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Sunuﬂ
Neslihan Demirci

Duygu evreninin ifade yolu olarak çizgileri seçmiﬂ bir sanatç›
Da¤›stan Çetinkaya; askeri okuldan kaçmas›yla baﬂlayan süreç,
son kertede önüne profesyonel çizgi dünyas›n›n yollar›n› döﬂemiﬂ. Sanatç›, “Türk gibi baﬂla, ‹ngiliz gibi bitir” ilkesini benimseyen kiﬂili¤iyle çizmeyi heves aﬂamas›nda b›rakmamaya karar
vermiﬂ ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde e¤itimine
baﬂlam›ﬂ. Tam da burada bütün sanat dallar›yla meﬂguliyet aç›s›ndan kafalara tak›lan bir soru iﬂareti beliriyor: ‹yi sanatç› olmak için diploma veya ‘okulluluk’ ﬂart m›d›r? Çetinkaya, kabiliyeti inkâr etmemekle beraber, sanat e¤itimi al›nmazsa zaman
içinde bir k›s›rdöngüye düﬂülece¤ine, kiﬂinin kendini tekrarlamaya baﬂlayaca¤›na inan›yor. E¤itim, çizeri bir üst noktaya taﬂ›maya yarar, diyor. Yoksa bir sanatç›, yay›nc›ya diplomas›yla de¤il, koltu¤unun alt›ndaki ‘iﬂ’leriyle -veya bugün için çal›ﬂmalar›n›n depoland›¤› kay›t diskleriyle- baﬂvurur. Sihirli kelime ‘kabiliyet’e ise her sanat alan›nda oldu¤u gibi, çizerin de fazla s›rt›n›
dayamamas› gerekti¤ini söylemeye gerek var m›? Çetinkaya’n›n
söyleﬂi boyunca en çok üstüne basa basa vurgulad›¤› unsur, yetenek de¤il, emekti; yani mebzul miktarda al›n teri ve elinde kalem kâ¤›tla nas›l sabahland›¤› bilinmeyen geceler…
Da¤›stan Çetinkaya’n›n çizmekle iliﬂkisi k›skan›lacak cinsten;
hangi duyguyu aktarmaya çal›ﬂ›rsa çal›ﬂs›n, çizerken sükûna
erdi¤ini dile getiriyor. Sanatç›y› hem çocuklar için çizdi¤i illüstrasyonlar, hem de güncel/siyasi konular› yans›tan karikatürlerinden tan›yoruz. ‹kisi aras›nda nas›l bir fark gözetti¤ini sorduÇizgid›ﬂ› Bir Çizerle Çizgiler Üzerine
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¤umuzda, çocuklar için çizmenin kendisine daha fazla haz verdi¤ini; çünkü çocuklara çizerken resim çizen bir çocuk kadar rahat hissetti¤ini itiraf etti:
“Çocuklar›nki, sizin hayal dünyan›za karﬂ›l›k gelen bir dünya asl›nda. Orada istedi¤iniz kadar hayallerinizi palazland›rabilirsiniz.”
Tabii çocuklar›n karﬂ›s›na resmin kurallar›n› kenara b›rakarak
ç›kabilmenin serazatl›¤› yan›nda, bir ilkeyi ihlal etmeme zorunlulu¤u var: onlar›n bilinçalt›n› kirletmemek; bu da bir tezhip ustas›n›n titizli¤ini gerektirebilir.
Sanatç›, bir çizerin kendini e¤itirken ana hatlar›yla geçirece¤i
geliﬂim evrelerini; el, göz, beyin koordinasyonunu geliﬂtirmek,
sonraki aﬂamada iﬂin içine kalbini de katarak esere son ﬂeklini
vermek olarak özetliyor. Bir sanatç›n›n ancak ‘okuyarak’ farkl›
bak›ﬂ aç›s› kazanaca¤›na inan›yor: “Hep ayn› pencereden bakarsan›z ayn› manzaray› görürsünüz. Her insan size yeni bir
pencere açar, dünyas›na girebildi¤iniz herkes size yeni bir zenginlik katar.”
Çizer, bugün hepimizi yoran ruh kirlili¤i karﬂ›s›nda çizgileriyle
ac› bir tebessüm b›rakmak istiyor; bu çabas› mesaj vermek gibi bir kayg›y› bar›nd›rm›yor; zaten içine mesaj kat›lm›ﬂ iﬂlerin
suni kaçt›¤›n›, bilhassa çocuklar›n bunu hemen fark ettiklerini
ve sunilikten hoﬂlanmad›klar›n› belirtiyor.
Karikatür, illüstrasyon ve grafik tasar›mlar› ile G›rg› , C›ngar, H›b›, Ustura gibi mizah dergilerinde; ‹zlenim, Aksiyon, Yeni Asya,
Hürriyet, Zaman ve DMG Magazines gibi bas›n organlar›nda yer
alan, Zaman gazetesinin Yorum sayfalar›nda yay›mlanan illüstrasyonlar›n› ve “Kral ve Soytar›” adl› çizgi bantlar›n› hâlen sürdüren, çok say›da çocuk kitab›na ve çocuk dergisine “renk veren”
Da¤›stan Çetinkaya, Sanat Araﬂt›rmalar› Merkezi, K›rkambar toplant›lar›n›n söyleﬂi konu¤uydu. Sanatç›, kendisinin sesli düﬂünmesi gibi verimli buldu¤u söyleﬂide, samimiyetle d›ﬂa vurdu¤u
zihin dünyas›yla dinleyicilere yepyeni pencereler açt›.
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Da¤›stan Çetinkaya Öncelikle bütün konuﬂmalar›mda özellikle
söylüyorum, ben çok iyi bir hatip de¤ilim. Sürçü lisan edersek baﬂta
affola. Zaten kelimelerle aras› çok iyi olan bir insan olsam kendimi ya
yaz› ya da ﬂiirle ifade ederdim. Herhalde yazamad›¤›m›z için, konuﬂamad›¤›m›z için çizgi dilini kullanmay› tercih ettik. ‹sterseniz öncelikle,
tan›mayan arkadaﬂlar vard›r, k›saca kendimden bahsedeyim. Genelde
ilk sorulan, “ne zaman çizmeye baﬂlad›n›z” sorusudur. Profesyonel
olarak -profesyonelden kas›t, bu iﬂten para kazanmak anlam›nda1987 y›l›ndan beri bu iﬂi meslek olarak yap›yorum. Daha öncesine gitti¤imiz zaman, kendimi bildim bileli, ilkokuldan tutun ortaokula kadar
hayat›m›n de¤iﬂik aﬂamalar›nda çizgi her zaman vard› ama bunun fark›nda de¤ildim. Niye fark›nda de¤ildim? Nas›l ki hani s›n›fta baz› muzip çocuklar vard›r, gürültü yaparak ya da esprileriyle ön plana ç›kar,
ö¤retmenin ilgisini çeker; baz› çocuklar da vard›r, sesi güzeldir -hani
patlat bir ﬂark› derler ya- sesiyle kendini ifade eder. ‹ﬂte ben de s›n›fta çizgiyle ön plana ç›kan, kendisini çizgiyle ifade eden bir insand›m.
Yani çizgiyi bir anlamda hüznümün, sevincimin d›ﬂa vurum arac› olarak kulland›m fark›na varmadan.
Daha sonra ise ortaokul y›llar›ndan itibaren çeﬂitli çocuk dergilerine o zaman Türkiye Çocuk Dergisi, Diyanet Çocuk Dergisi ya da Tercüman Çocuk Dergisi vard›, karikatür okullar› vard›- amatör olarak göndermeye baﬂlad›k. Bu çizimlerin yay›nlanmas› insan› teﬂvik ediyor.
Çizgid›ﬂ› Bir Çizerle Çizgiler Üzerine
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Edebiyat hocalar›m›n da teﬂvikiyle daha çok karikatür çizmiﬂtim.
Okuldaki okul gazetesinde çizmeye baﬂlamakla bir ﬂekilde bu iﬂe de
bulaﬂm›ﬂ oldum. Daha sonras›nda ise askeri okulu kazan›p ‹stanbul’a
gelmemle birlikte Bab›ali’yle tan›ﬂt›m. Hafta sonlar› Ca¤alo¤lu’na gelirdim. O zamanlar Yeni Asya Gazetesi’nin ç›kard›¤› Can Kardeﬂ çocuk
dergisi vard›. Sene 1985; orada bu iﬂe bant karikatürle baﬂlad›m. Daha sonra çizgi roman… Ve bir bakt›k ki bu iﬂ bizi kuﬂatm›ﬂ ve vazgeçilmezimiz olmuﬂ.
Okulu bitirip de ayr›lmaya, rütbe takmaya birkaç ay kala bir hafta sonu okuldan ç›kt›m ve düﬂündüm: Tekrar dönersem sevmedi¤im bir
mesle¤e dönece¤im; çünkü ortaokulda girmiﬂtim ben askeri okula
ve fark›nda de¤ildim; bilinçli bir tercih de¤ildi benim için. D›ﬂar›dan
görüyorsunuz, üniformalar hoﬂunuza gidiyor; erkek çocuklar›n
özendi¤i ﬂey nedir: ya asker, ya polistir. ‹çini bilerek de¤il, bir özentiyle istedi¤imiz bir ﬂeydi. Daha sonra bu iﬂi daha çok sevdi¤imin
fark›na var›nca bir tercih etme noktas›na geldi¤imi anlad›¤›m o gece, o hafta sonu karar verdim ve gitmedim okula, üç hafta firar ettim. Ondan sonra gitti¤imde iﬂlemler yap›ld›: Alt› ay hapis cezas› verdiler, beni okuldan kovdular. Böylelikle de profesyonel çizim hayat›na ad›m atm›ﬂ oldum.
Bu iﬂ alayl› olarak yapt›¤›n›zda belli bir noktaya kadar sizi takip ediyor.
E¤er sizin içinizde bu iﬂe karﬂ› bir s›n›r yoksa, bu iﬂi çok seviyorsan›z
ve geliﬂtirmek istiyorsan›z hiçbir yaﬂ geç de¤il; yani yaﬂ›n›z ne olursa
olsun, e¤itiminiz ne olursa olsun gidebilece¤iniz bütün noktalar› zorlamaya çal›ﬂ›yorsunuz. O zaman da bu iﬂin e¤itimini veren kurumlar
hangisi diye araﬂt›rd›m, bu iﬂin en iyi e¤itimini veren Mimar Sinan Üniversitesi dediler; imtihanlar›na girdim, kazand›m ve dokuz y›l sonra
oradan mezun oldum. Tabii karikatür bölümü olmad›¤› için grafik bölümünü tercih ettim. Bunu ﬂunun için söylüyorum; bir ﬂeye baﬂlamak,
heves etmek meselesi... Bizim milletimizin bir özelli¤i vard›r. “Türk gibi baﬂla, ‹ngiliz gibi bitir” derler ya, baﬂlad›¤›n›z iﬂi sonland›rmak çok
önemli. Yani bir maymun iﬂtahl›l›kla, geçici bir hevesle de¤il, sonuna
kadar götürebilmek, bütün yönleriyle, e¤itimiyle götürebilmek çok
önemli bu anlamda. Okulun verdi¤i çok ﬂey oldu bana… Tamam, kabiliyetiniz olabilir, Allah’›n verdi¤i kabiliyet her kulda farkl›d›r; kabiliyet6
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siz kul oldu¤unu düﬂünmüyorum. Önemli olan bunu keﬂfetmek, bunun
fark›na varmak ve bunu geliﬂtirmek. E¤er geliﬂtirmezseniz belli bir süre sonra k›s›rdöngü etraf›nda dönmeye baﬂl›yorsunuz. Bu k›s›rdöngüde de belli bir süre sonra b›kk›nl›klar ve kendini tekrarlar baﬂ gösteriyor. Önemli olan bu tekrarlara düﬂmemek. Bunu da nas›l anlayabilirsiniz? E¤itimle anlayabilirsiniz. Yapt›¤›n›z iﬂi hangi alanda olursa olsun,
e¤itimle daha bilinçli olarak bir üst noktaya taﬂ›mak gerekir. ‹ﬂte bu
alanda da ikisi birbirine paralel gidiyor; asl›nda iﬂinizi yaparken bir
yandan da piyasayla bunu destekliyorsunuz. Bu iﬂe ilk olarak çocuk kitaplar›yla ya da çocuk dergileriyle baﬂlamad›m. Belki piyasada çok
farkl› alanlarda çal›ﬂmalar yapt›m. Biraz da asl›nda sizi piyasa yönlendiriyor; gelen talepler, sizin yapt›¤›n›z iﬂler birikiminizi sa¤l›yor. K›saca
kendim hakk›nda söyleyece¤im ﬂeyler bunlar…
Çizgi meselesine gelince… Biraz önce de söyledi¤im gibi kendimi ifade ﬂekli olarak yaz›, ﬂiir ya da güzel sanatlar›n baﬂka bir alan›na k›yasla çizgi bana çok daha s›cak geldi¤i için, çizgide kendimi buldu¤um için ilk baﬂta bir meslek olarak baﬂlamad› bende, kendimi ifade
etme arac› olarak baﬂlad›. ‹nsanlarla birtak›m ﬂeyleri çizgi kanal›yla
paylaﬂt›¤›mda, çizdi¤im zaman bir iç sükûna erdi¤imi ve rahatlad›¤›m› hissettim. Bu çizimler, üst üste koymalar t›pk› tu¤lalardan sab›rla
ev yapmak gibi… Belli bir süre sonra geriye dönüp bakt›¤›n›zda bir
noktaya geldi¤inizi görüyorsunuz. Sizi fark›na varmadan geliﬂtirdi¤ini
görüyorsunuz. Biraz önce dedi¤im gibi piyasada yapt›¤›n›z iﬂler de sizin farkl› alanlarda aç›l›m›n›z› sa¤l›yor; yani çizgi-romandan, bant karikatürden ya da çocuk kitaplar› resimlemesinden tutun da akl›n›za
gelebilecek bütün di¤er iﬂler… Ben oturay›m da çocuk kitab› resimleyeyim ya da çizgi-roman yapay›m ﬂeklinde ortaya ç›km›yor; size gelen talepler do¤rultusunda bunlar› geliﬂtiriyorsunuz.
En iyisi çizgiyle, illüstrasyonla ya da bu piyasayla alakal› sormak istedi¤iniz ﬂeyler varsa sorun; çünkü neticede ben toplant›n›n bir konferans havas›nda de¤il de sizin merak etti¤iniz ﬂeyler do¤rultusunda bir
sohbet ortam›nda geçmesini tercih ederim aç›kças›.
Neslihan Demirci Ben tekrar hoﬂ geldiniz demek istiyorum; gecikmiﬂ
bir takdim oldu. Bu tarz ortamlarda konuﬂmac› olarak bulunmay› çok
tercih etmedi¤inizi biliyoruz, o yüzden teﬂekkür ederiz.
Çizgid›ﬂ› Bir Çizerle Çizgiler Üzerine
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Çetinkaya Okullardaki çocuklar siz ne derseniz dinliyor, al›yor. Ama
gençlerin zihinleri daha aç›k, belli birikimleri sa¤lam›ﬂ insanlar. Tabii
ki farkl› durumlar… Gençler insan› zorluyorlar aç›kças›... Gerçekten
konuﬂma erbab› bir insan de¤ilim ama dilim döndü¤ünce kendi mesle¤imle, çizgiyle, karikatürle, illüstrasyonla alakal› anlatabilece¤im
ﬂeyler varsa memnuniyet duyar›m.
Demirci Teﬂekkür ederiz tekrar... Benim ﬂöyle bir sorum olacak size:
Çocuklara çizmekle büyüklere çizmek aras›nda nas›l bir fark var sizin aç›n›zdan?
Çetinkaya En önemli birinci ﬂey çocuklara çizerken t›pk› bir çocuk
gibi, bir çocu¤un eline kâ¤›t al›p çizmesi gibi rahats›n›z. Çünkü çocu¤un size yaklaﬂ›rken bir önyarg›s›, bir ön kabulü yok. Çocuk dünyas› belli ﬂablonlarla, belli kriterlerle s›n›rlanmam›ﬂ, çok uçsuz bucaks›z, sizin hayal dünyan›za karﬂ›l›k gelen bir dünya asl›nda. Orada istedi¤iniz kadar hayallerinizi palazland›rabilirsiniz. S›n›r koymadan,
resmin bütün kurallar›n›, illüstrasyonun bütün kurallar›n› bir kenara b›rakarak kendi kurallar›n›z› koymadan, karﬂ›ya bir ön ﬂart koymadan her türlü ﬂeyi her türlü ﬂekilde istedi¤iniz kadar aktarabilirsiniz. Tabii karﬂ› tarafa baz› ﬂeyleri özellikle siyasi ﬂeyleri yans›tmadan… Çünkü karﬂ›n›zdaki çocuk bir teyp gibi ne verirseniz onu al›r;
bu görsellikle de olsa yaz›yla da olsa neticede fark etmiyor. Onun bilinçalt›n› kirletmeden, do¤ru argümanlarla yaklaﬂarak kendi hayal
gücünüzü s›n›rs›z kulland›¤›n›z bir dünya çocuk dünyas›. Çünkü büyükler biraz daha ‘acaba’yla yaklaﬂ›rlar. Resmin boyutlar›, figürler,
anatomi, ›ﬂ›k-gölge, renk, perspektif, bütün bunlara dair sizi yarg›larlar; ﬂöyle olmuﬂ, böyle olmuﬂ ya da ﬂurada olmam›ﬂ, burada olmam›ﬂ gibi… Çocu¤un böyle ön kabulü, ön ﬂart› olmad›¤› için onun
dünyas›n› yakalamak hem zevkli, hem bir o kadar da zor. Çünkü
önünüzde belli ﬂartlar, kurallar yok. Diyelim ki bir formül olsa o formülden yola ç›karak bir problemi çözmek kolayd›r ama o formülü
siz oluﬂturuyorsan›z çok zordur. Asl›nda çocuklara çizdi¤iniz her
çizgi yeni bir baﬂlang›ç; çünkü orada yeni ﬂeyler keﬂfetme olana¤›
çok fazla. Kendi yapt›¤›m iﬂlerden yola ç›karak söylersem, çocuklar›n bana verdi¤i, daha do¤rusu çocuk çizimlerinin bana katt›¤› çok
ﬂey var. Bu zamana kadar piyasan›n farkl› alanlar›nda yapt›¤›m iﬂle10
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ri göz önüne getirecek olursam çocuk çizgilerinin yeri çok büyük bu
anlamda.
Demirci Diyelim ki bir çocuk kitab›n›, bir masal kitab›n› resimlerken
“Kral ve Soytar›”y› çizmekten daha rahat davran›yorsunuz, biraz daha
keyif al›yorsunuz diyebilir miyiz? Çünkü di¤erinde kayg›lar›n›z var, k›zg›nl›klar›n›z var belki onlar› yans›t›yorsunuz, siyasetle ilgili ﬂeyler vs…
Çetinkaya ﬁimdi öncelikle ﬂunu söyleyeyim. Çocuk kitab›n› resimlerken, biraz önce dedi¤im gibi, ufkunuz o anda çok geniﬂ oldu¤u için
baﬂta biraz s›k›nt› vesilesi oluyor ama iﬂin içine girdikten sonra o iﬂten inan›lmaz zevk almaya baﬂl›yorsunuz. Belli bir süre sonra çal›ﬂ›rken vaktin nas›l geçti¤inin bile fark›na varm›yorsunuz. O kitab› bitirirken kendinizi bile ﬂaﬂ›rtan sürprizlerle dolu bir iﬂ ortaya koyabiliyorsunuz. Kendinizi aﬂman›z› sa¤l›yor çocuk çizgileri; ama di¤erinde zaten belli bir ﬂablon oturmuﬂ, bir çizginiz var ve onu sürekli yapt›¤›n›z
için tekrara düﬂme tehlikeniz çok daha fazla. Oturuyorsunuz bir bant
karikatür çiziyorsunuz ya da büyüklere yönelik bir çizgi roman yapt›¤›n›z zaman acaba bu kitle bunu nas›l karﬂ›lar diye bir ﬂüpheyle ya da
kendinize birtak›m ﬂeyleri s›n›rland›rarak yaklaﬂ›yorsunuz. Çal›ﬂt›¤›n›z gazetenin, hitap etti¤iniz kitlenin ön kabullerini tan›man›z ve ona
göre bir kahraman oturtman›z gerekiyor. Bu tarz zorluklar› var ve tabii ki bu da stresli geçiyor. Özellikle siyasi çizgiler insan› fikren, zihnen yoran çal›ﬂmalar. ‹nsanlarda da yavaﬂ yavaﬂ bu yorgunluk baﬂ
gösteriyor. Bunu, bu kirlenmeyi att›¤›m, tabiri caizse kendimi deﬂarj
etti¤im alan olarak ben çocuk çizimlerini görüyorum.
Dinleyici Benim merak etti¤im birkaç ﬂey var. Bu iﬂte alayl› olarak yetiﬂen ya da yetiﬂmek durumunda kalan arkadaﬂlar için ne düﬂünürsünüz, neler önerirsiniz? Öncelikle bunu ö¤renmek istiyorum.
Çetinkaya Alayl› ya da mektepli diye bir ayr›m yapm›yorum; baﬂta bunu söyleyeyim. Beni e¤er karikatür sanatç›s› ya da çizer olarak görüyorsan›z ben alayl› bir çizerim; çünkü benim okudu¤um okul çizgi
hususunda, özellikle karikatür hususunda bana fazla bir ﬂey kazand›rmad›, sadece teknik altyap›y› sa¤lad›. Siz bugün hangi iﬂi yaparsan›z yap›n -ister alayl› yoldan ister teknik mektepli yoldan- o iﬂin teknik altyap›s›n› zaten alman›z gerek. Aradan yirmi y›l geçmiﬂ, ben
Çizgid›ﬂ› Bir Çizerle Çizgiler Üzerine
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okula gidip hâlâ diplomam› almad›m. Siz bu alanda diplomayla iﬂ
yapm›yorsunuz; bir doktor ya da mühendis de¤ilsiniz. Bir iﬂ baﬂvurusunda bulundu¤unuz zaman size ilk baﬂta diploma sormuyorlar. Ben
gitti¤im her yere kuca¤›m›n alt›nda dosyalarla gittim. Elinizdeki iﬂlerle, kendinizi ortaya koyan çal›ﬂmalarla gidiyorsunuz. Sizin bu yöne
bir meyliniz, bir kabiliyetiniz varsa bu iﬂi merakl› arkadaﬂlara öneririm. Bu iﬂin altyap›s›n› tabiri caizse teknik altyap›s›n› sa¤lamal›lar.
Bunu diploma almak anlam›nda söylemiyorum; bunu sa¤layan kurslar, hocalar, ehil insanlar var. Sizin bir ayda alaca¤›n›z yolu bir günde ald›rabilir. Tabiri caizse Amerika’y› yeniden keﬂfetmenin bir anlam› yok. Bu iﬂin teknikleri bellidir. Hiç kabiliyeti olmayan bir insan›n
bile e¤er gözü görüyorsa, eli tutuyorsa ve beyni çal›ﬂ›yorsa o insana
teknik olarak çizmeyi ö¤retebilirsiniz. Rabbimin yaratt›¤› ﬂeylerin
hepsinin bir anatomisi var, orant›s› var. Bu orant›y› kabiliyetli olan insan bir ayda ö¤renir, kabiliyetsiz dedi¤iniz insana da bunu bir y›lda
ö¤retirsiniz. Yani neticede teknik olarak bunu bir insana ö¤retebilirsiniz. Ben ﬂunu iddia ediyorum: her insan çizebilir. Bu tekni¤i verebilirsiniz ama mesele o de¤il, mesele o çizgiye bir karakter getirmek.
O iﬂe imza atmadan teknik bir iﬂi ortaya koydu¤unuz zaman bunu kimin çizdi¤ini anlayamazs›n›z. Ama sizin bir çizgi diliniz, çizgi karakteriniz oluﬂmuﬂsa o iﬂe imza atmasan›z da, iﬂin kendisi zaten sizin
imzan›zd›r. Mesele zaten ondan sonra baﬂlar. Basamaklar›n alt›nc›,
yedinci basama¤›na geldikten sonra sekizinci ya da dokuzuncu basama¤› zorluyorsan›z iﬂte orada kabiliyet dedi¤iniz, yani Allah’›n size ilham olarak verdi¤i ﬂey ortaya ç›kar. ‹ﬂte yorum fark› denilen ﬂey budur. Picasso bile bir milyon tane eskiz yapt›ktan sonra aramaya baﬂlam›ﬂ. Hadi ben oturay›m bohem olarak abuk sabuk ﬂeyler çizeyim,
dememiﬂ. O iﬂin klasik k›sm›n› hallettikten sonra aray›ﬂa girmiﬂ.
E¤er siz de bu iﬂin teknik altyap›s›n› hallettikten sonra klasik olan size yetmiyorsa ondan sonra aray›ﬂa gireceksiniz. Tamam, siz çok güzel desen çizebilirsiniz, anatomiyi de, ›ﬂ›k-gölgeyi de, kadraj› da hallettiniz, bütün her ﬂey var; ne yapacaks›n›z? ‹ﬂte ondan sonra baﬂl›yor tipleme, karakter ve senaryo... Bunlar› üzerine koyup da kendi
çizgi karakterinizi oluﬂturabiliyorsan›z iﬂte o zaman bir çizer oluyorsunuz. Bilmem, sorunuza cevap oldu mu?
12
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Dinleyici Evet. ‹ki sorum daha olacak, müsaadenizle. ﬁu zamanda kanaatimce bir insan›n kendisini birinin eline b›rakmas› -e¤itim anlam›nda özellikle- çok kolay bir ﬂey de¤il, yani üstad› bulmak... Belirli
bir noktaya kadar gelmiﬂ olsak bile, kendimizde öyle bir ›ﬂ›¤›n olup
olmad›¤›n› anlamak belki bunu ortaya ç›karmak için birilerine ihtiyaç
duyuyoruz; benim kanaatim tabii. Bu ba¤lamda siz ö¤renci yetiﬂtirmeyi düﬂünür müsünüz, öyle bir fikriniz var m›?
Çetinkaya Öncelikle tabii bu bir imkân meselesi. Ben ‹stanbul d›ﬂ›nda
yaﬂ›yorum. ‹stanbul içindeyken atölyeme gelen ö¤rencilerime ﬂunu
söylüyordum, üç ﬂeyin bulunmas› laz›m: Birincisi, hangi alanda olursa
olsun hepsi için geçerli, bu iﬂi çok sevmeniz laz›m. Sevmek de yetmez,
azimli olman›z laz›m; çünkü bu iﬂ i¤neyle kuyu kazmak gibidir. Üçüncüsü de, bir hedefiniz olmas› laz›m. Tamam, sevgi var, azim var ama
hedefin yok, ne yapacaks›n? Herhalde içinizde Anadolu’dan gelen çok
insan vard›r, Anadolu’da müzik ya da resme bir meslek dal› gözüyle
bak›lmaz. Ben sizin yaﬂ›n›zda babam›n karﬂ›s›na ç›k›p da “Ressam
olaca¤›m” deseydim “Hadi oradan” derdi. Yani ciddiye almazd› ya da
müzisyen olaca¤›m desem farkl› gözlerle bak›l›rd›. Bunlar insanlar›
e¤lendiren ara unsurlar olarak görülür Anadolu’da maalesef. Ama sizin ﬂans›n›z ﬂu ki ‹stanbul’das›n›z. Ulaﬂabilece¤iniz imkânlar var. Ha
bu üstattan kast›m illa müﬂahhas bir ﬂah›s olmayabilir. Mesela benim
ﬂans›m Bab›ali’yle tan›ﬂmakt›, oradaki de¤erli insanlarla tan›ﬂmakt›.
Kast›m, o imkân›n, o sayfan›n size aç›lmas›d›r. Bazen yapt›¤›n›z iﬂler
size yol gösterir. Her yapt›¤›n›z iﬂ bir sonrakini geçiyorsa bir y›l sonra,
iki y›l sonra geriye dönüp bakt›¤›n›zda asl›nda o iﬂin size rehberlik etti¤ini, size yol gösterdi¤ini, gitti¤iniz yola fark›na varmadan tu¤lalar
döﬂedi¤inizi göreceksiniz. Sadece bir ﬂahs›n tezgâh›ndan geçmeyi
kastetmiyorum. Çünkü teknik olan› zaten bir ﬂekilde halledebilirsiniz.
Önemli olan zaten bundan sonra sizin ne yapmak istedi¤inizdir. ‹ﬂte
bunun için de size imkân verilmesi gerek. Tabii bu çok derin ve ac› bir
konu maalesef. Burada yay›nc›m›z, editörümüz var kendisi daha iyi bilir bu konular›. Keﬂke daha iyi geliﬂmiﬂ bir piyasam›z olsa, keﬂke oturmuﬂ bir standard› olan, telif anlay›ﬂ› olan bir piyasa olsa ve bu piyasada herkes ç›tay› al›p biraz daha yukar›ya taﬂ›maya çal›ﬂsa... O zaman
inan›yorum ki bu piyasaya daha çok gençler yönelecektir, bu iﬂi mesÇizgid›ﬂ› Bir Çizerle Çizgiler Üzerine
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lek olarak görecektir. Dolay›s›yla burada sadece niceli¤e de¤il, niteli¤e do¤ru bir yar›ﬂ baﬂlayacakt›r. Maalesef açmazlarla, zorluklarla dolu bir piyasa oldu¤u için biraz önceki azimden kast›m da bu gelecek
olumsuzluklar›n sizi y›ld›rmamas› aç›s›ndan.
Dinleyici Ö¤rencilerde daha do¤rusu bu iﬂlerle u¤raﬂan, yeni baﬂlayan kiﬂilerdeki hedef ve azim meselesini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Çünkü normalde bizler için tembel derler, yani biz bir iﬂi isteriz ama
sonras› gelmez gibi bir bak›ﬂ var. Ben hocalarla konuﬂtu¤um zaman
birtak›m insanlarla genelde hep böyle bir cevapla karﬂ› karﬂ›ya geliyoruz. Bunu bir hastal›k olarak da de¤erlendirmek mümkün belki,
bilmiyorum, ortam, modern zamanlar vs… Bu durumu nas›l görüyorsunuz?
Çetinkaya Ben bu durumu ortama ve gençlere ba¤lam›yorum. ﬁimdiki gençleri kendi zaman›mdaki gençlerle k›yaslad›¤›m zaman ﬂimdiki gençler çok daha aray›ﬂ içerisinde ve kendilerine verilen ﬂeyleri
sorgulay›p al›yorlar. Bu güzel bir ﬂey ama burada problem ﬂu: belki
bu ebeveynin yönlendirmesinden de kaynaklan›yor, sadece bunu
gençlere yüklemek do¤ru de¤il, hedef olarak önüne paray› al›yor. Bir
mesle¤e giriyor, paray› bir araç olarak görmüyor, amaç olarak görüyor. ‹lk olarak sorduklar› ﬂey ﬂu: para var m›, bu iﬂte para var m›?
Yoksa geri çekiliyor. Bu zorluklara gö¤üs geremeyece¤ine inan›yor;
ama siz o genci bu iﬂte para oldu¤una inand›r›n, da¤lar› deler. Bunu
yapabiliyor, bu azim var ama yönlendirmeyi yanl›ﬂ olarak görüyorum
ben. Burada öncelikle bu iﬂi maddi olarak görmemek laz›m. Zaten siz
hangi mesle¤i yaparsan›z yap›n, bütün mesleklerde geçerlidir ama
bunda daha çok geçerli. ﬁu kalemi üretti¤iniz zaman elle tutulan bir
ﬂeydir bu; buna bir de¤er biçebilir herkes. Ama sizinki zihin ürünü oldu¤u için neticede kâ¤›d›n üzerinde ﬂekiller var; buna bir de¤er biçmek karﬂ›dakinin e¤itimiyle de alakal›, dolay›s›yla buna bir de¤er biçmek çok zor bir ﬂey. Bu yola gençler o anlamda girmek istemiyor. Neticede konuﬂma kabiliyeti olan bir insan yapt›¤› iﬂi yazarl›k olarak düﬂünmese de oturup an›lar›n› yazabiliyor, bunu bir hobi olarak devam
ettirebiliyor. Ben en az›ndan ﬂunu söylüyorum, siz okurken bir taraftan da bu iﬂe kabiliyetiniz varsa bunu bir dil olarak geliﬂtirin. Nas›l ki
bir dil kursuna gidip ekstradan ikinci dil, üçüncü dil ö¤renmeye çal›16
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ﬂ›yorsan›z çizgi de sizin için bir dil, bir araç olabilir. Yeri geldi¤inde
e¤er bu birikimi sa¤larsan›z elinizde haz›r bir alt›n bilezik olarak durur. Kendinizi ifade etme anlam›nda diye düﬂünüyorum; illa bir meslek olarak görmek ﬂart de¤il. Ama ileride bu meslek noktas›na taﬂ›nm›ﬂ m› taﬂ›nmam›ﬂ m›, birkaç kitap resimlemeye baﬂlad›¤›n›z zaman,
size teklifler geldi¤i zaman bu mesle¤e dönüﬂecek mi, dönüﬂmeyecek mi onun karar›n› kendiniz vereceksiniz. Ama önemli olan zaten o
noktaya gelene kadarki aﬂamay› geçebilmek.
Dinleyici Teﬂekkür ederim. Bir sorum daha var. Çizim hususunda belli bir noktaya geldi¤inizde piyasaya girme esnas›nda çizdiklerinizi
gösterirken nas›l bir duruﬂ sergilediniz? Yani o piyasaya giriﬂiniz nas›l oldu, zorland›n›z m›? Bu merhaleleri merak ediyorum.
Çetinkaya Bu iﬂe girmeden önce saçlar›m simsiyaht› sonra beyazlad›.
Bu piyasa gerçekten zor ama zevkli. Zevkli taraf› da ﬂu: yapt›¤›n›z iﬂten ald›¤›n›z keyif... O s›rada piyasay› göz önünde bulundurmuyorsunuz. Ben mesela özellikle üniversite y›llar›nda sizin yaﬂlar›n›zdayken
dersin alakas› olmad›¤› halde illüstrasyon dersinden zay›f al›yordum;
ama öte yandan, sabaha kadar oturup karikatür çiziyordum. Ben okul
derslerini aksat›yordum, yapm›yordum; ama oturup sabahlara kadar
bir ﬂeyler karal›yordum. Zevk ald›¤›m yönde ilerledim. 1991’den
1995’e kadar aﬂa¤› yukar› dört-beﬂ y›ll›k bir süreç içerisinde yüzlerce
karikatür çizdim ve bunu birileri sipariﬂ etti¤i için yapmad›m. Gerçekten haz ald›¤›m için, oturup çizdi¤im zaman vaktin nas›l geçti¤ini anlamad›¤›m için yapt›m. Özellikle 1990’da karikatürcüler derne¤ine üye
olunca, benim için idol olan birtak›m çizerlerle tan›ﬂ›nca, onlarla hasbihâl edip onlarla ayn› havay› teneffüs edince, birtak›m yar›ﬂmalara
kat›l›p kendinizi ispat etmeye baﬂlad›¤›n›z zaman, diyorsunuz ki “tamam, ben bu iﬂi yapmaya baﬂl›yorum”. Baﬂlang›ç noktas›, piyasadan
ziyade o insanlarla ayn› ortam› paylaﬂmam, kendimi ispat aç›s›ndan
da birtak›m yar›ﬂmalara kat›l›p dereceler almam ve bundan gelen teﬂviklerle baz› ﬂeyleri zorlamamd›. Bir yay›nevinin kap›s›n› çalars›n›z ya
da bir gazetenin kap›s›n› çalars›n›z… “Ben geldim, bu da diplomam”
diyecek de¤ilsiniz. ‹yi geldin, hoﬂ geldin de, ne getirdin? Önemli olan,
bu birikimi sa¤layabilmek oraya gelene kadar. Mizah dergilerinden tutun da günlük gazetelerden çocuk kitaplar›na kadar çok farkl› ortamÇizgid›ﬂ› Bir Çizerle Çizgiler Üzerine
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larda çal›ﬂt›m; ama buralarda çal›ﬂmadan önce de o insanlar›n kap›s›na gidece¤im zaman elimde onlara götürebilece¤im malzemeler vard›; ben buyum, bunlar› yapabiliyorum diyebilece¤im çizimlerim vard›.
Bunlar› yapabilirseniz, özgüveninizi kazanabilirseniz çizgi noktas›nda,
ondan sonra piyasada iﬂ olur mu, olmaz m›, yapabilir miyim kayg›s›n›
zaten atars›n›z. Bundan sonra siz iﬂi kovalamazs›n›z, iﬂ sizi kovalar.
Önemli olan zaten ﬂudur: bir prensip sahibi olmak. Bu öyle bir çarkt›r
ki maalesef özellikle bizim ülkemizde telif anlay›ﬂ› yok. Baﬂka bir
meslekte olsan›z k›rk›na, ellisine, belli bir yaﬂa gelince emekli oluyorsunuz; ama görsel sanatlarda emeklilik diye bir durum yok. Sizin
emeklili¤iniz ya da bu iﬂin garantisi, ortaya koydu¤unuz eserlerdir. Siz
yapt›¤›n›z iﬂi bir ‘iﬂ’ de¤il de eser olarak görmek istiyorsan›z herkesten önce kendiniz o iﬂe sayg› göstermek zorundas›n›z. Yani sizin sayg› duymad›¤›n›z bir iﬂe baﬂkas›n›n sayg› duymas›n› bekleyemezsiniz.
Sayg› duyaca¤›n›z bir iﬂ yapabilmeniz için de gerçekten özveriyle, kendinizi vererek çal›ﬂman›z laz›m. “Ben üç lira ald›m, üç liral›k iﬂ yapay›m” de¤il; gerekirse üç lira al›p k›rk liral›k iﬂ yaparak... Bu da telifle
olur ama burada bizim yay›nc›lar›m›z telife pek yanaﬂm›yorlar, yani
sofraya sizi davet etmiyorlar. Bulunduklar› sofrada sizi d›ﬂar›da tutmaya çal›ﬂ›yorlar; böyle bir anlay›ﬂ var. Telif anlay›ﬂ› inﬂallah bu ülkede eninde sonunda yerleﬂirse iﬂler de¤iﬂir. Telif anlay›ﬂ›ndan kast›m
nedir? Bast›¤› kitaptan size belli bir yüzde vermesidir; yüzde bir de
olabilir, yüzde on da olabilir. Hiç fark etmez ama o kitap on y›l boyunca bas›l›yorsa sizin de o kitaptan on y›l boyunca eme¤inizin karﬂ›l›¤›n›
alman›z laz›md›r; bunun z›dd›na da Ca¤alo¤lu mant›¤› diyorlar. Ca¤alo¤lu mant›¤› da ﬂudur: basars›n›z satars›n›z, basars›n›z satars›n›z.
Yani satt›ktan sonra o eser sizden ç›kar. E, siz sataca¤›n›z ﬂeye aylar›n›z› verebilir misiniz ya da özveriyle çal›ﬂabilir misiniz? Çal›ﬂamazs›n›z ya da belli bir yere kadar yapars›n›z, ondan sonra b›kars›n›z. Üç ayda yapaca¤›n›z kitab› iki aya indirirsiniz, bir aya, bir haftaya indirirsiniz; yani süre olarak o iﬂten çalmaya baﬂlars›n›z. Bu da zamanla sizi
yorar. Dolay›s›yla burada en önemli ﬂeyin prensipli olmak gerekti¤ini
düﬂünüyorum ben. Baﬂlang›çta bu çok zor. Ben Ca¤alo¤lu’nda da, Ca¤alo¤lu’ndaki yay›nc›larla da çal›ﬂmad›m, çok kitap resimlemedim o
anlamda. ‹steseydim resimleyemez miydim, resimlerdim; ama geldi18
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¤iniz noktada kendinizi tüketmeye ve tekrara baﬂlard›n›z. Yenilik aray›ﬂ›na girme vaktiniz olmazd›. Sadece oturup bildi¤i ﬂeyleri, ayn› ﬂeyleri satan bir bakkal dükkân›na dönüﬂürdünüz o zaman. O da zannediyorum bütün bu iﬂin zevkli k›sm›n› al›p götürür ve sizi bir sanatç›
hassasiyetinden, sanatç› duruﬂundan al›p bir zanaatç›ya dönüﬂtürür.
Bilmem, sorunuza cevap oldu mu?
Dinleyici Teﬂekkür ederim.
Dinleyici Biraz özel olacak ama çizemedi¤inizi düﬂündü¤ünüz zamanlar oldu mu? Yani gerçekten durdu¤unuz bir zaman… Diyelim ki bir
kabiliyete sahipsiniz, belli bir zamand›r çiziyorsunuz ama bir ﬂey var
ve çizemiyorsunuz, böyle bir döneminiz geçti mi? Bu aray›ﬂtan önceki ya da sonraki süreçte olabilir…
Çetinkaya Ben hiçbir zaman durup da ben oldum, ben çizdim, ben üstad›m, ben bu iﬂi yapt›m, demiyorum.
Dinleyici O anlamda demedim. Bir ﬂey yapmak istiyorsunuz ama ç›km›yor. Böyle bir döneminiz oldu mu? Onu merak ediyorum.
Çetinkaya Öyle bir dönemim olmad› çünkü elime kalem ve kâ¤›t ald›¤›mda zaman›n nas›l geçti¤inin fark›na varmad›m hiçbir zaman. Masan›n baﬂ›na oturdu¤umda özellikle sizin yaﬂlar›n›zda sabah çok çabuk olurdu, mutlaka bir ﬂeyler çizerdim. En zor dönemim, annemin
vefat etti¤i 1991 y›l›nda iki hafta eve kapand›m ve hiç ç›kmad›m, o zamanlar sürekli çizdim; neyi çizdi¤imi bile bilmeden… Ölümü, o duyguyu, o ac›y› bir anlamda çizgiyle paylaﬂt›m. ‹nsan duygular›n› arkadaﬂlar›yla paylaﬂ›r, sevgilisiyle paylaﬂ›r, ben kendi özel duygular›m›
çizgiyle paylaﬂt›m ve o çizgileri de hiçbir zaman yay›nlamad›m; benim
özelim oldu¤u için. Kendime ayna tuttu¤um, kendimi sorgulad›¤›m,
bazen de duygular›m› paylaﬂt›¤›m bir alan oldu çizgi benim için. Bu
anlamda oturup da çizgisel olarak bir ﬂeyleri denemeye ya da en iyisini yapmaya çal›ﬂmad›m. En iyisini yapmaya çal›ﬂan, yani mükemmeliyetçili¤in peﬂinden koﬂan insanlar hiçbir zaman üretmezler. Kulaklar› ç›nlas›n, benim çok sevdi¤im bir üstat olarak da kabul etti¤im
bir insand›r Muhittin Köro¤lu. Karikatürcüler derne¤inde tan›ﬂt›k, çok
da sayg›de¤er bir insand›r. Ben bir çizgiye baﬂlad›¤›m zaman onu bitirmeye çal›ﬂ›rd›m, o bana bitirmemeyi ö¤retti. Bana dedi ki: “Bir çizÇizgid›ﬂ› Bir Çizerle Çizgiler Üzerine
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gi yar›mken otur, onu karﬂ›na koy, seyret. Çizdi¤in her çizgi bir sonrakinin bir üstü olsun, yani sana bir ﬂeyler ö¤retsin. O çizgiyi bitirdi¤in zaman o çizgideki eksikliklerini gör ki ikinci bir çizgi çizdi¤in zaman oradaki eksiklikleri ikinci çizgiye taﬂ›ma.” Böylelikle acele etmemeyi ö¤rendim ve benim tezgâh›mda üç ay, alt› ay duran çizgiler oldu. Çizgi, karikatür dedi¤iniz zaman elinize kalemi al›p bir ç›rp›da ç›kan ﬂey akl›n›za geliyor belki ama e¤er siz ona gerçekten farkl› bir
göz ile bakmaya baﬂlarsan›z, üzerinde oturup bir ﬂeyler düﬂünürseniz, oray› kendinize bir oyun alan› haline getirirseniz çok zevkli ﬂeyler
ç›kar.
Dinleyici Ben hep ﬂöyle düﬂünüyordum sizin çizgilerinize bak›nca:
Herhalde Da¤›stan Bey çizgiyle düﬂünüyor. Yani do¤rudan bize bakt›¤›nda da, bir siyasi olay gördü¤ünde o adamlar› çizgi ﬂeklinde görüyor herhalde, diyordum…
Çetinkaya Çizgi ﬂeklinde düﬂünmüyorum ama dedi¤iniz ﬂey do¤ru.
Ben mesela okula giderken, ö¤renciyken sürekli yan›mda bir defter,
bir kalem taﬂ›rd›m ve yaz›yla de¤il; çizerek not al›rd›m. Ve o çizgiler
benim ak›l defterimi oluﬂtururdu. Daha sonra bunlar bir tür eskiz
aﬂamas› oldu¤u için, ak›l defterime onlardan yola ç›karak bir ﬂeyler
yapard›m. Ders notlar›n› kastetmiyorum, d›ﬂar›da bir ﬂey görürsün
mesela… Çok bariz olan ilk akl›ma gelen örne¤i vereyim: Bizim okul
F›nd›kl›’dayd›. Ben o zaman Beyaz›t’ta bir çat› kat›nda ev tutmuﬂtum,
orada kal›yordum. Oradan okula yürüyerek gidip geliyordum. Okulun
yak›n›nda bir camii, caminin hemen köﬂesinde ufak bir park var...
Oradan her sabah geçerken kediler, köpekler, kuﬂlar o parkta neﬂe
içerisinde; o park› onlar iﬂgal etmiﬂ. Sabah da insanlar telaﬂla park›n
etraf›ndan geçiyor. Hiç de o çimenlikten geçen insan yok… ‹ﬂe giden
insanlar›n kalabal›¤›n› düﬂünün; yo¤un bir ﬂekilde. Sonra onu görsel
olarak ald›m birebir, iﬂte al›n size bir karikatür… Yani o güzelli¤i hayvanlar paylaﬂ›yor ama insanlar fark›nda de¤il. Biraz da abartt›¤›n›z
zaman oradan on kiﬂi geçiyorsa, yüz kiﬂi geçiyor ﬂeklinde yapars›n›z;
çünkü karikatür neticede abartma sanat›. Ona benzer bir ﬂey, mesela kald›r›m› kapatm›ﬂlar; inﬂaat tahtalar› var. ‹nsanlar hepsi kenardan
geçiyor; bir amca da zorlayarak içinden geçmeye çal›ﬂ›yor. Ben o amcay› kald›r›p yerine bir köpek yapt›m; oldu size karikatür... Çevreniz22
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deki olaylara farkl› bir gözle bakmaya çal›ﬂ›rsan›z o zaman zaten o
iﬂin püf noktas›n› yakalam›ﬂ oluyorsunuz.
Dinleyici Rutin ortamlarda siz daha çok e¤leniyorsunuz o zaman bu
yüzden.
Çetinkaya Tabii, o sizin bak›ﬂ aç›n›za göre de¤iﬂebilir. Ben çizgiyi bir
e¤lence olarak görmedi¤im için bana ifade etti¤i karﬂ›l›k çok daha
farkl›.
Dinleyici Mesela ben ﬂimdi hobi olarak çiziyorum ama bu çizdiklerimi
birisi eleﬂtirmeyince anlams›z bir ﬂey oluyor. Bunlar› eleﬂtirilece¤i bir
ortam, gidince ﬂuras›n› düzelt diyecek birileri var m›?
Çetinkaya Zannediyorum belediyenin kurslar›nda karikatür ya da çizgi üzerine de¤iﬂik zamanlarda kurs veriyorlar. Bunlar› takip ederseniz
buralardan yard›m alabilirsiniz. Bunun d›ﬂ›nda çizgisini be¤endi¤iniz
çizerlere ulaﬂ›p onlara çizimlerinizi gösterebilirsiniz. Art›k teknoloji
çok geliﬂti¤i için birebir olmasa bile internet yoluyla bu çizgileri gönderip eleﬂtiri isteyebilirsiniz. Bana bu tarz gelen taleplerde, vaktim oldu¤u sürece çizgiler gönderen kiﬂilere neler yapmas› gerekti¤i noktas›nda ufak bir yol haritas› çizmeye çal›ﬂ›yorum. Çünkü biraz önce de
söyledik, hangi meslekte olursa olsun bir temel gerekiyor. Uzaktan ilk
baﬂta çizmek çok zevkli gibi gelebilir ama iﬂin içine girdi¤iniz zaman
öyle olmad›¤›n› görüyorsunuz. Niye? Çünkü bu iﬂin de kurallar›n›n oldu¤unu görüyorsunuz. Oran-orant›, perspektif, ›ﬂ›k, anatomi, bütün
bunlar birer basamak olarak gerekli. Bunlar iﬂin sizi geliﬂtiren k›sm›;
tabiri caizse elinizi, gözünüzü ve beyninizi ehlileﬂtirip birbiriyle uyumlu ﬂekilde çal›ﬂmas›n› sa¤l›yorsunuz. Sizin ﬂu objeye bak›p birebir kâ¤›da resmetmeniz için bahsetti¤im bu üç uzvun birbiriyle uyumlu olarak çal›ﬂmas› gerekiyor. Bunu birebir kâ¤›da resmettikten sonra iﬂin
içine dördüncü organ giriyor: Kalp. Siz kalbinizden, beyninizden ne katarsan›z iﬂinizde o kendini gösteriyor. Ama o dördüncü aﬂamaya gelebilmek için ilk önce iﬂin teknik k›sm›n› bilmek gerekiyor. Neticede çizgi/karikatür dedi¤iniz ﬂey de bir abart› sanat›. ‹nsan bilmedi¤i bir ﬂeyi
abartamaz; en fazla deforme edebilir. Maalesef karikatür dedi¤iniz zaman genelde G›rg›r kültüründen gelen, patates burunlu, patlak patl›can burunlu insanlar akla gelir ama bunlar bir abart› sanat› de¤il; bunÇizgid›ﬂ› Bir Çizerle Çizgiler Üzerine
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lar birer ucube. Biz bir ucube yapmak de¤il, bir ﬂeyleri abartmak, kendimize göre yorumlamak istiyorsak baﬂka bir ﬂey gerekli… Bunu art›k internette yurtd›ﬂ›ndan çok de¤iﬂik örneklerde de görebilirsiniz. O
insanlar›n yapt›¤› ﬂeyler de size yol gösterebilir asl›nda; ama benim
tavsiyem ilk baﬂta her iﬂ gibi bunun da alfabesinden baﬂlamak gerekti¤idir. Resmin kurallar› çizgide de geçerli. Siz bu kurallar› görmezden
gelip do¤rudan bu iﬂi yorumlamaya kalkarsan›z hem s›k›c› gelecektir,
hem tekrara düﬂtü¤ünüz için belli bir süre sonra bu iﬂi b›rakacaks›n›zd›r; ben b›rakan çok insan gördüm.
Dinleyici Herhalde kendini ifade etmek asl›nda insanda bir ﬂeylerin
taﬂmas›d›r art›k. Yazarken de bir ﬂeyler taﬂmaya baﬂlar, yaz›yla ifade
edersiniz, kelimelere dökersiniz. Çizgide bir ﬂeyler taﬂ›yor ve siz onu
çizgiyle ifade ediyorsunuz. Aram›zda filmlerle ilgilenen arkadaﬂlar
var; görüntüde o kendi ifadesini buluyor. Etkilendi¤imiz bir çizgi gördü¤ümüz zaman güzel bir ﬂeyle muhatap oldu¤umuz için bizde de
baz› hisleri dile getirmek ﬂeklinde bir ﬂeyler kaynamaya baﬂl›yor. Biz
belki bunu çizgiyle yapamayaca¤›z ama baﬂka araçlarla yapaca¤›z.
Muhakkak çal›ﬂman›n, gayretin yan›nda bizi ayr›ca besleyen ﬂeyler
buluyoruz. Çizmek hususunda sizi besleyen, belki usta diyebilece¤imiz, belki bu yönde sizi etkileyen çizgiler, görüntüler var m›d›r?
Demirci Soruya bir ilavem olacak: Her sanatç› gibi siz de gündelik hayattan al›yorsunuz malzemenizi. Sizin prizman›zdan geçiyor, kâ¤›da
dökülüyor. Sinema olabilir, çizer ustalar›n›z olabilir, edebiyat, müzik
yani nelerle besleniyorsunuz?
Çetinkaya Bu alanda her görsel alanda oldu¤u gibi okumak, yani fikri
altyap›n›z çok önemli. Biraz önce bahsetti¤im gibi çizgi de neticede bir
araç. Bu arac› elde ettikten sonra ne söyleyece¤inizdir esas olan. Sizin kab›n›z dolacak ki karﬂ› tarafa taﬂs›n. Tabii burada her ﬂeyden önce farkl› bir gözle bakmak çok önemli; size bu farkl› bak›ﬂ aç›s›n› kazand›racak olan ﬂey, baﬂta okumak. Yani çok okuyacaks›n›z, çok
araﬂt›ran bir insan olacaks›n›z. Özellikle kendi alan›n›zla ilgili kim, ne
yapm›ﬂ? Bunu taklit anlam›nda söylemiyorum; al›p birebir taklit anlam›nda de¤il, peki bu size neyi kazand›r? O insan›n penceresinden
bakmay› ö¤retir. Sürekli ayn› pencereden bakarsan›z ayn› manzaray›
24
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görürsünüz; ama farkl› pencerelerden bakarsan›z farkl› manzaralar
görürsünüz. Neticede her insan farkl› bir pencere açt›¤›na göre, farkl› bir dünya oldu¤una göre siz o insan›n dünyas›n› alg›layabilirseniz o
size bir zenginlik katar. Siyasal karikatürler de mesela size bir ﬂeyi
dikte eder, sadece o siyasi olay› yorumlar; özellikle yaz› bulunan karikatürlerde... Siz ona güler geçersiniz ya da düﬂünürsünüz üzerinde,
geçersiniz; günübirliktir, kal›c› de¤ildir. Benim çizgilerimde yapmaya
çal›ﬂt›¤›m ﬂey, insanlara farkl› pencerelerin önünü açabilmek. Mesela bana gelen maillerde ﬂuna çok rastl›yorum: Özellikle üniversite
gruplar›ndan, biz beﬂ alt› kiﬂi, ayn› evde kalan ö¤renci grubuyuz diyorlar. ﬁu çizginizden hepimiz farkl› bir ﬂey ç›kard›k, acaba siz ne demek istediniz? ﬁimdi, bu bir zenginlik... Her insan benim çizgime bak›p da farkl› bir ﬂey ç›kard›ysa benim daha baﬂka bir ﬂey söyleme gerek yok asl›nda; ço¤alan bir ﬂey hâline gelmiﬂ demektir. O insanlar›n
pencerelerini, o insanlar›n bak›ﬂ aç›lar›n› yakalam›ﬂ›m demektir. Bir
de sizin o kiﬂinin ne kadar uza¤›nda, ne kadar yak›n›nda oldu¤unuzla
da alakal›d›r. Annesi, babas› ya da bir yak›n› yeni vefat eden bir insanla sizin konumunuz ölüme bak›ﬂ noktas›nda ayn› olamaz. O insan ölümü daha iyi hisseder. Ateﬂi tarif edebilirsiniz ama ateﬂi hissedemezsiniz. Ancak elinizi tutarsan›z hissedersiniz. Hislerle tarifi kar›ﬂt›rmamak laz›m. Mesela görsel ürünlerde argümanlar›n kullan›m› çok
farkl› ve çok zengin oldu¤u için bu anlamda yaz›dan çok daha zengin.
Yaz›da insanlara sadece tarif ediyorsunuz ve hayal dünyas›na b›rak›yorsunuz. ‹ﬂin içine göz ve beyin girdi¤i için, görsellik girdi¤i için onlara farkl› ufuklar açma ﬂans›n›z yaz›ya göre çok daha zengin ve birebir etkileme ﬂans›n›z çok daha fazla. Düﬂünün, bir Arapça metni ‹ngilizceye, ‹ngilizce bir metni Türkçeye birebir çevirmeniz mümkün mü?
Ayn› argüman içerisinde bile çeviride bir çok ﬂey kaybediyor, kay›plar
oluyor. Görsellikte de böyle. Ben çizdi¤im bir çizgiyi kelimelere dökmeye çal›ﬂsam çok yalan bir ﬂey ortaya ç›kar. Ben onu size kelimelerle ifade edebilseydim zaten çizme ihtiyac› hissetmezdim.
Dinleyici Böyle bir tecrübem olmuﬂtu. Sergilere gitti¤imde e¤er ressam salondaysa birkaç kez sordum bunda ne demek istiyorsunuz
diye. Bir daha sormamaya karar verdim. Sormamak ve üzerinde düﬂünmek daha iyi…
Çizgid›ﬂ› Bir Çizerle Çizgiler Üzerine
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Çetinkaya Zannediyorum, ben kendi aç›mdan söylüyorum, “burada ne
hissediyorsunuz?” ya da “burada ne anlatmak istediniz?” sanatç›lar›n
en rahats›z olduklar› sorudur. Adam zaten bunu sana yaz›yla ya da
sözle anlatabilseydi çizmezdi herhalde. Hani Picasso bir sergi açm›ﬂ,
adam›n biri gelmiﬂ, “Bu ne?” demiﬂ. “Bal›k” demiﬂ Picasso. Adam
“Ben burada bal›k göremiyorum” demiﬂ resme bak›nca. O da “Birebir
bal›k görmek istiyorsan bal›kç›ya git”demiﬂ. Buradaki yorum fark›n›
anlatmaya çal›ﬂ›yorum. Adam›n o bal›k dedi¤i ﬂey çok farkl› bir ﬂey.
Sana göre o kedi olabilir ya da baﬂka bir hayvan olabilir. Önemli olan
sanatç›n›n dünyas›ndan ne kadar uzakta, ne kadar yak›ndas›n ya da
onun açt›¤› o pencereyle sen ne kadar ilgilisin; mesele bu.
Demirci Ben kiﬂisel say›labilecek bir soru sormak istiyorum, merak
etti¤im bir ﬂey bu. Bir sanatç›n›n hayat› duyuﬂu, hissediﬂi çok farkl›;
kendisine has dünyas› var. Bu marjinal bir dünya olabilir. Sanatç›n›n
inanc›yla bu dünyas› çak›ﬂ›r m› zaman zaman, çeliﬂir mi; yoksa dini
hayat› onu dengeler mi?
Çetinkaya Bu çat›ﬂmalar zaman zaman olur; özellikle görsel alanda.
Ama e¤er sizin ‘dini’den kast›n›z, gelenekçi olarak size dikte edilen,
annenizin baban›z›n ö¤retti¤iyle de¤il de sizin onu sorgulayarak,
özümseyerek içinize kaz›yarak kazand›klar›n›zsa, tabiri caizse, birtak›m ﬂeylerin s›n›rlar›n› çizmiﬂseniz onu öbür tarafa aktarmak o kadar
zor olmuyor o zaman. Bu sefer ikisini ayn› platformda buluﬂturman›z
çok kolay. Çünkü zaten siz dini, Allah’›, peygamberi, kitab›, birtak›m
ﬂeyleri sorgulayarak ak›l ve mant›kla kabul etmiﬂsiniz. Zaten sizin
fikri altyap›n›z› buradan size gelen birtak›m ﬂeyler, bir yerde sizin birikimleriniz oluﬂturuyor. Dini birikimleriniz, gelenekten ald›¤›n›z birikimleriniz ve okuma birikimleriniz… Neticede siz dünyaya, ahirete
nas›l bak›yorsan›z yapt›¤›n›z iﬂe de onu bir ﬂekilde yans›t›yorsunuz.
Tabiri caizse iﬂ sizi ele geçirmiyor, siz o iﬂi ele geçiriyorsunuz.
Demirci Sanatç› ruh halini etkileyen süreçler yaﬂ›yor üretme aﬂamas›nda. O da normalde dini hayat›n sizi gemledi¤i o duruma çok uygun
düﬂmeyebiliyor.
Çetinkaya Mesela resim yapan arkadaﬂlardan vazgeçenler, resmini
y›rtanlar vard› yasak diye. Bir k›sm› da karar verdi, devam etti. Önem28
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li olan ﬂu, her zaman söylüyorum, enaniyet, ﬂeytan› ﬂeytan yapan unsurdur. Siz ﬂu barda¤› yaparken bile enaniyete kap›labilirsiniz. Bir
marangoz bile “Bunu ben yapt›m” diye benli¤ine havale ediyorsa bunun resim ya da görsel sanatlarla iliﬂkili olmas›na gerek yok. Bizimki daha bir s›n›rda, tehlikeli bir alanda ama e¤er insan kendi prensiplerini, kendi karakterini çok iyi oturtmuﬂsa ve bunu dini hükümlerle
iyi özdeﬂleﬂtirmiﬂse o zaman o tehlikeye düﬂmez diye düﬂünüyorum.
Demirci Zaten sorun oradan ç›k›yor. Sanatç› kendi dünyas›yla fazlaca
ilgili olmak zorunda.
Çetinkaya Bunu çok iyi irdelemek zorunda; ama ﬂunu söylemeye çal›ﬂ›yorum, bu irdelemelerin sonucunda sizin birtak›m de¤erleriniz
oturmuﬂsa bu size zarar vermiyor. Çünkü siz onu Rabbinizin size ikram etti¤i güzellik olarak görüyorsunuz.
Demirci Peki, üretme aﬂamalar›n›z etraf›n›za zarar veriyor mu?
Çetinkaya Etraf›m derken eﬂimi ve çocuklar›m› kastediyorsan›z… Biraz düzensiz yaﬂad›¤›n›z için tabii ki aile hayat›n› etkileyen bir unsur.
Bizim memur gibi sabah ç›k›p akﬂam gelme durumumuz yok. Çizmek
için oturuyorsunuz, bazen sabahl›yorsunuz, bazen geceliyorsunuz.
Gece ilham daha çok geliyor diye bir ﬂey yok. Gecenin bir t›ls›m› da
yok. Ama ﬂu var; gece daha dingin, daha sakin… El ayak çekildi¤i için,
gürültü kalkt›¤› için daha dinlenece¤iniz, kendinizi daha iyi dinleyece¤iniz ve kendinizle baﬂ baﬂa kald›¤›n›z bir ortam. Çocuk varsa ortal›ktan çekiliyor, han›m varsa yat›yor, gece size kal›yor. Dolay›s›yla orada
kendinizle daha fazla cebelleﬂebiliyorsunuz. Kendinizi daha çok sorgulayabiliyorsunuz. Tabiri caizse bir gece yürüyüﬂü yapabiliyorsunuz
o zaman.
Demirci Bir röportaj›n›zda “Çizgilerimle ac› bir tebessüm b›rakmak
isterim” diyorsunuz. Bunu açar m›s›n›z biraz?
Çetinkaya Ac› tebessümden kast›m ﬂu: Görsellikten bahsediyoruz,
görsel kirlilik de her alanda çok fazla. Medyadan tutun, televizyona,
gündelik hayata kadar her yerde. Bu görsel kirlilikte birtak›m duygular› yakalamak o kadar zorlaﬂt› ve birtak›m ﬂeyleri o kadar yüzeysel
geçiyoruz ki… Bunlar› maalesef görmezlikten geliyoruz ya da bir meÇizgid›ﬂ› Bir Çizerle Çizgiler Üzerine
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ta haline dönüﬂtürmeye çal›ﬂ›yoruz. O yüzden özellikle böyle bir zamanda bunlar› ajite etmeyi de¤il de bu yanl›ﬂlar›m›za tebessüm ederek bakmay› kastediyorum. Bir ﬂeyler yanl›ﬂ oldu¤u için de ac› bir tebessüm… Neticede yap›lan bir davran›ﬂtan insan›n kalbi, duygular›,
bir taraf› nas›rlaﬂm›ﬂsa bu nas›r› kaz›mak ac› verecek. Ama bunu ajite etmek de do¤ru de¤il. Yapt›¤› hatadan dönüp hani, bunu yapt›m
ama keﬂke yapmasayd›m der gibi, bunu bir olgunlukla karﬂ›layabilmek; amac›m o... Çizgilerimde iﬂin içine bir mesaj koyma derdinde
de¤ilim. Aksi hâlde suni olur. Özellikle çocuk kitaplar›nda yapt›¤›n›z
zaman çocuklar bunu hissederler, çok suni gelir ve sevmezler onu
zaten. Bunun en bariz örne¤i, mesela Zaman Gazetesi’ne çizdi¤im
Nurcan tiplemesiydi; psikopat bir tipti ama çocuklar bunu inan›lmaz
derecede çok sevdi. Niye? Çünkü orada kendini buldu. Siz bir tipi sevdirdikten sonra o çocu¤a, onun hareketleriyle baz› ﬂeyleri sevdirebilirsiniz. Bundan birtak›m insanlar da rahats›z oldular, mülayim, bizim
istedi¤imiz gibi bir k›z olsun, dediler. Onlara da Elifcik diye bir k›z çizdim; onu da hiç kimse sevmedi. Annesinin dizinin dibinden ayr›lmayan, istedi¤ini yapan, vur elinden al lokmas›n› bir tip. Siz karﬂ›n›zdaki
insan› o kahramanlarla, o çizgiyle yakalarsan›z, öncelikle kendinizi,
kendi iç dünyan›z› yakalarsan›z ve samimi olursan›z okur bunu anl›yor zaten. O samimiyetle de bir ﬂeye baﬂlarken o kahraman ‘bismillah’ diyorsa bilinçalt›nda o da ‘bismillah’ diyor. Ama siz ona istedi¤iniz kadar sevmedi¤i bir kahraman›n a¤z›ndan çeﬂitli cümleler, isterseniz hadis, ayet okutun; onun için bir anlam› olmaz. Önemli olan iﬂte burada onun paralelinde, onun dünyas›na girebilmek.
Demirci ‹stanbul’un d›ﬂ›nda yaﬂamay› tercih etmeniz üretiminizle ilgili bir ﬂey mi? Büyük ﬂehrin kargaﬂas›ndan kaçmak...
Çetinkaya Bir nokta de¤il de tabiri caizse bir virgül koymakt› benim
için. Çünkü 1985’ten aﬂa¤› yukar› 2004 y›l›na kadar on dokuz-yirmi y›l
‹stanbul’da yaﬂad›m, ‹stanbul’un farkl› semtlerinde aﬂa¤› yukar› dokuz-on sene bulundum, de¤iﬂik alanlarda yaﬂad›m. Zamanla gerek
trafik, gerekse kalabal›k belli bir süre sonra üzerinize üzerinize gelmeye baﬂl›yor, bu da sizi yoruyor. Biraz kenara çekilip ﬂöyle uzaktan
bakmak, biraz daha dinginleﬂmek, biraz daha dinlenme iste¤i ve arzusu vard›. O yüzden Yalova’ya taﬂ›nd›m. Biraz daha yeﬂil, biraz daha
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sakin bir yer. ‹nsan›n ruh dünyas›n› kirletmemesi, kendisiyle bar›ﬂ›k
olmas› bu iﬂleri yaparken çok önemli. Hani meﬂhur kurba¤a testi vard›r ya, kurba¤a yavaﬂ yavaﬂ su ›s›n›rsa öldü¤ünün bile fark›na varmaz. ‹ﬂte ruhumuz da bir anlamda büyük ﬂehirde kurba¤a testine tabi tutuluyor. Bu tarz olaylarla yavaﬂ yavaﬂ fark›na varmadan kendimizi kirletebiliyoruz. Bu da ister istemez baﬂta yapt›¤›m›z iﬂe, sonra
kendi kiﬂili¤imize yans›maya baﬂl›yor. Bunu ara s›ra temizlemek, geriye dönüp sorgulamakla da alakal›. ‹ﬂte bu tarz kabu¤una çekilmeler
geçmiﬂimize, gelece¤imize ﬂöyle sakin bir pencereden bakmakla alakal› diye düﬂünüyorum.
Evet arkadaﬂlar, sizlerle tan›ﬂmak güzeldi. Hepinize çok teﬂekkür ediyorum. Böyle ﬂeyleri konuﬂmak, insan›n yüksek sesle düﬂünmesi gibi
bir ﬂeydi. Sesli düﬂünürken geçmiﬂ defterleri kar›ﬂt›rd›¤›m için kendim
de ö¤renmiﬂ oluyorum. Sizin gibi arkadaﬂlarla, merak›, ilgisi olan arkadaﬂlarla böyle ortamlarda konuﬂmak her zaman keyifli olmuﬂtur,
kendi aç›mdan da verimli olmuﬂtur. O yüzden teﬂekkür ediyorum.
Demirci Biz de çok teﬂekkür ediyoruz.

Çizgid›ﬂ› Bir Çizerle Çizgiler Üzerine
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