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NE DÜŞÜNÜYORSAN, O’ SUN

Gerçekten ne 
düşündüğümüz ya 
da ne hayal ettiğimiz 
hayatımızın akışı için çok 

önemlidir. Çünkü gerçekleşebilir. 
Eğer ciddi anlamda hayal ettiğimiz 
şeye inanıyorsak gerçekleşmesi 
kesindir. Çünkü o uğurda çaba 
harcarsınız, beyniniz bütün 
enerjisini sizin hedeflerinize 
ulaşmanız için seferber eder.
Psikolojide “algıda seçicilik” 
denilen şey devreye girer ve siz 
hayalinize ulaşmanızı sağlayacak 
her türlü fırsatı fark etmeye 
başlarsınız. İnanç kalıplarınız 
yeniden oluşturulur, hayal ettiğiniz 
her şey daha önce imkansızmış 
gibi gelirken bir anda olabilir 
olduğunu düşünmeye başlarsınız, 
ya da nasıl gerçek olabileceği 
konusunda kafa yormaya 
başlarsınız. Sonra bir bakmışsınız 
ki olmuş, daha doğrusu pek çok 
insanınki olmuştur.
Bir hedefe inanarak ilerlemek, 
o hedefi daha önceden hayal 
etmek, planlamak, düzenlemek 
ile olur. Hayaller, hayatları yönetir 
ve yönlendirir. İnsanın hayali 
ile azmi bir araya geldiğinde 
gerçekler ortaya çıkar ve başarı 

gelir.  İnsan bu dünyada ancak 
hayal ettiği müddetçe yaşayabilir. 
Hayal kurmak ve kurulan hayalin 
peşinden gitmek insana bir amaç 
ve bu amaç uğrunda çalışma azmi 
verir. İnsan büyük düşünürse 
büyük kazanır. Büyük düşünme de 
büyük hayaller kurmaktan geçer. 
Her ne olursa olsun insan hayal 
kurmaktan vazgeçmemelidir. 
 “Eğer hayal edebildiğin bir şeyse, 
yapabilirsin de..” bu söz Walt 
Disney’e ait, neler yapabildiğini ise 
hepimiz biliyoruz. 
Eğer diyorsanız ki “nerede bende 
o şans?” , haklısınız. Asla öyle bir 
şansınız olmaz. Aksiliklerin peşinizi 
bırakmadığını düşünüyorsanız, 
gerçekten de bütün aksilikler 
gelir sizi bulur. Çünkü çekersiniz, 
düşünceleriniz ve hayalleriniz 
yoluyla çekersiniz. 
Hayallerle özgürleşmek için 
engelleri küçümseyin. Hayal gücü 
özgürdür, hayal gücü özgürleştirir 
ve gelecek, hayallerinin 
gölgesinden ayrılmayanların 
olacaktır.
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MEHMET GÜRELİ’YLE SANAT ÜZERİNE…

E.GÖRKEMLİ: Resim, müzik, edebiyat, 
sinema farklı disiplinleri bir araya 
getiriyorsunuz. Aynı zamanda hepsini 
iç içe görüyoruz. Nasıl oluyor bu?

M. GÜRELİ:  Çalışarak oluyor. İşin özeti 
bu aslında. Hepsiyle ilgileniyorum. 
Hepsinin dünyadaki önemli kişilerini 
bulmaya çalışıyorum. Sonra da onlarla 
ilgili bir şeyler yapacağını hissettiğin 
zaman, 
başlayacağın 
zaman 
oturuyorsun 
çalışıyorsun. 
Çalışmak 
deyince basit 
bir şey değil 
sabahtan 
akşama kadar 
ders çalışır gibi 
çalışmaktan 
bahsediyorum. 
Disiplin olarak, 
zamanlama 
olarak ciddi ciddi 
uğraşıyorsun. 
Bir şey 
ortaya çıkıyor 
beğenmiyorsun 
tekrar ortaya 
koyuyorsun 
tekrar 

beğenmiyorsun, ta ki beğenene kadar. 

G.ABALI: ‘Alope’nin Gözünden’ 
isimli ilk resim serginizi nasıl açtınız. 
Çizimlerinizi sergiye taşımak fikri nasıl 
oluştu?

M. GÜRELİ:  Çizdikçe resim 
üretiyorsun, Ürettikçe resim 
biriktiriyorsun. Sonra biri resimlerini 
görüp sergilemek istiyor. Resim 
sergilerine uygun görüyorlar. Küratör 
dediğimiz sergi kuran kişiler vardır. 
Amelia Edgü benim ortaya çıkmamda 
çok büyük faydası olan biri. Onunla 
çalıştığım için çok mutluyum. 

E.GÖRKEMLİ: Karikatür kökenlisiniz. 
Hâlâ çiziyor musunuz? 

M. GÜRELİ:  Sadece karikatür olarak 
çizmiyorum aslında ama resimlerin 
içine karikatürümsü şeyler koyuyorum. 
Çok seviyorum karikatürü. Yağlı boya 
ve suluboya çiziyorum şu ara. 

G.ABALI: Gününüzü nasıl 
geçiriyorsunuz? Mesela kimi dinleyerek 
başlarsınız güne ?

M. GÜRELİ:  Güne genellikle klasik 

müzik dinleyerek başlıyorum. Bach, 
Albinoni dinlemeyi seviyorum. 
Sokağa çıkmadan klasik müzik 
dinleyerek çıkıyorum ki dışarıdan 
gelecek kötü seslere karşı kendimi 
zırhlandırıyorum. Kafamda hep klasik 
müzik ezgileri olduğunda diğer sesleri 
siper ediyorum. 

E.GÖRKEMLİ: Son albümünüzle 
hepimiz, İtalya Bologna’ya gittik. 
Dinlerken kendimizi Zamboni 
Sokağı’nda hayal ettik. Bu ismin 
hikâyesini anlatır mısınız bize?

M. GÜRELİ:  Cihangir’de Mary diye bir 
kız vardı, tüm mahalle ona aşıktı ve 
ben de onlardan biriydim. Sonra o kız 
kayboldu ve kızın hikayesini biz böyle 
bir hikaye içinde bulduk. Ben Mary’e 

orda rastladım ama şimdi böyle bir 
şey oldu mu olmadı emin değilim. 
Yıllar sonra karşımıza çıktı. Zamboni 
Sokağı da Bologna da güzel bir sokak. 
Bu olayı Görkem Yeltan’a anlattım, o 
sözlerini yazdı ben müziğini yaptım. 
Albüme de adını verdik. Bir aşk 
hikayesi aslında bu. Kaybolmuş bir 
şeyin yeniden olabilecekmiş gibi 
düşünülmesi diyebiliriz. 

G.ABALI: 
Sinema 
tarihçisisiniz. 
Sinemanın 
tarihine nasıl 
bu kadar 
hakimsiniz. ?

 M. GÜRELİ:  
Sinema tarihi 
şöyle bir şey 
aslında; film 
izlemek ve kitap 
okumak. Hem 
film izliyorsunuz 
hem sinema 
üzerine her 
şeyi takip 
ediyorsunuz. 
Orda öğrendiğin 
bilgilere 
mesela; 
bir filme 
rastlamışsan 

bir kitapta, o filmi öğrenmek için 
yolculuğa çıkıyorsun, gidiyorsun o filmi 
bulmaya çalışıyorsun, ondan sonra o 
film üzerine düşünmeye başlıyorsun. 
Uzun bir yolculuk bu. Yirmi bin otuz 
bin filmden bahsediyoruz. Bütün 
bu filmler arasındaki ilişkiler çok zor 
şeyler aslında. Çalışmak lazım, yıllara 
dağılıyor bu ilgi tabi bir anda olabilecek 
bir şey değil. 

E.GÖRKEMLİ: Dayım, hocam, ustam 
dediğiniz çok kıymetli Salah Birsel’in 
sanatınıza etkisi nasıl oldu? 

M. GÜRELİ:  Muazzam bir etkisi oldu. 
Çünkü her şeyi ondan öğrendim. 
On yaşına kadar onunla Cihangir’de 
beraber oturduk. Sonra o Ankara’ya 
taşındı. Onun sinema kitapları vardı, 

Her yönüyle gerçek bir sanat adamı olan Mehmet Güreli bu hafta söyleşi konuğumuz oldu. Güreli ile, sinemadan 
müziğe, kitaplardan resimlere uzanan bir yolculuğa çıktık. ‘Yaratıcılık insana hiç bilmediği alanlar yaratmakla 
olur’ diyen Güreli, gazetecilikle başladığı serüvenini,  müzikle devam ettirdi. Daha sonra Beyoğlu’nun 
simgelerinden  biri  haline  gelen  Robinson Cruisue kitabevini açtı. Kısa filmler çekti. Çocukluğunun ünlü bir 

şair olan dayısı Salah Birsel ile aynı evde geçtiğini söyleyen sanatçı her şeyi ondan öğrendiğini, dayısının tüm hayatını 
derinden etkilediğini anlattı. Röportajımızın satır aralarında kendi çabasıyla Fransızca öğrenmesinden, ilk sinema filmini 
çekmesine, yağlı boya çalışmalarından, yazdığı kitaplara kadar sanat serüveni ile ilgili birçok detay bulacağımız Güreli 
uzun süredir merceğimiz altında olsa da toplum tarafından bir tv dizisinde kullanılan şarkısıyla bugünlerde yeniden 
keşfediliyor. Öğrencilerimize “İçinizdeki yeteneği keşfetmek için kimseye ihtiyacınız yok, her şey sevmekle başlıyor, 
kendinizi dinleyin ne sevdiğinizi bulun” gibi öğütlere konu olan bu söyleşi tüm çocuklarımız gibi biz eğitimciler için de 
ufuk açıcı bir buluşma oldu.



film eleştirileri yapıyordu. Bir sürü 
Fransızca kitap, evin içi kitap doluydu. 
Ben hep onları inceleyerek büyüdüm. 
Sinema tarihine girişim, onun sinema 
dergi ve kitaplarıyla ilgili olmuştur. 
Fransızca 
öğretmeniydi 
ve öğretmeyi 
çok severdi. 
Herşeyi 
sorabilirdim 
ona, sıkıldığını 
hatırlamıyorum 
hiç. 5-6 
yaşlarındayken 
bile ben, 
sorularımı geçiştirmeden uzun uzun 
cevaplar verirdi.  Yıllar sonra ben 
onun editörlüğünü yaptım, kitaplarını 
bastım. İlişkimiz hep, son gününe 
kadar devam etti. Hâlâ da ediyor 
bence. Şimdi yeni bir film yaptım 
onun romanını 
sinemaya 
aktardım. 
’Dört Köşeli 
Üçgen’ diye 
tek bir romanı 
vardı. Onun 
sorumluluğunu 
da taşıdım.

G.ABALI: 
Popülariteden 
uzak 
durduğunuzu 
biliyoruz. 
Popüler eserleri 
takip eder 
misiniz ? Sizin 
için ‘entelektüel’ 
kimdir ?

M. GÜRELİ:  
Entelektüel 
aslında dünyayı 
takip eden 
bir şeyi sıradan bir şekilde, satıhta 
bırakmayan, onun derinine inmeye 
çalışan, dünya olaylarıyla, edebiyatla, 
sanatla ve her şeyle iyi ilgilenen 
insandır. Entelektüel kelimesi de 
entelekyadan geliyor. Beynindeki 
hazine demek aslında bir anlamda. 
Oranın iyi dolmasıyla ilgili. Hepimizde 

var, onu doldurursan entelektüel 
olursun. 

E.GÖRKEMLİ: Kara film (Film Noir) 
türünü sevdiğinizi biliyoruz. Bu tür bir 

çalışmanız 
olacak mı?

M. GÜRELİ:  
Olacak ama 
biraz daha 
sonra. Kara 
filmi çok 
seviyorum 
çünkü 
belli bir 
dönemde, 

bir sürü şeyi içeren çok güzel bir 
tür. İnsanın derinlerindeki karanlık 
taraflarını ortaya çıkarmaya çalışır, 
zihni açar ve estetik olarak da çok 
iyidir. Işık ve renge çok önem verir. 
Daha çok siyah beyaz çalışmalar 

vardır o zamanlar kara filmde ancak 
şimdi renkli de çalışılıyor. 

G.ABALI: ‘ Kimse Bilmez’in bu kadar 
çok dinlenmesinin sırrı nedir ?

M. GÜRELİ:  Dinleyiciler söylesin 
neden bu kadar sevdiklerini. Ama 
bence bazı şeylerin sırrı dile gelmez , 

nasıl bu kadar iyi olduğu anlaşılamaz, 
Don Kişot gibi. 

E.GÖRKEMLİ: Sanat dallarınız 
arasında geçişler nasıl oluyor ?

M. GÜRELİ:  Benim için hepsi bir 
arada , hepsi iç içe geçmiş durumda. 
Ben hiçbirini ayrı ayrı çalışmıyor ve 
değerlendirmiyorum. Mesele bir müzik 
yaparken bazen bir çağrımla resimler 
devam edebiliyorum. Mütemadiyen 
yazıyorum, çiziyorum, okuyorum 
bunların bir sırası ya da kuralı yok 
nasıl gelişirse o eser ortaya çıkıyor. 

G.ABALI: Bu mesleklere nasıl sahip 
oldunuz?

M. GÜRELİ:  Sevmeden hiçbir iş 
yapılamaz. Hayat dediğiniz şeyin anlamı 
budur çocuklar, istediğini, sevdiğini 
yapabilmek. Severek yaparsanız 
daha üretken olursunuz. Ben gelecek 

nesiller için 
üretiyorum. 
Sizin de 
aranızdan 
çıkacak birileri, 
bir şey üretecek 
ki arkamızdan 
gelenler 
de okusun, 
yararlansın. 
Paylaşımcı 
olmak çok 
önemlidir. 
Yaptıklarımızı 
bizi mutlu ettiği 
için yapıyorsak 
paylaşacağız 
ki başkaları da 
mutlu olsun. 

G.ABALI: Sizin 
için en iyi 3 
kitap, en iyi 3 
film hangileri 

olabilir?

M. GÜRELİ:  Kitaplar: Don Kişot , 
Robinson Crusoe, Dönüşüm. Fimler: 
Vertigo, Serseri Aşıklar, Tatantango. 

Öğrencilerimiz: Bize ayırdığınız bu 
zaman için ve söyleşi için çok size çok 
teşekkür ederiz. 


