
A caba gökkubbenin altında, Selçuk Demirel 
hakkında söylenmedik söz, kurulmadık 
cümle kalmı! mıdır?

John Berger, !gnacio Ramonet, Hıfzı Topuz, 
!lhan Berk, Onat Kutlar, Enis Batur, Cevat Çapan 
gibi ü"atların onun için yazdı#ı metinlerden sonra 
kalem oynatmak haddini bilmemekse nedir ki?

Böyle bir yükün altından, olsa olsa çocuklu#a dair 
!ahsi bir hikâyeden dem vurularak kalkılabilir. Ne de 
olsa dokunulmazlık payesi verir çocukluk hatıraları 
insana, de#il mi?

$! bu yazıda, kâh adını andı#ım isimlerden, kâh 
ü"adın kitaplarından, kâh !ahsi tarihimden yardım 
alarak ilerleyece#im. Arada yetmi!lere, seksenlere 
geri-dönü! turları ataca#ım, parantezler açaca#ım, 
noktaların ü"üne virgüller koyaca#ım, tırnaklar 
kapataca#ım. Umarım oralara yerle!me kararı almam 
da, geri dönerim. Ne de olsa, her yazının bir finale 
ihtiyacı var.

Pofuduk imza
Selçuk Demirel’in çizgileriyle ilk kar!ıla!tı#ım 

zaman koca kafalı bir çocuktum. Yetmi!lerin ikinci 
yarısından söz ediyorum, yani “dı!arıdan bilinç” fır-
tınasının e"i#i senelerden. O günlerde Tüm $kti-
satçılar Birli#i’nin yayımladı#ı resimli e#itim dizisi 
elden ele dola!ırdı. Pahalılıktan emperyalizme, i!çi 

haklarından enerji sorununa, e#itimden tarihe kadar 
bir dizi konuyu, kolay, anla!ılabilir -dolayısıyla didak-
tik- bir üslupla anlatan bro!ürlerdi bunlar. Etraftaki 
abiler, ablalar yekten bir bilinçlenme pe!inde olduk-
larından metinleri satır satır ezberler, ben ise boyuma 
posuma bakmadan ‘revizyonizm’ bata#ına saplanır-
dım… Çünkü yazıları pas geçer, altında pofuduk harf-
lerle Selçuk yazan çizimleri “gözden geçirir”, sonra da 
taklit ederdim.

Giderek o pofuduk imzayla bir sürü dergide, gaze-
tede, kitapta, afi!te kar!ıla!ır oldum. (O imzadan 
beri Selçuk Demirel benim için Selçuk’tur. Bu yazı 
boyunca da öyle anılacak) Her seferinde hayranlı-
#ım bir kat daha arttı. Selçuk o kadar çok çiziyordu ki; 
nasıl yeti!tiriyor, anlamak mümkün de#ildi.

Türkiye’nin yakın tarihinde o pofuduk harfler 
zannedildi#inden çok daha önemlidir. 1994’te bası-
lan ve 2% yıllık çalı!malarını içeren “Grafi!” kitabı, 
sözünü etti#im önemin en iyi kanıtıdır. Do#rusunu 
söylemek gerekirse bu kitaptaki afi!leri bir tek ki!inin 
yaptı#ını açıklamak çok zordur. Ancak söz konusu yıl-
ların ruhsal iklimini dü!ününce, bu verimlik anla!ı-
labilir bir hale gelir. Yetmi!lerin ruhsal iklimi bugün 
anlamakta zorlanaca#ımız insanü"ü performans-
lara vesile olmu!tur. Bu yazı özelinde, sözünü etti#i-
miz ki!i, Yeraltı Maden-$! Sendikası’nın kurulu! a!a-
masında yer almı! bir çizgi proleteridir. $lk albümü 

Hayatta en hakiki 
mür!it çizgidir
Çizmeye gönül vermi! bir ku!ak için Selçuk Demirel ayrı bir yere sahiptir. Dostoyevski’nin 
kendisi ve di"er Rus romancıları için söyledi"i: “Hepimiz Gogol’un Palto’sundan çıktık” 
sözü, Selçuk için tercüme edilseydi “Hepimiz onun El'ine do!duk” olurdu. AYDAN ÇEL"K $
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“Bir Acayip”teki biyografisini yazan Turgut Çevi-
ker: “…O, karikatürü yeraltının ölümcül dehlizlerine 
soktu. Çileli maden i!çileriyle çizgili, güzel bir do"-
luk kurdu (…) Selçuk Demirel, çizgiyi bir mücadele 
aracı olarak kullanabilmi! bir çizgi eridir…” diyerek 
bu tezi do#rular. ($ronik bir örnek olaca#ının farkın-
dayım ama, Necmettin Erbakan’ın: “#nanç öyle güçlü 
bir !eydir ki; tekeden süt çıkartırsınız” sözünü anma-
dan geçemeyece#im.)

Paris öncesi
Bir Acayip albümünün basıldı#ı Mart 198%’de, 

Selçuk artık iki yıllık Parislidir. Buna kar!ın kitap-
taki çizimler ço#unlukla Paris öncesinde, Türkiye’de 
yaptı#ı çalı!malardır. Onun çalı!malarını hem tema-
tik hem de pla"ik açıdan “Paris öncesi” ve “Paris son-
rası” diye ikiye ayırabiliriz. Ancak ona geçmeden önce 
önemli bir ayrıntıyı payla!alım. Zaten o ayrıntının 
finali de Paris macerasının ba!langıcını olu!turuyor.

Selçuk imzası yalnızca çizmeye heves etmi! 
çocuklar için de#il, çocuk olan herkes için özel bir 
anlam ifade eder. Okul kitaplarındaki bo#ucu resim-
lerin yanında, onun yaptıkları uzun süren bir tennef-
füs gibiydi. (Burada Mehmet Sönmez’in “Küçük Kara 
Balık” çizimlerini, Haslet Soyöz’ün “Küçümen”ini, 
yine Mı"ık ve Tan Oral’ın çocuklar için yaptı#ı 
çizimleri anmak i"erim.)

Bugüne kadar ba!ka bir örne#ini bilmedi#imiz, 
Bir Milyon Çocuk Kitabı projesinde Selçuk imzası 
önemli bir yer tutar. 1979 Dünya Çocuk yılında 
Ankara Belediyesi ba!kanı Ali Dinçer’in de"e#iyle 
hayata geçirilen projede okullarda gazete toplan-
ması, bunun kar!ılı#ında da çocuklara 11 kitap da#ı-
tılması öngörülmü!tü. (12 Eylül 198% öncesi ya!anan 
her !eyi, kriminalize edenlere bu kitapları gö"er-
mek gereklidir.) Ba!arıyla gerçekle!tilen ve bugün ya!ı 
yeten herkesin tebessümle andı#ı o çalı!ma, 98 yılında 
Boyut Yayınları’nca yeniden yayımlandı. (Aslına sadık 
olması için tıpkı-basım olarak yayımlanan seti büyük 
bir heyecanla satın almı!tım. Halen kitaplı#ımın en 
nadide parçalarından biridir.) Yayıncı Bülent Özükan 
yeni edisyona yazdı#ı önsözde: “…Bu kitapların gra-
fi$i ve çizimleri üzerine Selçuk’la sabahlara kadar 
çalı!tık. Selçuk bu özverili çalı!maları kar!ılı$ında 
sadece Paris’e tek yön gidi! uçak bileti aldı. Hâlâ dön-
medi…” diyor. r

Histoires de mots / Sözcüklerin tarihi (Edition Payot), 1992.
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Paris sonrası
Bu önemli detayı da aktardıktan sonra artık 

“Paris öncesi ve sonrası” yıllara dönebiliriz. Söylemi!-
tik, Bir Acayip albümünde yer alan çizimler, daha çok 
Türkiye’de yapılmı! çizimlerdir. O yıllar, Selçuk’un 
deyim yerindeyse siyah-beyaz yıllarıdır. Çini mürek-
kebi ile oya gibi i!lenmi! çizimlerdir bunlar. 1978’den 
sonra ba!layan Paris yıllarında ise, renk unsurunun 
daha yo#un kullanıldı#ını görürüz. Bu sırada renge 
e!lik eden ba!ka bir e"etik !ekillenmeye ba!lamı!-
tır. Buradaki dönü!üm yalnızca teknik bir anlam 
ta!ımaz. Tematik bir dönü!ümden de bahsetmek 
mümkündür.

(Zira 21 Ocak 2%%7’de Milliyet gazetesinin Pazar 
ekinde yapılan söyle!ide, kendisi de bunu do#ru-
lar. Söyle!iyi yapan Sabetay Varol’un: “Fransa’ya 
gelince medyayla ili!kiyi nasıl kurdunuz?” sorusuna 
Selçuk !öyle bir yanıt verir: “Do$rusunu i"erseniz, 
Türkiye’den gelirken getirdi$im dosyayla burada bir 
!ey yapılacak gibi de$ildi. Daha militan daha solcu 
desenler yapıyordum o zaman. 7%’li yıllarda, sendika 
dergileri, oda dergileri filan…”)

Bir Acayip’in önsözünde Hıfzı Topuz, Selçuk’un 
çizgilerini sevimli buldu#unu, bu açıdan var olan top-
lumcu karikatür gelene#inin dı!ında kaldı#ını belirtir. 

“...Nedense toplumcu karikatürcüler biraz sert karika-
tür çizerler. Toplumun kötü yanlarını, çeli!kilerini vur-
gularlar. Ço$u kez dayak yemi! gibi olursunuz…” diye-
rek bu ayrımın altını çizer.

Bir Acayip özelinde baktı#ımızda Topuz’un söy-
ledikleri bir yere kadar do#ru görünüyor. Yukarıda 
da söyledik. Özelikle çocuklara dönük çizgilerde bu 
sevimlilik tartı!ılmaz. Ama yetmi!lerin ikinci yarı-
sında sanatını icra eden bir çizerin sert olmamasını 
beklemek biraz lüks kaçmaz mı? Herkesin ki!isel tari-
hinde ba!ka anlamlar yükledi#i yetmi!li yıllar ço#un-
lukla alacakaranlık dönemler olarak nitelenir.

Bütün bunlara ra#men umut yıllarıdır da Yetmi!-
ler. Tebessüm, insan yüzünün haritasından henüz 
silinmemi!tir. Ignacio Ramonet’nin söylediklerini 
de bu minvalde okumak mümkündür. Le Monde Dip-
lomatique yayın yönetmeni Ramonet: “…Grev yapan 
bir i!çi; gö$sünde ‘grev’ yazısı yazıyor ve etrafı tepe-
den tırna$a silahlı asker ve tanklarla çevrili. Genel-
likle böylesine umutsuz bir durum insanı kaygılandı-
rır. Hayır, etrafı küçük Liliputlarla sarılı bir Güliver  

gibi kar!ıtlarını ezen, ortalı$a hakim dev bir i!çiyi gös-
teren Selçuk’un bu çiziminde de$il…” diye durumu 
edebi bir örnek ile özetler.

Selçuk’un çizgi serüvenini ba!ından sona kadar 
bilen Ramonet, bizim Paris öncesi ve Paris son-
rası diye tasnif etti#imiz ayrıma da dikkat çeker ve: 

“...Türkiye’de askeri darbeye kar!ı çıktı$ı ilk afi!lerin-
den, bir tür modernli$in sonsuz labirentlerini gös-
terdi$i en yeni yapıtlarına kadar Selçuk, bir çizgi 
Kafka’sıymı!çasına, ö$ütme makinelerine kapılmı! 
bireyle dayanı!masını anlatmakta…” diye devam 
eder.

Aynı Ramonet, !iddet ve !iirin Selçuk’un çizgile-
rinde nasıl uyumlu ve sakin bir biçimde bir araya gel-
di#ini anlatır ve bunu onun hünerinin kayna#ı olarak 
de#erlendirir.

Selçuk’un Paris yılları hem dünya hem de Tür-
kiye için yeni bir dönemin ba!langıcına denk gelir. 
Kısa bir süre sonra Türkiye’de 12 Eylül darbesi yapı-
lır, Dünya’da ise bir süredir Neo-Liberalizm’in $sra-
fili Borusu ötmeye ba!lamı!tır. Olu!an bu yeni tablo, 
bamba!ka renkler, lekeler, fırça darbeleri ve &atula 
izleri ta!ımaktadır.

Bu yıllarda Selçuk, bir yandan politik ‘cizgisini’ 
sürdürürken, di#er yandan daha “sofi"ikte”, daha 
derin insanlık meselelerine dalmı!tır. Parçalara ayrıl-
mı! ve her biri bir anlatım unsuru haline getirilmi! 
organlar: Eller, gözler, gözde#mi!eller, kafadaneller, 
kulaklar, ba!ıbo!lar, akrepler, yelkovanlar, kadranı 
bo!almı! saatler, bo!luktaki insanlar bu meselelerin 
izdü!ümlerdir.

Bir an için yaptıklarını, gerçekü"ücülerle, öze-
likle de Magritte’le birlikte anmak mümkün olsa da; 
hamurundaki Do#ulu ya da Akdenizli maya, Selçuk’u 
ayrı/özgün bir yerde tutar.

Her yıla bir albüm
Dedik ya, Selçuk çok çalı!kan bir çizer. Artık nere-

deyse her yıl bir albümü yayımlanıyor. Hatta bu kural 
geçen yıl bozuldu ve pe!pe!e iki albümü yayımlandı. 
Önce 2%%6 Kasımında Yapı Kredi Yayınları’nın bas-
tı#ı “Manuel” geldi, Daha sonra da aralıktan içeriye 
yine Metis’in ba"ı#ı “Ba!ka Kediler” girdi.

Her yeni Selçuk albümü bende büyük heyecan 
yaratır. Yazar Murat Uyurkulak’ın !hsan Oktay 
Anar için söylediklerine benzer bir heyecandır bu. r 

Selçuk Demirel’in Yapı Kredi 
Yayınlarından çıkan son kitabı 
Kaleydoskop , yani çiçek dürbünü 
adını ta!ıyor.  Kitabın önsözünü 
yazan Ferit Edgü: “Selçuk’un 
çizdiklerinin sözcükler gereksinimi 
yok. Onun çizgileri; olayları, 
dü!ünceleri, duyguları, hatta 
kavramları görünür kılıyor (...) 
Günlük ya!amın bize sundu$u 
görüntüleri, ço$u kez tersine çevirip 
resmediyor. Bu nedenle gözümüzden 
çok aklımıza sesleniyor” diyor.

Hayatta En Hakiki Mür!it Çizgidir
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Milliyet Kitap için, 2002. ˝Manuel˝ adlı kitaptan bir çalı!ma.
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"Modern Sanat˝ adlı çalı!ması

Hayatta En Hakiki Mür!it Çizgidir
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Kitap-lık dergisi kapa#ı için, 1999.
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Uyurkulak: “…eskaza yeni bir kitap yazmı!sa taban-
larım kıçıma vura vura ko!ar alırım; küçük bir çocuk-
ken pazar ö$lenleri siyah-beyaz teretede çıkan kovboy 
filmlerinin kar!ısına oturdu$um heyecanla otururum 
ba!ına” diyerek hissime tercüman olur.

Aynı çocuksu heyecanı ya!ayan ben, kendimi 
Uyurkulak’tan daha !anslı sayarım. Çünkü ona sunu-
lan !ey bir kitaptan ibarettir. Oysa Selçuk’un ürünle-
rini, kitap dı!ında mecralarda da görmek mümkündür. 
Sergiler mesela; i!lerinin orijinallerini görmek gibi 
bir !ans sunarlar bize. (Gerçi, Anar’ın bir eseri tiyat-
roya uyarlanmı!, ama zannımca hikâyenin ruhunu 
yakalayamamı!tır.)

Aklımda en çok kalan sergi 1995’te Milli Reasü-
rans Sanat Galerisi'nde açılmı! olandır. Ü"adın bir 
çok i!ini izleyiciye sunan bu kapsamlı sergiye gider-
ken yanıma bir kaç arkada!ımı kattım. Amacım 
onları da Selçuk’un dünyasına sokmaktı. Her biri 
birer tablo olan çalı!maları izlerken, bir arkada!ım 

yeryüzündeki en anlamsız 1% sorusundan biri olan o 
cümleyi kurdu: “Ne anlatıyor bu?” (Rivayettir ki aynı 
soru Gu"av Mahler’e de sorulmu!tur. Ü"at son bes-
tesi ü"ünde çalı!ırken onu dinleyen bir do"u: “Ü"a-
dım çok güzel. Peki burada ne anlatmak i"ediniz” diye 
sormu!. Mahler yeniden piyanonun ba!ına oturmu! 
ve parçayı ba!tan sona bir daha çalmı!. “i!te bunu” 
diye yanıtlamı!.)

Kediler
Lafı toparlayalım. Ve “Ba!ka Kediler”den ba!laya-

lım. Kediler, çizerler için hayatın merkezinde duran 
!ahsiyetlerdir. Hani “$nsanın kedisi olmaz, kedi-
nin insanı olur” diye bir söz vardır ya; bunu “çizerin 
kedisi olmaz, kedinin çizeri olur” diye dönü!türmek 
mümkündür.

Dünyadaki en eski ve önemli karikatür yarı!mala-
rından biri olan Gabrovo’nun maskotu, kuyru#u kesik 
bir kedidir mesela. (Tevatüre göre Gabrovolular r 

Selçuk Demirel, 1999.

Hayatta En Hakiki Mür!it Çizgidir
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Le Monde için bir çalı!ma.
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o kadar cimriymi! ki, kı!ın kedi kapıdan içeri girerken 
süre uzayıp oda so#umasın diye kedilerin kuyrukla-
rını keserlermi!.)

Ba!ka Kediler, Selçuk’un tek kedi kitabı de#il-
dir. Tamamı kedilerden olu!masa da 1983’de Metis 
Yayınlarınca basılan Kedili Geçmi! Zaman bu kitap-
ların ilkidir. Dört yıl sonra gelen Pürtela! ise küçük 
bir kartpo"al albümdür. Adının Pürtela! olması, 
Cihangir’de aynı adı ta!ıyan güzel sokakla, o sokakta 
ya!ayan rengarenk kedilerin ruh halleri arasındaki 
uyumla ilgilidir. 

Yapı Kredi Yayınları’nın 1999’da bastı#ı 
Kâ$ıttan Kediler’i 1991-98 arasında ömür süren 
kedisi Kalamiti’ye ithaf etmi!tir. Söz konusu kitapta 
Selçuk’un desenlerine birçok !airin, yazarın kediyle 
ilgili yazdı#ı metinler e!lik eder.

Aralık 2%%6’da huzurlarımıza gelen Ba!ka 
Kediler’i Selçuk, kitap basılmadan birkaç ay önce kay-
betti#i sevgili annesi Hatice Demirel’e ithaf eder.

Ba!ka Kediler yalnızca sevimli ebatlarıyla de#il, 
ortaya çıkma hikâyesi ile de ilginçtir. Selçuk, bu kitap-
taki resimleri $talya’ya yaptı#ı bir haftalık yolculuk 
sırasında 5x5 cm büyüklü#ünde bir deftere 4x6 cm. 
büyüklü#ündeki bir suluboya takımı kullanarak yap-
tı#ını anlatıyor. Her anlamda bir leke kitabı olan Ba!ka 
Kediler, söz konusu resimlerin yüzde yüz büyütülme-
siyle elde edilmi!. Jacques Sternberg’in: “Ba!langıçta, 
Tanrı kediyi yarattı. Ve, elbette, bunun iyi oldu$unu 
gördü. #yiydi de kedi tembeldi. Hiçbir !ey yapmak i"e-
miyordu. Bu yüzden de daha sonra, birkaç bin yıl sonra, 
Tanrı insanı yarattı. Sırf kediye hizmet etsin, sonsuza 
kadar kölesi olsun diye…” devam eden metni, kitabın 
mırıl mırıl havasını iyice yuma!atıyor.

Ellerle bir yolculuk
Manuel adını ta!ıyan ikinci kitap ise bir kelime 

oyununa dayanıyor. Malum, manuel $ngilizce “el 
kitabı” demek. Manuel’de de çe!itli kılıklara girmi! 
eller görüyoruz. 

Kitap yalnızca el üzerinden kurgulanmı! çizgi-
lerden ibaret de#il. El sözcü#ünden türemi! el kapısı, 
elinin körü, elinin hamuru, eli silah tutmak, elo#lu, 
elalem, ele gelmek, elense, eli kula#ında vb. gibi söz-
cüklerden müte!ekkil bir sayfa mevcut.

Cevat Çapan yazdı#ı önsözde Manuel’in bir “el 
kitabı” de#il, bir “eller kitabı” oldu#unu söylüyor. 

Biliyoruz ki, el, resim tarihinin en gözde unsurla-
rından biridir. Özellikle Rönesans; Tanrı’ya yakaran 
insanların elleriyle doludur. Manuel’de bunlara yapıl-
mı! göndermeler var. (Michelangelo’ya ait Tanrı ve 
Adem’in elleri burada artık pansumanlıdır.) Selçuk’un 
elleri ise yer yer, el olmaktan uzakla!ır, giderek bam-
ba!ka bir !eye dönü!ebilir: Kafa olur, a#aç olur, gövde 
olur, elektronik devre olur, giderek her bir !ey olabi-
lece#ini gö"ermi! olur.

Kendi eli de Selçuk için bir nesne oldu#u 
kadar öznedir de. Enis Batur, birlikte kotardıkları 

“Defter”de: “…Selçuk Demirel’den çok eli yapıyor bu 
i!leri, tabii kendi eli söz konusu, tabii kendi gövde-
sinin, zihninin komutlarla yönlendirdi$i bir uzan-
tısı eli, ama ayrım getiriyorum ısrarla: Bunlar, el’in 
i!leri” diyor.

Sternberg ise insan eli ile kedi arasında !öyle bir 
ba#ıntı kurar: “…Tanrı kediye kayıtsızlık ve sezgi ver-
mi!ti; insana da kuruntuyu, eliyle i! yapma yetene-
$ini ve çalı!ma tutkusunu verdi. #nsan doyasıya kap-
tırdı buna kendini…”

(U"anın bu yazıda kullanılan foto#rafı da sözünü 
etti#imiz bu iki kitap arasında yani el ile kedi arasında 
kurulmu! bir görsel köprü gibidir.)

Sonuç
Bu yazı do#al olarak bir Selcuk Demirel retros-

pektifi degil. Ama böyle bir çalı!maya ne kadar ihti-
yaç oldu#unun da kanıtı.

Yazıya ba!larken, !ahsi bir yerden yola çıkaca#ımı 
söylemi!tim. Yeni ba!tan okuyunca gördüm ki, iler-
leyen satırlarda yoldan çıkmı!, ba!ka yollara sapmı!, 
teoriler kurmu!um, tekrar yıkmı!ım, de"ursuz ba#a 
girmi!im, büyük laflar etmi!im vs. vs.

Durumu kurtarmak için sonucu, ba!ladı#ım nok-
taya geri ta!ımalıyım.

Nedir o?
Çizmeye gönül vermi! bir ku!ak için Selçuk ayrı 

bir yere sahiptir. Do"oyevski’nin kendisi ve di#er 
Rus romancıları için söyledi#i: “Hepimiz Gogol’un 
Palto’sundan çıktık” sözü, Selçuk için tercüme edil-
seydi “Hepimiz onun El'ine do$duk” olurdu.

Ondan ve di#er u"alardan ö#rendi#imiz çok 
önemli bir !ey var: HAYATTA EN HAK!K! MÜR#!T 
Ç!ZG!D!R… @
Aydan Çelik, çizer (aydan.celik@gmail.com)

˝Manuel˝ adlı kitaptan çalı!malar.

Hayatta En Hakiki Mür!it Çizgidir
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˝Ba!ka Kediler˝ adlı kitaptan sayfalar.
Kitapta kullanılan defterin ölçüsünü anlamak için
Selçuk Demirel$in parmak izlerine bakmak yeterli.

Amerikan Sineması, 1997.
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