
Kemal Orta: En başından değil belki ama biraz geriye gide-
rek başlayalım. Neden kaleler ve bu ilgi ne zaman başladı? 

Frigyes Kőnig: Székesfehérvár’daki çocukluk yıllarımda an-
-

ye çıkardık. Bu yürüyüşlerimizde babam ağabeyimle bana tarihi 

evin duvarına neredeyse gömülmüş şekilde duran ancak dışar-
dan bakıldığında da görülebilen eski bir top ünitesi (s. 3). Böyle 

-

şapeli vesaire. Buradaki eski insanların, toplumların nasıl yaşa-
-

lerde nasıl göründüğü ilgimi çekmeye başladı. Özetle, geçmişin 
katmanlarını, yaşamlarını, olaylarını içinde barındıran kaleler 
çocukluğumdan beri sürekli merakımı uyandırarak bir tutkuya 
dönüştü. 

Bu tutku sonrasında sanatsal bir çalışmaya, bir seriye dö-

faliyetlerinizin bir parçası oldu?
-

cukluk oyunlarının hevesli ve meraklı parçası olmuştur. Birşey 
ilginizi çekmeye başladığında merakınızı gidermek için bir yola 

ilginiz bir süre sonra biter. Fakat benim kalelere olan ilgim hiç 

Kale çok karmaşık, kültürel ve tarihî bir olgudur. Tarihî bilin-
cin sembolüdür. Kaleler sadece koruma amacıyla yapılmamış-

ve derlemelerimi düzenlemeye başladım. Birçok kazıya davet 
edildim, rekonstrüksiyon çizimleri hazırladım ve bu çizimlerimi 

-

birçok işte katkısı, yansıması olmuştur, olmaya da devam etmek-
tedir.  

Bu çizimlerin aslında dönüşen, devam eden bir yönü de 
var; şöyle ki, yeni bulgular, belgeler ışığında kale yapılandırma-
larını tekrar ele alıyorsunuz.

Evet, aslında hiç bitmeyen bir döngü gibi, devamlı gelişen, 
durağan olmayan bir durum bu. Bazen eski bir çizimim üzerin-
de oynayarak, bazen de tamamen yeni bir kompozisyon oluş-

rekonstrüksiyon çizim üzerinde değişiklik ve ekleme şeklinde de 
olabiliyor, ya da on sene önceki o çizimin yeni bir yorumu olarak 
ortaya çıkabiliyor. Örneğin, son olarak Zigetvar ve Kanunî Sul-

bilgiler ışığında oluştu. Buradaki arkeolojik kazılar ve tarihi araş-

dönüşüm durumu ortaya çıkabilir. 

Zigetvar’dan bahsetmişken, bu kitapta özel olarak Türk ya-
pıları derlendi. Bunun özel bir sebebi var mı sizin için?

En baştaki sorunuza cevaben doğup büyüdüğüm şehir Sze-
kesfehervar (Türkçesi İstolni Belgrad)’daki bir duvar içine gömül-

-
sı sebebiyle doğrudan Türklerle ilgili. Akabinde şehirdeki diğer 
Türk yapılarını incelemeye başlamam, bunların mimarî özellik-

vesile olan önemli bir dönüm noktası benim için. Dolayısıyla, 
seneler sonra böyle bir derlemeyi hazırlamak oldukça heyecan 
verici. Diğer bir özel durum da bu yılın Zigetvar Savaşı’nın 450. 
yıl dönümü olması. 

-

kuruyorsunuz? 
Savaşlar kendi dönemi içerisinde değerlendirilmesi gereken 

olgulardır, vakalardır. Benim kaleler serisindeki işlerimin amacı 
-
-

meni savaşlar için inşa edilmiş bir savunma sistemi olmanın öte-
sinde çok daha farklı yönleriyle ele alıp izleyiciye sunmak. Dola-
yısıyla böyle bir derlemeyi hayata geçirmedeki önemli amaçları-
mızdan biri ilginç tarihsel geçmişe sahip Türk – Macar ilişkilerine 

kadar savaşlar ve güç mücadeleleri ile dolu olsa da, diğer kısmı 
sıkı kültürel bağları içermektedir. Türkler’in Macaristan’daki var-
lığının ülkeye olumlu etkileri olduğunu hepimiz biliyoruz. Benzer 

-

unutmamak gerekir. Örneğin Ferencz Rákóczi, İmre Thököly ve 
Lajos Kossuth gibi birçok Macar, Osmanlı’ya sığındı. I. Dünya Sa-
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Kale çizimleriniz nasıl ortaya çıkıyor, nasıl bir oluşum süreci 
var arkasında?

-
-

rim oluyor, yerinde gözlemler yapıp notlar alıyorum, karalama-
lar yapıyorum. Birçok arkeolog arkadaşım var, onlarla mutlaka 

-

bulunduğunda, Gábor Hatházi hemen beni aradı, ilk öğrenen-
lerden biri oldum. Aynı şekilde Zigetvar kazısını yürüten Norbert 

-
gularla ilgili güncel bilgi sahibi oluyorum. 

Bütün bunların yanında kültür tarihi de ciddi kaynak sağlıyor. 
Bu noktada iki önemli ismi belirtmem gerekir: Dönemin ünlü 

-

yılında izlenimlerini yazıyor. Aynı olgu üzerinde iki farklı görüş ve 
yaklaşım bana üçüncü bir bakış açısının yolunu açıyor.

Ayrıca, özellikle son yıllarda uydu görüntülerinden de ya-

önemli görüntüler elde etmemizi sağlıyor. Yerleşke temelleri ve 
genel konum gözlemi açısından oldukça yararlı.  

-
sunuz, mimarî mi? Tarih mi? 

Aslında ikisi de değil. Bir güzel sanatlar sanatçısının çizim-
lerinden oluşan derlemeler. Bir tarihçi, bir mimar kimliğine gir-
meyi hiçbir zaman düşünmedim. Dolayısıyla bu işlerimin özün-
de bilimsel bir sonuç ortaya koymak yok. Daha ziyade sanatsal 

güzel sanatların araçlarıyla canlandırıyorum. Bir sanatçı olarak 
-

taya koyup bir bütün olarak özetlemeye çalışıyorum. 

o zaman?

-
ları makaleler şeklinde yayımlanıyor ve herkesin bilgiye erişimi 
kolaylaşıyor. Ancak meslekten olmayanlar için bu yayımlar tam 
manasıyla kavranamıyor. İşte tam da bu noktada güzel sanatlar 
sanatçısının görevi başlıyor. Ben bu farklı disiplinlerden derle-
diğim bilgileri harmanlayarak resmin tamamını anlaşılır bir bi-
çime dönüştürüyorum. Bu biçimi oluşturuken de olabildiğince 

gerçekçi olmaya çalışıyorum. Ancak şunu unutmamak gerekir, 
bu gerçeklik oldukça göreceli bir kavram. Her ne kadar elimiz-
de fazla bilgi olursa olsun, söz konusu yapıların büyük bir kısmı 

-
-

lerim hayal dünyamın yada fantazilerimin yansımaları olmasa 

üzerine inşa edilmiş görsel bir birlik çabasıyla ortaya koyduğum 
sanatsal faaliyetlerimdir. 


