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1976

Doğmuşum... Haberim yok.
Nerde doğduğum birileri için önemli olsa da; bende çok bir karşılığı yok.

Ne zaman yürüdüm, az önce babama sordum, cevap yok.

İlkokul, ortaokul, lise derken üniversite üstüne üniversite..
Bilkent, Mekteb-i Mülkiye, University of Leicester, University of Portsmouth, 
UniUniversity of Southampton (PhD)...

Halihazirda ne mi yapıyorum?
Vilayet vilayet, ilçe ilçe, köy kasaba, dağ bayır geziyorum... 

Bu yüzden mi bilmiyorum, işimi seviyorum.



Yazarın Diğer Kitapları

1- KARALAMALAR

2- YERELDE PERFORMANS YÖNETİMİ

3- ETKİLİ KRİZ YÖNETİMİ

4- ÇATIŞMA YÖNETİMİ

5- MÜLKİ İDAREDE STRES VE YÖNETİMİ

6- PERFOR6- PERFORMANCE MANAGEMENT IN LOCAL GOVERNMENT

7- EFFECTIVENESS IN CRISIS MANAGEMENT



 

 

 

 

Teşekkür 

 

Hayattaki en anlamlı sözcüklerden biridir teşekkür. 

İnsana emanet edilmiş doğanın kadim güzelliklerine…  

Yapraklar okula dönüşsün diye çalışan dostlarıma…  

Fotoğrafları çekmemde çok büyük rolü olan telefonuma…  

Kitabımın hazırlanma aşamasında çok büyük katkı sunan değerli dostum İbrahim Akpınar’a…  

Yoğun programına rağmen, bu kitabı kaleme aldığı TAKDİM ile taçlandıran usta kalem, aşk ve 

gönül insanı, değerli dostum sayın Sinan Yağmur'a… 

Sadece bu kitabımın değil, bundan önceki altı kitabımın da yayınlanması noktasında desteğini 

ve emeğini esirgemeyen, kitap çıkarma konusunda beni cesaretlendiren kıymete haiz dostum, 

sanat insanı sayın İbrahim Kaya'ya… 

Geçmişime ve geleceğime…  

Bizi biz yapan tüm değerlere…  

Yürüdüğüm yollarda her zaman bana destek olan Toprak Ana’ya…  

Bana yeni kapılar açan İç Anadolu’nun güzel İlçesi Kaman’a…  

Çalışmalarım sırasında yorumlarını ve manevi desteklerini esirgemeyen Aysima Berra ve Sena 

Sude Taşkın’a…  

‘’Güneşe seyahat için güneş gibi, ayrım yapmadan herkese ısı ve ışığını gönderen ateş parçası 

olmak lazım, işte o zaman güneş sizi yakmaz ve siz de güneşe seyahat edebilirsiniz.’’ Bu sözün 

armağan edildiği, bu serüvende beni yalnız bırakmayan, bu evren üzerinde eşine 

rastlanamayacak güzellikte olan Şems-i Pare’ye…  

Bu kitabı hazırlamamda küçük büyük yardımları olan herkese…  

Teşekkürler. 
 

 

 

 

 

 



Sinan YAĞMUR

Takdim

Kosova'dan Kaman'a... Dosttan dosta kadîm vefa ile. Seneler önce  Malatya'da bir çay deminde bir 
kuru kayısı tadında başlayan hasbihâlin seneler sonra kaleme, kitaba, resme ve söze dokunduğu 

bir eser var şimdi: ‘Resmin Gör Dediği’
İçsel keş güzelleştirmemiz için bizi Kainat kitabının renkli ve canlı resim sayfalarına davet ediyor 

Rabbimiz.
Geceye, tan yerine, sabaha, kuşluk vaktine yemin ederek bilincimizi tabiatla canlı tutmanın 

rikkatine davet eden uyarılar.
GüneşGüneşe, Ay'a, Yıldızlara and olsun kelamını mühür vuran ilâhi bilgelikler.
Dağları hem direk hem denge taşı yapan tartıcı ve sarsıcı mucizelikler...

Denizin, derenin kendini temize çekerken içimizdeki küf ve kirleri temizleyen durulanma göz 
kırpmaları...

Ve görmek ve bakmak.. Anlamak ve tadını ala ala yaşamak...
GGörmek dedik de 'Gökteki güneşin’ doğuşunu görmezden önce gönülde doğuşunu gören 
gösteren bir Şems Yürekli Dr. Şükrü Özcan dostum yine farklılığın güzideliğini yaparak söz söz  
manzaranın tercümanı olup gündelik hayatımıza renk üeyen şimdiye kadar yapılmamış bir 

edebiyat eseri ortaya çıkarmış. 

Belki de Türk Edebiyatında bir ilk.  

SSayfalara sadece bir resim olarak bakmayın. Resmin titreşimi olan cümlelerde can bulun der gibi 
sessiz harerle konuşuyor kitap.  Dilsiz duraksız ama aşk tılsımıyla mürekkep akıtmış dereye, 

toprağa, hayvana, insana vesair tüm yaratılanlara.
Bu kitapta, yitirdiğimiz ve hasretini çektiğimiz hayata dair birçok değeri renk ve harf kuşağında 
kucaklama sıcaklığı ile okuyacaksınız.  Ama önce bakarak.. Sonra Şemspâre yanışlarla bir inşirah 

içinizde yürüyeceksiniz. 
Renklerin aslı renksizlikti. Aşk üendi renk doğdu.  Âdem isimdi âlem oldu.



Güneş yanmasının karşılığında yükseleceği güne, 
doğayı yavaş yavaş uyandırarak başlarken
kendinizi güçlü hisseder ve karanlığın örttüğü tabiatın 
rengarenk aydınlanmasına şahitlik edersiniz. 
Karşılandığınız, karşıladığınız ve okuyabildiğiniz o anlar
belki de perdesini aralayan ''Tabiatın", yaşam ve zaman 
içinde içinde gizlediği birçok sırra dair "Gör Dediği"dir...



Can Dostum İbrahim Akpınar’a



Resmin Gör Dediği

DR. Şükrü ÖZCAN



Güneş!
Ateş parçası...

Yanmasının karşılığında yükselecek...



Sevgili ağaç!
Güneşi ayakta karşıladığın için,
çok 
kıymetlisin,
bilesin!



Ey önüne enva-i çeşit rengin serildiği varlık! 
Nasıl ‘tek doğru benim doğrum’ 
diyecek kadar sığ olabilirsin ki..!



Yeri gelir perde olur, küçük bir leke.
Demem o ki, lekeyi sakın küçümseme!
Hele ki,
kalpte ise..!



...Ve bulutların gölgesinden bir pay da
dağlara düşer.



Merdivenin başında kapı...
    Lakin kapıdan geçmen gerekmiyor
                     tırmanman için o basamakları..!



Bu manzara karşısında içiniz mi ısındı
yoksa üşüdüğünüzü mü hissettiniz?



...Ve dile gelir çiçek açan ağaçlar: 
-Emin olun, mezarlıkta hayat bulanlar var..!



Sanma ki güneş yerinde duruyor. 
Hem dünya hem kendi etrafında dönüyor. 
Demem o ki, 
güneş her gün aynı yerden doğmadığı gibi, 
aynı noktadan da batmıyor.



Fırça darbeleri... Müthiş!



Taş ve çiçek... İkisi de doğal. 
İşte bu yüzden uyumlular



Yemeleri ihtiyaçtan mı,
                         sürü psikolojisi mi?



Şu güzelim mekana mapushane havası vermiş teller...
Lakin, suçlu teller değil; onları çeken eller..!



Tecrübeye kulak kesildiğin sürece,
hız kesmeden,
yoluna çıkan dağları aşman inan
çok kolay...



Bazı kareler vardır,
çerçeveye sığmaz.
Bazı insanlar vardır; ‘VEFA’ der, durmaz.



Her sabah uyandığında karşısında dağları görenin,
dağ gibi olmasına, 
hadiseler karşısında dağ gibi dimdik durmasına şaşırma!



Yeşilin ateşi püskürtmesi... 
Yeşile savaş açıp da kazanan yok ki..!



Yerçekimi olmasa,
havadaki ekmek suya düşer mi?
Düşmez.
Öyleyse, “balıkları besledim” diyerek
iyiliği sahiplenmek de bize düşmez..!



Bu karede eğreti durup,
sizi irrite eden nedir?

BETONA DAİR



Suyu geç, tepeyi aş, az biraz yürü;
işte orası bizim,
hepimizin köyü...



Dağlara giden yol da dağda(n) imiş.



GÖKYÜZÜNDE AĞAÇ

Kökü derinlerde olunca,
başının bulutlara değmesi normal değil mi ?



GÜNEŞE HİTAB

Güneş, gözümü alırsan, sana nasıl bakacağım?



Paylaştığım en güzel kare çünkü bana ait değil.



Arazideki canların bırakın suyu ve maması 
çiçekleri bile düşünülmüş. İsterseniz buna 
“İyilik ve Güzelliğin Doğal Buluşması” diyebilirsiniz.



Güneşe meydan okurcasına

‘işte burdayım,
ben de varım’

diyene, bizde “ay parçası” deniyor.



Yeşilin betonla mücadelesi... 
Hem gerçek hem sanal... 
Pencerenin altındaki yeşilin kavgası ile 
arkasındaki gülün kavgası az biraz farklı: 
İlkinde hasım gerçek iken ikincisinde hayali..



Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? 
Sorusuna bu resme bakarak ‘evet’ dersen doğru söylememiş olursun.
Çünkü burada kuşlar yok yalnız bir kuş var. 
Ki, tel de kuvvetle muhtemel telgraf teli değil.

YALANA GEÇİT YOK!



Misyonunu tamamlayınca artık baştacıdır...



Su ve ağaç... 
Bulunduğu mekanı güzelleştiren iki değer... 
Dahası, muhtaçlar birbirine, bu hepsinden güzel..!



Davul burda lakin tokmak nerde?



Eli cebinde, cebi elinde... 
Farkında değil, elin dilinde...!



Bırakmayın patisini.
Sevginizdir,
dokunuşunuzdur onun ilacı.



Kitap kafe değil; Kitap ve Türk kahvesi...
Var mı ana sütü gibi temiz Türkçemizde ‘Kafe’ diye bir kelime..!



Günün ilk dakikalarında sokaktaki
can dostlarımızı düşünen polisim!
Yolun ve bahtın açık olsun! 
Ayağına taş, gözüne yaş değmesin..!





Ve bir fidan...
siz deyin toprağa tutunmuş; 
ben diyeyim toprağı tutmuş...
Toprağı tutmasa, nasıl tutunacaktı ki toprağa?

FİDAN TOPRAĞINI SEVMELİ



Yolculuğuna güneşin şahit olduğu Güzel insan.
Nelere şahit oldu maskeyle perdelenmiş 
gözleriniz bilemem lakin 
iyiliklerinize çok şahit olan var,
kesin..!



Güneşe seyahat için güneş gibi, 
ayrım yapmadan herkese ısı ve ışığını gönderen bir ateş parçası olmak lazım.

İşte o zaman, 
güneş sizi yakmaz ve siz de güneşe seyahat edebilirsiniz.



Bir zamanlar savaş meydanlarında koşarken çatlayan canlar! 

Şimdilerde, 

ecelinizin basit bir arpaya bağlanması 

o kadar zoruma gidiyor ki..!



‘İyilik bize ait değil’ tezini destekleyen bir kare.. 
Evet, iyilik bizim değil; tevarüs ediliyor.



Gülleri kapısına taç yapanın 
kapısından içeri girmekte hiç tereddüt etme! 
Zarar gelmez öylesinden kimseye..



Şeker tadında iyilik mi yoksa at mı daha güzel, 
bilemedim.



Bırakın tepesinde bitmeyi, havuza da girseler, 
yaprak ve dallara sudan fayda yok. 
Sudan istifade için kök olup derinlerde toprakla 
buluşmak, bunu yaparken de karanlıktan 
şikayetçi olmamak şart imiş..!



Hayallerimin suya düşmesi,
‘hayallerim hayal olarak kalacak’ demektir. 
Peki, gölgenin suya düşmesi ne anlama gelir?



Doğadaki dostlarımıza can olmak,
kan olmak için eğilmeden,
belini doğrultmak mümkün mü?



Kapalı mekandaki özgürlüğün rengi flu imiş...



Sırtındaki kuşu görenler yükünün hafiflediğini düşünebilirler.
Lakin bakışlarınız tam tersini söylemekteler.

VEFASIZLIK



Taş (küre) olmasa idi dünya üzerindeki herşey erir idi.
Yani yaşam olmaz idi.
Sen olmaz idin. 
Öyleyse, 
‘taş’ deyip geçemezsin..!



Çerçöpü geç, 
az ilerisi hem tertemiz
hem yemyeşil...



,



Ufukta yer mi semaya yükselmiş
yoksa sema mı yere inmiş, ne dersiniz?



Ve sonunda rahmet arza iner. 
Hem de bana rağmen...
Böyleymiş ecdadın kendilerine bakışı eskiden...
Ödleri koparmış “el açtık da rahmet indi” demekten..!



Ağaç çiçek açmamış lakin 
çiçekler ağacı çok güzel açmış.



Adı üzerinde dağ:
Terkeden güneş de olsa, dimdik ayakta...



Taş bile rengini alıyor ağacın. 
Ve sen, 
yeşille barışık yaşamayı bir türlü beceremeyen, 
demek ki, 
taştan bile katısın..!



...Ve güneş, yükselme uğruna,

bağrından çıktığı dağları karanlığa terk eder.



Su yakın, uzaktaki ise dağ...
Göze çarpar illa ki,
su gibi aziz, dağ kadar yüce bir dimağ...!



Eskiye özlem...
Özlemenin bile eskisi güzel...
Telefon yok, internet yok... 
Ses yok görüntü de yok. 
Sadece mektup...
Varın siz hesap edin özlemin boyutunu,
dederinliğini...



Vefasızlık bu ya, 
güçten düşünce,
yol kenarına terk edildin.
Halbuki,
bir zamanlar nicelerinin yükünü hafifletmiştin.



“Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi,

kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni...”



‘Gölge, gölge olarak kalacak’ yani vücut bulamayacak.
Delil mi?
Suya düşmesi...



Gülü ele veren diken, 
korur da imiş gülünü ellerden...!



Radyo hala gözlerini alamıyor, 
geçmişte defalarca misafir ettiği kemandan. 
Belli ki, çok keyif almış tınısından...!



Siz hiç 
tanımadığı birinin mezarındaki  ağacı sulayan birini gördünüz mü? 
Ben gördüm, 
dahası, başkaları da görsün bu güzelliği diye kameraya çektim. 



İnsan eli değmediği sürece güzel...



Çiçekleri baştacı edene çiçekler arka çıkar imiş...



Alıcıları açık.. Öğrenmeye hazır... Aynı zamanda akıllı da..!

Nerden mi biliyorum? 
Ders almak için 
Milli Eğitim Müdürünün koluna konuşlanmasından...



Eskiyi baştacı edenin, başımız üstünde yeri var, biline.



Dostluk sağlam zeminde neşv-ü nema bulmuşsa,
arada demlenen çay mı, muhabbet mi bilemezsin..!



Diyeceklerim var (bile) diyememek...



İyilik için eğildiğinde,
Işığa yol verdiğinin bilmem farkında mısın?



Güneşe ‘dur!’ 
diyecek yahut yol verecek bir levha var mı ki şu dünyada?



Kuşun tele konması ile lambanın yanması
arasında hiçbir ilinti yok diyebilir misin?



Güneş doğuyor mu, batıyor mu? 
Bir yerde doğarken, bir yerde batıyor, derim. 
Öyleyse denebilir ki, güneş ne doğuyor ne batıyor.



-Maymunların seni dinlemediklerinin farkında değil misin?

KELİLE VE DİMNE OKUMALARI



Harikasın,
Kaman...

inan!



Yine mi sen?
Gölgene bile tahammülüm yok senin.

Çekil önümden..!



Tekrar anladım ki; mutluluğumuz  başkalarının mutluluğunda gizli...
Dahası, 
birileri mutsuz ise mutluluğumuz uzun sürmez...!



Su,
taş,
toprak ve ağaç...
Beşer, dördüne de muhtaç..!



Besleyen büyük olduğuna göre, 
‘ırmak, deryadan büyük’ demektir.
bunu bildiği için olsa gerek,
koca dağ bile,
ırmağın yoluna çıkmaktan imtina etmektedir.



İyilik yaşasın diye, iyilik noktaları oluşturmak...

YAŞASIN İYİLİK



Hiç aklınıza gelir miydi, topraktan, 
ağacın yanında kayanın da biteceği?



Ey canların başını okşamak için eğilen!  
Bu dokunuşun ne kadar kıymetli, bir bilsen..!





Müthişsin Şems...!



Gülün alamet-i farikası dikenidir; öyleyse,
gülün hatırına,
dikeni hoş görmek gerekir.



Ağaç sana saygım var,
niye biliyor musun? ...
Çünkü gözünü kırpmadan güneşin doğuşunu bekliyorsun.



buna inan..!

Üzerine güneş doğmadığı sürece 
güneşler sende batmaya mahkum,

ey güneşi yolculuğuna şahit tutan!
Sen,



Ayrı telden çaldıkları sürece, 
bir bir yıkılmaya mahkumlar.
(Yıkılıp gidenin küçük bir görüntüsüne, 
tezimize delil sadedinde kısmen yer verdik. 
Yoksa hiç yer vermemek gerekir zira ağaç, 
yıkılsa da saygıyı hak etmektedir.)



Çiçekler mi daha güzel yoksa dağ başındaki 
kurdu kuşu yiyeceksiz bırakmama düşüncesi mi, 
karar veremedim. Alkışlar can dostlarımıza gelsin



Aynen...



Divan... Yastık... Direk... Korkuluk... 
İp veya teller... Parmaklık... Cam ve çerçeve...
Cam çerçeve de diyebilirsiniz.
Duvar... 
Lakin,  dallar ve yapraklar;
akis dahi olsa yukarıda sayılanların hepsinden daha güzel duruyorlar.
ÇÇünkü hayatta(r)lar...

CAMDAKİ HAYAT



Bu poşet olmasa,
‘sıfır atık’ denebilirdi.
Gölet o kadar temizdi..!



incelerden ince..!



Kaydeden bile kayıt altında ise;
her şey kaydediliyor diyebilirim..!



on the other side something artificial...

On the one side something original; 



Bulunduğu mekanı güzelleştiren gül bile bu 
karede yer almak için başını uzattığına göre, 
ortamın güzelliğini varın siz hesap edin..!



.



Sevgili ağaç, 
hiç endişelenme; koca güneş senin için nöbette..



İyilik tevarüs eder babadan kızına.. O yüzden, sen sen ol, 
sahiplenme bıraktığın ekmeği  kurda kuşa..



Sabahın kızıllığında iyiliğe odaklanan ateşin bakışlar, 
aziz bildiğimiz suyu bile kendi rengine boyar imiş..



Yer, gök ve aralarındaki leylek... 
Renk bağlamında ne müthiştir aralarındaki ahenk..! 
                                                                                                       



hiç tanımadığı



Suya silüeti yansıyanların sıra sıra palmiye olduğunu hayal edin... 
Hayal edemiyorum diyorsanız, tahammül edin..!



Siz hiç güneşi yatakta karşılayan çoban gördünüz mü? 
Göremezsiniz zira  biz güneşi ayakta karşılayana ‘ÇOBAN’ deriz.



Arkadaşının dedesinin kabri başındaki çam fidanına ab-ı hayat 
takdimi eylemine inkılab eden düşünce! UMUT* düşüyor aklıma 
seni görünce..! 

*Umut, resimdeki Mevlüt beyin oğlu aynı zamanda.



Siz hiç babanızla çok sevdiğiniz bir arkadaşınızın 
babasını ziyaret ettiniz mi?



Dışardan bakınca ağaçla kayanın boyu bir sanırsın.
Görünmeyenleri hesaba katar isen çıkan sonuca şaşırır kalırsın.

KÖKLERE DAİR



Yol, güneş istikametinde değil.
İncecik dallar da güneşe yol vermiyor, olabilir.
Emin ol,
bunlar hiç sorun değil;
yeter ki sen duracağın yeri bil..!



Siz deyin dinlendiren,
ben diyeyim dillendiren bir tablo...





Güzelliğe dair...



Ey önüne sonsuz farklı tonda, tınıda, frekansta 
rengin, sesin, kokunun serildiği varlık! 
Nasıl basit ve fena olabilirsin ki..?



d





Güneşteki yangın büyürse diye

çeşmeye yakınım...



Resmi gösterildi ise, aslını görmen yakındır.
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