RÖPORTAJ

SANATÇI,
ANKARA’DA
OLGUNLAŞIR
VE OLUR
FİLİNTA ÖNAL
HEYKEL YAPACAĞI TAŞTAN ÖNCE İZİN ALAN, BİR YERLERDE BİR
ESERİNİ GÖRDÜĞÜNDE PEK MUTLU OLAMAYAN, BABASI ÜNLÜ
ŞAİR AHMED ARİF’TEN SANATÇI RUHUNU ALAN FİLİNTA ÖNAL
ANKARA’DA YAŞIYOR. “SANAT ANLAMINDA DOĞRU DÜZGÜN
İŞLER YAPAN İNSANLAR YA ANKARA’DA DOĞMUŞTUR YA DA
BİR DÖNEM ANKARA HAVASI ALMIŞTIR” DİYECEK KADAR DA
BAŞKENTİ İYİ TANIYOR.
RÖPORTAJ VE FOTOĞRAFLAR: EVREN ÖZESEN
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HACETTEPE ÜNIVERSITESI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESI
HEYKEL BÖLÜMÜNÜ HANGI DÜŞÜNCELERLE SEÇTINIZ?
Gayet bilinçli seçtim; öğrenciliğim sırasında da pek çok kişinin
tesadüfen bölümümüzde olduğunu gördüm. Lisedeyken, üniversite
sınavına girmeden önce mimarlık düşünüyordum. Üniversitelerin
düşündüğüm bölümlerini gezmeye başladım. İnceledikçe mimarlık
üzerine düşünmeye başladım. Mimarlıkta bir fonksiyon var. Bu durum
beni biraz sınırlayacak gibi geldi. Mimarların yapacağı işi tamamen
dışarıdaki koşullar belirliyor gibi bir kanı oluştu bende. Arazi, iklim,
imar yasaları, mevzuatlar, insanların anlayışları, istekleri… Baktım ki
burada sınırlanacağım. Sanatta böyle bir durum yok. Sanat size her
hakkı veriyor. Sonuçta baktım ki sanat yaratıcılığın daha özgür bir
aktivite alanı. İnsan yaratıcılığının sonsuz özgürlükle uygulamaya, taşa,
boyaya dökülebileceği bir alan. Onun için ben bu işi yapayım dedim.
Aslında her insanın içinde yetenek var, bir cevher var; sen onu işle
bakalım bir, yont biraz, o ortaya çıkar. Resim mi heykel mi olsun diye
düşünürken; fakültede heykel bölümü önüne getirilmiş taşları gördüm.
O kadar hoşuma gitti ki, sanki bir arkeolojik kazı alanından çıkmış gibi;
milyonlarca yıl doğa tarafından çeşitli işlemlerden geçmiş, değişime
uğramış bir şey senin önüne gelmiş, senin de kafanda bir şey var, sen
onun yontarak, onun içinden çıkartıyorsun kafandakini… Bir yandan da
Seramik Bölümü eski başkanı Hamiye Çolakoğlu’nun etkisi oldu. “Oğlum
sen kocamansın, fiziğin çok uygun, heykele gir; anıtsal, büyük heykeller
yaparsın, yine resim yaparsın ilgin olursa ama böyle büyük anıtsal işler
yapan adamlar az ülkemizde, heykele gir sen” dedi. Zaten duymak
istediğim şey de buydu…
EN ÇOK HANGI MALZEMELERLE VEYA HANGI TIP
TAŞLARLA ÇALIŞMAYI SEVIYORSUNUZ?
Tüm malzemelerle çalıştım, hepsini de bilmek istedim. Çamuru, kili,
modelajı iyi bilmek gerekiyor. Bu işin temeli o. Onu iyi öğrendikten
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sonra diğerleri de gelişme göstermeye başlıyor. Malzemeleri ayırmak
doğru değil. Metal, taş, çamur, ahşap, cam, fiber… Her malzemenin
kendine has bir dili var. Sizin seçtiğiniz düşünceyi hangi malzemenin iyi
anlatacağını düşünüyorsanız onunla çalışmak lazım. Ama son yıllarda
taşa özel bir ilgim oluştu. Taşa bir kez girince vazgeçemiyorsunuz.
NEDIR TAŞIN SIRRI?
Taşın çok sırlarla dolu bir dünyası var. Milyonlarca yıl önce doğa
tarafından oluşturulmuş bir şey… Öncelikle ona bir saygı duymak lazım.
Atölyeye taş getirilip indirildiğinde, önce bir karşısında duruyorum
saygıyla; diyorum ki “Sen benim dışımda bir varlıksın, ben dünyada
var olmadan çok çok önce de vardın, benden çok çok sonra da var
olacaksın… Kafamda yapmak istediğim bir şey var; sen de bana sırlarını
aç, bana izin ver ki seni yontayım.” Elimi çekici alıp ona vurduğumda
değişmeye başlıyor aslında, o artık atölyeye geldiği günkü taş değil.
Bunun yanında ben de değişmeye başlıyorum onu değiştirdikçe… Sonra
öyle bir yere geliyorum ki, o taş oradan yontulmuyor; içinden ters bir
damar çıkıyor, bazen demir elementi oluyor içinde; vurduğumda keski
geri tepiyor… Aslında onu makineyle falan zorlayıp bir şeyler yapmak
mümkün. Ama belki de kırılır o zaman, belki üzülür… Taş bana diyor ki
“Bir dur usta, ben sana başka bir şey göstereceğim.” Onu duymak lazım.
Bunu duyduğunuzda taştan vazgeçemiyorsunuz işte.
NASIL BIR ÇALIŞMA SISTEMINIZ VAR?
HER GÜN ÇALIŞIR MISINIZ?
Genellikle her gün atölyeye geliyorum. Burada olmayı seviyorum.
Bazen temizlik, etrafın toparlanması, mutfağın temizlenmesi, yemek
yapmak, gelen giden arkadaşlarla bir şeyler yiyip içip sohbet etmek…
Daha çok gece çalışmayı seviyorum. Daha sakin oluyor. Öğlene kadar
genelde şehirde oluyorum, gerekli görüşmeler varsa onları yapıyorum.
Öğlen güneş tepedeyken çalışmaya başlayıp işin yoğunluğuna göre
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akşama, geceye, hatta sabaha kadar burada kaldığım oluyor. Daha çok iş
belirliyor ama her gün burada oluyorum genellikle.
ELINIZDEN ÇIKMIŞ BIR HEYKELI YERLEŞTIRILDIĞI YERDE
GÖRÜNCE NELER HISSEDERSINIZ? ÖZELLIKLE HEYKELLERINIZI
GÖRMEK IÇIN BIR YERLERE GITTIĞINIZ OLUYOR MU?
Yaptıktan sonra yerinde görmek insanı çok mutlu eder ama maalesef
ben pek mutlu olamıyorum. Çünkü kamusal alandaki heykellerimin hep
bir taraflarını kesiyorlar kırıyorlar falan… Bazen metal hırsızları, bazen
kendini bilmezlik, bazen politik sebeplerle bunlar oluyor. Bir kere bir
arkadaşımı heykelimi göstermek üzere bir yere götürdüm. Gittiğimizde
heykel yerinde yoktu. Neyse ki çok ağır olduğu için götürememişler,
yakınlarda bir yerlerde bulundu! Çok güzel bakılan heykellerim de var.
Ama bir türlü huzur bulamayan işlerim de var. Bazen bir görüşme için
o kişilerin mekânlarına gittiğimde yıllar önce yaptığım bir heykelimle
karşılaşıyorum. Onları görünce hemen gidip dokunuyorum, okşuyorum
heykelleri. Kızım oğlum gibi derler ya, naif bir duygu seviyorum.
ŞEHIR HEYKELLERI BAKIMINDAN ANKARA’YI NASIL
DEĞERLENDIRIYORSUNUZ? ANKARA’DA SEVDIĞINIZ
HEYKELLER HANGILERI?
Tabii resmi ve özgün olanları ayırmak lazım. Resmilerin arasındaki

Zafer Çarşısı’nın karşısında bulunan Atatürk heykeli çok güzeldir. İtalyan
heykeltıraş Pietro Canonica tarafından yapılmış. Keza Ulus meydanındaki
at üzerindeki Atatürk heykeli de onun eseridir ve çok güzeldir.
Güvenpark anıtı da müthiştir. Taş ve bronzla yapılmış. Ancak tüm bu
heykellerin bir sıkıntısı var. Heykeller güzel; zamanında yapılırken boş
alanlara, meydanlara belirli bir hesapla yapılmış güzel anıtsal eserler.
Anıtsal heykellerin belirli bir şehir planıyla anlamı olabiliyor. Önce bir
şehir planınız olacak; o planınızda meydanlar, parklar olacak, geri kalan
kısmında da imar yasanıza göre belirli bir mimari kimlikte binalarınız
olacak. Heykel o boşlukların içinde algılanabilir. Birbiriyle alakası
olmayan bir sürü büyük çirkin bina, ortada koskocaman Güvenpark
anıtı kayıp! Görünmüyor. Yanından geçerken algılayamıyorsun.
Algılanabilmesi için açık bir peyzaj, geniş bir ufuk çizgisi olması
gerekiyor. Ankara’nın, hatta Türkiye’nin böyle bir sıkıntısı var: Meydan
yok!
YA ÖZGÜN HEYKELLER?
Böyle çok az eser var. Bunların içinde en sevdiğim, rahmetli İlhan
Koman’ın bir heykelidir. Koman’ın “Mitolojik Yaratıklar” diye bir serisi
vardı; o seriden bir eserin bronz kopyası 90’lı yıllarda Seğmenler Parkı’na
getirildi. Çok güzel bir heykel… Fakat görünmüyor. Önünde epey uzun
bir takım bitkiler var. lgili kişilerin konuyu bilen birilerine danışıp yeni
bir yere yerleştirmesi veya bitkilerin budanması gibi bir şey gerekiyor.
Onun dışında Sakarya Caddesi’ndeki granit heykeli iyi bulurum. Kendi
başına güzel çözümlenmiş soyut bir iş ama o çevreye uydu mu derseniz
bazı şüphelerim var. Kurtuluş Parkı’nda iyi heykeltıraşların işleri vardı
ama onlar da bugün görünür değil. Bir de Metin Yurdanur’un erken
ARALIK 2012 / OCAK 2013 06ANKA

filita onal rop.indd 67

39

03.12.2012 12:11

RÖPORTAJ

“TAŞIN SIRLARLA DOLU BİR DÜNYASI
VAR. ÇEKİÇLE ONA VURDUĞUMDA
DEĞİŞİYOR, BENİ DE DEĞİŞTİRMEYE
BAŞLIYOR.”

dönem heykellerinden Sıhhıye Abdi İpekçi Parkı’ndaki “Eller” ve Gar’ın
önündeki Asur aslanına binmiş Nasreddin Hoca heykelini de beğendiğimi
söyleyebilirim. Bunların dışında Anıtkabir var tabii. Sanatsal anlamda
Anıtkabir başlı başına çok güzel; çok ayrıcalıklı bir yapıdır. Çok iyi
korunmuş mermer, traverten heykeller, aslanlı yol… Yalnızca yakın
dönemde eklenmiş bazı önemli kişilerin, Atatürk’ün silah arkadaşlarının
büstlerinden bazıları çok iyi değil. Ama eskiler inançla yapmışlar;
inanç… Sanatta inanç önemli; kendini adayacaksın, kararlı olacaksın
ve yapacaksın. Anıtkabir’i hepsinden ayrı tutmak gerek. Onu çıkarırsak
geriye çok da bir şey kalmaz. Şehir girişlerinde yer alan keçiler, kediler
falan… Onlar heykel değil bir kere; hiçbir türlü değil. Fabrikasyon, kötü
malzemelerle yapılmış kötü işler. Başka ülkelerde bunların örnekleri yok
değil; var. Ama daha kaliteli yapılmış, özen gösterilmiş işler.
BUGÜNÜN ANKARA’SINDA NERELERDE ZAMAN GEÇIRIRSINIZ?
Tabii genelde atölyedeyim. Atölye dışında da Kavaklıdere, Kuğulu Park
civarlarında bulunuyorum. Hacettepe’nin oralar, Hamamönü’nde çay
içip tavla oynadığımız falan oluyor. Sık olmasa da; bazen canım sıkılıp,
ümitsizliğe düştüğüm zamanlarda Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni de
geziyorum. Benden binlerce yıl önce yaşamış meslektaşlarımın yaptığı
eserlere bakmak, dokunmak iyi geliyor.
ÜLKEMIZIN EN BÜYÜK ŞAIRLERINDEN AHMED ARIF’IN
OĞLUSUNUZ; BABANIZIN HEM SANATÇI OLARAK HEM DE BIR
INSAN OLARAK ÜZERINIZDE NASIL ETKILERI OLDU?
Çok olumlu, çok güzel ve büyük etkileri oldu. Sanatla uğraşmaya
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başladıktan sonra bir gün konuşmuştuk. Ben üniversitenin ilk yılında
okurkun ne yazık ki vefat etti. O zaman düşündüğüm şeyler vardı;
bir sürü insan aynı okula girdik aynı eğitimi alacağız, herkes buradan
çıkacak… Kafama takılmıştı bu konular. Gittim babama sordum; “Nasıl
sanatçı olunuyor baba?” dedim. Güldü önce. “Bir formülü yok ki, belki
de olamazsın” dedi. “Ya olursam?” dedim. “Olursan anlarsın” dedi. Israr
ettim, “Ölçüsü nedir, nasıl anlayacağım?” dedim. Düşündü, düşündü;
“Yalnız olduğunu anladığın an sanatçısındır” dedi. Çok iyi anladım sonra
ne dediğini. Eğer yetenekliysen, işini biraz iyi yapıyorsan bu dünyada
yalnız kalıyorsun. Birileri seni öteliyor, yalnızlığa itiyor. İyi bir yalnızlık
ama! Güzel bir şey… Einstein’ın ta ilk gençlik zamanlarımda okuduğum
bir sözü vardı, aklımda kalmıştır: “Yalnızlık gençlikte biraz üzüyordu
ama olgunluk çağında tadına varılmaz bir keyif haline geldi” diyordu.
Yaratırken, düşünürken yalnızsın; imge geldiğinde de yalnızsın… Babam
bana hiçbir şeyi kitap gibi maddeler halinde anlatmadı. Sanatın nasıl
iyi ve doğru bir şekilde yapılabileceğini babam sayesinde pek çok
meslektaşımdan daha erken ve kolay çözdüğümü düşünüyorum. Neyin
daha akla yatkın, neyin uzak olduğunu; neyin moda neyin kalıcı olduğu
gibi noktalar bunlar. Yazılı çizili öğütler değil ama görerek ve yaşayarak
içselleştirmişim bu kavramları. Ayrıca kendime güven veriyor öyle bir
babamın olması. O bir şekilde genetik hükmünü sürdürüyor. Tavrımda,
algımda ister istemez etkiliyor beni. Ben başka bir varlığım, o başka bir
varlık elbette ama bazı izler var az da olsa. Bu izler de öncelikle bir insan
olarak ve beraberinde bir sanatçı olarak kişiliğimi oluşturmamda temel
taşıyıcı kolondur. Ama kendiliğinden, daha çok sezgi yoluyla aktarılmış
bir şey…
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BABANIZIN ANKARA ILE ILIŞKISI NASILDI? ANKARA ILE ILGILI
NELER DÜŞÜNDÜĞÜ HAKKINDA BIR FIKRINIZ VAR MI?
Bir öğrenci olarak Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne geldikten sonra hep
Ankara’da yaşamış babam. Bir yandan Ankaralı da görürdü kendisini.
Hayatı burada geçmiş. Çok severdi burayı. Babamla çok gezerdik
Ankara’yı ben çocukken. Ben dört-beş yaşında bir çocukken Kale’de,
Altındağ’da hep sokaklarda gezerdik. Şiirlerinde yazdığı insanlar, yerler…
Bir keresinde Hıdırlıktepe’ye götürmüştü beni, “Ben öğrenciyken buranın
en tepesindeki gecekondulardan birinde kalmıştım” dedi. Oraları, o
insanları yazarmış. Ankara’yı sokak sokak gezerdik, çok yürürdük. Kale,
Samanpazarı falan bugünkü gibi değildi. Çocukluğumdan beri birçok
sokağını mahallesini bilirim Ankara’nın; hep babam göstermiştir. Ayrıca
babam Ankara’yı cumhuriyetin başkenti olması açısından da ayrı severdi.
Babamın İstanbul’dan ve oradaki insan ilişkilerinden çekindiğini, oraya
giden insanların değiştiğini düşündüğünü; birçok arkadaşının ve sanat
çevresinin orada olup kendisini çağırdığı halde İstanbul’a gitmediğini
biliyorum. Bugün İstanbul’da doğru düzgün işler yapan insanların büyük
bir yüzdesinin Ankaralı olduğunu ya da bir Ankara havası aldığını da
görebiliriz. Ankara’da olgunlaşır, oluşursun ama maalesef İstanbul’da
meyve verirsin…
SIZINLE BIRLIKTE AHMED ARIF ADI DA SIKLIKLA
ANILIYOR. BAŞKA BAŞKA YAYINLARDA KARŞILAŞTIĞIMIZ
RÖPORTAJLARINIZDA DA BABANIZLA ILGILI SORULARA
HEP RASTLIYORUZ. BU DURUM ÜZERINIZDE BIR BASKI VEYA
RAHATSIZLIK YARATIYOR MU?

Aslında rahatsızlık vermiyor. Doğal tabii ki; kime soracaklar? Bana
soracaklar doğal olarak. Ben de ne biliyorsam, elimden ne geliyorsa
anlatır, açıklarım. Benim alanım heykel olduğu için daha önceleri; “Benim
alanım ayrı, onunki ayrı. Sadece babamla ilgili detaylı bir röportaj da
yapmak mümkün. Buna yardımcı da olurum; o zaten büyük adam. Beni
ne karıştırıyorsunuz?” gibi şeyler düşünürdüm. Çocuksu şeylerdi bunlar.
Bazen olumsuz şeylerle karşılaşıyorum ama. Ben sanatını iyi bir şekilde
ortaya koymaya çalışan ve sanatıyla da kendini kanıtlamış bir sanatçıyım.
Asla babama yaslanmadım. Çoğu zaman söylemedim bile kimseye.
İnsanlar benimle tanıştıktan sonra babamı kendileri öğrenirler. Birileri
beni babamı söyleyerek tanıştırdıkları zaman utanıyorum, kimi zaman
da kızıyorum. Ben hiç kullanmadım onu. Bu benim için büyük bir ayıp
olurdu. Benim onun adıyla bir yerlere geldiğimi düşünmek kadar ayıp…
Herkes kendi varlığıyla var bu dünyada; babanız isterse padişah olsun. “O
padişah da sen nesin?” derler değil mi adama? Babamla gurur duyarım
ama ben kendi adıma ne yapıyorsam onunla anılmak isterim. Bunu da
kendi alanımda başardığımı düşünüyorum. Bu tavır da umarım başka
insanlara örnek olur.
AYNI ZAMANDA BIR ANNENIN DE OĞLUSUNUZ…
Kardeşim yok. Annem hâlâ hayatta sağ olsun. Dünyaya gelmemi,
gelişebilmemi, okuyabilmemi anneme borçluyum. Beni hayatta var
eden kişi annem; kişiliğini aldığım kişi de babam… Beni yontup biraz
daha iyi bir sanatçı yapan ise eşim… Her üçü de sağ olsun. İnsan ailesiyle
adam oluyor. Çok sayıda kardeşim de var ama… Hayatın buluşturduğu,
birbirimizi çeşitli yollarda seçtiğimiz, sizin gibi pek çok kardeşim var…
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