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Türkiye'miz bunca yangın yeri iken, üstüne üstlük bu gün (09.08.2015) bir de, 

Fikret Otyam nam seçkin vatan evladını yitirdik. 1926 doğumlu idi, 89 yıl dolu dolu yaşamıştı acıları 

ve sevinçleri ile, coşkularıyla.. 

Bizi en çok etkileyen sanat yapıtları içinde, Anadolu kadınlarının yüzlerini resmettikleri 

tablolar başta geliyor.. Ne denli iridir O caaanım Anadolu kadınlarının gözleri.. Yüzlerinin üst yarısı 

neredeyse gözleridir.. Göz göz olmuştur Anadolu kadını da bize neler neler demektedir!?.. 

 
 

 

 

Gözlerime, gözlerimin içine, gözlerimin 

derinliklerine bakın.. Anlarsınız derdimi, 

meramımı.. diye  haykırmaktadır o bakışları 

ile adeta..
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Otyam ustanın görsel sanat yapıtları düşsel kurgular, fantastik imgelemler (imaginations)  

soyut çıkarımlar temelli (kökenli) değildir. 

Ya nedir? Esinini (ilhamını) doğrudan yaşamdan alarak beslenmiş ve tuvallere Otyam'ın 

"parmaklarından" (fırçadan değil!) resmedilmişlerdir. Anadolu'yu, özellikle Doğu'yu dağ taş gezmiş, 

benzersiz kareler çekmiş ve doğrudan o yaşantı ortamlarında deyim yerinde ise "sür-şarj" 

olmuştur. 

                      

Gördükleridir, görsel algısıdır o iri mi iri kara gözler Anadolu kadınlarının leçeklerinin, 

yemenilerinin, tüllerinin, başörtülerinin (ama asla günümüzdeki gibi siyasete alet edilen İslamın 

türbanı gibi değil!) gerisinde.. Anadolu kadınları, Nazım Hikmet'in deyimi ile "Bizim Kadınlarımız", 

Otyam usta ile göz göze gelmiş ve iletilerini Usta'nın yüreğinin derinliklerine sözsüz olarak  

(non-verbal) deyim yerinde ise tam anlamıyla ekmişlerdir. 

Tohumlamışlardır Utyam Usta'yı bilgece, o acılı mı acılı iletileriyle.. 

"Doğurmak" kalmıştır Fikret Otyam ustaya, sancılı sanatsal doğumlar.. 

(Resmi web sitesine bakılmalıdır : http://www.fikretotyam.com) 

Konuş(a)mamış ama daha derinlerden özdeşim (empati, diğerkamlık) kurarak Otyam Usta ile 

"hemhal" olmuşlardır Anadolu kadınları o gizemli gözleri ve bakışlarıyla. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın 

Küreselleşme şiirinde benzersiz ustalıkla kullandığı biçimde "birbirni yaşamak" tır bu! 

Batı kökenli Empati'nin en yetenekli tanımı bir ozanımızdan : "Birbirini yaşamak".. 

Kolay mıdır bunca içkin içkin sanat ürünü ortaya koymak?! 

Hangi gönül pınarı dayanır bu varsıl mı varsıl aktarımlara? 

Kurur da gider birkaç üründen sonra.. 

Onların her biri birer ciğer paresidir derinlerden sökülüp, kopup da gelen.. 

Otyam Usta'yı halkı, Anadolu insanı ve O'nun kültürü, acılı yaşam biçimi bilemiş ve yontmuştur.  

O ekinin (kültürün) ayrılmaz bir parçası olarak da Otyam Usta içinde, yüreğinde, beyninde çok 

güçlü bir eştitreşim (rezonans) üretebilmiş, onu damıtarak algılayabilmiş ve doyumsuz yapıtlarına 

yansıtabilmiştir. 

http://www.fikretotyam.com/
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Bu, Otyam'ın ardına dek açılmış olan "Gönül gözü" nün objektifidir, tuvalidir, daktiolosudur.. 

 

Fikret Otyam bir Cumhuriyet aydını ve sanatçısıdır. 

Fikrat Otyam, Atatürk Türkiye'sinin AYDINLANMA DEVRİMİ'nin ürünüdür. 

Otyam, Toplumcu (Sosyalist) bir sanatçıdır. Atatürk’ün deyimiyle “alnında ışığı ilk görenler” dendir. 

Sanatını topluma adamış; onun sorunlarını, güzelliklerini, öykünmelerini, çözümlerini, iletilerini 

taşımıştır bize yorulmadan. Bu iletiler, kültürel kodlar her zaman çok açık olmayabilir.  

O kodları çözmek yaman iştir, Devrimci sanatçının her şeye karşın yılgınlaşmaya, hele hele 

yabancılaşmaya hiç mi hiç hakkının olmadığı nice alınterleriyle bıkıp usanmadan sulanmak gerekir. 

Fikret Otyam Usta ve can yoldaşı, sanatçı dostu - eşi Filiz Otyam işte böyle üretken, onurlu, 

devrimci - toplumcu sanatçıya yaraşan, Atatürk Devrimlerine karşı tarihsel sorumluluklarını 

sonuna dek yerine getiren saygın bir yaşam sürdüler. Filiz hanıma nice üretken yıllar dileriz.. 

Selam olsun Fikret Otyam'a; Fazıl Hüsnü'ye de, Behçet Kemal'e de, Mehmet Akif'e, 

arkadaşın Orhan Kemal'e, çok acılı ezgilerin benzersiz terennümcüsü Selda Bağcan'a da.. 

Selam olsun Anadolu Erenlerine.. Pir Hacıbektaş'a, Saltık Sultan'a, Yunus Emre'ye, 

Karacaoğlan'a, Pir Sultan'a, Aşık Veysel'e... 

Selam olsun Mustafa Kemal Paşa'nın canlandırdığı - harladığı, Osmanlı kara şalını kaldırarak  

yol verdiği kadim Anadolu kültürüne ve Anadolu Rönesansı'na..  

-ki Osmanlı yüzlerce yıl Aydınlanmaya engel oldu, geciktirdi-..  

Bu topraklar, bu halk; dinci - mezhepçi - faşist - kanlı - totaliter başkancı rejim dayatan  

tarih artıklarını kesinkes tasfiye ederek Uygarlıklar Beşiği Anadolu (Ahmed Arif!) mirasını  

geleceğe taşıyacaktır. Anadolu, Dünya uygarlık ve kültür birikimine değerli katkılar sunacaktır. 

Fikret Otyam Usta; sen rahat uyu, bu aynen böyledir ve sen bu kadim gerçeği yüreğinde – 

beyninde besleyip harmanlayarak yaşadın..  

Dönüştürdün ve sundun.. Üstüne düşeni fazlasıyla yaptın.  

 

Biz sana çook borçluyuz ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz.  

Emin ol gereğini yapacağız, başaracağız! 

Sevgi ve saygı ile. 

9 Ağustos 2015, Ankara 


