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Estetik Temaşa
Tecrübesi: Hasan Aycın

Yaptığı işi “Merak saikiyle değil, meram sai-

kiyle yazıyorum, çiziyorum.” diyerek dillen-

diren Aycın’ın, kalemi kalbinden taşırarak 

başladığı çizimlerinde Kudüs önemli bir yer 

teşkil ediyor. Ne zaman Kudüs huzura ererse 

Hasan Aycın da huzura erecektir diyebiliriz.

John Locke ölümünden 
üç yıl önce, Collins’e şöy-
le yazmıştır: “Hakikati, 

hakikat olduğu için sevmek, 
şu dünyada kâmil insanın en 
önemli parçası ve diğer bütün 
erdemlerin kaynağıdır. Bu ha-
yat, ayağımızın altından kayı-
veren boş bir kibir sahnesidir.” 
Çizmeye başladığından beridir 
kaynağından uzaklaşmayan, 
hakikat ve vicdan üzerinde 
yürüyerek her biri gözlerden 
damlayan meselelerin kağıtlara 
çizgi olarak döküldüğü çizgi-
ler ortaya koyan, hayatı sürekli 
yeniden yürümeyi öğrenmekle 
geçen Hasan Aycın, çizgi sana-

tında 40. yılını aştı. 

8 yaşına kadar ayağının altın-
dan kayıveren toprağa aldır-
mayarak, yürümeye çabalayan 
Hasan Aycın, 40 yıl önce, Yeni 
Devir’de, Mavera’da ve diğer 
mecmualarda yürümeyi yeni 
öğrenmiş bir çocuk edasıyla 
mahcup mahcup çizmeye baş-
lar. İsmet Özel ve Cahit Zari-
foğlu “Artık koşmalısın.” dedik-
lerinden bu yana koşmaktadır 
Hasan Aycın. 

Kainatla kurduğu muhabbeti 
çizgisine yansıtarak, “en güzel 
biçimde yaratılmış insanın” 

önemli hasletlerinden biri olan 
bedîî (estetik) duyarlılığını göz 
önünde bulundurarak aşkın 
olan ile temasa geçer. Bir arı 
gibi çiçekten çiçeğe konarak 
topladıklarını harmanlar, ka-
rınca misali sürekli bir mesu-
liyet içerisindedir. Bu yüzden 
de Hasan Aycın’ın yer ve gök 
arasında bulunan tüm eşya ile 
kurduğu iletişim hali, çizgi sa-
natında önemli bir noktadır; 
topraktan başlayarak tasavvuf 
hokkasında aşkın mürekkebine 
dokunur ve perdenin arkasında 
olanı çizer.

Âsâmı Çeken Niyazımdır

Yaptığı işi “Merak saikiyle de-
ğil, meram saikiyle yazıyorum, 
çiziyorum.” diyerek dillendiren 
Aycın’ın, kalemi kalbinden taşı-
rarak başladığı çizimlerinde Ku-
düs önemli bir yer teşkil ediyor. 
Ne zaman Kudüs huzura ererse 
Hasan Aycın da huzura erecek-
tir diyebiliriz. Hz. Musa’dan 
(a.s.) aldığı ilhamla ve taşıdığı 
âsâ ile Selahattin Eyyubi’nin öz-
gür olana dek kendine gülmeyi 
yasakladığı Kudüs’ü, Naci El 
Ali’nin Hanzala’sına eşlik ederek 
yer yer ışığın kaynağının göl-
gesinden üstünlüğünü anlatır, 
tıpkı denizin üzerindeki köpüğe 
aldanmayarak denizi anlattığı 
gibi… Yer yer de metafizik bir 
bağ ile Hanzala’nın ellerinden 
tutarak aşkın olana yürür, bir 

kervanın ardında bıraktıklarını 
toplamaya çalışan yolcu gibidir. 
Bir yanda kervanda yolculuk 
ederken kervanın izini kaybet-
me endişesini taşır omuzların-
da, diğer yanda önündeki ve 
ardındaki yolcuların kalpleriyle 
iletişim halindedir ve yolcuların 
kalpleri arasında köprü olmanın 
sorumluluğunu yüklenmiştir. 

Âsâ adlı kitabının başında, 
Şiblî’nin “Âsâmı çeken niya-
zımdır.” sözünün altındaki şu 
ifadeler, Hasan Aycın’ı anlamak 
için yürekten başlayıp, başlan-
gıcıyla sonu arasında hiç kesinti 
olmayan tek bir çizgi üzerinde 
yürüyüp yine yüreğe dönerek; 
hakikatin inşa olunduğu bir 
bilinç ve o bilincin inşa ettiği 
bir dünyada olduğumuz hissini 
verir: “Yürüyordum, o yolumun 
üzerindeydi, elime aldım, bir 
süre yadırgadım, sonra onun 
hangi iklimin, hangi ağacın 
âsâya müsait dalı olduğunun 
önemi kalmadı. Artık o benim 
âsâmdı.”

Yazısız Çizgi

İslam’ın ihsan boyutuna dair 
yaptığı çizimlerinde, İslam es-
tetiğini gözeterek İslam meta-
fiziğini de barındıran çizimleri, 
Aycın’ın dünya görüşünü de 
yansıtıyor. İslam medeniyetinin 
dışında dolaşmayan, fantastik 
roman ya da kurgulardan kaçı-
nan Aycın, çizgi sanatında nere-
lerde dolaştığını ve içerik olarak 
nereden beslendiğini şöyle anla-
tıyor: “Batıdaki modern fantastik 
anlatılarla bir alakam yoktur. 
Ben menkıbeler, kıssalar üze-
rinden yazıyorum. Tolkien’den 
konuş deseniz, konuşamam. Fa-
kat Feridüddin-i Attar’ı saatlerce 
anlatabilirim size...”
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Göz yalnızca zihnin algılamaya hazır olduklarını görür.

Robertson Davies


