itü vakfı dergisi

{

İTÜ TV ve Radyosu

İTÜ TV’de sanat Dinçer Erimez’den sorulurdu

Günü 48 saat yaşamak
50’li ve 60’lı yıllarda İTÜ-TV yayınlarının takipçileri için Dinçer Erimez’in yüzü yabancı değil. Konuklarıyla ve izleyicilerle her hafta ekranda sanat sohbetleri koyultan Erimez,
resimleriyle ve Mimar Sinan Üniversitesi’ne yıllar boyu verdiği emekle, sanat çevrelerince
de iyi tanınan bir isim. Sanatçıyla bir müzeyi andıran evinin salonunda görüşme olanağı
bulduk, mazideki hatıralara daldık...

‹TÜ Radyosu ve Televizyonuyla
tan›ﬂman›z Fatih Pasiner vas›tas›yla
m› oldu?
Dinçer Erimez: Evet. O zaman
Güzel Sanatlar Akademisi’nde ö¤renciydim. ‹TÜ Radyosu yay›nlar›nda, çal›nan besteyi aç›klay›c›, bestecinin yaﬂad›¤› dönemi anlatan metinler, yani bir nevi sanat tarihi bilgisini okurdum mikrofonda. O zamanlar radyonun program ﬂefli¤ini
yapan Fatih Pasiner’in kuzeniyim
ben. Piyanist Fatih Pasiner, Sezai
Asal ve Seyfettin Asal adl› iki klasik
bat› müzi¤i sanatç›s›n›n ö¤rencisiydi. Hem Teknik Üniversite Orkestra-
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s›n› hem de Taksim, Eminönü halkevleri orkestralar›n› yönetirdi.
Fatih Pasiner yaﬂça büyü¤ünüz
müydü?
Benden on yaﬂ kadar büyüktür.
Babas› orgeneral Galip Pasiner. Annemin day›s› olan Galip Paﬂa ayn›
zamanda müthiﬂ bir ressamd›r. (salondaki bir tabloyu gösteriyor) ‹ﬂte
bu da otoportresi... Fatih’in önemli
bir yan› da, Türkiye’ye Bat›’dan çok
de¤erli piyano ve keman ustalar›
getiren bir konser bürosu açm›ﬂ olmas›d›r. Bu konser bürosu, Sezai
Asal ve Seyfettin Asal ile birlikte kuruldu, iﬂleri Fatih yürüttü. Saray Sinemas›’n›n büyük konser salonu
haline gelen mekan›nda, onlar›n
davet etti¤i sanatç›lar çok büyük ilgi gördüler... Fatih Pasiner, Mustafa
Santur ve Adnan Ataman hocalar›m›zla müzik konusundaki diyalogundan baﬂlayan bir dostlukla, ‹TÜ
televizyon deneme yay›nlar›na
program ﬂefi olarak dahil oldu. Bu
yay›nlar, 1952’den itibaren ‹stanbul’da fevkalade bir ilgi gördü.
1969’da, yay›nlara son verildi¤i tarihlere yaklaﬂt›¤›m›zda, 200 bin cihaz vard› ‹stanbul’da. Her birini beﬂ
kiﬂi izlese, rakam› siz düﬂünün. ‹stanbul’un nüfusu da bugünkü gibi
20 milyon de¤ildi tabii. Bir de dükkanlar›n vitrinlerine koyduklar› televizyonlara büyük ilgi vard›.
Televizyona ne zaman girdiniz?
1954’ten 1969’a kadar devam ettim. Küçücük bir stüdyoda, çok he-
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Dinçer Erimez (sa¤da) stüdyoda

yecanl›, son derece profesyonelce
çal›ﬂan bir ekip vard›. Fatih koordine ederdi ekibi. Adnan Ataman, teknik bir uzmand›, bir yöneticiydi,
ama sosyal ve sanatsal konulara da
hiç uzak de¤ildi.
‹TÜ TV’deki sanat program›n›z›n
yap›s›n› nas›l tarif edebiliriz?
Program daha çok konuﬂmaya,
görsel objelerin, sanat eserlerinin
takdimine dayal›yd›. Ama ben onu
daha cazip k›lmak için hikayeler, f›kralar da anlat›rd›m. Benim program›m sazl› sözlü bir program de¤ildi.
Ama çok ilgi görürdü. Arkadaﬂlar
bana tak›l›rd›, “senin program›ndan
sonra imza almaya geliyorlar” diye... Mesela Venedik Bienali, Sao
Paolo Bienali gibi etkinliklerden
bahsederdim, Türkiye’den kat›lan
sanatç›lar› takdim ederdim. Sonra,
Türkiye Devlet Resim Heykel sergileri, Türkiye’deki sanat yar›ﬂmalar›... ﬁairlerden de tan›tt›klar›m oldu,
Ümit Yaﬂar gibi... Bir kültür program›yd› asl›nda. Sadece görselli¤i
amaç edinmiﬂ de¤ildi. Bazen resim
veya çamurdan bir vazo yapt›r›rd›k
sanatç›ya. Olay›n nakli siyah-beyaz
olaca¤› için, valör kayb›na u¤ramamas› için renkli düﬂünmeyerek organize ederdim yay›nlar›. Akademideki hocalar›m› takdim ederdim.
Onlar bize güncel ya da büyük sanat olaylar›n› anlat›rlard›.
Konuklar›n›z aras›nda kimler
vard›?
Cemal Tollu, Nurullah Berk,
Sabri Berkel, Zühtü Mürido¤lu, Sabih Gözen, Vedat Ar, yani akademi-

Benim program›m
konuﬂmaya, sanat eserlerinin
takdimine dayal›yd›. Sazl›
sözlü bir program de¤ildi.
Ama çok ilgi görürdü.
Arkadaﬂlar bana tak›l›rd›,
“senin program›ndan sonra
imza almaya
geliyorlar” diye...
den mimar, ressam, heykeltaraﬂ,
grafiker olarak birçok kiﬂi... Baz›lar›n› maalesef yakalayamad›m. Bunlardan biri Çall› ‹brahim. Çok popüler, çok neﬂeli, çok espritüel bir kiﬂi.
Ama ben akademiye ö¤renci olmadan önce ayr›lm›ﬂt›. Onu televizyona ç›karmaya imkan bulamad›m.
O dönemde televizyon pek bilinmedi¤i için, programa ça¤›rd›klar›n›zda bir çekinme veya bir kor kuya ﬂahit oldunuz mu?
Evet olurdu, ama heyecanla da
isterlerdi. Korkup kaçan hiç olmad›,
ama bizzat ben çok heyecanland›¤›m› hat›rl›yorum zaman zaman. ‹nsan sahaneye ç›kt›¤› zaman, mimiklerini, sesinin tonunu, düﬂünüp de
söylemek istedi¤ini ayn› anda belli
bir akord içinde vermeye mecbur
hissetmeli kendini. Bugün çeﬂitli
yerlerde konuﬂmalar yap›yorum, o
günlere nazaran daha baﬂar›l› buluyorum kendimi.
Siz ‹TÜ TV yay›nlar› döneminde
art›k akademisyen miydiniz?
Akademiden mezun olduktan
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sonra birkaç mimar arkadaﬂla birlikte bir dekorasyon bürosu kurmuﬂtuk. Eﬂim (Prof. Dr. Enise Erimez) ve
Fatih de dahil oldu. ‹zmir fuar›nda
büyük pavyonlar yapmaya baﬂlad›k... Askerlik dönüﬂü bir süre eﬂimle ‹talya’da incelemeler yapt›ktan
sonra Pertevniyal Lisesi’ne sanat
tarihi-resim ö¤retmeni oldum.
1963’te bir s›navla akademiye asistan olarak girdim. Eﬂim benden evvel ‹TÜ’de Elektrik Fakültesinde
asistan olmuﬂtu... Eﬂimle enteresan
bir tan›ﬂmam›z var. Ben Güzel Sanatlar Akademisi ö¤rencili¤imde
münazara dal› baﬂkan›yd›m. Bir keresinde Teknik Üniversite’nin Maçka’daki Maden Fakültesi’ne Teknik
Üniversite ekibi ile karﬂ›laﬂmaya
geldik. Tabii biz kazand›k. (gülüyor)
Me¤er eﬂim de o salonda, beni izliyormuﬂ. Sonra 1954’de Abant’ta K›z›lay’›n açt›¤› gençlik kamp›nda tan›ﬂt›k. Ö¤rencili¤imizde baﬂlayan
beraberli¤imiz sürüyor.
Asistan kimli¤inize nazaran televizyoncu, yay›nc› kimli¤iniz daha
ön planda olmal› o dönemde.
Hay›r, ben akademide de çok faaldim. Günü 48 saat yaﬂamaya çal›ﬂ›rd›m. Hâlâ da öyleyim. Emekli olduktan sonra boﬂlu¤a düﬂece¤imi
sanm›ﬂt›m, ama öyle olmad›, çünkü
çok de¤iﬂik alanlarda, hiçbirini de
aksatmamaya gayret ederek çal›ﬂ›yorum. Dan›ﬂmanl›k veriyorum, adliyede görevlerim var. GESAM
(Türkiye Güzel Sanat Sahipleri
Meslek Birli¤i) baﬂkan›y›m. Büyük
bir atölyem var. Resim ve heykel
yap›yorum.
Siz kendi tuallerinizde kimlerden
etkilendi¤inizi düﬂünüyorsunuz?
Sanat çok büyük bir macera. Her
sanatç›, e¤itiminde hocas› baﬂta olmak üzere, ilk insan›n ma¤arada
yapt›¤› bezemelerden esinlenmek
yoluyla, bugüne kadar yaﬂad›¤›m›z
tüm sanat örneklerinden etkilenebilmelidir. Bütün bunlar› doldurmal› içine. Ama hepsini bir elekten geçirip, kendini bulmal›. Kim derse ki,
ben kimseden etkilenmeden kendimi yap›yorum, yanl›ﬂ ifade ediyordur. Her ﬂeyden etkileniyor, M›s›r
sanat›ndan, Yunan sanat›ndan, Bi-
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Lisede, matemati¤e, fizi¤e,
kimyaya karﬂ› hiç merak
duymad›m. Buradan ald›¤›m
baﬂar›s›zl›k notlar› bana bir
heves verdi, “Milli E¤itim
Bakan› olay›m, matematik,
fizik derslerini kald›ray›m”
diye düﬂünmeye baﬂlad›m.

zans’tan, Osmanl›’dan, Selçuklu’dan, ça¤›m›zdan, ‹talyan sanat›ndan, Türk sanat›ndan... Ben sanatç›n›n çok özgür ve özgün olmas›n›
ye¤lerim. Akademide ö¤renci oldu¤um zaman, baz› atölyelerde hocan›n benzeri 20 ö¤renci birden görürdüm... Bu do¤ru bir yol de¤il...
Benim hocam Resim-Heykel Müzesi Müdürü Halil Dikmen’di. Sonra
Cemal Tollu hocan›n ö¤rencisi oldum. Mezuniyetime yak›n, o ‹talya’ya gidince atölyesini Nurullah
Berk hocaya b›rakt›. Nurullah Berk,
televizyonda çal›ﬂmam, kendisiyle
program yapmam nedeniyle, iﬂin
teorik yan›na da merakl› oluﬂumdan mutlu olarak beni kendi atölyesine davet etti. Onun da ö¤rencisi
olmaktan onur duydum. ‹lk asistanl›¤›mda Cemal Tollu hocama verildim. O emekliye ayr›ld›ktan sonra
Ali Çelebi’nin asistan› oldum. O da
emekli olunca, onlar›n derslerini
ben yürütmeye baﬂlad›m, atölye
sahibi oldum. O dönem beﬂ-alt›

atölye vard›. Bir tanesi Bedri Rahmi
Eyübo¤lu atölyesiydi. Bedri Rahmi’yi de televizyona ç›kard›m. ﬁair
ve ressamd›, çok çoﬂkun bir adamd›. Hocal›¤›n›n ötesinde, dostlu¤uyla da bize ö¤rettikleri vard›.
Nas›l bir aileden geliyorsunuz?
Anne-baban›z ne iﬂle meﬂguldu?
Annemi görmedim, beni do¤urduktan dokuz gün sonra vefat etmiﬂ. Çok iyi piyano çalarm›ﬂ... Babam Salih Erimez çok meﬂhur bir
karikatürist. Cumhuriyet, bu ülkede
‹mparatorlu¤un miras› din istismar›n›n halk›n geri kalm›ﬂl›¤›na sebep
olacak ﬂekilde yürütülmesine sonuna kadar karﬂ› ç›kt›. Salih Erimez’in
yapt›¤› resimlerde karikatürize edilmiﬂ bu hiciv vard›r. Benim koleksiyonumda, babam›n eserlerinin büyük çapta orijinallerinden 200’den
fazla say›da var.
Çocuklu¤unuzda ressaml›¤a ilk
ad›mlar›n›z› onun çal›ﬂmalar›n› izleyerek mi att›n›z?
Babamla beraberli¤imiz çok az
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oldu. Kendisini 18 yaﬂ›nda tan›d›m.
Annem beni do¤urduktan sonra vefat edince, babam 40 gün sonra annemin bir arkadaﬂ›yla evlenmiﬂ.
Çok de¤erli bir jandarma komutan›
olan dedem ve onun ikinci eﬂi, babam›n üvey annesi olan Rum han›m büyüttü beni. Ama bana söylemediler annemin vefat etti¤ini, babam›n Salih Erimez oldu¤unu. Ben
o han›m› anne, dedemi de baba diye bildim. Sonra 18 yaﬂ›ndayken
babam geldi, sen benim o¤lumsun
dedi. Daha evvel resimlerini görüyordum, büyük bir sevgim vard›
kendisine. Ama dedemin ve han›m›n›n bana verdikleri sevgi dünyan›n en büyük mutlulu¤unu yaﬂatt›
bana. Onlar›n yaﬂça benden büyük
çocuklar›n›n hiç belli etmeden kardeﬂ olarak beni ba¤›rlar›na basmas›
da öyle. Çok enteresan. Belki de benim ö¤rencilerime karﬂ› çok müﬂfik
davran›ﬂ›m da bu nedenledir. Akademide çok çok yak›n oldum ö¤rencilerimle. Asistanlar›m›n nikah törenlerini evimde yapt›m.
Baban›zdan size geçen genetik
bir yetenek oldu¤unu düﬂünüyor
musunuz?
Evet ama, onu b›rak›n, babam
hariç bütün ailem, ana taraf›m da
baba taraf›m da askerdir. Ama hepsi de sanatla, resimle alakal› insanlar. Ailede hep bunlar› görerek de
yetiﬂtim. Kendimi bildim bileli resim yap›yorum. Tiyatro, sinema gibi ﬂeylerle meﬂgulüm. Yedi-sekiz
yaﬂlar›nda, ailenin tüm çocuklar›n›
bir odaya toplard›m, bir gösteri tertiplerdim: Sehpan›n üzerini, boﬂlu¤u bir ekran gibi olacak ﬂekilde bir
mukavva ile kapat›r, o boﬂlukta her
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gece yapt›¤›m resimleri gösterip
çekmek suretiyle, her gösterdi¤im
resim hakk›nda konuﬂmak suretiyle
bir film oynat›rd›m. Bir nevi bilmeden sinemac›l›k, televizyonculuk
yapard›m yapard›m yani... Bir ara
klasik Bat› müzi¤ine heyecan duymuﬂtum. Hep korolarda, müsamerelerde ﬂark›lar söylerdim. Radyoda
çocuk tiyatrosunda rol ald›m... Iﬂ›k
Lisesi’nde çok mutlu bir ö¤rencilik
hayat›m oldu. Ama sanata karﬂ›
olan yetene¤imin d›ﬂ›nda, fen derslerine çok a¤›rl›k veren bir e¤itim
vard› okulda. Matemati¤e, fizi¤e,
kimyaya karﬂ› hiç merak duymad›m. Buradan ald›¤›m baﬂar›s›zl›k
notlar› bana bir heves verdi, “Milli
E¤itim Bakan› olay›m, matematik fizik dersini kald›ray›m” diye düﬂünmeye baﬂlad›m. (gülüyor) Sonra
da, Milli E¤itim Bakanl›¤› E¤itim Komisyonu Baﬂkanl›¤› yapt›m 1990-92
y›llar›nda. Ondan sonra da bürokratik görevlerim oldu, ama maalesef
kald›rmaya imkan bulamad›m. (gülüyor) E¤itim ayn› zamanda psikolojik bir mesele. ﬁimdi çocuklar›m›z›n yeteneklerine göre ilerlemesi biraz daha imkan dahilinde. Güzel sanatlar liseleri var en az›ndan. Bu liselerin yasas›n› ve programlar›n›
yapmak o dönemde bana nasip oldu.
Eﬂiniz Enise Erimez’le birbirinizi
tamaml›yor gibisiniz...
Eﬂim, benim tersime, fen derslerinde Çaml›ca Lisesi’nin devaml› birincisi olmuﬂ. 15-20 y›l Enise kadar
çal›ﬂkan, prima birisi daha gelmemiﬂ. Lisedeki bu baﬂar›s›ndan sonra Teknik Üniversite’ye girmiﬂ. Sonra çok baﬂar›l› bir profesör oldu. O
da son derece müﬂfik bir hoca. Zaten bir insan müﬂfik de¤ilse hocal›k
yapmamal›. Ben çok güzel hocalarla da çal›ﬂt›m, fakat matematik hocalar›m aksi gibi hep çok sertti. Iﬂ›k
lisesinde bu konuya ilgi duymayan,
yetene¤i olmayan ö¤rencilerine
gaddar davranan bir hocam›z vard›.
Bir sene de s›n›fta kald›m onun yüzünden. Aradan y›llar geçti, Pertevniyal Lisesi’ne hoca oldum. Orada
bu hocam›zla rastlaﬂt›k. Tabii, beni
hat›rlamad›, nereden hat›rlayacak.

Dinçer Erimez’in f›rças›ndan,
Bu Sofra Hepimizin, 1986.

Pertevniyal Lisesi’nden birkaç hoca
hariç, hepsi yaﬂl›yd›lar, yorgundular. Ben ‹talya’dan yeni gelmiﬂim,
genç bir hoca, haval›! Ö¤rencilerle
bir kaynaﬂt›m, bu kadar olur! ‹çlerinde çok yetenekliler ç›kt›... Bu matematik hocam›z, orada da gaddarl›¤›n› estirmiﬂ. Bir sene sonunda,
ö¤retmenler kurulu toplant›s›nda
notlar veriliyor, her hoca ö¤renciye
verdi¤i notu söylüyor, matematik
hocam›za s›ra geldikçe her ö¤renciye “1” veya “0” diye gidiyor. ‹lk
beﬂ-alt› ö¤rencinin notlar› böylece
okundu. Tesadüfen bunlar›n hepsi
benim dersimde en yetenekli çocuklar. Ben dayanamad›m, elimi
kald›rd›m, “hocam müsaade eder
misiniz, bir ﬂey söylemek istiyorum” dedim. “Siz beni hat›rlamad›n›z. Ben Iﬂ›k Lisesi’nde sizin ö¤rencinizdim. Ve matematik dersindeki
bana yaklaﬂ›m›n›zdan ötürü sene
kaybettim. E¤er k›l› k›l›na kurtulmasayd›m, ﬂimdi bu masan›n etraf›nda olmayacakt›m. ﬁu anda sizin 0-1
gibi notlar verdi¤iniz çocuklar›n
içinde mimar olacaklar var, yetenekleri itibariyla ressam, müzisyen,
artist olacaklar var... Bu kadar gaddar olmam›z› üzüntüyle karﬂ›l›yorum. Lütfen bu notlar› de¤iﬂtire-
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lim”. ‹nan›r m›s›n›z, o gün beﬂ-alt›
çocu¤u kurtard›m.
Eﬂinizin sanata karﬂ› ilgisi var
m›d›r?
Edebiyata çok düﬂkün. Çok iyi
bir kütüphanemiz var. Ben bir de
çocuklu¤umdan beri koleksiyona
çok merakl›y›m. Burada gördü¤ünüz tablolar›n, kay›tl› toprak alt›
eserlerin yan›s›ra çocuklu¤umdan
beri oyuncak toplar›m. O¤luma bile
vermedim onlar›. O¤lum da çok yetenekli resim dal›nda. 13-14 yaﬂ›na
kadar harika çocuktu. Ama yanl›ﬂl›kla onu ressaml›¤a sevketseydim,
hata edecekmiﬂim. O annesinin yolunu seçti, daha çok mekanikle ilgilendi. ﬁimdi Turkcell’in yöneticilerinden.
‹sterseniz yine televizyonculuk
y›llar›n›zla bitirelim...
Teknik Üniversite gerek radyosunda, gerek televizyonunda uygulad›¤› programlarla kültürel ve sosyal aç›dan toplumu bilgilendirmeye, neﬂelendirmeye, sevindirmeye
yönelik maddi karﬂ›l›¤› olmayan bir
mutluluk yaﬂatt›. Tebrike ﬂayan bir
iﬂtir. 1969 y›l›nda devlet televizyonu
yay›na baﬂlad›¤› zaman, ‹TÜ televizyonunun kapanmas›na, bizim kadar, hatta bizden çok ‹stanbul halk›
üzülmüﬂtür. Bunu çok kiﬂiden duydum.
‹TÜ TV yay›nlar›n›n b›çak gibi
kesilmesi hangi aç›lardan size ters
geliyor. ‹lerleseydi neler olurdu
acaba?
Rekabet istemediler belki. Bunu
bir tekel olarak elde tutmak istedi
devlet. Teknik Üniversite deneme
yay›n› yap›yordu, ama ciddi boyutlara varm›ﬂt›. Nefis görüntüler al›n›yordu. Herkes bu programlara dahil
olmak için can at›yordu. Üstelik
uzun bir süre Ankara televizyonu
çok monoton programlarla devam
etti. ‹TÜ TV’nin yan›nda çok kuruydu. ﬁimdi bak›yorum da, keﬂke sesimizi ç›kar›p ba¤›rsayd›k, televizyonumuzu kapatt›rmasayd›k diyorum.
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