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Dünyayı Güzelleştirmeye Adanmış Bir Hayat
    

Çetin Yiğenoğlu

Kuzeydoğu Akdeniz’de, Ortadoğu’nun ortasında halkların 
soluksuz bırakıldığı yılların ardından ateşten günlerin yaşandığı 
bir süreçten geçiliyor. Terör, baskı, darbe senaryoları, kurgulan-
dığı gibi savaşa evrildi. Bakış açısına, savaşan taraflara göre de-
ğişen, haklı gerekçeleri olan bir savaş… Kimi için büyük ideal, 
kimi için savunma, terörü önleme, bir direniş, bir kutsal kurtuluş 
savaşı, kimi açısından ise çirkin bir paylaşım savaşı…

Orada, Toroslar’da, dağın öte yanında Gılgamış ölümsüzlüğü 
arayadursun; kralların ağacı sedirleri Fırat’a yuvarlayadursun… 
O dağın etekleri barut, o nehrin suyu kan kokuyor şu sıra…

Toroslar, Çukurova’nın, Kuzeydoğu Akdeniz’in, yani Üçün-
cü Delta’nın kozmik dağı. Bir sanatçı, büyüsünü Adonis çiçek-
lerinden, gizemini Mitras’tan, birçok inançtan alan bu dağın bir 
koyağında doğmuş. Kişiliği, bu büyülü, bu gizemli dünyanın 
duyarlılıklarıyla biçimlenmiş. Çocukluğu, Toroslarda o boğanın, 
Tanrı Mitras’ın yeni bir evren yılı başlatmak için kılıcıyla öldür-
düğü boğanın ayak izlerine basarak geçmiş… Atalarının binler-
ce yıllık kalıtlarına dokunarak büyümüş… Mitras’ın kılıcı yerine 
eline kalem alarak soyunmuş dünyayı güzelleştirmeye…

Kanın, gözyaşının, acının harman olduğu bir ülkede “dünyayı 
güzelleştirmek” gibi bir ütopyanın peşine düşmüş… Torosların 
boranıyla savrulmuş, Çukurova güneşiyle yanıp kavrulmuş bir 
gönül adamı bu sanatçı. Bizden biri… Ütopyasının izinde, kendi 
distopyasının utkusu için didinip duran bu gönül adamıyla yolu-
muz bu güzel diyarda, Toroslar için, Çukurova için kesişti.

Çukurova Ödülü- 2018 dolayısıyla İsa Çelik’i kutluyor, esen-
likler diliyor, saygılar sunuyoruz.
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Çukurova Ödülü

Uluslararası Çukurova Sanat Günleri kapsamında, bundan böyle 
“Çukurova Ödülü” adıyla bir ödül verilecektir. İlk kez 24 Nisan 
2009 tarihinde verilen ödül, özendirme ya da başarı ödülü değil, 
bir değerlendirme ödülüdür. Ödül, özel anlamda “barış ödülü” 
olarak da değerlendirilmelidir...

Çukurova, neolitik dönemden bu yana, Afrika- Ortadoğu- 
Anadolu, Sümer- Babil- Hatti- Hurri- Hitit- Anadolu, Uzakdo-
ğu- Doğu Akdeniz- Grek- Latin dünyası arasında bir kültürel 
köprü, bir geçiş noktası olmuştur. Günümüzde, dünyada özgün 
geçmişe sahip ender bölgelerin başında gelen Çukurova’nın 
komşusu, kültürel kimliğinin bir parçası Doğu Akdeniz’in güney 
kıyılarından Irak’a Ortadoğu yer yer kan ve gözyaşına boğul-
muş, bölgenin Transkafkaslardan Kafkaslar’a, Ortaasya’ya dek 
uzanan kısmı ise küresel emperyalizmin saldırı tehdidi altında 
inlemeye başlamıştır...

Bunun yanı sıra, Adana ve İskenderun kıyılarının öne çıktığı 
yeni bir yatırım ve ekonomik yapılanma programıyla Çukurova 
dünyanın yakın gelecekteki önemli çekim merkezi olmaya aday 
konuma gelmiştir. Bölgemiz adına olumlu karşılanması gereken 
bu durum bile, “kan içen topraklar” diye bilinen bölgemizde 
“kan, gözyaşı ve barut kokusuna yeni gerekçe yapılabilir mi” 
kaygısına yol açmaktadır. İşte, bu gelişmeler, Ortadoğu ve bölge 
insanını her zamankinden daha çok barışa gereksindirmektedir.

Bu gerçeklikler karşısında, ilerici, aydınlanmacı, emekten 
yana tavır koyan, insan onuru ve sevgisi aksı üzerinde yürüyen 
etkinliğimizin temel felsefesi tek sözcükle “barış” olarak seçil-
miştir...

“Çukurova Ödülü” bölgemizde sinemadan tiyatroya, resim-
den müziğe, şiirden romana, makaleden fıkraya, röportaja, çe-
şitli alanlarda eser sahibi sanatçı, akademisyen, gazeteci, yazar, 
kültür-sanat, bilim ve edebiyat alanlarında emek ve ürün veren, 
kültür ve sanatla uğraşan, Çukurova’yı tanıtan, yücelten, Doğu 
Akdeniz’e, Ortadoğu’ya barış tohumları eken insanlara, tüzel 
kişilere verilir.
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Ödülün değerlendirmesi, Çukurova Sanat Girişimi yöneti-
mince belirlenen Seçici Kurul tarafından yapılarak her yıl etkin-
lik tarihinden en az 15 gün önce basın-yayın, iletişim araçları 
aracılığıyla açıklanır...

Ödüle değer görülen kişiye/kişilere, kuruluşa bu amaçla ha-
zırlanmış özel plaket verilir, adına anı kitabı yayınlanır.
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Torosların Boğası
(Çukurova Ödülü’nün Anlamı, Öyküsü) (*) 

Çetin Yiğenoğlu

Homo Tauricus (Toros) insanları, çook çok eskilerde, takvi-
min bilinmediği devirlerde “zaman” kavramını kendilerince an-
lamlandırıyorlardı...  Bazı kabileler, aylara “yılın adımları”, yıla 
ise “zamanın geçişi” diyor, zamanı da her yıl yeniden başlatarak 
kozmogoniyi (zamanın doğuşunu) yenileyip yineliyorlardı... 

Zaman üzerine kurguladıkları ritüellerde geçmişi yok ederken 
insanın, toplumun günahlarını, hatalarını siliyor, dünyayı, evreni 
kirinden arındırıyor, böylece bir “yeniden doğuş”u gerçekleştir-
miş oluyorlardı. Kozmogonik eylemin bu biçimde sonsuza dek 
yinelenişi, her yeni yılı yeni bir çağın başlangıcına dönüştürür-
ken ölüler diriltilmiş oluyor, insanların yeniden doğuşa inancının 
sürekliliği sağlanıyordu.

Eski inançların etkisinde yaşayan bu insanlar, göksel arketip 
arayışlarında yüksek dağlara kutsal kimlik kazandırıyorlardı... 
Bu yönelim sonucu “dünyayla evrenin merkezi”yle “göğün kapı-
sı”nın kutsal kabul ettikleri dağın doruklarındaki kozmik bölge-
de bulunduğunu düşünüyorlardı...

Filistin’de Tabor, Gerizm dağları, Hindistan’da Meru dağı, 
Mezopotamya’da Ülkeler dağı, (Ziggurat da bir kozmik dağ), 
Ural-Altay bölgesindeki Sumeru dağı, İran’da El Bura dağı ile 
Laos’taki Zinnalo dağı gibi Toroslar da kozmik bir dağ olarak 
dünyanın, evrenin merkezi konumunda görülüyordu... Yılan 
balıklarını yumurtlamak için gittikleri Meksika kıyılarından, 
Caretta Caretta kaplumbağalarını da yumurtlamak için Avus-
turalya’dan  Çukurova kıyılarına çeken ilgide, günümüzde bile 
kozmik bir iz, kozmik bir im arayan insanların ataları o dönem-
lerde yarattıkları her mite kozmik anlamlar yüklüyordu...  

İnsanoğlunun eski devirlerdeki bu “zaman”la “kozmik mer-
kez” arayışlarına bakarak “Boğa” anlamına gelen “Toros” adına 
kozmogonik anlam yüklemek ilk anda anlamsız gelebilir... An-
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cak,“Toros”un etimolojik geçmişiyle sunduğu, merkez simge-
ciliği dolayısıyla tasarımlanan yeni yıl senaryolarının ilk örnek-
lerine ilişkin anekdotlar dikkate alındığında ilginç gerçeklikler 
çıkar ortaya...

Çukurova’yı, Doğu Akdeniz’i kucaklayan bu görkemli dağın, 
bu Toroslar’ın, geç antik çağda biçimlenen bir dinin felsefesiy-
le birlikte sembolizmasının oluşumunda nasıl önemli bir işlev 
üstlendiği açık seçik görülür.

Ekinoksların (ekvatorun zodyakla kesiştiği noktalar) gerile-
mesine ilişkin astral gerçekliğin İ.Ö. 128 yılında Hipparkus tara-
fından keşfedilmesi üzerine biçimlenen Mitraizm dininin temel 
dayanaklarını oluşturan kültün en az 6 bin yıllık geçmişe sahip 
Toros imgesinden nasıl esinlendiği hemen anlaşılır... 

Mitras, eski bir Pers tanrısı olan “Mitra”nın Yunanca, Latince 
biçimi. Buna karşın, Mitraizm bölgemizde, öncelikle Tarsus’la 
Anavarza özelinde Çukurova’da doğdu, sonra Doğu Akdeniz’e, 
zamanla Akdeniz’in her yerine yayılan bir din olarak insanları 
etkiledi... Soyut Tanrı, tek Tanrı kavramının oluşumunda çok 
etkili oldu... Mitras, bazı yazıtlarda “fethedilemez güneş” diye 
nitelendirilir. Güneşi “Tanrıları doğuran, bütün varlıkların ba-
bası,” diye tanımlayan Sofokles’in düşüncelerinin çıkış noktası 
da burası...

Bu tür astral arayışlar sonucu bir felsefi disiplin olarak Mit-
raizm Stoa’dan, Stoa da Mitraizm’den etkilendi... Mitraizm, bir 
tür astral din ya da yıldız tapkısının varlığını kabul anlamında 
“astrolojiye bağlılık, uzun astrolojik devirler, dünya dönemleri”, 
“-Büyük Yıl- tezi”, “doğa güçlerinin kişileştirilerek temsil edil-
diği alegorik açıklamalar” gibi Stoacılığın üç temel dayanağının 
oluşumunda etkili oldu.

Mitraizm’de, galaksimizin de bir parçası olduğu Samanyolu 
(Sütyolu), Stoacılığın etkisiyle “yaratılış yolundaki ruhların 
yolu” diye tanımlandı… “Ruhların beslendikleri sütle dolu” 
olduğuna inanıldığı için Samanyolu’na “Yaratılış’ın Tanrısı” da 
denildi.

Bundan etkilenen Stoacılar, doğa güçlerini mitoloji kahra-
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manları olarak kişileştirdiler. Zamanla ekinoksların gerilemesini 
belirleyerek uzay hareketlerini yöneten  tanrı varlığını öne süren 
bir tez geliştirdiler. İnsanlığı soyut Tanrı, tek Tanrı kavramına 
götüren bu gelişmeler sonucu Stoacılar, aylara, yıllara, mevsim-
lere, yıldızlara kutsal anlam yüklediler. Yıldızları kutsal birer 
varlık gibi gördüler; gitgide uzayı tümden bir tanrı gibi algıladı-
lar... Böylece, yıldızların yanı sıra dünya da bir tanrı gibi gö-
ründü... En büyük  tanrı ise Cennet’te oturan ‘akıl’dı... (İki bin 
yıl sonra Nietzche “Tanrı’yı öldürdü” ama akıl hâlâ cennetinde 
oturuyor...)

Mitraizm, günümüze bir ikon olan boğa öldürme sahnesiyle 
(Tauroktoni) geldi. Artık ölü bir kült olarak kabul edilmesi ge-
rekirken astral din kökenli düşünce sahiplerince ortaya sürülen 
kıyamet senaryolarını etkilemeyi başararak tuhaf biçimde her 
zaman güncelliğini korudu...

2012 yılında kıyametin kopacağını savlayan kimi şarlatanlar 
senaryolarını ekinoks noktalarının zodyak üzerinde gerileyerek 
çok yavaş devinmesini, her 2160 yılda bir burcu geçerek zod-
yakları 12 kez 2160, yani 25.920 yılda tamamladığına inanan 
Mitraizme dayandırıyorlardı.

Mitraizme göre ilkbahar ekinoksu bugün Balık takımyıldızın-
da ise birkaç yüz yıl sonra Kova’da olacak demekti. Yunan-Ro-
ma döneminde ilkbahar ekinoksu Koç, sonbahar ekinoksu ise 
Terazi’deydi.  İ.Ö. 4. binle 2. bin arasındaki Tauroktoni’de 
Koç’la Terazi burcunun yerini Boğa’yla Akrep alıyordu.

Tauroktoni,  gök ekvatorunu göstermesine karşın, ekinokslar 
Koç’la Terazi’deyken değil, Boğa’yla Akrep’teyken meydana 
geliyordu...

Tauroktoni sembolizması, ilkbahar ekinoksunun tamamen 
Boğa’da  olmasına dayandırılıyor, dolayısıyla bahar ekinoksu-
nun Boğa burcundan çıkışını anlatıyordu… Böylece, Boğa en 
son değişen burç olduğu için söz konusu külte damgasını vuru-
yordu.

Ne ki, Boğa sembolizması, Mitraizm’den birkaç bin yıl ön-
cesinde de Anadolu halkları tarafından biliniyordu... Kizzuwat-
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nalılar (Çukurovalılar)’ın yanı sıra Tarsus sikkelerinde kentin 
sembolü olarak kullanılıyordu. Hititler’de ise aşılmaz Toros 
dağlarını açarak krala, askerlerine yol gösteren ilahi/kozmik bir 
güç gibi görünüyordu Boğa. 

Uluslararası Çukurova Sanat Günleri (UÇSG)’nin Çukurova 
Sanat Girişimi’nce her yıl ilkbaharda düzenlenmesinin birden 
çok gerekçesinden en önemlisi bu külte gönderme yapmasıydı... 
Etkinliğin, bir anlamda ilkbahar ekinoksunun Tauroktonik dönü-
şümüne denk düşmesi en güçlü esin kaynağı...

Stoacıların öncelediği “akıl” ile büyük dönüştürücü güç 
Tauroktoni birlikte değerlendirildiğinde, UÇSG kapsamında 
verilen “Çukurova Ödülü”nün plaketi Çukurova’nın işte bu 
öz kültür varlığından yola çıkılarak hazırlandı. Yapılan birkaç 
küçük değişiklikle soyutlamanın yanı sıra evrenin astrolojik 
dönüşümünü sağlayan “boğayı öldüren kılıç” yerine “kalem” 
tasarlanarak dünyamızın gelişimine sanatın bölgemizden katkısı 
vurgulanmak istendi.

Batı entelijansiyasınca UÇSG sembolü Adonis Çiçeği’nin kül-
türel değeri nasıl Grek kökenli olduğu öne sürülüyorsa  Çukurova 
Ödülü plaketinde esinlenilen Mitras/Mitraizm kültü de bir “Roma 
Kültü” olarak tanımlanıyor. Adonis söylencesi gibi Mitraizm de 
bu toprakların öz kültür varlığıdır. Küçücük bir incelemeyle bile 
Mitraizm’in Çukurova’da nasıl biçimlendiği anlaşılır… Mitraizm, 
Romalılar bu topraklara gelmeden önce bu halkın bir inanç siste-
miydi. Bu toprakların insanları tarafından yaratılmıştı. Kılıcıyla 
gelen Roma’yla günümüzdeki varisi emperyalizmin bunu sahiplen-
meye çalışması gerçeği değiştirmez!

(*) Kitabın kapağında fotoğrafı bulunan plaketin tasarımına esin 
kaynağı olan öykü
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Çukurova Ödülü-2018
İsa Çelik’in

 Çukurova Ödülü bu yıl Mersin Gülnar doğumlu Sanatçı İsa 
Çelik’e verildi.

Çetin Yiğenoğlu, Orhan Apaydın, Yaşar Öztürk’ten oluşan 
Seçici Kurul, 2018 Çukurova Ödülü’nün İsa Çelik’e verilme 
gerekçelerini şöyle açıkladı:

“Kimliği, doğup büyüdüğü Torosların duyarlılığıyla biçim-
lenmiş bir sanatçı olarak sürekli insanı öncelemesi;

Başta fotoğraf ve grafik, ‘dünyayı güzelliştirmek’ ereğiyle 
emek verdiği birçok sanat dalında yenilikler yaratması;

Fotoğraf sanatının ülkemizdeki öncülerinden biri olarak ön 
açıcı çalışmalar yapması;

Sanat poetikasını besleyen Torosların gizemini anlamak 
ereğiyle ilgilendiği ahşap oymacılığı, mask yapımı, resim, sera-
mik çalışmalarından damıtılmış birikimle estetik düzeyi yüksek 
eserler vermesi;

Belgecilik ve koleksiyonerlik de yaparak korumaya aldığı kül-
türel kalıtlarla ekin dünyamızın varsıllaşmasına katkıda bulun-
ması dolayısıyla ‘Çukurova Ödülü-2108’in İsa Çelik’e verilmesi 
uygun görülmüştür.”

Daha önce Çukurova Ödülü alan sanatçıların isimleri şöyle-
dir:

Nihat Ziyalan (2009), Taha Toros (2010), Ayla Kutlu (2011), 
İpek Ongun (2012), Prof. Dr. Erman Artun (2013), Ülkü Tamer 
(2014), Yaşar Kemal (2015), Mehmet Aksoy-Necah İbrahim 
(2016), Haluk Uygur (2017).

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Çukurova Sanat Girişimi
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İsa Çelik Ödül Gerekçesi Üzerine

Halûk Uygur

“ İlk kez 24 Nisan 2009 tarihinde verilen Çukurova Ödülü, 
özendirme ya da başarı ödülü değil, bir değerlendirme ödülü-
dür. Ödül, özel anlamda “barış ödülü” olarak da değerlendiril-
melidir...” 

Yani ödül esere değil, o eseri var eden düşünceye, ruh haline 
ve bunların yarattığı davranış biçimine veriliyor. Eserler ise bu 
değerlerin dışavurumu olarak görülüyor sadece...

Ve bu ödül adayları müracaat edilerek değil, gözlenerek 
değerlendirilmeye tabii tutularak belirleniyor. Kısacası uzun bir 
entelektüel takibin sonunda ve adayın ruh halinin hissedilmesi-
nin devamında karar aşamasına geliniyor. 

Kriterlerden biri de adayın günümüzde Çukurova (daha geniş 
anlamda Doğu Akdeniz) diye bilinen coğrafyanın kültürel orta-
mından beslenerek, ulusal hatta evrensel düzeyde eserler vere-
bilme bilgeliğine ulaşabilmiş olmaları.

İsa Çelik ise; Orta Torosların havasıyla beslenmiş ruhunun 
sınır tanımazlığını eserleriyle dışa vurmuş bir sanatçı olarak, bu 
ödüle daima aday olmuş kişilerden biriydi.

Sınır tanımazlık kavramını sadece bir sanat alanının içerisin-
de seçilmiş konuların sonsuzluğu ile değil, sanat disiplinlerinin 
bir çoğunu bir ifade biçimi olarak kullanmanın genişliği ile de 
ilgili olarak kullanıyoruz...

Bir fotoğrafçı... Ama Sennur Sezer’in tarif ettiği biçimde  
“hoyrat bir çığlıkla kardeş bir şarkı söyleyen ışıkçı...”

Heykeltraş... Çocukluğundan beri tanıdığı Toros ağaçlarının, 
yumuşak sertliğini göstermek üzere ahşaba yönelmiş oymacı...

Bir de öykücü... Öykünün her harfinde yeni bir insanlık öy-
küsü daha hissedebileceğiniz iç içe geçmiş bir Yörük işte...

 Ressam... Grafik Sanatçısı... 
Seramikle uğraşır... 
Belgeci...  Ve koleksiyoner... Sinema oyunculuğu bile var... 
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Böylece devam edip gidiyor.
Yani her şeyini anlatmaya kalksan İsa Çelik’e yetişmek an-

cak sonsuzlukta olabilir.
Mecburen onu anlamak üzere yeniden Sennur Sezer’in keli-

melerine dönmek zorunda kalıyoruz;
“Anlaşılan İsa Çelik çevresindeki dünyada öyle büyük bir 

eksiklik duyuyor ki bu eksiği tek bir tür eylemle tamamlayama-
yacağına inanıyor. Fark ettiği aksaklık birbirinden farklı mad-
delerle tamamlanmaya çalışılmalı herhalde...”

İsa Çelik ise duyduğu eksiklik uğruna “DÜNYA GÜZEL 
OLMALI” deyip, daha güzele ulaşmak için gözünü sonsuzluğa 
dikenlerden zaten... 

Mükemmelin ancak sonsuzlukta olabileceğine inandığı için; 
fiziksel sonluluğunun, “güzelliği yakalamak” özlemine engel 
olamaması uğruna, öğrenciler yetiştirmeye çalışması da bu yüz-
den... Belki de bu çabası onun bilgeleşmesinin de yolunu açmış.

Kısaca tüm bu nedenlerle Çukurova Ödülü İsa Çelik ismiyle 
çok yakışır görülmüştür. Kutlarız.
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İsa Çelik’in Yaşam Öyküsü

• 1944 yılında Mersin’in Gülnar ilçesinde doğdu.
• Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, İşletme İktisa-

dı bölümünü bitirdi (1970).
• 1958 yılında fotoğrafa başladı. (60 yıldır fotoğrafla) 
• Sanatçı yapıtlarında ağırlıklı olarak “insan” konusunu işledi. 
• Sanatsal bir eylem olarak yaptığı fotoğraf çalışmalarının 

yanı sıra bilim, kültür ve sanat insanlarının portre fotoğrafları ile 
Anadolu uygarlıkları fotoğrafları yaptı. Ayrıca çok sayıda afiş 
ve poster ile kitap, plak, kaset ve CD kapağı hazırladı; tiyatro 
oyunlarına dia projeksiyon uygulamaları yaptı. Yapıtlarının pek 
çoğu, afiş, poster ve kart olarak da yaygınlaştı. 

• “İnsan” ve “çocuk” İsa Çelik’in yaşamındaki en önemli 
konuları oluşturmaktadır.   Çocuklar için yazdığı masallar birçok 
çocuk dergisinde yayınlanmıştır.

• Seramik çalıştı, taş ve ağaç heykeller yaptı, yapıyor.
• Mask çalışmaları yaptı, yapıyor.
• Pek çok sinema filminde oynadı. Çizgi film çalışmaları yap-

tı. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Adana Altın Koza Film 
Festivali ve Ankara Film Festivali Seçici Kurul Üyelikleri yaptı.  

• Sanatçı tarafından çok sayıda çocuk kitabının illüstrasyonu 
da yapılmıştır. 

• UNESCO’ya bağlı, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyo-
nu FIAP’ın “Artist of FIAP” (AFİAP) ünvanına sahip olan İsa 
Çelik’in fotoğrafları uluslararası sergi, yarışma ve bianellerde 
yer aldı. 

• 1973’teki “insan” adlı ilk fotoğraf sergisi ile birlikte yüzün 
üstünde kişisel sergi açtı.

• Pek çok karma fotoğraf sergisine katıldı.
• Çok sayıda dia pozitif gösterisi yaptı. 
• Çok sayıda ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmasında 

değerlendirme kurulu   üyelikleri yaptı.
• Görsel Sanatçılar Derneği (GSD) Başkanlığı yaptı.
• Perde ve Sahne Sanatçıları Sendikası (PERSAİŞ) Yönetim 



22

Kurulu Üyeliği yaptı.
• Mimar Sinan Üniversitesi’ne bağlı Fotoğraf Enstitüsü’nün 

kuruluşunda Danışma Kurulu Üyeliği yaptı.   
• İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İF-

SAK’ın) Onur Üyesi, 
• Profesyonel Tanıtım Fotoğrafçıları Derneği (PFTD) Üyesi, 
• Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üye-

liği yaptı. Şimdi Vakfın Danışma Kurulu Üyesi, 
• Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UMAG) Da-

yanışma Kurulu Üyesi, 
• Ruhi Su Vakfı Üyesi. 
• Akşehir Fotoğraf İlgilileri Derneği (AKFİD) Onur Üyesi. 
• Akşehir “Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği” Danışma 

Kurulu üyesidir.
• İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Dünya 

Fotoğraf Tarihi, Ülkemiz Fotoğraf Tarihi veTemel Fotoğrafçılık 
(Basics of Photography) dersleri verdi.

• 19 yıl İstanbul Kültür Üniversitesi, İşletmecilik Meslek 
Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanımı Bölümü’nde ve Grafik 
ve Reklamcılık Bölümü’nde Dünya Fotoğraf Tarihi, Ülkemiz 
Fotoğraf Tarihi, Uygulamalı fotoğraf Teknikleri, Tasarımda Fo-
toğraf Kullanımı ile Günlük Yaşamda ve Grafik Tasarımda İmaj 
Oluşturma dersleri verdi. 

• Sanatçının “Nazım Hikmet Foto-Grafik Çalışmalar Albü-
mü”,

• “Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi”, 
• “Elsanatları”, 
• “Osmanlı’dan Bugüne Türk Fransız İlişkileri”, 
• “Nevşehir”, 
• Türk Fotoğrafçıları Kütüphanesi Dizisi’nden çıkan “İsa 

Çelik” fotoğraf albümü, 
• “Dur Gitme” (Öykü, Bkz. sf. 464), 
• “Naldöken” (Öykü, Bkz. sf. 464), 
• “Ağaçtan İnsana Zeytin Anıtları” olmak üzere yayınlanmış 

dokuz kitabı var. 
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• Ayrıca T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları’ndan 
çıkan, editörlüğünü Konur Ertop ve Özgen Kılıçarslan’ın yaptığı 
Fazıl Hüsnü Dağlarca kitabında, 

• Ve editörlüğünü Mustafa Şerif Onaran ve Özgen Kılıçars-
lan’ın yaptığı Fethi Naci kitabında yer alan fotoğrafların büyük 
çoğunluğu Çelik’e ait.  

• Üçüncü öykü kitabı “Ölüm Hazırlığı” ve 
• “Katlanamadığım Bir Acısın Sümbül ile Nergis Arasında” 

adındaki anlatı kitapları basıma hazırlık aşamasında.
• 2013’de sanatçının elli beşinci sanat yılıydı. O yıl içinde 

yaptığı fotoğraflardan oluşan bir fotoğraf ve Dünya’da ilk kez 
kendisi tarafından uygulanan bir teknikle 105 parçalık bir resim 
sergisi açtı.

• 2018 İsa Çelik’in altmışıncı sanat yılı.
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Çaltı Dikenine Hayıflanıp Toroslardan İndi…

Orhan Apaydın

“-Efendim… Anlamadım. Yani, fotoğrafçı İsa Çelik, öyle mi?”
Seçici Kurulumuz ilk ön toplantısını yapıyordu. Yıl boyu ge-

len öneriler vardı bu yılın ödülü için. Son hafta isimler üzerinde 
yoğunlaşmıştık. 

Karar toplantısında, bu isim önerisi gelince böyle coştum, 
böyle emin olmaya çalıştım. Bu sorularım ile söylenen ismin 
benim anımsadığım sanatçı olup olmadığına emin olmak istiyor-
dum.

“Kendisi Mersin’in (İçel) Gülnar İlçesi’nden” diye ödülü hak 
edebileceğinin gerekçeleri bir bir masaya yatırıldı. Nice ulusal 
ve uluslararası ödülün sahibiydi. Çukurova’nın bir “takdiri”ni  
de çoktan hak etmişti.

3 kurul üyesi birbirimizin yüzündeki ifadeleri okumaya 
çalışırken, “tam isabet” ifadesi üçümüzde ancak böyle üst üste 
gelebilirdi.

Toplantı sonrası Seyhan Nehri’nin kıyısında yürüdüm bir 
süre. 

Fotoğraf…
İsa Çelik’in tanımlaması ile “fotoğraf çekilmez” yaratılırdı…
***
Lubitel markaydı ilk makinem. Güneşi arkamıza alır (o yıllar-

da ters ışıkta fotoğraf çekebilen makineler çok az ve pahalıydı) 
karın deliğimizin tam üstüne ortalar, objeyi vizör ya da kad-
randan net görmeye çalışır, sonradan adını öğrendiğimiz “ufuk 
çizgisi” ve “kadraj”ı gözetir, deklanşöre basardık.

Gazetecilik mesleğinin dayatması ile pozometre (ışık ölçen  
küçük alet) kullanma zorunluluğu doğduğunda, üzerinde bu 
özelliği taşıyan makineler pahalı olduğu için çakmak büyüklü-
ğünde ayrı bir aletle fotografını çekeceğimiz insanların yüzünde 
ölçüm yapar, makineye bu ayarı uygulardık.

Neredeee, bilmem kaç çözünürlükteki telefon/ kameralar…
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Diyafram, enstantane diye işin alfabesini öğrenip de öyle 
boynumuza makineyi asabilirdik.

Şanslıydım. Ağabeyim Almanya’daydı. Zeiss-İkon makine, 
50 ve 135 mm. objektifler ile  bir set getirdiğinde çevremde nasıl 
da caka  satmıştım. Makinede bir numara Nikon ile mercekte en 
iyi marka olan Zeiss bu ortak üretimden vaz geçince, son yılın 
üretimine sahip bir fotoğrafçı olmuştum. Bu setim, şimdi rah-
metli Mehmet Baltacı adına Adana’da kurulan Fotoğraf Müze-
si’nde. Umarım bu müze de bir an önce hak ettiği düzeye ulaşır.

İyi ki o makineye o yıllarda sahip olmuştum.
Çocukluk ve ilk gençliğimi yaşadığım Malatya’da onlarca 

cumbalı evin bulunduğu dar sokağın yağmurlu bir günün ardın-
dan doğan güneşin doğal parke taşları parlattığı saatlerde, po-
zometrenin katkısı ve makinenin olanak verdiği net derinliği ile 
çektiğim fotoğrafının, sokak yıllar önce acımasızca/ bilinçsizce 
yıkılınca elde kalan tek fotoğrafı olacağını nereden bilebilirdim. 

Fotoğraf…
İşte bir fotoğraf.
Kentin ortasında, kuzey mahalleleri ile çarşıyı birbirine bağ-

layan bu sokaktan yıllarca gelip geçenler; o sokakta yaşayanlar, 
şimdi de Malatya tarihine farklı ilgi alanları olanlar  Halfetin 
Sokağı’nı tek karede bu fotoğraf ile anımsayıp inceleyebiliyor.

Kendime değil, bir fotoğrafçıya (!) teşekkürlerimi sunarım.
***
Seyhan Nehri kıyısı boyunca ilerlerken güneş battı, nehir dur-

gunlaştı. O kafeden suya atılan ekmek kırıntıları ile kıyının bir 
bölümünü mekan tutan martıların yarattığı görsel şölen, geçmişe 
takılan usumu güncelledi.

İsa Çelik…
Kim bilir  kaç bin kez deklanşöre basıp, ne büyük bir hazine 

yaratmıştır.
Gözleri ile deklanşöre basan parmağının buluştuğu anları ak-

tardığı fotoğraf kartları ya da dijital ortamdaki kareler ne büyük 
bir hazine.

Sadece “Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi” adlı albümü dahi o 
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hazinenin en kıymetli parçalarından biri değil mi?
Elbette sadece fotoğraf çeken bir sanatçı değil o.
Yazının da, grafiğin de ustalarından.
Mersin’in her yanı ormanla kaplı ama çaltı dikeni dahi ye-

tişmemesine hayıflandığı Torosların yamacındaki Gülnar İlçe-
si’nde vesikalık fotoğraf dahi çektirilemezken, buradan ayrılıp 
kendini fotoğraf sanatına adayan bir isim…

Kendisi de Çukurovalı olan, dünyada en çok izlenen Türk 
filmlerinin yönetmeni Ali Özgentürk kararımızı öğrendiğinde, 
“İyi tanırım, takdir ederim, çok isabetli, bizim bölgeden olduğu-
nu sizden öğrendim” dedi. 

Portre fotoğraf çalışmalarında objektifini salt bilim, sanat ve 
kültür yaşamımızdan yüzlere yöneltmesi onun sanattaki dünya 
görüşünün önemli bir ipucunu veriyor bize.  

Ona göre “insan” sadece istatistiklere sayı olarak giren; ya-
şadığı topluma, devlet yapısına ya da kendisini dünyaya geti-
renlere göre tasnif edilebilecek bir varlık değil. Çocukluğundan 
ölümün eşiğine dek üretkenlikteki her evresini mikro ölçekte 
irdeleyen Çelik, “Dar kapılardan geçerek kendim olmaya karar 
verdim” derken, insana dair felsefesini sunuyor kendisini hay-
ranlıkla izleyenlere. 

Ben hayranlıkla izledikçe, “yaşam pınarı” sayabileceğimiz 
sanat adamlarının ustalarına yakın duruşuna, bir de onları hatır-
latma etkinliklerinin projecisi olmasına ayrıca hayran kaldım.

Bir de şu sözü dün için de geçerliydi, bugün hatta yarınlarda 
daha çok hatırlanmalı:

“Karamsar olmamız için çok şey var, ama yine de olmamakta 
sonsuz fayda görüyorum.”
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“Sanatsal Eylem, İçinde Şiir Olan Bir Bütündür.”*                 
                                                                                      

Yaşar Öztürk
 

Toroslarda, gökte bulutların, kuşların uçuştuğu; yerde çiçek-
lerin renkleriyle dans ettiği; Mersin’den gelip giden posta ara-
basının haftanın sadece bir günü uğradığı, gazete, dergi, mektup 
ulaştırdığı bir dağ kasabası Gülnar’da 19 Mart’ta gözlerini açtı, 
İsa Çelik. 

İkinci dünya savaşının bütün dünyayı yaktığı yıllardı.  An-
nesinin tencerede taş kaynattığını söylediği dehşetli bir yokluk 
kıtlık vardı. İnönü’nün ekmek kuyruğunda kendisine “Paşam 
bizi ekmeksiz bıraktın!” diyen bir çocuğa “Evet, sizi ekmeksiz 
bıraktım ama babasız bırakmadım!” dediği o günlerden bu yana 
İsa Çelik’in eli varmaz bir ekmek kırıntısını, bir kağıt parçasını  
çöpe atmaya.  

“Gacar, (Gıcır-yeni-güzel)” lakaplı Babasının taş ve toprak-
tan yaptığı iki odalı bir evde büyüdü. Evde, radyonun üstünde 
özenle tutulan, İsa Çelik’i sanata ve sanat objeleri toplamaya 
götüren yolun karelerinden biri olan Dumlupınar kazasında eşini 
yitiren Hamiyet Yüceses’in fotografı vardı. 

Anasının eliye, toprakla sıvadığı duvarlara resim çizerdi. Ka-
ğıt, kalem bulmak zordu. Duvarları çiziktirmesine izin vermedi-
ler. Evin balkonunda oturan, İsa Çelik,  parmakları ve gözleriyle 
gökyüzüne resimler çizmeye başladı. Sadece resim mi? Kafasın-
da, öyküler de koşuşturdu. 

Babası bir sabah “kalkın, hazırlanın resimci geliyor” dedi.  
Henüz okula gitmeyen İsa Çelik’i, kardeşi İsmet’i giydirdiler, 
saçını taradılar. Siyah beyaz çıkacak olsa da  yeşilliğin ortasında 
görünmek için bağa gittiler, sıralandılar. Fotoğrafçı tam düğme-
ye bastığında o yıllarda sadece üç arabanın olduğu Gülnar’daki 
araçlardan biri geçiyordu. Kardeşi yüzünü hangi araba diye bak-
mak için çevirmişti. İlk fotografları buydu. Kardeşinin ileride 
makine mühendisi olacağının belirtisiydi. 

Her meslekten, yetkin adların doğup büyüdüğü ama göçtü-
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ğü bir yerdi Gülnar. O dönemde lise yoktu ama Ziraat Bankası 
vardı. Şimdi üniversite var, Ziraat Bankası yok. Babası bankada 
odacıydı. Bir sabah eve geldi. Oğluna bankadaki müfettişin onu 
çağırdığını söyledi. İsa Çelik korktu. “Neden beni çağırıyor?” 
diyemeden yola koyuldu. Müfettiş denetlemeye gittiği yerler-
de belki büyükler yönlendirme yapar diye onlarla konuşmayan 
biriydi. “Kral çıplak diyebilen” çocuklarla konuşması sakınca-
sızdı. Müfettiş: “Şiirden haz eder misin?” diye sordu. İsa Çe-
lik’in “Çok severim” dediğinde müfettişin sevinci, mutluluğu 
yüzünden okunuyordu. Karşılıklı şiirler okudular. “Müzik sever 
misin?” diye soran müfettiş “Severim!” yanıtını alınca eğildi, 
yerden bir şey aldı. Masanın üstüne koydu. Hiç görülmedik, 
tuhaf bir kutuydu. Açtı, “Keman sever misin?” dedi. Müdürün 
odasından İsa Çelik’in de, kasabalıların da hiç duymadığı bir ses 
yayıldı... Çocuk büyülendi. Olağanüstü bir an yaşıyordu.” 

Aradan yıllar geçti. İsa Çelik galeride bilim, kültür ve sa-
nat insanlarının fotograflarını sergiliyordu. Biri yanaştı: “Ben 
işlerinizi çok ilgiyle izliyorum, bundan sonra serginiz, gösteriniz 
olursa bana haber verebilir misiniz? Kartımı veriyorum” dedi. 
“Tabii efendim” deyince İsa Çelik, üstüne basa basa “Karıştır-
mayasınız diye söylüyorum, Adım Nursin!” Gözleri ışıldayan İsa 
Çelik: “Nursin mi demiştiniz?” diye umutla sordu. “Evet, Nur-
sin!” der demez sorularını art arda sordu İsa Çelik’in içindeki 
çocuk: “Soyadınız Cerrahoğlu mu?”, “Evet!”. “Peki siz müfettiş 
miydiniz?”, “Evet!”. “Ziraat bankasında müfettişlik yaptınız 
mı?”, “Evet!”.  “Gülnar’a da geldiniz mi?”, “Evet!”.  “Peki ora-
da bir çocuğa keman çaldınız mı?”,  “Galiba... Evet!...” Nursin 
Cerrahoğlu şaşkınlığını gizleyemedi, sordu: “Ne çalmıştım?” İsa 
Çelik “Chopen çalmıştınız” dedikten sonra dönüp sergidekilere 
seslendi: “Ey ahali! Durun bakın! Benim bilime, sanata ve kültü-
re bulaşmamın sebeplerinden birisi işte bu adamdır!”

İnsan isterse dağı taşı aşar. İsa Çelik buna en iyi örneklerden 
biriydi.  Babası ilkokul beşinci sınıfa geçen oğluna seslendi: 
“Müdür, müdür yardımcısı, veznedarın oğulları Ankara’ya kolej 
diye bir yere, bir şeye, bir okula gidecekmiş. Aklını başına dev-
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şir! İyi derece al! Sen de oku!” dedi. 
Çalıştı İsa Çelik: “O hırsla okulu iyi dereceyle değil, pekiyi 

dereceyle değil, okul birincisi olarak değil, Mersin birincisi ola-
rak bitirmişim! Başka çarem yoktu çünkü. Toroslarda ve benim 
geldiğim Taşeli Platosu’nda, antikçağdaki adıyla Dağlık Kilik-
ya’da her yer taştır. Taşı kadar, Ayasofya’yı yapmaya götürülen 
taş ustaları da ünlüdür. Kafam kadar, yumruğum kadar taşlarla 
doludur toprak. Başka bir yerde tohum eksen, bir süre sonra o 
güneşe ulaşır. Taşeli’nde o taşın altından çıkmak, taşı dolanıp 
ışığı bulmak zorundadır. Ben de aynı o tohum gibi ışığı bulmak, 
çaresiz bir şekilde ‘en iyi’ olmak zorundaydım.”

Babası Mersin’de oğlunu, müdürün oğluyla birlikte trene bin-
dirdi. Yalnız üç arabanın olduğu bir dağ kasabasından gelen İsa 
Çelik, Ankara’ya varıncaya kadar gördüğü bütün arabaları saydı. 

Okuluna yakın “Öğretici Filmler Merkezi” her hafta vitrin-
de görülmedik fotograflar sergiliyordu. İçinde fotograf aşkı 
kıvılcımlandı. Kar, çamur, yağmur, sıcak dinlemeden okulun 
tel örgüleri arasından kaçarak o fotografları görmeye giderdi. 
Saatlerce bakardı. Yıllar sonra o fotografların dünyaca ünlü Şi-
nasi Barutçu’ya ait olduğunu öğrendi. Bir söyleşide Onat Kutlar, 
Ara Güler, bir de Şinasi Barutçu yanındaydı. Kendini Olympos 
dağında sandı, duygulandı ve heyecanlıydı.

Gömleklerinin renginden dolayı mahallede “kırmızı göm-
lekliler” adı takılan arkadaşlarından yönetmen Namık Kemal 
Gönenç’e babası Almanya’dan bir fotograf makinesi getirdi. İsa 
Çelik yalvardı yakardı bir kere düğmesine basma izni alamadı. 
Dokunamadığı fotograf makinesi İsa Çelik’in aklını başından 
aldı. Aylarca haçlıklarını biriktirdi. Sonunda ilk fotograf maki-
nesine kavuştu. Yalvaçlığından kimseyi, konuyu ürkütmemek, 
incitmemek için  bir kese kağıdına koydu makinesini. Başkala-
rının gözüne sokarak dolaşmadı. Başladığı yolculuk hep böyle 
sürdü. Makinelerini boynuna asmadı ama yanından da hiç ayır-
madı. Çok da yararını gördü. Güven parkı fotograf okulu, güven 
oldu. 

Okulda herkesin resmini çizerdi. İçindeki çocuk ressam 
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olmak istiyordu. Bankadan bursluydu. Onlara Güzel Sanatlar’a 
gitmek istediğini söyledi. “Hayır siz iktisat okuyacaksınız!” de-
nilince Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nin yolunu 
istemeye istemeye tuttu ve okulu bitirdi. Yıllar geçti okuyama-
dığı okulun fotograf bölümünün kurucu üyelerinden oldu. Sanki 
yeniden okula başlıyor gibiydi. Heyecanlandı ve ayakları titre-
di. Aynı duyguyu Adana Erkek Lisesi’nde 50. Sanat yılı adına 
verilen plaketi alırken bir zamanlar tiyatroda oynadığı, şiirler 
okuduğu sahnede yeniden yaşadı. 

Baba yadigârı ve burs aldığı Ziraat Bankasında işe girdi. 
Hayata atıldı. Çalışmaktan, üretmekten asla kaçmadı. İşyeri bir 
laboratuvar gibiydi ve büyük keyif alıyordu. Değişik servislerde 
çalıştı. Bir gün amiri gelen gidenin kapatmadığı kapıya “kapıyı 
kapatınız!” yazısı yazmasını istedi. Yazıyı yazdı ve kapıya astı. 
Bankanın reklamlarını hazırlayan bir ressam geldiğinde kapıda-
ki, yazıyı fark etti. Bir ileri, bir geri dönüp durdu. Çok geçmeden 
müdür ile birlikte gelip yazıya baktılar. İsa Çelik endişelendi. 
“Eyvah! Gittim ben!” dedi içinden. Müdür bir yazıya, bir de İsa 
Çelik’e baktı: “Bunu sen mi yazdın?” Ayağı kalkan İsa Çelik: 
“Ben yazdım, Efendim!” diye yanıtladı. Müdür İsa Çelik’in 
yanına gelip omuzuna vurdu: “Çok güzel!” dedi sonra ressamla 
çekip gittiler. Ressam “Neden bu çocuğu reklam servisine almı-
yorsunuz, heder olup gitmesin” deyince, İsa Çelik reklam servi-
sine geçti. Tamburi üstadı Ferit Sıdal, yazar Şahap Sıtkı İlter de 
oradaydı. 

Reklam servisinin başındaki Şahap Sıktı İlter’e fotograflarını 
gösterdi. İnceleyen İlter, çok beğendiğini söyledi sonra sordu: 
“Çok güzel, peki İnsan nerede?” O andan sonra hep insanın der-
dine düştü, İsa Çelik, kendisine danışanlara da  “Yaptığımız konu 
ne kadar güzel ilginç olursa olsun, insan faktörü olmazsa biraz 
yarım kalıyor. Her zaman insan olmalı”  dedi.

Banka “Köy Afişleri” kampanyası başlattı. Aşık Veysel’in 
şiirlerini çok güzel köy fotograflarının üzerine basalım dedi. 
Davet ettikleri Aşık Veysel Şarkışla’dan geldi. İlklerini yaşı-
yordu İsa Çelik: “Dia pozitif filmi daha yeni girmişti fotograf 
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sözlüğümüze. İlk alabildiğim ve ilk çektiğim 12 pozluk dia pozitif 
filmin bir karesini de ona ayırmıştım. Ne yazık ki tek kare çeke-
bilmiştim. İkinci olarak, Şahap Sıtkı İlter’in fotografını çektim.” 
800.000 Afiş basıldı. İsa Çelik’in arşivinde olmayan biri çekilen 
ilk aile fotografı, diğeri de Aşık Veysel Müzesi’nde de olmayan 
bu afiş oldu.  

Isparta’da yedek subayken Ankara Harita Genel Müdürlüğü-
ne çağrıldı. Bol malzemenin içindeydi. Hayatının dönüm nok-
talarından biriydi. Askerlik sonrası bankadaki Müfettiş olarak 
çalışacağı işine geri dönmedi. Çünkü yalçın kayalıkların, taşların 
arasından kurtardığı gemisini açık denizlere salmak istiyordu. 
Sanatın kalbinin attığı yere İstanbul’a taşındı. Grafik atölyesinde 
çalışmak istedi, olmadı. Bir basımevinin fotograf stüdyosunda 
iş buldu. Yöneticiliğine kadar yükseldiği basımevindeyken ilk 
sergisini de açtı. Adı da: “İnsan”dı.  

Onun derdi insan:  “İnsanın yüzüne bakmayı seviyorum. İnsa-
nın derdine düşmeyi seviyorum. Fotografça görebilmek... Uçan 
kuşta, grevdeki işçide, emziren annede görebilmek. Fotografı 
severim ama insanlı fotografı daha çok severim.”

Kimileri fotograf yaparken kişinin objektife bakmasını iste-
mez ama İsa Çelik, göz göze, yürek yüreğe gelmeyi sevenler-
dendir.

Sevginin, insancıllığın yalvacıdır, İsa Çelik. “Göz göze” 
sergisi de kanıtıdır. Dağa küsen tavşan olmadı. Çekip kaçmak 
değildir onun derdi kaynaşmaktır, sevidir.   

“Yerinde duran taş ile yuvarlanan taş aynı değildir. Koşan 
bir atın dört değil binlerce ayağı var. Uçan bir kuşun iki kanadı 
yok binlerce kanadı var” diye düşünen İsa Çelik, “Kendine ait 
bir oda”, kapısını kendisinin açıp kapayacağı bir yerinin olması-
nı istedi. Atölyesini kurdu. Fotograf değil, görsel sanatlar atöl-
yesiydi. Seramikten, topladığı taş plaklara uzanan her şey vardı. 
Fotograflarının üç boyutlu halini düşünerek heykeller yaptı: 
“Elimin işlerliliğini çoğaltıyorum, hem de üç boyutlu bir şeyler 
üretmeye çalışıyorum. Seramikte bir tek kuşlar yapıyorum. Bir 
de masklar.”
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On parmağında on marifet olan İsa Çelik: “Bir alanda çalışın 
öbür alanlara geçmeyin, derler. Hayır ben o kanıda değilim. 
Öteki alanlarda sanatsal eylemde bulunmak, sizin yaptığınız işi 
zenginleştirir.”

Görüntü kadar kokulara, seslere de çok önem veriyor, İsa 
Çelik: “Ne yersen osun, ne ile beslenirsen osun. Toroslarda 
büyüdüm. Kaç bin metrede geçti çocukluğum. Her taşın altını 
kaldırıp bakarım. Her yaprağı koklarım. Her bulduğum taşı bir 
birine vurur, kırar ve onun kokusuna bakarım. Taşın da koku-
su var.  Çocukluğumda yatıp tarlaların içine saatlerce karınca 
yuvalarını ya da bistencikleri incelerdim. Bir buğday tarlasının 
içine gider yatar, buğday tarlasının çıkardığı sesini dinlerim 
Her rüzgarın başka bir uğultusu var.”

Sergilerinde eskileri, döne döne aynı şeyleri değil nereye gel-
mişse onları sergiliyor, İsa Çelik. İstiyor ki hem kendisi hem de 
izleyenler nerde olduğunu görsün: “Yüzücüler kulaç atarken bir 
de koltuk altından, hem nefes almak için hem de arkasına bakar. 
İnsan arkasına bakarsa kendisine çeki düzen verir. Çekidüzen 
verilmeyen bir şey hiç bir şeye yaramaz. Grafiği olmayan bir şey 
işe yaramaz. Eğer disiplin işiyse bu işler kendimize çekidüzen 
vermeliyiz. Her an her saniye dünden daha başka bir yere gidi-
yor olmayız. Rodin diyor ki ben bir taş alırım fazlalıkları yon-
tarım geriye heykel kalır. Sanatta sonsuz bir alan var. O sonsuz 
alanın içinde siz yeni bir şey yapacaksınız. Dün yapılan değil, 
bugün yeni bir şey yapmak zorundasınız. İster iş, ister sanat, 
ister aşk. Her şey beyin işi. Deklanşöre parmağınızla basarsınız 
ama o fotografı parmağınız yapmıyor. Her şeyi beynimiz yapar. 
Ravel, Çaykovski , Dede Efendi, Tamburi Cemil Bey hala aynı 
heyecanla dinleniyorsa, Jack London, Dostoyevski aynı heye-
canla okunuyorsa, bunların bir matematiği olduğu içindir. Bu 
matematiği de beyin yapar... Başta fotograflar olmak üzere her 
yapıt şiirsel ve matematikseldir. Anlamlı an rastlantılara da yön 
vermeye çalışan, grafiği iyi olan son kerteği iyi olan bir anla-
tım.”

Fotografın ilk ortaya çıkışındaki kaygının “kayıt” olduğunun 
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altını çizen Çelik, daha sonra estettik boyut katma endişesi doğ-
duğunda ortaya sanatsal eylemin geldiğini söylüyor. İsa Çelik 
fotograf “çekmez”, yapar. Ona göre fotograf  çekmek: zabıt 
varakasıdır. Bir yerin belgelenmesidir: “Biz sanatsal eylem yapı-
yoruz. Saniyenin bilmem kaçta biri kadar bir anı yakalamaktır. 
Fotograf yapmak. Nasıl bir dünya kurmak istiyorsunuz onu sap-
tamanız gerekiyor. (Fotograf da resim gibi, heykel gibi, roman 
gibi, tiyatro gibi yapılan bir şey) Kuşkusuz, fotograf yaparken 
bir kompozisyon endişesi var aktarma endişeleri duyuyorsa-
nız, aktarırken işi sanatsal eylem olarak düşünürseniz o zaman 
sanat olur. Fotograf sözle anlatılmayacak bir sanatsal eylemdir. 
Fotografın hikayesi avucunun içindedir. Sanatsal eylem ya da 
sanat tek başına bir şey değildir. Bir görüntüyü pelikül üstüne 
duyarlı kat üstüne düşürmek işi değildir. Sanatsal eylem, için-
de şiir olan bir bütündür. Şiiri olmayan hiç bir şey hiç bir şeye 
yaramaz. Müzik ve şiir eşlik etmelidir. İyi hikaye okumasını bil-
melidir bir sanatçı. Çok değil yeteri kadar çekmeli. Çok çekelim 
biri tutar diyorlar ama dünyada her fotograf tektir. Yani ikinci 
bir karesi yoktur. Bakılırlılığı varsa kimi işlerin, içinde şiiri ve 
matematiği olduğu içindir matematiği ve heyecanı olmayan hiç 
bir şey hiç bir şey değildir.”

Fotograf sanatçısı olarak adını ansak da kendi deyişiyle pek 
çok şapkası var: Grafikçi, yazar, ressam, heykeltıraş, illüstras-
yoncu, koleksiyoncu, sinema oyuncusu... 

“Fotografça bakma, düşünmek, kafayı yormayı isteyen bir 
şeydir fotograf. Teknik olarak fotograf ama sanatsal anlamda 
değil. Anın ne öncesi ne de sonrası vardır. Gözler atmaca eli 
kadife gibi olmalı. Her şeyle sanat yapabilirsiniz yeter ki söyle-
yecek sözünüz olsun” diyor, İsa Çelik. Yeni kuşak dijital fotog-
raf makinesi reklamında “düşünme çek” denilmesini de eleştiren 
İsa Çelik “Biz fotograf makinesini tutan kolumuzu  kalbimizin 
üstüne, makineyi gözümüze, beynimize dayayarak bakıyoruz. Bir 
kerecik olsun ne yaptığını bilmediğim; bir romanını, hikayesini, 
şiirini okumadığım; bir resmini ve heykelini, özgün baskısını 
görmediğim kimsenin fotografını yapmadım. Ne yaparsanız 
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yapın ister fotograf, ister seramik ister yazı aslında her şey bir 
anlatma işi. Dünyada her şey her türlü anlatılabilir. Ama siz 
nasıl anlatıyorsunuz. Siz nasıl bir dünyadan yanasınız. Nasıl bir 
yazı, bir fotograf oluşturtmak istiyorsunuz, mesele bu.” 

Dijital makinelere geçişin bir şeyi değiştirmediğini söylüyor 
İsa Çelik: “Eskiden analog makinelerle çekiyorduk. Kimyasal fo-
tografla çalışıyorduk Günümüzde de karanlık oda yerine aydın-
lık odaya geçtik. Siz teknolojiyi iyi kullanın sağlıklı kullanın her 
şey mümkün. Benim insanlara anlatmaya çabaladığım daha çok, 
iyi kompozisyon peşinde olmak, iyi ışık peşinde olmak, dünya-
daki her şeyin şiiri olursa bir işe yarayabileceğini şiiri olmayan 
hiç bir şeyin hiç bir şeye yaramadığını söylemek. 

Adlarına onur ya da anma günü düzenlen aydınlara ilişkin 
sözlü ve yazılı anlatımlara, fotograf sunumları ile görsel zengin-
lik katıyor: Hepimizin gelişiminde bu insanların katkısı var. Ve 
ben de bu insanlara vefa borcunu ödeyeyim diye  bu insanların 
fotograflarını yapmaya başladım. Ben Sokrates’i, Nâzım’ı, Pir 
Sultan Abdal’ı, Dede Efendi’yi, Çaykovski’yi dedem sayıyorum.  
Çünkü biz, hepimiz üst üste konula konularla gelen bir kültürün 
devamıyız.”

Üzerine titrediği fotografları bakanları da titretiyor. Osman 
Şahin: “İliklerime kadar titriyorum. Bende öykü çağrışımları 
yaptırıyor. Nazım Hikmet’in, Ceyhun Atuf Kansu’nun, Ahmed 
Arif’in şiirleri, Sabahattin Ali’nin, Fakir Baykurt’un öyküle-
ri  aklıma geliyor. Fotograf karelerine sığdıramadığı o ışığı, 
görüntünün ötesinde sözcüklere çekerek anlatması var ya!” 
derken; özellikle çocuklara öyküleri, masalları, resmi sevdiren 
ressam Mustafa Delioğlu: “Resim gibidir İsa Çelik’in fotografla-
rı. Duyguyla sevgiyle çekilmiş fotograflardır” yorumuyla yetin-
meyip o fotoğrafların resimlerini yapıyor. 

Biriktirmeyi, özellikle sanatsal obje biriktirmeyi çok seviyor, 
İsa Çelik. 6000 taş plak, 285 antika fotograf makinesi, binlerce 
en eski, yeni fotograf koleksiyonu bulunuyor. Onun bu sevgisini 
bilenler haber ettiklerinde, üşenmeden nerede olursa olsun sanat-
sal objenin peşine düşer. Bunların her birinin özel anısı, kendine 
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özgü hikayeleri de vardır. Mualla Eyuboğlu’nun Rumeli Hisarı 
ve Topkapı Sarayı’nı restore ederken kullandığı ve kendisine 
armağan ettiği küçük ama büyük işlerin tanığı fotograf makine-
si. Koleksiyonuna kattığı Zeki Müren’in okuduğu ilk plak ise 
onun dünyada insan sesinden duyduğu ilk şarkı “bir muhabbet 
kuşu”ydu. 

Evrensel sözleri, yerel sözcükleri de biriktiren İsa Çelik’in 
çok sevdiği sözlerden biridir, Jorge Amado’nun “İnsanın 
anayurdu çocukluğudur.” Gurbetleştirilmek istenen dünyayı, 
insanları, yaşamı yüreğin ve aklın derinliklerine inerek anla-
tan Murathan Mungan da aynı düşüncedir: “Yazı’nın kendisi, 
her zaman gerçekleştirmese de bir ödeşme vaat eder. Yazarak 
çocukluğumuza dönme isteğinde, orada yıllar yılı bizden sak-
lanmış bir hakikati bulma ümidi vardır, sanki o hakikati bulmak 
ömrümüzün geri kalanını daha kolay yaşamamızı sağlayacak, 
bizim için hayatı ve kendimizi anlamamızı kolaylaştıracaktır. Ne 
yazık ki büyüdükçe kaybettiğimiz, uzağına düştüğümüz yeni bir 
hayat yaratma gücü ve ümidi, geleceğe ilişkin hayal ve heves 
zenginliği çocuklukta saklıdır... Çocukluk başlı başına bir mem-
lekettir, hatta sılasıdır insanın. Büyüdükçe sıla özlemimiz artar, 
hayat giderek gurbetleşir. Sanki ne kadar yaşarsak yaşayalım 
hep gurbetteyizdir. Büyümek gurbete çıkmaktır. Bir çocuğun ya-
şamla ilişkisini, doğayla olan ilişkisine benzetirler... Çocukken 
doğanın bir parçasıymış gibi yaşarız. Sonra parçalanma başlar, 
kendi içine ve her şeyle... belki de bunun için herkes çocukluğu-
nu anlatmak ister birilerine... Anlatmak ikinci hayattır” 

İsa Çelik’in yayınlanan iki öykü kitabı “Dur Gitme”, “Naldö-
ken” de onun anayurduna, çocukluğuna yolculuktur. Unutmaz 
yolcuların hayatını kurtarmak için kendini duraksamadan tekerin 
altına atan, takoz olan çocuğu... Taşeli de İstanbull’lu Usta’dan 
kiraladığı bisikletle dolaşan o çocuğu unutamıyor. 

Hakkâri’ye Kültür Köprüsü projesine katılan 70/80 kişilik 
grubun içinde İsa Çelik de vardı. Çekimler sırasında bir çocuk 
dikkatini çekti. Her gün geliyor yanlarına. Çocuğa resim yapma-
yı alıştırdı, İsa Çelik. Son gün kentten ayrılacakları gün sabah 
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erken saatlerde, hava çok soğuk tükürülse havada buz tutacak 
kadar keskin bir soğuk var. İsa Çelik, birden otelin kapısının 
önünde elinde boya sandığıyla o çocuğun beklediğini gördü. 
Yanına gitti çocuğun, saçını okşadı. Bu saate ne aradığını sordu. 
Çocuktan aldığı ağlamaklı yanıt, Toroslardaki dağdaki günlere 
götürdü. “Amca! Dur gitme... Sen gitme!” sözleri yüreğine ok 
gibi saplandı, ağlamaktan beter oldu... Bir de karda çekim yapar-
ken bir kız çocuğu “Dede! Dur gitme! Bu soğukta üşüyeceksin, 
gel gidelim bizim eve!” dediğinde.

Constantin Brancusi için çocukluğun saflığın önemi çok bü-
yüktü ve “Artık çocuk olmadığımız zaman biz çoktan ölüyüzdür” 
diyordu. “Çocuklar gibi resim yapıyorsun” diye sonradan görme 
ya da para ile her şeyi satın alabileceğini düşünenlerce küçüm-
senen, Picasso: “Rafael gibi resim yapmak dört yılımı ama bir 
çocuk gibi resim yapmak bütün ömrümü aldı” diye açıklıyordu. 
Boşuna dememiş Picasso: “Her çocuk bir sanatçıdır. Sorun 
büyüdüğü zaman nasıl sanatçı kalacağıdır.” Doğan Cüceloğlu, 
Türkiye’de “İçimizdeki Çocuk” uyanışını başlatırken hemşerisi 
İsa Çelik, yaşamında, aklında, yüreğinde “çocuk” kalmayı, için-
deki çocuğa  “Dur Gitme!” demeyi başaranlardan biri. 

* İsa Çelik
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İsa Çelik İle Söyleşi
Dünya Güzel Olmalı      

S. Halûk Uygur

Yaratıcı  isteğinizi ilk kez nasıl fark ettiniz?
Verev bir lâf olsun diye söylemiyorum, “yaratıcı” tanım-

lamasını oldum olası hiç sevmedim, hiç sevmem. Neyse. Bir 
şeyler yapma dürtüsü, diyelim biz ona, onun kökenini anlatayım 
istersen. 

Sorduğun için anlatıyorum. İyi ki sordun, aklıma geldi. Bizim 
evimizde her zaman Siemens marka radyomuzun üstünde duran 
(Belli ki radyo ile verilmişti) Hamiyet Yüceses resminden başka 
resim yoktu. Ne gazete, ne dergi, ne şu, ne bu. Benim anam ve 
babamın doğup büyüdükleri köy, Gülnar’ın “Beydili” denilen 
köyler topluluğunun “İngedik” köyüdür. Torosların tepelerinde 
bir köy. Çok çocukluğumda, parmak kadarken, o köylere ve 
özellikle İngedik köyüne giderdik.    

Benim, insan eliyle yapıldığını bildiğim ilk resimler şunlardı:
Bir; köye giderken, yol üstünde, bir dereyi geçer geçmez, 

yaz kış akan bir çoban çeşmesi vardı. Oraya gelindiğinde mola 
verilir, insanlar ellerini yüzlerini yıkarlar, atları, eşekleri, katır-
ları sularlardı. Bu çeşmenin çok çok eski zamanlardan beri var 
olduğunu sanıyorum. Şuradan anlıyorum bunu, çeşmenin sağın-
da köye doğru, elli-yüz metre kadar uzunluğunda bir kaya vardı 
ve bu kayaların yüzünde daha evvel hiç görmediğim şekiller, 
resimler ve yazılar bulunurdu. Kayalara kazınmışlardı. Herkes 
elini yüzünü yıkayıp sularını içerken ben koşar o şekillerin re-
simlerin ve yazıların üstünden giderdim, parmaklarımla. 

Çeşmenin orada en çok sevdiğim resim, bir keçinin bir çıtlık 
(cıtlık, çıtlak, çıtmıh, çıtmık, çıtnık,  çitlenbik, çitlembik, me-
lengiç, menengiç) ağacına uzanmış meyvesini yerken yapılmış 
olanıydı. Bizim oraların “ölümsüzlük ağacı” çıtlıktır. Her yol-
culukta orada mola verilmesini sabırsızlıkla beklerdim. Anam, 
babam sesleninceye kadar sağ elimin işaret parmağıyla onları 
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sever okşardım. Herkes anama, “A gelin, bu çocuk bu ‘cavır’ 
(Gâvur) yazılarına neden bu kadar meraklı” derdi. 

İki; köy yolunda, Perslerin, Hititlerin, Geç roma ve Bizans-
lıların izleri görülen, Antik adı, Kırshu olan, şimdilerde “Mey-
dancık Kale” denilen kalede kimi yazılar, yüksek kabartmalar 
vardı. Dehşetli ilgimi çekerdi bunlar. Bir de kayaların üstünden 
su sarnıcına su akmasını, su birikmesini sağlamak için yapılan 
oyma suyolları vardı ki aklımı başımdan alırdı gördükçe.

Üç; İngedik’te, köyün elli metre kadar üst tarafında uzun uza-
dıya kayalarda çok fazla in vardı. O zamanlarda bu inlerin yani 
mağaraların yüzünde eski zamanlardan kalma kaya resimleri 
görünürdü. Hayvanlar, insanlar falan. 

Dört; bir de gene bir inden çıkan su vardı. Bir insan bedeni 
kadar su akardı. Hemen orda bir hayvan fosili vardı bir tarlanın 
içinde. Üç dört belki beş metre kadardı. Üstüne çıkıp oturmayı 
çok severdim. Nenem yaramazlık yapmayayım diye, “bak yara-
mazlık edersen, Allah seni de böyle taş eder” derdi. Tarlalarda 
türlü çeşitli deniz hayvanlarına benzeyen taşlar vardı. Çok son-
raları bunların deniz hayvanlarının fosilleri olduğunu öğrendim

Çocukluğunu Torosların tepelerinde yaşamış biri olarak, 
sizde “bir şey yapma dürtüsü”nü oluşturacak ne çok şey varmış. 
Çocukluğunuz Torosların kültürel zenginliği ile beslenmiş...

Beni aradıklarında ya fosilin yanında hayal kurarken, ya in-
lerdeki resimlere bakarken, ya dut ağaçlarının yüksek dallarında 
dut yerken, ya da bir keçi ağılında keçilerle boğuşurken bulur-
lardı. 

Çeşme yanındaki kayaların yüzüne kazınmış yazılar ve 
resimler meğer, Kıpçak Türklerine aitmiş.  Geçtiğimiz yıllar-
da faşistler tarafından yol makineleriyle, kepçelerle tamamı 
imha edilmiş. Gittim baktım, yüz metrelik kaya iyice kazınmış. 
Meydancık Kalenin sur taşlarının epeyce bir bölümü testerelerle 
kesilip ev yapı malzemesi olarak kullanıldı zaten. İngedik’teki 
inlerde bulunan kaya resimleri de çoban ateşlerine yenik düş-
müş. Gittim tek tek aradım, hepimize geçmiş olsun. Köyün su 
başındaki büyük fosil kırılıp su şebekesi için dolgu malzemesi 
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yapılmış. Bulabildiğim bazı parçacıkları aldım. Bu fosil koruna-
bilseydi yalnızca köye değil ülkemize de kafilelerle turist gelir-
di.

Doğal çevrenizdeki bu zenginlik sizde ne zaman ürün verme 
isteği uyandırdı?

Daha o zamanlarda... Gülnar’a evimize döndüğümde elime 
geçirdiğim kalem ya da kömür parçalarıyla beyaz kille boyalı 
duvarlara resimler yapmaya başlardım. Anam, duvarları pis-
letiyorum diye süpürge sapıyla kovalardı beni. Küçükcük bir 
masamız vardı, altına yatıp masa altına resim yapardım. O da 
keşfedildi. Bu sefer,  sağ elimin işaret parmağıyla dizimin üstü-
ne hayali resimler yapar oldum. Ona da kızdılar. 

Tek çarem kalmıştı, gökyüzüne ya da duvara bakıp hayalim-
den çizmeye başladım. Çizip çizip bozuyordum. Kimse resim 
yaptığımı anlamadı ama, “Çocuk duvara bakıp, dalıp gidiyor, 
buna bir kurşun dökelim” dediler. Benim bir şeyim yok dememe 
kimse aldırış etmedi, çırçıplak soyup mahalle çeşmesinin başı-
na götürdüler, bütün mahalle karılarıyla beraber, cümle âlemin 
içinde kurşun döktüler. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak 
gibi bir şey yani... 

Hayalimde resim çizme alışkanlığımı hiç kaybetmedim, hâlâ 
sürdürürüm.

Sanatın farklı alanlarında ürün vermektesiniz, niçin dikka-
tinizi bir alanda değil de çeşitli disiplinlerde topladınız? Farklı 
disiplinlerin birbirlerini desteklediği veya zorlaştırdığı noktala-
rı hissettiniz mi? Farklı disiplinleri kullanmak hissettiklerinizi 
anlatmak konusunda size katkı sağladı mı?

Sanat disiplinlerinin her biri ayrı ayrı çekmeceler. Farklı di-
siplinlerle uğraşmak birbirini besler büyütür. Akşam televizyon 
izlerken bir taraftan da çamur yoğurup seramik yapsanız fotoğ-
rafınıza bir zararı olur mu? Olmaz. Metroyla bir saatlik bir yere 
gidiyorsunuz, bir saat da geri dönmek etti iki saat. Yolda yazı 
yazsanız, seramiğinize bir zararı olur mu? Olmaz.

Her sanatsal uğraşın bir dili var. Bir karikatürü resim olarak 
yaparsanız hantal olabilir.
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Ya da, tersi. Sinema ayrı bir dil yazınsal ürün başka bir dil 
gerektirir. Çok duydum, romanını sinemaya aktarıldığında kimi 
yazarların “benim romanım bu değil ki,” dediğini.

Neden fotoğraf çekiyorsunuz filim çekseniz ya derler. Yahu 
ben şunu, şunu ve şunu yapabiliyorum.

Diyelim ki Adana’da demir, krom ve cıva gibi madenler 
çıkıyor. “Bre Adana, sende neden bakır yok, utanmıyor musun?” 
diyebilir miyiz?

Hangi sanatsal üretim olursa olsun “yapılan” bir şeydir. Şiir de, 
hikâye de, roman da, heykel de, grafik de, resim de, fotoğraf da.

Benim pek çok şapkam var. Ama en çok fotoğraf, grafik, resim 
ve yazı (hikâye) şapkamı önemsiyorum. Ahşap işleri, seramik, 
mask, sinema oyunculuğu sonra gelir.

Sanatı niçin yapıyorsunuz? Eğer ekonomik ihtiyaçlarınızı 
sanatın dışındaki bir alandan karşılayabiliyor olsaydınız, yine de 
sanatı bu kadar yoğun kullanır mıydınız?

Sanatı niçin mi yapıyorum, başka şeylere aklım ermiyor da 
ondan. Fotoğraf ve grafik dışında ben öteki yaptığım şeylerden 
para kazanmadım ki!

Yetişmiş olduğunuz Çukurova (Doğu Akdeniz) bölgesi, bu-
günkü İsa Çelik üzerinde ne kadar etkili oldu? 

On iki yaşıma kadar Gülnar’daydım. Ortaokul ve liseyi, Anka-
ra, Antalya, Ankara ve Adana’da okudum. Sonra Ankara, sonra 
İstanbul. Brezilyalı yazar Jorge Amado, “Bir insanın  anayurdu 
çocukluğudur,” der. Ben Toroslarda doğdum. İlk gençliğim Ada-
na’da geçti.   

Çukurovalılık denilince aklınıza gelen özgün (diğer bölgeler-
den ayrı duran) özellikler var mı? Bu sorumu genel yaşam ve 
sanat için ayrı  ayrı  değerlendirir misiniz? 

Bir bağda kara üzüm de beyaz üzüm de var ama, Çukurovalı, 
sıcak kanlıdır, içtendir, sevecendir.

Emekli olmayı düşünüyor musunuz?
Bu soru kayıtlardan çıkmalı.
Sizin ekleyeceğiniz, benim öngöremediğim bir şeyler varsa 

lütfen söyler misiniz? 
Var, söyleyim: Dünya güzel olmalı!
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Sanatla Dünyayı Değiştirebilmek    
                                                                                                                    

Başak Hülya Ekmekçi

1944 yılında Mersin’in Gülnar ilçesinde doğan İsa Çelik,  
İlkokulu Gülnar’da,  Ortaokulu TED (Türk Eğitim Derneği) 
Ankara Koleji, Antalya Lisesi ve Ankara Kurtuluş Lisesi’nde 
okur.  Liseyi Adana Erkek Lisesi’nde bitirir. Ankara İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi, İşletme İktisadı Bölümü’nden 1970’ te 
mezun olur.

Fotografa 1958 yılında başlayan, 60 yıldır çalışmalarını sür-
düren Çelik, yapıtlarında ağırlıklı olarak “insan” konusunu işler. 
İnsanın yüzüne bakmayı, insanın derdine düşmeyi kendine ilke 
edinen sanatçı, grevdeki işçiyle, emziren anneyle, kısaca emek-
çiyle göz göze, yürek yüreğe olmuştur her zaman. Bu sevgi do-
layısıyla olmalı, İsa Çelik’in 1973’teki ilk fotograf sergisinin adı 
“insan”dır. Bu perspektifin ürünü yüzün üzerinde kişisel sergi 
açar. O, fotograf çekmez, “fotograf yapar”. Fotograf yapmanın 
inceliğiyle ilgili şöyle diyor: “Resim boyanarak yapılır, hey-
kel yontularak, şiir sözcükler yan yana getirilerek, fotograf ise 
‘fotografça’ bakılarak yapılır. Fotograf da (*) aynen bir şiir, bir 
roman gibidir. Farkı tüm zamanımızın içinde saniyenin 125’te 
biri kadarı olmasıdır. Görüntüyü, öyküyü, kompozisonu, yani 
vermek, yansıtmak istediğiniz her şeyi saniyenin 125’te birinin 
içine sığdırmak zorundasınız.”

Çelik, yaptığı bilim, kültür ve sanat insanlarının fotografları 
hakkında bir konuşmasında bu konuyla ilgili görüşlerini şöyle 
açıyor:

“Ben bilim, sanat insanlarının fotograflarını yapıyorum. Bu 
tanımlamayı kullanıyorum; çünkü, fotograf da öteki sanatsal 
eylemler, sinema, tiyatro, şiir gibi yapılan bir iştir. Bir kişinin 
fotografını sanatsal eylem olarak yaparsanız yarına kalır diye 
düşünüyorum. O nedenle ben, bir vefa borcu olsun diye önce 
Âşık Veysel’in fotografıyla işe başladım. Sonra benim döne-
mime denk gelen hemen hemen herkesin fotograflarını yaptım. 
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Ben Sokrates’i, Nâzım’ı, Pir Sultan Abdal’ı, Çaykovski’yi, Dede 
Efendi’yi dedem sayıyorum. Çünkü biz, hepimiz üst üste konula 
konula gelen bir kültürün devamıyız. Süregelen o güzel, büyük 
yaşam macerasını yaşayanları alkışlamaya çabalıyoruz.” 

Çelik, yaptığı Anadolu uygarlıkları fotograflarıyla ilgili dü-
şüncelerini açıklarken, antik kentlerin şanına yaraşır bir biçimde 
bilgi edinilmesi gerektiğine işaret eder. Bu yaklaşım, onu antik 
kentleri araştırmaya yöneltir. Genç fotografçı arkadaşlarına 
mezarlıklara gitmelerini önerir. Dehşete kapılarak “neden”, 
diye sorduklarında “sahte keyiflerden arınırsınız,” diyerek antik 
kentleri dolaşırken bütün sahte keyiflerden arındığını anlatır. Bu 
duyarlılığın getirdiği sorumlulukla gözünün önünde yitip giden 
kültür mirasımızı, heykelleri, rutubetten bozulan freskoları, ken-
di deyimiyle bütün bu tüyler ürpertici şeyleri belgeler. 

Genç fotografçılara, “fotograf”ın yalınkat bir şey olmadığı-
nı, yürekleriyle beyinlerinin donanımlı olması gerektiğini, iyi 
bir şiir okuru olmalarını, dünya gündemini izlemelerini, grafik 
bilgisiyle görmeyi öğrenmelerini salıkverir.

Çelik, çok yönlü çalışmalarının yanı sıra,  çok sayıda afiş, 
poster, kitap, plak, kaset, CD kapağı hazırlar, tiyatro oyunlarına 
dia projeksiyon uygulamaları yapar. Yapıtlarının pek çoğu, afiş, 
poster ve kart olarak  yaygınlaşır. O, bir koleksiyonerdir aynı 
zamanda.

Jorge Amado’nun,  “İnsanın anayurdu çocukluğudur” sözünü 
çok sevdiğini belirten İsa Çelik’in yaşamındaki en önemli konu-
ları “İnsan” ve “çocuk” oluşturur. Çocuklar için yazdığı masallar 
birçok çocuk dergisinde yayımlanır. Çok sayıda çocuk kitabının 
illüstrasyonu yapılır. Kendi de çizgi film çalışır.

Ayrıca, seramik, mask çalışmaları, taş,  ağaç heykeli çalışma-
larını sürdüren Çelik, ahşapla  ilgili şunları söylüyor: 

“Ahşap deyince tüm ağaçlar aynı değildir ki. Her ağacın 
kişiliği farklıdır. Ne çam, ıhlamura, ne gürgen, mahuna benzer. 
Kimi kendilerini kolay ele verir, kimi vermez... Her yeni ağaca 
başlamak yeni bir serüvendir. Ben, önceden krokiler, taslaklar 
falan çizerek işe başlamam. Elime ağacı alır, başlarım yontma-
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ya. Ama başlamadan önce uzun uzun, evirir çevirir, bu ağaçtan 
ne yapabileceğimi ne yapamayacağımı düşünürüm…”

Çelik’in çok yönlü sanat duyarlılığında sinemayla fotoğrafın 
özel bir yeri var. Pek çok sinema filminde oynar. Antalya Altın 
Portakal Film Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali ve An-
kara Film Festivali Seçici Kurul Üyelikleri yapar.  UNESCO’ya 
bağlı, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu FIAP’ın “Artist 
of FIAP (AFİAP)” ünvanına sahip olan Çelik’in fotografları 
uluslararası sergi, yarışma ve bianellerde yer alır.

Sanatçı kimliğinin yanı sıra, kültür-sanat örgütlenmelerinde 
eylemli olarak da sorumluluk üstlenir. Pek çok karma fotograf 
sergisine katılır, çok sayıda dia pozitif gösterisi, çok sayıda 
ulusal, uluslararası fotograf yarışmasında değerlendirme kurulu 
üyelikleri yapar. Bu bağlamda üstlendiği şu görevler sayılabilir:

Görsel Sanatçılar Derneği (GSD) Başkanlığı; Perde ve Sahne 
Sanatçıları Sendikası (PERSAİŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği; 
Mimar Sinan Üniversitesine bağlı Fotoğraf Enstitüsünün kuru-
luşunda Danışma Kurulu Üyeliği;  İstanbul Fotoğraf ve Sinema 
Amatörleri Derneği (İFSAK’ın) Onur Üyeliği; Profesyonel 
Tanıtım Fotoğrafçıları Derneği (PFTD) Üyeliği; Nazım Hik-
met Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği; Danışma 
Kurulu Üyeliği; Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı 
(UMAG) Dayanışma Kurulu Üyeliği; Ruhi Su Vakfı Üyeliği;       
Akşehir Fotoğraf İlgilileri Derneği (AKFİD) Onur Üyeliği; 
Akşehir “Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği” Danışma Kurulu 
üyeliği.

Çelik, çeşitli üniversitelerde dersler vererek gençlerin eğitimi 
için de çaba harcadı. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakülte-
sinde Dünya Fotoğraf Tarihi, Türkiye Fotoğraf Tarihi ve Temel 
Fotoğrafçılık (Basics of Photography) dersleri verdi. İstanbul 
Kültür Üniversitesi, İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu Halkla 
İlişkiler ve Tanımı Bölümüyle Grafik ve Reklamcılık Bölümün-
de Dünya Fotoğraf Tarihi, Türkiye Fotoğraf Tarihi, Uygulamalı 
fotoğraf Teknikleri, Tasarımda Fotoğraf Kullanımı ile Günlük 
Yaşamda ve Grafik Tasarımda İmaj Oluşturma dersleri verdi. 
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Çelik, sanata, sanatın işlevine ilişkin şu özlü yaklaşımları 
savunuyor:

“…Sanatın bir toplumsal ayna, bütünsel insana götüren bir 
bağ, topluma toplum bilinci ileten bir araç ve sınıfsal bir silah 
olduğunu bilmeliyiz. Fotografla bireyin içinin ve kafasının zen-
ginleştirilmesine çalışılmalıdır ama bireyin kurtuluşunun toplu-
mun kurtuluşuyla olan birlikteliğini de unutmadan…; 

…Sanat dünyanın değişebileceğini göstermeli, değişmesine 
yardım etmeli ve  bu amacın gerçekleşmesi için sosyal bilinçlen-
meye katkıda bulunmalıdır. Çernişevskinin de belirttiği gibi sa 
nat salt bir estetik tat vermekle sınırlandırılamaz. Sanat yararlı 
olmalı, kişioğlunu bilinçlendirmeli, hayatın  kaldıracı olmalıdır;

Yaşamın sonsuz akışı içinde sayısız görüntü, sayısız durum 
kayıp geçiyor. İster fotograf olsun ister öykü; neyi nereden ne 
kadar alacağımız, neyi nereden ne kadar almayacağımız önem-
li…

Resim resimce, fotograf fotografça, öykü öyküce olmalı... 
Ne olursa olsun her şeyin bir şiiri olmalı. Yedirilmiş, sindiril-
miş olarak, şiir olmalı. Hep şiir endişesi, şiir sancısı duymalı. 
Sözcükler kuyumcu terazisi ile tartılmalı, ama heyecan dozunu 
azaltmadan, yok etmeden... Öykülerimde de fotograflarımda 
olduğu gibi, farklı objektifler kullanmaya çabalarım. Her objek-
tifin dili başka başkadır. Kimi zaman anlatacağım şeylere özel 
aydınlatmalar yapıyorum. Hadi buna Rembrandt ışığı diyelim. 
Gereksiz ayrıntılardan sakınırım. Sündürmeyi sevmem. Her 
sözcüğün bir anlamı ve gerekliliği olmalı. Gereksiz virgül bile 
olmamalı. Nezihe Meriç’ten duyduğum bir söz var. ‘Kelimelerin 
arkalarında mağaralar vardır,’ demişti. Doğru... Kelimelerin 
arkalarında mağaralar vardır. Kelimelerin arkalarında zindan 
vardır. Timsahlarla dolu hendekler vardır. Dağ çiçekleri, çoban 
ateşleri vardır kimi zaman… Öykünün bir heyecan ve sürpriz 
örgüsü olmalı, tamam. Fakat, yazının heyecan ve sürpriz örgüsü 
de olmalı...”

Çelik’in bu yaklaşımla yazılmış 9 kitabı var:
“Nazım Hikmet Foto-Grafik Çalışmalar Albümü”, “Türki-
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ye’nin Akdeniz Bölgesi”, 
 “Elsanatları”, “Osmanlı’dan Bugüne Türk Fransız İlişkile-

ri”,  “Nevşehir”, 
“İsa Çelik fotograf albümü”( Türk Fotoğrafçıları Kütüpha-

nesi Dizisinde yayınlandı), “Dur Gitme”(Öykü),  “Naldöken” 
(Öykü), “Ağaçtan İnsana Zeytin Anıtları” Ayrıca, T.C Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Yayınlarından çıkan, editörlüğünü Konur 
Ertop’la  Özgen Kılıçarslan’ın yaptığı Fazıl Hüsnü Dağlarca 
kitabında, 

Ve editörlüğünü Mustafa Şerif Onaran ve Özgen Kılıçars-
lan’ın yaptığı Fethi Naci kitabında yer alan fotografların büyük 
çoğunluğu Çelik’e ait. Şu anda ise (Mart 2018) üçüncü öykü 
kitabı “Ölüm Hazırlığı” ve “Katlanamadığım Bir Acısın Sümbül 
ile Nergis Arasında” adındaki anlatı kitapları basıma hazırlık 
aşamasında.

2013’te sanatçının elli beşinci sanat yılıydı. O yıl içinde yap-
tığı fotoğraflardan oluşan bir fotoğraf ve dünyada ilk kez kendisi 
tarafından uygulanan bir teknikle 105 parçalık bir resim sergisi 
açtı.

İsa Çelik’in bir isteği var; “Ben sözcükleri alıp, bahçeye, 
gün ışığına çıkarmak istiyorum. Sözcüklerin üstüne düşen ışığa 
bakmak istiyorum. Sözcüklerin yaydıkları ışığa ayrı ayrı bakmak 
istiyorum. Çünkü, her sözcük her ışıkta başka başkadır. Başka 
başka renk verir. Başka başka kokar. Her sözcük doğru ışıkta 
bakılırsa büyülü bir ışık saçar etrafına...

Şimdi bizim oralarda, yani Toroslar ‘da, ki ben tam olarak 
Taşeli Platosundan geliyorum, her yer taştır. Kafam kadar, 
yumruğum kadar taşlarla doludur toprak... Başka bir yerde 
olsa yere tohum eksen, bir süre sonra o güneşe ulaşır. Fakat 
bizim orada o taşın altından çıkmak, taşı dolanıp ışığı bulmak 
zorundadır. Ben de aynı o tohum gibi ışığı bulmak zorundaydım! 
Çaresiz bir şekilde ‘en iyi’ olmak zorundaydım...”  diyen Çelik, 
hem isteğine hem de o ışığa ulaşmış ve ışığını sanatın gücüyle 
arttırarak evrene yansıtıyor. Sözcükleriyle, fotograflarıyla, sera-
mikleriyle, ahşap çalışmalarıyla, insana, insanca yaşamaya dair 
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ne varsa şiirsel bir büyüyle dünyamızı aydınlatıyor. Tüm gör-
kemi ve bilgeliğiyle sunduğu yapıtlarıyla daha yaşanılabilir bir 
dünyada olduğumuzu hissettiriyor. 2018 altmışıncı sanat yılında 
İsa Çelik’i kutluyor, ışığının nice gençlere, nice yıllar aydınlık 
yollar açmasını diliyorum.

(*) Çelik, bu sözcüğü “g” ile söylüyor, yazıyor.  
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İsa Çelik’le Bir Anı

Mustafa Eser   

Yıl 2001, aylardan Ağustos; Mersin’in Gülnar ilçesinde 1. 
Gülnar Festivali yapılmaktaydı ve birçok sanatçının yanında 
fotoğraf sanatçısı İsa Çelik de davetliydi...

Ben 1999 yılında amatör fotoğrafçılığa başlamıştım. O za-
manlar bu usta fotoğrafçı ile tanışmak, beraber olmak bizler için 
çok kolay bir şey değildi.  Usta fotoğrafçı ile tanışabileceğim bir 
fırsatın ortaya çıktığını düşündükçe, hele kendisi Mersin’li olun-
ca beni dalga dalga heyecan sarmıştı. Birkaç arkadaşla Festivale 
katılmaya karar verip Gülnar’a gittik. 

İsa Çelik Hocamızın söyleşisi ve saydam fotoğraf gösterisi 
vardı. Dijital makineler yok denecek kadar az ve bunların birçok 
fotoğraf sanatçısı tarafından uzun bir süre kullanmasının ısrarla 
kabul edilmediği bir dönemdi. Saydam gösteri dedim. Çünkü 
o yıllarda Analog makinelerde negatif ve pozitif (saydam) film 
kullanılırdı. Gösterilerimize o nedenle saydam gösterisi derdik. 

Sabırsızlıkla, tanışmak ve görüşmek için İsa Hocamızın 
etkinlik yapacağı salona erken gittik. Kendisi uzaktaydı.  Salonu 
bulunduğu yerde bir daire çizerek şöyle bir gözden geçirirken 
bir taraftan da telaşlı-telaşlı etrafa emirler veriyordu; “ Tüm pen-
cereler karartılmış olmalı,  çabuk olun zamanımız yok! ”

Kendisinin de eline aldığı gazete ile karartmaya yardım etti-
ğini görünce ‘tam tanışma sırası’ diyerek biz de yardım etmek 
istedik. Bize bir baktı;  “çekilin arkadaşlar zamanımız yok” 
dedi. Biz de Mersin Fotoğraf Derneği’nden geldiğimizi, yardım 
edebileceğimizi söyledik.  Hiç yüzümüze bakmadan yanımızdan 
ayrıldı.

O yıllarda saydam gösterisi yapmak çok zordu. Saydam (po-
zitif) film oynatan makinayı bulundurmak, beyaz perde bulmak, 
perdeye uygun gelecek alt sehpayı bulmak çok çok zordu. İsa 
hocamız o nedenle telaşlıydı. Büyük, ağır bir çantası vardı. Çan-
tasını taşımak için koştum; ‘ver hocam taşıyayım’ dedim. Bir an 
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evvel tanışmak için can atıyordum. Nafile.  ‘Etrafımızda dolaş-
mayın’ bakışı ile kös kös bir kenara çekildim.

Gösteri saatini beklemeye başladık. Salonun bir kenarında 
masanın yanında oturuyordum. İsa Çelik Hocamız soluklanmak 
üzere oraya geldi. ‘Demin etrafımda dolanan sen miydin’ dedi. 
‘Şimdi konuşalım seninle’. Adımı sordu.  Cebinden kesik uçlu 
kalemini çıkarttı. Masanın üzerindeki peçeteye ismimi yazarak 
bana uzattı. Dünyalar benim olmuştu. 

Şimdi yıl 2018; O muhteşem yazı stili ile adımın yazılı oldu-
ğu peçeteyi bir miras gibi saklıyorum. Tanıştık, sohbet ettik, aile 
dostu olduk. Dostluğumuz devam ediyor. 

Eli öpülesi Hocama sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
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İsa Çelik ve Üç Farklı Çalışması Üzerine Okumalar 

Yrd. Doç. Dr. Baybars Sağlamtimur
                      
 Çok yönlü bir sanatçı olan İsa Çelik’i kendi ana uğraşı ala-

nım olan “fotoğraf” ekseninde değerlendirme niyetindeyim.
Konuya ani bir giriş yapacağım: 
İsa Çelik fotoğraf çekmez!
O fotoğraf yapar!
Aradaki farkı bilmeyenlere anlatalım, her ne kadar kimileri 

için -teknik olarak- fotoğraf çekme eylemi, yalnızca deklanşöre 
basmak gibi basit bir eylemin sonucu gibi görünebilse de, söz 
konusu olan “sanat” ise, sanatçı şapkası altından vizöre baka-
bilen ustaların ekseninden konuyu değerlendirmek gereklidir. 
İsa Çelik, fotoğraf yaratımındaki o özel ana kadar biriktirdiği 
tecrübeler, okumalar, yaşanmışlıklar, hissiyatlar ve daha fazlası-
nın karışımı sonucu oluşan bir birikim ve algı gücü ile fotoğraf 
üretir. Buna ilaveten, çekim alanlarını önceden araştırmayı ve 
nerelerden çekim yapacağı konusunda bilgi toplamayı tercih 
eder. Uygun ışığı aramak ya da beklemek, ideal bakış açısını ve 
mesafesini saptamak ve her şey ideal konumda iken kadrajı ku-
rup deklanşöre basmak şeklinde bu süreç özetlenebilir. Bu hazır-
lıklı olma durumu, işi şansa bırakmak istemeyiş ve birçok zaman 
fotoğraf yaratımı öncesinde zihinde estetik ve grafik yönleriyle 
güçlü fotoğrafı canlandırabilmek adına gerekli bir yaklaşımdır. 
Bu nedenle de İsa Çelik, fotoğraf oluşumu sürecindeki eylemi 
“çekmek” yerine “yapmak” olarak nitelendirmeyi tercih eder. İsa 
Çelik’le bu konuları irdelediğinizde, çekim öncesi hazırlıkları ve 
çekim sürecinde verdiği emeği net olarak zihninizde canlandır-
manızı sağlayacak çok ciddi bir birikimi, güçlü hafızası ve usta 
anlatı diliyle size aktarır.

Kendisini tanıdığım ilk dönemden beri beynimde oluşan 
genel ifade ile “sanatçı kimliği”, fotoğrafçı kimliğinin üstün-
dedir. Bu nedenle onu tanımak isteyenler grafik çalışmalarına, 
illüstrasyonlarına, seramik ve ahşap heykellerine, hikâye kitap-
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larına ve resimlerine de göz atmalıdırlar. Saha bu kadar geniş 
ve birikim de bu denli fazla olunca bir sanatçıyı değerlendirmek 
için kısa bir yazı yeterli olamıyor…

Fotoğrafı kendi çabaları ile öğrenen İsa Çelik için Kızılay 
Güven Park’taki heykeller ilk çalışma konularını oluşturmuştur. 
Siyah ve beyazın üzerinden detay almayı, kompozisyon yapmayı 
deneme yanılma süreçleri ile öğrenir [2]. 

Sanat hayatının erken döneminde, İsa Çelik’in hayata ve 
fotoğraflarına dair ipuçlarını edinebileceğimiz bir bilgi Milliyet 
Sanat’ın 1973 sayısında yer alır[4]. İsa Çelik o yıl “İnsan” adlı 
ilk fotoğraf sergisini de açmıştır. Neden insan konusuna yö-
neldiğini şu şekilde aktarır [4] .“Konum, tutkum ve yaşantımın 
en büyük nedeni insan sevgisidir. Ama öyle büyük şehrin geniş 
omuzlu, iyi giyimli büyük insanları değil, köyünden buralara 
kadar gelmiş, güçsüz ama aciz olmayan insanlarını kapsıyor 
fotoğraflarım.” 

Güncel sergilerinde eski eserlerini sunmaktan pek haz alma-
yan İsa Çelik, özellikle yeni çalışmalar üretmeye devam ederek 
“güncel” işlerini ortaya koymaya özen gösterir. Bu durumu en 
son geldiği noktayı görmek istemesi ve geçmişte takılıp kalma-
dan, hep ileriye dönük çalışmalar yapmayı sürdürmenin gerekli-
liği ile açıklar. 

İsa Çelik, fotoğrafta “anlamlı an-ı” yakalamanın öneminden 
söz ederken “bir öncesi ve bir sonrası olmayan bir andır” der. 
Fotoğraf işte o özel anda en yüksek anlatım diline sahip olur ve 
o anda deklanşöre basmak gerekir. Portre fotoğrafını ise “insa-
nın içinin, yüzüne yansıması” olarak değerlendirir. 

Fotoğrafçının mutlaka başka sanat dalları ve edebiyatla da 
ilişkili olması gerektiğini savunan İsa Çelik, 1997 yılında ya-
yımlanan bir gazetede [1], fotoğrafa başlamak isteyenlere ne 
tavsiye ettiği sorulunca şöyle ifade eder: “Fotoğraf yalınkat bir 
şey değildir. Mutlaka donanımlı olmanız gerekiyor. Yüreğiniz ve 
beyniniz donanımlı olmalı. İyi bir şiir okuru olmalısınız, dünya-
da neler olup bittiğini de bilmeniz lazım, grafik bilginizin olması 
lazım. Görmek öğrenilebilir…”  
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Orhan Kemal’den Orhan Veli’ye, Oktay Akbal’den Melih 
Cevdet Anday’a kadar Türkiye’nin neredeyse birçok önemli 
yazarlarının portresini çekmiş olan İsa Çelik, sanat ve kültür 
insanları portrelerine yönelişini de şu şekilde açıklıyor [1] : “He-
pimizin gelişmesinde sanat, kültür ve bilim insanlarının büyük 
katkısı var; sanat fotoğrafçılığı dışında sanat ve kültür insanla-
rının portrelerine yönelmiş olmam bir çeşit vefa borcu.”

Kendisine fotoğraf dışında neden diğer bazı sanat dallarına da 
yakın durduğuyla ilgili bir soru yöneltildiğinde şöyle ifade eder 
[3]:

“Bir kere bizim beslenme kaynaklarımız onlar, bilim-kül-
tür-sanat  eserleri… Ne diyor düşünür? “Ne yersen o’sun”, 
Hint atasözü. Şimdi senin bahçende güller, şebboylar varsa, sen 
insanlara güller, şebboylar verebilirsin. Papatyalar, nergisler 
varsa, papatya, nergis. Senin bahçende bizim oraların deyişiyle 
çaltı dikeni çıkmaz…”

“Şimdi ne yaparsan yap, yaptığın ne olursa olsun düşüncem 
şu: En iyiyi yapmak değil, hep iyinin peşinde olmak gerekiyor” 
diyen İsa Çelik[3], kişinin başkalarını değil kendisini geçmeye 
çalışmasını öğütler. “Fotoğrafın bir mektubu olmalıdır” der. Bu 
sözü kendinden ilk işitenler ne olduğunu anlayamayabilir. Gelin 
İsa Çelik’e kulak verelim[3]:

“Söyledim ya ben kendimi hep bir anlatıcı hissederim. Fo-
toğraf çekerken de bir mektubu varsa benim için fotoğraftır. Bir 
derdi varsa o fotoğrafın, fotoğraftır. Bir tasası varsa, tasarım ise 
fotoğraftır. Tasarım olmayan hiçbir sanatsal eylemi doğru bul-
muyorum. Bu ister grafik, ister heykel, ister yazı, ister şiir. Şiir 
en iyi, en güzel sanattır. Ama içinde şiir varsa şiirdir. Heykel, 
ama heykel olma nosyonunu kazandıysa heykeldir o. Fotoğraf 
da öyle, roman da öyle”. 

İsa Çelik insan ağırlıklı fotoğraflar üretmiştir. Ancak, do-
ğa-insan ilişkileri de eserlerine yansır. Aşağıda üç paralel ör-
nekte ana tema güvercinlerdir. Birinci fotograf (Bkz. sf. 461/1) 
için bir inceleme yazısı ele aldım. Diğer ikisinde (Bkz. sf. 461/2, 
sf. 462/3,) destekleyici ve/veya bütünleyici yazılar bulunduğu 
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için (sonuncusu artık fotoğrafın tam anlamı ile grafik çalışmaya 
dönüşmüş halidir) metinlerimi kısa tuttum. 

İlk bakışta bir güvercin silueti, bir bacanın üzerine konmuş, 
eski bir duvarın önünde, büyük ölçüde karanlık bir fotoğraf. 
Baca tütmese de altındaki ev ve içerisindeki yaşam hakkında 
ipucu veren bir nesne veya form. Eski ve boş duvar ise sokağa 
ait, diğer evlere veya mevcut evin sınırlılığına ait alan yaratıyor. 
Adeta bu evin sınırı bu karanlık bölgedir der. Ortamı aydınlatan 
tek noktadan gelen bir ışık. Sanki başka bir evin penceresinden 
veya sokaktaki ufak bir açıklıktan geçerek duvara doğru süzül-
müş. Bu ışık olmasa ortamda siluetten veya güvercinden söz 
etmek pek mümkün olmayacak… Silueti oluşturan şey aslında 
bu dar alandaki portakal renkli ışık. Aydınlık ve karanlık, beton 
ve kuş, canlı ve cansız, gizem ve berraklık, karamsarlık ve umut, 
tutsaklık ve özgürlük gibi zıtlıklar üzerine kurulu, büyüsel ve 
şiirsel bir fotoğraf.

İncelediğimiz alt yazısı bulunmayan tekil bir görseldir. Bu 
fotoğrafta tek tek göstergeleri ve göstergeler arasındaki ilişkileri 
inceleyerek bir metin oluşturmak gerekir. Güvercin barışı ve 
özgürlüğü sembolize eden bir canlıdır. Ancak bu fotoğrafı ince-
lerken güvercinin yerine ister istemez kendinizi koyuyorsunuz. 
Fotoğraf genel yapı itibariyle bunu başarabilen bir etki gücüne 
sahip. İşte o güvercinin yerine geçtiğiniz anda da çözülmeye 
başlıyor her şey… 

Fotoğraftaki güvercin bireyi, baca ve altındaki ev yaşadığı 
alanların tümünü ve yaşam mücadelesini, duvar sınırlılıklarını 
ve şehrin yapay/soğuk atmosferini, karanlık ve gölgeler bilin-
mezlikleri ve belirsizlikleri ile beraber hayata duyulan korkuyu 
ve bu korkunun yarattığı sınırlanmışlık hissini sunuyor. Güver-
cinin siluet yapısı şehir insanını, çaresizliği veya sadece yalnız-
lığı; dar alandan duvara vuran ışık ise hayatın içindeki umudu, 
manayı, doğruyu, özgürlüğe açılan pencereyi ve hayatın kaynağı 
olan güneşi sembolize ediyor olabilir. 

Peki bu güvercinin silueti ve duvardaki ışık ya sadece izleyi-
cinin beyninde oluşan ve kendince gerçek diye ifade ettiği şey-
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den ibaretse? Yani Platon’un mağara alegorisinde sözünü ettiği 
gibi biz hakikate değil sadece onun yansımasına bakıyorsak? O 
halde fotoğraf yalnızca içinde barındırdıklarının göstergeler ve 
mana ilişkileri bakımından incelenmesi ile sınırlı olmamalı. Bu 
sınırların aşıldığı noktada bizim de tıpkı o güvercin gibi -her ne 
kadar risk barındırsa da veya biz öyle düşünsek de- o daracık 
ışığın süzüldüğü alandan dışarıya kanat açmamız gereklidir. 
Hakikate ve özgürlüğe ancak bu şekilde ulaşabiliriz. 

Bu fotoğraf özelinde ve çekenin İsa Çelik olduğunu bilme-
mizden hareketle ek bir yorum olarak şunu paylaşmak isterim 
(benim düşüncemdir, sanatçıyı bağlamaz): Işığın geldiği kayna-
ğa kanat açtığımızda ulaşacağımız yer İsa Çelik’in zihnidir. Ka-
ranlık çevresini kuşatmış dahi olsa, o kendi oluşturduğu ve aynı 
zamanda kendini oluşturan ışığı işaret etmektedir. Özgürlüğe ve 
hakikate ulaşmada korkusuzca -tek başına kalsa dahi- direnişini 
betimlemektedir adeta. 

Hırant Dink için yaptığı bu çalışmada fotoğrafla metnin 
gücünden ortaklaşa faydalanır. Metinler sıradan karakterlere ve 
ölçülere sahip değildir. En az fotoğraf kadar güçlü bir etkiye 
sahiptir. Genel görüntü itibariyle, grafik sanatı ile kuşatılmış, 
metni de içeren bir çalışma diyebiliriz. Fotoğrafta yine bir gü-
vercin karşımıza çıkar. Bu sefer tek başına bir yükseltide boynu 
bükük konmuş vaziyettedir. Artalandaki kızıl bulutlar, silueti 
destekler ve mavi gökyüzü ile zıtlık oluşturur. Ölümden sonra-
sını tasvir eden bulut da adeta boynunu bükmüş güvercinle aynı 
forma sahiptir…

Bu çalışmada fotoğraf, grafik dediğimiz sanat alanına destek 
olmak için kullanılmış. Yine bir ters ışık ve yine siluetler. Ancak 
bu defa iki güvercin var - tam da “S” harfinin göbeğinde. Metin-
de yer alan mesaj, S’nin içindeki dar açıklıkta duran ve birbirine 
yaklaşmış iki güvercinle destekleniyor. 

Güvercin teması üç farklı çalışmada farklı biçimlerde, fakat 
daima ustalıkla kullanılmıştır. Birçok çalışma arasından bunları 
çekip çıkartma nedenim ise İsa Çelik’in sanatçı kişiliğini ve aynı 
temel maddeyi farklı yoğuruşundaki ustalığı aktarmak içindi. 
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Zira ciddi bir birikime sahip böyle büyük bir sanatçı ne birkaç 
sayfa yazı ile ne de kısa anlatımlarla ele alınamaz. Umarım ki 
eğitim verdiği yeni kuşaklar onun sunduğu muazzam birikim-
den yeterince yararlanırlar. Zira sanata uzun yıllarını ve emeği-
ni harcamış olan İsa Çelik, kendi ifadesi ile bir de bunu “Ateş 
Üstünde” ilerleyerek gerçekleştirmektedir. Böyle bir birikimi de 
yeni kuşakların baş üstünde taşıması gerekmektedir. Temenni 
ediyorum ki daha uzun yıllar ışığını yaymaya ve karanlığı aydın-
latmaya devam edecektir.
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Dostlarının  Gözünden 
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Ne  Çok  İnsan, İsa Çelik  

İlhan Gülek
 

  Bazıları insan bile değilken, bazıları insanımsı, bazıları 
insan, bazıları da ‘çok insandır’ şu âlemde.

 İsa Abi, çok insandır. İnsancıllığının çok yönlülüğünden, 
kültür zenginliğinden, ağzından bal damlamasından, sevgisin-
den, hoşgörüsünden bahsetmiyorum sadece “çok insan” derken.

O birden çok insandır. Bir grup insandır yani. Kitledir tek 
başına.

 Onlarca insanın yapabileceğini yapar hiç yorulmadan, yük-
sünmeden. Bir fotoğrafçı, bir grafiker, bir ressam, bir tasarımcı, 
bir öykücü, bir koleksiyoncu, bir öğretmen, bir yoldaş... Bir, bir, 
bir. Yani çok insandır İsa Çelik. 

Nar gibi, ağır buğday başağı gibidir.
“Dalda gördüm bir tane, açtım baktım bin tanedir İsa Abi.
Çok da insandır bu arada. Onu da unutmam, unutamam. Ne 

zaman, neye sıkışsa başım, danıştığım, akıl, fikir, destek aldı-
ğım ağabeyimdir. Aksidir, titizdir ama profesyonelliğindendir o 
da. Benim aceleme, çabuklanmama kızar bazen içinden, bazen 
dışından, ama kırmaz. Bir insan da benim için oluverir, çoğalır 
biraz daha.

Çok oldun İsa Abi, nice çoklara.
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Bir Taşla…

A.Kamil Özus

Bence, bir sanatçı, yapıt ya da yapıtlarıyla devrimci olmalı.
Yapıt ya formuyla ya da içerdiği mesajla bir şeylere dokun-

malı, vurmalı ve belki de kırmalı.
Hiç kolay değil…
Kendinizi geliştireceksiniz, toplumla bağınızı sıcak tutacak-

sınız, artıracaksınız, yaşadığınız sosyolojiyi takip edeceksiniz, 
belki biraz asi olacaksınız, yaratıcı olacaksınız.

Ben sanatsal eylem içinde olandan bahsetmiyorum.
Sanatın tam da içine, bütün kökleri ile girmiş birinden söz 

ediyorum.
Zor iş…
Üretken olmak; Nicelikten öte, niteliğin önemli olduğu bir 

üretimden ve vücudunuz yaşlansa bile genç kalmayı başaran bir 
düşüncenin devamı olan bir üretimden bahsediyorum.

Aynı taşlarla uzun bir duvar yapmaktansa, bir taşla dünyalar 
yaratmak...

Dostum İSA ÇELİK tam da böyle bir sanatçı…
Üstelik, ülkemizde fotografın gelişme sürecinin ilklerinden 

ve ustalarından biri olması yanında, sayısız ve de her zaman 
güncel illüstrasyonları, öykü kitapları, koleksiyonerliği ve uzun 
bir geçmişe uzanan kitap kapakları tasarımı (Yaşar Kemal, Aziz 
Nesin ve niceleri) ile ülkemizin önemli bir sanat ve kültür insa-
nı.

30 yıllık kadim dostuma saygılar.
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İmbik İmbik…

Aclan Uraz

Sade ve çok dolu mütevazı bir sanatçının sade bir fotografçı-
dan bir istemiydi bu yazı.

Bu sade gönüllü adam yani İsa Çelik, kalemini olağan dışı 
kullanan bir kaligraf, sinemaya emek vermiş bir kişi, fotografın 
adının ilham kaynağı önemli bir grafiker ve okuduğumuz binler-
ce kitap ve benzeri işlerin illüstratörüdür... 

Anadolu medeniyetleri konusunda ise bilgeliği de cabasıdır 
sanırım.

Zordur bu ülkede sanatçı olmak. 
Ya da çok kolay!
Ve tüm bu birikimleriyle İsa Çelik’i yazmak. 
İmbik imbik damıttığı farklı gibi gözüken ama birbirine çok 

yakın ve yatkın dalları bir araya toplayarak keyifli bir tat yarat-
mak.

Deyim yerindeyse tadından yenmeyen, yanında yatılası bir       
karışım ve de kıvam.         

Zordur bu ülkede sanatçı olmak, ya da çok kolay.
İki, uç şarkı okuyan ya da güncel birkaç is yapan yazar, fo-

tografcı... 
Elini sallasan sanatçıya çarparsınız çok kez.
Fotograf sanatçısı diye kartvizit bastıranlar görmüşümdür çok 

kere... 
Kişi kendine sanatçı diyebilir mi diye de kendime sormuşum-

dur çok kez...
 Bu ülke pek ama pek çok kompleksli insanlar ülkesidir... 
Her konuda ve “her alanda” ego denilen olgu da yanlış anla-

şılır bu ülkede.
Ve bu kişi birilerinin kendisine “fotograf sanatçısı” dediği 

yerde işleriyle bas bas bağıran ama    suskun kalabilen Isa Çe-
lik’tir...

…
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Farklı teknik ve denemeleriyle de fotografın sananatsalının 
peşinde olmuştur hep.

İsa Çelik fotografları olmasaydı biz pek çok yazarımızın, oza-
nımızın, yerel müzik ustalarımızın yüzlerini bilemezdik… 

O değerlerimiz İsa Çelik portreleriyle yaşadı, yaşıyor.
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Alçak Gönüllülüğün Zarifliği …  

Adnan Sala

Yine kısa bir ara deyip İstanbul’a gittim. 
İsa abi ile buluşup, Yedikule safa’ da kafayı çekmeye gide-

cektik.
İsa Abi beni erkenden arayıp annemin fotograflarını çekmek 

istediğini söyledi. Çok sevinmiştim. Taksi ile önce annemin evi-
ne gittik. Zili çalıp içeriye girdik. Anneme heyecanla, anne, İsa 
abi senin fotografını çekecek” dediğimde, annem telâşla ve bana 
kızarak içeriye girip saçına başına çeki düzen verdi.

İsa abi yaklaşık bir buçuk saatlik bir uğraş ile annemin fo-
tografını çekti. (Bu arada her şey kendiliğinden gelişti. Annem 
mermer sehpanın üzerine koyduğumuz iki yastığın üzerine çıka-
rak zor ve uğraştırıcı bir çekim yaptık. Ben oda ışığının gücünü 
hafifletmek için yatak çarşafından şemsiye yaptım)

 Ertesi gün İsa abi aradı ve annemin fotograflarının hazır 
olduğunu söyledi- heyecanla gidip onları aldım.Eve gelip, an-
nemle birlikte bilgisayarda baktık. Annem, fotografa uzun uzun 
baktıktan sonra söyle dedi: “Kusura bakma oğlum, senin İsa 
abin zarif ve iyi bir insan, ama kötü fotograf çekiyor.’’ Neden 
diye sorduğumda; bana kızarak “bir kere fotografta rötuş de-
nilen bir şey var. Yüzüm ve boynumdaki bütün kırışıklıkları da 
çekmiş!” diye serzenişte bulundu.

İsa Çelik sokakları iyi bilir ve çabuk ilişki kurar insanlarla. 
Ve ben onunla sokaklarda tanıştım.

Entelektüel insanlarda olan yücelik, onda alçak gönüllüğün 
zarifliği ile buluşur.
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İsa Çelik Ve “İnsan”
Ya Da Hayatın Üstüne  Düşen Görüntüler…

“Ben yalnızlığı / Gökte uçar gördüm, 
Ben yalnızlığı / Gelir geçer gördüm.”

Alaettin Bahçekapılı

Kız kardeşim, ortağı olduğu kablo fabrikasının ürünlerini 
tanıtmak için fotografları kime çektirmesi gerektiğini sordu-
ğunda, hiç duraksamaksızın İsa Çelik’in adını verdim. “Ağabey, 
bildiğim kadarıyla, İsa Çelik, sanatçıların portrelerini çekmek-
le ünlenmiş… Bir kabloyu ön plana çıkaracak fotografı nasıl 
çekebilir?” diye itiraz edince, şöyle dedim: “Siz sonuç olarak 
görüntüyü, ışığı taşıyan bir aracı, bir kabloyu üretiyorsunuz; 
İsa, bildiğim kadarıyla, bir insanın yüzündeki ışıktan binlerce 
birbirine benzemeyen fotograf çıkarır/çıkarıyor… Bu yetisini 
neden bir ışık aktarıcısında göstermesin!”

Kardeşim, mühendis. Elle tutulur gerçekten yola çıkıyor; 
duygusallığa yer yok kararlarında… Bu nedenle soruyor: “Peki, 
İsa Bey’le konuşurken, çalışma ortamını hazırlarken, nasıl dav-
ranmalıyız?”

Yanıtım, sezgiye dayalı: “Kendini, sanatını, sanat ve dünya 
görüşünü anlatacaktır. Kendini bu topraklarda olduğu kadar, 
dünyada da konumlandıracaktır… Dinlerken yüzünden gözleri-
nizi ayırmayın, dinlerken kalabalık olun… Dikkat kesilin. Çalış-
maya başlayacakken, ne istediğinizi net olarak söyleyin; ancak 
çıkacak sonucu kabul etmeye de hazırlıklı olun; çünkü sonuç 
sanatsal olacaktır, sanatsal olan sanatçının beynini, kalbini yan-
sıtır. Çalışırken, bırakın, müdahale etmeyin, yalnızlığı yaşasın. 
Sanatçı, yalnız başına doğuran ve çocuğunun göbek bağını da 
kendisi kesen kişidir.” 

“Tıpkı bir başına doğum yapan Anadolu kadınları gibi…”
“Evet, ama, İsa’nın ayaklarını sağlam bastığı ve kültürü-

nü, uygarlığını kalıcılaştırmaya, günümüze taşımaya çalıştığı 
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Anadolu’daki bu olgu çaresizlikten… İsa’nın fotograf çekiminde 
‘yalnız başına doğuran ve çocuğunun göbek bağını da kendisi 
kesen kişi’ oluşu, çaresizlikten değil, çare gösterme yetisin-
den…”

“Yani, İsa Bey’le konuşurken bütün fabrika personeli yanında 
olsun, sözlerini dinle, tartış; ama çalışırken yalnız bırak, yalnız-
ca fotograf makinesine bak, çıkacak sonuç en iyisidir, en sanat-
salıdır, kısaca ‘çare’dir.”

“Evet, öyle diyorum; ancak ‘iyi, en iyinin düşmanıdır’ da 
diyorum.” 

“Anladım. Keyifli bir çalışma olacak, ağabey sen ‘seziyorum’ 
dememi istersin, ama ben ‘görüyorum’.”

Kardeşimin yaptırdığı işten “memnun kalıp kalmadığını” asla 
sormadım, böyle bir şeyi İsa için, sezgisel de olsa, verdiğim ka-
rarın sorgulanması açısından tercih etmedim bir, bir de sonuçtan 
“emin olmama” bağladım. 

Yıllar geçti aradan… Nâzım Hikmet’in ölümünün 50. yılı 
dolayısıyla projelendirdiğim ve gerçekleştirdiğim Nâzım ‘Sen 
Gittin Gideli’ kitabını ve etkinliklerini, 30. ölüm yıldönümünde 
Ruhi Su için yapmayı düşündüğümde, ilk, İsa Çelik’in kapısını 
çaldım. “Teyze, amca bir imza -pardon- fotograf ver” diyerek… 
Beyoğlu’nun, İstiklal Caddesi’nin Haliç yönündeki girişinde, 
Tünel’in oralarda kalabalık sokaklardan birinde, eski İstanbul 
apartmanlarının loşluğunu, rutubetini, ahşap kalın yüksek kapı-
larını, inip çıkmaktan mermeri aşınmış merdivenlerini barındı-
ran ev-bürosuna girdiğimde şaşırdım aslında. Ben, İsa’yı yıllar 
yılı kalabalıklar içinde, beyaz ve uzun sakallarıyla bir başına, 
yalnız ve hüzünlü, düşünceli ve az biraz güleç gördüğümden; 
sanatını en iyi biçimde gerçekleştirmenin üstünlük duygusunu 
ve en çok da yalnızlık olgusunu yaşar sandım… Öyle değilmiş. 
Ev-bürosunun Anadolu’nun ve İstanbul’un kapı tokmaklarından 
kocaman demir kilitlere, en eski fotograf makinelerinden, gün-
lük yaşamda kullanılıp atılan küçüklü büyüklü eşyaya, sinema, 
tiyatro, edebiyat dünyasının görülüp, okunup geçilen belgelerine 
barınak oluşturduğunu görünce anladım, İsa’nın neçe kalabalık 
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olduğunu…  Hele, Ruhi Su’nun hem siyah beyaz, hem renkli en 
güzel fotograflarını Ruhi Su ‘Sen Gittin Gideli’ kitabında kulla-
nılmak üzere verirken, “bunların değerini nasıl öderiz” sorumu 
duymazlıktan gelip söylediği şu sözler bir “manifesto” gibiydi: 
“Biz,  Pir Sultan Abdalların, Yunus Emrelerin, Nâzım Hikmetle-
rin, Ruhi Suların, Yaşar Kemallerin, Fazıl Hüsnü Dağlarcaların 
ve bu topraklardan gelip geçen nicelerinin sürdürücüsüyüz, 
evlatlarıyız, oğulları kızlarıyız, bu dünyada iz bırakan Homeros-
ların, Jack Landonların, Dostoyevskilerin yüzü suyu hürmetine 
bugünlere geldik ve yarınlara gideceğiz. Ben kendimi, onların 
oğlu gibi duyumsuyorum; benim babam, evet beni Mersin’in 
Gülnar ilçesinden 1944’te dünyaya ışınladı… Ve bütün dünya 
değerlerinin döllediği bir uygarlık ortamında yeniden biçim-
lendim, yaratıldım, yeniden doğdum. Bugün, bilim, kültür ve 
sanatta bütün bu saydığım ve binlere ulaştırabileceğim başka 
değerlerin açtığı yolda yürümekteyiz, ilerlemekteyiz. Bu bayrak 
yarışını daha ileriye, daha güzele, daha aydınlığa götürmek 
görevimizdir. Bu değerlerin duyduğu heyecanı, yaktığı ateşi, 
yaşadığı macerayı geleceğe taşımakta bizim de bir sözümüzle, 
emeğimizle, fotografımızla katkımız varsa, ne mutlu bize. Bize 
düşen, bu yoldaki emekleri alkışlamaktır.”

 Yarım ağız söylediğime, söyleyeceğime bin pişman olarak 
aldığım fotograflarla ev-bürosundan çıkarken, şöyle düşün-
müştüm: “İsa Çelik, bir hikâyeci, bir grafiker, bir sanatçı, iyi 
bilen, iyi tanıyan çevresinin nitelemesiyle ‘insanoğlu destanının 
çağdaş bir anlatıcısı’ olarak, yaşamı boyunca duruşunu olum-
lamadığı hiçbir şeye fotograf makinesini doğrultmadığına ya da 
emeğini katmadığına göre, ilk fırsatta, ilk olanakta bir ‘emek 
ödülünü’ hak etmektedir; ne mutlu buna aracılık edeceklere ve 
bunu sağlayacaklara…” 

İsa’ya, çağımızın büyük ozanı Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın 
aramızdan ayrılışının 9. Yıl dönümünde Ataşehir Belediyesi’nin 
kolaylaştırıcılığında bir dizi etkinlik planlarken, “Dağlarca 
Fotografları Sergisi” açma önerisini götürdüm… “Zor olacak 
ama, yaparım” dediğinde, “zor”luğun nereden kaynaklandığı-
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nı bilmiyordum; oysa “zor”luk taranabilmiş olan 900 fotograf 
arasından seçme yapmaktaydı. Sergiye getirdiği 36 yapıtta, Fazıl 
Hüsnü’yü nasıl bütün boyutlarıyla, psikolojik, toplumsal özellik-
leriyle yansıttığını gördüm; bir kez daha hayran oldum bakışına, 
objektifine. Dağlarca’yı yakından tanıyanlar, onun kalabalık bir 
kentte, kalabalıklar arasında ‘tek başına’ ve ‘kendine dönük’ 
yaşadığını bilir: İsa’nın fotograflarında yalnızca Dağlarca var, 
hele birinde, yuvarlak bir mermer masanın başında oturuyor 
Dağlarca, elinde bir kitap, kendi yapıtlarından biri ve masanın 
çevresinde üç boş, beyaz sandalye… Masanın üstünde Dağlar-
ca’nın siyah şapkası, yanında üç adet metalden sofra malzemesi; 
tuzluk, biberlik, vb. Bence ‘yalnızlığın’ resmi…

 İngiliz düşünür Bacon bir denemesinde “büyük kentlerdeki 
yalnızlık” üstüne şunları yazar:

   “İnsanlar yalnızlığın gerçekte ne olduğunu, nereye vara-
bileceğini pek kavrayamazlar; çünkü sevginin olmadığı yerde 
kalabalık insanı yalnızlıktan kurtarmaz. Bir Roma atasözünde 
‘büyük kent, büyük yalnızlık’ denir. Doğrudur. Çünkü büyük bir 
kentte tanıdıklar dağınıktır çoğunlukla, küçük yerlerdeki yakın 
komşuluktan doğan sıkı ilişkiler büyük kentlerde kurulamaz. 
Daha da ileri giderek, pek yerinde bir yargıyla gerçekte en acı 
yalnızlığın canda arkadaşlardan yoksunluk olduğunu, böyle bir 
durumda insanın dünyasının ıssız bir çöle döneceğini söyleyebi-
liriz.”

 İsa, aslında tam da bunu anlatıyor fotograflarında.
 İsa’ya sorulduğunda şöyle diyecektir; “Aslında ben kendimi 

bir anlatıcı olarak nitelendiririm. Ben ister yazı ister fotograf, 
ister grafik olsun, ortaya koyduğum yapıtta bir anlatıcıyım… 
Sanatsal eylem olarak kendimi çağdaş bir anlatıcı olarak du-
yumsarım. Bence, fotografı alalım, görüntüyü herhangi bir 
nesnenin değil, hayatın üstüne düşürebiliyorsan o işte sanattır. 
Bizim senaristlere, yönetmenlere, aktör ve aktrislere ‘hadi gelin 
şurada deve güreşi var, ya da Arguvan’da türkü festivali var, 
gidelim’ dediğimde, ‘ya ben ne yapacağım deve güreşini, neyle-
yim türküyü’ diyenler çok oluyor. Bilmiyorlar ki, o anda, hayatın 
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kendisini kaçırmışlar.”
 İsa’ya sorulduğunda, “hayatın üstüne düşürülen görüntü 

”nün ne menem bir şey olduğunu, anlatacaktır: “1978. Milliyet 
Yayınları’nda Bodrum Emniyet Müdürünün yazdığı Kopo adlı 
romanı birinci olmuştu.’’ Romana kapak yapacağım. Roman 
tek nüsha. O zamanlar fotokopi gibi şeyler nanay. Akşam 
karanlığında çalıştığım matbaaya doğru yürüyorum. Belediye 
gündüzden yolun ortasına bir çukur açmış, toprağı yana yığmış, 
karanlıkta görülmüyor. Ben, her gün geçtiğim, bildiğim yolda 
emin adımlarla yürürken kendimi bir buçuk iki metrelik çukurun 
içine düştüm. Fena halde belimi vurdum. Sesim çıkmıyor. Ba-
ğıramıyorum. Elimde tek nüsha bir kitap. Koruma içgüdüsüyle 
elimi yukarı kaldırmışım, Kopo battığım çamur ve lâğım suyu-
nun ortasında bayrak gibi dalgalanıyor… Etraftan gelen birileri 
sayesinde zor belâ çukurdan çıktım. Kitabın kapağında, havaya 
kalkmış bir elde bir tüfek çizdim, içinde bir gelincikle… ‘Haya-
tın üstüne düşen’ bir görüntü”

 İsa, fotoğraf makinesiyle 14 yaşında tanıştığını söyler. Yani 
1958 yılında. Demek ki, 60 yıldır “hayatın üstüne görüntü” 
düşürüyor İsa Çelik. Bir ‘Ömür Boyu Bilim, Kültür ve Sanata 
Emek Ödülü’nü hak etmiştir. O nedenle İsa Çelik’in doğum 
günü olan 19 Mart 2018’de ilçeyi bir “kültür merkezi” durumuna 
getirme gayretindeki Ataşehir Belediyesi’nin kolaylaştırıcılığın-
da böylesine bir görevi yerine getirmeye çalışacağız… 

Ayrıca, 20 Mart 2018’de Adana’da, alacağı ‘Çukurova Sanat 
Ödülü 2018: İsa Çelik’ ödülünden de büyük mutluluk duyuyo-
rum.  

 Büyük mutluluk duyuyorum İsa’nın varlığından, dostluğun-
dan… Kalabalıklar içinde yalnızlığımızı gideren bir dayanak 
olarak görüyorum İsa’yı ve Cahit Külebi’nin dizelerini yineliyo-
rum: “Ben yalnızlığı/ Gökte uçar gördüm/ Ben yalnızlığı/ Garip 
naçar gördüm / Ben yalnızlığı /Gelir geçer gördüm.”
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Kuşlar Çırpınır Babamın Yüreğinde…

Aslı Alemdar

Babamı anlatmanın bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiş-
tim. 

Bir babayla kızının sevgisi nasıl anlatılır halâ bilmiyorum. 
Birçok anım var babamla...   Küçücüktüm daha  okula bile git-
mezken fotograf çekmeye giderdik birlikte. O zamanlar Anka-
ra’daydık, hayvanat bahçesinde piknik yapardık, ne de güzeldi... 

Dağa, taşa tırmanır, dolaşır bakar, inceler, kayalıklardaki kak-
tüslerin meyvelerini toplardık. Babam yanındaki küçük çakısını 
çıkartıp tüm titizliği ve ustalığıyla meyveleri doğrardı.

Sonra resimlediği kitapları ve kitap kapaklarını anımsıyorum 
yanına oturur izlerdim ne kadar da güzel resimlerdi... Beğenip 
beğenmediğimi mutlaka sorardı. Bazen güzel olmamış derdim 
gülümser ve eleştirimi dikkate alır söylediğim gibi değiştirirdi.

İlkokuldayken akşamları ödevlerim bitmek bilmezdi. Öğ-
retmen geç yatmayın dedi diye ağlamaya başlardım babam hiç 
kıyamaz gelir, sen yat güzel güzel uyu derdi. Sabah olduğunda 
haritalarım çizilmiş kalemlerim açılmış boy sırasına göre yan 
yana düzgünce dizilmiş bulurdum. 

Her 23 Nisan günü en önde karşımda hep babamı görürdüm 
fotograf makinesiyle okulun bahçesinde, duvarın üstünde, bando 
takımının arkasında, her baktığım yerde görürdüm, çok mutlu 
olurdum...  

Çocukluğunu, Gülnar’ı, kış olduğunda buz tutan kapı kolları-
nı, dağ kekiklerini, bin bir renkte çiçekleri, insanları dinlemeye 
bayılırdım.

Büyümüşüm, bunu şimdilerde kızlarımın dedelerine olan 
hayranlıklarından anlıyorum. Ben de onlar gibi babamın o bayıl-
dığım yazılarından, öykülerine, masallarından, anılarına, fikirle-
rinden zekâsına halâ şaşırır kalırım.

Hayatta dik durmayı, güçlü olmayı, yaptığı her ne ise, onu 
ciddiye almayı ve en iyisini yapmaya çalışmayı, ilkelerinden 
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asla ödün vermemeyi, hakkı olmayan hiçbir şeyi kabul etmeme-
yi, doğruluğu, güvenilir olmayı, emeğe saygıyı, insan olabilme-
nin tanımını hiç anlatmadı bana babam! ONU GÖREREK ÖĞ-
RENDİM tüm bunların nasıl olması gerektiğini. İnsana, doğaya, 
kuşa, kediye, dikene, ağaca doğru bakabilmeyi...  

Durmadan kuşlar çırpınır babamın yüreğinde, minnacık tatar 
gözlerinde şiirini, sevgisini, hüznünü görürsünüz. 

Canım babam, tanıdığım en doğru insan, KEŞKE SONSUZ 
OLSAYDI GÜNLERİMİZ...
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Üçüncü Cilt ’in Gözünden İsa Çelik

Aysın Turpoğlu Çelik

Beni hep üçüncü cilt olarak tanıştırmıştır eşine, dostuna, ah-
baplarına. Çocuk sahibi olduğu kadınlardan üçüncüsü olduğum 
için.

Onunla tam 27 yıl önce tanıştım. İyi ki tanışmışım. Başta oğ-
lum olmak üzere ne kadar büyük zenginlikler kattı yaşamıma. 18 
yıl aynı yastığa baş koydum, çok büyük sevinç ve mutluluklar, 
acı ve kederler yaşadım. Zordu onunla yaşamı bölüşmek ama 
çok şey öğrendim ondan, dünya görüşüm ve değerler sistemim-
de köklü değişimler oldu onun sayesinde. Ne kadar şanslıyım.

İnsan yaşamı için hiç de kısa sayılamayacak evliliğimiz sü-
resince hep çok şaşırttı, imrendirdi hatta itiraf etmem gerekirse 
kıskandırdı beni. O çok farklı, şahin gibi keskin bakışıyla, ortada 
insan yokken bile insanı gören ve gösteren sanat yapıtlarıyla, 
yaratıcılığıyla. Örnekse; Baranım daha 2-3 yaşlarındaydı, pek 
severdik ailece Belgrad ormanlarına gitmeyi, özellikle de Baran. 
Oğluna, ahşaptan küçük bir balık yontmuş, iple küçük bir sopa-
nın ucuna bağlamış, doğal olarak çok sevindirmişti onu. Yine bir 
gün Belgrat ormanlarındaydık, biz Baran’la “macera” yaşıyor, 
o fotograf çekiyordu. Peşine düştüğü görüntünün ışığı kaçma-
dan avlayabilmek için koşar adım geçti yanımızdan, boynunda 
makinesi, omzuna vurduğu tripotu ve ağır fotograf çantasıyla; 
geçerken de seslendi “mantarları gördün mü?” diye. Bakındım 
etrafıma güzel mantarlar görmek umuduyla ama nafile. Tek bir 
mantar bile göremedim, yine eğleniyor benimle diye düşünür-
ken o çoktan işini bitirmiş, şansı yaver gitmiş, umduğundan çok 
daha iyi bir avdan dönen mutlu ve muzaffer yüz ifadesiyle geri 
döndü. 

Ben ise hala güzel mantar arayan ama bir türlü bulamayan, 
bulamamış olmanın düş kırıklığıyla çıkışmıştım “göster Allah 
aşkına şu mantarları” diye. Gösterdi gerçekten, En iricesi yeşil 
mercimek büyüklüğünde yüzlerce mantar fışkırmıştı bir avuç 
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topraktan, yüzlercesi birbirinin üzerinden, hemen hemen top-
rakla aynı renkte, sonbaharın o muhteşem gazelleri içinde ve 
olağanüstü güzellikte. O hızla geçerken bile görebiliyordu da 
ben nasıl göremiyordum, hem de özellikle görmeye çalışırken. 
Nasıl kıskandığımı anlatamam ve nasıl şaşırdığımı, bir insanın 
böyle keskin bir bakış sahibi olmasına.

Onu bizlerden ayıran budur işte, görünemeyenlerin ardında-
kileri görebilmek, görmeye yetecek kadar ışık olmadığında bile 
sezgileriyle algılayabilmek.

Sen çok yaşa İsa Çelik...
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En Hakiki

Ayşe Kudret

Cevdet Kudret, İsa Çelik’in “Babam” dediği, babası gibi be-
nimsediği bir kişi. Hal böyle olunca benim de kardeşim oluyor 
elbette. Abla olarak benim ona bir yararım dokunduğu söylene-
mez ama onun bana yardımlarının haddi hesabı yoktur. Emeğini, 
bilgisini, becerisini, zamanını sakınmadan paylaşan bir “Dost” 
olmuştur her zaman. Yirmi beş yıldır sürdürdüğümüz Cevdet 
Kudret Edebiyat Ödülleri törenleri için kaç kez dia gösterileri 
hazırlamış, kitaplar, afişler, sergiler için Cevdet Kudret fotograf-
ları albümünü bize her zaman cömertçe açmış gerçek bir dosttur.

İsa Çelik deyince kafamda dönüp dolaşıp öne çıkan, bu 
“dost” tanımlaması oluyor.  Ne çok dostu vardır İsa Çelik’in! 
Sıradan dostluklar değildir bunlar, dünya görüşleri kendisininki-
ne uyan, hayattaki dik duruşlarını bozmayan, çıkarları için eğilip 
bükülmeyen kişilerin bir beraberliğidir.  En çok da sanat, kültür 
ve bilim insanlarımızla derin dostlukları vardır, çünkü  İsa Çelik, 
sanat; kültür ve bilimi hayatının eksenine oturtmuş, hayatta 
gerçek değerlerin bunlar olduğuna inanmış bir kişidir. Yaşar 
Kemal’den, Âşık Veysel’e, Ruhi Su’dan, Macit Gökberk’e, 
Cahit Arf’dan, Zühtü Müridoğlu’na, Nezihe Meriç’den, Fikret 
Otyam’a kadar saymakla bitmeyecek çok sayıda kişi vardır bu 
geniş yelpazede.

İlgi alanları çok çeşitli ve geniştir İsa Çelik’in, ama kanımca, 
bunların bel kemiğini insan oluşturur. İlk sergisine “İnsan” adını 
vermesi de bunun bir göstergesi olmalı. Fotograflarında insanı 
yakalar, onların duygularını; insanlık hallerini, öykülerini yansı-
tır. Bunu sözcüklerle değil, bir fotograf karesiyle yapar.

Sözcükler deyince İsa Çelik’in dili de çok sevdiğini, söz 
oyunlarına düşkünlüğünü, dipsiz anekdot dağarcığından öyküler 
aktarırkenki heyecanlı, esprili anlatımının tadına doyum olma-
dığını da söylemek gerek. Sözcüklerle ilişkisi edebiyata, bize 
çeşitli hayat hikâyeleri anlattığı öykü kitaplarına uzanıyor.       



71

İskele ve Varlık Yayınları’nca yayınlanan iki kitabındaki  
öykülerde hissedilen sinema  atmosferi ve fotograf lezzeti, sanat 
dallarının iç içeliğini de yansıtır.

İsa Çelik fotograf çeker, grafik, resim, heykel, seramik yapar, 
yazı yazar. Fotograf sergilerinin, grafik dizaynını yaptığı kitap 
ve plak kapaklarının sayısını sordum, kendisi de bilmiyor.  Her 
zaman bir yaratım süreci içinde olan, sürekli üreten, ender rast-
lanan çalışkan insanlardan birisidir İsa Çelik.

Kendisine, yaşama sevincini; insana ilgisini, duyarlılığını; 
doğaya merakını, çalışma şevk ve gücünü yitirmeden dostlarıyla 
birlikle uzun bir ömür diliyorum. Bir de anılarını, yaşam öykü-
sünü, dostlarıyla ilgili tanıklıklarını yazıp yayınlamasını bekli-
yorum.



72

Aynı Toprağın Kokusu Yani…

A. Aydın Doğan
   

Metalik çarpışmaları nasıl unuturum? “Pisişler”, “insanın 
insana, insanın doğaya ve insanın topluma ettiklerini” eritilmiş 
plâstik materyallerle, eritişmiş olmadık malzemeleri bir resim 
malzemesi olarak kullandığı işlerini başlı başına bir yenilik 
olarak algılıyorum. İnsan figürünün parça-bölük bir dünyanın, 
dahası insanın, insanlığın gidişine kahır eden bir duygu erimidir, 
ötesi ise İsa çelik...  

Ne var ki bu kısacık yazıda bir sanatçıyı anlatmak yeterli 
olmaz.

Asıl olan sanatçının kişiliğidir. İsa ile sanatı konuşabilmeli-
sin, yoksa dalar işine yanında sen var mısın yok musun unutur 
gider. 

Onunla Yüksek kaldırım denen Tünel’de dar Arnavut kal-
dırımında yirmi yıldan beri karşı karşıya, birbirine bakan kâgir 
binalarda acısıyla – tatlısıyla günlerimizi deviriyoruz. 

Geçmiş yıllarda Yaba Edebiyat adına onunla yaptığım kap-
samlı söyleşi olağanüstüdür. O söyleşide İsa’nın kimliği yüzü-
nüze vurur. Bu vesileyle Yaba Söyleşileri iki cilt halinde okur-
larımıza sunacağımızı bildirmiş olalım; üstelik söyleşilerin en 
uzunu İsa Çelik’e ait olmuştur. 

Dost İsa Çelik ile kolay kırgınlık yaşanmaz, bir nedenle kı-
rıldığını varsayalım: Kolay kolay kendine yapılan kötülüğü geri 
almaz. O kişiyle bir araya gelmez. Ne denir, insanoğludur, yürek 
acıyınca bir araya gelmez. İnsanoğludur, yürek acısı onarılmaya 
gelmiyor ne yazık. Sanatçıda duygu gücü çarpıcıdır çünkü. 

İsa Çelik’in böylesi güzel bir ödülle onurlandırması saygın 
bir davranıştır. Aynı toprağın kokusu, güneşin parlaklığı bir 
arada ışıması kadar güzel ne olabilir. Onurdur, aynı toprağın 
kokusu yani.  

Kutlu olsun.
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Babam İsa Çelik                                                                                                                                            
               

Baran Çelik

Babamın sanatının, benim ve sonsuz miktarda insanın üze-
rindeki etkisini anlatmak kolay iş değil, ama sanatındaki ana 
‘ton’ları görmeye başlayınca kendi yaşamımın ve sanatımın 
dayanağı olduğunu fark ediyorum. Dünyayı yorumlamakla ol-
duğu kadar kendi çıplak, haşin haliyle anlatmakla ve tanımakla 
uğraşan bir sanat; zaman zaman soğuk, sert, hırçın ve gerçeği 
seyreltmeden hayatı tanıyan bu fikir benim karakterimin ve 
hayata bakış açımın oluşumunda çok rol oynadı. Bahsettiğim bu 
gerçeklik, mantık ve bu soğuk, sert tanıma arayışı ile bakıldı-
ğında ne insanın ne de uygarlığın varamayacağı bir nokta, ya da 
kavrayamayacağı bir bilgi olmadığı açık ve kesin oluyor.

   Babamın şefkat dolu bir insan olması, dünyaya mantık ve 
merak ile bakmanın insanı zalim kılmadığının kanıtıdır benim 
için. Hatta aslında bakarsak merak ve onun sonrası olan kavram-
sallaştırma, anlayış, insana şefkat katar. Babam tamamiyle bu 
yüzden sevgi dolu bir insandır.
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Çukurova 2018 Sanat Ödülü İsa Çelik’in 

Bora Beniç

İnsan ve toplum gerçeklerini yansıtabilmek gerçekten güç.
Yaşar Kemal, Ayla Kutlu, Nihat Ziyalan, Ülkü Tamer, 

Mehmet Aksoy ve Haluk Uygur’a verilen ödülün İsa Çelik ‘le 
buluşması, yerinde bir karar.

1978 yılında tanıştım Ustayla… O gün, bugün sürdü dostlu-
ğumuz...

Fotograflar, sergiler, tiyatro dia-dekor uygulamaları ve öykü-
ler... Hakkında ne yazsak azdır.

Titiz, herkese saygı, sevgi sunan… Mizahındaki gizemli cer-
rahisi ile bizleri düşündüren... Sezginin gücünü en iyi kullanabi-
len yapısıyla, örnek aldım ve hayranlıkla izledim her zaman. 

Picasso’nun her doğan gün yeni kavramdır savına uygun, 
fotografik ararayış ve evrimini, dikkatle izliyorum...

İsa Çelik’in fotograflarında; insan ve yaşam gizlenmez, açık-
tır... Güçlü mesajlarını duyurur, grafikerlik mesleğinin etkisiy-
le... Kamp kurarsınız kadrajda.

Ustanın deklanşöründen doğan fotografın, mutlu ve kalıcı 
yaşadığına tanıklık edenlerdenim.

Uzun yıllar değerli eserleriyle buluşabilmek dileğimle.
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Abim İsa Çelik

Celal Çelik

1950 yıllarında Torosların tepesinde bir Yörük kasabası 
Gülnar. Kozalakların toplanması bile yasak olan fakir bir orman 
kasabası. Geçim kaynağı kurutulmuş siyah üzüm ve nohut olan 
bu kasabada tek çare okumaktı.

Kasabamızda sadece ilk ve ortaokul vardı. Kasabamızın il-
kokulu Türkiye’de yeni alfabeye geçen ilkokuldu. Alfabenin ilk 
kez okutulduğu ve bütün öğretmenlerinin Köy Enstitüsü mezunu 
olan bu okul bizim diğer gurur kaynağımızdı. (Yılını anımsamı-
yorum, Milliyet Gazetesinde tam sayfa haber yapılmıştır.)

O yıllarda ilkokulu bitiren abimi, Babam Ziraat Bankası 
personeli olduğu için, banka, TED Ankara Koleji’ne yerleştirdi. 
Ortaokulu ve liseyi okuttu.

Abimin okul tatillerinde Ankara’dan Gülnar’a gelişinde, biz-
leri ve diğer Gülnar halkını bir heyecan sarardı. Gelen otobüsün 
başı mahşer kalabalığına dönerdi. Abim, fakir kasaba halkının 
zaten var olan okuma hırsını kamçılıyor ve gururlandırıyordu.

İlerleyen tarihlerde bu kasabadan, profesörler, mühendisler, 
doktorlar ve Türkiye’ye faydalı nice insanlar yetişmiştir. 

Bir banka hizmetlisinin oğlu kasabamızın geleceğine ışık 
tutan insanı olmuştur.

Abi, yolun açık olsun...
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Dedem

Cemre Alemdar

   Oğuz Atay, “Şu anda sana güzel bir söz söyleyebilmek 
için on bin kitap okumuş olmayı isterdim.” derken çok haklıy-
mış çünkü söze nasıl başlasam bilemedim. Gülnar’ın ele avuca 
sığmaz çocuğu, haklı direnişlerin ve adaletin öznesi, kıvrak zekâ 
ve ‘muzurluğun’ tatlı karışımı... Bu yazıyı yazarken ne zaman 
dinlesem hiç sıkılmadığım anılarını, hikâyelerini anımsadım. 
İspanyolca ‘da bir sözcük var hatırlamak anlamında: recordar. 
Latince ‘si ise re-cordis yani kalbi delip geçmek. Hatırlayınca 
hala gülümseten anılar, anılar... (şimdi hepsi bir sözcük demeye-
ceğim:) Her ortama uygun mutlaka bir öyküsü vardır. Dinlerken 
istemsizce kafanızda çizgi filmleştirirsiniz. Ben beynimde kur-
gularken dedemin kitap kapaklarındaki figürlerini kullanırdım 
hep. Çizimleri farklı ama eğlenceli gelirdi, tekdüze karakterler 
gibi olmazdı hiçbir zaman. Dedemi dinlemekten her ne kadar 
keyif alsam da gençliğini görmeyi çok isterdim. Onunla aynı 
yıllarda yaşamak, arkadaşlarını şimdi kalan kitapları okuyarak 
değil de yaşayarak tanımayı hep istemişimdir. Söz gelimi ‘’dün-
ya ölmeme günü’’ adını verdikleri buluşmaya tanık olmak çok 
güzel olurdu. Yine de sen anlatıp biz dinlerken o masalları hiç 
arattırmadın dedem. Benim dedem olman benim için ne büyük 
şans ne büyük ayrıcalık. Duygu ne kadar yoğun olursa tarifi de 
o kadar zorlaşıyormuş, sözcükler de bir yerden sonra yetersiz 
kalacaktı zaten. Kalbimdeki sevgin kadar kocaman bir iyi ki!
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Yaşı Bilinmeyenler

Cengiz Akduman

   O’nu okuduğum kitapların kapağındaki grafiklerden tanı-
dım önce. Sonra Muhsin Ertuğrul Tiyatrosunda her salı günü 
yapılan fotograf gösterilerinde gördüm. Tıfıl bir fotograf heves-
lisiydim.

   Sonra yine aynı yıllarda ilk kişisel sergimin davetiyesini 
hazırlaması için yanına çekinerek gittiğimi hatırlıyorum. Çekin-
genliğim  hızla geçmiş, karşımda benim ne istediğimi anlamaya 
çalışan, karşısındaki insanı önemseyen birini bulmuştum.

   Alışık değildim böyle insana saygılı, insanı önemseyen 
insanlara. Darbeler on yıl arayla peşpeşe geldikçe böyle insanlar 
eksiliyordu bir bir.

   Kendi bilmez ama kendime düstur edindiğim bazı özellik-
leri vardır İsa’nın. Fotograf dışında da gözünün kulağının açık 
olması gibi. Zevk aldığı nesnelerin kolleksiyonunu yapmak gibi. 
Keşke çalışkanlığını da düstur edinebilseydim.

   Sabahın bir kör vakti o’nu Piyalepaşa da bir cami çevresin-
de fotograf çekerken görebilirsin. Ya da yıkılan Salıpazarında 
bir panoyu çekerken. Bir kahveye oturmuş siyah torbasını kafa-
sına geçirmiş çektiklerine bakarken de görebilirsin onu.

   Hele akşam sohbetlerine doyum olmaz. Zerafetin sarmala-
dığı bal damlalarıdır anlattıkları.

   Anadolu’nun bir yerinde bir meyhanede kadınlar tuvale-
tinde dış bükey ayna olduğu söylendiğinde, el ayak çekilmesini 
bekleyip lunaparktaki çocuklar gibi kadınlar  tuvaletine girip 
eğlendiğimizi anlatınca çok insan şaşırıyor. Böylesine absürt bir 
durumdan yararlanmamak mümkün mü? Hele İsa ile birliktey-
sen.

   Sinirlendiğinde bile zariftir, bilgeliği elden bırakmayan 
sağlamlıktadır. 

   Elinde, fotografladığı yaşayan ya da göçmüş sanat insanla-
rının arşivi bence bu ülkenin en değerli hazinelerinden biridir. 
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Kıymeti bilinecek mi bilemem. Kaldı ki çektiği her fotograf çok 
önemli belge niteliğindedir ve grafik bir lezzet taşır. 

   Tıfıl bir fotograf heveslisinden biraz daha ustalaşmış bir 
fotografçıya evrildiysem eğer bunda İsa Çelik gibi dostlarımın 
payı önemlidir. 

   Çevremde birkaç dostum vardır yaşlarını bilmem.
   Hepsi benden yaşça büyük ama gönül olarak benden genç-

tir. Bunların içinde en çok “yaşı olmayan” İsa’dır.
   Göğsüne inen sakalı ve çağdaş bir derviş edası ile beni en 

çok düşündüren, farkında olmadan eğiten, beni en çok güldüren 
meslektaşımdır o.

   Yaşının ne önemi var ki…
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Ananızın  Adı - Babanızın  Adı

Cengiz Bektaş

Gecenin 03’ü…
Telefon, zırr-zırr-zır,,,
“ Buyurun” diyerek ben açıyorum,
Soruyor birisi,
-İsa Çelik siz misiniz?
-Durun. Kendisine vereyim…
Hakkâri’deyiz. Çağrılıyız.
Bütün bir günü boğazımız sıkılıyormuş gibi geçirdikten son-

ra, bize özgülenen bir otel odasındayız. Yeterince oteli olmayan 
kentin, yeteri sayıda olmayan odalarından birinde…  Yer azlığı 
nedeniyle, ikişer kişi kalınıyor odalarda. Biz de İsa ile bir odada-
yız.

Yol yorgunuyuz ya… Yorgunlukla yattığımız yeri bilerek, 
daha doğrusu bilmeyerek uzanıyoruz yataklarımıza.

Uykumuzun en tatlı yerindeyiz.
Zırr – zırr – zır…
Evet telefon… Uyandırıyor bizi…
Sonra da hemen sorular başlıyor…
- Adınız?
- Soyadınız?
- Babanızın adı? 
 - Annenizin adı, kızlık soyadı?
Böyle başlayıp süren sorular,
İsa’ dan sonra sıra bana geliyor.
Yapacak bir şey yok. Yanıtlıyorum ne sorulursa.
On yıl, onbeş yıl önce miydi? Unuttum…
Yok yok,
 Anımsadım: Büyük depremden sonraydı… Demek ki 19 yıl 

geçmiş…
Ben çocuk betikleri götürmüştüm. Aşağı yukarı 3000- 3500 

betik… Seçmece elbet… Sevgiden, barıştan söz eden betikler… 
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Biz başka bir şey bilmeyiz ki… 
Görevlilerce tek tek elden geçirilen betikler aklanmışlardı. 

Sergilenmişlerdi böylece…
Gecenin bu saatinde bu sorgulamanın anlamı neydi? 
İsa ile bir süre düşündükten sonra uykuya yenik düşmüştük.
Sonraki günlerde, aylarda, yıllarda da takılır olduk birbirimi-

ze: 
Ananın adı ne?
Babanın adı ne?
Sevgili İsa!
Yıllardır hiçbir biçimde gocunmadık, anamızın, babamızın 

adlarının sorulmasından… Gururla yanıtladık. Keşke herkes 
söyleyebilse ana baba adını… (Gelecekte de…)

Sevgili İsa,
İyi ki varsın. İyi ki sağ salim… Göğsünü gere gere yanıt ve-

rebileceksin bütün sorulara!
Bundan başka ne isteriz ki?
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Bombyx Mori

 “Yalnızca müzikten anlayan kişi, müziği de anlayamaz.”
Hans Eisler

Cenk Gençdiş

Günümüzde “uzmanlaşma” adı altında tek boyutlu insan 
yetiştiren onlarca, yüzlerce okulumuz var çok şükür… Herkes 
tek bir başlık altında “Neredeyse her şeyi bilir.” olarak hayat 
atını koşturuyor. Ancak eski zamanlarda böyle değilmiş… 
Tanıdığımız bildiğimiz pek çok “insan-ı meşhur” farklı alanlar-
da da ömür tüketmiştir. Ömer Hayyam’ın şiirleri sosyal med-
yada cirit atarken aslında matematikçi ve astronom olduğunu, 
Nietzsche’nin felsefeci yanını överken şair ve besteci olduğunu 
bilmeyiz…  Sanatın bilimle ve hayatla kopmaz bir bağı vardır. 
İsa Hoca gibi, büyük şansımızla ortak yıllar yaşayabildiğimiz, 
insanlar bu bağı gözle görülür, elle tutulur hale getirirler… 

Malzemesini insandan, çocuktan, hayattan devşiren, tekniğini 
seramikten, heykelden, grafikten, ilüstrasyondan, fotograftan, 
yazıdan, çiziden, sesten, görüntüden kotaran, mayasını uygar-
lıktan, disiplinden yoğuran bir bombyx mori, ipek böceğidir İsa 
Hoca… Sanat kozasını 60 yıldır örer durur… Her sergisinde, her 
gösterisinde, her dersinde, her afişinde, her heykelinde, her kita-
bında, her filminde, her sohbetinde binbir renkli sanat kelebeğini 
uçuruverir üstünüze… 

Derler ki, Budist bir ailede bir çocuk doğduğunda önüne 
kitap, para, tornavida benzeri bir alet ve kutsal mantralardan 
koyarlarmış… Küçük bebek hangisine meyleder, hangisini 
tutmaya çalışırsa çocuğun büyüdüğünde o şeyle ilgili bir işte 
çalışacağı, o yönde bir hayatı olurmuş. Aileler de çocuğun eği-
timini hayatını ona göre düzenlemeye çalışırmış… Tüm aileler 
de isterlermiş ki çocuk kutsal mantralara uzansın, büyüdüğünde 
bir Budist rahip monk olsun… Bu amaçla da çocuk okul çağına 
geldiğinde uygun gördükleri bir manastıra öğrenci olarak ve-
rirlermiş… İsa Hoca önüne konan her şeyi kucaklayıp hayatın 



82

ortasına atlayıveren bir sanat kamikazesidir. Dönmek yoktur, 
hep üretmek, hep üretmek, hep üretmek vardır… Ne şanslıyız ki 
onun her eserindeki hisatsu çığlıklarının tanığıyız… 

Yolda karşılaşınca “Hadi yemeğe gidelim hocam!” diyebil-
diğiniz, sizin için yolunu değiştiren, rakı masasında ezberden 
okuduğu şiirin şairini telefonla arayarak sizinle konuşturan, sergi 
açılışına omzunda kediyle arz-ı endam eden, her daim nüktesi, 
öyküsü, kıssadan hissesi, muzipliği, gülen gözleriyle hayatınıza 
giren “insan”dır yahu İsa Hoca… 

Benim gibi, hayatınızın önemli bir bölümünde hayranlık ve 
saygıyla izlediğiniz biri hakkında yazı yazmaya oturduğunuzda, 
hep övüyormuş gibi görünmek kaçınılmaz bir durum… Ancak 
inanın bu yazıda övgü sözcükleri kullanılmamıştır ki bayağı 
fazlasını bilirim… Bunlar gördüklerim, duyduklarım, bildikle-
rimdir… 

İsa Hoca’nın hakettiğinden çok daha azını yazmış olmanın 
mahcubiyetiyle…
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Çağlar Mirik

Ben O’nu hep bizim Toroslar’a benzetirim.    
Sakalıyla, bilgeliğiyle, inceliği ve tevazuuyla. 
Edip Cansever’in deyişiyle: 
“ O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer 
Suyunda yüzen balığa 
Toprağını iten çiçeğe 
Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine...” 

Bir anı-anlatı tadındaki öykü kitabı önemli bir kaynak benim 
için. Çünkü kitaptaki tüm hikâyeler Çukurova’nın Torosların 
kendine özgü kelimeleriyle örülü. Sadece kitabın bu yanı bile 
başlı başına üzerinde ayrıca durmayı hak eder. Amerika’ya ka-
dar benimle gelmiş ve birlikte çok yerler gezmişizdir bu kitapla, 
kökümüz toprakta. 

   İsa ustaya saygıyla, selâmlar.
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   İsa Çelik Ve Fotograf  Dünyası

Çerkes Karadağ

Türkiye’de fotografın, özellikle çağdaş fotografın geçmişi 
çok eski değildir. Fotografın boy vermeye, kitlesel düzeyde 
tanınmaya başladığı 1970’li yıllarda tanıdım İsa Çelik’i... Onu 
aradan geçen 40 yıl oyunca bakış açısını nesnel gerçeklik kulva-
rından ayırmayan bir usta ve bir bilge olarak tanıyıp sevdim.

Elbette bir ilgi alanı olarak fotografın kulvarı hayli geniştir. 
Bu da fotografı entelektüel her tür bakış ve tercihin malzeme-
si haline kolayca getirmektedir. İsa Çelik Türkiye’de aydın ve 
sorumlu bir entelektüel olarak bu yaygın anlayışın çok dışında 
kalan bir fotografçı... Neredeyse tümünün amatör olduğu kendi 
kuşağının fotografçıları arasında profesyonel olan yegâne isim-
dir. Sanat ile yaşamı ve görüntülerle gerçeği aynı potaya taşıya-
rak yaşantısında yaratan ve kendi yaratıcılığında yaşam sürdüren 
Çelik, bir bakıma kendi kuşağının hem sözcüsü hem de gözcüsü 
konumundadır. Bu bakımdan İsa Çelik’i bakışının yaratıcılığını 
aydın sorumluluğu ile birleştiren nadir fotografçılardan görmek 
gerekir. 

İsa Çelik fotografında ve tüm grafik çalışmalarında kendi 
güler yüzlüğünü ve muzipliğini barındıran derin bir insancıllık 
ve “abi” duruşunu hissedersiniz. Çelebiliği, muzipliği, mizahı 
ve ironiyi yaşamına eklemlediği gibi sanatına ve grafik çalışma-
larına da eklemlemiştir. Bu bakımdan İsa Çelik Sanat ortamının 
görüşlerine itibar edilen, birikimi ve yaşanmışlıkları derin bir 
tevazuuyla taçlanan bir şahsiyet olarak anılır.

İsa Çelik fotografı hem güler yüzlü bir gerçekliği hem de 
sosyal bir duruş ve öneriyi birlikte yansıtır. Sanatın benmerkezci 
sığınmalarından çok tanıklılarının Anadolu’suna içten bağlılığını 
yansıtır. Belge ve tanıklık kulvarının soğuk labirentlerinden çok 
bu gerçeklikleri sıcak bir mizahla donatmayı tercih eder. Bu da 
bir sanatçının yaşamla sanat arasındaki uyumuna örnek verile-
cek güçlü bir kanıttır.
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Dedeciğime,

Doğa Alemdar 

- Eda bak! İsa dedem.
-Yaa! Deden mi? Annenden çok dedene benziyorsun.
-Öyle mi? Aslında sadece çekik gözlerimiz değil, ‘muzur’lu-

ğumuz da benzer bizim! Sen bilmezsin.
Benzetiyorlar bizi hep dedem. Ama ben istiyorum ki, sanat-

çı kişiliğinle tavrınla da benzetsinler. “Ne kadar güzel öyküler 
yazıyor küçük kız, aynı dedesi gibi” desinler meselâ.

Seni örnek alıyorum, hayata bakış açını benimsiyorum, senin 
gibi olmak istiyorum kısacası…

Uzun zaman önce senin için düzenlenen bir ödül törenin-
de fon müziğin Yann Tiersen’in “Le Moulin”i idi. Şu an onu 
dinliyorum ve seninle olan anılarımız gözümün önüne geliyor. 
Bize her gelişinde anneme “Dedem benim odamda uyusun” diye 
ısrarlar ederdim. Ablamla ikimize suluboya tekniğini göster-
miştin. Keşke hep yanımızda olsa da bize her bildiğini öğretse 
derdik ablamla.

Atölyene her gelişimizde raflardaki heykelleri, irili ufaklı 
fotograf makinelerini, eski bir gazeteden kesip duvarına astığın 
yazıları, bitkilerini, tatlı ve bir o kadar yaramaz olduğundan 
söylendiğin kedini, her yeri ama her yeri dikkatle inceliyorum.
Gözden kaçırmak istemiyorum hiçbir ayrıntıyı çünkü sen çok 
değişik bir dedesin.

Sabahları ince bir tarakla taradığın grili beyazlı saçların gö-
zümün önüne geliyor ve aniden burnumda tütüyorsun. İçimdeki 
ucu bucağı olmayan bu özlem duygusu her güzel hayal için bir 
basamak oluyor ve ben bu basamakları gülümseyerek çıkıyo-
rum.

Ben seni çok özlüyorum.
Torunun Doğa.
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Yüzünü Yerlere Sürüyerek Giden Su…

Doğan Bermek
ADO - Alevi Düşünce Oda Başkanı                                                                                                           

Ülkemizde ulaşabildiği iyiye, güzele, topluma ve sanata dö-
nük etkinliklerin hemen tümüne sorgusuz, sualsiz destek veren 
değerli fotograf sanatçımız İSA ÇELİK, UÇSG- Uluslararası 
Çukurova Sanat Girişimi’nin 2018 ÖDÜLÜ’ne layık görüldü. 
Doğrusu,  UÇSG’nin kendisini anlatırken kullandığı “yerelden 
ulusala, ulusaldan evrensele” amaçlarına epeyi uyan bir “çok 
yönlü sanat ve kültür adamı”  İSA ÇELİK. Daha da ötesi, To-
rosların değerli çocuklarından. Yani sanatsal ve kültürel beklen-
tilere uymakla kalmıyor, fazladan o toprağın değerli bir evladı. 
Torosların masallarını, menkıbelerini, hikâyelerinde yıllar önce 
dile getirmiş ve yayınlamış, sayısız kitap ve dergiye tasarımları 
ve fotografları ile katkı yapmış, 14 yaşından buyana aralıksız ve 
büyük ustalıkla sürdürdüğü fotograf sanatçılığında ülkemizin, 
toplumumuzun yüz aklarından olmuş değerli bir sanat ve kültür 
insanı. UNESCO’nun bir kuruluşu olan FIAP – Uluslararası Fo-
tograf Sanatı Federasyonu’nun “ FIAP SANATÇISI” (ARTIST 
OF FIAP) ünvanını  ülkemizde taşıyan seçkin fotograf sanatçı-
larımızdan. Elbette ÇUKUROVA ve çevresi çok değerli insan-
lar da yetiştirmiş bir bölgedir ama İSA ÇELİK bu tariflerin ve 
tanımların hemen hepsine Anadolu deyimi ile “CUK “ oturuyor.  

Bu çok değerli ödülünü kutluyor, UÇSG’nin her geçen yıl 
biraz daha zenginleşen, geçtiğimiz yıl beş ayrı ülkede eş zamanlı 
gerçekleşen etkinliklerinin önümüzdeki yıllarda “ Ulusaldan ev-
rensele”  daha da çok evrimleşeceğine inanıyor ve böyle insanca 
ele alınan, toplumsal ve kültürel olaylara şahit oldukça geleceğe 
umut ile bakabiliyorum.  Çukurova ve Torosların tarihi, coğrafi 
ve kültürel zenginliklerinin ortaya çıkarılması, tanınıp tanıtılma-
sında yaptıkları değerli katkılardan dolayı UÇGS’yi kutluyor ve 
başarılarının artarak devamını diliyorum. 

İSA ÇELİK dostumuza gelince, bir Alevi atasözünü hatır-
latmak istiyorum. Bizim eskiler derler ki;  “Ağaç göğe doğru, 
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insan yere doğru büyür.”  Sevgili İSA ÇELİK, bu sözü nereden 
duymuşsa duymuş, ya da ruhunda varmış ki, tevazuu, alçak 
gönüllülüğü ve yardımseverliği ile gerçekten yere doğru bü-
yüyen insanlardan. Hiç kimseyi küçültmeden, hep kendinden 
vererek büyümeyi başarmak, günümüz insanlarında az rastlanan 
bir özellik. İSA ÇELİK bu güzellikleri üzerinde toplamış bir 
aydınımız, kendisine var olduğu için, karanlıkları fotografları 
ve ürünleri ile ışıttığı için teşekkür ediyorum. Safevi devletinin 
kurucusu olmanın yanı sıra, Alevi dünyasının ünlü ulu ozan-
larından ŞAH HATAİ’den  (ŞAH İSMAİL) bir dörtlük ile bu 
güzellemeyi bitirmek istiyorum.

“Karşıki karlıca dağı gördün mü?
Buldurmuş eyyâmın eriyip gider.
Akan sulardan sen ibret aldın mı?
Yüzünü yerlere sürüyüp gider.”
İSA ÇELİK, Gülnar’ın karlıca dağlarında yetişip, yüzünü 

yerlere sürüyerek giden su olmayı başarmış bir gönül adamıdır. 
Kendisine sağlıklı ve çok ürünlü bir ömür diliyorum.
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İki Lafın Belini Kırıp …

Dora Günel
 

Seksenli yılların ilk yarısıydı. Etkinliklerimizin bazılarını 
Ankara’nın ayakta kalmış birkaç mekânından biri olan Sanatse-
verler Lokalinde yapıyorduk. Konuğumuz olarak gelmişti ve ilk 
kez orada tanımış, tanımıştım. Her şeyi gözleyen bakışları, naif 
gülümseyişi ve siyaha çalan kumral upuzun sakalıyla ilk kez o 
gün görmüştüm. 

Konuşmasıyla çelebi duruşu ortaya çıkıyordu.
Gösterisini izlerken oldukça heyecanlanmıştım. Cunta günle-

rinde 1 Mayıs görüntüleri, kimi çatışma alanı fotografları ve de 
portreleriyle çok etkilemişti beni. 

Gösteri sonrası sohbetimizde çelebi halini anlayabildim.
Bir kere tanıdıktan sonra hakkında çıkan yazıları da okur 

oldum. 
Birkaç yıl sonra televizyonda izlediğim bir sinema filminde 

görmemle şaşkınlığım arttı.
İsa Çelik sadece fotografçı değil aynı zamanda iyi bir oyun-

cu, ressam, grafiker ve anlatıcıydı. Görsel sanatlara kendini 
adamıştı bir türlü.

Seksenlerin sonuna doğru İstanbul’a yerleşmemle İsa’yla gö-
rüşmelerimiz de çoğaldı. Kaotik kent İstanbul’da öyle ha deyin-
ce bir yere ya da birine gitmek zor. Oysa sergi mekanları sergiyi 
gezip üzerine görüşmek, görüş almak üstelik de karşılaşmalar, 
kucaklaşmalar ve iki lafın belini kırıp ertesinde de iki kadeh rakı 
içmek için ideal mekanlar. Biz de öyle yaptık.

Fotograf Vakfı’nın kuruluşu sırasında ve sonrasında da yalnız 
bırakmadı İsa. 

O, tanık olduğum kadarıyla hiçbir sergiyi kaçırmaz, zaten 
derya olan dünyasını genişletir ve sindirir.

Bu konuda onun gibi yapmayı beceremeyenlerden oldum. 
İmrendim hep. Kimi zaman iş seyahatlerim kimi zamanda 

aynı anda başka yoğunluklarımdan etkinlikler için iyi bir zaman 
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planlayıcısı olamadım.
Şimdileri uzaktayız. Çağın olanakları telefon, sosyal medya 

ve internet aracılığıyla haberleşiyor, izliyoruz yaptıklarımızı.
Dönüp baktığımda otuz beş yılı aşmış İsa’yı tanıyalı. Onun 

sakalları hala aynı uzunlukta, benimkiler o kadar değil, ikimizin 
de bembeyaz…
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Eksilmeyen…

Egemen  Berköz

İsa Çelik’le ilk kez Milas Ören’de, sanırım ilk Melih Cevdet 
Anday Şiir Günleri için gittiğimizde karşılaştım. Kim olduğunu 
biliyordum elbet, kuşkusuz o da beni tanıyordu.  Ama daha önce 
hiç yüz yüze tanışmamıştık.

O ilk karşılaşmada, sanırım bir dakikada, kırk yıllık dost 
gibi olmuştuk. Onun sıcak ve içten gülümsemesi benim gibi 
çekingen- kimileri soğuk bile der- birini bile derinden etkilemiş, 
aylası içine almıştı. 

O günden bugüne on yıldan çok zaman geçti. İsa’yla çok gö-
rüştük, değişik yerlerde ve Galata Kulesi yakınlarındaki işliğin-
de çok söyleşilerimiz oldu. Bildiğim fotografçılığı, grafikerliği 
ve yazarlığından başka yanlarını da tanıdım. İlginç koleksiyon-
larını gördüm, örneğin taş plaklarını dinledim. 

İçinde olduğum değişik yazın etkinlikleri için fotograf ya da 
saydam gösterisine gereksinim olduğundaysa hiç duraksamadan 
yardımımıza koştu hep. 

Ama benim için İsa Çelik, her şeyden önce bir dosttur. 
Hiçbir zaman eksilmeyen o ilk günkü sıcak, içten gülümse-

mesiyle.
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…Fısıldanan Başka Bir Şey…

Elvan Arpacık

Bir fotografın hikâyesini anlatmam istenirse, bakarım, anla-
maya çalışırım, kestirimlerde bulunurum ama gerçeğe ne kadar 
yaklaşırım bilemem. Gerçeğe en çok İsa Çelik fotograflarında 
- bu arada kendisi fotograf sözcüğünü tercih eder - yaklaşabile-
ceğimi düşünüyorum. Çünkü onun kamerası, tek karede dondu-
rulan kişinin yaşamına hâkim olabilir ya da en azından büyük 
ipuçları barındırır. İşte bu nedenle Cahit Arf’ın tırnaklarının içi 
toprakla doludur İsa Çelik fotografında. Dünyaca ünlü matema-
tikçimizin doğaya düşkünlüğünü, toprakla uğraşmaktan çocukça 
haz aldığını o tek karede anlatır bize Usta.

Belki bir ömrü, belki bir tutkuyu ya da her ne ise onu, bir 
pozda yakalamanın sabır ve titizliğinin ne olduğunu, kendisiyle 
çekim ortamında bulunanlar bilir.  Fotografa konu olan bireyin 
de sabrı zorlanmıştır olasılıkla. Sonunda makinenin ardındaki 
göz, başka gözlere gördüğünü, görülmesi amaçlananı anlatmış-
tır. 

İster tanınmış ister sıradan olsun, her insanın bir yaşamı oldu-
ğu, yaşam dediğimiz olgunun ortak yönlerinin ve farklılıklarının 
kişilere, toplumlara, koşullara göre biçimlendiğini fotografları 
bize söyler. Ancak İsa Çelik fotograflarında fısıldanan başka bir 
şey daha vardır; kişinin var oluş serüvenindeki samimiyet. Ora-
da bir gerçekle yüzleşiriz: o kişinin yaşamına tanıklık etmenin 
gerçeği… İzlemek ya da gözetlemek değildir bu, tanık olmanın 
sorumluluğunu üstleniriz. Bu tanıklıkla baş başa bırakır İsa Çe-
lik bizi ve aradan çekilir.

İşte belki bundandır Yaşar Kemal’in, Yaşar Kemal’i anlattığı 
bir fotografın İsa Çelik imzası taşıması.

İnsan duruşlarına, yüzlerine, hareketlerine veya doğa parçası-
na ya da bir duruma yaşamın özünü sığdırdırabilmesi, fotograf-
çılığının yanı sıra öykücülüğünde de ortaya çıkar.

İsa Çelik’i, fotografçılık mı öykücülüğe götürmüştür yoksa 
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öykücülükten hareketle bir pozda öyküyü yakalayabilme çabası 
mı fotografçılığa götürmüştür meçhul. 

Ben onu fotografçı olarak tanıdım bildim, zamanla öykü 
kitaplarıyla tanıştım. Daha yakından tanıyınca, pek çok sanatsal 
uğraşla içli dışlı olduğunu gördüm. Bunlar birbirini besler belki 
ama bana öyle geliyor ki, hepsi fotografçılığının hizmetindedir.
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Kolay Değil

Kolay değil İsa Çelik olmak…
Emek ister özveri ister sabır ister.
Göz ister, yürek ister.
İster oğlu ister…
Kolay değil İsa Çelik olmak…
 
Yalnızca fotografçı mı?
Ya dostluğu ya sevgisi ya güzelliği.
Yol yol, adım adım gide gide her yer.
İnsanlar, dağlar taşlar, ovalar denizler,
Akarsular durgun sular, bulutlar
Bütün canlılar, bütün her şey, herkes…
 
Her zaman onu görür, o onları görür
Bakar, bakar, bakışır fotograflaşır
Kolay değil İsa Çelik olmak…

      Engin Ayça
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   Ve Yoldaşlığını…

Erden Cantürk

    İsa Çelik… Sohbetinin hiç bitmesini istemediğim, dinle-
dikçe çoğaldığım dost insan.

   Fotograf için çıktığım bir yolculukta karşılaştım ilk İsa 
hocamla.

   Yakın tarihin zor dönemlerini yaşayan, süreçteki hemen 
hemen tüm aydın ve sanat insanı ile dostluklar yaşayan ve bu 
insanları fotografları ile belgeleyen sohbetleri ile de zenginleşen 
ve biz şanslı insanlara bir kitap gibi sunan sevgili ustam.

   Sadece bir fotografçı değil.
   Sanatın her dalıyla yoğrulmuş, büyük bir üstad.
   Şimdilerde unutulan ya da hiç hatırlanmayan bizi biz yapan 

kültür birikimidir İsa Çelik.
   Emek, mücadele, saygı ile yaşanmış hayatında çok değerli 

insanlar biriktirmiş, eşsiz anlar paylaşmış fotograf ve kalemiyle 
bezemiştir zamanı.

   Çektiği fotografları, şaşırtıcı bir alçak gönüllülük ile payla-
şan, ve yoldaşlığını esirgemeyen üstad.

   Türkiye’ye duyduğu derin sevgi, ustayı uzaklara götürmüş, 
bugün dününü bilemeyeceğimiz yerlerin ve insanların arşivini 
oluşturmuştur.

   Her şartta ve her yerde, gittiği ve gideceği tüm zamanlarda 
ruh ve zenginlik katmıştır çektiği karelere.

   O akla gelmez, kervan geçmez yerlerin insanıdır. 
   Sen çok yaşa İsa Çelik… 
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İsa Çelik, Fotografın Peygamberi

Erdoğan Kantürer   

Kırklareli’nde bir avuç gönüllü kültür girişimcisi, 1990 Mayıs 
ayında “Sabahattin Ali Kültür Günleri”ni başlatmıştık.Haziran 
ayında yapılacak etkinler için yazar ve sanatçılarla görüşme işini 
ben üstelenmiştim.Hapishane arkadaşım Öner Yağcı’yı aradım, 
kime başvurduysak herkesin önceden verdikleri sözler nedeniyle 
günleri doluydu. Hele Asım Bezirci, katılamadığına çok üzül-
müştü. Ama İsa Çelik ve Öner Yağcı, bütün işlerini erteleyerek, 
16 Haziran’daki kutlamalarımıza katılmışlardı. “Sabahattin 
Ali,bütün işlerimizden daha önemlidir,” demişler ve gelmişlerdi 
bu ilk “Sabahattin Ali Kültür Günlerine.”

İsa Çelik’e, adı nedeniyle, önceleri İsa Peygamber diye sesle-
niyordum, sonraları kısalttım; Peygamber demeye başladım. İsa 
Çelik ve Öner Yağcı’yı, Sabahattin Ali’nin ölüsünün bırakıldığı 
o vahşi doğaya götürmüştüm. Üsküp’lülerin “Kurt Kumluğu” 
dedikleri yerden geçiyoruz, şakayla; 

-Bakın burası “Kurt Kumluğu,” her an kurtlarla karşılaşabili-
riz, dikkatli olun(!) Sözümü bitirdim bitirmedim ki, üç beş kurt 
önümüzden pervasızca geçip vahşi doğaya karıştılar.

Sabahattin Ali’nin yaşamayan bedeninin bulunduğu yeri 
gösteren bu dağların öz evladı çoban Hüseyin Başçoban’ın, bir 
ay önce beni getirdiği yerlerdeyiz. Köylülerin artık “Sabahattin 
Ali Çatağı” dedikleri vahşi doğa parçasına bırakılan Sabahattin 
Ali’nin kırk iki yaşındaki bedenin bulunduğu yerin fotografı, an-
cak kırk iki yıl sonra çekilebilecekti. O kızılcık ağacının oralarda 
fotograflar çekmeye başladı İsa, hele küçük bir kırmızı çiçeğin 
fotografını defalarca çekti. Yirminci Sabahattin Ali Günleri’nde, 
bu “mübarek” kırmızı çiçeğin öyküsünü anlatıp, nefis bir dia 
gösterisi izlettirmişti bizlere…

Sabahattin Ali’nin çektiği fotografların - Filiz Ali’nin izniyle- 
dia gösterimini, ilk kez İsa Çelik izletmişti bizlere (1990-Kırklareli). 

20. Sabahattin Ali Günlerinde, dağ başında, Sabahattin 
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Ali’nin çektiği fotografları sergileyelim dedik, “olur,” dedi İsa. 
2009 Yılı haziranında, Sabahattin Ali’nin bedenin bulunduğu 
yere yakın, Layka deresi boyunda dereye uzanan bir yolu fo-
tograf galerisine çevirdik; ağaçların dallarında asılı Sabahattin 
Ali fotografları… Bu doğal galeride izleyenler, fotğrafları satın 
alanlar… İsa peygamberin bu iyiliği nasıl unutulur? Dağ başın-
daki bu sanatsal etkinlik çok hoş olmuştu.

İsa Çelik’in Kırklareli Sabahattin Ali Kültür Günlerine, Öner 
Yağcı ve Mehmet Başaran ile birlikte çok önemli katkıları ol-
muştu. 1990’lı yıllar, Sabahattin Ali deyince bir taraftan “derin 
devlet” korkusu kaplardı ortalığı. Bugünlerde Sabahattin Ali’nin 
kitapları çok satan kitaplardan olmuşsa, yeniden yabancı dillere 
çevriliyorsa, bu katkıları saygıyla anmak ve 28 yıldır, Sabahat-
tin Ali Günleri ile Sabahattin Ali’yi yeniden dirilten ve yaşatan 
ve de “Kırklareli, Sabahattin Ali’nin diriltildiği ve yaşatıldığı 
yerdir” diyen Kırklareli ‘nin aydınlık insanlarını selamlamak 
gerekir.

İyisi mi sözü Fotografın Peygamberine bırakalım; İsa Çelik’e 
selam ederim…
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Yeni Dünyalar

Ersin Alok
  

Bu hikâye, 1960’ların Ankara’sında başladı. 
T.C. Ziraat Bankası’nın koleksiyonları ve takvimleri için 

çektiğim fotografların karşısındaki insan İsa Çelik’ti. 
Uzun yıllar devam edegelen dostluğumuz içinde İsa’nın este-

tik kavramları konusundaki ısrarlı arayışına şahit oldum. 
O, yapıtlarını yaşadığı toprakların içinden alan ve onu hayata 

bağlayan kaynakları görerek bizlere aktarmayı sürdürdü. O’nun 
için biçim en önemli kaygıydı. Lekelerin değerlendirilmesi, 
bazen beyazla, bazen siyahla dengeler sağlayarak, üretmeyi çok 
sevdi yapıtlarında.

Renk, en önde gelen sorundu. Biçimlere verdiği renklerle 
sembolleştirdi, içindeki bu sorunları.

Öyle ki, insan,O’nun için varlığı ve yokluğu belli olmayan 
ama yaşamdaki ağırlığı var olan bir cisimdi. Bunu siyah beyaz 
öyküsü içinde anlattı bize.

İnsanla arasındaki ilişki, onun içinde bitmeyen öyküleri do-
ğurdu.

Öyle baktı yaşama...
Söz söyledi, söylediğini yazdı...Yazdıklarını dört nokta ara-

sındaki düzleme büyük bir keyifle aktardı.
İsa,inandığı her şeyi bir hicivle anlatmakta usta oldu sonun-

da. Görsellerinde, estetik kaygının en yalın halini yaşamayı hep 
tercih etti.

Kullandığı bütün semboller, kendi içindeki sorunu anlatmak 
için büyüleyici ve ritimsel dokularla gelişti. 

İsa, yarım yüzyılı aşkın renk, biçim, hiciv ve bunların yoğrul-
ması ile uğraştığı bir hayatın içinde oldu. Ve bizlere görmediği-
miz yeni dünyaları bahşetti.

İyi ki varsın İsa Çelik!  
Bu dünyaya, yeni dünyalar kattın...
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Ustam İsa Çelik

Fahrettin Şankaynağı

Herkes kendince tanır İsa Çelik’i. Kimi fotograf sanatçısı 
İsa, kimi öykücü İsa, kimi aile babası İsa, kimi koleksiyoner İsa, 
kimi eğitmen İsa. Ressamlığını, ağaç heykellerini, çamur işle-
rini çok az kişi bilir. Yoldaşlığını mı, çoğunluk bilir. Oysa ben 
hepsini bilir, hepsini tanırım. Üstelik abiliğini de hocalığını da 
oyunculuğunu da sevdalarını da.

Fedakârdır, sırdaştır, sakin tabiatlıdır ama haksızlıklara, ada-
letsizliklere karşı nasıl da devleşir.

Türkçeyi konuşurken, yazarken ne kadar titizlenir ve özen 
gösterir anlatamam. Kıskanırım bu duyarlılığını. Türkiye’nin 
folklorunu sahiplenir, madenini sahiplenir, ağacını, suyunu, 
gökyüzünü...

Yurtseverdir. Ülkesinin geçmişine, anına ve geleceğine dert-
lenir. Kadınına, çocuğuna, adamına, kuşuna, kedisine sonsuzdur 
sevgisi. İnsan severdir hocam. İnsanlık hakkında kaygıları var-
dır. Gülsün ister insanlığın yüzü. Gülsün ister insanlığın bahtı.

Gelişime açıktır, dünün üstüne mutlaka bir şey koymalı bu-
gün, der. Geleceğe koşar adeta. 

Fotografa dijital teknoloji ile beraber yeniden merhaba dedi-
ğim zamanda (2005) Hocam İsa Çelik ile de tanıştım. Fotografta 
yol aldıkça, epey isim ve eser tanıdıkça İsa Çelik farkını daha iyi 
kavrar hale geldim.  Hocamın fotograflarında insan tam merkez-
deydi. Hedef insandı ve İnsan her şeydi. Eğer gelecek kuşaklar 
tarafından Türk Fotografında bir ekol ve ekollerden bahsedile-
cek olur ise, İsa Çelik bir ekoldür. 

İsa Çelik batıda bir yerlerde yaşasaydı acaba neler olurdu 
diye kendime sormadan edemem.

Ah hocam! Sohbetine doyum olmaz senin. Yol arkadaşlığına da. 
Sanatındaki disiplini İsa Çelik’in önemli özelliklerindendir. 

Bu kadar çalışkan ve eser üreten bir başka kişi tanımadım.
Bir sanatçıyı, bir ustayı anlatmak ne zormuş. Şanslıyım; ho-

cam, ustam olması yanında ‘insan’ İsa Çelik’i tanıdım. 
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İnsanoğlu Destanının Çağdaş Anlatıcısı

Faruk Şüyün

İsa Çelik’i tanıyalı neredeyse 40 sene oldu; o, ben doğmadan 
fotograf çekmeye başlamıştı… İlk başlarda kendisiyle fotograf 
üzerine konuştuğumu pek hatırlamıyorum, çünkü dertlerimi pay-
laşmaktan pek fırsat kalmıyordu… Babıâli Yokuşu’ndan birlikte 
iniyor, sıkı bir yürüyüş sonrasında kendimizi sevgili Hasan’ın 
(Özen) restoranı Çatı’nın terasına atıyorduk… Çok mutsuzdum, 
beni tatlı tatlı konuşarak “rehabilite” etmeseydi ne olurdu, bil-
miyorum!

Yıllar yılları kovaladı, sevgili Kemal Özer’in imdadına yetişti 
bu kez… Onun da zor zamanlarıydı, Tepebaşı’ndaki stüdyosu-
nu açtı, iyi gün dostu olmadığını bir kez daha gösterdi… Ke-
mal Özer, o minnacık mekânı çok sevdi; bir tek şikâyeti vardı, 
çay, kahve kutularında üzerinde uyarı olmayan zehirli fotograf 
malzemeleri bulunuyordu… Kemal Bey, buna alışana kadar, 
epey zaman geçecek, “ölüm tehlikesi” olan bu durum, aramızda 
keyifli esprilere dönüşecekti…

Sonra, Türkiye Yazarlar Sendikası’nın etkinliklerinde birlik-
te çalıştık sevgili İsa ile… Onun gözünden yazar portrelerinin 
etkisi bir başkaydı… Etkinlikler, İsa’nın dia gösterisi ile başlar-
dı… Makinenin başına bizzat geçer, büyük bir özenle sıraladığı 
slaytlar, salondaki izleyicileri, gecenin ruhuna hazırlardı… İşini 
çok ciddiye aldığını, bu arada epey de huysuz olduğunu söyle-
meliyim… Huysuzluklarına alıştığımdan, onu sinirlendirmeye-
cek şekilde her şeyin düzgün olmasına çalışırdım; yine de zaman 
zaman aksiliklerle karşılaşırdık, çok kızardı, ama bir sonraki 
etkinliğe kadar unutur giderdi…

Kocaman, tertemiz bir yüreği var İsa Çelik’in…
13 yıl önce Beşiktaş Belediyesi için Ustalara Saygı toplantıla-

rına başladığımda da yanımda yer aldı. Bir süre onun dialarıyla 
başladık etkinliklerimize… 70 yaşına bastığı sene, onun için 
düzenledim Ustalara Saygı’lardan birini… Şöyle yazdım, yapa-
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cağımız etkinliği anlatırken:
“Yapıtlarında ağırlıklı olarak ‘insan’ konusunu işleyen sanat-

çı, sanatsal bir eylem olarak gerçekleştirdiği fotograf çalışmala-
rının yanı sıra bilim, kültür ve sanat insanlarının portre fotog-
rafları ile Anadolu uygarlıkları fotograflarını kendi söyleyişiyle 
‘yapıyor.’

Ayrıca çok sayıda afiş ve poster ile kitap, plâk, kaset ve CD 
kapağı hazırlayan İsa Çelik’in tiyatro oyunlarına dia projek-
siyon uygulamaları var. Yapıtlarının pek çoğu, afiş, poster ve 
kart olarak da yaygınlaşan sanatçı tarafından çok sayıda çocuk 
kitabının illüstrasyonu da yapıldı. 

‘İnsan’ ve ‘Çocuk’ onun yaşamındaki en önemli konulardan 
ikisini oluşturuyor. Çizgi film çalışmaları da bulunan İsa Çe-
lik’in çocuklar için yazdığı masallar birçok çocuk dergisinde 
yayınlandı. Seramik de çalışan sanatçı, taş ve ağaç heykeller 
yapıyor. 

2013’te 55. sanat yılını kutlayan ve bu kapsamda bir de resim 
sergisi açan İsa Çelik, bu sene 70. yaşını kutluyor...”

O Ustalara Saygı’nın üzerinden iki üç sene geçti; evet, biz 
tanışalı neredeyse 40 sene oldu, bu uzun zamanda ona saygım ve 
sevgim hep arttı… Son zamanlarda o kadar sık görüşemiyoruz, 
ama biliyorum ki o da beni seviyor, bu “vefasız” Faruk’un hiçbir 
ricasını kırmıyor… Yayın yönetmeni olduğum Dünya Kitap’ın 
sayfalarında hiç olmazsa yılda bir kez çalışmalarından örnekler 
yayınlamaya çalışıyorum…

Sevgili İsa’nın her biri bir hikâye olan fotograflarına baktık-
ça yüreğimde hissediyorum… İnsanoğlu destanının bu çağdaş 
anlatıcısına buradan bir kez daha selâm yolluyorum…
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Geyikli Gece
   

Gül Baykara  

 İsa Çelik aradı iki gün önce ve onun için bir yazı yazmamı 
istedi benden. Atölyesini evim bildiğim, çocukları ile kardeş 
olduğum, henüz daha çocuk sayılacak ilk gençlik yıllarımda 
yanında staja başlayıp yirmi yıl boyunca, arada ayrılıklar da olsa 
asistanlığını yaptığım, beni büyüten, en esrik, hayatla bağlarımın 
en zayıf olduğu yıllarımda elimden tutup ayağa kalkmama yar-
dım eden sevgili hocamı anlatmak çok kolay olmadı. Ömrümün 
yarısında yanımda olan İsa Çelik benim yalnızca hocam değil 
arkadaşım ve yoldaşım oldu hep. Hocam benden epik bir yazı 
istedi gerçi ancak benim bütün yapabildiğim az sonra aşağıda 
okuyacağınız bu kısa yazı oldu. Umarım olmuştur.

İsa Çelik ile tanışmam çocukluğuma denk gelir. İlk tanışmam 
büyük ablamdan bana kalan çocuk kitapları ile. Dünyanın her 
yerindeki kardeşlerimizin yüzlerini, gülüşlerini, sevinçlerini ve 
düşlerini öğrendim ben o kitaplarla. Elbette benimle birlikte 
soğuk savaş yıllarının tüm çocukları. Kısıtlı imkânlarla ve darbe 
sonrasının baskıcı ortamına rağmen ben ve kuşağım birkaç yiğit 
yayınevi sayesinde dünyanın en seçkin yazarlarından doğru-
yu ve insanlığı öğrendik. Permyak’tan Buğdayı Kim Öğütür, 
Erken Çiçeklenen Elma Ağacı, Angel Karaaliyçev’den Ülkele-
rin En Güzeli, Tekin Sönmez’den Düş Masalı, Necati Mert’ten 
Bir Bir Değilken, Veysel Çolak’tan Sen Balık Mısın? Adnan 
Özyalçıner’den Sabırtaşı Çatladı ve Anıtların Öyküsü ve daha 
bir çokları. Dünyanın ilk ve tek Çocuk Bayramı’na sahip olan 
bizler kardeşlerimizin yüzlerini bunlarla ve daha pek çoğunda 
İsa Çelik’in resimlemeleri ile tanıdık, gülümsedik birbirimi-
ze, dünyanın tüm çocuklarının mutlu ve güzel geleceğine olan 
inancımızla. Dokuz on yaşlarımda kitaplığımızdaki tüm çocuk 
kitaplarını okuyup bitirdikten sonra o yoksul zamanlarımızda 
bana yeni kitaplar alamayan annem yaşıma ve ilgi alanlarıma 
denk gelebilecek yetişkin kitaplarına yönlendirmeye başladı 
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beni. Ben de böylece kitap kapağı tasarımları ve arka kapaktaki 
yazar fotografları ile tanışmış oldum. Bir kez daha karşımdaydı 
İsa Çelik. Okuduğum kitapların yazarlarının pek çoğunun yüz-
lerini böylece tanıdım. Hâlâ Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve elbette 
Yaşar Kemal o arka kapak fotograflarındaki halleriyle vardır 
benim zihnimde. Aynı yıllarda babam hapisten çıkıp eve döndü-
ğünde gazete okuma alışkanlığım da gelişti babamın sayesinde. 
Babam önce Lenin usulü okurdu gazeteyi. Ben de dizinde oturur 
onunla bakardım Cumhuriyet’in siyah beyaz fotograflarına. İsa 
Çelik’in sanatsal eylem fotografları ile tanışmam da böyle oldu. 
Cumhuriyet gazetesinin siyah beyazdan renkli baskıya geçişi ile 
de onun renkli fotografları ile tanışmış oldum. Ki ergenliğime 
denk gelen o yıllarda Beylerbeyi’ndeki evimizde odamın du-
varları gazeteden kesip yapıştırdığım bu fotograflar ile doluydu. 
Ergenliğimde yani siyasal görüşümün erginleşmeye başladığı 
yıllarda ise Sevgili Uğur Mumcu’yla ve dolayısıyla o kitapların 
vurucu kapakları ile tanışmış oldum. Aynı yıllarda ailemin ve 
dolayısıyla memleketin sol siyasal geçmişini tanımaya başladım. 
O yıllarda henüz bilmiyordum. Sevgili dedem Şevki Usta’nın 
ve babamın da ölümden döndüğü o kanlı 1 Mayıs günü sevgili 
Kemal Türkler’in yanı başında duran ve o coşkulu kalabalığı 
fotograflayan kişi İsa Çelik imiş. Ve elbette İKD’nin Ankara 
yürüyüşünde annemlerle beraber yürüyen tek fotografçının da o 
olduğunu yıllar sonra öğrenecektim. 

Liseyi bitirip üniversiteye hazırlandığım yıllarda benim 
gönlümden geçen Konservatuara girip Tiyatro okumaktı. Babam 
ise Mühendislik okumamı istiyordu. Üç sene direnip sonunda 
kursa gitmekten yıldığım 1996 senesinde son tercih olarak Yıl-
dız Teknik Üniversitesi Fotografçılık Meslek Yüksek Okulunu 
yazdığımda bu tercihimin beni günün birinde, bir zamanlar hem 
okuma alışkanlığı edinmemde hem de estetik algımın gelişme-
sinde büyük katkıları olan o resimlemelerin, yazar ve şair fotog-
raflarının sahibi ile tanıştıracağını düşünemezdim bile. Bölüme 
başladığımda hayatla ilişkisi olabildiğince kısıtlı, kendini öldür-
me düşleri kuran, kendine güveni yeterince örselenmiş, öfkeli ve 
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sert bir genç kadındım. İlk sene bitince staj yapma zorunluluğu 
doğdu. Babam Cumhuriyet Gazetesi’nin karanlık odasını ister 
misin diye sordu, istemedim. İkinci seçenek olarak ise İsa Çe-
lik’in atölyesini önerdiler. Tereddütsüz kabul ettim. 

Atölye’ye annemle beraber gittiğimiz o ilk günü hâlâ hatırlı-
yorum. Daha önce hiçbir yerde çalışmamıştım. Ne kendime ne 
de mesleki bilgime güvenim vardı. Masanın bir yanında İsa Çe-
lik, bir yanında annemle ben oturuyorduk. Ne serseri, ne pasaklı 
bir kız olduğum anlaşılmasın diye ablamlar özenle giydirmişler-
di o gün beni. Üstümde vişneçürüğü rengi, merserize bir bluz, 
altımda ise siyah üzerine bordolu, yeşilli küçük çiçek desenleri 
olan uzun bir etek vardı. Hiç rahat hissetmiyordum kendimi. 
Kendim gibi değildim zira. O Haziran günü iflah olmaz aler-
jilerim yüzünden sürekli burnum kaşınıyordu ve ben burnumu 
her kaşıdığımda annem ayağıyla ayağımı dürtüyor, yapmamam 
için kötü kötü bakıyordu. Gergindim ve bu daha da kaşınmama 
sebep oluyordu, işin kötüsü. O yaz günü atölyede bizimle bu-
luşacağı için bulunduğu yerden koşar adımlarla gelmiş olan İsa 
Çelik, kendi de serinlemek istediği için çay ya da kahve değil de 
birer bira içer misiniz diye sordu. Evet diyeceğimi anlayan anne-
min uyluk kemiğime inen sert tekmesi ile teşekkür edip yalnız-
ca bir bardak su alabileceğimi söyledim. Evet, İsa Çelik ile ilk 
tanışmam olmadığım biri gibi davranarak oldu. Günün sonunda 
İsa hoca stajımı yanında yapmamı kabul etti ve bana atölyenin 
anahtarlarını vererek sabah erkenden gelmemi söyledi. Biliyor-
dum bu kabul ediliş benimle ilgili değildi aslında. Referansla-
rım sayesinde olmuştu. Bizim, ikimizin kendimizi bu dünyada 
ne olarak ve nerede tanımladığımızı birbirimize tereddüte yer 
bırakmadan anlatan referanslarım sayesinde. Sevgili Hale Kıyıcı 
önermişti beni hocaya. Annemle ve babamla birlikte yürüdükleri 
siyasal yolu, birlikte yapılmış bir Paris yolculuğu olarak tanım-
lamıştı ve benim güzel hocam anlamıştı ne demek istendiğini. 
Ankara yürüyüşü, birlikte yatılan hapislikler, sorguda birbirini 
ele vermeyişler demekti bu. Dünyaya baktığımız o ortak pencere 
mesleki yetkinliğimin önüne geçmişti ve ben işe alınmıştım. 
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Benim genç ve uçarı bir kadın olmamdan kaynaklanan çok 
çalkantılı, gidip geri dönmeli bir asistanlık sürecim oldu o 
atölyede. Stajım bitip de okul yeniden başladıktan sonra önce 
erkek arkadaşımla macera peşine düşüp bıraktım atölyeyi, sonra 
döndüm. Sorgulamadan kabul etti hocam. Sonra yeniden üni-
versiteye gitmek için bıraktım. Klasik Arkeolojiyi henüz daha 
bitirmemişken hocam geri çağırdı. Tezimi yazıp hemen döndüm 
atölyeye. Tüm bu süreçlerde hep benimle oldu hocam. Bana bir 
işe nasıl başlanacağını, işin nasıl programlanacağını, üşenmenin, 
savsaklamanın, aman nasıl olsa fark etmezler demenin insanın 
kendisine olan saygısını azaltacağını, disiplini, yeri geldiğinde 
dinlenmeyi, iş bitince keyfine varmayı öğretti bana. Akşamüstü 
votkalarımız, öğle biralarımız, iş yetiştirmek için geçiştirdiğimiz 
öğünlerimiz, bilim, kültür, sanat ve özellikle şiir üstüne konuş-
malarımız… Ve ille de öyküler. Kısa ve uzun öyküler… Birlikte 
astığımız onlarca sergi, hazırladığımız fotograf gösterileri…  
Anadolu’da köylerde, kentlerde, antik şehirlerde, gün batımla-
rında, kar yağarken, kordon boylarında ve ormanlarda, Babil’in 
yıkıntıları arasında dolaşıp fotograf çekerken sabırlı olmayı, din-
lemeyi, dayanışmayı, tanımaya, anlamaya çabalamayı, taşların 
da kokusunun olduğunu öğrendim ondan.  

İşte bütün yapabildiğim bu oldu hocam. Biliyorum benden 
beklediğiniz çok daha iyi bir yazı idi. Ancak sizi anlatmak 
demek benim için neredeyse tüm ömrümü anlatmak demek. 
Henüz sizinle yüz yüze tanışmadan çok önce siz bana öğretmen-
lik etmeye başlamıştınız. İlk okumalarımdaki eşsiz çizgileriniz 
ile masallarınız ile fotograflarınız, afişleriniz, grafikleriniz ile 
benimle birlikte bir kuşağın da büyürken ve erginleşirken kıla-
vuzlarından biri oldunuz. Ben aralarındaki sizi tanıma ve asis-
tanınız olma fırsatı olan belki de en şanslı kişiyim. Bugün kırk 
yaşımı bitirmeye birkaç ay kalmışken ömrümün son yarısını 
sizinle yaşamış olduğum ve yaşama dair bildiğim pek çok şeyi 
sizin yanınızda, atölyede öğrendiğim için çok az kişinin sahip 
olabileceği bir ayrıcalığa sahip olduğumun da farkındayım. Ahh 
sevgili, güzel hocam umarım bana verdiğiniz bu ödevi hakkıyla 
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yerine getirip geyikli geceyi (*) kurtarabilmişimdir.
*
“…
Bir yandan toprağı sürdük
Bir yandan kaybolduk
Glâdyatörlerden ve dişlilerden
Ve büyük şehirlerden
Gizleyerek yahut döğüşerek
Geyikli geceyi kurtardık
…”
Turgut Uyar / Geyikli Gece
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Hep Kedilerimiz Oldu Ve Gülmeyi Hiç Unutmadık

Gülsen Tuncer 

Tanışmamız 70’li yıllarda oldu. Neredeyse yarım asır. Ne çok 
zaman geçmiş aradan. Dolu dolu, çalkantılı, yorucu, heyecanlı, 
acı, tatlı bir sürü olayla örülü bir elli yıl. Gençliğimiz, olgunluk 
yaşlarımız, yaşandı bitti. Dünyada ve güzel ülkemizde ne çok 
şeye tanık olduk ve yaşamlarımız aktı gitti su gibi.

Sevgili İsa sana çok teşekkür ederim.
Bu yıllarda hep birlikte olduk, birlikte çalıştık, pek çok şeyi 

paylaştık.
Sana teşekkür ediyorum, çünkü beni bu uzun yolculukta hiç 

hayal kırıklığına uğratmadın, güven sarsıcı hiçbir şeyi bana ya-
şatmadın. Beni hiç incitmedin, kırmadın.

Mehmet Akan’ı, Gün İrk’i, Bülent Oran’ı ve bizim için çok 
değerli nice dostu kaybettik. Bu uzun yürüyüşte değerlerimize 
ters düşen dünya görüşümüze uymayan pek çok kişiyi de bun-
dan acı duysak da hayatımızdan söküp çıkardık. Oysa seninle 
pek çok konuda, hatta hiç konuşmadan aynı kararları aldık, aynı 
noktada buluştuk.

Sana teşekkür ederim.
Çalışkanlığın, yaşama hep mizah penceresinden bakman 

bana hep güç verdi. Sen benim duvara sırtımı dayadığın sağlam 
duvarsın. Sana hep güvendim. Bu o kadar önemli ki. Bunlar 
evrensel ve bütün zamanların en muhteşem duygularının değiş-
mezlerinden.

Canım İsa, birlikte yaşanmış yüzlerce anımız var. Ama 
Çanakkale Tahta At Çocuk Festivali’nde 70’li yıllarda, o dağ 
köyünde dialı-şiirli gecemiz olağanüstü, fantastik bir yaşanmış-
lıktı. Traktörle dağa çıkış, köylüler, mehtap ve şiirler, bir güzel 
çılgınlık.

Ama bunlardan daha güzel olanı elli yıl sonra da uslanmaz 
deliliklerimizi hala sürdürebilme direncimizi içimizde yaşatıyor 
olmamız.
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Canım benim. Yorulduk, yıprandık, kırıldık, örselendik, öfke-
lendik ama gülmeyi unutmadık.

Çok önemli bir şey daha. Belki paramız olmadı ama hep 
kedilerimiz oldu. Canlı cansız her varlığı sevdik. Kötü insanlar 
dışında herkese yüreğimizde yer verdik. Bu yüzden hep çok 
zengindik.

Sana çok teşekkür ederim, canım benim.
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Sevgili Günlük! 

Hatice Çakmak

Bu sabah pek neşesiz uyandım. İstanbul da, ruh halime uygun 
bir grilikle karşıladı beni… Evden dışarı adımımı atmak istemi-
yordum. Sonra İsa hocam aradı: “Haticaaaa (şakacı bir adam 
olduğu için bana sıklıkla böyle seslenirdi) ne yapıyorsun?” 
Hocamı üzmek istemediğimden, “iyiyim Hocam” diye cevap 
verdim. Hoca uyanık adam, yer mi? “Yok, yok sende bir şeyler 
var. Atölyeye gel konuşalım” dedi. Demek ki benim minik yala-
nımı yemedi… Dedim ya, uyanık adam diye. “Ha, gelirken fo-
tograf arşivini de getir, bir bakalım.” El mahkûm “peki” dedim. 
Gri pijamalarımı çıkardım, üstüme siyah kıyafetlerimi giydim, 
fotograf arşivimi de yanıma alıp kendimi İstanbul’un griliğine 
attım. Ver elini İsa Çelik Atölyesi… İstanbul’da bana huzur ve-
ren birkaç mekândan biridir bu atölye.  Eski ile yeniyi bu kadar 
güzel harmanlayan bir yer daha bilmiyorum. Görmüş-geçirmiş-
lik kokan, nostalji ile modernin buluştuğu, yüce gönüllülük ve 
tevazuunun kısacası yaşanmışlığın mekânıdır bu atölye. Tıpkı 
İsa hocam gibi…

Atölyenin zili çaldıktan sonra biraz beklemeniz gerekir ama 
beklediğinize değer, uzun bir koridoru aşıp gelen İsa Hoca, yaşı-
nıza aldırmadan, kendi yaşını da abartmadan bakışlarında şefkat 
ile sıcacık ve aydınlık bir gülümseme ile karşılar insanı. İnsan 
olana hürmeti büyüktür, yaşının başının önemi hiç var olmamış-
tır.

“Hoş geldin Hatice, girsene içeri” dedi, aksakalı kadar aydın 
gülümsemesi ile... Hoşbeşimizi yaptıktan sonra hemen konuya 
girdi; “Getirdin değil mi arşivini?” 55 yılık sanatçı olan kosko-
caaaa bir ustanın karşısında süklüm püklüm oldum. Ben kimdim 
ki ne gösterebilirdim hocaya, acaba beğendiği bir şey çıkar mıy-
dı? Cılız bir “evet hocam” çıkabildi ağzımdan. “İyi öyleyse, bir 
çay koyayım, sonra da bakalım”, öyle de yaptık… İsa hocanın 
beni acımasızca eleştirmesini rica ettim; “hocam, lütfen üzülür 
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mü, kırılır mı diye düşünmeyin, beni acımasızca eleştirin. Ancak 
böyle öğrenebilirim” dedim. Bilgisayarda açtığımız fotograf-
larıma uzun uzun baktı İsa Hoca; bir ileri bir geri, sonra tekrar 
bir ileri bir geri yapıyor ama çıt çıkarmıyordu. Çok gerildim… 
En nihayetinde dayanamadım “hocam bir şey söylemeyecek 
misiniz?” deyince, hoca dönüp bana “söylenecek bir şey olunca 
söylerim” dedi. Tekrar uzun uzun fotograflara bakmaya koyul-
du. Uzunca bir sessizlikten sonra “Hatice, senin fotografların 
neden bu kadar geveze?” dedi. Ne desem bilemedim. “Nasıl 
yani, Hocam?” Birden sesi daha yüksek çıkmaya başladı; “Yahu 
Hatice, İshak Paşa Sarayı güzel. Sultanahmet Camii güzel. 
Ayasofya güzel.” Kafam karışmıştı, “Evet hocam” dedim. “Yani, 
sen çeksen de güzel, çekmesen de güzel. Sultanahmet Camii’nin 
turistik fotografını ben neyleyim? Sen kendinden bir şey kat-
mayınca, sadece kuru gevezelik bunlar. Anlıyor musun?” Tanrı 
şahidim, deniyordum. “Hatice, fotograf çekmek bir meziyet de-
ğildir, ben şahsen fotograf yaparım.” Hah! İyice kayboldum… 
“Nasıl yani, hocam?” Durdu, bir sigara yaktı. Belli ki bu çömez 
epey yoracaktı, bir nefes çekti; “Bak Hatice, fotografların da 
senin gibi, çok konuşuyor ama az şey anlatıyor. Ne anlatmak 
istediğini düşün, öyle konuş…” Fotograf eleştirisi isterken hayat 
dersi almıştım. Ne istediğimi düşünmeliyim, çok doğru! Uzunca 
bir sessizlik daha… “Bak, mesela bu fotografın rengi ruhsarı 
yerinde, ama burada bir şey eksik… Ne olduğunu söyleyebilir 
misin?” Fotografa baktım, “Hocam bu fotograf bir denemeydi, 
ışığı ölçmüştüm bir nesne veya özne yok.” Hocanın dudakların-
da bir gülümseme belirdi, “Evet Hatice. Aynen öyle. Bir öznesi 
olaydı dadından yinmezdi.” İkimizde kahkahaya boğulduk.

İsa hoca böyle biri işte, acımasızca eleştirmesini istersiniz, o 
fotograf üzerinden size bir hayat dersi verir.

Kendisini henüz tanımayanlar için söylüyorum; tanısanız siz 
de çok seversiniz.

Her daim sevgi ve saygılarımla.
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Işık Kokan Adam                                                                                                  

Hüseyin Başaran
  

Şirazlı Sadi, bir gün hamama gitmiş. O dönem sabun olmadı-
ğı için kil kullanılıyormuş. Sadi, sade suyla yıkanmaya başlamış. 
Bu durumu gören bir gönül adamı “Üstat size biraz kil vereyim.” 
Demiş. Sadi, kili kullanırken kil öylesine güzel kokmuş ki Sadi: 
“Ey güzel kil, misk misin, amber misin, neden bu kadar güzel ko-
kuyorsun?” deyince kil dile gelmiş: “ Ben, bir zamanlar toprak 
parçasıydım, bir gün bir gül ile tanıştım ve bana o gülün kokusu 
sindi.” demiş.

Sanatta uzun yolculuğa çıkan İsa Çelik’e fotografın ışığı, 
resmin gölgesi, şiirin kokusu ve güzelin gülümsemesi sinmiş. 
Bu güzellikleri bir derviş hırkası gibi üzerinde taşımış, taşımaya 
da devam ediyor.

Sanatın daim, dilin bülbül, ilmin gül olsun ışık kokan adam.
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İsa Ağabey Selâm
 
 Dilimizin döndüğünce,
Elimizin erdiğince,
Aklımızın vardığınca
Eyledik bir ulu kelam.
Hayırola... Dost!

Allah’tan dilek dilemem,
Kaç resul gelir, bilemem.
Ben dilimi yol eyledim,
Kul yollarına giremem.
Seyirola... Dost.

Çukrova’nın yüksek dağı,
Doldurdu gönül bardağı,
Esti Haydar’ların çağı,
Yere düştü, kırılmadı.
Mahirola... Dost!

Hüseyin Haydar

Derviş İsa Yolu

Yürür günü, enine boyuna, giden yolu yan gelir,
Avlar gizleneni, görmenin menzil dışında,
Getirip sunar, bir sepet içinde türlü meyveler gibi,
Kendi bir fotograf makinesinin içine gizlenir.

Candan ileri, ne sunabilir bize, vardı, verdi zaten.
Kimdir, gelir göz hanemize, elleri hünerli biri,
O ererdi zaten, beyaz çiçekli, güzel kokulu şehirde,
Yürür dipdiri, çıkmaz yoldan, çıkarsa yol çıkar. 
Dağın eteğinden sıçrar Toros ceylanı, kanaviçeye.
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Öyledir dervişlerin yolu, Anadolu’da, çeşmelidir,
Kendi akar oluğundan, içemez, yolcuya verir.
Ölür dipdiri, akarsa, can kurtulur tenin elinden,
Görür ki, asmanın içinde kendi öz suyudur, yürür.
Nereye durur, bir müziğin peşinde, yanında Ruhi Su,
Yol akar, her iki yandan kaligrafi aslanlar durur.

Asası bilimsel sosyalizm, yasası insanlık halidir.
Hırkası Mustafa Kemal’in Zafertepe kaputu,
Orda giyinmiş enine, has kumaşın soyunduğudur.
Mürekkepte bir yiğit tutukludur, kâğıda vurulu.
Sınıfsız sömürüsüz bir dünya için, kanını süz,
Çek içine, şuraya solmayan bir üveyik deseni kondur,
Uçmakta olsun, biri çocuk olsun, biri kızıl gelincik.

Yolcu dur, daha çekeceğin var, tabiat kanunudur,
Zıtların birliği, gidenin ve gelenin dipdiriliği,
Yürür elleri yaprak açmış, yürür topukları yosunlu. 
Yol eri dur, yol Derviş İsa Yoludur, yorulmayana, 
Çantan yok, cebin yok, fakat dünyayı taşırsın...
Bitmez yol, kan ter içinde İsa, kan ter içinde Çelik.
Gerçek, senin eskiden bilip de bilmediğindir,
Serinlemek istersen, bir tutam yalımı içine çek.

Hüseyin Haydar
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 İsa Çelik’ le Kan Bağımız

İbrahim Demirel

Fotograf  ustası dostum İsa Çelik, Mersin doğumludur, yani 
Yaşar Kemal’i, Yılmaz Güney’i besleyen Çukurova toprağı-
na komşudur ve bu komşuluk onun alın terine de bulaşmıştır. 
Kaleme aldığı öykü kitaplarının yanı sıra pek çok filmde de rol 
almıştır.

Fotograflarıyla,“Ateş Üstünde” 60 yılı geride bırakmıştır.“Ev-
vel Gidenlere Selam Etmiştir”; Aşık Veysel ile başladığı foto 
portrelerine, Aziz Nesin’i, Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı ve daha nice 
kişiliği eklemiştir. Ünlüyü demiyorum, kişiliği diyorum çünkü 
duruşunu olumlamadığı hiçbir kimseye fotograf makinesini doğ-
rultmamıştır. Çocuk ve insan ağırlıklı fotograflarının yanı sıra 
çocuklar için masallar resimleyen çağdaş bir masalcı dededir. 
Ne bulsa üzerine resim yapmaya çalışır, ışık bile gerekmez, gece 
karanlıkta yürürken cebinden defterini çıkarıp çizebilir, eliyle 
değil beyniyle çizer, tıpkı fotograf çektiği gibi. Stüdyosundaki 
sokak levhalarından anlarsınız ki gezdiği kentleri yanında taşır. 
Gelincik tarlası üzerinde Nazım Hikmet kolajıyla, nice plak, 
kaset, kitap kapağı çalışmasıyla grafikerliğini fotografçılığıyla 
yarıştırır. 

İsa Çelik pek çok yarışmada jüri üyeliği, karma sergiler, 
tatiller, yolculuklar paylaştığım meslektaşımdır, dostumdur ama 
en önemlisi kan bağımız fotograftır bizim üretimini kesintisiz 
sürdürebileceği nice sağlıklı, bol fotograflı yıllar diliyorum 
kendisine.
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Baştan Ayağa Çiçekli Bir insan: İsa Çelik

Kemal  Cengizkan

İsa Çelik ile tanışmam 1970’li yılların ortalarına rastlıyor. 
1977 yılında kurulmuş olan AFSAD’ın ilk genel kurulunda 

ben de yönetime seçilmiştim. Toplumsal bir fotograf anlayışına 
sahip olan bir dernek olarak bu doğrultuda etkinlikler yapma 
çabası içindeydik; sadece güzel fotograflar değil, sosyal konu-
lara eğilen fotograflar bizi ilgilendiriyor, bu konuda aramızda 
çalışmalar yapıyorduk. Sonunda bu konuyu kamuoyuna açmak 
amacıyla, ülkenin önde gelen eleştirmen ve fotografçılarına bir 
çağrı yaparak, “Türkiye’de Fotograf Sanatının İşlevi” konulu 
iki günlük bir tartışmalı toplantı düzenledik (Nisan 1978). Onat 
Kutlar ve Fikret Otyam’dan, Şahin Kaygun ve Kaya Özsezgin’e 
Türkiye’nin önde gelen 22 fotografçı ve eleştirmeninin katıldığı, 
Türkiye Yazıları Dergisi’nin tüm bildirileri yayınladığı bu top-
lantıya, İsa Çelik de “Fotograf ve İnsan” başlıklı bir bildiriyle 
katılmıştı. (Toplantıda çektiğim -kısa siyah sakallı- bir gençlik 
fotografını buraya ekliyorum, Bkz.sf.462/4)

O günün politik ortamına uygun bir söylem izleyerek şöyle 
der bildirisinde: “Sorunlara fotograf yoluyla çözüm ararken ya 
da geniş anlamda topluma karşı güncel görevimizi yerine geti-
rirken, fotografça bir söyleyişten de uzaklaşılmaması gerekir. 
(…) Emekçi sınıfa, içinde bulundukları koşullardan kurtulunabi-
leceği, vermekte oldukları savaşımı kazanabilecekleri anlatılabi-
lir. Yaşama sevinci duyurulabilir. Yaşamak dediğimiz şeyin öyle 
ağaç mantarı gibi bir şey olmadığı, aksine baştan ayağa çiçekli 
bir şey olduğu anlatılabilir. Sınıfların değil ama insanların, 
halkların kardeş olduğu vurgulanabilir.” 

İsa Çelik ile muhabbetimiz sonraki yıllarda da devam etti. 
AFSAD Fotograf dergisinin Ocak 1985 sayısında fotograflarını 
yayınladık, sempozyumlarında bildirilerini dinledik, gösterileri-
ni izledik.

O günden bu yana, sergileriyle, gösterileriyle ve dersleriyle, 
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78 yılında söylediği o sözlerin arkasında durmuştur İsa Çelik. 
Onun için fotograf, çekildiği anda tamamlanan bir iş değildir; 
üzerinde çalışılması, işlenmesi gerekir. Bu nedenle de ‘fotograf 
çekmek’ yerine ‘fotograf yapmak’ deyimini tercih eder. Bu anla-
yışla düzenlediği onlarca sergi ve gösteride, grafikerlik ustalığını 
da kullanarak “yaşamak denilen şeyin baştan ayağa çiçekli bir 
şey olduğunu” anlatan güzel fotografları ile insanlara umut ve 
sevgi taşımıştır. 

Yazar ve sanatçı portrelerinden oluşan çalışmaları da önem-
lidir. Aşık Veysel’in en bilinen fotografları onun imzasını taşır. 
Onun objektifinden kaydedilen Aziz Nesin, Oğuz Atay, Cahit 
Arf, Melih Cevdet, İlhan Berk ve daha nice ünlü yazar, şair ve 
bilim insanının portre fotograflarından oluşan bir seçki yakın bir 
zamanda İstanbul’da sergilenmişti. Konularıyla kurduğu sıcak 
ilişki bu fotografların her birine yansımıştır.

Öte yandan her zaman sömürüsüz ve adil bir dünya için 
örgütlü toplumsal mücadelenin içinde olmuş gerek düşünce ve 
eylemleriyle gerek fotograflarıyla katkıda bulunmuştur; 1980’de 
kapatılan Görsel Sanatçılar Derneği’nin başkanlığını yaptı ve 
Barış Derneği üyesi idi. Pek çok farklı alanda da iyi bir kolek-
siyoner olduğunu biliyorum ama bu konuda bir şey söylemek 
bana düşmez. Grafikerliği ile yüzlerce kitap kapağını ve afişi 
hayata geçirmiştir. İçinde bulunduğumuz günlerde de gündelik 
politik olayları hicvettiği küçük afişleri sosyal medya kulvarında 
beğeni ile izlenmektedir. Şimdi beklenen, bu verimli sanatçının 
60 yıllık fotograf birikimi ürünlerini geleceğe aktarmak üzere 
birkaç cilt olarak yayınlayacak bir yayıncı ve sponsordur.

İsa Çelik’in 60. Sanat yılını kutluyor, üretkenliğinin devam 
etmesini diliyorum.

Sağlıklı ve mutlu nice yıllar diliyorum. 
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İsa Çelik’le Yolculuk 

Mehmet Aksoy

  Otobüsteyiz, görsel sanatlar derneği, barış Derneğinden 
arkadaşlarla birlikteyiz neşemiz yerinde, hava güzel 

Aylardan Mayıs günlerden ilk Mayıs günü yani bir MAYIS... 
Sene 1979 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamamız yasaklandı. DİSK, 
kitle kuruluşları ve meslek örgütleri görkemli bir yürüyüşü İzmir 
de yaparak buna karşılık verme kararı aldılar, onun için Otobüs-
teyiz İzmir’e gidiyoruz. Bütün Türkiye’den insanlar akın akın 
İzmir’e geliyor, özel araçlarla, otobüslerle, trenle, uçakla. Tabi 
hükümette bu gidişi engellemeye çalışıyor yollarda çevirmeler 
var. Kontrol ediliyoruz Nitekim bizde yolun yarısını geçtik, 
kontrolden kurtulduk derken jandarma bizim otobüsü de çevirdi. 
İçeri girdiler kimlik soruyorlar, nereye gidiyorsunuz niçin gidi-
yorsunuz gibisinden sorular, üst baş araması otobüste bir hare-
ketlilik koridor dolu kiminin elleri havada, kiminin yana açık 
aranıyoruz. Tabi bu arada bizim İsa Çelik’imiz durur mu, durum 
çok fotojenik, hemen makinasını çıkarıyor fotografçılık aşkı 
kabarmış çekiyor. Dur çekme, kızma bizi alıkoyarlar, mitinge 
yetişemeyiz falan diyoruz ama o devam, bir ara jandarma fotog-
raf makinasını farkediyor, fotograf çekmeyin, diye ikaz ediyor 
İsa tamam diyor, ama durumu tespit etme bu baskıları engelle-
meleri görünür hale getirme isteği daha baskın, koltuk altından 
ordan burdan gizlice çaktırmadan çekime devam ediyor İsa 
kardeşimiz. Jandarma Çavuşu da uyanık bir gözü İsa da olacak 
ki yakaladı onu. Elinden fotograf makinasını almak istedi İsa 
çeker, jandarma çeker, fotograf makinası arada, vermem alamaz-
sınız o benim makinam der İsa, sende fotograf çekemezsin der 
jandarma, çekerim ben fotografçıyım, der İsa, biz aman İsa ne 
yapıyorsun bizi alıkoyarlar burada falan dedikse de olmadı ma-
kinamı vermem, alamazsınız diye diretince onu da aşağı indirdi-
ler karokola doğru itiş kakış götürüyorlar tabi bizde arkasından 
gittik. Tartışmalar, fotograf makinasına el koyarım koyamazsın 



117

fotograf çekerim çekemezsin çekişmeleri, epeyi bir sürdü ka-
rakolda... Barış Derneğinden avukat arkadaşlar vardı aramızda 
onlar tartışmayı daha hukuki bir düzeye çektiler. Bekledik İsa’yı 
teskin ettik ama o sakin sakin siz gidin ben makinamı almadan 
gitmem der bizde seni bırakmadan bir yere gitmeyiz dedik tabi. 
Nihayet bir buçuk iki saatlik bir aradan sonra jandarmayı ikna 
etti avukat arkadaşlar ve İsa makinasına kavuştu ve biz otobüse 
dolduk tekrar ve 1 Mayıs 1979 İzmir mitingine doğru tam gaz 
yollandık ... O günü hiç unutmam, ufak tefek zayıf bir adam 
ama içinde kocaman bir delikanlı yatıyor. Bu delikanlı inandığı 
şeyden taviz vermez onuruna düşkündür, haksızlığa dayanamaz 
ve damardan fotografçıdır onun için de fotograf makinası çok 
kıymetlidir, dokunulmazdır. Mesleğiyle bütünleşmiş, birebir 
olmuş bir arkadaşımızdır İSA ÇELİK. 

Sen çok yaşa...

(*) Bu olay, 1 Mayıs 1979 İzmir dönüşünde 2 Mayıs 1979 sabahı Tuz-
la’da Arçelik Fabrikası önünde oldu. Salıverilmedim, tutuklandım.İ.Ç. 
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Bir Kocaman Yürek, İsa Çelik

Prof. Mehmet Bayhan
   

Yazmam gerektiğinde kalakaldım… Böyle bir insan için ne 
yazılabilir ki? Tatlı tatlı sevilir, çok hoş sohbetler edilir, tartışıl-
dığı da olur, yaptıklarına hayran olunur, bazan azıcık imrenilir. 
Hadi itiraf edeyim, çoğu zaman… 

70’lerin başından bu yana ne zaman yeteneklerine gerek 
olsa duraksamadan el uzatır. Ama ne el… Sakin, içten, sıcak 
bir kişilik. Fotograf tamam da ben çizgilerine de hayranım, özel 
kalemler mi kullanıyor ne yapıyorsa… Bir taş plak dinlemeye 
uğranılır. Söz sözü açar, zaman akar, dostlukla ve bilgelikle 
sarmalanmış çıkılır.

Bilim araştıra ve açıklaya dursun, varız işte. Sandığımız ka-
dar büyük olmasa da bir beyin gelişmiş ve insan olmuşuz. Diğer 
canlılardan ayıran ana özellik, bence, insanın bilim ve sanat 
yaratıcılığıdır. Bir başka deyişle bilim ve sanatın bir ucundan 
girip yapmaya veya anlamaya, kavramaya çalışmak insana yakı-
şandır. İnsan olmanın gereğidir. Bu gereği üstün düzeyde yerine 
getirenlere imrenmem de doğaldır. Yani İsa Çelik arkadaşımı 
kıskanıyor değilim, hayranlık duyuyorum ve borçlu olduğumuzu 
düşünüyorum. Hani bir şeyler beklediği de yoktur. O sakinliği 
ve olgunluğu ile yolunda yürür gider.

Yaptıklarını yazacak değilim, öylesine geniş belleğim yok 
yer de yok. Doğrunun, hak ve haklının, aklın mantığın, üretme-
nin, yararlı olmanın, güzelin, çiçeğin, böceğin peşinde ömrünü 
sürdüren İsa Çelik ustama selam olsun.

Sevgilerimle.

   



119

İsa Çelik’i Övgüsüz Takdimimdir

Mehmet Çağlarer   

İsa  Çelik’le çok uzun yıllar önce tanıştım. O zamandan beri 
de Abim diyeceğim kadar yakın olduk; sanat yolculuğumda çok 
yardımı oldu, el verdi o yüzden de Ustam’dır.

Bu kadar iyi tanıdığım için övülmeyi sevmediğini bilirim; o 
nedenle övmeden anlatmaya çalışacağım O’nu.

Ne olur ne olmaz. Ustamdır, sevmediği bir şey yapıp da kız-
dırmayayım.

O’nun Türkiye fotograf tarihinin önemli isimlerinden olduğu-
nu, müthiş kompozisyonlarını, portrelerini, kendine özgü tekni-
ğini, bakışını… Anlatmayayım. 

Övgüye girer.
…
Sanatçıdır O. 
Yalnızca fotograf sanatçısı da değildir.
Fotografçılığı mı, grafikerliği mi onu daha çok tanımlar bile-

miyorum. Bilmek de gerekli değil. 
Sanat deyince özellikle plastik sanatların her dalında durma-

dan üretir. 
Ama yine de
Yaptığı kitap kapaklarını,
Yazdığı yazıları, kitapları,
Mizah gücünü gösteren, yeni deyimle söylersem “sosyal 

medyayı sallayan”, grafik-karikatür yoluyla yaptığı siyasi hiciv-
lerindeki zekâ ve yaratıcılığı da anlatmamalıyım. 

Övdüğüm sanılabilir.
Hem zaten o kadar çok insan biliyor ki… Malûmu beyan gibi 

olur
Nasıl bir “müthiş koleksiyoncu” olduğunu, kaç yüz tane eski 

fotograf makinesi, sokak levhası ya da taş plak, gramofondan 
oluşan koleksiyonları olduğunu da söyleyemem. 

Abartı sanılabilir.
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…
Fotograf, kitap kapağı, grafik-karikatür derken karşınıza “Pis 

İşler” adını verdiği, topladığı  şişe kapaklarından çer çöpe kadar 
atıkları sanat malzemesine dönüştürerek yaptığı eserlerle anlattı-
ğı sergilerden de söz etmemeliyim.

Bu sergileri yalın sözcüklerle anlatmak bile övgü sayılabilir.
Anlatmayayım.
O zaman İsa Çelik’i çok kısa anlatmaya çalışayım:
Dik duran,
Her başarısına tırnaklarıyla kazıyarak  ulaşan,
Doğrunun, haklının, demokrasinin yanında tavizsiz ve korku-

suzca yer alan,
On parmağında yirmi marifet olan,
Özü sözü bir,
İyi ki tanımışım, iyi ki bu ülkede var diyeceğiniz
Bir adamdır O.
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“İsa Çelik: İnsan Ve Sanatçı” 

Mehmet Ergün
 

Sordum kendime: 
“Adı anılınca İsa Çelik’in, neler canlanır belleğinde, hangi 

görüntüler geçer gözlerinin önünden?”
Yanıtlamaya çalıştım sonra.
Öncelikle fotoğraf, kuşkusuz. İsa Çelik, seçkin ve yetkin 

bir fotoğraf sanatçısı çünkü. Bu sanatın Cumhuriyet Döne-
mi’ndeki serüveninde özel ve özgün yeri bulunan birkaç addan 
biri.      Kaynağından çıktıktan sonra üç ayrı “kol”a ayrılıp artan 
debilerle akan ve besleyip sürekli büyüttükleri gölde birleşen bir 
akarsuya benzetiyorum bu alandaki etkinliklerini. Hangi “kol”u 
tersinden izlerseniz kaynağa, yani İsa Çelik’e ulaşırsınız.

Bir “kol”, “emekçiler”i kuşatıyor. Ama emekçi fotoğrafı çe-
kenlerden onu ayıran çok önemli bir yan var: Emekçileri üretim 
süreci içerisinde ve üretim aracına hükmedenler olarak çerçe-
velemek… Eklemek gerekiyor: Yaptığı, görünen durumlarını 
saptamakla sınırlı değil. Gizilgüçleriyle algılanacak biçimde su-
nuyor onları. Böylece de emekçiler, kurulacak yeni bir dünyanın 
mimarlarına dönüşüveriyor bir anda. Bu bağlamda dikkati çeken 
bir başka nokta da o insanların yüzlerinin kurgulanabilecek öy-
külerin kahramanları olarak fotoğraflanması. Şair sözüdür: “Her 
yüz bir öykü yazar!” Kuşkusuz “gören / görmesini bilen” göz 
için. Öyle bir göz İsa Çelik’inkisi.

Cemal Süreya, bir şiirinde, “Çünkü her yüz bir memlekettir” 
der. Bunun tenleşmiş halini İsa Çelik’in fotoğraflarında görebi-
liriz.

İnsanları “yüzlerindeki memleket” aracılığıyla yakalayıp sun-
mak, İsa Çelik’te bir “tutku”. Bu tutku, onu, genel olarak sanat, 
özel olarak da yazın insanlarımızın tutanakçısı haline getirmiştir. 
Bugün “Sosyal Medya”da bölüşülen fotoğrafların büyük çoğun-
luğu onun imzasını taşır- belirtilse de belirtilmese de. Altına 
imzasını atabileceği bir fotoğrafı çekinceye kadar harcadığı 



122

filmlerin, patlattığı flaşların tanığıyım. Amaç, öznesinin yüzün-
deki memleketi yakalamak ve yansıtmak çünkü.

Bir de “karanlık oda” çalışmalarından söz edebiliriz. Bu 
çalışmalarında değişik alanların olanaklarından yararlanarak 
fotoğrafı varsıllaştırdığını, onlara değişik tatlar kazandırdığını 
görüyoruz. 

Sonra kitaplar için tasarlayıp düzenlediği, “zarf”la “maz-
ruf”un örtüştüğü kapaklar var. Fotoğrafla grafiği iç içe kullan-
dığı, zaman zaman resmin olanaklarından da yararlandığı bu 
çalışmalar arasında çerçeveletilip duvara asılacak ölçüde çarpıcı 
olanlar hiç de az değil. 

Görüldüğü gibi yanıtım bir sanatçının “sanatsal eylemi”nin 
bileşenlerini içeriyor. Ama bir tanıyanı olarak bu yanıtı yeterli 
görmüyorum. Çünkü belleğimde canlananlar, gözlerimin önün-
den geçenler bunlarla sınırlı değil. Onların gerisinde bir de insan 
İsa Çelik var. Onu betimlemek güç. Birkaç çizgi sunabilirim 
ancak.

İsa Çelik, sözcüğün tam anlamıyla, “zarif” bir insan. İncelik-
lerle dolu yüreği ve bu tüm davranışlarına damgasını vurmuş. 
Tartışmalarında bile sesini hiç yükseltmez. Düşüncelerini savun-
manın tartışmayı gürültüye boğmadan da yapılabileceğini çok 
iyi bilir ve bilinsin de ister. Onun derdi karşısındakini ikna et-
mek değil, düşüncelerini eksiksiz aktarabilmek. Bir de inanılmaz 
gönlü bol ve özverili bir insan olduğunu belirtmeliyim. Yürüye-
meyecek kadar hasta, ancak çıkacak kitabında kullanılmak üzere 
fotoğrafına gereksinim duyulan bir şair ağabeyimizin, hadi adını 
da vereyim: Enver Gökçe’nin, hiç yüksünmeden, yüksünmek 
ne söz “Onur duyarım!” diyerek tüm çekim gereçlerini taksiye 
atarak ayağına gidip fotoğraflarını çektiğine tanığım. 

İsa Çelik’i karşılıklı etkileşim içerisinde bir “bütün” oluşturan 
iki öğeyle özetleyebilirim:

İnsan ve sanatçı!
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İsa, Adamın Biri…      

Mehmet Ertüm
 

Bu adı duyduğumda gözlerimin önüne kocaman bir yürek 
geliyor, doğayı ve orasında burasında yaşam savaşımı veren tüm 
canlıları kapsayan-kucaklayan, sıcak, sevecen ve erdemli.

bellek
eski misafir odası
koltuk kanepe örtüleri
geçmiş 
düş kırıntılarının üzerine titriyor
tahta döşemede
geçmiş ayak izleri
hafif küf kokulu
dün gibi...
yaşam
eprimiş perdenin sızdırdığı
solgun gün ışığı
ve
kıyıda köşede saklı anılar
halının altına süpürüldüler...

Adım gibi biliyorum, gözlerini kısarak bakacak ve hafif gü-
lümseyerek “şimdi bu da ne?” diyecek... 

İşte sobanın üzerindeki portakal kabuğu, dünden bugüne...
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 İsa Çelik: Çekerken, Çalarken, Çizerken… 

Mehmet Teoman

Benim gizli, kendilerinin bile bilmediği “Hocalarım” vardır. 
Onların çalışmalarını izlemiş, takip etmiş, kendimce incelemiş 
ve etütler yapmışımdır. İsa Çelik Hocam da onlardan biridir.

Gün geldi tanıştık. Hatta birlikte fotograf dahi çektik; işte o 
zaman makinesiyle olan ilişkisine de şahit olma şansına eriştim; 
konuyu seçimi, konsantrasyonu, vücut dili ve o yumuşak bilge 
yüz ifadesi…

Sonra bir gün gramofon ve 78’lik plâklarıyla yapmış olduğu 
bir performansını izledim. Bu vesileyle fotograf çekmenin sade-
ce fotograf çekmek olmadığına da şahit oldum; gramofonu özen-
le kuruşu, plakları adeta okşar gibi tutuşu, titizlikle her birini 
çalmadan önce silişi ve seçtiği repertuarın kalitesi ve zenginliği 
iyi fotografçının başka alanlarda da iyi olduğunu sergiliyordu; 
büyük keyifti benim için Usta’yı yakından izlemek…

Son keşfim grafik sanatına olan hakimiyeti. Özel bir dili var 
İsa Çelik’in grafik aracılığı ile derdini döküşünde; sosyal haya-
ta ve siyaset dünyasına olan bakış açısı, tercihleri, öncelikleri, 
duyarlılığı ve cesareti sadık bir takipçisi olmama neden oldu. 
Heyecanla her çalışmasını bekler oldum...

Sonuçta bu ülkenin ilerici ve aydın bir “Sanat İnsanı”nı tanı-
maktan, aynı havayı teneffüs etmekten, ellerini sıkmış yanakla-
rından öpmüş biri olarak kendimi çok şanslı görüyorum. 

Sağ ol Usta’m.  
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İsa Çelik Duruşu (1) 

Merih Akoğul
 

Ülkemizin en sıra dışı fotografçılarının başında gelir İsa Çe-
lik. Henüz çocukluğumda, dergilerde gördüğüm fotograflarından 
tanıyıp sevdiğim İsa Ağabey, saptadığı anlara eklediği duyarlılık 
ve hümanizmayı sanat potasında eritmeyi daima başarmış sıra 
dışı bir fotografçıdır.

Objektifini neye doğrultursa doğrultsun, çektiği fotograflarda 
ağaçların, tarlaların, dağların dahi dile geldiğini görürüz. Tıpkı 
özenle yorumladığı sevgi dolu insan fotograflarında olduğu gibi, 
fotograflarında görünmeyi kabul eden tüm nesneler de evreni 
büyük bir hümanizma içinde ciddiye alan bu saygın duruşa ce-
vap vermektedirler adeta.

Sonuçta izleyicilerine pozitif ışıklar saçan, yaşama enerjisiyle 
dopdolu, gülen fotograflardır onunki. Ama İsa Çelik adı geçti-
ğinde sözü edilen en önemli konu, değişen iktidarlara, farklıla-
şan hayat standartlarına ve yaşamın her türlü zorluğuna karşın, 
İsa Çelik’in soyadı gibi bir duruşu benimsemiş olduğudur.

Bu hümanist insan, yukarıdaki nedenden dolayı bu felsefenin 
tek maddesi ile çelişir. İsa Çelik sağlam omurgasından dolayı, 
birilerinin önünde eğilmektense kırılmayı yeğler.

Ülkemiz fotografının büyük ustası İsa Ağabeyim’i bu mutlu 
sanat gecesinde bir kez daha kutluyor, sevgi ve özlemle kucaklı-
yorum. 

İyi ki varsın.

(1) 2005’te İstanbul’da Beşiktaş Belediyesinin İsa Çelik için dü-
zenlediği, “Ustalara Saygı” gecesine Viyana’dan gönderdiği yazısı.

   ***
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Gönül gözüyle (2) 

Fotograf ve şiir birbirine çok benzer.
Kısa özlü ve derinden gider. 
Görünenin ve duyulanın ardındadır anlamları. 
Görme, işin özüdür her ikisinde de; zihnin eleğidir. Bakarsın 

ve görürsün. Her süzülüşten kalan tortu, bilgi üzerinden kültüre 
dönüşür. Sanat da bu kültürün en üst ürünüdür. Kaymağıdır.

Evreni hissedemezsen, evren de sana görünmez. Sanatı üre-
tebilmek için de önkoşul hissetmektir. Öncelikle başkalarının 
yaptığı işlerdeki mutlak güzelliği görmek gerekir. Bu da aşkın 
(transandantal) bir  süreçtir. Düşünebildiğin ve idrak edebildiğin 
kadar / için “var”sındır.

İnsanlar geçer objektifinin önünden; martılar, kediler; durur 
gibi gözükse de bitkiler, oynadıkları oyundan birkaç saniyeliği-
ne de olsa seni süzmek için başlarını kaldıran çocuklar, sadece 
rüzgârın onlara dokunmasına izin veren ağaçlar… 

Sonra denizler, nehirler ve göller; uygarlıkları başka uygarlık-
lara ulaştıran su parçaları; balıkçılar, tekneler, doklar, köprüler, 
geçmişle gelecek arasında durmaksızın gidip gelen görünmez 
ruhlar. Ve elbette her şeyi bir pelerin gibi saran, tüm varlıkları 
aynı anda kucaklayan ve fotografın var oluşunu sağlayan, güneş-
le insanların arasında aracılık yapan gökyüzü: O sonsuz boşluk!

Fotoğaf ayağına gelmez, sen gidersin anların üzerine. Çoğu 
nesneler kayıtsızdır fotografa, ustalığınla çelmen gerekir dik-
katlerini. İyi fotografın sözünü vermen gerekir kendilerine. Ki 
ancak ondan sonra sana görünmeye başlarlar.

Nesnenin ruhuna inandıktan sonra, her höyüğün seninki gibi 
bir uygarlık olduğuna, bir gün anılarınla birlikte senin de onlar 
gibi yok olacağına, bu dünyanın sen nasıl görüyorsan öyle oldu-
ğuna da inanırsın. Çünkü dünya, biz hissetmesek de -coğrafya 
kitaplarında yazdığı gibi- tatlı bir salınımla devinmektedir.

Bir fotograf makinesi, usta bir fotografçının elinde dünyayı 
ne kadar değiştirebilir. Yoksa değiştirdiği bizim dünyaya bakma 
ve onu algılama biçimimiz midir. Sorunun yanıtı, fotografçıların 
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evrenle olan özel anlaşmalarının ardında yatmaktadır.
Alâmeti farikası olan sakal, asla sönmeyen bir pipo, sihirli 

anları beklerken fotograf makinesinin bedenine verdiği açı, ya-
şanmış ama fotograflara sığdırılamayacak kadar çarpıcı yüzlerce 
anı ve 55 yıllık soylu duruşuyla karşınızda İsa Çelik. 

Onun fotograf makinesi ile yazdığı şiirleri, dinmek bilmeyen 
bir ilgi ve merakla izlemekteyiz.

(2) İz Dergisi / Mayıs 2013 
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Yörüğün Genlerindeki Şaman Vizörden Bakınca 

Muhammet Güzel  

Ağacın, taşın, kurdun, kuşun kısaca doğadaki her şeyin canı, 
tini vardır  diye  inanılan  törenin yetiştirdiği usta bir fotografçı-
yı anlatmaya çalışmanın ağırlığıyla merhaba!

Fotograf: Öncesiz, sonrasız bir zaman ve uzamın ‘bize ay-
rılan bölümü’ içinde varlığına tanıklık ettiğimiz ‘doğadaki her 
şey’in, saniyenin bazen birkaç katı, bazen yüzde biri, bazen 
binde biri kadar bir ‘an’ içindeki durumunu fotograf makinesi 
kullanarak bir zemine kaydetmek diye düşünüyorum.

Bunu, teknik yeterlilik, hatta yetersizliklerle de yapmak 
olanaklıdır. Rastlantı ya da zanaat ürünü olanın dışında fotograf; 
fotografçının ona yüklediği duygu ve öyküyle diğerlerinin önüne 
geçer. Bir canlının (canlı diye bilinenler) fotografını çekerken; 
fotografçı, modelinin ona sunduğu an içinde, modelin öyküsünü, 
kendi yüklediği öyküyle birleştirir. Bu bir canlının suretinden 
o ‘an’ı yüzüp almaktır. Ustalık ‘an’ı seçip kaydederken, kendi 
ışığı, algısı, birikimi yeteneği ile anı kendi öyküsü ile birlikte 
yüzer alır. İnsan ya da doğadaki başka bir nesnenin görünen 
‘an’ı içine; bakan kişinin algı sınırları ya da sınırsızlığı ile göre-
bileceği öyküler yükler.

Her kültürün yetiştirdiği büyük fotografçılar var. Her birinin 
kendine has ustalıklarını, duygusal yeteneklerini, becerilerini 
incelikle işlerken kâh bilinçlerinde, kâh bilinçaltlarında onları 
etkileyen kök kültürlerinin etkileri vardır. 

İnsanın; doğanın efendisi olmadığına, doğanın insana değil 
insanın doğaya muhtaç olduğuna inanılan, başlangıcı bilinmeyen 
zamanlardan bugüne kadar biçimlenmiş Yörük kültürü içine 
doğmuş… Kökeninde Yörük töresi, genlerinde şaman kültürü 
nakışlı fotograf sanatçısı İsa Çelik’in tüm bunları, ayinsel bir 
sorumlulukla yapmakta olduğu görülmekte. (Elbette kimin neye 
baktığıyla, kimin nereye bakarken neyi gördüğüyle de ilgili bu 
saptama.)
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Yüz yüze tanışmadığım, bir tek sergisini bile görme olanağı 
bulamadığım ustanın fotograflarını, ancak dergilerde, internet 
sayfalarında görebilmiş olmanın yoksunluğuyla bakabildiğim 
birkaç fotografında görebildiklerimi de anlatmak isterim.

Doğa fotograflarına bakarken ‘kadraja’ giren canlı cansız 
(cansız sandığımız-göremediğimiz bünyelerinde trilyonlarca 
atomun elektronunun fır döndüğü) nesnelerin her biri; ya bir tek 
nesnenin etrafında derlenmiş onu öne çıkarmak için hareket et-
mektedir, ya da görüntü içindeki tek bir nesne, çığlık gibi ortaya 
fırlamış, kendi bütününü oluşturan kalabalık içinde size, baktığı-
nız fotograftaki hayatı anlatmaktadır.

Koca bir şelâlenin yalnızca bir ağaç için çağıldadığına inan-
maz da bakarsınız, suyun perdelediği yeşillik hangi bitkinin 
ışığıdır diye. Güneş’in ışıklarını yüklenmiş uçan o güzel çağla-
yanın kanatlarını ‘kim bilir hangi HES kırıp atmıştır diye içiniz 
acır… Kim bilir hangi setin ayakucunda kaybolup gitmiştir şim-
di o ışık yüzlü çağlayan’ diye üzülmekten kendinizi alamazsınız.

Çiğdemlere bakarken Güneş’in hem ‘göğden’, hem de topra-
ğın içinden nasıl bir ışıkla çiçekleri beslediğine tanıklık edersi-
niz.

Gülün rengine yakın tonda kanatlarıyla gülün göbeğinde salı-
nan uğur böceği size koca bir gül bahçesini alır getirir. Ömründe 
toprağa basmamış insana bile; o gülün bir saksıda ya da masa-
nın üstündeki bardağın içinde değil, ille de bir bahçede olması 
gerektiğini düşündürür.

Portreler,
İnsan ‘suretleri’,
İnsanın, hayatından, kimliğinden, kişiliğinden yüzülüp alın-

mış ‘an’lar…
Fotografı çekilenin sunduğu an… İsa Çelik’in, modelinin 

hayatından yüzüp aldığı an… Ona kendi yüklediği, kısacık bir 
an içine kodlanmış öykü, Şamanik bir hayat avcılığı değil midir?

Her hayattan birazcıktan da kısa ‘an’lar.
Örneğin tırpanı yere saplamış, sarı başakları seyreden adamın 

eline bir sigara tutuşturmayan, ya da dirseği dizine  dayalı sol 
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elinde tırpanın eyesinin soğukluğunu göremeyen, dahası o fotog-
rafa bakıp da adamın yüzünü görmeyen kimse var mıdır?

Şemsiyeli kadın fotografında, geri plandaki sökülmüş eski 
pencerenin üzerindeki zincirle ilgili öyküler dönmüyor mu 
bakan insanın beynini içinde? O karedeki her şey, o eskimiş 
zincirin arkasında eskiyip giden öyküleri kışkırtmıyor mu?

Arap alfabesindeki ‘vav’ harfinin önünden geçip giden adam; 
yaşadığımız sosyal kendini salmışlık ‘hallerimizin’ habercisi 
değil miydi?

Ozanımız Veysel’in güneşli alnı hiç mi gururlandırmaz ‘türkü 
çığırırız’ diye övünen insanları. Ya da çocukluğu, gençliği, has-
talık, hapishane, sanatoryumlarda onca çile ile dert ile geçmiş 
Rıfat Ilgaz ustanın; “zulmedenler, birer ikişer gözden, gönül-
den silinip gitti, ben halâ direniyorum” diyen kahkahası hiç mi 
direnç vermez düşleri yarın olana… 
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  Bir Şey Öğrenirken… 

Mustafa Bal
 

Bir işin içinde yarım yüzyıldan fazla bu kadar severek, kendi-
si her gün yeni bir şey öğrenirken bildiklerini öğretme isteğiyle, 
paylaşmak arzusuyla kalmak, aslında o mesleği yaşamak. 

Hele bu iş fotograf olunca doğaya, çevreye ve insana dair her 
şeyi İsa Hocamın fotograflarında bulabilirsiniz. 

Bakmayı, bakarken görmeyi, farklı bakmayı ve farklı görme-
nin bu kadar güzel harmanlanmış halini İsa Hocamın fotografla-
rında hemen fark edersiniz. 

Yüreğiyle baktığı insanı fotograflarında ana unsur olarak 
ele alan İsa Hocam, hep güzeli, hep doğruyu aradı, aramaya da 
devam ediyor.

Sadece fotografa ait bildiklerini değil, dostluğunu, sevgisini, 
insanca yaşamayı da paylaşan hocamın zengin eserlerini daha da 
çoğaltmasını diliyorum. 
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Anlamlı  Bir Armağan 

Muzaffer Buyan      

Fotograf merakım üniversite yıllarında başladı, ilk fotograf 
makineme de o dönemde sahip olmuştum.

O günlerde fotograf çoğunlukla semt fotografçılarında ve-
sikalık veya özel anları ölümsüzleştirmek adına anı fotografı 
olarak üretiliyordu.

Fotografta estetik ve sanatsal anlayışın toplumun büyük 
bölümü tarafından fark edilmediği bu yıllarda bende bol bol anı 
fotografı çektim. Bu keyifli dönemde fakülte yıllarında, tedavi 
ettiğimiz hastalarla ve sınıf arkadaşlarımla yaşadığımız özel 
anları zaman içerisinde arşivleyip albümlerimde anlam yüklü 
fotograflar elde ettik.

Diş hekimliği fakültesinden mezun olduktan sonra, yaşam 
içerisinde almış olduğum pozisyonun değişmesi dolayısıyla 
fotograf sevdama biraz fasıla vermek zorunda kaldım.

Ne var ki on yıl önce bu küllenen sevdanın tekrar alevlenme-
sine ve fotografın yeniden hayatımda önemli bir yer almasına 
sebep olacak İsa Çelik hocam ile tanıştım.

Yılların birikimi ve bilinci, yaşamsal deneyimleri, farkında-
lığı, sanata ve sanatsal eylemlere duyarlılığı, estetik kavramları 
yeniden fark ettiğim bu zamana denk düşen bu karşılaşma bana 
hayatın sunduğu anlamlı bir armağan oldu. 

Benim milâdımda fotograf; fotografı İsa hocadan önce ve İsa 
hocadan sonra diye ikiye ayırmaktır. 
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   Bir Küçük Adam… 

Nazan Alkan
 

Arkadaşım, fotograf ve hayat öğretmenim İsa Çelik’i bir 
değil binbir yönüyle tanımlayabiliriz. 

Sanat becerileriyle  dopdolu  yetenekleri insani hayat görüşle-
ri ve çevresine yaydığı o güzel Işık yardımlaşma ve öğreti. 

Yine çevreye eski eserlere duyarlılığı gibi...
Bazı insanlar vardır tepeden tırnağa sanat insanıdır ki İsa 

çelik bu sıfata en yakışanıdır... 
Yıllar yılı amatör fotografçılığımda, bu çok sevdiğim hobim-

de bana yaptığı engin ve hiç karşılıksız yardımlarını asla unu-
tamam. Hem yerinde şiddetle eleştiren eşsiz bir öğretmen hem 
benim fotograf sevgimden dolayı beni mutlu etmek isteyen bir 
dost. 

Ne mutluyum onu tanıyorum diyorum. 
Hayatımda, bir başkasının işini kendi işi gibi kotarmaya  çalı-

şan çok az kişi tanıdım ve İsa çelik bu tanımın başında gelir. 
İsa çelik in fotograf çekerken gösterdiği sabır ve titizliğe her 

zaman hayran olmuşumdur. Önce uzun uzun çevre  temizliği 
yapar sonra kamerasını eline alır ve kamerasını kullanmaz da  
adeta konuşturur. Işıklar, kamerası çekeceği objeler ve İsa çelik 
bir bütün oluştururlar. 

Uzun yıllardır tanıdığım İsa çelikte  en belirgin özellik olarak 
gözlemlediğim o muhteşem  öğretmenliğini nasıl göz ardı ede-
rim. O bilgisini görgüsünü  deneyimlerini inanılmaz bir şekilde 
paylaşır ve karşındakinin öylesine iyiliğini ister ki…

Tıklım tıklım doludur atölyesi.  Onun gördüğü, fark ettiği, 
taşlar, yonga parçaları, çeşitli çiçekler, paslı kilitler, Anadolu 
motifleri, antik fotograf makineleri.

Binlerce taş plâk.  Denizkızı Eftelya’lar, Safiye Ayla’lar, 
neler neler. Tasarladığı yüzlerce kitap kapağı, seçilmiş tablolar...

Akşamları karma karışık mutfak tezgâhında çıkardığı ter-
temiz rakı bardakları, zevkle soyulmuş meyveler, çeşit çeşit 
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baharatlarla süslediği salata tabaklarının seyrine doyamazsınız 
ve bu sade sofraya İsa çelik in eskilerden yenilerden sohbetleri, 
İsa çelik ile beraber olma ayrıcalığını yaşarsınız.

Gelmiş geçmiş tüm dallardan sanat adamlarına sonsuz say-
gılı olduğunu, onları tanıtma gecelerini süsleyen çalışmalarını 
izlediğiniz de anlarsınız... Bu çalışmalar günler sürer ve İsa 
çelik müzik, renk, fotograf, belge kaynakları ile o kişiyi öylesine 
güzel tanıtır ki...

Her yönü ile düşünceleri, görüşleri ve yetenekleriyle bir sanat 
insanı olan İsa Çelik’e uzun ömürler dilerim.

Bir küçük adam bir büyük sanatçı.  Kendine özgü  saçı-sakalı 
ve mutlaka Anadolu motifleri işlenmiş yelekli giysisi. 

Bir İsa çelik tanıyorum, özü bir sözü bir öğretmen ve çevre-
ci. Sanat insanları için yaptığı çalışmalar, ilginç koleksiyonları. 
Yıllar yılı  yaşadığı güçlüklere karşın, kendi çizgisinden asla 
sapmayan, başkalarına yaptığı sonsuz öğretici kalıcı destekler… 

Bir küçük adam, en olmadık şartlarda en mükemmeli yakala-
maya çalışan…

Bir küçük adam, son nefesine kadar üretmeye  hazır... 
Bir küçük adam, doyulmaz sohbetleri…  
Bir küçük adam, kendi çabalarıyla şöhret ve başarı merdiven-

lerini çıkan bir küçük adam… 
Her zaman, bilgisini, deneyimlerini paylaşan…
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Duruşu…

Nazender Süzer

Hani kimi insanlar vardır kıymetlidir; dostlukları, varlıkları, 
sözleri, içtenlikleri, hayata lâyık olmaları kıymetlidir. 

Benim için değerdir İsa Çelik. 
Sanatçı kişiliği, olaylar karşısındaki duruşu, her zaman seve-

cenliği ile güzel dost, özel insandır.
2010 yılında tanıdım İsa Çelik’i, Dedem Aşık Veysel ile ilgili 

bir fotograf sergisi hazırlarken tanıştım. 
Bütün alçak gönüllülüğü ile bize arşivini açtı. Sergi açılışı 

için geldiği Ankara’da, sergiyi gezdikten sonra güzel bir iş yap-
tınız çocuklar diyerek bizi cesaretlendirdi. Sonrasında dostluğu-
muz bugünlere geldi.

Ne zaman İstanbul’a gitsek, ofisinde saatler süren hoş soh-
betimiz ve özel arşivinden taş plakları dinlediğimiz gramofonun 
lezzeti bir başka.



136

Eteğindeki Zenginliklerle Şaşırtan… 

Nevzat Çakır                                                                                                     

İsa’yı seksenli yılların başında tanıdım. 
Onu fotograf dünyasının, edebiyatın, grafik sanatının ışıklar 

saçan, imrendiren, eteğindeki zenginliklerle şaşırtan, her taşın 
altından kalkabilen, ardı ardına sergilediği etkinliklerle parlayan 
bir sanat adamı olarak zaten biliyor, izliyordum.

Nasıl, nerede, ne zaman tanıştığımızı hatırlamam zor ama 
tanışır tanışmaz dostluğumuzun başladığı gerçeği (arada ufak 
tefek takıntılar olsa da) günümüze kadar uzanmakta. Ayrıca 
neredeyse kırk yılı aşan zaman diliminde biriktirdiklerimizin en 
umutsuz masaları bile şenlendiren bir güce sahip olduğunu her 
seferinde kanıtlayabilmemiz bunun en belirgin örneği...

İsa’yı anlatmak demek bir anlamda ülkeyi anlatmak demek. 
Bu yüzden hakkı olan bu ödülü alırken başarıyı kuru kuruya 
kutlamanın ne İsa’ ya, ne de sanata bir yarar sağlamayacağını 
düşünerek yazıyorum.

Evet İsa’yı anlatmak, bir anlamda ülkeyi anlatmaktır.
O ne Cihangir ne Nişantaşı çocuğu ne Çukurova’nın varlıklı 

ailelerinin Amerika’da eğitim görüp ülkesine dönme özverisi-
ni(!) göstermiş oğlu, ne de zengin bir kapıya yamanmış fakir 
ama temiz kenar mahalle çocuğudur. 

Eğer o ilkokulu bitirirken Ziraat Bankası çalışanlarının biri-
nin oğlu olarak bankanın o yıl başlattığı başarılı çocukları okut-
ma bursuyla Mersin’in Gülnar kasabasından Ankara’nın önemli 
okullarından birinde yatılı olarak okuma bursu kazanmasaydı, 
her halde onurlu biri olarak ayakta durmayı becerirdi, ama bir 
İsa Çelik olabilir miydi bilemem. 

Tesadüflerin insan hayatındaki yeri üzerine yazacak değilim. 
Ama geri kalmış bir ülkede en aşağıdan gelenlerle yukarı-

larda doğup ülkede ve dışarıda yetişenlerin başarı öykülerine 
şöyle bir göz gezdirdiğimizde bile bu konuda varlıklı olmanın ne 
büyük olanaklar sağladığını görmek hiç de zor değil.
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Dilleri, tavırları, imgeleri, birikimleri, etkilenmeleri en önem-
lisi yaşamları bunca farklılık sergilerken bu iki kültürün aynı dili 
konuştukları halde aynı duyguları paylaşmaları mümkün mü?

Sözün kısası yer sofrasından başlayan bir ömrün masalara 
ulaşsa da nesillerdir masalarda büyüyen kültürle aynı sözleri 
söylediklerini, aynı duyguları paylaştıklarını, sözün kısası aynı 
sonuçlara vardıklarını nasıl söyleyebiliriz ki?

Üstelik bu iki ucun birbirlerinden böylesine zıtlaştığı, bırakın 
ayrı şeyler söylemelerini birbirlerine düşmanca davranmalarına 
kadar uzanan bir görüntü sergilediği günümüzde İsa Çelik’lerin 
ulusallıktan evrenselliğe ulaşma yolunda ne önemli bir görevi 
üstlendiklerini daha iyi görüp anlıyoruz. 

Kültür emperyalizminden tutun da sanayi emperyalizmini 
de içine alan bu serüvenin en acımasız boyutlara tırmandığını, 
sınıfsal farklılıkların derinleşerek iki bilinmeyenli sorunların 
inanç, gelenekselli hamaset, nemalanma özlemleriyle çok boyut-
lu bir satranç oyunu gibi iyice zorlaşan güncel kaoslarına baktı-
ğımızda da İsa’ anın ve İsa’ların değerleri daha da artıyor. 

İsa Ankara’da lisede yatılı okumak, imkânları, kültürü, biri-
kimi, dünya görüşü yeni yeni oluşmaktadır. İstediği kadar merak 
etsin, istesin, açlığının farkına varsın imkânlarının elverdiğinden 
hızlı aydınlanma olanağı yoktur. Ama inatçıdır, anlatamasa da 
birçok şeyin farkındadır.

Hafta sonu iznine o hafta da çıkmış, amaçsız ama her şeyi bü-
yük bir açlıkla ve merakla izleyerek dolaşırken ‘Öğretici Filim-
ler Merkezi’ olduğunu sonradan öğrendiği görkemli bir yapının 
önüne gelir. Kapısında bir camekân vardır. Bu camekânın içinde 
de sonradan fotograf baskısı olduğunu öğrendiği bir güzellik 
asılıdır. Adının fotograf olduğunu ve Halk Eğitimde bu işin 
eğitimini veren Şinasi Barutçu tarafında çekilip basılarak sergi-
lendiğini öğrendiğinde artık dünyası değişmişti. Şinasi Barutçu 
o fotografları her hafta değiştirir, İsa da her hafta izne çıkar 
çıkmaz, ya da hafta içinde dikenli tellerden kaçıp kaçıp düzenli 
olarak o fotografları izleyerek fotograf aşkını pekiştirir.

İzinsiz kaldığı bir hafta sonunda o haftanın fotografını gö-
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rebilmek için okuldan nasıl kaçtığının öyküsünü anlatmaktan 
büyük tat aldığını hepimiz biliriz. 

Sonra mı? Sonraları yolunu bulan, dümdüz yürüyen, bes-
lenen, aydınlanan İsa çıkar ortaya. Ankara, oradan da İstanbul 
derken hızla etkinliklerle yoğrulur.  Yüzlerce kitap kapağı 
yapar bir kere, Yaşan Kemal’in pek çok kitabının kapağında 
onun imzası vardır. Orhan Pamuk’un ilk kitabı ‘Cevdet Bey ve 
Oğulları’nın kapağı da onundur. Daha pek çok yazarın ilk kitap-
larının ya da kitaplarının ilk kapakları da onundur.  

Fotograf sanatına attığı imzayı bilmeyenimiz var mı? Sayısını 
kendinin de unuttuğu sergiler onun yaşamının ayrı bir sayfası.

Ne ulusal ne de uluslararası hiçbir fotograf yarışmasına, 
yarışmacı olarak katılmadı. Fotograf yarışması tutkunlarına 
yarışmaların “bir amaç değil bir araç” olduğunun altını çizer-
ken, başarının yarışmalarla bir ilgisinin olmadığını anlatmak için 
İsa’yı örnek göstermekten her zaman mutlu olmuşumdur.

Yazarsan, şairsen, yayıncıysan sözün kısası sanat adamıysan 
onun yakın dostusundur. Onlarla hep öğünmüş, her vesileyle söz 
etmiş, ülke edebiyatını, kültürünü sahiplenen, katkıda bulu-
nan herkesi karşılıksız sevmiştir. Bu yüzden her dinlediğimde 
bunları mutlaka yazmalısın demeden edemediğim anekdotlar 
olmasaydı o sohbet akşamlarını ne tadı ne tuzu kalırdı diye dü-
şünürüm.

Yaşadığı her değişiklikte İsa kalesini savundu, Ülkesine duy-
duğu bağlılık iyi günlerde onu nasıl mutlu ettiyse kötü günlerde 
de o kadar kahretti, üzdü. 

Güzeli, doğruyu, çağdaşı savunanlar azaldıkça, yerleri doldu-
rulamadan giden bu harika insanların anısını hep yaşattı, bunun 
kavgasını hep verdi İsa. Halâ da vermekte.

Sözün kısası İsa’ların gittikçe azaldığı günümüzde “onun kıy-
metini bilelim” sözcükleriyle avunurken gelen bu ödülün kıyme-
ti daha da önem kazanıyor.  

Yürekten kutlarım İsa‘cığım. 



139

Benim Kadrajımdan İsa Çelik 

Nevzat Çelik
   

Bir insanı tanımak zaten zorken, buncası ahlâki, kültürel, si-
yasi ve ekonomik çöküşün yaşandığı kaygan zeminli bir ülkede 
neredeyse imkânsız gibidir. Etrafımıza bir bakalım, en yakını-
mızdakilere ve hatta kendimize... Ne çok şeyin kötüye doğru 
gittiğini, gittiğimizi görürüz!

Kendimize ve ötekine karşı ne denli objektif ya da gerçekçi 
olabiliriz? Hele de araya bir anlatım, aktarım girerse? Kişinin 
gerçekliği, toplumsal ortamda kendini konumlayışı mıdır, yoksa 
başkalarının o konumlayışa ya da kendilerince konumlayışlarına 
göre mi?

Birisini tanımlamak, anlatmak, o kişi hakkında başkalarına 
bilgi vermek, bilgi veren, aktaran kişinin hayata nasıl baktığıyla 
da ilgili değil midir? Düz, doğrudan bir aktarım bile bir dolayımı 
içermez mi?

Kadraja almak. Yani bir tür fotograf çekmek. Neyi, neleri 
kadraja alacağımızın kararını estetik beğenimizle veririz. Yete-
neğimizin yanı sıra, estetik beğenimizin oluşmasında ideolojik 
tercihlerimizin önemini yadsıyabilir miyiz?

İsa Çelik’in fotograf sanatındaki yerini ve önemini anlatmak 
benim haddime düşmez. Bugüne kadar yaptıkları ortadadır. 
Yeterince değerlendirilmiş ve kıymeti bilinmiş midir? Pek çok 
değerli sanatçımız gibi YETERİNCE bilindiğini, karşılığının 
verildiğini düşünmüyorum. Bu durum, bizim gibi din ve milli-
yetçikle sakatlanmış otoriter-totaliter sistemlerde iyi sanatçıların 
kaçınılmaz yazgısıdır ne yazık ki...

Lâfı fazla uzatmayayım, İSA ÇELİK denildiğinde benim 
kadrajıma şu güzel değerler hemencecik giriverir:

Çalışkan ve üretken güzel bir adam...
Farklı disiplinlerde üretilmiş çeşitli ürünler, yüzlerle ifade 

edilen kişisel ve karma sergiler... Sendika, vakıf ve derneklerde 
yönetim kurulu üyelikleri, başkanlık... Film festivallerinde, ulu-
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sal ve uluslararası fotograf yarışmalarında seçici kurul üyelik-
leri... Yazarlık, grafikerlik, heykeltıraşlık, oyunculuk, öğretim 
üyeliği...

İnsanın yolda, komşulukta, ticarette vb. tanınabilineceğine 
dair onlarca cümle kurulabilir. Ben öncelikle sürekli tahakküm 
üreten sisteme karşı itiraz cümlesi kurup kurmadığına bakılarak 
tanınabileceğini düşünürüm. İsa Çelik, sisteme karşı üretilen iti-
razın içinde ve kurucu unsurlarından biri olduğunu gönül rahat-
lığıyla söyleyebilirim.

Bir de insanı tanımak için sosyal ortamlarda, özellikle de rakı 
masalarında görmek gerektiğine inanırım. Rakı insanı bozmaz, 
tam tersine insandır rakıyı bozan! Keyifle oturup keyifle kalkıl-
malıdır rakı masasından. Geride, masanın ortasında, kenarında, 
akıllarda eğri çakılmış cümleler bırakmamaktır!  Rakıyı bozma-
yan, keyifli ender insanlardandır İsa Çelik.

Bazı insanları yıllarca görmesen de yüzündeki iyicil gülüm-
semenin hep orada durduğunu bilirsin. Bu da insana kendini 
iyi hissettirir. Ki bu, bir insanın ötekine verebileceği en değerli 
şeydir.

Sana karşı aklımda iyicil duygular bıraktığın için teşekkür 
ederim İsa Çelik.
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   Bir Çocuğun Ardına Düşmek  

Nilgün Eroğlu Maktav                                                                          

1999 yılıydı, Orhan Kemal’in yaşamını anlatan “Ekmek Kav-
gası” belgeselini çekiyordum ve Orhan Kemal’in fotograflarına 
ihtiyacım vardı. Elbette ki İsa Bey’i bir fotograf sanatçısı olarak 
tanıyordum ama acaba yardımcı olacak mıydı? Öylesine zarif, 
öylesine dostça karşıladı ki beni, daha o anda kaygılarımın ne 
kadar yersiz olduğunu -biraz da utanarak-  anlamıştım. Bir iki 
yıl sonra yine TRT için çektiğim gençlere yönelik “Hemen Şim-
di” programına yaptığımız daveti kabul ettiğinde de çok mutlu 
oldum. Kendisini biraz daha yakından tanımam ise 2011’ de 
çektiğim “Büyük Umutlar” belgeseliyle oldu. “Büyük Umutlar”, 
çeşitli sanat dallarından Türkiyeli on üç sanatçının yaşamını, 
özellikle çocukluk ve ilk gençlik yıllarını eksen alarak anlatan 
bir belgeseldi. Daha proje aşamasında iken belgeselde yer alacak 
isimler arasında İsa Çelik’in mutlaka olması gerektiğini düşü-
nüyordum ama yine bir kaygı almıştı beni. İsa Bey nasıl karşı-
layacaktı acaba? Herhangi bir konuda yardım istesek elinden 
geleni yapacağından emindim ama belgeselinin çekilmesine 
sıcak bakar mıydı, bundan emin olamıyordum işte. Sonuçta bana 
güvendi, yine beni kırmadı sevgili İsa Bey. 

İsa Bey ile çalışmak tek kelimeyle muhteşemdi. Setimizi 
atölyesinde kurduk ve farklı zamanlarda birkaç gün süren uzun 
konuşmalar yaptık kendisiyle.  Anlatacağı ne varsa öylesine gü-
zel anlatıyordu ki, kamera kayda girdikten bir süre sonra çekim 
yapmakta olduğumuzu unutuyor; bazen merakla, bazen güle-
rek, bazen şaşırarak biz de o “hikâyelerin” içinde buluyorduk 
kendimizi. Kısıtlı bir zamanda, kısıtlı imkânlarla çektiğimiz bir 
belgeseldi “Büyük Umutlar”; çok istememize rağmen Gülnar’a 
gidemedik örneğin. Ama biz kara kara düşünüp, birbirimize 
“Burada hangi görüntüyü kullanabiliriz?” gibi sorular sorarken, 
İsa Bey öyle hoş çözümler buluyordu ki inanamıyorduk. Zira-
at Bankası’nın reklam servisinde nasıl çalışmaya başladığını 
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anlatacaktı. “Ayağa kalktı ve kapının yanına bir kâğıt yapıştırdı, 
“Burada, ayakta çekelim,” dedi. Hocamızın bir bildiği olmalıy-
dı, itiraz etmek ne demek, kameraman arkadaşım Binali hemen 
konumunu değiştirdi. Anlatmaya başladı İsa Bey.  “Anlatmak” 
eksik bir kelime burada aslında; anlatmıyor, yaşıyordu. “Oynu-
yordu” da demek istemiyorum, çünkü oyun değildi bu, gerçekti. 
Bankada çalışırken kapıya iliştirilen “kapıyı kapatınız” yazısını 
öyle güzel yazmıştı ki, müdür yazıyı yazanın İsa Çelik olduğunu 
anlayınca onu anında reklam servisine alıvermişti ve İsa Bey bir 
kâğıtla bu olayı bize adeta yeniden yaşayarak anlattı. 

İsa Bey’le birlikte çocukluğunun mekânlarını dolaştık, “ço-
cukluğuna misafir olduk” diyelim. Hüzün ve neşe bir aradaydı. 
Kurtuluş Lisesi’nin, TED Ankara Koleji’nin yıllıklarında kaydı-
nı ve fotografını bulduğumuzda yaşadığı mutluluğu kaydetmek 
müthişti, gözyaşlarının tanıklığını da yaptık. Bir çocuğun peşine 
takılmıştık sanki.  Belgeseldeki gibi söyleyeyim:    

“Uzaklarda” kalan yoksul bir kasabanın
yetenekli çocuğu…
Bugünün 
fotograf ve grafik sanatçısı,
Öykü yazarı,
Bir koleksiyoner…
Hayatı biriktiriyor aslında,                                        
yanında çocukluğu
geleceği arıyor(du)…”  
                             
   Geçmişin mekânlarında, tozlu sayfalarında, eski kitap-

ların arasında dolaşsak da ben biliyordum, hissediyordum ki 
İsa Bey’in aradığı eski zamanlar değildi. Çocukluğunu zaten 
hep yanında taşıyanlardandı o.  İster fotograf ister grafik veya 
öykü… Ne yaparsa yapsın ciddiyetle, ilkelerinden taviz verme-
den üretiyor, büyük bir birikimin içinden geliyor ama o çocuk 
var ya o çocuk, hep yanında... Belki de bu yüzden hiç yaşlan-
mıyor İsa Çelik; geçmişte kaldığı sanılan değerlerle, eşyalarla, 
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hatıralarla yaşıyor, eski zamanların ve çocukluğun neşesini yüre-
ğinden hiç eksik etmiyor ama ısrarla geleceği arıyor.  

O arayıştaki umudu sanatınıza aktararak bizimle paylaştığı-
nız için teşekkürler İsa Bey… Sizden çok şey öğrendik. Özgür, 
mutlu ve adaletli bir gelecek için o umuda öylesine ihtiyacımız 
var ki. 
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Erken Sabahlardaki  İlk Işıklar  

Nursel Duruel   

23 Aralık 2014’te Akadlar Kültür Merkezi’nde Faruk Şüyün 
tarafından “Ustalara Saygı: İsa Çelik” gecesi düzenlenmişti.  
İsa Çelik’in gramofondan dinlettiği taş plaklarla başlayan gece, 
farklı alanlardan sanatçı dostlarının onun sanatı, renkli kişili-
ği, ortak geçmişleri üzerine yaptıkları konuşmalarla sürmüştü. 
Ayrıca İsa Çelik’in o tarihe kadar yapmış olduğu Anadolu 
uygarlıklarına ilişkin fotograflarından; bilim, kültür ve sanat 
insanlarının portrelerinden; çeşitli kitap ve CD kapaklarından; 
seramik çalışmalarından ve ahşap heykellerinden bir bölümü-
nü topluca görme imkânı bulmuştuk.  Gecenin finaline doğru 
unutulmaz bir olay yaşandı.  Taşeli Platosu’nun Aslanköy’ünde 
doğan Osman Şahin, Gülnar’ında doğan İsa Çelik’e Toroslardan 
getirdiği binlerce yıllık fosil armağan etti. Bundan daha anlamlı 
bir armağan sunulamazdı herhalde İsa Çelik’e. Doğal bir oluşum 
olan fosil yerkürenin belleğine ilişkindir; görsel sanatlar ve yazı 
ise -aslında bütün sanatlar-  insanın yaratıcı gücüne ve insanlığın 
belleğine…

İsa Çelik fotografa 1958’de başlamış. Yazıyla ilişkisi de eski 
ama ilk öykü kitabının ortaya çıkması epeyce sonra. İçinde on 
öyküsünün yer aldığı “Dur Gitme” yayımlandığında kendisiyle 
İstanbul Radyosu’nda bir söyleşi yapmıştım. Öykülerinin mal-
zemesini çoğunlukla Gülnar’da geçirdiği çocukluk yıllarında 
biriktirdiğini söylemişti. Her şeyin altını kurcalamaya, insana 
ait ne varsa kendine dert etmeye daha o zamanlardan başlamış.  
Sıkı bir gözlemci İsa Çelik; öykülerinde de fotograflarında 
olduğu gibi insanı merkeze alıyor ve iyi tanımadığı, kendisi 
yaşamışçasına içeriden bilmediği hiçbir durumun, tavrın, dav-
ranışın öykülerine sızmasını istemiyor. Ağırlıklı olarak aşk ve 
ölüm temaları ekseninde dönen öyküleri, güçlü bir görselliğe ve 
sinemasal atmosfere sahip. Zorunlu olmadıkça betimleme yap-
mıyor, yazdıklarının okurun zihninde mayalanmasını bekliyor. 
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Kitaba adını veren “Dur Gitme” ile “Yavşak” başlıklı öykülerini 
yakınlarda bir kez daha okudum. İki öykünün kahramanı da deli-
kanlılığa yeni adım atmış, birbirlerine benzemeyen iki genç. İlki, 
epopelere, Yaşar Kemal’e; ikincisi Orhan Kemal’e saygılarını 
sunarak dolanıp duruyorlar zihnimde. Kendilerine özgü söyleyiş 
özellikleri, kullandıkları yerel sözcükler Taşeli’nin erken sabah-
larındaki ilk ışıklar gibi şavkıyor. 

Teşekkürler sevgili İsa Çelik.
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İsa Çelik

Sinema sevdalısı bir yörük çocuğu, O…
Işığın izdüşümünden dağılan
Toros narının binbir danesi…

Umudun alnımıza vuran aydınlığı,
dostane gülüşü alın terinin,
ataşlar üzerinde yürüyen
bir abdal yörük ; İsa Çelik…

Yanından habersiz geçip gittiğimizin
ve bir daha asla göremeyeceğimizin,
yitip gitmekte olanın fotografçısı…

Uçurduğu beyaz güvercinleri
‘Yaşam İçin Şiir’in üstüne konduran,
nice ünlünün yüzlerinden
yüreklerimize akan duyguların
portreler ustası ; İsa Çelik…

    Oktay Akıncı
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   Bir ‘Usta Sanatçı’ Örneği; İsa Çelik

Orhan Taylan 

İsa Çelik’le dostluğumuz, sanırım 70’lerin ortalarında başlı-
yor. O yıllarda Beyoğlunda oturan, atölyesini oralarda kurmuş 
birçok sanatçı vardı. Gençtik, 35 yaş dolayında ve doğal olarak 
güçlükle geçinen ama haftada hiç değilse üç gün akşamları mey-
hanelerde buluşup sohbet eden insanlardık. Yalnız görsel sanat-
çılar değil; şairler, yazarlar, tiyatro sanatçıları buluşur, dostluklar 
kurarlardı. İsa ile de, o yıllarda başlamış olmalı dostluğumuz. 
Büyük bir ihtimalle Heykelci Kuzgun Acar’ın, Galata Kulesinin 
ikinci katında işlettiği ‘Ceneviz Meyhanesi’nde başlamıştır.

İsa’nın, Galata’da eski ama güzel bir binanın ikinci katındaki 
atölyesini, ilk defa o yıllarda gördüm. Daha önce profesyonel 
bir sanatçı atölyesi görmemiştim, tabii hayranlık duydum. Doğal 
olarak, tıklım tıkış kameralar, ışıklar, paraflaşlar, üçayak sehpa-
larla doluydu ama dağınık demezdiniz. Kendine özgü bir düze-
ni, disiplini olan bir aletler kalabalığıydı. İsa, aletlerinden çok, 
biriktirdiği taş plaklarla övünürdü. Oysa oldukça değerli fotograf 
makinaları olduğunu hatırlıyorum. 

İlerleyen yıllarda, 1976’dan başlayarak Görsel Sanatçılar 
Derneği’nde, en aktif beş altı sanatçı olarak birlikte bulunduk. 
Sergiler düzenledik, bildiriler yayınladık, 1 Mayıs kutlamalarına 
katıldık. 1978 yılında İzmir’de yapılan1 Mayıs kutlamasında da 
beraberdik. Türküler ve marşlarla, neşe dolu bir otobüs yolculu-
ğu yaptığımızı hatırlıyorum. 

Pek o kadar neşeli olmayan bir otobüs yolculuğunu da 1980, 
12 Eylül askeri darbesinin ertesi günü, Kuşadasından İstanbu-
la dönerken yaşadık. Kuşadasındaki sanat şenliğine katılmış 
kalabalık bir sanatçı topluluğu, jandarmanın izniyle, bir otobüs 
ayarlamış, İstanbula dönüyorduk. Şarkıcılar, yazarlar, tiyatro-
cular, ressamlardan oluşan heyetimiz, darbenin şaşkınlığı içinde 
tartışıp dururken, otobüsün en arka sırasında rahmetli Vedat 
Türkali’nin bizlere ‘Enternasyonal’in doğru söylenişini öğret-
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meğe çalıştığını hatırlıyorum. Otobüsümüz, İstanbul yolunda 
birkaç kez durdurulup arandı. Pendik, Kartal civarında yine 
durdurulup, otobüsten indirildik. Jandarmalar otobüsün içinde 
suç unsuru falan ararken dışarda da bir albay bizlere bağırıp 
çağırıyordu. İsa hiç düşünmeden boynunda zaten hep asılı duran 
fotograf makinesi kaldırıp deklanşöre birkaç kez bastı. Ama or-
talık da karıştı tabii. İsa’nın makinesine ve filmlere el koydular. 
Yolculuk sonunda bunları geri alabilmek için İsa’nın epeyce ter 
döktüğünü hatırlıyorum. (*)

İlerleyen yıllarda, darbe ortamının etkisiyle, hepimiz profes-
yonelleşmeye daha fazla önem verdik. İsa bu yıllardan başla-
yarak benim resimlerimin ve heykellerimin pek çok fotografını 
çekti. Ben de onun, fotografı çekerken de, basarken de gösterdi-
ği özeni, her fotografı özenle imzalamasını, son derece düzenli 
bir arşiv oluşturmasını, çalışma sırasındaki titizliğini görerek, 
mesleğinin hakkını veren bir sanatçı örneği olarak daha iyi tanı-
dım. İsa, sadece fotografları değil, yaptığı resimler, kitap kapak-
ları, çizimler, grafikler ve özellikle son yıllarda yaptığı digital 
grafiklerle de, ülkemizde görsel sanatlar alanında derin bir iz 
bırakmıştır.

   
(*) Bu olay, 1 Mayıs 1979 İzmir dönüşünde 2 Mayıs 1979 sabahı 

Tuzla’da Arçelik Fabrikası önünde oldu. Salıverilmedim, tutuklandım. 
Filimleri de alamadım .İ.Ç.
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   İsa Çelik: İyinin Peşinde… Hep Ateş Üstünde… 

Öner Yağcı   

İster fotografta, ister grafikte, ister seramikte olsun ben bir 
anlatıcıyım. Ne yaparsan yap, yaptığın ne olursa olsun düşün-
cem şu: En iyiyi yapmak değil, hep iyinin peşinde olmak gereki-
yor.

İsa Çelik adı birçok baş ucu kitabımızın kapak tasarımlarıyla 
belleğimize yerleşmişti. Nâzım Hikmet’ten Yaşar Kemal’e, Fa-
zıl Hüsnü Dağlarca’dan Can Yücel’e 68 kuşağının elinden düş-
meyen yazar ve şairlerin kitaplarının kapaklarında hep İsa Çelik 
adı vardı. Başta kırmızı karanfil tarlasındaki Nâzım Hikmet 
afişi olmak üzere, onlarca afişin yaratıcısı İsa Çelik’ti. Birçok 
tiyatro afişi, plak, kaset, CD kapaklarında onun imzası vardı. 
Onun 1973’teki “İnsan” adlı ilk fotograf sergisiyle buluşmamın 
heyecanını hiç unutamam…

1980 sonlarında İstanbul’a gelip yazarlıkla yeni bir kimlik 
edinme dönemimde İsa Çelik’in sergileriyle buluşmaya başla-
dım. Kitaplara çekicilik getiren, içeriğiyle uyumlu kapaklarıy-
la, kapak fotograflarıyla ve toplumsal ve kültürel etkinliklerin 
afişleriyle, posterleriyle, kartpostallarıyla o yeni dönemin vazge-
çilmez tasarımcısıydı. 

Onunla yüz yüze tanışınca çektiği fotografların temel özne-
si olan insanla haşır neşir olmuş bir dost yürekle de buluşmuş 
oldum. Birçok aydınımızla ilgili saygı ya da anma toplantıları, 
birçok oyun, plak, kaset hep onun afişleriyle duyuruluyor, dia 
gösterimiyle zenginleşiyor, somutlanıyordu.

Kırklareli’nde Erdoğan Kantürer, Ünal Başkur gibi dostları-
mızla birlikte 90’lı yılların başında başlattığımız ve hâlâ gele-
neksel olarak süren ‘Sabahattin Ali Günleri’ndeki emeği, titizli-
ği, zenginleştiren önerileri ve özverili çalışmaları sırasında ona 
saygım ve sevgim sonsuzlaştı. Sabahattin Ali’nin gömüldüğü 
yeri ilk bulan çobanla buluşmayı, Sabahattin Ali Dağlarını, sim-
gesel anıtmezarını, çeşmesini gözleri yaşartan belgesel nitelikli 
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çekimleri ve gösterimleriyle sanatın yoğun emekle bütünleşme-
sinin anlamlı ve başarılı örneğini sunmuştu.

Aynı yıllarda, aralarında Türkel Minibaş, Sevgi Özel, Burhan 
Günel gibi dostlarımızın da olduğu sekiz on kişilik dost gru-
buyla ayda bir birimizin evinde ya da bir lokantada sürdürdüğü-
müz, muhabbetin ve rakının dibine vurduğumuz söyleşiler aynı 
dönemde birbirimize daha bir sıcaklıkla bağlanmamızı sağladı. 
Musa Ağacık’ın esprileriyle kitap fuarlarında çevremizle paylaş-
tığımız sevinci de hiç unutamam…

İkimizin de çok sevdiği Şükran Kurdakul’un 50. sanat yılı 
için hazırladığım kitabın kapak tasarımı, kapak ve iç fotografları 
olanca sabır ve titizliğiyle İsa Çelik’in ürünüydü. Nâzım Hikmet 
Kültür ve Sanat Vakfı’ndaki Danışma ve Yönetim Kurulu üyeli-
ğimiz sırasında Halit Çelenk, Mustafa Ekmekçi, Şükran Kurda-
kul, Bilgin İnanç, Alpay Kabacalı, Tarık Akan gibi dostlarımızla 
birlikte sürdürdüğümüz özverili günlerde de İsa Çelik’le pekişen 
dostluğumuz bana hep kıvanç verdi. Coşkusuna sevdalısı olduğu 
sanatın incelikleriyle yön veren bir aydınla dost olmanın güzelli-
ğiyle yaşamanın keyfiyle doldum.

Bir dönem Aziz Nesin’in başkanı olduğu Türkiye Yazarlar 
Sendikasının da olduğu, Beyoğlu Galip Dede Caddesindeki 
atölyesindeki muhabbetimizi, onun özgün fotograf makinesi ve 
sokak, cadde tabelaları, taş plak koleksiyonlarını, müthiş fotog-
raf ve tasarım arşivini unutmamın olanağı yoktur.

   *
Pamuk sakallı İsa Çelik, önce siyah-beyaz, sonra renkli fo-

tograflarıyla bir ekol olmuştur. İnsan yüzlerinin, devinimlerinin, 
durumlarının belgelendiği fotograflarındaki doğa, yaşama se-
vincinin, hüznünün, coşkusunun, sevgisinin sanatsal bir anlatımı 
gibidir. 

İsa Çelik’in fotograflarında sanat disiplinlerinin iç içe olduğu 
bir yaratıyla karşılaşmış gibi oluruz. Onun yapıtlarında fotograf-
la resim, tasarımla anlatı, bir film karesi, bir tiyatro sahnesi gibi 
zihinlerde canlanır.

Bu canlılaştırmaya nereden mi gelmiştir? 
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“Harçlıklarımı biriktirdim, 45 liraya ilk makinemi aldım,” 
diye anlatır 1958 yılındaki ilk fotograf makinesi alışını. Bu 
anısının belki de fotografçı olmasının nedeni olduğunu ekler. 
“Kızılay Güven Park’taki heykeller. Karda, yağmurda, çamurda, 
orada dikilmiş duruyorlar. Siyahın ve beyazın üzerinde detay 
almayı, kompozisyon yapmayı orada öğrendim kendi kendime. 
Zaten kimseye de bir şey soramıyorsun ki. Ya size yalnış bir şey 
söylüyorlar, ya da yardım edebilecek kimseyi bulamıyorsunuz. 
En iyisi kendi kendime öğrenmekti, nitekim de öyle oldu.” 

Kadrajında çocuktan yaşlıya her yaştan, her cinsten, her mes-
lekten, her yerden insan portrelerine yer veren, yaptığı işi “ateş 
üstünde yürümek” olarak gören, fotografa yeni başlayanlara, şiir 
oku, hikâye oku, senden önce bu yollardan kimlerin geçtiğine ve 
arkandan kimlerin geldiğine bak, yaptığın işi özümseyene kadar, 
bıkmadan, usanmadan çalış, en önemli olan da sanıyorum bu… 
diyen, 60 yıldan beri -kendi deyimiyle “fotograf yapan” İsa 
Çelik, 1973’teki “İnsan” adlı ilk fotograf sergisinden sonra yüz 
kadar kişisel sergi açtı, sayısız karma fotograf sergisine katıldı, 
dia pozitif gösterisi yaptı. 

İsa Çelik’in “yaptığı” fotograflar uluslararası sergilerde, ya-
rışmalarda, bianellerde yer aldı. İsa Çelik, Antalya Altın Porta-
kal Film Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali ve Ankara 
Film Festivali Seçici Kurul Üyelikleri yaptı. Nazım Hikmet 
Foto-Grafik Çalışmalar Albümü, Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi, 
Elsanatları, Osmanlı’dan Bugüne Türk Fransız İlişkileri, Nevşe-
hir, Ağaçtan İnsana Zeytin Anıtları, İsa Çelik Fotograf Albümü, 
Dur Gitme (öykü), Naldöken (öykü) gibi kitaplar yayımladı.

“Ben fotograf serüvenim içinde asıl olarak insanla uğraştım. 
Günlük yaşamı içinde insan en ilgi duyduğum konudur. Bilim, 
kültür ve sanat insanları portreleri, işinin gücünün başındaki 
geleneksel meslek insanları değişmez konularımdır…” diyen, 
İFSAK Onur Üyesi olan İsa Çelik, örgütlü bir sanatçı olmanın 
bilinciyle Görsel Sanatçılar Derneği (GSD) Başkanlığı, Perde 
ve Sahne Sanatçıları Sendikası (PERSAİŞ) Yönetim Kurulu 
üyeliği, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ve Mimar Sinan 
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Üniversitesi Fotograf Enstitüsü Danışma Kurulu üyeliği, Pro-
fesyonel Tanıtım Fotografçıları Derneği (PFTD), Uğur Mumcu 
Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UMAG) üyeliği yapar. 

Dostu olmaktan onur duyduğum İsa Çelik’i sanatçılığının 60. 
yılında kendi sözleriyle selamlıyorum:

“Ben bir anlatıcıyım. Kendimi öyle hissediyorum. Biçimi şu 
ya da bu olabilir. Grafik, resim, heykel, seramik, fotograf ya da 
öykü. Taş heykeller yapıyorum, kitap kapakları, grafikler ya-
pıyorum, çocuklara masallar ve öykü kitapları yazıyorum. Ben 
anlatmaktan haz ediyorum. Yazıda da fotografta da önce-likle 
insanın yüreğine hitap etmeye çalışıyorum. Görünenin arka-
sındaki görünmeyeni anlatmaktan yanayım. Destansı anlatımı, 
katlaya katlaya anlatmayı seviyorum. Fotografta da yazıda da 
asla mazeret kabul etmem. Becerebildiğimce ilginç ışıklarda 
fotograf çekmekten haz ederim, kompozisyonun iyi olmasını iste-
rim. Olmayanları da size göstermem olur biter. Fotograf ya da 
yazı, önemli olan en iyi ol-mak değil, iyinin peşinde koşmaktır. 
İyinin derdinde olursanız kendinizi aşabilirsiniz. Ben kendimi, 
fotografçı, yazar ve grafikçi hissediyorum.” 

   
   



153

Baran’cığım, 

Rahmi Saltuk 

21 yaşında ölünür mü? 
Sen gideli yıllar oldu Baran’cığım. 
“(Zaman ne de çabuk geçiyor) mu?” Hayır, hiç geçmiyor.   

Sensizlik zor, çok zor... 
İsa Çelik Amcan benden bir yazı istedi. İlk oluyor.
İsa’nın sanatına, aydın tavrına, ilericiliğine ne diyebilirim ki. 
Evet dedim… O’na, seninle konuşur gibi yazıyorum. 
Hani kavlimiz vardı seninle. Hatırlar mısın? Bir gün bana 

‘Deniz Gezmiş’i, 68’li yılları anlat’ demiştin ya…. Hani sınav-
ların olduğu için ‘sonra...’ demiştim ya… Sana önemli gördüğün 
olayları anlatacaktım ya... Olmamıştı…. Anlatamamıştım ya….

Ben hiç unutmadım… Sana ‘sonra’ anlatacaklarımdan biri de 
İsa Çelik Amcan’dı…

Rastlantıya bak ki senin bebeklik fotografların ilk onun maki-
nasından çıkmıştı. Şimdi, karşımda…. Duvarda asılı duruyorlar. 

Bakmaya doyamıyorum. 
Nasıl yakalamış o anları bilemem. Bu onun sanatçılığında 

gizli. 
Ne var ki benim için İsa’nın yüzü… Gülümseyen yüzü, insa-

na huzur veren bakışları önemli. 
Ne zaman İsa dostumun yüzünü görsem huzur ve mutluluk 

duyarım.
Bak… Yine bakışlarım duvarda asılı fotografına kaydı. Du-

vardan bana bakan sen, senin İsa’nın objektiğine asılı kalmış bir 
an’ın… Benimlesin… Seninleyim.  

   Var ol İsa… Mutlu, uzun bir ömür ve başarılar dilerim. 
Dostluğun benim için önemlidir sevgili dostum.   
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İsa Çelik 

Rıza Parlak

İsa Çelik ile tanışmam Malatya’da bir tesadüf sonucu oldu. 
Malatya Belediyesinin davetlisi olarak gelmişti. Arguvan’da fo-
tograf çekmek istediğini söyleyince benim onu Arguvan’a götür-
mem için İnan Orhan aradı. Boş gezen biri olarak hemen kabul 
ettim. İyi ki de etmişim. Fotograf çekerken benim de reflektörü 
tutarak ona yardımcı olmaya çalıştım. Yaşlı fesli bir kadının 
portresini çekti. Kadın yeter artık dese de bir daha, dur bir daha 
diyerek kafasında ki portreyi buluna kadar tekrarladı. “İsa Bey 
neden bu kadar uğraştınız ki?” diye sordum. “Kadının yüzünde 
aradığım ifadeyi yakalamaya çalıştım. Bir nevi yüzünde yolculuk 
yaparak uygun görüntüyü elde etmekti amacım” dedi. İkinci gün 
aynı köyde çoban ve sürü çekimi için önceden gidip akşam sürü-
nün dönmesini bekledik. Çekim için sabırlı bekleyişi zaman ve 
ışığın ne kadar önemli olduğunu bana da hissettirdi. Yaşının çok 
üstünde bir performans ve çeviklikle işini yapışı fotografa olan 
merakımı körükledi.

Daha sonraları birçok kez birlikte çekim gezilerine katıldım. 
Grafiker ve yazarlık özeliğini öylece tanıma fırsatım oldu. Malat-
ya Arguvan Kömürlük Mahallesin de yüzde 75 vatandaş ve yüzde 
25 Devlet destekli Atmalılar okulunun yararına çekimler yaptı. 
Serginin bütün getirisini Atmalılar okuluna bağışladı. Organize 
Malatya Atmalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derne-
ği adına ben üslenmiştim. Şiarımız ‘Bir Çocuk Değişir Dünya 
Değişir’di. Fotografları büyük beğeni toplayınca fotograf çekmek 
İsa Çelik’ten bana da sirayet etti. Onu tanımadan da sevebilirsiniz. 
Tanıyınca zaten seversiniz. Beğendiği bir kare çekmişse “Bu-
gün boşa gitmedi” deyip mutluluğunu yüzünden okuyabilirsiniz. 
Dostlukların değerini bilen insanları anlamak için çaba harcayan 
“iki duble parlatalım mı” dediğinde gözlerindeki ışık görülmeye 
değer. Hoş görü ve espri anlayışı herkese arkadaş şen ve şakrak-
tır. Konu fotograf olunca yüzünde derin ve anlamlı çizgiler bütün 
ciddiyetiyle hedefe odaklanır. İyi ki onu tanıdık ve bizi fotografla 
tanıştırdı...
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Yaşar İle İsa’yı Buluşturan Göz
                                                                               

Seçkin  Selvi 

İki kadim ve sevgili dostum: Yaşar Kemal ve İsa Çelik. 
İsa’ya verilen ödül gerçekten çok anlamlı; çünkü ikisini de 
yücelten yetenekleri, bir noktada buluşuyor. Dünyaya, ülkemize 
ve en önemlisi de insana, tüm insanlığa aynı gözle, aynı açıdan, 
aynı pencereden bakmaları.

Yaşar Kemal engin ve zengin dilinin ustaca kullanımıyla, 
bizlere nasıl manzaralar ve insanlar resmettiyse, İsa Çelik de 
vizörünün kadrajıyla resimlediği o manzaralara ve insanlara, 
eşdeğer bir anlatım kazandırıyor.

Hiç kuşkusuz, Yaşar’ın da İsa’nın da yeteneklerini besle-
yen, yönlendiren, taçlandıran özellikleri, aynı dünya görüşünü 
paylaşıyor olmaları. Bizlere de bu iki ustayı sevgiyle, saygıyla, 
dostlukla kucaklamak düşüyor. Ne mutlu bize ki, onları tanıdık, 
sevdik, sevmeye devam edeceğiz.
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İsa Çelik: Görmek, Bakmak Ve Kaydetmek 

Sefa Taşkın  

Vücudumuzun en değerli parçalarından biri olan gözümüz ara-
cılığıyla çevremizi, bir varlığı algılıyor, seçiyor yani görüyoruz. 
Görmek doğanın bize bağışladığı bir armağandır.

Bakmak ise, bakışlarımızı gördüklerimize doğru çevirme, dik-
katimizi bir nesne üzerine yoğunlaştırmak.

Kişisel varlığımızı yöneten beynimizin en önemli işlevlerin-
den biri de gördüklerimizi, yaşadıklarımızı kaydetmesidir. Onlar 
belleğimizde birikerek, deneyimlerimizin oluşmasına, yaşamımızı 
sürdürmemize, kolaylaştırmaya, gerekirse değiştirmeye yardımcı 
olurlar.

Ancak, ünlü ata sözümüzde denildiği gibi: “Hafıza beşer nis-
yan ile malâlüdür”: “İnsanın belleği unutkanlıkla eksiklidir.”

Bu nedenle insanlık uygarlaştıkça; “resimle, çizgiyle, yazıy-
la, fotografla, kamerayla, ikisel elektronik dizgeyle”, yaşadıkça 
biriktirdiklerini kaydetti, kaydediyor. Belki de kayıt unutmamak, 
unutulmamak demektir.

Yaklaşık iki yüzyıl önce bugünkülerin atası sayılabilecek 
fotograf makinelerinin insan kullanımına girmesiyle doğal ve 
kurgusal fotograf kayıtları insanlığın görsel belleğini oluşturmaya 
başladı.

Bu olanak muhteşem bir kayıt birikimi sağlarken, zamanla 
böyle yapılan kayıtların yalnızca görülenleri, gözlerle yönelinen 
durumları belgelediği anlaşıldı.

Oysa insanın, başlangıcından bu yana, üretimine duygu kata-
rak, farklılık tasarlıyarak, güzellik oluşturarak yaratma yeteneği 
vardır. Buna sanatçılık diyoruz.

Fotograf makinesi görerek kaydetmenin yanı sıra, sahip olduğu 
ve sürekli gelişen tekniğiyle, insan bakışının inceliğini, doğanın 
içerdiği sanatsal bütünlüğü ve ayrıntıları kaydetmemize olanak 
sağlıyor.     

İsa Çelik, Anadolu’nun yetiştirdiği en önemli fotograf sanatçı-
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larından biridir. 
Birçok kişinin yalnızca “gördüğü” dünyaya, “bakmasını” ve 

onu  “kaydetmesini” bilmiştir.
“O”, İ.Ö.7.yüzyılda, Güney Anadolu’da İçel bölgesine saldıran 

Yeni Babil Kralı Neriglişar’ın sözünü ettiği, o zamanlar Pirundu 
denilen Anadolu ülkesinin Kirşu kenti yakınlarındaki Gülnar’da 
doğdu.

Belki de Anadolu Uygarlıkları ile ilgili sayısız fotograf çekme-
sinin nedeni böyle bir ortamın çocuğu olmasıdır. 

İsa Çelik’i 1990’larda İzmir-Bergama’da tanıdım. Amacımız o 
günlere kadar önemli ölçüde kaydedilmemiş Pergamon antik kenti 
ve çevresini resimlemekti. 

Bunu; bakışı, sanatsal yaklaşımı ve verdiği ürünlerle İsa Çe-
lik’ten başka kim yapabilirdi ki?

İsa ağabey, sabahın seher vaktinden, akşamın son ışıklarına 
değin, mütevazı kişiliğiyle, büyük bir özveriyle çalışarak, Ber-
gama’da hem tarihsel mirasımızı hem de doğayı ve insanlarımızı 
kendi sanatsal yorumuyla kaydetti. 

Onu bir akşam Pergamon Akropolü’nde, kaybolan akşam ışık-
larının son oynaşmasını yakalamaya çalışırken bulmuştum.

Çektiği fotograflar bugün de Bergama’nın birçok meknını 
süslüyor.

O günden bugüne, eşsiz geçmişe ve birikime sahip Berga-
ma’da genç fotografçılar, ellerinde makineleriyle sokakları, evleri, 
çocukları, kısaca yaşanmışları ve yaşananları görüntülüyor.

Güzellik geleneksellikle kalıcı oluyor, değişimlerin önünü 
açıyor.

İsa Çelik, Türkiye’de sanatsal gelişimin en önemli öncülerin-
dendir.

Ne mutlu ona! 
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Dahası  

Sema Efe 

“Bir adamın el yazısı, hayalindeki bir resim 
Fotografları, gözlerindeki düşünceler
Fikirleri, kalemindeki ağırlık ise 
Üstüne bir de babacan, kedi sever ve sıfır kompleksli ise 
Bu adam İsa Çelik’tir. 
Çok sevdiğimiz bir fotograf sanatçısıdır kendisi.” 

“Bakayım, hakkında neler demişler?” diye internette şöyle bir 
gezindiğimde, bu yukarıdaki yazı çarptı gözüme. Pek sevdim. 
Bence epey bir anlatmış İsa Çelik’i. Söze, bu sözle başlayayım 
dedim, bu yüzden...

Çok, çok eski dostuzdur biz sevgili İsa’yla. Sadece bu yüzden 
bile şanslıyımdır, bana göre. Zenginlik demektir çünkü bu. Mi-
rasyediliktir hatta biraz da… Çünkü kendisi, benden önce yola 
“revan” olmuşlardandır. Anlat anlat bitmez söyleyecekleri… O 
anlatır, sen durduğun yerde z/enginleşirsin… 

Heybesinde neler yoktur ki… 
Anılar, anekdotlar, duygular, izanlar, edep-görgü-zarafet, 

bilgi, deneyim… 
Bunların hepsini hemen anlatır sana. 
Hiç çekinmez; alacakmışsın, kendi sözün, anın gibi anlata-

cakmışsın, o verdiği bilgilerle kariyer ya da mesleki ya da sosyal 
anlamda alıp başını gidecekmişsin, vefasızlık edip ondan hiç söz 
etmeyecekmişsin, hiç umurunda değildir bunlar. 

Bu gibi şeyleri hiç umursamaz o.  
İnce zamanların insanıdır çünkü. 
Hayat’ın o dem’inde yetişmiştir… 
Yani zamanın; -e değil, -de değil, -den değil, -zarafet ve edep 

hâli’nde! 
Ne de güzeldi(r) o hâl… 
Hatırlarım ben de… 
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İyi hatırlarım… 
Düşünsenize;
Soba başlarında anlatılan büyülü masallar 
Aşk dolu semt-mahalle-köyler 
Çok mutlu aile, komşu ve sülaleler
(En azından insanlara, hele de genç ve çocuklara yansıması 

bu…) 
Sokaklarda korkusuzca geziliyor
Hayat sıcacık, ışıltılı ve güzel… 
Çünkü “İlle de aşk, sevgi, merhamet, vicdan, neşe!” deniyor. 
Anneler hamarat, gülen yüzlü, vicdanlı, olağanüstü güzel-

ler…
Babalarsa delikanlı, civanmert, yakışıklılar… Ve tek elleriyle 

dünyaları kaldırıyorlar… Hele de tek kaşlarını kaldırmaya gör-
sünler, dünya kalkıyor önlerinde… 

Ayrıca herkesin herkese yardımı dokunuyor. 
Bütün çocuklar eğleniyorlar, neşeliler; üstelik de zıplasalar 

deprem olur, o türden bir sevinme!
Şanslıysan, yani bir de köyle, yaylayla, denizle, dereyle bağın 

varsa; ekle bunların üzerine atları, kuşları, kelebekleri, temiz 
havayı… 

İnsan nasıl öfkeli, kaba, umutsuz, terbiyesiz olabilir ki? 
Nasıl vicdansız, sevgisiz, merhametsiz olabilir ki… 
Nefret suçu nasıl işleyebilir ki? 
Küfür etmez, gergin olmaz ki o insan… 
Yapmaz öyle kötü şeyler. 
Kötü davranmaz kimseye. 
Kıyamaz hiçbir canlıya. 
Hayatın hiçbir alanına kötülük yapamaz; tarihe, doğaya, bör-

tü-böceğe, yarınlara, bugünlere, dünlere kıyamaz. 
Titrer üstüne her şeyin. 
Onun Kâbe’si hayattır çünkü. 
Yaşamaktır. 
Sevgidir. 
Özendir. 
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Öfkesi bile iyilik içindir. 
Bütün kızgınlıkları, “iyilik” lehinedir. 
İyi’nin yanındadır. İyi ve güzelin yanında…
***
Bakmayın böyle soyutlama yaptığıma, İsa’yı anlatıyorum 

ben. 
Dostum İsa’yı. 
Devrimci, demokrat, sosyalist, sanatçı İsa Çelik’i...
İşte böyle bir adamdır benim güzel dostum İsa. Böyle güzel 

demlerin adamı...
Hangi gayya kuyusuna düşmüş olursa olsun sonradan, çocuk-

luğunun o ışıltılı döneminden tek adım geriye düşmedi hiçbir 
gün.

En azından ben görmedim. 
Ülkenin, kendisinin ve hayatın başına gelenleri anlatırken ne 

bir sızlanmasına ne de arabesk-feodal bir duygusallığına tanık 
oldum. Humoru yüksektir çünkü onun; acil durumda yangın 
merdiveni, çıkış kapısı olarak kullanır bunu... Öfkelerinden ve 
can yangınlarından kaçmak için geçer, humorun o şahane kapı-
larından… Sadece kendi için yapmaz bunu, bizi de gülümsetir 
elbet… 

Belki de en çok bizim için yapıyordur bunu, kim bilebilir 
ki…

***
Ne zaman başladı dostluğumuz, tanışıklığımız hangi tarihlere 

denk düşüyor diye düşündüm de 1991-1992 olmalı?
Evet!  Öyle! O tarihler… 
O gün bugündür’ü anlatmaktayım, yani… 
Öyle yakın bir “dün” değil bu; tam 26 yıl!
Gülümsemesi hiç eksik olmadı yüzünden. Hüznü de öyle… 

(Hüznü olmayanlar, öyle güzel ve derin gülümseyemezler za-
ten… “Sadece öfkeli olanlar” ise hiç gülmezler!)

Diyelim şarkı dinliyor olalım dostlarla ve o şarkının sözleri 
de şöyle olsun: 

“Biz büyüdük ve kirlendi dünya.”  
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“Hayır!” diye atlar hemen, “Dünyanın bir suçu yok, biz in-
sanlar kirlettik onu.” 

Kıyamaz İsa, dünyaya; Güneş’e, Ay’a, göğe, dereye, tepe-
ye… 

Aslında insanlara da kıyamaz o, ama ben onun; doğasever-
liğini, naif yanını, bilgeliğini seçtim de örgüledim dostluğumu-
zu… 

Kızgınımdır çünkü ben, bizim türümüze! Yani insanoğluna… 
Yani; akıl akıl diye yüreğini (ve farkına varmamış olsa da aklını) 
kaybetmiş olan türüme...

Bilgeleşemiyorum bu konuda.
Ama İsa öyle mi? Değil!
Güneş, Ay demişken, “en önemli” özelliğinden söz etmeliyim 

İsa Çelik’in. 
Hatta diyebilirim ki aklımda kalan ilk cümledir kendisinden: 
“Işığı arıyorum. Hayatın ışığını. Derdim gücüm bu benim!” 
Işık avcısı ışıklı dostum benim… 
Sen ne deryasın. 
Biriktirdiklerinin haddi hesabı yok…
Denizden, topraktan, ağaçtan, sokaklardan, insanlardan, 

göğün yüzünden, geleneklerden, göreneklerden, şivelerden, 
ülkemin en önemli, en renkli, en özel insanlarından neler neler 
toplamadın ki… 

Kayda geçmeliydi çünkü bütün o şeyler… Bütün o değerler. 
Yüzde hudutsuz kere yüz inanıyordun bunun gerekliliğine. 

Çünkü hayatın çok ihtiyacı vardı bütün o iyi-güzel “şeylerin” 
varlığına. 

Bir de “Ölüme inat” elde tutulmalıydılar. 
Ölümün elinden kaçırdığın onca şey, inan ki dünya durdukça 

hayat verecek yığınla insana…
Sevgili İsa, Ahmet Telli’nin şiirinde dediği gibi,  
“Sen (hep) dostumdun benim gülünce güneşler açan”
Işık saçan…
Gönül açan… 
Umudu hatırlatıp parlatan…
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Ne zaman ihtiyacım olsa koşa koşa geldin; festivallere, kata-
loglar yapmaya, işlettiğim yerlere, kültür merkezlerine… Kasa-
ba, köy, şehir demedin. Devrimci, temiz, dürüst, samimi bir ışık 
gördüğünde ufukta, hemen dayanışıverdin… 

Ama sadece bu mu? Değil elbet!
Senin kaç kerahet vaktine misafir olmuşumdur, bilinmez… O 

muhteşem muhabbetinin eşlik ettiği gün kızılı saatlere… 
Sığmaz ki buralara, hepsini anlatmaya kalksam… 
Hem anlatınca olmaz ki… Bazı şeyler çünkü anlatmakla 

anlatılamaz! Mesela sesinin rengi, gözünün ışığı, sakalını sıvaz-
lamaların, konuşmana es vermelerin, aklına birdenbire gelen bir 
şeyin seni heyecanla masadan kaldırması mesela... Ya da fotog-
raf çekimlerinde, açı bulma aşamasındaki heyecanlanmaların... 

Nasıl anlatılabilir? Anlatılsa da eksik olur. Sesini, sözünü, 
kaydetmeli senin; fotograf makinesi bir yanda, video kamerası 
diğer yanda… Anca öyle mümkünsün… 

Güzel dostum, beni dostluk kapısına kabul ettiğin, oradan 
içeri aldığın için sağol sen, çok sağol! Olmasaydın, inan eksik 
kalırdım. 

Dahası, “çok binlerce insan” da eksik kalırdı… 
Sadece bu yüzden bile eksik olma emi sen… 
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Sen Hep…

Semiha Arayıcı
  

   İsa Çelik’in fotografları arasında dolaşırken yolculuklara 
çıkarsınız, yüreğiniz dolar da dolar, sığmaz kafesine, taşar... 
Dalıp gidiverirsiniz de kendinizi yaşamınızdaki siyah-beyaz ya 
da renkli bir karenin içinde bulursunuz… Şairin dediği gibi

“emeğin umudun dostluğun gülüşü” yüzünüze konmuştur...
“destanlar şiirler türküler” sesinizdedir artık...
 Teşekkürler Usta, yaşattıkların için…
 Gidenlerin ardında kalan o kapkara boşlukları gelinciklerle 

donattığın, bizlere yaşananları bir kez daha yaşattığın için teşek-
kürler…

 Arkadaşımız, dostumuz tanığımız olduğun için gönül borcu, 
teşekkürler sana.

   Sen hep fotograf çek sevgili İsa.
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  İsa Çelik Hocam, Bir Koca Anadolu Dervişi 

Serdar Sağkan
    

Fotograf için “Anın ölüm belgesidir” derler. Kim söylemiş 
bilmem. Merak ta etmedim. Ancak sevdiğim,  kafa yorduğum 
bir sözdür.  Fotografı öğrendiğim dönemlerde -ki öğrenciliğim 
asla bitmedi.-   Ustaların fotograflarını incelerdim.

“Nasıl bakmışlar?”, “Neyi nereye koymuşlar”, “Deklanşöre 
basmakta neden bu anı seçmişler?”, “Anın ölümü ne söylüyor?”  
ve benzeri sorular. Sorar ve cevap bulmaya çalışırdım.

Anlamaya çalıştığım bütün bu fotograflar içinde, İsa hoca-
mınkiler de diğerlerinden bariz biçimde ayrılan, başlangıçta 
çözemediğim bir “şey” vardı.  Sonraları fark ettim. İsa hoca-
nın fotografları asla   “anın ölüm belgesi” değildi. Tam tersine 
fotograflarda yaşam devam ediyordu. Tüm gerçekçiliği ve İsa 
hocama has o şiirsel ezgisiyle.

“İnsan” fotograflarından “doğa” fotograflarına, oradan “so-
kak fotografları”na değin, tamamında, “an” itibariyle söylenen 
aslında, “yaşam”ın ta kendisiydi.

Yıllar sonra, İsa hocamın öğrencisi olmak şansını ve gururu-
nu yaşadım. Tanıştığım insan  “Koca bir Anadolu dervişi” idi. 
“ gönül adamı olmasının” yanı sıra, kültürle, edebiyatla, sanatla 
yoğrulmuş, güzel olandan haz duyan müstesna bir insandı.

Hocam “Fotograf çekerim” demez. “ yaparım” der. Her 
fotograf sevdalısının kulağına küpe olmalıdır bu sözü.  Çünkü 
“Fotograf yapmak” sadece teknik bazı parametreleri bir araya 
getirmenin ötesinde bir çabadır.  Hocam, “Fotograf yaparken”, 
yaşam sevgisinin ve sanatsal endişelerin de yapıta eklenmesinin 
gerekliliğine dikkat çeker.  Bresson da benzer biçimde, “aynı 
anda beynin, gözün ve kalbin fotografa hedeflenmesi” şeklinde 
tarifler bunu. 

Konuyu tanımayı ve yakın olmayı öğütler. Eğitimlerimizde 
bizlere sık tekrarladığı söz, “Fotografın sorumluluk isteyen bir 
iş” olduğuydu. Konusu ne olursa olsun, fotografın belli bir disip-
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lin içinde ele alınmasının gerekliliğinden bahsederdi.
İşte bu yüzden onun yapıtlarında yaşamı hisseder ve eserle-

rindeki geometrik mimarinin zevkine varırsınız.
Hocamdan çok şey öğrendim. Onu tanımak benim için ka-

zanç olmuştur. Salt fotografçılığı, yazarlığı, resim, şiir gibi sanat 
adına güzel olan her şeye olan tutkusu değil, engin birikimi ile 
de beni etkilemiştir.

Ülkemizin önemsenmesi gereken değerlerinden biridir. Bu-
ram buram Anadolu toprağı kokan muhterem hocama uzun ve 
sağlıklı yıllar diliyor, saygı ve minnetle ellerinden öpüyorum.
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Üç Boyutlu… 

Suat Arıkan

Fotograf…
Zamanı durduran iki boyutlu şey…
Yaşama, zaman içinde tarihe tanıklık eden fotograf…
Bir de karşımızda- abide gibi duran- üç boyutlu bir fotograf 

var ki ismi, İsa Çelik. 
Saçları ve sakallarının arasında iki güçlü lens gizli, avının 

peşine düşmüş bir avcı adeta.
Digital denen “sayısal” hayatımıza girince, kameralar da 

nasibini alıp, mertliğin bozulup herkesin bir anda “fotografçı” 
olduğu günümüzde, eskiyle yeni arasında kalan kuşağın en 
değerli emekçilerinden biri İsa, silahlarını değiştirerek çağa 
ayak uydurabilmiş, ancak siyasallıktan nasibini almasına karşın 
sayısallaşmayan “kaybedilmemiş” duyarlılığıyla- bir abide gibi- 
dimdik ayakta durmaya devam ediyor. 

Sadece kendi toplumumuza değil, tüm dünyada kabul göre-
cek evrensel bakış açısıyla, yaşamı-zamanı donduran kareleriyle, 
tüm insanlığa değerli belgeler bırakmaya devam etmesi umu-
duyla.

İsa Çelik 

Şevket  Şahintaş  

Fotograf  hayatına iyi ki girmişim diyorum. Sizin gibi bir 
üstatla tanıştım. Her sohbetimizde hayata ve fotografa dair yeni 
bilgiler öğrenmek, sizin engin düşünce dünyanızın ışığında yü-
rümek, beni son derece onurlandırıyor.

Gülnar’daki çocukluk anılarınızı, gramafonla tanıştığınız 
günleri, Can Yüceli, Tomris Uyarı, Edip Cansever ve birçok 
üstadı sizden dinlemek o kadar anlamlı ki benim için. 

   İyi ki varsınız Hocam.
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Taner Barlas

İsa’yla dostluğumuz 70’li yılların baskıcı ortamında başladı. 
Pandomim tiyatrosu yaptığım yıllarda İsa’nın büyük desteği-

ni gördüm. 
Sahnelediğim oyunların resimlerini çeker, afişlerini yapar, 

atölyesinde sohbet ederdik.
1974 yılında sahneleyeceğim oyun için benimle Diyarbakır, 

Hasankeyf’e gelmesini rica ettim, beni yine yalnız bırakmadı, 
orada mağarada yaşayan insanların fotoğraflarını çekti. 

Ben de bu fotografları oyunda değerlendirdim. 
Muhsin Ertuğrul bu fotoğrafları çok beğenmişti. 
Şehir Tiyatrolarından ayrılmak zorunda kaldığım dönemde 

(Sevgili Onat Kutlar, Mengü Ertel, Metin Deniz, Ahmet Leven-
toğlu gibi) yine İsa’nın dostluğu yanımdaydı. 

Yani uzun sözün kısası İsa Çelik nesli tükenmekte olan küçük 
dev adamdır.
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Edebiyatı Sevdiren Fotografçı: İsa Çelik  

Turgay Fişekçi  

Şiire ilgi duyduğum ilk gençlik yıllarında tanınmış şairlerin 
şiir kitaplarının yanında hayatlarına ilişkin her şey çok ilgimi 
çekiyordu. O sevdiğim şiirleri yazan insanların nasıl birer insan 
olduğunu, neye benzediklerini, oturup kalkışlarını, yolda yürü-
yüşlerini, her şeylerini, her şeylerini çok merak ederdim.

O yılların en güzel şiir kitaplarını yayımlayan yayınevi Oğuz 
Akkan’ın Cem Yayınevi’ydi. Bu yayınevinin şiir kitaplarının 
Sait Maden’in tasarladığı çok yalın ama etkileyici bir kapak 
düzeni vardı. Ön kapağın üst yarısında renkli bir alanın içinde 
şairin adı, alttaki beyaz alanda da kitabın adı yazardı. 

Arka kapaklardaki fotografların çoğunun altında Fotograf: 
İsa Çelik yazardı. Bu dizide çıkan Edip Cansever’in, Turgut 
Uyar’ın, Behçet Necatigil’in, Ülkü Tamer’in, Ataol Behramoğ-
lu’nun, Refik Durbaş’ın ve daha başka şairlerin fotograflarına 
uzun uzun bakar, bu şairlerin iç dünyalarını, yaratı dünyalarını 
anlamaya çalışırdım.

Çünkü İsa Çelik’in çektiği bu fotograflar, içlerinde böyle bir 
derinlik barındırırlardı. Usta bir portreciydi İsa Çelik.

Biraz daha büyüyüp ilk şiir kitabımın yayımlanması söz 
konusu olduğunda, aynı zamanda yayıncımız da olan şair ar-
kadaşımız Yaşar Miraç, kapaklarımızı İsa Çelik’in yapacağı 
müjdesini vermişti bir gün. Gerçekten de Yeni Türkü Şiir Yayın-
ları’nın Sümerbank basma desenlerinin renklendirdiği kapakları 
İsa Çelik’in tasarımıyla yayımlanmış, arka kapaklarında da İsa 
Çelik’in Galatasaray’daki stüdyosunda çektiği portre fotografla-
rımız yer almıştı.

Elbette İsa Çelik yalnızca usta portrelerin fotografçısı değildi; 
aynı zamanda toplumsal olayların ve doğanın da fotografçısıydı. 
Son kırk yıllık toplumsal tarihimizi türlü yönleriyle belgeledi. 

Büyük sanatçıların hemen tümünde görülen ortak bir özellik 
de yaptıkları işe tutkuyla bağlılıklarıdır. Bu özellik yaptıkları 
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işin bir gereği olmaktan çok, sanatçı için başka türlü davranabil-
menin olanaksızlığıdır. Daha geçen yıl Melih Cevdet Anday’ın 
“Kayaköy” için bir metnini resimlemek için İsa Çelik’in Turgut 
Çeviker’le birlikte on iki saatlik bir otobüs yolculuğuyla Ka-
yaköy’e gidip fotograflar çektiğini öğrendiğimde bunu düşün-
müştüm. Çünkü yaşı, kariyeri ne olursa olsun sanatçı bir kişilik 
ancak işini yaptığında mutlu olabilir. 

Bizler onun fotograflarına bakarken elbet büyük zevk alı-
yoruz. Ama eminim İsa Çelik’in aldığı zevk bizimkilerden çok 
daha büyüktür. Yoksa bir sanatçının şu yeryüzünde sanatından 
başka bir şeyi olmaması nasıl açıklanabilir?

2014

İsa’dan Sonra  

Bazı hayatlar ikiye ayrılır: İ.Ö / İ.S
Benimkisi onlardan… 
Fotografı ararken İsa’ya rastlamak
Sümbül dağından Erciyes’e uzanmak…
Nazım anmalarından Sinematek gecelerine
Slayt makinesinin tıkırtısı
Muzip bir gülümseme
Yavaşça ağaran bir sakal…
İflah olmaz idealist
Hayatın şiirini fotograf karelerine,
Hüzünlü öykülere, tuvallere taşıyan 
Grafik ustalarına parmak ısırttıran
İmzası şatafatlı kendisi yalın
Gönlü zengin kendi değil
Objektiflerin efendisi 
Güzel şeyler toplayıcısı
‘N’leri içinde saklı İNSAN

Vecdi  Sayar
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İsa  Çelik 

Yusuf Taktak

12  Eylül darbe haberini aldığımız gece, Kuşadası’ndaydık. 
Duvar resmi yapacaktık sözde. Eskizleri hazırlamaktaydık ki, 
kaymakam yasağıyla karşılaştık. Yürüyüş, protesto, engeli 
aşmak falan derken ordunun bildirisini duyduk. Neye uğradığı-
mızın şaşkınlığı içinde bir otobüse tıkılıp İstanbul yolunu tuttuk; 
ressam, yazar, sinemacı, tiyatrocu, heykelci bir aradaydık. Bu 
olayı anımsadığımda, İşçileri Almanya’ya götüren Tunç Okan’ın 
“Otobüs” filmi gelir gözümün önüne. Bir de İstanbul yakınla-
rında Tuzla’da otobüsümüzün askerler tarafından durduruluşu ... 
İsa Çelik ile yan yana olduğumuz için, onu dikkatle izliyordum, 
bir yandan da aniden parlamasını, bağırmasını yumuşatmaya 
çalışıyordum; özellikle fotoğraf makinalarına, objektiflerine 
gösterdiği özen meşhurdur dolayısıyla onları titizlikle omzuna 
yerleştirdi bir yandan da askerlerin iteklemesine sinirlenerek lâf 
yetiştiriyordu: “çıkıyoruz yahu!” Sonunda, dışarı alındık ve tek 
tek aranmaya başladık. Sıra İsa’ya gelince ister istemez onunla 
da ilgilenme zorunluluğu hissettim. Yanımıza komutan geldi 
ve “bu da nedir?” dercesine, parmağıyla objektifine dokundu! 
Korktuğum başıma gelmişti, sakinleştirmeye zaman kalmadan 
olanca hiddetiyle komutanın eline vurdu: “çek elini!” Tabi ki as-
kerler tüfekleri bize doğrulttu. Sonunda zor da olsa komutanlara 
sakinleştirici laflar söyleyerek tutuklanmasını engelledik... (*)

Gerçi benzer olayları çok yaşadım İsa ile. Gene 12 Eylül öncesi 
Orhan Taylan’ın otomobilindeydik ve Dolmabahçe’de polis tara-
fından durdurulduk. Arabadan İsa’nın fotoğraf makinaları özenle 
çıktı ve arkasından Orhan abi ve ben... Arama falan derken polisin 
eli fotoğraf makinasına ve bir tomar anahtara takıldı. “Bunlar ne!” 
Der demez İsa’nın bağırışını unutmuyorum “kör müsün, fotoğraf 
makinası !!!”

İki kolunun yanında sarkan makinalarla, onu ahtapota benzeti-
rim. 
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Saçlarının sakallarının arasına sıkışmış gözleri, projektör gibi 
tarar çevreyi. Tam bir doğa tutkunudur. Sanatçı olup da doğa-
ya âşık olmayan çıkar mı? fotoğraf yaparken (kendi söylemi, 
“çekmek” kelimesini hiç sevmiyor...) bitkiler, ağaçlar, tarihsel 
kalıntılar; gözünde ve kalbinde biçimlenir biçimlenmesine de 
beyninde de çözümlenmesi gerekir yani, onların alt yapısı-
nı, haklarındaki bilgileri de belleğine yerleştirir. Örneğin, bir 
bitkinin ya da arkeolojik bir yörenin bilgilerini, en uygun ışığın 
zamanı ve çekim açısını saatlerce anlatabilir, ancak ortamın 
uygun olması gerekir. Masasındaki rakı ve peynirden söz ediyo-
rum, ortam derken...

İsa Çelik ile ne zaman tanıştım hatırlamıyorum. Resimlerimin 
fotoğrafları çekileceğinde koşarak gelir, ahtapot kollarıyla... Hiç 
unutmam, Aksanat’da açtığım sergi nedeniyle bir yazı ve bir 
fotoğrafım yer almıştı gazetede. Sabah telefonla aradı, “o fotoğ-
raf ne yahu, hiç sen değilsin!” dedi ve tüm çekim malzemelerini 
atölyeme yığdı. Öğleden sonra ışığı daha iyi olur deyip saat ikiyi 
bekledik ve onlarca portremi çekti...

Elbette, İsa Çelik ile sanat sohbetleri de yaparız. O, edebiya-
tı çok sevdiği için iki de bir tanıdığımız yazarlardan bahseder 
onların sözlerini yaşamıyla birlikte imbikten geçirircesine özlü 
deyişlerini paylaşır ki, tadına doyum olmaz...

(*) Bu olay, 1 Mayıs 1979 İzmir dönüşünde 2 Mayıs 1979 sabahı 
Tuzla’da Arçelik Fabrikası önünde oldu. Salıverilmedim, tutuklan-
dım.İ.Ç.
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Basında
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Toplumsal Kavganın İçindeki Sanatçı: İsa Çelik 

Kemal Özer

Fotograf da Öteki sanatlar gibi, toplumsal kavganın içinde. 
Üstüne düşeni, öteki sanatlar gibi, yerine getirmeye çalışıyor. 
Kavgayı, kavgadaki İnsanı anlatıyor. Kendi olanaklarını, öbür 
sanatlarda olmayan özgül yanını katarak... Bir yandan eline bir 
silâh daha vermiş oluyor insanın, bir yandan yaşamını biraz daha 
zenginleştiriyor.

Ülkemizde bu bilinçle ürün veren fotograf sanatçılarından 
biri de İsa Çelik. “İnsan” adını verdiği ilk sergisini 1973’te Har-
biye Yapı Endüstri Merkezi ve Sinematek salonlarında izledi-
ğimiz genç sanatçı, “Portreler” adındaki ikinci kişisel sevgisini 
Fatih Şehir Tiyatrosu’nda açtı. Yıl sonuna kader Bayrampaşa 
ve Kadıköy Şehir Tiyatrolarında yinelenecek olan bu sergiden 
başka. Balıkesir. İzmir ve Ankara’da da çeşitli yapıtlarını sunma 
hazırlığı içinde.

1344 yılında İçel’in Gülnar İlçesinde doğan İsa Çelik, Ankara 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirmiş. Bir süre banka 
ve reklam şirketlerinde grafikçilik yapan sanatçı, çalışmalarını 
geniş kitlelere ulaştırma yolunda afişten pankarta, kitap kapağın-
dan takvime kadar birçok alanda etkinlik gösteriyor.  

   “Portreler” adıyla sunduğu son sergisinde 29 yapıt yer 
almış. Gözümüze ilk çarpan, bu 29 yapıtın bir bütünlük oluş-
turması. Uzunca bir cümlenin içinde hepsi ayrı bir sözcük gibi 
sıralanıyor. Hem sözcük olarak bir anlamları ve işlevleri var, 
hem de cümle olarak bir bildiriyi bütünleyip vurguluyorlar.

   Sergideki sıralanış, tek tek insan portrelerinden ikili portre-
lere, sonra da kalabalıklara geçerek belir bir akışı amaçlıyor. Bu 
akış içinde, fotografların boyutlarıyla olsun, alt alta ya da yan 
yana sunuluşlarıyla olsun, birtakım ek anlatım olanakları da sağ-
lanmış. Karanlıkta tüylerinin üst kesimi Işıyan koyunlarla yine 
karanlıkta ak ak beliren polis miğferlerini içeren iki fotografın 
aynı boyutlarla basılıp alt alta konması, düzenlenişin sağladığı 
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anlatım olanağına iyi bir Örnek. İkisi arasında kurulmak istenen 
koşutluk, en dikkatsiz seyircinin bile gözünden kaçamayacak 
kadar belirginleşiyor. Hele bu iki fotografın hemen yanına, 
arkadan çekilmiş kalın enseli kalantor birinin portresi gelince, 
vurgulanmak istenen, üçüncü bir ilişki olanağıyla bir boyut ka-
zanıyor. İlk fotografa egemen kapkara yüzeye karanlığın anlatı-
mı, miğferlere de bu karanlığın bekçileri dersek, yandaki kalın 
enseli adamla karanlık arasındaki İlişkinin niteliği de ortaya 
çıkmış olur.

İsa Çelik, objektifin saptadığıyla yetinmiyor. Çünkü o, 
çevresinde olup bitenlerin yalnızca bir tanığı değil. Sanatını, 
söylemek istediği şey doğrultusunda yönlendiriyor. Saptadığı 
görüntüyü, fotograf sanatının olanaklarını kullanarak yeniden 
yaratıyor. Ona kendi dünya görüşünün yorumunu katıyor. O 
yüzden “portre” kavramını adamakıllı genişletmiş. Her “port-
re” de  insan var, ama insanın salt yüzüyle sınırlı değil. Kiminde 
yüz görünmüyor, eğik. Hatta arkadan çekilmiş.  

İnsan yüzündeki anlatım öğeleri de Çelik’i sınırlamıyor. Ba-
kışlarla, ağızla, birtakım yüz çizgileriyle sağlanacak anlatımı de 
“portre”ye katarak zenginleştiriyor. Kaygı, yazıklanma, kuşku, 
güvensizlik gibi insan yüzlerine anlatım getiren duygular, elle 
yüz arasındaki ilişkiyle veriliyor.

Karanlıkla aydınlığın kullanımı da İsa Çelik’in portrelerine 
önemli boyutlar getirmiş. Örneğin karanlık, bakışı yönlendiri-
yor. Merakla, korkuyla bakılanı vurguluyor önce. Karanlıkla 
birlikte (yukarda değindiğimiz gibi) karanlığı yaratanı ve bek-
çiliğini yapanları algılıyoruz. Meraktan, kukudan geçip bilince 
ulaşıyoruz sonra. O zaman da eylemi yönlendiriyor karanlık. 
Ellerinde küreklerle, yabalarla onun üstüne yürüyor insanlar.

Aydınlık ise Işık kaynağı olarak değil, yalnızca bir ışımay-
la yer alıyor portrelerde. Karanlığın İçinde birtakım yüzlerde 
Işıyor. Ama o görünmeyen, varlığı sezilen ışık kaynağına doğru 
yöneltiyor bu ışıma insanları. Kararlı adımlarla ilerleyen kas-
ketli adamlara yol gösteriyor. Polis miğferlerine vurduğu zaman 
bilinçlendiriyor onları. Karşı çıkacak kadar etkin kılıyor.
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Serginin oluşturduğu bütünlük bir soruyla başlıyor  diyebi-
liriz. İlk portrede gücenik bakışlı bir çocuk soruyor bu soruyu. 
Neyi sorduğunu, ondan sonra gelen portrelerde öğreniyoruz. Tek 
tek sergileniyor önümüzde yaşamın bir yanı. Tek tek hepsine bi-
rer soru olarak bakabiliriz bu “portrelerin. Yaşamın bir yanında 
yer alan insanlar, günlük etkinlikleri içinde kuşkularıyla, kay-
gılarıyla, güvensizlikleriyle, gurbetçilikleriyle, ürkeklikleriyle, 
işleriyle, işsizlikleriyle sıralanıyorlar karşımızda. Tek “portreler, 
hınçlanan bir bakışla bitiyor. Dörtgenin kıyısında, aklığın bir 
ucundan görünen yarım bir yüz. Hıncını durağan ama patlamaya 
hazır bir hareketin habercisi gibi sivrilten bir bakış.

(Şöyle sorar bir şiirinde Nâzım Hikmet: “Sen mutluluğun 
resmini yapabilir misin Abidin”. İsa Çelik’e de sormuşlar sanki: 
‘Sen hıncın fotografını çekebilir misin?’ O da bu portreyle yanıt 
vermiş.)

İkili «portrelerle birlikte hareket başlıyor sonra. Duruşlardan 
sonraki hareket, kalabalığı, bilinci ve eylemi getiriyor. İlk port-
rede soru vardı, sonra bu sorunun içeriği geliyordu, son portrede 
ise eylem ver. Ellerinde yabalarla, küreklerİe yürüyor bir kala-
balık.

Sorulan soruyu böylece bir karşılık bütünlemiş oluyor.

Cumhuriyet, 29 Kasım 1976
Sanatçılarla Konuşmalar. Çağdaş Yayınları. 1979
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Güz Değil Bahar
 İsa Çelik’e- 

1/.
Gün mü sevinci doğurur
sevinç mi günü
şaşırdım kaldım
ya nerden çıktı şu Bağ-Kur? 
Gidip üstümü değişeyim
yeni bir yorgan alayım 

Güz yakın.

Güz mızmız bir çocuktur benim bildiğim
ne yer ne içer
ne gider çişini eder 
üstüne düşülmedikçe mutlu değildir.

Ya biz mutlu muyuz?
Örneğin, benim durumum! 
Benim durumum önemli değil kuşkusuz.
Güneş, deniz ve kum
yanyana duruyoruz

yan yana duruyoruz Cem’in önünde.
Cem dendi mi
Ara Güler
Gültekin Çizgen 
ve gencecik bir İsa Çelik 
usuma düşer
ve düşünürüm:
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Çınar yaprak döker mi dökmez mi
çocuklar neresine 
kuşlar neresine konar fotografların 

sağdıcım
güz yakın…

2/.

Sağdıcım
ad değiştirmiş Habeşistan’da
kara 
kapkara
sinekler gibi ölüyorlar
çocuklar 
ve analar 
tükenmiş memeleriyle
ayıp olmasın diye çocuklarına
Birleşmiş Milletler’e
İnsan Hakları’na 
ve ayıp olmasın diye Ortak Pazar’a
bir umut anıtı gibi duruyorlar
kuraklığın ortasında.

3/.

Sağdıcım
güz devrildi gitti
kışı ortaladık
sattık savdık her şeyi
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yakıtsız kalmadık
ve şimdi 
bir mermi
gibi duruyor
günlüğümde adın
sağdıcım
bahar yakın…

Ruşen Hakkı
Türkiye Yazıları /Kasım 1977
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İsa Çelik’in 
‘Türkiye’de Fotograf Sanatının İşlevi’ 

Başlıklı Sempozyum Konuşması
 
Sözlerime bir, Yunanlı düşünürün sözleriyle başlıyorum. “Bir 

tek Atinalıyı bile dünyanın bütün ağaçlarına değişmem” 
İnsanı sözlükler “Sosyal bir varlık” olarak tanımlıyorlar. 

Biyolojik açıdan ise hayvanların gelişmesinin en yüksek aşaması 
olarak belirliyorlar. Ve şöyle ekliyorlar: İnsan, zihne sahip olma-
sı ve konuşabilmesiyle hayvanlardan ayrılır. Bir hayvanın dav-
ranışını onun içgüdüleri yani çevre karşısında gösterdiği tepki 
belirler. İnsanın davranışı ise düşünme, coşku, doğa, toplum ve 
insana hâkim olan yasaları bilme derecesi ile belirlenir. Ve insan 
ile hayvan arasındaki asıl fark: Hayvan doğanın kendisine sun-
duğu ürünlerden olduğu gibi yararlanır, doğaya uyarak yaşamını 
sürdürmeye çalışırken, insan emeği ile doğayı değişikliğe uğratır 
ve onu kendi amacına uygun biçime sokar. İş aletleri yaparak 
üretimde bulunan insan toplumsal yaşam içinde öteki insanlarla 
yani halkla birlikte yaşar.

Günlük konuşmalarımız içinde Halkı bir ülkenin bütün nüfu-
sunu, bütün sınıflarını kapsar biçimde kullanmaya alışmışızdır. 
Hatta bilimsel anlamda “belirli -bir dönemde belirli bir ülkenin 
gelişmesine katılma gücündeki sınıfları hep birlikte içine alan 
ve tarihi bakımdan değişme içinde bulunan bir insan topluluğu” 
diye tanımlıyorlar.  Oysa bizim gibi sınıflı toplumlarda halk 
sözcüğü toplumun bütün katmanlarını kapsamaz. Kurtla kuzuyu, 
çiçekle kelepçeyi nasıl aynı şey sayamazsak, egemen sınıfları 
halk kapsamının içine almanın, halkın bir parçası saymanın ola-
naksızlığı ortadadır. Sözcük işçileri, köylüleri ve öteki emekçile-
ri kucaklar. Biraz evvel söz konusu ettiğimiz tanımlama burju-
vazinin sınıf çatışmalarını yokmuş gibi göstermek için bulduğu 
çeşitli aldatmacalardan biridir. Sınıflara ayrılmış bir toplumda, 
sınıfların çatışmasını, çatışma nedenlerini ve bunun doğurduğu 
sosyal durumu, sosyal psikolojiyi iyi kavramadan sanatın işlevi-
ni sanatçının görevini gerçek boyutlarıyla anlayabilmek olanak-
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sızdır. Çünkü sanat özünde sınıfsal bir nitelik taşır. Çünkü sanat 
toplumdaki tabakalaşmadan ve onun  sonucu olarak artan yaban-
cılaşmadan doğmuştur. 

Dünyada olup bitenlere iki türlü bakma biçimi vardır. ‘İdea-
list’ ve ‘materyalist’ dünya görüşleriyle. Dünya  görüşü, çevre-
mize, çevremizde olup bitenlere nasıl  bir yaklaşımla baktığımızı 
belirlediği için önemlidir. Çünkü dünya görüşü felsefi, sos-
yo-politik, sosyo-ekonomik, etik, estetik ve bilimsel görüşlerin 
toplamıdır. Sınıflı bir toplumda dünya görüşü sınıflı bir nitelik 
taşır ve böyle bir toplumda hâkim dünya görüşü egemen sınıfın 
dünya görüşüdür. Sınıflı toplumlardaki egemen sınıfın bilimsel 
olmayan dünya görüşü sosyal gelişmeye ve ilerici güçlerin çı-
karlarına engel olup, emekçi kitleleri kurtuluşları için verdikleri 
savaşımdan. çaydırır, pasifize eder, ya da caydırmaya pasifize 
etmeye çabalar. Yozlaşmış, çürümeye yüz tutmuş olan burjuva 
sınıfının çıkarlarını savunma görevini üstlenir.

Kapitalist toplum düzeninde insan emeği hep sömürülmüş ve 
alabildiğine de sömürülmektedir. Orta yerde bir ezen ve ezme 
olanakları olan; bir de ezilmeye, emeği sömürülmeye çalışı-
lan var. Özel mülkiyete da yanan bu toplum düzeni, yapısı ve 
yapısının dayandı  ğ felsefe gereği insanın gelişmesine engel 
olur, yozlaştırır. Çünkü insan araçtır amaç değildir bu toplum  
düzeninin dayandığı felsefeye göre. Böylesine insana   aykırı 
bir düzende, böylesi çürümeye yüz tutmuş bir toplumda sanat 
eğer doğrudan yanaysa bu çürümeyi,  tükenmeyi yansıtmak 
zorundadır. Toplumsal görevini  kulak arkası etmediği sürece 
sanat dünyanın değişebileceğini göstermeli, değişmesine yardım 
etmeli ve  bu amacın gerçekleşmesi için sosyal bilinçlenmeye 
katkıda bulunmalıdır. Çernişevskinin de belirttiği gibi sa nat salt 
bir estetik tat vermekle sınırlandırılamaz. Sanat yararlı olmalı, 
kişioğlunu bilinçlendirmeli, haya tın kaldıracı olmalıdır.

Ernperyalizm aşamasındaki kapitalist burjuva top lumu 
sanat ve estetikte biçimi özün karşısına koyar ve  bunu gerçekçi 
olmayan sanat akımları ile destekleyip yaygınlaştırmaya çalışır. 
Onlara göre sanat eserinde öncelikle önemli olan ‘form’dur. Ge-
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nel anlamda “for malizm” denilen “biçimçilik” sanatın gelişmesi 
ve yaşaması için kesinlikle politika bulaştırılmamasını,   form 
ile özü ayırmak gerektiğini savunur. Apolitik bir tavır önerirler-
ken aslında bal gibi politik bir tavrın içinde olduklarını bilmiyor 
değillerdir. Politika dışı tutumun gerçekte politikanın ta kendisi, 
ama burjuva politikasının ta ‘kendisi’ olduğunun bilincindedir-
ler. Form ile özün birbirinden ayrılmasını isterlerken ayırmak 
istedikleri öz sosyal içerikli, toplumsal içerikli özdür. Karşı 
olunan toplumun istemlerini dile getiren halkın gereksinimlerini 
anlatan, burjuva toplum yapısının çürümüşlüğünü vurgulayan 
özdür. Burada hemen belirtilmesi gereken bir şey var. O da şu: 
Biçime önem vermek biçimcilik değildir. Estetik kaygısı da bi 
çimcilikle eş anlamlı bir şey değildir. Bir form içine oturtulma-
yan öz bir sanat eseri değil olsa olsa bir bi limsel yapıttır. Bir 
sanat yapının iki öğesi vardır. Öz ve biçim. Form ile öz arasında 
karşılıklı diyalektik  bir bağ bulunur. Form özün daha iyi görül-
mesine, gösterilmesine, anlatılmasına yardımcı olur. Form ile 
özün dengeli bir biçimde kullanılması gerekir ama denge göre-
cedir, değişebilir. 

İlk başta özün itici gücü durumunda olan form öz ile olan 
çekişme sonunda öne geçmeyi başarırsa işte o zaman yapıtın 
biçim ağırlığı öz ağırlığından daha fazla olacak, böylece denge 
bozulacaktır. Aynı şey özün ağır basması için de söz konusudur. 
Bozulan bu denge sonunda ağır çeken taraf öteki taraf aleyhine 
sonuçta da yapıtın aleyhine bir sonuç doğuracaktır. Böylece 
ortaya çıkan şey daha başta gerçekliğini yitirmiş olacaktır. Pek 
doğaldır ki özü ne denli iyi doğru ve başarılı olursa olsun biçi-
mine özen gösterilmemiş, estetiği zayıf olan bir yapıt anlatmak 
istediğini iyi anlatamayacak, uzun süreli etkili olabilme gücünü  
daha doğmadan yitirmiş olacaktır.

Yapıtlarımız gerçekçi olmalıdır. Ama bugün nasıl toplumsal 
yaşamdaki konumuna, sınıfsal konumuna bakmadan bir karın-
cayı bile incitmediği için bir insa na “iyi insan” diyemiyorsak, 
gerçekçilik konusunda da her gerçekçi yaklaşımı alkışlayabile-
cek durumda de ğiliz.
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Bugün artık yalnızca gerçekçi olmanın gerçek anlamda halkı, 
olayları kucaklamaktan, olayların arkasındaki asıl gerçeği ya-
kalayabilmekten uzak olduğu kuşku götürmez biçimde ortadır. 
Burjuva gerçekçili ği kadercilik şırıngasıdır. Eskiye karşı çıkar-
ken eski biçimlerin penceresinden bakamayız. Yeni öz yeni bi 
çimle anlatılabilir. Eski denilen şeyden bir çırpıda kurtulabilmek 
kolay mıdır? Bana göre bu, pek kolay ol mayan ama mutlaka 
başarılması gereken bir şeydir. Kolay değildir çünkü: Toplum 
yaşamına yön veren eskimiş ekonomik alt yapı ile bu ekonomik 
yapının belirlediği üst yapı kurumları ayakta kaldığı ve etkileri-
ni, koşullandırmalarını sürdürdükleri sürece işimiz zor ve çetin 
olacaktır. Çetin olacaktır ama başarılması  gerekir. 

   Fotografla genel anlamdaki emperyalizmin bir bölümü 
olan kültür emperyalizmine ve burjuva estetiğine karşı koyarken 
sanatın bir toplumsal ayna, bütünsel insana götüren bir bağ, top-
luma toplum bilinci ileten bir araç ve sınıfsal bir silah olduğunu 
bilmeliyiz. Fotografla bireyin içinin ve kafasının zenginleştiril-
mesine çalışılmalıdır ama bireyin kurtuluşunun toplumun kurtu-
luşuyla olan birlikteliğini de unutmadan.  

 Sorunlara fotograf yoluyla çözüm ararken ya da  geniş 
anlamda topluma karşı güncel görevini yerine  getirirken fo-
tografça bir söyleyişten de uzaklaşılma ması gerekir. Ellerimizi 
kollarımızı kaldırarak fotog raf çekilmez ama etkili biçimlerle 
desteklenen doğru bir özle yapılan fotograf ellerin kolların kaldı-
rılmasma, toplumda homurdanmalara daha kestirme bir deyişle 
toplumsal savaşımda sınıf ça tışmalarının kristalize olmasına, 
keskinleşmesi ne yardımcı olabilir. Savaşımın gerçek niteliği-
nin anlaşılmasında, kavranmasında aracı olabilir. Emekçi sınıfa 
içinde bulunduğu koşullardan kurtulunabileceğini, vermekte 
oldukları savaşımı kazanabiecekleri  anlatılabilir. Yaşama se-
vinci duyurulabilir. Yaşamak dediğimiz şeyin öyle ağaç mantarı 
gibi bir şey olmadığı aksine baştan ayağa çiçekli bir şey olduğu 
anlatılabilinir. Sınıfların değil ama insanların, halkların kar deş 
olduğu vurgulanabilir. Sosyalist toplumcu sanatın görevi yalnız-
ca yapılanı iyi doğru ve güzel yapmak değildir. Bu aynı zaman-
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da üretkenlik te ister. Yukarıda değinmeye çalışılan koşullandı-
rılmaların kırılması için zorunluyuz buna.

Dostlarım hepimiz üç aşağı beş yukarı aynı çemberin için-
deyiz.Yaşadığımız günlere hep beraber aynı onur kırıcı durum-
ları paylaşarak geldik Toplumsal  konumlarımızda milimetrik 
farklılıklar varsa da güzel  günlere olan özlemlerimizin aynı 
olduğundan kuşkum yok. Birlikte çektiğimiz acılardan birlikte 
kurtulabiliriz. Eğer bu örtü kalkacaksa biz de fotograf sanatçıları 
olarak hep birlikte bir ucundan tutalım.

Bu olumlu toplantıyı düzenlediği için başta derneğin başkanı 
Sayın Fikret Otyam olmak üzere AFSAD üyelerine en iyi dilek-
lerimi iletirim. 

Hepinize saygılar sunarım.
 
AFSAD/Ankara, Nisan 1978
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Bir Duyarlık Odağı: İsa Çelik

Ahmet Köksal

Fotograf sanatımızın genç ustalarından İsa Çelik, Cadde-
bostan Güzel Sanatlar Galerisi’nde düzenlediği yeni bir sergide 
değişik dönemlerden 35 renkli fotografını bir araya getirdi. Genç 
sanatçıyı öteden beri birçoğu afiş, poster, kart olarak yaygınlaş-
mış fotograf, foto-grafik çalışmaların yani sıra kitap kapakları 
ve çocuk kitapları İllüstrasyonlarıyla tanımaktayız. 1965’ten 
bu yanaki çalışmalarından derlediği fotograflarında İsa Çelik 
(d.1944) özellikle günlük yaşam kesitleri içinde İnsan gerçeği 
üzerinde yoğunlaşan bir duyarlıkla ilgimizi çekiyor. Ona göre 
insan. “kompozisyonun tamamlayıcı, doyurucu bir öğesi değil, 
temel öğesi’ durumundadır. Sokaklar, tarlalar, köy yolları, lunâ-
parklar, gecekondu, istasyon geçidi gibi değişik yaşam çevrele-
rine objektifini yönelterek satıcılar, işçiler, çobanlar, kadınlar, 
özellikle çocukları çok duyarlı ve anlamlı bir beğeni düzeyinde 
saptamaktadır. Biçimsel ve estetik kaygılara yapıtlarında ancak 
içeriğin daha iyi an latılması için yer veren Çelik, görüntüye 
İlişkin seçim ve değerlendirmede gereksiz ayrıntılardan, süs-
lerden arınmış bir yalınlaştırmayı öngörmektedir. Sergilenen 
fotograflar arasında “Pencede Çocuklar” adlı bir yapıtında bu 
tutum, gerçeğin ardındaki anlamı yakalayan yoğun bir duyarlık 
birikimiyle saptanmış. Hareket ve hız ortamıyla ilgili birkaç lu-
napark fotografında ise soyut leke araştırmalarından yararlanan 
genç fotografçının birçok yapıtında foto-grafik ve illüstrasyon 
çalışmalarından gelen bir grafik tadın bulmaktayız. Yer yer fulû 
etkiler ya da koyu renkli karanlık yüzeyler arasında doğal Işık 
kesitleriyle saptanmış yaşam cümbüşlerinde çoğu kez umutlu, 
iyimser aydınlık, insancıl, şiirsel bir duyarlıkla bütünleşiyor. İsa 
Çelik’in fotograflarında bu tür biçimsel kaygılar, ancak insan ve 
yaşam değerleri üzerinde odaklaşan bir ilginin daha iyi açıklana-
bilmesi için yer almaktadır.

Milliyet Sanat Dergisi, Mayıs 1978. Sayı: 278
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Fotograf

Bir fotograf asılı
Bizim evin duvarında
Çocuklar kuşlar gibi
Uçuyorlar salıncakta

Tadını alıyorlar
Çocukca yaşamanın
Ne güzel çekmiş, eline sağlık
İsa Çelik Amca’nın

 Abdülkadir Budak
“Bir Gül Çocuk” kitabı
1981
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İsa Çelik’in Maraton Fotograf Sergileri 

S. Oral Gönenç   

Tepebaşında Aynalıçeşme’de kimbilir kaç öncel o zamanın 
Rum mu, İtalyan mı hangi ustanın yaptığı tipik bir eski Pera 
apartmanının üçüncü katındayız. Minicik şirin bu mekân İsa 
Çelik’in atölyesi, kendi deyimi ile de ‘payitaht’ı.

Bu payitaht’a Anadolu’nun her gezdiği yerinden bir küçük 
anı getirince de ortada hiç yer kalmamış, bu da en sonunda Bod-
rum deniz kabuklarının selloteyple kapılara yapıştırılma zorun-
luğunu getirmiş.

Rahat kolluklarımıza gömülüp başlıyoruz söyleşimize:
O.G. Sayın İsa Çelik, birer aylık sürelerle Bodrum’da on 

ayrı fotograf sergisini üst üste gerçekleştirdiniz, bu yetmedi 
son olarak Halûk Elbe Galerisinde de bir serginiz oldu. Bu bir 
rekor denemesi mi idi?

İ.Ç. Hayır, rekor denemesi değil, Önce kendimi disipline 
etmek istedim, sonra bizim kişiliğimizin oluşmasında katkıları 
olan bu kimselere vefa borcum olduğunu düşünüyordum. Bo-
bo’dan sergi açma önerisi gelince önce onlar ‘sanatçılar’ diye 
değişik kimselerin portrelerinden oluşan sergi istediler. Ben aynı 
sanatçının değişik görünümleri ile ‘sergiler zinciri’ önerdim. 
Kabul edilince kimlerin fotografları olacağını birlikte seçtik.

O.G. Kimlerdi fotograflarını sergilediğiniz bu sanatçılar?
İ.Ç. Ruhi Su, Zühtü Müritoğlu, Aziz Nesin, Melih Cevdet 

Anday, Cevdet Kudret, Vedat Türkali, Oktay Akbal, Kemal 
Özer, (bir kişi daha) olmak üzere on Türk yazarının fotografları-
nı sergiledim. 

O.G. Peki neden Sanatçıları seçtiniz? Özellikle mi?
İ.Ç. Tabii. Oluşmuş bir birikim vardı, onu kullandım. ’Sa-

natçılar’ değil “sanatkârlar” da olabilirdi, kundura tamircisi de 
olabilirdi. Bir eski kitapçı Vahan var görsen, O’da olabilirdi. 
Ayrıca dediğim gibi bu kişilere vefa borcumu düşünmüştüm. 

O.G. Portre denince sizce ne anlaşılıyor? 



188

İ.Ç. Portrede kişiliği vermek önemli bence. Çok süslü bir ka-
pının önünde bir adamla eski bir sandalye ile adam aynıdır. İş ki 
oradaki ‘adamı’ iyice ortaya çıkartabilelim. Sanatçı portrelerin-
de de öyle oldu. Onların istediği gibi değil de kendi kişiliklerini 
yansıtan, benim de onları en iyi fotograflayacağım biçimde ça-
lıştım. Örneğin: Bence Can Yücel’in şiirleri bir yumruk gibidir. 
Onun bir fotografını çekerken yumruğu yanağında koskocaman 
bir yumruk olarak çektiğimi hatırlıyorum. 

O.G. Sergilerinizi açtığınız Bobo bildiğim kadarıyla karın 
doyurulan bir yer. Aynı zamanda içki de içiliyor. Fotografları-
nız orada yadırganmadı mı?

İ.Ç.  Hayır. Niçin bu biçimde yaklaşır insanlar olaya anlaya-
mıyorum. Bodrum’da galeri olarak sadece Haluk Elbe vardır. 
Orada yıl boyu aynı kişinin sürekli sergi düşünülemeyeceğine 
göre...? Sonra öteki sergi mekânları, ‘Beyaz’ aslında mimari 
büro, ‘Jazz/Cafe’ ile ‘Mavi’ birer kafe bar. Bodrum’da bir met-
rekare yerde balık pişirerek icrai ticaret yapılırken bizlerin sergi 
açacak yer seçmekte fazla “müşkülpesent” olmamamız gerekir. 
Hem Bodrum’un doğası böyle... Batı’da metro istasyonları, 
halkın geçit yerleri devamlı sergiler açılan mekânlardır. Böyle 
mekânlarda sanatçı halk ile daha bir iç içe olur, bizde neden 
olmasın? 

İsa Çelik 30 kişisel sergi, 25 toplu sergi, 24 saydam söyleşisi, 
5 konferanstan oluşan fotografİk özgeçmişinin yanında illüstras-
yonlar, kitap kapakları, ansiklopedİk çalışmalar yapıyor. Yurt 
dışında fotograflarının sergilenip değerlendirilmesiyle AFİAP 
ünvanı almış. Aynı zamanda İFSAK’ın onur üyesi. Ben bunları 
özgeçmişinin yazılı olduğu bir broşürden okurken, o mutfak 
tarafından doğru elinde iki rakı kadehi ve Amasya elmalarıyla 
geliyor.

Söyleşimizi değişik sanat görüşlerinden Anadolu yolculuk-
larındandaki anılara kadar türlü çeşitli konularda sürdürüyoruz. 
‘Anadolu’da gittiğin yerlere birkaç yıl sonra tekrar gideceksin,’ 
diyor Çelik, ‘insanı oturtacak yer bulamazlar. Bir keyiftir ki 
sorma…’
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Kadehlerimizin sonuna gelmişken ben de son soruyu yönelti-
yorum kendisine:

O.G. Bu kış ki fotografik etkinlikleriniz neler olacak?
İ.Ç. Bodrum’daki sergilerimden seçmeler İstanbul’da tekrar-

lanıyor.  Ardından aynı sıra İle İzmir Sanat Koop.’da sergilene-
cek. 

Teşekkür ederek ayrılıyorum İsa Çelik’in sıcak/sevecen 
mekânından. 

Çağdaş Sanat Haberleri Dergisi
1984 Sayı:12
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Kemal Özer’in, Fahri Erdinç’e Yazdığı Mektubun 
İsa Çelik’le İlgili Bölümleri

‘Sevgili Ağabey, 
Ne demiştim, eline geçtiğini umduğum bundan önceki mek-

tubumda?  Fırsatlar çıktıkça yazacağım. 
İşte bir fırsat daha ve ben yeniden makine başındayım. Yıl-

başı gecesine saklamıştım Levçef’in üç ay önce anmalık verdiği 
şampanyayı. O gece sizlerin, hepinizin tek tek kulaklarınızı 
çınlatarak içtik. Kulaklarınız yandı mı? 

İşte İsa’yı gönderiyoruz oralara. Üç dört gün önce telefon-
la görüştük, gideceğini söyleyince kendim gidecekmişim gibi 
sevindim. Hatta kendimden de fazla. 

Kimi insanlar vardır, ne türlü anlatsanız anlatılamaz çünkü 
anlatılacak bir şey yokmuş gibi görünür- O kadar gösterişsiz, 
yalın. Oysa birlikte olmaya, birlikte yaşamaya başladınız mı, 
bir bakarsınız yaşamınıza çizgiler düşürmeye başlamış. Alçak 
gönüllü, ama işinin genç ustalarından biridir çünkü. Sanatçıysa 
sanatını kullanışında farfaralık etmez, tutkuluysa tutkusu rahat-
sız etmez kimseyi, insan severse büyük boyutlu olayları bekle-
menize gerek yoktur. Bunu anlamanız için, karısına çoraplarını, 
mendillerini yıkatmayışı yeter de artar bile. Dünya görüşünün 
sağlamlığını başkasının güç durumda kalmasına taşıtmaz savını 
göze sokmadan, tartışmada direncini karşısındakini bozguna 
uğratmadan gösterir. İsa gerçek bir halk çocuğudur. (Babası bir 
banka odacısı) Her şeyi kıt olanaklarla yapmış, yüksek öğreni-
mini bütünlemiş. Çeşitli yerlerde çalışmış bugün bir fotograf 
stüdyosunda grafik işçisi. Fotograf sanatçılığını kendi adına 
ve kendi olanaklarıyla sürdürüyor. Bugün Ülkemizde en paha-
lı sanatlardan biri fotograf. Üstelik geliri de çok az ya da yok 
Ressam, iyi kötü satabilir tablolarını. Ama fotografçı sergisinin 
giderini bile çıkaramaz Olsa olsa yan işlerle para kazanır. Ticari 
fotograflar çekmek, takvim vb. gibi yerlere. Bir de grafik alanın-
da yapacağı düzenlemelerle. 

İsa, tanıdım tanıyalı, hiç değişikliğe uğramadan getirdi 
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olumlu özelliklerini. İnsana ve sanata saygısını bir milim yitir-
medi. Onun bu başarısının onda birini gösterenlerin bugün hangi 
sularda gezindiğini bildiğimden onun bu sapmaz bükülmez 
niteliğini coşkuyla karşılıyorum. O denli az bulunan bu nitelikte 
kişilere duyduğum hayranlığı ona da duyuyorum. Ve baştan (ilk 
sergisinden beri) kendisini tanıdığım için kıvanıyorum. Bu tür 
insanların, nerde olurlarsa olsunlar, kanımca varlıkları insanı 
güçlendirir, aşı yerine geçer. Ben de şu dünyada İsa gibi bir 
insanın varlığı yüzünden zaman zaman kendimi diri, yüce, insan 
soyu için çırpınmaya hazır duyuyorum.

Yapıtları beni borçlu kılan bu sanatçıya elimden geleni yap-
maya, borcumu ödemeye çalıştım. Gazetede röportaj, albümüne 
önsöz, sergilerinden birini şiirleme gibi. Son olarak Bulga-
ristan’ı fotograflarla anlatmasını önerdim. Sevinçle karşıladı. 
Sergiler, albümler yoluyla ve dia gösterileriyle ülkemizde bu işi 
üstlenip başaracakların başında geliyordu. Birlikte gidip Paruşe-
ve durumu açtık. O da heyecanla karşıladı. Sonunda oldu bu iş.

Kendim kadar sevindim İsa’yı yollarken dediğim zaman bun-
ları anımsadım işte.

İsa için daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Tanışacaksınız, 
görüşeceksiniz O da seni tanısın istedim baştan beri. Öykülerine 
karşı tavrını, duygularını, anlattım. Ama kendi aranızda ortak 
duyguları, bağıntıyı oluşturacak bu fırsata seviniyorum. En çok 
da İsa’nın sanatında bir aşama sağlamasını diliyorum.

…” 

İstanbul, 2 Ocak 1981
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İsa Çelik’e Övgü 

        
Tarihte adaşı
vurulunca yüzünün bir yanına
çevirirmiş öteki yanını.
Kendisine değil bugün
başkasına bile vurulsa
bağışlamıyor İsa Çelik.
Yürüyor üstüne vuranın
eline ne geçerse onunla
kalem, fırça, fotograf  makinası.

Kemal Özer
22/Şubat 1986
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İsa Çelik’in Yeni Fotografları,
Toplumsal Ve Kültürel Dünyamızı Yansıtıyor.

Tek Karede Koca Bir Öykü

B. Mehmed Güler 

Fotograf sanatçısı İsa Çelik. Uzun bir aradan sonra yeni bir 
sergiyle Pimapen Kültürevi’nde. Sanatçının ‘Meslekler’ İsimli 
çalışması, 25 kasıma kadar fotografseverleri bekliyor,

70’li yılların en çok öne çıkan, fotograf sanatıyla insan ara-
sındaki ilişkiyi çektiği karelerle geniş kitlelere aktarmasını bilen 
birkaç fotografçıdan biriydi İsa Çelik.1980’lerde daha ‘özgün’ 
arayışlara yöneldi ama insandan, insanı konu etmekten hiç 
kopmadı. İsa Çelik’in Pimapen Kültürevi’ndeki yeni fotograf 
sergisi yine İnsandan yola çıkıyor. Serginin konusu ‘Meslekler’. 
Bıçakçı, müzik aleti yapımcısı, bez bebek yapan genç kız, odun 
kömürü üretenler, çömlekçiler, koşumcular vs. 

Ülkemizin dört bir yanından, çalışan, üreten insan manzara-
ları bunlar. “Fotografa başladığım İlk günden beri insan üstün-
deyim” diyor İsa Çelik, “Kuşu da ağacı da böceği de çekiyorum 
ama, asıl olarak insanın peşindeyim. Büyük büyük olayları 
olmayan, sıradan yaşamı içinde insanın... “ Fotograf sanatçısı 
İsa Çelik’le 39 yıllık fotograf serüveni üzerine söyleştik. 

-Fotograf sanatı, sanatsal yetenek ve tekniğin birlikteliğin-
den doğuyor. Bu işin ne kadarı yetenek, yani usta fotograf-
çıların deyimiyle ne kadarı ‘göz’, ne kadarı sanat, ne kadarı 
teknoloji?

-Fotografı ‘göz’ çeker lâfını isterseniz biraz daha ileri gö-
türelim ve söyleyelim, “fotografı beyin ve yürek çeker.” Ama 
bunları iyi bir teknolojik donanımın sunduklarıyla ermezseniz iş 
tamam olmayacaktır elbette.

-Diğer sanatlarla fotograf arasındaki benzerlikler ve farklar 
neler?

 -Resim boyanarak yapılır, heykel yontularak, şiir sözcükler 
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yan yana getirilerek, fotograf ise ‘fotografça’ bakılarak yapılır. 
Fotograf da aynen bir şiir, bir roman gibidir aslında.

Farkı, tüm zamanımızın içinde saniyenin 125’te biri kada-
rı olmasıdır. Görüntüyü, öyküyü, kompozisonu, yani vermek, 
yansıtmak istediğiniz her şeyi saniyenin 125’te birinin içine 
sığdırmak zorundasınız. Bir yaparsınız ve on bin karede bir öykü 
anlatırsınız. Fotografta tek karede. O doğru kareyi yakalamak da 
işin püf noktası…

Elbette şu an burada otururken bile ışık, renkler, duruşlarımız 
sürekli değişiyor. Akıp giden bir hayatın içinde her şey sürekli 
devinim içinde.Sizin işiniz ‘anın en iyisini’ yakalamak. Tek ka-
rede vurmak. Çektiğiniz saniyenin ne bir an öncesi ne de bir an 
sonrası ‘o an’... Kurgu fotograf da yapabilirsiniz, bu bir tarzdır. 
Ama ben ‘anlamlı an’ fotografından yanayım, böyle çalışıyo-
rum.

-Neden hep ‘insan’ fotografları? 
-Benim fotograflarımda herşey insandır. Bana göre İnsan, 

esas fotografın ögesidir. İnsanın dışındaki nesneler de yine insa-
nı, onun serüvenini anlatma amaçlıdır Ama insansız fotograflar 
da çekiyorum. Tarihsel kentler de çekiyorum, tanıtım fotograf-
ları çekivorum, ansiklopedik fotograf olarak yumurta fotografı 
bile çekiyorum. Yaşayabilmek için bunları yapmak zorundayım.

-Dünyada da fotograf sanatçıları yaşayabilmek için ‘yu-
murta fotografı’ çekiyorlar mı?

-Hayır çekmiyorlar. Batıda bir yerde bir fotografınız basılın-
ca, altı ay sırt üstü yatabilirsiniz. Oysa biz burada sürekli para 
getiren işler yapmak zorundayız asıl işimizi yapabilmek için.
En tanınanımız bile yapmak istemediği işler yapmak zorunda 
kalıyor. 

Yeni Yüzyıl 13 Kasım 1997
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 İsa Çelik, Antik Kentlere İlgisini Değerlendirdi: 
Sahte Keyiflerden Arınıyorum

“Konuşmamız gereken çok konu var. Sözgelimi fotografın 
içsel sorunları, dışsal sorunları. Onların yanında benim özel ilgi 
alanıma giren ‘antikkentler’den konuşabiliriz.”

“Fotograf Sanatçısı İsa Çelik, sizinle bir söyleşi yapmak 
istiyoruz. Hangi konularda söyleşmek islerseniz?” şeklindeki 
sorumuzu yanıtlarken sorulabilecek yüzlerce sorudan ilk aklına 
gelenleri böyle sıraladı.

Tiyatro, antik resim, çağdaş resim konularında üç haftadır 
sürdürdüğümüz sohbetlerimizin bu kez konusu fotograf, konuğu 
İsa Çelik. Sorulabilecek yüzlerce sorudan yukarıda söz ettiğimiz 
üçü üzerine odakladık söyleşimizi ve önce sorduk: 

- Fotografın içsel sorunlarından kısaca, altını çizerek söz  
eder misiniz?”

- Şimdi, önce ülkemizde yeterli fotograf yayını yok.
- Neden, satmadığı için mi? 
- Önemli iki örgütümüz var İFSAK ve AFSAD. İkisi de birer 

dergi yayınlıyor, ama yeterince kuramsal yazılar yok içlerinde. 
Yani bizim arkamızdan gelen insanlara, ya da bize kurumsal 
yazılar gerekli, ama bulamıyoruz, bulamıyorlar. Yüzeysel bilgi-
lerle yetinmeye alıştırılıyoruz. Tabii, bildiğim kadarıyla her iki 
kuruluş  da bu tür yayınlar yayınlamak istiyor, ama çevirecek 
eleman bile bulmak zor. Bu bir ekip işi. Halbuki, Onur üyesi 
olduğum İFSAK’ın üyelerinin çoğunun fotograf dışında çeşitli 
meslekleri var.

Evet, bu iş zaman meselesi. Ekonomik yeterlilik kaygılarınız 
olmayacak… Anlıyorum siz fotografın içsel sorunlarının ba-
şında kuramsal çalışmaların azlığından söz ediyorsunuz. Ben, 
hemen dışsal sorunlara geçmek istiyorum.

“Sözgelimi istediğiniz fotograf filmi yok. Şu kâğda basmak 
istiyorum, deseniz,  bulamıyorsunuz. Malzeme sıkınlısı çeki-
yorsunuz. Yani, fotograf sanatçısı için gerekli endüstri ülke-
mizde yok diyorsunuz?”  “Öyle, neden olsun ki?”
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- Paranız da olsa gereksinimlerinizi karşılayamıyorsunuz. 
Tıpkı şunun gibi: Çok güzel bir araba aldınız, onu kullanabile-
cek kapasitede yol yok…

“Yurtdışına gidip alınamaz mı diyeceksiniz belki, ama iki kutu 
kâğıt için neden Londra’ya gideyim ki…”

- Sayın Çelik, fotografın sorunlarına çok kalın çizgileriy-
le bu şekilde kısaca baktıktan sonra, sizin özel ilgi alanınıza, 
antik kentlere gelebilir miyiz? 

- Sözgelimi belgesel fotograflar çekiyorsunuz, ama bulundu-
ğunuz yörede neyin neresi önemli bilemiyorsunuz. Belki güzel 
görüntüler elde ediyorsunuz, oysa amaç bu olmamalı. Antik 
kentlerin şanına yaraşır bir biçimde bilgi edinmelisiniz. Bu ne-
denle de antik kentleri araştırmaya başladım…

Ben eskiden genç fotografçı arkadaşlarıma mezarlıklara gidin 
derdim. Dehşete kapılırlardı. Neden, diye sorduklarında’ sahte 
keyiflerden arınırsınız, derdim. Şimdilerde ben, antik kentleri 
dolaşırken bütün sahte keyiflerden arınıyorum. İşte Miletos ile 
Didyma arasındaki 11 kilometrelik kutsal yol sağlı sollu dirsek 
teması heykel doluymuş ve günümüze bir tanesi kalmış onlar-
dan, onun da başı yok. Şimdi öyle bir yol olsaydı akıl almaz bir 
şey olurdu. Örneğin her yıl Saint Nicholas Kilisesi su altında 
kalıyor, yani Noel Baba. Sonra, sular temizleniyor, ama o rutu-
bet bütün freskoları mahvediyor. Örnekleri çoğaltabilirim… İşte 
bütün bunları belgeliyorum, bütün bu tüyler ürpertici şeyleri…

Dünya Gazetesi / 28 Ekim 1988
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Işığın Sesini Arayan Adam

Hülya Vatansever

- Fotograf nedir Sayın Çelik? Bir sanat dalı mıdır? 
- Bana göre fotograf diğer sanatlar gibi bir iştir, uğraştır, 

bizler için bir yaşama biçimidir. Resim boyanır, heykel yontulur, 
roman ve şiir yazılır, fotograf yapılır. Benim bildiğim fotograf 
çekilmez. Çekilenler belge fotograflarıdır. İster kurgu ister bizim 
yaptığımız anlamlı an fotografları olsun, resim gibi, şiir gibi 
yapılır. Şimdi saniyenin 125’de biri kadar bir zamanda çekmiyor 
musun kardeşim sen bunu diyebilirsiniz. Fakat biz, o kısacık 
süre içine, bütün sevgilerimizi, bilgilerimizi, düşmanlıklarımızı 
bunca yıl yaşamışlığımızı katıyoruz. 

- Sayın Çelik, fotografların bir dili olduğunu biliyoruz. Peki 
sizin diliniz nedir fotograflarınızda?

- Ben ışığın sesini arıyorum fotografta. Anlamı ve içeriği 
kadar, fotografın biçimine de önem veriyorum. Biçim olmayın-
ca, içerik de olmaz. Bunun yanında, örneğin Kuran- Kerim veya 
Marks’ın Kapital’i kendi alanında önemli şeyler söylüyor ama 
sanat yapıtı değiller. Sanat dili o yapıtın ne söylediğini değil, 
nasıl söylediğini anlatır.

- Fotografı çok seviyorsunuz; peki mutlaka sevdiğiniz konu-
ların fotograflarını mı çekersiniz?

- Evet fotografı seviyorum fakat fotografını çektiğim konuyu 
sevmek zorunda değilim. Örneğin bir panzer çekiyorum, onu 
sevmek zorunda mıyım? Hayır. Onu niçin çektiğim önemli. 
O fotografı ne adına çekiyorsam onu seviyorumdur. Bir yazar 
‘Tanrı beni tamı ta 42 ına anlaşılmaktan korusun’ diyor. Bu nla-
şılmaz türde sanat yapmak anlamına gelmiyor. Ben, yapıtların 
içinde saklı ir giz olmalı, hatta şiirin de içinde şiir lmalı demeye 
çalışıyorum ve onun için e ‘Işığın sesini arıyorum’ diyorum. Yu-
nus’un bir sözü var. O söz benim fo oğraf anlayışımı kucaklıyor 
aslında. ‘Bir öz söylemek gerek, melekler de bilmez ola’.”
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- Sayın Çelik fotograflarınızda insan unsurunun önemi 
nedir?

- Fotograflarımda insanın yeri benim için çok önemli. Bir 
Yunanlı düşünür ‘Bir Yunanlı’ dünyanın bütün ağaçlarına değiş-
mem’ demiş, onun gibi. Ben fotograf olarak gördüğüm her şeyin 
fotografını çekmeye çalışırım fakat insanı anlatan fotograflar 
beni daha çok ilgilendiriyor. Aslında ben halkları, insanları sevi-
yorum dedim ama bu çok toptancı bir laf oldu. Ben insanı insan 
oldüğü için değil, toplumsa! konumu için, emeği için seviyorum. 
Öyle olsay dl, Hitler’i de Mussolini’yi de sevmem gerekirdi. 
Ben sömürmeyen insanı seviyorum.

-Bu konudaki eğitim için neler söyleyebilirsiniz Sayın Çe-
lik? Sizce yeterli mi?

-Mimar Sinan Üniversitesi Fotografçılık Bölümü Danışma 
Kurulu üyeliği yapıyordum bir zamanlar. Orada, ilk günlerde 
yapılan bir tartışma vardı ‘Buradan çıkan sanatçılar’ diye baş-
lanırdı. Temel yanlışlık bundan kaynaklanıyor. Çünkü o okul 
sanatçı yetiştirmiyor, fotografın tekniğini öğretiyor. Edebiyat 
bölümünden çıkan herkes şair, yazar olur mu? Olamaz. Oradan 
çıkan fotografçı olabilir ama sanatçı... O kendine kalmış bir şey. 
Zevklerini, kendini inceltirse olabilir. Yanlış anlaşılmasın, ora-
dan çıkan sanatçı olmaz demiyorum, kişinin kendi elinde diyo-
rum. Okuldaki eğitimin ne düzeyde olduğunu bilmediğim için, o 
konuda herhangi bir şey söylemem doğru olmaz. 

-Bizim fotograf ustalarımızın Batılı meslektaşları karşısın-
daki şansı ya da şanssızlığı nedir Isa Bey?

-Tüm zorluklara rağmen Türk sanatçılan çok iyi işler üreti-
yorlar. Arkadaşlarım zorlukları aşıyor. Çünkü fotografi kamera 
çekmiyor. Fotografı kameramn arkasındaki kafa, yürek ve beyin 
çekiyor. Kameranın arkasındaki 50 yıl çekiyor, sevgiler, umut-
suzluklar, ihanetler, özverilerle beraber. Fotografı çekerken tüm 
bunlar sanatçı ile birlikte deklanşöre basıyor. Hatta deklanşöre 
basarken Kenan Evren ile Turgut Özal da var, çünkü bizim tüm 
yaşam koşullarımızı onlar belirliyorlar.
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-Sayın Çelik sanatçı olarak kendinizden memnun musu-
nuz? Yani ben bu işi yaptım, yapıyorum ve biliyorum diyebili-
yor musunuz?

- Hayır. Bana hep sen ne zaman sinemaya başlayacaksın diye 
soruyorlar. Gerçi üç defa önüne geçtim ama arkasına geçmeyi en 
azından şimdilik düşünmüyorum. Çünkü henüz fotografa başla-
madım sayılır. Bunu hoşluk olsun diye söylemiyorum. Kendimi 
henüz fotografı bitirmiş olarak hissetmediğim için, ben bu işi 
biliyorum demem mümkün değil.

-Bir de antik kentler ile ilgili yaptığınız çalışmalar var. Bu 
konuda detaylı  bilgilere sahip olduğunuzu da biliyoruz. Biraz 
da onlardan söz eder misiniz bize?

-İlginç olan pek çok şey var. Bir iki tanesini anlatayım. Me-
sela Milas’tan Muğla’ya giderken Yatağan’a 9 km, kala Stra-
tonikeia kenti var. İ.Ö. 281 yılında kurulmuş ve kimi yazarlara 
göre Karya’nın üç önemli kentinden biri ve İ.Ö. kurulan bu şehri 
bugün yıkıyorlar. Hiç üstüme vazife değilken oraya bir yıl içinde 
tam dört kez gittim. Her taşın altını kaldırıp fotografını çektim 
neredeyse. Bazı ilginç şeyler var. Sözgelimi şehir meclisi olan 
yapıya bütün kitaplar Serapis Tapınağı diyor. Oranın, şehir mec-
lisi olduğunu ilk kez ben yazdım, Anadolu Uygarlıkları adında 
hazırladığımız kitapta. Oradaki insanlarla ve kazı ekibi ile ko-
nuşmalar yaptım. Sonra önemli müzelerimizden birinin müdürü-
ne sordum, ‘Ne diyorsunuz bu iş için? Nekropol (mezarlık) gece 
karanlığında, gündüz aydınlığında yıkılmış’. Ben sanıyorum ki, 
biz kafa kafaya vereceğiz, ağlayarak dertleşeceğiz. ‘Aman... Isa 
Bey, biz toprak üstündekilere bakamıyoruz, toprak altındakilerle 
ne uğraşıyorsunuz Allahaşkına’ dedi. Hiçbir şey, hiç kimsenin 
umurunda değil. Mesela İshak Paşa Sarayı çok güzel bir yerdir. 
Fakat bugün sarayın etrafındaki elektrik direklerinden fotograf 
çekmek mümkün değil. Sarayı göremiyorsunuz. Belediye Baş-
kanı’na buna nasıl izin veriyorsunuz diye sordum. Bana verdiği 
cevap ‘Sayın Başbakanımız geldiğinde ne kadar şanslısın Ağrı 
Dağı’na bakarak çaIşıyorsun dedi.’ Yani benim sorduğum soru 
ne, onun verdiği yanıt ne. Günümüzde en büyük hata; tarihe 
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değer verilmiyor. Eski güzellikler bir bir yok olup gidiyor ve bu 
durum da beni çok üzüyor.

Sözgelimi Fasalis’te (Phaselis) tiyatro diğer tiyatrolar gibi 
denize bakmaz, dağlara bakar. Oturduğunuz zaman sırtınızı 
denize dönüyorsunuz ve karşı dağlara ba kıyorsunuzBiz orada 
dolaşırken, bir yabancı turist kadın gördük, oturmuş ağlıyor-
du. Hemen yaklaştık ve yardım edip edemeyeceğimizi sorduk. 
Kadın yardıma gereksinimi olmadığını söyledi. Ama ağlıyor-
sunuz deyince, ‘Burada başka ne yapılabilir ki?’ diye yanıtladı 
bizi. Tüylerim diken diken olmuştu. Hemen parmaklarımızın 
ucuna basarak sessizce uzaklaştık yanından. İstanbul’a döndüm 
araştırdım. Phaselis antik tiyatrosunun denize sırtını dönmesinin 
nedeni: Bilim, sanat ve kültür Olimpos’a sırtını dönemez diye 
imiş. Müthiş bir şey.

Mesela Efes’te, mermerler üzerinde bir genç kızın ayak izi 
vardır. Yanında ise kalpler ve ok işaretleriyle ‘Buradan yürürse-
niz aşk evine gidersiniz’ diyor. O yazı ve işaretler dünyanın en 
eski reklâmı sayılıyor.

Bu dünyada yaşayanlara ve özellikle bu söyleşiyi okuyanlara 
bir vasiyetim var. Divriği Ulucami’yi ve Şifahanesi’ni görmeden 
ölmesinler. Bunu altını bastıra bastıra söylüyorum, dünyanın 
hiçbir yerinde böyle taş işçiliği olamaz.  Eski zamanlarda bu 
cami ve şifahanenin üstü toprak dam ile örtülüymüş. Günümüz-
de ise çinko yapmışlar. Çinko kaplanınca toprak damın ağırlığı 
gitmiş ve bina kaykılıyor. Eski binaların  yuvakları olur ve çe-
virdiğiniz zaman döner. Dönmesi de o binanın sağlıklı olduğunu 
gösterir. O yuvaklar günümüzde dönmüyor. Orann belediye baş-
kanı; döneminin Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğ-
lu’na gidip durumu anlatmış ve yardım istemiş. Bakanın cevabı 
ise ‘Siz önce turistik yöre olun, ondan sonra yardım edebiliriz’ 
olmuş. Böyle olaylarla karşılaşıyoruz. Daha anlatacak çok şey 
var ama... Eskiye körü  körüne bağlılık demiyorum. Fakat nos-
talji de temelli korkulacak bir olay değil. Dünya görüşü olarak 
almıyorsanız. önce geçmişe, geçmişimize saygı duymalıyız. 
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- Nasıl bir insandır İsa Çelik? 
- Çok kararsızım. Pek çok dostumun uyardığı gibi, acele-

ciyim. Belleğim son derece zayıf, bu nedenle hep not tutarım. 
Bunun yanında asık suratlı olduğumu söylerler. Bazen hiç boz-
madan gidip aynaya bakıyorum, gerçekten de felaket derecede 
asık suratlıyım. Kuruntulu bir insanım. Her şeyi aşırı derecede 
kuruntu ederim. Çok fazla duygusalım. Onların yanında, peşin 
kuşkularım, önyargılarım yoktur diyorum ama inşallah yoktur. 
Kutlamayı, yüreklendirmeyi pek severim. İnsanların koluna 
girmekten, onları gönendirmekten haz duyarım. Özellikle bu, 
fotograf yoluna yeni çıkmış bir arkadaşsa çok hoşuma gider 
ve belki bu nedenle İFSAK Onur Üyeliği’ne seçildim. Bugüne 
kadar ‘Bana ne kardeşim, otursun o da bulsun’ demedim hiç. 
İpuçları verir, çalışmalarını isterim. İnsanlara inanmaktan haz 
duyarım. Güvenirim ve bu yüzden pek çok kazık yedim. Kaba 
bir tabirle hiç kimseye kazık attığım söylenemez. Benden önce 
yola çıkanlara her zaman saygı duymuşumdur. Bu yalnız fotog-
rafçılara değil, yazanlara, çizenlere, herkese. Sözgelimi, sigara 
içtiğim dönemlerde, benden daha büyük fotografçıların önünde 
sigara içtiğimi, hele hele bacak bacak üstüne attığımı hiç hatırla-
mam. Mümkün değil, neredeyse esas duruşta bekler gibi durur-
dum. Hani Orhan Veli bir şey anlatır da 

Ben Orhan Veli

“Yazık oldu Süleyman Efendiye”
Mısra-i meşhurunun mübdii.
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela adamım, yani
Sirk hayvanı falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Bir evde otururum,
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Bir işte çalışırım.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne İngiliz kralı kadar
Mütevaziyim,
Ne de Celâl Bayar’ın
Sabık ahır uşağı gibi aristokrat.
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Biterim
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
Oktay Rıfat’la Melih Cevdet’tir
En yakın arkadaşlarım.
Bir de sevgilim vardır pek muteber;
İsmini söyleyemem
Edebiyat tarihçisi bulsun.
Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
Meşgul olmadığım ehemmiyetsiz
Sadece üdeba arasındadır.
Ne bileyim,
Belki daha bin bir huyum vardır.
Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya?
Onlar da bunlara benzer”

***
- Sayın Çelik, özel zevkleriniz, hobileriniz nelerdir? Neleri 
yapmaktan büyük zevk duyarsınız?  
- Her konuda fotograf çekmek hoşuma gider demiştim, yeter 

ki onda fotograf görebileyim. Özellikle insan fotografından 
hoşlanıyorum. Bunun yanında, şiiri ve şiir yazanı çok seviyo-
rum. Anadolu’ya çıkarken yanımda mutlaka bir radyo ve bir şiir 
kitabı bulundururum. Kimlerin olabilir? Nazım Baba, Brecht, 
Neruda olabilir. Veya uzun zamandır okumadığım ve özlediğim 
bir şair mesela Turgut Uyar olabilir.  
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Fotograf aslında saklamaktır. Bir görüntüyü buzdolabına kal-
dırmaktır. O nedenle bende saklama hastalığı var. Eski fotograf 
makineleri ve fotograflar biriktiriyorum. Minicik makinelerden, 
mamut gibi büyüklere kadar var. Bunların yanında bir iki tane 
ilginç alfabe var. Ne yazık ki çok alfabe biriktiremedim. Ama 
sanıyorum ki elimdekilerden kimsede yok. Başka... Çiçekleri, 
kuşları, çocukları, kadınları severim. Lar-ler, yani çoğul olanları 
severim. 

- Yaşam felsefeniz nedir Sayın Çelik?
- Çok ünlü bir fotograf ustası vardır, Andre Kertez adında, 

onun yazıp duvarıma astığım bir sözü var: ‘Bir tek şey dışında 
size herhangi bir öğüdüm olamaz. Kendinize karşı dürüst olmayı 
deneyiniz ve ne olursa olsun öyle kalınız.’ Bir de Altan Erbu-
lak’ın bir sözü var: ‘Hayatım boyunca ukalalıktan kurtulmaya 
çalıştım.’ İşte benim yaşam felsefem bunlar.

-  İsa Bey, kişiliğinizin oluşmasında sizi kimler ve neler etki-
ledi desem cevabınız ne olur?
- Bir zamanlar kişilik meselesine çok takmıştım. Bulduğum 

her insana, kişiliğin oluşmasına olumlu ve olumsuz katkılar 
nelerdir diye sorardım. Kitaplar, ‘İn-san doğduğunda beyaz bir 
kâğıt gibidir, biz o kâğıdı tuttuğumuzda kirletiriz’ diyor. Kişi-
liğimin oluşmasında etkili olan bir tek kişi ya da kişiler saya-
mam. Mesela ortaokul sıralarında yakınımızdaki kütüphanede 
okumadığım şiir kitabı kalmamıştı. Sabah, öğle, akşam sürekli 
uğrar, günde üç tane kitap alır, okurdum. Bunun yanı sıra, resim 
sergilerine gider, ressamlara bıktırırcasına sorular sorar, her 
şeyi öğrenmeye çalışırdım. Mesela Cebeci’ye giderken Öğretici 
Filmler Merkezi adında bir yer vardı. Şinasi Barutçu onun vitri-
nine her hafta bir fotograf asardı. O günlerde, o benim içtiğim su 
gibiydi. Her gün gider o fotografları inceler, izlerdim. Hele de-
ğişeceği gün, iki elim kanda olsa mutlaka oraya giderdim. Tüm 
bunlar, yani okuduğum kitaplar, izlediğim filmler, konuştuğum 
sanatçılar ve seyrine doyamadığım fotograflar benim kişiliğimi 
oluşturdu diyebilirim.



204

- Sayın Çelik, biraz da aşktan ve kadınlardan söz edelim, ne 
dersiniz?
- Kavramsal olarak aşka inanıyorum. Bunu bir kadının er-

keğe, erkeğin kadına olan aşkı olarak söylemiyorum. Sevmeyi 
güzel buluyorum. Aşkı güzel buluyorum ve keşke bütün aşklar 
tüketilmese diyorum. Gerçekten de bir yazarın söylediği gibi 
‘Aşk bakılması, çapalanması gereken bir olay...’ 

-  Nasıl kadınlar sizi etkiler Sayın Çe lik? Hangi nitelikler 
sizde, onlarla birlikte olma arzusu uyandırır?
- Aptal insanlardan hiç hoşlanmam. Birlikte olacağım kadı-

nın, eli yüzü düzgün olmalı, oturmasını, konuşmasını bilmeli. 
Yanlış anlaşılmasın, taş bebeklerden hoşlanıyorum demiyorum. 
Kişinin kendini açması gerekli. Dehşetli güzel bir kadın görü-
yorsunuz, konuşmaya başladığı zaman bomboş, yani bir tek 
kaporta var. O tipleri sevmiyorum. Kadın olsun, erkek olsun, 
insan beynini ve yüreğini en az midesi kadar doyurmalı diye 
düşünüyorum.

- Evlilik hakkındaki düşünceleriniz nelerdir Sayın Çelik?
- Bizim orada Ahmet Efendi adında bir demirci ustası vardı 

ve küçük çapta Nasreddin Hoca’mız gibi bir insandı. Ahmet 
Efendi bir kadınla evleniyor ve kadın sürekli ‘Herif seninle 
evlendim de elim bala mı battı, herif seninle evlendim de gün 
yüzü mü gördüm?’ diye söyleniyor. Bu durum uzun süre devam 
ediyor ve sonunda adamcağızın canına tak ediyor. Bir yaz günü 
Ahmet Efendi karısını kiraz ağacına bağlıyor ve bir teneke balın 
içine de kadının elini batırıyor. ‘AI işte sana bal, işte gün yüzü, 
doya doya keyfini çıkar’ diyor. Efendim; bir gün Sokrat’a sor-
muşlar: ‘Üstad evlilik konusunda ne diyorsunuz?’ diye. Sokrat 
da ‘Valla en azından herkes bir kere denesin. İyi çıkarsa mutlu 
olur, kötü çıkarsa filozof olur’ demiş. Benim düşüncem de işte 
bu hesap.

- Türkiye’de yaşamaktan mutlu musunuz?
- Fikret Ürgüp adında bir ressam, şair, yazar,  psikiyatri dok-

toru vardı. İlk sergimi açtığımda hemen her gün gelirdi sergiye 
ve dost olduk. Uzun zaman sonra, bir gün Galata Köprüsü’nde 
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karşılaştık. ‘Hocam ne yapıyorsunuz, nasılsınız?’ diye sordum. 
‘Ulan eşek oğlu eşek. Türkiye’de yaşayan bir insana nasıl 
sorarsın nasılsın diye’ dedi. Sonra düşündüm de Türkiye’de 
yaşayan bir insan, nasıl mutlu olabilir? Bakın; benim bakanım 
radyasyonlu çay zararsızdır diyor ve çay içerek basın toplantısı 
yapıyor. Benim sağlık bakanım AIDS hastalığı çıktığı zaman 
‘Biz erkek miletiz bize bir şey olmaz’ diyor. Başbakanım Kü-
çük Emrah konserine gidiyor ve Red Kit okuduğunu söylüyor. 
Benim şu kapı gazetemde yazılanlardan örnekler okuyayım size. 
‘Mimar Sinan için mevlit ve hutbe okutulacak’, ‘Evliya Çelebi’yi 
anma defilesi düzenlendi’, ‘Hayvanları Koruma Derneği yara-
rına revü düzenlendi!’ Evliya Çelebi, mayo defilesi ile, Mimar 
Sinan mevlitle anılmaz. Bir mevlit ilanı daha; ‘Tıp Fakültesi 
son sınıf öğrencilerinin mezuniyet mevlidine herkes davetlidir’. 
Buyurun bakalım, bu adam mevlidle mezun oluyor, herhalde 
büyü ve muskalarla tedavi eder. Fakat tüm bunlara rağmen ben 
buranın toprağında doğmuşum. Türkiye benim cehennemim ama 
benim cennetim. Ben burada olmalıyım. Dünyanın başka yerle-
rinde yaşamam için olanak çıksa, yine de Türkiye’yi bırakamam. 

ELELE DERGİSİ, Ocak 1989 Sayı:1
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 Fotograf sanatçısı İsa Çelik’in fotograf sergisi yok olmaya yüz 
tutmuş meslekleri gözler önüne seriyor.

Göz Nuru, Alın Teri, El Emeği

“Tanımadığım insanın fotografını, çekmem. Tanışmadığınız, tanı-
yamadığınız biriyle nasıl ilişki kurarsınız? Yani sevmeniz de şart değil 
ama tanışmanız şart”.
      
Hırant Dink

Serena Ölmezoğlu

   Günümüzde halen yaşayan ancak tükenmesi kaçınılmaz 
olan meslekler var. Anadolu’nun tüm güzelliğinin, üretkenliği-
nin sergilendiği, hele hele biz Ermenilerin babalarından gelme 
sanatın ve zanaatın harmanlandığı unutulmaya yüz tutmuş mes-
lekler.  Yok olsalar da yok olmaya yüz  tutsalar da kendimizi bir 
fotograf ustası olan İsa Çelik’in deklanşörüyle canlanan taşçılık, 
fırıncılık gibi el emekli mesleklerin yer aldığı sergide buluyoruz. 
Ustayla “atölyem” dediği o şirin mi şirin mekânda söyleşiyoruz. 
Eski fotograf makineleri, plaklar, bitkiler, doğadan toparlanmış 
dal, kütük, taş parçalarıyla dekore edilmiş bir ‘derviş mekân’. 
Hani sizin, benim her gün her yerde, sağda  solda görebile-
ceğimiz, ama rahatlıkla ıskalayacağımız eşyaları o görmüş, 
toparlamış ve  evinin bir yerlerine serpiştirmiş. İsa Çelik gibi 
‘görebilen’  ve ‘tespit edebilen’ bir usta bunu yapınca, ‘evet’ 
diyorsunuz, her eşyanın sinsi bir estetik yanı var, önemli olan 
bunun farkına varabilmek. Fazlasıyla direniş kokuyor bu oda.

Yoksa bu meslekler de İsa’nın sokaktan toplayıp evine serpti-
ği antikalardan mı? diye soruyoruz ustaya. Yoksa, tüm bunların 
ardında onları biraz daha fazla yaşatabilme amacı  mı saklı? 

“Günümüzde her şey daha kolay, daha ucuz, daha basit  bir 
hale geliyor. Eski antik  kentlere, evlere bakın; çitin üs tündeki 
demirler bile özenle yapılmış. Körü körüne bir nostaljiden yana 
değilim, ama nostaljiden de korkmanın yanlış olduğunu düşünü-
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yorum. Nostalji kendi başına kötü bir şey  değil. Ama bunu bir 
dünya görüşü olarak ele alırsanız, bu kötü. Bu sergide 1970’ten 
bugüne kadar çektiğim 70 tane seçme ya da süzme diyebileceğim 
fotograf var. Aslında meslekleri fotograflamak için yola çıkma-
dım, benim derdim, insanları fotograflamak. Ama Toktamış Ateş 
ile yaptığımız  bir çalışma esnasında birçok meslekle tanıştım, 
zamanla bir baktım ki böyle bir meslekler grubu oluşmuş. ‘Hadi 
sergileyelim’ dedik.” 

İsa Çelik’te hoşumuza giden bir gizem var. Bazen sadece bir 
insan yüzü, bir insan eli çok şey anlatıyor. Orada yaka ladığımız 
ne? Belki biz açıklayamıyoruz, ama bu konuda ustanın anlattık-
ları hayli ilginç.

“Tanımadığım insanın ya da şeyin fotografını yapmam. 
Şairse mesela, adamın kitabını okuyamadıysam fotografını asla 
çekmem, çekemem. Şöyle bir söz var, pek severim ‘her şeyin 
başı tanışmaktır’ diye. Tanışmadığınız, tanımadığınız biri veya 
bir şeyle nasıl bir ilişki kurarsınız? Önce tanışacaksınız, sonra 
ilişki kuracaksınız.  Yani sevmeniz de şart değil, ama tanımanız 
şart.”

Fotografta görüntülenecek olanı tanımanın yarattığı gizemden 
başka, fotografı sanata dönüştüren, tamamlayıcı unsurlar da söz 
konusu.

Bir fotografın grafik yetkinliği olmalı. Bolero’yu ele alalım. 
Bolero dediğimiz aslında tek başına bir motif, ancak müziğin 
başı ve sonu arasına öyle  bir bezenmiş ki çok dinlenir bir hale 
gelmiş. Ben onu biraz fotograftaki grafiğe benzetiyorum. Çok 
önemli bir olayı iyi bir grafikle vermiyorsanız, o fotografa ba-
kılmaz. Orada bulunan birinin pat diye çekmesi değildir fotograf 
sanatı. İyi bir  grafikle verilmesidir. Mesela Ara Beyin ‘Kadınlar 
ve Allah’ fotografı buna güzel bir örnek. Türkiye’de yaşayan 
tüm fotografçılar Edirne’ye gittiğimiz zaman o eski camiye 
gider çekim yaparız. Fakat bugüne kadar kimse Ara Bey’in o 
fotografına yaklaşamadı bile. Neydi o büyü bilemiyorum. Dinle 
imanla ilgisi yok. Eminim Ara  Bey’de öyle çekmedi, ama öyle 
iyi bir grafikle verdi ki aynısını değil yapmak, ona ulaşamıyor-
sunuz bile.
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Belki biz de aynı şeye bakıyoruz, ama aynı şeyi görüp yaka-
layamıyoruz. En azından fotograftaki çıplaklığıyla göremiyoruz. 
İsa Çelik mesleğin bu  sırrını açıklarken sadece teknik bir bece-
riden bahsetmiyor; görme, bakma ve yakalama gibi kavramların 
farklılığını da açıklıyor.  

Ben bir kez  ‘anlamlı an’ fotoğraçılığını severim. Yaşam için-
de milyonlarca, milyarlarca görüntü var. Yaşam akıp geçiyor. 
Ve siz öyle bir anda deklanşöre basmalısınız ki ne bir saniye 
öncesi ne bir saniye sonrası, hatta bir saniyenin yüz yirmi beşte 
birini bile ıskalayamazsınız. İşte hep o en anlamlı anı aklımda 
tutmalıyım. Fransız fotografçı Henri Cartier Bresson şöyle der:

‘Bir fotografçının parmakları kadife, gözleri atmaca gibi 
olmalı’.  “Bir fotografı çekmek için yoldasınız, kırda, bayırda 
dolaşıyorsunuz, ışık sürekli değişiyor. Görüntüler sürekli değişi 
yor, siz hem ışığı ayarlamalısınız hem de iyi bir grafik vermeli-
siniz. Olayı iyi bir grafikte veremiyorsanız, dünyanın en önemli 
olayı bile olsa ölü doğmuş bir bebektir o.”  

O halde ‘iyi fotografı, ‘anlamlı anla onu görüntüleme’ diye 
tanımlayabiliriz; bu durumda ortada bir konsantrasyon mu söz 
konusu, yoksa bazen rastlantılar mı denkleştiriyor bu çakışma-
yı diye soruyoruz “Rastlantılar tabii ki olur, ancak her zaman 
belirleyici olduğuna inanmıyorum. Özellikle bir usta için hiç 
değil.”

Fotografçıların anı yakalar ken yaşamın içindeki soyut  kav-
ramlardan, somut fotograf lar da yapabilmelerini, meselâ  de-
mokrasi kavramını fotografla somutlaştırmalarını şöyle açıklıyor 
İsa Çelik: “İşte bütün  mesele o soyut şeylerin fotografını yapa-
bilmek. Nazım Hikmet’in Abidin Bey’e ‘Sen mut luluğun resmini 
yapabilir misin’ dediği şey de bu olsa gerek. Ben, Nazım Hik-
met’in şiirlerine baktığım zaman bunu görebiliyorum. O şiirde 
bunu başarmış.”

“Bir panzerin tüm paletleri ni ya da adamın kaşını, gözünü 
iyi çekebilmek midir iyi fotograf. Yoksa o panzerin ya da polisin 
kime karşı olduğunu kimden yana olduğunu olayın yaşandığı 
anı verirken onun arkasında saklı olanı mı verebilmektir. Ben 
bir sanatçı portresi yaparken insanın içini yüzü ne yansıtmayı 
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severim. Bilmem hatırlayacak mısınız, sergide Kırkpınar güreş-
lerinden bir fotograf vardı. Önde iki jandarma, bayrak, arkada 
ise güreşen adamlar. O fotografı bir iş için istediler benden. 
Gönderdim. Başımızın derde girmesini mi istiyorsun diye geri 
gönderdiler. Dehşetli karşı çıktılar. Şaşırdım. Oysa ben bir 
milimetrelik müdahalede bile bulunmamıştım olaya. Öyle çer-
çevelemiştim. Ama o sahne gözünüze öyle görünmemeliymiş. İyi 
de ne varsa orada ben onu çekmişim. Ne bir şey eklemiş ne de 
bir şey çıkarmışım. Fotograf sanatçısı için o fotograf karesinin 
sınırları, yani köşeleri o dört nokta çok önemlidir. İşte  dün-
yadaki bütün ilişkiler de o dört noktayı yakalama işidir. İster 
karı-koca, ister sevgili  olun ister iş yaşamında ister toplumsal 
yaşamda neyi nereden alacağınız, neyi ne kadar  kayıracağınız, 
ya da neleri yok sayacağınız hep görünümün bu dört noktasına, 
yani sınırladığınız noktalara bağlı. Yaşam  içinde milyonlarca 
görüntü akıp geçiyor şu zamanda; bu  görüntüleri yakalamak da 
kişi den kişiye değişiyor. Hani bir laf var ‘At binene göre koşar’ 
diye; boşuna söylenmemiş  bu...”

Eserlerini sanatın diğer dallarıyla bezeyerek yaratan Çelik, 
şiiri çok sevdiğini, fotograf çekmeye giderken yanında mutlaka 
bir şiir kitabı bulun durduğunu, gezip tozarken sürekli müzik 
dinlediğini ve antik bir kenti fotograflamaya giderken ise oranın 
nasıl bir yer olduğunu ve orada kimlerin yaşamış olduğuna dair  
bilgileri önceden çalıştığını  söylüyor. Gerçekte bir grafik  sa-
natçısı olan Çelik, yüzlerce kitap kapağı, afiş, pankart yaptığını, 
seramik ve heykel çalış tığını, çocuklara ise masallar yazdığını 
sözlerine ekliyor.

‘Bana her ne kadar kitapsız herif de deseler, ilerde kitap  
yapmak istiyorum.’ diyerek geleceğe yönelik isteklerinden  biri-
ni de dile getiriyor.

İsa Çelik’e gidip ‘Biz Türkiye’de yaşayan azınlıklarız. Erme-
nileriz. Rica etsek de bizim bugünümüzü belgeleseniz, geleceğe 
sunsanız’ desek. İsa Çelik neler çekmek isterdi?

“Neler çekmemi istersiniz bilemiyorum, ama bir kere sizi 
tanımalıyım. Örflerinizi, adetlerinizi, kültürünüzü tanımalıyım. 
Düğünlerinize, cenazelerinize katılmalıyım. Bir sofrada oturup 
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yemek yemeliyim, kol kola dolaşmalı, meyhanede sizinle kafa 
çekmeliyim. Meselâ tanımanın önemine ilişkin bir anımı anlata-
yım:

İlk  sergimi 1973’te açarken bir çizim yaptım ve bunu bir 
marangozda oydurup kapıya astırayım diye düşündüm. Yüksek 
Kaldırım’da ustaların var olduğunu duymuştum, aldım götür-
düm. Sordum Mihal Karapavlov diye Rum bir markuteri ustası 
buldum. Verdiği fiyat bana çok geldiği için kapıdan çıkarken, 
‘Sen ne yapacaksın bunu’ dedi. ‘Sergi açacağım, serginin 
kapısına asacağım’ dedim. Kahve söyledi, ‘Param yok’ dedim, 
‘Fark etmez’ dedi. ‘Bir şeyler at siftah için, yeter’ dedi. Sonra 
ben baklava yaptırıp ziyaretine gittim, sergiye çağırdım, der-
ken ahbap  olduk. Yıllarca sürdü ahbaplığımız. Günün  birinde 
Yunanistan’a göçeceğini söyledi. ‘Neden?’ dedim. Yunanistan’a 
para kaçırıyor diye rahatsız ediyorlarmış. ‘Ben bu evde doğdum 
büyüdüm, bu evde evlendim, bu evde çoluk çocuğa karıştım. 
Buranın ekmeğini yedim suyunu içtim. Ben her gün evimde sa-
bahları radyoyu açıp türkü dinliyorum, komşularımla selâmla-
şıyorum, orası benim yurdum değil ki, orada birkaç aya kalmaz 
ölürüm’ dedi. Ağlaşa ağlaşa onu yolcu ettik. Gitti ve gerçekten 
kısa bir süre sonra da ölmüş, duydum. Bunu niye anlatıyorum. 
Tanımanın öne mini belirtmek için.”

Azınlıklarla zenginleşen bir  yaşama ilişkin anlatacağı çok  
şey var İsa Çelik’in:  

“Ben, Nazım Hikmet’in şiirlerini çok seviyorum, ama buna 
rağmen insanlar beni hayatım boyunca yalnızca Nazım Hikmet   
okumaya zorlayamaz. Pekâlâ benim yaşadığım yerde Ermeni-
ler de Kürtler de olmalı. Şimdi kim bana diyebilir ki Türklerin 
kültürü kendi başına oldu  diye. Vahiy yoluyla mı geldi? Yemek 
yememiz, davranış biçimlerimiz, yere çömelmemiz  bile birtakım 
şeylerin sonucunda Türklere karşı bir kastım   yok, ama ben 
Türk demeyi değil, Türkiyeli olmayı seviyorum. Benim için Rum, 
Türk, Kürt, Yahudi, Ermeni yok, insan var. Ve hep iki çeşit insan 
var. İnsanoğlunun gelişimine katkıda bulunan insan, insanoğlu-
nun beyinsel gelişimini, yürek gelişimini geri çeken, köstekleyen 
insan. Sömürüden yana, insanların sömürülmesini destekleyen 
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insan, bir de ona karşı duran insan vardır. Bu, dünya dönmeye 
başladığından beri böyle ve ben, karşı olanların safındayım. 
Bunu yaptığım işlerde verebildim mi bilemiyorum ama en azın 
an şeylerin halının altına süpürülmesinden yana çıkmamalıyım.”

   İsa Çelik teknolojik gelişmelerden çok insan yaratıcılığına, 
insan emeğine, alın terine dayanan (ilkel de olsa) şeylere sahip 
çıkıyor Bunları yaparken, ‘Farklılık tanımıyorum’ diyor. Ama 
bunun yanında farklının hakkını teslim etmek kavramını da 
ekliyor. Egemen zihniyetin ‘Bu topraklarda farklılıklar yoktur’ 
dayatmasına karşı çıkıyor.

     “Şimdi, bir yerin, bir köyün,  bir şehrin ancak içinde yaşa 
yanlarla bir yer olduğunu düşünüyorum. Bir ülke kendi başına 
ancak taş ve topraklardan  ibarettir. Ben Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları içinde insanları, doğayı, toprağı taşı ayıramam. Kim, 
kimi şeyleri yok saymaya  çalışırsa çalışsın biz aydınların  gö-
revi buna karşı çıkmaktır. Ben Türkiye’de Türkler kadar en az 
Ermenilerin ve Yahudilerin de olmasını istiyorum.”

Şöyle mi demek daha doğru: İsa Çelik her zaman direnenden 
mi yana? 

“Tabii direnenden, ama haklı olarak direnenden yana. Şimdi 
diyelim ki bazı güçler Türkiye’de bazı şeylere direniyorlar. Bun-
ların direnciyle bizim direncimiz aynı şeyler değil. Biz doğrudan 
ve güzelden  yana direnenlerden yanayız.”

İsa Çelik göz nuru, alın teri ve el emeğinden yana. Bu fo-
tograflar da bize bunu gösteriyor. Çelik’ten bizim cemaatimize 
vereceği bir mesaj varsa onu da almak istiyorum.

“Biz direniyoruz. Türkiyeli aydınlar, Türkiyeli sanatçılar 
olarak biz yalnız başımıza kalmak istemiyoruz. Siz de bizim  
direncimize ortak olun. Mesele bu. Koca bir örtü var, ben bunu 
kaldıramam tek başıma. Siz de olacaksınız, kaldıracağız. Tüm 
Türkiyelilere, tüm yurtseverlere, demokratlara  düşüyor bu gö-
rev ve kendini Türkiyeli sayan herkesin de bu mücadele içerisin-
de yer alması gerekiyor.”

Agos - 5 Aralık 1997
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Fotografçı İsa Çelik, 
Nazım Hikmet Kitap Kapakları Sergisi Hazırladı.

Nâzım Hepimizin

Nilüfer Kuyaş

“Yazılarım otuz kırk dilde basılır /Türkiye’mde Türkçemle 
yasak” diye yazmıştı Nâzım Hikmet, 1961 tarihli Otobiyografi 
şiirinde. Nâzım artık Türkçe ‘de yasak değil. Haziran ayı başın-
da onun 34. ölüm yıldönümünü andık. Nâzım Hikmet Kültür ve 
Sanat Vakfı da Nâzım Hikmet Kitap Kapaklan Fotograf Sergisi 
açtı. 1929-1994 yıllarını kapsayan sergide Nâzım’ın Türkiye’de 
çeşitli yayınevlerinden çıkmış ve dünyada birçok dile çevrilmiş 
yapıtlarının kapakları, sadece büyük bir yazan yaşamını değil, 
bizlerin de okur olarak farklı tarihçelerimizi bize yeniden yan-
sıtıyor. 30 Temmuz’a kadar sürecek olan serginin düzenleyicisi 
İsa Çelik için bir Nâzım uzmanı diyebiliriz. Nâzım Hikmet’le 
ilgili birçok dia gösterisi yapan ve sergi açan İsa Çelik,UNES-
CO’ya bağlı Uluslararası Fotograf  Federasyonu FIAP sanatçısı; 
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, be-
şinci fotograf kitabı Nevşehir geçenlerde yayınlandı. Sanatçıyla 
Nâzım’ı, fotografçılığı ve biraz da Türkiye’yi konuştuk.

 “İhtilâllerde kitapları yakıldı biliyorsunuz, son zamanlarda 
ise Nâzım’ın görüşlerine tamamen zıt parti başkanları bile tele-
vizyonlarda şiirlerini okudular” diyor İsa Çelik.  

 Sabırla tek tek fotograflarını çektiği yakılmamış, yok edil-
memiş Nâzım kitaplarının kapaklarından oluşan sergiyi mutlaka 
görmeniz lazım. Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük dil ve edebi-
yat dâhilerinden birinin, dünyaya mal olmuş yazın serüvenini 
izlemenin yanı sıra, insan okur olarak kendi küçük tarihçesini de 
anımsıyor bu sergide.  

Kendi anılarını nasıl yaşadığını soruyorum İsa Çelik’e. “Za-
ten bu kitapları sergi için derlerken, öyle çok anılarımız canlandı 
ki” diyor sanatçı; “Yıllar önce bazı kitapları nasıl kaybetmiş 
olduğuma hayıflandım. Bazı arkadaşlar daha dikkatliymiş ve 
saklamışlar.”
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Nâzım’ın görselliği
İsa Çelik gibi muazzam bir koleksiyoncu ve arşivci bile, bazı 

kitapları kay betmişse, benim fazla hayıflanmama gerek yok 
diye düşünüyorum. Istan bul ‘da Galata Kulesi yakınlarındaki 
atölyesi adeta bir müze. 170 eski fotograf makinası, binlerce taş 
plak, dolaplar dolusu fotograf ve belge arşivinin ortasında, özen-
le yetiştirdiği bitkilerin ışığında sohbet ediyoruz İsa Çelik’le.

“Kapağını fotografladığım kitapların kimi benim arşivimden, 
kimini eşten dosttan alıp fotografını çektik; bütün konsolosluk-
lara yazdık, bize kitapları gönderebilir misiniz diye. Sonuçta 
elimizde 227 adet kitap kapağı toplandı. Baskıların  hepsi eşit 
değil tabii, kitapların orijinal boylarına sadık kaldık.” Sergi 
tamamen kitapların yayınlanma tarihi sırasına göre düzenlenmiş. 
Bunun avantajı, Nâzım’ın yazarlığını izlemenin yanında, kitap 
kapaklarındaki grafik ve estetik  anlayışının zamanla nasıl değiş-
tiğini gözler önüne sermesi.

İsa Çelik’e Nâzım’ın şiiriyle tanışma serüvenini soruyorum.
“İlk okuduğum şiirini anımsamıyorum, ama duyduğum heye-

canı unutmam mümkün değil. Adana’da lise yıllarıydı. Yön der-
gisinde çıkardı şiirleri,  bir de Türk Solu dergisi vardı...” diye 
anımsıyor sanatçı. Sonra da Nâzım’ı tanımlamaya çalışıyor:

 “Edebiyat eleştirmeni değilim, ama   dünyada yaşayan bir 
adam olarak söylüyorum: Nâzım’ın şiirlerinde dehşetli bir 
görsellik vardır. Bir de okudukça tükenen bir yazar değildir 
Nâzım.” 

 Bir fotografçıdan Nâzım tanımlaması, ister istemez görsel 
oluyor. İsa Çelik’in  tanımlaması bugüne kadar duyduklarım 
arasında belki en güzeli:

“Kayseri’den hiç arabayla çıktınız mı  bilmiyorum. Kayse-
ri’den otobüsle çıktığınız zaman Erciyes gittikçe büyür. Dehşetli 
büyür. Ben Nâzım Hikmetin‘in de böyle, okudukça çoğaldığını 
hissediyorum kendi içimde.”

Nâzım Hikmet’i çoğaltmaya, yaşatmaya adeta bir ömür ada-
mış İsa Çelik. Düzenlediği Nâzım Hikmet dia gösterisi ve sergi 
sayısını kendisi bile hatırlamıyor. 1980’de yayınladığı Nâzım 
Hikmet Fotografik Düzenlemeler albümü 12 Eylül’ün kurba-
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nı olmuş. Arşivinde, şimdiki sergiden birkaç tane daha açacak  
kadar Nâzım Hikmet kitabı ve kitap ka pağı, makale ve fotograf 
malzemesi var.  

Vefa borcu
“Hepimizin gelişmesinde sanat, kültür ve bilim insanlarının 

büyük katkısı var; sanat fotografçılığı dışında sanat ve kültür 
insanlarının portrelerine yönelmiş olmam, bir çeşit vefa borcu.”

Âşık Veysel’den Yaşar Kemal’e Ok tay Akbal’dan Melih 
Cevdet Anday’a, Fazıl Hüsnü Dağlarca’dan Tarık Dursun K’ya 
kadar Türkiye’nin bütün önemli yazarlarını  görüntülemiş. “Ben 
hep insan fotografının peşindeyim” diyor; “Ama fotograf tıpkı 
resim, heykel ya da şiir gibi yapılan bir şeydir. Dünyayı fotog-
rafça algılayabiliyorsanız ister kuş çekin ister ağaç ve insan, 
aynı sonuca varırsınız.” 

Fotografçı şiir okumalı
Fotografa başlamak isteyenlere ne tavsiye ettiğini soruyorum 

İsa Çelik ustanın. “Fotograf yalınkat bir şey değildir. Mutlaka 
donanımlı olmanız gerekiyor. Yüreğiniz ve beyniniz donanımlı 
olmalı. İyi bir şiir okuru olmalısınız, dünyada neler olduğunu 
bilmeniz lâzım, grafik bilginiz olması lazım. Görmek öğrenilebi-
lir” diyor sanatçı.

Fotografçının deklanşöre bastığı an, büyük bir birikimin so-
nucu mutlaka. Tıpkı yazarın kalemini kâğıda değdirdiği an gibi.  

Umarım Nâzım’ın  kalemini, kağıdını, kişişel eşyalarını, 
mektuplarını ve el yaz malarını toplayan Nâzım Hikmet Vakfı 
da yakında umduğu desteği bulur, bil gisayar ağıyla modern bir 
arşivi kullanıma açabilir.

Bir başka Nâzım uzmanı Memet Fuat’ın önerisi ve desteğiy-
le, küçük bir “oda müze” kurma projesi bu açıdan umut verici. 
Ama Vakfın sponsora, desteğe ihtiyacı var. Kitap kapakları ser-
gisinin kataloğu bile, parasızlık yüzünden basılamamış. Nerede 
Nâzım üzeri ne nutuk atanlar?

 “Nâzım hepimizin” diyor İsa Çelik,  “sadece Vakıf yönetim 
kurulunun  değil.”

Cumhuriyet 21 Haziran 1997



215

Kırmızı Fare Çocuklar İçin Edebiyat Dergisi İçin
İsa Çelik ile Fotograf Üzerine Söyleştik

Turan Yüksel

Fotograf sanatçısı İsa Çelik’ten, arşivindeki çocuk fotografla-
rından birkaçını Kırmızıf Fare okurları için almaya gittim. Ama 
onları almakla yetinmedim. Çocuk ve fotograf üzerine konuş-
mak istedim. Yanına varmadan önce çocukluğumdaki fotograf 
çektirmelerim gözümün önüne geldi.

Çocukluğumda babam fotograflarımızı çekerdi. Kodak marka 
bir kutu makineyle. Kutunun üstündeki küçük bir demir parça-
sını başparmağıyla soldan sağa iterdi. Tık... Biz de ‘Hazırol’dan 
yani fotograf çektirme rolünden kurtulmuş olurduk.

Sonra babam fotografları tab ettirip getirirdi.
Nedense ben ve kardeşlerim onlara şöyle bir bakar geçerdik. 

Babam ve annem ise çok çok bakarlardı.
Öğrencilik yıllarında da arkadaşlarımızla grup olarak fotog-

raflarımız çekilirdi. Fotograf elimize geçtiğinde bakardık; kim 
ciddi durmuş, kim kendini tutamayıp gülmüş. Ya da kimin işaret 
ve orta parmakları kimin başımın arkasından uzatılmış. En çok 
da buna gülerdik.

Bu anılarımla, yılların fotograf sanatçısı İsa Çelik’e sordum:
TY. Çocukların fotograflarını çekerken neler düşünüyorsu-

nuz?’ 
İÇ. Bugüne dek binlerce çocuk fotografı çektim, yaptım, ya-

yımladım, sergiledim. Pek çok çocuk kitabı resimledim.
Çocuk fotografı çekerken onları yalnızca birer ‘insan” diye 

düşünüyorum. Onları, kendi günlük yaşamları içinde görüntüle-
meyi seviyorum.

TY. “Fotograflarını çektikten sonra çocukların sizden bir 
beklentisi oluyor mu?’

İÇ. Genellikle olmaz.
TY.”Diyelim ki, kendileri de fotograf çekmek istiyorlar mı?
İÇ. Makinemi çocuklara yönelttiğimde, çoğunlukla, ‘fotograf 
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çekme işini’ taklit etmeye koyuluyorlar. Kimisi parmakla-
rını halka yapıp gözlerine tutarak fotograf çeker gibi yapar. 
Kimisi ellerini, parmaklarını tabanca, tüfek gibi yapıp bana 
doğrultur... Ben de olayın üstüne gidip, bunlardan bir dizi 
yaptım...
Her şey gibi bunlar da birer oyundur çocuklar için. Oyuna 

ben de katılmış olurum. Onlar kendi oyunlarını oynarlar, ben de 
kendi fotograf oyunumu...

TY.: “Çocuklarla fotograf çalışmalarınız oldu mu?”
İÇ.: Petek Çocuk Yuvası‘nın “Kâşifler Kulübü‘nde üstün 

zekâlı ve yetenekli çocuklarla fotograf çalışmalarımız oldu. 
Kimi zaman yuvada, yuvanın karanlık odasında, çekim yerin-
de, kimi zaman kırda bayırda çalıştık. Abant’ta kamplar yaptık. 
Aslında bunlar birer fotograf dersi değil birer fotograf oyunuy-
dular. İnanılmaz güzel şeyler oldu. Çok hoş şeyler yaptılar... 
Negatiflerini saklıyorum.

TY. “Şu anda, daha önceleri televizyonlarda da gördüğüm 
fotograf makineleri koleksiyonunuzun karşısında oturmakta-
yım. Bir duvar dolusu fotograf makinesi, irili ufaklı, çeşit çeşit. 
Koleksiyonunuzda kaç makineniz var?”

İÇ. Yüz seksen kadar.
TY. “Bunların yaşları ne kadar?”
İÇ.İlk günlerden bugüne çeşitli tarihlerden makine var. Casus 

makineleri bile var beş-on kadar. Üç boyutlu çekenler de var...
TY. Bunları koleksiyon olsun diye mi topladınız?”
İÇ: Hayır. Ben koleksiyon olsun diye biriktirmedim hiçbir 

şeyi. Pek çok şey var biriktirdiğim. Taş plaklar gibi, fotograf 
makineleri gibi. Daha birçok şey... Zaman içinde gezip tozarken 
sevdiğim şeyleri biriktirdim yalnızca. ‘Bir’in yanına ‘bir’ daha 
koyarsanız ‘iki’ olur...

Çok önemsediğim bir şey daha söylemeliyim. Çocuklar mut-
laka bir şeyler biriktirmeliler. Biriktirmenin iyi olduğu, faydalı 
olduğu, gerekli olduğu çocuklara mutlaka anlatılmalı. Önemli 
olan pahalı şeyler biriktirmek değildir. Bir şey, bilemediniz iki 
şey biriktireceksiniz ve hep onun üstüne gideceksiniz...
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Bu açıklamasından sonra İsa Çelik yerinden kalktı, raflarda 
dizi dizi duran fotograf makinelerinin arasından küçücük, yassı 
ve yuvarlak bir aygıt aldı, getirdi.

“Dünyanın ilk pozometrelerinden biri yani ‘ışık ölçme aracı”, 
diyerek elinde tuttuğu aygıtı bana doğru uzattı. Sonra da:

“Bilindiği gibi fotograf çekerken makinenin objektifinin, 
bulunulan ışığına göre ayarlanması gerekir. Fotograf çekiminde 
ilk zamanlar teknoloji, kuşkusuz bugünkü kadar gelişkin değildi. 
Eski fotografçılar kocaman dev gibi makinelerini katırlara yük-
leyip bir yerlere fotograf çekmeye gittiklerinde yanlarında bir 
sepet içinde bir de kedi götürürlermiş. Nerenin fotografını çe-
keceklerse kedinin başını oraya çeviriyorlarmış, kedinin gözleri 
ne kadar açıksa makinenin objektifini de o kadar açıyorlarmış. 
Yani kedilerin gözlerini pozometre olarak kullanıyorlarmış...”

İÇ. “Aslında makine bir araç. Siz fotografla kâğıt üzerine bir 
şeyleri yansıtıyorsunuz.”

TY. Sergilerinizde doğa ve eşyadan çok, insanları görü-
yoruz. Son serginiz meslekler üzerineydi. Çeşitli (hatta çoğu 
bugün artık yapılmayan) meslekleri yapan insanları fotograf-
laştırmışsınız. Neden hep insan?

İÇ. Doğayı pek severim. Ben aslında, her zaman söylediğim 
gibi, kuş fotografı da çiçek fotografı da ağaç fotografı da çeki-
yorum. İnanılmaz bir çiçek arşivim var. Her gördüğüm mantarı 
çektim. Kuru çiçeklerden çatlak topraklara, erotik ağaç, kaya, 
bitki vs. görüntülerden, akıl almaz günbatımı görüntülerine dek 
milyonlarca fotograf vardır arşivimde... “Fotografça” olan her 
şeyi çekerim, ama fotografını yapmaktan en çok haz aldığım 
konu, insandır.

TY. “Makinenizi, fotografını çekmek istediğiniz insanlara 
yöneltirken neyi yakalayıp, neyi yansıtmak istiyorsunuz?”

İÇ.Acılarıyla, dertleriyle, sevinçleriyle, günlük yaşamları 
içinde, yaşayıp giderlerken fotograflamaktan haz ederim insan-
ları. Ben oldum olası ışığın peşindeyim. İyi bir ışık ve iyi bir 
grafik ararım fotograflarımda...
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TY. “Yazarlarla, sanatçılarla ilgili birçok toplantıda sizin de 
fotograf gösterileriniz oluyor. Bu bakımdan zengin bir arşivi-
niz var diye düşünüyorum. Kaç yazar ve sanatçının fotografını 
çektiniz bugüne dek? Özellikle çocukların da tanıdığı isimler 
verebilir misiniz?”

İÇ. Sayısını bilemiyorum. Ülkemizin pek çok bilim kültür 
ve sanat insanının portre fotograflarını da yaptım. İlk çektiğim 
portre fotografı Aşık Veysel’inkiydi. Son çektiğim de derlediği 
masalları çocukların da okuduğu dünyaca ünlü ve önemli folk-
lor araştırmacımız Pertev Naili Boratav oldu. Aziz Nesin ‘den 
Mıstık’a, Fazıl Hüsnü Dağlarca’dan, tüm dünyada “Arf Halka-
ları, Arf Teoremleri” ile tanınan ünlü matematikçi Cahit Arf’a, 
Yalçın Çetin’den Turhan Selçuk’a kadar çok kişinin fotografla-
rını çektim, yaptım...

TY.”Bir soru daha ekleyelim; bunları belge olsun diye mi 
çekiyorsunuz? Fotografın belge yanı da var değil mi?”

İÇ.Elbette her çekilen fotografın bir de belge yanı vardır. 
Ama ben belge olsun diye başlamadım bu diziye. Şundan baş-
ladım. Bizim hepimizin beyinsel gelişimimizde, bu insanların 
katkılan vardır. Yüzlerini tanısanız da tanımasanız da şu ya 
da bu biçimde bizim gelişmemizde etkili olmuşlardır. İşte bu 
nedenle onlara bir saygı ifadesi olarak, bir ‘şükran borcu’ olarak 
başladım... Ve sürdürüyorum.

TY. Siz ‘fotograf’ sözcüğünü ‘fotograf’ diye söylüyorsunuz. 
Nedenini açıklar mısınız?

İÇ. Sözcüğün aslı Yunanca’dan gelmedir. PHOTOS: ışık, 
GRAPHOS: resim, grafik, şekil falan demektir. İki sözcük bir-
leşmiş FOTOGRAF olmuş. Yani yumuşak G’ye gerek yoktur. O 
nedenle FOTOGRAF derim ben...

TY. Kırmızıfare okurlarına fotograf sanatı ile ilgili olarak 
başka neler söylemek istersiniz?

İÇ. Fotograf da öteki sanat dalları gibi güzel bir şeydir. Sev-
gili Kırmızıfare okurlarına derim ki; ben diplomalı bir iktisatçı-
yım ama fotograf yapıyorum. Bugüne dek seramik, resim, çocuk 
kitabı resimlemeleri, kitap, plak, kaset ve CD kapaklan grafikleri 
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afişler, pankartlar, broşürler yaptım. Çocuklara masallar yazdım, 
filmlerde oynadım. Çizgi film çalışmaları ve karikatürler yap-
tım. Hepsi çok güzel şeylerdi ama fotograf bambaşka bir şeydir. 
Dünyayı fotografça algılamak eşsiz güzel bir keyiftir. Evinizde 
bir fotograf makinesi varsa anne babanızdan isteyip dünyaya 
bir de vizörden bakın. Deklanşöre basıp bir an‘ı dondururken 
fotograf makinesinin o büyülü sesini duyun... Ben de sizin gibi 
bir kere o “çıt” sesini duydum, tüm yaşamım değişti...

Kırmızı Fare Çocuklar için Edebiyat Dergisi
Mart 1998 Sayı:77
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Bir Fotograf Atölyesi
Fotograf sanatçısı İsa Çelik yedi yıldır topladığı parçalarla 

yarattığı koleksiyonlarıyla farklı bir dünya yaratmış.

İstanbul’da müzik aletleri satan dükkânların çokça bulunduğu 
Galip Dede Caddesi’nde 1900’lü yılların başından kalma, Beyoğ-
lu’nda ilk restore edilen yapı olarak bilinen eski bir bina. Yedi 
yıldır bu binanın üçüncü katındaki atölyesinde çalışmalarını sür-
düren fotograf sanatçısı Isa Çelik  aynı zamanda fotograf makinesi 
ve taş plak koleksiyonlarını da sergileyebileceği bir mekân yarat-
mış. Her biri fotograf sanatının ayrı teknik adımlarının uygulana-
bileceği gereçlerle donatılmış beş odadan oluşan atölye, 200 metre 
karenin üzerinde bir alanda konumlanmış. Bu odaları birbirine 
bağlayan uzun koridorun duvarlarında İse İsa Çelik’in senelerdir 
topladığı sokak levhaları, küçük masklar, denizden çıkarılmış 
midye ve mercanlar, ağaç dalları ve kökleri, hatıra eşyalar, kırık 
taş plaklar ve kumaşlar ile ünlü ressamların resimleri sergileniyor. 
Mustafa Düzgünman’ın ebruları, Hayali Küçükali’nin Karagöz 
tasvirleri, Zühtü Müridoğlu’nun desenleri, Halikarnas Balıkçı-
sı’nın kendisine ait portre çizimi, Mengü Ertel imzalı tablolar, 
atölyenİn duvarlarında asılı olan eserlerden sadece birkaçı.

Çelik’in özel çalışmalarına ayırdığı odasında ise topladığı 
100’ün üzerindeki eski fotograf makinesi koleksiyonu geniş yer 
tutuyor. Bu yüksek tavanlı mekânın duvarlarında İse Türkiye’nin 
çeşitli şehirlerinden hatıra olarak alınmış doğa parçaları, taşlar, 
kütükler, eski fotograflar ve afişler asılı.

***
Yalnızca Bir Tanık Değil İsa Çelik
“Görünen” değil, “gösterilen” bir dünya İsa Çelik’in fotograf-

larındaki. Bir olaya, bir eşyaya, bir insana, bir duruma bakarken, 
ayıklayarak bakıyor çünkü. Sanatının olanaklarıyla, bir de dünya 
görüşünün tutarlılığıyla yapıyor bunu. Saptadığı görüntü, bu iki 
süzgeçten geçerek ulaşıyor bize. İlki estetik bir dil katıyor, ikincisi 
çağdaş bir yorum. Yalnızca bir tanık değil çünkü İsa Çelik.

Maıson Francaıse /1998 – Sayı: 38
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Kıbrıs “Fotograf” İçin Söyleşi 

Mustafa Erkan
 

Kıbrıs’ta yayınladıkları yaprağı için sorduğu sorulara yanıtla-
rım.

1944 te Mersin’in  Gülnar ilçesinde doğmuşum. İktisat eğiti-
mi gördüm… 

Dünyada hiçkimse ama hiçkimse benim gibi “rüzgar gülü” 
ve “çiğ köfte” yapamaz. “Bilmem falanca da, feşmekanca da” 
demeyin, hır çıkarırım… 

Fotografın genel mantığı da “saklamak mantığı”olduğun-
dan mıdır nedir saklamayı ve biriktirmeyi severim. Pekçok şey 
biriktiriyorum. Herşeyi biriktirmekten anlıyorum, bankada para 
dışında…Taş plak koleksiyonum ile fotograf makinaları kolek-
siyonumun “iyi” olduğunu söylerler… Yılan derisinden tutun 
da, dal uçlarında bal peteği’ne dek, Hayali Küçükali’nin karagöz 
suretlerinden, Mustafa Düzgünman’ın ebrularına dek herşey 
ilgimi çeker benim…   

Ekmeğimi profesyonel fotograftan kazanıyorum. Beynimin 
ve yüreğimin gıdasını da “amatör fotograf’tan”. Profesyonel 
fotografçılık, nalbantlık gibi, dişçilik gibi, terzilik gibi “herhan-
gibir” iştir. Boş zamanlarında amatör fotografla ilgilenen bir 
“tahrirat katibi” ile benim bir farkım yoktur. O da ben de cu-
martesi pazar yada boş zamanlarda fotografa çıkıyoruz. O belki 
biraz daha şanşlı çünki o fotografı özlüyor bir hafta boyunca, 
ama ben her saniye, biçimsel olarak da olsa, “fotograf işi” ile 
ilgileniyorum…  Falan…  

İnsanlar Ay’a Merih’e felan gidiyorlar. İnsanlar beynin için-
deki bilmem ne damarını “laser” ile felan ameliyat ediyorlar. 
İnternet’le dünya inanılmayacak kadar küçüldü, mesafe inanıl-
mayacak kadar azaldı… Doğrusu şaşırıyorum. Eloğlu nelerle 
uğraşıyor, bizi nelerle uğraşmak zorunda bırakıyorlar… Şu ko-
nuşma fotografın “içsel ya da dışsal” sorunları üstüne olmalıydı 
oysa… Fotograf, bir sanattır. Fotograf üstelik de güzel bir sanat-
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tır. Fotografın sanat manat olmadığını varsayalım, hiç olmazsa, 
“güzelbirşey”dir… Söylediğimiz sözler, arkamızdan gelenlere 
yol gösterici, açılım getirici, mayalayıcı, çoğaltıcı olmalı. Tıka-
yıcı, kapayıcı, küt olmamalı…     

Ülkemiz insanı hızla bilgisayar teknolojisini yakalamalıdır. 
Bilgisayar çağımızın en önemli olgusudur. Teknoloji çok önem-
lidir ama herşey değildir. Bunu unutmadan dijital fotografi ile 
ilgilenilmeli. Öyle düşünüyorum… 

Ağustos 1998
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Heybesinde Dünya Yüklü Bir Gezgin  

Ayşe Cansızoğlu

   “Fotograf biriktirmek dünyayı biriktirmektir” diyor Susan 
Sontag, ‘Fotograf Üzerine’ adlı kitabında. “Bir şeyi fotografla-
mak, ona sahip olmak demektir. Bu da insanın kendisiyle dünya 
arasında bilgi, dolayısıyla güç olarak hissedilen belli bir ilişki 
kurması anlamına gelir.” İsa Çelik, dünyayla fotograflar aracı-
lığıyla ilişki kuran bir sanatçı. “Şeyleri” fotograflamakla yetin-
meyip, gerçekten sahip olmayı tutku haline getirmiş bir gezgin 
aynı zamanda... Biriktirdiği nesneler arasında neler yok ki... Eski 
fotograf makineleri, taş plaklar, taşlaşmış deniz hayvanları, el 
yazmaları, sokak tabelaları, kartpostallar... Hani neredeyse bütün 
dünya...

İsa Çelik ile eski fotograf makineleri koleksiyonu üzerine 
konuşmak niyetiyle buluştuk. Stüdyosundan içeri girer girmez 
‘başka bir Dünya’ya adım attığımızı anladık. Artık farklı bir za-
man ve mekândaydık, geriye dönüş yoktu ve söyleşinin de eski 
fotograf makineleriyle sınırlı kalmayacağı belli olmuştu.

İsa Çelik, kapısına ‘Mektebi Rüştiye Caddesi’ levhası asılmış 
bir odaya alıyor bizi. Duvardaki raflar eski fotograf makineleriy-
le dolu. Bir köşede gramofon. Bir başka raf da taşlar, midyeler, 
küçük kutular, resimlerle donatılmış.

“Belki de fotografçı olduğum için mi bilmiyorum, her şeyi 
biriktirmek istiyorum” diyerek başlıyor söyleşiye İsa Çelik. Bi-
riktirme onun için bir vefa borcu. İnsan beynine, yüreğine, alın 
terine, el emeğine bir saygı yolluyor böylelikle. Eski fotograf 
makinelerini göstererek, “Ben almasaydım, belki onların objek-
tiflerini çıkartıp mercek diye kullanacaklardı. Onları toplamayı 
bir kültürel hizmet olarak görüyorum, toplamamda hiçbir ticari 
kaygı yok.” diyor.

Kültür İnsanlarına Saygı
275 tane fotograf makinesine sahip. İçlerinde öyleleri var ki, 

birinin ünlü fotografçı Andreomenos’a aitmiş. Makinelerin he-
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men hepsi çalışır durumda ama, amacı bunları kullanmak değil. 
Zaten bu makinelerin filmleri artık bulunmadığı için, sadece 
içine tek bir kare koyup deklanşöre basınca bir fotograf elde 
edilebiliyor.

Türkiye’de henüz bir fotograf müzesi olmadığını söylüyor; 
onun için de makinelerin mekânı şimdilik bu stüdyo. Fakat 
ciddiyetine inandığı bir girişim olursa, elindeki birikimi ileride 
insanlarla paylaşmaya da hazır.

İsa Çelik kullandığı fotograf makinesine sadık bir sanatçı. Sık 
sık fotograf makinesi değiştirmiyor. Çekimlere çıktığı zaman 
aynı markadan üç tane fotograf makinesi taşıyor yanında. Dağda 
bayırda objektif değiştirmemek için, birine küçük zum, diğerine 
büyük zum takıp boynuna asıyor. “Galiba boyum o nedenle kısa 
kaldı” diyor muzip muzip.

O Anlamlı An
Anlamlı anı görüntülemek peşindeki bir sanatçı olarak tercihi 

insandan yana. Güzel bir görüntü ama, içinde insan da olan bir 
görüntü olsun istiyor. Üstelik onun için insan, bir figür ya da 
yardımcı eleman değil, fotografın esas unsuru.

Belki de hayata İsa Çelik gibi fotografça bakıp, fotografça 
algılamaya, beynini ve yüreğini, ona göre eğitmeye başlayınca 
insan doğayla, tarihle, tarihin taşıyıcısı olan nesnelerle daha 
dolaysız ve farklı bir ilişki kurabiliyor. İsa Çelik’in biriktirme 
tutkusu da bunun bir ürünü olsa gerek.

Söyleşimize gramofondan Hafız Burhan’ın ve zaman zaman 
da Tangocu Seyyan Hanım’ın kırık bir aşkı anlatan sesi eşlik 
ediyor. Bu öyle bir atmosfer ki, sanki İsa Çelik’in büyük bir 
sevgiyle, saygıyla biriktirdiği nesneler, sorulara cevaplara gerek 
kalmadan kendilerini anlatıveriyorlar usulca...

Ve sohbetimiz ister istemez taş plaklara uzanıyor. İsa Çe-
lik’in elinde öyle nadide plaklar var ki... İçlerinden bazılarının 
eşi benzeri yok. Mesela 31 Mart Vakasının plağı... Tamburi 
Cemil Bey’in sadece yedi adet basılmış plaklarından  biri... Bu 
plağa sahip olana dek yaşadıklarını anlatırken, bir koleksiyoncu-
nun heyecanı bir kez daha dile geliyor:
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“Yaprak Gibi Titremeye Başladım”
“Eskicide taş plaklara bakıyordum ki, bir anda bu plağı 

gördüm. Aman Tanrım, yaprak gibi titremeye başladım. Kaça 
diye sordum. Satıcı anladı tabii halimden, sözgelimi beş liray-
sa fiyatı 50 lira dedi. Baktım olacak gibi değil, dışarı çıkıp bir 
arkadaşıma telefon ettim, ‘Şurada bir plak gördüm, ne pahasına 
olursa olsun gel al’ dedim. Arkadaşımın merakı taş plak değil, 
başka şeyler biriktiriyor. Gitmiş benim ilk düşündüğüm fiyattan 
almış gelmiş. Satıcı, ona o kadar yüksek fiyat söylemiyor tabii, o 
heyecanlanmıyor ki...”

Aldığı her plağa uyguladığı ilk işlem özel bir şampuanla 
yedi-sekiz kez yıkayıp kurutmak. Onların bastırdığı özel zarflara 
koyarak, baştan başa plaklarla kaplı bir odada muhafaza ediyor. 
Tabii ki bunlar yaşayan plaklar. Bir oda köşesinde unutulmuyor. 
Sık sık stüdyonun duvarlarında yankılanıyor sesleri. Tıpkı şimdi 
olduğu gibi...

Taş plakları arasında tangolar özel bir yere sahip. Bulabildiği 
tüm dünya  tangolarını biriktiriyor. Bu arada ünlü tenor Enrico 
Caruso’ya ve Tino Rossi’ye hayranlığını bir olayla süsleyerek 
anlatıyor: “Haydar Dümen benim arkadaşımdır. Bir gün ‘İsa 
çığım gel seninle bir yere gidelim’ dedi. Karısı, oğlu hep birlikte 
çıktık. Ben zannediyorum ki, Boğaz’da bir yerlere gidip yemek 
yiyeceğiz. Gide gide Dudullu’ya gittik. Meğerse yaptırdıkları 
eve kapı, pencere falan seçmeye götürüyorlarmış beni. Onlar 
işlerini yaparken biraz çevreyi dolaşayım dedim. O sırada kar 
yağıyor. Baktım karların arasında uzakta, el kadar bir plak 
parçası görünüyor. Dükkân sahibine, Bakabilir miyim?’ diye 
sordum. ‘Al senin olsun’ dedi. Ben hemen kazağımın kolunu 
çıkardım, plakları sildim. Bir baktım Caruso, Tİno Rossİ, Edith 
Piaf... Dünyalar benim oldu.”

Taş plaklardan taşlaşmış objelere geçiş yapıyoruz. Raftan 
bir taş alıp, ellerimin arasına bırakırken “Bu 40 milyon yıllık bir 
fosil” deyiveriyor. Herhalde yanlış duydum diye düşünürken, 
sormama gerek kalmadan anlatmaya başlıyor: “Torosların 2500 
metre yüksekliklerinden buldum getirdim bunları. Ayrıca İstan-
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bul Terkos civarındaki Karaburun bu konuda bir hazine. Bir 
gün arkadaşlarla orada dolaşırken ‘Aman çocuklar burada bir 
fosil yatağı var’ dedim. Ciddiye almadılar, bıyık altından gülüp 
‘Sen de çerçöpü her şeyi topluyorsun’ dediler. Ama sonunda 
arabaya taşımama yardım ettiler. Bir süre sonra Cumhuriyet 
derginin orta sayfasında Karaburun fosilleri diye bir yazı çıktı. “ 
İsa Çelik, neredeyse bir kâşif gibi dağdan, bayırdan ve dolaştığı 
bütün antik kentlerden özel bir taş, bir fosil, bir kozalak parçası, 
bir yılan derisi bulup atölyesine öyle dönmüş.”

Anadolu, bitmez tükenmez bir yer onun için. Türkiye’deki 
antik kentlerin tamamına yakınını dolaştığını, bir gittiği yere 
tekrar tekrar gittiğini, her gidişinde farklı bir şey yakaladığını 
anlatıyor. “Ben sürekli her şeyin altını kurcalarım, deşerim. 
Bildiğim bir şeyi özellikle başkalarına da anlattırırım. Ola ki 
değişik bir şey öğrenirim diye.”

Taşlara, kayalara merakının onu sürüklediği iki yerden özel-
likle söz ediyor. Biri Marmara Ereğlisi’nde Perinthos kayalıkla-
rı, diğeri de Bozcaada Polenta Feneri... Perinthos’ta çektiği adeta 
erotik heykellere benzeyen kayalıkların fotograflarını gösteriyor. 
Bozcaada Polenta Feneri’nde ise deniz kabuklarından oluşmuş, 
minare boyunda bir kayalıkla karşılaşmasını, “Müthiş bir şeydi, 
orada duyduğum heyecanı çok az yerde duydum” diye anlatıyor.

Hayatın İzdüşümü Sokak Tabelalarında
Konudan konuya geçerken artık söz sokak tabelalarında... 

Belki de izini sürdüğü hayatın bir izdüşümü olan tabelalarda.
“Bu tabelaları biriktirmeye başlamamın benim için çok hoş 

bir hikâyesi var. Bir tarihte Rıfat Ilgaz Günleri yapıyoruz. O 
sıralarda Kastamonu’da bir sokağa Rıfat Ilgaz adı verildi. Rıfat 
Baba bundan çok keyiflendi. Tabelanın altına bir sandalye koy-
dular, Rıfat ağabey oturdu, yanına Asım Bezirci geçti, beraber 
fotograflarını çektik. Ne kadar mutluyuz, ‘Rıfat Ilgaz hayattay-
ken böyle bir şey gördü’ diye düşünüyoruz. Daha sonra İstan-
bul’a döndüm; bir gün Sirkeci’de yürürken bir baktım Kömürcü 
Recep Sokağı, bir adım sonra Tellak Mahmut Sokağı, sonra Ka-
bak Çiçeği Sokağı. Oturdum bunlar için bir yazı yazdım. Sonra 



227

Rıfat ağabeyi aradım, dedim ki “Ağabey, senin bir sokağa adın 
verildi ya, Kömürcü Recep’in bile bir sokağı var, senin adını bir 
sokağa vermişler çok mu?”

Sokak adlarıyla ilgili hoş gözlemleri var İsa Çelik’in. Yine 
günlerden bir gün Sabahattin Ali Günleri düzenlerler ve İsa 
Çelik Cumhuriyet gazetesi ekibiyle birlikte Kırklareli’ne gider. 
Arkadaşlarını bir gün boyunca gezdirmek ister; derken... “Der-
ken Cumhuriyet Caddesi’nden geçiyoruz, arkasından Mareşal 
Fevzi Çakmak Bulvarı. Bir adım sonra Mareşal Fevzi Çakmak 
Caddesi, biraz ötede Mareşal Fevzi Çakmak Sokağı, hızlarını 
alamamışlar bir de Mareşal Fevzi Çakmak Çıkmazı yapmışlar. 
Ben bunları bildiğim için, onları, özellikle buralardan geçirdim. 
Cumhuriyet Caddesi’ni geçtikten sonra devam ediyor, Birinci 
Cumhuriyet Çıkmazı, İkinci Cumhuriyet Çıkmazı diye. Kırkla-
reli’nde bir bakkal dükkânı vardır adı Churchill Bakkaliyesi. 
Senin neyine Churchill...”    

İsa Çelik’in biriktirdiği nesnelerin, hani neredeyse ucu bu-
cağı yok. “Ya başka?” diye merak ettikçe ardından yepyeni bir 
öykü geliyor. Topladıkları arasında pek çok yayının ilk baskıları 
da var. Mesela yeni Türkçe’nin yanında eski Türkçe, Rumca, 
Ermenice, Fransızca olarak basılmış Büyük Halk Alfabesi, eski 
Türkçe baskılı Atatürk’ün Nutku, Ömer Hayyam’ın ilk baskısı, 
ayrıca Nazım Hikmet’in çevrildiği dillerde basılmış kitaplarının 
kapakları (bunların birer röprodüksiyon olduğunu söylüyor), en 
büyük Karagözcüler’den Hayali Küçük Ali’nin Karagöz tasvir-
leri ya da... Ama bir dergi sayfasına bütün bu hayatı sığdırmak 
mümkün mü?  En iyisi sözü bağlayıp bir son sözle yetinmek: 
“Bir kere biriktirmeye başlayın. Bir kozalak toplayın, mesela 
sarı çam kozalağı olsun, sonra yanına başka bir çam ağacının 
kozalağını ekleyin...” 

Hastalık başladı demektir.

Volkswagen Dergisi 1999 Sayı:6
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Şule Perinçek

Soru: 1 ) “Fotograf Sanatçılığı”, bir tanım olarak tartışma 
konusu. Teknik ve sanatın buluştuğu noktada sizin “fotograf  
tanımınız nedir?”

Soru: 2) Türkiye’deki birikim, Dünya ölçeğine nasıl yansı-
yor? Türkiye bu açıdan Dünya’nın neresinde?

Soru: 3) Görselliğin çok öne çıktığı günümüzde, fotograf 
sanatının geleceği konusunda düşünceleriniz? 

Soru: 4)     Eklemek istedikleriniz, önerileriniz, eleştiri ve 
beklentileriniz…

Yanıt: 1)  Daldan dala konarak bir bakalım:
Şiirci demiyoruz şiir yazana; şair diyoruz. 
Yazı yazana yazar diyoruz, yazıcı demediğimiz gibi. 
Heykel yapana heykeltıraş diyoruz da heykelci demiyoruz. 

Yeni söyleyişle söylersek, durum değişiyor. Yontu yapana yon-
tucu diyoruz.

Öteki alanlara da bakalım.
Müzik yapana müzikçi demiyoruz; müzisyen diyoruz.  
Şiir sanatçısı, yazı sanatçısı demiyoruz. Heykel sanatçısı, 

yontu sanatçısı, müzik sanatçısı, demediğimiz gibi…
Ama grafik yapana hem grafikçi diyoruz hem grafikçi hem de 

grafik sanatçısı.
Bale de de durum aynı. Baleci değil, bale yapana balerin ya 

da balet denilir, bale sanatçısı da deniliyor. 
Tiyatro yapana hem tiyatrocu hem de tiyatro sanatçısı denili-

yor. 
Sinemada da durum aynı sinema yapana hem sinemacı diyo-

ruz hem de sinema sanatçısı. 
Peki, fotografta neden olmasın?
İngilizce photografhy,“fotografi” yani “fotografçılık işi” 

anlamına gelir. Photographer ise “fotografı çeken, yapan” yani 
“fotografçı” demektir.

Bizde de eskiler, benim bildiğim kadarı ile fotograf işine yani 
fotografçılık mesleğine “fotografi”, fotograf yapana da “Fotog-
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raf” derlerdi. Sanatçı manatçı lafı yoktu ortada.
İyi de şimdi teknoloji değişti. Al eline makinayı gözlerini 

kapat bas deklanşörüne, al sana fotograf. Yalan mı? Makina her-
şeyi hallediyor. Ver otomatik baskı aletine bassın. İşte mis gibi 
fotograf. Peki, şimdi her eline makina alan sanat adamı mıdır? 
Değildir diyeceksiniz. Estetik boyut ekleme endişesini, yorum 
koyma endişesini koşul koyacaksınız. Peki, öyle olsun, olsun da 
bu değerlendirmeyi kim ya da kimler yapacak. Öyle bir kurul 
ya da kurum mu var ki “şu kişi, şu kadar gram estetik, bu kadar 
metre de yorum katmış bu fotografa, öyleyse bu sanatçıdır” mı 
diyecek?  Öyle şey mi olurmuş?

Bir de şöyle bakalım. “Fotograf sanatçısı” ile “fotografçı” 
arasındaki “sanatçı” ünvanıyla ayırılmaya çalışılan şey, birinci-
sinin fotograf mesleğini paraya dayalı olarak yapmıyor olması 
mıdır? Pekii.  Bir başkası da hem o işten para kazanıyor hem de 
olaya “sanat” olarak bakıyorsa ne olacak bu durumda?

Hak etmediği ya da henüz hak etmediğini düşündüğümüz 
birine de sanatçı denilecek diye mi bir endişe içindeyiz. Bırakın 
isteyen istediğini söylesin, kendisi için neyi uygun görüyorsa 
öyle kullansın. Dünya batmaz. Hem unutmayalım ki, herkes 
yaşamı boyunca ancak kendisi olabilir. Dostoyevski hep iyi bir 
yazar olmaya çabaladı. Ancak bir Dostoyevski olabildi. Tolstoy 
da, Jack London da, Balzac da falan… Lautrec, Goya falan da 
öyle…

Unutmamalıyız ki: Ün dediğiniz, nam dediğiniz bir ibrik 
dolusu bir şey değildir; bitmez. Herkese yeter. Dünya kuruldu-
ğundan beri herkes döke saça kullanmış gene bitmemiş… 

Yoksa sanatçı bolluğundan mı korkuluyor. Bolluktan niye 
korkuyoruz, esas kıtlıktan korkmalı. Kızmayın ama hiç mi hiç 
kıtlığını çekmediğimiz pek çok şey var. Futbolcu, şarkıcı, dan-
söz, çeteci, milletvekili… Falan. Uzatmayalım… Onların çok-
luğundan (mebzul miktarda) korkmuyoruz da, yakınmıyoruz da 
fotografçıların çokluğundan mı korkuyoruz?

Bırakın fotografçıların zaten kimseye baba maba dedikleri 
yok, yoğurtlarını kaşıklayıp duruyorlar… 
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Yanıt: 2) Türkiye ‘de, bir birikim var mı? 
Türkiye insanı biriktirmez, savurur, saçar, dağıtır. Üst üste 

koymaz. O nedenle ben fotograf alanında da bir birikimden söz 
edemiyorum.

Ne bir müzemiz var ne bir şeyimiz. Ne de bir fotograf endüst-
rimiz… Hüda-ı  nabit…

Dünya ölçeğine nasıl mı yansıyor? Olmayan şeyin yansıması 
da olmaz.

Dünyanın da hiçbir yerinde değiliz. Kendi kendimizi aldatma 
huyundan vazgeçelim…

Yanıt: 3) Bir şey kendi başına kötü değildir. Kötü kullanımlar 
vardır iyi kullanımlar vardır. Görsellik te kendi başına kötü de-
ğil, tam tersine güzel bir şeydir. Kötü kullanılıyorsa bunun suçu 
“görsellik”in olmamalı…

Fotograf sanatı hep var olacaktır. Dünya’nın da, Ülkemiz 
fotograf sanatının da geleceği “iyi” olacaktır.

Ah bir de ülkemizin geleceği iyi olsa… Ben umudumu hiç 
yitirmedim ama…

Şubat 1999 Papirüs Kültür Sanat Dergisi
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İsa Şiiri  

Su başında durmuşuz. İsa, ben bir de Meyrem
Suyun şavkı vuruyor bana, İsa’ya bir de Meyrem’e
İsa Pekin ördeklerine bakıyor, nafile Çince bilmiyor
Ben Türkçe biliyorum ama ördeklere faydası yok
Meyrem her dili biliyor ama konuşamıyor

Su başında durmuşuz. İsa, ben bir de Meyrem
Suyun şavkı vuruyor bana ona bir de Çinli ördeklere
İsa: Hocam! diyor.
“Şu sazlardan biriyle balık tutar gibi yap!
Karşı kıyıdan görüntü avlıycam.”

Dama vurdum bir depik
Damın direği depik
Kız ben seni alırım da
Korkarım çoban öpük
Hele Meyrem Meyrem Meyrem
Eller kınalı Meyrem de gözler sürmeli Meyrem

Ben sazı tutuyorum, balıklar türkü bilmiyor
Güneş gündöndü tarlalarına battı batacak
O, bunu hep yapıyor da İsa nasıl ışık avlayacak
Çaresiz benle İsa arasında Evren’in ördekleri geçsin
                                                            diye beklerken
Garson, İsa’nın arkasından bağırıyor: Burda balık
Tutmak yasak hemşerim!
Biz garsonla gerçek ve sanatsal üzerine
Söyleşirken aydın kıvamında
Önce çoban öpüklü Meyrem gidiyor
Sonra güneş şıpırdıyor tarlalarda
Suyun şavkı vuruyor bana, hayata, akşama
İsa, gerili kalıyor fotografta

Metin Oca (Baltacı)
Lüleburgaz 06 Haziran 2001
(Ben de bir “an”ı böyle fotografladım İsa Ağabey; “anı” olsun 

deyi…” 
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İsa Çelik Portreleri

Pınar Turhan

Bugün, Salı Fotoğraf Grubu’nun İsa Çelik Portreleri sergisini 
gezdim ve saydam gösterisini izledim. Grup üyeleri, birkaç sene 
önce de Gültekin Çizgen’i fotoğraflamışlardı. Çıkış noktalarının 
gayet isabetli olduğunu düşünüyorum. Sergi ve gösteride, kimi 
iyi fotoğraflar var. Güzel ışıklar/grafikler/baskılar görmek olası. 
Eh zaten senelerin fotoğrafçıları... Yanlışlıkla çekmedikleri her 
karelerinde, bir düzeyi tutturuyorlardır herhalde.

Ama bu sergide bir şey eksik sanki... Sanki İsa Çelik yok bu 
fotoğrafların çoğunda; yalnızca sureti var. 

Bu da ne demek ki yani şimdi? 
Fotoğrafçı, yaşamla ilişkisini, tabiidir ki “obje”ler üzerinden 

anlatmaya çalışacaktır. Bu durumda obje, derdini anlatması için 
bir araç haline gelebilir; bu anlatımı güçlendirecek mekân dü-
zenlemeleri yapılabilir; objenin yeri değiştirilebilir vs.

Ama “İsa Çelik’i anlatacağım” diye yola çıkıyorsanız, onu 
anlatmalısınız!

Kimdir İsa Çelik? Nasıl bir ortamda çalışır? Pek mi tertip-
lidir yoksa iflâh olmaz şekilde dağınık mı? Vazgeçemediği bir 
dolmakalemi mi vardır / kalemliği, özenle açılmış kurşun ka-
lemlerle mi doludur? Televizyonunun üzerinde dantel örtü mü 
örtülüdür? Duvarları, kendi çektiği fotoğraflarla mı kaplıdır? 
Önlüğünü önüne takıp yemek yapar mı? Fotoğraf çekeceğim 
diye yerlere yatar mı?

İşte bu gözle bakıldığında, (bence), İsa Çelik’i, sergi kitapçı-
ğında kendisinin de kendisinden bahsettiği gibi bir “obje” olarak 
isimlendirmek doğru değildir. Buradaki kişi “obje” değil, olsa 
olsa “konu”dur. Bu neyi mi değiştirir? Tüm bir bakışı... Karşı-
nızdakinin yaşamla ilişkisini çözümlemeye / aktarmaya çalışırsı-
nız; Yanı sıra, cesaretiniz varsa, “objenize karşı hislerinizi” de... 
Hatta ve hatta, “obje”nizin size karşı hislerini de... Yani anlat-
mayı istediğiniz kişi, bir “grafik leke”den öte olur o fotoğraflar-
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da; onu çıkarıp bir başkasını oturtamazsınız yerine. 
Son diyeceğim;
“Bu sergi benim ruhuma pek ulaşmadı” deyip susup oturabi-

lirdim aslında; ama Salı Grubu’nun bu seriyi sürdürmesinin iyi 
olacağını düşünüyorum ve böyle bir sergi oluşturma nedenleri-
ni,hedeflerini ve üretim süreçlerini gözden geçirmelerini diliyo-
rum.

 (Şubat 2001)

Güller Ağlar
Sevgili İsa Çelik’e

          

Güller ağlar sevmişlerin buluştuğu bahçede
Sevmiş gülmüş düşler kurmuş bir hoş olmuş bahçede
Güller ağlar sevmişlerin ayrıldığı bahçede
Gönül küsmüş düş kırılmış kuşku sinmiş bahçede
Güller ağlar sevmişlerin kalmadığı bahçede
Yalnızlığın ıssızlığın taht kurduğu bahçede
Gece ağlar gündüz ağlar yaz kış bahar yıldız ağlar  

Yaşar Miraç
1001 Şiir. Bilim Sanat Galerisi Kitapları.2002, S:471
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“Her Yeni Bir Ağaca Başlamak Yeni Bir Serüvendir”
Ahşap Yapı Malzemeleri Sektör Dergisi İçin Söyleşi

- Fotograf serüveninizi anlatır mısınız?
- Benim derdim insan. Ben, insanın derdindeyim. Fotog-

rafik olanaklar ve ölçüler içinde hep insanın yüzüne bakmaya 
çalıştım, çalışıyorum. 70 üzerinde sergi açtım; ilk sergimin adı 
‘insan’dı. Bugüne dek, yoğun olarak insan başta olmak üzere 
Anadolu uygarlıkları, doku- form araştırmaları ile bilim kültür 
sanat insanları fotografları yaptım. Fotografça gördüğüm her 
konuda çalışma yaptım.

Yalnızca iyi fotograf yapmaya çabalıyorum. Zaman içinde 
insan kendi estetik keyiflerini inceltmeye çalışıyor. Bir şeyleri 
üst üste koyuyorsunuz sonra bunlardan bir şeyler çıkıyor ortaya. 
Onların da bir taraflarını törpülüyorsunuz, ya da bir taraflarını 
sivriltiyorsunuz. Kimi şeyleri yok sayıyorsunuz, kimi şeylerin 
var olması için altını çiziyorsunuz, ondan yana çıkıyorsunuz. 
Bütün bunlardan sonra, olabiliyorsanız ‘siz’ oluyorsunuz.

Kimse, Neruda’dan, Schiller’den, Jack London’dan, Dosto-
yevski’den, Van Gogh’dan etkilenmedim diyemez. Daha başka 
bir deyişle, biz, bizden evvel yola çıkan insanların bir toplamıyız 
ya da öyle olmalıyız. Biz zihinsel gıdalarımızı Sokrates’den de 
Şeyh Bedreddin’den de Sabahattin Ali’den de aldık. Ben de ben-
den evvel yola çıkan kimi insanlara öykündüm tabii olarak. İlk 
başta, etkilenmeden ve öykünmeden bir şey olmasını beklemek 
mümkün değil. Böyle düşünüyorum.

Fotograf da öteki sanatsal uğraşılar gibi, yalınkat bir şey 
değildir. Nasıl bir şair ya da bir romancı üretebilmek için bey-
nini yüreğini donatmak zorundaysa, yalnızca yetenek dediğimiz 
-nasıl bir şeyse- o şeyle olmaz bu iş. Tutalım ki yetenekli bir 
insansınız ama akünüzü hiç doldurmadınız, hiç donatmadınız 
koruyup kollamadınız, yazdığınız şiir bayram şekerlerindeki 
maniler gibi olur.

Fotograf bir dünyayı algılama biçimidir. Ne kadar donanımlı 
olursanız. o ölçüde kucaklayıcı işler yapabilmeniz olanaklıdır... 
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Şiir, hikaye, roman okumalısınız, sinema filmleri izlemelisiniz, 
heykel sergilerini izlemelisiniz. Dünyanın öteki tarafındaki bir 
tarafında bir sivilce çıksa, sizin derdiniz olmalı...

-Türkiye’de fotografçı olmak nasıl bir şey?
-Eloğlu Ay’a, Merihe gidiyor, lazer ile gözünüzdeki bir ra-

hatsızlığı gideriyor. İnternete girip dünyanın öteki ucundaki bir 
yerlerdeki adını bile bilmediğiniz birileriyle bilgi alışverişinde 
bulunabilirsiniz. Bütün bunlar için sadece birkaç tuşa basmanız 
yeterli. Böyle bir çağda yaşadığımız halde, kimi insanlar hala 
kimi şeyleri yeni başlayanlardan saklamaya çalışırlar. Bunu 
anlayabilmek pek mümkün değil. Söz gelişi birisi bir develop-
man formülü verecek diyelim. 1,3 gram yerine -sözde yanlışlıkla 
- 13 gram yazdırır. Uğraşıp başarmaya çalışsanız da nafile. Boşa 
emek, boşa zaman kaybı. Ben, bu gibi şeyleri mümkün olduğun-
ca saklamamaya çalışıyorum. Bildiğim her şeyi paylaşıyorum.

Eskiden kitapçılarda yabancı yayın bulamazdık. Yerli ya-
yın zaten yoktu. Olanlar da yalan yanlış şeylerdi. Sahaflardan 
kapakları yırtılmış, yırtık pırtık dergiler kitaplar bulmaya çalışır, 
onlardan gıdalanmaya çalışırdık... Bir şeyleri, kafamızı gözümü-
zü yara yara, çize boza öğreniyorduk. O dergilerden kitaplardan 
edinenlerin kimileri, nasıl olsa kimsenin buralarda yayımlanmış 
şeylerden haberi yoktur diyerek onları kopya eder, ilk kez kendi-
leri yapmışlar ve bulmuşlar gibi sergilerlerdi. Böylesi toz duman 
içinde bir ortamda bir de yarım yırtık bilgilerini de sakladıkla-
rında ve sizi yanlış bilgilendirdiklerinde hilkat garibesi şeyler 
çıkıyordu ortaya. (Fethi Naci, ne kadar futbolumuz var, o kadar 
edebiyatımız var demişti. Onun gibi bir şey galiba...) Şimdi öyle 
değil. Fotograf eğitimi veren okullarımız var. Her kentte bir ya 
da birkaç fotograf örgütümüz var. Fotograf Vakfımız var. Fo-
tograf gruplarımız var. Fotograf galerilerimiz var. Kitapçılarda 
yerli ve yabancı yayınlar var. İnternet var. Var oğlu var. İnterne-
te gir Malezya’da, Arjantin’de fotograf ne durumda anında gör, 
Amerika’daki bir sergiyi izle... Ne bileyim Singapur’daki birine 
‘onu neden öyle yaptın kardeşim’ diye dırlan. Ya da ‘aşk olsun 
sana, şu fotografına bayıldım’ de... İki tuşa bas, o kadar... Bugün 
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Ülkemizde bilgiye ve sanata erişmek o kadar zor değil, erişmek 
isteyenler için...

- Telif hakları hala bir sorun olarak devam ediyor mu?
- Öteki ülkelerde, sizin çektiğiniz bir fotograf bir yere basıl-

dığında ya da bir televizyon kanalında yayımlandığında hemen 
banka hesabınıza telifiniz yatırılıyor. Sizin haberiniz olsun ya 
da olmasın. Oğuz Atay’ın, Behçet Necatigil’in, İlhan Berk’in 
ne bileyim birçok kimsenin benim çektiğim fotografını, kızımın 
o çok bilinen kahkahayla gülen fotografını falan önüne gelen 
şakır şukur isim bile belirtmeden basıp duruyorlar. Yahu ayıptır 
bir kuru isim bari belirtin. Kültür hizmeti yaptığını sanan o koca 
koca yayınevlerini mahkemelere vermiyorsak Necatigil’lerin 
anılarına saygımızdandır. Arşivimde benden aport işler dosyası 
var. Neler neler birikmiş zaman içinde. Abdülkadir Bulut’a yap-
tığım kitap kapağından yapılmış 1 Mayıs afişi mi ararsınız, İlhan 
Berk’e yaptığım kitabın kapağından yapılmış Başak Sigorta rek-
lamı mı ararsınız... Kızımın fotografı her bayram her yılbaşı kor-
san yayınevlerince basılır durur. Orhan Veli için yaptığım grafik 
düzenlemeyi, o zaman doçent olan biri (şimdi sanırım profesör 
olmuştur ve çocuklara grafik eğitimi veriyordur) aynen fotog-
rafını çekip almış, bir gözyaşı eklemiş, kartpostal diye satıyor. 
Telefon ettim. Kardeşim, başka bir şey yapamadın mı da aynen 
kullandın diye. Yanıt: ‘Ben yorum yaptım’. Artık bıraktım ipin 
ucunu, Türkiye’de fotografın da fotografçının da  grafikçinin de 
macerası öteki sanat dallarının ve sanat adamlarının macerala-
rından pek farklı değil. Bileşik kaplar gibi. İbriğin bir tarafında 
ne kadar su varsa öteki tarafında da o kadar su var...

Ben iktisat bitirdim. Demir ticareti yapsaydım, daha çok ka-
zanıyor olacaktım. Şimdi bir bisikletim bile yok...

- Ülkemizde fotograf sanatı, öteki ülkelere göre ne durum-
da?
- Ülkemizde ister tanıtım fotografı olsun ister sanatsal eylem 

fotografı olsun çok çok iyi durumdadır. Her türlüsü yapılıyor. 
Hem de iyi yapılıyor. Pek çok ülkeden de iyiyiz. Abartmıyorum, 
bundan hiç kuşkum yok. İddiayla söylüyorum Könemann’ın 
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fotograf kitaplarında işleri basılan kişiler kıratında en az bir düzine 
fotografçı var Türkiye’de. Ama kimi nedenlerle onlardan öne 
çıkamıyoruz başka... Bir babayiğit, hadi gel sana sponsor oluyoruz 
her yıl yüz fotograflık bir sergi yap, kitabını albümünü her türlü 
masrafını üstleniyoruz desinler, hemen şu an taş gibi, on kitap ya 
da albüm çıkarabilirim...

- Ülkemizde fotografın akademik yönünü yorumlar mısınız?
- Akademik fotograf eğitimi veren pek çok okul var. Mimar Si-

nan Üniversitesi başta olmak üzere, Marmara Üniversitesi, Yıldız 
Teknik Üniversitesi ve öteki özel ve resmi üniversitede fotograf 
okutuluyor. Hemen hemen her büyük kentimizde fotograf dernek-
leri var. Buralarda, arı kovanı gibi, insanlar fotograf öğreniyorlar... 
Ne güzel, kimse Amerika’yı yeniden keşfetmeye çalışmıyor...

Fotografın yanında farklı sanat disiplinleriyle de uğraşıyorsu-
nuz. - Seramik yaptım, yapıyorum. Çocuklara masallar yazdım, 
hikayeler yazıyorum. Grafik yaptım yapıyorum. Çok uzun zaman 
pek çok kitap, plak ve CD kapağı yaptım, afişler, pankartlar, 
posterler yaptım, yapıyorum. Taştan, ahşaptan heykel çalışmaları 
yapıyorum. Ben fotografımın daha elle tutulur hale gelmesi için 
yapıyorum bunları.

Bakın, ünlü ressam Cihat Burak bir mimardı. Cihat bey resim 
yaptı, hikayeler yazdı. Dünya battı mı? Batmadı. Tam tersine, 
Ülkemiz kültürüne, resim ve edebiyat evrenine dünya güzeli işler 
bıraktı. Ressam Gauquin borsacıydı. Borsacı olarak kalsa daha 
mı iyiydi? Kimileri başka bir işle uğraşmanın esas işinize sekte 
vuracağı kanısındadırlar. Ben öyle düşünmüyorum. Elinizden 
geliyorsa ve gerçekten esas işinizi engellemiyorsa başka sanatsal 
uğraşılar, insanı zenginleştirir, çoğaltır...

Ben bir fotograf sanatçısıyım. Benim esas işim fotograf. Fotog-
raf bir düzlem sanatıdır. İyi ama ben fotograf dışında başka şeyler 
de söylemek istiyorum. Üç boyutlu bir şeyler yapmak istiyorum. 
O nedenle seramik yapıyorum, kendimi başka bir biçimde ifade 
etmek istediğimde kendimce taş yontuyorum, ahşap yontuyorum... 
Verdiğim özel fotograf derslerinin yanı sıra ahşap da çalışıyoruz 
arkadaşlarla...
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- Ahşapla ilişkinizi biraz açar mısınız?
- Her malzemenin kendine göre bir çalışma disiplini vardır. 

Her malzeme ya da her malzemenin her ayrı türü başka başka 
şeyler anlatır. Çalışma koşulları başkadır. Taş başkadır. Demir 
başka. Ahşap başka. Hiçbir şeyin keyfi hiçbir şeyde yoktur. Ahşap 
deyince tüm ağaçlar aynı değildir ki. Herkesin bildiği şeyi, laf 
açıldı diye gene söyleyeyim. Her ağacın kişiliği farklıdır. Ne çam, 
ıhlamura, ne gürgen, mahuna benzer. Kimileri kendilerini kolay 
ele verirler. Kimileri kendilerini kolay kolay ele vermezler... Her 
yeni ağaca başlamak yeni bir serüvendir. Ben, önceden krokiler, 
taslaklar falan çizerek işe başlamam. Elime ağacı alır, başlarım 
yontmaya. Ama başlamadan önce uzun uzun, evirir çevirir, bu 
ağaçtan ne yapabileceğimi ne yapamıyacağımı düşünürüm... 
Rodin, ‘elinize bir taş alırsınız, fazlalıkları atarsınız, geriye heykel 
kalır’ diyor. Bedri Rahmi Eyuboğlu’da, ‘resim boyayı renk yapma 
sanatıdır’ diyordu...

Ne güzel bir şeydir. Mesela sobada yakılmalık bir odundan bir 
kuş heykeli yontulması. Kuş ya da başka bir şey, ne bileyim ne. 
Önemli olan ne yaptığınız değildir. Ne yaptığınız kadar neyi nasıl 
yaptığınızdır...

Ahşap çalışmaktan sonsuz bir keyif duyuyorum... Elime iyi bir 
ağaç geçti mi, keyfimi o zaman görün benim... Ahşabın, başka 
malzemede olmayan başka bir sıcaklığı vardır çünkü... Sıcaktır, 
yaşar, nefes alır verir... 

2003 Sayı:17 Sayfa:20-23
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Fotograftaki  Yüzler
İsa Çelik’e

kaybolan zaman
geçen an
bir fotograf karesine 
gümüşlenir öyküsü

duvara asılan
kısacık öykü
nerede başlar 
nerede biter

bir şeyler değişiyor
gün dönmeden
hiç yaşlanmasa da
fotograftaki yüzler   
                                                        
Ali F. Bilir 
Güz Anımsamaları, E Yayınları, 2003
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Bir eski Zaman Fotografçısı  “Hazreti İsa”

Ali Işıngör

İsa Çelik, o kadar çok sevdi ki bu dünyayı, Tanrı’nın ona 
verdiği mucize ile çekik ve küçük gözleriyle gördüğü her şeyi 
ölümsüzleştirmeye çalıştı. Çaresizce…

 
Nikos Kazancakis, “Günaha Son Çağrı” kitabında Hazreti 

İsa’yı şöyle konuşturur: “Bir balta olsam keser, bir ateş olsam 
yakardım; ama ben bir kalbim ve bildiğim tek şey sevmek...” 

“Bizim İsa’nın da bildiği tek şey sevmekti... O kadar çok 
sevdi ki bu dünyayı, o çekik ve küçük gözleriyle gördüğü her 
şeyi ölümsüzleştirmeye, kendisinden ondan bir parça biriktirme-
ye çalıştı çaresizce. Gördüğü her şeyi çekmeye ve çoğaltmaya 
çalıştı umutsuzca: Kapıları, pencereleri, sokak lambalarını, 
kaybolan meslekleri ve artık yaşamayan tüm o güzel insanları...”

Ve hiçbir zaman yetişemedi yapmak istediklerine...
İsa Çelik’ten bahsediyorum. “İsa Abi “den. Anadolu’nun 

bütün sokaklarını gezmiş bir adamı arıyorsanız, aradığınız odur. 
Eski ağır kapı tokmaklarını, sardunyalı pencereleri, yüzünde 
eski öyküler gezdiren o insanları ölümsüzleştirmek için sokak 
sokak, adım adım yürüyen İsa Abi’den. 

Bir havarisi bile olmayan, kimsenin izlemediği bir peygamber 
gibi dolaştı Anadolu’yu “ünlü fotografçı” İsa Çelik... Tanrısının 
ona verdiği o garip mucizeyi kullanarak yeni bir hayat verdiği, 
ölümsüzleştirdiği insanların sayısını o dahi bilmiyor...

“Peki ne kaldı elinde İsa Abi?” diye soracak oluyorum, “Anı-
lar, Eczacıbaşı takvimleri ve albümlerden başka?”

Şaşırıyor. Sanki arkasında onu izleyen kimsenin olmadığını 
40 yıl sonra fark eden “Musa Peygamber” kadar şaşkın... Düşü-
nüyor. Bir ara unutuyor vereceği cevabı. Sonra birden hatırlıyor; 
“Benim hiç albümüm olmadı ki bugüne kadar, Ali Bey!”

Kendimi tanımasam, bir yaralı hayvan gibi bağırarak sokağa 
atacağım kendimi... Karşımdaki, tüm dünyanın önünde saygıyla 
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eğildiği, ünlü fotograf ustası İsa Çelik!
“Siz mi özellikle yapmadınız?”
“Ben çok utangaç birisiyimdir Ali Bey... Hayatımda hiç kim-

seden ne borç para ne de bir sigara hiçbir şey istemedim bugüne 
dek. ‘Hadi bir albüm yapalım’ da diyemedim. Herhalde karşı 
taraf da isteyemedi ki, bir fotograf albümüm olmadı bugüne 
dek...”

Nezaketini hiç kaybetmiyor “İsa Abi”. Ama bunu söylerken, 
bir kristal kadeh kırılganlığında çıkıyor sesi.

Zorunluluktan Okul birincisi
“Benim babam Ziraat Bankası’nda odacıydı. Orda, yani 

Gülnar’da, ortaokuldan başka bir şey yoktu. Dolayısıyla ortao-
kuldan sonra okuma şansım da... Çünkü ortam çok kısıtlı. Hiçbir 
şansın yok...

Günlerden bir gün babam geldi ve dedi ki ‘Ziraat Bankası, 
çalışanlarının çocuklarını okutacakmış. Aklını başına devşir, iyi 
dereceyle bitirirsen seni de okutabilir banka!’ O hırsla okulu 
iyi dereceyle değil, pekiyi dereceyle değil, okul birincisi olarak 
değil, Mersin birincisi olarak bitirmişim! Başka çarem yoktu 
çünkü...

Şimdi bizim oralarda yani Toroslar ‘da, ki ben tam olarak 
Taşeli Platosundan geliyorum, her yer taştır. Kafam kadar, 
yumruğum kadar taşlarla doludur toprak... Başka bir yerde olsa 
yere tohum eksen, bir süre sonra o güneşe ulaşır. Fakat bizim 
orada o taşın altından çıkmak, taşı dolanıp ışığı bulmak zorun-
dadır.

Ben de aynı o tohum gibi ışığı bulmak zorundaydım! Çaresiz 
bir şekilde “en iyi” olmak zorundaydım...”

   “Küçük İsa”, Ankara’ya, yatılı okula gönderilir. Ankara 
Koleji’nden Kurtuluş’a giderken, bir küçük dükkân vardır İsa’yı 
bir mıknatıs gibi çeken... Vitrinde her hafta 30x40 boyutlarında 
bir “fotograf” konur bu dükkânın. O yıllarda bozkır Anadolu-
su’nun başkentinde her hafta vitrindeki fotografı değiştirmek 
büyük bir olaydır!

İsa Çelik “o fotograf için” her hafta okuldan kaçtığını gülerek 
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anlatıyor; “Fotoraf ne demek, sanat fotografı ne demek haberim 
yok ama, nedense çarpıldım. Ve 12 yaşındaydım...”

Okulun top oynanan arka bahçesinden kaçarak, “yağmur 
çamur” demeden her hafta o fotografı görmeye gider “Küçük 
İsa”...

İlk Makine, İlk Sevgili
Aşk başlamıştır artık.
 İsa Çelik kitap okumaz, sinemaya gitmez ve para biriktirerek 

ilk fotograf makinasını satın alır. Üniversite çağı geldiğinde ise 
gönlünden geçen, “Akademi’ye girip, ressam olmak “tır.

“Fotografçılığın bir meslek olabileceğini dahi bilmiyordum” 
diyerek anlatıyor o günleri İsa Çelik. Ancak onu okutan Ziraat 
Bankası’na da “borcunu ödeme” zamanı gelmiştir. Banka ondan 
“iktisat okumasını” ister... Öyle de yapar. Okul bittiğinde, “Dos-
ya ve Arşiv Memuru” adayıdır ama bankanın grafik bölümünde 
afişler yapmaktadır! “Başta Sami Güner olmak üzere çok tanın-
mış fotografçılarla tanışmaya başlayınca, anlamaya başladım 
bu işin bir meslek, hem de çok ciddi bir meslek olduğunu!”

O gündür, bugündür fotografçı İsa Çelik... Yıllar sonra o dük-
kândaki fotografların da kime ait olduğunu öğrenir; “Fotograf 
çalışmaları nedeniyle Almanya’nın Köln şehrinden fahri hemşe-
rilik alan Şinasi Barutçu...”

Uludağ Teleferiğindeki İsviçre fotografı!
İsa Çelik, Türkiye’de fotografçılığın zor zanaat olduğunun 

farkında. Türkiye’de “iyi fotograf”ın para etmemesi bir yana, 
korsanlık ve hoyratlıklar onu bezdirmiş. “Sadece piyasada ça-
lınan ve kopya edilen işleriylele dolu, sekiz klasör biriktirdim” 
diyor İsa Çelik.

Türkiye standartlarının bu kadar düşük olması, yabancıların 
Türk fotografçısına olan bakışını bile etkilemiş! Yabancıların 
bile artık “Bu Türk fotografçıdır, nasıl olsa alışıktır para öden-
memesine, biz de ödemeyelim” demeye başladığını gülerek 
anlatıyor:

“Geçtiğimiz dönemde dünyanın en büyük ajanslarından SIPA 
-ki sahibini tanırsınız, Gökşin Sipahioğlu’dur- Amerika ve Av-
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rupa’yı dolaşacak devasa bir sergiyi organize etti, ‘Türk fotog-
rafçılığı’ başlıklı iddialı bir sergi. Arşivler karıştırıldı ve Tür-
kiye’deki ustaların en iyi kareleri toparlandı. Hemen herkes bir 
beklenti içindeydi, herhalde iyi bir telif verirler diye... Tek kuruş 
vermediler! Neden? Çünkü onlar bile biliyorlar artık bu ülkeyi, 
başka bir ülkenin fotografçısına yapamayacakları bir şey yapıp, 
Türk fotografçısını ucuza getirmeye çalışıyorlar! Bunu üstelik 
bir Türk’ün yaptığını düşününce daha da kötü oluyorum...”

“Uludağ’a çıkın, teleferiğin yanında İsviçre dağlarının de-
vasa fotograflarını göreceksiniz? Neden? Nedenini söyleyeyim, 
çünkü adamlar bir Türk fotografçısına para vermektense, inter-
netten bir yerden buldukları bedava fotografları kullanmışlar! 
Böyle bir şey var mı? Siz adamı dünyanın bir yerinden Uludağ’a 
turist olarak getirmeye çalışacaksın ama teleferiğin üstüne İs-
viçre resmini koyacaksın!”

Sadece bu mu? Değil elbet. Bir de ‘korsancılar’ var. Bu çok 
daha acıklı bir öykü. İsa Abi’nin anlattıkları bana kalsın, canını-
zı daha fazla sıkmayayım artık... Anıları yel üfürdü, su götürdü! 
İsa Çelik’in Tünel’deki stüdyosu, Türkiye’deki muhtemelen en 
büyük antika fotograf makinası koleksiyonlarından birini ba-
rındırıyor. Eski makinaların çokluğu ve birçoğunun bugün bile 
çalışır olması şaşırtıcı. Koleksiyonda Leica’lar, Hasselblad’lar, 
Yashica’lar hatta eski KGB casus kameralarından bile var! Ama 
benim için asıl muhteşem parça, eski Arap denizcilerinin ustur-
laplarını anımsatan pozometreler.

Sadece bunlar mı? Taş plaklar, ünlü fotograf ustalarının im-
zalı fotografları, sokak tabelaları, arkasında ünlü Türk şairlerinin 
imzası bulunan boş rakı şişeleri... Osmanlıca tabelalardan bir ta-
nesi, Cahit Arf’ın evinin istimlakinden bir iki gün önce evinden 
sökülmüş! Üzerinde Fransızca ve eski alfabe ile “İstanbul Sular 
İdaresi” yazıyor.

Arkası imzalı şişelerden bir tanesini elime alıp okumaya 
çalışıyorum: “23 Nisan 1978, bu şişeyi de güzel içtik! İmzalar: 
Fikret Otyam, Ara Güler, Aziz Nesin...”

İsimlerin gerisi okunmuyor... Bunun gibi diğer 10-15 şişeyi 
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süsleyen imzalar da silinmiş geçen haftaki su baskınında! Evet, 
su baskını, çünkü İsa Abi’nin üçüncü kattaki stüdyosunu, yuka-
rı katta patlayan bir boru harabeye çevirmiş! Ben röportaj için 
büroya geldiğimde, yan odada “çöpe atılacaklar” bir kenara top-
lanıyordu... Maddi değerini bilemem ama manevi değeri ölçüle-
meyecek, fotograf, belge, kitap, hatıra, çöpe gidiyordu!

Fotografların Anlattığı Öyküler
İsa Abi’nin tüm fotograflarının ayrı bir öyküsü var. Her biri 

bambaşka bir dünyayı anlatır. Bazı fotografların ise öyküsü çok 
ayrı.

Taksim’deki o ünlü 1 Mayıs Yürüyüşünde çekilen karede I 
olduğu gibi... Meydandaki tüm gazetecilerin yürüyen insanları 
çektiği anda, İsa Çelik’in gözü “insana dair” bir başka kareyi 
yakalar. Şehre yeni gelen köylüler, “işçi köylü bayramının” şaş-
kınlığını yaşamaktadırlar... 

“Hazreti İsa”nın en az her peygamberin olduğu kadar deli 
olduğunu söylemiş miydim size? Soğuk ve karlı bir şubat gecesi, 
Ankara-İstanbul otobüslerinin mola verdiği Varan Bolu Dağı 
Tesisleri’nde çekilir bu lambanın 2 fotografı. İsa Çelik, sabah 
otobüsle Ankara’dan İstanbul’a giderken konaklama tesisinde 
gördüğü sokak lambasını akşamüstü ışığında hayal etmiş, İstan-
bul la döndüğünde dayanamayıp otobüsün bagajından üç ayakl 
indirip kurmaya başlar! Otobüs, “İsa Peygamber”i bekleyemedi-
ğinden gider, İsa Çelik bir sonraki İstanbul otobüsünü bekler bu 
kare yüzünden...

Üçüncü kare ise Atatürk’ün eşi Latife Hanım’ın Karşıya-
ka’daki evinin penceresine alt İçerdekiler artık yok olmuş bu 
virane evin küçük kiracılarıdır. O ev yok artık, Latife Hanım da 
peki ya çocuklar? İsa Çelik, Latife Hanım’ı tanıyamamış olmak-
tan üzgün. Latife Hanım’ın o bir ömür boyu süren sessizliğini, 
“Ben bu sessizliğe Greta Garbolluk diyorum” sözleri ile anlatı-
yor... 

Haliç’teki Camialtı Tersanesi’nde işçiler artık paydosa hazır-
lanmakta. Ereğli Demir-Çelik’teki işçi ise çeliğe su vermeye...
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Kaybolan Meslekler
Bazı kareler vardır, çekerken belki de bunu bir daha çekeme-

yeceğinizi düşündüğünüz... İsa Çelik’in Anadolu’nun dört bir 
yanını dolaşarak çektiği “Kaybolan Meslekler” serisinin kareleri 
gibi.

Hasırcılar, kaşıkçılar, tüfekçiler,  kelleciler... Artık eskide 
kalan bir dünyanın parçaları oldular. İsa Çelik için hepsinin 
hüzünlü bir öyküsü var. “Tam bir Fellini filmi gibiydi!” diyor İsa 
Abi, kaşıkçılar için. Kaşıkçıları çekmek için önce Konya’ya git-
miş İsa Çelik. Konya’ya vardığında kaşıkların orada yapılmayıp, 
sadece boyandığını öğrenmiş. Kısa bir araştırmanın ardından bir 
boyama atölyesi adresi bulmuş neyse, maceralı bir yolculuktan 
sonra bir tahta kapıyı açmış ki, bir de ne görsün! Ben diyeyim 
100 metre boyunda, siz deyin ki 150 metre genişliğinde bir 
arsa... Arsanın üzerinde de güneşe serilmiş binlerce tahta kaşık!

Sohbet geliştikçe İsa Abi’den fotografçılığın hilelerini de 
öğreniyorum. Tüfekçilerde olduğu gibi “görüntülenmekten” hoş-
lanmayan meslek erbabı ile yarenlik fotograf makinesini öylece 
asanın üzerine kormuş İsa Abi... Arada bir çantadan bir objektifi 
çıkartıp onu siler, sonra da yerine, çantasına kaldırırmış. Hiç 
fotograf çekmezmiş, ta ki sokaktan bir horoz ya da inek geçince-
ye kadar... Alırmış eline kamerayı, çekermiş horozu! On dakika 
sonra yoldan bir topal kedi mi geçti? “Ne enteresan kedi!” deyip 
onu çekermiş. Normalde fotograf çektirmek için bin bir naz 
yapacak olan ustalar alınmaya başlarmış: “Eee, horozu çektin, 
kediyi çektin... Bizi adam yerine koymaz mısın, be birader!”

Semerci “Ali Osman Amca” da bunlardan biri. İsa Çelik, son 
semerci ustası Ali Osman Amca’yı Beykoz’da bulmuş. Fotog-
rafları çekerken bu son semerci ustasının, “şeytan dürter” İsa 
Çelik’i; “Ali Osman Amca, nerden buluyorsun müşteriyi İstan-
bul’da?”

Ali Osman Amca şöyle bir süzer İsa Çelik’i; “Delinin sordu-
ğuna bak, İstanbul’da eşşek mi ararsın?” 

Uçurumun Kenarında
Madem Kazancakis ile açtık yazımızı, yine onunla bitirelim. 
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Yunan yazar Kazancakis’in kilise tarafından aforoz edilen İsa’sı 
bir umutsuzluk anında “insan uçurumun kenarına varmadan 
kanatlanmaz” der...

“İsa Abi” neredeyse uçurumun kenarından, Toros’un fakir 
bir Yörük ailesinden çıkarak kanatlanmış... O her şeyi; sadece 
insanları değil, kapıları, pencereleri, kedileri, İstanbul’u sevmeyi 
öğreten kişi...

   İyi ki varsın “Hazreti İsa”!
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60 Ünlü Fotografçı Bu Kez Objektif Önünde.

Karelerini bildiğiniz ama objektifin arkasında kaldıkları için 
yüzlerini nadiren tanıdığımız Türk fotografının 60 usta ismi, bu 
kez en sevdikleri mekânlarda, fotografçı Ömer Serkan Bakır’ın 
objektifine poz vermişler. Projede fotografları çekilen ustalardan 
bazıları şöyle: Ara Güler, Prof. Sabit Kalfagil, İbrahim Zaman, 
Halim Kulaksız, Coşkun Aral, Prof. Güler Ertan, İzzet Keribar, 
İsa Çelik ve Merih Akoğul.

11-17 Ekim tarihleri arasında, Beyoğlu’ndaki Fotografevi 
Sanat Galerisi’nde sergilenecek bu ilginç çalışmayla ilgili Ömer 
Serkan Bakır’a bir iki soru sorduk.

Fotografçıları fotograflarken, sizi en çok zorlayan ne oldu?
“Türkiye’de Fotografçı Olmak”, şimdiye kadar fotografçılara 

yönelik yapılan en geniş kapsamlı çalışma. Kimi fotografçılarla 
bir hafta dolaştım, kimisiyle bir gün ya da  birkaç saat. Bazen 
3-4 sefer tekrarlandı çekimler! İnanın çekimlerin bu kadar zor 
olacağını düşünmemiştim... Yıllarca fotograf makinelerinin 
arkasında kalmış ustaların bu kez objektife bakıp doğal davran-
malarını istiyorsunuz ama çekim esnasında omuzlarını kasanlar, 
dişlerini gıcırdatıp çenesini yamultanlar, objektife bakamayanlar 
çok oldu!

Projeniz içerisinde İsa Çelik’i nasıl  fotografladınız?
İsa Çelik’i Tünel’deki atölyesinde fotografladım. Diğer 

fotografçıların aksine objektif karşısında çok rahat davrandı. 
Hatta çalıştığım objektifin zoom aralığını sordu ve ona göre 
poz verebileceğini belirtti. Sadece fotografçı yönünü tanıdığım 
İsa Çelik’in müthiş bir taş plak koleksiyonu olduğunu o zaman 
öğrendim. Eski fotograf makinelerine sanki bir çocuğunu okşar 
gibi yaklaştığını gördüm. Keyifli  bir sohbet ortamında farklı 
birçok pozunu çektiğim İsa Çelik, en rahat  çalıştığım sanatçılar-
dan  biriydi.

M5 Srateji Ve Haber –Politika Dergisi
Ekim 2003-10 sayı:123
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Akşama Misafir Oldum  
“İsa Çelik’in bir fotografına şiir.”

Keder, yüreğimin misafiri akşamsa İstanbul’un bu akşam
Mesela bu akşam lodosla el ele tutuşup 
gençliğinin penceresine hüznünü asmış 
bir genç kızın ruhuna misafir olsun isterdim ruhum 
mesela, kara karanlığın ara sokaklarında 
dolaşsın isterdim “aslolan seni sevmektir” sevgilim 
ama ah, benim bedenime ağır gelen 
İstanbul’un tenine hafif değen keder
Bu akşam kederime misafir olmak isterdim
Bir rüyanın içine düştüm ben 
İstanbul, kalbinin nişanesi 
bir martının kanadına düştü 
martının kanadı gümüş bir dalganın 
rüyasına düştü mesela
Yalnızlık, bu rüyanın dışına düştü gecikmiş gençliğim ise 
içinde kaldı 
Böyle bir rüyanın misafiri olmak isterdim
Kader, kalbimin misafiri mesela kederse İstanbul’un bu akşam
İstanbul’a misafir olmak isterdim
Sevgilim, gözlerini sisine gömdüm İstanbul’un dudağının 
dudağımdaki izini bu akşam 
çığlığı karanlığa karışmış martıların çığlığına gömdüm 
sevgilim seni ben hasretle sevmenin kederini 
bu akşam ışığını İstanbul’dan alan 
denizin aydınlık sûretine gömdüm
Sevdamızın kirpiğini de ilk kez bu akşam öptüm
Sevgilim, karasevdana misafir olmak isterdim karasevdası ile 
misafirim oldu İstanbul bu akşam

Refik Durbaş                                
İstanbul Dergisi Ocak 2003 Sayı: 44 / Tarih Vakfı
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Bir Fotograf Yapmak

Ataol Behramoğlu

Mayakovski’nin şiir üzerine ünlü yazısı “Şiir Nasıl Yapılır?” 
başlığını taşır. Gerçekten de burada kullanılan sözcük Rus-
ça “dyelat” (yapmak) fiilidir. Şiir için bu anlamda genellikle 
kullanılan sözcük “yazmak” (ve bazen de “söylemek”) tir. Bunu 
büyük Rus-Sovyet şairinin bildiği de kuşkusuz. Fakat Mayako-
vski “yapmak” sözcüğüyle, şiirin de maddi bir şey gibi bir emek 
ürünü olduğunu vurgulamış oluyor. Ve bir anlamda da nasıl 
yapılacağı öğrenilebilen ve böylece de belki herkes tarafından 
yapılabilecek bir şey olduğunu... Bu yaklaşım, ya da bu yaklaşı-
mın böyle yorumlanması ne ölçüde doğrudur? Büsbütün doğru 
olsa, edebiyat ortamında Mayakovski’lerden geçilmezdi. Öyle 
olmadığını biliyoruz... Büyük şairin, bu sözcüğü, şiirin “gaipten 
gelen bir ses”, salt bir esin işi değil, çalışarak oluşturulan bir 
emek ürünü olduğunu vurgulamak için kullandığını kabul etmek 
daha doğru olur.

***
Türkçede “yapmak” fiilinin resim için kullanılması çok 

ilginç... İngilizce, Fransızca vb. dillerde tek sözcükle karşılanan 
bu sanatsal etkinliği, dilimizde, “resim” sözcüğüne “yapmak” 
fiilini ekleyerek adlandırıyoruz. Ve büyük olasılıkla da Mayako-
vski’nin onu şiir için kullandığında yüklediği anlamı yüklemek-
sizin... (Son zamanlarda, “müzik yapmak”, “sinema yapmak” vb. 
deniyor belki. Fakat bu kullanımlarında da “yapmak” sözcüğü, 
Mayakovski’nin ona yüklediği anlamın tümüyle dışındadır. Söz 
gelimi “duş almak”taki “almak” ne ise, buradaki “yapmak” da 
odur... “Edebiyat yapmak” ise bambaşka bir konu. Onu hiç yap-
mamak en iyisi...)

*** 
Bu uzunca girişten sonra yazımın başlığına dönebilirim... 

“Bir fotograf yapmak” ... Neden “çekmek” değil de “yapmak” 
Sorunun yanıtı, fotograf sanatçımız sevgili İsa Çelik’in, “yaşa-
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mımıza değer katan PORTRELER” adlı derginin son sayısında, 
kendisiyle yapılan röportajda söylediklerinde. Bütünüyle çok il-
ginç bu söyleşide, fotograf için, “çekmek” ve “yapmak” fiillerini 
birlikte kullanıyor İsa ve ikinciyi daha bir vurgulayarak... Söy-
leşiyi yapan (ve belli ki cin gibi gazeteci!) Elvan Arpacık, fark 
etmekte gecikmiyor bunu: “Siz hep fotograf yapmak sözcüklerini 
kullanıyorsunuz?” İsa Çelik’in bu soruya yanıtında fotograf 
sanatı için “yapmak” sözcüğünden ne anladığını açıklarken söy-
ledikleri, tam tamına, Mayakovski’nin şiir için düşündüğünün 
tıpkısıdır: “Evet. Çünkü fotograf çekilmez bana göre... fotograf 
yapılır. İstediğinizi elde etmek için ortaya bir çaba, bir çalışma 
koyarsınız. Yani, bir heykeltıraş heykelini ortaya çıkarmak için 
taşı yontarsa bir fotografçı da istediği sonucu elde etmek için 
önce fotografı kafasında kurgular ve o kurguya en uygun olanı 
yapmaya çalışır.”

***
Yukarıdaki sözler, yaptığı iş üzerinde derinliğine düşünmüş 

ve onu başarmış ve böylece de “büyük” nitelemesini hak etmiş 
bir sanatçının sözleri olabilir ancak... İsa Çelik kendi yaratıcılık 
alanının gerçek anlamıyla böyle bir sanatçısıdır. Kendine çok 
yakışan büyük alçak gönüllülüğüyle, o gerçekten büyük bir fo-
tograf sanatçısıdır. “Yaratıcılık” sözcüğünü bilinçle ve özellikle 
kullanıyorum. Çünkü sadece gerçek yaratıcılar, büyük sanat-
çılar, sanat için “yapmak” sözcüğünü, şiirde Mayakovski’nin, 
fotograf sanatında (elinde kamerası, yüzünde eksilmeyen ince 
bir tebessüm, adına çok yaraşan bir aziz gibi kırk yıldır aramız-
da dolaşıp duran) İsa Çelik’in vurguladıkları anlamda kullanma 
hakkına sahiptirler...

Cumhuriyet Gazetesi 30 Nisan 2005                                                                                              
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 İsa Çelik Söyleşisi  

Nursel  Duruel

N. D. - Bugünkü konuğumuz ülkemizde fotograf sanatının 
ustalarından İsa Çelik. İsa Çelik güzel bir sürpriz yaptı ve bir 
öykü kitabı yayınladı. Şimdi kendisiyle İskele Yayıncılık’tan 
çıkan ‘Dur Gitme’ başlıklı bu kitap üzerine konuşacağız. İsa 
Çelik merhaba.

İ.Ç. – Merhaba.
N.D. - Tabii ki sizi fotograf sanatı ile ilgilenen herkes Tür-

kiye’de çok iyi tanıyor. Ama yine de dinleyicilerimiz için biraz 
kendinizden söz etmenizi rica edeceğim.

İ.Ç. – Tabii. 1944’te Mersin, Gülnar’da doğdum. İktisat 
okudum. 1958 yılında fotografa başladım. O günden bugüne 
yetmişin üstünde doksana yakın fotograf sergisi açtım. Daha çok 
insan konularını işliyorum.

N.D. – Ne demek insan konuları? Biraz açmamız gerekir 
sanırım.

İ.Ç. – İşinin başında, tarlada, kentte insan manzaraları özel-
likle fotografları yapıyorum. Yani ekmeğini kazanırkenki insanı 
özellikle yeğliyorum. Bu arada pek çok kitap kapağı yaptım. 
Afişler, pankartlar, broşürler yaptım. Tiyatro oyunlarına dekor-
lar yaptım. Çocuklara masallar yazdım, yayınlandı pek çok ma-
salım var. Sonra seramik, heykel çalışmaları yaptım, yapıyorum. 
Ahşap heykeller yapıyorum, yaptım. Çizgi filmler ile uğraştım 
bir süre. Çocuk kitabı illüstrasyonları yaptım. İnsanının yaptım 
yaptım demesi kötü ama sorunca söyledim.

N.D. – Ama yapmışsınız hepsini, yaptığınızı biliyoruz.
İ.Ç. – Sağ olun. Bunun yanında uluslararası fotograf örgütü 

FIAP’ın Artist of Fiap ünvanım var. Pek çok vakfın danışma 
kurulu üyesiyim. Ulusal ve uluslararası pek çok film yarışmasın-
da jüri üyeliği yaptım. Sonra pek çok fotograf örgütünün onur 
üyesiyim. Yayınlanmış beş-altı kitabım var.

N.D. – Masallar dediniz.
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İ.Ç. - Masallar, hayır kitap olarak çıkmamıştı. Onlar dergiler-
de çıktı.

N.D. – Evet.
İ.Ç. – Fotograf ağırlıklı kitaplarım var.
N.D. – Fotograf sanatı ile ilgili.
İ.Ç. – Son kitabım Dur Gitme.
N.D. – Şimdi son kitabım Dur Gitme dediniz ama böyle 

fotograf sanatına bağladınız. Belki bir yanı ile bağlanıyor ama 
bir edebiyat yapıtı, bir öykü kitabı. Bütün bu sanat serüveni 
içerisinde Dur Gitme nasıl ortaya çıktı. Dur Gitme’nin kendi 
serüveni nasıl bir serüvendir. Yani sizin yazma eyleminiz ne 
zaman, nasıl başladı, nasıl gelişti. Elbette bir sanatçı bütün 
sanatlar ile ilgilenebilir ama doğrudan yazmak, bu bambaşka 
bir şey değil mi?

İ.Ç. – Brezilya’lı bir yazar var bilirsiniz Jorge Amado. ‘İnsa-
nın anayurdu çocukluğudur’, der.

N.D. – Evet.
İ.Ç. – Ben kendimi bildim bile hep yazının içindeyim aslında. 

İlkokul öğretmenim yerde bir kâğıt parçası bulsanız, çamurlar 
içinde bir kâğıt parçası bulsanız okuyun, atacaksanız öyle atın 
derdi. Eski zamanlardan beri hep okurum, bütün herkes gibi. Ve 
sürekli yazdım ama bunlar yeni.

N.D. – Evet.
İ.Ç. – Öteki yazdıklarımı sonraya bırakıyorum.
N.D. – Yani daha yayınlanacak anlamında mı söylüyorsu-

nuz?
İ.Ç. – Üç, dört ve beşinci kitaplar hazır ama onları sonraya 

bırakıyorum.
N.D. – Onları tekrar konuşuruz programımızın sonuna doğ-

ru. Şimdi biz Dur Gitme’yi konuşalım.
İ.Ç. – Tabii
N.D. – Bu kitapta on öykü var.
İ.Ç. – Evet.
N.D. – On tane çok etkileyici ve kitabın arka kapağında 

da belirtildiği gibi Anadolu’dan manzaralar. Ben demin ilk 
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soruyu sorarken, bu kitabın serüveni nasıl bir serüvendir diye 
sorarken aynı zamanda şunu da kastetmiştim; bu kitabın mal-
zemesi nasıl ortaya çıktı? Bu manzaralar, bu insan manzarala-
rı nasıl birikti sizde, nasıl ortaya çıktı, nasıl öyküye dönüştü?

İ.Ç. – Ben bu öyküleri yazdığım çevrede yani Gülnar’da 12 
yaşıma kadar yaşadım. Daha sonra okullarda okumak üzere 
yürüdüm, gittim. Bütün aslında bu öykülerin ana malzemesi o 
zamanki birikimler.

N.D. – Yani çocukluk birikimleri.
İ.Ç. – Tabii. Çocukluk birikimleri. Ama sürekli dolaşıyorum.
N.D. – Tabii. Herhalde Türkiye’yi değil, dünyayı dolaşıyor-

sunuz.
İ.Ç. – Yani işte biraz dolaşıyorum.
N.D. – Evet.
İ.Ç. – Ben her şeyin altını kurcalarım. Her şeyi kendime dert 

edinirim. Özellikle insan konularını kendime dert edinirim. Hep 
bakmaya çalışırım. Malatya insanı ile mesela İzmir insanı aynı 
biçimde çömelmez. Lapseki’li bir adamla Gülnar’lı bir adam 
aynı biçimde çömelmez. Birine bir şey söylediğiniz zaman aynı 
biçimde yanıt vermez size. Çok yakın yanıtlar verebilir ama 
farklıdır.

N.D. – İçerik olarak yakın yanıtlar olabilir ama davranış 
olarak farklıdır.

İ.Ç. – Tabii, tabii ki. Bütün bunları gözlemlerim aslında. 
Böyle, böyle çıktı.

N.D. – Evet. Yani bakarak. Yine bir görsel yanı var. Zaten 
öykülerde de o görsel yanı görüyoruz. Sizin çok dikkatli, ince 
gözlemleriniz sonucunda yazılmış öyküler bunlar, öylece birik-
miş. Ama bir yığın insan var bu öykülerde, insan maceraları 
var. Özellikle aşk ve ölüm ana temalar.

İ.Ç. – Evet.
N.D. – Bu temalar çevresinde dönen öyküler. Tabii aşk ve 

ölüm ana temalar ama onların çevresinde bambaşka temalar 
da var.

İ.Ç. – Tabii. Şimdi aşk da ölüm de hayatımızın çok önemli, 
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çok temel şeyleri. Her şeyde aşk var ama doğduğumuz andan iti-
baren ölüme doğru gidiyoruz. Her şey doğar sonra ölür. Aslında 
aşkı da ölümü de bir metafor olarak aldığımı söylemeliyim. Şey 
gibi, insan gülerken çok güzeldir, kendini ele verir. Ağlarken 
kendini ele verir. Bunlar benim çok ilgimi çeker. Aşk da ölüm 
de birbirini tamamlayan şeylermiş gibi geliyor bana.

N.D. – Demin çömelmiş, çömelen insan orada farklı çöme-
lir, burada farklı çömelir dediniz. Bu aynı zamanda bir davra-
nış bilimci olarak mı bakıyorsunuz acaba insan davranışları-
na?

İ.Ç. – E, çaresiz öyle bakmak zorundayım. Çünkü benim işim 
yani özellikle fotograf tanımakla başlar. Tanımadan hiçbir şey 
yapmak mümkün değil. Dünyadan her şeyin başının tanışmak 
olduğunu düşünüyorum. Bir şeyi tanımazsanız olmaz. Bir ayağı 
topal kalır. Tanırsam güzel bir şey yapabilirim. Tanımadan asla 
olmaz.

N.D. – Evet, tanımak dediğiniz zaman tabii biraz önce 
söylediğiniz başka bir şeyle birleşiyor. “Her şeyin altını kur-
calarım.” diyorsunuz. Tanımak aynı zamanda altını tamamen 
kurcalamak.

İ.Ç. – Tabii.
N.D. – İsa Çelik, bu öykülerde yerel sözcükler kullanmış-

sınız. Yerel deyişler kullanmışsınız. Bol miktarda kullanmış-
sınız. Zaten her öykünün arkasında da bir sözlük, o öyküde 
geçen sözcüklere ilişkin bir liste veriyorsunuz. Açıklamalar 
yapıyorsunuz. Hatta bazı yerel sözcükler öykülerin başlığı bile 
olmuş. Örneğin Şıpdüşen öyküsünde olduğu gibi. Örneğin 
Töstü öyküsünde olduğu gibi. Bu sözcükleri yeniden kullanı-
ma getirmek miydi amacınız, neydi? Onu söyler misiniz, neden 
bu kadar çok yerel sözcük kullandınız. Herhalde bunun bir 
açıklaması var.

İ.Ç. – Tabii. Aslında ben bu kadar çok yerel sözcük kul-
lanmadım. Bana göre yeteri kadar kullandım. Çünkü o öykü o 
kadar bir şey istiyordu. Derdim yerel sözcüklere iş sahası açmak 
değil aslında. Sözgelimi bir kadın bir kadına ‘neyapıpbatırsın’ 
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dediği zaman o size şunu söyleyecektir, bizim oralarda yaşayan 
bir kadın; ekmeği atarkana bi ses duydum ondan teleyip batırım, 
der.

N.D. – Yani?
İ.Ç. – Yani. Ne yapıyorsun, der. O da ona ekmek atarken yani 

ekmek yaparken bir ses duydum işte ondan bakıp duruyorum, 
der. Şimdi aklıma geliveren bir şey.

N.D. – Evet.
İ.Ç. – Ben bu insanı İstanbul Türkçesi ile konuşturamam. Bu 

çünkü oranın söyleyişi. Bu söylediğim sözcükler olduğu gibi 
Anadolu Türkçesi’nde var. Hepsi var. Yani açın herhangi bir 
tarama sözlüğünü ya da derleme sözlüğünü hepsini bulabilirsiniz 
diye düşünüyorum.

N.D. – Evet. Ve siz kahramanlarınızın konuşmasına sadık 
kalmak istediniz öyle mi?

İ.Ç. – Evet.
N.D. – Konuşma biçimlerine sadık kalmak istediniz ama 

zaten genel okur kitlesini de düşünerek bu sözcüklerin açıkla-
masını da yapıyorsunuz. Yani öykü okurken bir zorlukla kar-
şılaşmıyoruz bu nedenle. Zaten öykünün gidişinden ne dendiği 
anlaşılıyor ama Şıpdüşen gibi bir sözcüğü anlamayabiliriz. 
Onun da açıklaması var.

İ.Ç. – Evet.
N.D. – Ne demek Şıpdüşen? Dinleyicilerimiz de bu arada 

duymuş olsunlar.
İ.Ç. – Şıpdüşen şimdilerde kullanılan kapı mandalı aslında. 

Başparmağınızla basarsınız. Bastığınız zaman kolu kalkar ve 
kapı açılır. Metalden yapılır. Özellikle demirden yapılır. Böyle 
bir kapı mandalıdır.

N.D. - Evet. 
İ.Ç. – Onu da aslında bir metafor olarak kullandığımı söyle-

meliyim. Çünkü bende hep kapıların kapanıvermesi, hep kapıla-
rın ardından kalıvereceğim endişesi vardır, çocukluğumdan beri. 
Aslında o.

N.D. – Evet. Zaten ben şöyle de düşündüm doğrusu kitabı-
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nızı okuduğum zaman. Şıpdüşen kitabın ilk öyküsü. Kitabın 
ilk öyküsü olması da böyle bir anlam taşıyor bence. Kapının 
açılması gibi. Yani bütün bu bizim daha sonra okuyacağımız 
öykülerin kapısı Şıpdüşen, değil mi?

İ.Ç. – Evet.
N.D. – O açılıyor, mandal açılıyor ve biz o dünyaya, sizin 

dünyanıza girmiş oluyoruz. Arkasından Kınalı Keklik başlıklı 
öykü geliyor. Arkasından Güllü Gelin geliyor. Diğerlerini de 
sayalım. Dur Gitme, Töstü, Yavşak, Güzel Gözlü Güzel Söz-
lü Canne Hanım, Muhayyer Karı, Sarı Sıçan, Satı Satı Yeter 
başlıklı öyküler.

İ.Ç. – Evet.
N.D. – Bu öykülerin hepsinde kırsal kesim insanları ile 

karşılaşıyoruz.
İ.Ç. – Evet.
N.D. – İlk öykü hariç diyebiliriz. Daha çok kırsal kesimden 

insanlar var ve siz Çukurova yöresinin büyük geleneğinden, 
edebiyat geleneğinden işte Yaşar Kemal’in, Orhan Kemal’in 
çizgisinden gelen bir öykü yazıyorsunuz gibi geldi bana. Ne 
diyeceksiniz bu konuda.

İ.Ç. – Evet. Önce birinci öyküde, Şıpdüşen’de büyük kentte 
yani İstanbul’da yaşayan birisini anlattım. Ama o köyüne götü-
rüyor öyküde sizi.

N.D. – Evet. Çünkü geriye dönüyor ve çocukluğundaki 
şeyleri anlatıyor, evet.

İ.Ç. – Onu özellikle yeğledim. Birinci öykü öyle. Ondan 
sonra hep oralara götürmek için birinci öyküyü yeğledim. İkinci 
sorunuz aslında Çukurova toprağı çok verimli bir topraktır. Top-
rağın kendisi olarak söylemiyorum.

N.D. – Evet, sanatçı yetiştirmiş bir yöre olarak.
İ.Ç. – Dil olarak, sanat olarak söylüyorum. Bakın bizim 

Mersin’de, Çukurova’da, Taşeli Platosu’nda, Osman Şahin’lerin 
orada, yani Aslanköy’de, bizim Gülnar’da yörükler hep göçer-
ler. Dilleri henüz daha bozulmamış. Coca Cola kültürü girmemiş 
hâlâ onlara. Ondan dolayı çok verimlidir onların dilleri.
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N.D. – Evet, onun için de sizin öykülerinizi besliyor o an-
lamda.
İ.Ç. – Tabii ki.
N.D. – Şeyi söylemiştim. Yani bunlar çok dramatik hatta 

bazıları çok trajik finalleri olan öyküler. Ve genellikle aşka, 
ölüme dair öyküler. Örneğin; Güllü Gelin bir yılan hikâyesi. 
Bir yılandan yola çıkılarak anlatılan bir öykü. Biraz o öyküden 
söz eder misiniz? İşte Tekelci Mustafa diye birisiyle yolculuk 
yapan bir adam var. Tekelci Mustafa o yolculuk yapan adama 
anlatıyor ki o yolculuk yapan adam muhtemelen İsa Çelik. 
Olmasa da olabilir ama biz İsa Çelik olarak da düşünebiliriz.

İ.Ç. – Tabii.
N.D. – Çünkü İsa Çelik Anadolu’da durmadan dolaşıyor.
İ.Ç. – Tabii. Şimdi aslında o hikâyedeki, o öyküdeki ka-

dın benim çocukluğumda gördüğüm bir kadın. Ha bire dolaşır 
dururdu. Durmadan dolaşırdı. Yaz, kış, kar, yağmur, çamur 
durmadan dolaşırdı. Gülnar’da o zamanlar biz evden eve, kar 
yağdığı zamanlarda tüneller kazarak giderdik kardan. Ama bu 
kadın durmadan dolaşırdı. Niye dolaşırdı hiç bilmiyorum. Motif, 
bu motif.

N.D. – Meğer o sizde yer etmiş ve o motif üzerine bir öykü 
kuruyorsunuz.

İ.Ç. – Evet.
N.D. – Bu öyküde evlendiği gece, çok severek, isteyerek 

evlendiği birisi ona evlendiği gece ihanet ediyor ve kadın aklını 
kaçırıyor bir anlamda. Böyle çok trajik bir öykü bu.

İ.Ç. – Evet, evet.
N.D. – Dur Gitme yine bir aşk öyküsü ama burada müthiş 

bir fedakârlık var. Yine sizin Mersin-Erdemli yolu üzerinde 
seyreden bir otobüs ile başlıyor.

İ.Ç. – Gülnar’a gelmek üzere olan Austin marka bir otobüs.
N.D. – Evet.
İ.Ç. – Şimdi, genel olarak öykülerimde söylemek istediğim 

bir şey var benim. Ben kuşun şeklini şemalini anlatmak iste-
miyorum. Ben kuşun kanat şakırtılarını duyurmak istiyorum. 
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Benim derdim kuşun gagası şöyledir, tüyleri böyledir değil. O 
kanat şakırtılarını duyurmak istiyorum. Yağmurun sesini duyur-
mak istiyorum, derdim bu. Sonra bir teatral bir hava istemiyo-
rum. Sinemasal bir hava, bir atmosfer istiyorum ben öykülerim-
de. Okuduktan sonra bitti deyip kitabı kapatmak değil. Sonra 
mayalanmasını istiyorum. Sürekli mayalanmasını istiyorum. Siz 
kitabı bitirdikten sonra aklınızda, beyninizde o öykü ile dolaş-
manızı istiyorum.

N.D. – O insanlarla, o insanların öyküleri ile…
İ.Ç. – Evet, o insanlarla, o insanların öyküleriyle, onların 

serüvenleriyle dolaşmanızı istiyorum. Mayalanmasını istiyorum 
şeyin. Orada kalmasını istemiyorum.

N.D. – Evet. Ona göre seçiyorsunuz, ona göre kuruyorsu-
nuz.

İ.Ç. – Tabii.
N.D. – Ve bütün öyküler diyebiliriz. Diyaloglarla yazılmış.
İ.Ç. – Evet.
N.D. – Çok da kolay okunuyor bu yüzden. Çok da rahat 

okunuyor. Diyaloglar halinde akıyor.
İ.Ç. – Şimdi diyalogların akıcılığı benim için çok önemli. 

Çünkü konuşma diliyle yazmaya özellikle diyalogları konuşma 
diliyle yazmaya çabalıyorum. Onu da şöyle halletmeye çabalıyo-
rum. Yanımda küçük bir teybim var, çantamda. Yolda, sokakta 
giderken gelirken o diyalogları yolda sokakta kendi kendime 
söylüyorum. Teybe okuyorum.

N.D. – Teybe okuyorsunuz, evet.
İ.Ç. – Sonra yazıya dökerken tekrar gözden geçiriyorum. O 

akışkanlığını öyle sağlamaya çalışıyorum.
N.D. – Evet, yani kalemle değil önce sözel olarak yapıyorsu-

nuz.
İ.Ç. – Evet. Kendi kendime konuşuyor yolda. Sürekli konuşu-

yorum. Konuştuktan sonra teybe basıyorum ve öyle bir yöntem 
düşündüm, öyle yapıyorum.

N.D. – Güzel bir yöntem.
İ.Ç. – Bilmiyorum, ben öyle yapıyorum.
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N.D. – Başkalarına da önerir misiniz?
İ.Ç. – Ama yolda deli diyebilirler.
Gülüşmeler…
N.D. – Peki, İsa Çelik siz başta da söyledik. Söylemeye de 

gerek yok aslında herkes biliyor. Bir fotograf sanatçısısınız. 
Bu iki sanat alanı – edebiyat ve fotograf – birbiriyle sizde nasıl 
bir iletişim içinde? Sorumun birinci yarısı bu. İkinci yarısı da 
şöyle. Şunu yanıtlamanızı isterim. Sanatlar arasında ilişkinin 
geçmiş yıllara göre – geçmiş derken epey bir eskiyi kastediyo-
rum – artık eskiden çok canlı olduğu, sanatlar arası ilişkinin 
yoğun olduğu ama giderek bu ilişkinin koptuğu söylenir. Bu 
konuda ne düşünüyorsunuz?

İ.Ç. – Fotograf da yazı sanatları da aslında ne yapıyorsanız 
aslında onu iyi gözlemlemekle olur. Sözgelimi, ben seramik 
yaparken elime aldığım çamuru, çamurun tansiyonunu iyi bilme-
liyim. Ya da bir ahşap heykel yapıyorsam o ahşabın tansiyonunu 
bilmeliyim.

N.D. – Tansiyondan kastınız?
İ.Ç. – Yani onun kişiliğini. Her malzemenin, her şeyin bir 

kişiliği var.
N.D. – Size karşı direncini ya da teslim oluşunu…
İ.Ç. – Tabii. Kolay mı teslim oluyor, zor mu ele veriyor ken-

disini onu bilmeliyim.
N.D. – Ve onun içinden siz ne çıkartmak istiyorsunuz. On-

dan ne almak istiyorsunuz.
İ.Ç. – Tabii ki. Şimdi sözgelimi, bir Çam ağacı ile bir Ke-

lebek ağacı ya da bir ardıçla lâdin ağacı farklı şeylerdir, farklı 
ağaçlardır. Onlarla yaptığınız şey başka başkadır. Biriyle yaptı-
ğınız biriyle olmaz.

N.D. – Evet. 
İ.Ç. – Şimdi fotograf da yazı sanatları da böyle diye düşünü-

yorum. Ben çizmeyi aşarak, haddimi bilerek konuşayım.
N.D. – Estağfurullah.
İ.Ç. – Fotograf da yazı da aslında gözlemleme işi. Her şeyini 

gözlemleme işidir. Fotograf pelikül üstüne iyi görüntü düşürmek 
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değildir. Yoksa zaten bu otomatik makinalara bastığınız zaman 
çeker.

N.D. – Evet.
İ.Ç. – Yani arkanızı dönün, makinaya basın çekecektir. 

Çaresi var mı, çekecek. Laboratuara götürün size onu iki buçuk 
metreye büyütür. Öyle mi, büyütür. Peki bu fotograf mı? Teknik 
olarak evet ama benim için fotograf değil. Fotograf dediğiniz 
şey biz şimdi makinayı elimize aldığımız zaman yüreğimize 
dayıyoruz kolumuzu, beynimize ve gözümüze dayayıp makina-
yı en anlamlı anda deklanşöre basıyoruz. Bu, fotograf bu. Yani 
aklın, yüreğin, gözün senkronu. Yazı da aslında böyle bir şey.

N.D. – Bir anı ölümsüzleştirmek.
İ.Ç. – Evet.
N.D. – Ölümsüzleştirmeye değer bir anı seçmek.
İ.Ç. – Eğer ölümsüzleştirmeye değer bir ânı bulduysanız, o. 

Şimdi dünyadaki bütün ilişkilerin dört noktadan ibaret olduğunu 
düşünüyorum. Yani; neyi nereden alacaksınız, neyi ne kadar 
kollayacaksınız, neyi ne kadar yok sayacaksınız, neyi ne kadar 
fulû neyi ne kadar net koyacaksınız ortaya. Mesele budur. Başka 
hiçbir şey yok. Onun dışındakiler teknik. Yaşamda da öyle değil 
mi? Ben nereleri, yaşamımın nerelerini fulû yapacağım, nereleri 
net yapacağım, nereleri kayıracağım bunlara bağlı bir şey. Yazı 
da böyle.

N.D. – Evet. Yani siz diyorsunuz ki benim bakışım edebiyat-
ta da fotografta da çok örtüşüyor. 

İ.Ç. – Örtüşüyor. Yani Empresyonist bir tavır takınmaya 
çabalıyorum. Öyle.

N.D. – Peki, sorumun ikinci yarısı. Sanatlar ve sanatçılar 
arası ilişkilere gelirsek. 

İ.Ç. – Evet.
N.D. – Siz günümüzde bu durumu nasıl görüyorsunuz?
İ.Ç. – Sanatlar birbirleriyle mutlaka alış-veriş içinde. Sözgeli-

mi, fotograf mantığı olmasa idi kimi şeyler olmazdı. Edebiyatta 
da, başka dallarda da olmazdı. Sözgelimi, geniş açı ile çekilen 
bir fotograf, 20 mm. ile çekilen bir fotograf mantığını düşünün. 
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Elimi ben size uzatmış olayım siz de elinizde 20 mm. bir objek-
tif var, bana bakıyorsunuz. Kocaman bir elim var ve arkada kü-
çücük bir adam olarak görünüyorum. Şimdi bu aslında bir yeğle-
me işi. Sanatlar arasında böyle bir alış-veriş var. Flu, fotograf ile 
birlikte geldi diye düşünüyorum sanata. Çünkü eskiden bizim şu 
anda bildiğimiz anlamda bir flu yoktu. Flu, başka biçimde bir flu 
vardı. Optik mantığı ile bir flu geldi diye düşünüyorum.

N.D. – Son olarak şunu sorayım size. Elinizde neler var? 
Hem yazar olarak ne var hem fotograf sanatçısı olarak neler 
yapıyorsunuz?

İ.Ç. – Projelerim çok ama henüz… Fotografta projelerim çok 
ama henüz proje aşamasında pek çoğu erginleşmiş ve basılmayı 
bekleyen pek çok projem var. Yazı olarak ikinci kitabın yarısına 
geldim. Üç, dört

N.D. – Onun türü nedir?
İ.Ç. – O da öykü. Ben yalnızca öykü yazacağım. Başka bir 

şey istemiyorum.
N.D. – Çok kararlısınız, evet.
İ.Ç. – Bir zamanlar masallar yazmıştım çocuklar için. Ya-

yınlanmıştı. Belki o eski masalları bir gün yayınlarım ama öykü 
yazacağım, yazıyorum. Yalnızca onlar.

N.D. – Evet yani yarılanmış diyorsunuz birkaç öykü var 
birikmiş vaziyette…

İ.Ç. – Dört öykü bitti
N.D. – Arkası gelecek ve kitap olarak çıkacak. Ne zaman 

okuyabileceğiz.
İ.Ç. – Bittiği zaman. 
N. D. – Tabii bittiği de. Ne zaman bitecek?
İ.Ç. – Bir iki ay içinde bitmesini planlıyorum.
N. D. – Yani önümüzdeki kış anlaşılan okuyacağız kitabını-

zı.
İ.Ç. – Benim bir an evvel basılsın diye bir derdim yok.
N.D. – Evet.
İ.Ç. – Benim öyle bir acelem yok ama benim iyi hikâye yaz-

mak gibi bir acelem var.
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N.D. – Evet, öyle bir derdiniz var. İsa Çelik, programa 
katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Dur Gitme’yi de, bu 
kitaptaki öyküleri de bütün dinleyicilerimize öneriyorum. Çifte 
sanatla uğraşan bir sanatçının eseri de herhalde dinleyicileri-
mizin de çok hoşuna gidecektir.

İ.Ç. – Umarım.  

TRT Radyo  2005
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Aydınlık

Aydın Hatipoğlu

“Dur  Gitme” 
İsa Çelik’i, ünlü bir fotograf sanatçısı olarak tanırsınız.
O farklı bir göze sahiptir. Fotografını çektiği objeleri, insan-

ları, öyle bir açıyla, öyle bir ışıkla ve öyle bir duyarlılıkla yaka-
lar ki, işte o zaman fotograf, sanat olur.

Fotograf sanatçısı demek, İsa Çelik’i tanımlamaya yetmez. O, 
normal gözün görmediğini görür. Bizim duymadığımız sesle-
ri, olmadık duyguları duyar. Size sıradan görünen olaylar, onu 
sevindirir ya da kahreder.

İsa’nın fotograf atölyesi küçük bir müzedir. Her köşesinde 
bir nesne, bir koleksiyon, bir anı, bir yaşanmışlık, bir estetik, bir 
duyarlılık çıkar karşınıza.

Dolayısıyla, İsa Çelik’i salt fotograf sanatçısı olarak tanımla-
mak eksik kalır.

Hepsi bir yana, İsa Çelik, son derece disiplinli bir okurdur. 
Antenleri hep açıktır. Bütün bu girizgâhı yapmamın nedeni, 
bugün onun bir başka yanına dokunmak istemem.

İsa Çelik, bu kez, bir öykü yazarı olarak çıktı karşımıza. 
İskele Yayınları arasında çıkan Dur Gitme adlı bir öykü kitabı 
yayımlandı. Kitapta Şıpdüşen, Kınalı Keklik, Güllü Gelin, Dur 
Gitme, Töstü, Yavşak, Güzel Gözlü Güzel Sözlü Canne Hanım, 
Muhayyer Karı, Sarı sıçan, Satı, Satı, Yeter adlı on öykü var.

Öyküyü, öykü yapan dilidir. İsa Çelik’in bu öykülerdeki dili, 
Türkçe’nin anavatanından, yani, Anadolu halkının ağzından 
derlenmiş özgün bir dil. Dolayısıyla özgün bir anlatım.

Her öykünün sonunda halk diline değgin dipnotlar vermiş 
yazar.

Bazı öykülerde, şiirlerle ilişkilendirmiş olayları.
İsa Çelik’in anlatımı, masallardan, destanlardan süzülmüş bir 

eda taşıyor. Biraz Yaşar Kemal’in, biraz Bekir Yıldız’ın öyküle-
rinden bildiğimiz bir tat.
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Anadolu yaşamının geçekliğini, duyarlığını, renklerini, biraz 
kekremsi tatlarıyla hem bir fotografçı gibi gerçekçi hem bir res-
sam gibi renkli hem de usta bir yazar olarak lezzetiyle sunuyor. 
Dolayısıyla kaynak değeri taşıyan uzun dipnotlarıyla, dil zengin-
liklerine kıymadan, keyifli bir dil tadı yakalıyor.

Yalnız İsa Çelik’i değil, iskele Yayınları’nın editörü Tülay 
Ferah’ı ve bir fotograf sanatçısının öykü kitabına kapak yapma 
sorumluluğunu başarıyla gerçekleştiren Mustafa Kemik’i de 
kutlamak gerek.

Durmayın, hemen öykücü İsa Çelik’in kitabı “Dur Gitmeyi” 
kitapçılardan arayın.

Bizim Gazete
27 Şubat 2006
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Handan Gökçek

- Fotograf sözsüz bir sanat dalı. Yıllardır siz de bu sanatın 
içindesiniz. Fotograf çekerken vizörden baktığınızda kendinizi 
hep bir öykünün içinde mi bulursunuz? Fotograf kareleri-
nizden yansıyan ışığın öyküsel büyüsü mü itti sizi yazmaya? 
Yazma serüveninizden bahseder misiniz biraz?

- Evet, haklısınız. Ben öncelikle, bir fotograf sanatçısı olarak 
tanınıyorum. Önce bir parantez açarak, birbirine bağlı iki şeyi 
açıklığa kavuşturmalıyım. Bir: Ben fotograf sözcüğünde yumu-
şak g (ğ) kullanmıyorum.’fotoğraf’ değil, fotograf’ diyorum. İki: 
Sanatsal eylem fotografı da öteki sanatsal eylemler gibi yapılan 
bir iştir; resim gibi, heykel gibi, şiir gibi, öykü gibi... Yapılan 
bir sanatsal eylem olduğu için de ben sanatsal fotograftan söz 
ederken -yapmak- sözcüğünü kullanırım genellikle. Her fotog-
raf, yeni bir serüvendir kuşkusuz; yeni bir hikâyedir. Fotograf, 
sözcük olarak kısadır. Kapsamı ise uzun bir cümle. Vizörden 
bakarken ve fotograf yapmaya çalışırken çaresiz bir hikâyenin 
içindesinizdir. Her sanat dalının kendi iç gerçekliği  vardır, 
Fotograftaki hikâye ile öyküdeki hikâye başka başka şeylerdir. 
Dolayısıyla, fotograf karelerinden yansıyan ışığın öyküsel büyü-
sü itmedi beni yazmaya. Bizim yörelerde (Taşeli platosu) toprak 
çok taşlıdır. Sanırsınız taş tarlası. Adı üstünde Taşeli. Toprağa 
düşen tohum, ışığa kavuşmak için, kocaman taşları dolanıp öyle 
çıkar yeryüzüne. Başka çaresi yoktur! Ya ışık ya ölüm. Yörenin 
insanı da öyledir. Duvarlarda, kayaların yüzeyinde biten bitkiler 
gibi. İncir ağaçları, kaya korukları gibi. Zor koşullarda bile var 
olmak zorundadırlar. Mersin’de, okuma yazma oranı en yüksek 
iki ilçeden birisidir Gülnar. Yani benim doğduğum şehir. (Öteki 
Aslankoy’dür. Osman Şahin’in ve Behzat Ay’ın memleketi.) 
İlkokul öğretmenim, yerde çamurlar içinde bile olsa, yazılı bir 
kâğıt bulsanız alıp yıkayın ve okuyun demişti. O yüzden ola-
cak yazılı şeylere sonsuz bir saygım var dır ne bulsam okurum. 
Annemden babamdan, evimden on iki yaşında ayrıldım; yatılı 
okullarda okudum. Okuduğum bütün okullarda öğrencilerin 
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de öğretmenlerin de pek ayak basmadığı kütüphaneler vardı. 
Sonsuz bir yalnızlık İçinde sığındığım tek yer kütüphanelerdi. 
İlgi alanıma giren bütün kitapları okuyup bitirmiştim o kü-
tüphanelerde, resim, heykel (fotograf kitabı yoktu, ya da olup 
olmadıklarını ben bilmiyordum), hikâye, şiir,  roman ve felsefe 
kitaplarıydı olanlar. O zamanlardan beri yazının içindeyim ama 
hep okudum, yazdıklarımı yayınlamadım.

- Öykülerinizde doğa ve insan aynı fotograf karesinde. Öy-
külerinizi okurken, fotografladığınız insanların konuşmalarını 
duyuyor gibiyiz. Özellikle “Kınalı Keklik” adlı öyküde Ça-
vuş’un ve Berçalan’ın fotografını çekmişsiniz sözcüklerinizle. 
Fotografik görmenin ayrı bir duruş biçimi olduğunu biliyoruz. 
Bu görüş biçimini öykülerinize nasıl yansıtıyorsunuz?

- Ben neden sinemaya giderim? Sinemaya girmeden önce-
ki  ”ben” ile, çıktıktan sonraki “ben” farklı olsun diye. Neden 
şiir okur insan? Neden bir resme bakar? Neden türkü dinler? 
Fotograflarımda isterim ki iyi bir grafik ve iyi bir kompozisyon 
olsun. Iyi ve -münasebetsiz- bir ışık olsun. Kendi iç gerçekliği 
sahici ve atmosferi iyi olsun. Öykülerimde de görselliği en az 
dil sorunları ve endişeleri kadar önde tutarım. Okuyanın aklında, 
beyninde, yüreğinde sahici bir atmosfer canlanmasını, anlattığım 
olayların orada, yaşandığı yerde geçmesini isterim. Öykülerim-
de de fotograflarımda olduğu gibi, farklı objektifler kullanma-
ya çabalarım. Her objektifin dili başka başkadır. Kimi zaman 
anlatacağım şeylere özel aydınlatmalar yapıyorum. Hadi buna 
Rembrandt ışığı diyelim. Gereksiz ayrıntılardan sakınırım. Sün-
dürmeyi sevmem. Her sözcüğün bir anlamı ve gerekliliği olmalı. 
Gereksiz virgül bile olmamalı. Nezihe Meriç’ten duyduğum bir 
söz var. “Kelimeierin arkalarında mağaralar vardır,” demişti. 
Doğru... Kelimelerin arkalarında mağaralar vardır. Kelimelerin 
arkalarında zindan vardır. Timsahlarla dolu hendekler vardır. 
Dağ çiçekleri, çoban ateşleri vardır kimi zaman. “Yüzünde göz 
izi var, sana kim baktı yarim”ler vardır. Her sözcüğün arkasında 
saklı olanı arıyorum. Kimi sözcük kostaktır. Kimi halim-selim. 
Kimi sözcükler de aristokrattır, burnundan kıl aldırmaz. Her 
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şeyin heyecanı olmalı, sürprizi olmalı. Öykünün kurgusundan, 
örgüsünden söz etmiyorum. Yazının kendi içindeki tansiyonun-
dan söz ediyorum. Öykünün bir heyecan ve sürpriz örgüsü olma-
lı, tamam. Fakat, yazının heyecan ve sürpriz örgüsü de olmalı...

- Fotograf sanatında “deklanşör anı-vuruş anı” ve o anda 
yakalanan “görüntü dili” vardır. Öykü dili ve sözünü ettiğim 
görüntü dilinin örtüştüğü noktalar var mı sizce?

- Yaşamın sonsuz akışı içinde sayısız görüntü, sayısız durum 
kayıp geçiyor. İster fotograf olsun ister öykü; neyi nereden ne 
kadar alacağımız, neyi nereden ne kadar almayacağımız önemli. 
Neleri var, neleri yok sayacağız. Her şey aslında dört noktadan 
ibaret değil mi? Her sanat dalının kendine özgü bir anlatma 
biçimi var.

Çoğu kez bir sanat dalıyla anlatılanı başka bir dalda anlatma-
ya kalkarsak hantal duruma düşebiliriz. Sözgelimi: Karikatüre 
pek yakışan bir şeyi resim olarak yapmaya kalkarsak anlamsız 
olabilir. Resim resimce, fotograf fotografça, öykü öyküce olma-
lı... Ne olursa olsun her şeyin bir şiiri olmalı. Yedirilmiş, sindi-
rilmiş olarak, şiir olmalı. Hep şiir endişesi, şiir sancısı duymalı. 
Sözcükler kuyumcu terazisi ile tartılmalı, ama heyecan dozunu 
azaltmadan, yok etmeden...

- Öyküleriniz diyalog ağırlıklı ve teatrali kullandığınız yerel 
sözcüklerle zenginleştirip dile farklı bir tat katıyorsunuz. Her 
yörenin kendine özgü türküleri ve şivesi olduğu gibi efsaneleri 
ve hikâyeleri de var, bunlardan öykülerinizde ve fotografları-
nızda yararlanıyor musunuz?

- Hiç öyle düşünmemiştim. Siz söyleyince düşündürm. Evet 
diyalog var ama -bana göre- yeteri kadar. Sizin teatral dediğiniz 
şeyi aslında biraz önce söyledim sanıyorum. Hayır, ben teatral 
olsun istemiyorum öykülerimin. Kurmaya çalıştığım, bir tiyatro 
dekorundan çok, bir sinema atmosferine benzetilebilir. Sürekli 
olarak, bir atmosfer endişesi duyduğum doğrudur. Victor Hü-
go’nun şu sözünü çok severim. “Şair, bana yağmur yağdır, yağ-
muru anlatma.” Ben yağmur yağdırmaya çabalıyorum. Kuşun 
boyunu-posunu, şeklini-şemalini değil kanat şakırtılarını duyur-
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mak istiyorum. Eriğin yuvarlağını, rengini-mengini değil dişle-
rinizin kamaşmasını istiyorum. Bizim yöre, “ağız dalaşı” demez 
“dırdıblk” der. Sözgelimi, semizotu diyelim. Aklıma geldi diye 
söyledim. Semizotu, adı gibi semiz bir sözcük. Semiz ve tora-
man sözcük. Anadolu insanı, bizim şehirde evcilleştirdiğimiz se-
mizotuna ne çok isim vermiş. Birkaçını söyleyelim: Töğmeğen, 
töğmeken, töhmekan, tokmeken, tokmakan... Papatya, bildiğimiz 
papatya. Babaçça, babaç, bubaç, bubeççe, bubeşçe…  Bun-
lar Anadolu’da yaşamakta olan sözcükler. Ölmüş, tedevülden 
kalkmış” değiller. Şehir insanı bir avuç sözcükle konuşmaya, 
anlaşmaya alışmış... Türküleri de yerel sözcükleri de efsaneleri 
de hikâyeleri de yeri ve gereği varsa kullanmayı yeğliyorum. 
Yoksa durup dururken hiçbir sözcüğe hiçbir türkü ya da efsane-
ye iş “istihdam” etmiyorum. Şimdilik hiç yerel efsane, türkü ve 
hikâye kullanmadım. Ama yeri gelirse kullanabilirim.

- Öykülerinizde daha çok edilgen, küçük dünyaları olan in-
sanları anlatıyorsunuz. Kitaba adını veren öykü ‘Dur Gitme” 
bir  kilim motifinin adı, “Güllü Gelin” yılanların öcü üzerine 
kurulmuş, “Töstü” bir köy efsanesini andırıyor, “Şıpdüşen ise 
bir kapı kolu. Üzerine öykü kurulmuş farklı objeler de var ki-
tapta. Fotograflarınızda da nesnelerle kurulan fiziksel ilişkiler 
dikkat çekici. Öyküdeki çıkış noktalarınız, size “Bunu yazmalı-
yım” dedirten şey nedir?

- Benim için şeyler ve objeler önemlidir, doğru. Yazmam için 
o şeylerin ve objelerin yaşamıma girmiş olması gerekir. Öykü-
lerimde anlattığım şeyler efsaneler değil yaşadığım, duyduğum 
birer motif olabilirler belki. İpten kuşak kuşananların öykülerini 
anlatıyorum. Yarım, yırtık hayatları anlatıyorum. Dün akşam bir 
sinema yönetmeni arkadaşım telefonda, “Bunları birileri anlattı 
da sen mi yazdın?” diye sordu. Hayır dedim. “Peki, başından 
mı geçti?” Dedi. Yine hayır dedim. Şaşırdı, yani hepsini sen mi 
uydurdun?” dedi. Bir önceki sorunun yanıtında da söyledim. Bü-
tünüyle olmuş, yaşanmış şeyler değil anlattıklarım. Kimi motif-
ler var elbette çocukluğumdan aklımda kalan; o kadar. Bir öykü 
için, bir bakış, bir oturuş bir ayağa kalkış, yeter. Bir koku, bir 
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renk... Bir sözcük, bir cümle... Bana göre önemli olan, anlattığın 
şeyin eti kemiği olması. İvedilikle yaşanmış olması gerekmiyor. 
Onları -yaşayan kişiler- yapabilmek. Önemli olan ne anlattığın 
değil nasıl anlattığındır. Böyle düşünüyorum. Çocukluğumda 
bizim orda, Gülnar’da deli bir kadın vardı. Hababam dolaşır 
dururdu. Aklımda kalan o kadar. O kadın, “Güllü Gelin” oldu. 
“Kınalı Keklik” de sadece duyduğum bir cümleden çıktı. Şöy-
le söylemek de olası: Yazacağım şeylere ben değil onlar karar 
verirler. Gelir bulurlar, aklımı çelerler. Tebelleş olup da temelli 
kalmaya karar verdilerse, niyetleri buysa, belli olur. Neyse o 
şey, günlerce, bazen haftalarca aklımda gezdiririm. Hemen yaz-
mam, Düşünsel olarak tüm kurguları yaparım. Unutmadıysam, 
bana kendilerini unutturmadılarsa, aklımda beynimde mayalan-
mışlarsa, zaten iş yazıya dökmeye kalmıştır. Bir arkadaşımla 
bir kahveye gidiyorduk. “Sen çayları söyle, ben bir sigara alıp 
geleceğim” dedi. Çaycıya ‘İki çay’ deyince çaycı durdu, yüzüme 
kötü kötü baktı; yürüdü gitti. “Şıpdüşen” de ordan çıktı. Sanatsal 
eylem, bir Kurmacadır.

- Kitabınızın son öyküsü, “Sarı Sıçan” ve “Satı, Satı Ye-
ter...” birbirine bağlı iki ayrı metin halinde yazılmış, okuru 
şaşırtıyor. Metinlerin satırarası okumalara da çok açık oldu-
ğunu söylemeliyim. Söz satır arasından açılmışken; fotografın 
da satırarası var mıdır sizce?

- Olmaz mı? Her şeyin satır arası vardır. Kimi kez yediril-
miş olarak, kimi kez ayan beyan. Satır arasını okumak aslında 
bakanın, okuyanın becerisine bağlıdır. Kültürel donanmışlğına 
bağlıdır. Alfabenin ilk harfi ‘a’, ya da son harfi ‘z’dir demezsi-
niz, o kişi alfabeyi biliyorsa. Size kauçuk ağacından söz ede-
ceksem hiç zorlanmam. Çünkü, kauçuk ağacını sizin bildiğinizi 
biliyorum. Ama bunu bir Eskimo’ya anlatacaksam ve o kişi bir 
kauçuk ağacını hiç görmemişse, nasıl anlatabilirim?

- Fotografın gücü ve öykünün gücü nerede yatar sevgili İsa 
çelik?

- Benim bildiğim, güzel diye bildiğim, doğru diye belledi-
ğim şudur: Sanat, bilim ve kültürü insanının yüzü ileriye dönük 
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olmalıdır. Sanat, bilim, kültür, insanının yüzü; geleceğe, ay-
dınlığa bakmalıdır. Fotografın da öykünün de gücü, herhalde, 
(bunu ‘mutlaka’ anlamında kullanıyorum) ne anlattığımızda 
değil, anlattığımızı, naşıl anlattığımızda yatıyor olmalı. Her gün 
her dakika dünyada, aklımızın alamayacağı kadar çok fotograf 
çekiliyor; öykü yazılıyor. Ne anlattığımız daha önemli olsaydı, 
Karl Marx’ın “Das Kapital”inden, Adam Smith’in “Milletlerin 
Zenginliği”nden, “Kur’an-ı Kerim” ve “İncil”den başka bir şeye 
ihtiyacımız kalmazdı...

- Fotografseverler ve öyküseverler... Hangisine daha rahat 
ulaşabildi ürettikleriniz?

- Ulaşmayı biçimsel değil de onlarla kucaklaşmak anlamında 
anlıyorsak, benim fotograflarım insanla kucaklaşmış fotograf-
lardır. Cilo dağlarında da Sivas’ın köylerinde de Taşlıtarla’da da 
Ulus Mahallesi’nde de benim fotografımdan haberi olan insan-
lar vardır. Öykücülüğüm daha yeni çıkıyor görücüye. Kitabım,  
2 Ocak 2006’da çıktı. Öykülerim için bir şey diyemiyorum... 
İnsanlarla kucaklaşabilmeleri için daha vakit var. Ama pek çok 
şehirden aldığım telefonlara göre, ‘hâl ve gidiş” İyi. Dört ayrı 
şehirden İmza günü yapmak istediklerini belirttiler, hiç reklamı 
yapılmamış olmasına karşın.

Varlık Dergisi, Kitap eki. Mayıs 2006



271

Fotograf Sanatçısı İsa Çelik’le Gelecek Üzerine…
Dert Edinmeden Başarı Gelmez 

Mehmet Ali Solak
      

Usta şair Nazım’ı yaşamak üzerine dizelerini hatırlamak sure-
tiyle ölümünün 44. yıldönümünde saygıyla anıyoruz: Ne diyordu 
usta Nazım; “Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yet-
mişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin, hem de öyle çocuklara 
falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanma-
dığın için, yaşamak, yani ağır bastığından.”

İsa Çelik de Nazım gibi yaşamayı ciddiye alanlardan. Onun-
la İstanbul İstiklal Caddesi, Tünel’de Galipdede Caddesindeki 
atölyesinde buluşuyoruz.

Anadolu’ya gönülden bağlı, çalışmayı ibadet sayan, “boş 
zaman” kavramını bilmez tutumu ile geçmişten geleceğe taşıdığı 
özlemleri, hayalleri ve usunda canlandırdığı binlerce, milyon-
larca objenin yansımalarıyla buluyoruz İsa Çelik’i, aklaşmış, 
gümüş tellerinin yığını içerisinde.

Aklaşmış uzunca sakalları arasında ışıl ışıl gözlerine bakıp, 
yıllar öncesini hatırlatıyorum kendisine. Hatay’ın kilometreler-
ce sahilini, dünyanın önemli Titus Tünelini ve tünelde çekilen 
Antika Talanını… Ne tesadüftür ki, bugün İsa Çelik’le bir başka 
tünelin bitişiğinde sohbet ediyoruz. Sohbetin keyfi oldukça iyi. 
İsa Çelik’e sorularımı yöneltmeden bir anıyı bir başka anıyla 
devam ettiriyoruz. Anılar, yaşamın geride kalan parçaları olsa da 
geleceğe ışık tutan yansımaları…

Antikalara meraklı olan Çelik, eline yeni geçen bir okka ile 
dolaşırken, anıyı anımsatan bir Anadolu ürününü arıyor. Kir-
man… Atölye içerisinde aldığı armağanı bulmaya çalışan Çelik, 
başlıyor bir güzel anlatmaya:

“Anadolu’nun bir köşesinde sakallarımı beğenmeyen birisi, 
çalışmalarımı engellemek istedi. Köyün ileri gelenlerinden biri. 
Aksayan ayağı ile zorla yürürken, sert bakışları, üzerimde keskin 
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bir bıçak gibiydi. Neden sakallarımdan hoşlanmadığımı bilmi-
yorum, ama hoşlanmadığını duyunca, adamı buldum ve dedim 
ki; “Sen benim sakallarıma kafayı taktın. Seni rahatlatacak ve 
topluma faydalı olacaksa, şimdi hemen saçımı sakalımı kesece-
ğim. Ama sen 80 yıldır buradasın. Şu köydeki gençlere köyün 
orta yerinden geçen, üstü açık lâğımı kapatmaya çalışsaydın, 
şimdi bu lağım sularının pis kokularından kurtulmuş olurdunuz. 
İstersen zaman geçmiş değil, topla köyün gençlerini gelin şu 
işi birlikte yapalım. Yoksa benim sakalım olmuş, olmamış çok 
önemli değil.”

Çok sert bakışları ve ekmeğe yüzü gülmeyen suratıyla bana 
yönelen gözlerin yerine, ışıl ışıl, geleceği aydınlanan bir yüz 
gelmişti. Söylediğim sözler onu öylesine etkilemiş olacak ki, 
zorla köy meydanından evine giden köyün ileri geleni, beni 
uğurlarken, köyün kilometrelerce dışına kadar götürüp, uğurladı. 
Uğurladı da…. Ancak değil çocuklarına, torunlarına bile hedi-
ye etmediği rahmetli eşini genç kızlığında tavlamak için kendi 
elleriyle yonttuğu bir kirman, (bir başka deyişle taşiye) hediye 
etti… “Sana göstermek istediğim de o…”

“İnsan var odayı aydınlatır, insan var odayı karartır” sö-
zündeki gibi, insanların ne söylediği değil, nasıl söylediğine ve 
neler yapmak istediğini anlatmaktır güzel olan.

Doğaya olan tutku ve sevgisini, yeteneklerini ön plana çıka-
ran ve bir anlamda onun ayrılmaz bir parçası fotograf makine-
lerinin bulunduğu mekânı izleyip, sohbetimizi sürdürürken, bir 
telefon sesi sohbetimize ara veriyor.

O esnada, İsa Çelik yazılı kapının önünde kendi çizdiği 
karikatür geliyor gözlerimin önüne… Kapıyı çalmadan önce 
İsa Çelik’in çizgilerini inceliyorum, parmağım kapının ziline 
dokunmadan. Oysa kapının tokmağı da orijinal. Kapının önünde 
dururken, bundan 11 yıl önce Hatay’da çekimi yapılan Antika 
Talanı filmine uzanıyorum. İsa Çelik’le ilk tanışmam o günlere 
rastlar. Yönetmen Yusuf Kurçenli ve Tarık Akan gibi dostları 
da. Fotograf sanatçısı İsa Çelik’in çalışma mekanını uzun süre 
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izliyorum. Büyülü bir atmosferde, doğanın kalıntıları, fosiller, 
ödüller, heykeller, antika kapı kilitleri, kuş tüyleri, fotograf ma-
kineleri ve birçok obje…

Çalışma masası diyemiyorum… Çünkü sanatçının tek bir ça-
lışma masası olmaz. Bir ressamın tuvale işlediği binbir renk ve 
desen kadar, fotograf sanatçısının da hayalleri var. Onun çalışma 
sistemi diğerlerinden farklı... 

Dondurulmuş anı, Başka Ana Çevirmek
Yığınla kitabın, objenin bulunduğu masada, elinden düşür-

mediği “okka” var. Okka, bugünün ağırlık birim ölçüsüyle 1238 
gram. Yeni geçmiş eline. Okka’yı bana gösterirken, geçmişe 
özlemden değil, geçmişe saygı. Antikaların içerisinde hobisinin 
mutluluğunu yaşayan bir fotograf sanatçısı İsa Çelik, “Konu 
biriktirme ise, biriktirme… Fotograf aslında bir anı dondurmak, 
bir başka ana çevirmektir. Ben de yolda, sokakta, Anadolu’nun 
dağında, ovasında, her yerde fotograflar çekiyorum. Bu aslında 
insanlığa, alın terine, kısaca insana saygı. Ben  nostaljiyi  kötü 
bulmuyorum. Nostaljiyi, bir dünya görüşü olarak ona yaslanmı-
yorsanız, kötü bulmuyorum.”

- Peki fotograf sanatçısı olmak, gazetecilikteki gibi gazeteci 
doğulur, olunmaz mantığına sığdırılabilir mi? 

- Ben ressam, gazeteci ve sanatçılara böyle bir yakıştırma-
dan yana değilim. Ne yaparsanız yapın. Yaptığınızın disiplin işi 
olduğunu unutmayacaksınız. Bir anlamda yaptığınız işi ciddiye 
almaktır. Melih Cevdet Anday’a soruyorlar. Gençliğimizde biz 
de şiir yazdık. Size şair diyorlar, bize neden demiyorlar” diye. 
Melih beyin yanıtı son derece ilginç; “Şair diye, şiiri dert edine-
ne denir.” Fotografçı da fotografı dert edinene derler.

- Bu da bize şunu gösteriyor. Fotograf çekmek, deklanşöre 
basmak değildir. Belli bir emeğin, belli bir birikimin ve belli 
bir disiplinin oluşması gerekiyor. Öyle mi?

- Ben bugüne kadar pek çok şey yaptım. Heykel, seramik, 
sinema oyunculuğu, dekor, dia gösterileri, çizgi filmleri, kitap 
kapakları, grafik… Hikâye ve masal yazdım. Bazı şeyleri ken-
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dime dert edindim, bazılarını pek dert edinmedim. Dert edinmiş 
olsaydım o alanlarda da iyi şeyler yapabilirdim.  Ahşap heykel 
dersleri verdim. Bir sergilik ahşap heykelim var.  O alanlara 
pek zaman ayıramadım. En çok dert edindiğim fotograf, yazı ve 
grafik. O nedenle kendimi ifade ederken, daha çok edebiyatçı, 
fotografçı ve grafiker olarak görüyorum.

- Diğer çalışmaları dikkate almamaktan gelmiyor bu söyle-
dikleriniz değil mi? Yoksa ben mi yanlış anladım?

- Hayır yanlış anlamadınız. Öldüğüm zaman beni diğer yapıt-
larımla değil, sözünü ettiğim üç yönümle ansınlar isterim. Eğer 
bir yüz yıl daha yaşayacağımı bilsem, başka alanlarda da uğraşı-
rım. Şimdilik zaman kalmadı.

- Bu bir karamsarlık mı yoksa yorgunluk mu?
- Zamanı iyi kullanmak adına titizliğimin bir göstergesidir. 

Söylediklerimden zamanın neden kalmadığını çıkarabilirsiniz. 
- Zaman su gibi akıp gidiyor. Sizin bu konudaki hassasiyeti-

nizi öğrenmek isterim.
- İnsanların en çok hovardaca savurdukları tek şey zaman… 

Şu anda saat kaç?
- Bana mı söylüyorsunuz?
- Evet.
- Pardon, saat 14.47.
- Bugün sabah 07.00’de kalktım. En az bir iki saat kadar kitap 

okudum. Bazı hikayelerimin diyaloglarını düşündüm. Atölyeme 
geldiğimden beri de bilgisayarın başındayım. İnsanlığa ne kadar 
yarar sağladım, bilemiyorum. Ancak çevremizde zamanı hovar-
daca kullanan yığınla insan var. Şimdi bunu açmak için söylü-
yorum. Tutalım ki, evde beş dakikalık zamanım var. Balkonda 
sigara içiyorum. Elimin altında sürekli küçük büyük kağıtlar var. 
Uzun süredir insan yüzleri çiziyorum. İnsan yüzünün tarihine bir 
yolculuk… Tabii yazdığım hikayelerle özdeş figürler çiziyorum. 
Sabahtan bu yana sekiz saat yaşlandım, bu sekiz saati boşuna mı 
geçirdim, yoksa bir işe mi yaradı bu sekiz saat. Bilmiyorum...

- Ne ile çiziyorsunuz?
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- Ona geleceğim… Balkonda hiçbir şey de yapmayabilirim. 
Bu konuda beni hiç kimse ayıplamaz. Öyle değil mi? Ama ben o 
sarada bir şey yapmak istiyorum. Elime hangi kalem ya da kâğıt 
geçmişse onunla çiziyorum. Yanımda tutalım ki bir elma ye da 
muz kabuğu var onlarla tonlama yapıyorum. İçimden ne geli-
yorsa o sırada, onunla yapıyorum. Neyle olduğunun pek önemi 
yok. O önemli değil… Yeter ki ‘resimce’ olsun. Sigaranın külü, 
parmağımı çaya batırarak, bir yeşil yaprağı kâğıda sürterek. O 
andaki duruş ve düşüncem neyse öyle... İnsanın yüzünden ve 
gözlerinden yüreklerine giden bir yolculuk.

- Bu çalışmaya ne zaman başladınız?
- Bu çalışma Kasım 2006’da başladı. Madem ki sordunuz, 

şu farklı yüz sayısına seninle birlikte bakalım. O günden bu 
yana 450 dolayında yüz çizdim. Bu ürünler, 5-10 dakikalık boş 
zamanlarımda yaptıklarım… Bunları yapmasaydım, beni ayıp-
layacak birileri olur muydu? Olmazdı. İşte bu boş zamanları 
değerlendirerek, doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü çiziyorum. 
Çizip bir tarafa bırakıyorum, aynı günlük gibi…

- Çevremizdeki insanların boş zaman kavramı öylesine boş 
ki, insanlara boş zamanınızda ne yaparsınız diye sordukla-
rında, hep kitap okuyorum diyorlar. Sonra en son okudukları 
kitabın adını hatırlamakta zorluk çekiyorlar. O yüzden mi siz 
zaman konusunu fazlasıyla anlatmaktan yanasınız.

- Anlayan anlayacak. Ne demiştik, sonsuz zamanım yok. 
Gelelim senin verdiğin örneğe. En son okuduğunuz kitaba… 
Okumuyorlar!... Bu bir tembellik. Hatta tembelliklerinden utan-
dıklarından. Birçok yabancı filmde görürsünüz, insanlar otobüs-
te, trende, tatilde okuyor. Kimse de zamanının olmadığından 
yakınmıyor. Bizde durum farklı. Sanki insanlara özel zamanlar 
ayrılacakmış gibi yaşıyorlar. 10 yıl fotograf çek, 10 yıl dünyayı 
dolaş, 10 yıl resim yap, 10 yıl da tiyatroya git. Yok öyle şey. 
Kimsenin böyle bir şansı da yok. Zenginler için ayrılan zaman 
olabilir, ama kimsenin bize böyle bir zaman ayıracağı yok. 
Küçük büyük herkesin kendi yolunu çizmesi ve açması lazım. 
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Bunun başka yolu yok.
- Victor Hugo’nun “Şair bana yağmuru anlatma, yağmur 

yağdır” dizesi karşımda. Siz de bu dizelerden ilham alıp, böyle 
bir çizgiyi mi ortaya koymak istiyorsunuz?

- Başkası ne yapar, bilemiyorum ama ben fotograflarımla 
bir atmosfer peşindeyim. Öykülerimde bir sinema, bir fotograf 
atmosferinin olmasını isterim. Laf olsun, beri gelsin anlamında 
bir sözcük bile kullanmak istemem. Bir virgül için uykularımın 
kaçtığını bilirim. Şair bunu niye söylemiş? Bir sürü şeyler anla-
tıyor. Aksi takdirde arzuhalciden farkı yok derler adama. Oysa 
ayrıntıları var. Örneğin uçan bir kuşun sonsuz kanadı var, koşan 
bir atın dört ayağı yok; binlerce ayağı var... Ben atın yüzlerce 
ayağını anlatmalıyım. Bu söylediklerimi öykülerimde de fotog-
rafta da anlamlandırmak çabasındayım.

- Bir ürünü anlamlandırmak gerçekten çok önemli. Bu 
konuyu isterseniz biraz daha konuşalım.

- Zamanı acele acele kullanmak marifet değildir. İzmir 
limanında sekiz saat bir ışığı bekledim. Bunu anlamsız bulanlar 
olabilir. Ama asıl konu, benim peşinde olduğum zamandır. Za-
manı iyi kullanmak rasyonel kullanmak demektir. Şimdi şuraya 
bakıyorum. Aziz Nesin, Kuzgun Acar, Behzat Butak… Behzat 
Butak, sahnenin bir ucundan girip bir ucunda çıkıp gidiyor. Bü-
tün yaptığı bu. İnsanların nefesleri kesiliyor. ‘Kayseri Gülleri’ 
oyununa çıktığı zaman, İstanbul’a bomba düşmüş gibi olmuş. 
Aziz Nesin zamanı iyi kullanan bir adamdı. Kuzgun da öyle. 
Dünya güzeli heykeller üretti. Hepsi gelip geçti. Nazım Hikmet, 
Bethoven, Şevket Dağ, Lenin’ de öyle. Örnekleri çoğaltmak 
mümkün. Bütün bu insanlar zamanı iyi kullandılar diye biz bu-
gün onları anıyoruz. Günü gelince bunu düşlemeli insan. Şimdi, 
herkes sonsuz yaşayacakmış gibi zamanı har vurup harman 
savurunca, elbette üzülüyorum. 

- İnsanlar günü kotarma değil, düşünerek yaşamalı da… 
Bu konuda gençlere neler söylemek istersiniz?

- Mutlaka bir sanat dalıyla uğraşsınlar. Sinemaya gitsinler, 
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şiir yazsınlar, resim yapsınlar. Ben Anadolu’ya çıkarken mut-
laka beraberimde şiir kitabı götürürüm. Okudukça mutluluğum 
ve verimim artar. Belki de her şeyin bir şiiri olmasını istediğim 
için. Ancak öyle kurtulur insanlarımız, gençlerimiz. Çünkü 
insanoğlu kavlibelâdan beri iki ayağa kalktığından beri yalnızca 
kavga etmedi. Kavganın dışında başka şeyler de yaptı... Yal-
nızca kavga etseydi, mağara devrinde kalırdık. Orada bile, yani 
mağaralarda bile insanlar resim yaptı, türkü çığırdı, ağıtlar yaktı. 
Elbette estetik kaygısı güttü. Kimimiz taş yonttu, kimi fotograf 
çekti, kimimiz atomu parçalamaya çalıştı... Kimisi de bina yap-
tı... Bu günlere böyle böyle geldik. Bütünsel insana böyle gidilir. 
Bilgimizi kültürümüzü üst üste koya koya... Çoğalta çoğalta, 
mayalaya mayalaya...

- Günümüz dünyasında bu yapılanları iyi analiz etmek 
gerek.

- Elbette. Ben insanları Türk, Kürt, Ermeni diye ayırmıyo-
rum. Ben insanları insan oğlunun tarihsel gelişimine ne kadar 
katkılı olmuş ne kadar katkısı olmamış ona bakıyorum. Başka 
bir söyleyişle gelişmeden yana mı geriye mi bakıyor ona bakıyo-
rum...

- Hep fotograf sanatçılığınızı konuşuyoruz da. Okuyanla-
rımız elbette biliyor. Ama fotograf serüveninizi özet de olsa 
sizden dinlemek istiyorum.

- Dediğiniz gibi çok yazıldı, çizildi. Henüz ilkokula gidi-
yorum. Babam bir gün eve geldiğinde, “Resimci geliyor, ha-
zırlanın” dedi. Bizim saçımız, başımız tarandı, güzel elbiseler 
giydirildi ve üzüm bağının önüne geldik. Derken… Birisi geldi, 
elinde üç ayaklı bir şey var. Onu oturttu. Üzerinde bir kutu. 
“Dünya yıkılsa kıpırdamayın” dedi. Biz pür dikkat. Başını 
örtüye geçirdi. Hayatımda ilk duyduğum fotograf makinesi sesi 
buydu. Daha sonra Ankara’ye okumaya gittiğimde Kurtuluş’tan 
Cebeci’ye giderken 12 yaşındaydım. Öğretici Filmler Merke-
zi diye bir yer vardı. Vitrinde her hafta 30x40 boyutunda bir 
fotograf konulurdu. Haftada bir o fotograf değiştirilir. Ben çoğu 
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zaman okuldan kaçar, o vitrindeki fotografı izlerdim. Sanatsal 
endişeyle yapılan fotograflardı.

- Kaç yaşında fotograf makinesine sahip oldunuz?
- Bu sorunuza yanıt vermeden önce, anlatmak istediğim bir 

anım var, onu anlatmak isterim. Bir arkadaşıma babası Alman-
ya’dan bir fotograf makinesi getirmişti. Bir defa düğmesine 
basmak istedim, bozacağımdan korkmuş olmalı ki, bastırmadı. 
Harçlıklarımı biriktirip kötü ve bakalit bir makine aldım. O ma-
kineyi taşımaktan utandığım için kese kağıdına sarardım. Yıllar 
sonra ilk on sergime kadar hiç makinem olmadı. Eşten, dosttan 
aldığım makinelerle fotograf çekiyordum. Örneğin 22 fotograf 
çekip, makineyi geri veriyordum. Daha sonra 23’ücü pozdan 
sonrasını bir başka makineyle...

- Çalışma mekânınız antika fotograf makinelerle dolu. Bu 
geçmişten gelen bir bilinç altı sorunu mu?

- Belki de… Ama bu bir geçmişe özlem değil, geçmişe saygı.
- Ülkemizin sanata bakış açısı nasıl olmalı? 
- Sürekli düşündüğüm şey, sanatçı denilince yukarıdakiler; 

deli, manyak diye düşünüyorlar. Nerdeyse “sanatçıdır, ne yapsa 
yeridir” diyecekler. Deliler de yıkar sanatçı da. İkisinin yıkması-
nı farklı görüyorum. Deli yıkmak için yıkar. Sanat, bilim, kültür 
insanı yıkar ama, yerine daha iyi, daha doğru ve insanoğluna 
daha yararlı bir şeyler koymak için yıkar. Aradaki fark bu... 

- Aradaki farkı anlamayanların ülkemize ne kadar zarar 
verdiğinin en açık ifadesini taşıdınız. Size bu yönüyle teşekkür 
etmek istiyorum. Çok kısa süreli bir sohbet için gelmiştim ama 
epeyce zamanınızı aldım.

- Bu tür sohbetler zamanı iyi kullandığımızın bir işareti. Ba-
kın Peoget’in dizaynını yapan bir Türk. Bunu kaç kişi biliyor? 
Arkadaşım adı Türk ama Türkçe bilmiyor demişti. Ülkemizde 
birçok bilim ve sanat insanı, değerlerinin anlaşılmaması üzerine 
başka ülkelere gidiyor, gitmek zorunda kalıyor. Kayseri’de bir-
kaç gençle tanıştım. Güneş enerjisiyle araç çalıştırmaya gayret 
ediyorlar. İstanbul’da bir yarışma varmış. Analarından emdik-
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leri sütü burunlarından getirmişler. Arabalarını koyacak yerler 
olmadığı için parçalanmış. Daha fazla uğraşamadıklarından ve 
başkaca olanak bulamayınca vazgeçmişler sözünü ettiğim proje-
den, yazık... 

- Ne kadar acı verici. Bu tür yanlışlarımız ve eksiklerimiz 
bir bitse!..

- Bakın… 27 Mayıs’ta bir otomobil yapıldı. Adı ‘Devrim.’  
Cemal Gürsel’in önünde çalıştıracaklardı. 1 litre benzin koymuş-
lar, benzin bitince araç durdu. Ve araç müzeye kaldırıldı. Şimdi 
Cemal Gürsel’in yerinde ben olsaydım, neden durduğunu merak 
eder, bekleyelim benzin alın gelin gene deneyin derdim. Belki 
de bizim ürettiğimiz araca bir sabotajdı. Ne bileyim. Kötü aklım 
böyle söylüyor. Belki bir desiseydi. Yapılacak tek şey, benzin 
getirtmek ve yeniden denenmesini sağlamaktı. Araba çöpe gitti. 
Konuyu çok fazla dallandırmak mümkün...

- Öylesine ağır koşullar içerisinde yaşadığımızın farkında-
yım. Peki nedir bu dayatma kültürü?

- Her şey ortada. İnsanlar, Kenan Evren’i ressam diye tanı-
yorlar. Kenan Evren’in sergilerinde izdiham yaşanıyormuş ve 
tablo (diye astığı şeyleri) almak için yarışanlar bile varmış. Olur 
mu? Olur. Adamın resimle ne ilgisi var demeyin. Adam boş 
zamanlarında geğiriyor... Yetmez mi? 

- Anadolu, Anadolu dedik de Anadolu nasıl bir yer? Ne 
tesadüftür ki, bugün de Otantik Anadolu Şirketinin AKM’de 
tanıtımı var. Neler söylemek istersiniz Anadolu hakkında?

-  İlk sergimi 1973’te açtım. Adı ‘insan’dı. Hep insanın 
yüzüne bakmaya çalıştım. Ben insanın derdindeyim. Anadolu 
insanının... 

Anadolu, taşıyla toprağıyla, kuşuyla börtü böceğiyle, tarihsel 
turistik yöreleriyle, insanıyla sonsuz güzellikler ülkesi. Bitmez 
tükenmez bir coğrafya.  

Anadolu insanının türkülerini, deyişlerini, bozlaklarını söyle-
dikçe söyleyeceğim gelir... 

Anadolu pazarlarında dolaşmayı çok seviyorum. El emeğiy-
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le, alın teriyle, göz nuruyla üretilen o şeylere baktıkça bakasım 
gelir. Bu işlerin, o insanların alın terleri sömürülmeden pazarlan-
ması ne kadar hayırlı bir girişim.

İsa Çelik’le sohbetimiz öylesine keyif vericiydi ki, günümüz-
de niteliksel dönüşümün sağlanamamasından kaynaklı azalan 
şiir, azalan fotograf, azalan değerler geliyor karşımıza. Sonuçta 
seçici olmak ve tercihlerimizle yoğunlaşıp düzeleceğini, bi-
linçlendikçe de daha çok güzel sonuçlar elde edileceğini umut 
ediyoruz. Bakalım İsa Çelik’in söylediği zamanı kendimiz ve 
geleceğimiz için sağlıklı bir şekilde kullanabilecek miyiz?

18 Haziran 2007 Antakya
Güney Rüzgârı Dergisi
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İsa Çelik 

Elvan Arpacık

Köylerde iki duvarın birleştiği köşeye, tavana en yakın nok-
taya asılan büyükbabaların bakışlarının sabitlendiği, büyükten 
küçüğe dizilerek ailecek donup kaldığımız fotograftan söz ede-
ceğiz biraz. Hani şimdilerde cep telefonu objektifinden herkesin 
birbirini sobelediği fotograf...

Ve fotografın ustası, İsa Çelik konuğumuz.
Mersin’in Gülnar ilçesinde 1944 yılında dünyaya gelmiş İsa 

Çelik. İnsanın öncelikli tercih olduğu İsa Çelik fotograflarında, 
konu çeşitliliği Anadolu uygarlıklarından çocuklara dek uzanı-
yor.

Biz; afiş, poster, kitap, plak, kaset ve CD kapaklarında bolca 
karşılaşıyoruz İsa Çelik’in çalışmalarıyla...

Ve çocuklar... Onların özel bir yeri var İsa Çelik’in yaşamın-
da çünkü, kendi çocuklarına anlattığı masalları başka çocuklara 
da iletmek istemiş ve bunları resimleyerek yayınlamış.

UNECSO’ya bağlı Uluslararası Fotograf Sanatı Federasyonu 
Fiap’ın, Artist of Fiap (Afiap) unvanlı sanatçının, fotografları 
uluslararası pek çok yarışma, sergi ve bienallerde yer aldı. Bu-
güne dek 70’in üzerinde sergi açan İsa Çelik, İstanbul Fotograf 
ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)’ın Onur Üyesi, Salı 
Fotograf Grubu, Profesyonel Tanıtım Fotografçıları Derneği 
(PTFD)’nin, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı (danışma ku-
rulu), Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (dayanışma 
kurulu) ve Ruhi Su Vakfı üyesi.

   “Nazım Hikmet Foto- Grafik Çalışmalar Albümü” ile fotog-
raflamasını yaptığı “Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi”, El Sanatla-
rı”, “Osmanlı’dan Bugüne Türk Fransız İlişkileri” ve Kapadok-
ya’nın anlatıldığı “Nevşehir” adlı beş kitabı var.

Fotograf merakınız nasıl başladı?
İlk makinemi 1958’de harçlıklarımı biriktirip almıştım. Tabii 

fotografa merak sardığımda fotografı öğrenebilmem için hiçbir 
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yayın yoktu. Ya da varsa bile benim haberim olmadığı için eri-
şebileceğim hiçbir yayın yoktu. Kimseye de bir şey soramıyor-
sunuz. Ankara Güven Park’taki Atatürk heykellerini çekerdim 
sürekli. Çünkü arkadaşlarım maymunluk yaparlardı yani, bozu-
yorlardı fotografı. Ben de nasıl olsa heykeller hiç nazlanmıyor 
diye sürekli onların fotograflarını çekiyordum. Kar, kış, kıyamet 
falan hep heykelleri ve etrafındaki yaşamı çekiyordum. Tabii ki 
ilk dönem öğrenme dönemiydi. Yani, pelikül üstüne görüntüyü 
nasıl düşüreceğinizi öğrenmeye, anlamaya çalışıyorsunuz. Her 
fırsatta kütüphanelerden resim, hikâye ve şiir kitapları alır okur-
dum. Ankara Koleji’nden sonra Antalya, daha sonra da Kurtuluş 
Lisesi’nde okumaya başladım. Kurtuluş’ta bir kütüphane vardı. 
İki odalı bir kütüphaneydi. Orada ne kadar şiir, resim ve hikâye 
kitabı varsa hepsini okumuştum. Çünkü öğrenmek istiyordum ve 
o kitaplardan başka bir şey bulamıyordum okumak için... 

Benden evvel yola çıkmış bir arkadaşım vardı Namık Kemal 
Gönenç diye onunla bereber filimlerimizi erken dönem Türki-
ye fotografında da adı geçen Nevzat abi de banyo (develope) 
ettirirdik. Nevzat Atar’ın Ulus’ta, Foto Ege diye bir fotograf 
atölyesi vardı. Nevzat Ağabey’den korkardım, bir şey sora-
mazdım. Ağzının içine bakardım bir şeyler öğrenebilmek için. 
Konuşmalarından ne kaparsam o kârdı benim için. Sonra Ada-
na Lisesi, sonra üniversite. Üniversite’de okurken bir taraftan 
da Ziraat Bankası’nda “Dosya ve arşiv memuru adayı” olarak 
çalışıyordum. Dosya ve arşiv memuru adayı olarak çalışıyordum 
ama Banka’nın grafikeriydim. Orası benim için bir laboratu-
ar oldu. Bir grafik laboratuarı. Günler geceler boyu bıkmadan 
usanmadan sonsuz bir araştırma ve kavrama isteğiyle cumartesi 
pazar demeden bayram tatil demeden grafik çalıştım... Gün-
düzleri Bankada geceleri de adını unuttuğum birçok kaldırım 
gazetesinde ve adını anımsadığım Yeni Tanin Gazetesi’nde 
çalıştım grafiker olarak. Aslında resmen çalıştım denilemez de 
“boğaz tokluğuna” çalıştım demek daha doğru olur. Üste para 
bile verebilirdim. Eger isteseler ve eger param da olsaydı... 
Neden orada oldum şundan: Yeni Tanin çok önemli insanların 



283

yazı yazdığı ve emek verdiği ilerici bir gazeteydi. Anımsaya-
bildiğim kadarıyla Genel Yayın yönetmeni İhsan Ada idi. Aziz 
Nesin Sabri Esat Siyavuşgil, Karikatürist Oğuz Aral, Tekin Aral, 
Zeki Beyner gibi ünlü ve önemli insanlar vardı... Ben hem Tekin 
Aral’a grafik işlerde yardım ediyordum hem de Sabri Esat Siya-
vuşgil’in yazılarına bazı bazı resimler yapıyordum... Bu arada 
birçok gece Tekin Aral’la çizgi filmler yapıyorduk Dural Film 
diye bir yerde. Sabahları uykusuz perişan işe gidiyordum... Bü-
tün bunları sırf öğrenmek için yapıyordum para pul almadan... 
Sonra askerlik. Askerlik dönemi de bir şans oldu benim için. 
Harita genel müdürlüğü fotograf laboratuarında fotograf teknis-
yeni olarak yaptım yedek subaylığımı. Orada hava fotografları 
basıyorduk. Bizim bildiğimiz türden fotograflarla ilgisi yoktu 
oradaki işlerin ama fotografın içindeydim sonuç olarak... Orada 
pek çok memur ve asker fotografçı vardı. Ben de sürekli her şeyi 
öğrenmeye çabalıyorum ya, her gün verilen çay molalarından 
birinde, laboratuarın sorumlusu olan binbaşıya içeride gördüğüm 
perforesiz (filmin kenarındaki delikler) filmlerin ne işe yaradığı-
nı sordum. Onların mikrofilmler olduğunu ve fotograf çekimine 
elverişli olmadıklarını söyledi. ”Eger bunlar filmse fotograf 
çekilir hatta kağıtla bile fotograf çekilir” dedim. “Teğmenim 
bunlar battal duyarlıkta filmlerdir ben bu işi bilirim bunlarla 
fotograf motograf çekilmez” dedi. Perforesiz olduğundan zaten 
makineye takılamayacağı için bir kare fotograf çekebilmek için 
beş on santimlik film istedim.  “Git al oradan istediğin kadar” 
dedi. Ben bir karış aldım. Perforesi olmadığı için filmi makineye 
koyup, kapağı kapatıp, tek bir kare çekebilirsin. Ertesi sabah bir 
kare çektim. Herkesin küçük birer odası vardı hava fotografları 
basılan. Sabah çektiğim fotografı odamda bir metrelik bir kâğıda 
basıp, fayansa yapıştırdım. Diğer arkadaşlarla beraber Binbaşıya 
gösterdim. “Bu ne” dedi. “Fotograf” dedim. “Fotograf anladık 
da neyle çektin” dedi. “Pentax’la” dedim. “Peki film?” “Sizin 
fotograf çekilemez dediğiniz film efendim...”  “Olamaz” dedi. 
Çıkarttım filmi, gösterdim. Binbaşı çok uygar bir insandı alınıp 
gücenmedi. Fransa’da fotograf tahsil etmişti. İnanılmaz ama 
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beni pohpohladı. “Teğmenim bundan böyle bu laboratuarda is-
tediğiniz her şeyi yapabilirsiniz.” “Fotograf baskısı da yapabilir 
miyim?” “Her şey yapabilirsiniz birisi bir şey söylerse sorumlu 
benim...” dedi.  Böyle hoş şeyler olmuştu orada... 

Askerden sonra Ziraat Bankası’na dönmedim. Orada kalsay-
dım müfettiş olacaktım. Fakat ben bürokrat olmak istemedim. 
İstanbul’a geldim. İstanbul sanatın ve fotografın başkentiydi... 
Sanatın açık deniziydi... Ve ben açık denizlere açılmak istiyor-
dum...

1973’de ilk sergimi İstanbul’da açtım. Bu ilk sergimin adı 
“insan”dı. O zamandan beri de insanın peşindeyim... 

Genellikle Portre Fotografçısı olarak biliniyorsunuz. Evren, 
yaşadığımız gezegen pek çok obje ve varlıklarla dolu. Peki ne-
den insan?

İlk öğrenme aşamasından sonra, olaya anlam katma çabasına 
girişiyorsunuz. Ne nasıl olur. Ne nasıl olursa nasıl olur. Nasıl 
olmazsa nasıl olmaz... Kem küm... hık mık... Uzuuun çok ince 
bir yol...  

Kimileri öyle diyorlar ama ben portre fotografçısı falan deği-
lim. Ben portre fotografları da çektim yapıyorum. Benim derdim 
insan ama öncelikle fotograf... Grafik ve sanatsal endişesi olan, 
isanoğluna bir şeyler söylemek isteyen fotograf...

Fotograf gördüğüm her şeyin fotografını çekerim, fotografını 
yaparım ya da yapmaya çalışırım. Şunu çekerim bunu çekmem 
demem. Çiçek de böcek de peyzaj da çekerim. Özellikle antik 
kentler en çok meraklı olduğum konulardandır.

Mesela Efes, ya da Priene birer şehircilik abidesi değil mi? 
Fakat insan yoksa bir işe yaramıyor. İnsan varsa fotografın daha 
da etkili olduğunu düşünüyorum.

Neden insan? Ziraat Bankası’nda hikayeci ve romancı Şahap 
Sıtkı ile beraber çalışıyorduk. Birgün fotograflarımı göstermek 
istedim. Baktı baktı baktı, “İyi güzel de peki ama insan nerede?” 
dedi. İşte o! O laf, “insan nerede”, o laf hâlâ kafamın üstünde 
Demoklesin kılıcı gibi durur. Bugüne dek kendimi ve yaptıkları-
mı hep o lafa göre hizaladım…
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İnsan çok katmanlı ve çok karmaşık bir varlık. İnsanı 
fotograflarken kafanızda neler olup bitiyor, hangi dokuyu 
yakalamaya çalışıyorsunuz insanda? 

Bir Yunanlı düşünürün çok sevdiğim bir lafı vardır. Çok 
yerde söyledim burada da tekrar edeyim: “bir Atinalıyı dünya-
nın bütün ağaçlarına değişmem”. Hepimiz ağacı, kuşu, böceği 
seviyoruz elbette.  Bizim yaşamamız için onların da olması gere-
kir ama benim için insan birinci planda. Ben grafiker olduğum 
için bir fotografın çok iyi bir grafiği, çok iyi bir kompozisyonu 
olmalı yoksa benim işime yaramıyor. Mutlaka iyi bir grafik 
olacak. Konumuz portre ise, yüreğini yüzünde görmek isterim, 
içini, beynini yüzünde görmek isterim, benim için portre bu. 
Yoksa bir adamı alırsınız, yüzündeki çizgiler çok güzeldir, saçı 
çok güzeldir ama içini yansıtmıyorsa, yaptığı işi yansıtmıyorsa 
neyleyim onu. Dümdüz şu aptal makineleriyle çekin yani, gö-
zünüzü kapatın, herhangi bir yere döndürün makineyi ve basın 
deklanşöre çeker makine değil mi? Hatta bu durumda sizin bile 
çekmeniz gerekmez, birisine çektirin, laboratuara verin ve bü-
yütün, alın size fotograf, ama fotograf değil aslında o. Fotograf 
dediğimiz şey yüreğin, beynin olaya katılması. 

Karşınızdakiyle aranızda bilinmeyen bir iletişim olmalı eğer 
portre fotografı çalışıyorsanız.  Fotografçı ve fotograf öznesi 
olan kişi arasındaki yolculuk ne tür bir serüven? Stres yaşanıyor 
mu örneğin veya öngörülemeyen olumlu, olumsuz ayrıntılar? 

Bir insanın fotografını çekeceksem, romancıysa romanı-
nı okumalıyım, şairse şiirini okumalıyım, belki onunla bir iki 
kadeh içmeliyim. Onunla kol kola sokaklarda dolaşabilmeliyim. 
Tanımadan olmuyor. Bugüne kadar fotografını yaptıklarımı hep 
tanıdığım için yaptım. Ritsos’u çektim ama, Ritsos’u biliyordum 
zaten. Bilmeden olmaz. İşte o iletişim böyle bir tanımayla kuru-
luyor. Dünyada her işin başının tanıma olduğunu düşünüyorum. 
Birincisi, rahatlaması gerekiyor her iki tarafın da. Düşünün, 
fotografı yapılan kişinin karnı ya da başı ağrıyor, çocuğu hasta, 
ne bileyim bir sıkıntısı var, mümkün değil kendini ele vermez. 
Aynı durum fotograf çalışan için de geçerli. Senkron tutuyorsa 



286

bu iş iyi sonuç verir. Eskiden, atölyem Galatasaray’dayken otu-
rur, çayımızı, kahvemizi veya votkamızı içer, bir taraftan sohbet 
eder bir taraftan da fotograf çekerdim. Vesikalık çekmiyorsunuz 
ki, belki o bile o andaki havaya bağlıdır. 

Dünyada her an, her saniye görüntü akıyor. Şu anda ben sizin 
fotografınızı geniş açıyla çekebilirim, standart objektifle çeke-
bilirim, 200 veya 300 mm teleobjektifle de çekebilirim, x film-
le, y filmle... Hepsinin sonuçları farklı olur. Ayrıca diyafram, 
enstantane kombinasyonlarını değiştirdiğinizde ayrı bir görüntü 
çıkacaktır. Oturduğum yerden başka, şuradan çekersem farklı bir 
görüntü elde ederim...

Siz hep Fotograf yapmak sözcüklerini kullanıyorsunuz?
Evet, çünkü fotograf çekilmez bana göre fotograf yapılır. 

İstediğinizi elde etmek için ortaya bir çaba, bir çalışma koyar-
sınız. Yani, bir heykeltıraş nasıl heykelini ortaya çıkarmak için 
taşı yontarsa bir fotografçı da istediği sonucu elde etmek için 
önce fotografı kafasında kurgular ve o kurguya en uygun olanı 
yapmaya çalışır.

Portresini yaparken çok zorlandığınız bir örnek verir misi-
niz?

Tomris (Uyar) ve Turgut Uyar’ın fotograflarını çekiyorum. 
Bir yandan votka içiyoruz bir yandan da çalışıyoruz. Bir türlü 
olmuyor. Turgut abi bir türlü kendini ele vermiyordu. Diyorum 
ki; “Turgut abi, altı üstü bir fotograf çekeceğiz, ne var sakin 
olun” Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Dedim ki kendi kendime, 
tam tersine üstüne gideyim, daha beter tedirgin edeyim. Ma-
kine elimde etrafında dolaşıyorum, “Valla haklısın, ben de hiç 
sevmem fotografımın çekilmesini, ne illet bir şeydir. Haklısın” 
falan diyorum. Derken bu iyice gerildi, birden “Turgut abi” diye 
seslendim, dehşetle döndü baktı, istediğim oydu… 

Buraya kadar anlattıklarınızdan psikolojinin yaptığınız 
işle ne kadar yakından ilgili olduğunu anlıyorum. İnsanın söz 
konusu olduğu her yerde psikoloji bütün ağırlığıyla kendisini 
ortaya koyuyor öyle değil mi?

Tabii çünkü başka türlü olmuyor. Şöyle bir hikâye duymuş-
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tum. Bir Amerikalı fotografçı hanım gelmiş. Köprüde bir ba-
lıkçının fotografını çekmeye başlamış. Fotografı çekilen kişi ağ 
ören bir balıkçı. Kadın çekiyor, çekiyor. Film bitiyor, yeni film 
takıyor. Ağ ören adam da içinden herhalde bitmiştir diyor. Ama 
kadın yine devam ediyor çekmeye. Adam da fotografçının işini 
bozmamak için ağ örmeye devam ediyor. Balıkçı ağ örmeye, 
fotografçı aralıksız çekmeye devam ediyor. Film değiştiriyor, 
takıyor, çekiyor, balıkçı da içinden la havle çekiyor. Tam bitmiş-
tir herhalde bu kadar da çekilmez ki derken balıkçı, fotografçı 
yine film değiştirip çekmeye başlayınca adam, ellerini havaya 
kaldırarak “Yeter be kadın” diye bağırıyor. İşte meğerse kadı-
nın istediği bu pozmuş. Buna benzer bir başka bir hikâye daha 
var. Yousuf Karsh’ın çok bilinen bir Winston Chircill fotografı 
vardır. (Yousuf Karsh, Mardin doğumlu, bütün zamanların en 
iyi portre fotografçısıdır.) Winston Chircill’den bir zafer işareti 
pozu vermesini istiyor. Tabii koskoca Chircill öyle ısmarlama 
zafer pozu verir mi? Karsh, “Peki efendim öyleyse siz puro-
nuzu içmeye devam edin” diyor. Öyleydi böyleydi derken bir 
eli arkasında deklanşör kablosunu tutuyor, diğer eliyle aniden 
Chircill’in purosunu çekiyor ve aynı anda deklanşöre basıyor 
Winston Chircill’in victory fotografının hikâyesi bu. 

Belgesel, sanat, güncel gibi açılımları var fotografçılığın. 
Siz çalışmalarınızı hangi kategoriye koyuyorsunuz, çalışmala-
rınızı nasıl tanımlıyorsunuz?

Ben fotografın her alanında çalışma yaptım. Deneysel fotog-
rafta birçok deneme yaptım. Dünyada yapılmış olabilir ama Tür-
kiye’de henüz yapılmayan birçok çalışma da gerçekleştirdim. 
Her türden fotograf örnekleri verdim. Fotograflarımı, belgesel 
lezzette yapılmış sanatsal eylem fotografı olarak tanımlayabili-
rim. Belgesel tarafı olacak ama sanatsal nitelikte de olacak aynı 
zamanda. Salt belge istemiyorum. Salt sanat diyerek snop bir 
şey de istemiyorum. Belgesel lezzetti olan sanatsal eylem fotog-
rafı olmalı.

İnsanlar bir şeyleri denemeden yollarını bulamazlar Deney-
sellik açılımlar getirir. Bildiğimiz yoldan gitmekle yetinmeyip 
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yeni yollar aramaktan kaçınmamalıyız diye düşünüyorum. 
Sevdiğiniz Fotografçılar?
Başta Henry Cartier Bresson, Eugene Smith, Martin Mar-

tinçek, Edward Steichen, Ernst Haas… Şimdi hemen aklıma 
geliverenler…

Renkli mi yoksa siyah beyaz mı size daha çok keyif veriyor?
Renkli ya da S/B olsun benim için fark etmez. Yeter ki iyi 

fotograf olsun. Bakılırlığı olsun… Kimi konular renkli konusu 
kimi konular da siyah beyaz konusudur.  Renkli fotograflarımda 
çok renk olmamasını yeğlerim…

Fotograflamak istediğiniz bir kişi var mı?
Birkaç kişi var kaçırdığım hep onlara yanıyorum. Kuzgun 

Acar. Kuzgun’la çok iyi dostluğumuz vardı ama bir tek kare 
fotografını çekmemişim. Vasıf Öngören de öyle. “Memleketim-
den İnsan Manzaraları’nı” beraber hazırladık. O şemsiye tuttu 
ben fotograf çektim. Yağmur yağıyor Vasıf Abi bana şemsiye 
tutuyor, ben de fotograf çekiyorum. Nedense tek kare portresini 
çekmemişim. Ahmed Arif, Tüyap fuarında dedi ki; “15 yıldır 
hiç fotograf çektirmedim, çok vaktim kalmadı, çekeceksen çek” 
Cahit Külebi, Fazıl Hüsnü Dağlarca falan bir meyhaneye gidil-
di... Git makineni al, çek değil mi? Basiretim mi bağlandı nedir 
çekemedim. Hep yanarım Cahit Külebi’yi ve onu çekemedim 
diye. Yakın zamanlarda kaybettiğimiz birkaç insan var onları da 
çekemedim. Ama portre arşivim çok geniştir. Yüzlerce kişi var. 

Fotografa ilişkin pek çok anınız olmalı. Beklenmedik du-
rumlarla karşılaşmış olmalısınız.

Kızımın bir portresi vardır. Neşeyle gülen bir kız çocuğu. 
Çok bilinen bir portredir. Bir gün bir yazar arkadaş geldi. Ben 
aslında yaptığım işleri ortalıkta pek tutmam. Ama kızım port-
resi diye telefonun oraya koymuşum. “Ne işi var bunun sizde, 
o benim fotografım” dedi. “Hayır benim çok bilinen bir fotog-
rafımdır o, bakın arkasında adım bile yazıyor” dedim ben de. 
“Nasıl sizin canım diklenerek” dedi. Meğer bu fotografı bulmuş, 
Adadaki evinin bahçe kapısına yerleştirmiş. Hava şartlarından 
korumak için de üzerini polyesterle kaplatmış. Kapıdan içeri 
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girenler bu fotografa elleriyle dokunarak girsinler diye. Eve ge-
lenler fotografın etkisiyle içeriye sevinçle, mutlulukla girsinler 
diye. Sonra hapishaneden çıkmış biriden duymuştum, o fotografı 
bir ara mahkumlar hep başuçlarına koyarlarmış…

Fotograf dışında başka uğraşlarınız var mı?
Bazı kimseler çok fazla dağılmamak lazım derler asıl uğra-

şınıza zararı olur diye.  Başka şeylerle ilgilenmenin ilgiyi dağıt-
madığını, tam tersine zenginleştirdiğini düşünüyorum. Eğer öyle 
olsaydı, iyi bir mimar olan Cihat Burak Türk Resminin de çok 
saygın bir ressamı olmazdı. Sami Güner’e de “boşver fotografı 
sen git bankacılığını sürdür” denirdi. Ben pek çok şeyle ilgilen-
dim. Sözgelimi ağaç heykeller yapıyorum. Seramik çalışıyorum. 
Hikâyeler yazıyorum. Hikâyelerim yayına hazır. Çocuk kitabı 
illüstrasyonları yaptım, yapıyorum. Kitap kapakları yaptım ve 
yapıyorum… Fotograf başka bir şey sözgelimi ahşap heykel 
başka bir şey… 

Duvarlarda plaklar görüyorum.
Öğretmenimiz “Yolda bir kâğıt bulduğunuzda çamurlar için-

de bile olsa, alıp okuyun, sonra atın atacaksınız” derdi. Benim 
çocukluğumda gazete bir hafta sonra gelirdi Gülnar’a.  Tabii 
çok fazla kitap gazete bulma şansımız yoktu. Belki ondan, her 
şeyi okumak isterim ve biriktirmekten çok hoşlanırım. Çünkü 
insanoğlu bugünlere belge ve bilgileri biriktirerek gelmiş. Kültür 
böyle oluşmuş. Çocuklara “Bir şeyler biriktirin, sözgelimi koza-
lak biriktirin, bir, bir tane daha bulduğunuzda iki kozalak eder” 
derim. Taş plaklar da kültürümüz. Ne zaman biriktirmeye baş-
ladığımı anımsamıyorum ama bir oda dolusu var. Her aldığım 
plağı tek tek yıkıyorum, temizliyorum. Özel zarflar yaptırdım. 

Projeler?
Bilim, kültür, sanat adamlarından, mesleklere kadar çok fazla 

proje var ama bekliyor. Tabii hep daha iyi fotograflar yapmaya 
çalışıyorum. Çünkü insan sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. 
Perinthos Kayaları projesi bitti ve yayına hazır bekliyor. Perint-
hos, bugünkü adıyla Marmara Ereğlisi’nin eski adı. Perinthos, 
Kalkedonia’dan yani İstanbul’dan da büyük bir kentmiş benim 
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bildiğim. Heykel gibi doğal kayalar var. Uzun zaman çalıştım. 
On iki yıl kadar. Bir taş projem daha var. Bir yörenin taşları. İn-
sanların her gün üstüne basarak gelip geçip gittiği taşlar. Onların 
bazılarını topladım. Hepsi birer seramik, heykel gibi. Volkanik 
kayalarla çalışmayı severim. Nerede ne var bilirim. Fosillere 
çok kafa yordum 35, 40 milyon yıllık deniz hayvanları fosilleri 
buldum. Osman Şahin’le Toroslar’a çıkmıştım. Dolaşıyoruz. 
Baktım midye fosilleri. Meğerse köylü kadınlar uğurlu kadem-
li olsun diye bulgur çuvallarının içine koyarlarmış değirmene 
giderken. Bazılarını cebimde taşırım. Kimileri tespih çeker ben 
de 40 milyon yıllık fosilleri cebimde taşıyorum.

   Sayfalarımızda değerli fotograf ustamızın “kendi deyimiyle 
yaptığı” fotograflardan örnekler bulacaksınız. İsa Bey’in fo-
tograflarını ise ben, İsa Bey’in “aptal makinesi” dediği compac 
makinemle çektim. Bir usta ile amatör bile olamayan biri arasın-
daki farkı görün diye…

2007
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Fotoritm Dijital Dergi İçin   
İsa Çelik İle Söyleşi

 
   Digital fotograf nedir? 

Kimileri, “Digital makina ile çekilmiş” fotografa dijital fotog-
raf diyorlar. 

Kimileri de oynanmış fotografı dijital fotograf sayıorlar. 
Kimi yarışmalarda dijital fotograf ayrı bir bölüm olarak de-

ğerlendirmelere sokuluyor. 
Bir fotograf oynanmışsa gözden düşüyor kimilerince. Oynan-

mış fotografın oynanmamış fotograftan üstün tutulduğu çevreler 
de var. Ortalık toz duman.

Geleneksel yöntemle bir fotograf yaparken ne yapıyorduk:
Geleneksel yöntemle bir fotografı çekerken, çeşitli faktörler 

var bizim istediğimiz sonuç görüntünün oluşmasına etkili ve 
katkılı olan. Şu filmi değil de bu filmi yeğliyorsunuz. Şu filtre-
yi değil de bu filtreyi yeğliyorsunuz. Kullandığınız objektif de 
önemli. Her şey bir seçimdir. Bir şeyi seçerken, bir şeyi seçip bir 
şeyi kazanırken bir başka şeyi/şeyleri kaybedersiniz. 

Bir negatif çektiniz ve karanlık odaya girdiniz. Filminizi 
develope ederken türlü çeşitli develope alternatifleri var. Birin-
den birini seçtiniz ve filminizi yıkadınız. Kuruttunuz. Elinizdeki 
filme göre, ya da elde etmek istediğin sonuç görüntüye göre 
bir kâğıt seçiyorsunuz. Gene elde etmek istediğin sonuç görün-
tüye göre bir developman kullanıyorsunuz. Az kontrastlı çok 
kontrastlı falan. Baskı sırasında kullanabileceğiniz çeşitli filtre 
faktörleri var.

Karanlık odada güzel, iyi bir baskı için belki günlerinizi har-
carsınız. Filmi agrandisöre koyup düğmeye basıp develope etmi-
yorsunuz ki. Orasını koyulaştırıyorsunuz burasını açıyorsunuz, 
gerekiyorsa, anlayışınıza uygunsa, kadraj yapıyorsunuz. Kimi 
alternatif baskı yöntemleri uyguluyorsunuz. Vesaire vesaire ve-
saire... Ve sonuçta elinizdeki filmin, kâğıdın, developmanın yani 
karanlık odanın olanaklarından yararlanarak, “sizin olan” bir 
baskı elde ediyorsunuz. Önemli olan yapmaktır, yakıştırmaktır. 
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- Geleneksel kimyasal baskı yöntemi bu. Evet mi, hayır mı? 
- Evet. 
Jerry N. Uelsmann dokuz agrandisör ile bir baskı yapardı. 

(Fotograf: Jerry Uelsmann, Bkz. sf. 463/5) 
- Bu fotografla oynamak değil midir? 
- Oynamaktır. Sanat bir kurmadır. Sanatsal eylem kurmaca-

dır.
Dünya fotogaf ustalarına bir bakalım. Örneğin: W. Eugene 

Smith’i alalım. (Bkz. sf. 463/6) Bildiğimiz ünlü fotograflarını 
çektiği gibi hiçbir işlem yapmadan olduğu gibi mi basmış. Ha-
yır. Birinci kareler çekildiği ham halleri. İkinci kareler karanlık 
oda serüveninden sonra, Eugene Smith’in bize göstermek istedi-
ği halleri. Son iki kare de öyle...  

Alfred Stieglitz’in kendi portresi çekildiği gibi basılmamış. 
Örnekleri yüzlerce çoğaltmak olası ama birkaç tane verelim. 

Birçok çekim ve baskı yöntemleri uygulamışlar. Üstelik kimileri 
yumuşak olsun diye fotografı çekerken bir de objektifi zımpara-
lamışlar, benim bildiğim kadarıyla. 

Bir şeyin, neyse o şey, kendi olanaklarından yararlanmak 
gerekir. Bırakın kendini öyle var etmek isteyen de öyle var etsin. 
Siz cici çocuk olun, öyle yapmayıverin. O sizin bileceğiniz bir 
şey...

Photoshop diye bir şey var. Ondan insanoğlu yararlanmasın 
mı? Peygamber Muhammed Uhud savaşına çıkarken neden 
yanına bir dijital makina almadı acaba. Sureti yasakladığı için 
mi? Fatih Sultan Mehmet İstanbu’lu alırken, gemilerini karadan 
yürütürken boynunda asılı bir digital makinesı olsaydı o mace-
rayı, o hengâmeyi çekmez miydi sanıyorsunuz. Çekerdi. Hatta, 
photoshoptan bile geçirirdi. Bırakın tutuculuk yapmayalım. Her-
kesin Ömer Seyfettin gibi hikâye yazmasını kararnameye bağ-
lamayalım. Kimileri de öykü yazsın.   Dünya batar mı? Batmaz. 
Merak etmeyin.

Peki tüm bunların sonucunda ortaya çıkan şeyler, biri fotog-
raf iken diğeri değil midir? Hayır… Hepsi fotograftır… Digital 
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manipüle edilmiş bir çalışma da benim için fotograftır. Filmin 
tadı, karanlık odanın zevki benim için ne kadar önemli olsa da 
tüm bunların hepsi fotograftır. Tutalım ki fotograf değildir. Baş-
ka bir şeydir ama. Olsun. Güzelse ne alâ. Güzel değilse bakmaz-
sın, lâfını etmezsin olur biter...  

Şimdi bir de şu, şimdilerde pek dillerde dolaşan “manipüle” 
lâfına bakalım. Benim bildiğim kadarıyla bu lâf İngilizce bir lâf. 
“Elle oynanmış” anlamına geliyor. Hemen Redhouse sözlüğüne 
bakalım.   

Manipulate: el ile işletmek, hünerle işletmek veya yapmak, 
ustalıkla idare etmek, manevra yapmak; hile karıştırmak. Mani-
pulation: el ile işletme, idare; manevra, dalavere, hile. Manipula-
tive, manipulatory: el ile işletme kabilinden; dalavereci. Mani-
pulator: İdare eden kimse; vurguncu kimse, telgrafta maniple; 
manipülatör.

Eger, yapılanlara “hile ve alavere dalavere” diyor isek, kim-
yasal baskıda da yapıyorsunuz onları. Biraz evvel anlattım. Yok 
“elle oynamak “diyor isek onu da yapıyorsunuz. Neden kimyasal 
baskıda alavere dalavere olmuyorda dijitalde yapınca sahtekârlık 
oluyor?

-Digital makine kullanıyor musunuz?
- Şimdilerde bu soruyu şöyle soruyorlar genellikle “Peki 

siz digitale geçmedinizmi halâ?” Sanki digitale geçmek bir üst 
rütbeymiş gibi. Gerçi biraz öyle de oldu galiba. Dijital makinası 
olmayana ve Hindistan’ı görmeyene kız vermiyorlar. 

Şaka bir yana ben de bir dijital makine aldım. Ben dijital ma-
kine ile de çekim yapıyorum, analog makina ile de... Ama dijital 
fotograf yapmıyorum. Dijitalin olanaklarından yararlanıyorum. 
Sten tabancaya prasa ile karşı çıkılmaz...

- Yıllarca “O Ses’in” peşinde koştum 
- Çocukluğumda ilk gördüğüm fotograf, radyomuzun üze-

rinde duran “Hamiyet Yüceses” fotografı idi. O yıllarda benim 
için “fotograf” kelimesinin karşılığı oydu. Hiç bilmediğimiz bir 
şeydi fotograf. Aile fotografımızı çektirmek için, babam bir fo-
tografçı getirdi. Yeşillikler içinde (herhalde fotografın daha gü-
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zel çıkacağını düşünerek) bağın ortasında fotografımız çekildi. 
Fotografçı “Dünya yıkılsa kıpırdamayacaksınız...” dedi. Adam 
örtünün altına girdi ve bir ses: “Klik!” İlk duyduğum fotograf 
makinesi sesi oydu. Yıllarca “O Ses’ in” peşinde koştum.

Süpürge sapı 
İlkokul öncesinden resim en büyük tutkumdu, halen de öyle. 

Devamlı çizerdim, resimler yapardım. Evimizin beyaz toprak-
la badana yapılmış duvarlarına yaptığım resimler yüzünden, 
annemden süpürge sapı ile dayak yerdim. Bir masamız vardı. 
Masanın altına girip altına resimler yapmaya başladım. Gene en-
selendim. Baktım olmayacak ben de gözlerimle havaya resimler 
çizmeye başladım. Şimdi bile hep öyle yaparım. Bir parmağımı 
öteki parmağıma sürterek resimler yaparım.

İlkokulda öğretmenlerim ders araçlarının çizim işlerini bana 
verirlerdi, üç metrelik iskelet, vücut anatomisi çizimleri yapar-
dım. Uzun yıllar o resimler okulumuzda ders araçları okullarda 
kullanılmış, öyle dediler...

İlk makinem 
Ankara’daki okul yıllarımda, bir arkadaşıma babası Alman-

ya’dan bir fotograf makinası getirmişti. Bir kere düğmesine 
basmak istedim, bastırmadı. Bozarsın dedi. Nuh dedi peygam-
ber demedi. Ben de harçlıklarımı biriktirip ilk makinemi aldım.  
Güven Park’daki heykelleri çekiyordum gidip gidip. Bir eğitim, 
bir bilgi alabileceğim yer yoktu. Çekiyordum ve yazıyordum.  
Baskılara bakıp notlarımla karşılaştırıp hatalarımı bulup, düzgü-
nünü çekmeye çalışıyordum. Böyle başladım. 

Fotografçı ve Öykücü olarak tanınmak istiyorum! 
Resimler yaptım, yapıyorum. Çamurdan seramik yaptım. 

Ahşaptan heykeller yaptım. Halen de yapıyorum….
Bazıları; “Çok şeyle uğraşmak insanı böler, dağıtır” derler. 

Kesinlikle katılmıyorum. Tamam insan belki yaptığı bazı şey-
lerle öne çıkar, o şekilde bilinir veya anılır ama iyi bir şairin iyi 
bir ressam olamayacağı, iyi bir mimarın iyi bir roman yazarı 
olamayacağı demek değildir bu. Hayatta size bazı roller çizilip, 
bazı standart giysiler üzerinize giydirilmeye çalışılır. Bunu ka-
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bullenirseniz diğer yönlerinizi açığa çıkaramazsınız. Böyle olsa; 
(Paul) Gauguin deniz ticaret filosunda kalması gerekirdi. Sami 
Güner bir bankacı, Cihat Burak bir mimar olarak kalırdı. Örnek 
çok. Uzatmayalım.

Eşim; “Eskimolardan bilim adamı çıkmaz”der. Kırsal kesim-
deki çocuklarımızın bebekliklerinde sarılıp sarmalanıp, dolma 
gibi bir yere konulması gibi, Eskimolarda da soğuktan korun-
ma zorunluluğu ile benzer şekilde sıkı sıkı sarmalanmasına bir 
mizahi gönderme sözüdür bu. Çocuk serbest olacak ki Dünyayı, 
hayatı öğrensin. Hata yapacak, belki canı yanacak ama öğrene-
cek. Araştırmadan, kurcalamadan, denemeden hiçbir şeyi bile-
mez ve öğrenemezsin.

Deniyor ve öğreniyorum, fotografın iki boyutluluğu ile ya-
pamadıklarımı heykellerim ile yapıyorum. Tv seyretmek yerine, 
naylonları önüme yayıyorum ve seramik yapıyorum. Bu şekilde 
hayata katılıyorum.

Olanaklarım olsa ya da başka bir ifade ile kendimi oraya ka-
nalize edebilseydim, belki iyi bir ressam olabilirdim. Ama şim-
di; Fotografçı ve öykücü olarak tanınmak, anılmak istiyorum. 

- Biraz da öykücülüğünüzden söz edebilir miyiz?   
- Ben anlatmayı seviyorum. Biçimi şu ya da bu olabilir. Gra-

fik, resim, heykel, seramik, fotograf ya da öykü... Bir insan, ana 
dilini iyi bilmeli. Ana dilinin lezzetini, olanaklarını iyi kullan-
malı. 

Ben özellikle Taşeli Plâtosu’nun ağzıyla yazıyorum. Yani, 
Mersin, Gülnar, Silifke, Aslanköy, Anamur, Mut ve Gazipaşa 
yöresinin; özellikle Gülnar’ın ağzıyla yazıyorum. Neden çünkü, 
Türkçenin en bozulmamış halleri orada yaşıyor halâ. 

Öykülerimde anlattıklarım benim fotograflarımdır ya da baş-
ka türlü söylersek, fotograflarımda anlattıklarım benim öyküle-
rimdir. 

İnsan hallerini yazıyorum. Destansı anlatımı seviyorum. El-
bette herkes gibi benim de beslendiğim kaynaklar vardır. Genel 
olarak şiirden; özel olarak halk şiirinden, masallerdan destan-
lardan besleniyorum. Ama anlattığım şeyler birebir yaşanmış 
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şeyler değildir. Benim kurgularımdır. Ve hiçbir efsaneyi hiçbir 
destanı yazmıyorum. Kimileri duyduğum ve banda aldığım 
şeyleri yazdığımı sandılar. Hayır, hiçbir söylenceden yararlan-
madım. Ama söylencelerden herkes gibi ben de besleniyorum.

Yazarken müzik dinlemeyi severim. Bu Stravinski (İgor 
Fiyodoroviç) de olabilir Silifke, Mut, Gülnar türküleri de başka 
türküler de olabilir...

Diyaloglarımı aklımda gezdiririm. Yolda yürürken kendi ken-
dime tekrarlarım. Öykülerimin kahramanları gibi kendi kendime 
konuşurum. Diyalogların en akışkan en doğal hallerini bulmaya 
çalışırım. Hiçbir pürüzlü tarafı kalmayınca da yazarım. 

Öykülerimi hemen yayınlatmaya çalışmam. Benim acele 
öykü yayınlatmak gibi bir acelem yok ama iyi öykü yazmak gibi 
bir acelem var. 

Cemal Süreya’nın sözünü çok severim. “Şair bana yağmu-
ru anlatma, yağmur yağdır” diyor. Ben kuşun şeklini şemalini 
anlatmıyorum. Kuşun kanat sesini duyurmak istiyorum size. 

Yazdığım her şeyin sahici olmasını istiyorum. Sözcüklerin 
arkalarındaki gizli anlamların peşindeyim. Sözcüklerin arkala-
rındaki mağaralara zındanlara, bahar çiçeklerine, çoban ateşleri-
ne bakıyorum.

İlk öykü kitabımda (Dur gitme) dört A4 sözlük maddesi var-
dı. İkinci öykü kitabımda sekiz A4. 330 dolayında sözlük mad-
desi var. Büyük şehir insanı çok az sözcükle konuşma, anlaşma 
rahatlığına ve tembelliğine alışmış. Benim kullanıma soktuğum 
sözcükler ölü bir dilden alınıp “tedavüle” sunduğum sözcükler 
değil. Halkın arasında yaşayan sözcüklerdir. Bir dilin zengin ol-
ması demek, sözlüklerinde ne kadar çok sözcük olduğu ile değil, 
o sözlüklerde olan sözcükleri ne kadar kullanabildiğimizle ilgili 
bir şey olsa gerek. Sözlüklerinizde 75 000 sözcük var diyelim. 
Ama siz elli, yüz bilemedin yüz elli sözcükle konuşuyorsanız 
nerde kaldı sizin dilinizin zenginliği. Sana ne o zenginlikten. 
“Orda bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür.” Yol götür-
memişsin, su götürmemişsin, okul götürmemişsin nasıl senin 
köyün oluyor o köy. O köy senin köyün olmaz. Konuşmadığın 
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sözlüğünde yazılan sözcükleri edbiyatına, kullanım diline soka-
mıyorsan artık o dil senin dilin değildir. O dil senin dilin ola-
maz. Amerikanca gelir oturur senin dilinin yerine. Sağınıza solu-
nuza bir bakın. Dükkân adlarına falan bir bakın. Bakın oynanmış 
değil de manipüle edilmiş deniliyor, az evvel konuştuk. 

Kelimeler, sözcükler
Semizotu. Bildiğimiz semizotu.  Semizotunun bile öyle çok 

söylenişi vardır ki şaşarsınız. Töğmeken, tömeken, töymeken, 
tokmakan anımsayabildiğim birkaçı. En sevdiğim söylenişi de: 
tohumeken.

George Eastman 1800’lerde, başı ve sonu patlayıcı K ile baş-
layıp biten Kodak sözcüğünü uydurmuş firmasına isim olarak.   
İngilizce’de hiçbir anlamı olmayan bir sözcüktür bu. “Kodiak 
bear” diye bir söz var ama Kodiak bear, diye Kodiak adasında 
yaşayan iri boz ayıya denir. O başka. Bilir misiniz ki, ‘kodak’ 
otografla hiçbir ilgisi olmayan öz Türkçe bir sözcüktür. Eşşek 
yavrusu, sıpa anlamında Anadolu’nun pek çok yerinde kullanılır 
. 

Gene aklıma geliveren Ufo sözcüğü. Hani Amerikalıların 
Dünya halklarını uyutmak için uydurdukları Ufo. Redhouse’de , 
‘belirlenemeyen uçan nesne’ olarak anlatılıyor. Ufo’da öztürkçe 
bir sözcüktür. Anadolu’da çocuk dilinde, yemek, mama anla-
mında kullanılır .

Gülnar’a geçen yaz tekrar gittiğimde, çocukluğumda oldu-
ğu gibi damda yattım. Bol yıldızlı gökyüzü tepemde, yıldızlara 
bakarak uyudum kaç gece. İnsanlarla uzun uzun ordan burdan 
konuştum, yarenlik ettim.    

84 yaşındaki amcam bizim geldiğimizi duyunca heyecandan 
eşeğini kaybetmiş, ertesi gün fark etti ki eşek yok. Aramaya 
gitti. Bir saat sonra geldi, sorduk nerede buldun diye. Nerede 
olacak “ekenek” te buldum diye cevapladı. Ekenek, ekin tarlası 
demektir. Öz Türkçe bir sözcük. Taşeli plâtosu dilimizin daha 
az bozulduğu, asimile olmadığı yerlerdir. Dırdıbık meselâ, ağız 
dalaşı yapmak demektir. 

Öykü kitaplarımda neden fotograf kullanmadın, ya da resim 
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kullanmadın, diyorlar. Öykülerimin koltuk değneklerine ihtiyaç 
duymadan ayakta durabilmelerini istiyorum, kendi kendilerini 
anlatmalılar, fotografa veya resime ihtiyaçları olmamalı. Hatta 
kapakta bile bir şekil olmasını istemedim, zar zor bir fotografımı 
koydurdular yine kapağa ama ben istemiyorum bunu. İkinci ve 
üçüncü öykü kitaplarım hazır. İkinci kitabımda 300 yeni sözcük 
var.   

Çizgi Film 
Çizgi film stüdyolarında çizgi filmin nasıl yapıldığını öğrene-

bilmek için yerleri bile süpürdüm. Uzun yıllar çalıştım. İşe gidi-
yor, akşam çıkar çıkmaz oradan film şirketine koşturuyordum. 
Sabahlara kadar çalışıp, sabahları sandalye üzerinde yarım saat 
bir saat uyuyup doğru işe koştum. Sırf çizgi film yapmayı öğre-
nebilmek için.  Tekin Aral ile epey bir zaman çizgi film çalıştık.

O derenin taşı ile o derenin kuşunu vurmak 
Yaptığım işlerde olsun gördüklerimde olsun, bir şeyin sen-

tetik olmasına katlanamam. Bu sebeple insan nerede ise ben de 
oradayımdır. Sohbet ederim, uzun uzun konuşurum. Böylece 
yaptığım işler ayakları yere basan işler olup çıkarlar. Otobüste 
şöförle sohbet ederim, yolcularla sohbet ederim. Hele de fotog-
rafını çektiğim kişilerle mutlaka bir yolunu bulup konuşurum, 
dertleşirim. Hiçbir zaman arkasını dönüp, çekip giden fotografçı 
olmadım. 

Bu şekilde çekilmeyen fotograflar cansız fotograflardır. Ruh-
ları olamaz. Birinin dediği gibi; “Bir sokağa sıkıyönetim arabası 
gibi girmeyin”. 

İnsanın olduğu her yerde olurum, toplumsal olayların oldu-
ğu yerlerde olurum. İstanbul’un semtlerinde, Anadolu’nun her 
yerinde olurum. Sohbetlerim sırasında duyduğum bu sözdeki 
gibi; “Öyle bir adamdı ki, o derenin taşı ile o derenin kuşunu 
vururdu”.

Basın fotografçısı olmak istemedim 
Basın fotografçısı olmak istemedim, uzun yıllar matbaa yö-

neticiliği yaptım. Basın fotografçısı olsam illa bir yerde çektim 
diye fotografımı vermek istemezdim, bana göre değildi. Fotog-
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rafımın altına imzamı atmam gerekir, ancak bunu yayınlatırım. 
Belge fotografçılığı yapmadım, İnsanın yüzüne bakmayı seviyo-
rum, yüreği yüzünde görmek istiyorum, görünen şeylerin arka-
sındaki görünmeyen şeyleri açığa çıkarmak tek kaygım. 

Altı tane fotograf albümüm de bitti, Kültür Sanat İnsanları, 
Erotik, İki Yörenin Heykel Taşları, Siyah-Beyaz Sanatsal Eylem 
Fotografları bunlardan bazıları.

Karanlık Oda
1972 yılında, ilk sergimi İstanbul’da açtım. Sergimin adı 

“İnsan”’dı. Tamamı karanlık oda da bakılarını kendim yaptığım 
fotograflar idi. O günden bugüne de öyle devam ettim. Karanlık 
oda apayrı bir lezzet, apayrı bir dünya. Her fotografçı karanlık 
odayı yaşamalı. Bunu yaşamamak, kokusunu alamadan bir süm-
bülü koklamak ya da tadını alamadan bir balık yemek gibi. 

 İlk sergimin konusunu oluşturan fotograflar askerlik görevim 
süresinde çektiğim fotograflardı. Askerliği yedek subay olarak, 
Harita Genel Müdürlüğü Fotograf Labrotuvarı’nda yapmıştım. 
Gidip gelirken devamlı geçtiğim Bent Caddesi’nin insanlarını, 
yaşamını fotografladım, aslında konu olarak sadece bunu seçtim, 
isteyerek. Hiçbir albenisi olmayan bir mekandı, oradan fotografı 
bulup çıkarmaya çalıştım ve bu çekimlerim ilk sergim oldular. 
Nerede olursa olsun “salt fotografın” peşine düşen insan başarılı 
olur, gerisinin fazlaca da önemi yoktur… Bu şekilde çevresi dar, 
dünyayı gezme imkânı olmayan ama dünyanın ünlü fotografçısı 
olabilmiş pek çok örnek mevcuttur….

 Fotograf çekme izni 
İlk defa gittiğiniz yerde, Anadolu’nun ücra bir köyünde me-

sela insanların fotografını hemen çekebilmek zor olabilir. Önce 
insanlarla sohbet etmek, aralarına girmek çok önemlidir. Tabii 
her kişinin ayrı taktikleri ve uygulamaları olabilir. Ortada da he-
men çekilmesi gereken, kaçacak bir “an” da olabilir. Ellerim ile 
bakmadan fotograf makinemi arkama tutup ayarlarım ben böyle 
anlarda. Ama en güzeli dediğim gibi sohbet etmek, konuşmak, 
dertleşmek ve sonra fotograf çekimlerine başlamaktır. 

Fotografçı bir arkadaşım böyle yerlerde, kahvede masaya 
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oturur, makinesini çıkartır, okşar kimi temizler, sonra bir dalı 
çeker, yine makinesi ile ilgilenir, sonra geçen bir tavuğu çeker, 
sonra bir çiçeği çeker, çekmek istediği insanların dışında ne 
varsa çeker özetle… En sonunda insanlardan sitem gelir; yahu 
kardeşim dalı tavuğu, çiçeği çimeni çekip durdun, bizi de çekse-
ne! … Tabii aynı yere defalarca gitmek, tekrar gidişte fotograf-
larını götürmekte çok avantaj sağlar, hatta evlerine davet eden-
ler, sizin bulamayacağınız yerlere götürenler çıkar, ancak dikkat 
edin önce kadınları çekmeyin, kadın en son çekilir, bu kaynaşma 
ve güven sağlandıktan sonra… 

İlk defa gittiğim bir yerde, fotograf çekmeye gitmeden evvel 
önce o yörenin kartpostallarını bulup onlara bakarım. İncelerim 
neler çekilmiş, nasıl çekilmiş, ne zaman çekilmiş gibi. Bu bana 
büyük fayda sağlar, bu kez o çekimlerden daha iyisini yapabile-
cek şekilde çekime çıkarım.

Düşünme, Çek! 
Hem fotografta hem de yazarlıkta toplumun gittiği istikamete 

gitmek istemiyorum, direniyorum. En sonunda DSLR bir maki-
ne aldım; D200. Alışmaya çalışıyorum, aynı kaliteye ulaşamıyo-
rum ancak tutucu bir insan değilim, alınması gerekiyordu aldım. 
Avantajları da var dezavantajları da var, en azından analogçu 
gözü ile digital makine kullanmayı deniyorum. Digital dünya, 
reklamları ile size şunu söylüyor; düşünme, sadece çek, sadece-
ye düğmeye bas, gerisini biz hallederiz! … Sanatsal eylem dü-
şünme işidir, fotograf makineni yüreğin ve beyninle kullanırsın, 
gözün ve elin sana yardımcı olur.  Beynin ile düşünür makineni 
yüreğine dayarsın.  Ancak sert tabancaya pırasa ile direnilmez, 
kolaylıklarını lehine çevirirsen elbette faydalı olacaktır sana.  

Karadeniz gezime analog makinelerimin yanında, bir bavul 
dolusu film ve kaset ile çıkmıştım. O bavuldaki malzemeler 
tamamen bitti, bir iki tane benden kaynaklanmayan hata dışında 
çöpe atılmış tek bir kare çıkmadı. Şimdi birkaç haftadır digital 
makinemi deniyorum ama beni tatmin edecek tek bir kare dahi 
çıkmadı. 

Türk fotografında sanılmasın ki son dönemlerde olan tartış-
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malar vardı hep. Hayır yıllar yılı bu tartışmalar oldu, olacakta. 
Eskilerde kurgu fotograf hainlik sayılırdı. Bunlar Türk fotog-
rafının gelişimine sekte olmuştur. Köşelere sıkışıp kalmak çok 
kötüdür. Türk fotografının bir coğrafyası olmalıdır ve içinde her 
tür fotografa yer olmalıdır. Heykeller yapılıyor, heykeltıraşlar 
var, çeşit çeşit heykel türleri, peki neden meydanlarda heykeller 
yok? Sadece kahramanlık heykelleri dışında neden göremiyo-
ruz? Sanatta her çeşidin yapılması, sergilenmesi bir zenginliktir. 

Ben “Anlamlı An” fotografçısıyım. Peki sadece bu türdeki 
fotografları mı benimserim, sadece bunlar mı hoşuma gider? 
Hayır, bu türdeki iyi fotograflar hoşuma gider aynı diğer tür 
fotograflardaki iyi çalışmaların da hoşuma gitmesi gibi. Jüri gö-
revlerimde karşıma kötü bir anlamlı an fotografı gelir ise onun 
yerine daha iyi başka bir tür fotografı seçer ve ödül veririm. 
Fotografça gördüğün her şeye bakmak gerekir. Hem çekerken 
hem de izlerken.

Kadının olduğu yerde “nezahat” olur 
Necati Cumalı ile Türk-Yunan İlişkilerini Düzeltme Konseyi 

toplantısından sonra, Ankara’daki yerleri bildiğim için, hadi bir 
meyhaneye gidelim demiştik. Tavukçu, Kızılay’da çok güzel 
bir meyhanedir, oraya gittik. Süssüz, sakin mütevazı bir yerdir 
ancak mezeleri filan çok güzeldir. Ancak Cumalı hoşnut değildir 
durumdan, bana dönüp, burada hiç bayan yok, daha cıvıl cıvıl 
bir yere gitsek ya, dedi. Biraz şaşırdım, ancak renk vermeden 
kalkıp başka bir mekâna gittik. Bozulmuştum, renk vermedim 
ama anladı, İsa’cım beni yanlış anlama, “Kadının olduğu yerde 
nezahat olur” dedi. 

Gitme bir yere, önce ülkene gel 
Fotograf için dünyayı gezenleri anlıyorum, aslında itirazım 

da yok. Ancak ısrarla söylüyorum önce ülkene gel, Türkiye’yi 
gez, bitir sonra oralara git. Mersin Adamkayalar’ ı ilk ben bul-
dum, tüm dünya bu sayede öğrendi orayı. 1,5 minare boyunda 
heykellerin olduğu, 2 mt lik heykel ayaklarının olduğu biryer. 
Dünyanın neresinde var?  Türkiye’yi gezmek maddi açıdan da 
büyük bir külfet değil. Atla otobüse Efes’e git, bütün gün çek 
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sonra otobüs ile yine geri dön. Defalarca git, her gittiğinde alı-
şacak, farklı şeyler keşfedeceksin, öğreneceksin. Hatta ilk defa 
gideceksen, öncesinde ders çalışır gibi hazırlan bu şekilde git. 
Neyi nerde bulacağını kabaca bil.  Bir arkeolog kadar bilgiye 
sahibim. Ani Harabeleri’ne gidemedim bir de gündüz gözü ile 
Tortum Şelale’sine. Bu ikisi dışında heryeri gezdim.

- Çekiyorsun da ne oluyor? Satabilecek misin bunları? 
- Benzin istasyonunda, aracımıza benzin alırken bu fırsattan 

istifade yakındaki Han’ın fotograflarını çekmeye gittim. Eşim 
bana fotograf olsun diğer çalışmalarım olsun hepsinde büyük 
yardımı dokunan, asla işime karışmayan, beni destekleyen bir 
insandır. Kariyerimin bu olduğunu bilir ve ona göre davranır. 
Nedense, benzin alınırken gitmeme serzeniş etmişti; 

İsa, çekiyorsun çekiyorsun da ne oluyor? Satacaksın bunları 
da para mı kazanacaksın? Dedim, ne karışıyorsun bana, depo 
dolmadan gelmiş olacağım, şurdan alacağım birkaç kare…

Neyse, İstanbul’a döndükten sonra bir telefon. İsa bey, sizde 
Han fotografları mı var? Var var olmaz mı, istemediğiniz kadar. 
Geldiler 44 fotografımı seçtiler. Bir de fotografları kaybetmezler 
mi benden aldıktan sonra? Anlaşmamıza göre 4 kat para ödemek 
zorunda kaldılar. Eşime dedim, hani çekerken bana kızdığın 
fotograflarım vardı ya, Han fotografları, satıldı onlar, hem de şu 
fiyata. Böyle ender bir serzeniş sonrası hoş bir rastlantı gerçek-
leşmiş oldu.

Ana Britannica’dan aradılar, İsa Bey sizde Bodrum Ada Çayı 
fotografı var mı? Yok öyle fotografım ama ertesi akşam Bod-
rum’a gidecektim, dedim iki gün sonra size göndersem? Olmaz 
dediler bekleyemeyiz, çok geç. Peki dedim, Bodrum’a gittiğim-
de bir sürü ada çayı fotografı çektim. Ne mi oldular? Duruyor-
lar arşivimde, arayıpta bir daha sizde ada çayı fotografı var mı 
diyen olmadı! …

 Benden fotograflar alan bir dostum da çatlak toprak fotog-
rafı sormuştu. Vallahi yok dedim, nasıl olmaz sende? Sen nasıl 
fotografçısın, çatlak toprak fotografı nasıl olmaz sende? İçime 
işlemiş, o günden beridir nerde minnacık bir çatlak görsem fo-
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tografını çekerim, şu an elimde geniş bir çatlak toprak fotografı 
serisi var. Ama o günden bugüne arayıpta çatlak toprak fotografı 
isteyen olmadı. 

Fotograf çok ciddiye alınmamalı 
Yakında özel bir kurumda yeni bir fotograf atölyem başlı-

yacak. İstanbul çekim gezileri ile yapılacak bir çalışma ama 
keşke öğrencilerimi alıp mesela Kapadokya’ya gidebilsem, bir 
haftamızı orada geçirebilsek, fotografı beraberce soluyabilsek, 
insanlarla nasıl ilişki kuracaklarına kadar herşeyi gösterip an-
latabilsem. Fotograf aslında çok ciddiye alınacak bir şey değil, 
fotograf çekmeyi öğrenmek çok kolaydır, 125’e 11’i ayarlar 
çekersin. Bunları heryerde herkesten öğrenebilirsin. Ancak fo-
tografı yaşamına katmak apayrı bir şeydir, bu kolay öğrenilmez, 
öğretilemez. Doğal bir süreçtir. 

- Aziz Nesin, pinti adam, neden bırakıp gittin?  
Aziz Nesin en büyük dostumdu. Çocuk evinin ilk tuğlasından 

son tuğlasına kadar, ölümüne iki hafta kalana kadar fotografla-
dım O’nu. Bir tuğla daha alabilmek için çocuklarının evine, pin-
tilik yapardı. Taksiye binmez, otobüsle giderdi, otobüse binmez 
yürürdü. Pek çok anımız oldu, öyle bir insan bir daha gelmez 
yeryüzüne. 

Kendisi ile ilgili fotograflarımdan bir gösterisi hazırlamıştım. 
Ön koltukta izliyordu ve gösteri Cenap Şahabettin’in şu sözü ile 
başlıyordu;

 “Güç olan kahramanca ölmek değil, kahramanca yaşa-
maktır…”
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Yazıyla Fotograf Çekmek 

İçinde bulunduğu aktiviteler İsa Çelik’i yazınsallıkta vizör 
arayışına yöneltmiş gibidir. Dili vizör gibi kullanan Çelik, 
iddialı bir üslupçuluk teşebbüsüne girişmiş ve bunda da başarılı 
olmuştur 

Hikmet Temel Akarsu
 

Varlık Yayınları’nı nasıl bilirsiniz? Hani şu edebiyat yayıncı-
lığında yüzüncü yılını tamamlamak üzere geri sayıma başlamış 
Varlık’ı? Hani şu Yaşar Nabi Nayır’ın tüm 20. yüzyıl Türkiye 
aydınlanması sürecinde emsalsiz bir başarı ile yönettiği Var-
lık’ı? Kimilerine göre Türk edebiyatının ‘Kıble’si olan Varlık’ı? 
Türk edebiyatının kusursuz yayımı için kılı kırk yaran, tek bir 
apostrof koymak için saatlerce düşünen, tek bir harf hatası için 
karalar bağlayan, sentaks bozukluğu olan bir tümce dergide 
çıktıysa bunu hazin bir vaka olarak görüp yas ilan eden, titiz, 
özenli, adanmış Varlık’ı nasıl bilirsiniz? 

Herkesin; “İyi biliriz!” diyeceğinden kuşkumuz yok. 
Lakin Türkçe kullanımındaki tutkulu, ihtiraslı, özenli, kurum-

sal ve adanmış çabalarıyla nam salmış bu tarihi yayınevi öyle bir 
kitap çıkarmış ki, bu kez hepimizi ters köşeye yatırmış. Edebiya-
tın, doğru ve düzenli tümce kurmaktan, kurallı yazmaktan ibaret 
olmadığını kanıtlayan sıra dışı bir metinle karşımıza çıkıyor 
Varlık bu kez. Nasıl mı? İşte şöyle: 

“Dedem ırahmetlik, biyerden dönerimiş bir gün. Ne vakıt, 
nerden aklımdan çıkmış. Geçmiş gün. Taa gün doğmamış. Dağ-
ların ardında, bulutların altında gün yılbır yılbır ederimiş. Bir 
top ağaç görünmüşmüş alaca garannığın içinde. Ağaç geldikçe 
böyürümüş, geldikçe böyürümüş. Dağ gibi böyürümüş... ‘Bir 
ulu ağaçtır ki, yanına vardıkça böyür ha böyür, dağ gibi olur...” 
derdi. ‘Yanında da bir kör guyu var ki ilaç için bir tas suyu yok-
tur içmeye...” “rahmetlik dedemin ağnatdığı ulu ağaç bu ağaç 
olmasın anam...” 
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Nasıl? Şaşırtıcı; değil mi? Sakın ola ki, kitaptan cımbızla 
çekilip alınmış bir absürd pasaj ya da sadece bir yerde görülen 
marjinal bir diyalog olarak görmeyin bu alıntıyı. Bilakis, olabile-
cek en sade, en masum bölümü almaya çalıştım kitaptan. Bütün 
kitap baştan sona (sadece en son öykü hariç), tamamen defor-
me edilmiş, yerel ağıza yaslanmış, konuşma dilini esas kabul 
eden, yöresel bir lûgatçeyi rehber edinmiş son derecede naturel 
ve fakat bir o kadar da abartılı bir köylü Türkçesi kullanımıyla 
kaleme alınmış. Kitap fotograf sanatçısı olarak ün yapmış İsa 
Çelik’e ait bir öyküler toplamı. Adı: Naldöken... 

Naldöken 128 sayfalık bir kitap. Fakat içinde bulunduğu çaba 
büyük. Edebiyatın oldukça riskli bir alanında kulaç atmakta. Ye-
rel bir ağızın, sözel kullanımını, yazı diline, kullanıldığı şekliyle 
aktarırken otantik bir platodan yola çıkıp insanlık durumlarına, 
oradan da toplumsal temalara ulaşmaya çabalıyor. Normalde, 
kullandığı dili, Varlık gibi kendini kanıtlamış ve özgüveni dört 
dörtlük bir yayınevi devrede olmasa hiç kimseye kabul ettire-
mezdi. Fakat yazar, bir mucizeyi başararak bu marjinal metni 
olduğu şekliyle yayımlamayı Varlık’a kabul ettirmiş. Bence 
kotardığı iş sıradan bir öykü kitabının ötesine taşmaktadır. 
Naldöken, öykü kitabı olmanın yanı sıra bir ‘edebi performans’ 
olarak da değerlendirilebilir. Ortaya çıkan eser sade fakat ilgi 
çekicidir. Dürüstçe ifade etmek isterim. Bu tarz edebiyattan haz 
duyan kişilerden değilim. Kitap okumak söz konusu olduğunda 
köy edebiyatı asla birinci tercihim olamaz. Fakat burada köy 
edebiyatı yapmanın ötesinde apayrı bir sanatsal duruş daha var 
ki asıl ilginç olan odur: Kendine özgü bir dil kurmak! 

Bu mânâda ele alındığında İsa Çelik’in Naldöken adlı öykü-
ler toplamı, iddialı bir üslupçuluk teşebbüsü olarak değerlendi-
rilmelidir. Üslupçuluğun edebiyatta önemsendiğini ve başarılı 
örneklerinin taktir edildiğini bilmeyen yoktur. Bu tarz ürün ve-
ren yazarların en önemlisi Yaşar Kemal ise de, söz konusu edebi 
algı sadece köy edebiyatına mahsus değildir. Kendi lûgatçelerini 
kurup kendi alanlarında, apayrı diller oluşturan yazarlar; örneğin 
Sait Faik, örneğin Attila İlhan, örneğin Metin Kaçan, örneğin 



306

Mıgırdiç Margosyan, örneğin Salah Birsel vs. hep önemsen-
miştir. İsa Çelik, sözünü ettiğim ustaların yolundan gitmeye 
girişiyor. Ve bu alanda mesafe katediyor. Öyle ki; eserin anlaşı-
labilmesi için kitabın sonuna 288 maddeden oluşan bir lûgatçe 
eklemek gerekmiş. Bu sanatçı cüreti, edebiyat adına, taktiri hak 
etmekte; alternatif bir yazınsal duruş olarak öne çıkmakta. 

İsa Çelik’in yazınsallıkta yürüttüğü yerel ağız Türkçeden yola 
çıkarak üslupçuluk geliştirme çabası nitelikli Türk sinemasında 
da ciddiyetle ele alınan bir konudur. Son dönemin vasıflı sine-
macılarından Yavuz Turgul (Eşkıya, Gönül Yarası), Nuri Bilge 
Ceylan (Kasaba, Mayıs Sıkıntısı), Semih Kaplanoğlu (Yumurta), 
Çağan Irmak (Babam ve Oğlum), Ezel Akay (Karagöz ve Haci-
vat) gibi sanatçılar son yapıtlarında sözel üslupçuluğun incele-
meye değer   örneklerini vermektedirler. Hepsi de yapıtlarında 
görselliğe büyük önem veren bu sanatçılarla benzer bir şekilde 
İsa Çelik de görsellik odaklı bir disiplinden gelmektedir: Fotoğ-
raf! Kanımca bu bir tesadüf değildir. İçinde bulunduğu aktivi-
teler İsa Çelik’i yazınsallıkta vizör arayışına yöneltmiş gibidir. 
Dili vizör gibi kullanarak ‘öykü formunda fotograf çekmek’ 
çabası içine düşmüştür yazar. 

Kültüre Hizmet
İsa Çelik’in kitabında birisi uzun olmak üzere altı öykü yer 

almakta. Açıkça ifade edeyim, kitabın dilsel kaygıları ve gay-
retleri beni daha çok ilgilendirdi. Öykülerin tema, kurgu, izlek 
ve mesajlarıyla ilgim ikinci plana düştü. Yine de naif olarak 
nitelendirilebilecek öykülerin konuları hakkında kısaca bilgi 
verelim: İlk çalışma Edik Bağlarını Kimlere Vereyim Ay Alim 
fırtınalı, karlı kışlı bir havada köylük yörede cereyan eden bir 
zamansız ölüm hikâyesi. Ağıtlar, yakınmalar, dövünmelerin ön 
planda olduğu bir öykü. İkinci sıradaki Soykada aynı köylük yö-
rede geçiyor: Bir baştan çıkarma hikâyesi! Gurbetteki kocadan 
haber gelmekte gecikince, tasallut edilen bir yeni gelinin, köyün 
bildik bir kişisi tarafından baştan çıkarılması, pınar başlarında, 
çalı diplerinde, mağaracıklarda becerilmesi gibi köy romanla-
rında çokça gördüğümüz klişe bir konuyu, basit bir kurguyla 
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fakat cezbedici bir dilsel beceri ile anlatıyor. Üçüncü sıradaki 
Naldöken kitabın en uzun öyküsü. Feodal ilişkilerin hâkim 
olduğu yörede haksızlığa uğrayan köylülerin ağa karşısındaki 
çaresizliklerini anlatıyor. Öykünün sonunda ağanın adamları 
tarafından enterne edilip köye getirilen ailenin yıllarca yüz yüze 
baktığı, acı tatlı pek çok hatırayı paylaştığı köylülerce bir çırpıda 
terkedilmesi, hiçe sayılması ve mahvedilmesinin hüznü öyküye 
mührünü vuruyor. Ahırotu adlı anlatıda ise yaşlı biriyle evlen-
dirilmeye çalışılan bir genç kızın hazin duyguları hikâye edili-
yor. Beşinci sıradaki Ziftli Gelin bir namus cinayetini anlatıyor. 
Masum olsa da zifaf gecesi bakire olduğuna inanılmayan gelinin 
ailesine teslim edildiğinde törelere uygun şekilde öldürülmesi 
toplumca utancını taşıdığımız, hâlâ aktüel olan bir yaramızı da 
dile getiriyor. Son öykü Zıbın ise, diğerlerinden farklı olarak 
kentsel alanda geçiyor. Zarif bir duygusallığı barındıran trajik 
bir ‘hamile aje’ hikâyesi. 

Yazarın konuları, temaları, platosu ve karakterleri kanaatime 
göre, bilinçli bir tercihin sonucunda- kabasaba, primitif (ya da 
naif) ve taşralı. Buna mukabil öyküleri akıcı, dili işlek, duyar-
lılığı derin. Plato edindiği Taşucu yöresinin örf, anane, gelenek 
ve yaşam tarzını çok iyi bildiği ve hatta yöreye eleştirel bir sevgi 
ile yaklaştığı çok belli. Yazarın fotoğraf, illustrasyon, grafik gibi 
sanatlarla içli dışlı olması edebiyata yaklaşırken sanatsal eda ve 
kaygılar taşımasını da beraberinde getirmiş. O nedenle hikâyele-
ri ne kadar vulgar gelenek, görenek ve yaşamsal temalardan bah-
sederse bahsetsin belli bir oranda sanatsal duyarlılığı yansıtıyor. 

   Kanımca ikinci kez öykücü olarak karşımıza çıkan değer-
li fotograf sanatçısı İsa Çelik, Naldöken adlı özgün deneysel 
çalışmasıyla yörenin kültürüne de azımsanmayacak bir hizmet 
veriyor. Hikâyelerinin otantik bir kaydedicilik yönü de var. 

Radikal 21/12/2007
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Fotograf Ustamızdan 49 Yıl Sonra Bir Fotograf Albümü

Yıldız Çelik

‘Mayakovski’nin şiir üzerine yazısı ‘şiir nasıl yapılır?’ 
başlığını taşır. Gerçekten de burada kullanılan sözcük Rusça 
‘dyelat’ (yapmak) fiilidir. Şiir için bu anlamda genellikle kul-
lanılan sözcük ‘yazmak’ (ve bazen de ‘söylemek’) tır. Bunu 
büyük Rus-Sovyet şairinin bildiği de kuşkusuz. Fakat Mayako-
vski ‘yapmak’ sözcüğüyle, şiirin de maddi bir şey gibi bir emek 
ürünü olduğunu vurgulamış oluyor. Ve bir anlamda da nasıl 
yapılacağı öğrenilebilen ve böylece de belki herkes tarafından 
yapılabilecek bir şey olduğunu… Bu yaklaşım, ya da bu yakla-
şımın böyle yorumlanması ne ölçüde doğrudur? Büsbütün doğru 
olsa, edebiyat ortamında Mayakovski’lerden geçilmezdi. Öyle 
olmadığını biliyoruz… Büyük şairin, bu sözcüğü, şiirin ‘gaipten 
gelen bir ses’, salt bir esin işi değil, çalışarak oluşturulan bir 
emek ürünü olduğunu vurgulamak için kullandığını kabul etmek 
daha doğru olur. 

İsa Çelik de fotograf ‘yapmak’ sözcüğünü neden kullandı-
ğını açıklarken söyledikleri, tam tamına Mayakovski’nin şiir 
için düşündüğünün tıpkısıdır. ‘Evet. Çünkü fotograf çekilmez 
bana göre…fotograf yapılır. İstediğinizi elde etmek için ortaya 
bir çaba, bir çalışma koyarsınız. Yani, bir heykeltıraş heykeli-
ni ortaya çıkarmak için taşı yontarsa bir fotoğrafçı da istediği 
sonucu elde etmek için önce fotografı kafasında kurgular ve o 
kurguya en uygun olanı yapmaya çalışır.’

Yukarıdaki sözler, yaptığı iş üzerinde derinliğine düşünmüş 
ve onu başarmış ve böylece de ‘büyük’ nitelemesini hak etmiş 
bir sanatçının sözleri olabilir ancak… İsa Çelik kendi yaratıcılık 
alanının gerçek anlamıyla böyle bir sanatçısıdır. Kendine çok 
yakışan büyük alçak gönüllüğüyle, o gerçekten büyük bir fotog-
raf sanatçısıdır. ’Yaratıcılık’ sözcüğünü bilinçle ve özellikle kul-
lanıyorum. Çünkü sadece gerçek yaratıcılar, büyük sanatçılar, 
sanat için ‘yapmak’ sözcüğünü, şiirde Mayakovski’nin, fotograf 
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sanatında (elinde kamerası, yüzünde eksilmeyen ince bir tebes-
süm, adına çok yaraşan bir aziz gibi kırk yıldır aramızda dolaşıp 
duran) İsa Çelik’in vurguladıkları anlamda kullanma hakkına 
sahiptirler…’ diyor, Ataol Behramoğlu 30 Nisan 2005 tarihinde 
Cumhuriyette çıkan makalesinde. Aynı makale, 1958 yılından 
bu yana fotografçılık yapan, fotograf sanatçımız İsa Çelik’in 
Antartist yayınlarından Türk Fotografçıları Kütüphanesi dizisin-
den çıkan fotograf albümünde.

Bu, sanatçının ilk fotograf albümü. 1963’den 2006 yılına 
kadar yaptığı fotograflardan seçtiği 40 fotograf yer alıyor. Yapıt-
larında daha çok ‘İnsan’ konusunu işleyen Çelik; sanatsal bir ey-
lem olarak yaptığı fotograf çalışmalarının yanı sıra bilim, kültür 
ve sanat insanlarının portre fotografları ile Anadolu uygarlıkları 
fotografları da yaptı.

UNESCO’ya bağlı, uluslararası Fotograf Sanatı Federasyonu 
FIAP’ın ‘Artist of FIAP’ (AFIAP) ünvanına sahip olan, fotog-
rafları ellidört ülkede düzenlenen uluslararası sergi, yarışma ve 
bianellerde yer alan Çelik, fotografa başlangıç öyküsünü şöyle 
anlatıyor: “Ankara’da öğretici filmler merkezi vardı. Onların 
vitrinlerine de bir fotograf asılırdı. Her hafta okuldan kaçar, o 
fotografları izlerdim. Gördüğüm ilk sanatsal fotoraflar bunlardı. 
Çok sonra öğrendim ki o fotograflar Şinasi Barutçu’nun fotog-
raflarıymış. O fotograflara baktıkça, hep bir fotograf makinem 
olsun istedim. Arkadaşımın babasının Almanya’dan getirdiği bir 
fotograf makinesi vardı. Ondan bir kare fotograf çekmek için 
istediğimde vermedi. Sonra harçlıklarımı biriktirip bir fotog-
raf makinesi aldım. Ama o kadar kötü bir makineydi ki, elimde 
taşımaya utanırdım. Ya kese kağıdında ya da cebimde taşır-
dım. Yıllar sonra o arkadaşım TRT Müdür yardımcısı olmuştu; 
buluştuk. Çocukluğundaki makinesi hala duruyordu. O günleri 
hatırlayarak o makine ile fotograf çektirdik.”

   1973’teki ‘İnsan’ adlı ilk fotograf sergisi ile birlikte yetmi-
şin üstünde kişisel sergi açtı.  

Aynı zamanda on öyküden oluşan, Anadolu coğrafyasından 
insan manzaralarının yer aldığı ‘Dur Gitme’ adlı öykü kitabı 
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İskele yayınlarından 2006 yılında çıkan Çelik’in, ikinci öykü 
kitabı da yayımlanmaya hazır. Öykücülüğü ile birlikte fotog-
rafçı, yazar üstadımız İsa Çelik, öykülerinin de sinematografik 
özellikler taşımasına özen gösteriyor.

Halen, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde, İşletmecilik Mes-
lek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde 
öğretim görevlisidir.

(Cumhuriyet Dergi İçin Yazı) 2007
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Ömer Kumsal

Ö.K.: Naldöken üzerine konuşacağız elbette. Fakat tüm bir 
yaşamını fotografa adayan İsa Çelik’le içinden fotografın geç-
mediği bir söyleşi yapmak zor. “Vizörden bakarken ve fotograf 
yapmaya çalışırken çaresiz bir hikâyenin içindesinizdir,” diyor-
sunuz. Fotograflarınızdaki öyküler kadar, öykülerinizdeki görsel 
boyut da dikkat çekici. Fotograf-öykü ilişkisine dair düşüncele-
rinizi merak ediyorum.

İ.Ç.: Fotograflarımda hep öykü peşinde oldum. Her fotografı-
mın, bir mektubu olsun isterim... Benim insanım, günlük yaşamı 
içinde sıradan insanlardır. Sizden, benden hiçbir farkları yoktur; 
günlük yaşam derdindeki insanlardır. Fotografta bunları başka 
başka objektifler kullanarak ve çeşitli grafik kompozisyonlarla 
yapıyorum elime aldığım konuyu daha iyi ve etkili anlatabilmek 
için. Fotografımda ne yapıyorsam öykümde de aynı şeyi yapı-
yorum. Öykülerimde gerçekçiliği ve görselliği ön planda tutu-
yorum. Kimi kez normal objektifle, kimi kez geniş açıyla, kimi 
kez tele objektifle bakıyorum anlattığım insanlara, durumlara 
şeylere...   

Biraz açalım. Ben aslında, pek çok şeyle ilgilendim, ilgileni-
yorum. Birçok şey yanında, seramik ve ahşap heykeller yaptım 
yapıyorum sözgelimi. Ama ben kendimi asıl fotografçı, grafiker 
ve öykücü hissediyorum. Anlatmayı seviyorum; bu hangi malze-
me ile olursa olsun, neyle olursa olsun... 

Her sanatsal üretimin kendine özgü kuralları var. Tadı, tuzu 
farklı, lezzeti farklı. Her sanatsal yaratının işlevi farklı, dili fark-
lı. Kalktıkları ve kondukları yerler aynı olabilir ama.

Ben eger Cahit Arf’ın fotografını yapacaksam Cahit Arf’ı 
görmeliyim. Bir şair, bir hikayeci, Cahit Arf’ı görmeden de 
Cahit Arf şiiri, ya da öyküsü yazabilir. (Tanımak koşulu ile. 
Görürse, görerek tanırsa kuşkusuz daha da iyi olabilir.) Fotograf 
yapmak bir kompozisyon yapmaktır. İyi bir kompozisyon, iyi 
bir matematik demektir. Aslında bütün sanatsal uğraşılar için 
matematik gereklidir. Matematiği iyi olmayan sanat yapıtı ölü 
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doğmuş bir bebektir. Grafik, türkü için de gereklidir, kilim için 
de halı için de fotograf ve öykü için de... Ben biraz şanslıyım, 
çünkü hem seramik yapıyorum hem heykel yapıyorum, bunlar 
üç boyutlu. Fotograf ve resim yapıyorum, grafik yapıyorum bun-
lar da iki boyutlu üretimler. Yazı da yazıyorum... Açıyı daralta-
lım. Bu üç ayrı boyuttaki sanatsal uğraşı bana, yaptığım işlerde 
olanaklar sağlıyor sanıyorum. Yaptığınız şeyin ete, kemiğe, cana 
bürünmesi için son derece gereklidir bunlar... Kısaca böyle...

Ö.K.: Dur Gitme adlı ilk öykü kitabınız 2006 yılında yayım-
landı. Sizi “sözcüklerle anlatmaya”, öyküler kurmaya götüren 
nedenleri konuşalım. Öyküyle ilişkiniz nasıl başladı ve nasıl bir 
süreçten geçerek ilk öykü kitabınızı yayımlamaya karar verdi-
niz? Bu soruyu sorarken, evet, 1944 doğumlu olduğunuzu göz 
önünde bulunduruyorum: öykü için uzun yıllar beklemiş/dinlen-
miş bir yaşam.

İ.Ç.: Yazmaya yeni başlamadım. Hep yazıyordum. Yazdık-
larımı çok seyrek de olsa yayımladım aslında. Masallarım, kimi 
söyleşi yazılarım, kimi güzellemelerim yayımlandı. İnsanlar ge-
nellikle eski yazdıklarını önce yayımlamak eğilimindedir. Eski 
öykülerimi yayımlayarak başlamadım işe. Onlar duruyorlar. 
Belki onlardan bir gün, bir biçimde yararlanırım. Bilmiyorum. 
Onlar benim karalama defterlerimdi... Dursunlar... 

Dur Gitme 2006’da yalnızca otuz gün içinde yazıldı, bitti. 
Naldöken’i ise, 2007’de üç ayda, akşamları yazabildım. Keşke, 
daha çok zaman bulabilsem yazı yazabilmek için. “Medar-ı mai-
şet motoru” meselesi...

Burada bir konuyu anlatmak zorundayım. Ben yazacağım 
şeyi, eger çok zorunluluk yoksa, oturup hemen yazmaya başla-
mam. Aklımda gezdiririm uzun zaman. Tasarlamakta olduğum 
öykünün diyaloglarını yollarda, sokaklarda giderken, gelirken, 
otururken, kalkarken, kendi kendime konuşurum. Böylece son 
halini bulan, erginleşen öykünün yazılması kalır geriye... 

Ö.K.: Gelenekleriyle, yöresel diliyle, yaşayışıyla insanı 
merkeze alan bir anlatımınız var; ama doğa betimlemelerine 
verdiğiniz önem de yadsınamaz. Naldöken’in ilk öyküsü “Edik 
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Bağlarını Kimlere Vereyim Ay Alim”in daha ilk satırlarında 
hemen göze çarpan bir şey var: kahramanların macerasına dair 
duygusal atmosfer doğadan okunuyor. Bu özelliği Naldöken’in 
tüm öykülerinde, özellikle “Ziftli Gelin”de de görmek mümkün.

İ.Ç.: Benim öykülerim eğer doğru okunursa daha ilk satır-
lardan sonu anlaşılır. Baştan sona hep sonu hazırlayan ipuçları 
veririm ben. Son aslında baştan bellidir. Doğru ve dikkatli oku-
nursa, sürpriz yoktur. 

Benim insanım için doğa, çok önemlidir. Her otun, her çiçe-
ğin, her börtü böceğin adını, huyunu, suyunu bilir benim insa-
nım. Çünkü onlar, onların yaşamlarının birer parçasıdırlar. 

Ö.K.: İki öykü kitabınızın da mekânı Taşeli platosu. Ve öy-
külerinizdeki insanlar topraktan fışkıran bitkiler gibi yaşadıkları 
yere bağlı. Öyleyse biz de sizi anlamak için bu söyleşide Taşeli 
platosuna, çocukluğunuza uzanacağız… 

İ.Ç.: Jorge Amado, “İnsanın anayurdu çocukluğudur.” diyor. 
Ben Mersin’in Gülnar ilçesinde doğdum, on iki yaşıma kadar 
orada yaşadım. Gülnar Toroslar’da. Bir dağ kasabası. Toprağı 
bitektir, ama adı üstünde, taşlı topraklı bir yerdir Taşeli Platosu. 
Henüz Kola kültürü tam tamına oralarda egemen olamadığı için 
dili ve yaşam biçimi bozulmamıştır. Türkçenin en bozulmamış 
halleri, en yalın halleri konuşulur. Tarlaya ‘ekenek’ derler söz 
gelimi. Semizotu denilmez bizde. Töğmeğen, töğmeken, töh-
mekan, tökmekan, tokmakan, tohumeken denilir. Yılana yılan 
denilmez. ‘Uzunböcü’ denilir. Ağaçkakan, ‘tıkdelen’dir... Ben 
oralardan beslendim. Bir Hint Atalar sözü, “Ne yersen o’sun” 
der.  

Ö.K.: Anadolu söylenceleri ve türkülerden besleniyorsunuz. 
Halk edebiyatına olan ilginizi ve öyküde sözlü gelenekten nasıl 
ve ne açıdan yararlandığınızı anlatabilir misiniz? Bunun yanı 
sıra, coğrafya ve insanla kurduğunuz ilişki, Yaşar Kemal gibi 
usta kalemleri akla getiriyor. Siz hangi yazarlarla bir bağınız 
olduğunu düşünüyorsunuz? 

İ.Ç.: Dayım halk aşığıydı. O düğün senin, bu düğün benim, 
saatlerce uzaklıktaki köylere gider çalar çığırırdı. Para pul da 
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almadan... 
Taşeli Platosu’nun, Gülnar, Silifke, Mut, Anamur..., türkü-

lerine can dayanmaz... Ben oralarda büyüdüm. Etime, kanıma, 
iliğime sinmiş Toros insanının duruşu, oturuşu, sözü, söyleyişi...   

İlk portresini çektiğim sanat insanı, Aşık Veysel’di. Aşık 
Veysel Ankara’ya geldiğinde benim kolumda gezerdi Anka-
ra’yı... 

Ruhi Su babam gibiydi. Hastanede yatarken geceleri onu 
bekleyen üç refakatçiden biri de bendim...

Feyzullah Çınar gibi pek çok dostum ahbabım vardır... 
Türkü diyarı Arguvan’da bir ilkokulun yapımına sergi açarak 

katkıda bulunmaya çalışıyorum... 
Uzatmayalım. Türkülerden ve Anadolu söylencelerinden 

etkilenmek, beslenmek son derece doğal ve doğrudur.  
Destansı anlatımı özellikle yeğliyorum. Ama öykülerimde hiç 

efsane anlatmadım. Ben dünyada yaşayan bir adam olarak halk 
edebiyatından, söylencelerinden besleniyorum hiç kuşkusuz. 
Ama öykülerim onlardan beslenmiyor. İlk kitabımdaki “Töstü” 
öyküsü mahkeme zaptı gibi başlayıp bitti. Son pragrafta tüm 
öyküyü bir söylenceye dönüştürmeye çalıştım. “Güllü Gelin”-
de yılanlarla Güllü Gelin’i anlattım. Ama bilinen bir söylence 
anlatmadım. Benim dertlerimden biri, belki de en baş derdim, 
öyküde bir atmosfer yaratmaktır. Fotografça, ya da sinemaca bir 
atmosferdir amaçladığım...

Sanat bir kurmacadır. Kurulur. Her sanat dalının kurmacası 
kendine göre bir kurmacadır. Karikatürünki ile resminki aynı 
değildir. Sinemayla tiyatronunki, fotografınki aynı kurmaca de-
ğildir. Öykününki aynı değildir. Birebir yaşanmış olması, hatta 
yaşanmış olması şart değildir. Yaşanmış gibi verebiliyor mu-
yum, veremiyor muyum benim meselem bu... Öykü bir, “zabıt 
varakası”  değildir çünkü.

Yaşar Kemal’in tüm dünyada yayımlanmış kitaplarının 
kapaklarından oluşan bir sergi yapmıştım. Adana’da sergilendi. 
Çok büyük çok kapsamlı bir sergiydi. Bir metreye bir metrelik 
22 ya da 23 panodan oluşuyordu. Sanıyorum böyle bir sergi 
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dünyada ilk kez yapılıyordu. O serginin başlangıç panosunda 
yazdığım yazıda şöyle demiştim:

”...
N. Hikmet de benim dedem... S. Ali de F.H. Dağlarca da 

M.C. Anday da A. Nesin de R. Ilgaz da A. Kadir de... Yaşar 
Kemal de...

Bizim oralarda, Toroslar’da, köylüler evlerini çiçeklerden 
yapılmış süpürgelerle süpürürler. Yaşar Kemal ve onun gibi 
adamlar da dünyamızın pisliklerini çiçeklerden yapılmış kalem-
leri, fırçalarıyla süpürüyorlar...

Yaşar Kemal’le aynı çağda, aynı dünyada ve aynı ülkede 
yaşamış olmaktan onur duyuyorum.

Bu sergiyi bunun için hazırladım.
O’na onlara saygı...”
Yaşar Kemal çok büyük bir yazar. Onunla aynı satırda adımın 

anılması bile benim için bir onurdur. Yaşar Kemal’in sayısını 
anımsayamayacağım kadar çok kitabının kapağını yaptım. Her 
kitabını tekrar tekrar okudum. Yaşar Kemal, bugüne kadar hiçbir 
şey yazmamış bile olsa, bir tek “Demirciler Çarşısı Cinayeti” 
romanın 41. bölümdeki, bir cerenle bir kartalın mücadelesini 
anlattığı yedi sayfalık bölüm için nobel alabilirdi bence. 

Öykülerimi okuyunca, Yaşar Kemal’in akla gelmesi çok do-
ğal. O Çukurova’yı yazıyor, ben Taşeli Plâtosu’nu. Ben doğup 
büyüdüğüm, Torosların insanını, otunu, çiçeğini yazıyorum... 
Yerel dile ağırlık ve önem vermek bakımından belki bir benzer-
lik düşünülebilir, ama o kadar. O da bir benzeme sayılır mı bil-
miyorum. Ben kendi bildiğim gibi yazmaya çalışıyorum. Kimse 
gibi yazmak diye bir derdim yok.

Gönül bağım olan, aklımda, gönlümde yeri olan yazarlar (sı-
rasız olarak): Caldwell, Dostoyevski, Puşkin, Steinbeck, Istrati, 
Camus, Dickens, Hamsun, London, Çehov... Bizden de: Nazım 
Hikmet, Sabahattin Ali, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Fakir 
Baykurt, Bekir Yıldız, Osman Şahin, Reşat Enis (Aygen), Yusuf 
Atılgan, Abbas Sayar... O kadar çok ki...

Ö.K.:  “Naldöken”, “Ahırotu”, “Zıbın” geçmişle şimdinin iç 
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içe geçtiği öyküler. Bu zamansal geçişler, dilinizin şiirselliğiyle 
birlikte gündelik gerçekliğe düşsel bir hava veriyor. Yine de 
“gerçekçi” bir yazarsınız. Peşinde olduğunuz “gerçek” nedir? 

İ.Ç.:  Tanınmış bir sinema yönetmeni ve senaryo öğretmeni 
bir arkadaşım, birinci öykü kitabım “Dur Gitme” için, “İsacığım 
sen bunları bir yerlerden duydun, banda alıp, oturup daktilo 
mu ettin?” dedi. “Sen ki, bir senaryo öğretmenisin, sanatın bir 
kurmaca olduğunu ben sana anlatayım mı?” dedim. 

Bütün öykülerim kurmacadır. Birebir yaşanmış hiçbir şey 
yoktur.

Hiç, o değilden bir şey yapmadım. Bugüne dek, yapmaya 
çalıştığım her şeyi sahiden yapmaya çalıştım. Peşinde olduğum 
şey, sahiciliktir. Bir sanatsal üretimin dış sahiciliği kadar iç 
sahiciliği de önemlidir. Cemal Süreya’nın “şair, bana yağmuru 
anlatma, yağmur yağdır” dediği şey bu olmalı her halde. Yağ-
muru yağdırabiliyorsanız, okuyanı çeker, alabilirsiniz şiirin ya 
da öykünün içine...

Hemingway, Klimanjaro’ya gitmeseydi, görmeseydi “Kli-
manjaro’nun Karları”nı yazabilir miydi? Hiç açlık çekmemiş 
bir adam, “Açlık”ı yazabilir mi? Bilmeden yazılırsa sırtarır. Sırıt-
maz, sırtarır.

Edebiyat, “fiyakalı” laf söyleme sanatı değildir, benim bildi-
ğim. Doğru, yerinde ve insanın içine, yüreğine yolculuk ettirebi-
len sözleri söyleme sanatıdır.

Tanımlanmış 80 farklı duygumuz olduğunu biliyoruz. Yaptı-
ğımız, sanatın hangi türünde olursa olsun, okuyanın hangi duy-
gularına neleri hangi yoğunlukta ve hangi bileşimde sunabildiği-
miz önemli galiba. Ne söylediğimizin önemi var kuşkusuz, ama 
nasıl söylediğimiz daha önemli, bir sanatsal endişe üretimi için. 

Hangi duygu ya da duygularımızdan kaç tutam katabiliyoruz 
yaptığımız işin harcına hamuruna, mesele bu.  

Sevgili Nezihe Meriç’ten duymuştum. “Kelimelerin arka-
larında mağaralar vardır.” Bir yabancı yazarın sözü. Kimin 
olduğunu bilmiyoruz. 

Her sözcüğün ayrı rengi, kokusu vardır. Her sözcüğün avucu-
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nun içinde sakladığı ayrıdır.
Ben sözcükleri alıp, bahçeye, gün ışığına çıkarmak istiyorum. 

Sözcüklerin üstüne düşen ışığa bakmak istiyorum. Sözcüklerin 
yaydıkları ışığa ayrı ayrı bakmak istiyorum. Çünkü, her sözcük 
her ışıkta başka başkadır. Başka başka renk verir. Başka başka 
kokar. Her sözcük doğru ışıkta bakılırsa büyülü bir ışık saçar 
etrafına... 

Her cümlede şiir gözetmeye çalıştım. Şiiri olmayan cümle 
kurmamaya çalıştım, yapabildiğimce... Şiirle yıkanmayan bir 
edebiyat, bana göre değil. Şiiri olmayan hiçbir şey, hiçbir şeye 
yaramaz...

Yeri gelmişken bir de şunu söylemeliyim: Kişilerin kişilikle-
rini diyaloglar aracılığıyla vermeyi deniyorum ben. Diyaloglar 
günlük konuşma diliyle ve akışkan olmalı. Olabildiğince kısa ve 
kekre söyleyişten uzak olmalı. Şiiri, edebiyat tadını ve sahiciliği 
yitirmeden olmalı bu söyleyiş...

Çıplak gerçekçi bir yaklaşımı gözetiyorum öykülerimi kurar-
ken. Ama emprestyonist bir anlatımı da yeğliyorum ayrıca.

Ö.K.:  “Sürç-i lisan ettimse ...” Umarım boyumu aşan şeyler 
de söylememişimdir.

İ.Ç.:  Son olarak bir şey söylemek gerekirse: Ben öykülerim 
hakkında başkalarının değerlendirme yapmasını daha doğru 
buluyorum. 

Sanatsal üretim dört noktadan ibarettir. O dört noktanın içine 
ne koyduğunuz ve nasıl koyduğunuzdur önemli olan... Ya da 
başka türlü söylersek, ne koymadığınız ve neden koymadığınız-
dır... Neyi var saydığımız, neyi neleri kayırdığımız, neleri yok 
saydığımızdır önemli olan... 

Söyleyen, söyleyeceğini o dört noktanın içinde söylemiştir 
çünkü...

Varlık Edebiyat Dergisi
Mart 2008
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Photoline Söyleşisi

“Önemli olan en iyi olmak değil, iyinin peşinde koşmaktır”

Photoline: İlk fotograf makinenizi ne zaman aldınız ?
İ.Ç.: Babam, Ziraat Bankası mensubuydu. Banka’nın bur-

suyla Ankara’da okutmaya gönderildim. Bir arkadaşıma babası 
Almanya’dan bir makine getirmiş, şakır şukur fotograflar çekip 
duruyor. Namık, şunu ayarla da bir düğmesine basayım dedim. 
Bozarsın dedi vermedi. Nuh dedi peygamber demedi. Benim 
içim gitti tabii. Harçlıklarımı biriktirdim, 45 liraya ilk makinemi 
aldım. Bu anım, burada gördüğünüz bu fotograf makinesi kolek-
siyonunun hatta fotografçı olmamın sebebidir belki, kim bilir… 

PL: Hangi yıl? 
İ.Ç.:  1958 yılında aldım, yani bu yıl benim 50. Sanat yılım. 

O yıllarda makineler başkalarına da çok ilginç geliyordu. Çocuk-
lar hep nazlanırlardı, fotografları çekilirken birbirlerine boynuz 
kulak yapıyorlardı. Ben de hiç nazlanmayan bir konu buldum, 
Kızılay Güven Park’taki heykeller. Karda, yağmurda, çamurda, 
orada dikilmiş duruyorlar. Siyahın ve beyazın üzerinde ayrıntı 
almayı, kompozisyon yapmayı orada öğrendim kendi kendime. 
Zaten kimseye de bir şey soramıyorsun ki. Ya size yanlış bir şey 
söylüyorlar, ya da yardım edebilecek kimseyi bulamıyorsunuz. 
En iyisi kendi kendime öğrenmekti, nitekim de öyle oldu. 

PL: İlk serginizi ne zaman açtınız?
İ.Ç.:  İnsan temalı ilk sergimi 1972 yılında açtım. Bu sergi-

min hazırlıklarını askerdeyken yaptım. Askerliği yedek subay 
olarak, “Harita Genel Müdürlüğü Fotograf  Bölümü”nde yap-
mıştım. Gidip gelirken devamlı geçtiğim Bent Deresi Cadde-
si’nin insanlarını, yaşamını fotografladım, aslında konu olarak 
sadece bunu seçtim, isteyerek. Hiçbir albenisi olmayan bir 
mekândı, oradan fotografı bulup çıkarmaya çalıştım ve bunlar 
ilk sergimin konuları oldu. 
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PL: Bir de kaybolmaya yüz tutan mesleklerle ilgilendiniz 
galiba.

İ.Ç.:  Ben fotograf serüvenim içinde asıl olarak insanla uğraş-
tım. Günlük yaşamı içinde insan en ilgi duyduğum konudur. Bi-
lim, kültür ve sanat insanları portreleri, işinin gücünün başındaki 
geleneksel meslek insanları değişmez konularımdır. Anadolu 
uygarlıkları da öyle. Ana teması, sedefkarlık gibi, urgancılık gibi 
kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili bir de 
kitap yaptık. On kadar (yayına hazır) albüm projem var. Yayıncı 
bekliyorum.

PL: Hangi konuları içeriyor bu albümler?
İ.Ç.: Renkli ve siyah beyaz sanatsal eylem fotografları, bilim 

kültür sanat insanları, meslekler, Anadolu uygarlıkları, iki ayrı 
yörenin taşlarından iki albüm, ağaçlar, dokular, büyülü Anadolu 
görünümleri…  

  PL: Fotograf makinesi, taş plak koleksiyonları, kaybolma-
ya yüz tutan meslekler fotografları… Geçmişe bir özlem mi? 

İ.Ç.: Geçmişe özlemi, eger bir dünya görüşü olarak alırsanız 
kötüdür. Yani ben bin yıl gerisine bakarak yürüyemem. İleriye 
bakmak zorundayım. Ahmet Haşim’in lafını pek severim: “Geri-
ye bakarak ileriye yürünmez.”

PL: Dijital teknoloji ile ilgili düşünceleriniz neler?
İ.Ç.: Yine aynı şeyi söyleyebilirim. Teknoloji insanın önü-

nü açar. Eğer tersi olsaydı mağara devrinde kalmamız lazımdı. 
Her şeyin bir artısı, bir eksisi var elbette. Dijital teknolojinin de 
tabii ki artıları ve eksileri var. Örneğin benim artık Anadolu’ya 
çıkarken bir bavul film alıp, bunları nasıl bayatlatmadan geri 
döndüreceğim diye bir derdim kalmadı. Şimdi ne kadar kartı-
nız varsa o kadar çalışabilirsiniz. Şimdi buna karşı olunabilir 
mi? Ben dijitale karşı değilim, yani genelinde uygarlığa karşı 
değilim. Ama kötü kullanıma, düşünmeden fotograf çekmeye 
karşıyım elbette. Aslında ben ‘fotograf çekmek’ değil ‘fotograf 
yapmak’ tanımlamasını kullanıyorum. Onu daha doğru buluyo-
rum. Çünkü fotograf da resim kadar heykel kadar roman kadar 
hikâye kadar yapılan bir şeydir. 
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PL: Toplam kaç serginiz oldu?
İ.Ç.: Yüzden fazla. İlk başlarda bir yerlere yazıyordum ama 

sonra sonra ipin ucu kaçtı. Saymıyorum artık. 
PL: Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Fotografçı, yazar, grafi-

ker, heykeltıraş?
İ.Ç.: Ben bir anlatıcıyım. Kendimi öyle hissediyorum. Biçimi 

şu ya da bu olabilir. Grafik, resim, heykel, seramik, fotograf ya 
da öykü. Taş heykeller yapıyorum, kitap kapakları, grafikler ya-
pıyorum, çocuklara masallar ve öykü kitapları yazıyorum. Ben 
anlatmaktan haz ediyorum. Yazıda da fotografta da öncelikle in-
sanın yüreğine hitap etmeye çalışıyorum. Görünenin arkasındaki 
görünmeyeni anlatmaktan yanayım. Destansı anlatımı, katlaya 
katlaya anlatmayı seviyorum. 

Fotografta da yazıda da asla mazeret kabul etmem. Becerebil-
diğimce ilginç ışıklarda fotograf çekmekten haz ederim, kompo-
zisyonun iyi olmasını isterim. Olmayanları da size göstermem 
olur biter. Fotograf ya da yazı, önemli olan en iyi olmak değil, 
iyinin peşinde koşmaktır. İyinin derdinde olursanız kendinizi 
aşabilirsiniz. Ben kendimi, fotografçı, yazar ve grafikçi hissedi-
yorum.  

Ben PL: Fotografa yeni başlayanlara neler önerirsiniz?
İ.Ç.: Dünyada ki en kolay şey akıl vermektir. Ama ben inan-

dığım, doğru bulduğum şeyleri söyleyeceğim. Şiir okusunlar bir, 
iki hikâye okusunlar, üç kendilerinden önce bu yollardan kimler 
geçmiş onlara baksınlar. Bir de arkalarından kimler geliyor ona 
baksınlar. Ve en önemlisi: Yaptıkları işi özümseyene kadar, bık-
madan, usanmadan çalışmalılar. En önemli olan da sanıyorum 
bu… 

2008
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İsa Çelik’in “Taşlı, Çakıllı Yol”u

Tuğba Eriş

MERSİN Gülnar doğumlu, yılların fotograf sanatçısı İsa 
Çelik, 2006 yılında İskele Yayıncılık’tan çıkan Dur Gitme kita-
bının ardından, ikinci öykü kitabı Naldöken’de de Taşeli Plato-
sunun insanlarını anlatıyor. Semih Gümüş’ün, Öykünün Bah-
çesi’nde “en kentli, dolayısıyla yaşanan anlara en yatkın tür” 
olarak tanımladığı öykü, Naldöken’de “en taşraya” yaklaşıyor.

   Altı öykünün yer aldığı kitapta, ilk beş öykü köy-kasaba 
gerçekliğinde, son öykü ise kentte geçiyor. Bu sahici altı öykü 
de insanda buruk bir hüzün bırakıyor. Yürek paralayıcı ağıtlar-
la örülmüş ölüm hikâyesi, namus cinayeti, gencecik bir kızın 
yaşıtları mektebe giderken babası yaşında bir erkekle evlendiril-
mesi gibi konuları ığıl ığıl örüyor İsa Çelik satırlarında; Victor 
Hugo’nun çok sevdiği lafında olduğu gibi “yağmuru anlatmıyor, 
yağmuru yağdırıyor. ”

Öykülerin teması ve kurgusundan evvel dili göze çarpıyor. 
Öykülerinde Taşeli Platosu ağzını kullanmasını,Taşeli Platosun-
da doğup büyümesine ve Türkçenin en bozulmamış hallerinin 
orada olmasına bağlıyor İsa Çelik. Yerel sözcüklerin bu derece 
kullanılması- kitabın sonunda 11 sayfalık, 288 maddelik bir söz-
lük var-, az sözcükle yaşamını sürdürme tembelliğinde ve alış-
kanlığındaki şehir insanına bambaşka bir mecra açsa da her bir 
yerel sözcükle karşılaşıldığında sözlüğe gidip kaldığı yere tekrar 
dönmek, kişinin öykünün bütünlüklü atmosferine girmesine bir 
nebze de olsa ket vuruyor. Ama belki de bu olumsuzlamanın da 
en büyük getirisi, kitabı ikinci kez okumak; Naldöken ikinci kez 
okunmayı hem yerel sözcükleri sindirme hem de gerçeklikten 
uzaklaşmış beton insanına ‘insanı’, insanın saf ve naif halini 
anlatması açısından hak ediyor. 

İsa Çelik, Naldöken / Varlık Yayınları, 2007, 128 s.
Tuğba Eriş / Notos Öykü Dergisi / Şubat Mart 2008 Sayı: 08
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İsa Çelik

Bertan Onaran

Adaşı yalvaçı değil daha çok bir Anadolu dervişini andı-
ran İsa Çelik, Ulusal Kanal’daki unutulmaz söyleşide tatlı tatlı 
anımsattığı gibi, öyle kırk değil, bin yıllık dostumdur. 

Toroslarda doğmuş bu Yörük çocuğu, kökenine, atalarına 
yakışır bir ömür sürdü; aldığı temel eğitimi bir yana bırakıp 
sevdasının ardına düştü, sevdiği dünyayı, insanlarını, çiçeklerini, 
kuşlarını görüntüledi; doğa onu oluştururken hiç cimri dav-
ranmamış, coşkusunu, acısını anlatmaya fotograf yetmeyince, 
yontular yonttu ağaçtan, toprağı pişirdi, öyküler yazdı. Yığınla 
kitaba güzel kapaklar dikip giydirdi. Öyküleri, Dur Gitme ve 
Naldöken adlı kitaplarda toplandı. Hazırladığı yeni çalışmalar 
sanırım basım aşamasında.

Birçok ülkeye gitti, sergiler açtı, müzikli saydam gösterileri 
düzenledi, güzeli, güzel anlatımı insan kardeşleriyle paylaştı. 

Bir başka önemli ortak yanımız, bu toprağın yetiştirdiği, İlhan 
Selçuk’un güzel anlatımıyla, “öncülü ardılı bulunmayan” büyük 
bir Usta’nın, Ruhi Su’nun ömür boyu can dostu oldu; en güzel 
görüntülerinden çoğunu çekme tadını yaşadı. Büyük Usta’yı son 
yolculuğuna uğurlarken, sırayla başında nöbet tutanlar arasında 
o da vardı.

Ben insanın, doğa tarafından bağışlanmış, maymun kardeşi-
ninkine oranla azıcık daha gelişmiş beyninin, özellikle hani şu 
düşgücü denen kesimin hakkını verebilmesi için, yaşama sanatı-
nı öğrenmesinden yanayımdır. 

Peki, nedir bu yaşama sanatı? Kısaca, yaşamın her ânını sanat 
gibi yaşamaktır. Bunun içinse, söylemeye bile gerek yok, önce 
daha oluşum aşamasında, anasıyla babasının can güvenliklerinin 
sağlanmış; barınmaları, beslenmeleri, eğitimleri güvence altına 
alınmış; bunun sonucunda, çocuklarını kazara değil, bilerek, 
isteyerek, sevinerek edinmiş olmaları gerekir. Sonra da bu kav-
rama uygun biçimde büyütüp yetiştirmiş olmaları.

Gerçi anamalcı savurganlığın her şeyi yok ettiği, insanları 
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topluca aç, açıkta, işsiz, umutsuz sokağa fırlattığı dünyamızda, 
500 yıllık acımasız sömürüden sonra, 50 yılda gerçek bir mucize 
başarıp sevgiye, paylaşıma dayalı hakça düzeni gerçekleştirmiş 
olan Küba’nın ışıklı yolunu, sancılı da olsa, birer birer seçen Gü-
ney Amerika ülkeleri dışında bu soylu kavramın anlamı kalma-
dı; ama umut ışığı oralarda yanıyor.

İsa’nın anası babasıyla, çocukluğuyla, gençliğiyle ilgili bütün 
ayrıntıları bilmiyorum yazık ki; ama tanıdığım yıllar boyunca, 
hep kendiyle barışık, dengeli, alçakgönüllü gerçek bir yaşama 
sanatı ustası vardı önümde. Yalnız yapıtlarıyla değil, kendi varlı-
ğıyla.

Ve bu kavram uyarınca, elinin erdiği, gücünün yettiğince 
insan kardeşlerinin biriktirdiği bütün hünerleri, bütün ürünleri 
tanımaya, ben’ine katmaya çalıştığı hem fotograflarında, hem 
öykülerinde, hem konuşma ve davranışlarında açık seçik görülü-
yordu. Sizin de can gözünüz açıksa elbet.

Öykülerinde, içinden çıktığı yöreyi, toprağı anlatmakla ye-
tinmemiş; yaşama sanatı’nın kurucu öğelerinden dil’in, Türk-
çe’nin önemini kusursuz bildiği için, küreselleşme palavrasıyla 
yozlaşan, bin bir özentinin çamuruna belenen güzelim dilimizi, 
özellikle de anasından atasından duyduğu eşsiz Toros dilini 
canlandırmak, yaşatmak üzere, bilinçli olarak yerel sözcükleri 
kullanmaya ağırlık vermiş; kırılgan okurlar incinmesin diye de, 
kitabının sonuna bu sözcüklerin yaygın dildeki karşılıklarını 
yazmış. Kendi göbeğini kesmenin yeni bir örneği.

2008 yılı, öbür iki ustayla, Gültekin Çizgen ve İbrahim Za-
man’la birlikte, onun da yaşama sanatımıza yapmakta olduğu 
katkıların 50. Yılıydı.

Canım İsa’cığım; Demokritos’un dediği gibi, varlığımız da 
yazgımız da olasılık ve gereklilik halkalarının uc uca eklenme-
siyle oluşuyor; doğrusu, yaşama serüvenim içinde sana rastla-
mak, dostun, yoldaşın olmak büyük talihti.

En içten teşekkürlerimle sevgili Toros Dervişi!

Cumhuriyet Gazetesi / 18 Şubat 2009
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Foto Ritim İçin
Birgül Erken Ve Mehmet Uçkun’un Yaptığı Söyleşi

MU: Çok yönlü bir sanatçısınız, Insan ve çocuk yaşamınız-
da ve eserlerinde önemli bir yer tutuyor. Seramik, taş ve ağaç 
heykeller, çizgi film çalışmaları, sinema filmlerinde oyuncu-
luk, birçok derneğin üyelikleri, resim ve fotograf albümleriniz, 
sokak tabelâlarınız, öykü yazarlığı ve dahası…

Bir sanatçının çok yönlü olmasının itici gücü nedir, avan-
tajları nelerdir, bu kadar geniş bir alanda gösterdiğiniz faali-
yetleri hangi potada eritiyorsunuz?

İÇ: Ben çok yönlü müyüm bilmiyorum. Ben kendi kozamı 
örmeye çalışan bir adamım. Bir insanın yaşamı yaptıklarından 
ve yapmadıklarından ibarettir hem yapabildiklerinden hem de 
yapamadıklarından da ibarettir. Herkes, ben şunları yaptım, 
bunları yaptım der. Ben de hayır şunları şunları, bunları bunları 
yapamadım derim… Yaptıklarım zaten var, benim asıl derdim 
neleri yapamadıklarımla ilgili. Şimdi habire hayıflanıyorum. 
Dünyada ne çok okunacak kitap var ne çok gezilecek, görülecek 
yer var diye. Ülkemizi bitiremedim ki, başka ülkeleri gezmenin 
derdine düşeyim. Çok dil bilmeliydim, Türkçeyi bile zor kıvı-
rırken şu dünyada keşke ben Kavabata’yla, Asturias’la karşılıklı 
geçip dünya ahvali ile ilgili karşılıklı konuşmayı ne çok ister-
dim. Yapacağım, yapmak istediğim çok şey var. Koca okyanu-
sun içerisinde benim yaptıklarım damla bile değil. Başka birisi 
benim yaptıklarımın elli de birini yapsa gerinmesinden geçilmez 
ortalıkta… Binlerce kitap kapağı yaptım, afişler, pankartlar, 
broşürler… İran’dan, Amerika’dan, İngiltere’ye kadar kitap 
kapakları, longplay kapakları yaptım. Yaptım demek bana bir 
garip geliyor aslında; koca okyanusun içinde bir damlacık bir su 
yaptığımız ettiğimiz… 

MU: Şu anlamıyla da bu yaptığınız etkinlikler ve sanatların 
bir başlangıç ve bitiş noktaları mı vardı, birbirini tamamlayan 
yönleri mi vardı?

İÇ: Başlangıç bitiş değil, tam tersine. Bir sanat dalıyla uğraş-
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mak, başka bir sanat dalıyla uğraşma isteğinizi tetikler ve besle-
yebilir. Tutalım ki yazı ile uğraşıyorsunuz, fotografla ilgilenme-
niz sizin daha iyi yazı kompozisyonları yapmanızı sağlayabilir. 
Tutalım ki fotografla uğraşıyorsunuz, seramik ya da heykelle 
ilgilenirseniz, yapacağınız fotografın daha boyutlu olmasını 
sağlayabilirsiniz. Diyelim bir hikâyecisiniz, fotograf ya da film 
denemeleri yaparsınız, bu, hikâyenizin daha akışkan bir anlatıma 
kavuşmasını sağlayabilir. 

Fotografçısınız. Akşam televizyonda bir film izliyorsunuz. 
Masanıza bir naylon örtü serin, bir taraftan film izlerken bir 
taraftan da seramik yapmaya çalışın. Bu fotografçılığınızı engel-
lemez. Olmadı, bozar atarsınız. Hiç olmazsa, el becerisi kazanır-
sınız, çamurla uğraşmak enerjinizi alır. Fena mı?

“Ben bunu yapamam” diye bir şey yoktur benim dilimde. 
En azından bir kere beş kere denerim. Bir de şu var. Her şeyi 
gözlemlemeye çalışan bir adamım ben; mutlaka her şeyin altını 
deşerim, her şeyi sorarım. Karşımdaki insana güvenmediğimden 
değil ama, bildiğim şeyi bile sorarım. Bu karşımdaki insanı sına-
mak için yaptığım bir şey değil. Ola ki, bildiğimi zannettiğim bir 
konuda belki o kişi başka bir şey söyleyecektir. Bütün her şey 
benim bildiklerimden ibaret değil ki. Sözgelimi Karadeniz insanı 
ile doğu insanı ya da güney insanı veya başka bir yerin insanının 
bir duvarın dibine nasıl çömeldiğine bakarım. 

MU: Ayrıntı ama belirleyici.
İÇ: Ama başarı ayrıntıdan geçer. Ayrıntı iyi olmazsa başarı 

olabilir mi?
BE: Mustafa Aslıer’in de söylediğinize benzer gözlemleri-

nin olduğunu biliyorum. Özgün baskılar yapıyor ve sanat eser-
lerinde bahsettiğiniz çömelme konusunu ele almış ve bununla 
ilgili çok güzel bir tablosu da var.

İÇ: Ben bunu bir örnek olarak söyledim, ben insanların sırf 
çömelmelerine dikkat etmiyorum, yani nasıl sümkürdüğünden 
tutun da…

BE: O insanların davranışları bir dönemin kısa tarihi 
gibi… 
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MU: İnsanların içinde bulundukları dönemlere göre davra-
nışları da ona göre biçim alıyor.

İÇ: Benim hikâyelerimde anlattığım, dinlettiğim şey aslında, 
fotoğraflarımda ne anlatıyorsam ne dillendiriyorsam odur. Kitap 
kapaklarımda ne anlatıyor ne dinletiyorsam kinayelerimde de 
onları anlatıp dillendiriyorum.

MU: Öykülerinizden ‘Naldöken’ ile ilgili bir yorumda ‘dili 
vizör gibi kullanarak öykü formunda fotoğraflar çektiğinizi’ 
okumuştum. Sanırım bu yaşamı algılama biçimi. Sanatlar 
arasında dahi olsa arayışınızın, yönteminizin uzantısı olarak 
gözüküyor bu yorumlayış ve bakış açası. Mevcut uğraşlarınız 
içinde temel çizgilerinizi, farklı dallarda bile olsa, o uğraşa uy-
gun bir dil ile ifade ettiğinizi görüyoruz. Bir öykünün dilini bir 
fotograf makinesinin vizöründen bakarcasına yansıtabilmek, 
gerçi bu bir yazar için ayrı bir deneyim, ayrı bir yetenek, fo-
tograf çekmek ise ayrı bir yetenek. İlk sorumda da çeşitli sanat 
dalları arasındaki ortak bir dil veya buna temel çizgilerinizin 
kullanımının olup olmadığını anlamaya çalışmıştım. 

Bu noktada Naldöken den birkaç satır okuyabilirsek ne 
demek istediğim daha iyi anlaşılabilecektir sanıyorum.

…
Hörü Nene, taş maş koydurtmadı, mezarın başına.   
“ Teze bedene daş maş yaraşmaz,”dedi,”mezer felan yaraş-

maz, Gocaahlat yeter, edirafını çevirmeyin, üstünde çiçekler 
bitsin, guşlar civildesin,arılar kelebekler gonsun, çocuklar oyna-
sın…Mezar felan gerekmez… Mezere neyim hacat yok… Hacat 
yooook, hacat yok, hacat yok!..

Eline ne geçerse getirip getirip sokuyordu toprağa. Bir top 
fesleğen, gelincik, bobaçça, sümbül, nergis, kenger; ne bulur-
sa… Kocaahlatın etrafı fırdolayı bir çiçek tarlasına döndü. Kos-
kocaman, binbir renkli bir çiçek harmanına döndü…

Kocaahlatın altına oturmuş, eteğindeki çiçekleri dikiyordu 
toprağa. Bahar yeliyle tülbenti hafif hafif savruluyordu; bem-
beyaz, seyrelmiş, cansızlaşmış saçları açığa çıktı. Ortalık bir 
bayram yeri gibiydi. Binbir türlü arı, binbir türlü kelebek, binbir 
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türlü börtü böcek uçuşup duruyordu. Hörü nene’nin ellerine 
ayaklarına karıncalar ağırıyordu.                      

Gözel gözlü garınçalaaar, gözel gözlü garınçalaaar, ne arar-
sınız bir goca karının elinde, ayağında. Söylen bana ağzı var 
dili yok garınçalar. Gara gözlü garınçalar söylen bana… Eviniz 
tüneğiniz yok mu sizin? Varın gedin evinize, ağşam olup batır, 
şaşıp durman buralarda… Varın gedin nahal bulursunuz ağşam 
olunca, evinizi, tüneğinizi, varın gedin, anayınız bubayınız bek-
lemesiiiin, beklemesin yavrılarım beklemesin…

Karıncalara söyledi. İnce belli karıncalara, her şeyi bir bir 
söyledi… bir bir anlattı…

Ağzı var dili yok garınçalar bildiniz mi, Ali’mi döş enikleri 
ne etti bildiniz mi? Ağzı var dili yok garınçalar söylen bana, 
söyleeen söylen yal gödeleri ne etti Ali’me söylen… Siz bilmez-
siz eli böğründe, beklemeyi… Siz bilmezsiniz yavrılarıım siz 
bilmezsiniz.

Aldı karıncaları birer birer toprağa bıraktı. 
Haydi, varın gedin kendi evinize barkınıza…
Ahlâtın dalları bahar yeliyle hafif sallandı. Ahlat tepeden 

tırnağa, bir gelin gibi çiçek içindeydi. Ahlatın çiçekleri sallandı. 
Yaprakları hışır hışır sallandı.

Bir hoş üşüme duydu bedeninde.
“Aklına getir a benim aalat ağacım, en iyi sen bilirsin…       

Anası doğururkana öldüğünü en eyi sen bilirsin Ali’min. Biricik-
lerimden sütler sıvkıtaraktan böyüttüğümü en eyi sen bilirsin… 
Guşlar gibi çığırırdı. Gurumuş biciklerimden sütler sıvkıttım. 
Guşlar gibi çığırırdı. En iyi sen bilirsin… Bilirsin tabii. Tabii 
canım, canıım canım benim bilirsin helbet… Demek o zamandan 
belliymiş gaderi benim canımın. Gadersizim benim… Gözelim 
benim… Senin dallarına salıncaklar gurduğumu, onu kelebekler 
gibi, kuşlar gibi salladığımı sen en eyi sen bilirsin. Hani gıtlık 
gıyaaamet, gıtlık gırandı, elde yoook, avuçta yoğudu… Zabanan 
dallarına her gün yağlığın içinde, bir yağlı bazlama bağardım 
senin unuttun mu, uyanıp da gelip yağlı ekmeği bulunca nahal 
sevinirdi, nahal el çırpardı unuttun mu? Aklına geldi mi? Heç 
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aklından getmez, getmez guzuuum getmez, bilirim… Bilirsin, en 
eyi sen bilirsin… A benim gözel ağacım, en eyi sen bilirsin… Be-
nim hallarımı en eyi sen bilirsin… Canım sevdiğim ağaç, gözel 
ağaç… Ağacım, gözel ağacım benim… Derdimin ortağı ağacım. 
Dermansız dertlerimin ortağı ağacım. Dalları yaprakları göğe 
değen ağacım… Sen bilirsin…”

“Bir can neden alınır. Bir cana neden gıylır ey tarla guşu? 
Sen söyle bana, neden gıylır? Bilir misin ağnat bana? Ağzı da 
var, dili de var ababil guşu, sen bilmez misin, bilirsin, sen de 
söyle… Ne ki bu iş, zulum mu, gıyım mı söyle?.. Ne ki?.. Söyle 
bana, susma söyle… Ne ki? Söyle… Söyle ağzının içini sevdiğim 
söyle…” 

“Bahar yeliyle hafif hafif uçuşan tülbentinin ucunu gözlerine 
götürdü silmek için. Gözlerinin pınarlarında ne yaş vardııı ne 
bir şey… Takır takır, kupkuru…”

“O bi daha defter yazamayacak, o bi daha galem dutamaya-
cak. Defterleri, galemleri, kitapları saçıldı galdı. Duydun mu 
ababil guşu, duydun mu sen beni, o bi daha defterleri yazama-
yacak. Galemleri dutamayacak, kitapları okuyamayacak. Duy-
dun mu ababil guşum, gülleri göremeyecek, sümbülleri göre-
meyecek. Menevşeleri göremeyecek. Bobaççaları da, yediveren 
güllerini de göremeyecek. Andızları, tepsileri göremeyecek… O 
öldü. Eti kemiği çürüdü. Dili damağı çürüdü. Gaşı gözü çürü-
dü. Yok oldu. O yok oldu. Onu yok ettiler… Hayat yalanımış ay 
ababil guşu, hayat yalanımış. Ölüm essahımış… Öteki dünya ha, 
öteki dünya ha!.. Yalan, yalan, yalan; öteki dünya felan yalan... 
Duyun beni ey bulutlar, ey gökyüzü, ey dağlar ovalar… Ölümü-
müş sonsuz yaşamayımış, yalan hepiciği yalan… Benim guzum 
gara toprak oldu. Yalan, her şey yalan… Yalaaan, yalaaan, 
yalan!.. Ölüm, ölüm iki gözün kör olsun. İki gözün kör olsun da 
önüne aksın ölüm… Başka bir şey demem… Başka bir şeycikler 
demeeem, demem…”

“Senin göremediğin dallarda baharlar çiçek açtı. Topraklar 
çiçek açtı. Vadesiz geden yiğidim. Defterlerin, galemlerin saçıldı 
galdı. Döşümde yaralarım açıldı galdı. Ben nerelere gedeyim a 
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yavrım… A biceciğim… Gayaların yüzünde biten bir fidan gi-
biydin. Zombada devirdiler mi seni a guzum. Çatada çat oldun, 
eğilip bükülmedin de gırılıp döküldün a yavrım. A canını sev-
diğim… İler dutar tarafımız yoğudu. Halımız ipden guşağıdı… 
İpden guşak guşandığımızın halı belliydi. Erezilliğimizin halı 
belliydi… Bunu herkesler biliridi. Erezilliğimizin haddi hesabı 
yoğudu…”

…  
İÇ: Ben bir anlatıcıyım. Kimi zaman meramımı, çamur yoğu-

rarak, kimi zaman ahşap yontarak, kimi zaman kitap kapağı, afiş 
pankart, broşür, CD, plak kapağı vb. gibi grafik tasarım yaparak, 
kimi zaman fotograf yaparak, kimi zaman çocuklara (aslında 
hem çocuklara hem de büyüklere) masallar, ya da hikâye yaza-
rak anlatıyorum.

Her sanat dalının bir, kendi bir iç gerçekliği, bir de iki, kendi 
bir dış gerçekliği vardır. Yürüyelim. Aynı biçimde söyleyelim. 
Her sanat yapıtının bir, kendi bir iç gerçekliği, bir de iki, kendi 
bir dış gerçekliği vardır. 

Sanatsal eylem böyle gerçekleştirilir.
“Selâmünaleyküm” iş olmaz.
Sanatsal eylem ciddî bir iştir.
Yumurta pişirmenin bile bir ‘usulü’  vardır.  Ne bileyim, 

eşşeği yularından tutup götürmenin de bir ‘usulü’ vardır.
Karikatürdeki kuş ile resimdeki kuş aynı mıdır? Değildir. 

Karikatür dediysek, bir anlayışta çizilen karikatür mü vardır? 
Yoktur. Şu yöntemle, bu yöntemle karikatür yapabilirsiniz. 
Hepsi karikatür kuşudur ama hepsi aynı kuş değildir. Resimde 
de aynıdır, seramikte de heykelde de…

Hatta şöyle de söyleyebiliriz, romandaki, hikâyedeki ve şiir-
deki kuş da aynı değildir. Vs.Vs…

MU: Öykü ve romanda (kimi zaman) olmayan bir şeyi, 
kurgulanmış bir şeyi betimleyerek anlatmak için yapılan bir 
faaliyet var. Bura da siz aynı zamanda o yörenin ve bölgenin 
kullanılan, yaşayan belki de kaybolmaya yüz tutmuş deyim ve 
söylemlerini de dile getirmişiniz.
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İÇ: Dikkat edilirse hikâyenin girişinden de anlaşılabileceği 
gibi ben bir sinema ve fotograf atmosferi yaratmaya çalışıyo-
rum. Bozkırda dümdüz bir yer. Bozkırın ortasında dinelen bir 
sürü adam. Gözleri ufukta ve bir şey bekliyorlar. Önce şimşekler 
çakıyor, sonra kar fırtınası başlıyor. Onlar bekliyorlar. Sigarala-
rını birbirlerinden yaka yaka bekliyorlar. Kar her yeri kaplıyor. 
İnsanlar bekliyorlar… 

Edebiyatta, başka yerel dil kullanan yazarlardan farklı bir şey 
söyleyebilme endişem var.

Kelimelerin arkasında aslında mağaralar vardır. Kelimelerin 
arkasında dikenli çitler vardır. Kelimelerin arkasında düğünler, 
dernekler vardır. Kelimeler, yaşarken pek çok anlam yüklene-
rek gelir günümüze. Bir kelime ne kadar anlamla donandıysa o 
kadar kucaklayıcı olur. ‘Şeytan’ ile ‘iblis’ aynı anlamlara gelir. 
Ama iblis daha başka şeyler anlatır. Ben hikayelerimde yerel dil 
kullanıyorum. Torosların dilini kullanıyorum. Kitapların sonun-
da, hikâyelerde geçen yerel dil sözlüğü veriyorum. Bu sözlüğü 
görenler, ‘sen ölü bir dili canlandırmak mı istiyorsun?’, diye 
soruyorlar. Hayır, ben ölü bir dili canlandırmıyorum. Toroslar 
’da yaşayan insanın her gün, günlük yaşamda kullandığı söz-
cükler bunlar. Bugün büyük şehir insanları elli altmış, bileme-
diniz yüz kelime ile konuşma rahatlığına yaslanarak anlaşmaya 
çalışırlar. Temel sözcüklerin dışında başka sözcüklere ihtiyaç 
duymuyorlar. Diliniz zengin ama siz bu sözcükleri kullanım 
diline almadığınız zaman, sizin diliniz olabilir mi bu dil? Olmaz. 
Nenelerimizin, sandıklarda, sepetlerde sakladıkları beyaz eşyalar 
gibi, sözlüklerde saklanırsa, nasıl sizin diliniz olur o dil?  Sonun-
da senin ‘yoğurt’ lâfın ‘yog-urt’ olur çıkar. Emperyalist ülkeler 
öncelikle bir ülkenin dilini, kültürünü bozarak, unutturarak o 
ülkeyi egemenlikleri altına alırlar. Diyorlar ki ‘sen ölü bir dili mi 
canlandırmak istiyorsun?’Hayır, ölü değil, yaşayan bir dil! 

BE: Halk arasında yaşayan bir dil.
İÇ: Toroslar ‘da Taşeli Platosunda benim köylülerim bu dili 

kullanıyor.
Eşimin yurt dışına yapacağı bir gezinin iptal olması üzerine 
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eşime, ‘hadi kalk bizim köye gidelim, bir iki gün köyde yaşaya-
lım, bol yıldızlı damlarda yatalım’ dedim. Biz köye gidince, Dur-
muş Ali Amcam telaştan eşeğini bağlamayı unutmuş. Bir buçuk 
gün sonra aklına geldi eşeğini bağlamadığı. Eşek kaçmış gitmiş. 
Aramaya gitti. İki saat sonra, eşeği bulup getirdi. ‘Durmuş Ali 
amca nerde buldun eşeğini’ diye sordum. ‘Ya, nereye gidecek 
zaten, ‘ekenekte’ yayılıp dururmuş’ dedi. Buraya dikkat…

BE: Ekilen yer.
İÇ: Benim Durmuş Ali Amcam 78 yaşındaydı, okuması yaz-

ması yok ama ekenek diyor…
Döndükten sonra derleme sözlüğüne baktım. Ekenek’in kar-

şılığında ‘ekilecek, ekilmeye elverişli yer, tarla’ yazıyordu… Bu 
nasıl ölü dil? Yaşıyor cap-canlı… 

BE: Ben şunu merak ediyorum, ne zaman dilin bu boyutu-
na, halkın diline dikkat geliştirdiniz? Bu öykü ile beraber İsa 
Çelik’in milâdı mı oldu, önceden de var mı idi?

İÇ: Bu benim için her zaman vardı. Ben doğup büyüdüğüm 
yerlerden on iki yaşımda ayrıldım. On iki yaşıma kadar Mersin, 
Gülnar’da idim. Bütün ne gördüysem ne bildiysem halk dili ve 
deyimleriyle ilgili olarak bunların hepsi o dönemlere ait, yaşa-
yan sözcük ve deyimlerdir. Benim doğup büyüdüğüm yerlerde 
konuşulan ve on iki yaşıma kadar duyup bildiğim, aklımda kalan 
sözcükleri derlediğim bir sözlüğüm de var. 

MU: Dil ve Türkçe…
İÇ: Üniversitelerde fotograf derslerine girdiğim ilk derste, 

ilk gün şunu söylüyorum ‘gelecek ders en az bir A4 boyutun-
da, on iki punto ile kendinizi anlatacaksınız, bunu da yaparken 
güzel bir Türkçeyle, noktası, virgülü, güzel sözcükler seçerek bir 
kompozisyon şeklinde yazacaksınız’ diyorum. Neden? Şundan 
dolayı; fotograf bir tasarım, dil de bir tasarım. Dil belki de dün-
yanın en önemli tasarımı…

BE: Büyüsü var çünkü…
İÇ: Tabii ki, ama o büyünün farkına varmıyorsak, kendi 

dilimizin büyüsüne varmıyorsak, başka şeylerin nasıl büyüsünün 
farkına varabiliriz ki… Ben bildiğim sözcükler kadar düşünebi-
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lirim. Şimdi ben size İspanyol istiklal marşını söyleyebilir mi-
yim? Söyleyemem, bilmiyorum İspanyolca. Ben ancak bildiğim 
sözcükler kadar konuşabilirim, tasarlayabilirim. Benin hep örnek 
verdiğim bir şey var. Bunu her yerde örnek olarak veriyorum, 
duymuş olabilirsiniz. William Shakespeare, İngiliz dilinin en 
yerlerde sürünen dört sözcüğü, ‘to be or not (to be)’ ile dünya 
üzerinde en geçilemeyen sözü söylüyor… Bu sözden daha çok 
bilinen bir başka söz yok dünyada. Herkesin bildiği sözcükler 
ile bilinenin arkasında bilinmeyen başka bir şey söylüyor adam. 
Avucunun içinde saklı bir şey tutuyor, dille tarifi olmayan bir dil 
şaheseri yaratıyor. Şimdi geçen senelerin birinde Euro vizyona 
giden birisine ‘neden İngilizce söylediniz şarkınızı’ diye soruldu-
ğunda, ‘bu banal Türkçe ile mi söyleseydim’ dedi…

Sevgili Arkadaşlar, bu ülkenin dili, Yunus Emre’leri, Kara-
caoğlan’ları, Aşık Veysel’leri, Pir Sultan’ları, Yaşar Kemal’leri, 
Orhan Kemal’leri, Nazım Hikmet’leri ve birçoklarını çıkardı… 

Ben fotograf derslerime başlarken dünya ve ülkemiz fotograf 
tarihini anlatıyor ve örnekler gösteriyorum. Daha sonra fotograf 
okumaları yapıyorum. Birçok arkadaşımız ‘ben fotograf tarihini 
biliyorum, tarih ile vakit kaybetmeyelim sokağa çıkıp fotograf 
çekelim’ diyorlar. Lakin insanlar Nefi’yi, Yunus Emre’yi, Kara-
caoğlan’ı, Nazım’ı vb bilmezse şiir yazabilir, evet doğru; James 
Joyce’u bilmezse, Kafka’yı, Dostoyevski’yi, Sabahattin Ali’yi, 
Yaşar Kemal’i, Orhan Kemal’i bilmezse roman yazabilir, doğru. 
Nitekim, yazılıyor da. Romanları biliyoruz ve görüyoruz. Evet, 
bunların hepsi bu şekilde yapılabiliyor ama ne oluyor o zaman? 
İçi boş, haybeye işler çıkıyor ortaya… 

MU: Victor Hugo, ‘şair bana yağmuru anlatma, yağmur 
yağdır’ demiş.

İÇ: Ben bu sözü Cemal Süreya’dan duymuştum. Yazıp atöl-
yeme astım. Kafamın üstünde Demokles’in kılıcı gibi durur… 
Konuşma sırasında, dip notunu göremiyorsun, meğer Victor 
Hügo’nun sözüymüş. Bana göre, bu söz Victor Hügo’dan daha 
çok, Cemal Süreya’ya yakışıyor.
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MU: Cemal Süreya’yı sever misiniz?
İÇ: Severim. Cemal Süreya’nın ‘Sizin hiç babanız öldü mü?’ 

adlı şiirinin hikâyesini biliyorsunuzdur. Benim için şiirlerin 
padişahıdır bu şiir. Herkes bu şiiri, Cemal Süreya’nın babası 
öldüğü zaman yazdığını zanneder, oysa değil. Yanlış hatırla-
mıyorsam bir kızla evlenmek için babasından ‘icazet’ almak 
için Eskişehir’e gidiyor Cemal Süreya. Babası, koca darphane 
müdürü Cemal Süreya’ya, yemek sırasında, “oğlum, sen yoksul, 
o yoksul nasıl olacak bu iş” diyor, iki çıplak bir hamama yakı-
şır gibilerinden… Elindeki çatalı gürültülü bir biçimde masaya 
bırakır. “Baba, biz yoksul değil miydik?’ der.  Evden çıkıp gider. 
Okuyorum.

Sizin hiç babanız öldü mü?
Benim bir kere öldü kör oldum
Yıkadılar aldılar götürdüler
Babamdan ummazdım bunu kör oldum
Siz hiç hamama gittiniz mi?
Ben gittim lambanın biri söndü
Gözümün biri söndü kör oldum
Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak
Şöylelemesine maviydi kör oldum
Taşlarına gelince hamam taşlarına 
Taşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi 
Taşlarda yüzümün yarısını gördüm
Bir şey gibiydi bir şey gibi kötü
Yüzümden ummazdım bunu kör oldum
Siz hiç sabunluyken ağladınız mı?

Haydi, bir de, ‘Hür Hamamlar Denizi’ şiirini okuyayım size.

Kadınlar hamamında Güzin 
Bacağının birini suya uzattı
Erkekler hamamında Süleyman 
Uzandı bu bacağı bir güzel öptü
Öpsün bakalım
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Kadın kısmı n’apar Güzin onu yapacak
Bacağını azıcık yukarı çekti
Süleyman yutar mı kaçın kurrası
Bu sefer biraz aşağıdan öptü
Hadi bakalım
 
Az daha biraz daha derken sonunda
O güzelim bacak sudan çıkacak 
Bacakla beraber bir mesele önemli
Acep şimdi Süleyman nereden öpecek
Dur bakalım

Erkekler hamamında Süleyman
Az namussuz adam değilmiş hani
Kalkıp dosdoğru Eskişehir’e gitti 
Geçirdiği gibi başına şapkasını 
Enflasyon parasıyla otuz lira

MU: Şiirle de mi ilgileniyorsunuz?
İÇ: Şiirle, dünyada yaşayan bir insan olarak ilgileniyorum. 

Okuyucuyum. Yazmıyorum. Her zaman tekrarlamaktan hazetti-
ğim bir sözüm vardır benim. Şu: Şiiri olmayan hiçbir şey, hiçbir 
şeye yaramaz… 

MU: Nasıl anılmak istersiniz?
İÇ: Benim aslında birkaç tane şapkam var, şapkalarımdan bir 

tanesi fotoğrafçı kimliğim, ikincisi grafik tasarımcı kimliğim, 
üçüncüsü edebiyatçı kimliğim. Hikâye yazıyorum, biliyorsunuz. 
Bir sürü şapkam var da öteki şapkaları fazla ön palana çıkarmak 
istemiyorum. Ben öldüğün zaman, iyi bir fotoğrafçıydı, iyi bir 
grafik tasarımcıydı, iyi bir hikayeciydi denilsin istiyorum… 

MU: Sizi anlatan, sizi ifade eden unsurlar olduğu için...
İÇ: Tabii… 
MU: Bilim, kültür ve sanat insanları fotoğraflarına başla-

manızdan biraz söz eder misiniz?
İÇ: Beyinsel gelişimimizi, bilim, kültür ve sanat insanlarının 
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ürettiklerine borçluyuz. Portre çalışmalarına, bizim beyinsel bes-
lenme kaynaklarımıza bir vefa borcu olsun diye yapmaya başla-
dım, yalnızca bir vefa borcu. İlk fotoğrafını yaptığım kişi Aşık 
Veysel’di. Yanılmıyorsam 1965 ya da o yıllardaydı unuttum. 
Ziraat Bankası’nda dosya ve arşiv memuru adayı kadrosunda 
grafiker olarak çalışıyordum. Bir köy afişi kampanyasında, öne-
rim ve tasarımımla Aşık Veysel’in şiirlerinden afiş yapıldı. Sami 
Güner’in fotograflarının üzerine Aşık Veysel’in şiirlerini bastık. 
Dört çeşit, iki yüzer olmak üzere, toplam 800.000 afiş basıldı. O 
zaman tanıştım Aşıkla ve fotografını çektim. 

MU: Bugün için bile çok büyük bir rakam.
İÇ: Evet öyle. Âşık Veysel ile başladığım bu sürece, o gün-

den beri, bilim, kültür ve sanat insanlarının fotograflarını yapa-
rak devam ediyorum. Alt alta tek satır olarak yazdım on onbeş 
A4 tutuyor bilim, kültür ve sanat insanları fotograflarım.

BE: Fotograf yapmak tanımlamasını kullanıyorsunuz özel-
likle.

İÇ: ‘Fotograf yapmak’ tanımlamasını özellikle yeğliyorum. 
‘Fotograf çekmek’ belge fotografı için kullanılmalıdır. Şimdi 
buranın hiçbir şey gözetmeden bir fotografını çektiğin zaman o 
bir belgedir. Bu bir fotograf çekme olayıdır. Oysa, çeşitli endi-
şelerle, sanatsal bir eylem oluşturma peşindeyseniz, bu durumu, 
‘fotograf yapmak’ tanımlamasıyla anlatmak gerekir.

Resim çizilmez, yapılır. Şiir yazılmaz, yapılır. Hikâye yazıl-
maz yapılır. Roman yazılmaz yapılır. Heykel de öyle, sinema 
da…

Fotograf da resim gibi, şiir gibi, hikâye gibi, roman gibi, hey-
kel gibi, sinema gibi, yapılan bir şeydir; saniyenin bilmem kaçta 
biri kadar bir zaman içinde çekilmiş bile olsa…

Tekrar portre fotografı konusuna dönelim. Che’nin yüzünü 
biz daha çok Alberto Diaz Korda’nın o ünlü fotografı ile ha-
tırlıyoruz. Kimi kişiler, kimi yazarlar var ki, onların yüzlerini 
birilerinin fotografları ile hatırlıyorsunuz. Albert Einstein deyin-
ce insanların aklına dilini çıkarmış fotografı geliyor. Herkesin 
zannettiği gibi bilim-kültür-sanat insanları fotoğrafı yapmak o 
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insanların ünlerinden ün çalmak değildir. Örneğin Lütfi Özkök 
Asturias’ın fotoğrafını çekmeseydi biz Asturias’ın belki de yü-
zünü bilemiyor olacaktık… Önemli olan düzgün, doğru fotoğ-
raflar ile hatırlanmak, aklımızın, beynimizin kimi noktalarındaki 
kodlar bilmem kim dediğin zaman çaresiz o noktalara gönderme 
yapılıyor ve harekete geçip gözümüzün önünde o fotograf ve 
kişi canlanıyor…

MU: ‘Bana göre ne anlattığım değil ne anlattığım kadar 
neyi nasıl anlattığım önemlidir’ ve ‘yapacağım, yazacağım 
şeylerin, nasıl yapılacağına nasıl yazılacağına onlar karar 
verirler’, demişsiniz. Bunları biraz açar mısınız?

İÇ: Kimi arkadaşlara bir şey söylerim. “Ben onu çektim”, 
ya da “ben onu yazdım”, derler. Tamam yazdın, çektin; yazdın, 
çektin de nasıl yazdın, nasıl çektin. Bir köprünün bir kare fotog-
rafını çektin. Bu elindeki suret, köprü kavramını anlatıyor mu? 
Ya da şöyle diyelim, bir atmosferi var mı o fotografın. Yoksa 
köprünün vesikalık bir fotografı mı, “ben bu köprünün fotogra-
fını çektim” dediğin fotograf? Şimdi sizinle Hitler’in fotografını, 
ya da Lenin’in fotografını çekelim. İkisini de bir yerlerde kıstı-
rıp fotograflarını çektik diyelim. Şimdi elimizdeki Hitler ya da 
Lenin fotografları mı oluyor? Hayır. Hiçbir şey olmuyor. Hit-
ler’i, Lenin’i anlatabiliyorsa o zaman benim anladığım anlamda 
fotograflardır o fotograflar. “Selamünaleyküm” iş olmaz, fotog-
rafımız, fotografını çektiğimiz, yaptığımız kişinin yüreğini, içini 
yüzünde gösterebilmeli. Bir fotografa, bir resme, bir heykele 
baktığımızda, bir şiiri, bir hikâyeyi, romanı okuduğumuzda içi-
mizden trenler kalkmalı, içimizden çığlık çığlığa kuşlar uçuşma-
lı. Islatmalı sanat yapıtında yağan yağmur. Üşütmeli, terletme-
li… Sidik zoruyla iş olmaz. Sanatın sürgünü olmazsanız, olmaz. 
Sanata sürgün olmazsanız, olmaz. Hiç olmaz… Nafile.

İkinci soruya gelelim: Şimdi size, iki kompozisyon ödevi ve-
riyorum. Bir, sonsuz bir gelincik, papatya tarlasında, sevgilinizle 
yatmışsınız, gökyüzünü seyrediyorsunuz. Bunu anlatacaksınız. 
İki, bir genelev yaşamını anlatmalısınız. Tamam bu ikincisini, 
biriniz belki bilebilir, biriniz hiç bilemez, eger okumadıysa, 
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filmini görmediyse.  Tutalım ki, ikiniz de gördünüz biliyorsu-
nuz. Anlatın bana. İster şiir ister hikâye, ister roman, resim, film, 
fotograf vs. vs.vs… Genelev yaşamı ya da kırda sevgiliyle pa-
patyalar üstünde yatmanın tadı aynı biçimde mi yazılır, anlatılır? 
Hayır. Sümme haşa…

Divan edebiyatında Leylâ İle Mecnun’un en az seksen kez 
yazıldığını duymuştum. Şimdi, sekseni de aynı mıdır bunların. 

En başta şunu düşünmek gerek, dünkü sen değilsin bu günkü 
sen. Yarınki sen de bu günkü sen olmayacaksın. 

Seksen kişiyi alalım, aha size bir makine, masanın aha şu kö-
şesine dayanıp şuranın yalnızca bir kare fotografını çekeceksiniz 
diyelim. Hiç kuşkunuz olmasın, o çekilen fotografların hiç birisi, 
hiç birisinin aynısı olmayacaktır. Seri olarak bir olayın fotogra-
fını da çekseniz aynısı değildir o çekilenler. Aynı olan fotograf, 
paraflaş ışığı altında çekilen elma armut fotograflarıdır. 

MU: Buna yorumunuzu katmak diyebilir miyiz?
İÇ: Bilmem, her halde… 
BE: Tamamlama, bütünlük dediniz ya, ben size baktığımda 

aslında yüzünüzü okuduğumda, benlik bütünlüğünüzü okudu-
ğumda, sizin halâ aşkla yapmak istediğiniz birçok şey olduğu-
nu görüyorum. Hayatta gözünüzün olduğunu görüyorum bir 
anlamda. Bir yandan da benlik bütünlüğünü tamamlamış bir 
insan görüyorum ben, çevreniz ile, sizin deyiminizle, ‘dırbıdık’ 
etmediğinizi görüyorum, kendi işinize bakıyorsunuz. Fotograf 
camiası genellikle kavgalı ve egoları şişik vs. iken siz kendi 
kozanızı örüyorsunuz. Biraz bunu açarak ve ‘bütünlük’ten 
bahsederek bu soruya cevap verebilir misiniz?

İÇ: Ne kadar naziksin ne kadar incesin. Sağ ol. Benlik bü-
tünlüğünü tamamlamış bir insan olduğumu söylüyorsun. Sağ ol. 
Benlik bütünlüğünün, her türlü acılı tatlı, olumlu ya da olumsuz 
yönleriyle tüm bir yaşamın olduğu gibi kabul edilişi olduğunu 
biliyorum ben. 

Geçmiş gitmiş, yaşanmış bitmiş yaşamın, yeni baştan, tek-
rardan başka türlü yaşanabilmesi gibi bir özlemi yoktur benlik 
bütünlüğünü tamamlamış kişilerin.
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Doğru, ben yalnız kendimi değil, insanoğlunun alın terini, 
göz nurunu severim. İnsanın, insanlık onuru için savaşımını se-
viyorum. İnsan oğlunun, insan olma serüvenine katkısını seviyo-
rum. Benim çok dostum var. Sayıları sayılamayacak kadar çok. 
Benim çok arkadaşım var, uzak Asya’da, uzak okyanus ülkele-
rinde, yedi iklim dört bucakta; dillerini, türkülerini, renklerini 
hiç bilmediğim. Bir kere bile onlarla hiç karşı karşıya geleme-
yeceğim, oturup bir toprağın üstünde onlara bir türkü okuyama-
yacağım. Onların bir türküsünü dinleyemeyeceğim dostlarım 
arkadaşlarım var… En kutsal bildiğim şey, emektir benim. Bir 
de çocuklarım… Benim düşmanlarım da var. Hem de ne çok. 
Sayılarını, saymak mümkün değil. Saymakla bitmez. Hepsi 
benim can düşmanlarımdır. Emeğe karşı olanlardır. İnsana karşı 
insanlardır… Onlar, insanın insan olma savaşımına karşı olan 
insanlardır. Hepsi benim kan düşmanlarımdır… 

Nazım Ustanın dediği gibi…    
Biraz uzattık, lâfı beri getirelim. 
‘Benlik bütünlüğünü tamamlamış’ kişiler, ölümden kork-

mazlar. Ben korkuyorum. Daha hiçbir şey yapamadım ki. Her 
şeyim yarım yamalak. Siz benim kafamın üstünde bir hale ve iki 
küçücük kanatla uçtuğumu, sanıyorsunuz.  

‘Benlik bütünlüğünü tamamlamış kişi’ tanımlaması, pek 
mükemmel kişileri anlatmak için kullanılıyor olsa gerek. Belki 
o sonsuz uykuya geçtiğim anda, belki mükemmel olmaya biraz 
yaklaşabilirim…

Sabahtan beri, şu kadar saat siz de ben de yaşlandık. Zaman 
geçiyor. Boşa harcayacak zaman yok. Bu dünyadan çekip gidin-
ce, “aferin ne güzel dalga geçmişsin” demeyecekler. Ama, bir 
taşın üstüne bir taş koyabilirsen, onunla anacaklar seni…  

Midas ülkesini gördünüz mü? Commagene’yi gördünüz mü? 
Blaundus’u gördünüz mü? Termessos’u, Telmessos’u gördünüz 
mü? Alinda, Alabanda, Labranda’yı, Sivas Divriği Ulucami ve 
Şifahanesi’ni gördünüz mü?  Nekropol alanlarını, mezarlıkları 
gezer misiniz? Gezin. Sahte keyiflerden arınırsınız… Bana ne 
fotograf dünyamızın yazın dünyamızın ıvır zıvırından. Benim 
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yazacağım çok şey var. Yapacağım çok fotograf var. Okuyaca-
ğım çok kitap var…   

BE: Kimden, neden, nelerden haz etmezsiniz…
İÇ: Şu cep telefonu ile ben şimdi, Singapur’daki bir arkadaşı-

mı arayıp konuşabilirim. İnternete girip Malezya’daki bir konfe-
ransı izleyebilirim. Bir DVD’ye koca bir kitaplığı kaydedebili-
rim. Fatih Sultan Mehmet kalksa şu benim telefonu görse hüüüp 
gene ölür. Biz insanoğlunun ceddi sayılırız. Daha ne gelişmeler 
olacak kim bilir. Ne çok isterdim bin yıl sonrasını görebilmeyi… 

Bir kere en başta, toplumsal gelişime, insanın gelişimine 
karşı olan insanlardan nefret ederim, az önce de söyledim. 21. 
yy. da insanlar uzaya giderken, sizin ve benim gözlerimizdeki, 
beyinlerimizdeki arızaları lazer ile tamir edebilirlerken, halâ, 
naftalinli bir dünya özlemi içinde olanlardan, böyle görüşleri 
savunanlardan nefret ederim.

Evet, doğru ben kendi kozamı örüyorum.  İpek böceği de 
kendi kozasını örer ve kendi kozasının içinde ölür… Ben kendi 
kozamı örüyorum ve kendimi arıyorum. Ben kendi doğru bildi-
ğim yolda yürüyorum, şöyle ya da böyle, kim ne derse desin…

BE: Ben şunu gözlemliyorum, ben şunları yaptım deme 
gayretinizin olmadığını görüyorum, yeni şeyler üretmek adına 
sanırım ve bu da sizi dinamik kılıyor…

İÇ: Ben şunu yaptım, bunu yaptım demeyi sevmiyorum 
zaten. Ama yaptığım değil yapamadığım şeyler önemli. Yaptı-
ğımız ne ki aslında, Tolstoy’un yanında, Leonardo’nun yanında, 
Cahit Arf’ın yaptığının yanında benim yaptığım ne ki… Bunu 
salak bir tevazu gösterisi olarak söylemiyorum…

BE: Şöyle değerlendiriyorum ben, estetiğe aşıksınız siz, her 
zaman iyiyi gözeli yüceltme tarafındasınız halâ…

İÇ: Halâ sözcüğünü kayıtlardan çıkaralım. Ben satır aralarına 
çok dikkat ederim. Halâ derken sanki, unumu elemişim, eleğimi 
duvara asmışım, gibi bir anlam çıkıyor. Hayır tam tersi her daki-
ka fotograf, yazı, grafik tasarım derdindeyim…

Ünlü bir şair arkadaşım, ağabeyim, bir gün, “İsa’cığım bili-
yorsun, şiir benimle bitti”, dedi. “Ne kadar şakacısın,” dedim. 



340

Ey iyi insanlar, ey aklı beyni olan insanlar, şiir biter mi? Şiir 
biterse hayatın ışıltısı biter. Şiir biterse insan biter. Dağlarca 
ne diyor, şiirin Erciyes Dağı Dağlarca ne diyor. (Yoksa Fethi 
Naci’nin sözü müydü) “İnsan tükenmez”. İnsan tükenmeden, şiir 
bitmez. İnsanın şiiri de bitmez. Güneşin feri sönerse, işte o gün 
insanın da feri söner, şiirin de…

Bunlar salak lâflardır. 
Dünyada her şey şiirli olmalıdır. Şu sözüme dikkat istiyorum: 

Şiiri olmayan hiçbir şey, hiçbir şeye yaramaz… 
Aynı biçimde, bir fotografçı arakadaşım da, ‘ben fotoğrafı 

bitirdim’ dedi. Şaştım şaştım kaldım. 
BE: Fotograf sanat mıdır?
İÇ: 1826’da Niepce fotografı ilk kez kalıcı hale getirdi. 

Malûm. Sonra Daguerre, 19 Ağustos 1839’da fotografı Fran-
sız Bilimler Akademisi’nde tescil ettirdi. Bir bilim adamı olan 
Arago fotografın tescil edilmesini şu sözlerle duyurdu dünyaya: 
“Sayın baylar, ışık aracılığı ile bir yüzeyin üzerine geçirildi.” 
Daha sonra Nadar’lar, Fox Talbot’lar geldi. Malûm. Niepce’nin 
derdi neydi, kayıt ve pratik çoğaltma. Fotografa, ilk başta şid-
detle karşı çıkıldı. Fotografla sanat olmaz diye. Karşı çıkanlar 
ressamlar ve heykeltıraşlardı. Karşı çıkmanın görünür gerek-
çesi, fotografla sanat olamayacağı idi. Oysa arkasında, saklı 
olan gerekçe, ressam ve heykeltıraşların parasal endişeleri idi. 
Ölümsüzlük hakkı ve yetkisi zenginlerle soylulardaydı. Parayı 
bastırınca iki buçuk metrelik bir heykelini ya da resmini yaptı-
rabilirdi parası olan. Fotograf en demokrat sanat olarak dünyaya 
gözlerini açmıştı. 25 çent veren baldırıçıplaklar bile bir düzine 
fotografa kavuşabiliyorlardı.      

Fotograf eylemi kendi başına elbette sanat değildir. Elinize şu 
aptal makinesini (kompakt makineye halk arasında aptal maki-
nesi derler) alın. Gözlerinizi kapatıp deklanşörüne basın. Bunu 
verin bir laboratuara iki buçuk metreye bastırın ve bir galeride 
sergileyin. Teknik olarak bu bir fotograf mıdır, bu fotograf? 
Evet. Peki, bizim anladığımız anlamda, bir sanatsal eylem 
midir? Hayır. Neden, şundan. Sanatsal eylem elin, yüreğin ve 
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beynin ortak senkronu ile olur. 
Fotograf eylemi kendi başına elbette sanat değildir. Doğru. 

Doğru da fotografla da sanat olabilir. Bu da doğru. Asıl doğru 
olan da budur. 

Şiir diye yazılan her şey, şiir midir? Şiir diye yan yana, alt 
alta yazılan sözcüklerin de şiirli olması gerekir. Resim diye 
yapılan her çiziktirme resim midir? Değildir. Paris’te yaşayan 
ressamımız Yüksel Aslan tuvalin üstüne bok sürüyor, tuvalin 
üstüne meni sürüyor… Niye olmasın? Resim dediğin şey bir tek 
yağlı boya ile yapılmaz, fırça ile yapılmaz vs. Resim başka bir 
dalavere. ‘Sanatsal olan’ için a, b, c, d diye bir sıralama yok, 
ya da bunların toplamından oluşur diye de bir dalavere yok… 
Sanatsal eylem için illa şunun ile veya bununla yapılır diye bir 
şey yok. Fotograf niye sanat olmuyormuş? Tutalım ki fotograf 
ile sanat olamıyor olsun, sanatı da içeren çok güzel bir şeydir. 
Öyle fotoğraflar var ki, on ciltlik bir romanın anlatamadığı şeyi 
anlatıyor sana. Öyle şiir var ki yalnızca üç mısrada on ciltlik bir 
romandan veya on bölümlük bir sinema yapıtından daha güzel 
şeyler anlatabilir. Örneğin bir halk şiirindeki şu iki mısra: ‘Yü-
zünde göz izi var, sana kim baktı yârim’

Söylediğimiz, yaptığımız şeyler, arkamızdan gelenlere açılım 
getiren şeyler olmalı. Bugün, fotograf sanat değildir, opera sanat 
değildir, karikatür sanat değildir… gibi sözler küt lâflardır. 
Mayalayıcı, çoğaltıcı değildir. Yanlış anımsamıyorsam, Pablo 
Picasso’nun “resim sağırların şarkısıdır” gibi bir sözü vardı. Bu 
sözü duyan kimileri de ‘hikmetli’ sözler söylemiş olmak için, 
fotograf sanat değildir gibilerden sözler söylediler günümüzde. 
Kör, sağır, topal lâlar bunlar. Gelişime katkı sağlayıcı lâflar 
değil. Gürültü. Genelde sanatın, özelde fotografın toplumsal 
yaşamla kucaklaşmasını öngörmeyen sözlerdir bu sözler… 
Şimdi, bu söylediklerimi okuyanlar, ‘aksi, lânet adam, her şeye 
karşı çıkar zaten…’ gibi şeyler söyleyebilirler. Ben körleşmeye, 
sağırlaşmaya, salaklığa elbette karşıyım… 

MU: Yaşama tanıklık etme çabası için de değerlendirebiliriz 
söylediklerinizi. Sizi veya birilerinin lânet olarak görülmesi-
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nin temel nedeninin altında da kişiliğinizi ortaya koymanız ve 
temel çizgilerinizden ödün vermek istememeniz, doğrularınızı 
savunmanız ile ilgili bir sorun… Bu günümüz de çok da ge-
çekli bir akçe değil fakat bizleri ve bulunduğumuz şartları bir 
ileri aşamaya taşıyacak olanlar da bu insanlar.

İÇ: Belki sizin böyle insanlara ihtiyacınız var ama kimi 
insanların böyle insanlara ihtiyacı yok. Senin Mina Urgan’lara, 
Nazım’lara, Çetin Altan’lara, Muazzez İlmiye Çığ’lara ihtiyacın 
var…

Sümer kraliçesini, o güzel insanı mahkemeye götürüyorsan 
eğer, aslında Muazzez hanıma ceza vermek değil derdin senin 
doğruları başka insanlara aktarmak isteyen insanlara gözdağı 
vermek dertleri… Arkadan gelenlere engel olmak, tarihsel geli-
şimi engellemek dertleri… 

MU: İçinde bulunduğumuz dünya ve 21.yy. iletişim araç-
ları ve dijitalin çok geliştiği bir çağ. Bu çağda birçok gerçeğin 
hem iktidarlar tarafından hem de hâkim sınıflar tarafından 
çarptırılıp kullanıldığını biliyoruz. Fotoğraftaki dijital tek-
nolojisi hem fotoğrafın rahat üretimini getirdiği gibi hem 
de rahat tüketimini de beraberinde getiriyor. Fotoğrafın bir 
belge olduğundan yola çıkarak hem de anlatım ve ifade biçimi 
olarak fotograf sanatının ve fotoğrafın bu noktalar tarafından 
çok rahatlıkla kullanıldığın görüyoruz… Benim rahatsızlık 
duyduğum şey fotoğrafın çok olması ile beraber gelen süreç 
arasındaki paralellik. Bir kişi istediği gibi fotograf çeker, bunu 
istediği gibi değiştirir bunda bir sorun yok. Ama bu yaptığı 
çalışmayı yastığının altına koymak yerine yayınlamaya kalktığı 
zaman sorun orda başlıyor. Günümüzün aldatma-aldatılma 
sürecine paralel düşen bu davranış şekli fotoğrafı bu kirli oyu-
nun bir parçası yapıyor.

   İÇ: Sümerler ’de evlenmeler bir akitle yapılırdı. Her ev-
lenme akdi, iç içe geçmiş iki tabletten ibaretti. İçerdeki tablette 
ne yazıyorsa dışarıdaki tablette de aynı şeyler yazılırdı. Dünya 
kurulduğundan beri doğrularla eğriler hep var ola gelmişlerdir. 
Yanlış uygulamalar ve kullanımlar o şeyin, neyse o şey, yanlış 
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olduğu anlamına gelmez. İnsanoğlu ateşi, ısınmak ve yiyecek-
lerini pişirmek için kullanıma soktu. Sivas’ta insanları diri diri 
yakmak için değil. İnsanoğlu ekmeği karnını doyurmak için 
yaptı. Ekmeği bile bayatlatıp taş gibi sertleştirirseniz öldürücü 
bir silah olabilir, eğer siz ekmeği öyle kullanmak isterseniz. 

Dijital teknoloji bize olanaklar sağlıyor. Bunu iyi kullanmak 
da kötü kullanmak da bizim elimizde. Her şeyin artıları da eksi-
leri de vardır.

Dijital fotograf makineleri ile, analog teknolojiye göre daha 
çok iş üretiliyor olmasında değildir sorun. Analog zamanında 
her deklanşöre basışta para harcıyordunuz. Şimdi öyle değil. 
Çek, olmadı sil. Bu hem iyi hem de kötü. İyi, çünkü, zamandan, 
emekten, paradan tasarruf ediyorsunuz. Hatanızı hemen görü-
yorsunuz. Ben hem Üniversite’de hem de özel fotograf dersleri 
veriyorum. Söylemek istediğimi hemen gösterebiliyorum. Ana-
log zamanında filmi çek, laboratuara götür. Dön yerine. De-
velopmanın bitiş saatinde tekrar laboratuara git filmini al gene 
yerine dön, öğrencilerini topla ve göster. Kuş uçmuş gitmiş, 
Singapura varmış. Konu kaybolmuş. Vs.vs.vs… Ölüm. 

Dijital fotograf makinesi ile çok fotograf çekilebiliyor olma-
sının kötü yanı şu. Çok fotograf çekilmesi, daha iyi fotograflar 
elde edebileceğimiz anlamına gelmez. Para harcanmıyor diye, 
çok fotograf çekiliyor ve nasıl olsa birinden biri tutar deniliyor. 
Öyle şey yok. Fotograf, yukarıda da söyledik, tek karedir…

MU: fotoğrafı çekenin anlatmak istediği,
- fotoğrafa bakanın anladığı,
- fotoğrafı çekilenin vermek istediği duygu,
- fotoğrafı çekilenin verdiği duygu,
- makinenin çektiği,
Bir fotoğrafa bakmanın gerektirdiği donanım, sembolleri 

okuma, fotoğrafın doğusu, batısı vb… Siz fotoğrafı nasıl okur-
sunuz?

   İÇ: Bu soru bir doçentlik tezi konusu. 
Lâf olsun diye bir şeyi yapmaktan haz etmiyorum. Fotog-

rafça bir durum gördüysem ve gıdalı bir şey ise o fotografın 
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peşine düşüyorum, o konuyu gebertinceye kadar uğraşıyorum. 
Seksen kare fotograf çekeceğime sekiz kare çekerim benim için 
yeter. Kendimce fotografça gördüğüm şeyin derdine düşerim, 
onu kotarmaya çalışırım. Fotograf benim için her şeyden önce 
duygudur, düşüncedir, atmosferdir. Bir sanatsal yapıt, hemen 
kendini ele vermemeli, avucunun içinde, size göstermediği saklı 
bir şeyleri olmalı.

BE: İyi fotograf nedir sizce?
İÇ: Bilsem… Bir arkadaşımız bir zamanlar bir fotograf için 

efendi fotograf demişti de hır çıkmıştı. Efendi fotograf şu aslın-
da; karmaşası olmayan, tekniği iyi olan, doğru bakış açısı olan 
fotograftır. İnsanlar bir şey yaparken her şeyi olsun isterler. 
Örneğin sinema yapıtı yaparken içine mümkün olduğu kadar çok 
şey koymaya çalışırlar. Oysa sanatsal eylem mümkün olduğu 
kadar kırpabilme becerisidir. İyi yazabilmenin sırrı, gereksiz 
sözcüklerden yazdığınız yazıyı arındırabilme becerisidir. Şöyle 
bir etrafınıza bakın, sonsuz bir görüntü evreni. Öyle dört nokta 
almalıyız ki, bakılırlığı olsun. İçimizde fırtınalar estirsin. Her 
şey, o dört noktayı nerden alacağımızdır. Yaşam da aşk da iş de 
öyle değimli? Yaşamın içinden yeğlenen dört nokta. Sanatsal 
eylem, neyi ne kadar kayırdığımızdır, sanatsal eylem neyi, neleri 
ne kadar yok sayacağımızdır da biraz… Kem küm…  

MU: Fotograf ile ilgili bazı kavramlar; iticiliği, damgala-
ması, kışkırtması, kara kara düşündürmesi gibi kavramlarının 
size anlattıkları…

İÇ: İtici fotoğraf, benim için şudur: artık çağını doldurmuş 
bir anlayışla ya da günümüz insanına artık bir şey söylemeyen 
birtakım imgeler ile yola çıkan işlerdir. 

Kadınların sırf cinsel bir obje olarak, hiçbir estetik kaygı 
güdülmeden kullanılması iticidir benim için. Sanatsal bir eylem 
olarak nü fotografına hiçbir diyeceğim olamaz. Nü diye, ‘gla-
mour photography’ ‘imrendirme’ fotografı yapılıyorsa kötüdür 
benim için. Nü, fotografça bir endişeyle, imrendirme fotografı 
ise adı üstünde iç gıcıklamak için yapılır. Nüde insan, ister kadın 
olsun, ister erkek olsun, sanatsal bir objedir. Glamour photog-
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raphyde ise kadın, erkek ya da çocuk, cinsel bir obje olarak, 
kullanılır. 

Kimi çevrelerce yükselen kimi değerler vardır. Habire köpür-
tülür durur. Bir cami, namaz kılan bir adam. Gıyk. Ben sevmi-
yorum, sizi bilmem… Sevenler yapsın…

BE: Bir dergi için araştırma yazıları yazdığınızı duymuş-
tum.    

İÇ: Bilim kültür ve sanat insanları yazıları yazıyorum. Aşık 
Veysel’den, Dağlarca’ya, Aziz Nesin’den ilk medeni yasayla ev-
lenen kadın’a, ilk yolcu uçağına binen karikatüristten, karatahta 
başında Atatürk fotografını çeken öğretmene kadar. ‘Katlana-
madığım bir acısın, sümbül ile nergis arasında’ adıyla yayımla-
nacak. İlginç şeyler var. 

MU: Son olarak sormak istediğim şey; fotoğrafta dünyadaki 
değişen bir algılayış var, alay konusu olan ve ‘diğer yarı nasıl 
yaşıyor ’un, altın çağı bitti gibisinden alaycı bir ifadeyle dillen-
dirilen bir yaklaşım var. Magnum da değişen bir fotograf al-
gısı var. Magnum fotoğrafçılarından Kertesz’in en son çektiği 
birkaç fotoğrafını gördüm; su, suyun kullanımı, yansıması gibi 
fotoğraflardı. Kertesz toplumsal gerçekçi fotoğraflar çekerken 
bu insanlar şimdi daha farklı bir algılayış yöntemiyle fotoğ-
rafı simgeler ile okumaya yönelik bir anlayış içine girmişler, 
bu anlamda da dillendirilen şey de şu, diğer yarı nasıl yaşıyor 
derken hakim sınıfların değil de ezilen sınıfların, yönetilen, 
dünyanın onlara biçtiği bir kaftan içinde yaşayan bir gurup 
var, yaşanan savaşlar var bu anlamda kışkırtıcı, bu anlamda 
köy-köylü fotoğrafının, toplumsal gerçekçi fotoğrafın bittiği 
yargısı var ve bu da alaycı bir şekilde sunuluyor günümüz çağ-
daş fotograf anlayışı tarafından…

İÇ: Ben şu tür fotoğrafı severim, bu tür fotografı sevmem diye 
bakmam. Hangi konu işlenmişse işlesin, hangi yöntem ve teknik 
kullanılmışsa kullanılmış olsun, nasıl kotarılmış ben ona bakarım. 
İyi fotograf mı, kötü fotograf mı, ona bakarım. 

Köy romanı, şehir romanı diye bir şey bilmiyorum. Roman mı, 
değil mi, benim için konu bu. Neyi ve nereyi ele alırsa alsın? 

Gerçek arayışı bitmez. İnsan biterse, gerçek arayışı biter. Kulak 
asmayın öyle lâflara...   
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Yaba Edebiyat Dergisi İçin Söyleşi  

Aydın Doğan

Aydın Doğan: Fotograf sanatçısı, grafiker, yakın yıllarda 
öykücülüğüyle de ilgi uyandıran, Tünel’de yakın komşumuz 
olan Üstat İsa Çelik’le bu söyleşiyi 14 yıl gecikmeyle yapmış 
olduk. Bir bakıma geç oldu ama güç olmadı, çünkü daha 
“dinlenceli” olduğunu söyleyebilirim. Bu söyleşimizdeki amaç 
geçmişten izler, yeni kuşaklara bir şey söylemesiydi. Sanırım 
onu yeterince başardık.

İsa Çelik’i gençlik yıllarımda neredeyse sevdiğim her ya-
zarın alıp okuduğum kitabının bir yerinde ‘Kapak: İsa Çelik’ 
imzasıyla karşılaşıyordum. Net çizgilerle, yalın, renk ve detay 
boğuntusuna girmeyen bu kapaklar benim gözümde bir çekim 
alanıydı. Yani sizi fotograf sanatçısı olarak algılasam bile sizi 
önce kapak tasarımcısı olarak tanıdım diyebilirim. Fakat son 
yıllarda nedense hiçbir kitap kapağınıza rastlayamaz olduk.  
Nedenini söyler misiniz? 

İsa Çelik: Önce, en başta şunu söyleyeyim. Ben fotograf 
sözcüğünü kullanırken yumuşak g kullanmıyorum. Nedeni şu: 
Fotograf sözcüğü, Helence iki sözcükten oluşur. Photos, ışık 
demektir. Graphos, şekil, resim, çizim, grafik vb. vb. TDK 
sözlüğünde fotograf, yumuşak g ile yazılıyor olsa da ben öyle 
kullanmıyorum. Sizin sorularınız, yumuşak g ile olabilir ama 
benim yanıtlarım fotograf biçiminde olacaktır.

Esas soruya gelelim. Bugüne dek, sayısını anımsayamayaca-
ğım kadar kitap, plâk, CD kapağı ve çocuk kitabı illüstrasyonu 
yaptım. Bugün çok bilinen pek çok yazarın, sanatçının ilk kitap-
larının kapakları benimdir. Bunu bir övünme olarak söylemedim 
ama övünebilirim de. Öyle ya… 

A.Talat Algan – Deli Dumrul / Abdülkadir Bulut - Sen Tek 
Başına Değilsin / Adnan Azar - Unutmak Suları / Afet Ilgaz - 
Değişen Sevgiler / Ahmet Ayberkin – Sultan Türk Şiiri / Ahmet 
Erhan - Alacakaranlıktaki Ülke / Ahmet Say - Kocakurt / Alev 
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Alatlı – Yaseminler Tüter mi Hâlâ / Ali F. Bilir - Göç Türküsü 
(ilk şiir kitabı) / Ali Neyzi – Hüseyin Paşa Çıkmazı No:4 / Barış 
Pirhasan - Tarih Kötüdür / Behçet Aysan - Karşı Gece / Celâl 
Özcan - Gökova’nın Yalazları/ H. Koyunoğlu – Dilşo İle Dişle 
/ Halit Kıvanç - 333 Fıkra / Haydar Ergülen - Karşılığını Bu-
lamamış Sorular / Mahmut Yağmur – Kutsal İmece / Mehmet 
Cimi - Tonguç Baba / Muharrem Demirbaş – Gölgesiz Günler / 
Mustafa Asoğlu – Ulusu / Mustafa Yeşilova - Kopo / Muzaffer 
Özdemir - Çelik Renkli Şiirler / Orhan Pamuk - Cevdet Bey ve 
Oğulları / Ozan Telli - Şahince / Ö. Zülfü Livaneli - Arafat’ta 
Bir Çocuk / Özgür Coşkun – Kar Yağarsa Üşürüm / Suat Vardal 
- Biz Gene Yan yana / Turan Yüksel - Gel Zaman Gel Zaman / 
Turgay Fişekçi - Karda Işıltılar / Yaman Koray - Büyük Orfoz / 
Yusuf Ateş – Kırım Kıyım Kıtlık / Yusuf Ateş – Zap Boyları / 
Zebercet Coşkun – Haçin. 

Aklıma gelenler bunlar. Daha çok var ama, aklımda kalma-
mış.

(Unuttuklarım beni bağışlasınlar lütfen, bir kastım elbette 
yok, onlar biliyorum beni severler…)

Bugüne dek, okumadan, kitabı özümsemeden hiç kapak 
yapmadım. Okuduysam da hem edebiyat olarak ve hem dünya 
görüşü olarak beğenmediysem o işlere kapak yapmadım. Salt 
para kazanmak için asla o işi yapmadım. 

Kitap kapağı yaparken, kitabın ne dediğini ne anlattığını 
anlamak istediğini kitabın yüzü olan kapakta yansıtmalısınız. 
Bunu, ‘parmağım kör gözüne’ gibi değil, iyi bir grafik iskeletle, 
kitabın anlattığına uygun bir grafik teknikle yapmalısınız. Ya-
zarın kitapta yaratmaya çalıştığı atmosferi, siz de grafik olarak 
verebilmelisiniz.  

Ekmek doğru kullanılırsa ekmektir. Bayatlatıp birisinin 
kafasına vurursanız, ekmeğin bir suçu yoktur. Ateşi ısınmak ya 
da yemek pişirmek için kullanmak yerine, bir otel dolusu insanı 
yakmak için kullanırsanız bunda ateşin bir suçu yoktur. 

Ben teknolojiyi severim; doğru kullanılması koşuluyla. Diji-
tal teknoloji bize kolaylıklar sağlar. Günümüzde her bilgisayarı 
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olan, bilgisayarında bir photoshop ya da bir grafik programı olan 
herkes bir grafikçi oldu. Biz bunlara ‘bilgisayar grafikçileri’ di-
yoruz. İşin ‘erbabı olmayan’ kişilerin elinde, çok güzel olabile-
cek bir konu, ‘ölü doğmuş’ bir çocuk gibi oluyor. Neredeyse her 
yayınevi sahibi birer grafikçi oldu; buldukları bir görseli evirip 
çevirip, sündürüp uzatıp kapak yapar oldular. Bir iki yerinde bir 
iki değişiklik de yaptın mı oldu sana bir grafik harikası.  Bu işin 
ne terazisi ne kantarı var. Polisi mi olacak ki… Aslında, kitap 
kapağı ve kitap illüstrasyonları birer önermedir. Yanlış ve kötü 
kapaklar, dikkat burası çok önemli, arkadan gelenlere kötü öner-
medir. Bilen bilmeyen, koca bir yayınevi bu kapağı kullandıysa 
demek ki bu bir ‘örnek’tir diyebilir.

İşte bütün bu nedenlerle, artık kitap kapağı isteği gelmiyor; 
ben istemediğim için değil...

Uzun yıllar bildiğimiz analog (manuel) makinelerle fotograf 
sanatını sergilediniz. Uluslararası bir isim oldunuz. Son on yıl 
içinde dijital makineler devreye girdi ve giderek filmle çekimi 
çok gerilere itmiş görünüyor. Oysa dijitalin mega piksel hac-
minin (çözünürlüğünün) hiçbir zaman filme ulaşamayacağı 
bilinmektedir. Bu konudaki düşünceleriniz?

İsa Çelik: İnsanlar nasıl olup ta gördüğümüzü hep merak 
etmişlerdir. Ve bu olayı kalıcı hale nasıl getirebiliriz diye kafa 
yormuşlardır. İÖ. 5.Yy. beri sürekli araştırmalar vardı. Bir gö-
rüntü ilk kez kalıcı olarak bir yüzeyin üzerine, 1826’da Fransız 
Niepce tarafından kaydedildi. Bu bir kimyasal işlemdi. 1839’da 
Daguerre (Fransız) tarafından resmen tescil ettirildi. ‘Fotograf’ 
sözcüğü ilk kez fotografın tescil edildiği yıl Alman gökbilimci 
Madler tarafından dillendirildi. (İlk soruda değindik. Fotograf 
sözcüğünün Photos ve graphos’tan geldiğini) Burada şunu söy-
lemeden edemem. Söylemeliyim. Ne müthiş bir onur değil mi, 
bir sanat dalının adını ilk kez dillendirmiş olmak. Dünya üstünde 
şu anda milyonlarca kişi ilk kez sizin bulduğunuz sözü tekrarlı-
yor… Beri gelelim.

Fotografın en başta bir derdi vardı. İyi ve namuslu bir kayıt. 
İşte bu noktada ‘fotografla sanat olmaz’ diye çığlıklar atılmaya 
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başlandı. Fotografla neden sanat olmasın? Bileğiniz güçlüyse, 
meramınızı sanatlı olarak ifade edebiliyorsanız, eşek bokuyla 
bile sanat yapabilirsiniz. Bağırıp çığıranlar aslında fotografla 
sanat yapılamayacağını bilmediklerinden değil, meslek elden gi-
diyor diye endişelenen kimselerdi. Kimler: Ressamlar ve heykel-
tıraşlar. Neden: Şundan. Resimlerini ve heykellerini yaptırarak 
ölümsüzleşme (!) hakkı ve yetkisi zenginlerin ve soylularındı. 
Para oradan geliyordu. Altını üç kez çizerek söylüyorum. Fo-
tograf dünyaya “en demokrat sanat” olarak geldi. Her yirmi beş 
sent veren on iki kere ölümsüz olma hakkını elde edebiliyordu. 
Artık erk sahipleri değil sokaktaki baldırı çıplaklar da yarınlara 
suretlerini bırakabileceklerdi… 

1839’dan sonra yani Daguerre, Nadar (Fransız) ve Fox Tal-
bot’dan (İngiliz) sonra, az önce söylediğim gibi, salt kayıt endi-
şesi yetmez oldu. Fotografa bir de sanatsal bakış –estetik boyut- 
eklenmesi endişesi duyuldu. Nadar’ın sanat insanları portreleri 
bugün bile, insanın gözlerini yaşartacak kadar, taptaze dururlar. 

Fotograf bir buluş değildi bana göre. Oda sıcaklığındaki suyu 
cezveye koyup ta kaynatmaya başlamamız gibi bir şeydi. Su 
önce ısınır, ısınır ve bir noktaya gelince de kaynamaya başlar.   

Dünyada her şeyin artıları da eksileri de vardır. Kimyasal 
fotografın malzemesi de fotograf nesnesi de üretildikleri andan 
başlayarak çabuk ölmeye mahkûmdurlar. Anadolu’ya çıkar-
ken biz, buz kutularının içinde filimlerimizi taşırdık. Filimlerin 
ölümlerini sıcak hava koşullarında daha da çabuklaştırmamak 
için. Filimleri çektiniz, gene buz kutularının içinde saklamalı-
sınız, developman oluncaya kadar gebermesinler diye. Tam bir 
eziyet. Başka da çare yok. Bu kimyasal fotografın eksilerinden 
bazılarıydı. Elbette pek çok artıları da var. Önemli olan artılar ve 
eksilerin tartılması ve hangisinin daha baskın olduğunun ölçül-
mesi. Bakın ben karanlık odada bir fotografı bir, iki, üç, hadi bi-
lemediniz on dakikada basıp bitirmek zorundaydım. Gereğinden 
çok uzatırsanız kâğıt kararır; kimyasal bir işlem çünkü. Şimdi, 
karanlık odadan aydınlık odaya geçince, fotografı photoshopta 
iyileştirmeye başlıyorsunuz, çişiniz geldi gidin yapıp gelin, kal-
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dığınız yerden devam edin. Singapur’da işiniz var, gidin gelin 
devam edin. Dijital teknoloji 0101 teknolojisi. İnsanoğlu aya yıl-
dızlara gidiyor. İnsanoğlu sizin ve benim gözlerimizdeki ya da 
beynimizdeki bir arızayı lazerle kansız tamir ediyor. Bir fotogra-
fı internet denen ‘dalavere’ ile dünyanın öteki ucuna, anında, hiç 
bozulmadan, aynen bilgisayarınızdaki kalitede gönderebiliyor-
sunuz. Mis gibi, uçak varken Arabistan’a hacca gitmek isteyen-
ler, eşekle, katırla, deveyle gitmeyi daha doğru buluyorlarsa, o 
onların bileceği bir şey; bırakın öyle gitsinler… Çağdaş insan, 
bu çağda yaşayan insan demek değildir; sonraki çağlara kapısı, 
beyni, yüreği açık insan demektir. Her çağdaki çağdaş insan, 
insanoğlunun gelişmişlik düzeyine yeni taşlar koyma sevdasında 
ve çabasında olan insandır.   

Bir, bir daha iki eder; bir daha koyarsanız, üç eder. Bilgile-
rimizi görgülerimizi üst üste koya, koya, insanın kullanımına 
suna, suna… Bütünsel insana, böyle varılır…

Dijital çekimle yapılan sanat fotoğrafçılığında Photoshop 
yardımıyla rötuş sistemi kullanılarak renk dâhil istenen şe-
kil verildiğini görüyoruz. Bu durum fotoğrafın gerçekçiliğini 
bozan, bir çeşit sanal kurgulamaya, plastik sanatına girmiyor 
mu?

İsa Çelik: Fotograf da öteki sanatsal eylemler gibi bir yapma 
işidir. Yapılan bir iştir. Kurmacadır. (Bütün baştan beri söyle-
diklerimi zaten siz de biliyorsunuz ama sordunuz diye söylü-
yorum.) Belge fotografı ile belgesel lezzetteki sanatsal eylem 
fotografını birbirinden ayırmak gerekir. Belge fotografı dediği-
miz şeyin fotograf sanatıyla bir ilgisi yoktur. Fotografla yapılan 
bir ‘zabıt varakası’dır. Bir yer yıkılırken hiçbir sanatsal endişe 
gözetilmeden yapılan herhangi bir işlemdir. O kadar.

Son zamanlarda sıkça tartışılmaya çalışılan bir konudur mani-
pülation Türkçe söylersek manipülâsyon. Sözlükte, ‘hile’, ‘hileli 
yönlendirme’, ‘hileyle yönlendirme’, ‘güdüm’, ‘güdümleme’ 
diye anlamlandırılıyor bu sözcük.

Karanlık odada fotograf basmak zaten bizatihi başlı başına 
bir manipülâsyondur. Bakın bir çeşit makinesi yok. Bir çeşit ob-
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jektif yok. Bir çeşit diyafram aralığı yok. Bir çeşit agrandisör ve 
agrandisörün de bir çeşit diyafram aralığı yok. Developmanlar 
da kâğıtlar da öyle. Sıcak, soğuk developmanlarda başka sonuç 
alırsınız. Kontrast olan, yumuşak olan developmanlar vardır. 
Kombinasyonlu olanları da… Sert, yumuşak, orta, ne bileyim 
ne… Bin türlü kâğıt var. Bir fotografı şu türlü basarsanız başka, 
bu türlü basarsanız başka sonuç alırsınız… 

Dijital teknolojiden evvel, dijital teknolojide ‘hükümet komi-
seri gibi’ herkesin ‘cız’ dediği her şeyi, biz zaten karanlık odada 
yapıyorduk. Uluslararası kalitede bir fotografı kimi zaman bir 
saatte, kimi zaman beş saatte basabildiğimi biliyorum. Bir gün 
de bir hafta da olabilir. Şapa şupa iş yok…

‘Ayna olmak’, bir şeyin, bir durumun ‘aynası olmak’ ile ger-
çek arayışı farklı şeyler. Gerçeklik nedir? Gerçek olan ile gerçek 
olmayan ya da gerçeği anlatmayan nedir? Gerçek dediğimiz 
şey, görünen midir, yoksa görünenin arkasında saklı olan mıdır? 
Bir çocuğun sümüklü yüzünü çekmek, salt sümüğünün sarısını, 
yeşilini çok iyi gösterdiğimiz için gerçekçi bir fotograf mıdır? 
Bir gerçek çocuk fotografı mıdır? Bir panzerin paletinin bütün 
dişlilerini, dişlilerin arasındaki çamurların çok net gösterilmesi 
bir gerçekçi sanat mıdır? Yoksa gerçekçi sanat dediğimiz o nes-
nenin ya da o ‘şey’in, kim ve kimler tarafından kim ve kimlere 
karşı ne için kullanılmakta olduğunu duyumsatacak bir çalışma 
mıdır? 

   Bir de şu var. Sanatın ‘gerçekçi olmak’ diye bir derdi de 
yoktur. Şöyle olursa ‘sanatlıdır’, şöyle olmazsa ‘sanatsızdır’ 
deme hakkı ve ölçüm terazisi, metresi yoktur kimsenin. Gerçek-
çi olmak ya da olmamak, sanatsal üretimi yapan kişinin işidir; 
onun bileceği bir şeydir. Toplumsal yaşamın neresinde durduğu 
ile ilgili bir şeydir. Eline, beynine böyle teraziler, gramlar, cet-
veller koyanların, toplumsal yaşamı o güdük ölçüleriyle şekil-
lendirmek, şekillere sokmak isteyenlerin içine düştükleri acıklı 
durumları hep beraber görüyoruz. Dünyada erk ortaya çıktığın-
dan beri bu böyle sürüp gider…  

Hitler’in Miro ve öteki sanatçılara ettiklerini anımsayın. 
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Taliban’ın Afganistan’da bombalayarak çok önemli heykelleri 
yıktığını, imha ettiğini anımsayın. Bir ara Cumhurbaşkanlığı da 
yapan KE’nin dediklerini anımsayın. Ankara Belediye Başkan-
lığı koltuğuna yapıştırılan MG’in, “böyle sanatın içine tükürü-
rüm”, vecizesini anımsayın. Şu sıralarda TC’nin başbakanlık 
koltuğunda oturan RTE’nin, ‘ucube’ lâkırdısını anımsayın…   

Tekrar fotografa dönelim. Bu konuyla çok yakından ilişkili 
olan bir iki çok kısa örnek vereyim, fotografın Olimpos Dağın-
daki Tanrılarından. Ansel Adams, W. Eugene Smith, Man Ray, 
Jery N. Uelsmann, Rodçenko... Listeyi çok, çok uzatabiliriz. 
Ansel Adams’ın zone sistemi başlı başına manipülasyondur. 
W. Eugene Smith’in çok bilinen pek çok fotografı birer analog 
manipülasyon ürünüdür. Man Ray ve Jery N. Uelsmann’ı söy-
lemeye, anlatmaya gerek yok, ikisi de analog manipülasyonun 
en önemli temsilcileridir. Jery N. Uelsmann, bir fotografı, o eski 
teknoloji ile dokuz ayrı ağrandisörde basardı. Örnek verebilsey-
dik demek istediklerim daha iyi anlaşılacaktı. Olsun. Ne yapa-
lım. Rodçenko, ben sevmem Rodçenko’nun yaptıklarını, çok 
kaba ve yalap-şap bulurum, Rodçenko kesip kesip yapıştırırdı 
ama, bu işin babalarındandır… Vs. vs. Şimdi, soru şu: Analog 
fotografla (karanlık odada) yapılan şeylere el pençe divan du-
ruluyor da dijital fotografla (aydınlık odada) yapılanlara neden 
Silivri muamelesi yapılıyor, ben bunu kesinlikle anla(ya)mıyo-
rum. Ben – çok zorunlu kalmadıysam- o tür fotograf yapmıyo-
rum, yaptımsa da yakışmıştır da ondan yapmışımdır. Arkasın-
dayım. Sanatsal eylem daha evvel de söyledim, bir kurmacadır. 
Yakıştırmadır. Yakışıksız olan, yakıştırılamayan konumuzun 
dışındadır. Yukarıda adını andığım kişilerin yaptıkları kötü ve 
yakışıksız olsalardı zaten burada söz konusu etmezdik…

Ben ne yemeği yaptığınız kadar, o yemeği nasıl yaptığınıza 
ve sonuç olarak, yemeğin lezzetine bakıyorum. Beni hiç mi hiç, 
taze fasulyeyi çiğden mi, kavrulmuş mu koyduğunuzla ilgilen-
mem. Ben sonuçta lezzete bakarım. Yap, nasıl yaparsan yap… 
Yeter ki yap… İyi olan kalır… Kötü olan silinir gider. Jandar-
malığa gerek yok. Hayatımızın her anını zaten jandarmalar, po-
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lisler gözetliyor; hayatımızda bir de sanat jandarmalığı, polisliği 
olmasın… ‘Yetti gari’…

Fotograf dallarında oldukça çok jüri üyeliğinde bulunuyor-
sunuz. Örneğin yıllardır Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri 
Gazetecilik Ödülü’nün fotograf dalı seçiminde yer alıyorsu-
nuz.  Fotograf seçiminde kıstasınız nedir?  Yeni kuşak fotoğ-
rafçıları nasıl buluyorsunuz?

İsa Çelik: Gene en baştan bir noktanın altını çizmeliyim. Ben 
‘jüri’ sözcüğünü değil de ‘değerlendirme kurulu’ tanımlamasını 
seviyorum. Siz nasıl isterseniz öyle kullanın, o sizin bileceğiniz 
bir şey. 

Musa Anter’i tanırdım, severdim. Musa Anter yarışması 
değerlendirme kurulu üyeliğinde bulunmam ondan dolayı değil. 
Ben kendimi fotografın saygınlığına adanmış hissediyorum. 
Saçımı sakalımı bu yolda ağarttım. Yıllardır Cumhuriyet Gaze-
tesi’nin de Fotograf Değerlendirme Kurulu üyeliğinde bulunu-
yorum. Nasreddin Hoca Fotograf Yarışmasının değerlendirme 
kurulu üyeliğinden tutun da Yılmaz Güney değerlendirme 
kurulu üyeliğine kadar, Malatya, Bergama, Samsun, Tekirdağ, 
Afyon, Kıbrıs vb. vb. Fotograf adına güzel ve doğru bir şey var-
sa, ben hep ordayım. Her yıl sayısını anımsayamayacağım kadar

Fotograf seçiminde kıstaslarımız şunlardır: Fotograf gön-
deren kişinin yaptıkları, başka birinin işi gibi değil de kendi işi 
gibi olmalı. Taklit, çalma, çırpma olmamalı. İyi bir kadraj, iyi 
bir kompozisyon ve grafik düzenleme olmalı. Yani matematiği 
olmalı. (Arkasında durulabilir bir matematiği olmayan hiçbir 
sanatsal uğraşı kalıcı olamaz. Ravel, Musorski, Çaykovski’nin 
vd. yaptıklarının iyi matematiği olduğu için hep baş tacıdırlar. 
Yaşar Kemal’in, Nazım’ın, Sabahattin Ali’nin, Karacaoğlan’ın, 
Yunus’un, Pir Sultan’ın, Turgut Uyar’ın, Tomris Uyar’ın. Cemal 
Süreya’nın, Edip Cansever’in, Oğuz Atay’ın… Say gelsin… 
Dostoyevski’nin, Tolstoy’un, Balzac’ın, Dickens’in, London’ın, 
Joyce’un, Baudelaire’nin… Say gelsin sabaha kadar liste uzar 
gider… Uzattım mı?) Taze olmalı. Yeni peşinde koşan bir iş 
olmalı.
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Yeni kuşak fotoğrafçılarını nasıl bulduğum sorusuna gelince. 
Fethi Naci, “İnsan tükenmez” demişti. Ben insandan henüz umu-
dumu yitirmedim. Benim dünya görüşüm umutsuzluk istemez…

Kim ne derse desin, dijital teknolojinin yaygınlaşmasından 
sonra, güzel fotograf sayısı çoğaldı. Gençlerde iyi fotografçı 
sayısı çoğaldı. 

Yapmak istediğiniz fotografın ışığı kompozisyonu iyi mi kötü 
mü olmuş, deklanşöre bastıktan bir saniye sonra görebilirsiniz. 
Vb. vb… İş işten geçmeden, kötü olmuşsa, yenisini çekebilirsi-
niz. İnternete girip dünyanın öteki ucunda yapılan işleri görebil-
meniz, bilgisayarınızın iki tuşuna basmanıza bağlı…

Her şey elimizin altında. Her şeye çabuk ulaşabiliyoruz. 
Dijital teknoloji film masrafını, developman masrafını ortadan 
kaldırdı. Basıyorsun deklanşöre, anında, bir şey çıkıyor. Koyu 
olmuş, az açığını çekiyorsun. Açıksa koyusunu… Her şey pek 
güzel, pek güzel de zurnanın zırt dediği yer de burası. Şimdi 
şöyle düşünelim. Diyelim ki, biz ikimiz Afrika’da Kenya’nın 
Nairobi şehrinde karşılaşmışız. Bin yıldır görüşmemişiz. İki eski 
dost, sarmaş dolaş olmuşuz. Son derece mutluyuz. Bir kare anı 
fotografı çekileceğiz. Adam aldı makinesini eline bastı. Açık. 
Bir koyusunu çekeyim dedi. Diyaframı birkaç stop kıstı. Bu 
sefer de çok koyu. Durun bir az açığını çekeceğim dedi. Çek-
ti. Tamam. Ama bizim o ilk poz vermeye başladığımız andaki 
coşkumuzdan eser yok. Kuş uçtu gitti, Namibya’ya vardı… Di-
yeceğim şu: Analog fotograf zamanında ne çekeceğinizi, hangi 
zamanda ve hangi diyafram enstantane kombinasyonunu kulla-
nacağınızı önceden bilirdiniz, bilmek zorundaydınız. Çünkü her 
deklanşöre basmanız para demekti. Tüm olanaklarına karşın diji-
tal teknoloji ile fotograf çekenlerin büyük çoğunluğu hovardalık 
yapar. On kare, yirmi kare çekerim birinde biri nasıl olsa tutar 
denilir. Olmaz. Fotograf tek karedir. Seri çekim bile yapsanız 
onların hepsi ayrı karelerdir…

Benim bildiğim kadarı ile şu dakikaya kadar dünyada en 
bilinen fotograf, Ernesto Che Guevara’nın o bildiğimiz ünlü 
fotografıdır. Haydi biraz magazin bilgisi verelim. Fotografçı Al-
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berto Korda’nın 5 Mart 1960 tarihinde La Coubre patlamasında 
hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreninde çektiği 
bu ünlü fotograf, çekilmesinden ancak yedi yıl sonra yayımlan-
mıştır. Maryland Institute College of Art bu fotografın dünya 
üzerindeki en ünlü fotograf ve 20. yy.’ın sembolü olduğunu 
belirtmiştir. Korda, bu fotografını, Leica model makine ve Ko-
dak Plus-X filmiyle çekmiştir. Aynı filmde Jean-Paul Sartre ve 
Simone de Beauvoir fotografları da vardı ve Küba gazetelerinde 
o zaman için daha değerli olan bu fotograflar yayımlanırken Che 
pozu yayımlanmadı. Korda pozu kendisinde sakladı. Guevara`-
nın ölümünden sonra İtalyan yayımcı Giangiacomo Feltrinelli 
Bolivya Günlüğü’nün haklarını alıp yayımlarken bu pozu da bü-
yük bir poster halinde bastı. Böylece bu fotograf dünyaca tanınır 
hale geldi. Korda, fotografın sayısız defa kullanılmasına telif 
hakkı istemeden izin verdi. Fakat fotografın ilgisiz nesnelerle 
birlikte kullanılmasına karşı çıkarak 2000 yılında içki firması 
Smirnoff`a dava açtı. Fotografın kullanımıyla ilgili şöyle dedi: 
“Che Guevara`nın uğrunda öldüğü görüşleri destekleyen biri 
olarak, bu fotografın onun anısını yaşatmaya ve dünyadaki sos-
yal adaleti sağlamaya çalışanların kullanmasına karşı değilim, 
fakat alkol gibi ticari nesnelerin reklâmını yapmak için Che`nin 
şöhretini kullananların kategorik olarak karşısındayım.” Kazan-
dığı 50.000 doları Küba Sağlık Sistemi’ne bağışladı ve “Eğer 
Che yaşasaydı, o da aynısını yapardı” dedi. 

Korda, benim bildiğim kadarıyla, orada tek bir kare çekmiş. 
Aynı yerde, aynı zamanda, iki, üç, beş kare de, bin kare de çek-
se, onlar aynı kareler olmazdı, olamazdı... Başka kareler olurdu. 
Konuyu daha da uzatmaya gerek var mı, yok...

Nick Ut’un 1951’de Vietnam’da çektiği Napalm bombasın-
dan kaçan çocuklar fotografı. Bir önceki ya da bir sonraki başka 
fotograflardır kuşkusuz. Bu konu üç gün üç gece uzatılabilir… 

Şimdi bir özel sorum olacak; sizin “Dur Gitme” adlı öykü ki-
tabınızı okudum.  Akdenizli (veya Çukurovalı diyelim) bir Yö-
rük aileden geldiğiniz için olsa gerek, öykülerinizde köklerinden 
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kopmayan bir öykücü tavrıyla hem o toprakları hem folklorik 
değer taşıyan yöre insanının konuşma dilini adeta terminolojik 
yönüyle sergiliyorsunuz. Bana göre bu bakışınız övgüye de-
ğerdir. Bu anlatış, öyküdeki gerçekçiliği yansıttığı gibi hareket 
halindeki bir insanın devinimini de yansıtıyor.

Bu noktada asıl soracağım soru şu: Öykü ile fotograf ara-
sındaki benzerliği veya bağlantıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?

İsa Çelik: Kitabımı geç de olsa okuduğunuz için teşekkür 
ederim. Okumak isterseniz Varlık’tan çıkan ikinci kitabımı da 
(Naldöken) vereyim.

Ben bir anlatıcıyım. Kendimi kimi zaman fotografla, kimi 
zaman yazıyla, kimi zaman grafikle anlatıyorum.  Bu seramik 
de olabilir, ahşap heykel de mask da... Ne bileyim ne de… Bu 
hayatın ne kadarına razıysan ona göre davranmalısın.     

Her sanat dalının ayrı dilleri var. Ayrı iklimleri var. Her yeni 
hikâye, yeni bir serüvendir. Her yeni grafik de öyle, her yeni 
fotograf da öyle. Sidik zoruyla bir şey yapmaktan hoşlanmam. 
Tekniğe yaslanarak bir şeyi kotarmaktan hoşlanmam. Öyle oldu 
mu hemen o işi bırakırım.

Bir Yörük aileden geldiğim doğru. Ama bir Yörük aileden 
geldiğim için o hikâyeleri yazıyor değilim. İnsan iyi bildiği 
şeyi yazmalı. Ernest Hemingway, Klimanjaro’yu bilmeseydi, 
Klimanjaro’nun Karları’nı yazabilir miydi? Savaşı bilmeseydi, 
Silahlara Veda’yı yazabilir miydi? Yazamazdı.

Burada, bir şiir okuyayım size. Memleketlim dostum, yolda-
şım hikâyeci ve şair arkadaşım Ali F. Bilir’in, ‘Toroslar avu-
cumda’ şiiri: “yeni bir yolculuk geçmişe/ ne günün ağır yükü/ 
ne kaygı, ince hesap/ nereye götürürse yüreğim/ /dingin bir 
güz sabahı/ gün ağarırken/ ölüm kadar uzak/ doğduğum yere/ /
Toroslar avucumda/ çaltı dikeni/ dokununca kanıyor/ çocukluk 
anılarım/ pelit ağacında takılı/ mazı torbam/ kızıl mazaktan oy-
duğum/ su değirmeni/ kişneyen küheylanım/ bir söğüt dalı/ dol-
durup terkime/ çocukluk düşlerimi/ nereye götürürse yüreğim” 

Şu bölümü tekrar okuyalım. “…Toroslar avucumda/ çaltı 
dikeni/ dokununca kanıyor/ çocukluk anılarım/…” 
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Birçok kereler, birçok yerde tekrarladım ama yeri gene geldi 
diye gene tekrarlıyorum, Brezilya’lı çok, çok, çok önemli yazar, 
Jorge Amado, “İnsanın Anayurdu çocukluğudur” der. Ben To-
roslar’da doğup büyüdüm. Açlığı, yokluğu, yoksunluğu gördüm; 
Tanıdım, öğrendim, bildim.  

Bir de bir Hint atasözü: “Ne yersen o’sun.” 
Kimileri benim ölü bir dili canlandırmaya mı çalıştığımı 

sordular. İçinde eleştiri ve biraz da yergi tortuları ile karışık. Ölü 
bir dili canlandırmaya çalışmak aslında olağanüstü övgüye değer 
bir konudur. Eleştiri hele hele yergi konusu edilecek bir şey 
hiç değildir. Kaldı ki benim anlattığım dil yaşıyor. Toroslar’ın 
bilmem kaç metrelerinde bugün hâlâ, capcanlı yaşayan bir dil 
söz konusu olan. Şimdi, herhangi bir sözcük alalım. ‘Semizotu’ 
olsun. Sözlüklerde, “… Gövdesi toprak üzerinde yatık durum-
da, yaprakları etli ve mayhoş tatta, yaprakları ve körpe sapları 
sebze olarak yenilen otsu bir bitki” vb. tanımlanıyor. Sözlükler-
deki anlatıma bakarsak, ‘semiz ot’ dememiz gerekirdi bu bitkiye, 
dolgun yaprakları ve saplarından ötürü. Semizotunun adı kendi-
sinden gelmiyor. ‘Semiz’, bitkiler için kullanılmaz, canlı hayvan-
lar için kullanılan bir sözcüktür; Et ve yağ bağlamış olan, besili, 
semirmiş hayvana denilir. Yani semizotu, etinden, sütünden 
yağından yararlandığımız ‘büyükbaş hayvanların otu’ anlamına 
gelir. Niğde, Bor’da, ‘semizlik’ olarak, kullanılır. Derleme ve 
tarama sözlüğünde başkaca bir semizotu maddesi yoktur. Ve 
bu sözcük genellikle büyük şehirlerde kullanılır, köylerde pek 
bilinmez. Benim köyümde bu otun adı başkadır. Bakın kaç çeşit 
söylenişi var: Töğmeğen, töğmeken, toğmakan, töhmekan, töh-
meken, tökmekan, tökmeken tokmakan, tokmagan, tokmağan, 
tohumeken...

Durmuşali Amcam, yetmiş sekiz ya da seksen yedi yaşlarında 
bir adamdır. Bir gün köye gittik. Eşim, ben ve oğlum. Durmuşali 
Amcam bizi görünce heyecandan eşeğini bağlamayı unutmuş. 
Eşek bu Durmuşali Amca’yı mı bekleyecek. Basmış gitmiş. Er-
tesi gün akşama doğru aklına geldi eşeği bağlamadığı. Aramaya 
gitti. Bir iki saat sonra geldi. “Nerde buldun Durmuşali Amca” 
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diye sordum. “Aman nerde olacak, ekenekte yayılıp dururmuş.” 
Dedi. Dikkat ‘ekenek’ dedi. O güne dek ekenek sözcüğünü hiç 
duymamıştım. İstanbul’a döndüm, araştırdım ve buldum. Ali 
Püsküllüoğlu’nun, Türkçe Sözlüğü’nde, ekime elverişli toprak 
ya da ekilen yer, tarla. Derleme Sözlüğünde ise, iki anlamı oldu-
ğundan söz ediliyor. Ekenek (ekelge) 1) Ekerge, ekilge: Ekile-
cek, ekilmeye elverişli yer, tarla. 2) Ekecek: Saban demirinin 
geçirildiği ağaç. Ayrıca, pek çok yerde, ekercek, ekerek, ekerge 
olarak da kullanılmakta. Şimdi tekrar Durmuşali Amcam’a dö-
nelim ve soralım, bu ölü bir dil mi? Hayır, Büyükşehirlerde yazı 
yazan insanlar bir avuç sözcükle konuşma ve yazma alışkanlı-
ğında olduklarından olsa gerek...

Bir önemli yayınevinin bir editörü ile bir konuşmamız, üç 
aşağı beş yukarı şöyle: 

“Siz sürekli yerel sözcüklerle yazıyorsunuz.”
“Hayır, ben kendi söyleyeceklerimi kendi bildiğim sözcüklerle 

yazıyorum. Kahramanlarım da kendi bildiği sözcüklerle konuşu-
yorlar.”

“Evet, ama çok fazla yerel sözcük var yazılarınızda.” 
“Peki sizce, ne yapmalıydım?”
“Hiç olmazsa, her paragrafta, bir yerel sözcük olmalıydı” 
“Yani, Toroslar’ın bilmem kaç kilometresinde yaşayan birine 

ben, dur bir paragrafta iki yerel sözcük kullanamazsın, İstanbul 
Türkçesi kullanmalısın mı demeliyim?”

“Yaşar Kemal’de yerel sözcükler kullanır ama bir sözcüğün 
ne anlama geldiğini anlamak isteyenler, Yaşar Kemal sözlüğüne 
bakıyorlar.”

“Güzel kardeşim, Yaşar Kemal sözlüğünü Ali Püsküllüoğlu 
yaptı. Yaşar Kemal’in bir kitabını okumak isteyen bir kişi, eğer 
bir sözcüğün anlamını bilmiyorsa, o sözlüğü açıp bakmak zorun-
dadır. Yani kitaba başlarken yanında o sözlüğü de bulundurmak 
zorundadır. Oysa ben, her yerel sözcüğün anlamını kitabın arka-
sına bir sözlük olarak ekliyorum.”

Hikâye ile fotograf arasındaki benzerliğe ya da bağlantıya 
gelince: Her şeyin bir hikâyesi vardır. Duvardaki şu çatlağın da 



359

şu kurşun kalemin de… Hayatımızda her gün, her dakika, her 
saniye gözlerimizin önünden binlerce, milyonlarca görüntü akıp 
geçiyor. Bu bir. İki: Dünyada her şey, dört noktadan ibarettir. 
Aşk da meşk de iş de sanat ta, manat ta… Akıp geçen hayatın 
içinden hangi dört noktayı çerçeveleyeceğiz, mesele bu. Nerden 
bakıyoruz, neye neden nasıl bakıyoruz, neye bakarken ne için 
bakıyoruz. Kim için bakıyoruz. İnsanoğlunun sonsuz serüveni 
içinde, neyin arkasında duruyoruz, neye karşı çıkıyoruz, neyin 
arkasında neden dururken, neye karşı çıkarken neden karşı çıkı-
yoruz; mesele burada. Hitler’in bir sümbülü tutmasıyla, Lenin’in 
bir sümbülü tutması aynı olabilir mi. Hitler’in bir sümbülü anlat-
masıyla, Lenin’in bir sümbülü anlatması aynı olabilir mi? Kim 
nerede duruyorsa bir şeye oradan bakacaktır kuşkusuz. Çeşitli 
konularda örnekler verilebilir. Ben bir türkü delisiyim, biliyor-
sunuz. Konumuzla ilgili olur mu diye düşünüyorum, öylesine bir 
örnek vereyim. Kaynak kişiler: Keskin’li Hacı Taşan ile Selman 
Çoker. Derleyen ve notaya alan: Muzaffer Sarısözen. Keskin 
türküsü. “Allı durnam bizim ele varırsan, / Allı durnam bizim ele 
varırsan, / Şeker söyle, gaymak söyle, bal söyle. / (Gülüm, gü-
lüm gırıldı golum/ Dutmuyor elim durnalar ey/ Ah gülüm, gülüm 
yar gülüm, gülüm/ Gız gülüm, gülüm/ durnalar ey) eğer bizi sual 
eden olursa/ Boynu bükük, benzi soluk yar söyle/ (Gülüm, gü-
lüm…) Allı durnam ne gezersin havada/ Ganadım gırıldı galdım 
burada/ (Gülüm, gülüm…) Ne onmamış gül imişim dünyada/ 
Ağşam olsun allı durnam dön geri/ (Gülüm, gülüm…) Arap atın 
eyisine binerler/ Mor çiçeğin goyusuna gonarlar / (Gülüm, gü-
lüm gırıldı golum/ Dutmuyor elim durnalar ey/ Ah gülüm, gülüm 
yar gülüm/ Gız gülüm, gülüm durnalar ey).” Türkü böyle. Nasıl 
hain bir türkü değil mi? Müthiş bir türkü. Şurasını tekrarlayalım. 
“Allı durnam ne gezersin havada…” Şimdi, çeşitli kesimlerden 
kişileri bir yere toplayalım ve bu dizeyi onlara okuyalım. Bir 
şair, bir saz ustası ve halk aşığına sorsanız yanıtı, dizenin arka-
sından nasıl bir uyak ne bileyim ne gibi bir endişe ile size yanıt 
verecektir. Soruyu sorduğunuz kişi bir türkücü ise türküyü nasıl 
ve hangi perdeden okuyacağını düşünecektir. Bir akademisyen 
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müzisyen ise sözgelimi, notasına ne bileyim nesine bakacaktır. 
Bir dilci, bir âşık, gurbete bir kişi, bir aşçı, bir avcı, bir av tüfeği 
yapımcısı, bir doğa kollayıcısı, bir veteriner, bir halk bilimci, 
bir ressam, bir kuş fotografçısı, bir kuş cennetinin yakınındaki 
yerleşim alanının belediye başkanı vb. vb… Uzat, uzatabildiğin 
kadar. Birbirlerini tanımayan bu kişilere, “ne düşünüyorsunuz” 
diye sorsak ve iki üç cümleyle yazın desek, hiç kuşkum yok ki, 
herkes başka, başka açılardan bakacaktır konuya. Herkes başka, 
başka açılardan baktığı için de başka, başka yanıtlar verecekler-
dir…

Sanatsal eylem kurmacadır. Kurulur. Yapılır. Bakılan ile 
gösterilen aynı şey değildir. Aynı olmak zorunda değildir. O ne-
denle ben fotograf da öteki sanatsal eylemler gibi, resim, heykel, 
hikâye gibi yapılan bir şeydir derim. Fotograf çeşitli objektifler-
le yapılır. Her objektifin bir dili vardır. Başka, başka objektifler 
başka, başka şeyler anlatırlar. Açı çok önemlidir fotografta. 
Yanlış açı seçimi, yanlış kadraj, kötü grafik düzenleme, iyi 
olacak bir fotografı ölü kılabilir. Oysa tam tersi, doğru açıdan, 
doğru objektifle, doğru kadrajla ve iyi bir grafik düzenlemeyle 
fotografın kaderi değişir. Bakılırlığını çoğaltır. Hikâyenin de 
kurma ve oluşturma aşaması, fotograftan pek bir farkı yoktur. 
Hikâyede de doğru açı vardır. Hikâyede de objektifler kullanır-
sınız. Ne gibi, şu gibi: Bir konuyu, yeğlediğiniz sözcüklerle, öne 
çıkarmak, altını çizmek, bazı şeyleri flû bırakmak elinizdedir. 
Fotografta kadraj dediğimiz şey aynısıyla hikâyede de vardır. 
Fotografta grafik düzenleme dediğimiz şey de aynen hikâyede 
de vardır…

Sanat yapıtı diye yapılan şeyde, insanın yüreğine giden bir 
yol yoksa çekiver ipini gitsin.  

Nasıl yazıyorsunuz?   
Ben, bir hikâyeyi önce kafamda bitiririm. Baştan sona tüm 

kurguyu bitirince, oraya buraya gidip gelirken, diyalogları 
kendi kendime konuşurum. Yalnızsam sesli sesli, kalabalık bir 
ortamdaysam içimden tekrarlarım. Yolda sokakta bazen bakan-
lar da olur; kendi kendime konuşuyorum diye. Olsun. Böylece 
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diyaloglar daha sahici olur diye düşünüyorum. Bir de şu var. 
Camdan bakalım. Bir adam yürüyor. Diyelim ki, ben bu adamı 
yazıyorum. Adamın kim olduğunu, nasıl bir kişiliği olduğunu 
nerden biliyorum? Ancak, konuşursa kim olduğu ve kişiliği orta-
ya çıkar. Ben diyalog işine o nedenle önem veririm. 

Bir sinema yönetmeni ve senaryo hocası olan bir arkadaşım, 
“Birileri anlattı da sen bunları banda mı aldın?” diye sordu. 
“Seni ısırırım, sen bir senaryo öğretmenisin, bu nasıl bir soru?” 
diye yanıt verdim.

Kurgu ve diyaloglar bir hikâyenin iskeletidir…
Yeri gelmişken, parantez içinde olsun, bir şey anlatmalıyım. 

Ben insanlarla konuşurum. Hep gözlemlerim. Hep sorarım. Bil-
diğim bir şey bile olsa sorarım. O nasıl biliyor, o nasıl anlatıyor, 
anlatırken neyi kayırarak anlatıyor, neyi yok sayarak anlatıyor 
diye. Her sözcüğü sorarım. O yörede o sözcüğün başka anlamla-
rı var mı diye. Sözlükleri de roman okur gibi okumam da bun-
dandır. Parantezi kapattım.

Ben, bir hikâyeyi tümüyle aklımda tasarlar, öyle başlarım 
yazmaya. Hikâyenin tüm tasarımını ve diyalogları bir yerlere 
giderken gelirken, otururken kalkarken, bir şeyler yaparken, 
kendi kendime konuşa konuşa olgunlaştırırım. Kendi kendime 
konuşma ortamı yoksa içimden tekrarlarım diyalogları. Di-
yalog konusu önemlidir. Hikâyenin sahiciliği, kurgusu kadar 
diyalogların sağlamlığıyla olur. Her şey bitti diyelim sıra ilk 
cümleye gelir. İlk cümle benim için her şeyin başıdır. İlk cüm-
leye ya da ilk paragrafa başlayamazsam hiçbir şey yazamam. 
O ilk cümle benim için, işin başıdır. Her şey, o ilk cümleden ya 
da ilk paragraftan sonra gelir… İlk konulan tuğla, ilk konulan 
taş, ilk dökülen harç benim için çok önemlidir… Baştan, daha 
ilk sözcüklerden başlayarak hikâyenin sonuna ilişkin ipuçları 
veririm, gizliden, gizliden bir gerilim yaratmak için. Bunu kimi 
çağrıştırmalarla yapmaya çalışırım. Katlamalarla, yinelemeler-
le… Sözcüklerin tınısına, müziğine, arkalarındaki gizli anlamları 
öne çıkarmaya çalışarak… Sözcüklerin arkasında derin vadiler, 
uçsuz bucaksız bozkırlar, yalçın kayalıklar, mapusaneler, çoban 
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ateşleri, güller-bülbüller vardır. Her sözcüğün sözlüklerde yazılı 
anlamları, bir de yazı içinde, kurgusal da diyebileceğimiz saklı 
anlamları vardır…  

Bir de perdenin kapanma sahnesi...
Fotograf da hikâye de benim için bir atmosfer yaratma işidir. 

Bir sinema ve fotograf atmosferi. Avucunda hiç söylenmemiş, 
(yazıda ya da fotografta) “this is a book” biçiminde dillendiril-
memiş bir şeyleri olmalı... 

Hikâye kişisi (kişileri, obje ya da objeleri, hadi buna “şey” 
diyelim) gerçekte var olan bir kişiden de (kişilerden de) ayrı 
kişilerdir. Gerçek hayattaki kişiler asla değildir. Benim şiirimde-
ki kuş, şu karşı ağacın dalında öten kuş mudur? Değildir. Benim 
hikâyelerimde anlattığım Durmuşali Amca, Toroslar’ın bilmem 
kaç metresinde yaşayan Durmuşali Amca’mıdır? Değildir. 
Benim anlattığım yarpuz, keven, bobaçça  o bizim dağlardaki, 
Toroslardaki, yarpuz , keven ve bobaçça mıdır? Değildir. Ben 
onları kendimce anlatıyorum. Hikâyenin kendi iç gerçekliğin-
de var olan kişilerdir. Hikâyenin dış gerçekliği ile iç gerçekliği 
yerinde ve dozunda olmalı. 

Yaşadığımız kentle ilgili bir sorum olacak: Yıllardır Tü-
nel’deki ünlü pembe binanın orta katlarında bulunan yazı-
hanenizde işinizi sürdürüyorsunuz. Yaşadığınız ortam size 
yakışan bir sanat ve eski değerler koleksiyonu niteliğinde. 
Bir konuşmamızda bu yörenin, özellikle Galipdede Caddesi-
nin eski dönemlerdeki durumunu anlatmıştınız. Plâklardan, 
gravür-kartpostal sanatçısı bir isimden söz etmiştiniz. O zaman 
tüneline dalarak anlatacaklarınızı merak ediyoruz...

İsa Çelik: Ben yerleşmek üzere 1971’de geldim İstanbul’a. 
Hep Beyoğlu’nda kaldım. İşyerlerim Galatasaray Meydanı ile 
Galata Kulesi’nin hemen alt tarafındaydı. Bir matbaanın Ga-
latasaray’daki fotograf stüdyosunda çalışıyordum, matbaamız 
da Kule’nin karşısındaki sokaktaydı. Günde en az iki kere bu 
caddeden çıkıp, bu caddeden inerdim.

İstiklâl Caddesi bitip de Galipdede Caddesine girince, ilk 
başta, sol tarafta Galata Mevlevihane’si vardır. Mevlevihane 
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1491’de kurulmuş. 
Bir Mevlevi olan, Hüsn-ü Aşk yazarı ünlü divan şairi Şeyh 

Galip’in mezarı buradadır. Asıl ismi Mehmet Esad’dır. Galip 
mahlâsını sonradan almış, Mevlevi şeyhi olduktan sonra da 
Galip Dede ünvanı ile tanınmıştır. Divan-ı Hümayun kaleminde 
görev yaparken Mevlevi tarikatına girmiş, Konya Mevlâna Der-
gâhında çile çıkarmış, İstanbul’a dönüşünde Yenikapı Mevlevi-
hanesine girmiştir. Galata Mevlevihanesi Şeyhi Abdullah Efen-
di’nin ölümünden sonra Galata Mevlevihanesi Şeyhi olmuştur. 
1798 ya da 1799 yılında 41 yaşında ölmüştür. 1819 yılında Halet 
Mehmet Sait Efendi tarafından Bağdat Seferi dönüşünde Mevle-
vihane’nin avlusunda yapılan bu türbeye konulmuş. 

Türbenin altında da merdivenle inilen St. Theodore Manastı-
rından kalma bir sarnıç bulunmaktadır.

Divan Edebiyatı Müzesi buradadır.
Caddenin adı da Şeyh Galip’den gelir. 
Efsanevi pulcu Ali Nusret Pulhan’ın dükkânı da şuralarda 

bir yerdeymiş. Ali Nusret Pulhan bir efsane. Olmazı başarmış 
bir kişi. Ülkemiz pulculuğunun babası. Ben demiyorum, dünya 
pulcuları öyle söylüyor. 

Asıl adı, Ali Nusret. 1899 yılında Çanakkale’de doğmuş. 
1923 yılında Cumhuriyet’in ilanından kısa bir süre Sirkeci’de 
Erzurum Han’da bir oda tutup ilk mütevazı pul dükkanını açmış 
ve pul ticaretine başlamış.1926’da dükkânını İstanbul’un en 
büyük ticari merkezi olan Kapalı Çarşı’daki Sandal Bedeste-
ni’ne taşımış. 1931 yılında dükkânını yine taşımış fakat bu sefer 
Yüksek Kaldırım’a; yani bu caddede şuralara bir yere.

Ben burayı gördüğümde caddenin iki tarafında sağlı sollu 
pulcular, plâkçılar, nota dükkânları, ahşap kaplama malzemeci-
leri vardı. 

Ben 1992 yılından beri buradayım. En eski benim burada. 
Hanın adı, Adamopulo Hanı. Yüz bilmem kaç yıllık, güngör-
müş bir bina. Bu binanın tarihinin enine boyuna anlatıldığı bir 
yazı vardı elimde ama şu sırada bulamıyorum. Çok ilginç bir 
mimarisi vardır. Üçgen biçimindedir. Her katta üç daire var. 
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Her daire üç tarafa bakar. Şimdi bile çok güzel ama kim bilir ilk 
yapıldığı zamanlarda ne kadar göz alıcı bir yapıymış. Bir süre 
önce Kimler oturdu, kimler geldi geçti bilemiyoruz ne yazık ki. 
Bu binada pek çok film çekildi benim bildiğim zamanlarda. Söz 
gelimi Şener Şen’in oynadığı, Yavuz Turgul’un yönettiği ‘Eşkı-
ya’ filminin teras sahneleri de burada çekildi…

Hemen sizin yanınızda ünlü şapkacı Pepo vardı. Yakınlarda 
kapandı.

Ünlü ve çok önemli kartpostal üreticisi Max Fruchtermann 
da eski zamanlarda buradaymış. Max Fruchtermann 1852’de 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nda doğmuş. 1867’de 
İstanbul’a gelmiş, iki yıl sonra Yüksekkaldırım’da, şuralarda bir 
yerde, sizin yakınlarınızda falan olmalı, (bina numaraları sık sık 
değişiyor ya, ondan şuralarda bir yerlerde diyorum) bir çerçeve-
ci dükkânı açmış. Daha sonraları kartpostal üretmeye başlamış. 
Benim bildiğim kadarıyla, 1895 yılında ilk Osmanlı Kartpos-
tal Serisini basmış. Sayıları milyonlara ulaşan kartpostallarla 
‘Türkiye’ adının ve bu adla bağdaştırılan çeşitli imajların bütün 
dünyaya yayılmasını sağlamış. Osmanlı ülkesinde fotografın 
yaygınlaşmasında ve sevilmesinde bu kartpostalların büyük payı 
vardır.

1966’da Max Fruchtermann’ın gelini, müesseseyi kapatma-
dan önce elinde kalan ve 600.000 civarında olduğu sonradan 
anlaşılan kartpostal stokunu bir eskiciye (2.500 liraya) satmış. 

Fruchtermann kartpostalları, koleksiyoncular açısından 
sadece panoramik manzaralar ve anıtsal yapıları gösteren birer 
fotograf değildirler.  

Bu kartpostallarda, XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın ba-
şında yaşanan önemli siyasi olayları ve Osmanlı kimliğinde var 
olan çeşitli etnik ve kültürel farklılıkları yansıtmıştır. 

M. Fruchtermann’ın işleri, günlük hayattan kesitler ve tiplerle 
yansıtılan birer belge olarak da çok önemlidirler.

Biraz aşağıya doğru yürüyünce (üç dört bina) hemen solda, 
şimdiki numaralamaya göre numara 85’de Teutonia’yı görürüz. 
“Teutonia Alman Kültür Merkezi Goethe Enstitüsü”.
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Eski adıyla Grand Rue de Pera’nın uluslararası kültür hayatı-
nın önemli adreslerinden biri olan Teutonia 1897 yılında Al-
manlar tarafından yaptırılmış. İstanbul’da yaşamakta olan, ortak 
dilleri Almanca olan insanlar düzenli olarak yapmış oldukları 
toplantılara belli bir mekân kazandırmak amacıyla Alman Ku-
lübü olarak yapılmış burası. Hikâye uzun. Hemen arka tarafın-
daki Alman Lisesi ile Goethe Enstitüsü’nün kültürel aktiviteleri 
Beyoğlu’nun kültür-sanat hayatına günümüzde katkılar sağla-
maktadır.

1970’lerde aşağıda, inerken sağ tarafta bir sinema vardı. Adı-
nı anımsamıyorum. Yerli filimler gösterirlerdi, doğru anımsı-
yorsam. Hiç girip film izlemedim o sinemada ama afişlere ince, 
ince bakardım, her afiş değişiminde.

Gelelim Kuleye. Sonradan öğrendim, benim çok sonraları 
kayın pederim olan Sıddık Turpoğlu yapmışmış kulenin bütün 
demir aksamını. Kulenin merdiveninin hemen karşısında bir 
demir atölyesi vardı. Meğer o demirci amca, benim bin yıl sonra 
kayın pederim olacakmış. Nerden bileyim. 

Galata Kulesinin altındaki meydanda bir taksi durağı vardı. 
Duraktaki taksi şoförlerinden biri de meşin ceketli, haşin bakışlı 
bir kadındı. Zannedersem ‘Şoför Nebahat’ filmi ondan esinle-
nerek çekilmişti. Senaryosunu Metin Erksan ile Ali Kaptanoğlu 
takma adını kullanarak Attila İlhan’ın yazdığı, yönetmenliğini 
Metin Erksan’ın yaptığı, başrollerinde Sezer Sezin, Kenan Pars, 
Kadir Savun, Diclehan Baban ve Talât Gözbak’ın oynadıkları 
film 1960’larda çekilmişti.

Benim çalıştığım matbaa, Kulenin tam karşısındaki, şimdi 
otel olan bina ile Mehmet Bakkalın dükkânının arasındaki Lâleli 
çeşme sokağındaydı.

Ben burayı satın aldığım zaman bazı arkadaşlarım, “Hadi 
yahu kerhanenin sokağında oturulur mu” demişlerdi. Sanki ker-
haneye, senin evinden geçip gireceklermiş gibi…

Yılını anımsamıyorum, 1970 -1980 arası, Nevzat Üstün ile 
Cumhuriyet Gazetesinde yaptığımız “İstanbul, İstanbul” röpor-
tajında kullanılmak üzere genel evde de fotograf çekmek söz 
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konusu oldu. Nevzat Üstün gelmedi, “koca adam geneleve mi 
gidermiş,” dedi. Çaresiz, iş başa düştü. Cebime dört makara film 
aldım. Panoramik bir makinesi vardı Nevzat Abi’nin onu aldım. 
Makineyi bileğime, makinenin de üstüne bir kazak dolayıp ara-
malardan geçip içeri girdim. Panoramik makine ile zor durum-
larda fotograf çekerken, illâ vizöründen bakmanız gerekmez. 
140 derece fotograf çeken bir alet. Birinci makarayı bitirdim. 
Gidip tuvalette ikinci makarayı taktım. O gün dört makara film 
çektim bir Allahın kulu anlamadı.

Şimdi aklıma geldi, dünyanın bilinen en eski reklâmı nere-
dedir bilir misiniz? Efes’te. Tam Celsus kütüphanesinin hemen 
yanında, bugün etrafı koruma telleriyle çevrilmiş bir mermer 
levhadır. Gene şimdi aklıma geldi, bir gün Cevdet Kudret’le 
Bodrumda sokaklarda dolaşıyoruz. Ben onun fotograflarını çe-
kiyordum o da bana, sokakları anlatıyordu. Çok hoş bir sokağa 
girdik. “Aman Cevdet Bey, ne kadar güzel bir sokakmış burası,” 
dedim. “Tabii İsa Bey, burası Bodrum’un eski umumhaneler 
sokağıdır,” dedi.

Eski uygarlıklarda da eski Yunanda da eski Roma’da bu işler 
varmış. Okuyoruz biliyoruz. Gene şimdi aklıma geldi. Hani, 
RTE başa (İstanbul Belediye başkanlığına mı, Başbakanlığa 
oturmadan mı oturmadan önceydi) geçmeden önce seçim konuş-
malarında önce ilk verdiği demeçlerde, ‘mektep’i kaldıracaktı. 
Bağıra çağıra söylemişti bunları… Eeee… O günlerde konuştu-
ğum kimi insanların, ellerini şöyle, şöyle (boş lâf bunlar gibiler-
den) sallayarak, “bunlar seçim konuşmaları, o da biliyor ki onun 
değil feriştahının bile gücü hiçbir zaman buna yetmez” demiş-
lerdi. Hatta biri, “kaldırsın, aha şu bıyıklarımı keser, avrat 
kılığı giyinir, aha şu kulenin meydanında oynarım…” demişti. 

Ben kaldırsınlar ya da kaldırmasınlar demiyorum, öyle anla-
şılmasın…

Bu pirinç çok su çeker… Geçelim, aşağı doğru inelim. 
Yüksek kaldırım eskiden basamak basamakmış. Fotograflardan 
anlıyoruz…
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Bu söyleşimiz temmuz ve ağustos aylarında gerçekleşiyor. 
Havaların sıcaklığı kadar bir sıcak savaş ortamı da oluşmaya 
yüz tutmuş. Suriye kaynıyor.  Bir Türk uçağının düşürüldüğü, 
şu gün Kürt bölgesinin Esat eliyle Kürtlere bırakıldığından söz 
ediyor gazeteler.  Şimdilerde sonu tam belli olmayan karmaşa 
sürüyor. Dolayısıyla Suriye, Türkiye, özellikle Kürtlerin gele-
ceği üzerine bir tahmininiz var mı?

İsa Çelik: Bu işler, ince işler. Bu bölge, uygarlıkların yeşerdi-
ği, boy verdiği bir bölge. İnsan soyunun, insan olma çabalarının 
pek çoğu bu bölgede gerçekleşti. İnsanın, bütünsel insana geçme 
çabalarının büyükçe bir bölümü bu bölgede gerçekleşti. İnsan iki 
ayağının üstüne kalktığından beri pek çok şeyi öğrendi, birlikte 
yaşamayı öğrenemedi. Bu pirinç de çok su çeker… Bu konuyu 
da geçelim. Geçiştirilecek bir konu değil elbette. Bu sorunun 
çaresi bir dergi söyleşisi boyutunda verilecek yanıtlarla buluna-
bilecek olsaydı, çoktan gül bahçeleri içinde gezinir olurduk...  
Bu işler, ince işler... 

Üstat Yaşar Kemal, Bir Ada Hikâyesi dörtlemesini “Çıplak 
Deniz Çıplak Ada” ile tamamlandı. Yaşar Kemal’in yeni çıkan 
her kitabı beni heyecanlandırır. Ne var ki yeni yapılan ka-
paklar için aynı şeyi söyleyemem. Siz Yaşar Kemal’in, Orhan 
Kemal’in, Fakir Baykurt’un ve daha birçok yazarın kitapları-
na kapak yaptınız. Yüzünüze karşı değil ama ben o kapakları 
özlüyorum. Teknoloji geliştiği halde neden yeni yapılan kapak-
lar genellikle ruhsuz oluyor, bu konuda siz ne diyorsunuz?

İsa Çelik: Söylemenin bir sakıncası yoktur her halde, bili-
yorsunuz ben Kültür Üniversitesi’nin Meslek Yüksek Okullar 
bölümünde ‘temel fotograf’ ve ‘tasarımda fotograf uygulamala-
rı’ dersleri veriyorum çok uzun yıllardır.

Öteki grafiker arkadaşlar ne yapar ne ederler bilmem (Bili-
yorum da bilmem…). Ben kendi yöntemimi anlatayım. Önce 
ilk koşul, kitabın yazarının dünya görüşü olumlayabileceğim bir 
görüş olmalıdır. İki: Her neyi anlatıyorsa o kitap, iyi yazılmış 
olmalı. Edebiyat yapıtıysa, iyi edebiyat yapıtı olmalı, bilimsel 
ya da kültür yapıtıysa sahici olmalı. Lâga lûga kitapların kapak-
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larını yapacak kadar zamanım yok benim. Ben imzamı salak 
saffet kitaplara harcamadım, harcamam. Para için hiç kapak 
yapmadım. Hatır için de… Burada bir parantez açarak bir anımı 
anlatayım. Kemal Sülker benim her bakımdan çok sevdiğim, çok 
saydığım bir insandı. Günlerden bir gün, tanıdığı bir işçinin bir 
roman yazdığını, kapağını da benim yapmamı istediğini söyle-
di. Kitabın müsveddelerini aldım, okumaya başladım. Al eline 
kalemi, yaz diline geleni. Hani her gün karşılaşırsınız ya “benim 
hayatım roman” diyenlerle, işte öyle yazılmış, pardon çırpıştı-
rılmış bir kâğıt tomarı. Üstelik de hem işçi hem de sosyalizmi 
yanlış anlamış. Bir nalına bir mıhına vuruyor. Ölecek kadar 
parasız pulsuz bir zamanım. Müsveddeleri Kemal Sülker’e geri 
verdim. Gerekçelerimi söyledim. Meğer o da okumamışmış... 
Bu bir olay, daha neler neler.

Üç: Ben bir kitabın kapağını yapmaya karar verdiysem önce 
mutlaka okurum. Aklımda gezdiririm. Yolda sokakta onunla 
dolaşırım. Hemhâl olurum. Benim için atmosfer önemlidir. Ki-
tabın, kitapta anlatılanların atmosferine bakarım. Kitabın bende 
bıraktığı duyguyu toparlayabilmek için nasıl bir grafik anlatım 
gerekiyor ona bakarım. İlk aklıma gelen her zaman doğru bir 
seçim olmayabilir. İlk akla gelen, varsayım olarak, herkesin de 
aklına gelebilir diye düşünürüm. Kendi coğrafyam içinde başka-
ları gibi değil kendim gibi bir iş çıkarmak isterim. Kimi zaman 
pek çok şey denerim. Yola çıkılırken düşünülen ile sonuca varıl-
dığı zaman ortaya çıkan her zaman aynı olmayabilir. Her zaman 
hep aklımda bir acaba vardır. Şurasına şöyle bir şey de yapsam 
mıydı diye düşünürüm. Yani hep bir olmamışlık duygusu yaşa-
rım. Hiçbir şey benim için tam olmamıştır. Hiçbir konuda, bu 
ister yazı olsun ister grafik ister fotograf olsun “bu oldu” yargısı 
bende yoktur. 

   Günümüzde yapılan kimi kapaklara bakıyorum, su denil-
mişse kapağa bir bardak su konulmuş. Soba borusu denilmişse 
bir soba borusu konulmuş. Kitap ne anlatıyor ne dinletiyor ba-
kan eden yok. Oldu mu oldu. İnternetten bir görsel indir, orasını 
burasını az biraz değiştir, rengini ruhsarını biraz elle oldu sana 
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bir kapak. Teknolojiye elbette karşı değilim. Tam tersi, teknoloji 
bizim elimiz ayağımız. Ama doğru ve ehil ellerde kullanılmak 
koşulu ile…

   Absürd Fransızcadan gelme bir sözcük. Saçma sapan, 
olmayacak şey, saçma… Anlamlarına gelir. Grafik sanatında 
‘absürd’ çok önemlidir. Absürd olmasa çağdaş grafik sanatı bu 
kadar etkili olamazdı. Her yapılan şey, ‘this is a book’ biçiminde 
olurdu. Absürd doğru ve yerinde kullanılmalı…     

Fotograf demişken aklıma Ozan Sağdıç gibi, Ara Güler gibi 
uluslararası üne sahip adlar geliyor. Meslektaş olarak onların 
çalışmaları için neler söylersiniz?

İsa Çelik: Soru, onlar ve öteki arkadaşların ‘çalışmaları için 
neler söylersiniz’ biçiminde sorulunca yanıt, “yüz ağartıcı”, 
“kıvanç verici” olur. Ama sizin sorunuz aslında Ara Güler’in 
‘fotograf sanat değildir’ sözü üstüne bir soruydu telefondaki 
konuşmamızda. (Yazılı olarak böyle geldi.) Yanıtım çok kısa 
olarak şu: Konuşmalarımız arkamızdan gelenlere mayalayıcı, 
yol açıcı, koluna girici sözler olmalıdır diyebilirim. Kapatıcı, 
tıkayıcı sözlerin kimseye bir hayrı dokunmaz. Her şey ile sanat 
olabilir. Heykel eskiden mermer ile yapılıyor diye illâ mermer 
kullanılması gerekmiyor. Her türlü malzeme ile de heykel yapı-
labilinir. Söylediğim bir sözü gene söylüyorum. Bileğiniz varsa, 
illâ yağlıboya ya da suluboya ile değil, eşek bokuyla bile resim 
yapabilirsiniz. Fotograf sanat değildir ya da fotografla sanat 
olmaz lâfı 1826 -1839 yıllarında kalmış bir lâftır. Neden orada 
kaldığını daha evvel söyledim. El insaf 21. yüzyıldayız, bu konu 
çoktan bitmiş gitmiş bir tartışma konusu. Dünya başka şeyler-
le uğraşıyor. Daha sorumlu sanatsal eylem nasıl olmalı falan 
filân… Elbette kendi başına fotograf bir sanatsal eylem değildir 
ama fotografla sanat yapılamayacağını söylemek de dünya düz 
demek kadar tuhaftır. Gereksiz bir tartışma konusudur. Picas-
so’nun “resim sağırların şarkısıdır” gibi bir sözü vardı. Picasso 
bir şey söyleyince insanlar bir ‘hikmet’ arıyorlar. Ama o Picas-
so…  
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Geçtiğimiz aylarda Ara Güler Fotoğrafçılık Vakfı kuruldu. 
Fotoğrafçılık ve görsel haberciliğini konu alan vakfın katkısını 
bilemem. Sizin ilerde böyle veya benzer bir girişiminiz olacak 
mı?

İsa Çelik: Ben kendi başıma böyle bir şeye kalkışamam. Bir 
‘babayiğit’ kişi ya da kurum hadi derse o başka…  

Teşekkür ederim. 

Yaba Edebiyat Dergisi
Kasım Aralık 2012 
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İstanbul Kültür Sanat Etkinlikleri Bülteni   

Özlem Ulukan

Bu ay, onur konuğumuz yıllarını “fotograf sanatına adamış 
ve sayısız başarıya imza atmış olan fotograf sanatçısı İsa Çelik. 
“Fotograf diyorum, çünkü doğrusu bu” diyen Çelik, sözcüğün 
yazıda da böyle geçmesini özellikle istiyor.

1944 yılında Mersin’in Gülnar ilçesinde doğan Isa Çelik, 
1958 yılında fotografa başlamış. Ankara İktisadi ve Ticarî İlim-
ler Akademisi İşletme İktisadı Bölümü’nü bitiren Çelik, ağır-
lıklı olarak “insan” konusunu işliyor. Sanatsal bir eylem olarak 
yaptığı fotograf çalışmalarının yanı sıra bilim, kültür ve sanat 
insanlarının portre fotografları ile Anadolu uygarlıkları fotograf-
ları çeken Çelik, ayrıca çok sayıda afiş ve poster ile kitap, plak, 
kaset ve CD kapağı hazırlamış; tiyatro oyunlarına dia projeksi-
yon uygulamaları yapmış. Çalışmalarının pek çoğu afiş, poster 
ve kart olarak da yaygınlaşmış olan Çelik’in “İnsan” ve “Ço-
cuk”, yaşamındaki en önemli konuları  oluşturmakta. Çocuklar 
için yazdığı masallar da birçok çocuk dergisinde yayınlanmış. 
Röportaja o klişe soruyu sorarak başlıyorum. “Hangi fotografla-
rın onu daha çok heyecanlandırdığı”nı soruyorum önce: 

Duvardaki en ufak çatlağın bile hikâyesi olduğu gibi her 
fotografın da hikâyesi vardır. Önemli olan ona o gözle bakabil-
mek, o gözle bakabildiğim sürece ‘fotograf yapabilirim’, ‘çek-
mek’ değil, ‘yapmak’ daha  uygun burada.

“Fotograf yapmak”ı açıyor biraz: “Tüm sanatsal eylemler 
gibi fotograf da önce insan beyninde oluşur. Deklanşöre el ba-
sar  ama onu beyin ve yürek yapar. Fotograf da bir güzel sanat 
ürünüdür. Sanatsal eylemler kurmacadır, fotografı da yaratı-
rız. Sanat yapıtının avcunun içinde mutlaka söylemediği şeyler 
olmalı.” 

UNESCO’ya bağlı Uluslararası Fotograf Sanatı Federasyonu 
FIAP’ın “Artist of FIAP” unvanına sahip olan, Nazım Hik met 
Kültür ve Sanat Vakfı Danışma Kurulu Üyesi ve Uğur Mumcu 
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Araştırmacı Gaze ticilik Vakfı (UMAG) Dayanışma Kurulu
Üyesi olan (elbette daha çok üyeliği var ancak sığdıramıyo-

ruz sayfamıza) sanatçıya neden afiş, poster ve albüm kapakların-
da en çok onun yapıtlarının kullanıldığını soruyorum: 

“Dünyada yaşayan bir insanım. Kadın ya da erkek değil, 
insan. Sorumluluğu olan, dünyaya geriden bakmayan bir sanat-
sal eylemden yanayım. Dünyanın bir tarafında bir sivilce varsa 
onunla ilgilenmeniz gerekir. Ülkemizde hangi diri olay olduysa 
ben o işin içindeydim. Sanat insanının, sanatını son kerte iyi 
yapması kadar, toplum dertlerini de dert edinmesi gerekir. Fark-
lı bakış açılarına sahip olmak, farklılıkları görmek lazım.”

Bir de gelişen teknolojinin fotograf sanatına etkisini soruyo-
rum: 

“Dijital teknoloji yeni olanaklar getirdi fotografa. Eskiden 
aynı işlemleri karanlık odada yapıyorduk, şimdi aydınlık odada 
yapıyoruz. Bir işi ancak developmandan sonra görebiliyordu-
nuz, şimdi anında görebiliyorsunuz. Eskiden analog makineler-
de deklanşöre bastığınızda para yazıyordu, oysa şimdi çok daha 
rahat ve ekonomik. Ben teknolojiden korkmayan bir adamım. 
Photoshop çıktı mertlik bozuldu diye bir şey yok. Her şey nasıl 
kullanıldığına bağlıdır. Suyu da çok içerseniz boğulursunuz... “

İsa Çelik, İstanbul Kültür Üniversitesi, İşletmecilik Meslek 
Yüksekokulu’nda, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile Grafik 
Bölümü’nde dersler vermeye devam ediyor.

2013, İsa Çelik’in 55. sanat yılı. Elli beşinci sanat yılında pek 
çok etkinlik yapılıyor. İlki bir fotograf sergisi. İstanbul’da açıl-
mış. Şimdi Anadolu’yu dolaşıyor. Yalova’dan başlayarak Bursa, 
Akşehir, Zonguldak, Mersin, Safranbolu, Antalya gibi başka 
şehirlerde de sergilenecek.

Kendisine, yaptığımız bu eşsiz ve samimi söyleşi için teşek-
kür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Mayıs 2013
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Maksat Muhabbet
Işığın Şarkısını Aramak

Sennur Sezer

İsa Çelik adını bilirsiniz. 55 yıldır fotograf sergiliyor. Kaç 
yıldır fotograf çekiyor doğrusu bilmiyorum. İlk sergisi Yapı 
Endüstri binasındaydı. Portre ağırlıklı bir sergiydi. Kemal

Özerle beraber gezdik diye hatırlıyorum sergiyi. “İnsan Yü-
zünün Tarihinden Bir Cümle” diye hatırlıyorum Kemal Özer’in 
yazısını. Sonra bu fotoğrafların altlarına şiirler de yazdı galiba. 
Yeni sergisi Schneidertempel Sanat Merkezi’nde. Bu mekânın 
öyküsü de ilginç: XIX. yüzyılda İstanbul’daki Aşkenazların 
(Alman Musevilerinin) çoğu terzilik yapıyordu. Aşkenaz Terzi-
ler Birliği Terziler Sinagogu’nu (Schneidertempel) 8 Eylül 1894 
tarihinde hizmete açtı. Bu ibadethane cemaati azalınca sanat 
merkezi olarak düzenlendi… İsa Çelik’in fotoğrafları 3 Ocak 
2013’te sergilenmeye başlanmış. 31 Aralık akşamına kadar 
görülebilir. İsa Çelik, fotograf dışında ahşap heykel, seramik, 
resim ve öykü ile de uğraşıyor. Bu uğraşı çeşitliliğini dağınıklık 
saymıyor… Her anlatımın ayrı bir lezzeti olduğunu savunuyor. 
Her maddeyle çalışma başka malzemelerle olan çalışmalarını 
tamamlıyor. Boya seramiği, seramik fotoğrafi, fotograf ahşabın 
rengini...

Fotoğrafta ışığın şarkısını arıyor. (Bana bu şarkı bir hoyrat 
gibi çığlıkla kardeş gibi geliyor).

Kilde kitlenin sessizliğini dile getiriyor belki. Ahşapta ağacın 
mı dağların mı?

Öyküler bütün çalışmalardan farklı. Mersin’in bir dağ kö-
yünün Türkçe arkaik sözcükleri giriyor kullanıma. “ekenek” 
sözcüğü sandıktan çıkıyor, öykünün kahramanlarından birinin 
yakasına yerleşiyor...

Anlaşılan İsa Çelik çevresindeki dünyada öyle büyük bir 
eksiklik duyuyor ki bu eksiği tek bir tür eylemle tamamlayama-
yacağına inanıyor. Fark ettiği aksaklık birbirinden farklı madde-
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lerle tamamlanmaya çalışılmalı herhalde...
Kuşlar ...Kuşlar...
İsa Çelik’in bu sergisinde dikkati çeken öge kuşlar. Renk ve 

biçim olarak karşı koyuyorlar objektife. Renkler ve biçimler 
kimi zaman gücünü ışıktan alarak kimi zaman ışığı güçlendirip 
gölgeleriyle var oluyorlar. Bu gölgelerden en vurucu olanı üç 
kuştan yalnızca birinin uçmaya cesaret ettiği bir fotoğraf. Bir an 
bu üç kuşun,tek bir kuşun uçuş anının hazırlığının görünüşleri 
olduğunu sanıyorsunuz. Sonra kuşların gölgeleriyle daha çok 
benzer olduğunu fark ediyorsunuz.

Kuşların ışığının gölgeyle renk arasında gidip gelişlerinin iz-
leri, bana kadın portrelerinde farkediliyor gibi geldi. Başörtüle-
rindeki oyaların anlatıma kattığı sabır ve sessizlik algısı genelde 
kadın bakışlarında belirginleşen yaşamamışlık, kimsesizlik ve 
öfke içinde silikleşiyor.

İsa Çelik yalnızca kadın portreleri çekmemiş elbet. Ancak 
kadın portrelerinde baş örtülerinin oyalarının anlatıma katılışları 
belki İsa’nın bile önceden düşünmediği bir ayrıntı.

Sergideki iki ayrı bölgeden kadın fotoğrafı iklimin, sorumlu-
luğun ve kadına biçilen değerin kadın yüzüne etkisinin grafiği 
sanki.

İsa Çelik fotoğraflarında bence yeni bir öge var. Renkler 
ve biçimler kimi fotoğraflarda bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. 
Eşyalardan, canlılardan, manzaralardan kopan renk ve biçimler 
seyircinin düş dünyasına takılarak bir alev gibi titreşip duruyor-
lar. Fotoğraflar odalarınıza renk vermek üzere, satın alınmayı 
bekliyorlar. 
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Cumhuriyet Dergi için Yapılan Söyleşinin Bir Bölümü

“Düşünüyorum ki, bir bebek çok güzeldir. Ama, bebeklikten 
sonraki insan da güzeldir. Ölmeye doğru olan insan da pek 
güzeldir.”

Fotograflarında, teması genelde hep insan olan İsa Çelik, 
son sergisine de ismini verdiği “Günün En Güzel Saati”ni, gün 
batımlarını, yine insanla bağdaştırarak, işte böyle anlatıyor.

Bugüne kadar,   yetmişe  yakın  kişisel sergi açmış İsa Çelik. 
Son  sergisi  ise, 7 Aralık’a kadar sürecek olan, Ruhi Su Kültür 
Ve Sanat Vakfı’ndaki, “Günün En Güzel Saati” isimli fotograf 
sergisi. Bu sergide, Anadolu’dan çeşit çeşit gün batımları var. 
Gün batımlarındaysa, yine İsa Çelik’in anlatımıyla, dehşetli hü-
zün ve yine gün batımıyla yaşlanan, dünya ile birlikte insan var.

“İyice yaşlanmış, iyice yol almış insan pek güzeldir. Çünki 
o, doludur, dopdoludur. Birçok şeyi yaşamış, pekçok şeyi haz-
metmiştir. Siz yaşlı bir insanın ne kadar hoş olduğuna bilmem 
dikkat eder misiniz?… Sabah çok güzeldir Dünya, ama akşa-
müstü, sizinle birlikte, o dünya da yaşlanmıştır. Akşamüstleri, 
dehşetli bir hüzün çöker  benim üstüme. Hatta, efkar mayalarım 
ben kendi kendime…”

   “Günün En Güzel Saati” bir de “vakt-i kerahet”miş İsa 
Çelik’e göre. Vakt-i kerahet yani ” lanet olsun, kahretsin ama 
yapmak zorundayız işte” anlamına geliyormuş. “Akşam üstü su-
landırma zamanıymış (yani rakıyı, yalnızca rakıyı). Ne yapalım 
ki, böyle” demekmiş yani.  Buna dair bir de anektodu var.

   “Trabzon’dayım. Ertesi gün Sümela Manastırına falan 
çıkacağım. Pek güzel bir otelde konaklıyorum. Akşamüstü, 
otelin lokantasında, lokantanın heryerini görebileceğim bir yere 
oturdum. Bişeyler söyledim, bakınıyorum. Derken bi yaşlı adam 
geldi oflaya poflaya. Geçti şöyle, yan taraflarda bir masaya 
oturdu, “Amaaan, aman, aman, ooooof, of of, offf” diyerek. 
Garson geldi sipariş alacak. Odeğilden sordu. “Ne vereyim 
bilmem ne amca?”  “Amaaan getir, bişeyler getir işte…” Ne 
içeceğini sormadı garson. Gitti bisürü bişeylerle bazoka gibi bir 
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rakı şişesi getirdi masaya. Derken adamın arkadaşları sökün etti 
birer ikişer, “ay aman of”larla…. Zannedersin ki silah zoruy-
la getirmişler adamları… Zannedersin ki, sanki silah zoruyla 
içiriyorlar adamlara vakt-i kerahate uymak için. “Eee, kaldıra-
lım bari, hadi mirim şerefe… Şerefe, şerefe, hadi şerefe…” Evet 
gerçekten gün batımı saati, rakıya başlamanını en güzel saati-
dir… O nedenle de günün en güzel saatidir bence…” 

   İşte, vakt-i kerahet, işte gün batımları ve işte 60 küsurun-
cu sergi. İyi ama, İsa Çelik bu serüvene nasıl başladı? 

   “İlk serginiz 1972’de. Ne olup bitti, o ilk sergiyle, sonra 
ne oldu, neler oldu?”   

“İlk sergim, benim umduğumdan çok fazla ses verdi; o ise, 
sorduğunuz... İlk sergimden sonra, yaptığım şeylerin, en iyi şey-
ler, en baba şeyler olduğu “zehabına” kapılmam için her koşul 
hazırdı.  Çünkü “kargadan başka kuş” bilmiyordum. Ama çabuk 
toparladım sanıyorum. Eğer o “zehaba” kapılsaydım yanmış-
tım. Yolun daha çok başındaydım. Şimdi de, yolun sonunda 
(fotograf ve sanatsal endişe anlamında) olduğumu sanmıyorum 
ya, neyse. Özellikle konunuz bilim, kültür yada sanatsa, hergün 
her saniye yeni birşey öğreniyor insanoğlu. Günün birinde bir 
de farkediyorsunuz ki ooo daha alfabenin ilk harfine bile sahi-
den gelememişsiniz… Ben, bunca yıldır, fotografımı “inceltme-
ye” çabalıyorum. Fotografımı “sahte keyiflerden” arındırmaya 
çabalıyorum…” 

“Unesco’ya bağlı Uluslararası Fotograf Federasyonu 
FIAP’ın, AFIAP yani “Artist Of Fiap” ünvanına sahipsiniz. 
Peki siz, Türkiye insanına ulaştığınıza inanıyor musunuz?” 

   “Ulaştım mı bilemiyorum. Ulaşmaya çabalıyorum… Ana-
dolu’nun neresine gidersem gideyim mutlaka sevenlerim oldu-
ğunu gördüm. Nerde olursam olayım mutlaka ama mutlaka hep 
etrafımda bir sevgi çemberi oluştuğunu gördüm. Neden? Çünkü 
ben hep insandan yana oldum. Hep insanın yüzüne bakmaya 
çalıştım. Gözümü insanın gözünden hiç ama hiç kaçırmadım…                                                                        
Halkın sevgisi “bizatihi” çok esaslı bir ünvandır… 
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“Fotografla tanışmanız nasıl oldu?”
“Çok anlattım ya, neyse. Ankara Koleji’nde okuyordum. 

Yaşım on ik, onüç falan. Okulun yakınlarında “Öğretici Film-
ler Merkezi”  diye biryer vardı. Vitrinlerine her hafta, 30X40 
boyutlarında, siyahı beyazı pek güzel bir fotograf asarlardı. 
Hangi gün değişeceğini bildiğimden, o gün  Okuldan kaçar o 
fotografı yarım saat bi saat seyreder sonra döner gelirdim. Kar, 
kış, kıyamet.. O gün kaçar giderdim mutlaka… İlk gördüğüm, 
sanatsal endişe ile üretilmiş   fotograflar onlardı. (O zaman 
fotograftan motograftan anladığım yok tabiiki.) Çok sonrala-
rı öğrendim ki, Şinasi Barutçu orada çalışırmış, belli ki onun 
işleriydi… Daha sonra bir arkadaşımın babası Almanyadan bir 
makina getirmiş, arkadaşıma armağan olarak. Arkadaşım şakır 
şukur çekip duruyor. “Namık” dedim “düğmesine bi basayım” 
. “Bozarsın oğlum, elleme, bozarsın.”  Bastırmadı. Öldür Allah 
bastırmadı. Yalvar yakar haftalarca aylarca bastırmadı alçak. 
Meletti, inletti. Ben de tuttum harçlıklarımı biriktirip, bakalitten 
yapılmış, objektif düzeneği burgulu bir makina aldım. Eee artık 
tutmayın beni... 
   “Peki Sanatsal Endişe, dediniz. İlk sanatsal endişe ile çekti-
ğiniz fotografı hatırlıyormusunuz?”

“Tabii, hatırlıyorum. Güven Parka gider, heykelleri çekerdim 
karda, yağmurda, güneşte.  Heykeller bana hiç nazlanmadan 
modellik ederlerdi çünkü. Onlardı ilk sanat endişesi duyarak 
çektiğim işler.  Daha doğrusu ben onların sanatlı şeyler olduğu-
nu sanırdım o zamanlar…”

“Fotografta, Sanat Endişesi nedir?”
   “Şu, otomatik denilen makinalardan alın elinizearkanıza 

çevirip basın . Bir şey çıkar mı çıkar. Buna fotograf değildir 
demek mümkün mü? Değil. Peki nedir bir fotografı sanatlı kılan. 
Kullanılan ışığın kalitesi, grafik düzenlenmesi, kompozisyonu, 
vebu…”  

“Hiç keşke dediniz mi?
“Tam kırk yıldır fotograf çekip, yapıyorum. İlk fotografım ya-

yınlanalı 35 sene olmuş. Bugüne dek yetmişe yakın kişisel sergi 
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açtım. Sayısız dia gösterisi, falan. Keşke değilde ben büyüyünce 
iyi işler yapacağım diyorum…”

   “ Peki hiç nefret ettiğiniz oldu mu? Mesela, 30 yıl aynı ka-
dınla yaşayan adam, onun bazı şeylerinden nefret der.”

   “Ya da, bazı adamdan diyorsunuz. Sanatsal endişeyle yak-
laşırsanız fotografa yolunuz çok uzun ve meşakkatli demektir. 
Çok uzun, meşakkatli  ama sonsuz keyifli bir uğraş. Ama bunu 
bir iş olarak yapıyorsanız, çok kızdığınız darıldığınız bunaldı-
ğınız zamanlar da oluyor… Ama fotografa ben hiç küsmedim, 
yeter ki o bana küsmesin…”
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İsa Usta

(55. sanat yılı için sevgili isa çelik’e)

isa usta bir fotograf çek bize
toroslardan akdeniz’e bakan kahvede
tavşan kanı bir çay gibi içelim
ta likya’dan kapadokya’ya
istanbul’dan troya’ya
edirne’den ardahan’a
zonguldak’tan sinop’tan mersin’e
tüm kadim halkların
görkemli kanıtları
ve çocukluğunun yörüklerin gülüşü 
dalsın yüreğimize
isa usta bir fotograf çek bize
1 mayıs’ta istanbul’un alnında
haliç’ten tuzla’dan tersanelerden
zeytinburnu’ndan beykoz’dan kartal’dan
işçilerle kolkola yürüyelim
ekmek ve gülden barış ve özgürlükten
emeğin umudun dostluğun gülüşü
dağılsın yüzlerimize
isa usta bir fotograf çek bize
yaşar kemal aziz nesin ruhi su
nâzım’ın varna’dan mavi bakışı
buluşsun bir sofrada bizimle
destanlar şiirler türküler
katılsın sesimize
isa usta bir fotograf çek bize
kuşların uçup konsun omuzumuza
çiçeklerin kırlardan bahçelerden
dar sokak balkonlarınsak sılarından
karışsın konuşurken soluğumuza
ağaçların sarsın bizi dallarına
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suların pınarlarından çeşmelerinden
içirsin bizi kana kana
dinçlik getirsin gönlümüze
isa usta bir fotograf çek bize
dilenciler hamallar işportacılar
madenciler balıkçılar dokumacılar
terzi berber manav emekli işsiz
ahşap evler memurlar sokaklar sütçüler
genç kızlar yaşlı nineler camiler kuleler
çocuklar saklambaç seksek körebe
iplerde renk renk çamaşırlar
istanbul galata yokuşlar haliç
köprüler iskeleler vapurlar trenler
beyoğlu kasımpaşa boğaziçi Kadıköy
sirkeci garı ve haydarpaşa
muhakkak girsin hatıramıza
isa usta bu fotoğrafları çekmiştin bize
sanma ki unutmaktan bu isteğimiz
zor günün dostu olduğundan
çek diyerek sana şımarıyoruz
yeniden yaşamak için bu zor günlerde
o güzel günleri anmak istiyoruz
bağışla isa usta kusura bakma
bunu da ver bizim doymazlığımıza

Yaşar Miraç
21 Eylül 2016, Kuzguncuk 
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Kaleminden
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Adıgüzel, Kendigüzel 
Ustalar Amatör Gençlere El Uzatmalı

Ünlü Bulgar yazarı Yordan Yovkov’un bir oyununda geçer. 
Yanlış anımsamıyorsam şöyle: Adamın birinin sabah sabah içki 
içmeye başladığını görenler “Erken erken, sabah sabah içki 
içmek de ne oluyor?” derler. Adam yanıtlar. “Erken erken olur 
mu, karşı köyde davula zurnaya bile başladılar.”

Tüm Sanatsal uğraşı alanlarında olduğu gibi Türk fotografın-
da zamanımıza kadar yapılan çalışmaları yeterli bulmak olanak-
sız. Bunu şimdiye dek yetersiz işler yapıldığı anlamında söyle-
miyorum. Ama yapılanları yeterli bulmaya başlamanın bizi hiç 
de istemediğimiz yerlere götürebileceğini vurgulamak, böyle bir 
düşüncenin ortaya tuzu kuru bir sanatçılar topluluğu çıkaracağı 
yolundaki endişemden söylüyorum. Bu nedenle sanatta yeterlilik 
(olmuşluk) diye bir noktayı kabul edemiyorum.

Ülkemiz fotografı henüz çok yenidir. Son yıllara dek kendi 
yağıyla kavruluyordu denilebilir. Beş on yıl içinde gözle görülür 
elle tutulur bir patlama gözlenmektedir. Fotografımızda nitel ve 
nicel olarak bir gelişme vardır. Birçok ilimizde fotograf dernek-
leri kuruldu. Bu derneklerin üyeleri her geçen gün artıyor. DGS 
Akademisine bağlı bir ‘Fotograf Enstitüsü’ kuruldu. Gazetelerde 
her gün bir sergi haberi okuyoruz. Ülkemizde ilk kez İFSAK 
tarafından iki Uluslararası yarışma ve sergi düzenlendi. Üçüncü-
sünün hazırlıkları sürdürülüyor. Bugün fotograf sanatçılarımızın 
yapıtları uluslararası sergilerde yer almakta, dünyanın birçok 
ülkesinde başarılar kazanmaktadır. Bence bu önemli bir olgu 
ama acaba biz dışardan aldığımız övgüyü kendi ülkemiz insa-
nından da alabiliyor muyuz? Yani geniş anlamda bizden bekle-
nileni verebiliyor muyuz? Bu çok önemli. Başlangıçtan bugüne 
fotografımız önemli aşamalar geçirmiştir. Toplumsal gelişmeye 
paralel bir çizgi tutturabildi mi? Kuşkulu. Ama çok gerisinde 
kaldığı da söylenemez. Fotografımızın istenilen kucaklayıcılıkta 
olamamasının birçok nedeni var. Başlıcalarından bazılarını şöyle 
sayabiliriz. (Bu nedenlerin aşılması, fotografımızın geliştirilmesi 
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çalışmalarında kuşkusuz başta sanatçılarımızın kendilerine, ör-
gütlerine, devlete, sanat dergilerine, gazetelere ve bu işin onuru-
nu paylaşmak isteyecek yayınevlerine de görevler düşmektedir.)

Tekeller, holdingler, bankalar sanatın hemen her dalına bu 
arada fotografa da el atmışken, yurdun en uzak kentlerinde bile 
yarışmalar, sergiler düzenlemekteyken devletin fotografı gale-
rilerine bile sokmaması oldukça ilginçtir. Devlet galerilerinde 
fotografa da yer verilmeli, yeni galeriler açılmalıdır.

Devlet resim heykel sergisinin boyutu  genişletilip “Devlet 
Görsel Sanatlar Sergileri” biçiminde yapılmalı, kapsamına öteki 
dallarla birlikte fotograf da alınmalı, birkaç kentte değil öteki 
kentlerde de gösterim olanakları bulunmalıdır.

Yurdumuzun dışarıda tanıtılması çalışmaları içinde, götürme 
getirme masrafları son derece az olan fotograf sergileri ve dia 
gösterileri düzenlemelidir. “Devlet Görsel Sanatlar Sergilerinde 
derece alacak ve sergilenecek fotografların yurt dışına götürül-
mesi düşünülmelidir. Böylece bir taraftan yurdumuz tanıtılırken 
bir taraftan da sanatçılarımız ve yapıtları dünya sanat çevreleriy-
le tanıştırılmış olacaktır. Bu sergi ve gösterilerin hazırlanmasın-
da fotograf örgütlerine görev ve sorumluluk verilmelidir.

Bu zamanda kimler kurar, nasıl kurarlar bilemiyorum ama 
tüm görsel sanatçılara açık “Görsel Sanatlar Kooperatifleri” ku-
rulmalı, buralarda üyelerine fotograf araç gereç ve malzemeleri 
de satılmalıdır. (Bu, kurulmasını arzuladığımız fotograf dernek-
leri merkezi örgütünün görevleri içinde de olabilir.) Bu örgüt ya 
da kooperatifler kanalıyla ürünlerimizi yurt dışında pazarlama 
olanakları da bulunabilir.

Sanat dergileri nasıl, şiir; öykü, karikatür, desen yayınlıyor-
larsa alt yazı istemeden, orasını burasını kesip biçmeden, “Bir 
sanat yapıtı olarak” fotograf da yayınlamalıdırlar.

Yayınevleri çok bakir bir alan olan “Fotograf Albümleri ve 
Teorik Fotografgraf Kitapları”na yayınları arasında yer verme-
lidirler. Ben bu tür yayınların editörlerine, sanıldığının tersine, 
bir külfet değil para da kazandıracağı kanısındayım. Yeter ki 
yabancı örneklerinde olduğu gibi, düzeyli, titiz ve çağdaş bir an-



384

layışla hazırlansınlar. Ayrıca böylesi yayınların o yayınevlerine 
prestij de kazandıracağını söylemeye bilmem ki gerek var mı?”

2-22 Nisan 1982 günleri arasında İstanbul’da ortak bir sergi 
açan fotograf örgütleri (AFAD, AFSAD, BASAF, E- FOT, İF-
SAK) yalnızca bir sergi boyutunda değil, sorunlarımız genelde 
aynı olduğuna ve aynı çember içinde olduğumuza göre, gerçek 
bir birlikteliğe doğru gitmeliler yani bir federasyon çatısı altında 
birleşmelidirler. 

Son olarak: Yaşları ve olanakları nedeniyle önceden yola çık-
mış ustaların yarının fotograf sanatçıları olacak amatör gençlere 
gerçekten el uzatmalarını, onların heyecanlarına destek olmaları-
nı da diliyorum.

Söylenebilecek çok şey var ama, şimdilik herhalde bu kadar 
yeter...

Hürriyet Gösteri Mayıs 1982/18
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Yaşar Kemal İçin Sergi Hazırlarken Düşündüklerim.

Kendi kozamı örerken hem sanatsal eylem fotograflarımı 
yaparken hem de ekmeğimi kazanırken, hep İnsanların gözlerine 
bakmaya çalıştım. Hep yüzlerini aradım. Uçsuz bucaksız bir atlas 
gibi acılı, sevinçli, umutlu-umutsuz, kızgın, küskün, onurlu, vahşi, 
sevecen, yüzlerini aradım.

Hep birebir olmaya çabaladım, Tarladaki, fabrikadaki, sokak-
taki insandan yana oldum her zaman. Her zaman yüreğim, demir 
dövenden, saban tutandan, heykel yontandan, yazı yazandan, 
resim  yapandan, fotograf yapandan,  müzik yapandan, ekmek 
yapan dan; ‘velhasıl’ üretenden yana ol du.

İnsanları sevdim. İnsanların emeğini, alın terini, göz nurunu 
sevdim. Yüreğini, yüreğinin yangınını sevdim. Ellerini, beynini 
sevdim. İnsan onuru için çaba gösterenleri şevdim. İnsanın, daha 
güzel yaşanacak bir dünya için savaşımını, bu savaşıma omuz 
verenleri sevdim. İnsanın bütünsel  insan olma çabasını sevdim...

Hep, çok olanı sevdim. Her şey çok olsun istedim. Çok, çok, 
çok ve çok güzel. 

Marie Curie benim ebem. Jan  Dark da Kara Fatma da... Sok-
rates benim dedem... Eflatun da Descartes de Marx da Engels de. 
Jack London da Ehrenburg da Tolstoy da Dostoyevski de Tschai-
kovski de...

Nâzım Hikmet de benim dedem... Sabahattin Ali de Fazıl Hüs-
nü Dağlarca da Melih Cevdet  Anday, Aziz Nesin de Rıfat Ilgaz 
da A, Kadir de Yaşar Kemal de...

Bizim oralarda, Toroslarda,  köylüler evlerini çiçeklerden ya-
pılmış süpürgelerle süpürürler. Yaşar Kemal ve onun gibi adam-
lar da dünyamızın pisliklerini çiçeklerden yapılmış kalemleri ve 
fırçalarıyla süpürüyorlar diye düşünüyorum...

Yaşar Kemal’le aynı çağda, aynı dünyada ve aynı ülkede yaşa-
mış olmaktan onur duyuyorum.

Ankara’daki Yaşar Kemal sergisini de bunun için hazırladım. 
O’na ve onlara saygı...

Hürriyet Gösteri Dergisi Nisan 1993
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Bilim Kültür Ve Sanat İnsanlarından 
Geriye Kalanlar (Terekeleri) Ne Olacak

Çok uzun ve dipsiz bir konu. 
Neresinden alınır, neresinden tutulur bilmiyorum?
Aklıma gelen birkaç şeyi söylemek istiyorum.
Bir arkadaşımın, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve 

Sanat Yönetmeni Suat Arıkan’ın resim ve fotograf sergisi için 
yazdığım bir yazıdan bir bölümü buraya aynen aktarmalıyım.

“Kavli belâ’dan beri, insanoğlu hep kavga etmedi.
Kimileri kavga etti, bu doğru. Kimileri insanoğlunu hep geri 

geri çekti; bu da doğru.   
Ama insanoğlu hep kavga etmedi. Kavgadan başka şeyler de 

etti. Asıl doğru olan bu. Asıl doğru olan, insanoğlunun kavga-
dan başka şeyler için de uğraştığıdır. Yoksa mağara devrinde 
kalırdık.   

İnsan soyu iki ayağının üstüne kalktığından beri, hep ve her 
zaman hem kendi hayatını hem de öteki insanların hayatını iyi-
leştirmeye, güzelleştirmeye uğraştı.

Bütünsel insana ulaşmak için...
Bütünsel ve mutlu insana ulaşmak için...
Bilimle, kültürle, sanatla.   
Kimisi atomun çekirdeğini parçalamaya çalıştı. 
Kimisi kapısının tokmağını, penceresinin pervazını süsledi...
Kimisi çaldı, çığırdı; şarkı söyledi, türkü söyledi...
Kimisi yonttu, kimisi boyadı, kimisi çekti, kimisi yaptı...”
Kavli belâ’dan beri, insanoğlu hep kavga etmedi.
Kimileri kavga etti, bu doğru. Kimileri insanoğlunu hep geri 

geri çekti; bu da doğru. 
Ama insanoğlu hep kavga etmedi. Kavgadan başka şeyler de 

etti. Asıl doğru olan bu. Asıl doğru olan, insanoğlunun kavgadan 
başka şeyler için de uğraştığıdır. Yoksa mağara devrinde kalır-
dık. 

İnsan soyu iki ayağının üstüne kalktığından beri, hep ve her 
zaman hem kendi hayatını hem de öteki insanların hayatını iyi-
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leştirmeye, güzelleştirmeye uğraştı.
Bütünsel insana ulaşmak için...
Bütünsel ve mutlu insana ulaşmak için...
Bilimle, kültürle, sanatla.
Kimisi atomun çekirdeğini parçalamaya çalıştı. 
Kimisi kapısının tokmağını, penceresinin pervazını süsledi...
Kimisi çaldı, çığırdı; şarkı söyledi, türkü söyledi...
Kimisi yonttu, kimisi boyadı, kimisi çekti, kimisi yaptı...
***
Şimdi birkaç anekdot.
***
Hangi yıldı anımsamıyorum. 
Yer Marmara Adası. 
Kişiler: Şahap Sıtkı İlter. Eşi Ümit İlter. Fikret Otyam. Filiz 

Otyam. Turgut Uyar. Tomris Uyar ve oğulları Turgut. Edip 
Cansever ile eşi. Dürnev Tunaseli kardeşi Pertev Tunaseli. Ben, 
eşim ve kızım Aslı.

Adada yürüyoruz. Belli ki bir meyhane öncesi. Zaman dol-
duruyoruz. İki katlı ahşap bir ev gördük. Bir A4 kadar bir tabelâ 
vardı evin kapısın yan tarafında. Yanlış anımsamıyorsam ta-
belâda, “Metro Golden Mayer Şirketi’nin sahibi  bu evde doğ-
muştur...” yazıyordu. Yıllar sonra adaya tekrar gittiğimde evi 
aradım. Yerinde yeller esiyor. Sordum soruşturdum, bilen yok 
Bilse bilse Belediye Başkanı’nın bilebileceğini, on sormamın 
daha doğru olacağını söylediler. Başkan parkta tavla oynuyordu. 
Karadeniz’den gelmişmiş adaya. İlk kez böyle bir şey duyduğu-
nu söyledi ve çok şaşırdı. 

Hemen başka bir anekdot. 
İstanbul’da Beyoğlu’nda İstiklâl Caddesi’nde Odakule’nin 

tam karşısındaki Fransız Konsolosluğuna inen Nuru Ziya soka-
ğın orta yerinde sol tarafta 19 numarada bir tabelâ görürsünüz. 
Ünlü müzisyen Franz Liszt’in o evde yaşadığını belirten bir 
tabelâ asılı. Aynen şöyle yazıyor. “Evvelce burada bulunan bi-
nada ünlü Macar müzisyeni FERENC LİSZT 1847 yılında Sultan 
Abdül Mecid’in misafiri olarak oturmuştur...”
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“Evvelce burada bulunan binada...” denilen binayı ben bili-
yorum. Yıkıldı, yerine bir apartman dikildi.

Öykü çok özet orak şöyle: Yaygın adıyla Franz Liszt, Ma-
carca yazılışıyla Ferenc Liszt, 1847 yılında müthiş büyük ve 
kapsamlı bir konser programı yapmış. Belli başlı tüm Avrupa 
şehirlerinin yanında listesinde İstanbul da vardır. İstanbul’da 
biri Abdülmecid’in huzurunda olmak üzere iki konser vermiş. 
Bu konserlerden sonra Abdülmecid tarafından kendisine üçüncü 
dedeceden bir “Mecidiye Nişanı”, içinde altın bulunan mücevher 
işlemeli bir kutu armağan edilmiş. Sözü edilen ev de oturması 
için Liszt’e “tahsis” edilmiş...

Şimdi bu yazıyı okuyan herkese soruyorum. Ey ahali, Metro 
Golden Mayer Şirketi’nin sahibinin evi yılılıp da yerine o beton 
bina yapılır mı? O ev şimdi yerinde dursaydı belli mi olur Metro 
Golden Mayer Marmara Adası’nda bir film şenliği bile yapardı. 
Franz Liszt’in oturduğu ev yıkılır da yerine o şekilsiz bina dikilir 
mi? Oysa o evler bugün yerlerinde dursalardı kafileler halinde 
turist ziyaret eder, oluk gibi para gelirdi ülkemize... 

Venedik’te dolaşıyorsunuz. Her yerde, her sokakta, her köşe 
başında Kazanova’nın evinin yolunu gösteren işaretler var. Altı 
üstü bir çapkın, bir hovarda. Ama Kazanova’dan bile tonlarca 
para kazanmasını biliyor elin oğlu. Biz se...     

***
Orhan Kemal’in bir anma gecesi yapılacaktı Beyoğlu’ndaki 

Muammer Karaca Tiyatrosu’nda. Yazarlar Sendikası yapıyor-
du geceyi. Öyle anımsıyorum. Orhan Kemal’in fotograflarını 
buldum buluşturdum. Ben gösterilerimde, kimse o kişi, onun 
bir imzasını kullanırım ilk başta. Bir de o kişinin sesini mutlaka 
insanlara dinletmek isterim; eger olanağı varsa. Bir merhaba ol-
sun diye. Orhan Kemal’in nedense imzasını bulamadık. Ara, ara, 
ara, sonunda bir imzasını bulabildim. Buraya bir çarpı koyalım. 
Sonra, Orhan Kemal’in sevgili oğlu Işık’ın yardımıyla bir ses 
plâğına eriştim. Adını ne yazık ki unuttuğum bir Orhan Ke-
mal sever arkadaştan alınan 33 devirli bir plâk verdiler emanet 
olarak. Sesleri kopyalayıp geri verecektim. Bir fotograf kutusu 
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aldım yanıma öyle gittim plâğı almaya. Plâğı özenle kutuya yer-
leştirdim, önüne arkasına süngerler falan koyarak; neme lâzım, 
kırılır mırılırsa, adamın adı kötüye çıkar diye... Çantam önümde, 
iki elimi iki kolumu gelip geçenlere siper ederek yürüyorum 
Beyoğlu Caddesinde. Hangi kayıt atölyesine söylediysem, 

“Plâğı bırakın, kaydedelim, sonra gelip alırsınız” diyorlardı.
Bırakamazdım. Nasıl bırakırım. Uzatmayalım. Sonunda 

Beyoğlu Emniyet Amirliği’nin hemen yakınında bir kasetçiyi 
önerdiler.

“Olsa olsa, o çekip hemen verebilir...” dediler. Gittim. Elim-
de bir 33’lük plâk olduğunu, ondan bir ses kaydı yapıp yapama-
yacaklarını, sordum. 

“Yaparız, buyrun oturun bir çay için...” dediler. 
Oturdum gelen çayı içiyorum, ama içim içimi yiyor. Tırnak-

larımı kemiriyorum. Nasıl bir plâk, nasıl bir ses kaydı hiç bilgim 
yok. Beyoğlu Emniyet Amirliği’nin sokağındayız. Çay içiyo-
rum. Bir ara dışarıdan bir ses duydum. Allah Allah, yahu bu Na-
zım Hikmet’in sesine benziyor. Ne iş bu iş diye kulak kabarttım. 
Kayıt yapan arkadaşa sordum:

“Kardeş, bu bizim plâk mı, dışarıya yayınladığınız?” diye. 
“Evet, sizin plâk abi ama, merak etmeyin kimse anlamaz nasıl 

olsa...” 
“Yahu aman…” 
“...” 
Uzatmayalım. Plâğı ve ses kaydını aldım, ordan nasıl uzak-

laştım bilmiyorum... Şimdi siz, bu plâk nasıl bir plâk diye merak 
ediyorsunuz tabii ki. Bir tarihte Sofya Radyosu yayınlamış bu 
plâğı. Yarışma programlarında kazananlara armağan olarak ver-
mek için. Ben böyle biliyorum. Bir tarafı Orhan Kemal’in, öteki 
tarafı da Nazım Hikmet’in sesi kayıtlı bir plâk.

Buraya da bir çarpı işareti koyalım. 
Bu çarpı işaretlerini neden koydum. Şundan: Koca Orhan Ke-

mal’in bir imzasını bile hemen bulamıyoruz. İlginç. Bu bir. İki: 
Türlü zorluklarla yaşamını tüketen Orhan Kemal gibi bir yazar 
için bu ülkenin devleti hiçbir şey yapmazken bir başka ülke Na-
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zım Hikmet ve Orhan Kemal için radyo yarışma programlarında 
dağıtılmak üzere kendi seslerinden plâk basıp dağıtıyor.

Bana ilginç geldi...
***
Bir gün bir sahaf arkadaşa uğramıştım. Önündeki çuvaldan 

bir şeyler çıkarıp inceliyordu. Ne olduğunu sordum. Meğer ünlü 
şair ve oyuncu Orhon Murat Arıburnu’nun ölümünden sonra 
arkasında kalanlarmış çuvalın içindekiler…

Orhon Murat Arıburnu’nu Beyoğlu’nda İstiklâl Caddesi’nde 
görürdüm. Başında koyu siyah bir fötr şapka sırtında, uzun siyah 
bir pardösüyle Yavuz Zırhlısı gibi gider gelirdi İstiklâl Cadde-
si’nde. 

Orhon Murat Arıburnu’nun yatağının üstünde, tavanda bir 
ipin ucuna bağlı bir tuvalet kâğıdı rulosu ve kurşun kalem asılı 
olurmuş. İlhamın ne zaman geleceği belli mi. Diyelim ki gece 
bir yarısı ilham perisinin ziyaret edeceği tuttu. Tavandan aşağıya 
sarkan ipin ucunu bırakınca kâğıt ve kalem aşağıya inermiş, o da 
şiirini yazar sonra gene çekermiş kâğıdın ipini... Arıburnu’nun 
çok bilinen, çok sevilen bazı şiirleri geldi aklıma. Yeri geldi 
galiba size okuyayım.

LÂLE

Mahkûmlar

Ekseriya sabaha karşı 
Kurşuna dizilir mahkûmlar
Bir sünger taşına döner
Anne sütünden yapılan heykel

Bari şu trampetler çalmasa
İnsan gürültüye gitmese 

Hey gidi koca şair, demek insan ölmeye görsün; her şeyi 
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eskiciye mi düşüyormuş böyle... Demek insan gürültüye gidi-
yormuş kimi zaman...

Ölmeye gör...
***
Gene bir gün Kadıköy’de bir eskicide taş plâk ve fotograf 

arıyordum. Eskici: “Şu kutunun içindekiler seni ilgilendirir, bir 
bak” dedi. Masanın üstünde bir fotograf kartı kutusu duruyordu. 
Kutuda çoğunluğu 18x24 boyutlarında cam negatifler ve ba-
sılmış fotgraflar vardı. Negatiflerin üstündeki imzayı okumaya 
çalıştım ve söktüm: Hikmet Onat. Yanlış duymadınız; Hikmet 
Onat. Ünlü ressam Hikmet Onat’ın çektiği cam negatifler nasıl 
olmuşsa olmuş eskiciye düşmüş. Garip ama gerçek... Benim için 
çok fazla denilebilecek yüksek bir ücretle o cam negatifleri satın 
aldım. Eskici bu kez de “Bak aynı kişiye gelen mektuplar da 
şu torbanın içinde” dedi. Torbayı açtım ki ne göreyim, Hikmet 
Onat’a gelen tüm mektuplar da eskiciye düşmüş… Mektupları 
satın almaya o sırada gücüm yetmediği için alamadım. Akşam 
eskiciye gene uğrayıp bir kere daha görmek istedim mektupları. 
Satılmış, kimin aldığını söylemedi ya da bilmiyormuş. Umarım 
değerini bilen birinin eline geçmiştir... Umarım bir gün, gün 
ışığına çıkarlar...

***
Bir gün de arada bir bir şeyler satın aldığım eskicilerden biri 

telefon etti, bir şey göstermek istediğini söyledi. Akşam geçer-
ken uğradım. Dört klâsör vardı elinde. Resimli ve yazılı dört 
klâsör. Zühtü Müridoğlu’na ait dört klâsör. Resimli anı kitabına 
ait dört klâsör yazı ve resim. Satın aldım. Arşivimde saklıyorum.

Zühtü Bey’in öteki eşyaları resimleri, heykelleri gibi bunların 
da bir müzede durmaları ve herkesin görmesi gerekmez mi?

***   
Bilindiği gibi, geçtiğimiz yıllarda, ünlü seramikçi ve res-

sam Seniye Fenmen’i olmayacak bir biçimde kaybettik. Orhan 
Taylan, Seniye Hanım’ın oğludur. Her halde Seniye Hanım’ın 
resimleri, seramikleri ve özel eşyaları (iyi biçimde) muhafaza 
altındadır. Bundan kuşkumuz yok elbette. Ama en kısa zamanda 
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bir büyük sergi, bir ya da birkaç büyük albüm hazırlanmalı diyo-
rum. Çocukları ne düşünüyorlar bilmiyorum ama, benim gönlüm 
Seniye Hanım için çok kapsamlı bir sergi açılmasından, olabili-
yorsa bir müze yapılmasından yanadır. Çünkü Seniye Fenmen, 
bizim önemli bir değerimizdir.

İhap Hulûsi’nin, Mengü Ertel’in geride kalan işlerine birer 
müze yapabildik mi?

Cahit Arf’tan, Macit Gökberk’ten, Ekrem Akurgal’dan… 
geriye kalanlar ne oldu acaba?  

Bu konu kırk gün kırk gece sürer. Pehlivan tefrikalarına dön-
dürmeye gerek yok. 

Sonuç: İnsalık kültürü üst üste konula konula bu günlere ge-
lindi. Durup dururken bu gelişmişlik noktasına gelinmedi. Ama 
günümüzde hızla tüm değerleri öğütüyoruz. Hızla yaşadığımız 
ortamı bir deniz çölüne döndürmeye çalışıyoruz. Bu gidiş iyi bir 
gidiş değildir demeye gerek var mı?

Tam bu noktada oğlum bir soru sordu. “Baba, neden fotograf 
çekerken bir gözünü kapatıyorsun?” diye. Düşündüm düşün-
düm, bulamadım. Yanıt şu: “İki gözünü de kapatırsan nereye 
baktığını göremezsin de onun için...” 

Biz galiba iki gözümüzü de gönül gözümüzü de kapatmışız 
bilime, sanata, kültüre ve geleceğe... 

Ey insanoğlunun geleceğine inanan insanoğlu, insanoğlunun 
gelecek güzel günlerine inanan ey insanoğlu, bütünsel insandan 
yana olan ey insanoğlu, gözünü her şeye kapatabilirsin; geleceğe 
asla…
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Bilim, Kültür Ve Sanat İnsanları Fotografları Üstüne Notlar

Neden bilim, sanat, kültür insanlarını çekiyorum, yapıyorum?
Çünkü bu insanların hepimizin beyinsel gelişiminde katkıları 

olduğunu düşünüyorum. Bu insanlara bir vefa borcu olarak onla-
rı fotograflamaya başladım.

Aziz Nesin’in kaç fotografını çektiğimi hatırlamıyorum bile. 
Binlercedir.

Fazıl Hüsnü Dağlarca için Kültür Bakanlığı bir kitap yayım-
layacağı zaman ancak altı yüz fotografını tarayabildik.

Ben bu işleri yaparken kimse ayakkabının altı delik mi diye 
sormadı. Hurdacılık yapsam daha iyi kazanırdım diye düşündü-
ğüm de oldu.

Bir insanın fotografı demek, iyi bir ışığın, mekânın içindeki 
fotograf değildir. Öyle olsa hepsini Pamukkale’de ya da Belgrad 
ormanında çekebilirdim. Yaşar Kemal’in fotografını bir sığır 
çiftliği önünde çekerseniz o Yaşar Kemal fotografı olmaz. O 
insanların ne yaptıklarını bilmeli, dünya görüşlerini bilmeli, on-
ların yapıp ettiklerini olumlamalıyım. Onların kişiliğini fotograf-
ta yansıtmaya çalışmalıyım. 

Alfabede yirmi dokuz harf var. Tek başına a harfi hiçbir şey 
anlatmıyor, ötekiler de. A’nın anlam kazanması için bir sözcüğe 
dönüşmesi gerekiyor. Başka harflerle yan yana gelmesi gereki-
yor. Buradan yola çıkarsak insan ilişkileri de böyle. Yan yana 
gelmek, belki sürtüşmek gerek ki, ortaya bir şey çıksın.

Sanatsal eylemi de, toplumsal yaşamı da böyle düşünüyorum. 
Birbirimizden uzak odalarda yaşarsak ilişki kuramayız. Benim 
balık avlama biçimim, seninkinden farklı olabilir. Yan yana 
gelirsek birbirimize söyleyecek şeylerimiz olacaktır. Belki başka 
bir odada bir başkası başka bir şey bulmuş olabilir.

Sanatçılara yönelirken de, öteki insanlara bir şeyler söyleme-
ye çalışan insanlara yöneldim. Şiir yazan da resim yapan da her-
kes kendince bir büyük şiirin derdinde, kendince bir şiir peşinde.

Benim çabam, bu insanların büyük bir cümle olarak kurmaya 
çalıştıkları bu şiirsel eyleme kendimce bir şiir katmak.

Tarih boyunca her zaman çok şiir yazılmıştır ama büyük şair 
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sayısı çok azdır.
Melih Cevdet geliyor aklıma. Bir toplantıda şiir yazan genç-

ler Melih Beye, “hepimiz şiir yazıyoruz ama siz şair olarak 
anılıyorsunuz” demişlerdi. Melih Beyin cevabını unutamam: 
“Şair diye, şiiri dert edinen insana denir” demişti. Bir sanatsal 
eylemin dertleriyle meşgul olmazsan, onun kendi iç ve dış so-
runlarıyla ilgilenmezsen sana tabii şair demezler.

Ben bir ara Tekin Aral’la çizgi filmler yaptım, Ziraat Banka-
sı’nda afişler, posterler tasarladım. Hep sanatımdaki, dünyaya 
bakışımdaki hamlıkları gidermek, eksiklerimi tamamlamak, 
fazlalıkları budamak için.

Ben fotografını çektiğim insanlarla sokakta kol kola gire-
bilmeliyim. Gecenin bir yarısında arasalar, başları dertteyse, 
giderim. Onların uykusu kaçsa beni arayabilirler. Benim bu 
insanlarla ilişkim böyleydi.

Dağlarca
Dağlarca’nın bir takıntısı vardı. Bana her gelişinde bir paket 

çay getirirdi. Oysa çayla da hiç aram yoktur. O fotograf çek-
tirmeye gelmiyordu bana. Sohbet edip, hatır sormaya gelirdi. 
Havamızı bulursak fotograf da çekerdik.

Bir gün ona bir çocukluk anımı anlattım: On iki yaşınday-
dım. Çok kitap okumak isterdim ama param yoktu. Ankara’da 
Kocabeyoğlu Pasajının alt katında eski kitaplar satan kitapçılar 
vardı. İki kitabı biraz karıştırdıktan sonra kazağımın altına sokup 
oradan uzaklaştım. Biri Çocuk ve Allah öteki Haldun Taner’in 
Tuş’u. Okula gidip hemen okudum. Yirmi yıl sonra gidip aynı 
kitapçıya kitapların parasını verdim.

Bu olayı Dağlarca’ya anlattım. Ben bunun şiirini yazayım 
dedi, sonra da beni Beyoğlu’nda tek masalı bir meyhaneye 
götürdü. Ortada yuvarlak tek bir masa vardı. Gelenler o masanın 
çevresinde otururlardı.

O sırada Struga Şiir Festivali’ne gidecekti. Yüz tane fotogra-
fını karta basıp verdim, orada dağıtsın diye. Birini de bana imza-
lamasını istedim. Arkasını çevirip oraya benim için bir şiir yazıp 
imzaladı. “Ben ölünce değerli olur bu” diyerek verdi. Oysa ben, 
o ölünce değerli olur diye imzalatmamıştım...
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Yaşar Kemal
Yaşar Kemal’le ilk sergimin davetiyesini götürdüğümde 

tanıştım. Geldi sergime. “Ben bir tek, davetiyedeki fotografı 
görmek için gelmiştim ama hepsi güzelmiş” dedi. Bir de Mer-
sinli olduğumu öğrenince ‘hemşerim’ diye iyice sevdi beni. O 
sıralar sanatçıların buluşma yeri olan Kulis’e götürdü. Eve de 
geç kalacağımı haber verememiştim. Ayrılırken de eşime ver-
mem için bir karta, “İsa’yı kırk yılın bir başı alıkoydum. Güzel 
kızım affola” gibi, bir şeyler yazdı. Ama eşim bu kartın gerçek 
olduğuna inanmadı, yıllar sonra kendisi Yaşar Kemal’den bunu 
duyuncaya dek.

Bir gün, “Abidin Bey, Deniz Küstü’yü resimlemek için İstan-
bul’a geliyor” dedi. Ona büyük saygısı vardı. Ertesi gün maki-
nelerimi alıp Basınköy’deki evine gittim. Bu fotograf da o gün 
çekildi. Bütün günü birlikte geçirdik ve o gün neredeyse gün 
boyu Yaşar Kemal ile Abidin Dino, dünya resmi üstüne konuş-
tular. Abidin Dino bir dünya ressamıydı da, Yaşar Kemal’in 
resim sanatı üstüne bilgisi şaşırtmıştı beni.

O gün, demek ki, durup dururken Yaşar Kemal olunmuyor-
muş diye düşünmüştüm.

Melih Cevdet Anday
1981 yılıydı. Genç bir şair arkadaşla Karaköy’deki Geçit 

Kafede oturuyorduk. Bir başka masada da Melih Cevdet’le eşi 
Suna Hanım’ın oturduklarını fark ettik. Şair arkadaşım heyecan-
lanarak Melih Bey’le tanışmak istedi. Bizi fark edince, masala-
rına davet etti Melih Bey. Şair arkadaşım, ona bir şiirini okumak 
istediğini söyledi.  Melih Bey gayet net bir ses tonuyla, “Hayır” 
dedi. Ben, “Siz, arkanızdan gelenleri merak etmez misiniz?” 
diye sordum. Soru gibi söylenmiş, ama soru olmayan bir lâftı 
söylediğim. Yine aynı biçimde, “Hayır ben şiir okumam” diye 
yanıtladı. Sonra da kadehini kaldırıp, önce masaya sonra da 
benim kadehime vurup,  “Haydi, Lenin için içelim” dedi. Haya-
tımda benimle, Lenin için kadeh kaldıran ilk ve tek kişi Melih 
Cevdet Anday’dır.

Ertesi gün sonra, o sıralarda basma desenli kapaklarını yap-
tığım, Yeni Türkü Şiir Yayınları’ndan çıkan altı genç şairin ilk 
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kitaplarını çok şık bir sepet içinde ona gönderdim. Baktım ki, 
onları okumuş ve Cumhuriyet’te onları tanıtan “Altı genç şair” 
başlığıyla bir yazı yazdı.

Bu genç şairlerden ikisi, geçtiğimiz yıllarda M.C. Anday 
şiir ödülüne değer görüldüler. Ahmet Erhan ve Turgay Fişekçi.  
Çünkü, ben haklıydım.
Ruhi Su
Ruhi Su hastaneye yattığında geceleri üç kişi dönüşümlü olarak 
başında nöbet beklerdik: Korodan Şara Balıkçı, Hüseyin Başa-
ran ve ben.

Ruhi Su da, Aziz Nesin gibi, Âşık Veysel gibi, Rıfat Ilgaz 
gibi “babam” diye hissettiğim insanlardandı. Çok kendine özgü 
bir insandı. Nöbetlerimde her dakika ne olduysa yazmışımdır. 
Bir gün, “A canım benim kitap çıktı,” dedi, “al oku bakalım,” 
diyerek verdi: Ezgili Yürek.

Bütün gece okudum kitabı. Sabah 3.30’dan  sonra kitap üzeri-
ne konuştuk.

Yaşar Kemal’in Demirciler Çarşısı Cinayeti’nde bir ka-
dın vardır. Yalçın, granit bir kaya gibi sert ve suskun oğlunun 
öcünün alınmasını bekler. Yalnızca oğlunun hıncının alınmasını 
bekler. Suskun, mağrur. Onu bekler, sonra… Sonrası yok.

Konuşurken anladım ki, Ruhi ağabey de bu kitabı öyle sabırla 
bekliyormuş. İlk kitabıydı.

Sabah oldu. Hemşire hanım gelip kitabı görünce, ona im-
zalamasını istedi Ruhi ağabeyden ve kitabı imzalattı, alıp gitti. 
İşte Ruhi ağabeyin imzaladığı tek kitap o hemşire Deniz’e giden 
kitaptır. 

Ruhi Su ile ilgili anılarım da anlatmaya kalksam kırk gün 
kırk gece sürer…

Oğuz Atay
Yazdıklarının değerinin bilinmemesinden yakınırdı hep. Çok 

hırpalandı o yıllarda. Gözleri dolardı değerbilmezlikler karşısın-
da. Kitaplarının kapaklarının hazırlanmasına katkıda bulundum. 
Çok ortalıkta görünen biri değildi. Pakize ile evlendiklerinde 
nikâhlarına gittim. Bugünkü Tarık Zafer Tunaya Kültür Merke-
zi o zaman Beyoğlu Evlendirme Dairesiydi.  Nikâh salonunda 
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Melih Cevdet, Oktay Akbal, Sami Karaören, Aydın Emeç ve 
ben yan yana oturduk. Nikâhtan sonra da yemeğe gittik. Yemek 
boyunca Melih Cevdet, Barok sanatın önemi üstüne konuştu. 
Çünkü St. Antuan’da bir org konserine gideceklerdi. Onlara çok 
kısa olarak kilisenin yapımı ve yapımda emeği geçen Mimar 
Arif Hikmet Koyunoğlu’nu anlattım. Koyunoğlu’nun Mimarı 
olduğu, Ankara Türkocağı, Etnoğrafya Müzesi ve Bursa Tayya-
re Sineması binaları hakkında hakkında çok kısa bilgiler verdim. 
Melih Bey’le beraberseniz olabildiğince az konuşup onu dinle-
meliydiniz. Çünkü onun her cümlesi, her konuşması, yararlanıl-
ması gereken bir deneme kitabı ya da felsefe kitabı okuyorsunuz 
hissini verirdi insana. 

Yemekten erken ayrıldım, işyerine gelip, bıraktığım yerden 
çalışmaya devam ettim. Derken kapı çalındı. Oğuz’la Pakize 
geldiler. Hemen rakılar konuldu. O ara düğün fotograflarını da 
çektim bir kare. Hayır, bugüne dek yayımlanmadı o fotograf.

Metin Eloğlu
Metin Eloğlu’nu çok çocukluğumda ve ilk gençliğimde çıkan 

‘Düdüklü Tencere’, ‘Sultan Palamut’, ‘Odun’, ‘Horozdan Kor-
kan Oğlan’ kitaplarından tanımıştım. Şiir idollerimden biriydi.  
Fotograflarını çekerken bana şiirlerini okudu. O fotografı o 
zaman çektim. Resim eğitimi aldığını biliyordum. Kendi yaptığı, 
‘kartpostallar’ diye nitelendirdiği resimlerinden vermişti (saklı-
yorum).  “Büyük bir resmimi görmek istersen Orhan Veli’nin kız 
kardeşi Firuzan Yolyapan’ın evinde var,” dedi. Gidip gördüm. 
Evin koca bir duvarını boyamıştı. Sonra çıkıp İstiklal Cadde-
si’nde yürüdük, yürürken fotograflarını çektim. Pasaj’a gittik, 
Cavit’te oturduk. Baktım filmim bitmiş. 

Yusuf Atılgan
‘Aylak Adam’ ve ‘Bodur Minareden Öte’ kitaplarıyla tanı-

mıştım onu. Sonra öteki kitapları. Şimdi bile ne vakit Antalya’ya 
gitsem Kipranoz taraflarına gideceksem ne yapar ne eder yolu-
mu Bodur Minare’den geçiririm; Sırf adından dolayı.

(Sözcükler 2017)
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 “Dur Gitme” Adlı Kitabından İki Öykü...

 Dur Gitme...

Nereden çıkmışsa çıkmış, kocaman pis bir karasinek kon-
muştu pencerenin pervazına. Sinek, dışarıdan yarı beline kadar 
karla kaplı pencerenin pervazından kalktı, uçtuuçtu, geldi kili-
min turuncu, kırmızı, yeşil ve mor renkli ‘dur gitme’ motifinin 
tam üstüne kondu. Pencereden giren gün ışığı, boylu boyunca 
kilimin üzerindeydi. Sinek, ön iki bacağıyla, başını sıvazlaya 
sıvazlaya temizledi... 

Usulca kapı tıklatıldı. Sahanlarla ölgülü yemekleri getirenler 
oldu. Yemekleri, kapıyı açanlara verdikten sonra, hasır koltukta 
oturan kadının elini öpüp, 

- Emir Allah’ındır, diyorlardı. Kimisi yere, kimisi sedire, ka-
nepeye sığışarak sessizce oturuyorlar, kimileri ellerini hohlayıp 
oğuşturarak sobanın başına çöküyordu. Kimi gelenler de, kapı-
dan girer girmez pencere camı kırılıyormuş gibi şangır şangır 
ağlamaya başlıyorlardı...

Kadın, taş gibi sessiz ve hareketsizdi. Dam başında bir yuvak 
taşı kadar hareketsizdi. Gelenlerin başsağlığı dileklerini sadece 
başıyla cevaplıyordu. Gözleriyle, sineği takip ediyordu yalnız-
ca... 

Sinek, uzun uzun, kanatlarını temizledi... Bir iki adım attı, 
sonra uçtu, uçtu, duvarda asılı resmin çerçevesine kondu. Du-
varda, bir mavzer, basmadan yapılmış bir Musaf çantası, bir de, 
bir resim çerçevesi vardı. Bir okul çocuğunun yaptığı anlaşılan, 
acemi bir resim vardı çerçevede. Bir balerin öne eğilmiş, bale 
pabuçlarını bağlıyordu... 

Usulca kapı tıklatılması duyuldu gene. Ölgülü yemekleriyle 
gelenler oldu gene. Kesik kesik ağlıyorlardı. Ağulu bir şeyler 
yutmuş gibi, uğuna uğuna ağlıyorlardı...

Gelenler, ediklerini, yemenilerini, pabuçlarını kapının sol 
yanında çıkarıp öyle giriyorlardı içeri. Kapının önü, ediklerle, 
yemenilerle, pabuçlarla, doluydu… Alt alta, üst üste, yan yana... 

Kapının sağ yanında, yerde, bir çift potin bir tabak un ve üze-
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rinde bir baş soğan vardı...   

***
   Bavullar, denkler, sandıklar sepetler otobüsün üstüne 

yerleştirilmiş, bir muşambayla örtülüp sıkı sıkı bağlanmıştı... 
Berbat bir yağmur yağıyordu. Körsüllü Selâmi’nin, Nûh Ne-
bî’den kalma külüstür Austin’i, zıngazınk insan doluydu. Şoför, 
Dayıcık’lı Kemal, muavinine seslendi,

   - Amet, geciktik, hadi yolcu kalmasın aşşada, gidiyoruz.
   Ahmet, aşağıdaki bir iki yolcuyu da içeri aldı, Austin’in 

kolçağını çevirdi. Soğuk motor, bir türlü çalışmıyordu, beş on 
çevirmeden sonra gürültüyle çalıştı... Ahmet, arabaya atladı, kol-
çağı şoför koltuğunun altına soktu... Dayıcık’lı Kemal, yolculara 
hayırlı yolculuklar dileyip, gaza bastı... Ahmet’e dönüp, göz 
kırptı. 

   - Aaamet, hadi oğlum, kolonya tut yolculara.
   Ahmet’in, istediği de buydu zaten. Bunun için sabırsızla-

nıyordu... Önden arkaya doğru, teker teker, kolonya tuttu yol-
culara... Zeliha’nın babası Zeliha’yla anasından bir koltuk önde 
oturuyordu. 

   - Buyur, baba. 
   - Sağol, evladım. 
   - Sen de sağol, baba...
   Annesiyle, Zeliha’ya da tuttu. 
   Zeliha, kolonyayı alırken kıp kırmızı kesildi. Yere bakıyor-

du. 
   - Sağol çocuğum, dedi, Zeliha’nın Annesi. 
   Ahmet kolonyayı dağıttıktan sonra, gitti, ön kapının merdi-

veninin başına oturdu. Dayıcık’lı Kemal, sigara yakmıştı. 
   - Bana yok mu oğlum?
   Ahmet, arabanın torpido gözünden yeniden çıkardığı kolon-

yayı şoförün avucuna bolca serpti. Dayıcık’lı Kemal, ön camdan 
gözlerini alıp,  gene göz kırptı... Anlamlı anlamlı güldü... Gene 
gaza bastı.

   Ahmet, heyecandan ölecek gibiydi. Zeliha sözlüsüydü. 
Mart celbinde askere gitmeden nişanlanacaklardı. Yüreği pır 
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pır ediyordu. Önlerinde uzayıp giden Mersin - Erdemli yoluna 
bakıyordu. Yağmur olanca hızıyla yağıyordu. Daldı gitti.

   Ahhh, bir kerecik bir kerecik... Bir kuytuda, bir kerecik 
öpebilseydi... “Allah kerim, belki nişanlanınca. Yok, yok nişan-
lanınca, askere gitmeden mutlaka bir yolunu bulup öperim...” 
Diye geçirdi içinden... Zaloğlu Rüstem gelse çaresi yok, öpecek-
ti... Asker dönüşü ehliyetini de alınca, aaaaah bir bitseydi asker-
lik... Hemen düğün yapacaktı. 

***

   Silifke kalesini geçip, Gülnar’ın dağ yoluna vurunca, yağ-
mur yerini kara bıraktı. Usuldan usuldan atıştırıyordu. Gittikçe 
hızlandı, fırtınaya döndü. Silecekler camı silmeye yetişemiyor-
du. Yolcular arasında, dua edenlerin mırıldanmaları duyulmaya 
başladı... Dayıcık’lı Kemal, 

   - İstop ediyorum. Haydi, zencir takalım, böyle gidemeyiz, 
dedi.

   Otobüsü durdurup, lastiklere güç bela zincir taktılar. Elle-
rinin kirini pasını önce karla, sonra üstüpüyle silip, gene yola 
koyuldular... Yol, kardan görünmüyordu. Ağaçların dalları, dağ-
lar, kayalar, her yer karla kaplanmıştı... Zar zor ilerliyorlardı... 
Dayıcık’lı Kemal, bir sigara daha yaktı.

   - Allah hayır etsin, bu işin sonu...
Diye tosurdadı.
   - Bi şey mi dedin, abi?
   - Yok, bi şey demedim... Hadi sen, yolculara şeker tut...
   Ahmet, önce şoföre, sonra yolculara şeker tuttu. Gene 

heyecanla geldi, yerine oturdu... Hava yavaş yavaş kararmaya 
başlamıştı.  

   Sertavul Yaylası’na yaklaşırken kar aniden, şırp diye durdu. 
Kar durmuştu ama, Gökbelen Gülnar yoluna yağan eski kar, jilet 
gibi buza kesmişti... Otobüs bir ara, savrulur gibi oldu. Yolcular 
heyecanlandı. Dua mırıltıları daha da arttı...

   - Aman evlâdım yavaş sür tomofili... 
Ya da,
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   - Zemheri ayında Allah esirgesin...
Diyenler oldu. Dayıcık’lı Kemal, yolcuları yatıştırdı.
   - Bi şey olmaz evelallah, merak etmeyin. Gökbelen ram-

pasını aşınca gerisi kolay, Allahın izniyle kazasız belâsız utaşı-
rız… 

   Gökbelen’e gelince, otobüsü durdurup lastikleri, zincirleri 
teker teker kontrol ettiler. Yolcular hacetlerini gördüler... Hava 
iyiden iyiye karardı, ama kar aydınlığı yolu belli belirsiz aydın-
latıyordu. Dayıcık’lı Kemal, bismillah çekip gaza bastı... Ram-
paya vurdular. 

   - Amet, oğlum, hazır ol. Takozu hazır et, kayar mayarsa...
   - Tamam, abi, ben hazırım... Meraklanma... 
   Döndü, göz ucuyla, hafifçe, otobüsün içine; Zeliha’lardan 

yana baktı... 
   Körsüllü’nün külüstür Austin’i, ağır ağır rampayı tırman-

maya başladı. Sağ tarafta, Gökbelen yaylası’nın kar altındaki 
çinko çatılı evleri hayal meyal görünüyordu. Bazı evlerin ışıkları 
yanmış, bacalarından duman tütüyordu... Rampanın nerdeyse 
yarısını geçmişlerdi. Otobüs azıcık kaydı. Yolcular korku içinde 
bağırıştılar. Herkesin yüreği ağzındaydı. Dayıcık’lı Kemal,

   - Susun! Diye bağırdı. Amet, oğlum, takoz hazır mı? Allah 
vermeye...  Hazır ol ha!...

   - Hazırım abi, evelallah...
   Demeye kalmadı, araba, patinaj yapmaya başladı. Dayı-

cık’lı, ne yaptıysa ne ettiyse fayda etmedi. Otobüs geri geri 
kayıyordu... Yolcular bağırıp çığırışıyorlardı... Dayıcık’lı Kemal 
bağırdı.

   - Aaameeet atla!
   Ahmet, elindeki takozla atladı. Hızla arabanın arkasına 

koşup, takozu arka sağ tekerleğin arkasına koydu. Nafile, yer 
cam gibiydi. Otobüs kaymaya devam ediyordu. Ahmet etrafta, 
tekerin arkasına konulabilecek bir şeyler aradı... Hiç bir şey 
yoktu... Ne taş, ne odun parçası, ne çalı çırpı... Olanlar da temel 
mıhı gibi çakılıp kalmıştı toprağa... 

   Zeliha’yı ilk gördüğü gün geldi aklına. Babadıl yolunda... 
Göz alabildiğine papatyalar, gelincikler arasında... Kelebeklerin 
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peşinde... Sarı saçları savrula savrula... Sarı saçları savrula sav-
rula koşarken gördü Zeliha’yı... 

   Otobüs kayıyordu...
   Zeiha’nın ellerini ilk tuttuğu günü hatırladı. Ne kadar yu-

muşacıktı elleri. Göğsü bir yavru ceren gibi inip inip kalkıyordu. 
Nasıl da kızarmıştı... Yutkunup kaçmıştı...

   Otobüs, uçuruma yaklaştıkça yaklaşıyordu... 
   Ahmet, taze bedenini hızla tekerin altına attı. Otobüs, kaydı 

kaydı kaydı ve... Durdu... 
   Yolcular, halâ bağırışıp çığırışıyorlardı. Dayıcık’lı Kemal, 

yüksek sesle bağırdı.
   - Yavaşça, inin. Hiç telaşlanmadan inin. Arabayı aman ha 

sarsmadan inin. Yukarıda toplanın... 
   Yolcular, arabadan indiler... Bütün yolcular otobüsten birer 

birer inip, arabanın, önünde toplandılar. En son, Dayıcık’lı Ke-
mal indi... 

   Bağırışmalar arasında Zeliha, 
   - Anne, Ahmet yok, dedi. 
   - Kemâl oğlum, Ahmet nerde? 
   Dayıcık’lı Kemal, hışımla otobüsün arkasına dolandı. 
   Zeliha, yüreciği ağzında, bekledi... 
   Dayıcık’lı şoför Kemâl’in, haykırışı, akşamın alacasını 

yırttı... 

   ***



403

Töstü

   ... 

- Olur, efendim, baştan anlatayım. Söylerim efendim. Doğ-
ruyu söyleyeceğime söz veriyorum efendim. Basarım efendim, 
el basarım. Tabii efendim... Efendim, bizim dağlarda böcü börtü 
çok olur, heye domuz yani. Geceleri, domuzlar sürüler halinde 
ekin tarlalarına girerler. Girdiler miydi de talan ederler tarlayı. 
Deyişatım o ki, köklerini sökerler, tüm ekini yastarlar sizin anla-
yacağınız. Tarlayı çıkla hallacın pambuğuna çevirirler.  Olgun-
laşmadan yastayan ekin yoyulur.  Başa beladır. Atsan atılmaz, 
satsan satılmaz... Birisinin tarlasına bir sürü girerse çırası yandı 
demektir. Ölmek daha eyidir. Hayır, gelmez sürü giren tarladan. 
O yüzden ekini olan herkes ağaçlarda yatarlar geceleri. Heye 
efendim, tarlaların içindeki ağaçların üstlerinde yatarlar. Şöyle, 
anlatayım.  Ağaçların yüksek dallarını uygun biçimde keser, 
pardılarla, tahtalarla yatak serecek bir yer yaparız. Pardıların 
tahtaların aralarına cirk dökeriz. Onların da üstüne çam pürü se-
rilince ağaçlarının üstünde bir köşk olur... Orda yatarız... Hayır, 
efendim, herkes aynı ağaçta yatmaz efendim. Ağaç çok böyükse 
belki amma, ağaçlar güççük olunca, ikişer üçer gişi, ayrı ayrı 
ağaçlarda yatılır efendim. Beniminen benim ganayaklı ayrı bir 
ağaçta gızım ve güççük oğlum başka bir ağaçta yatıyorduk... 
Hayır, efendim, doluksadım, ondan efendim. O benim, yav-
rumdu... Benim gızımıdı efendim... Benim ciğerimin bağıydı... 
Benim biceğiz gızımıdı... Eyşem’di benim... Heye efendim Ayşe 
yani... Biz Eyşe deriz de... Oğlanın kirvesiydim sünnetinde... 
Heye efendim Halil. Severdim. Çok severdim. Oğlum gibiydi, 
Allahım da bilir ya... O da, bana garşı hep saygılıydı... Heçbir 
zaman... Nerden bileyim onların olabileceğini... Aklıma mı gelir. 
Pekeyi efendim, kestim ağlamayı... İçim yanıyor, ondan efen-
dim. Pekeyi efendim tamam... Tamam, anlatıyorum... Yetmiş 
üç yaşındayım efendim. Heye, hem de iki kere getdim askere... 
Hiç düşmanlığımız yoğudu... Hayır, bizde gan davası güdülmez 
efendim... Dırdıbıktan başka bir şey olmaz. Bir karıncayı bile 
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incitmedim şimdiye gadar efendim. Kime sorarsanız so... Geçi-
yorum efendim. Çok okuyamadım, ilkmektep üçe gadar oku-
dum... Tamam. Devam ediyorum. Hökümat da para veriyor bir 
çift gulak başına efendim. Biliyorum efendim sizin de bildiğinizi 
biliyorum... Kusura bakmayın. Uzatmıyorum efendim. Anlat-
maya çalışıyorum... Dereden taraftan, bizim gunduru sekisinin 
ordan bir hışırtı duydum. Ardıç ağacının altından geliyordu. 
Önce efilti sandım. Gulak gabarttım, efilti değil bu dedim içim-
den. Usulca, pelitin dalına asılı av tüfeğimi aldım, doğrulttum, 
ya bismillah, uyku sersemliği, bastım tetiğe. Ben sandım ki... Bir 
domuz sürüsü girdi tarlaya... Vurup geberteyim dedim. Hayır, 
hayır, aydınlık değildi. Ay yoktu, daha doğmamıştı... Ay yoktu 
ya gökyüzü yıldız doluydu... Tüfek kütültüsünü duyunca bütün 
tarlalardan tenekeler çalınmaya başlandı... Şey efendim, ağaçla-
rın üstünde, yataklarımızın yanlarında dallara asılı birer gazyağı 
tenekesi olur, bir de ipe bağlı bir tokmak. Bir yerden domuz sesi 
duyulunca, herkes var gücüyle tenekeleri çalmaya başlar domuz 
sürüsü gorkup gaçsın deye... Sonra, çıraları yakıp ardıç ağacının 
altına goştuk... Goştuk ki ne görelim... Gendi elleriminen, gendi 
çocuklarımı öldürmüşüm... Ne ceza verirseniz ırazıyım... Zaten 
ben bir ölüyüm bundan geri efendim... Her cezaya ırazıyım... Ne 
verirseniz verin... Başka deyecek ne galdı ki...

   ***

   ...

- Ben oğlanın bubasıyım efendim. Heye efendim, Halil’in 
bubasıyım. Ederim efendim. Ben bir ses duymadım. Bize, birez 
uzak düşer orası... Tüfek kütültüsü duyulunca, tenekeler çalın-
maya başlandı... Çıraları yakıp goştuk... Vardık baktık ki... Gan 
davası? Hayır, hayır efendim bizde gan davası man davası olmaz 
efendim. Hayır, efendim, bir düşmanlığımız yoktu efendim. Ne-
den olsun? Biz hısım da oluruz, birez uzaktan. Zaten köyümüz 
gaç gişilik bir köy ki, nerdeyse herkes herkesin akrabası, hısımı-
dır... Amma az birez uzaktan, amma az birez yakından, herkes 
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herkesin akrabası, hısımıdır... Yok, efendim, gızım gibi sever-
dim. Heye efendim. O da oğlumu severdi. Haayır haayır efen-
dim. Severdi, her bayram her seyran elini öperdi... Bir günden 
bir güne, oğlumdu diye söylemiyorum, her zaman herkese saygı-
lıydı... Ona da saygılıydı efendim... Söyledim, çocuğu gibiydi... 
O da, oğlumu severdi... Yok, efendim bir gazadır efendim. 
Başka bir şey olamaz... Gusura bakmayın efendim. Boğazımda 
sanki bir top çaltı dikeni yumağı var. Gızarsınız deye çeksindi-
ğimden, ağlamamak için, arada bir duruyorum efendim... Oğ-
lum, aslanlar gibiydi. Güçlü guvvatlıydı, amma kelebek ganadı 
gibi de bir galbi varıdı... Çok hassasıdı... Gençlik bu, gönül bu, 
sevdalanmışlar... Keşke bize açsalardı... Belki açacaklardı da... 
Kötü talih... Bir gazadır oldu. Gasıt yoktur, gastı olur mu, gendi 
gızı da... Gendi bicecik gızı da... Ocaklarımız battı... Evlerden 
ırak... Allah kimselere vermeye... Yok, efendim, başka ne ol-
sun... Deyecek bir şey mi galdı...  

   *** 
   ...

   - Ederim. Doğruyu söyleyeceğime, yemin ederim efendim. 
Ben, Halil’in arkadaşıyım. Biz, kan kardeşiydik. Parmaklarımı-
zı kesip kanlarımızı sürmüştük biri birimizin kanlarına... Bana, 
her şeyini söylerdi. Biri birimizden, hiç saklımız gizlimiz yoktu. 
Mart celbinde askere gidecektik... Anlatayım efendim. Bizim 
tarlalar derenin öte yanındadır. Ben bir şey görmedim efendim. 
Duymadım da... Ama biliyordum... Şeyi biliyordum efendim. 
Buluşacaklarını... Anlatayım efendim... Öndüğün, bir gece 
keklik avına gitmiştik. Hayır, tüfekle değil efendim. Biz kekli-
ği, tüfekle avlamayız. Delikkaya diye bir in vardır. Delikkaya 
keklik inidir. Keklikler uyumak için, ine girerler. Keklik gece 
ışıktan korkar, pısar... Daha evvelden yaktığımız çıraları, inin 
girişine yerleştiririz. Zaten evvelden beri hep öyle yapılırmış... 
Çıraları yerleştirmek için yerler vardır. Atalarımızdan, dedeleri-
mizden kalma... Bir eline bir çırayla bir telis alırsın. Öteki elinle 
de, kenarlara pısıp kalmış keklikleri telise doldurursun. Bazıları 
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can havliyle, ateşe rağmen, dışarı kaçar... Yakaladığımız kek-
likleri telislerden çıkarır kafeslere koyarız. Herkesin, ne kadar 
kafesi dolarsa, bir sırığa asar.  Sırıklar, omuzlarımızda, köyün 
yolunu tutarız... En çok kim yakalayabildiyse, köye girerken en 
önde o olur. Töremiz böyle... O gece de, en çok kekliği Halil 
yakalamıştı... Altı tane. Köye ellerimizde çıralar, o önde, biz 
arkasından girdik. Omuzlarımızdaki sırıklarda asılı kafeslerle, 
ellerimizde çıralarla girdik köye, bir düğün alayı gibiydi... Önü-
müzden arkamızdan çoluk çocuk seyitip duruyordu. Halil güçlü 
kuvvetli, boylu poslu bir çocuktu. Çok yakışıklıydı. Islıklar, al-
kışlar, bravo sesleri... Herkes gıptayla bakıyordu Halil’e. Bir ara, 
Ayşe’yle bakışmalarını gördüm, sonra uzun uzun konuştuk... 
Eskiden beri biri birlerine meyilleri olduğunu bilirdim... Bir 
mektup yazdık beraberce... Bakayım efendim. Evet, efendim, 
bu mektup. Ayşe suya, giderken mektubu ben verdim. Ardıcın 
altında Halil’in Ayşe’yi bekleyeceğini yazdık. Halil, arka arkaya 
üçer kere, puhu gibi ötecekti... Buluşup, görüşeceklerdi... Bizden 
başka kimsenin bildiğini sanmıyorum... Belki bir de Gülsüm... 
Hayır, bir kasıt olduğunu sanmıyorum efendim... Kendi kızı da 
öldü. Bilse, bile bile ateş eder mi? Hayır, aralarında bir düşman-
lık yoktu... Tam tersine, Halil’in kirvesiydi Hıdır Emmi... Tüfek 
kütültüsünü duyunca, bütün ağaçlarda tenekeler çalınmaya 
başlandı. Ben eyvah dedim, şansa bak tam da zamanında sürü 
geldi dedim... Yakalanacaklar diye korktum... Ellerimizde çıra-
larla tüfeklerle koştuk... Koşarken, haykırışları duyduk. Vardık 
ki olan olmuştu... İkisi de cansız yatıyordu... İkisinin de gözleri 
açıktı... Ayşe’nin pullu tülbentinin bir ucu, ağzındaydı... Kuşa-
ğında, ona yazdığımız mektubun ucu görünüyordu... Ayşe’nin 
babası Hıdır Emmi, kendini yerden yere atıyordu... Anası Dudu 
teyze, dellenmiş gibiydi... Herkes toplanmıştı... Halil’in baba-
sı, Mehmet Emmiyle anası Hayriye teyze de, geldiler… Feryat 
figan... Bir yanım yok gibi... Evet, efendim, söyleyeceklerim bu 
kadar efendim... 

   ***
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   - Adım Gülsüm. Ayşe’nin arkadaşıyım. Ederim. Biz de 
kan kardeşiydik Ayşe’yle... Biz ikimiz iki töstü( ) kuşu gibiy-
dik... Töstü şey efendim, göğsü sarı kırmızı boyalı bir kuştur 
efendim... Her şeyimizi bilirdik biri birimizin... Ben ne yaparım 
şimdi? Kanadı kırık bir kuş gibiyim... Anlatayım efendim...

   ...

   ***

   Derler ki her yıl, o gün o saatte, ardıcın dalında bir töstü 
kuşu öter dururmuş sabaha kadar... Sabah olup ta gün ışıyınca 
susarmış... Bir dahaki yılın o gününe dek susarmış...

***
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Öyküleri Sözlükçesi
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Aba: Abla.
Ababil/ ebabil: Dağ kırlangıcı.
Acışmak: Derin keder duymak.
Adam donunda: İnsan kılığında, görünümünde. 
Ağı ağacı: Zakkum
Ağız: Yeni doğurmuş memelilerin doğum yaptıktan sonraki çok 
besleyici, çok koruyucu ve koyu kıvamlı ilk sütü.
Ağlayangelin: Ters Lale.
Ağşam, aaşam: Akşam.
Ağu: (Ağı) Zehir
Ahırotu: Çiçekleri papatyaya benzeyen, kabukları soyulunca 
sapı yenilebilen, güzel kokulu, bozumsu yeşil renkli bir ot.
Ahlat: Gülgillerden bir ağaç ve bu ağacın armuda benzeyen 
meyvesi.
Ahraz: Dilsiz. Dilsiz ve sağır.
Akdan garadan: Evet veya hayır, doğrudan yanlıştan biri, iki 
şeyden biri.
Ala ala hey: Bastıra bastıra, düğün dernekle gelir gibi.
Alacanlı: Yarı canlı, ölmek üzere olan.
Alagarga: Kargagillerden, iri gövdeli, tüyleri ak, kara, kahve-
rengi karışımı renkte, kanat tüyleri parlak mavi, ötücü bir kuş. 
Alagök: Tam olmamış.
Alağazlık etmek: Boşboğazlık, gevezelik, arabozuculuk, düşün-
meden konuşmak. 
Alırdı ele, varırdı yola: Konuyu yakalayınca, bıktırıncaya ka-
dar, uzattıkça uzatırdı.
Alkış vermek: Bir şeyi, bir eylemi beğendiğini, olumladığını 
belli etmek, arka çıkmak.
Alnın çatı: Alnın tam orta yeri, iki kaşın arası.
Amanet: Emanet.
Amanı imanı yok: Acımasız.
Andavallı: Kolayca kanan, aptal, bön, ahmak, beceriksiz, ava-
nak, şaşkın kimse.
Andız: Çok dallı, iğneyapraklı, zeytin çekirdeğine benzer bir 
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çekirdeği bulunan meyvesinden pekmez yapılan, ardıcı andıran 
bir orman bitkisi.
Aney, anay: Birkaç katlı yüksek bina.
Apalamak: 1) Emeklemek (çocuk için). 2) Bacakları gere gere, 
ayırarak yürümek. 3) Sallanarak, sendeleyerek yürümek.
Apır zapır (apır sapır) etmek: 1) Ne söylediğini bilmeden, 
dereden tepeden, saçma sapan konuşmak. 2) Gürültü yapmak, 
şamata etmek.
Ar etmek: Utanmak, namusuna yedirememek.
Arapaşı: Birlikte yenilen iki yemekten oluşur. Birincisi: Haşla-
nan tavuk eti didilerek küçük parçalara ayrılır. Biraz un, doma-
tes ve acı biber salçası tavuk suyunda ezilir, etler içine atılır, 
çorba kıvamına gelene kadar kaynatılır. İkincisi: Un, biraz. tuz 
ve su tencerede kısık ateşte çatallı bir dal parçası ile karıştırı-
larak pelte kıvamına getirilir. Islak tepsiye dökülür, soğutulup 
dondurulur. Donan hamur bıçakla baklava dilimi şeklinde kesi-
lir. Sıcak çorba kasesi hamur tepsisinin orta yeri oyularak içine 
yerleştirilir. Kaşıkla önce hamur, ardından çorba alınır ve içilir.
Arın: Alın.
Asbap, asbab, asvab, asvap: Esvap. Giyecekler, giysi.
Ataşa vurmak, ateşe vurmak, ocağa vurmak: Yemek tencere-
sini, pişmesi için, ocağa koymak.
Avadanlık: Alet, edevat sandığı, dolabı, kutusu, çantası.
Avar: Bahçeden toplanan, sebze meyve. Bahçeden sebze, meyve 
toplamak.
Aya: Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç 
içi.
Azılı: Domuz. Halk arasında, domuzun adı söylenmez, onun 
yerine onu çağrıştıran şeyler söylenir.Azılı, adı batasıca, böcü, 
dağda gezen, vb.
Bahşış: Mübadele (değişim) ile ülkemize gelen ve yerleştirilen 
kimseler.
Basmalık taşlar: Dereden karşıya geçmek için konulan taşlar.
Belenmek: Sarılıp sarmalanmak, bulaşmak, bulanmak.
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Belertmek: Gözlerini iyice açarak, akı iyice görünecek biçimde 
açarak bakmak.
Belik: Saç örgüsü. 
Beşibirlik: Beşibiryerde, beşli.
Bicecik, biceğiz: Bir tanecik.
Bicik: Meme.
Billor: Billur.
Bir süğüm iplik: (Süğüm/ Süyüm) Bir sap iplik.
Bizlemek: 1) Ucu sivri bir değnekle insanı ya da hayvanı 
dürtmek. 2) Kapalı ya da açık biçimde iğneleyici, dokunaklı söz 
söylemek, sataşmak. 3) Karıştırmak.
Bobaçça: Papatya.
Bobal: Vebal, günah.
Boğma rakı: Ev yapımı rakı.
Borçak/ borcak: Sarı çiçekli, süpürgeye benzer yakılabilen bir 
bitki. Katırtırnağı. 
Boynubükük: Ters Lâle. 
Böcü börtü: Domuz, kurt, çakal gibi zararlı sayılan hayvanlar.
Böcü: Özellikle domuz ve kurt, sırtlan gibi yırtıcı yaban hayvan-
ları için söylenir.
Böğet: Yazın kuruyan derelerde oluşan derin su birikintileri.
Börtmek/ börtlemek: 1) Güneşte, ateşte yanma k. 2) Terlemek, 
bunalmak 3) Az haşlanmak.
Buğuz etmek: Sözle ve davranışlarla eziyet etmek, canından 
bezdirmek.
Bulgurlamak: Evin tavanı yapılırken, merteğin üstüne pardı ya 
da tahta döşenir. Onun da üstüne içine saman karıştırılmış cıvık 
çamur dökmeye bulgurlama denir.
Bungun: Sıkıntılı.
Burunboku: Aşağılık, iğrenç, önemsiz (kimse). 
Buymak: Üşümek, donar gibi olmak ... 
Bülük: (Bılik, bilik, bille, büllük, bülücük, bülüğ, bümbül) Kü-
çük erkek çocukların cinsiyet organı.
Cehennemin dip zıbarası: Cehennemin tam orta yeri, en sıcak 
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yeri.
Celep: Kasaplık hayvan ticaretiyle uğraşan kimse.
Cerahat: İrin.
Ceren: Ceylan.
Cınna: Az, azıcık, biraz, birazcık, bir süre.
Cırnak: Tırnak, pençe.
Cibilliyetsiz, cibilliyetsiz: Yaradılıştan kötü, sütü bozuk, soysuz 
(kimse). 
Cirk: 1) İrin. 2) Pislik. 3) Kirli su ve kirli toprak karışımı cıvık 
çamur. Tavan pardılarının bulgurlanmasında kullanılan çamur.
Cirk: Balçık.
Çamaşırlık: Köylerde topluca çamaşır yıkanılan yer.
Çapık: Çabuk.
Çaput: (Çapıt, çapun, çapka, çara, çat) Eski bez parçası.
Çatada çat olmak: Hep doğrudan yana olmak, hep doğru bildi-
ğini söylemek ve yapmak.
Çeksinmek: Çekinmek, utanmak, korkmak, ürkmek. 
Çelengi: Toprak damlı evlerin ağaçtan saçaklan.
Çemkirmek: (cemkirmek …) Karşısındakine dikleşmek, dik dik 
konuşmak. Karşı gelmek, sert cevap               vermek, Köpek, 
olduğu yerde kesik kesik havlamak.                      
Çencire/ çencere: Tencere.
Çıkla: İyice, tıpkı, sade, katışıksız, saf, arı, yalnız.
Çıngı: Kıvılcım.
Çıngışmak, çımgışmak: 1) Yaranın zonklaması. 2) Gözde ışık 
parlamaları
Çıtlık: Çitlembik, menengiç, melengiç.
Çiğin: Omuz. Omuz başı.
Çimmek: Yıkanmak. Yüzme bilmeyenlerin denizde, gölde, çayda 
ya da derede suya girmeleri.
Çintmek: Bir şeyi kesici bir aletle vura vura, ince ince küçük 
parçalara ayırarak doğramak, kıymık kıymık kesmek. 
Çipildemek: Suda sesli biçimde yıkanmak
Çiriş otu: Boyu bir metreye kadar yükselebilen, bütün yaprak-
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ları gövdenin dibinde yer alan, salkım durumunda ak çiçekler 
açan, çok nişastalı kök yumrularından çiriş yapılan, halk hekim-
liğinde de yararlanılan bir bitki.
Çoban çırası: Yakıldığında parlak ışık veren çalımsı bitki.
Çokuşmak: Toplanmak, toplaşmak, birikmek, bir araya gelmek, 
üşüşmek.
Çonmak: 1) Kuşların, böceklerin (kelebeklerin, çekirgelerin ... ) 
sürü halinde bir yere konmaları. 2) Toplaşmak.
Çot olmak, çoturum olmak: Hareketi güçleşmiş, ağırlaşmış 
olmak. El veya ayağı sakat olmak, çolak olmak. Yaşlılığından 
dolayı kötürüm gibi tortop olmak. Felç olmak. 
Çömmek: Çömelmek.
Dağ adamı: Kaba saba kimse.
Daşarmıdı: Taş armudu.
Daşgalaya almak, taşkalaya almak: Alay etmek, gır gır geç-
mek için söylenen bir söz.
Daşşağını okkalamak: Birisini övmek, onun hoşuna gidecek 
sözler söylemek, yaranmaya çalışmak.
Davıştı: 1) Ayak sesi. 2) Ses, hafif gürültü, hışırtı, tıkırtı.
Deblek: Dümbelek, darbuka.
Dehlemek: (Hayvanı) deh diyerek yürütmek, sürmek.
Delice: Yabani, aşılanmamış ağaç ya da maki sürgünü, şıvgını. 
Filiz.
Delikli ileğen: Süzgeç, kevgir.
Dellenmek: (Delilenmek) Akıl ve ruh sağlığı bozulmak, delice 
davranışlarda bulunmak, deli gibi davranmak.
Demirboku: Demir ocağında, demir dövülme işleminden sonra, 
ocakta biriken demir artıklarının tortop olmuş hali. Cüruf.
Derkin: Der ki.
Deve etmek: Kendisinin olmayan bir şeyi, hileyle kendi üstüne 
geçirmek.
Develik çiçekleri: Eski düğün adetlerine göre, kaynana oynaya 
oynaya gider, iki elinde tuttuğu develik çiçeklerini atın üstündeki 
gelinin tepesinden ayağına kadar üç kez sürerek geline verirdi. 
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Bu, evimize hoş gelip safalar getirdin, bahtın çiçekli olsun, kız-
larınız, oğullarınız olsun, demekti. Eski düğün adetlerine göre, 
sağdıçla güveyi, evin damına ya da yüksekçe bir yere çıkarlar, 
güveyi sağdıcın elindeki taslardaki kuru üzüm ve suyu gelinin 
başına serperdi. Bu, geline, evime bet bereket getir demekti...
Deveyi hamuduyla (havuduyla) yutmak: Mec. Yasal olmayan 
yollardan büyük çıkar sağlamak. Herkesin gözü önünde büyük 
hırsızlık yapmak. 
Devlikesi: Ertesi.
Deyişatım o ki: Demem o ki.
Dınnak: Tırnak.
Dınnaksız: Tırnaksız. Beceriksiz, hımbıl.
Dırdıbık: Ağız dalaşı
Dibek: Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan.
Dillenmek: Onaylanmayan bir davranışı yüzünden dile düşmek, 
dedikodusu yapılmak.
Diygiridikgidi: Uzun, sıska kimse.
Doluksamak: (Dolukmak) Ağlamaklı olmak,
Domuşmak: Bulunduğu yerde öylece sessizce, somurtarak, 
keyifsizce, üzüntüyle, kalakalmak.
Döşeniği: Köpeklerin en besili yavrusu.
Dürzü: (‘Dürzi’den) Ağır bir sövgü ve hakaret sözü olarak 
kullanılır.
Ebembulguru/ ebebulguru/  ebebulgur: Bulgur büyüklüğün-
de yağan kar.
Edik: Köylülerin giydiği yemeni, ayakkabı ya da kısa konçlu 
çizme.
Efilti: Rüzgârın yumuşak, hafif hafif ve tatlı bir biçimde esmesi. 
Eftiklenmek/ evtiklenmek: Oyalanmak, zaman geçirmek, ge-
cikmek, eğlenmek.
Eğrice/ Düvelek/ büvelek: Büyük baş hayvanları rahatsız eden 
bir sinek.
Eğsi: (Eysi) Ucu yanmış odun. Eğsisi karardı: Yaşama sevinci 
yok oldu. Yaşamla bir ilgisi kalmadı.



417

Ekelemek: Serpmek, serpiştirmek.
Ekmeksiz: Nankör.
El âlem: Yabancılar, başkaları, el gün, herkes. 
Elağarşı: Ele karşı, el âlem ne der. 
Ellaam, elalem, elleğem,  elleem, ellağam, ellahem: Herhalde, 
belli ki, galiba, sanıyorum. ‘Allah da bilir ya’ anlamında kulla-
nılır. Arapça Allahualem’den bozma.
Elleri yanına gelesice: Ölesice, geberesice, anlamında İlenme 
sözü. (‘Ellerim yanıma gelecek,  öleceğim, öteki dünyada hesap 
vereceğim, onun için doğru söylemeliyim’, anlamında)
Elli ayaklı: (Doğacak bebekler için) Sağlıklı doğmak anlamın-
da.
Erezillik: Durumu iyi olmayan, rezil, perişan, yoksul.
Etek kiri: Genel ahlaka aykırı her türlü cinsel ilişki, yüzkarası.
Evmek: Acele etmek.
Falçata: (Falçeta, Falçete) 1) Eğri biçimli kunduracı bıçağı. 2) 
Bıçak, sustalı, kasatura gibi her türlü kesici araç.
Farımak: 1) Yorulup güçten düşmek, güçsüzleşmek, yorulmak. 
2) Fariğ olmak’tan bozularak, sanmak, bıkmak, caymak, vaz-
geçmek 3) Eskiyip yıpranmak. 4) Dinçliğini canlılığını yitirmek. 
5) Kocamak, yaşlanmak 6) (ateş) Sönmeye yüz tutmak, geçmeye 
başlamak.
Feryat figan: (Figan feryat) Haykırış, bağrış.
Fesleğen ektim, çaltı bitti: (Çaltı: Bir cins dikenli çalı.) Deyim. 
Ne umdum, ne buldum.
Fışkın: Ağacın kökünden çıkan sürgün.
Figan feryat: (Feryat figan) Haykırış, bağrış.
Gabıklı: Kabuklu, sünnetsiz.
Galan: Bundan sonra, artık, gayrı.
Ganayaklı: (Kanayaklı) Kadın.
Garık: Sebze dikmek için açılan ince uzun ark.
Gastan etmek: Kasten yapmak. Bir şeyin, inadına inadına, 
domuzuna domuzuna, kasten yapılması.
Gastan: Kasten. Şakacıktan, yalandan, yalancıktan. 
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Gav: Kav. Ağaçların gövdesinde oluşan mantar.
Gavi: Kavi (Ar.) Dayanıklı, güçlü, sağlam, zorlu.
Gavil: Kavil. 1) Söz, söz verme. 2) Anlaşma, sözleşme.
Gavlak: Kavlak. Kel.
Gaybet: Gaybubet. Bir kimsenin günahını almak.
Gıcılamak (gıcırım etmek): Hücum etmek, saldırmak.
Gıncırdak: Uzun sırıklardan yapılan, döne döne oynanan bir 
cins tahterevalli.
Gıran artığı: Salgın hastalık sonunda ölmeyip sağ kalan.
Gıran: Öldürücü salgın hastalık.
Gilik: Çekirdek.
Goca: Kocamış, yaşlı.
Goçmar, koçmar, kaçmer, koçmarbeler, koşmar, köygöçe-
men, köygöçüren, kuşmar: Bir çeşit iri kertenkele. Zararsız 
bir hayvandır. Doğası gereği kafasını sallar. Kafa sallamasını, 
ezanla, namazla alay ettiğine yorarlar. O nedenle, uğursuzluk 
getirdiği sanılır.
Golan. kolan: Yük hayvanlarının palanını, semerini hayvanlara 
sıkıca sarmaya yarayan, el dokuması kalın kuşak.
Gonar böceği, teyyare böceği: Tayyare (uçak) böceği. Bakla 
tanesi büyüklüğünde, kara sert kabuklu, kanatlı ve zararsız bir 
böcek.
Göde: Kısa boylu, şişman, göbekli.
Göynümek, göğnümek: Bir şeyin, ateşin ısısı nedeniyle yanar 
gibi olması, renk değiştirmesi, hafif bir koku yayması.
Gremise/ gramise: Beş altın liradan oluşan, genellikle köy ka-
dınlarının süs olarak boyunlarına taktıkları altına ‘beşibiryerde’ 
denilir. ‘beşibir yerde’nin yarısı kadar değeri olan altın takı. 
Gubarmak: 1) Böbürlenmek. 2) Çalım satmak.
Gubat: Kaba, kalın.
Guduret: Kudret. (Kudret: Tanrı yapısı, Tanrı’nın öncesiz ve 
sonrasız gücü.
Guduretten: Doğal olarak oluşmuş, Tanrı tarafından oluşan.
Gunduru: Sert bir buğday cinsi.
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Gusgan, guskan, kusgun, kuskan: Hayvan semerinin öne kay-
maması için kuyruğun altından geçirilerek bağlanan enli kayış. 
Kuskan: Gülnar’da bir köy adı.
Gusulane, gusülhane: Eski evlerde, içinde yıkanılabilecek bi-
çimde yapılmış küçük bölme.
Guz, guzyer: Güneş görmeyen, gölgelik, kuytu yer.
Gükgük, güpbük: Baharın geldiğini öterek haber veren, gün-
dönümüne kadar öten, güvercin büyüklüğünde, gri renkli, uzun 
gagalı, uzun kuyruklu bir kuş.
Güyee: Güveyi.
Güymek: Dayanmak, beklemek, sabretmek.
Hacet görmek: Tuvalet gereksinimini gidermek, ayakyoluna 
(tuvalete) gitmek.
Hadordan: Hadi ordan.
Halal: Helâl.
Hamut/ havut: Deve semeri
Hapaz: Hafif tokat
Hatmaana gülü: Fatma Ana gülü. Hatmi çiçeği.
Hayıt: (Ayıt) Mineçiçeğigillerden, Akdeniz çevresinde yetişen, 
küçük ve ince yapraklı, mor, mavi, ak ya da menekşe renginde 
çiçekler açan, düzgün dallarından sepet örülen bir ağaççık
Heralıma: Herhalde, mutlaka, elbette...
Helke: Su, süt vb. şeyleri koymaya yarayan, çoğunlukla bakır-
dan yapılan bakraçtan büyük bir çeşit kova.
Heye: Evet.
Heyûla: Korku verici, ürkütücü hayal. 
Heyûla gibi: Pek iri, iriyarı.
Hıllı: 1) Daha çok, iyice. 2) Doğru dürüst, 3) İyi ahlaklı, edepli, 
işe yarar (kimse). 4) Hayırlı.
Hısım: Soyları bir olan, aralarında kan bağı bulunan ya da 
evlilik yoluyla aralarında bağ oluşmuş olanlardan her biri. 
Akraba.
Hışırı çıkmak: İnsan ve hayvan için: Çok yorulmak. Eşya için: 
Kullanılamayacak kadar eskimiş.
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Hillim hillim, hillim pillim: Parça parça, param parça olmuş.
Hindi, hinci: Şimdi.
Hop etmek: Sırta almak, arkaya almak, sırtına yüklenmek. Yü-
reğin hop etmesi: Korkmak.
Hoyu: Soru ifadesi.
Hörü: Hûri.
Hulasayı kelâm: (Hulasa-i kelâm) Sözün özü.
Hücceten : (Huccet’den) ‘kalbine indi’.
Hütühütü guşları: Hüthüt, çavuşkuşu, İbibik kuşu.
Iğıl ığıl: Yavaş yavaş.
Ildırışık: Apaydınlık.
Irıza: Rıza.
İbrişim: İpeğin kalınca bükülmesiyle elde edilen iplik.
İlan: Yılan.
İlenmek: Bir kimsenin kötü bir duruma düşmesini gönlünden 
geçirmek ya da bunu açıkça söylemek, bir kimse için kötü dilekte 
bulunmak.
İman Tahtası: Göğüs kemiği.
İn: 1) Yaban hayvanlarının barındıkları kovuk. 2) Mağara.
İpten kuşak kuşanmak: İyice yoksul düşmek.
İsmiyle müsemma: İsmine uygun.
İşam: Çam ağacı.
İtliba: Önce, önceden, evvel, evvel den, her şeyden önce. Kafa 
ya kasket vurmak, Şapka giymek. Adam olmak.
Kâhkül: (Kekil) Saçın ön kısmının alına doğru düşürülmesi.
Kantaron, kantoron: Otsu veya çalı görünüşünde, genellikle 
parlak sarı çiçekli bitki. Ülkemizde 70 kadar türü vardır.
Kapsağa: Bahçelerin ağaçtan yapılmış dış kapısı.
Kaptıkaçtı: Yolcu taşımakta kullanılan motorlu küçük taşıt, 
otomobil.
Karayılan: Parlak kara renkli, boyu uzun, başı iri pullarla kap-
lı, tarlalardaki zararlı hayvanları, böcekleri yediği için tarıma 
çok yararlı olan, tehlikesiz bir yılan türü.
Kardeş kanı: Derinin üstündeki, küçük kesilme kanamalarını 
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durduran, kayatuzu görünümünde mumsu bir ilaç.
Kargaşma: Hareketlice toplaşma.
Karıştırmak. Ek yerini bulmak: Fırsatını bulmak, fırsatını 
kollamak.
Kav: Kavmantarlarının kurutulmasıyla elde edilen, çabuk tutu-
şan, süngerimsi bir madde.
Kavurga: Buğday, mısır gibi tahılların tavada ya da saçta kav-
rulmasıyla elde edilen kuruyemiş. 
Kaya koruğu: Kayalık yerlerde biten, kendine özgü hoş bir ko-
kusu olan; salatası ve turşusu da yapılarak yenilebilen bir yaban 
bitkisi.
Kayrak taşı: Yassı ve düz, tabaka durumundaki taş.
Keçibiciği: 100-150 cm yükseklikte, bir iki yıllık, beyaz çiçekli, 
tüylü ve otsu bir bitkidir.
Kefki: (Kevki) Sukabağından yapılan, tas ya da maşrapa yerine 
kullanılan su kabı.
Kekil: Kâhkül Saçın ön kısmının alına doğru düşürülmesi.
Kelam/ kelem/ kellem: Lâhana.
Kele: Koçmar, kertenkele.
Kelete: Kötü, zayıf, cılız, tam büyüyememiş.
Kelez: Hasta, cılız, zayıf. Kelezilemek/ kelezimek: Kuvvetten 
düşmek, kötülemek.
Kemre: Eşyaların üstünde kalan el kiri. Deride kalınlaşmış kir 
tabakası.
Kenger: 20-100 cm yükseklikte, dikenli, çok yıllık, sütlü ve otsu 
bir bitki. Tohumlarından yoksul dağ köylerinde kahve yapılır.
Kestel: (Kestelipi, kesten, kestil) : Keçi kılından eğirilerek yapı-
lan ince ip.
Keşkek: Dövülmüş buğday ve etle pişirilen bir çeşit  yemek, 
lâpa.
Kelten (gabıklı kelten): Kertenkele.
Kındıra: Sulak yerlerde yetişen, kenarları keskin ince ve uzun 
yapraklı, koyu renkli bir çayır otu.
Kınnap, kırnap: Kenevirden yapılan, kalınca ve sağlam ip, 
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iplik, sicim. Dokumada çözgü ipi.
Kırık: Sevgili, daha çok, oynaş, dost anlamında kullanılır.
Kirve: Halk geleneğine göre, çocuk sünnet edilirken genellikle 
sünnet giderlerini üzerine alan, sünnet sırasında çocuğun elini 
kolunu tutan, onun korkusunu gidermeye çalışan, daha sonra 
çocuk üzerinde babaya yakın bir hak ve yakınlık sahibi olan 
kimse.
Kostak: 1) iyi giyinmiş, yakışıklı, güzel, çalım satan, çalımlı, 
zarif, kibar. 2) Kabadayı, yiğit, yürekli. 3) Burnu havada olan.
Köküne kibrit suyu: Kökü kurusun, ölsün, yok olsun anlamla-
rında bir ilenme sözü.
Kör itin geberdiği yer: Çok uzak yer.
Köşk: Ağaçların ya da sırıkların üstüne yapılan oturma ve uyu-
ma yeri.
Kötürüm: 1) Vücutça düşkünlük, yaşlılık ya da sakatlık dolayı-
sıyla yürüyemeyen. 2) (Bacak için) Yürüyemeyecek ölçüde sakat. 
3) iş göremez durumda olan, iş yapamayan, işleyemeyen.
Kuşluk vakti: Kuşlara yem verilen vakit, sabah ile öğle arasın-
daki vakit.
Küllü su: İçinde meşe külü eritilip süzülerek çamaşır yıkamada 
kullanılan ağartıcı ve temizleyici özelliği olan su.
Küncü: Susam.
Kürümek: Kar, çamur, toprak vb. şeyleri kürekle sıyırarak 
atmak.
Kütültü: Ses, gürültü.
Lâk lâk dövmek: Boş boş konuşmak.
Lebaleb: Ağzına kadar dolu.
lrbık: Su ve benzeri sıvıları koymaya yarayan, kulplu ve emzikli 
kap. İbrik.
lskeliç: Küçük kazma.
Mahana: Bahane.
Mardavıl: (Marda: Önemsiz, değersiz ıskarta mal) Bakılmamış, 
öylece bırakılmış, kaderine terkedilmiş harap üzüm bağı, bağ 
bahçe için kullanılır.
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Mavzer: Eskiden uzun yıllar orduda kullanılmış olan, dakikada 
ortalama altı mermi atabilen bir tüfek tipi. (Alman malı Mauser 
silâhları)
Mazarat, mazarrat: Mazeret, kötü, kötülük, kötülük eden kim-
se.
Mehel: Uygun, denk, yerinde. Gerekli. Mehel görmek: Yaraşır, 
uygun görmek.
Meke: Çocukların oyun oynadıkları küçük taş ya da mazı bilye-
si.
Mel mel bakmak: Boş boş, aval aval, aptal aptal, bön bön, 
üzgün üzgün, süzgün süzgün bakmak.
Mencilis: Meclis. Toplantı, topluluk.
Mercanköşk: Nanegillerden keskin kokulu bir bitki.
Mertek: Yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak, kalınca 
sırık.
Mevta: (İnsan için) Ölü.
Mıh: Çivi.
Mıngırdanmak: Duyulur duyulmaz biçimde söylenip durmak.
Muacır: Muhacir, göçmen.
Mucuk: Sürüler halinde uçuşan, insanların ve hayvanların 
ağızlarına, burunlarına, gözlerine ve kulaklarına kaçarak onları 
rahatsız eden, tatarcığa benzer, çok küçük bir sinek.
Muhayyer: Beğenilmezse geri verilmek koşulu ile satın alınan.
Murt, hambeles, mersin: Hoş kokulu yaprakları yaz kış yeşil 
kalan, küçük zeytin tanesi gibi beyaz ve mor meyveleri yenilen, 
çalımsı bir bitki.
Musaf: (Mushaf) Kuran.
Müddeyim: Müddeiumumi, savcı.
Müsevir: Misafir, konuk.
Nacak: Küçük balta.
Nahal: Nasıl, ne halde, ne durumda.
Naldöken: Hayvanların nallarını dökecek nitelikte taşlı, çakıllı, 
yürünmesi güç, sapa yer, kötü yol.
Neçe: Ne kadar çok.
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Nedecen: (Nidecen) Ne edeceksin, ne yapacaksın.
Neliklerle: Ne kadar zorluklara katlanarak, ne hallerle.
Nevse, Nefse: Nefise (İsim)
Niza: Çekişme, kavga, kavgaya tutuşma, anlaşmazlık.
Nuh Nebi’den kalma: Çok eski, modası çoktan geçmiş olan.
O nahal laf: O nasıl lâf.
Olupyatır: Olmakta.
Olupyazmak: Olmak üzere.
Ondüğün: Geçen gün, geçenlerde, geçen günlerin birinde. On-
dan önceki gün.
Ondüle: (genellikle saç için kullanılır) Kıvrımlı, kıvrılmış, dal-
galı.
Orak vakti: Ekinin biçilme zamanı.
Ossaat: O saatte, O dakikada, hemen, hemencecik.
Ovcalamak: Bir şeyi avuçta sıkarak ezmek, ovalamak, ufala-
mak,
Öğür: Birbirine benzeyen, aynı türden olan.
Ölgülü yemeği: Ölü evine götürülen yemek. 
Öllü: Yaş, nemli, bitek, işe yaramaz toprak.
Öllünün körü/ öllüyün körü/ öllüün körü: 1) İşe yaramaz 
toprak. 2) Kızınca söylenen sövgü.
Örzülemek: Özlemek.
Öte geçe: Öte yaka, karşı taraf. 
Öte geçmek: Bilinenden, umulandan, olması gerekenden daha 
çoğunu yapmak. Haddini aşmak. Münasebetsizlik yapmak.
Ötürük: İshal, sürgün, amel.
Pabucun tekini bahçe kenarındaki sırığa geçirmek: “Sen 
benim değil pabucumun dengisin; sen benimle değil, pabucumla 
konuş” anlamına gelir.
Palazlanmak: (Kuş yavrusu) Gelişip semirerek palaz duruma 
gelmek, palazlaşmak. Haddini bilmeden konuşan ve yapan genç-
ler için de söylenir.
Palta: Balta.
Pambuk, pambık: Pamuk
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Pança: 1) Avuç. 2) Pençe.
Papak: Kuzu derisinden ya da yünden yapılmış başlık.
Pardı: Çam ağacı kütüğünün kabaca, uzun uzun ve yassı biçim-
de yarılmışı.
Pelit: 1) (Palıt) Çınar, meşe, palamut gibi ağaçların meyvesi. 2) 
Bir meşe cinsi.
Pırnata: Salkımsaçak, sıvalı.
Pısmak: (Pısırmak) Sinmek, büzülmek, büzüşmek, korkudan 
saklanmak
Pillim pillim: (Piltim piltim, pıylım pıylım) Giysi, eşya vb. için 
söylenir.
Potin: Koncu ayak bileğini örtecek denli uzun olan, bağcıklı ya 
da yandan fermuarlı ayakkabı.
Puhu: Baykuşgillerden, Avrupa, Afrika ve Asya’da yaşayan 
birkaç cinsi bulunan, uzunluğu 65-70 cm. olan, koyu kahverengi 
tüylü, yırtıcı gece kuşlarının en irisi sayılan bir baykuş cinsi.
Pür: (Pürçük, pürü, püren) Çam, ardıç, ladin ağaçlarının iğne 
gibi ince yaprakları.
Sabi: Bulûğa ermemiş erkek çocuk.
Sakırga: Kene.
Sal: Hasta, yaralı ya da ölü taşınan, derme çatma sedye, tabut.
Sapısilik: İşe yaramaz, hayırsız. Bir baltaya sap olamamış.
Seğirtmek, seyitmek: Hızlı adımlarla ya da sıçrayarak, koşar 
gibi, bir yere doğru giymek.
Seki: Ocakların ön üst taraflarına, bir şeyler konulmak için 
yapılan düz çıkıntı.
Seki: Tarla ve bahçelerdeki basamak biçimindeki düzlükler.
Seyil: Sahil.
Seylap: Sahlep.
Sıvkıtmak, sıvkırtmak: Sızdırmak, boşaltmak.
Siftinmek: Vakit geçirmek, oyalanmak. Bir yere sürtünerek 
kaşınmak. Omuzlar oynatılarak giysi yardımıyla kaşınmak.
Siyim siyim: İp gibi, iplik iplik, ince ince.
Siymek: Köpeklerin ayaklarını kaldırarak işemeleri.
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Soğluk: Dikensi bir bitkinin soyulup yenilebilen kökü ve gövde-
si.
Soyka: Ölünün üstünden çıkarılan giysi ya da geriye kalan öteki 
eşyaları.
Söbü, söbe: Biçimi yumurtaya benzeyen, oval.
Söykenmek, söykünmek, söğkenmek: Dirseğine yaslanarak 
uzanmak.
Söze varmamak: İyi ya da kötü hiç bir şey söylememek, karşılık 
vermemek, susmak, konuşmamak.
Susa: Şose. (Lidya döneminde Sardes’ten Perslerin Susa kentine 
kadar bir kral yolu vardı. Bu yola Susa kentinin adından dolayı 
‘susa’ denirdi. Batı dillerine geçti. (Fr. Chaussee: Dolma yol.)
Susuramak: Susamak.
Sübyan: (Sıbyan’dan) Çocuklar.
Südük: Sidik.
Süvari: Sefer halindeki atlı askerler çay ve kahveyi, dökülmesin 
diye su bardağında içtikleri için, su bardağında çay ve kahve 
içmeye ‘süvari’ denilir.
Süyülmek, süğülmek: (Yalım, yıldız, şimşek için) uzamak.
Şansımıza ıkbala: (ihbal: Şans, kader) Şansımıza, kaderimize.
Şarlak: Çağlayan. Küçük su gözesi’ anlamında kullanıldı.
Şeytandüğünü, şeytangelini: Sıcağın etkisiyle uzaktaki cisimle-
rin hareket edermiş gibi kıpırtılı görünmesi.
Şıpdüşen: Demirden yapılan kapı mandalı.
Tahra: Ağaç budamaya, kesmeye, odun kırmaya yarayan, satır-
dan biraz büyük, demir saplı, ucu kıvrık araç.
Takkara: Bir üzüm cinsi.
Taklaştığı kargaya boku yedirinceye kadar uğraşır: Birine 
istediği şeyi yaptırıncaya kadar uğraşmak.
Talvar: Özellikle bağ ve bostanlarda, çalı çırpı, tahta ve sırık-
lardan yapılan, üstü dal ve yapraklarla örtülen çardak.
Tanı gayrı: ‘Bak şimdi’ anlamına gelen şaşma ifadesi.
Tapan: Tohum ekilip sürülmüş tarlayı düzleştirmek ve tohum-
ların toprakla örtülmesini sağlamak için gezdirilen, ağaçtan 
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yapılmış, geniş bir tarım aracı.
Taraşmak: Arka arkaya sıralanarak kalabalık halde gelmek, 
yürümek, koşmak, sıvanmak.
Tarraka: Tereke. Ölen kişinin bıraktığı şeyler. Miras.
Tat: Kekeç, kekeme ya da dilsiz (kimse).
Tavsır: Tasvir, suret, resim, fotograf.
Tavsırların dağlara daşlara vurdu: Yüzünün güzelliği dağlara 
taşlara yansıdı.
Tebelleş olmak: Musallat olmak.
Teelemek, teğlemek, teğnemek, tehlemek: Gözetlemek, (uzak-
tan) ilgiyle bakmak, gizli gizli izlemek.
Tekeden süt çıkarmak: Olmayacak şeyi kendi çıkarı için olur 
duruma getirmek.
Tekne kazıntısı: Yaşı ilerlemiş çiftlerin doğan son çocukları.
Telek: Kuş, tavuk gibi kanatlı hayvanların tüyleri.
Telis: 1) Keten, kenevir gibi bitkisel tellerden kaba biçimde do-
kunmuş bir tür dokuma. 2) Bu dokumadan yapılmış büyük çuval.
Tellim tellim: Tel gibi tel gibi, çok çok, nazlı nazlı.
…ten keri, …den geri :…ten sonra. … den sonra.
Teneşir gargası (kargası): Çok zayıf kimse. İlenme sözü.
Teneşir: Üzerinde ölü yıkanan kerevet 
Teneşire gelsem de: Ölsem de...
Termeğe/ temriye/ tenne/  temreğe/ temriye: Bir çeşit deri 
hastalığı.
Ters Lale: (Ağlayangelin, gelinçiçeği, boynubükük, şahtuğu) 
50-100 cm yükseklikte, sarı, kırmızıya bakan turuncu, kırmızı 
ve mor renklerde çiçeği olan, otsu ve soğanlı bir bitkidir. Doğu, 
Güneydoğu, Trakya, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yetişen 
önemli bir süs bitkisidir. Silivri köylerinde özellikle süs bitkisi 
olarak yetiştirilir. Van ve Hakkari yörelerinde, çiçek sapının 
bükük olması nedeniyle, ‘boynubükük’ adı verilir.
Ters: Gübre. İnsan ya da hayvan dışkısı.
Teyyare, tayyare: Uçak.
Tiyniyetsiz, tiynetsiz: Onursuz, karaktersiz, sütübozuk.
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Tokaç: Çamaşır yıkanırken, ıslak çamaşırlara vurulan, ahşap-
tan kabaca yapılmış, yassı tokmak.
Tolu: Dolu.
Tomofil: Otomobil.
Tosurdamak: Homurdanmak.
Töğmeken, tömeken,  töymeken, tohumeken, tokmakan: 
Semizotu.
Töstü: Göğsü sarı, kırmızı renkli bir kuş.
Tuluk, duluk: 1) Keçi ve koyun gibi küçükbaş hayvanların 
bütün ve sakatsız olarak yüzülmüş derisi iyice temizlenip, ayak 
ve boyun kısımları bağlanarak içinde peynir, yağ, sirke, pekmez 
gibi yiyecek maddelerinin saklanmasında kullanılır. 2) Yanağın 
altı, yanak.
Tutarak, tutarık/ tutarga: Sara. Zaman zaman kendini kaybe-
derek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız 
köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı.
Tülbent: Pamuktan, ince ve seyrek dokunmuş, hafif ve yumuşak 
bezden, yapılmış başörtüsü.
Tülü: Tüylü
Tünek: 1) Kümes hayvanlarının, kuşların üzerinde tünedikleri 
sırık ya da dal. 2) Kuş yuvası. 3) Geceleyecek, yatacak yer, ev. 
Uğramak: Yerinden fırlayıp çıkmak.
Uğunmak: 1) Ağlarken kendinden geçip bir süre sessiz soluksuz 
kalmak, kendinden geçmek. Acıdan, ağrıdan kıvranmak.
Urkuya: Rukiye.
Utaşmak: Yetişmek, ulaşmak, varılacak yere zamanında var-
mak.
Ülübü: Börülce.
Vakittir: 1) Bir iş için alışılmış ya da bir işe ayrılmış zaman. 2) 
Saptanmış olan, bilinen zaman.
Vere: Sürekli, durmamacasına.
Veretmek: Bir şeyin üstüne olanca gücüyle abanmak, saldır-
mak. Karın yağmurun çok hızlıca, aman vermez biçimde bastır-
ması
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Verimkar: Verme eğiliminde olan, vermeye gönlü bulunan, 
vermeye yatkın. Gözü dışarda kadın.
Yağır: (Atta, eşekte, katırda vb.) Eyerin ya da semerin açtığı 
yara. Başında termeğe olanlara hakaret ya da küçümseme anla-
mında söylenilen söz.
Yağlık: Mendil.
Yahni (Yahnı): Sulu, soğanlı ve sebzeli et yemeği.
Yakım: Acılar, ayrılıklar, aşklar üstüne yakılmış türkü, ağıt.
Yakım yakmak: Türkü, ağıt bestelemek, düzenlemek
Yal gödesi: İtin oburu.
Yal: Köpeklere ya da ineklere yedirmek için un ve kepekle ha-
zırlanan sulu yiyecek, bulamaç.
Yalamuk/ yalamık/ yalabık/ soymuk: Çamların kabuğunun 
altındaki yumuşak dokulu, sulu ve tatlı kısmı. Erken baharda bu 
kısım kazınarak yenilir.
Yalbır yalbır: Parıl parıl. (Yalbırdamak: parıl parıl parlamak)
Yalım: Yanan ve ışık veren şeylerin türlü biçimlerde uzanan 
dili, alev.
Yamrı yumru/ yamru yumru/ yamır yamır/ yamır yumur: 
Eğrilip büğrülmüş. Şekli düzgün olmayan.
Yar: 1) Deniz, göl, ırmak gibi su kıyılarında ya da karada dik 
yer, uçurum.2) Dimdik duran kaya.
Yarpuz/ yarpız: Ballıbabagillerden, genellikle nemli yerlerde 
yetişen, naneye benzeyen, mor renkli çiçekleri birbirinden ayrı 
halka durumunda, güzel kokulu bir bitki. Yabannanesi. 
Yastamak: Bir şeyi hafif yan yatırmak. Ekin veya ot gibi bitkile-
ri eğmek, yatırmak.
Yavşak :1) Henüz, sirkelikten çıkmamış bit, bit yavrusu. 2) Yılı-
şık, geveze kimse.
Yavşan: (Yavşanotu) Sıracagillerden, mavi ve beyaz çiçekler 
açan, güzel kokulu, otsu bir bitki.
Yavşan: Kırmızımtırak veya sarımtırak renkli çiçekleri olan, 
kuvvetli kokulu  60-120 cin yükseklikte bir bitki. Tarhun.
Yelbirdemek, yelbirdenmek: Yelin etkisiyle sallanmak
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Yeldire yeldire: Savura savura.
Yellim yepelek, yel yepelek: (Yepermek: Koşmak, sürat ve 
telaşla gitmek. Yel yeperek
Yemeni: Bir tür hafif ve kaba ayakkabı.
Yer çiçeği: Ölü için söylenir. Yerine göre sevgi, yerine göre 
sövgü ya da ilenç olarak kullanılır.
Yeyniltmek, yeğniltimek: 1) Hafifletmek. 2) Bir sıkıntısı olan 
birisinin sıkıntısını azaltmak için ona iyi gelecek sözler söyle-
mek.
Yılancık: Ilık iklimlerde, kış ve ilkbahar aylarında, başta ve 
vücudun öteki yerlerinde, 20 yaşını aşkın kimselerde görülen bir 
tür cilt hastalığıdır. Titreme, ateş, bulantı ve kusma ile başlar. 
İki yanak, burun, gözkapağı ve kulağı da içine alan şişmeler 
olur. Yüksek ateş yapar. Üç dört gün sonra deri soyulur. İyi 
bakılmazsa öldürücü olabilir.
Yorak: Hayvanlardan elde edilen deri parçası. 
Yoyulmak: Bir şeyin işe yaramaz hale gelmesi, bozulması. Boş 
yere tüketmek.
Yönet: Uygun, iyi, doğru dürüst, yerinde, düzgün ve düzenli, 
yöntemince.
Yuvak taşı: Loğ taşı. Toprak damı düzlemek ve pekiştirmekte 
kullanılan taş silindir.
Zaar, zahar, zahir: 1) Görünürde olan, görünen, belli, açık. 2) 
Dış görünüş. Görünüşe göre, anlaşılan, meğer.
Zabanan, zabahınan: Sabahtan, sabahleyin, sabah sabah.
Zakurdamak/ zokurdanmak/ sokurdanmak: Söylenmek, ho-
murdanmak, kızmak, çekişmek.
Zavar: Hayvanlara yedirmek için arpa, buğday, yulaf ve. bur-
çağı  vb.kalınca kırmak.
Zebil, zibil: 1) Bakımsız, perişan. 2) Yok yere harcanmış, dökü-
lüp saçılmış. 3) Gübre.
Zemheri: Kışın en şiddetli zamanı, karakış.
Zıbın: Bebeklere iç çamaşırı olarak giydirilen, ince pamukludan 
yapılmış, kollu ve kısa giysi.
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Zıngazınk: Ağzına değin, tıkabasa.
Zift: Katrandan elde edilen siyah ve katı madde. Çabuk erir, 
katı haldeyken çabuk kırılır. Ahşap teknelerin altlarını kalafat 
etmekte, asfalt yol inşaatında kullanılır; ‘karasakız’ da denilir. 
Ziftli yorak: Karasakızlı deri.
Ziftli: Kızlığını yitirdikten sonra, olay anlaşılmasın diye, üreme 
organına zift sürerek güveyiyi aldatmak isteyen gelinler için 
söylenir.
Zombada: Gürp diye. Yemeni: Bir tür hafif ve kaba  ayakkabı.
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Fotografları
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1956 TED Ankara Koleji

1962 Çukurova Rad. bilgi yarışması Adana

Yaşamından...
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1963 Adana Şehir Tiyatrosu

1986 Antalya Film Festivali Jürisi Tanju Gürsu, 
Bedri Koraman, Atila Dorsay ve Alim Şerif Onaran ile 

Yaşamından...
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1988 Mina Urgan ile

1993 Çocuklarla

Yaşamından...
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1993 Yaşar Kemal ile

1995 Atölyede

Yaşamından...
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2003 Ahşap heykel yaparken

2007 Kayseri’li fotografçılar ile

Yaşamından...
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2011 Bir Mask Yapımı

2013 Göz doktorunda

Yaşamından...
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İlk Sergiden...

1973 - İlk Sergi “İnsan”

1973 - İlk Sergi “İnsan”
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İlk Sergiden...

1973 - İlk Sergi “İnsan”

1973 - İlk Sergi “İnsan”
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Grafiklerden...

1978 - Permyak. Buğdayı
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Grafiklerden...
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1979 - T.Sönmez - Sevginin Düş Masalı

1978 - A.Karaaliyçev - Ülkelerin En Güzeli

Grafiklerden...
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1995 - Nazım Hikmet Ajandası

Yaşar Kemal - Orta Direk

Grafiklerden...
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Sanatçı Portrelerinden...

1977 - Nazım Hikmet

2005 - Yaşar Kemal 
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Sanatçı Portrelerinden...

2006 Aşık Veysel

Can Yücel
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İlhan Selçuk

Melih Cevdet Anday

Sanatçı Portrelerinden...
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Oğuz Atay

Yaşar Kemal - Abidin Dino

Sanatçı Portrelerinden...
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Anadolu Uygarlıkları...
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Anadolu Uygarlıkları...

Euromos

İncegüzel
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Anadolu Uygarlıkları...

Perge
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Anadolu Uygarlıkları...
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Anadolu Uygarlıkları...
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Anadolu Uygarlıkları...
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Yapıtları...

İznik

Terkos
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Yapıtları...

Kadıköy
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Yapıtları...

Mardin

Beşiktaş
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Yapıtları...
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Yapıtları...
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Kitap metinlerindeki fotograf ve  tasarımlar...

(1)

(2)
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Kitap metinlerindeki fotograf ve  tasarımlar...

İsa Çelik, Mehmet Bayhan, Selmin Başak. Gülnur Sözmen, Şahin 
Kaygun, Onat Kutlar

(3)

(4)
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Kitap metinlerindeki fotograf ve  tasarımlar...

İsa Çelik, Mehmet Bayhan, Selmin Başak. Gülnur Sözmen, Şahin 
Kaygun, Onat Kutlar

(6)

(5)
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Yayımlanmış Öykü Kitapları


