme kuşlar saldın
Uçtular onca zaman
Gülüşüp şakıdılar
Kıvrak cilveli sevdalı
Göğe renk renk dize dize
Yüzlerce kuşak sardılar
Işık saçtılar kucak kucak
Güneşi tuttular batırmadan
Nur çeşmelerinden damlalar
Yağdı toprağıma oynaşlarından
Geceleri susmadan aydınlatıp
Yüreklerinde şeffaf fenerlerle
Kalp atışlarında yanıp söndü
Kandil kandil ışıdılar sır göğümde
Seharla buluştu dallarım cıvıl cıvıl
Şarkıları tükenmedi nice ezan
Uyandım dinledim o sevda kuşlarını
Derinde ördüler gizli saklı yuvaları
Şimdi sükutta an
Durmadan ötüyorlar
Sessizce şakıyorken
Sine içinde döner devran
Tebessüm ile vuruyor
Can sesleri yüzüme
Yüreğimdeki ağacın
Bülbül dolu her bir dalı
Rüzgarından hışırdar
Kanat çırptıkça o aşık
Zümrüt cennet kuşları
Kimi konar kimi kalkar
Hep birden uçar kaçar
Durmaksızın zikreyler celal adı
Yaprakları semayı seyirde
Dinliyorum o kuşları
Cümlesi kelime-i tevhidde
Muhabbet salıp her dem
Şu yanık içre gönle
Ey sevgili, bu can her nefeste,
Bir seni söyler gönül kuşu aşk ile
Vuslata talip yalnız cemalini
Gözler öz bu beden kafes’inde

“Gül bahçesinde bülbüller III”
Tuval üzerine karışık teknik, 90x140cm, 2013

d.t. / 01.2014
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Bela efendi arar
Yezid ile Hüseyin;
Onlar ki her kul içinde
Erişecek gözü ki Yezid’in
Bakışı değecek Hüseyin’e
O en can’ı nur güzele
Hemen ecelinden evvelde

Ya erhamerrahimin
Niyetimiz tefekkür iznin ile...
Değil mi ki E=MC2
Demek ki nefs ola zahir kütle
Büyür batıni enerji büyüdükçe
E demez mi ki büyükler
Şeytanı büyür insanın
Kişi manen yükseldikçe

Hz Pir dememiş mi
İnsan rabbini ancak bilir
Kendi nefsini bilende
Ayna değil mi insan
Hizmette her dem biri birine

Hani derler ya
Yezid’in akıllısı
Ali görünür diye
Ali görünmek hey hat
Her kime nasip,
Kimin ne haddine
O Aslanı taklide
Yezid olmak gerek ise
Hem Yezid hem akıllı
Amma büyük sermaye
O ne ciddi mesele

Ha demek ki neymiş
Allah lütfeder de bir gün
Karşılaşırsan eğer bu alemde
Hem akıllı hem Yezid olan
O nefsine ayna tutan ile
Müjdeler olsun ey sevgili kul
Kıyam et uyan tanı
Bil ki o en yezid şeytanını
O gün Ali’n de Hüseyin de
Özdeki nur’u vahid
Hakikat sırrın ise
Demek pek uzak değil,
O ki şah damarından da
Sana en yakın yerde.

Değil mi ki her tezgah
Yalnız O’na hizmette
Şeytanı var eden isyan
Değil mi Adem’e secde

d.t. / 12. 2013
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Şiir

Sonsuzluğa Yolculuk

Paylaştık dizeleri
Rumi’yi, Fuzuli’yi
Kelam’ın en güzeli
Kitabın nice ayetini

Yandım.
Kül oldum.
Güneşle birlikte,
Küllerimden yeniden doğdum.

Gönülü onca zaman
Kur’an nuru besledi,
Toprağa ilham ile
Söz tohumları serildi

Kendimi öylece boşlukta asılı buldum.
Hiçliğin enginliğinde sessizliği duydum.
Aydınlıktan kör oldum.
Evrenin anında duruyorum.
Sadece gelmeni bekliyorum.

Rahmet yağmurları indi
Gönülleri öze bir eyledi
Can’a aşk ile su verildi
Ne ekildiyse o biçildi

Orada mısın?
Gönül gözüyle yolumuzu bulmaya,
Benimle sonsuza kanat çırpmaya...

Şair bülbül misali
Hasretle gelip dile
Şiirler tomur verdi
O tek gül’ün derdine

Hazır mısın?
Var mısın?

d.t. / 12.2013
d.t. / 05.2005
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Nihayet O Sükunet
Telaşı vardı hayatımın
Sana yetişmek için
Geç kaldığımı yakalamak
Tüm gayretimdi
Sana kavuşmak
Akan zamana karşı
Sensiz zamanı durdurmak
Sen yoksan nef(e)simi tutmak
Her canlı anı o an için sırlamak
Hayatın tüm anlamıydı sana varmak
Seni yaşamak, sende senle akmak
Yeniden ve yeniden semaya durmak
Beni hiçe karıp, bir sende var olmak
Oysa o kadar namaz
Bir tek secde için, o ‘bir’ secde
Hayat akıyor an’ın seyrinde
Telaşta çer çöp, taşı tuzu ile
Hep yetişmek için doğru menzile
Tek kaynaktan bir ummana seyirde
Kalmadımı sende takılacak zerre
Akar içinden hay’at kendi nefesiyle
Süzülür o dem ki üfler can neyden
Gönüllere nur olup hu ile nefes eyler
Sükunetinden bir teli titretmeden
Akıp sadırlara vurur zahirinden

“Akşam saati ötüyor bülbüller”
Tuval üzerine karışık teknik, 50x100cm, 2013

O ‘bir’ secde ki kul eyler gönlü
Telaş biter kul sırra kavuşur erer özü
Sükun bulur nefsin yüce huzurda
Kul olmaya gelmişindir bu dünyaya
Anlarsın ki onca telaş imiş boşa
Yetişmiş oysa hayatım sana aslında
Kıyamdan secdeye varan o ‘bir’ anda
d.t. / 02. 2014
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Göz Bebeği
Ey alemin özü adem insan
Göz bebeğinde saklı nazarla vuran
Allah’ın selamısın iki yayın ortasından
Değersin gönül gözüne gözden
Ay kavuşur güneşe senin özünden
Tutulur aciz nefsin bir an
Salınır ruhun kafeslerden
Demirleri tutuşur zindanların
Açılır vurulmuş tüm kilitler
Mapushane dünyadan salınır
Hür olur kanatlanır semaya
Alev alev yanan ateşlere dalıp
Vuslat hasreti ile umut ve sabırla
Edebe sarınır cehenneme karşı
Dalarken içine külleri ile ovar aynasını
Camlarını parlatıp aydınlanır
Işık renk renk al mor yansıyıp
Gökteki bulutlara inat kuşak salınır
Rahmet yağmurları olur göz yaşı
Yağar alemlere, akar, karışır
Kul gözüne, mübdem-i dide’sinden
Yakar mumlarını tek tek kandillerin
Geçerken dünyadan her kayan yıldız
Tutulur nefesler, duayla karışır arza binler
Asılır her biri göğe, aşk ile kandiller
Gecelerini aydınlatır dünyanın
Selam nazarı almış aynın aynı gözler
d.t. / 11. 2013

“Bülbül’ün bağrında gül dikeni”
Kağıt üzerine karışık teknik, 46x38cm, 2013
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Hiç...
Ve birden söndü ışık
Ölesiye karanlık
Bekledim siyaha alışsın diye
Gözlerim
Bildiğimle umud ettim
Karanın içinde gri oynaşları
Unuttum ışıktan kör olan bakışımı
Nefesimi tuttum bekledim
Kara’nın sonu yoktu
Yutmuştu, tüm renkleri içinde
Yok eden beyazı
Renkler yok’muş derken
Siyahda yitti herşey
Hiç bir şey kalmadı geriye

Renklerim vardı
Rengarenk
Pırıl pırıl
Aynamda
Baktığım her yerde
Gözlerimin gördüğü
Her mesafede
Renklerim vardı
Camıma yansıyıp kırılan
Titreşip oyunlar oynayan
Dans eden renk renk
Canlı parlak
Ansızın öyle güçlü bir
Işık vurdu üzerlerine
Sonsuz parlak
Öylesine hükmedici
Örttü aydınlık tümünü
İçine aldı kapladı
Özüne kattı kimyasını değiştirip
İlhak oldu tüm renklerim ışığa
Ve anladım yok’muşlar oysa

Artık ne açtığımda
Gözümün gördüğünde
Ne yumduğumda
Görünen içeride
Hiç sadece hiç
Oldu herşey yalan
Ne dışarıda gördüğüm
Ne içeride olan
Hiç bir şey yok var sanılan
La bile sustu işte
Ölüm sessizliği
Ölüm karanlığı

Bir beyaz kaldı sonsuz ve örtücü
Gözlerim körleşti
Açsam kapasam nafile
İçeride yek ışık dışarıda aynı
Dünya gözüm yitirdi anlamını

Ne duymak ne görmek kaldı
Ne de nefes
Bir tek hiç
Kaldı geriye...
d.t. / 10.2013
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Hemdem
Cismin nerede bilemem,
Ama bilesin özün bende
Kimselere diyemem
Salıp geri de veremem
Hemdem olmuş can’ımız
Birbirimize nicedir akmış
Akıl nurumuz katıksız
Binbir ilhamatla satırlara yazılmış
Deryaya kavuşmadan
Enginde dinginde buluşmadan
Henüz hırçınken deli dalgalar,
Köpük köpük vurup kıyıya iz salsınlar
Yolu sahile kavuşanlar
Denizde dalgalarla boğuşanlar
Kıyıda rızık arayan o gökteki kuşlar
Bir dem olsun izden nasip bulsunlar
Geldik gidiyoruz bu dünyadan
Doğdu yaşadı ve dönüyor yaratılan
Bir nefes nasiplendiysek bu alemde
Ateş ve kül izler bırakıyoruz geride
“Gül’ün dibinde kül / An I”
Kağıt üzerine karışık teknik, 24x33cm, 2013

O izler ki şahitlik eder ahirde
Merhem olur derman diler gönüllere
Burada izi kalan aşıklar bir devirde
Salarlar suyu dövülen kor yüreklere
Korkma yanmaktan ey salik
Geçilir mecaz yardan, o can alan sevdadan
Sabırla cemale kavuşur talip olan
İhlasla varır hakka yolun ki bil,
O’dur tek hakikat; hakiki yar aslolan.
d.t. / 11.2013
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İlla Sen Var’sın
Gönle değen her ses, her kalde
Sen var’sın.
Her kelime, senin kitabından.
Her söz seni taşıyor içinde.

Gözden akan her mercan, her incide
Sen var’sın.
Her damla, senin derya selinden.
Her yaş seni taşıyor içinde.

Aynada yansıyan herşey, her renkte
Sen var’sın.
Her seyir, senin basiretinden.
Her nur seni taşıyor içinde.

Ahire doğru her adım, her kuvvede
Sen var’sın.
Her varış, senin irfan yelinden.
Her hal seni taşıyor içinde.

Dile değen her tat, her lezzette
Sen var’sın.
Her yudum, senin kevserinden.
Her mey seni taşıyor içinde.

Gönle inen her aşk, her muhabbette
Sen var’sın.
Her vuslat, senin iradenden.
Her cem seni taşıyor içinde.
Sese bürünen her hamd, her tevbede
Sen var’sın.
Her zikir, senin kereminden.
Her kavl seni taşıyor içinde.

İçime dolan her ne var, her nefesde
Sen var’sın.
Her koku, senin iç çekişinden.
Her can seni taşıyor içinde.

Sen’den başka hiçbirşey yok, illa
Sen Var’sın,
Her hayy, senin kudretinden.
Her an seni taşıyor içinde.

Tene yağan her zerre, her katrede
Sen var’sın.
Her dokunuş, senin ellerinden.
Her dem seni taşıyor içinde.

d.t. / 08.2013
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Bülbül
Gönlünün duvarları
Kararıp isi pası tutmadıysa
Duldanda hala sevdalar saklıyorsan
Sağırlaşmadıysa yüreğin dost sesine
Her gün yüzlerce belki bin kere
Bülbüller konup kalkıyordur
Gül’üm can evinin pencerelerine
Derinimden esen yel dokunup
Camına vuruyor mu usulca tık tık
Uyan bak ben burdayım diye...
d.t. / 11.2013

“Gecenin içinden şakımalar / An I”
Kağıt üzerine karışık teknik, 50x70cm, 2013
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Seyir
O, öyle bir nehirdir ki,
Durmaksızın akışında
Üzerindeki çer çöp de sürüklenir ,
Dipdeki ağır taşlar da...
d.t. / 07.2012

“Gül bahçesinde bülbüller I”
Tuval üzerine karışık teknik, 50x100cm, 2013
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Sohbet-i’ç-ile
Ey özüm
O’ndan gözüm
Ayrı isem muhabbettinden
Bu olur esas nefse zulüm
Her an Seni zikirde
Cümle alemde her can
İdrak için gerek insana lisan
Tefekkür ile gaye şuura ulaşman
Kitapta okuduğun
Sinene iniyor mu
Kelamın işittiğin
Amele geçiyor mu
Ya virdin tesbihatın
Cismine işliyor mu
Hamdın, yandın eyvallah
Ya canın pişiyor mu
Ey özüm, iki gözüm
Hakikati ehlinden sorup bul da
Taklide boğulup oyalanma
Kalbi kalıptan ayır ki irfan ile
Menzili unutup, gaflete dalma
Şekil gerek öze lakin aslolan mânâ
Bil zarf sadece kelam için muhafaza,
Aman deyu, delalete düşüp de
Nihayetinde elde boş kadeh kalma

“Sevgili kuşların muhabbeti”
Kağıt üzerine karışık teknik, 33x48cm, 2013

d.t. / 11.2013

Sırma-Adnan Kefeli Koleksiyonu
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Ay’na Ay’nı Ay’n
Gözlerin...
Kime gösterdi
Bu aynaya gösterdiğini
Kime içini döktü
Öyle apaçık samimi
En saf, duru sadece kendi gibi
Kime izin verdi
Öylesine teslim, öyle savunmasız
İçindeki en masum çocuğu
Kiminle oynaştı
Ne taşıyorsa aslından
Kendinden bile gizlerken
Kendin bile henüz bilmezken
Özüne uyanmamışken
Kime onda sırlı olanı
Aşikar etti öylesine çıplak
Ve hatta,
Sen demeden önce
Gözlerinle göreli beri beni diye...
Henüz sis bürümemişken içini
Kimden göründü o güzellik
Hangi aya vurdu o güneş
Ve o zeytin karası gözlerin
Hangi ay’nadan yansıttı siyahını
Böylesine renk renk
Güneşin
Hangi ay’nda tutuldu
Varın kimde yoğoldu
Karan kimde nur oldu
Böyle camında kırıldı da
Batından ay’nı zahir oldu
Reng’ahenk

“Ufka doğru geceden güne uçanlar”
Tuval üzerine karışık teknik, 50x100cm, 2013

Söyle kim?
d.t. / 10.2013
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Hazine
Gizlemeli, saklamalı
Sırlayıp, setr etmeli
Kıymetliyi, o en değerli ziyneti
Oksijen yakar ya, değdiği yeri
Altının bile değişip karar mıyor mu rengi
Temastan tene yele sele
Aşk, o aşk ki
Tek yolculuk
En büyük servete
Örtmeli, saklamalı
Havasız nefessiz bırakmalı
Gün yüzü göstermeden, kapatıp soğutmalı
Oksijen yakar, ışık bozar ya
Ondandır toprak çömleklerde
Gömerler uzunca korunacak olanı
Sıcaktan, havadan, hevadan
Yanmasın solmasın kararmasın
Toprak sarsın korusun ana gibi
Göm kıymetlini turabına ki
Ne göz değsin ne de söz
Kendi zahirinden bile sakın
Açığa çıkan, surete doğan
Mahkum leş olup yok olmaya
Sakla mânâda, zahirin kıyısına vurmadan
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Ey hakikatin sırrı insan gönlün
O bol zengin bereketli toprak
Sırrını ne rahmetle aşkla sarar
Toprağına su karışmış bir kere
Vay haline şeklini alamadan pişene
O koca fırına sırlanmadan girene
O el dokundu mu bir kere
Biçim alıp, yoğrulmalı
Sonra sırlı teni ateşe vurulmalı
Pişmeli ki suyunu tüketsin
Toprağı deryayı içinde saklayabilsin
Hava, ateş, ışık artık değemesin
Allahın boyasıyla sırlanıp
Aşkın ateşiyle dağlandı mı o küp,
İçine sığar tüm alem
Rahmetle koruyup, saklar
Mânâyı, ziyneti, serveti
Ey turab, öyle derinde ya rab
Sırrına eren talip,
Terk etmeden diyarını,
Servetini koyup kübüne
Göm toprağına ki
Dönünce memlekete ahir ömründe
Lazım olacak o azığın,
Gelir elbet eline
d.t. / 10.2013
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Fani
Her şey fani,
insandan.
Bir baki kalan aşk,
İse ki O’ndan.

Hangi çocuk kalabildi
O sevgili rahimde.
Ha bir gün fazla,
Ha eksik bir kaç gün daha.

Hiç bir şey kalmıyor,
Akıyor, geçiyor su gibi
Durmuyor, belki azıcık takılıyor
Kimi taşlar bir yerlerde.

Ama hep sonunda,
Doğdu dünya maphusuna.
Ve kim kaldı ki ebediyen o kafeste,
O da sayılı gündü, hepsi geçti gitti işte.

Ne en güzel söylenen söz,
Ne o sıcak nemli öpüş.
Ne o duracak gibi çarpan
Vuruşu kalbin can yuvasından...

Kalmaz geriye yok,
Zaman içinde izi bile.
Hatta tuhaf gelir bazen,
Yaşanmadı mı onca şey diye.

Ne o en derinine muhabbetle
Ilık ılık aynandan akan
Aşkla o bakış uyandıran,
Ne de yokluk acısı hemen gelen ardından.

Fani hayat, ölmekte her an,
Bir tek ezel ebed var olan,
Yeniden ve yeniden doğup can bulan
Renkten renge hep o vahdette can.
d.t. / 09.2013

“Bülbülün Gül’e aşkı”
Kağıt üzerine karışık teknik, 40x50cm, 2013 (syf62)
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Anlamak aşka dair...
Konuşamıyorsun.
Açıkça yüreğini koyamıyorsun sergiye,
Söze gelmiyor değil mi?
Giz gerek.
Meşru bir kalıbı olmalı,
Usta’nın dediği gibi,
Yaşamaktan öte mazaret bulmalı aşka.
Sus konuşma o halde.
Sakla ne varsa yüreğine.
Sen de onu yapmıyor musun çoğu kere,
Gözlerinin saklamadığını dilinde hapsederek...
Anlıyorum.
Hep anladım ya biliyorsun içinde.
Yine bir şiir bulmuşsun,
Gönlünden taşana yol olmuş,
Sözden bir nehir bulmuş,
Akıyorsun insan içinde.
Çıkmış, nefessiz ta yürekten okumadasın...
“ Güneşin yakıcı ışınları altındaki o yabanıl ülkeyi bilir misin?
Koruların ve solgun çayırların çiçeklendiği?
Kurnazlığın ve kaygısızlığın kötülükle birleştiği,
Korkuyla kıvrandığı insan yüreklerinin?
Ve o ülke ki bazen
Akıllar soğuk ve serttir taş gibi
Fakat zamansız bir tasayla ezilir güçleri
Dingin alevi iyiliğin söner erkenden.
Daha başlangıçta yüktür orada yaşam
Ve azarlanış gelir ardından sevinçlerin
Tutsaktır ve zincir altında inler orada insan
Dostum! İşte o ülke yurdumdur benim!
Not: Ah, Anlıyorsan eğer beni
Açık konuşmadığım için kınama;
Varsın yalan gizlesin gerçeği
Ne yapalım? Hepimiz insanız ne de olsa!” *
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Duyuyorum, sesinden sözler işliyor yüreğime
Tıkır tıkır vuruyorlar sineme sessizce...
Anlıyorum, sen sakın beni gönlüne yük etme.
Sevgiyle kabul ediyorum
Senden her ne gelirse, gelebilirse
Rıza ile başım üstüne...

Kelebek uçuyor ama nereye...
Boşlukta kanat çırpıyor delicesine.
Çiçeğe ulaşmak yoksa emelinde,
Bu nafile çırpınış niye?
Sesleniyor gül’e çaresiz:
‘Uçuyorum, yorgun nefessiz,
Dönüyorum ateşinin etrafında,
Aklım yitmiş, kanatlarım takatsiz.
Sadece açtığını görmek için.’

Oysa bu lütuf karşısında,
Benim asıl sana ulaşamayan.
Sesini duyuramayan,
Sessiz çığlıklar düğümlenip nefesimde
Gömüyorum tek tek derinlere.
Anlatamıyorum.
Ancak yazabiliyorum çaresiz,
Dökülüyor kelimeler ardı ardına,
Göz yaşlarım taşıyor hepsini yüreğimden semaya.
Umut ediyorum gizlice gönlümün yelinden,
Gelip bulsunlar, ılık bir dokunuşla sarsınlar seni,
Gönlüne duyursunlar,
Sel olup aksınlar sadrına,
Kuytunda buluştursunlar nefeslerimizi diye.
Anlatsınlar yüreğimdekini,
Anladığımı,
Sükunet ile hasrete, acıya sabrettiğimi,
O’ndan gelene teslimiyetle rıza gösterdiğimi.
Ne kadar beklentisiz, sadece sevdiğimi.
Anlıyorum biçarem, anlıyorum...
Diyorsun ki;

Nihayet bulunca öz kendini
Gülün dibinde tefekkürde
Mecbur teslim olup yüce hakime
Boyun eğer, kurban eder canı
Ser verir gönül, sır vermemekle.
Yaşamak mı yalancı görüntülerle
Kandırarak kendimizi,
Yoksa yanmak mı
Hakikat ateşinde?
Diyorsan ki yalan gizlesin gerçeği,
Eyvallah...
Yaklaşmadan, sessizce sırlayıp dünyayı.
Uzak dururum yalancı ateşten ben de,
Yanarım için için hakikat ateşinde ...
Söz vermişiz bir kere yerine yerinde,
Elbet öyle olacak, yol değişmez ezelden ebede !
Anlıyorum...
Ses kesilip, sükuta erince.
Anlıyorum gönül rızası ile.

Ateşin ortasında bir çiçek,
Çiçeğe uçan bir kelebek...
Çiçek haykırıyor:
‘ Gelme yanarsın!
Burada her gün için için yanarken,
Al rengimi içime akan
Gözyaşımdan alırken,
Yalancı açsam da ben,
Uçtuğunu görmek için

d.t. / 05.2007

*Lermantov, “Bir Türk’ün Yakınmaları”, Çeviren: Ataol Behramoğlu
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Aşk tek’canda yaşanır
Ne diyim ki ben sana
Duyana söylenir ya kelam
Riyadan gayrı, gönlü saf olana,
Henüz dönmemişse taşa
Nefsi nefesini boğmamışsa

Aşk tek can’da yaşanır, bir başına
O kaybolan serabı yanılıp zulüm sanma
Ayrılık olmasa, vuslatta ses çıkar mı
Acı olmasa ne söyletir ya insanı
Derdi dile gelmeyen hiç dermanı arar mı

Can taşıyana, yüreği alev alana
Anlatılır o kal, akar o hal’i aşk
Karşılık bulandan yankılanır ses
Ben sana ne diyeyim ki daha
Bende o ayn’a yok dedikten sonra

Tevhid için ikilik ne gerek
Nefesi kesilecek ki nefsin
Ölmeden önce ölümü talim edecek
Yokluğunu bilip sıfıra erecek ki
Bir’e yol bulup irfan ile yürüyecek

Sadece bir dem yanıp da sönen
Ömrü kısa, eriyen mum’a dönen
Bir kibrit çöp’üymüş oysa
Güneşin has korundan o bir an
Yansıyanmış aslından göze vuran

O bir’den yansıyan serap olmasa
Seni cezbedip sıfıra menzil kurmasa,
Nasıl erirdi demir ateşte korlanmasa,
Kibrit de işini yaptı boşa darlanma
Yanmadan var’amazdın ki aslına.

Yine de gönül susmaz söyler sözünü
Göğe yürür her harf bulut olur yağar
Su verir korda dövülen demire
Yalnızlığını alır, derman olur bir an
Alev alev yanan bir kul gönüle

İki umman kavuşunca
Vuslata erip deryada sükut bulunca
Gönülden gönüle bir yol olunca
Aşk nuru deryadan deryaya akınca
Aşk tek can’da yaşanır daima an’da

Derdin sana dermandır ey aşık
Sarıl lütfu kerem olan gönül yarana
Sakın yanılıp ikilikte kalma
Akseden mehtabı hakikat sanma
Vesileden geç ki ulaşasın aslına

Bulacaksın hakiki olanı sabırla
O aslolan bir ki her özü olanda,
Kömür karası yüreğin külleri içinden
Doğacak zümrüdü anka ha gayret
Vazgeçme vuslat var er geç elbet
d.t. / 10.2013
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Cemal
Biz çok güzeldik
O kadar güzeldik ki
Aynada gördüğüne inansan
Başka güzellik kalmazdı.
Sen de yumdun gözlerini
Tuttun nefesini
Kalsın dünyam dedin
Gönlünü sevdiğim
Peki...
Ama bil ki;
Ben gözleri açık gittim.
Göğü deryada erittim
Mavi yeşil...
d.t. / 10.2013

“Bülbül ağlar, Gül’e vurgun I”
Kağıt üzerine karışık teknik, 52x73, 2013
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Avuç dolusu derya
Görmez, göremez oysa
Onu rahmetiyle kavrayan asıl eli
Sımsıkı sarıp kendi nefsinden dahi
Muhafaza edip gözeten O’dur seni.

Yeni doğan tutunur ya
Telaşla kör hayata
Analar yaşar bilir
Su vurunca bağrına
O küçücük eliyle kavrar
Uzanabildiği ne varsa
Kiminde tenini saran
O küçücük zıbına
Sarılır sımsıkı can havliyle
Minicik pembe avucuyla
Kayıp düşmemek
Akıp gitmemek
Boğulup sürüklenmemek
Dürtüsüdür onu koruyan
Henüz yeni yeni
Anasından ayrı nefes
Aldığı bu dünyadan
Terk edip ayrılmaktan

Sanır ki tutunduğu o kuru dal,
O herşey bilip sarıldığı sığdaki sal
Korur onu düşmekten boşluğa
Delice bağlanır, düşer surete sevdaya
Oysa bir ince çöp misalidir sürüklenir
Kiminde takılıverir garip taşa toprağa
Ama nihayetinde akıntıyla şelaleden
Duramaz akar karışır koca deryaya
Vazgeçemez o bir parmak baldan
Ağzına çalındı mı geride kalır zaman
Unutturur onca bildiği bütün tatları,
Aratır heryerde o bambaşka tadı
Bir kez kokusu yeter, o ki miski amber
Dünyadaki tüm kokular tatlar biter
Bir o aranır olur artık özü cezbeder
Mecnunun leylası misali izini sürer

Basit doğal bir sahnedir
Her annenin sevgiyle
Yavrusundan izlediği.
O minik yavru, sanır ki kendi eli
O sınırlı, gücü belli kavrayışı
Korur canını tenindeki

Bilmez ki o ayın kuyudaki suda aksi
Almışken o aciz aklını başından
Gökte berrak, yüksekte duran ay
Döndürür güne geceyi tepede o an

Oysa bilmez ki,
Anacığının merhameti
O en derin sıcak sevgisi
Kavrar tüm gücüyle küçük bedenini
Canı pahasına koruyup gözetir
Canından can olan bebeğini.

Kaldır ki başını semaya heman
Ay dolsun özüne nur ile her an
Cemali olsun yarana derman
Mecazda kalma, seyreyle aslolandan
Rahim olanın varlığına sal nefsini
İlk annenden bildin karşılıksız sevgiyi
Sarıp sarmalan sığın hakiki sevgiliye
Tutun sıkıca kulu olduğunun ipine

Her saf hali sevginin
Ve duru duyarlı doğal
İçten samimi demleri bir ömrün
En hakiki remizdir mânâya.

Teslim ol bırakıp geç kendinden,
Ondan gayrı koruyup gözetecek
Hangi kudret eli muktedir ve emin ki
Herşeye kadir en yüce tek rabbinden

Çoğunda yol nasip olan kula
Aynı kendi zıbını gibidir
Kavrayıp yapıştığı mecazı
Benzer aşkla sarıldığı seraba.

d.t. / 10.2013
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Ahir’e azık
Tadın damağımda kaldı
Kalsın
En güzel lokmayı
Ahire sakladım
Sardım sarmaladım
Gönlümün kuytusuna
Has toprağıma sırladım
Ne hava ne nem ne ışık
Turabıma gömdüm
Ta ki vuslatta ahir ömrüm
Elimle koymuş gibi
Çıkarıp tadına doyasıya
Yiycem seni
Gömdüğüm o derinde yeşillenen
Dalları dolu bereketli ekin bahçem
Sensin sevgilim cennet meyvem
d.t. / 10.2013

“Gecede hüzünle öter bülbül”
Ka€›t üzerine kar›ş›k teknik, 33x60cm, 2013
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Ölmek kolay mı?
Yaram öyle derin
Ağır ölümcül bir kesik
Dikiş tutmuyor nicedir
Tuttu sanıyorum da izi kalıyor
En ufak bir darbede
Hatta dokunmasa esse de
Açılıveriyor yeniden izinden
Şekli değişiyor evet ama nafile
Kan bozuyor hakikati ya işte...
Yine ufak bir darbe açtı yarayı
Ağır kanama dünden beri
Ne merhem tutuyor üstü
Ne tampon, ne bastırıyor bişey
Böyle durumlarda elin neye uzanırsa
Acil ya basıyorsun üzerine
Nicedir tütünden alkolden ümidi kestik
Daha fazla dağlıyor, yakıyor, azdırıyor
İzini derinleştiriyor
Başka bir işe yaradığı yok zaten
Ama elimin uzandığı hiç bir şey
Durdurmuyor bu sefer
Ne annemin “geçicek şimdi” telkinleri
Ne nefesi kesik yarama üflemesi
Hatta canım fena sıkıldı
Bir daha böyle kanamaz sanmıştım
Tamam geçti bitti bu sefer
Hele de bu kadar basit bir dokunuştan
Açılmaz diyordum böyle
Kaç yıl oldu ama yok olmadı öyle
Çok derin açılmadı ama çok fena acıdı
Derine derine vurdu acısı
Acı mı derinde bir yerde kayıda alındı
Onu hatırlıyor da yürek oyun mu oynuyor ne

“İkindide kuşlar”
Tuval üzerine karışık teknik, 50x100cm, 2013
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Etrafıma acıyla bakıp duruyorum
Laf söz dinleyecek mecalim yok
Artık duyacak düşünecek pişirip taşıracak
Takatim kalmadı, onu dene bunu dene
Sürekli merhem sür, ilaç iç, dua et
Yok yoruldum fena
Uğraş dur geçsin diye
Bir ucunu bırakıyorsun, bi garip rüzgar
Nereden çıkıp da esiveriyor böyle
Bakıyorsun izinden açılıp kanıyor yine
Dinleyecek duyacak kelam kalmadı
Kitaplar yazdım neredeyse
En fenası umudun azalması,
İnanmak için gücün tükenmesi
Tutunacak dalların her seferinde
Biraz daha uzaklaşıp güçten düşmesi
İnsanın kendine içine küsmesi
Neden beni yanıltıyorsun her seferinde
Kandırma artık neyse,
Öleceksek de ölürüz en nihayetinde
Yani allah aşkına hayat dediğin ne

Bir kaç yerine vuran kelam
Paçavra olup sarıveriyor yarayı sımsıkı
Yatıştırıveriyor o üfürüp
Yarayı açık tutan fırtınayı
Kanama duruyor biraz
Hiç değilse oluk oluk olmaktan
Yeniden sızıyor usul usul içime içime
Olsun acımıyor artık sadece sızlıyor
En azından öldürmüyor ya
Süründürse de...
Hiç bir şey durmuyor olduğu yerde
Her şey akıyor nihayetinde
Öldürmeyen öldürmüyor işte...
Kudret kimin elinde
Süleymana mı kalmış ki
Kalsın fani dünyada bize
E umut da kesilmiyor ya işte
Çıkmayınca can bir şekilde
Ne denir ki; diyelim yine rast gele...
d.t. / 10.2013

Tam yorgun bitkin teslimken hüzne
Vazgeçmişken gönlüne itikatten
O ne biri bir şiir okuyor öteden
Bir rüzgar eserken ve
Açarken yarayı bir yerden
İşte ansızın başka biri esiyor
Bir diğer tevafuk ile diğer yönden
Sen duymak bile istemezken
Kulağın gönlün sana mı ait ki
İşitiveriyorsun işte başkasının dilinden
Ama muhakkak tevhidde bir gönülden
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Renksiz resim
Seni renklerime sırladım
Sarımda tuzladım
Kızılımda harladım
Beyazımda buzladım
Yeşilime gizledim kokunu
Mavimde deryaya kardım
Nihayet siyahımla örttüm sardım
En son silip duruladım mor ispirtoyla
Paletimi renksiz bıraktım
Gömdüm tertemiz toprağa
Yeniden dirilecek güne
En renkli renksizliğimi seyre sakladım
d.t. / 10.2013

“Gecede seyir II”
Tuval üzerine karışık teknik, 124x95cm, 2012
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Rüya
Rüya mıydı gördüğüm?
Uyanmak istemediğim.
Kimbilir belki de hakikatti
Öyle idiyse bile
Marifete eremedim ki
Zahirim edemedim.
Rüya mıydı gördüğüm?
Ne yazık
Bunu hiç bilemedim
Ama sorarsanız eğer
Bilin ki ta gönülden
Hakikatim olsun istedim.
d.t. / 10.2013

“Gecede seyir I”
Tuval üzerine karışık teknik, 124x95cm, 2012
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Cehennem
Cehennem nedir bilir misin?
Ayrılıktır cehennem...
Öyle çok seversin ki uçarsın
Hesapsız kitapsız atlarsın uçurumdan
Körleşir ışıktan gözün, görmez bastığın yeri
Ve hatta toprağın kaybolur seri
Uçsuz bucaksız bir sonsuzluktur
Bir derin yardır o anda bilinen tek ileri

Kara oluşu bundandır sevdanın
Cehennemine yakıt eder kalbini
Yanar ta ki ateşten kavrulana dek
Yeniden yeniden ten bulur vücudun
Nefsin tuzuyla kıyıya vurdukça dalga
Bir daha yanar can en derinden
Cehennem nedir bilir misin?
Ayrılıktır cehennem.

O ise görmek bile istemez seni
Kaçar, yoktur artık orada var sandığın
Basiretin kararır, gözün ise bakar kör
Bir seraptır kaybolur aradığın
Hayali ise her dem el eder
Sadece o berrak aynadan gel der

Yokluğudur
Huzurdan yoksunluktur
Kovulmaktır cennetinden
Ayrılıktır seni var edenden
Aslından kopmaktır
Belki sadece bir anlık dem

Bir ses beklersin karşıdan
Orada mıdır gerçekten senin için var olan
Ya da sen var mısındır o aynada yansıyan
Zemin yarılır hatta yok olur
Kayar ayağının altı, boşluğa mıdır adımın
Ya da boşlukta mıdır zaten var sandığın

Onunla arana giren her ne varsa
Yanıp kül olup savrulup
O’ndan gayrı ne ise canda
Yok olana dek yanar yanar yanarsın.
Yokluğun soğuğundan,
Varlığın sıcağına vuslat’a erene dek...

Yönün tamamen yitmiştir
Vuslat ümid edilen olsa da ahirde
Belki kimi zaman selam bir tek
Onun yankısından var olmak için
Boşlukta öylece ses beklersin
Ta ki sessizlikten yok idrakine dek

Ey can, o’ndan bir zerre uzak isen
Yan aşk ile yeniden ve yeniden
Vuslata talip isen hem
Cehenneme de razısın her dem
Yeter ki olsun her ne ise
O’ndan gelen
Ha cennet ha cehennem

İşte o hal içinde
Kalbin kömür olur ateşine
Alevleri sarar kızıl narının
Harı azar aşk ile sen sevdikçe
Yangının kendisi olursun tüm ten
Başlayarak odun kömürü gönlünden

d.t. / 10.2013
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Hüzün kaldı geriye
Gözlerin değildi değen yüreğime
Gözlerindekiydi
Özlenen ve aranan her dem

Bırakıldı kuş misali semaya
Karışmak için hudutsuz arı suya
Düştü süzülerek o derin deryaya

Kaynağına kavuşunca
Aslından emanet olan
Vesilenin hükmü tükendi heman o an

Hamd olsun yaradana
Lütfu keremiyle o ihlaslı duaya
Karışan her nefes ile semaya

O bakışındaki ışık, o muhabbet
Öğrendim, bildim senden değildi
Gönül özünü en derinden uyandıran

Duyuldu tuzlu acı yakarışlar
Döküldü nice inci mercan
Soğudu söndü suyunda kor can

Ne garip unutuldun faniliğinde
Kalmadı ne gamzen ne gülüşün
Geçti izi bile silindi yüreğimde

Yoktun, yok oldun, yoksun her hal
Yokluk öyle bir dem aldı tüm alemde
Arı duru bir öz kaldı o an tek bende

Kelamların içi boş, anlamı yoktu
İhlasla ameli olmayınca gerisinde
Erişemezlerdi ki hakikatin zahirine

Belki hüzün var hala biraz geride
Ama o da geçer az az ileride
Belki o vakit aslına kavuşur mecaz
Henüz nefes alıyor iken nefs bu alemde

Ve oldu nihayetinde, arındı senden
Gönül iyice durulandı kolay olmadı
Geçirdiler ateşlerden beni benden

d.t. / 10.2013

Cerrahi bir neşter ile
Söküldü kömür yüreğim derininden
Nara daldığı ölümlü yangın yerinden
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Kıyam’et
Gözlerin çekildi gözlerimden
Ve gece öylesine karardı ki
Bütün ışıklar söndü bir anda
Gözlerim bir daha alışmadı siyaha
Gölge vücud bulmadı sonsuz karada
Yitirdi zahirini o andan sonra dünya
Herşey olmuştu çünkü henüz varken
Bütün ışık oydu, az önce giden
Güneş tutuldu, ay nuruna kavuştu
Koptu kıyamet, karardı dünya
Gün yitirdi yalancı gerçeğini
Velleyl; yüzünü güneşe döndü ay’ı
Bekle artık duha için sırlı zamanı
Doğan güneş değil artık gününe...
Bekle, yan ve dön durmadan
Ateş sönsün kül savrulsun
Yeni bir alem doğsun içinden
Güneşe kavuştursun yeniden
O gün aslın doğsun özünden
d.t. / 11.2013

“Gecede seyir III”
Tuval üzerine karışık teknik, 124x95cm, 2012
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Ters yüz
Ağır karanlık bir geceydi
Ansızın bastırıp gelen
Kalın sağlam bir örtü sardı günü
Öyle yoğun, öyle ışıksız zır siyah
Gün unutturdu kendini
Karaya boyandı hep saatler
Güneş doğmaktan vazgeçti
Gece ise terkedip gitmekten
Zaman ağdalandı hani durdu neyse
Herkes mecbur kendi gerçeğinde
Günü doğmayan karanlığı uzayanlar
Çaresiz aydınlığı buluyorlar ya içeride
Ters yüz oldu alem o gün batımında
Artık gün doğmakta yalnız karanlığa
Yumdu gözlerini bu fani dünyaya,
Şafak kim bilir uyanır hangi baharda
Hangisi hakikat hangisi rüyaydı
Gözleri açıkken gördüğü karanlığı mı
Kapanınca içine doğan aydınlığı mı
Kim bilecekti o görmeyen başkası mı
İnsan nasıl devam edecek
Hangi göz hakikatı görecekti
Akıl hangi aydınlıkta erecek ki,
Aslolan nerede, rüya ise tüm gerçek
O öyle bir ufuk çizgisi en özünde
Derin bir kuyu var insanın ta içinde
Ne zaman ki gün batar bu alemde
Güneş bir gün doğar elbet ezelde
Ağır karanlık bir geceydi
Eylül ile geldi ansızın bir devirde
Kalın bir bağ sardı dünya gözüne ki
Uyandı yürek içinde kendi güneşine

“Çizginin dili VII A”
Yaş elek baskı, 100x70cm, 1994

d.t. / 09.2013
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Aşk-ı Mecaz
Sen bana karıştın,
Ben sana biraz.
Hemdem oldu can’ımız,
Cem artık yek tende ayrılmaz.
Sen bende aktın,
Ben sende biraz.
Karıştık göz yaşına,
Katre olduk deryada çok az.
Sen beni içtin,
Ben seni biraz.
Ay tutuldu güneşte,
Nar’ımız son mahşere kalmaz.
Sen bende yandın,
Ben sende biraz.
Soğuduk od küllerinde,
Mânâ gönle ateş salmaz.
Sen bende sesdin,
Ben sende biraz.
Tevazu vurdu tele,
Acz ile makam buldu hicaz.
Sen bende kaldın,
Ben sende biraz.
Hep aşk ile can tevhidde,
Nefes tükendi, ömür ne az.
Sen benden geçtin,
Ben senden biraz.
Yol erer vuslata elbet,
Birbirimizde aşk-ı mecaz.

“Çizginin dili III”
Yaş elek baskı, 100x70cm, 1994

d.t. / 08.2013
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Bir Sen Doğarsın Ben’de
Kelimelerimsin,
Yan yana gelip,
Her buluşmada
Kağıda konan,
Söze bürünüp,
Anlam olan,
Ben’den yeniden doğan.

Gözyaşımsın,
Gözlerinden içime,
Her buluşmada
Sevgiyle akan,
Süzülen tenimden,
Toprağa su olup,
Ben’den yeniden doğan.

Renklerimsin,
Bir birine değip,
Her buluşmada
Suya vuran,
Görünen olup,
Duygu bulan,
Ben’den yeniden doğan.

Nefesimsin,
Her an içime dolan,
Her buluşmada
Bir cana girip,
Vücud bulan,
Coşup taşan,
Ben’den yeniden doğan.

Tınımsın,
Ard arda vuran,
Her buluşmada
Sese dökülüp,
Duyulur kılan,
Gönle dokunup,
Ben’den yeniden doğan.

Her dem,
Daim olan.
Bu alemde bir Sensin,
Her buluşmada
Her Ben’den
Yeniden hay olan.
d.t. / 08.2013
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Sessiz de ölür insan
(hü’vel baki)
Ses’den doğar herşey,
Doğmasan,
Hiç ölür müsün?
Yazmadım,
Anlatmadım, hiç.
Sustum bir hayli zaman.
Sessiz’de sırladım,
Mana’da gizledim,
Sözde vücud bulmasın.
Tükenmesin diye.
Hep ait olduğu o yerde
Gönül’de baki kalsın istedim.
Ama olmadı,
Dil sustu, gönül konuştu.
Yine ölüm geldi canı buldu.
Sessiz de ölür insan.
Aydım ki bir O’dur esas olan,
Evvel ezel baki kalan.
“Çizginin dili I”
Yaş elek baskı, 70x100cm, 1994

d.t. / 07.2013
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Seni çok sevdim...
Sessizim diye sensizim sanma,
Seni içime aldım.
Ne ki nefslerimiz uzak kalsa,
Seninle muhabbete daldım.
Biliyorum hakikati lutuf bilip
Kendinden bile koruyorsun,
Seni sadece bunun için bile
Ne çok sevdim biliyor musun?
Sessizim diye sensizim sanma
Her an seninle hemdem gönül
Sensizlikle zahirimden geçtim,
Muhabbetinle demlendi bir ömür.
Biliyorum yalan dünyadan,
ahde vefadan, ölesiye yorgunsun
Seni sadece bunun için bile
Ne çok sevdim biliyor musun?
d.t. / 08.2013

“Çizginin dili IV”
Yaş elek baskı, 100x70cm, 1994
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Can’sın Tende
Sen’i diliyorum,
Muhabbet için.

Sen’i içiyorum,
Sermest olmak için.

Sen’i gözlüyorum,
Cemali için.

Sen’i taşıyorum,
Yanmak için.

Sen’i çözüyorum,
Bağlanmak için.

Sen’i yaşıyorum,
Yol almak için.

Sen’i izliyorum,
Kavramak için.

Sen’i sarıyorum,
Dayanabilmek için.

Sen’i kavrıyorum,
Tutunmak için.

Sen’i seviyorum,
O’na ulaşmak için.

Sen’i görüyorum,
Göstermek için.

Işığına pervane,
Dönüp duruyorum çevrende,
Semaya yükselmek için.

Sen’i buluyorum,
Okumak için.

Yanıyorum seninle,
Savrulup küllerimde,
Soğuyup karışmak için denizlere.

Sen’i okuyorum,
Anlatmak için.

Aklım, fikrim, zikrim,
Sözüm, sazım, dilim,
Sevgim, sezgim, nefesim.

Sen’i anlıyorum,
Yazmak için.

Hayata sebebimsin.
Can’ımsın benim
En derinimde, özümde yerin.

Sen’i dinliyorum,
Söylemek için.
Sen’i duyuyorum,
Seslenmek için.

“Çizginin dili VI”
Yaş elek baskı, 100x70cm, 1994
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Vuruldun ey küheylan!
Öylece kaldı hayli zaman
Kim bilir kaç aydı ya da heman
Belki üç, belki yedi kim bilir
Çile kaç günde dolar bilinir mi aşikar
Öyle güzel idi ki küheylanı bilene,
Öncesinde canı ile görene.

Sancısı ağır,
Acısı derin ve soluksuz.
İnliyor candaki küheylan,
Vurgun yiyip düşmüş,
Serilmiş serin toprağına,
Yaşıyor işte öyle denirse.

Ümit kesilmedi hiç
Doğrulup yeniden kalkmasından
Beslenip bakıldı başında onca zaman
Sevgiyle sarıldı yaraları
Görünen bedeninde dışarıdan
Kim görebildi ki aslını içinde yanan.

Gözleri yarı açık,
Yatıyor yerde öylece,
Hareketsiz ve takatsiz.
Acısı ne kadar izin verirse,
İşte ancak o derece,
İnip kalkıyor göğsü hafifce.

O küheylan ki, güzel diri
Tozu kaldırırdı toprağı bir deviri
Sehar’ı karardı, gece oldu günü
Tükendi yol alacak bitmez sanılan gücü
Yüreği kıpırdatan o varış menzili
Kayboldu gözünden, kül oldu özü.

Biraz su biraz arpa,
Can’a derman olamasa da,
Besleyip hayatta tutuyor,
Topraktan gelip toprağa gideni.
Can ise kaybetmiş yolu,
Aramakta dönüp gelse evini.

Artık sönen bir yıldız misali
Kalksada ayağa
Yürüsede uzağa
Yokluktan yansır o sonsuz fezaya.
Yıldızlar sönse de aydınlatırlar hala
Mesafeleri ne ise, ancak o oranda.

Bir bahar günüydü oysa,
Koşmakta idi dört nala.
Yeleleri savrulmada rüzgarda.
Öylesine parlaktı teni,
Göz alıcıydı kızıla çalan
Kara kurşuni rengi.

Vuruldun ya küheylan,
Toprağını bağışladıkça yaradan,
Yürüyeceksin çaresiz
Boyun eğip durmadan.
Son nefese dek arayacaksın,
Can evini umuda gem vurmadan.

Gözleri ateş saçardı,
Bakardı sadece sonsuz ufka,
Ulaşmakdı emeli hep o sehara,
Uçsuz bucaksız uzayıp giden
Engellerden geçip varılası
O uzak, dingin, güneşe varan seraba.

Vuruldun be küheylan,
Yürüyorsun ayaktasın sanıyorlar
Dışarıdan sana bakanlar
Oysa öylece yatıyorsun,
Boylu boyunca sere serpe
Sen de iyi biliyorsun ya hadi neyse...

Vuruldu ansızın yüreğinden
Anlamadı oysa akıyordu sıcak kanı
Ta en derin özünden.
Diğerlerine dışarıdan görünen
Sadece yaşıydı tuzuyla
İz bırakarak gözlerinden süzülen.

Selametle.
d.t. / 09.2013
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Hakikatti aslolan
Esas olan sevgiydi,
Adam değil.
O sadece bir suretten ibaretti,
Hakikat değil.
Muhabbet akacak kap arar,
Akacak ki doldursun.
Kap taşıp aşmak ister,
Genişlesin ki kavuştursun.
Esas olan akandı,
Kurnası değil.
O sadece bir yokluktan ibaretti,
Hakikat değil.
Mana doğacak gönül arar,
Doğacak ki döndürsün.
Gönül bir sadır ister,
Yakacak ki söndürsün.
Esas olan menzildi,
Cezbeden değil.
O sadece bir vesileden ibaretti,
Hakikat değil.
“Çizginin dili V”
Yaş elek baskı, 100x70cm, 1994

Ruh uyanacak nefs arar,
Uyansın ki doğrulsun.
Nefs pirden terbiye ister,
Kıyam edecek ki uçursun.
Ey adem olan,
Sevileni sen sanma.
Gönle hakikat doğmadan,
Aynada asıl olan vücud bulmadan,
Od’unda yanıp da kül olmadan,
Ne aşkta vuslat ne de kul olur elvan...
d.t. / 09.2013
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Vurgun yedim
Bir eylül akşamıydı,
Gittim ben.
Vuruldu ğöğe uçan turnalar,
Düşüp oracığa karşı duramadan
Çaresiz birbirlerinden koptular.
Söküldü can evinden yürekler
Ve kesildi nefese sebep bağlar.
Gittim.
Orada terk ederek,
Anda, darda bırakarak ruhumu...
Sadece bir veda mektubuydu yazılan,
Hepsi buydu ardından.
Derin bir sessizlik kapladı günü, geceyi.
Hiç konuşulmadı, söz karışmadı semaya.
Anlamak birbirini,
Akmak gönülden gönüle akıl nuruyla
Yetmedi yakın eylemeye mesafeleri.
Ayrılık sardı her yanı.
Uçsuz bucaksız bir hasret.
İşte bugün yine o aynı eylül günü,
Bir yıl akmış geçmiş aradan.
Yüzünü görmeyeli,
Gözüne gülmeyeli.
Acılar sardı günleri,
Uzun geceleri.
Yürek ölü, yaralı,
Yorgun ve nefessiz.
Zaman durmakta koyu katı
Buz kesmiş akmıyor.
Ya hayat...
Devam ediyor, umursamadan beni.
Çağlıyor iki yanımdan, tenime dokunmadan.
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Nafile yakarışım.
Duyulmuyor çıkmayan sesim.
Yaşamak gerek, nefes almak...
Acıtıyor her içime çektiğimde,
Ama kandırmalı yüreği, vursun tekrar diye.
Susturmalı haykırışları,
Nafile...
Ne mümkün,
Yalana yüz vermiyor sevda,
Yanıyor alev alev, kor ateş, kara duman.
Göğsümün tam ortası,
Dur durak yok, sönmeyen yangın seli.
Ateş aman vermiyor tutunmaya güne.
Kimi zaman tükeniyor tenim.
Gitmek istiyor,
Göçmek buralardan bedenim.
Ama o umut yok mu...
Bir türlü bırakmıyor yakamı.
Gün gelir, gerek olur, kim bilir.
Canın üstünde olmalı diye aklımı çeliyor melekler.
Gücüm tükenir,
Gözümün yaşları sel olur akar,
Yağar içime,
Ateşim soğur, küllenir ta derinde.

Kıpkırmızı keser,
Nara döner ruhum,
Kopar bedenimden, terkeder
Yalnız bırakır tenimi dünyada.
Bilinmez ne vakit döner.
Sevenlerim bekler sabırsız, çaresiz.
Yapacak bir şey olsa...
Bir bilinmezi bekler dururum inatla,
Akıl yetmez, söz geçmez,
Vazgeçmez, vazgeçemez yürek...
Mecburdur o can alan nazara.
Bilemez neyi bekler,
Ama bekler bitmesini bir gün;
Ayrılığın, kahreden hasretin.
Günü oyalar, geceyi savar.
Sabır nedir öğrenir, zaman nedir aynel bilir.
O’nun içindir,
365 gün anlam yüklenir.
Günler akar gider, ömür tükenir.
Dünya saati bir gün elbet durur,
Yaşanmış ne varsa elde aşka dair,
Hayattan ahirete elde tek baki kalan budur.
Bu bilgiyle uyanmak,
Bu duyguyla nefsi ateşlere salmak,
Yüzü hakikate dönüp, öze kavuşmak...
Allahın kuluna en büyük lutfudur.

Tam bitti, söndü sanırım.
Bir nefeslik canı vardır oysa
Sözde vazgeçişimin.

d.t. / 09.2006

Kiminde bir söz,
Kiminde bir saz,
Bazen bir koku,
Bazen bir dokunuş
Ateşe salar yeniden küllerdeki koru.
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Merhaba...
Gözlerin ibadetim,
Dünyama ihanetim.
Nefesten vazgeçişim,
Nefsime hükmedişim.
d.t. / 01. 2008

“Tılsımlar” serisinden
Gravür, 107x40cm, 1999
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Sende buldum kendimi
Özde tende,
Gözde düşte,
İlahi hakikatte,
Sonsuz alemde;
Mecaz’e meyil ile,
Hemdem birbirimizde
Aslolana kavuştuk.

Sen;
Cemalinde rabbime kavuştuğum,
Gözlerinde özümle buluştuğum,
Nefesinde tutuştuğum,
Ateşinde kavrulduğum.
Aşk’ın;
Meyim, sarhoşluğum,
Gönlümün sevgili sultanı,
Yüreğinin sıcağında
Eriyip kaybolduğum.

Evrenin nurunda,
O tam doğru an’da,
İkilikten kurtulduk,
Bir’e doğru sel olduk.

Sen;
Ruhunun aynası ruhum,
Söze bürünüp duyulur olan duygum,
Harında tükenen suyum,
Toprağımda yeşeren tohum.

Zahirim yandı kül oldum,
Gözlerin bir tek baki kaldı içimde,
Gönle aktın elvan elvan,
Bir nazarla nura boğuldum.
d.t. / 06.2007

Sen; ben’de,
Ben; sen’de,
Yokluk aynasında yansıyıp
Var olana aşık olduk,
Uyanıp yokluğumuza
Bir’e talip olduk.
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Durma uzak gel böyle...
Duygudaşım, sırdaşım,
Nerede, ne yaparsın?
Uzak mı, yakın mısın?
Hiç özlemez,
Hiç mi aramazsın?
Hangisi daha zor bilemem.
Gelmek mi, gitmek mi,
Böyle mecnun, severken?
Yoksa öylece durup
Beklemek mi zamanı,
Duygular acımasızca
Medcezir misali
İçimize gelip giderken?
Hangisine dayanılır?
Yokluğuna mı,
Yetmeyen varlığına mı?
Hangisi daha zor bilemem.
Duygudaşım,
Kumanyası aşk, menzili vuslat
Bu dosdoğru yolda azığımı paylaşan
Sevgili can yoldaşım.
Aklım aciz, fakir, yetmez anlamaya.
Teslim olmaktan bu nafile kaçış niye?
Yola düşmeye mecbur olduğunu bile bile
Bu çocukça serzeniş kime, neye?
Bunca sevgi varken akan yüreğine,
Nedir bu inatçı direniş çağıran miski ambere?
Gel sarıl, ser koy bu meydane,
Aşka düş kurban et fani canı ölesiye.
Duygudaşım, gönüldaşım, canım yol arkadaşım,
Durma uzak, gel böyle...
Hadi, rast gele, cümle aşıkanla bir’likte
En gönülden ihlasla zikr-i eyvallah dilinde...

“Tılsımlar” serisinden
Gravür, 107x40cm, 1999

d.t. / 01.2008
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Ge(ö)çti(ü)m gidiyorum
Aşk kapısı bir kez açıldı mı,
Nur gönül gözüne vurup ,
Adem bir kez nazar aldı mı,
O yol sonsuz servete doğru uzaaar gider.

Sanki uykumda yürüyormuşum gibi,
Dışım ölü içimse tanıdık sevgili biri herşeyden daha diri,
Yüzüme vuruyor durmaksızın bahar sabahında kar taneleri
Beklenmedik, yabancı, sanki uykudan uyandırmak ister gibi beni

Kapıdan geçtim yürüyorum...
Arkama dönüp bakıyorum,
Peşim sıra geliyor,
Yolda bıraktığım izler...

Hiçbir şeyin farkında olmamanın teslim olmuşluğu, tuhaf dinginliği
Sürüklüyor şelaleye doğru, akan suya kendini bırakmış sessiz gemiyi
Bilmemenin verdiği cesaret ve gördüğüm rüya tek azık heybemdeki
Bir anda buluyorum yanında öylece savunmasız kendimi.

Gökyüzüne bakıyorum,
Yüzüme düşüyor kar taneleri.
Garip oysa nisanın henüz ikisi,
Beyaz bir örtüyle nazikçe siliyor izleri.

Belki anahtarım içimin masumiyetiydi, yüreğimin samimiyeti
O bahar sabahı ki kim bilir kim ölüydü, kim diri, o günden öncesi
Sanki gizli bir el ile silindi, geçtim eşikten bilmeden tesadüfi
Gülümsüyordum kaparken dünya emanetim o uyur gözlerimi.

Aklım soruyor ardı ardına,
Ne olmakta, zaman mı durmakta
Sanki yer küre yok artık ayağımın altında
Anlamıyorum, nasıl bir an bu ebedi sükutta.

Aşk kapısı bir kez açıldı mı,
Nur gönül gözüne vurup ,
Adem bir kez kıyam edip de uyandı mı,
O yol kaf dağının ardına, yüce sultanın sarayına doğru uzaaar gider.

Tanımıyorum bu hali, ama korkutmuyor da bu beni
Usulca esmekte o an içimde ılık ılık nedensiz bir sabah yeli
Bedenimde uzuvlarım terketmişler sanki beni, almıyorlar emirleri
Bilmeden nereye ne için gittiğimi, yürüyorum öylesine seferi.

Kapıdan geçtim yürüyorum...
Arkama dönüp bakıyorum,
Peşim sıra geliyor,
Yolda bıraktığım izler...

Her yerde kalabalıklar davul zurna coşmuş gidiyor dünya evi
Bense dışarıdan seyirdeyim sanki sessiz sedasız akan bir filmi,
Görüntüler geçiyor, sesler uzaktan geliyor, kimse beni görmüyor
Sadece giriş kartı olanlar izinli, yoksa o kapılar cümle aleme kilitli

Gökyüzüne bakıyorum, nur hüzmesi koyu mavi
Yüzüme düşüyordu tevhid zikri ile kristal taneleri.
Garipti oysa bahardı, nisanın henüz ikisiydi,
Beyaz bir örtüyle nazikçe siliyordu geride kalan tüm yalancı izleri.

Bilmeden yürüyorum, sanki ayaklarım biliyor bu menzili
Sesim çıkmıyor, akıl firarda, iradem hükmetmeye engelli
Kapıda buluyorum kendimi, sadece yüzüme bakıp alıyorlar içeri
Bu nasıl şaka, sesin kulağımda, hani dün arıyorsun, tarih nisanın biri

d.t. / 02.2009
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VAR’LIK

BİZ, BİR’DE DEM OLDUK

Ben aşkım, sevgiyim,
Hep’te ilahi birliğim.

Evrende an geldi,
Cennet dünyada yeniden vukuu buldu!

Nur’unda hakikatim,
Yokluğunda zulümdeyim.

Biz Herşeyin içindeyiz, Her şey bizim içimizde.
Biz ‘Bir’in içindeyiz, ‘Bir’ bizim içimizde,
Biz Aşkın içindeyiz, Aşk bizim içimizde,

Varlığında hiç olan,
Hepliğinde Var olan Bir’im.
d.t. / 2009

Biz, Sevgi’yiz, Sevgi Biz oldu,
Biz Aşk’ız, Aşk Biz oldu.
Biz ‘Bir’iz, ‘Bir’ Biz oldu.
An geldi, Cennet oldu,
Hak’kın Bir’inde,
Biz yok olduk.
Biz Bir olduk,
O’na doğru yol bulduk.
Biz Bir olduk,
Hak’ka doğru nur olduk.
d.t. / 2009

“Tılsımlar” serisinden
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1968 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da
tamamladı, Kadıköy Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra devam ettiği
Boğaziçi Ünüversitesi, İİBF, Ekonomi Bölümü’nden 1991 yılında lisans
diploması aldı, aynı dönemde işletme bölümünden tamamladığı derslerle
‘stratejik pazarlama yönetimi’ alanında uzmanlık eğitimi yaptı.
1991- 1997 yılları arasında çeşitli sektörlerde uluslar arası firmalarda
pazarlama alanında üst düzey yönetici olarak çalıştı. 1997 yılında
Marmara Üniversitesi, GSF Resim Bölümü’nden, ‘Sanat Yönetimi ve
İşletmeciliği’ tez konusu ile yüksek lisans eğitimini tamamladı, ardından
‘Kültür Politikaları ve Sanat Yönetimi’ alanında çeşitli üniversitelerde
lisans ve lisansüstü seviyede dersler vermeye başladı. Yine aynı alanda
yüksek lisans programları hazırladı. 2000-2001 yılında BÜ, YBGM’de
‘stratejik insan kaynakları yönetimi’ konulu uzmanlık sertifika programını
tamamladı.
2000-2005 yılları arasında reklam sektöründe üst düzey yönetici olarak
çalıştı, aynı dönemde AKADEMİST adlı kültür sanat konulu süreli yayının
genel yayın yönetmenliği görevini sürdürdü. 2004 yılında halen Yönetim
Kurulu Üyesi olduğu IMOGA, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi’nin kuruluş
çalışmalarında aktif görev üstlendi ve çeşitli yurt içi ve yurt dışı projelerde
görev aldı. 2005-2008 yılları arasında aktif siyaset ve devamında aynı
alanda sivil toplum hizmeti görevlerinde bulundu. 2009’dan 2011’e dek
alanında verdiği derslere FMV, Işık Üniversitesi, GSF’de devam etti.
2009 yılından itibaren halen devam etmekte olduğu Marmara Üniversitesi,
GSF Resim Bölümü Sanatta Yeterlilik programında “Karşılaştırmalı
batı ve doğu düşünce sistemleri ekseninde resim sanatı” konulu tez
çalışmasını sürdürmekte, aynı zamanda sanat çalışmalarına IMOGA
özgün baskı atölyeleri ve kendi kişisel atölyesinde devam etmektedir.
Aynı zamanda, Tekcan, 1995 ve 2000 doğumlu iki erkek çocuk annesidir.
Fotoğraf: Zeynep Kabukçu
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Yayın / Röpörtaj / Makale

Eserleri yer alan Sergilerden bazıları

Muhteşem Süleyman – Süleyman Saim Tekcan 50. Sanat Yılı Katalog Yazısı, 2011
Hakiki Gerçeklik – Tüketim Çağında Çağdaş Sanat Akımları üzerine bir deneme, 2010
Kant ve Hegel’in sanat kuramında karşılaştırmalı bir çalışma, 2009
Soru Sormanın, Cevap Almanın, Keşfetmenin Keyfini Yaşatacak Bir Deneyim Vaadi...
Adnan Çoker , Burhan Doğançay , Ferruh Başağa Sergi Kataloğu, 2009
Değişim vaad eden Obama kendi dönüşümünü tamamlamış sahici bir lider mi? 2008
Aylık ARI Bülten’de genel sekreter sıfatı ile siyasi köşe yazıları , 2008
Akademist Dergisi için yapılmış ellinin üzerinde röpörtaj ve yazı, 2002 – 2004 (Arif Mardin, Kenan
Işık, Ferzan Özpetek, Balkan Naci İslimyeli, Ergin İnan, Mercan Dede, Burhan Doğançay, Kerem
Görsev, Bahar Korçan, Nazan Ölçer, Mehmet Aksoy, vb. ...)		
Doğançay’ın Düşünce Vizörü, Sanat Çevresi, 1998
35 Yıllık bir Sanat Öyküsü, Retrospektif Sergi Katalogu, 1996
Sadi Diren ve Gravürleri üzerine, Sergi Katalogu, 1995
Türk Sanatı Avrupa’da – Europalia, Vizyon Aktüel Aralık, 1994
Belçika’da dört öncü Türk Çağdaş Sanatçısı, Türkiye’de Sanat, 1994
Gül Derman’ın ölümünün ardınndan..., Sanat Çevresi, 1994
Türkiye’de Görsel Sanatlar Sektöründe işletme performansı üzerine bir çalışma, SntÇvr, 1990
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İzmir, Decozone Artshop Sanat Galerisi Mayıs 2013, Tuze Sanat Galerisi, İki Usta İki
Kuşak Sergisi, Şubat 2013, İstanbul, Tuze Sanat Galerisi, İki Usta İki Kuşak Sergisi,
Şubat 2013, İstanbul, Beşiktaş MKM Kültür Merkezi Büyük Salon, Yolu Trabzon’dan
Geçenler

Sergisi,

Şubat

2013,

Anadolu

Üniversitesi

Çağdaş

Sanatlar

Müzesi,

Türkiye’de Baskıresim’e Bakmak Sergisi, Eskişehir, 2012 / Galeri FE Buluşma I
Açılış Sergisi, İstanbul, 2011 / Toprak Sanat Galerisi IMOGA’dan Ustalar Sergisi
,İstanbul 2010 / Galeri Altan, IMOGA Sanatçıları Sergisi, Adana, 2008 / ODTÜ 9. Sanat
Festivali, Plastik Sanatlar Sergisi, Ankara, 2007 / Beşiktaş Kültür Merkezi, IMOGA
Beşiktaş Kültür Merkezi’nde Sergisi, İstanbul, 2006/ Muhtelif illerde ve galerilerde
IMOGA sergileri (Antalya, Denizli, Mersin, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya vb. )
2004 – 2010 / ‘Anatolian Impressions’, National Art Club, New York , 2004, Meridian
International Center, Washington DC, 2003 / Tekcan’lar Özgün Baskı Resim Sergisi,
Ankara, 2003 / Baba ve Kızları Sergisi, İstanbul, 2003 / ARTESS 25. Yıl Sergileri,
İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Eskişehir, 1998 / 55. Devlet Resim ve
Heykel Sergisi, Ankara 1994 / BP Oil Genç Sanatçılar Projesi Sergisi, İstanbul, 1994
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