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Sevgili komşularım, 
değerli sanatseverler;

Hazırlıkları uzunca bir zama-
na yayılan yeni sanat dergi-
miz yola çıkıyor. Hepimizin 
bildiğine inandığım bir sözü 
hatırlayalım: Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, “sanatsız ka-
lan bir milletin hayat damar-
larından biri kopmuş demek-
tir” diyor. Sanattan mahrum 
kalan bir insanın yaşamı da 
eksik demektir. İnsanlar, ba-
zen bilerek ve isteyerek, bazen 
yaşam şartları gereği ve bazen 
de istem dışı, kültür ve sanat-
la bağlarını koparmak zorunda 
kalırlar.

AntSanat Dergisi’ni biraz da 
bu tespitten yola çıkarak ya-
yınlamaya karar verdik. Kendi 
halinde yaşamını sürdüren in-
sanımızın sanatsal üretimlere 
dergi aracılığıyla erişmesini 
sağlamak istedik. Bu dergi, 
Muratpaşa Belediyemizin in-
sanlarımızı sanatla buluşturma 
girişiminin yeni bir parçasıdır. 
Kültür ve sanatı kibirli ve te-
peden bakıştan uzak, tüm hal-
kımızın ortak duyarlılığı haline 
getirebilme çabasıdır.

Bildiğiniz gibi, Antalya’nın kül-
tür ve sanat hayatına yeni bir 
soluk kazandıran Türkan Şoray 
Kültür Merkezi’mizde özgün 
etkinlikler düzenliyoruz. Film 
gösterimleri, atölye çalışma-
ları, sergi ve konserler aracılı-
ğıyla sanatseverlerle bir araya 
geliyoruz. Gençlik orkestramı-
zın dışında, “Müzik Sokakta” 
gibi etkinliklerle pandemide 
zorluk yaşayan genç müzis-
yenlerimizin yanında olmaya 
çalışıyoruz. Geçmişte, ulusal 
sinemanın festival gündemin-
den çıkarıldığı dönemlerde dü-
zenlediğimiz etkinliklerle Türk 
Sineması’nın yanında yer al-

dık, “Bir Film Bir Konuk” gös-
terimlerine imza attık. Bugün 
de kent kültürünün oluşma-
sına katkı sağlamak amacıyla, 
yerelden evrensele uzanan 
Kaleiçi Old Town Festivali’ni 
düzenliyoruz. “Yörük Hikâye-
leri”, “Sarpedon’dan Keyku-
bad’a Bir Zamanlar Antalya”, 
“Türk Sineması Yazıları” gibi 
kitaplarla kütüphanemizi zen-
ginleştiriyoruz.

Kültür ve sanat yolculuğumuz-
da yeni bir durak olan AntSa-
nat’ta, kent merkezinde ve il-
çelerimizde düzenlenen nitelikli 
sanatsal etkinliklere yer verme-
yi planlıyoruz. Biz hep hayat-
tan yanayız; barıştan, sevgiden, 
saygıdan yanayız; iyi insanlar-
dan, iyiliklerden yanayız. Yaşa-
sın sanat yaşasın hayat…

Çabamıza ortak olan ve dergi-
de emeği bulunan tüm sanat-
çı ve yazarlarımıza, turizmin 
başkenti Antalya’nın kalbi bü-
tün Muratpaşalılara teşekkür 
ederim.
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“Sanattaki ilerleme, bütün inkılapların başarılı o
lduğunun en kesin göstergesidir.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

Merhaba;
AntSanat, dünden yarına uzanan bir çizgide; 30’lu 
yılların Cumhuriyet coşkusunu kente yaymak isteyen 
aydınların Antalya Halkevi’nde başlattıkları ilerleme 
mücadelesini; Aspendos’taki ilk şölenlerin heyecanını 
ülkenin en köklü festivaline dönüştüren sanatsever-
leri; 70’lerdeki dayanışma meşalesini mahallelerden 
kent meydanlarına doğru tutuşturan kültür emekçile-
rini referans alarak yola çıkıyor. 

Şimdi bir apartmanın güneş görmeyen zemin katında 
izleyicilerini karşılayan Güzel Sanatlar Galerisi, bize 
Esen Emekcil ustamızın on yıllar boyunca, nice yok-
sunluğa karşın kentimizde başlattığı plastik sanatlar 
atılımını hatırlatıyor. Fikret Otyam’ın rengârenk tuva-
linden, ölümsüz ozanımız Metin Demirtaş’ın “umut-
suzluk yasak” dizelerinden, Mehmet Aksoy ve Orhan 
Taylan’ın mavi ufuklara umutla bakan kocaman elli ve 
yürekli insanlarından ilham alıyoruz. 

Dergimizde Türkiye’nin ve kentimizin önemli şair ve 
yazarlarının ilk kez bu platformda yayınlanacak üre-
timlerinin dışında, genç sanatçı arkadaşlarımızın eser-
lerine ve ayrım gözetmeksizin kent kültürüne katkı 
sağlayacak etkinliklere de yer vermeyi arzuluyoruz. 
Bu doğrultuda, yayınlanmasını istediğiniz etkinlikleri 
ve sanatsal üretimlerinizi antdergi07@gmail.com ad-
resine yollayarak bizimle paylaşabilirsiniz. 

AntSanat sakinleri olarak, kültür ve sanatın bin yıl-
lardan bugüne süzülüp gelen mirasını, son olarak Ka-
leiçi Festivali’nde tanık olduğumuz coşkuyla gelecek 
kuşaklara emanet etmek istiyor, kültürel bir çöl ikli-
minden geçtiğimiz şu garip zamanlarda, sanatın umut 
aşılayan gölgesine sığınıyoruz. Öykü ve şiirden plas-
tik sanatlara, tiyatrodan sinemaya, müzikten tarih 
ve mitolojiye doğru çıkacağımız bu yolculuktaki en 
önemli çıkış noktamız, kentimizde kültür ve sanatın 
merkezi konumunda bulunan Muratpaşa Belediyesi 
olacak. Önceki dönemde Antalya’nın en uzun soluklu 
ve kesintisiz yayınlanan dergilerinden Modern Za-
manlar’a da büyük desteği olan ve gerçek bir kültür 
insanı olarak nitelendirdiğimiz Sayın Ümit Uysal’a, 
belediyemizin Kültür ve Basın Müdürlüklerine teşek-
kürlerimizi sunuyoruz. 

Yolumuz açık olsun.
AntSanat Sakinleri Adına

Tuncer Çetinkaya, 24 Ekim 2021
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İbrahim Çallı’nın “Atatürk” Tablosu
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Gülnaz
GEZER

Cumhuriyet’in Kuruluş Sürecinde Sanata ve Sanatçıya Bakış

Atatürk ve Sanat

M
ustafa Kemal Atatürk, Millî Mücadele’nin 
başından itibaren, “Bir millet sanata ehem-
miyet vermedikçe büyük bir felakete mah-
kumdur”, sözleriyle modernleşmedeki kalıcı 

beklentilerini gösterir. Zaferin kazanılmasının hemen 
ardından kültürel savaşım başlatmış; ulusal kültürün, 
evrensel olanla karşılaşarak kendi değerlerinden ödün 
vermeden etkilenmesi idealini savunup, bunu sanat ve 
eğitim ile başarmak istemiştir.

Bireyin maddi manevi yaratıcılığını ifade eden güzel 
sanatlar, bilhassa 1923-1938 döneminde harekete ge-
çirilen alanlardan olmuştur. Atatürk için güzel sanatlar 
eğitimi, kültürel devrimin bir parçasıdır (“Bir millet ki 
resim yapmaz, heykel yapmaz, bilimin gerektirdiği şey-
leri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda 
yeri yoktur. Oysaki bizim ulusumuz, gerçek nitelikle-
riyle uygarlığa erişmeye layıktır, uygarlığa erişecektir 
ve ilerleyecektir”). 

Sanata ilgisiz kalan, uzak duran ulusu, bir uzvu eksik 
bireye benzeten Atatürk, çağdaş uygarlığı yakalamak 
üzere, güzel sanatlarda reforma gidilmesinden yanadır. 
İbrahim Çallı ile bir sohbetinde, “güzel sanatlar aynı 
milletin çocuklarının birbirlerini tanımalarını, sevme-
lerini ve böylece oluşacak yüksek duygulara tabi olma-
larını temin eder” derken, sanatın ulusal birlik ve be-
raberlikteki yerini de vurgulamıştır. Cumhuriyet’in on 
beşinci yılında Anadolu’ya ressamlar gönderilmesi ve 
devletin sanatçıya vereceği destek ile Anadolu halkının 
sanatla tanışması ideali de bu bakışın ürünüdür. 
Atatürk’ün çağdaş musiki alanındaki ilk girişimi, İstan-
bul’daki Mızıka-i Hümayun’un saray orkestrasını Anka-
ra’ya getirmek olmuştur. 1924’te Ankara’da açılan Musi-
ki Muallim Mektebi’nde ise öğretmen, askeri bando ve 
orkestra elemanı yetiştirilmiştir. Sanatçının üreteceği 
eserlerin o ulus ile birlikte anılacağının bilincinde olan 
Atatürk, yetenekli öğrencileri resim, müzik heykel gibi 
alanlarda yurt dışına eğitime göndermiştir. 

Prag, Paris, Budapeşte, Berlin gibi Avrupa başşehirle-
rine 1925’te gönderilen öğrenciler, Türk Beşleri grubu-
nu oluşturmuş; bu ekip, Ankara Konservatuarı, Anka-
ra Radyosu, Gazi Terbiye Enstitüsü Müzik Bölümü’nde 
çalışarak birikimlerini aktarmışlardır. Gazi Terbiye 
Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü de benzer biçimde 
kurulmuştur. Macar besteci halk müziği araştırmacı-
sı Bela Bartok, 1936’da Ankara’ya gelmiş; Anadolu’da 
yaptığı gezilerle folklor malzemelerinin toplanmasına 
öncülük etmiştir. 

Paul Hindemit, konservatuarın ilkeleri yönetmeliğini 
içeren bir rapor hazırlamış, Alman tiyatro ve opera yö-
netmeni Carl Ebert de devlet konservatuar ve tiyatro-
sunun kurulmasında etkili olmuştur. 

Arnold Toynbee, yaşanılan süreci, “Adeta Batı dünya-
sındaki Rönesans, Reform, 17.yüzyıl sonlarındaki laik, 
bilimsel düşünce evrimi, Fransız İhtilali ile endüstri dev-
riminin hepsi birden Atatürk’ün yaşam süreci içerisine 
sıkıştırılmış ve yasalarla zorunlu kılınmıştır” şeklinde 
özetler. Türkiye’de bale, resim, heykel, opera, müzik, ti-
yatro, sinema ve müzeciliğin geldiği nokta, Atatürk’ün 
kültür ve sanatı desteklemesinin sonucudur. 
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Kaleiçi’nde 
Masal Gibi 
4 Gün

21 ülke, 36 şehir, 27 nokta, 187 etkinlik

P
andemi nedeniyle 
geçen yıl online dü-
zenlenen festival bu 
yıl yeniden Kaleiçi’ne 

dönerken Belediye Başkanı 
Ümit Uysal, sadece Antal-
ya’nın o muhteşem denizini, 
kumunu güneşini değil kül-
türel varlıkları da dünyayla 
paylaşmak için 6 yıl önce ça-
lışmaya başladıklarını söyle-

di. Antalya’nın sahip olduğu 
kültürel varlıklar arasında 

Kaleiçi’nin ayrı bir yeri 
olduğuna dikkat çeken 

Başkan Uysal, “Yaşa-
yan antik kenti olan 
bütün kentlerle 
buluşmalıyız ve 
birlikte gelecek 
kuşaklara aktar-
malıyız’ dedik. 
Bu festival, 

6 yıl önce böyle doğdu” dedi. 
Bugün Kaleiçi gibi yaşayan 
antik kentleri bulunan 500 
şehirlik bir networke sahip ol-
duklarını dile getiren Başkan 
Uysal, ilk yılında 11 şehri mi-
safir eden festivalin pandemi 
öncesi 48, bu yılsa 21 ülkeden 
36 şehri misafir ettiklerini 
söyledi. Başkan Uysal, şunları 
ekledi:
“İçinde yaşadığımız Kaleiçi, 
bütün insanlığın ortak ma-
lıdır. Bunu koruyup gelecek 
kuşaklara aktarmak bizim 
görevimizdir. Bu festivalle, 
aslında Nazım Hikmet Ran’ın 
‘Yaşamak bir ağaç gibi tek ve 
hür ve bir orman gibi kardeş-
çesine’ dizeleriyle anlatmak 
istediğini bütün dünyayla 
paylaşmak. En büyük tutku-
muz ve amacımız bu.” 

Muratpaşa Belediye-
si’nin bu yıl 6’ncısını 

gerçekleştirdiği Kaleiçi 
Old Town Festivali, 14 – 17 Ekim 

tarihlerinde gerçekleşti. 
Antalya’nın tarihi kent merkezi-
nin sokakları ve meydanları kon-
serler, söyleşiler, sergiler, imza 

günleri, interaktif performanslar, 
dans gösterileri ve sanatın farklı 
dallarında gerçekleştirilen 
çalıştaylarla masal gibi 4 

gün yaşadı. 
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Kortejle Başladı
6. Kaleiçi Old 
Town Festivali, 14 
Ekim’de birbirinden 
renkli görüntülere 
sahne olan gelenek-
sel kortejiyle başladı. 
Festival Bandosu eşliğin-
de Kaleiçi surları boyunca 
uzanan Atatürk Caddesi’nde 
devam eden festival kortejinde, 
jonglörler, tahta bacak gösterileri, 
canlı heykel performansları ve diğer 
gösteri gruplarının performansları bü-
yük beğeni topladı. Kaleiçi Old Town Festi-
val korteji, Kaleiçi’nin en görkemli yapılarından 
tarihi Üç Kapılardan antik kente giriş yaptı. 

Miradorda Yıldızlı Geceler
Festivalin ana etkinlik alanı Kaleiçi’nden Akdeniz’e uzanan 
balkonu andıran ve antik dönemde gözetleme için kullanı-
lan mirador oldu. Festivalin açılış gecesinde Barcelona Gipsy 
Balkan Orchestra sahne alırken, festivalin ikinci günü Elif 
Sahchez, cumartesi gecesi Gencer Savaş Orkestrası ve kapa-
nışında ise Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ve Emir Ersoy 
Project sahne aldı.

Açık Hava Sanat Alanı
Kaleiçi Old Town Festivali’nin, antik kentin sokaklarında, mey-
danlarında kendi sanat dilini oluşturmak için sürdürdüğü ça-
lışmalar bu yıl 4’üncü yılını geride bıraktı. Antalya kent kimli-
ğinin en önemli odağını oluşturan Kaleiçi, “Birlikte & Zamanın 
İzinde” ana başlığıyla Dr. Ebru Nalan Sülün’ün küratörlüğünde 
farklı disiplinlerden 10 sanatçının çalışmalarına sahne oldu. Ali 
İbrahim Öcal, Bilal Yılmaz, Erdal İnci, Gül Yasa Aslıhan, Han-
dan Dayı, Ilgaz Özgen Topçuoğlu, Işık Aslıhan, Mehmet Sinan 
Kuran, Nezaket Ekici, Özgül Kahraman çalışmalarıyla festival-
de yer aldı.

Festivalde Bir Gün
Festivalde gün, miradorda yoga etkinliğiyle başlarken ilerleyen 
saatlerde Kaleiçi’nin bir çok sokağı resim, müzik, deneysel ti-
yatro çalışmaları, atölyeler ve çalıştaylarla birbirinden renkli 
görüntülere sahne oldu. Karaalioğlu Parkı’nda, arkeolojik kazı 
simülasyon alanında 6-12 yaş arası çocuklar küreklerle, kovalar-
la toprağı kazıp antik kalıntılarını replikalarını aradı. Antalya Ol-
gunlaştırma Ensitüsü ise Kaleiçi’nde bulunan merkezinde fındık 
lahmacun atölyesi düzenlerken Kaleiçi’nin başka bir noktasın-
da ise kadınlar ekmek atölyesi yaptı. Kandiller Sokak’ta devam 
eden ressam Muhittin Selamet anısına düzenlenen “Kaleiçi Se-
ninle Güzeldir” başlıklı etkinliklerde ise Kaleiçi’ni dolduran kent 
sakinleri ve turistler sokakta resim yaptı. Ülke gösterileri, Kale-
içi sokaklarına ayrı bir renk katarken tarihi Üç Kapılar’da ve Yat 
Limanı’nda düzenlenen Akşam Sefası konseri ise festivalin ilgi 
gören etkinlikleri arasında yer aldı. 
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Kaleiçi Old Town Festivali’n-
de konuk şehirlerin katılımıy-
la ‘İnsan hakları çerçevesinde 
kültürel mirasın korunması’ 
başlıklı panel, tarihi Kaleiçi Yat 
Limanı amfi tiyatroda toplandı.
Panelde, Belediye Başkanı Uy-
sal, insanların tutkularının, arzu-
larının sınır tanımadığını belirte-
rek, “Ticari yaşam ve politik yaşam 
bütün değerleri belli ölçüde baskı altı-
na alıyor. Bize insanlığın bütün hikayesini 
anlatan kültürel varlıklarını koruyabilmemiz için bunu 
her insanın kendi hakkı kapsamında görmesi lazım” 
diye konuştu.
Binlerce yıllık bir binanın ticari levhayla kaplandığı-
nı, 5 bin yıllık bir amfi tiyatronun bembeyaz ve hatta 
ucuz bir mermerle restore edilebildiğini aktaran Baş-
kan Uysal, şunları söyledi:
“İnsanlığın bütün hikayesini bilmek ve gelecek ku-
şaklara aktarmak hakkımızdır. İnsanlığın bütün hi-
kayesini bilmek, bizi barışçı olmayan davranışlardan 
koruyacak. İnsanlar, geçmişi yaşar, hisseder ve anlar-
sa geleceği de çok daha barışçı ve tehlikelerden uzak 
durabilirler.”
Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından “Bu yıl da 
ortak mektubumuzu yazalım” diyerek “6. Kaleiçi Old 
Town Festivali İnsan Hakları Çerçevesinde Kültürel 
Mirasın Korunması Deklarasyonu” imzaya açtı. Dek-
larasyonun İngilizce ve Rusça okunmasının ardından 
şehirler metnini imzaladı.

İmzacı Şehirler
Deklarasyon, Polonya’dan Koby’ka ve Zamosc, Ro-
manya’dan Sibiu, Bosna Hersek’ten Jajce, Visoko ve 
Zavidovici, Çekya’dan Prag 6 ve Pribor, Almanya’dan 
Heusenstamm, Muggensturm ve Nürnberg, Pakis-
tan’dan Karachi, Tunus’tan La Goulette, Arnavut-
luk’tan Pogradec ve Tiran, Transdinyester’den Ben-
der, Hırvatistan’dan Biograd na Moru, Svetvincenat 
ve Lepoglava, Bulgaristan’dan Kazanlak, KKTC’den 

Girne ve Lefkoşa, Ukrayna’dan Kh-
melnytskyi, Sumy, Kamianets-Podils-
kiy, Mykolaiv ve Pechersk, Rusya’dan 
Rostov-on-Don ve Yaroslavl, Litvan-
ya’dan Panevezys, Belçika’dan Brug-
ge, Slovenya’dan Kranj, Moldova’dan 
Komrat, Macaristan’dan Zigetvar, 

Slovakya’dan Levoca, İtalya’dan Gra-
dara şehirleri adına imzalandı.

Deklarasyon
Kaleiçi Old Town Festivali katılımcı 

şehirlerince imzalanan deklarasyon 6 
maddeden oluşuyor. Kültürel mirasın 
etkin biçimde koruması için anahtar un-
sur olarak planlamayı işaret eden 
deklarasyon, kültürel miras alan-
larında yaşayanların korumaya 
ilişkin karar alma süreçlerine 
dahil edilmesinin, tehlike altın-
daki kültürel miras varlıkları 
ve alanlar için acil yardım çalış-
malarının oluşturulmasının ve 
toplumsal farkındalık yaratma 
yollarının geliştirilmesi için ge-
rekli iş birliğinin önemine dikkat 

çekiyor. 

Kültürel 
miras için 

ortak 
deklarasyon
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Deneyim Vurgusu 
Romanya’dan Kobylka Belediye Başkanı Edyta Zbiec, 
ikinci kez festivalde yer aldıklarını belirterek, “Birçok 
ülke ile tanışabildiğimiz, deneyim alışverişinde bulu-
nabildiğimiz, farklı kültürleri görebildiğimiz için çok 
mutluyuz. Bizim için büyük keyif aldığımız bu festivale 
katılmak onur verici” diye konuştu. 

‘Şaşırtıcı Derecede Olumlu’
Romanya’nın en güzel Orta Çağ şehirlerinden UNES-
CO Dünya Miras listesinde yer alan Sibiu’nun Bele-
diye Başkanı Astrid Fodor, ilk kez Kaleiçi Old Town 
Festivali’ne katıldıklarını belirterek, festival boyunca 
gördükleri her şeyden çok etkilendiklerini söyledi. Fo-
dor, “Harika bir şehir. Harika bir festival. Gerçekten 
büyülü bir atmosfer. Gerçekten harika izlenimler edin-
dik. Her şey bizim için şaşırtıcı derecede olumlu” dedi. 

Ortak Sorunlar Ortak Çözümler
Dante’nin İlahi Komedya’sında ölümsüzleşen Paola ve 
Francesca aşkının geçtiği kalenin bulunduğu İtalya’nın Gra-
dara Belediye Başkanı Filippo Gasperi, ise şunları söyledi:
“Kaleiçi Old Town Festivali, Dünya’da antik şehir yö-
netimine sahip bizler için muazzam bir fırsat başlattı. 
Buraya gelmek, deneyimlerimizi paylaşmak oldukça 
değerli. Hep birlikte sorunlarımızı nasıl çözeceğimizi 

tartışıyoruz. Benzer sorunlarla karşı karşıyayız. Ortak 
sorunlara ortak çözümler bulmak için birbirimize yar-
dım etmeliyiz.”

Yeni Fikirler Yeni Projeler
Bulgaristan’dan Kazanlak Belediye Başkanı Galina 
Stoyanov ise Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın davetiyle 
ilk kez festivalde yer aldıklarını belirtti. Stoyanov, “Biz 
tarihi kentler, herkesin tekrar keşfetmesi gereken dün-
ya mirasıyız. Bir arada olduğumuz ve katılımcı her bir 
kentin, turizmdeki tecrübe ve geleneklerinden fayda-
lanma imkanı bulduğumuz için çok memnunuz. Burada 
yeni dostlar edindik, yeni fikirler ve projeler bulduk” 
diye konuştu.

‘Çok Etkilendim’
Çekya’dan Pribor Belediye Başkanı Jan Malik ise mesa-
jında şu ifadelere yer verdi:
“Tarihsel miras ve insan hakları kapsamında Muratpa-
şa Kaleiçi’nde düzenlenen bu harika festivalden çok 
etkilendim. Benim ve buradaki meslektaşlarım için 
gerçekten harika bir deneyim. Avrupa’dan ve dünya-
nın her yerinden birçok güzel insanla tanıştım. Ayrıca 
birçok Muratpaşalı insanla tanıştım. Dostane olarak 
şunu söyleyebilirim ki, ‘Birbirimizle tanışmak, tecrü-
belerimizi birbirimize aktarmak oldukça önemli’.”

Başkanlardan Mesaj Var
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Şairler Neden Resim Yapar?

Yeni Varoluş Biçimleri / Ara Duruşlar Üzerine

Oktay Rifat, Elif’e, duralit üzerine yağlıboya, 33x52 cm, Elif Rifat Türkay Koleksiyonu 

Necmi 
SÖNMEZ

Antalya Kültür Sanat, 2021 Güz sezonuna şiirle resim, şairle ressam arasındaki ifade örtüşmelerini irdeleyen bir 
sergiyle başladı. Esas kimlikleri şair olduğu halde resim de yapan 15 ismin çalışmalarını bir araya getiren serginin 

küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez, tasarımını ise Ulaş Uğur üstlendi. Sergide Tevfik Fikret, Arif Dino, Nazım Hikmet, 
Oktay Rifat, İlhan Berk, Metin Eloğlu, Cemal Süreya, Oruç Aruoba, Lale Müüldür, Engin Turgut, Zafer Şenocak, Turgay 

Kantürk, Sami Baydar, Anita Sezgener ve Hicran Aslan’ın eserleri, orijinal, baskı, projeksiyon gibi farklı 
biçimlerde izleyicinin dikkatine sunuluyor. 19 Ekim itibariyle açılan sergiye bir de katalog eşlik ediyor.

Ş
airlerin çizdikleri, boyadıklarının resim sanatına 
özgü tarihlendirme, yorumlama ve değerlendir-
me metotlarıyla ele alınamayacağı açıkça orta-
dadır. Peki o zaman, onların bu çalışmalarına   

            hangi çerçeveden bakacağız? 
Tevfik Fikret’le 1890’larda başlayıp Anita Sezgener’le 
günümüze dek uzanan zaman diliminde sayıları beş 

yüze yaklaşan şairin karalamaları, çiziktirmeleri, kro-
kileri, kolajları, desenleri, piktogramları, resimleri, 
heykelleri, fotoğrafları, seramikleriyle oluşturdukları 
çok katmanlı bir bellek var. Nereden bakılırsa bakılsın 
“gönülçelen” bir karakter olan bu görsel hafıza, Abidin 
Dino’ya göre “şairler ressamlardan daha cesur olduk-
ları için” oluştu. 
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Görsel sanatların ülkemizdeki serüveni 1945’e kadar 
tutuk, etkilerin sindirilemediği, silik bir karaktere sa-
hiptir. Sosyo-kültürel, ekonomik, politik nedenlerle 
görsel sanatçılar varoluş biçimi olarak “edilgen duru-
şu” kabul ederken, şairlerin bir kısmı, Tevfik Fikret’ten 
Nâzım Hikmet’e uzanan çizgide, “aktif, sorgulayan, po-
litik” bir çizgi geliştirdiler.  Böylece Modernist şiir, gö-
zünü Modernist resimden daha önce açtı.  Buna şaş-
mamak gerek.  Zira, tamamı frankofon olan bu şairler, 
batıda gelişen bütün akımları neredeyse Fransa’da ilk 
yayınlandıklarından itibaren takip ediyorlardı. 

Nâzım Hikmet, Arif Dino ve ardından gelen Garip ha-
reketinin Türkiye’deki Yerel Modernizm’in belkemiğini 
oluşturduğunu kabul edersek, bu şairlerin tamamının 
resme, çizmeye olan yatkınlıkları, şiirlerini beslemekle 
kalmamış, onlara yeninin, farklının formlarını da erken 
sayılabilecek bir dönemde uygulama imkânı tanımış-
tı.  İkinci Yeni akımını şekillendiren Oktay Rifat, Cemal 
Süreya, İlhan Berk aktif olarak çizdiler, resim yaptılar.  
Edip Cansever, Turgut Uyar gibi şairlerin görsel sa-
natçılarla ortaklaşa geliştirdikleri çalışmalar Yerel Mo-
dernizm’i güçlendirdi. Bu ortaklıklar Modern Edebiyat 
Tarihi açısından dönüm noktası olan birçok kitabın 
ilk baskısındaki kapak tasarımlarında karşımıza çıkar: 
İlhan Berk’in İstanbul’u Abidin Dino, Oktay Rifat’ın 
Aşağı Yukarı kitabı Füreya, Metin Eloğlu’nun Odun’u 
Orhan Peker imzasını taşır.
1950’li yıllarda şairlerin kendi çizgilerinin, görsel de-
neylerinin ne anlama geldiği konusunda varmış olduk-
ları bilinçlilik şaşırtıcıdır. Bunda hiç kuşkusuz Beyoğ-
lu’nun ilk özel sanat galerisi Maya’nın önemli bir yeri 
vardır. 1955 yılında şairlerin el yazısıyla kendi şiirlerini 
yazdıkları kartonları daha sonra Fethi Karakaş, Ferruh 
Başağa, Nuri İyem, Abdurrahman Öztoprak gibi res-
samların boyamasıyla oluşan “Resimli Şiir” çalışmala-
rı, Ara Güler’in katılımıyla “Fotoğraflı Şiir” sergilerinin 
açılması o dönemde disiplinlerarası ortaklıkların vardığı 
düzeyi ortaya koymaktadır. Günümüz imge üretiminde 
hem sözcüklerin hem de görselliğin getirilerini eşza-
manlı olarak kullanarak farklı deneylere giren genç bir 
kuşağın ayak seslerini duyuyoruz.  Onların çalışmaları-
nın kitap formatında mı, sergi ölçeğinde mi, ya da dijital 
bir platformda mı paylaşıma açılmasının da artık öne-
mi kalmadı. Yaratı süreçleri de, biçimleri de değişirken 
bizim çerçeveler, tanımlamalar, tekniklerle ilgilenmek 
yerine karşımıza çıkan çalışmanın içeriğine bakarak sa-
dece kendimiz için bir karar vermemiz gerekiyor galiba. 
İmge üretiminde tüm sınırları aşarak bize ulaşan şiirin 
beklenilmeyen, yadırgatıcı, zorlayıcı hatta çileden çı-
karıcı olmasına ihtiyacımız var. Bu sergi böylesi şiirsel 
çabalarla kurgulanan aradaki, orta noktadaki çalışmaları 
biraraya getirerek bir bellek tazelemesini öneriyor.

 

Tevfik Fikret, Çocuklar, tuval üzerine yağlıboya,35x24 cm, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Aşiyan Müzesi Koleksiyonu

Tevfik Fikret, Ahmet Vefik Paşa Portresi, kağıt üzerine 
karakalem, 16x11 cm, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Aşiyan Müzesi Koleksiyonu
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M
uratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6. yı-
lına giren Antalya Edebiyat Günleri’yle An-
talya’yı canlı bir edebiyat kenti yapma hede-
fine her yıl daha da yaklaştıklarını söyledi. 

Antalya’nın Petersburg, Dublin, Paris ve İstanbul gibi 
bir edebiyat şehri olacak hikayeler barındırdığını belir-
ten Başkan Uysal, Antalya Edebiyat Günleri’yle kentin 
bu potansiyelini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını aktardı. 

Pandemi, Distopya ve Edebiyat
 “Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği salgın günlerini 
ve iklim felaketlerini belki de en güçlü biçimde edebiyat 
anlatacak” diyen Başkan Uysal “Geçen yıl pek çok etkin-
lik gibi Antalya Edebiyat Günleri de çevrimiçi bir buluşma 
olarak gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında verilen ödül-
ler edebiyatçıların evlerine gönderildi ve mesajları sosyal 
medya üzerinden edebiyatseverlere ulaştırıldı. 2019’dan 
sonra yüz yüze gerçekleştirmeyi planladığımız 6. Antalya 
Edebiyat Günleri’nde salgın günlerini, edebiyatçılarımız-
dan dinleyeceğiz. 2019’un ödül alan edebiyatçılarını da bu 
yıl Antalya’ya konuk edeceğiz” dedi.

Uzuner ve Çapan’a onur ödülü
6. Antalya Edebiyat Günleri’nin onur ödülleri bu yıl 
roman ve öykü yazarı Buket Uzuner ve şair Cevat Ça-
pan’ın oldu 
Romanları on dile çevrilen Buket Uzuner 1996 yılında 
(ABD) Iowa Üniversitesi’nin (IWP) “onur üyesi” olmuş, 
2004 yılında da ODTÜ Senatosu tarafında takdir bel-
gesiyle onurlandırılmıştır. Yazar, 2016 yılında Anka-
ra Üniversitesi ve Ankara Öykü Günleri Derneği’nce 
verilen “Öykü Onur Ödülü”nü almıştır. Buket Uzuner, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. kuruluş yılında üniversi-
teler, basın, meslek kuruluşları ve 81 ilin valiliklerinden 
oluşturulan jürinin oylarıyla ‘Cumhuriyetin 75 Başarılı 
Kadını’ndan biri olarak seçilmiştir.
Cambridge Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümünü 1956'da 
tamamlayan Cevat Çapan, İstanbul Üniversitesi'nde 1968'de 
doçent, 1975'te profesör oldu. Devlet Tiyatroları Edebi Kurul 
Başkanlığı, ansiklopedilerde ve yayınevlerinde danışmanlık 
yaptı. 1980 sonrasında akademik çalışmalarının yanı sıra şi-
ire daha çok zaman ayırdı. İlk şiir kitabı olan Dön Güvercin 
Dön (1986) ile “Behçet Necatigil Şiir Ödülü”nü kazandı. 

6. Antalya 
Edebiyat 
Günleri  
Başlıyor!

Muratpaşa Belediyesi’nin “Edebiyatı 
kentle, kenti edebiyatla buluşturmak” 
amacıyla başlattığı Antalya Edebiyat 
Günleri’nin 6’ncısı, 5-7 Kasım 2021 

tarihlerinde gerçekleştirilecek.

“ “
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Öykü ödülleri belirlendi
Antalya Edebiyat Günleri kapsamında verilen öykü 
ödüllerinin bu yılki sahipleri En İyi Öykü Ödülü dalında 
“Uzak Değil” kitabıyla Eylem Ata Güleç ve En İyi İlk 
Öykü Kitabı dalında “Sırça Kanatlar” ile Derya Sön-
mez oldu.

Seçici Kurul Ayşegül Tözeren, Özcan Karabulut, İbra-
him Karaoğlu, en iyi öykü kitabı değerlendirmesinde 
Jale Sancak ve en iyi ilk öykü kitabı değerlendirmesin-
de Baran Güzel’den oluştu. Ödüller sahiplerine 6 Ka-
sım akşamı Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenle-
necek törenle sunulacak. 

Antalya Edebiyat Konuşacak
6. Antalya Edebiyat Günleri kapsamında Özcan Ka-
rabulut’un yöneticiliğinde “Pandemiyi Yaşarken ve 
Yazarken”, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri yönetici-
liğinde “Salgınlar ve İnsanlar: Ütopya ve Distopya Ül-
kesine Yolculuk” üzerine paneller gerçekleştirilecek. 

Antalyalı edebiyatçılar Metin Demirtaş, Duran Yılmaz 
ve Fahri Oğuz odağında Antalya’daki edebiyatın izleri 
sürülecek. Okur-yazar buluşmaları ve imza etkinlikleri, 
sergiler, şiir ve müzik dinletileri de edebiyatseverlerle 
buluşacak.

6. Antalya Edebiyat Günleri’nde şu ana kadar verilen 
ödülleri hatırlayalım: 2017 En İyi Öykü Kitabı: Belma 
Fırat imzalı “Kuyuda”; 2017 En İyi İlk Öykü Kitabı: Kâ-
mil Erdem’in “Şu Yağmur Bir Yağsa”; 2018 En İyi Öykü 
Kitabı: Zeynep Uzunbay’ın "Kamçılanma Mesafesi"; 
2018 En İyi İlk Öykü Kitabı: Oğuzhan Yeşiltuna’ya ait 
"Ev Yapımı Hüzünler"; 2019 En İyi Öykü Kitabı: Kadri 
Öztopçu’nun "Kimsenin Bilmediği İnsanlar"; 2019 En 
İyi İlk Öykü Kitabı: Caner Cindoruk’un imzasını taşı-
yan "Sessiz Şarkıcı"; 2020 En İyi Öykü Kitabı : Yalçın 
Tosun’a ait “Mesafenin Şiddeti” ve Jale Sancak’ın “Lo-
dosla Gelen” ve 2020’nin En İyi İlk Öykü Kitabı: Baran 
Güzel’in “Her Kötü Geceden Sonra” ile Ferit Sürme-
li’ye ait “Burası Henüz Hiçbir Yer”.

Cevat Çapan Buket Uzuner

Derya Sönmez
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Müzik, Sokakta ve Sanatçıların Yanında!

“Kusursuz İşleyen Bir Etkinlik”
İlke
TÜRKDOĞAN

Ş
ehrin müzisyenlerinin şehirle yeniden buluştuğu 
etkinlikte, her cuma müzik Muratpaşa’nın so-
kaklarından, parklarından, meydanlarından yük-
seliyor. 200’ün üzerinde müzisyenin aylar 

        sonra dinleyicileriyle buluştuğu etkinlik için Aydın 
Kanza, Bayındır, Düden, Falez-2 parklarıyla birlikte her 
hafta değişecek farklı noktalarda sahneler kuruluyor. 
Başkan Ümit Uysal’ın, “hem komşularımız ve müzis-
yenlerimiz için hem de birlikte yaşam, kent kültürü, 
kent kimliği ve sanatla birlikte var olabilmek için” ger-
çekleştirdiklerinin altını çizdiği projede yer alan müzis-
yenlerden Serra Adar, dergimize yaptığı açıklamada, 
aktif olarak 4 senedir sahne aldığını belirtti. Çukurova 
Üniversitesi Sahne Sanatları Opera / Şan bölümü me-
zunu olan genç müzisyen, Erasmus Öğrenci Değişim 
Programı’ndan faydalanarak Litvanya Klaipeda Müzik 
Fakültesi’nde de müzikal eğitim görmüş. Okuduğu alan 
üzerine çalışabileceği bir ortam sağlayamadığı için ak-
tif olarak çeşitli mekanlarda, konser ve dinleti gibi özel 

organizasyonlarda, eşi Tahsin Adar ile birlikte sahne 
alan Serra Adar, bu dönemde yaşadığı zorlukları şu 
sözlerle özetliyor:
“Pandemi dönemi her meslektaşımızı etkilediği gibi 
bizi de olumsuz şartlara sürükledi maalesef. Ailecek 
müzisyen olduğumuz için bir anda gelir sağlayabilecek 
bütün alanlardan mahrum kaldık. Bu noktada devre-
ye, özel teşekkür etmeden geçemeyeceğim Antalya 
Müzsan Federasyon Başkanımız Sinem Çevik Bakarlar 
girdi. Pandemi boyunca benim gibi müzisyenleri mad-
di ve manevi destek görebileceğimiz doğru kanallara 
yönlendirme konusunda yardımlarını hiçbir zaman 
esirgemedi.”

“Müzik Sokakta” etkinliğiyle Federasyon aracılığıyla 
tanıştığını vurgulayan Adar, “Müzik Susmasın” pro-
jesiyle kendisine ve sanatçı arkadaşlarına moral, mo-
tivasyon ve istihdam sağlayan Başkan Ümit Uysal ve 
Belediye’nin Kültür Müdürlüğü’ne teşekkür ediyor. 

Covid-19 nedeniyle iptal edilen konserler, ertelenen düğünler, festivaller ve kapalı eğlence 
mekanları nedeniyle zor bir dönem geçiren müzisyenlerin yeniden dinleyicileriyle buluştuğu 
Muratpaşa Belediyesi’nin, Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Antalya Şubesi ile 

iş birliğiyle düzenlediği “Müzik Sokakta” etkinliği Nisan ayından bu yana devam ediyor. 
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Hünkâr Bektaş’ın 
Öyküsü 

Hazırlıklarına geçen kış başlanan çizgi hikâye “Hünkâr Bektaş”, 
geçtiğimiz günlerde Youtube başta olmak üzere sosyal paylaşım 

platformlarında yayınlandı.

Birsen
ATMACA

U
NESCO’nun 2021’i Hacı Bektaş Veli’yi Anma Yılı ilan 
etmesi üzerine harekete geçen Almanya Alevi Bektaşi 
Kültür Enstitüsü tarafından hazırlanan “Hünkâr Bektaş” 
projesi, Hacı Bektaş Veli’nin yaşamına dair kesitleri yeni 

kuşaklara doğru bir yaklaşımla aktarmayı hedefliyor. 
“Kırklar Meclisi / Hünkâr Bektaş” adlı kitabın da yazarı olan Ayşe 
Acar’ın kaleme aldığı çizgi hikâye; İlke Türkdoğan, Mehmet Ersal, 
Prof. Dr. Belkıs Menemencioğlu ve Ziya Karakaya’dan oluşan bir 
Danışma Kurulu tarafından tasarlandı ve Tuncer Çetinkaya tara-
fından görsele uyarlandı. 200’ün üzerinde çizimden oluşan çalış-
manın ressamları arasında,  Gizem Deniz ve Erdal Durmuş da bu-
lunuyor. Özgün müziklerini İlke Türkdoğan’ın bestelediği “Hünkâr 
Bektaş”ın, tiyatro sanatçısı Sedat Yılmaz tarafından seslendirildi-
ğini hatırlatalım.
Enstitü’nün Bilim Kurulu Üyesi de olan Doç. Dr. Mehmet Ersal, 
başlangıçta animasyon fikriyle yola çıkılan projenin, süre ve yük-
sek maliyet gibi sorunlar nedeniyle çizgi öyküye uyarlandığını be-
lirterek, fantastik ve özgün bir eser tasarladıklarının altını çiziyor. 
Yazar Ayşe Acar, Hünkâr’ı anlatan; ama olguyu farklı perspektif-
lerden okumayı deneyen bir proje hazırlamak istediklerini belirtip, 
aslan ve ceylanın ortasında duran Hacı Bektaş Veli’nin öyküsünün 
dünya barışına katkı sunacak bir deneyim olduğunu savunuyor. 
Eserin çizer kadrosunda yer alan Erdal Durmuş, “Böyle bir projede 
yer almış olduğum için çok mutluyum. Günümüzde her şey bu ka-
dar hızlı gelişip yenilenirken Anadolu’nun bu değerlerini alışılagel-
mişin dışında bir anlatımla, özüne sadık kalarak yeniden sunmak 
çok ilham verici bir yaklaşım” görüşlerine yer veriyor.

Yazar Ayşe Kulin, sinema sanatçısı Cü-
neyt Arkın, piyano virtüözleri Güher 
ve Süher Pekinel kardeşler, tiyatrocu 
Nevra Serezli, Akdeniz Üniversitesi 
(AÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrük-
tif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, 
teknik direktör ve eski milli futbolcu 
Şenol Güneş, ressam ve sanat eğitme-
ni Süleyman Saim Tekcan ve Eskişehir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz 
Büyükerşen…

Tuluhan Tekelioğlu’nun her biri Türki-
ye’nin toplumsal hafızasında ayrı bir 
yere sahip dokuz efsane ismini bir araya 
getirdiği ‘Efsaneler’ belgeseli, İstanbul 
galasının ardından ilk halk gösterimini 
düzenlenen gala gecesiyle Antalya’da, 
Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. 

Antalyalı sanatseverlerin yoğun ilgi 
gösterdiği geceye Muratpaşa Belediye 
Başkanı Ümit Uysal eşi Ümran Uysal’la 
birlikte katılırken gecede, belgeselin 
kahramanlarından Prof. Dr. Ömer Öz-
kan ve eşi AÜ Rektörü Prof. Dr. Öz-
lenen Özkan yer aldı. Antalya Ticaret 
Borası (ATB) Başkanı Ali Çandır ve çok 
sayıda davetlinin de katıldığı gecede 
AÜ emekli öğretim üyesi ve Yöresel 
Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye 
Araştırma Ağı (YÜciTA) Başkanı Prof. 
Dr. Yavuz Tekelioğlu da kızı Tuluhan 
Tekelioğlu’nu yalnız bırakmadı.  

Efsaneler 
Muratpaşa’daydı
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Zıtlıklardan Beslenen Farkındalık Sanatçısı 

Uğur Gallenkuş 
Antalya’daydı! 

Özgen
KAYBAKI
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“Gelişmiş ülke sa-
kinlerine, azgelişmiş 
ülkelerdeki insanla-
rın acı, açlık ve savaş 
içinde yaşadıklarını 
hatırlatmak istiyo-
rum. Azgelişmiş ül-
kelerin insanlarına, 
daha iyi bir eğitimi 
veya bilimi hak et-
tiklerini hatırlatmak 
ve gelişmiş ülkeler-
dekiler kadar güçlü 
ve barışçıl olmak için her türlü hakları olduğuna dair 
güvence vermek istiyorum.” 
Hurdalıkta havan topu tutan Suriyeli bir çocukla aynı 
karede, mutlu ifadesiyle elinde bir kaykay tutan ço-
cuk… Protezli bacağıyla bir Afgan çocukla aynı kare-
de, aydınlık bir ortamda bale yapan çocuklar… Aylık 
150 dolar kazancıyla bir tekstil fabrikasında loş ışık 
altında çalışan 11 yaşındaki Suriyeli çocukla aynı ka-
rede aydınlık, huzurlu ve temiz görünen sınıflarında 
ders yapan çocuklar… 

Sevgi ve umutsuzluğu, zenginliği ve yoksulluğu, se-
falet ve neşeyi, savaşı ve barışı aynı karede buluş-
turan ve bu çalışmalarıyla ayrıcalıklı ve ezilen kesim 
arasındaki uçurumu tüm gerçekliğiyle, dürüstlüğüyle, 
acımasızlığıyla bizlerin karşısına getiren; kaçmaya, 
görmemeye çalıştığımız gerçeklerle bizleri başbaşa 
bırakan Uğur Gallenkuş’un “Paralel Evrenler” adın-
daki Türkiye’deki ilk sergisi 16 Eylül 2021 tarihinde 
Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açıldı. 

Daha önce Almanya ve İtalya’da sergileri olan sanatçı, 
Türkiye’deki ilk sergisini Antalya’da gerçekleştirme-
siyle ilgili, “Sergi için Antalya’yı tercih etmemin sebe-
bi birçok farklı kültürden insanı içinde barındırması. 
Benim çalışmalarım evrensel çalışmalar. Bütün insan-
lığın sorunlarını kapsıyor. Bu anlamda Antalya önemli 
bir merkez” açıklamasında bulundu. 

1990 Niğde doğumlu sanatçı, Anadolu Üniversite-
si İşletme Bölümü’nden mezun oldu ve sonrasında 
özel bir şirkette e-ticaret sitesi yöneticiliği yaptı. İs-
tanbul’da yaşayan Gallenkuş, işletme mezunu oldu-
ğu dönemde dijital sanat hakkında bilgi sahibi değildi, 
ancak çevrimiçi kaynaklardan tasarım programlarını 
öğrenerek kendisini yetiştirdi. Türkiye’de çok kritik 
bir boyut kazanan Suriyeli sığınmacılar meselesinden 
etkilenen sanatçı, özgün tarzıyla bu trajediye yönelik 
üretimlerini sosyal medyada paylaştı ve kısa sürede 
çok geniş bir kitle tarafından izlenmeye başlandı.

Feza Köylüoğlu’nun

“Melmeket” Sergisi
Dr. Feza Köylüoğlu’nun suluboya eserlerinden olu-
şan “Melmeket” adlı kişisel sergisi, 16-31 Ekim 2021 
tarihleri arasında Antalya Müzesi’nde açıldı. Aklın 
Yolu Düşünce Topluluğu’ndaki çalışmalarından da 
tanıdığımız Köylüoğlu, hayatını ve sergide yer alan 

çalışmalarını şu sözlerle özetliyor:

“Halkı tanımak, onlarla iç içe olmak konusunda he-
kimlikten öte bir meslek var mıdır, bilmiyorum. Bi-
raz da edebiyata, siyasete, felsefeye ilginiz varsa 
bu tanışıklıkla bazen övünerek bazen yerinerek ve 
çoğunlukla da kızarak, Atatürk’ün gidilmesi gereken 
yolu gösterdiği bu toplumu; yani içinde yaşadığınız 
cemiyeti anlamaya çalışırsınız. Ben de öyle yaptım, 
yapıyorum. Bir de anladığınızı zannettiğiniz şeyi, 
başkalarına anlatmaya ve anlaşılmaya. Bu sebeple 
düzenli-düzensiz yazıyorum, gençlere bir yol göste-
rebilir miyiz diye kimi arkadaşlarla güçlerimizi birleş-
tiriyoruz ve çoğunlukla da resim yapıyorum.
1998’den beri hayatımda suluboya var. Gülseren Ev-
cen, sonra Hasan Kırdı ile başlayan suluboya sevgim, 
2014‘den beri hem “büyük bir yetenek” olarak gördü-
ğüm, hem de yaşamı itibariyle olgunluk kalenderlik 
anıtı olan Yusuf Kemal Çankaya ile devam ediyor. Ve 
kadir kıymet bilmez, değerden anlamaz, bu gariban 
memleketin ArtÇankaya’sının tek talebesiyim.  

Suluboya portrelerim var. Bu portrelerle birkaç kar-
ma sergiye katıldım; ancak senelerdir, suluboyada 
bir nevi ‘trend’ olan sokak resimleri yapıyorum. Köşe 

köşe, yaşanmış-
lıklarla dolu Ana-
dolu’nun her bir 
sokağı, evi, çatısı, 
sundurması, per-
vazı, çift kanat-
lısını ışıkla göl-
geyle oynaşarak 
resmediyorum. 
Kendimi ressam 
olarak görmüyo-
rum. Çünkü hala 
istediğim resmi 
yapamıyorum. 
Belki de o resmi 
hiç yapamaya-
cağım. Bilmiyo-
rum.”
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l 28 Temmuz’da Manavgat’ta 4 farklı noktada başlayan orman yangını 10 gün sürdü. 
l Komşu ilçeler Akseki, İbradı, Gündoğmuş ve Alanya’da 59 mahalle yok oldu. 
l 8 kişi hayatını kaybetti. 
l 75 bin hektarlık alan kül oldu. 
l Yangın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara girdi.

3

“Yaşamak 
    bu yangın 
yerinde”

Fotoğraflar : Muratpaşa Belediyesi 
Basın ve Yayın Müdürlüğü
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ÖLEMEDEN
ÖYLECE
BİN YIL

Konuşa konuşa konuşa 
Kırbaç gibi 
Her gün
Tam ağzımızın üstünde
Bin yıldır.

İnsanların evlerini 
Emeklerini, çocuklarını 
Bir onur yalnızlığına gömerek. 

Cehennem ne ki 
Kadir-i mutlak 
Sahib-i mutlak
Ceza-i mutlak.
Yoksulluktan yapılmış 
İskeletine kadar. Korku.

Aşağılamanın hazzına vardı
Nefretin büyük sularında ölümsüz artık
Ne acı, ne utanç, ne tanrı. 

Bunca insan, bunca yıl, bunca ağır sözü 
Tek tek toplayıp yaralarından 
İnsan olmanın büyük onuruyla
Bir gün
Ağzından topuklarına senin- -

Boğula boğula
Gözlerin yerlerden göklerden taşmış
Ölemeden
Öylece 

Bin yıl... 

Şükrü
ERBAŞ

Resimler, Ege Aydan’ın Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, 26 Ekim-26 Kasım 2020 tarihinde açılan “Suda Kal” sergisinden derlenmiştir 
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Hüseyin Cahit
KERSE

Cumhuriyet’ten Günümüze 

Antalya’da Kültür ve Edebiyat Dergilerimiz
Bir ülkenin, bir kentin kültür 

sanat ortamını ve düzeyi-
ni belirleyen etmenlerin 

arasında nitelikli edebiyat 
dergilerinin önemli bir kat-
kısı olduğunu düşünürüm. 
Bu olgu günümüzde kent 

uygarlığını da belirleyen bir 
ölçüttür. Cumhuriyet’ten 

sonra öne çıkan köklü büyük 
şehirlerimiz başta İstanbul 
olmak üzere Anadolu yerel 

gazete ve dergiciliğine de 
öncülük etmişlerdir.

İ
stanbul yazılı ve görsel medyanın başkenti olarak kültür ve edebi-
yatımızı yüz yıldır besleyen bir kaynak işlevini sürdürürken doğal 
olarak yerel gazete ve dergiciliğin gelişmesini de sağladı. Son yıl-
larda teknolojinin gelişimiyle yayıncılık ve matbaacılık sektörünün 

‘büyükşehir’lerde de kent uygarlığıyla birlikte giderek güçlenmesinin 
nedenidir bu. Bu gerçek Antalya ve İzmir gibi hızla büyüyen turizm 
kentlerimizde daha iyi gözlenebilir. Tabii son 20 yılın olumsuz yaşam ve 
insan hakları sorunlarıyla birlikte.

Antalya Cumhuriyeti
Antalya yeni kurulmuş bir kent kimliğiyle Cumhuriyet’in ardından ÇAĞ-
LAYAN (28 Kasım 1935 – Temmuz 1943, 13 sayı) dergisiyle tanışmış. Der-
gilerin pdf dosyasını bana ulaştıran Sevgili Göktuğ Özgül’den edindiğim 
bilgilere göre 1920’de Kurtuluş Savaşı’nı desteklemek amacıyla yayımla-
nan Eğitim-Öğretim dergisi Yeni Hayat’tan 16 yıl sonra çıkan Çağlayan’ın 
yönetimini Sıtkı Tekeli ile Öğretmen H. Hüsnü Bey üstlenmiş.
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1936’da Halkevleri’nin çıkardığı TÜRK AKDENİZ dergisi 34. 
sayısıyla 1944’te kapanmış. Muammer Lütfi Bahşi’nin yö-
nettiği dergi ağırlıklı olarak tarih araştırmalarını içeriyordu.
Antalyalılar bu zaman aralığında, 1947’li AGAM, 1948’li 
MELTEM, 1953’li KAZAN, 1957’li DÜDÜK adlı mizah 
dergileriyle de tanışıyor. Sanırım, o yıllarda babamın 
düzenli olarak okuyup biriktirdiği, 1960’ta benim de 
tiryakisi olduğum Akbaba dergisinden bu dergileri ya-
yımlayanlar çok etkilenmiş olmalı.
1959’da birkaç sayı çıkabilen ENGİN edebiyat dergi-
sinden sonra Antalya’nın önemli bir dergisi KIRKGÖZ 
(1959- 1961) karşımıza çıkıyor. 10 sayı ömürlü bu der-
gide Alpay Kabacalı, Fahrettin Dülgeroğlu, Muammer 
Özsoy, Mehmet Özkaynak adlı yazarlar bugün bize ya-
bancı gelmiyor. Özellikle 70’lerin sonunda Antalya Li-
sesi’nde birlikte çalıştığım ‘efsane’ edebiyat öğretmeni 
Mehmet Özkaynak, geçmişte öğrencilerine verdiği bir 
ödevle Tanpınar’ın “Antalyalı Bir Genç Kıza Mektup”u 
yazmasını sağlayan güzel insandı.
1975 doğumlu BİZİM AKDENİZ ve 1977’li ÖZGÜR AK-
DENİZ dergilerinden sonra Antalya’da 13 yıllık bir sus-
kunluk dönemi yaşanıyor.

90’lı Yıllar ve Akdeniz Sanatevi
1980’de Antalya’nın ilk kitabevi olan Akdeniz Kitabe-
vi’ni açmak bana kısmet olmuştu. Ardından gelen 12 
Eylül faşist darbesiyle müthiş bir okuyucu kitlesiyle 
karşılaşmak da. Okurlar çoğalmış ama dergicilik ya-
saklanmıştı. Yakılan kitaplarla dünya rekoru kırmıştı 
Türkiye. Onbinlerce siyah-beyaz şiirli kartların dergi 
niyetine okunduğu bir ara dönem yaşadık. (!)
2011’de kurduğum (AKSEV) Akdeniz Sanatevi’nde 
okurlara armağan olarak AKDENİZ ŞİİR dergisini çı-
karmakla başlıyor dergicilik serüvenim. Dört yapraklı 
bu seçkinin ardından 1991’de AKDENİZ SANAT’ı ya-
yımladım. Dergi, yönetiminde yer alan Yunus Yaşar 
ve Fazlı Yalçın’la birlikte 5. sayısıyla kapandı. Yerelden 
çok ulusal düzeyde, büyük kentlerde okur bulabilecek 
daha nitelikli bir arayışa yönelmiştim.
Bu arada 1990 yılında Nuri Erkal’ın emeğiyle 44 sayı 
yaşayan KIRKMERDİVEN dergisiyle yaşıt sayıyorum 
kendi serüvenimi. Kırkmerdiven Ali Oğuz Kâhya’nın 
sahipliğinde Serik Posta’sının sanat eki olarak yayım-
landıktan sonra Yunus Yaşar’ın katılımıyla dergi oylu-
muna ulaşmıştı.
Derken, teknoloji gelişti, toplu IBM döneminden sonra 
klasik Mac bilsayarıma kavuşmuş, dergi-kitap program-
larına uyum sağlamıştım. Bir yayın organının oluşmasını 
düşündüğüm Aksev ortamında şiir severlerin yıllarca se-
verek izlediği KEDİ Şiir Seçkisi (1992 – 1997) çıktı ortaya.
Turgay Deyirmenci’nin sorumlu müdürlüğünde aylık 
İNSAN Yazın Düşün Dergisi’yle (1994 – 1996) ülkemi-
zin büyük kitabevlerine ulaşmayı başardık. Bu arada 

İnsan’ın dergiden çok, içinde yer alan KEDİ Şiir Seçki-
si’yle sevildiğini de söylemeliyim.
MORCA (1995 – 1998) ANSAN Derneği’nin yayın orga-
nı olarak Musa Öz ve Zekeriya Ekinci yönetiminde 26 
sayı yayımlandı.
İNSAN Şiir Seçkisi (1994 – 1995) ve İNSAN Şiir Defteri 
(1998) şiir adına Antalya’dan umudu kesip(!) Akdeniz 
Altın Portakal Şiir Ödülü’nü kurmaya karar verdiğim 
yıllara rastladı. Özellikle Şiir Defteri’ni bu ödülün ya-
yın organı olarak düşünmüştüm.
BAHÇE Kültür Edebiyat Dergisi (Mehmet Tosun sa-
hipliğinde Celâl Hafifbilek’in hatırı için tematik 26 sa-
yısını yayına hazırladığım iki yıl: 1999 – 2001. Sahibi bu 
dergiyi benden önce açmıştı, benden sonra da ‘Şerif 
Erginbay’a teslim etmişti.
MAVİ PORTAKAL, Antalya Tömer adına Dursun Kö-
se’nin sahipliğinde 1998 – 2002 yılları arasında çıktı.
DÜŞLÜK (2001 – 2002) Nadiye Şahin ve Yüksel Andız 
yönetiminde 12 sayı yayımlanmış.
Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı adına Giray Ercenk’in 
yönettiği PORTAKAL, Aksav (2003) Hülya Özyol, Göksel 
Kumsal ve Mustafa Koç’un katkılarıyla hazırlandı.
Alanya’dan ülkemize seslenen ETKEN dergisi 2003’te 
Gülümser Çankaya yönetiminde 10 sayı yayımlanarak 
Temmuz 2008’de kapanmıştı. Daha sonra Çankaya, İs-
tanbul’da 2009’da öncelediği şiir niteliğiyle ŞİİR SAATİ 
dergisini sürdürdü.
LARA Sanat Seçkisi (2005 – 2006) Necdet Özkaya 
sahipliğinde Haldun Çağlayan ve Cansever Eyüboğ-
lu’nun katkısıyla çıktı.
Hasan Polat sahipliğinde Tuncer Çetinkaya ve Ahmet 
Tüzün’ün yönettiği KALEKAPISI Dergisi (2007) iki 
sayı yayımlandı.

Tematik Seçki Geleneği: S’imge ve Adalya
Kasım 2001’de başladığım ve uzun yıllar 5000 adet 
basılan tematik S’İMGE Kültür ve Edebiyat Seçkisi’ni 
Antalya’dan sonra İzmir’de de sürdürmüştüm. Ancak, 
2008’de 37. sayısıyla yayına ara verdim.
Antalya’ya döndükten sonra 2016 yılı başında Adalya 
Edebiyat Topluluğu olarak tematik ADALYA Kültür ve 
Edebiyat Dergisi’ne başlamıştık. Adalya 2021 yılındaki 
yeni antoloji-kitap formatıyla yayın yaşamını sürdürüyor.
Ülkemizde 100 yıldır yaşamını hâlâ sürdüren birkaç 
kültür ve edebiyat dergisini saymazsak, “Dergiler bat-
mak için çıkar” diyen Cemal Süreya’ya hak vermemek 
elde değil. Bu arada kısa süreli AŞK DEFTERİ (1993) ve 
MAVİ AKDENİZ (2012) dergileriyle birlikte tam 12 der-
gi batırdığımı itiraf etmeliyim. Bu arada 2 dergi batır-
mış olan dostum Tuncer Çetinkaya’nın yeni girişimini 
elinizdeki ANT SANAT ile kutlayalım. Ve ülkemizin en 
nitelikli sinema dergilerinden biri olan Modern Zaman-
lar’a yıllardır emek vermiş olduğunu da unutmayalım.
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“Y
olun kıyıya düşerse 
bir gün
Ve maviliğini denizin 
seyre dalarsan

Dalgalara göğüs germiş olanları 
hatırla
Hatırla yüreğin sevgi dolu 
Ve selamla 
Çünkü onlar fırtınayla çarpıştılar
Ve yitip gitmeden dipsizliğinde 
enginin
Sana liman gösterdiler uzakta” 
diyor Beranje.

Kırkmerdiven, önce Serik Postası 
gazetesinin eki olarak yayımlandı. 
Yeri ışıklı olsun Ali Oğuz Kehya’nın 
himmetiydi bu dergi. Yunus Yaşar 
ile birlikte çıkardık Kırkmerdiven 
dergisini. Daha sonra onuncu sayı 
da Yunus Yaşar da ayrıldı dergiden. 
Ben bu dergiyi yaşatmak zorundaydım. Kırk dördüncü 
sayıya dek yaşatabildik. Sahipliğini de İsmet Dikmen ar-
kadaşım üstlendi. Dikmen’in matbaasında basılıyordu 
Kırkmerdiven. Dostlardan sağladığım paralarla yaşata-
bildim Kırkmerdiven’i.
Adnan Binyazar “Gurbetten Sılaya Mektubunda” şunları 
yazıyordu:
“Sevgili Erkal, ne zamandır yazıp Kırkmerdiven dolayı 
kutlamak istiyordum seni. İçindeki coşkuyu yakından 
bilenlerden biriyim. Çünkü seni kuzularla, sıpalarla sar-
maş dolaş yazgı paylaştığımız günlerimizden tanırım. 
Hoşot’un havasını ortak soluduk. 

Kırkmerdivendeki düzeyde, dergideki 
özende, o yılların emeklerinin izlerini 
gördüm. 

El kadar bir derginin bu düzeyi tuttur-
masında; yazısıyla, şiiriyle, dizgisi ve 
düzeltisiyle etkili bir görünüm kazan-
masında kuşkusuz senin emeğinin et-
kisi büyüktür. Bu emeği alkışlıyorum.
Dergiler, artık büyük sermayenin 
reklam aracı oldu. Sanki insan bey-
nini kurutmak için işbirliği yapmışlar. 
Oysa Türkiye’de her zaman binlerce 
sayfayı dolduracak düşünce birikimi 
vardır. Onun için Kırkmerdiven gibi, 
bir düzeyi tutturan dergilere büyük 
saygı besliyorum” diyordu.
Kırkmerdiven dergisinde yerel ya-
zarlarımıza çokça yer verdik. Bunun 
yanı sıra ülkesel yazarlarımıza da 

yer verdik.
Bu arada birçok şiire de yer verdik. “Beni Bir Şair Vur-
du” başlığı altında sevgili Metin Demirtaş hazırlıyordu 
(Yeri ışıklı olsun).
“Karac’oğlan der ki bakın gelene
Ömrümün yarısı gitti talana 
Sual eylen bizden evvel gelene
Kim var imiş biz burada yoğ iken” diyor Karacaoğlan

Yeni dergimize destek olan Muratpaşa Belediye Başkanı 
sayın Ümit Uysal’a ve Sanat dergisini çıkarmayı üstle-
nen sevgili Tuncer Çetinkaya’ya yürekten teşekkür eder, 
başarılar dilerim.   

Bir Dergi: Kırkmerdiven

Şimdilerde basamakları küflenmiş olabilir. Eskiden hep Kaleiçi’den Antalya İskelesine 
Kırkmerdiven’den inilirdi. İnenler Şaban Reis’in sesini işitirdi. Şimdi bunların hiçbiri yok. 

Antalya iskelesi Yat Limanı oldu. Eskinin yerinde yeller esiyor. Kaşlı Osman’ın kahvesi de kapandı.

n

Nuri
ERKAL
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DİBEK* İÇİN KİTABE 

‘Heva’ya giden nefesle güzelleşen 
Kaval sesinden hiç söz etmediler,

Avarelikle geçen günlerimi 
Küçümsediler benim hep.

Ömrümce sandalları yıkadım İskele’de; 
Suda yüzer bunlar, kirlenmez dediler! 

Piyaz-köfteyi Sarı Salih ısmarlardı, 
Cıgarayı Hambal Durmuş sarardı, 

Acı şarap, gayrı o gün kimden gelirse!

Yaşadım sizin kadar ben de 
-Belki daha güzel!- 
Fakat bilmem hâlâ bana neden Dibek dediler!

Hem bunun artık bir önemi var mı?
 “Ad bir boncuktur “derdi eskiler

Bir Fatiha oku da var git işine be âdem!
Burada yaşadım ben; iskele, iskeleyken...

 

“DİBEK” İÇİN TEKERLEME

Ama gerçek yok, (kendi) yurdunda turistsen
(Kendi) dağında çoban, avcı değilsen 

Çünkü köyünde rençper 
Çünkü mahallende bıçkın

Sokağının aç kedilerinden 
Değilsen-(kendi) komşularının
Şefkatiyle beslenen, (varsın) bir lümpen... 

Her gün, aynı türküyü söyleyerek... 
-Bu o kadar mı kötü? - 

Her gün, aynı sandalları yıkayarak...
-Bu o kadar mı sıkıcı? -

Ama kimseye benzemeden:

-Ta ta Ta ta ti ti ti; 
 Ta ta Ta Ti Ti Ti....

-Dibeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek! 

Karakaş Cami’inden, iskeleye 
Varırdı o kendi tekerlemesinden 

Bir Kitabe Bir Tekerleme İki Amane

AMANE: TEKKE-LÜ

Safevi sikkesi geçmez oldu.
Mora’ya sürüldüler.

Derken 1821 ilkbaharında, 
Dünyadan habersiz, katledildiler. 

Aman aman
Aman aman

 
AMANE: YÜRÜRKEN 

Gündelik bir şey olan tarihsel şeyler;
Moralılar Mahallesi’nden geçerken
Giritli Muhiddin bey... 
 
Aman aman 
Aman aman

Yar aman. 
 

Ferruh
TUNÇ

* Yetmişli yıllar Antalya’sının, İskele’de yaşayan ve ‘Dibek’olarak bilinen çok sevimli bir avaresiydi.

Fon: Ziya Büyük’ün “Ferruh Tunç” tablosundan oluşturulmuştur
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“Bu Dağlar Dellendirir Adamı!”

Otyam ve Demirtaş’ın anısına

Başbakan Süleyman Demirel’e, “Bu uçak da inemez beyefendi” dedim. “Nedenmiş o Otyam?” 
dedi. Yanıtladım: “Deneyimlerime dayanarak biliyorum da ondan!”

n

Fikret
OTYAM

B
u cennet ülkede görmediğim tek yer kalmıştı, 
Antalya! Birisinde İstanbul’dan, diğerinde An-
kara’dan iki kez Antalya üzerine gelmiş, ne ki 
fırtına nedeniyle aynı yerlere dönüvermiştim! 

Son kez arabayla huruç harekâtına geçtim. Oh, 
işte karayollarının tabelası: “Antalya, 10 km.”
Başbakan Demirel, koltuğunda şöyle bir 
gerinmiş, “İneriz… İneriz…” demişti ve 
indik de! Arabalarla seçim bölgesi Is-
parta’ya hareket ettik. Günler sonra 
Antalya’da uyandığımda, o dağlara, 
yani Beydağlarına vuruluvermiş-
tim. Nâzım’ı Gülhane Parkı’ndaki 
Ceviz Ağacı dellendirmişti, beni de 
Beydağları! 

Kader diye bir şey var mı, kim 
bilebilirdi, hele ben nereden, nasıl 
bilebilirdim yirmi yıl önce Antal-
ya’nın Gazipaşa ilçesine yerleşe-
ceğimi; ama artık Antalyalıydım. 
Biz hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadık, 
tarih marih nemene! Bin yıl mı, beş 
yüz mü, kırk mı, otuz mu ne, hangi-
siyse hep düşledim, Antalya’da Bey-
dağlarını gören bir barınak, ahir ömrüm-
de kocaman ama kocamaaaaan resimler 
yapayım Beydağları’ndan. Yirmi gündür ger-
çekleşen düşümü yaşıyorum, şu satırları yazarken o 
canım, saat saat, dakika dakika değişen Beydağları tüm 
görkemi ile karşımda… Başı her zaman bulutlu, gün yu-
vasına göçerken allı morlu buluta dönüşen, o bir daha 
tekrarlanmayacak görünümlerini saptamak için yirmi 

günde iki yüzden fazla renkli fotoğraflarını çektiğim o 
doyumsuz Beydağları! Antalya’ya bir geldiğimizde yine 
her zamanki gibi Beydağları’na vurgunluğumu coşkuy-
la anlatırken, bir güzel dost, bir güzel ozan, can Metin 

Demirtaş almıştı sözü:
“Başlarında kayan yıldızları yok / Çoban 

Yıldızı var / Geçip gitmiş beyleri de / 
Kalmış sade / Bir vefalı çobanları / Ama 

hala atlaslarda / Beydağları’dır adları / 
Dinleyin / Ey haritacılar! / Bu bir ozan 
fermanı / Bundan böyle / Çoban 
Dağları olsun / Bu güzel dağları adı!” 
(*)

Şaşkınım, Metin’in dileğine uyup 
Çoban Dağları diyeyim, çıkmazda-
yım, dağlar mı ağır basıyor, bulutla-
rı mı? Karacaoğlan gibi mi diyeyim 
yoksa, “Gül memeler birbiriyle 
cenk eder.” Evet, cenk ediyor dağ-
larla bulutları… 

Nâzım Usta sorar Abidin’e, “mutlu-
luğun resmini yapabilir misin?” diye. 

Mutluluk resmi yarım cığara içimlik 
ötemizde, Metin Demirtaş’ın da olduğu 

Antalya’da, Beydağları’nın, yani Çoban 
Dağları’nın resmidir, cümle alem böyle bile.

6 Şubat 1995, Antalya

(*) “Çoban Dağları”, Metin Demirtaş, “Hançer ve Lirik”, 
Onur Yayınları
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UMUTSUZLUK YASAK

  

Kar dalları örttü.

Kavruldu en yamanı çiçeklerin.

Kalbim katlan bunlara,

Çünkü kıştır yaşanılan

Amansız, limansız bir kış

Ve sarılmışız dört bir yandan.

Ama düşün kalbim!

Düşün kavgayla kazanılacak baharı

Direnen, adressiz yaşayan dostları.

Fışkıracak ekinleri

İlkyazla karlar altından.

Ve doludizgin geçerek

Her acıyı bir sevinçle

Yolu yok kalbim

Sağ çıkacağız bu acılardan.

Çünkü umutsuzluk yasak!

Yılgın türküler söylemek de.

Çünkü yürüyor umudun ordusu

Umutsuzluğu umutla yenerek.

1972

Metin Demirtaş

( 1938 - 2014 )
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Antalyalı sanatseverlerin ve sanatçıların kurduğu Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN) yakın bir zamanda 
derneğin yönetimine başkan olarak yazar Tecelli Sercan Sırma’yı seçti. Biz de kendisini ve yeni yönetimi 

kutlamak için soluğu Fikret Otyam Parkı’nda aldık ve yeni başkan ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Antalya Sanatçılar Derneği’nin Başkanı Tecelli Sırma İle

Hedefimiz Kültür Kardeşliği

n

1
996 yılında üniversite eğitimi almak için geldiğim 
bu şehirde tanıştığım ilk mekânlardan biriydi AN-
SAN. Kaleiçi’nde, tam şehrin kalbinde. Antalya Al-
tın Portakal Film Festivali etkinlikleri kapsamında 

derneğin şirin bahçesinde Füsun Demirel ve Nur Sürer 
gibi değerli sanatçılarımızın söyleşilerine katılr, onla-
rı bu kadar samimi bir ortamda dinlerken çok şanslı 
olduğumu hissederdim. Şimdiki zamanlarda kentin en 
önemli festivalinin halktan ne kadar uzak kaldığına ha-
yıflanıyorum ve üzülüyorum.

Yeni Başkan Sırma
Tecelli Sercan Sırma, 1956 yılında Pervari’de doğmuş; 
Hatay, Siirt ve Eskişehir’de İl Tarım Müdürlüklerinde 

çalışmış. 1980’de Pervari’de “Kara Çadır’’ adlı öyküsü-
nün sahnelenmesi üzerine sürgüne gönderildiği Eskişe-
hir’de çalışırken görevinden istifa edip İstanbul’da özel 
sektöre geçmiş. İngiltere’de dil eğitimi gören ve su eko-
nomisi ile ilgili ABD, Avrupa, Ortadoğu ve Rusya Fede-
rasyonu’na bağlı birçok ülkede fuar, seminer ve toplan-
tılara katılan Sırma, yurtiçinde de çeşitli bildirilere imza 
atmış. Öyküleri Almanca ve İngilizceye çevrilen, İletişim 
Yayınları’ndan çıkan “Wansa” adlı öykü kitabı 2016’da 
ABD’nin Amazon Yayınları tarafından e-kitap olarak ya-
yımlanan yazarın diğer eserleri arasında Berfin (1987), 
Botan (1989), Ferman (1991), Kasaplar Deresi (1992), 
Nurhak (1997), “İyiyi ve Kötüyü Bilme Ağacı” (2018), Sa-
vaş ve Kadın (2021) da bulunuyor.

Didem
DERIN
MARANGOZ
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Antalya Sanatçılar Derneği’ne (ANSAN) gelirsek; ku-
rum, Gönül Ertüker, Tecelli Sercan Sırma, Saffet Uysal, 
Turgay Değirmenci, Yunus Yaşar, Hasan Şişli, Osman 
Nuri Boyacı ve Muhittin Selamet’in girişimleriyle 1992 
yılında kurulmuş. Faaliyete geçtiği günden bu yana da 
Antalya’da sanat ve kültür çalışmalarına önayak olan 
ANSAN, 2014 yılına kadar Kalekapısı’ndaki bahçesinde 
sayısız kültür ve sanat insanını ağırlamış, birçok sa-
natçının sergilerine ev sahipliği yapmış.

Uluslararası Etkinlikler
Derneğin kuruluş amacının ülkemizin başka şehirle-
rinden şehrimize göç eden sanatçı, yazar ve kültür in-
sanları ile Antalyalı sanatseverleri, sanatçıları bir ara-
ya getirerek bir kültür kaynaşması sağlamak olduğunu 
belirten Tecelli Sercan Sırma, bunu birkaç yıl içinde 
başardıklarını söyledi. Değişen koşullar ve Antalya’nın 
tanınması ile birlikte şehrimize yurtdışından da göçle-
rin arttığını belirten Başkan, yeni hedeflerinin şehri-
mizde ikamet eden yabancı sanatseverler ve sanatçılar 
ile birlikte, dernek çatısı altında uluslararası etkinlikler 
organize edip, kültür kardeşliği oluşturmak olduğunu 
belirtti. Söyleşi için derneğe gittiğimizde Avusturya-
lı bir sanatsever, bahçede piyano eşliğinde küçük bir 
gruba müzik dersi veriyordu. Biz de kültür kaynaşması 
girişimlerine böylece şahit olduk aslında. Umuyorum 
ki bu girişim serpilip gelişir.

Gerçekleştirmek istedikleri diğer bir konu da her sa-
nat dalının ANSAN öncülüğünde dernekleşmesi. Bu 
düşüncelerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önü-
müzdeki günlerde hep beraber göreceğiz.

Dünyayı Sanat Kurtaracak!
Şehrimizin kentleşememesinin en büyük sebebini An-
talya’mızda sanayileşmenin eksik olmasına bağlayan 
Sırma, sanat ve kültür konusunda şehrimizin geliş-
mesinin yolunun, geçenlerde kurulan Antalya Modern 
(Modern Zamanlar Sanat Derneği) gibi enerjik yeni 
oluşumlarla karşılıklı iş birliği kurarak sinerji yarat-
maktan geçtiğini düşünüyor. (Sohbet esnasında ya-
nımda bulunan Antalya Modern’in Başkanı Necla İnci 
Bayrak ile yaptıkları sohbetin ana gündemi de bu konu 
oldu. Her iki Başkan da tanışmalarını Antalya’nın sanat 
ve kültür hayatına artı değer katacak her fikre ve iş 
birliğine açık olduklarını belirterek perçinlediler.)

2014’te Kalekapısı’ndaki yerinden zorla tahliye edilen 
ANSAN, şimdilerde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit 
Uysal’ın Konyaaltı Caddesindeki Fikret Otyam Par-
kı’nda kendilerine tahsis ettiği mekânda, yarıya yakını 
aktif 750 üye ile varlığını sürdürmeye çalışıyor ve eski 
yerlerine geri dönmek istiyor. ANSAN’a ve Başkanı Te-
celli Sercan Sırma’ya Antalya’ya kattıkları tüm sanat-
sal ve kültürel değerler için teşekkür ediyorum. Dün-
yayı sanatın iyileştirici gücü kurtaracak ve birbirimizi 
sevmekle başlayacak her şey!
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Tanpınar’ın Antalya’sı

İnsan ve şehir… Aralarında kopmaz bir bağ olan birbirlerini var eden iki unsur… İnsanların şehirleri inşa ettiği 
gibi şehirler de insanları inşa eder… Gölgeniz bir şehre düştüğü zaman yüzünüzde, zihninizde ve ruhunuzda 

o şehrin izleri belirir. Kimi şehirler, eski bir sevda gibi bırakmaz insanın yakasını, nereye giderseniz gidin, 
Kavafis’in dediği gibi “hep arkanızdan gelecek” şehirler vardır. 

“Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan,
Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan,
Dönmeyen gemiler olduk açıktan,
Adımızı soran, arayan var mı?”
	 								Ahmet	Hamdi	Tanpınar

Nuray
YAZICIOĞLU

T
orosların Akdeniz’le birleştiği çizgide, zeytin ve 
portakal ağaçlarının gölgesinde, yarım kalmış 
rüyaların mahmurluğunu taşıyan mermer sü-
tunların şehri Antalya da birçok hafızada izler 

bırakmış, pek çok ruhun şekillenmesinde rol oynamış 
şehirlerdendir. O ruhlardan biri de Türk edebiyatının 
önemli bir yazarı ve şairi olmanın ötesinde edebiyat ta-
rihçisi, siyasetçi ve akademisyen, kısacası, 20. yüzyılın 
bir entelektüeli ve esteti olarak karşımıza çıkan Ahmet 
Hamdi Tanpınar’dır.Tanpınar, kadı olan babası Hüseyin 
Fikri Efendi’nin görevinden dolayı çocukluk yıllarını ge-
çirdiği Ergani, Sinop, Siirt ve Kerkük’ün ardından 1916 
yılında Antalya’ya gelmiştir.  Fakat Antalya’ya yolculuk 

esnasında –ki sonraları bu yolculuk üzerinde, yani 
Akdeniz’e inmenin manası üzerinde çok düşündüğünü 
söyleyecektir- henüz on beş yaşında iken, Musul’da 
annesi Nesimi Bahriye Hanım’ı tifüsten kaybeder.  
Derin izler bırakan bu ölümün hemen ardından Antalya 
günleri başlar ve 1916’nın Ekim ayından 1918’in Ağus-
tos ayına kadar Antalya’da kalan Ahmet Hamdi, lise 
tahsilini o zamanki adı Antalya Sultanisi olan Antalya 
Lisesinde tamamlar. “Ev ve şehir insanoğlunun en belli 
başlı terbiyecileridir.” (1) diyen Tanpınar daha sonra 
1921’de tatil için kısa süreli Antalya’yı ziyaret eder ve 
pek çok şehir gibi Antalya da onun yaşamında ve sana-
tında yer edinir. 

Fotoğraf: Antalya Lisesi Arşivi, Tanpınar ayakta, en solda (Okul Müdürü Bekir Motor’a teşekkür ederiz)
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Okuma zevkinin çok genç yaşta başladığını ve bu yaş-
larda basılmış hemen hemen tüm tarihçilerimizi okudu-
ğunu belirten Tanpınar, talihli olarak nitelediği Antalya 
günlerinden bahsederken şöyle der: “Kerkük’ten sonra 
gittiğimiz Antalya’da daha talihli çıktım. Orada kira ile 
kitap veren küçük bir kütüphane buldum. Bir de Ahmet 
Bey isminde kitap meraklısı bir komşumuz vardı. 1918 
sonbaharına kadar Servet-i Fünun külliyatını ve tercü-
me romanları hatmettim.” (2) Yalnız Antalya’da iken yeni 
edebiyatı takibin mümkün olduğunu belirten Tanpınar, 
aynı yıllarda kendisine Yahya Kemal ve Halide Edip 
isimlerinden bahseden Avni Başman’la tanıştığını ve 
onunla olan sohbetlerinin lezzetini hâlâ hatırladığını da 
ifade eder. Bu yıllarda düşünce dünyasının zenginleş-
mesinde rol oynayan bir diğer kişi ise, o tarihte öğret-
meni olan daha sonraları Antalya Müzesinin kurucusu 
olarak karşımıza çıkan ve Antalya tarihi üzerine eserleri 
olan Süleyman Fikri Erten’dir. Özellikle Süleyman Fikri 
Erten’le uzun yıllar iletişimi devam etmiştir.

İlk kez Mehmet Kaplan tarafından “Antalyalı Genç Kıza 
Mektup” başlığıyla yayımlanan ve bir bakıma poetika-
sını ortaya koyduğu mektubunda Tanpınar, Antalya’nın 
sanat hayatında ve hayal dünyasındaki önemine değinir. 
Gerçi bu mektubun bir genç kıza ya da delikanlıya ya-
zıldığı konusu tartışmalıdır. Konu ile ilgili Tanpınar Mer-
kezi Müdürü Prof. Dr. Handan İnci’nin ayrıntılı bir yazısı 
vardır. Bu yazıda İnci, yaptığı inceleme ve araştırmalar 
doğrultusunda 1960’ların başında Tanpınar’a mektup 
yazan Gönül Tecim, Vural Akkaya ve Mustafa Erol ol-
mak üzere Antalya Lisesinin üç öğrencisinden bahse-
der. Handan İnci, Tanpınar’ın bu meşhur mektubunu, şu 
ana kadar bilinenin aksine Gönül Tecim isimli öğrenciye 
değil de elde ettiği kanıtlar doğrultusunda, Mustafa Erol 
isimli öğrenciye cevaben yazdığı sonucuna varır. (3) Bu 
tartışmalı süreci bir kenara bırakırsak, mektubun kime 
yazıldığından çok içeriği önemlidir. Ayrıca Tanpınar’ın 
bir lise öğrencisinin -ki eserlerinden bihaber olan bir 
lise öğrencisi olduğunu, yazdığı cevaptan anlıyoruz- 
mektubuna zaman ayırarak samimi bir ilgi ve ciddiyetle 
cevaplamış olması ayrı bir hoşluktur. Tanpınar söz ko-
nusu mektuba cevap verme sebebini şu şekilde açıklar: 
“…lise talebesisiniz ve Antalya’dasınız. Yani 1916-1918 
yılları arasında benim yaşadığım hayatı yaşıyorsunuz. 
İşte size bunun için yazıyorum. Bulunduğunuz memle-
ketin, belki de orada doğdunuz, hayatımda mühim bir 
yeri vardır. Sizin sahillerinizde, o denize bakarak, o lo-
dos dalgalarını seyrederek benim gençliğimde şimdikin-
den çok az verimli olan meyve bahçelerinde dolaşırken 
yavaş yavaş bir hülya adamı oldum.” Böylece Tanpınar 
ilk şiirlerini Antalya’da tasavvur ettiğini ve edebiyattan 
başka bir şey yapamayacağını burada anladığını mektu-
bunda ifade eder. (4)

Tanpınar aynı mektupta şiirine hâkim olan rüya iklimi-
nin, o günlerde karşılaştığı ve derin derin seyrine dal-
dığı su, ışık, renkler dünyası ile şekillendiğini anlatır ve 
ekler: “Aynı günlerde, yine bulunduğunuz memlekette 
denizin bir başka manzarasıyla karşılaştım. Güvercin-
lik denen deniz mağarasını gördüm. Bu mağara suyun 
hücumuyla açılıp kapanan aydınlığı ile benim için mü-
him bir şey oldu... Gördüklerimi henüz gerçek bir keşif 
hâline getirecek seviyede değildim. Fakat estetiğimin 
temeli olan rüya fikri, biraz da bu mağaraya bağlıdır.” 
(5) Güvercinlik Mağarası’nın yerini ise Huzur roma-
nında şu şekilde tarif eder: “Bir gün arkadaşları onu 
Güvercinliğe götürdüler. Bu hastane üstü ile Konyaal-
tı arasında, şehirden epeyce uzak bir yerde bir deniz 
mağarası idi…” (6)

Toplumsal sorunlar ile kendi iç çatışmaları arasında 
kalan Mümtaz’ı Doğu Batı ekseni üzerinde ele alan 
Huzur romanında da Antalya, I. Dünya Savaşı yılları-
na dair folklorundan sosyolojisine kadar hakkında bilgi 
edindiğimiz bir şehir olmanın yanında, otobiyografik 
bir yaklaşımla kahramanın dünyasını şekillendiren bir 
mekân olarak da ayrıntılı bir şekilde yer alır. Roman 
kahramanı Mümtaz gördüğü güzelliklerin karşısında 
sık sık uzun ve sessiz bir seyre dalar: “Bey dağlarının 
üstünde güneş, sanki kendi ölümünün ayinini ve kendi 
yaldızdan ve koyu lacivert gölgelerden lahdini hazırlı-
yormuş gibi, bu dağların kıvrımlarına altın ve gümüş 
zırhlar geçirir, sonra alçalan ve arkaya devrilen kavis, 
bir altın yelpaze gibi açılır, büyük ışık parçaları şuraya 
buraya ateşten yarasalar gibi uçar, kayaların üstüne 
asılırdı. Bu bir mevsim gibi bereketli, velût saatti.” (7) 
Dış dünyanın renkli, ışıklı, yıldızlı yansımaları Müm-
taz’ı kendine çeker ve onun iç dünyasını inşa eder. 
Mümtaz’da çoğu zaman Tanpınar’ın kendisini görürüz 
ki Tanpınar da eseri için “dikkatli okumak, gizli bağları 
bulmak lazımdır”, der. (8)

Bey Dağları’nın üstünden batan güneş, binlerce yıldır 
pek çok zihinde ve gönülde doğarak birçok güzelliğe 
yansımıştır. Bu güzel şehir, inceliklerle örülmüş ruh-
lara daha binlerce yıl ilham vermeye devam edecektir. 
Görüldüğü üzere portakallı, limonlu ve güneşli bir Ak-
deniz memleketi olan Antalya, Tanpınar’ın ikliminin de 
apayrı bir mevsimi ve sonsuz rüya âleminin başlangıcı 
olmuştur. Portakal ağaçlarının komşuluğunda onunla 
aynı rüyayı görebilmek ve anlayabilmek dileğiyle…
       
 (1) Ahmet Hamdi Tanpınar, “Güzel Sanatlar Akademisi Sergisi”,Yaşadığım Gibi, 

Yay. haz. Birol Emil, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2000, s. 399.
(2) A.g.e., s. 301.

(3) https://handaninci.wordpress.com/2016/10/04/tanpinar-kime-mektup-yazdi/
(4) Tanpınar, “Antalyalı Genç Bir Kıza Mektup”, Yaşadığım Gibi, s.348.

(5) A.g.e., s. 350.
(6) Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, Tercüman Yayınları, s.29.

(7) A.g.e., s.27.
(8) Yaşadığım Gibi, s. 350.
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Modern Zamanlar’ın 

Türk Sineması Yazıları

n

Takvimler 2007 yılının mayıs ayını gösterdiğinde, Antalya’da yaşayan bir grup 
akademisyen ve yazar, kent tarihinin en uzun süreli ve kesintisiz yayınlanacak 

dergilerinden birine imza atacaklarından muhtemelen habersizdiler.

“A
ltın Portakal gibi kökleri yarım yüzyı-
la dayanan ulu bir çınarın gölgesinde, 
Antalya’nın ve ülkemizin sinema yazını 
birikimine küçük bir katkı koymak” ama-

cıyla yola çıkan Veysel Atayman, Tuncer Çetinkaya, 
Mustafa ve Ahmet Açan, Akın Yıldız, Mustafa Sözen, 
Levent Yaylagül, Meltem Gönden gibi isimler, 2019 yılı 
başına kadar, tam 48 ay boyunca okurla buluştular. 
Kısa sürede ülke çapında tanı-
nan ve okuyucu edinen Modern 
Zamanlar Sinema Dergisi’nin 
yaratıcı kadrosu, tam da kuruluş 
amaçlarında vurgulandığı gibi 
kentte düzenlenen pek çok film 
gösterimine, söyleşi ve panellere 
imza attılar, sinema müzesi ça-
lışmalarına katkı sağlayıp sergi-
ler açtılar.
2015 yılından itibaren Muratpa-
şa Belediyesi’nin kültür yayını 
olarak okurlarıyla buluşan dergi, 
yalnızca Antalya’nın değil ülke-
mizin de müdavimleri tarafından 
ilgiyle takip edilen bir yayınına 
dönüşmesini takip eden günlerde, 
işlevini yerine getirmenin mutlu-
luğuyla yayın hayatına son verdi; 
ancak son bir sorumluluğu da ih-
mal etmeyerek. Böylelikle, ortaya 
bu 640 sayfalık dev bir eser çıktı. 
“Modern Zamanlar’ın Türk Sine-
ması Yazıları”, sinema yazarı ve koleksiyoncu Ali Can 
Sekmeç’in arşivinden derlenen görsellerle süslendi.

“Sinemamızın Yanındayız”
Kitabın önsözünü kaleme alan Muratpaşa Belediye 
Başkanı Ümit Uysal, yazısında, “İnsanımızın sevinç ve 
hüzünlerine, umut ve hayal kırıklıklarına tanıklık eden 
sinemamıza, Altın Portakal Film Festivali aracılığıyla 

uzun yıllar boyu hizmet vermiş Antalya’dan, belediye-
miz aracılığıyla katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Kenti-
mize kazandırdığımız kültür merkezimize, sinemamı-
zın Sultan’ı Türkan Şoray’ın adını vermemizin dışında, 
ulusal sinemanın festival gündeminden çıkarıldığı dö-
nemlerde düzenlediğimiz etkinliklerle de Türk Sinema-
sı’nın yanında olduk. Büyük bir emek sonucu hazırlan-
dığını bildiğimiz bu kitap aracılığıyla da sinemamıza 

katkı sağlamayı sürdüreceği-
mizi vurguluyoruz” diyor.

Seçkide Öne Çıkanlar
Bu noktada, “Modern Za-
manlar’ın Türk Sineması Ya-
zıları”nın sinema yazınının ve 
Modern Zamanlar ailesinin üç 
önemli ismine ithaf edildiğini 
hatırlatalım: Veysel Atayman, 
Rekin Teksoy ve Giovanni 
Scognamillo’ya adanan seçki-
de yer alan incelemelerden bir 
kısmını; “Belge Yoksa Tarih de 
Yoktur: 100. Yıl Masalı” (Bur-
çak Evren), “Edebiyatçılarımız 
Anlatıyor: İlk Filmler, İlk Hatı-
ralar” (Meltem Gönden), “Se-
denlerden İpekçilere”  (Ali Can 
Sekmeç), “Ustasız Usta: Lüt-
fi Ömer Akad” (İlker Mutlu), 
“Türkiye’de Sinemanın Gelişi-
mi ve Ulusal Sinema Tartışma-

ları” (Bülent Vardar), “Memduh Ün: “Siyah Beyaz Daha 
Gerçek” (Söyleşi: Ertekin Akpınar), “Ertem Eğilmez Si-
neması ve Arzu Film Ekolü” (Ertan Tunç),  “Araya Par-
ça Giren Yıllardan Manzaralar” (Cihan Demirci), “Kıt 
Kanaat Bilim-Kurgular ve Korkunun Bütün Renkleriy-
le Türk Fantastik Sineması” (Kaya Özkaracalar), “Yeni 
Türk Sineması Üzerine Notlar” (Barış Saydam) şeklin-
de özetleyebiliriz.

Oya
BOYSAN
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İstanbullu Amazonlar 1809 / Şebnem İşgüzel

Balıkçı ve Oğlu / Zülfü Livaneli

Atlas’ın Yükü / Jeanette Winterson

n

n

1808 yılının Kasım ayında çıkan Yeniçeri ayaklanmasıyla 3.Selim ve 
4.Mustafa öldürülür ve 2.Mahmut da tahttan azledilir. Taht için baş-
ka erkek varis olmayınca Yeniçeriler; “Gerekirse biz de Esma Sultan’ı 
tahta çıkarırız.” derler. Rivayet odur ki Esma Sultan 1809 kışını tahtta 
geçirdi ve bu yazılı kaynaklardan silindi. İşte bu kurgu (ya da üstü ör-
tülü gerçeklerin anlatıldığı) roman da; Esma Sultan’ın tahtta geçirdiği 
bu günleri tarihsel çekicilik ve  Şebnem İşigüzel’in leziz edebi dilliyle 
harmanlanmış son romanı bize keyifli bir okuma sunuyor.

Hikaye, bir Ege balıkçı kasabasında balıkçılık yapan Mustafa’nın denize 
açıldığı bir gün, açık denizde rastladığı boğulan mülteci cesetlerinin ya-
nında, ölmek üzere olan bir bebek bulmasıyla başlıyor. Hikayenin öze-
linden bu olay Mustafa ve eşinin hayatını tamamen değiştiriyor. Arka 
planda ise aile ilişkileri, yaşam koşullarının değişmesi ve  zorluğu, çevre 
ve mülteci sorunlarıyla harmanlanmış insan hikayeleriyle bezenmiş bir 
roman ya da uzun hikaye çıkıyor karşımıza. Livaneli’nin uzun bir ara-
dan sonra yazdığı son kitabı. Meraklısına.

Jeanette Wintorson, alışılmışın dışında, bol sürprizli kitaplarından biri 
olan bu kitapta; tanrılarla savaştığı için Gökkube’yi sırtında taşımak-
la cezalandırılan Titan Atlas’ın Odysseia’da anlatılan mitini yazgı, te-
kamül, özgür irade, geçmiş, gelecek kavramlarını sorgulayarak kendi 
yorumuyla yeniden yazıyor. Bu kısacık fakat çok kıymetli novellayı 
okurken “Zaman nedir?”, “Alınyazımızı değiştirmek mümkün müdür?”, 
“Özgürlük diye bir şey var mıdır?” soruları da bize eşlik ediyor. Ezber 
bozan bir edebi okuma. 

Evren
KOÇ
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Antalya’nın Hikayeleri Bu Kitapta
n

Muratpaşa Belediyesi, Attalos’un Attelia’sından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’sına bugüne kadar 
arkeolojinin sınırlarında kalmış bilgilerini, hikayeleştirerek “Sarpedon’dan Keykubad’a Bir Zamanlar Antalya” 
kitabında bir araya getirdi. Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkçe ve İngilizce yayınlanan kitabın tanıtımını 6. 

Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında düzenlenen “Eski şehirler hikayelerini anlatıyor” panelinde yaptı.  

M
imar Zenon’un biricik aşkı Serikli Belkıs için yap-
tığı Aspendos Antik Tiyatrosunun, elips, parabol, 
hiperbol gibi matematik terimlerinin mucidi Ak-
sulu Apollonius’un, depremde yerle bir olan Likya 

kentlerinin yardımına koşan Kumlucalı hayırsever Opromo-
as’ın, denizlerin, yolcuların ve fakirlerin koruyucusu Dem-
reli Aziz Nikoloas’ın, Troya savaşının Kaş Kınıklı kahramanı 
Sarpedon’un, Büyük İskender’e direnen Döşemealtılıların, ilk 
kadın belediye başkanı Aksulu Plancia Magna’nın hikayesi 
“Sarpedon’dan Keykubad’a Bir Zamanlar Antalya” kitabında 
toplandı.
Muratpaşa Belediyesi, yüzlerce kültüre, dile, inanca tanıklık 
eden Antalya’nın söylencelerini, efsanelerini, imparatorları-
nın, bilim insanlarının, şairlerinin, hekimlerinin, hayırsever-
lerinin hikayelerini “Sarpedon’dan Keykubad’a Bir Zamanlar 
Antalya” kitabında bir araya getirdi. 
Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın önerisiyle başlayan ve Akde-
niz Üniversitesi (AÜ) Arkeoloji bölümünden Aytaç Dön-
mez’in 6 aylık çalışmasının sonucu ortaya çıkan 
kitabın tanıtımı 21 ülkeden 36 şehrin katılımıyla 
düzenlenen 6. Kaleiçi Old Town Festivali 
kapsamında Türkan Şoray Kültür Merkezi’n-
de düzenlenen “Eski şehirler hikayelerini 
anlatıyor” panelinde yapıldı.  

Hikayelerimizi paylaşmalıyız
Panelin açılış konuşmasını yapan Başkan 
Uysal, Antalya’nın tarihi kent merkezi 
Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlere sa-
hip şehirlerin benzer sorunlar yaşarken 
benzer hikayeleri de paylaştığını söyledi.  
Şehirlerin ancak hikayeleriyle cazip hale 
gelebileceğini ve korunabileceğini belirten 
Başkan Uysal, “Bu hikayeleri paylaşmamız 
lazım. Çünkü insanlar aşk ve kahramanlık 
hikayelerinden hoşlanıyorlar. Aşk ve kah-
ramanlık hikayeleri, diğer öyküler şehirleri 
ilginç kılıyor. İlginç kıldığı zaman şehirler, 
insanları tarafından korunuyor. Hiç kimse 
şehirlere, antik kalıntılara kötülük yapamıyor” 
diye konuştu. 

Mehmet
ŞAHIN
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Ancak bu sayede binlerce yıllık yapıların duvarlarını 
ticari levhalardan korunabileceğine dikkat çeken Baş-

kan Uysal, “Savaşlarda, çatışmalarda ya da basit 
anlaşmazlıklarda tarihi yapıların yıkılmasını, kent-
lerin zarar görmesini istemiyorsak, kentlerimize 

yeterince restorasyon bütçesi ayrılmasını 
istiyorsak antik hikayelerimizi, şehirleri-

mizin hikayelerini paylaşmamız, halkı-
mıza da anlatmamız gerekiyor” şeklinde 
konuştu. 
Antik döneme ait bu hikayelerin sade-
ce üniversitelerin, akademinin alanında 

sınırlı kalmasının kültürel varlıkların ko-
runmasına yerel halkın katılımını güçleş-

tirdiğine dikkat çeken Başkan Uysal, “Yeni 
kuşaklar hikayeleri bilmezse, şehirlerimizi 
tanımazsa korumayacaklardır. Kültür var-
lıkları her türlü sıkıntıya açık hale gelecek-
tir” diye konuştu. Bir yeri ancak hikayeleriy-

le birlikte bildiğinizde o bölgenin unutulmaz 
olacağını dile getiren Başkan Uysal, “Böyle-

ce, birbirimize karşı çok daha kalıcı bilgilerimiz 

ve duygularımız olur” dedi.  

Alanında bir ilk
“Sarpedon’dan Keykubad’a Bir Zamanlar Antalya” ki-
tabının yazarı öğretim görevlisi Aytaç Dönmez, Başkan 
Uysal’ın fikri olan bu çalışmayla ilk kez Antalya sınırla-
rında gerçekleşmiş antik aktarımlarda geçen mitolojik 
anlatımları, kahramanları, tarihsel önemli kişilikleri, 
olayları, şair, sporcu ve bilim insanlarını hikayesel bir 
dille, yalın olarak bir araya getirildiğini söyledi. Dön-
mez, “Böylelikle bizler, hem yaşadığımız topraklardaki 
geçmişi daha iyi anlayabilecek hem de bu farkındalık 
sayesinde sahip olduğumuz çok katmanlı bu kültür 
coğrafyasını, Antalya’yı dünyaya daha iyi anlatabile-
ceğiz” diye konuştu. 

Dönmez, konuşmasının ardından efsanevi Troya Sava-
şı’nın iki Antalyalı kahramanı Başkomutan Sarpedon ve 
büyük okçu Pandaros’un hikayesini Türkan Şoray Kül-
tür Merkezi’ni dolduran, konuk ülke heyetleriyle paylaş-
tı. Panel, katılımcı ülkelerinin anlatımlarıyla devam etti. 
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Fahrenheit 451: 

Okumakla Başlayacak Her şey

n
Fahrenheit 451, fantezi, korku ve bilimkurgu edebiyatına damga vuran ve “Mars Yıllıkları”, 

“Resimli Adam”, “Sonbahar Ülkesi” gibi kitaplarıyla da tanınan Amerikalı yazar 
Ray Douglas Bradbury’nin (1920-2012) imzasını taşımakta.  

K
itap, düşünmenin, sorgulamanın 
ve dolayısıyla kitap okumanın suç 
olduğu baskıcı bir gelecek toplu-
munda geçmektedir. Çizgi roman-

lar ve ticaret mecmuaları dışında herhangi 
bir kitap okumanın mümkün olmadığı, in-
sanların sadece televizyonda beyin yıkayıcı 
şovları kendi hayatlarıymışçasına izlediği 
ve hatta bunlara katıldığı, kitap bulundurup 
düşünen insanların yok edildiği bu toplum-
da, kurulu düzeni korumak ve cezaları in-
faz etmekle görevli devlet aygıtı itfaiyedir. 
İtfaiyecilerin işi eski zamanlarda olduğu gibi 
yangını söndürmek değil, yangın çıkartmak 
üzerine kuruludur. Romanın ana kahramanı 
Guy Montag işini yapmaktan ve hayatından memnun 
gibi görünen bir itfaiye memurudur. Sürdürdüğü yaşam 
tarzı, eşiyle ilişkisi ve mesleği dahil hiçbir şeyi sorgula-
maksızın yaşayan, hayatla ilgili hiçbir görüşü olmayan 
itaatkâr bir sistem insanıdır. Sistemin ideolojik aygıtla-
rını etkili bir şekilde kullanarak yeniden ürettiği örnek 
insanlardan biri olan Mildred ile evlidir. Tüm dünya gibi 
onların evini de salonlarının tüm duvarlarını kaplayan 
dev ekranlı televizyonlar yönetmektedir. 

Montag’ın kendisi için çizilmiş sınırların içinde akıp gi-
den hayatı Clarisse ile karşılaştığında tepetaklak olur. 
Düşünen, sorgulayan, doğanın tadını çıkartmaya bayı-
lan, kendine verilenle yetinmeyen ve itiraz eden, etra-
fındaki insanların aksine hiç acelesi olmadan yaşayan 
Clarisse bildiği insanlardan çok farklıdır. Montag’ın uya-
nışı, Clarisse’nin sorduğu “mutlu musun?” sorusu kar-
şısında duyduğu şaşkınlık ve kitap bulunduğu ihbarını 
aldıkları bir evde, kitaplarının yakılmasına karşı direnen 
yaşlı kadının onlarla birlikte yanmayı seçmesine şahit 
olmasıyla başlayacaktır. Montag, kitapları uğrunda ölü-
necek denli değerli yapan şeyi anlamak için sonucunun 
ne olduğunu bildiği suçu işlemeye karar vererek kendi 
evinde bilinçsizce depoladığı kitapları çıkarıp okumaya 

karar verir. Montag ile Beatty arasındaki 
kovalamacanın fitili ateşlenmiştir artık.
Roman, Montag’ın Beatty ve cansız 
kahraman Mekanik Tazı’dan (totaliter 
devletin, toplumsal statükoyu ihlal eden 
uyumsuz ve toplum dışı kişileri belirle-
mede, takip etmede ve etkisiz hale ge-
tirmede kullandığı bir aygıttır) kaçışı ile 
devam eder. 

Bradbury, Fahrenheit 451’in bir gelecek 
tahmini olmadığını, gelecek için bir uyarı 
olduğunu söylemiştir. Kitabın adı kitap 
kâğıtlarının yanarak tutuştuğu sıcaklık 
derecesi olan Fahrenheit 451’i simge-

lemektedir. 1950’lerde yazılan kitabın bugün dünyanın 
içinde yaşadığı şartların bir habercisi olduğu açıktır. İç 
karartıcı distopik bir roman olduğu düşünülse de kendi 
çözümünü içinde taşımaktadır. Yazar, karanlık dehliz-
lerde ışık tutacak meşalenin nasıl tutuşturulacağını an-
latmıştır romanda. Romanın kurgusu kronolojik ve sü-
rükleyici, dili sade ve akıcıdır. Bradbury, eserinde yoğun 
bir biçimde simgeler, metaforlar, dinsel, tarihi, siyasal, 
edebi ve mitolojik göndermeler ve alıntılar kullanmıştır.  
“Çoğumuz dünyayı dolaşıp herkesle tanışamayız, bütün 
şehirleri göremeyiz. Bunun için zamanımız, paramız ve 
bu kadar çok arkadaşımız yoktur. Aradığın şeyler, Mon-
tag, dünyada, fakat vasat bir insan için onların yüzde 
doksan dokuzunu görmenin yolu kitaplardan geçer” der 
Faber…
“Bir Kitap” köşesine, kitaplar ve okumanın insan / top-
lum yaşamı üzerindeki önemini vurgulayan, 1966 yılında 
François Truffaut yönetmenliğinde beyazperdeye uyar-
landıktan sonra, 1988 yılında opera olarak da sahnele-
nen bir eserle başlamalı diye düşündüm. 
Keyifli okumalar…

Fahrenheit 451, Ray Bradbury (Çeviri: Korkut 
Kayalıoğlu, Zerrin Kayalıoğlu, İthaki)

Çiğdem
EKIZ
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Şiirin Gündemi

n
Bir başlangıç yazısı için sondan başlamayı tercih ettim açıkçası. 

Başlığa uygun düşen, şiirimiz adına -özellikle kadın edebiyatı bağlamında- literatür çalışanların dik-
katlerinden kaçmamış, şiir kamusunu ve okurunu heyecanlandırdığını düşündüğüm -ve hatta birebir 

gözlemlediğim- bir havadis ile başlamak; yeni bir derginin sayfalarında yan yana geldiğim kıymetli 
kültür/sanat/edebiyat insanlarının birikimlerini yansıttığı bir sayı için yerinde olacaktı. 

Betül
DÜNDER

C
umhuriyet döneminden itibaren Modern Türk-
çe Şiirin anayurdu İstanbul sayılır. Son yıllara 
kadar da gerçekten öyleydi. İkibinlerin başladı-
ğı yıllarda dahi edebiyat dergilerinin, dergilerin 

etrafında toplanan şair/yazarların muhtelif mekânları 
Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar üçgenindeydi. Dijitalleşme 
ve sosyal ağlar öngöremeyeceğimiz bir hızla sosyolojik 
olanı değiştirdiği gibi, merkez-çevre (preferi) ilişkisini 
de kökten sarstı. Coğrafyanın hemen her köşesinden 
ses verir oldu edebiyatçılar. Sosyal medya hesapları, 
market zincirlerinde satılan popüler kültür dergileri de 
günümüz edebiyatının konvansiyonel (geleneksel) ede-
biyattan /şiirden uzaklaşarak yön ve biçim değiştirme-
sinin örneklerini getirdi önümüze. Asıl meselemiz deği-
şen edebiyat/şiir yahut da okurun neyi ne nedenle talep 
ettiği değil elbette. (Bunu başka bir sefere yazacağım 
mutlaka)
 Modern Türkçe şiirde 1940’lardaki toplumcu 
gerçekçi dönemi sonrasında tekil şair adlarının zirvede 
olduğu yıllar. Her şeyden önce büyük şair Nazım Hik-
met hayatta. Dağlarca ve Attilâ İlhan’ın okur nezdinde 
geniş bir aurası var. İstanbul şiirin kalbi. Baylan Pasta-
nesi buluşmaları. 1950’lerle beraber bir manifestoları 
olmasa da daha sonra birlikte anılacak olan ve “İkinci 
Yeni Şiiri”nin temsilcileri sayılacak; Turgut Uyar, Edip 
Cansever ve Cemal Süreya’nın kitapları yayımlanmak-
tadır. Yine aynı yıllarda bugün şair kadınların şiirlerin-
den, şair duruşlarından feyz ve ilham aldığı Gülten Akın, 
Türkân İldeniz, Melisa Gürpınar ve Sennur Sezer’in şi-
irimizdeki varlıkları iyiden iyiye hissedilmeye başlamış, 
kitapları izlerçevrede yankı uyandırmıştır. İldeniz dışın-
da kalan bu üç şair kadın son nefeslerine kadar şair bir 
hayat sürdüler ve arkalarında nitelikli onlarca eser ve 
şiir bıraktılar. Saydığım bu şair kadınlardan bugün ara-
mızda olan, yaşayan büyüğümüz sadece Türkân İldeniz. 

35

K
İTA

P



İldeniz 1938’de Düzce’de doğar. İlk ve ortaokulu doğdu-
ğu yerde; liseyi ise Düzce’de lise olmaması nedeniyle 
İstanbul’da Kandilli Kız Lisesi’nde okur. Çocukluğundan 
itibaren şiirle ilişkisi çevresi tarafından fark edilir; okul 
kürsüleri çoğunluk onundur şiirler okuması için. Kan-
dilli yıllarında da durum değişmez. Lise son sınıftayken 
o vakte kadar yazmış olduğu şiirlerini Yaşar Nabi’ye gö-
türür. Şiirinin yanımlanması ilk buluşmadan aylar sonra 
olur. İldeniz’in ilk şiirinin Varlık’ta Yaşar Nabi tarafından 
yayınlanışıyla birlikte dikkat çeken bir şair olarak yer 
almaya başlar edebiyat çevrelerinde. İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi’ne girer. Kantin bir nevi edebi-
yatçılar lokali gibidir o vakitler. Demir Özlü, Erdal Öz, 
Onat Kutlar, Behzat Ay, Attillâ İlhan, Mahmut Makal ile 
tanışıklıkları bu öğrencilik yıllarına dayanır. “Kadınlar 
şiir yazamaz, onlar ilham kaynağıdır” düşüncesinin ege-
men olduğu şiir kamusu içinde kendini kabul ettirmesi 
kolay olmaz. Kadınoluşa dair yaşadıklarına büyük itiraz-
ları vardır ve bunu şiirlerinde özben üzerinden paylaşır 
okurlarıyla. “Taşra Kızının Deliceleri” 1966 yılında ya-
yımlanır ve birkaç ay içinde ikinci baskıyı yapar. Peşin-
den 1967’de “Havva Çıkmazı” kitabı gelir. İldeniz eril ta-
hakkümün en fazla hissedildiği, geleneksel olarak şiirin 
bir erkek kanonun elinde olduğu gerçeğini yırtan kes-
kin bir bıçak gibidir o tarihlerde. 1956-75 yılları arasın-

da edebiyat gündeminde sıkça adı geçer. İlk kitabından 
sonra Paris’e davet edilir bir şair olarak. “Tara Kızının 
Deliceleri”indeki 14 şiir Hasan Kavruk’un desenleriyle 
buluştuğu bir şiir sergisi açılır. Ayrıca 1975 yılında Bang-
kok’da “uluslararası kadın sergisi”ne şiirleriyle katılma-
sı Kültür Bakanlığı tarafından istenmiştir. Yayımlanan 
iki kitabından sonra bir nekahat dönemine girer şair. 
1971’de yine Varlık Dergisi’nde yayımlanan “Kumarbaz” 
şiiri ile burdayım mesajı verir. Sonraki yıllarda zaman 
zaman dergilerde şiirleriyle karşılaşılsa da şiir kamusu 
içinde olmayı tercih etmez. Bunun nedenleri üzerine 
konuşmama kararı olduğu içindir ki; bu tercihin, şiirin 
erkek egemen geleneği içindeki yorgunluklardan mı, 
yoksa şiirle arasında bir mesafe girdiğinden dolayı mı 
olduğunu (ki 1968-2020 aralığında yazmış olduğu şiir-
lerden oluşan yeni kitabının hacmi bile şiirle arasında 
bir mesafe olmadığını görmemizi sağlıyor) kendisinden 
öğrenemeyeceğiz gibi gözüküyor. Ancak konuşmama 
kararının nedenini biliyoruz. “Dağlarca bana sen sa-
dece şiirini yaz Türkân, sakın şiirin ve kendin hakkında 
konuşma demişti, ben bu sözümü tutacağım” diyerek 
paylaşmıştı benimle bir sohbetimizde. 

 2000’li yılların sonlarında yüksek lisans tezi-
mi çalışırken İldeniz’e ulaşmaya çalışmış, ancak çabam 
sonuçsuz kalmıştı. Nerdeyse on sene sonra şiirlerimi-
zi okumak için davetli olduğumuz Uluslararası Şiir Ör-
gütü’nün İstanbul’daki etkinliğinde karşımda görünce, 
kendimi tanıtıp, şair kadınlar üzerine yapmış olduğum 
tezimden bahsettim. 2019 güzüydü. Adımı söyleyin-
ce Varlık Dergisi’nde kendisi ile ilgili yazdığım cümleyi 
sordu. 80 yaşını aşmış şairin dimağına hayran kalmış-
tım. Bu zamana kadar şiirden asla vazgeçmeyen, kendi 
dünyasını şiire kapatmayan İldeniz ile o günden sonra 
iletişimiz kopmadı ve benimle paylaştıkları sonucun-
da; editörlüğünü yaptığım yeni şiir kitabı “Buz Altında 
Yanardağ” ve “Taşra Kızının Deliceleri” ve “Havva Çık-
mazı” kitaplarının yeni basımı Ağustos 2021’de Everest 
Yayınları tarafından yayımlandı. En başta bahsettiğim 
havadis buydu. Onun arşivini (yazılar, mektuplar, fotoğ-
raflar vb.) ve yeni şiir dosyasının basılması için bir müd-
dettir rıza gösterdiğini öğrenmem bu sürecin ivedilikle 
tamamlanmasında önemliydi. Yakın bir zamanda bu ar-
şivi de Everest Yayınları “Bendeniz Türkân İldeniz” adlı 
bir biyografi kitabı olarak okurlara sunacak. Çoğu yerde 
kitaplarının ve kendisinin yeniden gündeme gelmesin-
de onun “suskunluğu” imlense de, bu suskunluğu uzun 
zaman çağdaş şairlerle, arkadan gelen yeni isimlerle bir 
muhabbet, bağ kurmamış olması olarak değerlendirmek 
zannımca daha doğru olacaktır. Zira şiiri ve şiire dair 
gündemi takip etmeyi bırakmayan İldeniz’le bizler yeni-
den buluşurken bazılarımız için bu gerçekten sürpriz bir 
karşılaşma oldu. İyi ki…
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“Uzağı göremiyoruz, yakın daha da uzakta
  Bir kuralla yaşadıksa, öldük başka kuralla.”
     (Taşra Kızının Deliceleri)

“Dört çağın ışığını yakacaktım tam
  Elimin hamuru unutuldu sanmıştım tam
  Kezzap döktüler yüzüme yaktılar
  Derin derin karanlığa attılar beni
  Yadırganmaktan usanmış bunalmıştım
  Bağışlamam hiçbirini.”
                                                (Havva Çıkmazı)

“Bu şiir bir büyük VAH -temmuza karşı
  ağustos kapısı nerde, nereye çıkar bu çarşı

  Nereye çıkar bu çarşı
  ki…
  hem kalabalık hem karanlık

  Tehlikeden geçiyoruz,
  belli etme,
  ilerle.
             (Buz Altında Yanardağ)

BEN ABRAM

b e n  a b r a m
duyurduğum aç hayvanların hikayesi 
burada aç hayvanlar var
aletler yapıyor
evler inşa ediyorum
sonsuz iştahla
ağzımın içinde bir sakız
        durmadan çiğniyorum

ben abram 
hevesimi kıran hikayenin
kahramanıyım ben
düğmeler dikip
düğmeler söküyorum 
tenimden sıyrılıp
       yasımda kayboluyorum

gel diyorlar gidemem ki
servilikler var serviliklerde mezarlar
ölülerin yasını tutanlar 
        artık yaşlandılar

sorulunca anlatıyorum 
beş yıl önceydi
türlü biçim ve gelgitlerle
elma kabuklarından evler yapacaktık
deprem oldu
yıkıntının altında kaldı 
        çizdiğim suretler

şimdiler susuyorum
şimdiler burada
aç hayvanlar var
bunu buradan duyurdum
yaşlılık saçtan 
        tırnağa başlıyor

Betül
TARIMAN

İllüstrasyon: Gülcan YILDIZ
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Kentimizin tanınmış doktorlarından İbrahim Dağhan, geçenlerde ilk romanını yayınladı. Meşe Kitaplığı 
tarafından basılan “Miras Aşklar Miras Acılar”, bir göç ve mübadele romanı olarak da nitelendirilebilir. 

İbrahim Dağhan’la “Miras Aşklar Miras Acılar” Üzerine

Mübadiller ve Yörükler Arasında

n

Necla İnci
BAYRAK

G
aziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun olduktan sonra, Hakkari’nin Şemdinli 
ilçesinde göreve başlayan Dağhan, meslek 
hayatını 1998 yılından bu yana Antalya’da 

sürdürüyor. Serik / Aşağıkocayatak Sağlık Ocağı’nda 
başlayan serüven, Aksu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ke-
pez ilçesi Sağlıklı Hayat Merkezi’nde Sorumlu Hekimlik 
görevleriyle devam etmiş. İbrahim Dağhan, şu sıralar-
da pandemi dolayısıyla -söyleşiyi de gerçekleştirdiği-
miz- Covid Test Merkezi’nde çalışmalarını sürdürüyor.  

Sayın Dağhan, müthiş bir göç /mübadele hikayesi 
olan romanınızın yazım fikri, doğuş hikayesi nasıl 
oluştu?

Kendimi bildim bileli hep küçük küçük şeyler yazardım. 
Etkilendiğim olayları, ilginç durumları, sözleri; bazen 
de bir hekim olarak karşılaştığım dramatik olayları… 
Rainer Maria Rilke’nin söylemiyle “Yazmadan yaşa-
mayı becerebileceğini sanıyorsan, yazma’’ aşamasına 
geldiğimi hissettim. İşte o zaman da bir Yörük kızıyla 
bir Muhacir / Mübadil oğlanın yaşanmış hikayesi ile 
karşılaştım ve ilk dinlediğim anda hissettiğim duygular 
bu romana dönüştü. Lajos Egri ‘’inanmadığınız hiçbir 
şeyi yazmamalısınız ‘’der. Ben de bu gerçek hikâyeye 
öyle bir inandım ki, bizim zamanımızın tabiriyle “sa-
yısalcı” olmama rağmen haddim olmayarak edebiyata 
girdim. Yine de ‘’roman, okulu olmayan sanat dalıdır’’ 
sözü insanı cesaretlendiriyor.
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Romanınızda Yörük kültürünü, muhacir yaşamın zor 
süreçlerini en ince detaylarına kadar betimleyişiniz, 
ele aldığınız insanların gelenek ve göreneklerini çok 
iyi tanıdığınızı gösteriyor. Bu kültürle mi büyüdünüz?
İlk yılları hariç tüm meslek hayatım Yörüklerin ve Mu-
hacirlerin/Mübadillerin içinde geçti. Gerek bu süre 
içinde gerek d yazma sürecindeki araştırmalarımda bir-
çok olaya, birçok hikâyeye şahit oldum. İlk başta yaza-
cağınız konu ile ilgili olarak her şeyin söylenmiş, yazıl-
mış ve denenmiş olduğunu sanıyor insan. Bu düşünce 
insanı yazmaktan alıkoyabiliyor. Herkes biliyor zaten; 
bir daha anlatılsa, yazılsa ne olabilir ki diye düşünüyor 
insan; ancak bunları aşarak, bilinen ya da bilinmeyen 
bir konuyu kendi bakış açınızla, kendi birikimlerinizle 
insanların huzuruna çıkardığınızda, önceki düşünce-
nizin ne kadar yanlış olduğunu görüyorsunuz. Ben de 
yazacağım konunun, yaşadığım çevre-
nin gerçekliğiyle uyuşabileceğini, bir 
kıymete dönüşebileceğini düşünerek 
yazdım. Yazdıkça da yazmanın iyileş-
tirici, dinlendirici, rahatlatıcı tarafının 
olduğunu hissettim. İçinde birikenleri 
atarak bir nevi bilinçaltı temizliği yap-
tığını gördüm.

Romanınızda dönemin sosyal ve si-
yasal sürecini de aktarıyorsunuz. 
Bazen yazarlar sadece hikâyeyi ya-
zar ve bu ayrıntıları görmezden gelir.
Yayımlanmasını düşündüğünüz bir 
şeyler yazarken yazmanın belli be-
lirsiz riskleri, tepkileri barındırdığı-
nı anlıyorsunuz. Ben de yazarken bu 
noktaya geldiğimde oto sansür fikrine 
kapıldım. Bu duygu beni endişelendir-
di. Romanda geçen tarih olsun, sosyo-
lojik gelişmeler, olaylar olsun onlarla 
ilgili fikirlerimi yazmak hatta biraz da hesaplaşmak 
isteğiyle sansür arasında kaldığımda kıymetli eşim, 
“içinden nasıl geçiyorsa, ne düşünüyorsan aynısı gibi 
yaz, öyle yazmazsan yazdıklarının hiçbir değeri olmaz” 
deyince, içimden nasıl geçiriyorsam öyle yazdım. Bu 
süreçte şunu anladım ki yazmak için biraz özgürlük, 
biraz cesaret, biraz da sabır gerekiyor. Ama bu süreç 
öyle bir süreç ki, yazarken insanlar “ne yazıyor, na-
sıl yazıyor’’ diye merak ederken, kitap yayımlandıktan 
sonra da siz, okuyucunun neler hissettiğini ve neler 
düşündüğünü merak ediyorsunuz. Mutluluk veren bir 
süreç bu ve hiç bitmiyor aslında. Romanınız yayımlan-
dığında bittiğini sanırsınız, ama gerçek böyle değildir. 
Yazım üzerine önemli çalışmalar ve kitaplar yazmış 
olan Murat Gülsoy “aslında romanlar eksiktir, onları 
okurlar tamamlar’’ der.

Okuyucuya romanınızı nasıl ifade edersiniz?
Özellikle yemek kültürü üzerinden aslında bu iki toplu-
luğun (Yörükler ve Muhacirler/Mübadiller) zamanın-
da aynı köklerden geldiğini anlatmaya çalıştım. Başta 
Cumhuriyet değerleri olmak üzere demokrasiyi, ikti-
dar olmanın dayanılmaz çekiciliğini, muhalefet olma-
nın zorluğunu, çok partili hayata geçiş ve sonrasını, 
olup biten olaylara iktidar ve muhalefetin bakış açıları-
nı dile getirmeye çalıştım. Mübadele kararı alındığında 
insanların tepkileri, adalar ve Yunanistan’dan gelecek 
Türkleri, kalacak olanları ve benzer süreçleri bu taraf-
larda yaşayan Rumların duygularını insan hikayeleri 
üzerinden anlatmaya çalıştım.

Romanda insanların kurulacak birer makine olmadığı-
nı, etten kemikten, en önemlisi de duygulara, düşün-

celere sahip birer varlık olduklarını, 
kalp taşıdıkları gerçeğini kendi pen-
ceremden anlatmak istedim. Romanın 
ana konusu Mübadiller ve Yörükler. İki 
dönemde geçiyor. Mübadelenin kabul 
edildiği Lozan yani Cumhuriyet Döne-
mi ve 27 Mayıs 1960’a giden süreç.

Günümüzde farklı coğrafyalarda 
göçler halen devam ederken, savaş-
lar da sadece ad ve yer değiştiriyor; 
ayrımcı ve ötekileştiren hikayeler de 
yaşamın içinde sürüp gidiyor... Ne 
dersiniz?
Savaşların sonunda alınan kararların 
sıradan insanların hayatlarını nasıl et-
kilediğine hem içeriden hem de dışarı-
dan bakmak. Kaybolmaya yüz tutmuş 
giysiler, yemekler, Yörük, muhacir ge-
lenek, görenek ve yaşam biçimlerinin 
kaybolmadan tarihe not düşmek. Ro-

manıma biraz da evrensellik katmak için Girit’in ünlü 
destanı Eratokritos’tan birçok bölümünü oranın leh-
çesiyle aldım. Bu destanda da insanlar sınıflandırılmış, 
etnik kökenleri ve sosyal tabakaları farklı olan insanla-
rın ‘’aşk’’ denen duyguya karşı koyamamaları ve bunun 
için ödedikleri bedeller. Bu bedellerin sonraki insan-
lara ve genel olarak insanlığa etkileri var. Freud’dan 
Dostoyevski’den, Ahmet Yesevi ve Şeyh Bedrettin’den, 
Evliya Çelebi’den Cemal Süreya’dan bahsettim aşk 
meselesinde.

Sizleri tebrik ediyor ve “Miras Aşklar Miras Acılar”ın 
okuru bol olsun diyoruz.
İlginize teşekkür ediyorum. Yeni üretimlerimle mut-
fağında yer almaktan onur duyacağım Ant Sanat’a bu 
anlamlı yolculukta başarılar diliyorum.

39

SÖ
YLEŞİ



40

Şairin, eşi Piraye Hanım’a ithaf etttiği bu kitap II. 
Meşrutiyetten bu yana Türkiye’nin toplumsal ta-
rihini yansıtırken Anadolu’nun ana resimlerini, 
somut gerçeklerini, işçisini, çiftçisini, köylüsünü,   

        kahramanlarını ve biraz kendi yaşam öyküsünü 
de anlatır. Dördüncü Kitap’ın Almanya-Rusya savaşı sı-
rasında asılan Tanya’ya bir ağıt ile sona ermesi dışın-
da Anadolu insanlarının şiirsel, destansı öyküsü kitabın 
içeriğini oluşturmuştur.  Nâzım Hikmet Tanya’yı anlatır-
ken ona seslenerek ortak bir kederi paylaşır:

Tanya, Bursa Cezaevi’nde karşımda resmin… 
Bursa’m yeşil ve yumuşak bir memlekettir. 
Tanya, senin memleketini sevdiğin kadar 
ben de seviyorum memleketimi… 
Seni astılar memleketini sevdiğin için 
ben memleketimi sevdiğim için hapisteyim 
Ama ben yaşıyorum, ama sen öldün. 
Sen çoktan dünyada yoksun, 
zaten ne kadar az kaldın orda: 
on sekiz senecik. 
Doyamadın güneşin sıcaklığına bile...”

İçeriğindeki politik ve ekonomik konulara bakıldığında ki-
tabın Birinci Dünya Savaşı (özellikle Çanakkale Savaşı),  
Seferberlik ve Milli Mücadele Döneminin kimi öykülerin-
de, açlık ve sefalet günlerinin manzaralarıyla karşılaşırız:

“Aç insan kurt olup saldıramazsa
açlık itten beter eder insanı elbet”

Üçüncü kitap, eserin en uzun bölümüdür. Bu bölümde 
dükkan sahiplerinin öyküleri ve sohbetleri detaylı ola-
rak anlatılır. Militan mahkum Halil ile eşi Ayşe arasındaki 
mektuplaşmalarını bu bölümde de okuruz. Büyük bir öz-
lem ve aşkın her dizede sürekli yinelendiği göze çarpar.

Dördüncü Kitap’ta Antalya, “Üç Nokta Vilayeti” olarak kar-
şımıza çıkar. Antalya betimlemelerinin ardından vilayetin 
varlıklı insanları arasındaki, günümüzde de tanık olduğu-
muz sosyal ilişkiler, alışverişler ve çatışmalar gözlemlenir.

Tarihe, olgulara, gözleme sıkı sıkıya bağlı bir destansı şi-
irdir Nâzım’ın İnsan Manzaraları. Birçok farklı insanın 
farklı  öykülerini tüm yönleriyle dile getiren, roman-şiir 
ya da sinema-şiir özellikleriyle de şairin başyapıtı olarak 
öne çıkan Memleketimden İnsan Manzaraları ve Nâzım 
Hikmet’le bütün kuşakların tanışması dileğiyle...

Nâzım’dan Antalya Manzaraları
Fatma
DUYAN

Memleketimden İnsan Manzaraları, Haydarpaşa Garından yola çıkan ve yolcuları arasında 
dört mahkum bulunan “Anadolu Sürat Katarı” adlı trenin Ankara’ya gelmesi, Mahkumlardan 
Halil’in buradan cezaevine aktarılması ve tren ile cezaevinde geçen sürelerde yazarın yaptığı 

gözlemlerin anlatıldığı beş kitaptan oluşan 500 sayfalık bir şiir kitabıdır. 

MEMLEKETİMDEN İNSAN MANZARALARI
Dördüncü Kitap – Birinci Bölüm

I
...........
Artık ‘“Üç nokta’’ vilayeti üzerindeler.
Hava ısınıyor saattan saata.
Ve Çarşamba günü ikindi vakti
göründü taa
 karşıda, aşağıda
  gökyüzüyle birleşerek
dümdüz, tertemiz
Upuzun bir pırıltı halinde Akdeniz.
.......

II

Ne güzel şehirleri var Anadolu’mun benim 
          Akdeniz kıyısında. 
Küçüktürler, 
portakal gibi güneşlidirler 
diri balık gibi pırıltılı 
ve renklidirler acı zakkum gibi.

“Üç nokta” şehri 45 bin nüfusludur: 
Giritliler, Araplar, yerli Türkler. 

Evlerin çoğu ahşap 
 (Rumlardan kalanlar en güzelleri) 
       yeniler beton, kübik

ve hepsi akar sularla ışıltılı bahçeler içinde. 
ve iki parkı, iki gazinosu 
bir “Şehir Kulübü” ve bir “Askerî Mahfil”, 
  (şehirde bir piyade alayı var).

Bir sinema, iki hastane 
  (memleket ve askerî).
Köy Enstitüsü, Lise,
Kız Akşam Sanat Okulu.
Elektrik.
4 çeltik, 3 tane un, 2 susam fabrikası.
Soğuk hava deposu: 2. 
Hal: 2 – sebze ve etle balık.
Ticaret ve Sanayi Odası ve bankalar:
Osmanlı, Ziraat, İş. Ve Zahire Borsası.
Vilâyette arpa, buğday ve yulaf 100 milyon kilo istihsal edilir, 
mısır – 10 milyon,  – pirinç 15, 
akdarı, fasulya –10, 
 susam 100 milyon.
Sonra mandalina, portakal, muz, 
  turunç, limon 
Domates, biber, bilhassa enginar, 
  karnıbahar ve patlıcan...
Balıklar: barbunya, çipura, mercan...”
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Sanatsal üretimleriyle ülke sınırlarını aşan bir tanınırlığa sahip olan ressam Burhan Kum’la, Işıklar’daki
 atölyesinde bir araya geldik. Manavgat yangınında, Seki Mahallesi’nde bulunan evini kaybeden 

sanatçıyla, son grafik romanı “Gentile Bellini’nin Resimli Konstantiniyye Günlüğü”nün dışında, sanata 
bakışını ve yeni projelerini konuşma olanağı bulduk.

Burhan KUM ile 128 Tuvale Sığdırılan Bir Dönemin Öyküsü

 “Gentile Bellini’nin Resimli Konstantiniyye Günlüğü”

Deniz 
Karakurt
ŞEKERCI
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A
nt Sanat’a hoş geldiniz… Söyleşimize baş-
lamadan önce sizlere “geçmiş olsun” de-
mek istiyoruz. Yakın zamanda Manavgat 
yangınında maalesef siz de yara aldınız. Bu 

konudaki üzüntümüzü belirtmek isteriz.  Ulusal ve 
uluslararası platformda, üretimleriyle kendisini is-
patlamış bir sanatçısınız. Hikayenize baktığımızda 
oldukça cesur olduğunuzu, hayallerinizi gerçekleş-
tirmek için riskler aldığınızı görüyoruz.  Okuyucula-
rımıza kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?
1962 yılında İstanbul’da doğdum. Yoksul bir ailenin 
çocuğuydum, bu yüzden eğitimim için Darüşşafaka 
Lisesi’ne girdim. Lise süresince sağlam bir eğitimin 
yanında, dostluğu ve dayanışmayı da gördüm, sonraki 
hayatım da bu yapı üzerine inşa edildi. Sonrasında İTÜ 
Elektronik Mühendisliği’ni kazandım. Bu sonuç benim 
dışımda herkesi memnun etti; ama be-
nim sanata ciddi bir ilgim vardı. 2 yılın 
sonunda da okuduğum bölümün bana 
uygun olmadığını anladım. Hayatıma 
birçok karikatürist ve ressam girme-
ye başladı. Bu arkadaşlar vesilesi ile 
Fındıklı’daki Güzel Sanatlar Akademi-
si’ne sıklıkla gitmeye başladım.  Aynı 
zamanda Çarşaf, Cumhuriyet gazetesi 
ve dönemin dergilerinde de karikatür 
çizmeye başladım. Bu süreçte Hollan-
da’da yaşayan bir arkadaş ile tanıştım 
ve 12 Eylül sürecini yaşayan ülkemden 
ayrılmak zorunda kalarak Hollanda’da 
Güzel Sanatlar Akademisine girdim. 
14 yıl boyunca da bu ülkede yaşadım. 
Geldiğim noktada, Abbas Kiyarüste-
mi’nin dediği gibi, “bir ağacı kök saldığı 
yerden ayırıp başka bir yere taşırsa-
nız, ağaç meyve vermez olur; verse 
de kendi yerindeyken vereceği meyve 
kadar güzel olmaz” sözünün ne kadar doğru olduğunu 
anlıyorum. Bu, doğanın kanunudur. Bence, ülkemi bü-
tünüyle terk etmiş olsaydım, aynen o betimlenen ağaç 
gibi olurdum. Bir süre sonra Hollanda ile sanatsal üre-
tim anlamında bir bağımın olmadığını anladım ve ülke-
me dönmeye karar verdim. 

1995 yılında Türkiye’ye döndünüz ve Antalya’ya yer-
leştiniz. Ülkeye geldiğinizde sanatın dışında başka 
bir uğraşınız oldu mu? Ayrıca Antalya’ya yerleşmeye 
nasıl karar verdiniz?
Üretme bağlamında hiçbir bağımın olmadığı Hollan-
da’da benden bekledikleri sanat da kendi kodladıkları 
Türk imajı gibi olmaya başlamıştı. Türkiye’ye döndü-
ğümde İstanbul’un benim için pahalı bir şehir olduğu-
nu anladım ve çok daha ucuz olduğunu düşündüğüm 

Antalya’ya yerleştim. Gün bugündür istediğim res-
mi yapıyorum; kendi istediğim hikâyeyi anlatıyorum. 
Döndüğüm için hiçbir şeklide pişman olmadım. Bu sü-
reçte otellerde animasyon ressamı olarak da çalıştım. 
Oradan kazandığım para ile atölyemde resim yapmaya 
devam ettim ve İstanbul’daki galeriler ile bağlantılar 
kurmaya başladım. Türkiye’de sanat alıcılarının arttığı 
bir dönemdi ve resimlerim yurt içinde ve yurt dışında 
satılmaya başladı.

Türkiye’de sanatçı olmak ve Antalya’da sanat üret-
mekle ilgili ne düşünüyorsunuz? Dünya sanatçısı 
sizce nasıl olmalıdır? Burada yetişmiş bir sanatçının 
bu vizyona ulaşması mümkün müdür?
Türkiye’de sanatçı olmanın öncelikli olarak politik 
bir zorluğu, sonrasında da ekonomik zorlukları var. 

Bu işe başladığın andan itibaren bü-
yük oranda yeniksin zaten. Ekonomik 
olarak satmış olduğun eser 10 lira ise 
yurt dışına çıktığında 1 liraya düşüyor. 
Bir başka sıkıntı ise Avrupa’nın politik 
sınırlarından dolayı bir seyahat kısıtla-
ması olması. Avrupalı bir sanatçı 1000 
euro ile buraya geldiğinde istediği şe-
hirleri ve müzeleri geziyor, bizleri ta-
nıyor. Aynısını bir sanatçı olarak bizim 
yapmamız imkânsız.
Artık dijital çağdayız. İnternet üzerin-
den sergileri, fuarları ve müzeleri ge-
zebiliyoruz; ancak bana göre bir sanat 
eserinin birebir içinde olup müzede ya 
da bir sergi salonunda özümsemek ile 
internet üzerinden bunları izlemek çok 
ayrı şeyler. Bunların yanında yaşam bi-
çimi olarak da biz Türkiye’de çok dar bir 
alana hapsolmuş durumdayız; mesela 
vize diye bir engel var. Avrupalılar ile 

fuara katılmış bir Türk sanatçıyı ele alalım ve bunu bir 
Olimpiyat sahnesi olarak düşünelim. Bu sahnede 100 
metre koşacaksın. Seninle birlikte Amerikalı da Rus da 
Litvanyalı da Kenyalı da koşuyor; ama diyorlar ki, he-
piniz bu mesafeyi aynı zeminde, aynı hava koşulların-
da koşacaksınız. Meselenin arka planı hiç sorulmuyor. 
Mesela Kenyalı ya da Amerikalı nasıl hazırlandı, ne 
yedi, nerede antrenman yaptı ve en önemlisi arkasın-
da nasıl bir destek vardı? Bütün bunları göz ardı edip 
eşit şartlarda yarışacaksınız denilince ortaya böyle bir 
sonuç ortaya çıkıyor. Bir de sanatçı, sanatçıdan öğrenir 
ve beslenir. Birbirleri ile sürekli iletişim halinde olabilen 
Fransız, İngiliz, Hollandalı ya da Amerikalı sanatçılar ile 
yan yana geldiğinizde de ortaya bir haksızlık çıkıyor, 
tarihsel koşullar da buna izin vermiyor. Ülkemizin re-
sim sanatı tarihi ile bir Avrupa sanatçıyı kıyaslandığınız 
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zaman haliyle geride kalıyorsunuz. Ben buna çok kafa-
yı taktım ve tarihe de ilgim aslında oradan başladı. Bu 
ülkede resim karşılığını bulmuyor? Neden ikinci sınıf 
vatandaş olarak görülüyoruz? Tabi tüm bunların için-
de siyasi ve kültürel koşulların de etkisi var. Tüm bun-
lara rağmen biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 
Bu düşünceler ekseninde hayat beni Gentile Bellini’ye 
kadar götürdü. 

O zaman söyleşimizde en çok merak ettiğimiz ko-
nuya; 1984 Yayınevi’nden çıkan fantastik çizgi ro-
manınız “Gentile Bellini’nin Resimli Konstantiniyye 
Günlüğü” kitabına gelelim. Projenizi başından beri 
takip ediyoruz. Okuyucularımıza kitabınızdan bah-
sedebilir misiniz? 
Hollanda’daki sanat eğitimimin 4 yılını resim, 1 yılını 
da görsel iletişim dersleri alarak okudum. Orada si-
nema, çizgi roman ve video sanatı ile tanıştım. Bunun 
etkisiyle resim, sinema ve edebiyatı birleştirerek çizgi 
roman yapabileceğimi farkettim. Moebius, Pratt, Top-
pi ve Manara gibi Fransız ve İtalyan ekolünden kendi-
me yakın bulduğum, çizgimi şekillendiren isimler oldu. 
Kitaba dönersek: Osmanlı döneminde topraklarımız 
sadece Türklerden oluşan bir topluluk değildi. Bu top-
raklarda çeşitli milletler de yaşadı; 1299 yılından sonra 
Osmanlı’nın bir parçası oldular, Türklerle kaynaştılar. 
Sözgelimi Ermeni ve Rum topluluklarına o dönemlerde 
resim serbestti, kilisede sanat eğitimi verilmeye de-
vam ediliyordu. Osmanlı paşaları kendi topraklarında 
bir ressam aradığında Ermeni ve Ruslara gitmek du-
rumundaydı. Fatih Sultan Mehmed’in de İstanbul’un 
fethinden sonra dünya İmparatoru olmak gibi bir iddi-
ası var. Böyle bir iddia sonucunda dünya sanatına ek-
lemlenmesi, Avrupa’daki sanatçıların oluşturduğu dü-
şünceleri özümsemesi gerektiğini biliyor. Eğer sanatın 
ürettiği yaratıcı düşünceyi özümseyemezsen gelişme 
kaydetmen mümkün değil. Resmin çok önemli olduğu-
nu ve yaratıcı düşüncenin temelini oluşturduğunu fark 
eden Fatih, bu anlamda önemli bir başlangıç oluşturu-

yor ve portresini yaptırmak için Venedik’ten Bellini’yi 
çağırıyor. Osmanlı’da tuval üzerine yağlı boya resim 
Fatih’in Bellini’ye yaptırdığı portresi ile başlamıştır. Bu 
eser şimdi Londra’da bulunmakta. Bu durum Batı’nın 
Doğu coğrafyası üzerindeki kültürel üstünlüğünün bir 
göstergesidir. 
Fatih’in portresine gelecek olursak; resimdeki sembol-
lerin anlamları neydi? Neden bu resmi Bellini’ye yap-
tırdı ve ressam, İstanbul’da kalmış olduğu 16 aylık sü-
rede bu portre dışında neler yaptı? Eseri üretirken bu 
sorulardan yola çıktım. Türk kaynaklarında bu sorular 
ile ilgili yazılı bir metin bulunmamakta; ancak Fatih’in 
İtalyan haznedarı Angelo, bu 16 aylık süreçte Bellini’ye 
tercümanlık da yapmış. Beyazıt’ın iktidarında Angelo 
görevden alınıyor ve İtalya’ya geri dönüyor. Burada 
Osmanlı’da kaldığı 11 yıl ile ilgili anılarını anlatan bir ki-
tap yazıyor. Kitapta Bellini ile geçen döneme de yer 
veriyor. Ben de burada okuduklarımı hayal gücümle 
birleştirerek, sözü edilen 16 ayı anlatmak istedim. An-
gelo’nun yazdıklarına göre Fatih, Topkapı Sarayı’na 
yapılan harem dairesine de resimler yaptırıyor. Ancak 
bu resimlerin II. Beyazıt tarafından kırdırıldığı ya da 
büyük İstanbul depreminde yıkıldığı düşünülüyor. 

Tekniği ve kullanılan malzemesi bakımından örneği-
ne kolay rastlanmayacak bir eserden söz ediyoruz. 
Buna nasıl karar verdiniz?
Çizgi roman yapmaya karar verdiğimde ilk olarak Gen-
tile Bellini’nin hikayesinin tekniği üzerine düşündüm. 
Ressamın o dönem Fransa ve Almanya’daki çizimlerin-
de kâğıt üzerine sepia ile resim yaptığını görüyoruz. 
Bu malzemeye karar verişimde, hem geçmişe dair bize 
bir ipuçları veriyor olması hem de dönemini en iyi yan-
sıtan malzeme olması yatıyor. Sonrasında aklıma daha 
delice bir fikir geldi ve “bunu tuval üzerine yapsam na-
sıl olur” diye düşünmeye başladım. Denedim ve ortaya 
daha keyifli ve heyecanlı bir sonuç çıktığını gördüm. 
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55x70 cm ölçülerinde 128 adet tuvale 2 yıl süresince 
“Gentile Bellini’nin Konstantiniye Günlüğü”nü kendi 
hayal gücümü de katarak resimledim. 

Bu kitap için tarihte bilinen ama üzeri adeta kapatı-
lan bir gizeme kendi yaratıcılığınızla ışık tuttuğunu-
zu söyleyebilir miyiz?
Kesinlikle. Mesela Fatih Sultan Mehmet ile Bellini’nin 
tanışmasını, ikilinin aslında birbirlerini tarttıkları, zekâ 
ve savaş stratejisini gösteren bir sahne olarak düşün-
düm ve sarayın avlusunda, o zamanın Osmanlı Şeyhü-
lislamı tarafından haram ve günah ilan edilen satranç 
oynamaları üzerinden kurgulamaya karar verdim. Sü-
reç içinde bu çalışmanın resmimi olumlu yönde etkile-
diğini gördüm; küçük tuvallerden bir bütün oluştuğun-
da, hikayesi olan küçük resimler yapmaya başladım. 
Bundan sonraki sergim çizgi roman estetiği üzerinden 
tasarladığım resimlerden oluşacak. Kısacası birbirini 
besleyen bir süreç oldu bu.

Tam da bu noktada bize yeni çizgi romanınızdan da 
bahseder misiniz?
Yeni çizgi romanım da tarihe olan ilgimin sonucunda 
şekillendi. Beslendiğim en büyük alanın bir toplumun 
geçmişi olduğunu söyleyebilirim. Yeni projem, yakın 
tarihte Türkiye’de şiddetli bir şekilde yaşanan 68 ha-
reketinin acılı ve iz bırakan hikayesi. İsmine şimdilik, 
“1972: Meşaleyi Yakanların Öyküsü” diyorum. Bu eser 
de “Gentine Bellini’nin Konstantiniye Günlüğü” gibi 
daha önce denenmemiş ve heyecan verici bir çalışma 
olacak. 1969 yılından 1972’ye kadar, dünyada da çok az 
benzeri olan ve günümüze ağır izler bırakan bir devrim-
ci hareketin tarihini anlatmaya karar verdim. Bile bile 
ölüme giden gençlerin dertleri neydi, neyi ateşlemek is-
tiyorlardı, toplumda hangi büyük kırılmaya neden oldu-
lar? Bütün bunları günümüz kuşaklarına anlatabilmek 
için dönemin çizgi romanını yapmaya karar verdim. 

Antalya’da Nobuart Project ile projeleriniz oluyor. 
Bize biraz da bu oluşumdan bahsedebilir misiniz?
Nobuart, gençleri desteklediğim bir oluşum, çok sevdi-
ğim isimlerden oluşuyor. Çok da heyecanlılar. Çağdaş 
düşünen, güncel olaylara ve sorunlara değinen gençler 
oldukça iyi işler çıkarıyorlar. Yakında, Manavgat’taki 
yangın bittikten sonra küllerin arasından toplanan ob-
jelerle bir yerleştirme çalışması yapacak olan Batuhan 
Yaldızkum’a ait bir yerleştirme çalışmasını izleyeceğiz. 
Bu gençleri takip etmenizi öneriyorum.

Bize zaman ayırdıınız için çok teşekkür ediyoruz. 
Bizleri heyecanlandıracak nice eserler üretmenizi 
diliyoruz.
Teşekkür ederim. Okuyuculara selamlar ve sevgiler...
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Firuze Tespihimin Taneleri

F
iruze tespihimin tanelerinde dünya haritası 
var. Turkuaz üzerine siyah çizgilerle toplanan 
Akdeniz ülkeleri demeti işte şuracıkta. Cebeli 
Tarık Boğazı net görünüyor, şurası çizme, Kıb-

rıs da var. Ortadoğu biraz karışık ama kalan yerler tas-
tamam.

Firuze tespihimin tanesinde, Beyrut’ta, Dahiye’de, gün 
ortası adam vurdular. Sordum soruşturdum. Siyasi. 
Cüneyt Macit amca fazladan tespih namazı kıldı. Du-
asında özet olarak; “Allah’ım sen bizim çocuklarımıza 
akıl ihsan et, cihat deyip cana kıymasınlar” dedi.
Çekidüzen vermek lazım bu işlere, ilgisiz kalmamak la-
zım. Daha ben çocuktum Beyrut’ta Falanjistlerle Müs-
lümanlar çarpışmaya başladığında. Şimdi büyüdüm, 
kırkıma merdiven dayadım, hâlâ savaş sürüyor. San-
ki dünyanın bütün bombaları Ortadoğu’da. İşte firuze 
tespihimin tanelerinde bu sorun birdenbire çözüldü. 
Her yere barış geldi. Gerisi değil de silah bırakan Da-
hiyeli Hizbullah üyelerinin El Hamra Caddesi’ne kadar 
ellerinde çiçeklerle konvoy halinde yürüyüşleri görül-
meye değerdi. Yol kenarlarındaki mini etekli Hıristiyan 
kızların alkışları ve delikanlılara öpücük işareti yapma-
ları ayrı bir güzellikti.

Firuze tespihimin bir başka tanesinde koca Amerika 
kıtası boydan boya barış içinde uzanıyor. Kuzeyde 
Kızılderililer bufalolarıyla mutlu. Irk ayrımından eser 
yok, zenci bir başkan başarıyla görevini tamamlarken 
yeni dönem için çekik gözlü adayın karşısında Meksi-
kalı başkan adayı yarışıyor. Kara Afrika nehirlere bö-
lünmüş, açlıktan eser yok. Tespihimde kıtlık kuraklık 
çıkmamış, ne güzel yalan. Bunlar ne güzel yalanlar. 
Oysa Şehreküstü Mahallesi’ndeki bıyıklı adam gerçek, 

elindeki tabanca merdiven altı yapımı, dört kez ateş 
edince şişer, ısınır, patlamaz ama dört ateş dört can 
almaya yeter.

O müthiş sarımsaklı lahmacun olmasa Antalya’dan 
kalkıp da Antep’e gelmezdim. Firuze tespihim olmazdı, 
ortalığa ütopyalarla dolu dünya haritaları saçılmazdı. 
Belki cartlak kebabı yemezdim. Şehreküstü cinayetle-
rini görmezdim belki.

Burası Ortadoğu. Tespihte çıksın çıkmasın fark etmez. 
Birkaç yüz kilometre ileride işgal, savaş, kan ve acı var. 
Zalim diktatörün tehdidine karşı barış ve demokrasi 
mücadelesi sürüyor. Kahraman uygarlık askerleri çöl 
ortasında direnişçi Araplara karşı göğsünü siper edi-
yor. Evlerinden binlerce kilometre uzakta insanlığın 
hizmetindeler. Çölde nasıl banyo yapılır, kışlada seks 
yaparken dikkat edilecek hususlar, tank paletiyle yol 
resimleri nasıl çizilir, ceza evlerinde uygulanan post 
modern işkence tekniklerinin incelikleri konularında 
büyük uygarlık mirasını Ortadoğu çöllerine taşıyorlar. 

Antep bütün bu kargaşanın yanı başında bıyıklı ses-
sizliğini koruyor; küçük trafik kazaları, günlük hırsızlık 
vakaları ve namus cinayetleri dışında pek vukuat yok. 
“Bıyıksız olmaz beyim” diyor adam, “hele bizim gibi 
yaşın belli bir yere geldi mi bıyıksız sokağa çıkılmaz. 
Hanım eve sokmaz valla. Otuz sene kadar önce bir 
kere kestim bıyığımı. O zaman genç delikanlıyım, yen-
gen ortanca oğlana hamile, televizyon daha yeni çık-
mış, herkes Dallas’ı seyrediyor. Dizide erkeklerin hepsi 
bıyıksız; Babi, Ceyar, Kılif hepsi… Bizim kadınlar da ilk 
kez bıyıksız adam görüyorlar. O ara ‘sana yakışır’ di-
yenler oldu gaza geldik, kestik. Adliyede çalışıyorum. 

Ümit
UYSAL
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Pasajda bir konfeksiyoncu arkadaşım var. Öğlen tati-
linde ona uğradım. Tezgâhın önünde bir bayan misafiri 
oturuyor. Nasıl diyeyim hafif değil de böyle değişik bir 
kadın. Hani aşırı şakacı tipler olur ya onların daha aşı-
rısı. Şöyle bir baktı yüzüme, güldü. ‘Ablam senin surat 
benimkinden temiz olmuş’ dedi. Yüzüm yere geçti. Be-
nimki derken neyi kastetti? O gün bugündür bıyığımı 
kesmem.” 

Firuze tespihimin tanesinde geniş ovalar görünüyor. 
Zeytin bahçeleri uzanıyor Antep’ten Halep’e doğru. 
Şehreküstü’de yanlış bir beyin hareketi ve her an ha-
sar oluşturmaya elverişli bir sakat enerji var. 
“Avrupa Birliği’ne girersek Antep Anteplikten çıkar di-
yorlar. Sakatatçıların hepsi kapanır, bıyıklarımızı kese-
riz, hayatımız mahvolur, biteriz.”
“Almazlar oğlum, merak etme, gösterirler de vermezler…” 

Şehreküstü’de damda radyo dinliyoruz. Yan taraftaki 
evde bir çeşit enerji patlaması var, ana avrat küfürler 
duyuluyor. Derken kadın çığlık atıyor, çocuklar ağlaşı-
yor. Adam bir hafta önce kovulduğu evi basmış, dehşet 
saçıyor. İkisinin de ikinci evlilikleri, olmadı mı olmuyor 
işte. Üç tane de çocuk var ortada, bakılacak, beslene-
cek, okula gönderilecek. Anlayacağınız tipik işsiz ve 
alkolik koca hikâyesi. Evvelsi gün gündüz gelip sokağın 
köşesinde durmuş, çocuklarını izlemiş, ağlamış. Asker 
arkadaşının bahçesinde yatıp kalkıyormuş. Kış gelince 
ya adam eve dönecek ya da soğuktan ölecek. Şüphesiz 
ki soğuktan ölmemek için evliliğine sahip çıkacak. 

Birkaç akşam içmeyecek belki. Üç beş gün inşaata gi-
debilir, eve ekmek getirebilir. Ya sonra? Sonrası bilin-
mez. Otuz beşlik rakısından küçük oğlana zorla içire-
bilir. İtiraz eden karısına çocuklarının önünde tecavüz 
edebilir. Bütün bunlar firuze tespihimde çıkabilir.

“Demek ta Antalya’dan bizi ziyarete geldin. Halep’e 
geçeceksin demek. Firuze tespihin de var. Her şeyin 
tamam, çok güzel. Çok okuyan değil, çok gezen bilir 
demişler. Babülfaraj Çarşısı’nı gezmeyi unutma, ka-
leye de çık, bir de Tembeller Çarşısı’nı gör. Haydari-
ye Mahallesi’ne de uğra ki bizim Türklerden ayakkabı 
al. Hepsi kunduracıdır, elde yaparlar, bütün Suriye’ye 
satarlar. Türkler dedim bak içim ezildi. Azınlıktadırlar 
Halep’te, gariptirler, sesleri çıkmaz, gözleri gönülleri 
Türkiye’dedir. Zaten rejim sert, insan hakkı hukuku sı-
nırlı. Cumhuriyetten önce bizim Antep Halep’in kaza-
sıydı. Her zenginlik, her medeniyet Halep’teydi. Bir de 
şimdi gör ki ibret al. Bir Antep’e bak, bir de Halep’e. 

Şehre küstü her devirde zor mahalle, valiye küsüp şeh-
rin dışına yerleşmek çözüm olmadı, şehir şehre küstü-

ye doğru yürüdü, kucakladı, içine aldı, barışmak için 
her şeyi yaptı ama o isyan hâlâ sürüyor. Bilmem kaçın-
cı yüzyılda başlayan o umutsuz isyan… 

Biraz önce gerçekleşen Şehreküstü cinayetlerinde 
dört can gitti. Bir anne ve üç çocuk. Son mermiyi ken-
disine saklamıştı katil ama silah merdiven altı yapımıy-
dı, şişti ısındı, patlamadı. Firuze tespihimin 27. tane-
sinden an be an izlediğim cinayetlerin hemen ardından 
polis geldi. Katille birlikte Firuze tespihimi alıp götür-
dü. Nedenini sordum. “Olmaz hemşerim” dedi komiser. 
“Ortadoğu haritasında asayiş yine karışık. Birazcık du-
yarlı olalım ama, sizin gibi okumuş bir adama yakışıyor 
mu? Madem siz düzeltmediniz, haritayı biz kendimiz 
düzeltip tespihinizi geri getireceğiz” dedi, gitti. Vakit 
gece yarısını geçti. 

Yaşlı kıta büzüştü, içli köfteye dönüştü. El ayak çekildi. 
Ekip otosundan biri öfkeyle bağırdı: “Beyim, tespihin 
firuze olduğunu niye söylemedin? Boşuna uğraştırdın 
bizi. Onca tahkikata, onca operasyona yazık. Devleti 
zarara sokmaya utanmıyor musun? Al tespihini ama 
kaybetme, mahkeme istediğinde getireceksin, duruş-
maya kadar bir daha da ortalarda gözükme. Buralar 
güvenli değil artık senin için. Haydi yallah.”

Kaptığım gibi tespihi damdaki yatağa koştum ve yor-
ganı üzerime çektim. Firuze tespihim bir anda kaybol-
du. Sanırım ben sakladım, sonra minderin altında çıktı. 
Halep’e gitmekten vaz geçtim. Bir cinayet tanığı suç 
delili niteliğindeki tespihiyle ortada kalakaldı. Çaresiz 
geldiği yere, Antalya’ya doğru hareket etti. Bir de ne 
görsün, firuze tespihinin tanelerindeki ölü çocuk re-
simleri canlanıverdi; anneleri gülümsüyordu, babaları 
üzerinde tulumuyla bir işlikte çalışıyor, çocuklar yeşil 
çimenlerin üzerinde, kır çiçekleri arasında neşeyle ko-
şuyorlardı geleceğe. Belli ki firuze tespihim hikâyenin 
finaline dayanamamıştı, son paragraf değişecek de-
mişti. Bundan böyle Anadolu kentlerinde yoksul ço-
cukların ve savunmasız annelerin öyküleri böyle bit-
meyecek. 

Firuze tespihimin 27. tanesinde büyük bir çatlak belir-
di, çatlaklar büyüdü, bütün tespihe yayıldı. Şehreküstü 
cinayetlerini zamandan silmek, zavallı yavrulara ve an-
neye mutlu bir gelecek sunmak hiç de kolay olmamıştı. 
Tespihim Amerika’daki ırkçılık sorununu, Beyrut’taki 
iç savaşı, Afrika’daki kıtlığı eşsiz büyüsüyle çözüme 
kavuşturmuştu da sıra Anadolu yoksullarının bin yıllık 
dramatik yaşamını düzeltmeye geldiğinde ağır kayıplar 
vermiş, bütün taneleri paramparça olmuştu.
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SENİ SEVİYORMUŞUM

                             Gizem’e…

seni seviyormuşum

yağmurun eğik yağması bundanmış

dalların ıslak titreşmesi

iki bulutun uzun ve usulca çarpışması

göğün giderek bize yaklaşması

yerin uzaklaşması ondanmış

kalpler içe açılır kapılar gibi

gül kendini kurtarırmış dikenden

harfler yüz yüze uyurmuş

perdeler usulca uçuşurken

ölmek üzere bir kuş

parmaklarınla dirilirmiş

yağmurda buluşulur karda öpüşülür

ağır akarken zaman

durup dururken gülüşülürmüş

çay buğusu karşılarmış sabahları

gidilirmiş kısa ayrılıklara

adı kısa kendi uzun ayrılıklara

çocuklar söyler gibi yaptı kulağıma eğilip

kuşların coşkusuyla birlikte

görüntü ve sesler

gürültü ve şarkılar aktı

dünden bugüne yavaş ve hızlı ve yavaş

içim titriyormuş ölür gibi yaşıyormuşum

zamanın ansızın durması bundanmış

seni seviyormuşum

Baki 
AYHAN T.

Hüseyin
PEKER

EZBER KALMADI

kendi kırılganlığından olacak
topraktan geldiğini hatırlatan tenini soruyor
“bu benim rengim mi, kıyısı olmayan deniz?”
kibrit çöpü yakan yanı var
görsün diye şehirde kalan geceyi
rengi değil insanı gör dedi öteki gün
çığrından çıkarttı beyazın inceliğini
çok kırılmıştı, göçe karar verdi
büyük kabahatleri geride bırakarak
üstünü toprakla kapladı, ölü taklidi...
lekeler gidecek dedi şimşekler yanıp söndüğünde

herkesi şemsiye altına çağırdı
yağmuru birlikte suya dönüştürelim
gönüllü yalnızlıklar bırakalım içimize
kayalar leke olarak anılsın
camlar kırık bile kalsa benimle...
dünyayı korsan uçurum atlayışıyla yazmaya başladı
depremden artanlar peşini bırakmadı
ölüm hariç ezber kalmadı

arada yazgı çıkar gelir eceli gösterir
arada çürüme başlar, düşünme çatlar
sana karşı suç işlerim sevdiğimden
içimden çiçek demetleri çıkar bırakırım ortaya
barışmak ister, şelaleye atlarım
burada veda etmeye değer tek kişi benim
bu cürmün gizli tutulması gerekli bilirim
düz yollar engebeli hale gelmiş
şu an doluyuz demir çubuklar üstümüze eğildiğinde

çimlere basmayın, son noktayı yazıyorum
hayat kalanlara daha zor derim
varla yok arası bıyıklarımı siliyorum
bana ait yazılan geçmişten
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Kültür ve Sanatın 2500 Yıllık Merkezi

ANTALYA
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ANTALYA İnsandan öte hiçbir canlının başaramadığı rol yapma, insanoğlu var olduğundan beri vardır. Bazen üzgündür, 
bazen de üzülmüş rolü yapar; bazen kızgındır, bazen de kızgınlık rolü yapar ve bazen gerçekten sever, bazen 
de seviyormuş gibi davranır. Bu, insan yaşamının her anında karşımıza çıkar, toplum yaşamında da… Özel-
likle toplumsal eğilimleri yönlendirmede, onları farklı düşünmeye sevk etmekte, onları ikna edip öğretmede 
hep kullanılır. Dinsel inanışlarda da büyük yeri vardır. Antik çağlardan bu yana tanrıyla insanı buluşturmada 
rahipler standartlaşmış rollerini oynadılar. Sözlerinin inandırıcılığını destekleyen kostümlerle ve masklarla da 
insanları ikna etmeye çalıştılar. Ve bunu başardılar da... İnsanoğlu tapınmak istedi, eğlenmek istedi, öğrenmek 
istedi, sanatla birlikte olmak, diğer insanlarla buluşmak istedi ve böylece binlerce yıldır düzenlenen görsel 
etkinlikler, şenlikler, festivaller onun vazgeçilmezi oldu.

Nevzat
ÇEVIK
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G
ün geldi insan toplumsal varlık oldu, gösteri-
lerin çapı büyüdü, törenler ve gösteriler do-
ğal meydanlara sığmaz oldu; teatral, görsel 
şölenlere uygun mekân ve ekipman gereksi-

nimi oldu. Başlangıçta agoralarda, meydanlarda, geçici 
sahnelerde gösteri yapan oyuncular, zaman içinde daha 
uygun alanlara ihtiyaç duydular. Yamaçlarda oturup 
harman yeri formundaki düzlüklerde gösteri yapanlar 
için zamanla, görsel performansların ihtiyacını gereğin-
ce karşılayacak mekânlara mimarlık karşılık verdi ve ti-
yatro binası doğdu. Çeşitli antik gösterilerin binası olan 
tiyatronun doğumunda Dionysos dini büyük etken oldu. 
Şenlikli, içkili, danslı, eğlenceli Dionysos dininin dinsel 
şölenlerini gerçekleştirmek için Atina agorasının ete-
ğinde Dionysos tapınağının hemen yanında, İÖ 6. yy’da 
bilinen en erken tiyatro inşa edildi. Klasik Çağ’da artık 
taştan yapılmış tiyatro ve sahne binası vardı. Daha da 
önemlisi Sophokles, Aeschylus ve Aristophanes gibi 
klasik oyun yazıcıları da vardı. Bu dönemde yazılmış 
oyunlar dönemler boyunca oynandı, bugün bile... Tanrı 
onuruna üretilmiş ilahiler ve komediler yanında edebi 
oyunlar da taş tiyatrolarda sahne almaya başladı. Baş-
langıçta monologos biçimindeki tekli anlatım, yerini 
önce dialogos (ikili / karşılıklı konuşma), sonra da trialo-
gosa (çoklu / üçlü konuşma) bıraktı. Uygarlık ilerledikçe 
sahnedeki sohbetler ve roller zenginleşiyor, toplum da 
çok sesliliğin güzelliğini öğreniyordu.

Ele geçen binlerce tablet, Hititlerin edebiyat ve göste-
riler konusunda zengin olduğunu göstermektedir. Hitit 
edebiyatındaki epik şiirler, metinler bunu gösterir. İlk 
Yunan şairlerinin tanrılar arasındaki savaşlar ve cen-
netin krallığı Hitit Başkenti Hattuşa’da karşımıza çı-
karken yüzyıllar sonra Homeros’un tiyatro eserlerinde 
de benzer temalarla karşılaşılır.

Klasik dönem sonrasında sportif gösteri ve yarışlar-
la sanatsal gösteriler arasındaki rekabet, dramatik 
bir gösteri yükselişine yol açtı. Helenistik dönemde 
sportif yarışlarda da bir patlama yaşanıyordu. Bunun 
yanında özellikle Helenistik Dönem’de ve ardından 
kısmen Roma Dönemi’nde de tiyatro ve müzik göste-
rileri bu yapılarda binlerce izleyiciye görsel ve işitsel 
sanat ziyafetleri çekti. Antik dönemlerin tiyatroların-
da hem seyirci hem oyuncular ve hem de oyun için 
her türlü ihtiyacın gelişmiş karşılıkları vardı. Mimari 
tasarım en kötü koltukta oturan seyircinin bile oyunu 
izleyebilmesine olanak tanıyacak biçimdeydi. Akustik 
ise muhteşemdi: Nitelikli ses dağılımı hem mimarlıkla 
hem de duvara yerleştirilen boş amphora ve levhalarla 
karşılanıyor, en uzaktaki seyircinin bile sesleri sağlıklı 
duyabilmesi sağlanıyordu. Oyunda sahne değiştiğinde 
dekor değişiklikleri; yatay, dikey ve kendi etrafında dö-

nen çok gelişkin düzeneklerle hızla değiştirilebiliyor-
du. Yani mimari ve teknik kaygılar bugünden farksızdı. 
Çünkü gösterilerin değişmezi sanatçı ve seyircilerin 
karşılıklı pozisyonlarıydı. Bu durum mekânlar için de 
geçerliydi: Seyirci tribünü, sanatçı sahnesi ve arada 
orkestra.

Dönemler ile toplumun istek ve beklentileri değiştikçe 
performans tipleri de farklılaşıyordu. En büyük değişik-
lik Roma döneminde insan ve hayvan mücadeleleri gös-
terileri nedeniyle oldu. Klasik Çağ’dan beri gelen oyun-
ların sahnelenmesi Claudius döneminde duraklamıştı. 
Ciddi dramanın yerini komedi aldı. Komedinin yanında, 
korku içeriği de olan mim ve farslar yaygınlaştı. Tiyat-
roların amfi tiyatrolara (arena) dönüşmesi de bu neden-
leydi. Klasik ve Helenistik dönemler boyunca çok popü-
ler olan tek yüzlü sahne oyunları artık yerini çok yüzlü, 
sahneye ihtiyaç duymayan başka bir şeye bırakıyordu. 
Halk popüler oyunlar ve gösterilerle ilgilenirken, kültür-
lü elitler de müzik ve kitap okuma gibi seçkin kişisel et-
kinlikleri tercih ediyordu. Göksel dinlerin başlamasıyla 
antik tiyatrolar işlevlerini kaybetti. Örneğin bir Bizans 
ya da Osmanlı tiyatro binası artık yoktu. 

Roma’nın bölünüşü ve Hristiyanlığı kabul edişiyle birlik-
te tiyatro ve görsel sanatlar yaklaşık 1000 yıl boyunca 
sessizliğe büründü. İS 1600’e kadar bir oyun bile yazıl-
madı. Ortaçağ’ın sonuna dek gezici hokkabaz, cambaz, 
sirk, sokak oyunları ya da ozanların gösterileri vardı. 
Katolik kilisenin baskısı tiyatroya olanak vermiyordu. 
Ortaçağ’ın sonunda değişen toplumsal düzenler ve si-
vil toplum örgütlerinin güçlenişi kilise baskısını azalttı. 
Mim oyuncuları, masalcılar vs. kiliseye rağmen gösteri 
yapmaya devam ediyorlardı. Kilise en çok kara mizah 
yapılan komedilerden nefret ediyor, şiiri ve tiyatroyu 
ahlaka aykırı buluyordu. Tiyatronun “Şeytanın Kilisesi” 
olarak anılması bunu çok iyi anlatmaktadır. 
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Pagan kültür kalıntılarının yoğun olduğu halk kesimleri ise hala eski 
şenlikleri talep ediyor ve kiliseyi zorluyordu. Toplum ve tiyatro Rö-
nesans’la radikal değişikliğe gidiyordu. 13. yy’da oyunculara meslek-
lerinden vazgeçme yemini ettirildi, gösteri sanatını bırakmayanlar 
toplumdan dışlandı ve cezalandırıldılar. Halka tiyatroyu yasaklayan 
kilise, gücünü iyi bildiği gösteri sanatlarını kendi ayinlerinde kullan-
mayı da ihmal etmedi. Nihayetinde synthronon denilen apsisin için-
deki yarım yuvarlak basamaklar, dinsel ayin seremonilerinin gerçek-
leştirildiği bir tür tiyatro sahnesiydi.

Antik çağlarda; tiyatro, kapalı tiyatro, stadium, circus gibi yapılar 
gösterilere mekân olmuş ve akıl almaz kalabalıklar toplamıştır. Klasik 
tiyatro oyunları, müzik gösterileri, yarışlar, sirk gösterileri, gladyatör 
ve vahşi hayvan dövüşleri halkın en çok tercih ettiği ve yönetimlerin 
de bu isteği en iyi biçimde karşılamaya çalıştıkları görsel şölenlerdi. 
Tiyatrolar, gösterilerin tümünün sahnelendiği olağanüstü sosyal bu-
luşmalara sahne olan baş yapılardı. Bir kent ancak tiyatrosu varsa kent 
sınıfına girerdi. Akıl almaz dekorlar, harika kostümler, masklı / masksız 
gerçekleştirilen tiyatro oyunları; 100’ü aşkın kişiden oluşan korolar, 
solistler ve zengin, çok sesli enstrümanlarla verilen müzik ziyafetleri; 
özel yetiştirilmiş gladyatörler ve dünyanın dört bir yanından toplan-
mış vahşi hayvanlarla yapılan arena gösterileri antik çağlarda insanları 
eğlendiriyor ve sanatsal performans beklentilerini karşılıyordu. Bunun 
için akıl almaz yapılar inşa edilmişti. Bugün bile olmayan onbinlerce 
kişilik tiyatrolar, yüzbinlerce kişilik circus’lar ve birkaç bin kişi kapasi-
tesine çıkan kapalı tiyatrolar (theatrum tectum); nitelikli oyun, konser 
ve toplantılara sahne oluyordu. En küçük bir yerleşim birimi yoktu ki 
tiyatro yapısı ya da benzeri bir gösteri alanı olmasın.

Eski dönemler için sadece tiyatro kelimesinin kullanılmış oluşu tüm 
gösterilerin bu yapılarda gerçekleşmesindendir. Bugün görsel per-
formanslar pek çok kola ayrılmıştır; ama tiyatro, tümünde geçmişi 
ve altlıkları temsil eder. Çünkü eski dönemlerdeki insanla yüz yüze 
yapılan gösteriler bugün de sadece tiyatro ve benzeri sanatlarda söz 
konusudur. Yani modern sinemanın da doğuşunda tiyatronun doğu-
şu anlatılır. 

Antalya’nın sadece Batı tarafında (Likya) 32 tiyatronun varlığı bilin-
mektedir. Kentin Merkez, Batı ve Kuzey’ini kapsayan Pamphylia ve 
Pisidia’da 30’u bulan antik tiyatrolar, geçmişin Antalya’sında sanatın 
nasıl yaygınlaştığını ve görsel performanslara ilgi olduğunu göster-
mektedir. Myra’da 11.000, Side’de 10.000, Aspendos’ta 8.500, Pata-
ra’da 5.000 kişilik mekânların yanı sıra, daha pek çok antik kentte 
hem mimarlığı / işçiliği hem de yüksek kapasiteleriyle muhteşem 
tiyatrolar ve daha küçük kapasitelerde kapalı salonlar bulunmakta-
dır. Patara ve Termessos’daki theatrum tectumlar ve diğer benzeri 
kapalı salonlar da her türlü toplantıya ve gösteriye, her iklimde or-
tam sağlıyorlardı. Her yerleşimde var olan gösteri yapıları o kentin 
kapasitesine uygun nitelik ve nicelikteydi. Yukarıdaki yüksek kapasi-
teli, nitelikli yapılar yanında; örneğin Rhodiapolis’te 1400, Simena’da 
sadece 150 kişilik tiyatro vardı ya da yalnızca tapınak kenti olan ve 
dinsel törenlere mekân olan, sivil yerleşim barındırmayan Letoon’da 
şaşırtıcı bir şekilde 4000 kişilik tiyatro bulunmaktaydı.
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Antalya antik kentlerinde çok sayıda festivalin dü-
zenlendiği de bilinmektedir. Önemlilerinden biri Oi-
noanda’daki Demostheneia Festivali’dir. Sadece Ter-
messos’ta bilinen 15 festival vardı. Kaynaklarda spor 
içerikli panegyrics oyunların Myra, Rhodiapolis, Pha-
selis, Olympos, Oinoanda, Patara, Balbura, Kormi, 
Tlos, Sura’da yapıldığı, Gagai gibi çok küçük bir kentte 
bile Asklepeia Festivali’nin düzenlendiği belirtilmekte-
dir. Rhodiapolis kazılarında bulduğumuz yazıtta, ‘An-
tiokhos festivali için tiyatroda ayrıcalıklı yer verilen 
ünlü aileden’ bahsedilmektedir. Bunlar bazı memuri-
yetler tarafından karşılandığı gibi sponsor desteği de 
hatırı sayılır orandaydı. Bu festivaller halkın yaşamın-
da büyük etki yaratsa da aynı zamanda politik mesajlar 
ve amaçlar da içeriyordu. 

Herodot’un kitabında bahsettiği Likyalı Olen, Likyalı 
kızlara övgü ilahisi yazmıştır. Delos’ta, Olen’den eski 
ilahiler okunurdu. (Kallimakhos, “...Adam yaşlı Likya-
lının şarkısını söylüyordu. Gerçekten Olen’in şarkısı 
seni Ksanthos’tan alır, koronun bakireleri danseden 
ayaklarıyla ve okudukları Olen şarkılarıyla seni sarsıl-
maz toprağa vururlar”.) Olen’in Artemis’e veya Akha-
eia’ya bestelediği kült şarkısı hazırlıklı gösterilere dö-
nüşmüştü.

Likya’da da müzikle şiir birlikte gösteriye dönüşürdü. 
Bugünden daha kapsamlı müzik gösterileri tanrı Apol-
lon’un koruması altındaydı. Apollon’un himayesi salt 
müziğe değil aynı zamanda şarkı, dans, felsefi konuş-
malar gibi her türlü artistik ve entelektüel eylemleri de 
içeriyordu. İbadet, zafer, düğün, doğum, ölüm, hasat, 
aşk gibi her türlü sosyal olguda yer alıyordu. Dinsel 
festivaller müzik yarışmalarına da vesile oluyordu. 
Müzik ve diğer sanatlar okullarda öğretiliyordu. Bir 
enstrüman çalamayan veya şarkı söyleyemeyen genç-
ler “eğitimsiz” sayılıyordu.

Patara’da bulunan bir stel üzerinde betimlenen Euha-
ristos, sokak sanatçılarının varlığından izler verir. Kel 
kafasıyla İsmail Dümbüllü’yü anımsatan Euharistos 
geçmiş zamanın sokak göstericileriyle günümüz med-
dahları arasında köprü kurar. İkisi de keldir. Çünkü yüz 
mimikleri en iyi kellerde ortaya çıkar.

Sosyal elitlerin gösteri sanatlarının ve sportif yarış-
ların icrası ve yaygınlaştırılmasındaki rolleri büyüktü. 
Bu kesim hem gösterileri destekliyor hem de varlığı 
ve gelişmesi için çaba sarf ediyorlardı. Antik ve yazılı 
belgeler pek çok festival sponsorluğunun varlığını ka-
nıtlar. Bu festivaller de daha sosyal bir toplum oluştur-
maya ve halkın daha kolay idare edilmesine yol açıyor-
du. Sponsorlar da prestij paylarını fazlasıyla alıyordu.

Bugünle karşılaştırdığımızda durum acıklıdır. Modern 
aygıtların olmadığı yakın geçmişte yüzlerce yıl boyun-
ca, antik çağın gösteri sanatları düzeyinden çok geri-
lere düşülmüştür. Osmanlı ve Bizans dönemindeki bu 
düşüş kültürel değişime bağlı gerçekleşmişti. Bugün 
ise gerekçe biraz benzerse de aslı farklıdır: Evlere gi-
ren internet, televizyonlar, cd gösterim aygıtları ve 
daha pek çok elektronik aygıt insanların gösteri izle-
mek için dışarı çıkmalarını gereksiz kılmıştır. Gösteri 
izleme, artık bireysel veya ailece izlenen etkinliklere 
dönüşmüştür. Artık, herkes elinde bir gösteri makina-
sıyla dolaşmaktadır. Artık her yer tiyatrodur, sinema-
dır, müzikholdür.

Erken binyıllardan beri, özellikle de Helenistik Dö-
nem’den itibaren Roma sonuna kadar pek çok dinsel, 
sosyal etkinliği biçimlendirmiş olan Eski Anadolu gös-
teri sanatları bu topraklarda köklü bir gelenek oluştur-
muştur. Dolayısıyla bizim Cannes’dan ve benzerlerin-
den farkımız büyüktür: Bu nedenle de bu yıl, Antalya 
Altın Portakal Film Festivali’nin 58. değil, 2500. yılı-
dır aslında. Festivalin sembolü olan Aphrodite aşk ve 
güzellik tanrıçasıdır. Sanat da aşk ve güzelliktir. Altın 
Portakal’ın sembolü Aphrodite’nin bir kardeşi, elin-
de liriyle müzik tanrısı Apollon’dur. Tanrıçanın diğer 
kardeşi Dionysos ise gösteri performansları içeren 
şenlikli diniyle gösteri sanatları ve mimarisinin orta-
ya çıkışına gerekçe olan eğlence ve şarap tanrısıdır. 
Yani görsel sanatların iki sembolü bizde binlerce yıldır 
vardır. Hem de tanrısal düzeyde: Dionysos’un tiyatro 
maskları ve Apollon’un Liri. 

Bu harika ülke, bu bitek topraklar gösteri sanatlarının 
envayi türlüsüyle dokumuştur binlerce yılı. Geçmişin 
gösteri sanatları emanetlerini bugüne ekleyerek kültü-
rel ve sanatsal etkinliklerde inanılmaz bir fark, müthiş 
bir marka oluşturulabilir. Bu dokuma, çağdaş sanatla-
rın en iyi biçimde üretilmesi ve icra edilmesiyle ve halk 
kesimlerine yayılmasıyla gelişmektedir. Ne zaman ki 
bu etkinlikler amacına tam ulaşır, o zaman bu çok özel 
ülkeye layık evlatlar oluruz.

Fotoğraflar:

Tahir AKAY
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Pegasos ve 
Bellerophon’un 
İzinde 
Antalya’mız 

Tarkan
ERKAN

“Mit, her şey olan hiçbir şeydir.”, Fernando Pessoa

 “Söylen (mitoloji) hiçbir şeyi gizlemez, hiçbir şey göstermez: bozar; söylen ne bir yalandır ne bir açılma: bir sapmadır.”, Roland Barthes

A
tların en güzelleri sanırım ki yılkı atlarıdır. İli-
miz sınırlarında da halen varlıklarını sürdü-
rüyorlar. Tarih öncesinde bunları yakalayıp 
ehlileştirmek çok önemli bir işti. Orta Anado-

lu’muzda Hititler ne kadar da bu konuda bir eğitim ki-
tapçığı yazacak derecede uzmanlaşmış olsalar da eski 
Yunan efsaneleri bize atlarla ilgili belki de en güzel hika-
yeleri anlatırlar. Bunlardan biri de Tahtalı Dağı ve etra-
fında geçen Bellerophon ile Pegasos’un efsanesidir. Bu 
anlatı Avrupa yazın sanatının ilk eseri olan Homer’in İl-
yada’sında ve onun da çağdaşı olan Hesiod’un Theogo-
nia’sında kısmen yer alır. Bu durumda tebessüm ederek 
şunu söyleyebilir miyiz acaba? “Avrupa yazmaya başla-
dığı anda “Antalya” orada da bilinir oldu.”

Bir zamanlar Glaukos adında bir kral dönemin en yağız, 
en güzel atlarına sahipmiş. Kuşaklar boyunca sarayın 
seyisbaşı olan Belleros kralın atlarını özenle tımarlar, 
özel yemlerle besler ve hatta atlarla aralarında oluştur-
duğu özel ortak bir dil ile konuşurmuş da. Kralın oğluna 
aşırı at sevgisinden dolayı Hyponoos yani “atların ruhu” 
anlamına gelen adı bile vermiş. Bu genç tüm gün açık 
alanda yatar, kahraman hikayelerin geçtiği şiirleri mırıl-
danır ve çiftlik atlarından ziyade sadece Pegasos atlı ka-
natlı bir atı gökyüzünde hayal edermiş. En büyük arzu-
su ise kahramanlık yapmak için bu ata sahip olmakmış. 

Burada bu at ile efsane dünyasına girişimiz başlıyor. 
Birçok kültürde üstün özelliklere sahip kanatlı atlar 
söylencelerde sıkça yer alırlar. İslam kültüründeki gök-

yüzüne yükselen Burak gibi eski Türk anlatılarından, 
Manas Destanı’nda kahramanların yardımcısı Tulpar 
aklımıza ilk gelenlerdir. Eski Yunan kültüründe ise atlar 
su ile ilişkilendirilmekteydi. Poseidon’u hatırladığımızda 
bu denizdir mesela. Mitoloji araştırmacıları atı kişneme-
si ve süratiyle fırtına ve gök gürültüsüyle gelen yağmur 
ile özdeşleştirir. Pegasos’un toynağının sertçe vurduğu 
bir yerde şairlerin ilham kaynağı bir Pınar bile fışkırmış-
tır bazılarına göre.  Bu açıklamalar izleğinde efsanemiz-
de su önemli bir unsurdur. Poseidon Akdeniz’i mesken 
tutmuştur ve unutmayalım Ulupınar kaynakları söylen-
cenin geçtiği Likya bölgemizde Tahtalı Dağı’nın etek-
lerinden gün yüzüne çıkar; Belerophon’un Chimaira’yı 
yenilgiye uğrattığı yani Çıralı Yanartaş’ın hemen bitişi-
ğinde denize kavuşur. Her şeyin bir pınarı vardır hatta 
pınarların bile; ama gelin bunu daha sonra düşünelim.

Eski Korinth geleneğinde sudan yükselerek doğmuş 
Afrodit’e onun bayramında en güzel hayvanlar kurban 
edilirmiş. Fakat kral Glaukos güzel atlarından hiçbirine 
kıyamamış, sunak masasında sadece bir inek kurban 
etmiş. Bunun üzerine öfkelenen ve gerekli ilgiyi gör-
mediğini düşünen Afrodit baş tanrı Zeus’dan izin ala-
rak kralı cezalandırmak istemiş ve gökyüzünde kanatlı 
ata benzer bir bulut oluşturmuş. 

Kralın oğlu yine bir gün tembel sırtının üzerinde yatar-
ken gökyüzünde gördüğü ve Pegasos sandığı bu bulu-
tu yakalamak için hemen sadağından bir ok çıkarmış, 
ucuna bağladığı bir ip ile gökyüzüne doğru fırlatmış. 
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Fakat atı boynundan iple yakalamak yerine bulutu dele-
rek geçen ok tekrar geri döndüğünde ülkenin en önemli 
seyisini tam göğsünden vurarak öldürmüş. İşte kahra-
manın bugünkü tanıdık ismi de buradan gelmekte. “Bel-
lerophon”, Belleros’u öldüren anlamındadır ve böylelikle 
de kahramanımızın asıl hikayesi burada başlar.

Suçu dolaysıyla bu isimle lanetlenen Bellerophon kent-
ten sürülür ve soluğu başka bir ülkede kral Proitos’da 
alır. Kral onun gerçek öyküsünü dinlemiş ve suçsuz-
luğuna inanmış, onu konuk etmiştir. Kraliçe ise ku-
lakları yerine gözleri ile dinlemiş onu. Yakışıklı Belle-
rophon’un siyah gözlerinden kendi gözlerini alamayan 
kraliçenin içinde nergis ve sümbül çiçekleri açmış, ona 
karşı içinde bir arzu uyanı vermiş. Zaman içinde kraliçe 
Bellerophon’un hayalinden haberdar olur ve ona, “Eğer 
bir gece Afrodit’e armağan olarak yaptığın bir sunak 
masasının üzerine rüyaya yatarsan, o sana görünür ve 
hayalini gerçekleştirmek için yardımcı olur.” demiş. 

Bellerophon denileni hemen yerine getirir. Karanlığın 
susup dolunayın çıktığı bir gecede 
sunağın üzerine yatar. Az sonra 
yanına yaklaşan kraliçe yıldızların 
dolunaya kavuştuğu gibi kendisi-
nin de nihayet gönlündeki çiçek-
lerin sahibine kavuşacağını ümit 
eder. Sunakta yatan Bellerophon 
işittiği seslerden aniden irkilir ve 
çıplak kraliçenin o ihtiraslı gözleri 
ile tutkulu dudaklarıyla karşılaşın-
ca neye kurban gideceğini anlar ve 
hemen oradan uzaklaşır. Gönlü ya-
ralanan kraliçe Anthaia’nın sevgisi 
nefrete dönüşmüştür artık ve ko-
casına: “Bu genci derhal öldürme-
lisin!  Dolunaylı gecede bana sahip 
olmak istedi. O bir azgın! Sarayı-
mızda böyle biri barındıramazsın” 
diye şikâyette bulunur.

Kraliçeden bıkmış kral pek inanır 
görünmemiş ve elini suçsuz biri-
nin kanı ile de kirletmek istememiş 
olacağından Bellerophon’a zarfı 
kapalı bir mektup vererek kayınba-
bası Likya kralı İobates’e götürme-
sini istemiş. Saraydan bir an evvel 
uzaklaşmak isteyen kahraman bu 
görevi derhal yerine getirmek için 
yolculuğuna koyulmuş bile. 

Likya kralı, hemşerimiz İobates’in 

sarayı neredeydi bilmiyoruz. Olympos’taki duvar ka-
lıntıları mı yoksa Kınık’daki temeller mi daha uygun 
görünür krallara layık bir yapıya, bilemeyiz. Belki de 
bir turist rehberi söyleyebilir bunu bizlere! Nihayetin-
de Likya kralı karşısında soyu at ve binicilik yetenekle-
ri ile tanınan Aiol kavminin kurucusuna kadar dayanan 
bu genci görünce çok sevinmiş. Mektubu almış koy-
muş bir kenara. Okumak da neymiş, böyle bir konukla 
atlara binmek varken. Onun uzunca bir süre kendisi-
nin konuğu olsun istemiş. Buna Bellerophon da olumlu 
karşılık vermiş. Çünkü kralın huzurundayken bu sefer 
kendisi gözlerini başka birinin gözlerinden alamamış 
içinde bir çiçek bahçesi oluşmuş. Ama bu karşılıksız 
kalmamış ve Prenses Philonoe’ye Eros oklarını fırlat-
mış. İki gencin alevleri yek olmak için sabırsızlanmaya 
başlamış. 

Bellerophontes ile haftalarca yaylalarda at koştur-
maktan yorulan Likya kralı, bir süreliğine dinlenmeye 
çekilmiş ve ancak o zaman damadından gelen zarfı 
hatırlamış. Mektupta yazılanları okuduğunda dehşete 
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kapılmış. Satırlarda şunlar yazılıydı: “Sana bu yazıyı 
getiren genç benim karım olan senin kızına tecavüze 
yeltendi. Namusu temizlemek bir baba olarak senin 
görevindir.” Bu kadar zamandan sonra soylu bir konuk 
nasıl öldürülebilir ki? Bunun üzerine İobates Bellerop-
hontes’e ölümcül bir görev vermeye karar verir ve “Sı-
nırlarımız dahilinde bir canavar halkımızı tehdit ediyor, 
malımızı kırıp geçiriyor. Bizleri onun belasından kurta-
rırsan kızım Philonoe’yi sana karın olarak veririm” der.

Strabon’a göre Likya halkını terörize eden canavar 
yakın yerdeki dar ve derin bir derenin aktığı boğazda 
gizlenirmiş. Onun tarif ettiği yeri pekâlâ Saklıkent Kan-
yonu diye anlayabiliriz. Zaman zaman sahile iner orada 
da halkı terörize edermiş. Bu yaratık bir aslan gövdesi-
nin sırtından ikinci bir kafaya, keçi kafasına sahip olup 
kuyruğu da yılandanmış. Bununla da kalmaz ağzından 
alevler püskürtürmüş. Bilge prenses sevgilisine hemen 
bir öğütte bulunur: “Onu yenmen ancak kanatlı at Pe-
gasos ile mümkündür. O atı yakalamak için Athena tan-
rıçasına bir sunak inşa et ve ondan yardım dile” demiş. 

Bellerophon bu sözlerden şüphelense de de-
nileni yapmış. Gece sunağa yaklaşan bu sefer 
gerçekten de tanrıça olur ve ona sihirli bir ko-
şum takımı bırakır. Athena’nın yardımı ile Pe-
gasos yakalanır. Güneşe yakın uçmaması için 
de atın eyerinin iki yanından birer kurşun gülle 
sarkıtır. Donanması hazırdır. At ile havalanan 
kahraman ilginç bir hava saldırısıyla hibriti alt 
etmeyi başarır. Chimaira üzerinde uçuşan Pe-
gasos ve Bellerophon’u yakmak üzere ağzını 
gökyüzüne diker ve alevini püskürtmeye kal-
kışır. İşte o anda Pegasos’un eyerinden düşen 
kurşun bir gülle ağzından içeri düşer ve Çıra-
lı’nın sırtlarında onu toprağa gömer. Eriyen 
kurşun canavarı öldürmüştür ama midesinden 
yükselen gazlar Çıralı’da alevlenerek halen gö-
rünür olur. 

Kral bu zafere pek sevinemez, çünkü konu-
ğundan halen kurtulamamıştır. Ona ikinci bir 
görev verir. Krallık sınırındaki Termessos’u 
mesken tutmuş Solymer’lere karşı savaşması-
nı istemiş. Ancak ondan sonra evlilik törenini 
başlatabilirmiş. Philonoe yine ona bir öğütte 
bulunur: “Düşmanların üzerinden atınla bir si-
nek gibi zikzak çizerek dön dur. Göreceksin bu 
plan işe yarayacak.” Savaş meydanında Soly-
mer’ler üzerlerinde uçuşan Pegasos’u vurmak 
için yüzlerce oklarını gökyüzüne fırlatırlar an-
cak oldukça yükseğe havalanan Bellerophon-
tes onlardan hiç etkilenmez. Bir süre sonra 
tekrar aşağıya yönelen oklar birer birer tüm 

Solymer’leri öldürür. Bu görevi de başaran Bellerop-
hon saraya dönmek için kente döner.

Kral yine onun bu başarısından hoşnut olmaz ve der-
hal sur kapılarının kapanmasını emreder. Bu duruma 
üzülen prenses hemen deniz tanrısına koşar ve ondan 
yardım diler. Karşılığını almak kaydıyla Poseidon bunu 
kabul eder ve egemenliğindeki denizi oldukça kabar-
tır. Yükselen dalgalar kente yaklaşan Bellerophon’un 
fark etmeyeceği şekilde onu takip eder. Yaklaşan bu 
tsunamiyi ise kentteki kadınlar fark eder ve kralın ina-
dının sürmesi üzerine akıllarına Bellerophon’un masu-
miyetini kanıtlayacak bir fikir gelir. Tüm kent kadınları 
eteklerini önlerinden havaya kaldırarak kahramana 
doğru koşar ve “Al bizi”, “Al bizi, senin olalım” derler. 
Bu duruma şaşıran ve utanan Bellerophon geriye dö-
nüp kaçtığı gibi ardındaki dalgalar da söner ve sakin 
denize geriye çekilir. Kahramanımızın uçkur çözen biri 
olmadığı kanıtlanmıştır. Artık kral onu af etmek ve kızı-
nı da ona gelin vermek zorunda kalır. Düğün şenlikleri 
başlamıştır bile.

Bir süre sonra bu kadar başarının ardından böbürlen-
meye başlayan genç kibirli bir şekilde kendisinin Ol-
ympos tanrılarının yanında yeri olduğunu iddia eder. 
Çok yükseklere uçabilmesi için de arta kalan diğer 
kurşun gülleyi de atından söküp sarayda bırakır ve 
dağın zirvesine doğru yol alır. Bunu gören baş tanrı 
Zeus bir ölümlünün yanlarına gelmesine asla müsaa-
de edemez. Önce güneşin ışığıyla onu kör eder sonra 
ona bir at sineğini musallat eder. Sinek ile bocalayan 
kahraman dengesini kaybeder ve atın sırtından düşer. 
Ölmez ama kör topal olarak deli divane halen daha 
bölgemizde dolaştığı söylenir. Peki Philonoe mi? O da 
sevgilisinin talihsizliğini görür görmez kurşun gülleyi 
boynuna bağladığı gibi denize atar kendini. 

Pegasos ile bitirelim anlatıyı. Antik dönem sanatçıları 
onun Zeus tarafından şafak vaktinde narin gülparmak-
lıyla beliren Eos’un hizmetine verdiğine inanırlar ve 
onu şiirleri ile süsleme sanatlarında ölümsüzleştirmiş-
lerdir. Bazılarına göre ise Zeus onu gökyüzüne son-
baharda gördüğümüz takımyıldızına dönüştürmüştür. 
Denizde seyir eden gemicilere kılavuzluk yapar halen 
daha. Yükselirken düşen kanatları ise kardeş şehrimiz 
Tarsos kentine düşüvermiş. Bu şehrimiz adını onun 
kanatlarından almıştır efsaneye göre. 

Gelidonya burnu akıntılarına maruz Beş Adaları, civar-
da bulunan gemi batıklarını, Tahtalı Dağı ve Ulupınar’ı 
birlikte düşünürsek Barthes’ın “söylen bir sapmadır” 
derken coğrafyamızda geçen bu hikâye ile neyi anla-
yabiliriz acaba? 
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P
ythagoras, İtalya’ya göç etmiş bir Samos’lu. 
Miletos okulu, Pythagoras ve Elealı düşünür-
lerden yola çıkılarak İlkçağ felsefesi İyonya 
Felsefesi ve İtalya Felsefesi olmak üzere iki 

kola ayrılarak sunulur. İtalya Felsefesi’nin diğer tem-
silcilerinden Elea okulunun kurucusu Ksenophanes 
Kolophonlu; öğrencisi Parmenides ve Elea okulunun 
bir diğer temsilcisi Zenon Elealı. Elea, Pers saldırı-
ları nedeniyle İtalya’ya göçen Phokaealıların (Foça) 
kurduğu bir şehir. Parmenides bazı kaynaklarda o 
nedenle Phocaealı olarak geçer. Atomcu düşüncenin 
başlatıcıları Leukippos Miletoslu, Demokritos Pers 
saldırıları nedeniyle kentlerini terk eden Teosluların 
kurduğu Abdera’da doğan bir filozof.  Atomcu düşün-
cenin bir başka savunucusu Epikuros, eğitim döne-
mini Anadolu’da geçiren bir Samoslu. Sofist Protago-
ras Teos (Seferhisar - Sığacık) ya da Abdera doğumlu 
bir filozof. Sokrates’in hocaları arasında üç Anadolu-
lu bulunmakta: Klazomenaeli Anaksagoras, onun öğ-
rencisi Miletoslu Arkhelaos, Perikles’in eşi ve hitabet 
hocası Miletoslu Aspasia. Sokrates’in ünlü diyalog 
sanatını Aspasia’dan öğrendiği söylenir. Platon’un 
Akademia’sı ve Aristoteles’in Lykeion’unda yönetici-
lik yapan çok sayıda düşünür; Stoa felsefesinin, kuş-
kucu düşüncenin, diğer okulların önemli temsilcileri 
ve tanınmış isimleri, bu listeyi uzattıkça uzatır. Sa-
mos’un Anadolu’nun uzantısı bir İyonya adası olma-
sından yola çıkarak İtalya felsefesinin de İyonya, do-
layısıyla Anadolu kökenli olduğu söylenebilir. Dünya 
şiiri Homeros ve Hesiodos’la başlatılır. Homeros Sm-
yrna’lıdır (İzmir); Hesiodos Kyme (Aliağa) kökenli bir 
ailenin çocuğu. Lirik şiirin üç önemli isminden Sap-
pho, Alkaios, Lesbos (Midilli) adasından; Anakreon 
Teos’tan (Sığacık). Koro liriğinin başlatıcısı Alkman 
Sardesli / Manisalı. Matematik ve Astronomi deyin-

ce Antikçağ’da ilk elde akla Eukleides ve Archime-
des’le birlikte Knidoslu (Datça) Eudoksos ve Pergeli 
Apollonios gelir. Tıbbın iki önemli ismi Hippokrates 
Koslu, Galenos Bergamalı. Antikçağ’ın Atina’dan ön-
ceki ilk önemli kültür merkezleri Miletos, Ephesus ve 
Samos. MÖ 403/2 yılında Atina Arkhon’u Eukleides 
halk oylaması sonucunda Miletos kentinin alfabesi-
ni kabul eder: bu tarihten itibaren Antik Çağ’ın tüm 
polis ve bölgeleri “Eukleides Alfabesi” denen bu al-
fabeyi kabul edip kullanır. Hellenistik dönemde önce 
İskenderiye, ardından Antiokheia (Antakya), Perga-
mum (Bergama); Roma İmparatorluğu döneminde 
Roma, Bizans döneminde Byzantium / Konstantino-
polis Atina’nın kültür merkezi olma özelliğini devralır. 
Bergama Kütüphanesi, İskenderiye Kütüphanesi’yle 
yarışan bir kütüphane. Anadolu, kendi kültür tarihi-
miz açısından olduğu kadar dünya kültür tarihi açı-
sından da böylesi bir öneme sahip. Kültür tarihimizin 
bu öneminin konuyla ilgili akademisyenler grubunun 
dışında ne kadar farkındayız; bu, üzerinde durmaya 
değer bir konu. Antikçağ’ın Antalyalı aydınlarını gün-
deme getirmemdeki amaç bu. 

Ünlü Antalyalılar
Antalya il sınırları içinde bulunan antik kentler içinde 
yukarda saydığımız kültür merkezleri ile boy ölçüşe-
cek bir kent olmasa da, bu kentler içinde çok önemli 
bilim insanı ve düşünürler yetiştiren siteler bulunmak-
ta. Pergeli Apollonios’tan başlangıç bölümünde söz 
etmiştik. Apollonius’un Konikler’i, Matematik bilimi 
açısından çığır açıcı bir eser. Phaselisli Theodoktes ve 
Kritolaos da bu değerde isimler. Theodektes, Aristo-
teles’in öğrencisi bir filozof olma yanında, yazılarında 
başvuruda bulunduğu bir isim. Theodoktes, aynı za-
manda Antik dünyanın en ünlü tragedya ozanlarından. 

Anadolu ve Yunanistan yarımadaları uygarlığın olduğu gibi bilimin, felsefenin, edebiyatın da 
beşiği. Bilim ve felsefe doğa filozofları adı verilen Miletoslu düşünürler Thales, Anaksimenes, 

Anaksimandros ve Klazomanaeli Anaksagoras’la başlatılır. 

Antik Çağ’ın Antalyalı Aydınları

Mustafa
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Büyük İskender Phaselis’te konakladığında Theodok-
tes’in heykeline çelenk takarak, ona olan saygısını 
belirtir. Kritolaos, Aristoteles’in Peripatetik okulunun 
(Lykeion) yöneticiliğini yapmış bir düşünür. Rhodiapo-
lis’li (Kumluca) Herakleitos, “Tıp yazınının Homeros’u,” 
diye isim yapmış bir tıp yazarı ve hekim. Neoplatonist 
filozof Proklos, Ksanthos’lu bir ailenin çocuğu olarak 
Konstantinopolis’te dünyaya gelir. “Lykialı” lakabıy-
la anılan Proklos’un kendisi de Ksanthos’lu olduğunu 
söyler. Pneumatist Okulun kurucusu Athenaios, Atta-
leia’lı* bir filozof- hekim. Side’li hekimler Marcellus ve 
Mnemon, yaşadıkları dönemin ünlü isimleri. Marcellus, 
dönemin Roma imparatorunun Roma’ya çağırıp Halk 
Kütüphanesi’ne başkan atadığı bir kişi. Yalnızca üye-
lerinin yararlanabildiği İskenderiye Kütüphanesi’nde, 
bu kural Mnemon için istisna teşkil ediyor. Pamphy-
lia’lı Damophyle, Anactoria (Miletos) ve Gongyla (Co-
lophon) ile birlikte Türkiye’nin ilk üç şair kadınından 
biri; Antalya’nın ilk edebiyatçısı. Patara’lı Mnaseas, Ly-
kia’nın ve döneminin en ünlü edebiyatçısı. Ünlü Filo-
zofların Yaşamları ve Öğretileri adlı biyografik eseriyle 
tanınan Diogenes Laertius, bazı kaynaklarda Laertes’li 
(Alanya) olarak geçer.  

Diğer Aydınlar
ATTALEİA’dan hekim Herodotos, tarihçi Atteliates, so-
fist Modestos, mimar- mühendis Hierodoksus; 

PERGE’den hekim Artemidoros Kornelius, hekim- halk 
sağlığı uzmanı Asklepiades, sofist Menodoros, sofist 
Quadratus, Quadratos’un öğrencisi sofist Varus, yazar 
Theodorus Antidorum, yazar Zollos; 
ASPENDOS’tan sakalı, değneği ve iki katlı harmanisiy-
le ünlü kinik Diodoros, Peripatetik filozof Demetrios, 
Aspendos Tiyatrosu’nun mimarı Zenon, Platoncu dü-
şünür Eumenes; 
SELGE’den Gaius Valerius Eugenes; 
SİDE’den hekim Artemidoros, sofist Trophimos, sofist 
Troilos, piskopos- ilahiyatçı Amphilochios, heykelt-
raş Mnaseas, Antakya piskoposluğu yapan ilahiyatçı 
Eustathios, din adamı- edebiyatçı Philippos, hukukçu- 
anayasa profesörü Tribonianos; 
PHASELİS’ten Theodoktes’in babası olduğu tahmin 
edilen Theodoktes (baba- oğul Theodoktes’ler karış-
tırılmakta), Theodoktes’in hizmetlisi retor Siburtios, 
şair Dionysios, gramerci- tarihçi Mnesimakhos, Atina-
lılara kanunlar veren hukukçu Lacritus; 
MYRA’dan gramerci Dioskorides, Dioskorides’in kar-
deşi retor Nicolaus; 
PATARA’dan kumaş dokuma- resimleme sanatçısı Acesa-
os, tarisel söylence yazarı Patara Piskoposu Methodios; 
KSANTHOS’tan tarihçi Menekrates;
RHODİAPOLİS’ten hekim- filozof Asklepios;
ANTİOCHİA CRAGUM’dan (Gazipaşa) retor Timokra-
tes; Antalya’nın Antikçağ’daki diğer aydınları. 
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Bu yazı dizisiyle sizlere yıllar içerisinde Antalya’ya dair gerçekleştirdiğim yayınlanmış (1) akademik araştır-
malarımın bir sentezini sunmayı hedefliyorum. Gerçekleştirdiğim çalışmalarda özellikle dikkatimi çeken en 

önemli unsur, 1923 ve sonrasında Ankara merkezli kültürel-sanatsal uyanışın Antalya’daki izlerinin araştırıl-
mamış olduğu idi. Bu dönem içerisinde Antalya Lisesi, Antalya Halkevi çalışmaları, sergiler açarak eserlerini 

Antalyalı sanatseverler ile paylaşan sanatçılar, sergilere dair Halkevi dergisinde sanat eleştirileri yazan 
yazarlar, metinler, çizerler özellikle yazılarımda odaklanacağım unsurlar olacak. 

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde 

Antalya’da Kültür-Sanat Ortamı (1923-1950) 

Ebru 
Nalan 
SÜLÜN

B
u dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, 
ülke genelinde gerçekleşen geniş bir toplum-
sal gelişim planını gerekli kılmıştı. 1923-1950 
yılları arasında gerçekleşen yenilik hareketleri, 

toplumun merkezine insanı yerleştiren bir yaklaşım ile 
geliştirilmiştir. ‘Toplum değişirse insan da değişir’ fikri 
ile şekillendirilen aydınlanma sürecinde ekonomik, kül-
türel, siyasi gelişmelerle paralel ilerleyen bir modern 
toplum kavramının öne çıkarıldığı yeni bir döneme giriş 
yapılmıştır. Bu dönemde; toplumda modern ve milli bir 
kültür yaratma ideali devletin en önemli görevi olarak 
görülmüştür. Kültürel ve sanatsal etkinliklerin gelişimi-

ne, yenilikçi yaklaşımların eğitici özelliğine odaklanan 
devlet politikalarına, kültürel-sanatsal alanda gerçek-
leşen yenilikler eklenmiş, devletin tüm yenilikçi politi-
kaları devletin güdümünde desteklenmiştir. Kültür-sa-
natın toplumu eğiten ve dönüştüren gücü, Cumhuriyet 
Dönemi’nde yoğunlukla kullanılmış, halka buna yönelik 
eğitim odaklı yenilikler getirilmiştir. Bu yeniliklerin mer-
kezinde ise; “yeni toplum-ulusal kimlik” bilinci yaratma 
düşüncesi ile gerçekleştirilen eğitim ve kültür sanat 
faaliyetleri yer almıştır. Bu dönemde; İstanbul’un yanı 
sıra başkent Ankara, inşa edilen yeni kültürel ortamın 
en önemli merkezi olmuştur. 
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1931’de Halkevi’ne dönüşen Türk Ocakları’nın sergi, 
konser, tiyatro, sinema, konferans, araştırma şubele-
rindeki faaliyetler, devlet tarafından düzenlenen İnkı-
lap Sergileri (1933-1937), İstanbul Resim ve Heykel Mü-
zesi’nin açılması (1937), Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
düzenlediği Yurt Gezileri ve Sergileri (1938-1943), Ya-
rım Asırlık Türk Sergisi (1936), 1. ve 2. Birleşik Sergiler 
(1937-1938), Devlet Resim ve Heykel Sergileri (1939), 
Millet Mektepleri (1927-1929), Köy Enstitüleri’nin fa-
aliyetleri (1939-1948) ve Sergi Evi’nin inşası başkent 
Ankara’nın kültür imarında önemli girişimler arasında 
yer almaktadır (Yasa Yaman, 2012: 226).

Bu dönemde; modernite projesinin tüm ülkeye yayılma 
arzusunun en somut kanıtı, ülkenin birçok kentinde 
kurulan Halkevleri olmuştu. 1932-1951 yılları arasında 
faaliyette olan Halkevleri; yeni Cumhuriyet rejiminin 
oluşturduğu yeni kent merkezlerinde modernite pro-
jesinin bir parçası olarak kurgulanmışlardır.

Antalya Halkevi (1932-1951), toplumsal sorumluluğu-
na paralel ilerleyen bir kurumsal katmanlılığa sahipti. 
17 Haziran 1932’de açılışı gerçekleşen Antalya Halke-
vi’nin açılış günü hazırlıklarını da Resmi Antalya Gaze-
tesi’nden öğrenmek mümkün. Açılış şu ifadelerle An-
talya halkına duyurulmuş: “Antalya Halkevi’nin küşat 
merasimi önümüzdeki Cuma günü yapılacaktır. Halk 

Fırkası Vilayet İdare Heyeti Riyaseti, rüasayı, mual-
limleri, teşekküller ve müesseseler mümessillerini ve 
münevverleri içtimaa davet etmiştir”. 

Açıldığı gün Antalya kentinde heyecan yaratan ve ar-
dından şehrin kültür-sanat dünyasında değişim ya-
şatan Halkevi binasının temel atma töreninin açılış 
haberini dönemin önemli kültür simgelerinden olan 
valilik gazetesi Resmi Antalya Gazetesi’nden okuya-
lım: “Halkevi binasının yapılacağı yer olarak Yenika-
pı’da eski Türk Ocağına tahsis edilen harap kilise ve 
müştemilâtının işgal ettiği yer belirlenmiştir. Dün saat 
dokuzda Antalya Halk Fırkası ve Halkevi binasının te-
mel atma merasimi yapılmıştır. Merasimde mülkiye ve 
askeriye rilesası, müessesat, şirketler ve muhtelif te-
şekküller, mümessilleri ile halktan birçok zevat bulun-
muştur. Davetlilere Halim Efendi’nin kıraathanesinde 
çay ikram edilmiştir”. Antalya Halkevi’nin kurumsal 
yapısında görev alan ilk isimler ise şu şekildedir: An-
talya Halkevi’nin ilk başkanı, Cumhuriyet Halk Fırkası 
Vilayet İdare Heyeti Reisi Hüsnü Bey’dir. Yönetim ku-
rulu üyeleri ise; Defterdar Cemil, Antalya Lisesi öğret-
menlerinden Nahit Bey, Ziraat Bankası Müdürü Rıza 
Bey, Baş Mühendis Vekili Nihat Bey, Eczacı Macit Bey, 
Eczacı Fettah Bey, Dumlupınar Başmuallimi Hasan 
Hüsnü Bey’lerdir. Kuruluşundan itibaren dokuz şube-
de faaliyetlerine başlayan Halkevi’nin ilk yıllarda 

Antalya Halkevi Binası Kaynak; Türk Akdeniz Dergisi (1937), sayı 3, Cilt

61

D
O
SYA



kendilerine ait bir binası olmadığından, Halkevi şube-
leri geçici binalarda faaliyetleri yürütmüştür. Bu sü-
reçte; Türkiye genelinde Halkevleri her zaman yeni ve 
özerk binalara sahip değildir. Yeni bina sağlanamadığı 
ya da binanın yetersiz olduğu durumlarda kent için-
deki farklı yapılar kiralanır ve Halkevi büyüdükçe ken-
di binasına kavuşur. Bu dönemde; Halkevleri’nin bina 
sorununu çözmek için tarihsel değeri olan binalardan 
faydalanılmıştır. Hükümet tarihsel değeri olan yapıla-
rın korunmasını da önemseyerek bu tarz binaları Hal-
kevi binası inşa edilene dek Halkevleri’nin kullanımına 
tahsis etmiştir. Ayrıca; Türk Ocakları’nın binaları da 
yine Halkevleri tarafından kullanılmıştır. Antalya Hal-
kevi binası ise, ilk inşa edilen Halkevi yapılarından biri 
olmasına rağmen genellikle Halkevleri’nin konumlan-
dırıldığı Cumhuriyet Meydanı’nda yer almaz. Antalya 
Halkevi; eski adı “İnönü Parkı” günümüzdeki ismi “Ka-
raalioğlu Parkı” olan parkın içerisinde bulunur. Bunun 
sebebi Antalya Halkevi’nin eski Türk Ocağı binası yeri-
ne yapılmasıdır. Yakınında yer alan Elhamra Sineması, 
Vatan Kıraathanesi ve Halim Kıraathanesi ile birlikte 
Antalya Halkevi, şehir halkının uğrak yeri olmuştur. 

Sosyal bir alanda yapılanan ve kurumsal niteliği ile 
de dikkat çeken Antalya Halkevi’nde gerçekleşecek 
eğitimlerin, faaliyetlerin takvimleri, içerikleri duyu-
rularla süreli yayınlarda halka tanıtılmış, bu yolla 
sosyal farkındalık yaratmak amaç edinilmiştir. Antal-

ya Halkevi’nin toplumsal yaşama olan katkısı yalnız-
ca kurslarla değil periyodik sanatsal etkinlikler ile de 
gerçekleşiyordu. Ayrıca; bu faaliyetlere ek olarak da 
her yıl halkevinin yıldönümü kutlamaları farklı etkin-
likler barındıran programlar ile gelenekselleştirilmiştir. 
Bu kutlamaları ve kent halkının dönem etkinliklerine 
olan ilgisini, törenlere dair bazı detayları dönem ga-
zetelerinden okuyalım: “Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 
en güzel kurumlarından biri olan Halkevlerimizin açı-
lış yıl dönümüne rastlayan bu ayın 22’nci Cuma günü 
saat on beşte halkevimizde merasim yapıldı. Büyükle-
rimiz, memurlarımız, muallimler ulusal kurumlar çat-
kınları, esnaf kurumları, halktan pek çok kişiler halke-
vi salonlarını kapılarına kadar doldurmuştu. Radyolar 
Ankara’yı dinleyecek şekilde ayar edilmişti. Maalesef 
parazit Ankara’yı pürüzsüz ve tam anlamı ile dinleme-
ğe mâni oldu. Programla belli edilen saat gelince lise 
gençleri, başlarında muallimleri Bayan Fahriye olduğu 
halde gayet güzel, kıvançlı ve orunçlu müzik parçaları 
çaldılar. Sonra Cumhuriyet Halk Fırkası Vilayet İdare 
Heyeti Başkanı Bay Şeref Karacan bu anlamlı kurumun 
ulusumuzun ileri düşünce ve yüksek ülkü yaşamında 
yaptığı değerli devrimi anlatan bir söylevde bulundu. 
Ondan sonra da Lise Türkçe muallimlerinden Reşat 
Oğuz daima zevkli duygularla dinlediğimiz ahenkli ve 
orunçlu bir söylev okudu. Toplantı iki saat devam et-
tikten sonra merasim bitti. Gönüllerimiz ferah ve sevgi 
dolu ayrıldık”.

Halkevi Minikler Korosu- 1938 Kaynak; Türk Akdeniz Dergisi (1938), 29. İlkteşrin, sayı 11-12
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1935 yılı seçimlerinde TBMM’ne seçilen ilk kadın millet-
vekillerinden olup Antalya’nın iki dönem milletvekilliği 
görevini yürütmüş olan Türkan Örs Baştuğ da 1936 yı-
lında gerçekleştirdiği Antalya Halkevi ziyaretinin ardın-
dan Resmi Antalya Gazetesi’nde izlenimleri ve Halkevi 
çalışmalarının önemi hakkında şu ifadeleri kullanmış:

“Antalya’yı bu defaki ziyaretim esnasında diğer vila-
yetlerimizde emsaline güç rast gelinen geniş ve güzel 
Halkevi binasının bitmiş, tekemmül etmiş ve halkın isti-
fadesine arz edilmiş bulunduğunu memnuniyetle gör-
düm. Büyük konferans salonunda Antalya ilk mektep 
öğretmenleri ve müfettişleri kıymetli Maarif Müdürü 
Kemal Kaya’nın riyaseti altında yeni tatbik edilmeğe 
başlanan müfredat programını okuyor, münakaşa edi-
yor, eserin istihdaf ettiği ilmi ve terbiyevi gayeyi bütün 
vuzuh ile kavramaya çalışıyorlardı. Halkevinin diğer 
bir odasında ve içtimai yardım şubesinde, mahalli bir 
adet sayılabilecek bir şekilde yakında yapılacak güreş-
ler için davet etmek istedikleri kimselere hediye gön-
dermekle meşgul oluyorlardı”.

Ayrıca Antalya Halkevi, açılışının ardından faaliyet ha-
linde olan şubeleri ile kentte sosyokültürel içerikli pek 
çok faaliyete imza atmıştır. Antalya Halkevi Dergisi 
olan “Türk Akdeniz” dergisi o yıllara dair önemli bir re-
ferans kaynak olarak nitelendirilebilir. Derginin altıncı 
sayısı ilk beş yıl içerisinde gerçekleşen faaliyetleri bir 
rapor niteliği ile kayıt altına alarak okuyuculara sun-
maktadır. Halkevinin tüm şubelerinin beş yıl içerisinde 
gerçekleştirdiği faaliyetler 1938 yılında anlatılmıştır.
Antalya Halkevi’nin açılışından beş yıl sonra halkevin-
de görev alan üye sayısı beş yüz elliye yükselmiştir. 
Aynı zamanda mekânın fiziki koşulları da bu süre içeri-
sinde çok daha elverişli düzenlemelerle olumlu dönü-
şümler yaşamıştır. Örneğin; halkevi açılışından sonra 
evin içerisindeki küçük bahçeye bir tenis kortu yaptı-
rılmıştır. Mekânda zengin dekor ve ışık tertibatı yaptı-
rılmıştır. Zaman içerisinde halkın desteği ile yenilenen 
Halkevleri ülke genelinde önemli atılımlar gerçekleş-
tirmiştir. Şubelerin tümünde halkın katılımını artırmak 
amacıyla halk destekli sosyal faaliyetlerin sayısında 
artış izlenmektedir. Her yeni yıl döneminde yapılan ba-
lolar aracılığı ile toplanan hâsılatlar Halkevi şubelerine 
dağıtılmıştır.  Antalya Halkevi, açılışının ardından inşa 
edilen binası, gerçekleştirdiği kültürel, sosyal, sanat-
sal, toplumsal etkinlikleri ve yayınları ile kent hayatın-
da zaman içerisinde önemli bir konuma yerleşmiştir. 
Antalya Halkevi, kapanana dek kent içerisinde sağladı-
ğı bu önemli konumunu korumayı başarmıştır. (2)

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1950) Türkiye 
genelinde gerçekleştirilen kültür-sanat faaliyetleri, ya-

yınlanan gazete ve dergiler ile tanıtılmaya, sanat yazı-
ları yayınlanmaya başlamıştır. Merkez dışı olan Anado-
lu şehirlerinde de halkevi dergileri, yerel gazetelerde il 
ve ilçelerde gerçekleştirilen kültür-sanat faaliyetlerine 
dair yazılar yayınlanmış, bu yazılar şehirlerin sanat ta-
rihi araştırmaları için en önemli literatürler olmuştu. 
Bu bağlamda; Antalya şehri özelinde de bu dönemde 
pek çok yerel gazete yayınlanmaya başlamıştı . Bu ya-
yınlarda yer alan metinler ve haberler yoluyla halkev-
lerinde gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinliklerinin 
halka haberler bağlamında ulaşması sağlanırken ayrıca 
metin içerikleri yoluyla halkın etkinlikleri okumaya yö-
nelimi sağlanmaya çalışılmış.

Yazımın ilerleyen sayılarda yer alan içeriklerinde bu 
kaynaklardan elde edilmiş, şehrin kültür-sanat dünya-
sına dair pek çok bilgiyi sizlere sunmaya devam ede-
ceğim. Özellikle o yıllarda Antalya kentinde yaşamış 
sanatçıları, ürettikleri eserlerden örnekleri ve etkile-
şimleri dönem sanat yazıları ile birlikte anlatarak ana-
liz edeceğiz. 

AntSanat dergisinin şehre uzun soluklu bir ışık kay-
nağı olması dileğiyle. Yeni sayımızda buluşmak üzere. 

(Devam Edecek)
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Bu yıl 58. yaşını kutladığımız “Antalya Altın Portakal Film Festivali”nin, başlangıç tarihi 1964’tür. 
Fakat festivalin doğuşuna neden olan şenliklerin çok daha öncesine uzanan bir geçmişi vardır. 

Çünkü, 1956 ile 1963 yılları arasında ‘Antalya Aspendos Tiyatro ve Müzik Festivali’ adıyla 
düzenlenen etkinlikte “film yarışması” yoktur henüz.

Altın Portakal Nasıl Başladı?

Hüseyin 
ÇIMRIN
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B
u festivalin ilk yıllarından itibaren onunla ala-
bildiğine iç içe olmuş, zaman zaman da görev 
almış; eksikliklerine ve başarılarına tanıklık 
etmiş biri olarak gözlemlerimi sizlerle paylaş-

mak istedim. Bilindiği gibi, Antalya, Akdeniz kıyısında 
bir güneş, turizm ve tarih kenti, “Turizmin Başkenti”. 
Bir başka önemli özelliği de Türkiye’nin en uzun ömür-
lü sinema şenliğini bugüne değin yaşatabilmiş olması. 
Fakat bugünlere nasıl gelindi? Bunu bilmek ve festival 
sık sık eleştirilse de Antalyalıların bu konudaki inatçılı-
ğını öğrenmek gerek.

Bilinmeyen Bir Şehir: Antalya
Yarım aşırı aşan bir süreç içinde, Antalya Festivali çok 
eller değiştirdi. 1976 yılından itibaren sinemadan baş-
ka kültür gösterilerini de programına alarak bir sanat 

festivaline dönüştü. Antal-
ya belediye başkanlarının 
destek ve katkılarıyla çeşitli 
aşamalar geçiren bu etkinli-
ğin doğuşunun güzel bir öy-
küsü vardır.

1950’li yıllarda Antalya, Tür-
kiye’nin Akdeniz kıyısında, 
tüm tarih zenginliği ve do-
ğal güzelliklerine karşın çok 
yalnız bırakılmış kentti. Nü-
fusu ise ancak 27.515 kişi 
idi. O zamanlar Antalya’yı, 
Antalya’nın haritadaki yeri-
ni bile bilen çok azdı. Okul-
daki yıllarımı hatırlıyorum 
da coğrafya kitabımızda boş 
yere Antalya ile ilgili bir bö-
lüm arar dururdum. Kitap-
ta Antalya, tek bir cümle ile 
geçiştirilirdi: “Türkiye’nin 
güneyinde Adana ve İçel ille-
rinin yanında bir de Antalya 
ili vardır.” İşte hepsi o kadar.

Antalyalı, o yıllarda bunu 
kendine dert edinmişti; ne 
yapıp edip, Antalya’yı dış 
dünyaya tanıtma arayışı 
içinde idi. Antalya’nın gü-
zelliklerine hayran; Antal-
ya’yı dünya çapında tanıt-
ma amacında olan Antalya 
Lisesi İngilizce öğretmeni 
Osman Batur ile Antalya 
sevdalısı olan Dr. Burhanet-

tin Onat ve arkadaşları, 1949 yılında “Antalya’yı Tanıt-
ma ve Turizm Derneği”ni kurdular. 1950 yılında An-
talya’dan milletvekili seçilen Dr. Burhanettin Onat on 
yıllık Antalya Milletvekilliği sırasında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde her fırsatta kürsüye çıkıp bitmek tü-
kenmek bilmeyen bir azimle Meclis Başkanı’nın “Lüt-
fen esas konuya dönünüz!” ihtarlarına rağmen, yalnız 
Antalya’dan konuştu; Antalya’yı tanıtmaya çalıştı.

Vasiyetten Gerçeğe
Atatürk’ün Antalya için bir vasiyeti vardı: 9 Mart 1930 
Pazar günü, öğleden sonra Aspendos’u gezen Atatürk, 
Aspendos Tiyatrosu’nun sağlamlığı karşısında hayran-
lığını belirterek; “Bu tiyatroyu restore ediniz. Fakat ne 
kapısına kilit vuracaksınız ne de girenlerden para ala-
caksınız. İsteyenler temsil verebilecekler. Sanatın ve 
sporun her dalına açık olacak. Güreşler düzenleyiniz” 
demişti. Atatürk’ün bu sözlerinden ilham alan Antalya-
lılar, Atatürk’ün bu vasiyetini ancak 1951 yılından baş-
layarak bu tiyatroda her yıl yağlı güreş karşılaşmaları 
düzenleyerek yerine getirebildiler.

Güreşler gerek Antalya halkı gerekse bütün kırsal ke-
simdeki insanlar tarafından büyük bir ilgi gördü. Bir-
kaç gün süren bu güreşlerde on binlerce Antalyalı As-
pendos Tiyatrosu’nu tıka-basa dolduruyordu. Ancak 
bu güreşler, yurt içinden ve yurt dışından hiçbir turisti 
Antalya’ya çekmiyordu. Hep kendimiz çalıp kendimiz 
oynuyorduk. Yıllar geçiyor, Antalya’yı yurt düzeyinde 
bile tanıtma çabamız bir türlü gelişmiyordu. 

Bir gün birdenbire bir olay oldu. Yıl 1953. Aylardan ma-
yıs sonu. Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölü-
mü öğrencileri Antalya’ya bir okul gezisine çıkmışlar. 
Aspendos’un adını duydukları için öğretmenleri yanla-
rına Romeo ve Juliet’in kostümlerini de aldırtmış. An-
talya’ya geldiklerinde, gider tiyatroya bakarlar. On bin 
kişilik koca Roma tiyatrosunu sapasağlam hala ayak-
ta durduğunu görünce, hayret içinde kalır ve burada 
“Romeo ve Juliet” oyununu oynamaya karar verirler. 
Ancak antik tiyatronun her tarafı yabani otlarla kap-
lanmıştır.

Hemen o zamanki Antalya Valisi İhsan Sabri Çağla-
yangil’i makamında ziyaret ederek, Aspendos’ta bir 
oyun sergilemek istediklerini söyleyince; Çağlayangil, 
Antalya Turizm Derneği’nin de desteğini alarak bu işe, 
“tamam” der. Antalya Belediyesi’nin temizlik işçileri 
tiyatronun sahne binası, oturma yerlerini otlardan te-
mizlerler. Birkaç gün içinde Özel İdare’nin ve Antalya 
Belediyesi’nin parasal katkıları ile tahtadan sahne ya-
pılır. Antalya Lisesi’nin resim öğretmenleri ellerinden 
geldiğince sahne dekorunu tamamlarlar.
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Romeo ve Juliet Oyunu Başlangıç Oldu
Günlerden 1953 yılının 27 Mayıs’ıdır. Antalya Valiliği ve 
Antalya Belediyesi bütün araçlarını halkı taşımak için Tu-
rizm Derneği’nin emrine verir. Manavgat’tan, Serik’ten 
Alanya’dan, Korkuteli’nden, Elmalı’dan duyan gelir. Ve 
halk tarihi mekâna akın eder. Tarihi mekândaki buluşma, 
yıllar sonra doğacak bir bebeğin habercisiymiş demek...

Kostümlerini zaten yanında getiren öğrenciler, giyi-
nip sahneye çıkarlar. Aspendos’ta müthiş bir kalabalık 
ve heyecan vardır. Seyirciler renk renk giysiler için-
dedir. 1953 yılının güneşli bu mayıs gününde Aspen-
dos Tiyatrosu’nda toplanan 10 bini aşkın Antalyalı ve 
çevre köylerden gelen ailelerin oluşturduğu topluluk, 
genç tiyatro sanatçılarını çılgınca alkışladılar. Yüzyıllar 
önce büyük kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan bu 
tarihi mekânda 1700 yıl sonra yeniden büyük coşku-
lar yaşanıyordu. Temsil sona erdiğinde, Aspendos Ti-
yatrosu’nu dolduran binlerce kişi, tiyatro kademeleri 
arasında kendiliğinden yetişmiş papatyaları kopararak 
sahneye atıyorlardı. Oyuncular bu bitip tükenmeyen 
coşku karşısında tekrar tekrar bir araya gelip, seyirci-
leri beş-altı kez selamlamak zorunda kalmıştı. Antalya, 
tanıştığı bu gösteri ile yeni doğacak bir bebeğin tatlı ön 
sevincini hissediyordu adeta...

O sırada halkın bu coşkusunu gören kentin ileri gelen-
leri aynı şeyi düşünüyorlardı: “Bu gösteri, her yıl ne-
den tekrarlanmasın? Ama nasıl?”

Büyük istek üzerine ertesi yıl, Ankara Devlet Konser-
vatuarı öğrencileri Aspendos’ta bir temsil daha verdi-
ler. İlgi yine görkemli oldu. Bebeğin dünyaya gelmesi 
artık an meselesidir. Kültüre düşkün olan Antalyalılar 
ve yüzyıllar öncesinden kültürlere beşiklik etmiş bu 
Antalya, bir sanatsal başlangıcın; Antalya Festivali’nin 
doğumuna da tanıklık etmek üzeredir.

İlk Temel Taşı
Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ilk temel taşı, 
1953 yılında Aspendos Antik Tiyatrosu’nda böylece 
atılmıştı. Yani o yıl, Ankara Devlet Tiyatrosu Konser-
vatuarı öğrencilerinin Aspendos Tiyatrosu’nda oyna-
dıkları Shakespeare’in Romeo ve Juliet eseri, Antalya 
Tiyatro ve Müzik Festivali’nin de çıkış noktası olmuş-
tur. Bu yoğun ilgiden ilham alan Antalya’yı Tanıtma ve 
Turizm Derneği, Antalya Valiliği ve Antalya Belediye-
si’nden de aldığı maddi destekle (1955 yılında, tiyatro-
nun bazı bölümlerinin restore edilip ve içinin ağaç ve 
otlardan temizlenmesinden sonra), 1956 yılından baş-
layarak, her yıl mayıs ayının son haftasında “Antalya 
Belkıs Tiyatro ve Müzik Festivali” düzenlemeye başla-
dı. Sonuç mükemmeldi.

1963 yılında belediye başkanı seçilen Dr. Avni Tolunay, 
bir yıl sonra Antalya’da ilk kez bir film şirketi kurmuş 
olan yönetmen ve filmci Behlül Dal’ın önerilerini dik-
kate alarak, o yıllarda büyük bir ilgi gören bir sanat 
dalı olan sinemayı da etkinlikler arasına katacak ve bu 
etkinliğin adı, “Antalya Altın Portakal Müzik, Tiyatro 
ve Film Festivali” olarak ilan edilecekti. 
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F
ilmografisinde Luigi Comencini, Giuseppe De 
Santis ve Dino Risi gibi İtalyan ustaların vasat 
filmleri bulunan oyuncunun geliş haberi dö-
nemin 31 Mayıs tarihli Milliyet gazetesinde, S. 

Gökhan imzasıyla şöyle yer alır: “Bir İtalyan uçağı, dün 
20.20’de Yeşilköy Havaalanı’na ünlü bir kadını indirdi. 
Gelenlerden biri, bir devrin ünlü İtalyan sinema yıldızı 
Silvana Pampanini’ydi. Antalya Festival Komitesi’nin 
davetini memnuniyetle kabul eden oyuncu, ‘sinemayı 
terk ettim, çünkü pornografi yapmayı sevmiyordum’ 
diyordu. Cami yıkılsa da mihrabı yerinde, sıcakkanlı, 
zarif, nazik bir kadındı. Karşılayıcılarına ve gazetecile-
re devamlı öpücük gönderiyordu.”

1973 yılında, Antalya’nın tanınmış simalarından Ahmet 
Dolanay’ın Roma’da Turizm Ateşesi olduğu günlerde 
gündeme gelen davet, Pampanini tarafından kabul edil-
diği zaman bütün şehir ayağa kalkar. 60’lardan bu yana 
özlemi duyulan şey başarılmış, uluslararası bir oyuncu, 

henüz bakir sayılabilecek dünya cennetine adım atmayı 
kabul etmiştir. Gerisini Dolanay’dan dinleyelim:

“Silvana’yı getiren ekipte ben de vardım, üstelik An-
talya’da tercümanlığını da yaptım. Onu Perge Otel’e 
yerleştirmiştik. Görünürde bir sorun yoktu; ama gece 
geç saatlerde evimin telefonu çalıp, ağlamaklı sesiyle 
beni çağırdığında büyük bir endişeye kapıldım. Otele 
vardığımda, oda kapısının önünde iki gözü iki çeşme 
ağlıyor ve içeriyi gösteriyordu. Baktım, odayı su bas-
mış, her yer göl gibi. Durumu toparlamaya ve olayın 
kaza olduğunu söylemeye çalıştım. Başta ikna olmadı; 
ama kentin en güzel oteline gideceğimizi söylediğim-
de yumuşadı. Ertesi gün soluğu Kemer’de, henüz açı-
lan tatil köyünde aldık. Turizm Bakanı Kırımlı ile öğle 
yemeği yedi; ayrıca koşarak gelen dönemin Belediye 
Başkanı Avni Tolunay’ın hediyesi olan halıyı da çok be-
ğendi. Ülkece uçurumun eşiğinden dönmüş, büyük bir 
rezaletten kıl payı kurtulmuştuk!”

Antalya’ya Gelen İlk Uluslararası 
Yıldızın Yaşadıkları

1973 yılının Altın Portakal’ında en büyük heyecanı Sivana Pampanini yaratır. Festivale uluslararası bir ünlü getir-
mek için canını dişine takan yöneticiler, bir dizi tesadüfün sonucunda, sinema tarihinde en büyük kariyerini, yıllar 

önce ünlü komedyen Toto’nun sevgilisi olarak yapan (!) Pampanini’yi Antalya’ya getirmeyi başarırlar.

Ahsen
IŞBILEN
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Türkiye’nin 70’li yıllarını hatırlayacak olursak, sosyal hareketliliğin çok fazla olduğuna ve ülkenin cephelere 
ayrıldığına tanık oluruz. Bu dönemde ben de bir sanatçı olarak demokrasiden, insani duygulardan ve haktan 
yana olanların tarafındaydım. Benim gibi düşünen arkadaşlarımla birlikte, 1970’lerin ikinci yarısında Görsel 
Sanatlar Derneği adı altında örgütlenme çalışmalarına başlamıştık. O sıralarda Berlin’deydim; haberi Orhan 
Taylan ulaştırdı: Antalya Film Festivali, bünyesine bir Plastik Sanatlar Sempozyumu ekleme kararı almıştı ve 

bu, hepimiz adına çok heyecan verici bir gelişmeydi.

“İşçi ve Oğlu”nun Öyküsü

Mehmet 
AKSOY

n

D
önemin Antalya Belediyesi ve değerli başka-
nı Selahattin Tonguç, enternasyonal bir ka-
tılım öngörmüşlerdi. Ulusal ve uluslararası 
pek çok sanatçı, kentteki önemli boş alanla-

ra duvar resimleri yapacak, heykel tasarlayacaktı. 

Memleketin o yıllarına damgasını vuran ve toplumsal 
muhalefetin kazandığı ivmeyi kanıtlayan toplumsal 
olaylardan biri de onca baskıya rağmen Maden-İş’in 
gerçekleştirdiği grevdi. Bu olaydan hareketle, gele-
ceği simgelediğini düşündüğüm bir çocuk tasarladım. 
Yanında onu bütün kötülüklerden koruyan, yarına ha-
zırlayan ve biraz da direnmeyi çağrıştıran emekçi bir 
baba vardı. Heykel’in 750-800 sene boyunca yasak-
landığı ve ancak Atatürk’ün önderlik etmesiyle, Cum-
huriyet’le birlikte canlanmaya başladığı bir ülkede, 
bu sanatın tanıtılması ve yaşatılması gerektiğine ina-
nıyordum. Çalışmanın açık havada, insanların gözleri 
önünde yapılması, bu bakımdan çok önemliydi.

Çalışma alanım, insanların uğrak yeri olan Belediye’nin 
önüydü. Önce 25-30 cm boyutunda küçük bir maket 
yaptım, ardından da insanların önce şaşkın sonra da 
anlamlı bakışları arasında büyütmeye başladım. Za-
manla ürkekliğini yenen insanlar gelip heykele ilişkin 
sorular soruyorlardı ve her birini bıkmadan usanma-
dan yanıtlıyordum. Üç-beş kişiyle başlayan üretim, sa-
yıları 100’ü aşan izleyici eşliğinde devam etti. Bu arada 
bölgenin yakınında sürmekte olan inşaattan bir işçi 
buldum ve onun portresini heykele yansıttım. Çocuk 
ise kahveci çırağının yüzünden esinlenildi. 

Çalışmayı sürdürürken en çok karşılaştığım soru şuy-
du: “Abi, bu ne yapmış da bunun heykelini yapıyor-
sun”. Her seferinde kalabalığı, “daha ne yapsın, o bir 
işçi; memleketin üretimine katkıda bulunuyor. Kimseyi 
kandırmadığı, hırsızlık yapmadan emeğiyle, alın teriy-
le para kazandığı için en saygıdeğer adam bu.” diye 
yanıtlıyordum. Yaratmaya çalıştığım bilinç, dönemin 
düşünsel ortamıyla son derece uyumluydu sizin an-
layacağınız. Nitekim bir ay kadar sonra, aramıza yeni 
katılan izleyicilerin sorularını, daha önce konuşma fır-
satımın olduğu deneyimli seyircilerim, kendilerinden 
başka yorumlar da katarak yanıtlamaya başladı.

Böylelikle günler geçti ve heykel ortaya çıkmaya baş-
ladı. Döküm yapmaya hazırlandığım günlerden birinde, 
diğer sanatçı arkadaşlarım gibi Konyaaltı’ndaki bara-
kalarda kalırken kara haberi aldım. Beni almaya gelen 
Belediye’nin şoförü, sapsarı bir benizle ve biraz da ke-
keleyerek bir şeyler mırıldanıyordu. Önce ailesinden 
birine bir şey olduğunu sandım; ama durum farklıydı. 
Meydana geldiğimde heykelin paramparça olduğunu 
gördüm. Sanat, saldırıya uğramıştı. Bir buçuk ay bo-
yunca emek verdiğim üretimi o şekilde görmek beni 
çok üzdü. Etraftaki kalabalıkta da bir matem havası 
vardı. Kimileri beni teselli etmeye çalışıyor, bazıla-
rı elimi öpmeye yelteniyor ve çocuğum ölmüşçesine, 
“başın sağ olsun abi” diyorlardı. Etrafımda toplanan 
kalabalığa, biraz da ani bir öfkeyle, heykeli yeniden ya-
pacağımı söyledim. O günlerde Milliyet Gazetesi’nde 
çıkan bir haberde de “İşçi ve Oğlu’nu bu kez demirden 
yapacağım ve kimsenin onu parçalayamayacağı; hatta 
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dinamitle dahi yıkamayacağı” şeklinde bir demecim de 
yayınlanmıştı!

Yaptığım işin bir teslim süresi vardı ve önümde on beş 
günlük bir zaman kalmıştı. Bu arada diğer sanatçı dost-
larım işlerini birer birer teslim edip Antalya’dan ayrıl-
mışlarken, tek başına çalışmayı devam ettirme kararı 
aldım. Sürecin sonuna geldiğimizde aklıma bir fikir gel-
di. Kum yerine demir tozu kullanırsam ve üzerini de bi-
raz zımparalarsam ortaya demir gibi bir kütle çıkacak-
tı. Demir paslandıkça kızaracak ve ortaya heybetli bir 
yapı çıkacaktı. Bu süreçte en büyük desteği, Antalya’nın 
tanınmış şairi, dostum Metin Demirtaş’tan gördüğümü 
hatırlatmalıyım. 

O dönemin unutamadığım anılarından biri de ikinci 
yapım sürecinde halkın heykele gösterdiği büyük ilgiy-
di. Yeni bir saldırı olmaması için gece gündüz bekleyen 
insanları, “korkma, yanındayız” diyenleri, 
evinden yemek taşıyanları sevgiyle 
hatırlıyorum. Sonuçta işi zamanında 
tamamlayarak, törenle açılışını 
yaptık ve ben gönül ra-
hatlığıyla Almanya’ya 
döndüm, ama 
öykü burada 
bitmedi.

12 Eylül 
1980’de 
gerçekleşen 
darbenin ardından 
Antalya’da yönetime 
gelen askeri yetkililer, 
bir iddiaya göre bizzat Kenan 
Evren’in talimatıyla, o dönemde 
kentte üretilen sanat eserlerine savaş açtılar. 
Resimleri boyadılar, Orhan Taylan’ın ünlü “Pro-
metheus”unu güçlükle ortadan kaldırdılar ve sıra 
İşçi ve Oğlu’na geldi. İşittiğime göre dönemin yetki-
lileri, heykelimi kolaylıkla ortadan kaldıramadılar ve 
halkın, “Kara Ali’nin heykelini nereye götürecek-
siniz?” şeklinde direnciyle karşılaştılar. Sonun-
da, bari bu derece göz önünde olmasın diyerek 
parka götürme kararı aldılar. Orada, neredeyse 
90’lı yıllara kadar bir ağacın altında kaldı; ama 
insanların heykele sevgisi hiç azalmadı. Son-
raki günlerde yetkililerin önerisiyle Antal-
ya’ya geldim, heykelin şu anda konumlandığı 
yerde karar kıldık. Kara Ali, oğluyla birlik-
te, güzel günlerin geleceğine olan inançla 
ve bir direniş sembolü olarak ufuklara 
bakmayı sürdürüyor. 
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Başta kentimiz olmak üzere Akdeniz Bölgesi’nde kültür mirasımızı korumak adına 2014 yılından 
bu yana değerli çalışmalara imza atan Antalya Kültürel Miras Derneği’ni (ANKA) sizlere tanıtmak ve 

yaptıkları projelerden haberdar etmek istedik.

Antalya Kültürel Miras Derneği (ANKA) 

Ekin
BASKIN

n

A
ntalya Kültürel Miras Derneği (ANKA), Arke-
olog, Eskiçağ Tarihçisi, Klasik Filolog, Sanat 
Tarihçi, Antropolog ve diğer meslek grup-
larındaki kişileri bir araya getiren, kültürel 

miras varlıklarının araştırılması, kayıt altına alınması, 
korunması, yönetimi ve diğer ilgili konularda toplum-
sal bilincin gelişmesine katkı sağlayan bir mesleki sivil 
toplum örgütüdür. 

“Kültürel Miras Araştırmaları” alanında çalışan uzman-
lar, dernek aracılığıyla bölgesel koruma projelerindeki 
süreçlerde, bir yandan Antalya ili içerisindeki kültürel 
mirasın bilimsel yöntemlerle araştırılmasını ve bunların 
raporlanarak kamuya duyurulmasını sağlarken diğer 
yandan karşılaştıkları sorunları kent gündeminde tartı-
şılır hale getirip, bu sorunlara çözümler üretirler. 

Dernek, Antalya Müzesinde düzenlenen “Müze Gece-
si”, Halkevleri yaz okulu öğrencilerine verilen “Kültü-
rel Miras ve Müzecilik Eğitimi” gibi etkinlikler ve çeşitli 
konferanslarla, kültürel miras varlıklarımızın, gelecek 
nesillere aktarılması konusunda yediden yetmişe her-
kesi bilinçlendirmek için sürekli çalışmaktadır.

Hâlihazırda yürüttükleri iki önemli projeden biri Avru-
pa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen 
“Hatırlıyorum: Yenilenen Minare Yitirilen Miras”; di-
ğeri ise Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında 
Koruma ve Diyalog-II Hibe Programınca desteklenen 
“KIRKAMBAR” projesidir. Bu projesiyle dernek, Antal-
ya Kesik Minare’de gerçekleştirilen restorasyon çalış-
malarında, yurttaşların katılım haklarının sınırlılıkları-
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nı ve bunun gerekçelerini analiz etmeyi hedeflemiştir. 
Bu kapsamda, söz konusu alanda gerçekleşen fiziki 
müdahale ile yeniden üretilen mekân örüntülerinin 
toplumsal bellek üzerinde yarattığı etkileri belirlemeye 
çalışacaklardır. 

AB tarafından finanse edilen ve kısa adı “KIRKAMBAR” 
olan “Teke Yaylası, Elmalı’da Geleneksel Tahıl Ambarları 
ve Arı Serenlerinin Belgelenmesi, Sayısallaştırılması ve 
Tanıtımı” adlı proje ile de Elmalı İlçesi’ndeki kırsal mi-
marlık mirasının korunmasına katkı sağlamayı amaçla-
maktadırlar. 13 ayda tamamlanması planlanan KIRKAM-
BAR projesi ANKA Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selda 
Baybo tarafından yürütülmektedir. Baybo’nun ifade-
siyle, proje kapsamında “Elmalı sınırları içerisindeki 60 
mahallede bulunan tahıl ambarları ve arı serenlerinin, 
koordinat sistemleri, fotoğraf ve bilgi fişiyle belgeleme-
si, bunların daha sonra açık erişimli dijital taban üze-
rinde bir arşiv oluşturularak herkesin ulaşımının sağ-
lanması hedeflenmektedir. Böylece herkes ambarların 

kodlarından fotoğraflarını, hangi aileye ait olduğunu, 
kaç yıllık olduğunu öğrenebileceklerdir.” 

Türkiye’nin Güneybatısı dışında dünyanın hiçbir ye-
rinde karşılaşılmayan arı serenleri, özgün kırsal mi-
mari yapıtlardır. Pek çoğumuz tarafından bugüne 
kadar fark edilmemiş bu yapılar tamamen arı yetiş-
tiriciliği ve bal üretimi için özel inşa edilmiştir. 3-5 
metre arası yükseklikte ve kule şeklinde olan bu ya-
pıların asıl amacı üretilen balı, ayı ve diğer hayvan-
lardan korumaktır. Tahıl Ambarlarına ise İtalya, Al-
manya, Avusturya ve İspanya gibi Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinde rastlamak mümkündür. Buralardaki am-
barlar da Elmalı’da ki gibi sedir ağacından çivi kulla-
nılmaksızın geçme tekniği ile inşa edilmiş ambarlar 
olarak ortak kırsal miras kapsamındadır. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi’nin 
yerel ortaklar arasında olduğu bu proje uluslararası 
ortaklara da sahiptir. Ortakların desteği ile projenin 
sürdürülebilir olması için geleneksel inşa teknikleri, 
bakım ve onarım standartları ve koruma faaliyeti hak-
kında seren ve tahıl ambarlarına sahip olan kimselere 
rehberlik edilecek, Elmalı’daki yerel halk bilinçlendiri-
lip, yurt dışına da tanıtım çalışmaları yapılacaktır. 

Zengin bir kültürel mirasa sahip kentimiz için çalışan 
ve çabalayan ANKA derneğinin Antalya’da Kültürel 
Miras bilincinin geliştirilmesine ilgi duyan herkese ka-
pıları açıktır. ANKA hakkında ve KIRKAMBAR projesi 
ile ilgili detaylı bilgi için http://anka.org.tr ve http://
www.kirkambar.org.tr linklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Sinema tarihçisi ve koleksiyoner Ali Can Sekmeç, bizleri Antalya ve çevresinde çekilen filmlerle tanıştırıyor. 
İlk durakta, Serik ve Düzler Çamı’nda çekilen; döneminde gişe rekorları kıran bir masal var.

Antalya’nın Filmleri:

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler

Ali Can
SEKMEÇ

G
rimm Kardeşler’in dünyaca ünlü fantastik 
çocuk masalını hepimiz biliriz… Üvey anne 
elinde eziyet gören, çareyi ormana kaçarak 
yedi tatlı cücenin yanına sığınmakta bulan 

güzel prensesin masalı, büyük küçük herkesi etkile-
miştir. Kitabı milyonlarca satan bu masal, 1937’de Walt 
Disney’in hazırladığı çizgi filmle beyazperdeye çıktı ilk 
kez. Türk Sineması, bu çizgi kahraman ile 1970 yılında 
tanıştı. Dünyaca sevilen bu masaldan film yapma fikri 
senaryo yazarı Hamdi Değirmencioğlu’na aitti. 

Türk sinema piyasasının gelmiş geçmiş en sevimli, en 
sempatik çocuk oyuncusu olan Zeynep Değirmencioğ-
lu ya da bildiğimiz adıyla Ayşecik’in babası olan Hamdi 
Bey, genellikle kızının oynayabileceği filmlere yazdığı 
senaryolarıyla tanınmaktaydı. Kızına sık sık okuduğu 
bu masaldan da bir film yapmak istemiş olabilirdi. 

Riskli Bir Proje
Sinemamız, masal öğesi taşıyan ilk filmlerini 1940’lı ve 
50’li yıllarda üretmiş: ama bunlar bir elin parmaklarını 
geçememiş, unutulup gitmişti. Daha sonraları bu tür 
filmler, belki akla gelmediğinden, belki de ticari bulun-
madığından yapılamamıştı. 

Hamdi Bey, senaryosunu tamamladıktan sonra bunun 
yapımcılığını üstlenebilecek bir şirket bulabilmek üze-
re Yeşilçam Sokağı’nda kapı kapı dolaştı. Gittiği ilk şir-
ket, piyasanın en büyüklerinden Erman Film’di. Sahibi 
Hürrem Erman, “cücelerle bir film yapıp da batmaya 
niyetim yok” diyerek teklifi geri çevirdi. Hamdi Bey, 
sonradan birkaç yapımcıya daha gittiyse de bu pro-
jeye hiçbirinin aklı yatmadı. Sonunda Hisar Film’den, 
daha önce kendisinin bir senaryosundan Ayşecik’li bir 
film çeken Özdemir Birsel’i ikna etmeyi başardı. Hamdi 
Bey’in tek bir şartı vardı. Filmi yönetmen Ertem Göreç 
çekmeliydi. Göreç, o günleri şöyle anlatıyordu:
“Film, Hamdi’nin bir projesi olarak geldi. Teklifi kabul 

etmeden önce çok düşündüm. Çünkü bıçak sırtı bir ko-
nuydu. Bizden bir masal değildi sonuçta. Hamdi, daha 
önce birçok yapımcıyla görüşmüş ama müspet bir 
cevap alamamış; hatta alay edenler olmuş. Özdemir, 
diğer yapımcılara göre daha delişmen, daha maceracı 
olduğu için kabul etmiş. Kendisiyle her konuda anlaş-
tıktan sonra senaryo üzerinde çalışmaya başladık. Ka-
famda resimleri oluşturmaya çalışıyordum ama oluşan 
resimler komik mi olur, ters mi düşer diye endişe edi-
yordum...” 
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El Değmemiş Bir Doğa!
Senaryo çalışmaları devam ederken oyuncu kadrosu 
da yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştı. Pamuk Pren-
ses Zeynep Değirmencioğlu, ona aşık beyaz atlı prens 
ise Salih Güney olacaktı. Cadı kraliçe rolü Suna Selen’e 
verilecek; kara cellat Hüseyin Baradan, dadı Gülistan 
Güzey, prensin arkadaşı Ömercik ve kral da Aydın Te-
zel olacaktı. Ana kraliçe ise Özdemir Birsel’in isteği 
üzerine eşi Belgin Doruk’tu. Sıra masalın cücelerine 
gelmişti. Sinema piyasasında cüce oyuncu olmadığı 
gibi daha önce cücelerin yer aldığı bir film de yapıl-
mamıştı. Birsel, müteşebbis bir düşünceyle bu cüceleri 
bulabilmek için gazetelere ilan vererek büyük bir kam-
panya başlattı. Kısa zamanda Hisar Film’e Türkiye’nin 
her yanından birçok cüce başvurmuştu; içlerinden en 
uygun olan yedisini seçtiler:

”Birsel, filmin çekim yeri olarak Antalya’yı düşünmüş-
tü. Antalya’yı iyi bilirdim. Orada doğru dürüst kış ol-
mazdı. Filmin büyük kısmını orada çekecektik. Çok ka-
labalık bir kadromuz vardı. 1970 yılı Ekim ayında tüm 
ekip Antalya’ya ulaştı. Masal filmi hazırladığımız için, 
gerçek hayattaki hiçbir şeyi kullanamayacaktık. Hepsi 
özel olarak, yeniden yapılmıştı. Elimde senaryo, asista-
nım Yılmaz Korkut’la Serik yakınlarındaki tepeleri, ma-
ğaraları, ormanları dolanıp duruyordum. Antalya’nın 
çok güzel, el değmemiş bir doğası vardı. Bir gün Güner 
yanıma geldi ve her şeyin hazır olduğunu söyledi. Beni 
Serik’te bir yere götürdü. Burası orman içinde DSİ’nin 
Bölge Müdürlüğü’ydü. Ortasından su akan kocaman 
bir bahçesi vardı. Güner, su kenarında yer alan küçük 
kulübeyi cücelerin evine çevirmişti. Su üstündeki kü-
çük tahta köprüyü de kaplayarak cücelerin üzerinde 
yürüyebileceği bir hale getirmişti. 
Uzaktan o kadar güzel görünüyordu 
ki anlatamam. Zaten cennet gibi bir 
yerdi burası. O ana kadar kafamda 
filmin atmosferini kuramıyordum. 
Burasını gördükten sonra birden re-
simler oluşmaya başladı. Sinemanın 
kuralıdır; eğer dünyayı kuramazsan, 
filmi çekemezsin. Güner’in dekorunu 
görünce tamam dedim kendime; bu iş 
olacak... 

Çekimler Ekim ayının ikinci hafta-
sında başladı. Film için gerekli beyaz 
atlar, güvercinler, ceylanlar bulundu. 
Kostümcümüz Niyazi Er, güvercinleri 
eğitti, kuşlar hiç ürkmeden başta Zey-
nep olmak üzere herkesin omuzunda 
durmaya başladılar. Asıl enteresan 
olan masalın değişmez figürlerinden 

olan ceylanın bulunmasıdır. Serikli çok güzel bir köylü 
kızı buldu. Ceylanıyla birlikte dolaşıyordu. Diyebilirim 
ki kız ceylana aşık, ceylan da kıza... O nereye giderse 
ceylan da onun peşinden gidiyordu.” 

Gerçek Bir Başarı
Sonraki sahneler Alanya’da Damlataş Mağarası’nda 
ve Korkuteli yolu üzerindeki Düzlerçamı mevkiinde 
devam etti. Antalya çekimleri 15 günde tamamlanmış-
tı. Sonrasında ekip, Abant’ta Yedi Göller bölgesinde 
ve İstanbul Emirgan’da çalışmalarını sürdürdü. Film, 
gazetelere, “Hisar Film sizleri, çocuklarınızla birlikte 
senenin en büyük filmi olan Pamuk Prenses ve Yedi 
Cüceler’i seyretmek için Beyoğlu Dünya Sineması’na 
davet eder” şeklinde yansıdı ve bir anda ilgi odağına 
dönüştü. Hisar Film, çeşitli şehirlerde galalar düzen-
leyerek filmini tüm Türkiye’ye tanıtacak ve elbette bu 
galalarda Antalya da unutulmayacaktı. 

Yapımcı, filmi aynı yıl İtalya ve İspanya’ya da sattı. İtal-
ya’da, “La Meravigliosa Favola Di Biancaneve” adıyla 
vizyona çıktı. Filmin öncülük ettiği masal filmleri daha 
sonra, “Adsız Cengâver”, “1001 Gece Masalları”, “Mıs-
tık”, “Altın Prens Devler Ülkesinde”, “Şehzade Sinbad 
Kaf Dağında”, “Ali Baba ve Kırk Haramiler”, “Keloğlan”, 
“Keloğlan ve Can Kız”, “Saraylar Meleği Sindirella”, 
“Alaaddin’in Sihirli Lambası”, “Ayşecik ve Sihirli Cü-
celer Rüyalar Ülkesinde”, “Sabu Hırsızlar Prensi” “gibi 
filmlerle yolculuğunu sürdürdü. Bu filmler, ulaşılan ti-
cari başarıyı yakalamak hevesindeki yapımcıların, kötü 
dekorlar ve kostümler içinde, estetik yoksunu yapımlar 
olarak kalacak ve iz bırakmadan unutulup gidecekti.    
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Kamp yerindeyim; ama çantamda eldivenlerim yok, zirve ise soğuk! 
Mesela hiç ressam fırçasını unutur mu resim yolculuğuna çıkarken… 

Peki dağcı?

Bir Eldiven, Bir Dağ, Bir Rüya: 
Kızlar Sivrisi

Nurcan 
Barcın
TAŞDEMIR

K
amp yerindeyim, artık çıkamayacağım dağın 
zirvesine bakıyorum. Cezanne’ın defalarca 
resmettiği “Monte Sainte-Victoire” eserin-
deki o dağa ve dağ yoluna bakar gibi… Gerçi 

torunun resimdeki dağ manzarasına aşık olup yapımı 
sonra iptal edilen tren yoluna, “dedemin resimlerinden 
tren geçirtmem” diye tepki gösterişini düşününce gü-
lümsüyorum; ama yine de bu, eldivenlerimin olmadığı 
gerçeğini unutturmuyor!

Hala kamp yerindeyim, biraz uzaklaşmak için koşuyo-
rum, koştukça yükselmeye, uçmaya başlıyorum. Kısa-
cası Cezanne’dan Chagall’ın tablolarına geçiş yapıyor, 
süzülüyorum. Soprano alto bas bariton seslerden “bu 
tepe pullu tepe” kanonu dağdan büyülü bir şekilde 
yankılanıyor; ama ne söyleyen var çevrede ne de beni 
gören. Herkes kampta uyuyor, tıpkı benim gibi…

Uyandığımda, Elmalı’da bulunan 1950 metredeki dağ 
evinin yanında kurduğum çadırımdan çıkıp ihtişam-
lı Kızlar Sivrisi ’ne bakıyor ve düşünüyorum: Halbuki 
kaçıncı çıkışım buraya. Daha yüksek zirvelerim varken 
neden bu rüya? Bu heyecan da ne? Belki Antalyalı ol-

mamdan, belki de uçulası yüce görüntüsünden. Türk 
Sineması bile dağların bu yüce düşsel imgesel görün-
tüsünden etkilenmemiş mi? Edebiyatımızda dağlar 
ötelere erişme yücelme arzusuyla eştir. Karacaoğlan 
da şiirlerinde bilinmeyenin uzamını işaret eder zaten 
“yüce”, “pir”, “ulu” diye.

Mitolojiye gelirsek, Yunan söylencelerinde tanrıların 
yaşadığı, perilerin gezdiği; gücün, koruyuculuğun sim-
gesi olan dağlar, Türk mitolojisinde ruhu olan, konuşan 
varlıklara dönüşür. Saygı gösterilesi “Ulu Ata” olarak 
görülür. Ben de karşımdaki dağa selam verip saatime 
bakıyorum: Gece 03.30. Zirve için kalkma vakti. Kafa 
lambalarının açılmalarıyla beraber çadırlar yere ko-
nan ateş böcekleri gibi yanıp sönmeye başlıyor. Güneş 
doğup peşimize düşmeden koyuluyoruz yola. Dağ da 
uyuyor daha. Sessizlik hâkim. Biz de Türk mitolojisine 
ayak uydurup, uyanmasın diye adeta uyuyan bir ba-
şın üstünde çantalarımızı sırtlayarak karıncalar misali 
yavaş yavaş ilerliyoruz. Her bir taşa saygıyla basarak 
dikkatlice geçiyoruz. Güneş bizi zirveye varmadan ya-
kalıyor; rüzgâr ise zirvede karşılıyor. Beydağları’nın 
yüce doruğundan manzara muhteşem. 3070 metre-
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Phaselis: 

Bir Tuzlu Balığa Bir Kent
deki zirve defterine dağın ruhuna teşekkür 
etmek için bir eskiz çiziyorum.

Ekibin iniş için hazırlanmasını beklerken 
aslında “beklemenin” bu dağ için daha 
farklı bir anlamı olduğunu biliyorum; çün-
kü Batı Torosların en yüksek zirvesi olan 
Kızlar Sivrisi, adını bir kızın bekleyişinden 
alır. Efsaneye göre dağın iki yakasında bir-
birine düşman iki krallık varmış. Düşman 
krallıkların prens ve prensesi birbirine 
âşık olmuş; lakin babaları bu duruma karşı 
çıkmış. Çaresiz kalan kızla oğlan birbirle-
rine gece dağın başında buluşma sözü ver-
mişler. İkisi de dağın başın çıkmış ama bir 
sorun varmış; oğlan gece yolunu şaşırıp 
başka bir dağın tepesine çıkmış. Kavuş-
muşlar mı yoksa beklerken donmuşlar mı 
bilinmez; ama kızın beklediği dağın bir adı 
olmuş: Kızlar Sivrisi…

Tabii ki biz bu kadar beklemeden inişe geçi-
yoruz. İnerken geven dikenlerinin üzerine 
düşmemek için ayrıca çaba sarf ediyoruz. 
Zor bir dağ olmayan; ama zevki bir başka 
olan Kızlar Sivrisi maceramız bitiyor. Kar-
şımdaki zirveye “kış tırmanışı için sonra 
görüşürüz”, diyorum; eğer konuşabilseydi 
o da bana “eldivenlerini unutma” derdi ke-
sin. Unutur muyum hiç; hatta bundan son-
raki tırmanışlarımda, biri rüyamdaki gibi 
eldivenlerini unutursa diye yedek bir çift 
eldiven de alacağım. Bir taraftan eldiveni 
düşünürken bir taraftan çantaları yerleşti-
rip arabanın koltuğuna geçiyorum. Kulak-
lığımı kulağıma takıyorum, çalmaya başlı-
yor: “Bu tepe pullu tepe…”

Beydağları Sahil Milli Parkı içinde, yeşilin maviye kucak açtığı 
bir noktada yer alır Phaselis antik kenti. Çevresindeki harika 
doğa ile neredeyse bütünleşmiş bu Likyalı kenti her sene yüz-
binlerce insan ziyaret eder. Arkeoloji ve tarihe gelen insanlar 
deniz ve çamlarla çevrelenmiş yapıların, doğaya gelen insan-
lar da koskoca bir kültürün izlerinin mükemmel bir şekilde 
doğa ile bütünleşmiş olması karşısında büyülenirler. Sakin ko-
yundaki denizde yüzerken aynı zamanda antik limanı ve yapı-
ları görmek oldukça keyif vericidir. Bu yönüyle Antalya’nın en 
rahatlatıcı yerleri arasında en önde gelenlerden biridir Phase-
lis. Turistlerin her daim Antalyalıların ise hafta sonları uğrak 
noktasıdır. Ancak bu güzel kentin kurulmuş olduğu bu güzel 
doğa harikasının yalnızca bir tuzlu balığa karşın satın alınmış 
olduğuna inanabiliyor musunuz?

Söylenceye göre Apollon rahiplerinden Delphoi sözcüsü La-
kios ve Antiphemos kardeşlere bir şehir kurmalarını buyurur. 
Ancak kâhin Lakios’a kardeşinin gideceği yönün tam tersine 
yol alması gerektiğini söyler. Aynı zamanda kâhin, Lakios’un 
gemilerinin bir burunda batacağını, batan gemilerin olduğu 
bu burundan bir gün boyunca kuzeye doğru yürümesini ve 
gün batarken de varacağı noktada şehri kurabileceğini söyler. 
Bunun üzerine iki kardeşten Lakios kâhinin buyruğuna uya-
rak gemileri ile yola çıkar. Günlerce yolculuğun ardından La-
kios’un gemileri Adrasan yakınlarındaki Gelidonya Burnu’nda 
batar. Kehanetin gerçekleştiğini gören Lakios bunun üzerine 
adamlarıyla birlikte kuzeye doğru yol alır. Tam bir gün süren 
bu yolculuğun sonunda Lakios’un gemisi Phaselis’in bulundu-
ğu noktaya varır. Vardıkları coğrafyanın güzelliği karşısında et-
kilenen Lakios burada Kylabros isimli bir çoban ile karşılaşır. 
Çobana arazinin kime ait olduğunu sorar ve burayı satın almak 
istediğini sorar. Bunun üzerine arazinin kendisine ait olduğunu 
söyleyen çoban kendilerine satabileceğini belirtir. Bu güzel ara-
zinin bir çobana ait olması karşısında şaşkınlığa uğrayan Lakios 
çobana arazi karşılığında arpa ekmeği mi yoksa tuzlu balık mı 
istediğini söyler. Bunun üzerine çoban Kylabros “arpa ekme-
ğini her gün yiyorum zaten, benim tercihim tuzlu balıktır” der. 
Bunun üzerine Lakios tuzlu balığı çobana verir ve karşılığında 
da güzel Phaselis antik kentini satın aldığı bu güzel yere kurar. 
Öyle ki Phaselisliler çobanın iyiliğini asla unutmazlar ve sonraki 
yıllarda Kylabros’u yarı kahraman ilan ederek adına şenlikler 
düzenlerler. Öyle ki adına yaptıkları sunularda Phaselisliler, her 
sene Kylabros’a tuzlu balık adarlarmış. 

Aytaç Dönmez’in, Muratpaşa Belediyesi’nce yayınlanan “Sarpe-
don’dan Keykubad’a Bir Zamanlar Antalya” adlı eserinden alınmıştır.

n
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“Çok Yoruldum Artık!” 

Tuncer
ÇETINKAYA

n

Şener Şen’in Dünden Yarına Uzanan Filmografisi Üzerine

Vasıf Öngören’in, daha önce sinemaya da uyarlanan 
ünlü oyunu “Zengin Mutfağı”nın oyuncusu ve yönetme-
ni olarak, karşılaştığı büyük ilginin sonucunda Antalya 

seyircisinin karşısına ikinci kez çıkan Şener Şen’le 
20 Ekim akşamı, oyunun ardından bir araya geldik.

S
inemamızın muhtemelen yaşayan en 
kıymetli oyuncusuna, ölçülü bir sitem 
içeren bir cümleyle girmek istedim 
söze. Son 25 yılda sadece dört kez 

seyircinin karşısına çıkmıştı. “Neden bu ka-
dar az film yapıyordu?”. Tebessümle karşıladı 
sözlerimi ve sözü hiç dolandırmadan, artık 80 
yaşına geldiğini ve sinemada yapmak istediği 
her şeyi aşağı yukarı tamamladığını söyledi. 
“Çok yoruldum artık. Sinemaya üretimin had 
safhaya ulaştığı yıllarda başladım ve dur-
maksızın çalıştım. Gönlüm rahat, büyük bir 
iç huzuruyla meydanı gençlere bırakmam 
gerektiğine inanıyorum.”
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Sözlerinde haklılık payı olduğuna inansam da kolayca 
teslim olmaya niyetim yoktu. Yıllar önce, kadim dostu 
ve yönetmen arkadaşı yönetmen Yavuz Turgul’la yap-
tığım bir söyleşiye atıfta bulunarak, sadece Turgul’un 
senaryo yazmasını ya da film çekmesini beklemenin 
izleyiciye büyük haksızlık olduğundan dem vurdum. 
Gülümsedi, “insanlarda böyle bir algının oluştuğunun 
farkındayım; ama gerçek tam anlamıyla öyle değil” 
dedi. “Bu soruyu Yavuz’a bir kez daha sormanız ge-
rekir. Son zamanlarda senaryo taslaklarını, ‘acaba Şe-
ner bu rolü kabul eder mi?’ diyerek önüme getiriyor. 
Sadece onunla çalışmak gibi bir amacım olmadı hiçbir 
zaman; ama şartlar da genellikle onunla olgunlaştı.”

Zengin Mutfağı: “Sözü Olan Bir Oyun”
Sözün tam da bu noktasında, sektörün kendisinden 
umudu kesip kesmediğini merak ettim. Acaba kabul et-
meyeceği düşüncesiyle, artık kimse senaryosunu ona 
göndermiyor muydu? “Sence bu mümkün mü” gibisin-
den bir bakış attı. “Boş zamanlarımda sürekli senaryo 
okuyorum. İçlerinde beğendiklerim de oluyor; ama de-
dim ya, yoruldum artık.”
Genç yönetmenlerin ulusal ve uluslararası platformda 
övgüye boğulan üretimlerini takip edip etmediğini sor-
duğumda, hemen hepsiyle yakından ilgilendiğini söyle-
di. Üretim aşamasında fikrini soranların da çok olduğu-
nu belirten duayen sanatçı, “görüşlerimi ifade ettiğim, 
senaryolarını çok beğendiğim isimler de var. Ancak bu, 
onların projelerinde yer alacağım anlamına gelmiyor.”
Son olarak, daha önce sinemada da başarıyla canlandır-
dığı bir rolde, “Zengin Mutfağı”yla seyircinin karşısına 
çıkmanın nasıl bir duygu olduğunu sordum. Tiyatronun 
ilk aşkı olduğunu ve oyunculuk kariyerine, 60’ların so-
nunda sahne tozu yutarak başladığını söyledi. Öngö-
ren’in eserinin evrensel temalar içerdiğini, hemen her 
dönemde yaşanılan sorunlara dair bir sözü olduğunu 
anımsatarak, Antalya seyircisinin oyuna gösterdiği coş-
kulu tepkiyi anlamlı bulduğunu sözlerine ekledi.
Aşağıdaki inceleme, 70’lerin ikinci yarısından itibaren 
hayat verdiği kompozisyonlarla insanımızın acılarına, 
öfkesine, sevinç ve gözyaşlarına tanıklık eden büyük 
bir oyuncunun filmografisi ekseninde, bir Türkiye 
portresi sunmayı hedeflemektedir.

İlk Adımlar
1941 yılı Adana doğumlu Şener Şen’in sinemada tutun-
ması için 1975’i beklemesi gerekmiştir. Görece geç bir 
tarihtir bu; çünkü tiyatro ve radyodaki ilk deneyimle-
ri sayılmazsa, figüran ve seslendirme sanatçısı olarak 
sektöre adımını attığı yıl 1964’tür. 
Muharrem Gürses’in 1971 yapımı “Altın Prens Devler 
Ülkesinde” adlı masal uyarlamasındaki Tintin rolü sa-
yılmazsa, “Bak Yeşil Yeşil”de (Hulki Saner, 1975) Ahmet 

Özhan’ın menajerini canlandırdığı Ahmet rolü, Şener 
Şen’in ilk dönemine damgasını vuracak slapstick’ten 
(savruklama) izler taşıyan kaba güldürüye ilk örneği 
teşkil eder. Bu filmdeki performansıyla Arzu Film ve Er-
tem Eğilmez’in dikkatini çekmiştir. Ayşen Gruda ile ikili 
olmasının da temellerini atan “Bizim Aile”de, anne bas-
kısından bunalan ve evlenmeye can atan “r” özürlü da-
mat, ilk filmin yalnızca seslendirmesinde yer bulabildiği 
“Hababam Sınıfı” serisinin de önemli bir karakter ka-
zanmasını sağlar. Şener Şen için oyun başlamıştır artık!

Badi Ekrem’den Maho Ağa’ya
Üç döneme indirgeyebileceğimiz oyunculuk serüveni-
nin ilk önemli durağında, kaba bir sakarlık gösterisi-
nin ortasında buluruz Badi Ekrem’i. Sessiz sinemanın 
ölümsüz kahramanlarını da hatırlatan bu anlarda, he-
men her şeyden anladığını iddia eden bir komik var-
dır karşımızda. O, “Hababam Sınıfı”nın hem en gülünç 
hem de en trajik figürüdür. 
Önceki filmlerde belli belirsiz sezdirilen tutunama-
ma ve topluluğun bir parçası olma hallerinin kabuk 
değiştirdiği filmin, 1977 yılında gösterime giren, Zeki 
Ökten’in “Çöpçüler Kralı” olduğunu söylemek yanlış 
olmaz. Burada karşımıza çıkan, önceki sakarlıklarının 
aksine, elinde devlet otoritesini temsil etme olanağı 
bulmuş bir zabıta görevlisidir. Soğuk ve mesafelidir ar-
tık. İçten içe yalnız olsa dahi, resmî görevinin de etki-
siyle gücü elinde bulunduran adamdır o. Arada “Neşeli 
Günler” gibi ilk yılları hatırlatan yapımlarda rol alsa 
bile, 12 Eylül sonrasına da taşan yeni durum, karşımıza 
baştan güçlü olan bir adamı çıkarır: Maho Ağa!

Kahramanın Dönüşümü 
Önce “Kibar Feyzo”, ardından da “Erkek Güzeli Sefil 
Bilo”, Türkiye’nin 70’li yıllarına dair sosyolojik veriler 
sunmaları bakımından altı çizilmesi gereken filmlerdir. 
Sinemamızın ölümsüz komiği Kemal Sunal’ın karşısı-
na çıkan otorite (Şen), ilk anda amaçsız gibi görünen 
bu tiplemeyi olayın merkezine davet eder. Küçük ide-
allerin küçük insanı olan ve tek derdi Gülo’ya (Müjde 
Ar) kavuşmak olan Feyzo’nun, “Köylüler Kardeş Ağa 
Kalleş” sloganı ya da bir serbest girişimcilik deha-
sı olarak köyün ortasına kondurulan tuvalet, durumu 
iyice gülünçleştirir. Maho Ağa, bu filmlerde iktidarını 
paylaşmaya niyeti olmayan, bu uğurda her şeyi göze 
alabilecek resmî bir temsilcidir. 
12 Eylül sonrasında toplumsal değişmenin önemli ke-
sitlerini bulabileceğimiz “Gırgıriye” filmlerinde ise ya-
kın gelecekte yok olacak mahallenin ayak sesleri du-
yulmaktadır sanki. Sorunlar dayanışma ile çözülmeye 
çalışılsa da Türkiye, Arzu Film’in 70’li yıllarına yansı-
yan kalabalık aile filmlerinden farklı bir istikamete doğ-
ru yol almaktadır. Uyuşturucu kaçakçıları, bankerler
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ya da seçime hile karıştıranlar; “Banker Bilo”, “Dolap 
Beygiri” ve “Çiçek Abbas” gibi filmlerde Şener Şen 
tarafından temsil edilir. Özal ekonomisinin “kendi ba-
cağından asılan koyunlar” yarattığı bir ortamda, sa-
natçıyı yine mevcudiyetini ne pahasına olursa olsun 
korumaya kararlı bir adam olarak görürüz. 

Esas Oğlan!
Şener Şen, 1984 yılında nesli tükenmeye yüz tutan, 
düşük gelirli, dürüst bir veznedarı canlandırdığı “Na-
muslu”yla kariyerinin ikinci dönemine “merhaba” der. 
Bu dönemde, Gene Wilder’ın “Kırmızılı Kadın” filminin 
uyarlaması sayılmazsa (“Aşık Oldum”), rol aldığı filmle-
rin tamamında dönemin büyük alt üst oluşlarından izler 
vardır. Sınıf atlama hayallerinin gerçeklik duvarına çar-
parak tuzla buz olduğu yılların trajikomik bir yansıması 
vardır “Namuslu”, “Milyarder”, “Çıplak Vatandaş”, “De-
ğirmen” gibi filmlerde. Senaryosunda Yavuz Turgul’un 
imzasının bulunduğu, Nesli Çölgeçen’in ünlü filminde 
ise gerçek bir kırılma anına işaret eder. 1986’nın en 
başarılı filmlerinden olan “Züğürt Ağa”da baraj altında 
kalacak köyünü satarak İstanbul’a gelen Şen, kendisini 
bambaşka bir evrende bulur. Dostlukların, aile ilişkileri-
nin ve maneviyatın bile parayla ölçüldüğü yeni değerler 
sisteminde tutunmasına olanak yoktur. Sinemamızda, 
olasılıkla bir toprak ağasının durumunu hüzünle izle-
diğimiz tek filmdir “Züğürt Ağa” ve bunda, sokaklarda 
kısık sesle “domates” diye bağıran, cami avlusunda çal-
dırdığı paraların ardından ümitsizce koşan büyük bir 
oyuncunun payı bulunmaktadır. 

Eski ile Yeni
Eski ile yeninin çatışmasını bu kez çok daha gerçekçi 
bir fona taşıyan “Muhsin Bey”de de aynı yaklaşımın 
izleri vardır. Öykünün kahramanı organizatör Muhsin 
Kanadıkırık, meşhur etmeye çalıştığı türkücü aracılı-
ğıyla 80’lerdeki büyük değişimin duvarına toslar. Yine 
yapayalnızdır; üstelik dünün varlığını korumak uğruna 
mücadele eden hırslı, uyanık, dalavereci tiplemesi git-
miş, yerine başarısızlığının farkında olan ve değişimi 
çaresizce kabullenen bir adam gelmiştir. 
“Gelişmeye”, yeni gelene, çarpık sermaye-kültür iliş-
kilerine ya da yabancılaşmaya “toplumsal eleştiri”den 
çok “hüzünlü bir gözlem” boyutunda yaklaşan film, 
Üçüncü Şener Şen Dönemi’nin kapısının aralanması 
anlamına da gelmektedir. Araya giren ve Ertem Eğil-
mez’in vedası olarak da yorumlayabileceğimiz “Ara-
besk” ise “Kahpe Bizans”tan Cem Yılmaz filmlerine, 
birçok yapımı doğuran malzemeyi biriktirmiştir.
“Muhsin Bey”deki Beyoğlu fonunun Yeşilçam’a dönü-
şümüyle ortaya çıkan “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yö-
netmeni”nde (1990), bu kez şarkıcılı filmlerinin aranan 
yönetmeni Haşmet Asilkan’ın “yeni”yle mücadelesine 

tanık oluruz. Dönemin modasına uyarak bir “sanatçı 
filmi” çekme hevesine kapılan kahramanımızın trajiko-
mik öyküsü, bu kez sinemadaki dönüşüme paralel ele 
alınmaktadır. 

Orada Olmayan Adam!
Şener Şen’in, çöküşün eşiğine gelen sinemamız adına 
adeta kurtuluş reçetesi içeren “Eşkıya” (1996, Yavuz 
Turgul) ve sonrasındaki filmlerine hâkim olan duygu, 
yoğunluğu artan bir “yalnızlık”tır. Geçmişte komediyle 
maskelenen bu eğilim, filmografinin sonraki aşamala-
rında hüzünlü bir gerçeklikle harmanlanmış, varlığını 
ısrarla sürdüren “yeni-eski” fonunda, mizahın “rahat-
latıcı” etkisi ufuktan bütünüyle kaybolmuştur.  
Son filmlerinde Şener Şen’in seyirci algısında ve belle-
ğinde yer eden “yalnız / tutunamayan adam” kişiliğin-
de “oyunculuk gösterisi” kusursuz olsa da bu filmler 
sürekli yinelenen temalarıyla 1990’dan bu yana pek 
de yeni bir şey söylememektedir. Bu bağlamda, Ana-
dolu’nun ücra köylerinde hayatını öğrencilerine ada-
yan Nâzım da (“Gönül Yarası”, 2004), Baran’la benzer 
noktalarda duran “Kabadayı” Ali Osman ve son olarak 
Ferman da (“Av Mevsimi”) benzer bir yaklaşımın ürünü 
olmaktan öteye geçememişlerdir.
Hepsi bir yana, sinemamızda bir oyunculuk tarihi ya-
zılacak olursa, onun en önemli sayfalarında Şener Şen 
de bulunacaktır. Ülke insanının umutları, hayal kırıklık-
ları, üçkâğıtçılıkları, kısa yoldan köşe dönme çabaları, 
tutunma ve var olma savaşı ve en sonda da tükenmez 
yalnızlığı, 40 yılı aşkın zaman boyunca, onun oyuncu-
luk serüveniyle koşut gitmektedir. Ayrıca düşünsenize, 
bu kadar az filmde rol aldığı için kaç oyuncuya üzülü-
yor veya öfkeleniyor bu devirde insan!

1987 Altın Portakal’ında Şoray ve Şen’e karşılama
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Gelenekten Moderne Bir Ara Model: 

Türkan Şoray

Gönül
DEMEZ

Türkan Şoray’ın kendi sinema serüvenini anlattığı “Sinema Benim Aşkım” adlı programa 27 Şubat 
2010’da konuk olarak katılan ve Şoray’ın filmleri, kıyafetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan 

Modacı Yıldırım Mayruk, oyuncudan yakınlarda düzenleyeceği yardım amaçlı bir defilede kendisinin 
hazırladığı kıyafetlerini giymesi sözünü almak ister. Şoray, “çok kilo aldım, biraz zaman verin”, 

deyince; Mayruk: “Sizin yaşınız, kilonuz hiç önemli değil, hiçbir sınıflama ve tanımlamaya 
sığmazsınız, siz sınıflar ve tanımlar üstüsünüz” diye karşılık vermiştir.

M
ayruk’un bu sözleriyle Türkan Şoray imgesi-
nin toplumsal algısı ve yıldızlık olgusuna vurgu 
yaptığını söyleyebiliriz. Yıldız olgusu yaşanan 
toplumsal dönemin ihtiyaçlarını yansıtır ve 

toplumsal gerçekliğin sosyal ve kültürel bir göstergesidir. 
Yıldız olgusu rastlantılarla ortaya çıkmaz ve söz konusu 
imge fiziksel ve kişilik özellikleriyle döneminin beklenti-
lerine cevap verir ve efsaneleştirilir. Bir anlamda yıldız 
olgusu; toplumların belirli dönemlerde aradıkları idol an-
layışına karşılık gelen “karizmatik tip” olarak açıklanabilir. 
Yıldız olgusunun imajı, pazarlanması ve sunumunun öne-
mi yadsınamazsa da bunu belirleyen ve yıldızlık statüsü-
nü onaylayan içinden çıktığı toplumdur, dolayısıyla yıldız, 
içinden çıktığı toplumun, dönemin ve koşulların ürünüdür 
ve bunlardan bağımsız düşünülemez. 

İdeal Kadın Tipi
Çocukluğumdan hatırladığım birkaç örnek, Şoray’ın 
gündelik yaşamın içine de ne kadar dahil olabildiğinin 
kanıtlarını taşır. Annemim mahalledeki arkadaşlarıyla 
sohbetlerinden “Türkan Şoray’ın kirpiği” adını verdik-
leri oyalar, süslemeler olduğunu, onun adını verdikleri 
tatlılar yapıldığını anımsıyorum. Gözlerinin güzelliği, 
bakışlarının, gülüşünün çekiciliği gündelik rutin soh-
betlerin içinde olağanmış gibi algılanırdı. Sanki mahal-
leden biriydi, herkesin tanıdığı ve hayran olduğu ama 
içinde kadınsı kıskançlık içermeyen bir hayranlıktı söz 
konusu olan. Güzellik tanımları bile onun üzerinden kı-
yasla anlatılırdı.  Türk sinemasının yıldızı olarak, ideal 
Türk kadın tipini temsil ediyordu, içeriden biriydi. Gü-
zelliğinin yerliliğine yapılan vurgular bunun kanıtıdır. 
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Tüm bunlara karşın Şoray güzelliği ve kadınsı özellikle-
ri ile bizim kültürümüzün ürünü, ama bir o kadar uzak, 
gizemli, albenisi olan ve ulaşılmaz bir karakterdir. 
Türkan Şoray ile ilgili değerlendirmelere baktığımızda 
hemen tümünde kadınlığının, tipik Türk kadını olması-
nın özellikle vurgulandığı görülmektedir. “Sultan” im-
gesi özel yaşamında bile ona hükmeder gibidir. Sultan 
olması onu çok ayrı bir konuma yerleştirir. Dönemi-
nin en popüler kadın yıldızıdır, kendine özgü kurallar 
koyabilmektedir. Senaryo ve birlikte oynayacağı erkek 
oyuncuyu seçebilecek kadar güçlüdür. Kendine özgü, 
şuh, kadınsı duruşu, oynadığı tüm karakterlerde bas-
kındır. Toplumun farklı kesiminden farklı statüdeki ka-
dın karakterlerini canlandırmasına rağmen çocuksu, 
şımarık, olgun, köylü, şehirli, çingene tüm oynadığı 
karakterleri bu özelliklerinin izlerini taşır... Güzelliği, 
zengin ve çarpıcı görüntüsü, oynadığı değişik rol ve 
tiplemelerden bir toplumsal duvardan diğerine ko-
layca geçişi ile o dönem çalkantılı sosyal bir süreçten 
geçen Türk toplumu için her şeyin mümkün olacağı, 
değişimin yumuşak olacağı, kötülerin son tahlilde ye-
nildiği, iyilerin kazandığı bir tablo çizilerek izleyiciler 
rahatlatılmaktadır. Bir toplumsal sınıftan diğerine aynı 
film içinde kolaylıkla geçiverirken sanki çeşitli sınıflar 
arasından toplumsal geçiş yapmanın da bu kadar kolay 
ve acısız olabileceği mesajlarını verir.

Bir Tutam Avuntu
Türkan Şoray’ın Türk Sinemasındaki en etkili dönem-
leri 1960-70’li yıllara denk gelir. Bu dönem 1950’lerden 
itibaren hızlanarak artan kırdan kente göçün yaşandığı 
yıllardır. Hızlı ve plansız göç, çarpık kentleşme, gece-
kondulaşma ve yerinden yurdundan olan ama yeni bir 
yerleşime ayak uyduramayan grupların ortaya çıkma-
sı anlamlarına geliyordu. Bu gruplar artık ne köylü ne 
de kentliydi. Kentte yaşarken aynı zamanda kentlilik 
bilincini sağlayan birçok fırsattan yoksundu. Yine bu 
yıllar kentte yaşayan ama kentlileşemeyen, tekrar kö-
yüne de dönemeyen, dönse bile hiçbir zaman eskisi 
gibi olmayacak bir yaşamın etkisindeki arada kalmış 
insanların durumunu anlatan arabesk kültürün ve 
yaşam biçiminin etkisini büyük kentlerde gösterdiği 
yıllardı. Bu durum çarpıcı biçimde etkisini çoğunluk-
la sıradan yaşam tarzları üzerinde gösterir. Gündelik 
yaşamın sıradan ritüelleri üzerinden işleyen toplumsal 
değişimler kendini en çok değerler, davranışlar, tavır-
lar üzerinden açığa vurur. Değişim normal seyri içinde 
sürece yayılarak gerçekleştiğinde sarsıntısı fazla his-
sedilmez, işlevini yitiren değerler yavaş yavaş yerini 
yenilerine bırakır ve boşluk oluşturmaz ya da durum 
minimum düzeyde çalkantıyla atlatılır. Tam bu noktada 
Ünsal Oskay’a kulak verirsek: Sultan imgesi ile Türkan 
Şoray, Yeşilçam’ın yoksul yaşamlara sunduğu bir “tu-

tam” avuntuydu. (1) Gelenekten modern yaşam tarzı-
na doğru “…değişimde yol alan toplumda değişmekte 
olan hayatın insanını geçmişin alışılmış ve ürkütücü 
olmayan dünyasına bağlayan bir ikonadır” (2). Yitiril-
diği düşünülen geçmiş ile belirsiz geleceğin arasında 
kurulmuş bir köprü gibi arada bir kadın modelidir. Bu 
özelliği ile kaygı verici bir belirsizliğe bürünen deği-
şimin geçmişteki ayağını temsil eder, Sultan. Böylece 
sunulan bu ara kadın imgesi, kentte tutunmaya çalışan 
grupların durumunu katlanılır kılmaya hizmet eder. 

“Şoray Kitlelerin Afyonudur!”
Türkan Şoray’ın bir kadın film yıldızı olarak Türki-
ye’nin modernleşme sürecinde arada kalmış kadınlar 
ve aileler için işlevsel yanından söz eden bu düşünce-
lerin yanında O’nun sunduğu imgenin bir tür aldatma-
ca, oyalama ve kitleleri uyutmaya da neden olduğunu 
ileri süren görüşlere de kulak vermek gereklidir. Ha-
san Bülent Kahraman (3), “Şoray kitlelerin afyonudur” 
başlıklı yazısında; 1960’lı yılların imgesi olarak tanım-
ladığı Şoray’ı, ne kentli ne de taşralı olabilen bir grup 
insanın kendine dayanak olacak imgeler aradığı bu 
dönemde sinemanın bu kuşağın karşısına çıkardığı en 
önemli imge olarak tanımlar. Taşralılık ile Şoray’ın as-
lında bir ahlak anlayışını da pekiştirdiğini söyler. Böy-
lece “mahalle”, “mahallenin namusu” tanımlamalarına 
vurgu yaparak, filmlerde düz çizgisel, mantık dışı ve 
masalsı bir dünya yaratıldığını anlatır. Yapmacık, oya-
layıcı, kitleleri uyuşturan bu imgenin değişime kulak 
tıkayıp, eski köhne düzeni sürdürmeye hizmet ettiğini 
iddia eder. 

Sonuç olarak, 1960-70’li yıllarda önemli bir rol mode-
li olarak sunulan Türkan Şoray dönemin özelliklerini 
ve değişimin izlerini -farklı açılardan yorumlanabile-
cek de olsa- canlandırdığı karakterler aracılığı ile ve 
de kendi imgesi ile de iç içe geçmiş bir biçimde sun-
muştur. Bir dönemi en sancılı yaşayan gruplar için bir 
ara rol modeli, bir yıldız olarak yer almıştır. Toplumsal 
gerçekliği- ister pekiştirerek, uyuşturarak, ister zaman 
kazandırarak, nefes aldırarak, kitlelerin özdeşim kurup 
rahatladıkları bir model olarak nasıl algılarsak algılaya-
lım- yansıtan önemli figürlerden birisidir. 

(1) Aktaran, İncilay Cangöz, “Türkan Şoray’ı nerede Yitirdik”, Biyoğrafya 
Türkan Şoray, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2009, s: 91-103

(2) Kaplan Neşe, “Toplumsal Konumu ve Bu Konumunu Değişimiyle Türk 
Sinemasında Kadın” İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi

(3) Kahraman, Hasan Bülent, “Şoray Kitlelerin Afyonudur”, Radikal Gazetesi, 
09-11-2001
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Sevmek Zamanı, Şimdi!
Osman 
Utku
ATIŞ

                                                      “Sevdiğimi demez isem, sevmek derdi beni boğar.”  
Yunus Emre 

Y
önetmen Metin Erksan, daha açılış sahne-
sinde filmini görmek-görünmek, gizli-açık, 
olan ve ideal meseleleri üzerinden kuracağı-
nı güçlü ve estetik bir dille izleyiciye bildirir. 

Onun sinematografisi bu filmde, tıpkı Nişaburlu, He-
ratlı bir alim gibi, doğunun en kritik meselelerinden 
biri olan zahir ve batın ikilemine gelip dayanır.
Filmin devamında, boyacı olarak girdiği konakta du-
varda asılı olan bir kadın resmine âşık olduğunu anla-
dığımız Halil, tartışmanın düğümünü atmıştır bile. Bir 
surete âşık olmak, bu ikilem düğümüne bir ilmek daha 
atacaktır. O, âşık olduğu resmin sahibi olan Meral’le 
(Sema Özcan) tanışmasına rağmen aşkından vazgeç-
mez. O, saraydaki Leyla’ya değil, ruh çölündeki uzun 
yürüyüşlerde resmini görüp sevdiği bir hülyaya aşıktır. 
Meral bu aşktan çok etkilenir. Onun tüm sevgi talep-
lerine karşılık “Resminle benim aramdaki bir durum 
bu, seninle ilgili değil… Ben senin resmine aşığım.” di-
yerek cevap verir Halil. O, “Halil” isminin anlamı olan 
sadakate, samimiyete, dostluğa sıkı sıkıya bağlıdır; bir 
gönül hırsızı, bir zampara değil, gördüğü surette göz-

lerini bırakmış kör bir aşıktır.
“Sevmek Zamanı”ndan dört yıl sonra, Süreyya Duru ta-
rafından çekilen “Ala Geyik” filminde bu kez bir başka 
Halil karakteri vardır. Cüneyt Arkın’ın hayat verdiği avcı 
Halil, bir ala geyiğin sesine vurulur, nişanlısını ve an-
nesini köyde bırakarak ala geyiğin peşinden gider. Ge-
yiğin peşinde iken düşmanı olan Karaca Ali (Bilal İnci) 
ile dağlarda bir kavgaya tutuşur. Senaryosu Yaşar Ke-
mal’in “Üç Anadolu Efsanesi” adlı eserinden hareketle 
oluşturulan bu filmde de kadim bir doğu anlatısı olan 
Ceylan ve Avcı metaforu vardır.  Avcı Halil ala geyiğin 
sesine, Boyacı Halil ise Meral’in resmine tutulup, aşkla-
rı uğruna yalnızlığı, kavgayı, sabrı göğüsler. Sinemada 
tesadüflere neredeyse yer yoktur: “Sevmek Zamanı”nın 
Halil’i, “Meral” adındaki bir kadının resmine âşık olmuş-
tur. Meral ismi, “geyik, ceylan” anlamına gelir. Burada 
avcı ve av anlatısına tersinden bir gönderme mevcut-
tur. Boyacı Halil, ilk önce ceylanın ardına düşen bir avcı 
olmak yerine Meral’in kendindeki yansımasına tutulan 
bir melankolik olmayı yeğlemiştir. İki filmdeki metaforik 
benzeşimlerin kaynağı yine doğu mito-
sundaki görünen- gizlenen ikilemidir. 
Gül ile bülbül, ceylan ile avcı, Ley-
la ile Mecnun gibi; asıl meselesi 
vuslat olan, ama o kavuşmaya va-
ramadan görünen boyuttan gizil 
boyuta geçen hikayelerden biri 
olarak betimlenen ve son bulan 
film, Türk sinemasının belki de 
en entelektüel yönetmeni 
olan Metin Erksan’ın fil-
mografisinde ışıldamaya 
devam edecektir.

FİLM

Filmin açılış sahnesindeki ilk sekansta, yağmurun yıkadığı buğulu camlar ardından görürüz iki ana 
karakterinden biri olan Halil’i (Müşfik Kenter) yanında ustası Derviş Mustafa (Fadıl Karan) ile birlik-
te. Kamera ikilinin ardına saklandığı camların hemen önündedir. İkinci sekansta Halil yağmura çıkar. 

Bu kez kamera Derviş Mehmet ile birlikte camın berisinde, içeride kalır. Bu iki sekans, “Sevmek 
Zamanı” filmini kadim bir doğu mitosuna çeviren elyazması bir kitabın ilk sayfası gibidir adeta.



Musa
ÖZ

SEVİNCİN UZADIĞI

Sabahın yazgısında yeniye benzeyen tazelik

Oysa bir atmaca uçurumdaki bıçkın hallerine

Uça uça eklenir

Yazma bağla iplere serdiğin kınalarına

Kucak kadar bir mendilde çoğalt düşünceni

Güneşe çık, gönlüne bir şey ekleme

Ellerine bulaşır sevincin uzadığı

Çocuğun tutarlılığı bir üzgün yaklaşıma

Hayıflanmayı nasıl bölüşürsün derelerin sonbaharıyla

Kilim boyunda bir yorgunluğu uykuya okşa

Anımsama hafifliğinde ıslığın elleri

Kelebekler boşluğa taçyaprağı niyetine azalır

Şarkı bağla iplere serdiğin kınalarına

Omzunu rüyalarına yaslayıp çocukluğunu düşün

Çocuk aşkına benzer kuşların alışkanlığı

Bir solgunca göçebesin yüreğinden içte kalan

Gülücüğünü yüzüne yerleştir iki taraftan

Barış
ERDOĞAN

YANILGILAR YUMAĞI ÇIĞ TOPU

anna beni bekleme, yağmur arkası ağrıyım
biliyorum geçmeyecek, sanki dilenci ermişliği
sargısız nasıl olur; odalar, sofalar, ey benim ağrım
otur yer minderine gül işle, üç yaprağını mora boya
gümüş çerçevelere resimler çiz, radyonun tozunu al
balkondan akan zamanın eprimişliğine hayıflan
hatırlasana anna bir romanın sebepsiz tükenişini
yüzün eskiyor, gözlerin pencerelerde ölü güvercin
anna ben bir zanaatkârım, “gül” koklayıcısı
göğsünden tek atlı geçmemiş, kahırsız

anna beni bekleme anılarıma gemiler demirledi
eski filikalar zincirli, taşa tutulsa dalgasız denizim
geceyi öne çek, gündüz kendi kısalığında boğulsun
taşlara dök derdini, dök ki, kızgınlığın eksilsin
sağanak gelirmiş, aldırma ateşli bir dizeyle karşıla
düşünceyi mahmuzla, yorgunluğuna aşk zerk et
bahçeye dadanmış kedileri sev, zamansız okşa
kirli ellerden koru, kem gözlerden uzak tut

karanın gemiye oturduğunu da göreceksin
kaptanı biz olmayacağız anna, bilsinler

anna beni bekleme, gözlerim aynalara sığmıyor
varılmayan kentlere hasret çok uzun geceyim
eski bir bulut parçasıyım, dağınığım, sarsıldım
farkına varamıyor insan bir ömür içe kapanmışsa
yarı körlük, yarı sağırlık, eskilere tutunmuşluk
tuttum künyesiz mezar taşları yonttum serviliklerde
zırnık koklatmadım tel örgülere, izinsiz aştım
düşümde yokluğunu vurdum sırtıma, hep ağrılıyım

nerde aldandık? ey bize bunu hatırlatmayan an
yanılgılar yumağımız çözülse çığ topuyuz
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Bir İnsan Bir Şehirdir 
Cihan
CAMCI

“Her yeni kente geldiğinde yolcu, 
bir zamanlar kendisinin olduğunu artık bilmediği bir geçmişini bulur yeniden: artık 

olmadığın ya da sahip olmadığın şeyin yabancılığı, 
hiç senin olmamış yabancı yerlerin eşiğinde bekler.”

(İtalo Calvino, Görünmez Kentler, Çev. Işıl Saatçioğlu, YKY yay. 24. Baskı, S. 74)

F
elsefe, bence, hayatın anlamını, hayatın için-
deki yerimizi, kendini arayış, ben kimim diye 
düşünmektir. Ama felsefi düşünüş, sonuca 
ulaşmak, bitirmek için arayış değildir. Sormayı 

sürdürmek, yanıtı olmayan soruları çoğaltıp zenginleş-
tirmektir. Felsefe yolda oluştur diyen varoluşçu filozof 
Jaspers de bu süre-gidiş halinde felsefi arayıştan söz 
ediyordu. Jaspers, Yunanca felsefe, philosophos söz-
cüğünün sophos, bilgeliğin sahibi olmak anlamından 
ayrılan, bilgeliğe yönelmişlik, bilgeliği arayış anlamın-
da hala etkisini sürdürdüğünü söylüyor. Bilgeliğin, yani 
kim olduğumuzun yanıtı veren bir usta olamayız hiçbir 
zaman… Hayatın ustası, hâkimi olamayız; onun çırağı 
olabiliriz. Felsefeyle düşünen insan varoluşun hiç us-
talaşmayacak çırağıdır. Turgut Uyar’ın dediği gibi asıl 
ustalığın hep çırak kalmak olduğunu sezen bir acemi…  

Edip Cansever, İnsan yaşadığı yere benzer / O yerin 
suyuna, o yerin toprağına benzer diyordu. Bir insanın 
yaşadığı yere benzemesi ne anlama gelebilir? Belki de 
kendimizi yaşadığımız, yerleştiğimiz yerde aramalıyız… 
Hayattaki yerimiz İçinde yaşadığımız şehirdedir belki de… 

Jim Jarmusch, Paterson filminde Amerika’da Paterson 
kasabasında yaşayan Paterson adında bir otobüs şofö-
rünün öyküsünü anlatıyor. Jarmusch’un filmde selam 
gönderdiği Paterson şiirinin yazarı W. C. Williams, kim 
olduğumuzun anlamını, derinliğini, soyut, karmaşık 
düşüncelerde değil, bir şehrin gündelik yaşamındaki 
ritimde, bu ritmin şehrin nabzıyla attığı yerlerde ara-
mayı öneriyordu. Bir insan bir şehirdir diyordu… 

Otobüs şoförü Paterson, sessiz, az konuşan, şiire me-
raklı biri… O da Edip Cansever’in söylediği gibi yaşa-
dığı yere benziyor. O yerin sokaklarında her gün aynı 
saatlerde, aynı yerlerden geçiyor, aynı saatte yola çık-
tığı yere dönüp, akşamları köpeğini aynı yere bağla-
yıp, aynı bara gidiyor. Sevgilisinin birbirinin yineleyen 
siyah beyaz puantiyeleri gibi Paterson’un hayatı da 

yinelemelerle dolu… Yaşadığı yerde kendisini arıyor, 
bunun için şiirler yazıyor. Yaşamıyla içinde dolaştığı 
kent aynı adı, aynı ritmi paylaşıyorlar. Bu ritmin vu-
ruşlarında birlikte değişiyor, oluşuyorlar. Jarmusch bir 
söyleşisinde, Paterson ve sevgilisi için onlar kendileri 
olmayı seçtiler diyor.  

Kentin bizi oluşturduğu, belki biraz da bizim kenti 
oluşturduğumuz, Lefebvre’nin Rhythmanalysis dediği 
birlikte varolduğumuz bir ritim bu… Bayram Veli, Nâ-
gihân ol şâra vardım ol şârı yapılır gördüm / Ben dahi 
bile yapıldım taş u toprak arasında dizelerinde şehrin 
inşası ile bizim inşamızın birlikteliğini bu ritimle anla-
tıyordu belki… 

İnşa ve ikamet, aynı etimolojik kökten, buan sözcü-
ğünden türemiştir. Buan, yerleşim, ikamet etmek, Al-
manca bauen, İngilizce to build, inşa sözcükleri ile bin, 
hist, to be, oluş sözcüklerinin kökenidir. İkamet etmek, 
içinde, in, sözcüğünün Latince innan, habitare sözcük-
lerinden türemiş… Yerleşmek, kendi oluş demektir bu 
bağlamda… Ahmet Hamdi Tanpınar, Notre-Dame’da 
dinlediği müziğin, mimarinin ve ışığın oluşturduğu bir 
ritmin kendisini nasıl etkilediğini, benliğini değiştirdi-
ğini anlatıyor. Şehirler bizi değiştirir, inşa eder… Biz de 
şehri inşa ederiz, oluştururuz… 
Nerede?..

Her gün yaptığımız işlerimizde, otobüs duraklarında 
bekleyişimizde, eski taşların inatçı sakinliğinde, kesik 
minarelerin hayal gücümüze yer açmak için eksik kal-
mış dikilişinde, gidecek bir yeri düşünmeden yürüyüp 
giderken duyduğumuz tereddütte, meydanlarda, okul 
önlerinde, berber koltuklarındaki sabrımızda, ışığın 
geri çekildiği akşamüzerlerinde denize açılıverecekmiş 
gibi hissettiren sahillerde,  dalgaların -çok kısa bir an 
için- bıraktığı izlerde… Kapısında adımlarımızın ya-
vaşladığı pasajlarda, sokaklarında hem-şehrilerimizin 
ayak izlerini yineleyen yürüyüşlerimizde… 

n
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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 
sinemamızın ve tüm sektörün gidişatına 
ayna tutarken eski ve yeni sorunları da 

gündeme getirdi.  

Altın Portakal’dan 
Yansıyanlar    

Müjde
IŞIL

Y
aklaşık 2 senedir İstanbul dışındaki festival-
lere katılmıyorum. 58. Antalya Altın Portakal 
Film Festivali bu açından daha net bir gözlem 
imkanına vesile oldu. Majör festivallerimizin 

2019 ve öncesi ile bugününü kıyasladığımda eski ve yeni 
sorunlar bir zincirleme oluşturuyor. Yani hem sinema-
mızın hem de tüm sektörün gidişatına dair ayna tuttu 
Antalya. Öncelikle halkın ve katılımcıların heyecanının 
yansımadığı ortam dikkat çekiciydi. Halk, geleneksel 
kortejli günlerin, film biter bitmez söyleşiye gidip so-
rular sorduğu koşturmacanın uzağında ama özellikle 
ulusal yarışmayı takip etmekten asla taviz vermeyecek 
kadar da ilgiliydi. Sinemalar salgın tedbirleriyle yeniden 
açılmışken festival gösterimlerinin açık havaya ve sade-
ce akşamki 2 seansa indirilmesi, ulusal yarışma filmleri 
ile yabancı filmlerin, kısaların ve belgesellerin çakışma-
sına sebep olurken; kısıtlı izleme ortamı, kaçırılan filmin 
bir daha izlenememesi, film ekipleriyle söyleşilerin bir 
sonraki güne kalması gibi nedenler, alıştığımız festival 
yoğunluğunu da kapsam dışı bıraktı. Sıkı festival takip-
çileri bilir ki, bir haftalık festivalde maksimum 10-12 film 
izlemek, tembellikle eşdeğerdir biraz.     

Bir başka tarafta da heyecan yoksunluğundan söz et-
mek mümkün. Festivali basın kontenjanından takip 
edenler tarafında yani. Defalarca dile getirdiğimiz gibi 
sadece Antalya için değil, tüm festivallerimizde basına 
davet yerine akreditasyon açılmalı; herkesin üretken-

likleri baz alınarak tarafsız bir değerlendirme ve seçim 
yapılmalı. Yıllardır festivalde sadece film izleyip üzerine 
yazı yazmaktan başka eyleme zaman bulamayan sine-
ma yazarlarının yokluğu nasıl açıklanır, bilemiyorum. 
Tamam, herkes her sene gelmek zorunda değil ama fes-
tival boyunca ve sonrasında insanların ne ürettiği de iyi 
gözlenmeli. Görünen o ki festival kavramı, film tartışma 
yerine gruplaşma; entelektüel saygı yerine ego kasma 
ile bütünleşmiş halde. Bunu kıracak olan, gerçekten si-
nemayla içiçe insanları bir araya getirmek.   
                          

Sahte Ahlakçılık ve Muhafazakarlık Eleştirisi
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışan 
filmlerde baskın tema sahte ahlakçılık ve muhafazkar-
lık eleştirisiydi. Yakın dönemde pek de görmeye alışkın 
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olmadığımız tarzda eleştiriler vardı 3 filmde. Bağlılık 
Hasan (Semih Kaplanoğlu), dini vecibeleri yerine geti-
rirken günlük hayattaki hak yemelerin nasıl örtüldüğü-
nü anlatıyordu. Kaplanoğlu’nın bir önceki filmi Bağlılık 
Aslı’da seküler kesime yönelik suçlayıcı bakışını bu se-
fer muhazakar kesime yöneltmesi, farklı sosyo-politik 
okumaları da beraber getiriyordu. Bembeyaz (Necip 
Çağhan Özdemir) da benzer şekilde ahlakçı, muhafaz-
kar bir aile babasının bu görüntünün altında eşini al-
datan bir katil oluşuna vurgu yapıyordu. Ancak filmin 
kadın cinayetlerine yönelik söylemi ve erkeği aklaması, 
çok sorunluydu. Benzer yapıdaki bir diğer film ise İki 
Şafak Arasında (Selman Nacar) idi. Muhafazakâr ce-
nahtan bir babanın oğlullarına devrettiği kumaş fabri-
kasındaki iş kazasının ardından olayın kapanması için 
herkesin namuslu bildiği o babanın çevirdiği dolaplar 
ve oğlunu kurban etmekten çekinmemesi de eleştiri-
nin merkezinde yer alıyordu.

Bizim Büyük Çaresiziğimiz: Senaryosuzluk
Bu sorun bu sene Altın Portakal’da yarışan filmlere 
özgü değil elbette. Sinemamızın genel ve bitmeyen so-
runu. Her festivalimizde, ulusal yarışma filmlerini izle-
yince senaryo yazımında ne kadar sorunlu olduğumu-
zu görüyoruz.  Hikaye ya da fikir sorunu çekmiyoruz 
aslında. Hatta çoğu film ‘iyi bir fikre sahip’ olduğu için 
övülüyor. Ancak iş senaryoya gelince sınıfta kalıyor 
sinemamız. İyi bir fikir iyi bir senaryo anlamına gel-
miyor.  Bunun sonucunda geleceğe kalmayacak birçok 
film gözümüzün önünden geçip gidiyor sürekli. 

Birlikte Öleceğiz (Hakkı Kurtuluş ile Melik Saraçoğlu) 
ve Diyalog (Ali Tansu Turhan) farklı anlatım tarzları ile 
dikkat çekerken, farklı tarzın senaryo açığını kapata-
madığı yapımlardı. Senaryo sorunu film sürelerinde 
de kendini göstermekte. Hikayeyi finale bağlayama-
mak, uzun sürenin eksiksiz anlatıma eşdeğer olduğuna 
inanmak; kısaltılırsa etkisinden ve anlamından bir şey 
kaybetmeyecek filmler olarak yansıyor karşımıza. Bu 
açıdan Bağlılık Hasan ve Birlikte Öleceğiz örnek veri-

lebilir. Festivalde En İyi Film ve En İyi Senaryo Ödülü 
alan Okul Tıraşı (Ferit Karahan) ise yaklaşık 90 daki-
kada adım adım yeni kilitler çıkarıp yine adım adım o 
kilitleri açan senaryosuyla, övgüye değer bir yapım.  

Filmlerde Kadının Yeri Yok
Toplamda 10 filmin yarıştığı filmde tek bir kadın yö-
netmen vardı; Zuhal ile Nazlı Elif Durlu. Nihal Yalçın’a 
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren film, merkezinde 
kadın karakter olmasıyla rakiplerine karşı rakipsizdi 
(ama skeç skeç anlatımıyla senaryosunda bütünlük so-
runu vardı). Genel olarak yarışma filmlerine baktığı-
mızda ise erkek öykülerinin ve travmalarının kutsallaş-
tırılmasıyla karşılaştık. Dünyanın tüm yükünü erkekler 
çekiyormuş gibi... Kadın karakterler ise yandan şöyle 
bir sokuluyor hikayeye ama nefes aldıkları bile hisse-
dilmiyor doğru düzgün. Kadın-erkek dengesinde Bir-
likte Öleceğiz, Diyalog ve kısmen Bağlılık Hasan’ı ayrı 
tutabiliriz. Ama Kafes (Cemil Ağacıkoğlu) ve Anadolu 
Leoparı (Emre Kayiş) başta olmak üzere çoğu filmde 
erkek dünyasının ve dertlerinin hakimiyeti vardı.                

Bir not da ilk filmler ile deneyimli yönetmenlerin film-
lerinin aynı yarışmada değerlendirilmesi üzerine... 
Tayfun Pirselimoğlu’nun distopya şaheseri Kerr’i ve 
Semih Kaplanoğlu’nun olağanüstü görsel dünyasıyla 
Bağlılık Hasan’ını ilk filmlerle yarıştırdığınızda ortaya 
denge sorunu yaşayan bir seçki çıkıyor. Bu sadece An-
talya’ya özgü değil elbette. Salgın süreci, üretim açısın-
dan pek çok projeyi olumsuz etkiledi kuşkusuz. Şartlar 
normalleştiğinde yarışacak film sayısını tamamlama 
zorunluluğu olmadan ilk filmler için ayrı bir kategori 
açılırsa, daha hakkaniyetli bir yarış ve ödül sistemi de 
gerçekleşebilir.   

Herkesin çokça konuştuğu ödül töreni için ise şunu 
tartışmak daha doğru: Festivallerimizde jüri üyelerinin 
seçimi kadar, onların verdiği ödülleri takdim edecek 
kişiler de sanata katkılarıyla değerlendirilmesi gerek-
miyor mu? Sinemaya katkısı tartışmalı kişilerin (sah-
nede acayip olaylara sebebiyet verme ihtimali olsun 
olmasın) festivallerin amacına aykırı ve imajını bozucu 
mevcudiyetine ne gerek var? Her festival için bu soru 
sorulmalı, sorgulanmalı. Festivalde filmleri konuşamı-
yorsak, konuşacak bir şey de kalmıyor zaten. 

Festivaller, sanat eserlerini ve insanları birbirine yakın-
laştırmak, yeni ufuklar açabilmek, farklı bakışları tartı-
şabilmek için var. Daha sağlıklı süreçler için gruplaşma-
lar, ‘benden başka herkes yanlış’çılık, fikri biat istemeler 
yerine geniş katılımlı karar mekanizmaları gerekiyor. 
Bunu ne kadar erken hayata geçirebilirsek, fikri ve sa-
nat hayatımız da o kadar özgürleşecek, zenginleşecek.   
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70’li yıllardan günümüze uzanan köklü Anadolu Rock geleneğinin öncü isimlerinden Ayzer Danga, 
ağustos ayında, bir süredir yaşadığı Antalya’da hayatını kaybetti. Mavi Işıklar’dan Moğollar’a uzanan yolcu-

luğunda Cem Karaca, Edip Akbayram, Cahit Berkay, Selda ve Erkin Koray gibi dönemin önemli sanatçılarıyla 
beraber çalıştı, sayısız şarkıya kendi tekniğiyle yeni bir hava kattı ve akımın efsane davulcusu oldu.

Anadolu Rock, Efsanevi Davulcusunu Kaybetti

Ayzer Danga’ya Veda

n

İsmet
Deniz
ÇETINKAYA
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Ayzer Danga (üstte, soldan ikinci, şapkalı.)



Mavi Işıklar’dan Moğollar’a
1947 yılında doğan Danga’nın müziğe olan ilgisi 
çocukluk yıllarında başlamıştı. Dinlediği plaklarla 
kendinden geçiyordu; ama en çok da davula gözü-
nü kestirmişti. Dönemin imkansızlıkları onu zor-
lasa da derme çatma bir davul seti kurdu kendine. 
Gece gündüz davul çalışarak şahsına has bir me-
tot geliştiren sanatçı, bu yılları “Yokluklar Döne-
mi” olarak adlandırıyordu. Mahalleden arkadaş-
larıyla Siyah Örümcekler adlı bir topluluk kurdu, 
sinemalarda sahne almaya başladılar. Bir gün bu 
sahnelerin birinde çalarken, Mavi Işıklar’la tanıştı 
ve müzikal yolculuğunu onlarla sürdürmeye karar 
verdi. Bu, yine kendi deyişiyle hem profesyonel 
müzisyenliğe hem de Anadolu Rock’a geçiş anla-
mına geliyordu. 

Danga’nın çevresi, Mavi Işıklar sayesinde epey 
genişlemişti. Yaptığı müziği seviyordu ve geliş-
tirdiği metot onu diğer davulculardan farklı bir 
yere koyuyordu. Takvimler 1972’yi gösterdiğinde, 
askerlik hizmetinin ardından yolu, Engin Yörü-
koğlu’nun Fransa’da bulunduğu bir dönemde Mo-
ğollar’la kesişti. Ekip, Türkiye’nin en güçlü sesle-
rinden birisi olan Cem Karaca ile sahne almaya 
başlayınca artık durdurulamaz olmuşlardı. “Obur 
Dünya” ve “Üzüm Kaldı” bu dönemden kalma 
45’liklerdir. 

Türküye Modern Yorum
Bir süre sonra Taner Öngür’le birlkte Moğollar’dan 
ayrılan Ayzer Danga, artık aranan bir davulcu ola-
rak farklı sanatçılarla çalışmaya başlamıştı. 1974 
yılında, davulcusu (Sedat Avcı) hastalanınca, Erkin 
Koray’a “Cemalim” adlı şarkıda eşlik etme fırsatı 
buldu. Gelenekse türkünün bu modern yorumuna 
koyduğu katkı, Koray’ın Erkin Baba olma yolunda 
attığı önemli adımlardan olmuştu. 

Konu bu kadar tecrübeli bir müzisyen olunca 
hikayeler elbette bitmez; ama kendisiyle yaşa-
dığım bir anıyla yazıyı noktalamak istiyorum. 
Son yıllarda Antalya’da yaşamaya başlayan Ay-
zer Abi’yle 2017 senesinde, Kepez Belediyesi’nin 
Cem Karaca Müzik Yarışması’nda; o jüri üyesi, 
ben de genç bir yarışmacı iken tanışmıştım. Final 
turunda kendisiyle konuşma fırsatı bulduğumda 
birikimine yakından tanıklık etme olanağı bul-
dum. Özellikle seslendirdiğim “Tamirci Çırağı” 
şarkısında yer alan kelimelere ilişkin müzikal 
vurgu önerileri, sonraki yıllardaki solist per-
formansımı birinci derecede etkilemişti. Anısı 
önünde saygıyla eğiliyorum, ruhu şad olsun. 

Direnişin ve Toprağın Sesi 

“Anadolu Rock”

Kökenleri Blues’a dayanan Rock Müzik; sisteme ve 
dayatmalara bir başkaldırı olan, şiddet yerine sevgi 
odaklı, bir müzik formundan ziyade felsefe ve yaşam 
tarzı olan bir akımdır. Müzikteki yerleşik başkaldırı tı-
nıları, 17. yüzyıldan itibaren Amerika’ya getirilen köle-
lerin yaşadıkları acılara dayanır. 1865 yılında köleliğin 
kaldırılmasıyla acının ve özgürlüğün sesi olan Blues, 
önce ABD’ye, ardından da tüm dünyaya yayılmıştır. 

Değişen Dünyanın Müziği
Blues müziği, Caz ve Rock’n Roll tarzlarının oluşu-
mu ve gelişmesinde önemli rol oynamıştır; ancak bu 
müzik tarzları acının, başkaldırının ve isyanın sesi 
olmaya pek yakın değildirler. Rock’n Roll salonlarda 
bir eğlence müziği olarak yer alırken, Caz ise notala-
rın birbiriyle derinlemesine ilişki içinde olduğu, yük-
sek anlatım gücüne sahip bir müzik türüdür. 50’lerin 
sonlarına doğru Rock’n Roll müziği gençlerin değişen 
dünyaya bakışına ayak uydurup evrimleşir; sözler bir 
mesaj niteliğinde olurken, müzik daha sert bir dokuya 
ulaşır. 1960’larda İngiliz Rock müziğinin gelişmesiy-
le tüm dünyada tanınır hale gelecektir. (The Beatles, 
Rolling Stones, Led Zeppelin, The Doors, Jimi Hend-
rix, Janis Joplin, Pink Floyd, Deep Purple vs.)

Yerel ve Evrensel
Ülkemizde Rock müzik, batı soundu ile seslendiril-
meye çalışılsa da kalıcı olmamış, yerini yaşadığı top-
rağın ezgilerine kulak veren, ismini de bu bakıştan 
alan Anadolu Rock müziğine bırakmıştır. Tanım ola-
rak Anadolu Rock’a; folklorik türkü ve ezgilerin batı 
müziği kuralları ile modernize edilerek, Rock grubu 
enstrümanları olan bateri, bas, elektro gitar ve klavye 
ile seslendirilmesi diyebiliriz. Bugün yerleri dolduru-
lamayacak olan Cem Karaca ve Apaşlar, Barış Manço, 
Moğollar, Erkin Koray, Üç Hürel, Dervişan, Kurtalan 
Ekspres, Mavi Işıklar, Fikret Kızılok gibi isimler, Ana-
dolu Rock’un öncülerindendir. 

Engin
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Bir buçuk yıldır devam eden Kovid 19 pandemisi nedeniyle uzunca bir süre kapalı kalan, oldukça zor günler 
geçiren tiyatrolar ve tiyatro emekçileri nihayet seyircileriyle buluşuyor. Eğer bugün yaşadıklarımızı bir 
oyunun konusuymuş gibi birkaç yıl önce anlatsak inanılması güç “distopya” öyküsü olarak tanımlanırdı. 

Antalya’da Bir “İn-Yer Face” Tiyatro Denemesi; 

“Kürklü Merkür”

Okan
CINEMRE

Y
aşadığımız kentte tiyatro adına yılların eme-
ği ve deneyimiyle oyunlar çıkaran Antalya 
Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatro-
su’nun varlığı çok büyük şans; ancak, köklü 

kültürel ve tarihsel birikime sahip kentimizde bağım-
sız ve deneysel tiyatro yapabilen, kendi sahnesi olup 
düzenli oyunlar çıkarabilen kurumsallaşmış bir özel 
tiyatro maalesef yok. Aslında “yoktu” demek daha 
doğru. Çünkü son birkaç yılda bu alanda takdiri hak 
eden ekipler oluşmaya başladı ve zamanla repertu-

varlarını geliştirerek ürettikleriyle seyircinin ilgisini 
çekiyorlar. 
Salgın kısıtlamaları süresince etkinlik yapamayan Ba-
küs Sahne ve Kırmızı Kalem Sanat uzun süredir gün-
demlerinde olan “Kürklü Merkür” oyununda genç ve 
deneyimli oyuncuları buluşturup, zor koşullarda çalı-
şarak yaz başında seyirci karşısına çıktı. Distopik bir 
dünyada geçen oyunun hazırlanma sürecinin de sal-
gın nedeniyle böylesine bir distopya dönemine denk 
gelmesi tuhaf bir rastlantı elbet.
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İn Yer Face (Surata Vuran) Tiyatro:
1990’lı yıllarda Britanya’da bir grup genç yazar toplum-
da tabu olarak kabul edilen şiddet, cinsellik, cinayet, 
uyuşturucu kullanımı, tiksinti verici hareketler, genel 
kabul gören ahlaki kurallara karşı davranışlar, dini ve 
kültürel değerleri aşağılayan konular işleyen oyunlar 
yazmaya başladılar. Metinlerde olaylar hiçbir sansüre 
uğramadan bütün çıplaklığıyla işlenir ve sahnede kul-
lanılan diyaloglar sınırsız argo unsurları içermektedir.  
Oyunun sahnelenmesi esnasında şiddet, cinsellik gibi 
ögeler izleyiciye bütün gerçekliğiyle gösterilir. Bu oyun-
lar, kara-kutu olarak adlandırılan küçük oda tiyatrosu 
sahnelerinde, az sayıda izleyici ile yüz yüze oynanarak 
seyirci üzerindeki sarsıcı etki-
sinin daha yoğun olması amaç-
lanır. In-Yer Face Tiyatronun 
ilk uygulayıcısı ve isim babası 
Aleks Sierz bu akımı şöyle ifade 
ediyor:

“Bunun en geniş tanımı şöy-
ledir: Seyirciyi ensesinin kö-
künden tutup mesajı alıncaya 
kadar silkeleyen oyunların 
tümü. Bir sansasyon tiyatro-
sudur. Hem oyuncuları hem 
de seyircileri geleneksel tepki-
lerin dışına iter, sinir uçlarına 
dokunur, alarma geçirir. Ge-
nellikle şok taktiklerine başvu-
rur ya da şoke edicidir; çünkü 
söylemlerinde veya yapısında 
yeni ya da seyircinin alışık ol-
duğundan çok daha cesur ve 
deneyseldir. Ahlaki normları 
sorgulayarak, sahnede nelerin 
gösterilip nelerin gösterileme-
yeceğine dair hâkim kanıları 
aşağılar, ayrıca çok daha ilkel 
duyguları sallayarak tabuları, 
devirir, yasak olandan söz eder, rahatsızlık yaratır.” 

Neden Kürklü Merkür?
Günümüz dünyasında öylesine şaşırtıcı ve kaygılan-
dırıcı bir gerçekliğin içinde savruluyoruz ki geleceğin 
evrenine dair yazılan kurgusal metinler bile şimdiden 
geçersiz ve yetersiz kalıyor. İşte Philip Ridley’in yazdı-
ğı Kürklü Merkür ise bu handikabı aşan bir oyun. Bize 
geleceğin dünyasını bugün yaşadıklarımızın pence-
resinden gösteriyor. Geleceğin dünyasında olacakla-
rı aktarırken aslında halen yaşamakta olduğumuz ve 
görmezden gelerek “yokmuş” gibi yapmayı tercih etti-
ğimiz “gerçeği” yüzümüze vuruyor! 

Acaba bilim ve teknolojik gelişmeler bize gelecekte ya-
şanılabilir bir dünya sunabilecek mi? Sınırları belli ve 
kaynakları kısıtlı bir gezegende gelecekte herkese yer 
olacak mı? Öyleyse kimin yaşamda kalacağına ve ki-
min yok olacağına kim karar verecek?  

Bir yandan yapay zekâ, Mars seyahati, robotlar ko-
nuşulurken öte yandan Afgan ve Suriyeli göçmenler 
kapılara dayanmış durumda ve ülkeler hızla sınırlarına 
duvarlar örüyor. Geleceğin dünyasında çocuklarınızın 
bu duvarın ne tarafında olacağını düşünüyorsunuz? 
İyi eğitimli, meslek sahibi ve paralı olunca ne zamana 
kadar mutlu ve huzurlu yaşayabileceğiz? Peki, sistem 

bir gün bizi de yük olarak gör-
meye başladığında ne yapaca-
ğız? Kaynaklar herkese yetme-
diğinde, dünya kıtlık, susuzluk, 
kirlilik nedeniyle yaşanmaz 
hale gelirse? 

Yaşanmaz hale gelen (getirilen) 
bir dünyada neden bu halde 
olduklarını anlamasınlar diye 
“kelebeklenmiş” beyinleriyle 
anılarından koparılarak bel-
leksizleştirilmiş kitleler halin-
de ortalıkta dolaşan insanlar. 
Hayatta kalmak için gerekirse 
öldürmekten çekinmeyen tüm 
değerlerini yitirmiş bir güruh 
içinde yaşarken çocuklarını-
zı, ailenizi, sevdiklerinizi nasıl 
koruyacaksınız? Ve gelelim en 
zor soruya; bu tehlikeli ve acı-
masız dünyadan sevdiklerinizi 
kurtarmak için ne kadar vah-
şileşebilirsiniz? İnsan kalmayı 
başarabilir misiniz? Duvarın 
öte tarafına geçebilmek, ege-
menlerin evreninde olabilmek 

için bir fırsatınız olsa neleri feda edebilirsiniz? Ya ço-
cuklarınız? Böyle korkunç bir dünyadan kurtarmak 
için onları kendi ellerinizle öldürebilir misiniz? Hayal 
etmesi bile güç bir durum değil mi? Eğer ben yapamam 
diyorsanız, siz bu satırları okurken gece vakti kucağın-
da çocuğu ile sırtındaki can yeleğine güvenerek şişme 
bir bota binmek üzere olan mültecileri düşünün… İn-
san çaresizse her şeyi yapar. 

Eğer düşlerimizde böyle bir gelecek yoksa bazı şeyle-
ri bugünden düzeltmek için mücadele etmek elimizde. 
İnanın ki insanlık tarihi bu mücadeleyi ısrarla yapan ve 
bedel ödeyenlerle dolu! 
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Dersin bitmesine dört dakika kalmıştı. Gözüm kapının aralığından görünen ‘’aranıyor’’ 
ilanlarındaydı: Açelya, Çiğdem, Ayberk… Hepsi de fark edilmeyen tipler diye düşünür-

ken aklıma kardeşim Esin geldi. Benim tatlı kardeşim, ellerimden kayıp gidişine dur 
diyemedim; ama içimden bir ses senin ölmediğini söylüyor. Her neredeysen umarım 

mutlusundur. Her ne kadar herkes seni öyle kabul etmiş olsa da...

Aranıyor!
Zeynep
KÖSEOĞLU

D
üşüncelerimi bölen ses matematik öğretmeni 
Safiye Hanım’a aitti. Sınıftaki kahkahalar dikka-
timi dağıtırken zar zor, ‘’efendim?’’ diyebildim.
—Sorunun cevabını bize söyler misin?

‘’Eee, hangi sorunun?’’ dedim isteksizce.
—Anlaşıldı okuldan sonra bir saat matematik etüdüne kaldın!
Kafamdaki acı düşünceler bütün itiraz ve direnme safha-
larının önüne geçti; sustum ve kafamı pencereye çevirdim. 
Bu arada adım Eren, küçük bir mahallede oturuyorum 
ama bu semt için fazla büyük bir okulda okuyorum. 
Dalgın halimden Ali’nin sesi ile ayıldım:
‘’Hadi dışarı çıkalım teneffüs vakti’’
Neredeyse herkes koridordaydı, müdür ve her zaman 
peşinden sürüklediği keskin tütün kokusu... Öğretmen-
ler, hademeler, sınıf başkan yardımcısı ve onun kuy-
ruğu Gizem... Kısacası okul için önemli sayılabilecek 
herkes vardı koridorda. Garip veya kötü bir durum ol-
duğunu bu insanlar koridorda karınca misali toplanın-
ca anlardınız; yine okul hakkında yapamayacakları ve 
sonradan unutacakları bir karar alıyorlardır!
Ama bu kez durum öyle değildi. Kayıp ilanlarını başka 
duvarlara yapıştırıyorlardı.
‘’Aaa sorun nedir?’’ diyebildim sadece.
Hiç kimse cevap vermedi, ta ki Ali beni kolumdan çe-
kene kadar.
—Yeni biri daha kayboldu, bu sabah.
—Kim?
—Dilara. 
—Iıı, o kim?
—Bizim sınıfta. Senin arkanda oturuyor, nasıl unutursun?
—Unutmadım, sadece bunu beklemiyordum, ama za-
ten hep beklemediğimiz şeyler yaşanmaz mı?
O sırada uzaktaki konuşmalar dikkatimi dağıttı...
—Dilara mı? Neden ki? Çok fark edilmeyen biri herhal-
de, o yüzden kaçırıldı…
Kahkahalar, duyduklarım beni deli edecek cinstendi...
Koridorun ortasına geçtim “çok fark edilmeyenler kaçırılır 
öyle mi?!” dedim haykırarak. Artık bütün gözler üstümdeydi.
—Esin  de mi fark edilmiyordu ha?
—Sadece fark edecek kadar beyniniz yoktu o kadar!
Rehber öğretmenimiz Zuhal Hanım oradan yanıma geldi, 
‘’tatlım bunu odamda konuşalım mı? Ne dersin?”
‘’Hayır’’ dedim avazım çıktığı kadar bağırarak, ‘’Herkes 
duyacak, herkes bilecek! Kaybolanlar için polisleri çağır-

maktan başka bir şey yaptığınız yok, bir gün okuldaki bü-
tün öğrenciler kaybolunca ne halt yiyeceksiniz ha! Kime 
ders anlatacaksınız?’’ dedim, matematik öğretmenine ba-
karak... Gözyaşlarım, yanaklarımdan umutsuzca sinirime 
eşlik ederken, önüme çıkan herkesi ittirip okulun kapısını 
çarpıp çıktım. Bir saatlik etüdün de canı cehenneme!
Ekim’in 24’üne kadar her şey gayet sakin gidiyordu. Bölgede 
kaybolan çocuklara ait kıyafetler bulununca, cinayetin orman-
da işlendiğine herkes emin oldu. Aslında orman gayet mantık-
lıydı: uzak, sessiz ve karanlıktı. Ama okuldan çok uzaktı...
Eskiden bu tür olaylar ayda bir yaşanırdı; zaman geç-
tikçe bu süre üç haftada bire düştü, sonra iki haftada 
bire… Gittikçe sıklaşan bu süre içinde kimse Esin’i ara-
ma derdine bile düşmedi... Keşke ona ait küçük bir ipu-
cu bulabilsem... O sırada telefonuma mesaj geldi, gelen 
mesaj benim okuluma aitti, mesajda şöyle yazıyordu:
‘’Bu karışık süreçte velilerimizin ve sevgili öğrencile-
rimizin sakinliğini korumak en büyük önceliğimiz, bu 
yüzden kanıtların bulunduğu ormanda daha fazla ka-
nıt aramak ve katilden korkmadığımızı ona göstermek 
amacıyla ormanda kamp kurulacak. Sevgili öğrencile-
rimizin ve bizim güvenliğimiz için yanımızda polisler 
de olacak. Katılımlarınızı bekleriz. Okul Müdürü Agâh.’’
Parantez içine alınmış cümle bütün öğrencilerin zo-
runlu olarak etkinliğe katılmaları gerektiğini belirtiyor-
du, seçme şansım yoktu, mecburen katılacaktım yani...
Gezi yolculuğu çok mide bulandırıcı geçti.  Orman on 
beş kilometre uzaktaydı. Katilin kurbanları buraya ka-
dar taşıması biraz saçmaydı, ama demek ki yapmış. Be-
nim bu geziye katılmaktaki tek amacım kız kardeşime 
ait bir kanıt bulabilmek. Arkadaşlarımdan bana yardım 
etmelerini istedim, herkes sırtını döndü. Ailem bile... 
Ya Ali’ye ne demeli? O da sırtını döndü bana, yardım 
etmek istermiş ama kardeşimi bulmaya çalışırken kati-
le yakalanmak istemiyormuş, bir de çok korkuyormuş, 
a tabii ya ben hiç korkmuyorum oysaki...
Otobüste derin bir nefes aldım ve çantamdan dürbünü-
mü çıkarttım, uzaklarda parlayan bir şey gözüme çarptı, 
o sırada araç durdu. Öğrenciler araçtan indi; en son da 
ben. Öğretmenler gerekli duyuruları yaptı. Benim planım 
herkes çadırları kurmaya uğraşırken katil ile alakalı bir 
ipucu bulmaktı, ama öğretmenler, belirtilen kamp alanı-
nın dışına çıkmayı yasakladı, sadece belli bir alanda ta-
vuğun kümeste dolandığı gibi gezecektik o kadar! Kanıt 
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aramak falan palavraydı, meraklı öğrencileri buraya çek-
mek için küçük bir yemdi o kadar. Ben de keşfimi gece 
yapacaktım... Herkes uyurken malzemelerimi alıp gizlice 
sıvışacaktım. Gece olmasını dört gözle bekledim, sonra 
da planladığım gibi kalktım ve belirtilen alanın dışına çık-
tım; geriye bir bakış attım, artık geri dönemezdim...
Adımlarım bilinmeze doğru gidiyordu, ağaçlar ola-
cakları merakla bekliyor gibi sallanıyorlardı. Dürbü-
nümü aldım ve az önceki parıltıyı görebilecek miyim 
diye etrafa baktım. Yavaşça yürüyordum, önüme ge-
len çalılıkları çekince küçük bir kulübe gün yüzüne 
çıktı. Kulübeye girmek konusunda 
biraz tereddütlüyüm, içeride neyin 
olduğuna dair en ufak bir fikrim 
yoktu, ama bu adımdan sonra geri 
dönersem beynim bana sürekli bu-
rayı hatırlatacaktı, ayrıca ya Esin 
oradaysa? Derin bir soluk aldım, 
cesur ve sonrasını düşünmeyen 
adımlarla kulübeye ilerledim. Kapı-
ya kadar geldim, kapının zincirlerle 
kilitli olmasını beklerdim, ama hayır, 
kapı aralıktı. Yavaşça kapıyı ittim, 
gördüğüm şey midemi alt üst etti: 
Elektrikli testereler, bıçaklar, bolca 
kan, çocuk kıyafetleri... Bir de on-
larca kayıp ilanı. İşin ilginç tarafı 
bu ilanlar, kaybolacak olanlarındı... 
Anlamak zor değildi. Okulda kaybo-
lan öğrencilerin ilanlarının üstünde 
kanla kocaman bir çarpı atılmıştı. 
Esin in de öyle. Ali’nin ilanında kan-
la çizilmiş bir yuvarlak vardı, sıra 
Ali’de idi. Benim ilanım da vardı, 
ama en sondaydı...
Çevreye hızlıca baktım, yoğun kan 
kokusu midemi bulandırıyordu. Bir 
masa fark ettim, üstünde beyaz bir 
zarf vardı. Dışarıdan gelen tanıdık 
seslere burada yakalanmak istemiyordum. O yüzden 
zarfı çantama katıp karanlığa doğru koştum. Kamp ala-
nına geldiğimde öfkeli bir kalabalıkla karşılandım. Bana 
olan sinirlerini dağıtmak için onlara gördüğüm kulübe-
den bahsettim. Dikkatlerini çekmiştim, gördüğüm şeyleri 
abartarak anlatmak bir kez olsun işime yaramıştı. Şimdi 
bana soran gözlerle bakıyorlardı. Kulübenin yerini onlara 
söyledim ve başımdan bir süreliğine savuşturdum. Elim-
de olan tek şey açılmayı bekleyen zarf, içinden ne çıkaca-
ğından gerçekten çok korkuyordum. 
Zarfı alalı beş gün geçti. Bu sırada okul müdürümüz Agâh 
Bey, velilerin olumlu yorumları neticesinde beş gün sonra bir 
gezi daha yapmayı planlıyordu, ama bu sefer katılım zorunlu 
değildi. Büyük bir ihtimalle küçük gezimizin katili korkuttuğu-

nu falan sandılar; çünkü bu beş günlük süreçte bir kaçırılma 
olayı yaşanmamıştı. Bana göre bu fırtına öncesi sessizlikti...
Gezi zorunlu olmadığından okulda matematik etüdüne ka-
lacaktım. Aslında okulda olan kim varsa matematik etüdü 
zorunluydu. Çantamdaki beyaz zarfa bakıyor ve derse doğ-
ru düzgün odaklanamıyorum. Zarfı gizlice cebime sokuştur-
dum. Tuvalete gitmek için sınıf öğretmenimizden izin aldım. 
Zarfı açtığımda vereceğim tepkinin dikkat çekmesinden kor-
kuyorum. Boş bir etüt odası buldum, derin bir nefes aldım, 
titreyen ellerime aldırış etmeden zarfı açtım. İçinde katlan-
mış bir kâğıt vardı, kâğıdı açtım bu büyük bir haritaydı. Or-

manda olan katil, haritayı ne yapacaktı 
ki? Bir sandalyeye oturup haritaya daha 
dikkatli baktım, sanki bu yollardan daha 
önce geçmişim gibi hissettim...
Bir süre sonra kafama dank etti: Bu 
okulun haritasıydı!
Okulun batı cephesindeki bodrum 
katı, kanla yuvarlak işaretine alın-
mıştı; hiç düşünmeden koştum, 
teneffüse daha bir saat vardı. Ko-
şarken hiç korkmadım, başlangıç 
çizgisine varırcasına koştum, Esin 
için koştum, uykusuz geceler ve 
gözyaşlarım için koştum. Gelmiş-
tim, batı cephesinin bodrum kapı-
sının tam önündeydim. Kapı kapa-
lıydı, o heyecanla ayağımla kırarak 
açtım, aşağı doğru uzanan karanlık 
merdivenleri sessizce indim. Kapı-
nın önünde beyaz bir kâğıt vardı, 
yavaşça yerden aldım, şöyle yazı-
yordu: AŞAĞI BAK! 
Donakaldım, korku ve soğuk bir 
anda bedenimi etkisi altına aldı, bu 
basit yönergeyi gerçekleştirmek 
konusunda tedirgindim. Dişlerimi 
sıktım ve aşağı baktım. Gözlerim yu-
valarından fırlayacaktı... Paslı mazgal 

boşluklarının ardında burnumu yakan tütün kokusuyla 
gülümseyen bir surat vardı, gözleri tozlu karanlığını 
delip geçecek kadar parlaktı, ele geçirmesi en zor olan 
hazinesi ayağına gelmiş gibi bakıyordu... Bu, okul müdü-
rümüz Agâh Bey’di...
Çok zekice bir plan kurmuş ve bütün dikkatleri orma-
na çekmişti. Bizi burada savunmasız bırakırken kedi-
nin fareyle oynadığı gibi oynuyordu, planı aklına ge-
lirken nasıl da gülüyordu gözleri… Başından beri hep 
yanımızdaydı. Bizi hep duyuyor ve görüyordu. 
Esin onun için kolay bir lokma olmuştu. Sıra bendey-
di, bu unutulmuşluğa yüz tutmuş bodrum katında son 
nefesimi verecektim. Gözlerimi kapattım, gözyaşlarım 
mazgal kapağının üstüne aktı…   

İllüstrasyon: Sude Yılmaz
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Günlerin günleri kovaladığı bir günde. Bilinmeyenin ötesinde bir yerde. Ateşin zor 
bulunduğu bir vakitte. Küçük bir evde yalnız bir kadın yaşardı. 

Kızıl Kadın
Gizem
BAŞBUĞA

G
ünlerden bir gün öyle fırtınalı günler geldi 
ki ocağındaki ateşi bile titredi. Fırtına gün 
be gün artmaktaydı. Gün geldi ocağı söndü. 
O günden sonra güneş bile evine uğramaz 

oldu. Nefesi geceyi ısıtmadı. Tek çare dağın tepesinde 
yaşayan, ateşi hiç sönmeyen Kızıl Kadının evine git-
mekti. Ama bugüne kadar Kızıl Kadın ile karşılaşan ve 
ateşini alan olmamıştı. 

Kulaktan kulağa yayılan fısıltılar dedi ki; ateşini elinden 
alan fırtınanın sebebi, 
Kızıl Kadındır. Çün-
kü kızdığında, indirirdi 
gökyüzünden yeryü-
züne fırtınalı nefesini.

Bu Kızıl Kadın için der-
ler ki; saçlarının rengi-
ni geceden almış, teni-
nin rengini ölülerden, 
kat kat deriden oluşan 
giysisinin rengini ise 
ateşten. 

Kadın, ateşini elinden 
alan Kızıl Kadına öfke-
liydi. Karar verdi her 
ne olursa olsun ateşi-
ni geri almalıydı. Gün 
ağarmaya yakın düştü 
yola, başladı dağı tır-
manmaya, fırtına eşlik 
etti ona. Yol engebe-
liydi, ağaçlar yollarını 
dallarıyla kapatmakta, 
çalılıklar dikenlerini 
arttırmaktaydı. Kadın 
her bir adımında bas-
tığı toprağa, yürüdüğü 
yollara lanet okudu. 
Yağmur doluya dönüş-
tü. Göz yaşları yere 
kadar süzüldü, top-
rakla buluştu ama top-

rak içine almadı gözyaşlarını. Etrafında ölü atalarının 
ruhlarını taşıyan kuşlar uçuşmaya başladı. Her birini 
çığlıklarıyla savurdu. Artık hava kararmıştı. O gece ay 
bile yüzünü göstermedi, yolunu aydınlatmadı ama bir 
şekilde dağın tepesine yaklaştı. Ellerini dağın aşağısı-
na doğru indirmiş Kızıl Kadını gördü, korkuya kapıldı. 
Onun korkusu ve hiddeti Kızıl Kadını daha da güçlen-
diriyordu. 

Birden etrafı bir sis sardı, her şey kayboldu, bir rüzgar 
çıktı ve kadını tepeden aşağı 
doğru düşen taşlarla birlik-
te yuvarladı. Oradan oraya 
savruldu kadın. Saatlerce 
çıktığı yerden belki de daki-
kalar içinde indi, yara bere 
içinde kalarak bayıldı.

İşte tam o anda zihni ona bir 
rüya gösterdi.

Rüyasında, yer yüzünün tam 
ortasında, bir kuyu belirdi. 
İçinden bir kadın yükseldi 
göğe doğru. Bu kadın karan-
lığın sesiydi. Canhıraş bir 
şekilde sesini gönderdi gök-
yüzüne. Bu çığlıkla birlikte 
bir labirent oluştu çevresin-
de. Girişi olup belki de çıkışı 
olmayan bir labirent. 

Labirentin duvarları etten ve 
kemiktendi. Duvara gömül-
müş açlıktan ağlayan bebek-
ler. Bebeklerin yüzleri, elleri 
ve ayakları dışarıdaydı sade-
ce. Annelerinin memesini arar 
gibi dudakları önde. Yaşayan 
bir canlıydı bu labirent.

Kadın birden etrafında baş-
ka başka insanlarında be-
lirdiğini gördü. Sıradışı bir 

n

İllüstrasyon: Nehir Biçer
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şeyler oluyordu, istem dışı onlarla hareket ederek la-
birentin girişine geldi. Girdiler içeri. Kendi dışında tüm 
insanlar duvara çekildi. Aç bebekler yakaladı onları, 
tuttular elleri ve ayaklarıyla, uzattılar dudaklarını, süt 
emer gibi emdiler ruhlarını. Karınları doyunca çekti-
ler bir bir duvarın içine onları. Kadın sadece şefkatle 
gülümseyerek yürüdü. Bebekler ellerini uzattılar, tu-
tamadılar onu. Ağladılar, ağlamaları göl yaptı yolları. 
Yürürken bir ninni mırıldanmaya başladı kadın, yaşa-
dığı kayıpları hatırlayarak. Labirentin içi şefkatli sesin-
den çıkan ninni ile doldu. Tüm bebeklerin açlığı gitti, 
sessizleşti labirentin içi. Bir bir duvarın içine gömüldü 
bebekler, gözden kayboldular. 

Her bebeğin kayboluşunda bir sarmaşık çıktı duvarlar-
da. Çiçekler açtı aralarında. Kadın artık kuyuya var-
mıştı. Kuyudaki karanlığın sesi olan kadın sanki onun 
yansıması gibiydi. Elini uzattı, elini tuttu, ikisi birden 
kuyuya çekilip yok oldular. 

Kadın başka bir rüyaya açtı gözlerini.

Ormanın kalbinde olduğunu hissedebiliyor, sesini işe-
tebiliyordu. Yürümeye başladı. Papatyalı bir yol karşı-
ladı kadını. Burası yaşam, dedi. Girdi yaşamın kapısın-
dan içeri, ilerledi. Işte orada bir kapı daha, iki ağacın 
arasında, solmuş altından bir yol. Geçemezsin, dedi 
ağaç olan bekçi. Ölüm var burada. Ölüm varsa yaşam 
da vardır, dedi kadın rüyasında. 
Yeniden doğmak için geçti ölümün kapısından.

Kadın gözlerini açtığında güneş tepesindeydi. Farklı 
yerden bakıyordu etrafına. Biliyordu artık nasıl ilerle-
yeceğini. Yaralıydı belki ama ihtiyacı olanı almak için 
emin adımlarla ilerlemeliydi. Bu sefer ki adımları daha 
yumuşak ve şefkatliydi; korkusuzdu ve gülümsüyordu. 
Her bir adımında teşekkür etti bastığı toprağa, saçları-
nı dalgalandıran, eteğini havalandıran rüzgara. Ağaç-
lar dallarını kaldırıp yolunu açtı kadının. Etrafında ölü 
atalarının ruhlarıyla uçuşan kuşlara selam verdi. Kendi 
ata ruhlarına teşekkür etti. Kadın, rüyasında söylediği 
ninni ile yoluna devam etti. Hava kararmıştı, ay kendini 
göstermeye başlamış yolunu aydınlatıyordu. Yolu enge-
besizdi, bedeni yağan yağmurla sarmanlanmıştı, şifayı 
hissediyordu. Artık en tepedeydi; karşısında Kızıl Kadın 
duruyordu. Ellerini birleştirmiş bir avuç ateşi tutuyor-
du. Farklı göründü Kızıl Kadın gözüne. Teni ay sütü gibi 
beyaz, yıldızlar kadar parlaktı. Değişmeyen şey ise ge-
ceden aldığı saçları ve ateş kırmızısı giysisiydi.

Evine döndüğünde kadın için; ne Kızıl Kadın ne de 
kendisi, eskisi gibiydi. Ocağını yaktı ve gülümsedi ay-
dınlanan geceye.

Resimler: Hayati Misman’ın Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, 
11 Ocak-3 Şubat 2019 tarihinde açılan sergisinden derlenmiştir
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Nedir Bu Bienal, 
Ne İşe Yarar?

M. Ali
AKSAKAL

n

Sevgili dostlar, öncelikle herkese selam eder, ya-
yın hayatına yeni başlayan dergimizin tüm 

Antalya’ya hayırlı olmasını dilerim. Bu yazıda, son 
5 yıldır Antalya’da yaşayan, önceki 20 yıl boyun-
ca da kentte sıklıkla bulunmuş olan, başka şehir-
lerdeki sanat etkinliklerini de az çok takip eden 
biri olarak, Antalyamızın çağdaş sanat ortamına 

biraz değinmek istedim. Turizm alanında bir mar-
ka şehir olan, dünyanın en güzel kenti Antalya’nın 

kültür ve sanat alanında da markalaşması için 
neler yapılabilir ve bu sürecin Antalya’ya nasıl bir 

faydası olabilir? Bugün bunu biraz irdeleyelim. 

1
960’ların sonu ve 70’lerin başında dünyayı etkisi 
altına alan “küresel kapitalizm” ile birlikte ülkeler 
birbirleriyle; markalaştırmaya çalıştıkları büyük 
kentler aracılığıyla rekabet etmeye başladılar. Be-

lirli şehirler, sahip oldukları tarihi ve doğal zenginlik-
lerin yanında, uluslararası etkinliklerde de rol almaya 
çalışarak bu rekabetin içinde oldular. Bu etkinliklerin 
büyük bir kısmı da kültür-sanat organizasyonları; çün-
kü bir kentin sahip olduğu müzeler, galeriler, bienaller, 
fuarlar ve festivaller, sadece bu konularla ilgilenen in-
sanların değil, aynı zamanda küresel sermayenin, para 
patronlarının ve vasıflı işgücünün de dikkatini çeker. 
Mesele, kentlerin küresel sermaye ve buralara gelecek 
insanlar için daha çekici hale getirilmesidir.

Bu bakış açısı, günümüzde “yeni kent yönetim anla-
yışının da” oluşmasını sağlamıştır. Kentlerin yarıştığı 
bu ortamda kültür ve sanat içerikli politikalar büyük 
önem kazanmıştır. Bu nedenle kentleri, uluslararası 
sanat etkinliklerinin yapıldığı büyük merkezler haline 
dönüştürmek için, yerel yönetimlere çok iş düşmekte-

dir. 90’lardan sonra, festival ve bienallerin sayısındaki 
önemli artışın sebebi budur. 

Son yıllarda şehirlerin isimleriyle birlikte bienal, festi-
val gibi kelimeleri duymaya başladık. İstanbul Bienali, 
Venedik Bienali, Sao Paulo Bienali, Çanakkale Bienali, 
Mardin Bienali vb. “Yahu nedir bu bienal, ne işe yarı-
yor, neler oluyor?” diye soracak olursak; en basit ta-
nımıyla “bienal”, iki yılda bir düzenlenen uluslararası 
etkinliklere verilen isimdir ve günümüzde çoğunluk-
la kültürel veya sanatsal faaliyetler için kullanılır. En 
önemlisi de kentlerin dünyaya “ben buradayım” mesa-
jını ilettikleri ortamlardır. 

Şüphesiz ki Antalya kent yaşamı, birçok kültürel ve 
sanatsal etkinliği de içinde barındırıyor. Turizm sek-
törünün gelen misafirlerini eğlendirmek için yaptığı 
organizasyonları ve hobi amaçlı etkinlikleri bunlara 
örnek verebiliriz; ama bunlar, çoğunlukla eğlence için 
olup genellikle sınırlı bir çevrede yapılırlar. Antalya’nın 
asıl ihtiyacı olan; kamusal alana yansıyan, yani şehrin 
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kıyılarını, eski yapılarını, parklarını sokaklarını; kısacası 
her türlü mekânını kullanarak yapılan sanat organizas-
yonlarıdır. Bu sayede turizm çeşitliliği de artacak; tarih, 
doğa, kültür-sanat turizmi şeklinde devam edecektir. Bu 
noktada Antalya’yı bu konularda kıyaslayabileceğimiz 
en büyük örnek, İstanbul’dur. 1970’li yıllara gittiğimiz 
zaman, İstanbul’daki kültür sanat etkinliklerine benzer 
çalışmaların Antalya’da da yapıldığını görüyoruz (O yıl-
larda Antalya Festivali çerçevesinde, şehrin belirli nok-
talarında yapılan heykeller ve duvar resimleri. O dönem 
için bu; Türkiye’nin, İstanbul hariç diğer şehirlerinde 
pek rastlayabileceğimiz bir durum değildi. Günümüzde, 
bu eserlerin sadece birkaçı duruyor).

Bu bağlamda, uzunca bir süredir Antalya’nın potansiye-
lini yansıtacak güçte görsel sanat etkinliklerine rastla-
yamıyoruz. Son zamanlarda bazı küçük gruplar, imkânı 
olan sanatseverler; Akdeniz Üniversitesi’nden kimi aka-
demisyenler, bu yöndeki çalışmalarıyla sadece Antal-
ya’nın değil Türkiye’nin de dikkatini çekiyor. Kısacası, 
Antalya’da aslında 70’li yıllardan bu yana uluslararası 
çapta sanat etkinliklerini yürütücek bir potansiyel var. 

İstanbul örneğine dönecek olursak; daha önce bah-
settiğimiz İstanbul Bienali, İKSV (İstanbul Kültür 
Sanat Vakfı) organizasyonlarından biri (Diğerlerini 
de duymuşsunuzdur: İstanbul Caz Festivali, İstan-
bul Film Festivali, İstanbul Tiyato Festivali vb.). İs-
tanbul Bienali, 80’li yıllardan günümüze dek yapıl-
makta olan, büyük holdinglerin sponsor olmak için 
uğraştıkları büyük bir çağdaş sanat organizasyonu. 
Ayrıca Bienal, İstanbul’un markalaşmasında önemli 
bir rol üstlenip kültür sanat piyasasının önemli ak-
törlerini şehre çekmekte. Bienal’in kattığı sanatsal 
dinamikler sayesinde İstanbul’da sergi etkinlikle-
rinin yanında, çeşitli sokak tiyatroları, dans gös-
terileri, graffiti çalışmaları, konserler ve alternatif 
sanat etkinliklerinin de sayısı artmakta. Sadece İs-
tanbul değil, Çanakale ve Mardin’de de yapılan bia-
nellerle, şehirler bu sürece girmiş durumda… Peki, 
durum böyleyken neden Antalya Bienali olmasın? 
Bunun için ihtiyacımız olan her şey bu şehirde var. 
İşin özü treni kaçırmamak, Antalya’yı sadece tu-
rizm başkenti yapmanın dışında, sözünü ettiğimiz 
örneklerde olduğu gibi kültür ve sanat organizas-
yonları açısından da dünya pazarına yerleştirmek. 
Bu yolda buluşmak üzere, sanatla kalın…

Alejandro Almanza Pereda (2017) 
“Boşluk Korkusu”
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