
Sanatçı Leyla Afşar’la  

Usta Oyuncu Kerim Afşar Üzerine Söyleşi 

 

Günay Güner – Sayın Leyla Afşar, eşiniz 

Sevgili Kerim Afşar oyun sanatına yürekten, sevdayla 

bağlı, büyük bir sanatçıydı. Türk ulusu Kerim Afşar’a 

çok şey borçlu. Kuşaklar onun sanatıyla, radyodan 

milyonlara ulaşan sesiyle yetişti. Kerim Afşar’ın 

oyuncuğuyla ilgili tanıklıklarınız, düşünceleriniz 

nelerdir?  

Kerim Afşar (Fotoğraf: Tayfun Tuncelli) 

Leyla Afşar - Kerim Afşar, tiyatro alanında cumhuriyete kanat gerenlerden, toplumcu 

ve kişilikli, aydın bir sanatçıydı. Sadece tiyatroda değil sosyal ilişkilerde de güçlüydü. 

Kendine özgür ses rengiyle, sahnede duruşuyla, oyunculuk sanatıyla seyirciyi oyuna çeker, 

günlerce oyunun etkisinden kurtulamazdı. Ses tonu, benzetmeci biçimdeki duyarlı, 

oyunculuğu ve titiz, disiplinli, sanatçı kişiliğiyle hep önde yürümüş, Türk oyun sanatının her 

zaman başrollerde oyuncusu olmuştur. Tragedyalardaki yeteneğini komedyalarda da gördük. 

Shakespeare kahramanlarında, bağnazlığa karşı savaşırken; Artur Miller'in Cadı Kazanı 

yapıtında John Proctor, Peter Shaffer'in Küheylanında Dr. Martin Dysart, Bertolt Brecht'in 

Galilesi, Ionescu’nun Gergedan oyununda insan kalmak için direnen adamın, Galileo’nun, 

Berenger’in öyküsüydü Kerim Afşar… Oynamadı, yaşadı!  

Nâzım Hikmet'in yüreğini, Sait Faik'in insan sıcaklığını yansıtırdı. Son yıllarında 

tiyatroya verdiği emeğini ilginç rejilerle sürdürdü. 

GG – Kerim Afşar’ı 26 Eylül 2003’te, Dil Bayramı gününde yitirmiştik. Kerim 

Afşar’ın Türkçeyle, dille ilişkisi, Türkçeyi güzel kullanmaktaki özeni için neler söylersiniz? 

LA- Kerim Afşar Atatürk'ün “Nutuk”unu günümüz Türkçesine uyarlayıp seslendirerek 

gençlere ulaşmasını sağladı. Gençlere çok inanır, hep onlara yol açmak isterdi. Türkçenin 

dünyanın en güzel dili olduğunu belirtir, Nâzım Hikmet'i okudukça “Nâzım'ın şiirlerinde 

müzik, ritim var” derdi. Kerim Afşar, Sait Faik'in hikâyelerini kitlelere ileten, Türkçeyi en 



güzel kullanan, cumhuriyetçi, devrimci, insancı anlayışını en iyi paylaşan, her zaman her 

zaman çok okuyan, çok düşünen sanatçıydı. 

GG – Kerim Afşar’ın ve benzer yaklaşımdaki diğer oyuncuların üstün çabalarıyla 

Türk oyun sanatı onyıllar süren olağanüstü coşkulu, görkemli bir dönem yaşadı; izleyiciyle 

örgensel, güçlü bir bağ kurdu. Bugünden bakınca o dönem için neler söylersiniz? 

LA - Bozuk düzenin çarkları, o zor zamanlarda (12 Eylül 1980) sanatçıya, sanata karşı 

refleksini gösterdi. Buna karşın Kerim Afşar hiçbir yasak karşısında eğilmedi, sadece 

seyircinin karşısında selam için eğilirdi. Tiyatronun bir var olma sanatı, kültürü olduğunu 

bizlere hatırlatan ve yaşatan “insan” aktör olarak yaşadı. Hiçbir zaman sesini, onurunu ve 

oyunculuğunu satmadı. Hoş sadasını bu dünyaya bırakarak perdeyi kapattı.                                                                                                                                                      

Kerim Afşar gösterdi ki sanat insanın güncel yaşamındaki en büyük eksikliklerinden 

birini giderir; insanın kendini, 

toplumu, doğayı, evreni 

içselleştirerek anlamlandırmasını 

sağlar. Sevdaları ile özlemleri ile 

umudu ile düşleri ile yoğunlaşır, 

sıklaşır, damıtır. 

 GG – Sayın Leyla Afşar, 

yitirişimizin yıldönümünde 

Sevgili Kerim Afşar’ı saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Size sonsuz gönül borcumuzu, 

saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun.  

(15 Eylül 2017, Ankara) 

 

telgrafhanesanat.org 

 


