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Uzay Gibi 
Gizemli ve Büyülü

Ahmet Kanneci, Ataol Behramoğlu, 
Bedri Baykam, Cevat Çapan,
Sunay Akın, Şükrü Erbaş, Şefika Kutluer

Özel Söyleşiler

antsanat

Levent Üzümcü:
“Geceleri rahat 
uyuyorum”

Dosya:
Yaşasın Edebiyat!

Duran Yılmaz ve 
Yörükler üzerine

Orhan Taylan, 
Prometheus’u
anlattı



Mercan Dede / İsimsiz, Tuval Üzerine Akrilik, Pastel, Kuru Boya, Kolaj, Unnamed, Mixmedia, 203x164 cm, 2019



Kıymetli komşularım, 
değerli sanatseverler;

Hayatımızda edebiyat, müzik, 
resim, tiyatro, sinema ve diğer 
sanat dalları olmadığı zaman, şe-
hirlerimiz büyük köylere dönü-
şüyor. Turizmin başkenti, dün-
yanın gözbebeği Antalya’mızda 
sürdürülebilir dinamik bir sanat 
yaşamına çok ihtiyacımız var. 
Bu ihtiyacı karşılamak üzere yıl 
boyunca faaliyetlerimiz devam 
ediyor. AntSanat’ı sanatsal ça-
balarımızın duyurulması, sanat 
insanlarının ürünlerinin sizlerle 
buluşturulması ve günlük haya-
tımıza sanatçı gözüyle bakma-
mızda yarar sağlaması amacıyla 
çıkarıyoruz. 

Dergimizin ikinci sayısında, 
geride bıraktığımız üç aylık 
dönemde gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalardan örnekler bula-
caksınız. Dosya konumuz, kenti 
edebiyatla buluşturup yazınımı-
zın önemli isimlerini ağırladığı-
mız Edebiyat Günleri’ni merke-
zine alıyor. Etkinliğimizde Onur 
Ödülü’ne değer görülen Cevat 
Çapan hocamızın ilk kez der-
gimizde yayınlanacak son şiiri 
dışında, panel notları ve söy-
leşilerin de ilginizi çekeceğini 
umuyoruz.  Antalya’mızın ede-
biyat ustaları Metin Demirtaş, 
Duran Yılmaz, M. Fahri Oğuz’u 
Ataol Behramoğlu, Sunay Akın, 
Latife Tekin gibi isimlerle bu-
luşturmaya gayret ediyoruz. İlk 
ürünlerine yer verdiğimiz genç 
edebiyatçılar, şair ve yazarlar 
aracılığıyla, sizleri yerelden ev-
rensele uzanan bir sanat yolcu-
luğuna davet ediyoruz. “Usta-
ların İzinde” gibi programlarla 
geleneksel olanı yeniden hatır-
lıyor, Gitar Festivali’nde evren-
sel müziği paylaşıyoruz. Komşu 
Buluşmaları, kent insanımızın 
birbirini çok daha iyi tanımasını 
sağlarken, İklim Değişikliği Ça-
lıştayı, geleceğimizin şekillendi-
rilmesine katkıda bulunuyor.

İlk sayımızda da vurguladığımız 
gibi, sanatın insanımızca payla-
şıldığı ölçüde anlam kazandığı-
na inanıyoruz. AntSanat, estetik 
beğeniyi belli kalıplara sığdır-
maya çalışan, küçük grupların 
dar alanda paslaşmalar yaptığı, 
hep aynı kitleyi hedef alan bir 
yayın anlayışından uzak duru-
yor. Sanatsal üretimlerin geniş 
kesimlere ulaşamamasının so-
rumluluğunu halkımıza yükle-
meden, “entelektüel kibirden” 
uzak bir dergi hazırlamaya çalı-
şıyoruz. Diliyle, ele aldığı konu-
larla, dünyanın bütün birikimini 
sırtında taşıyan sanatı ve edebi-
yatı komşularımızla paylaşmak, 
insanımıza ulaşmak istiyoruz. 
Umarız; şiirle, öyküyle, resim 
ve karikatürle, kent kültürünü 
tanımaya ve geliştirmeye çalı-
şan denemeleriyle, hepimizin 
kendisinden bir şeyler bulabile-
ceği bir dergi yapma arzumuz, 
komşularımızda ve kültür dün-
yamızda karşılık bulur. 

Sanattan mahrum bırakılmış bir 
insanın yaşamının eksik olaca-
ğını yeniden hatırlatarak, Ant-
Sanat’a emeği geçen, yaptığımız 
işle gurur duymamızı sağlayan 
herkese çok teşekkür ederim.
Sevgilerimle...

Ümit Uysal
Muratpaşa Belediye Başkanı

Genel Yayın Yönetmeni
Tuncer Çetinkaya

Yayın Danışmanı
Ferruh Tunç
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2. “İsimsiz” / Mercan Dede

3.  Sunuş / Ümit Uysal

10. Leonardo Da Vinci’ye Saygı / Bedri Baykam

12. “+0,5 Akdeniz’in Geleceği” / Hülya Özyol

16. “Dikiş İzi” / Mehmet Ali Aksakal

17.  Den Art / Gülden Bostancı

18.  Nobu / Ebru Beyza Yel

20.  Himmet Öcal’ın Pandemi Renkleri / Oya Duran

21.  Nursun Hafızoğlu

22.  Prometheus / Orhan Taylan

23.  Dünya Değişirken / Özen Burcu Yüceşen

24.  Seramik / Çiğdem Özer

25. AKS ve Münevver Eminoğlu / Deniz K. Şekerci

28. Antalya’da Kültür ve Sanat / Ebru N. Sülün

32. İlk İmza Günleri / Hüseyin Cahit Kerse

34.  Baki Süha Ediboğlu / Fatma Duyan

35.  Yeni Kitaplar / Evren Koç

22

Yavuz Özhan Önür, “Prometheus”, Röprodüksiyon
“Öğrenen Da Vinci”, Önay Akbaş

Selçuk Demirel, “İsimsiz”

Cevat Çapan İllüstrasyon: Irmak Gündüz

54
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80. Mutfak / Ahsen İşbilen 
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Halit Önür
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T
ürkçe’nin büyük şairi Nazım 
Hikmet’i doğumunun 120’nci 
yılında, Antalya’da Muratpa-
şa Belediyesi’nce düzenlenen 

etkinliklerle anıldı. İlk etkinlik, 14 Ocak 
gecesi Türkan Şoray Kültür Merke-
zi’nde gerçekleşti. ODTÜ Antalya Me-
zunlar Derneği’yle düzenlenen gecede 
Livaneli orkestrası ve solistleri Nazım 
Hikmet şiirlerinden bestelenmiş şar-
kıları seslendirdi. Gecenin sonunda 
Belediye Başkanı Ümit Uysal, orkest-
raya günün anısına çiçek vermek için 
sahneye çıktı. Sahnede, Nazım Hik-
met’in “Çok yorgunum, beni bekleme 
kaptan” diye başlayan Mavi Liman 
şiirinin hikayesini anlattı, orkestra da 
Mavi Liman’ı bir kez daha seslendirdi.  

Modern Zamanlar Sanat Der-
neği’nin (Antalya Modern), 

Eğitim İş Sendikası ve 

Muratpaşa Belediyesi işbirliğiyle dü-
zenlediği ikinci Nazım etkinliği 15 
Ocak gecesi Belediye’nin Kültür Salo-
nu’nda gerçekleşti. Belgesel gösterimi 
ve Usta’nın “Tanya” oyunundan uyar-
lanan oratoryonun ardından Grup 
Haziran şarkılarına eşlik eden davetli-
ler, sanatçı Gülsen Tuncer tarafından 
seslendirilen “Kara Yılan” adlı şiiri de 
dinleme olanağı buldular. 

Muratpaşa’da son Nazım Hikmet an-
ması ise 16 Ocak günü Halk TV’den 
canlı yayınlanan Serhan Asker ile 
Görkemli Hatıralar programında can-
lı gerçekleşti. Başkan Uysal’la birlikte 
sinema sanatçısı Gülsen Tuncer, Grup 
Abdal ve piyanist-soprano Nurni-
lay Pınar’ın konuk olduğu programda 
Başkan Uysal, Mavi Liman’ı bu kez gi-
tarıyla kendisi seslendirdi. 

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 
29’uncu yıl dönümünde  Muratpaşa Belediyesi’nin 
düzenlediği gecede anıldı. Şarkıların, şiirlerin Uğur 
Mumcu için seslendirdiği gecede Belediye Başkanı 
Ümit Uysal, Ataol Behramoğlu’nun “Yaşadıklarım-
dan Öğrendiğim Bir Şey Var” isimli şiirini seslendir-
diği gecede, “Bu ülke asla ve asla aydınlarının, insan-
larının sahip çıkmadığı bir ülke olmayacak” dedi.
24 Ocak 1993’te Ankara’da evinin önünde otomo-
biline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 
hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, 
Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nce düzenlenen 
gecede anıldı. Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray 
Kültür Merkezi’nde düzenlen etkinlikte şair Ataol 
Behramoğlu ve müzisyen Haluk Çetin, şarkıları ve 
şiirleri Uğur Mumcu için seslendirdi. 

Uğur Mumcu Unutulmadı

Muratpaşa’dan Nazım geçti
Muratpaşa Belediye Başka-
nı Ümit Uysal, Türk şiirinin 

büyük ismi Nazım Hikmet 
Ran’ı, doğumunun 120’nci 

yılında Cem Karaca’nın se-
sinden dinleyip sevilen Mavi 
Liman’la andı. Başkan Uysal 
hem şiirin hikayesini anlattı 
hem de gitarıyla seslendirdi.  
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Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 
birliğin ve beraberliğin buluşması ‘Yöre-
sel Lezzet Günleri -  Komşu Buluşma-
ları’nda binlerce Karadenizli bir araya 
geldi.  Antalya Karadenizliler Derneği 
(ANTKAR-DER) iş birliğiyle Muratpaşa 
Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen 
Karadeniz Günü’nde bir ton hamsi ik-
ram edildi, horonlar Selçuk Balcı’nın 
söylediği türküler eşliğinde çekildi. 
Karadenizli komşularıyla horon tepen 
Başkan Uysal, binlere seslendiği ko-
nuşmasına, “Can eksen can fışkıracak 
muhteşem bir ülkenin evlatlarıyız” diye 
başladı. Başkan Uysal, şunları söyledi:
“Ülkemizin bir tarafında horon tepilir, 
bir tarafında zeybek oynanır, bir tara-
fında halay çekilir. Dört bir tarafında, 
bütün hücrelerinde ortak ağlanır, gülü-
nür. Tasada ve kıvançta beraber olma-
nın onuru yaşanır. Yurdumuzun dört 
bir tarafından, kasabasından, köyün-
den gelip bu şehri oluşturan muhteşem 
komşularım, her birinizle ayrı ayrı gurur 
duyuyorum, hepinize, ‘İyi ki varsınız’ 
diyorum. Burada bir lokma ekmeğimizi, 
türkümüzü, horonumuzu paylaşıyoruz. 
Bu güneşli güzel kış gününde varlığı 
yokluğu beraber idrak ediyoruz. Birliği-
miz, beraberliğimiz hiç bozulmasın.”

Karadeniz Fırtınası

antsanat

Muratpaşa Belediyesi Sinema Günleri, Türkan Şoray Kültür Merke-
zi’nde, Türk sinemasının “Sultan”ı Türkan Şoray’ın rol aldığı son film 
olma özelliği de taşıyan ‘Suna’ filminin gösterimiyle 16 Ocak Pazar 
günü başladı. Muratpaşa Belediyesi’nin sinema söyleşileri ve film 
gösterimleri, Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Yarışma’nın çe-
şitli gerekçelerle kaldırılmasının ardından, Modern Zamanlar Sinema 
Dergisi işbirliğinde 23 Aralık 2017 tarihinde başlamıştı. 
Sinema Günleri etkinliğinin önemini, “pandemi ya da dağıtım sorun-
ları nedeniyle gösterim şansı bulamayan filmleri komşularımızla pay-
laşmak” şeklinde açıklayan Başkan Ümit Uysal, ulusal ve uluslararası 
platformda öne çıkmış; ancak geniş kesimleri kolaylıkla ulaşamayacağı 
önemli filmleri seyirciyle buluşturmak istediklerini vurguladı.
Muratpaşa Sinema Günleri’nin ikinci buluşmasında, 13 Şubat 2022 
günü Yönetmen Aydın Sayman’ı ve ödüllü filmi “Janjan”ı ağırlayan 
Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gösterilecek diğer filmler arasında 
Ferit Karahan’ın son Altın Portkal’da En İyi Film Ödülü’ne değer bu-
lunan “Okul Tıraşı”nın yanı sıra, “Gölgeler İçinde” (Erdem Tepegöz), 
“Sezen Sokakta” (Bedran Güzel) gibi filmler de buunuyor.

Gülsen Tuncer (Oyuncu)
Muratpaşa’da rüya gibi iki gün geçirdik. Coşkulu bir izleyici toplu-
luğuna seslenen Nazım Hikmet Anması’na bir şiirle katkı vermekten 
dolayı çok mutluyum. Kültür ve sanatı yaşam biçimi haline dönüştü-
ren bir başkanınız var, ne mutlu size! Buna Halk TV yayınında bizzat 
tanık oldum. Derginizi inceleme olanağı bulmuştum; ayrıca Edebiyat 
Günleri’ni de basından takip etmiştim. İki günün ardından Antalya’ya 
yerleşme konusuna ciddiyetle eğileceğimi söyleyebilirim.
“Suna”da, Ayça’nın da belirttiği gibi kişisel yıkımlar var. Canlandırdı-
ğım karakter, muhtıra sonrası yurt dışına çıkmak zorunda bırakılan 
bir kadın. Kendisinin “ne oralı ne de buralı” olduğunu vurguluyor. 
İdealleri kesintiye uğramış, özgür bir gelecek için kendisini ortaya 
koyan sayısız insandan biri. Umarım demokrasinin kıymetini bilir ve 
hak ettiğimiz aydınlık bir ülkenin hayalini özgürce kurabiliriz.

Muratpaşa’da Sinema Var!
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İ
lk oturum “Akdeniz ve Deniz Kirliliği” başlığında ger-
çekleşti. Başkanlığını Çukurova Üniversitesi Su Ürün-
leri Fakültesi’nden Doç. Dr. Sedat Gündoğdu’nun 
yaptığı oturumda İtalya Palermo Üniversitesi Yer ve 

Deniz Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Dr. Maria Giovanni 
Parisi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Programı 
Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari ile Sevinç ve 
Erdal İnönü Vakfı Marmara İzleme Projesi Proje Lideri 
Levent Artüz konuşmacı olarak yer aldı. Çalıştayın ikinci 
oturumu ise ‘Su Politikaları ve iklim Krizi’ başlığıyla ger-
çekleştirildi. Oturumun başkanlığını Akdeniz Üniversitesi 
Çevre Mühendisliği Kurucu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bü-
lent Topkaya yaptı. Oturumda, İklim Değişikliği Politika 
ve Araştırma Derneği’nden Dr. Baran Bozoğlu, Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yük-
sek Mühendisi Lokman Atasoy ve Çevre ve Ekoloji Ha-
reketleri avukatı Tuncay Koç konuşmacı olarak yer aldı. 
Çalıştay, ‘Gündem Özel’ programıyla sona erdi. Mode-
ratörlüğünü TV programcısı Duygu Demirdağ’ın yaptığı 
programda gazeteci Deniz Zeyrek, iletişim bilimci ve ya-
zar Ali Haydar Fırat, oyuncu Levent Üzümcü ve Belediye 
Başkanı Ümit Uysal konuşmacı olarak yer aldı.
Oturumların ardından +0,5 Akdeniz’in Geleceği İklim 
Değişikliği Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı. Bildir-
geyi, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve çalıştay bilimsel 
oturumlar danışmanı Prof. Dr. Gökhan Civelekoğlu oku-
du. 12 maddeden oluşan bildirgede iklim değişikliğinin 
olumsuz etkilerinin azaltılması için yapılacak ilk işin kar-
bon salınımını düşürmek olduğunun altı çizildi.
Buna göre, çevre sorunlarının artık yenilikçi projelerle 

çözülmesinin şart olduğu belirtildi. Çevreye uyumlu üre-
tim yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına, çevre teknoloji-
lerinin kullanılmasına ve bu konularda yatırım yapılması 
zorunluluğuna dikkat çekildi. Sağlıklı bir çevrenin temel 
yaşam hakkı olduğunun asla unutulmaması gerektiğinin 
altı çizilen bildirgede, “İklim değişikliğine uyum sürecinin 
tek taraflı yürütülmesi mümkün değildir. Bu nedenle, sü-
reçte kimse geride bırakılmamalıdır. Söz hakkı almaktan 
ve vermekten çekinilmemelidir” ifadesine yer verildi.  
Şehir su şebeke sisteminde su kayıp ve kaçak oranları 
azaltılması, kaçak sondaj uygulamalarının bitirilmesi ge-
rektiğinin altı çizilen bildirgede Akdeniz’deki mikroplas-
tik kirliliğini azaltılması için yerel yönetimlerin uluslara-
rası sözleşmelere taraf olması gerekliliği de dile getirildi. 
Deniz ve plajlarının korunması için kirletici baskıların 
bertaraf edilmesine vurgu yapılan bildirgede “Evsel ve 
endüstriyel atık suların sadece ön arıtmadan geçirilerek 
denize deşarjından derhal vazgeçilmelidir” denildi.
Zirai üretimde bilinçsiz ilaç ve gübre kullanımına son ve-
rilmesi, vahşi sulamanın terk edilmesini öneren sonuç 
bildirgesinde az su tüketen bitki türlerinin kent peyza-
jında kullanılması gerektiği ifade edildi. Sulak arazilerin 
kentleşmeye açılmaması gerektiğinin net bir şekilde be-
lirtildiği sonuç bildirgesi, şu çağrıyla noktalandı:
“Unutulmamalı ki susuz bir hayat mümkün değildir. Prob-
lemin kaynağı ve çözümü bizleriz. Muratpaşa Belediyesi 
olarak, +0,5 Akdeniz’in Geleceği için gerçekleştirdiğimiz 
‘İklim Değişikliği Çalıştayı’ sonuç bildirgesi doğrultusun-
da tüm kurum, kuruluş ve sektörleri, zaman kaybetme-
den iklim değişikliği eylem planı oluşturmaya ve uygula-
maya davet ediyoruz.”

İklim Değişikliğine Karşı Harekete Geç!
Muratpaşa Belediyesi, 12-13 Kasım 2021’de “+0,5 Akdeniz’in Geleceği İklim Değişikliği Çalıştayı” 

düzenledi. Çalıştayda ilk gün, tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda 50 dalgıcın katılımıyla deniz dibi temizliği yapıldı. 
Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın açılış konuşmasıyla başlayan ikinci günde ise 

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde bilimsel oturumlar gerçekleştirildi. 
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Muratpaşa Gençlik Orkestrası, pandemi ne-
deniyle verilen uzun aranın ardından 2021 
Haziran ayında çalışmalarına Şef Emrah Ay-
dın yönetiminde ve yenilenen kadrosuyla 
çalışmalara başlamıştır. Yaşları 8 ila 23 ara-
sında değişen ve yaklaşık 50 kişiden oluşan 
orkestranın üyeleri keman, çello, akordiyon, 
yan flüt, saksafon, trompet, klarnet, bas gitar, 
elektro gitar, klasik gitar, bateri ve piyano’dan 
oluşan enstrümanlarını icra etmektedirler. 

Müziğe sıfırdan başlayan ve uzun zamandır 
devam etmekte olan üyeleri nota ve solfej 
eğitimi alarak çalışmalarını sürdürmektedir. 
Yeni üyeleri için eğitimlerine devam etmek-
tedir. Çalışmalara başladıktan 2 ay sonra ilk 
konserini veren gençlik orkestrası 5  ay içe-
risinde “30 Ağustos Zafer Bayramı Konse-
ri”, “Kaleiçi Festivalleri Konseri”, “29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı Konseri”, “10 Kasım 
Atatürk’ü Anma ve Saygı Konseri” ve “14 Şu-
bat Sevgililer Günü Konseri” adlı 4 konser 
vermişlerdir. 

Çalışmalarına Değirmenönü Kültür Merke-
zi’nde devam eden Muratpaşa Gençlik Or-
kestrası, aralarında 18 Mart Şehitleri Anma 
Konseri’nin de  bulunduğu yeni etkinlikler 
için hazırlıklarını sürdürmektedir.

Sıla Koç

Muratpaşa 
Gençlik Orkestrası

antsanat
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önesans döneminin dahi ismi Leonardo da Vin-
ci’nin ölümünün 500’üncü yılında, Türkiye’den 
bir grup ressam, heykeltıraş, yazar, şair, yö-
netmen ve gazeteci bir yolculuğa çıktı. Paris’te 

yaşayan ressam Onay Akbaş’ın düşlediği “Leonardo da 
Vinci’ye Saygı” projesini hayata geçirmek üzere gerçek-
leşen yolculuk, Leonardo da Vinci’nin ömrünün son üç 
yılını geçirdiği Fransa’nın Amboise kasabasında nokta-
landı. Amboise’de, Leonardo da Vinci’nin yaşadığı evde, 
bahçesinde, atölyesinde, anısına yapılan müzede onun 

izlerini süren grup, bu özel ortamlarda duyumsadıklarını 
yolculuk sonrası kendi alanlarında yorumladı. Türkiye’nin 
önde gelen kültür ve sanat insanlarının bu yolculuğun ar-
dından yaptığı eserler, Emre Sefer’in yapımcılığını, İbra-
him Karaoğlu’nun küratörlüğüyle “Leonardo da Vinci’ye 
Saygı” sergisinde bir araya getirildi. 
Sergi, İstanbul, İzmir, Bodrum, Ankara ve Mersin’in ar-
dından Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray 
Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Açılış, An-
talya’nın iş, sanat ve siyaset dünyasını buluşturdu. 

Leonardo Da Vinci’ye Saygı
Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde Leonardo da Vinci’nin ölümünün 500’üncü yılı 

anısına Türkiye’nin önde gelen kültür ve sanat insanlarının çalışmalarından oluşan “Leonardo da Vinci’ye Saygı” sergisi 
açıldı. İş, sanat ve siyaset dünyasının buluştuğu açılışta Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Bir tablo gibi yaşayan, yaşayan 

bir tablo gibi demlenen Antalya’mızda bu sergiyi sizlerle buluşturmaktan gurur duyuyoruz” dedi. 
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Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Ümran Uysal’ın ev sahip-
liğinde gerçekleşen açılışta sergide eserleri bulunan sanat-
çılardan Bedri Baykam, Tülin Onat, Mehmet Erbil, Barış 
Sarıbaş, Yalçın Gökçebağ, Mustafa Tolay, Sercan Meriç de 
yer aldı. 
Açılışta konuşan ressam Bedri Baykam, “Muratpaşa Be-
lediyesi, Sayın Belediye Başkanı Ümit Uysal’a çok teşek-
kürlerimizi sunuyoruz. Ev sahipliği için sağ olun var olun” 
dedi. Leonardo da Vinci’nin bugün dünyanın en büyük 
sanatçılarından biri olarak anılmasının boşuna olmadığı-
nı belirten Baykam, “Saymakla bitmez meziyetleri. 21’inci 
yüzyılda insanların birden fazla konuyla ilgilenmesi, birçok 
konuda donanımlı olmaları gerektiği bilinen bir gerçek. Le-
onardo da Vinci de yaşadığı dönemde gerçekten öyle bir 
insandı” diye konuştu.

Tablo Gibi Demlenen Antalya 
Başkan Uysal ise “Sergimiz Antalya’mıza, Muratpaşa’mıza 
yakıştı. Türkiye’mizde, hepimizin içinden şeyleri Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk söylemiş. Antalya için, ‘Burası dünya-
nın en güzel yeri’ demiş. Bir tablo gibi yaşayan, yaşayan 
bir tablo gibi demlenen Antalya’mızda bu sergiyi sizlere 
buluşturmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu. Ko-
nuşmaların ardından Başkan Uysal, sanatçılara plaketlerini 
takdim etti. 
Onay Akbaş, Bedri Baykam, Mercan Dede, Devrim Erbil, 
Burçin Erdi, Yalçın Gökçebağ, Ergin İnan, Fevzi Karakoç, 
Bahar Oganer, Tülin Onat, Cem Sağbil, Barış Sarıbaş’ın re-
sim ve heykellerinin yer aldığı sergi Mart’a kadar ücretsiz 
gezilebilecek. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde 1 ay bo-
yunca açık kalacak sergide, yönetmen Durmuş Akbulut’un 
Leonardo da Vinci Belgeseli de izlenebilecek. Tiyatro Sa-
natçısı Mehmet Erbil’in Mekan Tiyatrosu konseptiyle ço-
cuklar için yazıp sahneye koyduğu ‘’Da Vinci Bana Dedi ki’’ 
tiyatro oyunu da belli aralıklarla sahnelenecek.

antsanat

Bedri Baykam:
“Bu Serginin Ülkemizden 

Çıkması Çok Önemli”

Öncelikle serginin açıldığı mekan olan Türkan Şo-
ray Kültür Merkezi’nin Antalya için çok önemli ol-
duğunu vurgulayayım. Bu iki bölümlü sergi salonu 
çok büyük sergilere el vermese de, yine de önemli 
ve kaliteli sergilerin yapılabilmesini sağlıyor. Dü-
zeni de gayet iyi kurgulanmış. Böyle bir yerde Le-
onardo da Vinci’ye Saygı sergimizin Antalyalı sa-
natsever dostlarla buluşması çok güzel oldu. 

Da Vinci sergisinin önemini kısaca anlatmam ge-
rekirse; bilindiği gibi Leonardo’nun doğum günü, 
Dünya Sanat Günü olarak kutlanıyor. Böyle bir 
dünya markası, tarihin efsanevi bir isminin, Türki-
ye’den yola çıkan 24 sanatçı, şair ve yazar tarafın-
dan hatırlanması, bu büyük projenin yaşama geç-
mesi, kent kent gezmesi ve Da Vinci’nin evrensel 
boyutunun güzel bir yayınla hatırlanması; üstelik 
bu çıkışın ülkemizden gelmesi çok önemli.

İlk yaptığım resim, teyzemin kucağındayken betim-
lediğim bir kuş ve bayrakmış. O tarihten bu yana 
140’ın üzerinde kişisel sergiye imza atmış, ülkede ve 
dünyada sayısını hatırlayamadığım kadar fazla grup 
sergisine katılmış bir insanım. 2 yaşından bu yana 
resim çiziyorum, ilk kişisel sergimi henüz 6 yaşında 
açmıştım. 31 kitabım yayınlandı; ama henüz kaleme 
almadığım ya da çizmediğim eserlerin daha iyi ol-
masını dilemişimdir hep. Kendimi tekrarlamadığımı, 
daima özgün fikirlerin peşinden gittiğimi söyleye-
bilirim. Sırada bekleyen 16 kitap projem daha var. 
Ayrıca dünden bugüne benimle yapılan söyleşileri 
yayına hazırlamaya çalışıyorum.

Söyleşi: İlke Türkdoğan
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ünyanın pek çok yerinde dalış ve görüntüleme 
yapan sanatçılar, dünya üzerindeki yaşam şart-
larını oluşturan ve dengeleyen sualtını, gizemli 
ve büyülü bir ‘başka dünya’ olarak tarif ediyor. 

“Aslında bir su gezegeninde yaşıyoruz. Bu gezegenin %70’i 
suyla kaplı ve bu suyun yüzde 96.5’ini okyanuslar oluştu-
ruyor. Bizler kara canlıları olarak suyun üzerinde kalmış 
kara parçalarında kendimize yer bulmuşuz” diyen Ateş 
Evirgen,  her dalışta gezegenin asıl canlılarını ve şartlarını 
görüp öğrendiğini düşünüyor: “Denizlerdeki sadece bitki-
sel mikroorganizmalar atmosferdeki oksijenin yarısından 
fazlasını sağlıyor. Bu nedenle hiç dalış yapmamış kişiler 
bile dalış yapanlar kadar su dünyasına ilgi duymalıdır. 
Ancak bu şekilde çevre bilincimizi geliştirebiliriz. Ayrıca 
suyun altına ilk girildiğinde sanki bir başka dünyaya ayak 
basmanın duygusu yaşanır. Ama aslında gezegenimizin 
gerçek yüzünü orada görebiliriz.”

Ya Astronot Olun ya Dalgıç
Tolga Taymaz, Efe Akçakayalıoğlu ve Murat Kaptan su 
altında olmayı uzayda olmaya benzetiyor. “Suyun altına 
indiğiniz andan itibaren yukarıdaki her şey yukarıda ka-
lıyor, bambaşka bir aleme giriyorsunuz” diyen Tolga Tay-
maz “Uzayda olmak nasıl tamamen farklı bir şey ise, bu 
da öyle…” diyerek hislerini anlatıyor. Murat Kaptan, “Yer 
çekimsiz bir ortamın vereceği hissi yaşamak için ya astro-
not olacaksınız ya da dalgıç” diyerek neden dalgıç olduğu-
nu açıklıyor. Efe Akçakayalıoğlu da, “Suyun altında olmak, 
uzayda olmakla aynıdır benim için. Farklı yaşam formun-
da, farklı bir dünyanın canlılarını ziyaret etmek eşsiz bir 
deneyimdir” diye özetliyor.
Doğu Akdeniz deniz şartlarına sahip Antalya, ülkemizin en 
önemli dalış noktalarına da ev sahipliği yapıyor. SUFOD 
ekibinden Ateş Evirgen, Antalya’nın su altı dünyasında-
ki yerini, “Su sıcaklığının yüksekliği ve uzun süren sıcak 
mevsim nedeniyle dalış turizmi için çok önemli olan Antal-

ya’da suyun berraklığı da öze-
likle su altında fotoğraf ve film 
çekenler için en ideal şartları 
oluşturuyor” diye tanımladı. 
Denizin yanında tatlı suları da 
etkileyici bulan Tolga Taymaz 

da, “Antalya Bölgesi, tatlı sular açısından da çok zengin, 
birçok nehir, ırmak, tatlı su birikintisi de var. Çoğu zaman 
buralarda da tüpsüz dalış yaparak, birçok kimsenin fark 
edemediği bu güzel tatlı su dünyasını da yaşıyorum” dedi. 

Akdeniz’de Kızıldeniz Canlıları
1869’da açılan Süveyş Kanalı’yla birlikte Kızıldeniz’den Ak-
deniz’e tür geçişleri de başladı. Ancak son yıllarda Süveyş 
Kanalı’nın genişletilmesi, Nil Nehri’nin Akdeniz’e açıldığı 
bölgedeki doğal yapının değişmesi, küresel ısınma ve Ak-
deniz’in sıcaklığında görülen artış, Kızıldeniz kökenli türle-
rin Akdeniz’e girişini hızlandırdı.  Bu süreci “bir istila değil 
de bir göç olarak görmeliyiz” diyen Ateş Evirgen, “Antalya 
ve yakın kıyılarda adeta tropik dalışlar yapıyormuşuz gibi 
hisse kapılıyoruz. Akdeniz, bu canlıların yeni evleri artık. 
Akdeniz’in eski sakinlerine tehdit onlardan gelmiyor. Ak-
deniz canlılarını tehdit eden, onların doğal şartlarındaki 
değişiklik. Sıcaklık artışı birçok Akdeniz canlısının bu or-
tamdan yok olmasına neden olacak. Bizim üzerimize dü-
şen, bu değişimi olumsuz olarak tetiklemesine neden olan 
doğal çevreyi kendimizin verdiği ve vereceği zararlardan 
korumak” diye konuştu. 
 
Bunun doğal bir süreç olarak kabul edilmesi ve doğaya do-
kunulmamasını isteyenler olduğu gibi, yeni giren türlerin 
orantısız bir şekilde artmasının yerli türler üzerinde ciddi 
bir baskı oluşturduğu, ekonomik olarak zarar verdiği ve 
bu türleri tanımayan bölge halkı için ciddi sağlık sorun-
ları oluşturabileceği için sayısının azaltılması gerektiğini 
savunanlar da var. Bu türlerden özellikle balon balığı ve 
aslan balığının artışı çok hızlı oldu. Bayoma Projesi (Balon 
ve Aslan Balıklarının Yayılım Alanlarının ve Olası Müca-
dele Yöntemlerinin Araştırılması Projesi) gibi devlet des-
tekli çalışma grupları bu konularda yoğun şekilde çalışıyor. 
Aslan balığının artık lokanta menülerine girdiğini söyleyen 
Tolga Taymaz “Aslan balığını artık Kaş’ta birçok lokanta-
da bulabiliyor veya balıkçıdan alıp kendiniz pişirebiliyor-
sunuz, ancak Kaş dışında menülere girmekte hala sıkıntı 
yaşanıyor. Ben Muratpaşa’da kaldığım süre boyunca tüm 
balık lokantalarına sordum ancak bilgileri yoktu. Bu türün 
yiyecek olarak yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyo-
rum” dedi.

Uzay Gibi Gizemli ve Büyülü
n

Muratpaşa Belediyesi’nin ‘+0,5 Akdeniz’in Geleceği’ üst başlığında gerçekleştirdiği ‘İklim Değişikliği Çalıştayı’ 
kapsamında, su altı görüntüleme ustaları da Antalya’daydı. Su Altı Fotoğraf ve Filmcilik Derneği (SUFOD) Yönetim 

Kurulu Başkanı Ateş Evirgen, Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Taymaz, dernek üyeleri
Efe Akçakayalıoğlu ve Murat Kaptan’la sualtı dünyasını konuştuk.

Hülya 
Arslanbay 
ÖZYOL

SU
 A

LT
I



13

SU
 A

LT
I

Balon Balığı Eğitimi Verilmeli
Göçmen türlerin bölge insanlarına getirdiği sağlık sorun-
ları ve alınması gereken tedbirlerin altını çizen Taymaz, 
“Türkiye’deki tıp eğitiminde sualtına dair sorunlar çok 
fazla işlenmez, hatta yeni giren türlerle ilgili doğal olarak 
kimsenin çok fazla bilgisi yoktur. Ancak Antalya’dan yan-
lışlıkla gelen balon balığının Van’da yiyen bir kişinin ölü-
müne yol açtığı vaka dahil son birkaç yılda balon balığı tü-
ketilmesine dair ölümler görülmeye başlandı. Uzakdoğu’da 
binlerce yıldır bilinen bu canlıların orada heykelleri bile 
var, ama Akdeniz coğrafyası için çok yeni olan bu canlının 
hem halka, hem sağlık profesyonellerine iyice anlatılması, 
tüketilmesi durumunda neler yaşanabileceğinin ve sağlık-
çıların nasıl müdahale edeceklerinin bilinmesi gerekiyor. 
Yakın zamanda WWF Türkiye’nin bir projesinde balıkçılara 
bu konuda eğitim vereceğim, bu tür çalışmaların artması 
ve ders kitaplarına girmesi veya kitap olarak da yayımlan-
ması gerekiyor” önerisinde bulundu.
Aslan ve balon balıklarının artışının su altı fotoğrafçıla-
rını ilk başlarda sevindirdiğini söyleyen Murat Kaplan, 
“Özellikle aslan balıklarının görüldüğü noktalara tur-
lar düzenlenip fotoğrafları çekilirdi. Maalesef tür deği-
şikliğinin etkileri çok kısa zamanda görülmeye başladı” 
diye konuştu. Aslan balığını kontrol altında tutacak tür-
lere dikkat çeken Efe Akçakayalıoğlu ise, “Orfoz, lagos 
ve köpek balığının bu türleri kontrol altında tutabileceği 
düşünülüyor. Bu nedenle büyük orfoz popülasyonunun 
artması, korunması önemlidir. Aksi halde aslan balığı teh-
dit olmadığı için kontrolsüzce çoğalır, avlanır” uyarısında 
bulundu. Ayrıca Akdeniz fokunun da tehlike altında ol-
duğunu söyleyen Akçakayalıoğlu, “Antalya merkezdeki 
falezlerde ve çevresinde bulunan fok mağaraları, tekne-
lerin, insanların ziyaretleri nedeniyle fok yaşamına en-
gel teşkil etmektedir. Foklar bu mağaralara, yuvalara eş 
bulmak, doğum yapma için gelmekte fakat insanlardan, 

yoğun tekne trafiğinden ötürü doğal yaşamlarına kavu-
şamamaktadırlar” dedi.

Yapay Resifler Balığı Artırmaz
Binlerce tür deniz canlısına yuva olan su altının muhte-
şem yapıları resifler, dalgıçların ve görüntüleme ustaları-
nın en gözde çekim yerlerinin başında geliyor. Antalya’yı 
da içine alan Doğu Akdeniz kıyı yapısında fazla doğal re-
sif olmadığını, habitatın buna göre oluştuğunu söyleyen 
Ateş Evirgen, “Bu doğal yapıya yapay resifler kazandır-
maktan çok daha önemli olan mevcut doğal yapının bo-
zulmadan sürdürülebilmesidir. Örneğin bir koyda 50 ba-
lık yaşıyorsa, buranın stok kapasitesi bu kadardır. Buraya 
size 10 balık eklerseniz eklenenler ve mevcutlar arasın-
dan 10 balık elenir yine bölgede 50 balık kalır. O nedenle 
bir bölgede doğal yapıya ters olacak şekilde bir yapay 
resif oluşturmanız o bölgede canlı türlerini ve bu türlerin 
popülasyonlarının artacağı anlamına gelmez. Eğer böyle 
olsaydı her tarafa yapay resif yapmak işi kökünden çö-
zecek bir eylem olurdu. Ama öyle olmuyor. O nedenle ya-
pay resif yapılacaksa bunun bilimsel temele oturtulması 
ve o bölge için gerçekten gereği ve yararı saptanmalıdır. 
Önemli olan hedefimizin doğal yapıyı bozmadan o yapıyı 
sürdürebilmek olmalıdır” değerlendirmesi yaptı.
Kontrolsüz avcılığın özellikle kolay ulaşılabilir yerlerin 
neredeyse tümünde canlılığa çok büyük zarar verdiğini 
aktaran Tolga Taymaz da, “40 yıl önce her kovuğunda 
mürenlerin, ahtapotların, orfozların olduğu kayalıklar 
artık bomboş. Bu çok üzücü. Son yıllarda koruma böl-
gelerinin artışı bazı noktalarda gözle görülür bir canlılık 
artışına yol açtı” ifadelerini kullandı. 
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Yapay batıkların dalış turizmi açısından cazip olduğunu da 
sözlerine ekleyen Taymaz, “Sualtında heykel görmek beni 
hiç heyecanlandırmıyor, ama uçak veya gemi batıklarına 
dalmak ve onları fotoğraflamaktan çok keyif alıyorum. 
Bunların çevreyi kirlettiğini söyleyenler de oluyor, ancak 
birçok canlıya yuva olduğu ve o noktaların canlılığını artır-
dığı da bir gerçek.” dedi.

“Yıllar Sonra Jaws’la Karşılaştım”
Su altının gizemli dünyasında en ilginç karşılaşma ne ola-
bilir? Herkesin aklından bir ‘Jaws’ geçer sanırım. Uzun bir 
dalış hayatı olan ve su altında görmek istediği pek çok 
canlıyla karşılaşan Ateş Evirgen için de en unutulmaz an 
‘büyük beyaz köpekbalığı’ ile karşılaşması olmuş: “1977 yı-
lında aletli dalışa başladım. Jaws filmlerinin dünyayı kasıp 
kavurduğu, yediden yetmişe herkesin içine köpekbalığı 
korkusunu saldığı dönemler. Her dalışımızda karşımıza bir 
Jaws çıkacak korkusunu içimizde hissettik. Her tür köpek-
balığıyla karşılaşıp onlar ile yan yana yüzdüm, fotoğrafla-
dım. Ama çok yakın zamana kadar Büyük Beyaz Köpek-
balığı ile karşılaşmamıştım. Zaten onlarla karşılaşmak için, 
dünyanın belirli yerlerinde bulunan beslenme noktalarına 
gitmek, kafes içinde dalış yapmak gerekiyor. Ben de bunu 
yaptım; kafes içinde elimde fotoğraf makinemle, denizin 
maviliklerinden bir beyaz köpekbalığının gelmesini bekle-
dim. Sonunda karşımdaydı. Kafesin içinde olmama rağmen 
saldırma içgüdüsüne mani olamadı. Kafasını içeri sokmaya 
çalıştığında o dişleri karşımda gördüm ama fotoğraf çekme-
yi kesmedim.”
Murat Kaptan ve Tolga Taymaz için de en ilginç karşılaşma 
köpekbalıkları olmuş. Kaptan, köpekbalığı dalışlarını özel 

anlar olarak nitelendirdi: “Devasa boyutları ve muhteşem 
çene yapıları beni hep etkilemiştir. Göz göze geldiğinizde 
‘buraların efendisi benim’ der gibi bakar”. Taymaz’ın karşı-
laşması ise biraz şanssız olmuş: “Kızıldeniz’e ilk gidişimizdi. 
Analog fotoğraf makineleri kullanıyorduk Makinesiz indi-
ğimiz son dalışta, bir köpekbalığı yavaş yavaş bize yaklaş-
tı; grubun ne kadar heyecanlandığı belli oluyordu. Ama o, 
oranın gerçek sahibi olduğunun sanki farkında olarak, bizi 
umursamadan yanımızdan geçti.”
2021 yazında Foça’daki bir dalışta karşılaştığı hayalet ağ-
dan yakınan Efe Akçakayalıoğlu ise, “Neredeyse 70 metre 
uzunluğundaydı. Ağın içinde can çekişen balıklar vardı. Biz 
dalış eşimle 30 metrelerde bir duvara gidiyorduk, çekim 
yapacaktık. Fakat bu masum canlıların orada can çekişme-
lerine kayıtsız kalamadık. Önce belge olması için görüntüle-
dik; sonra balıkları kurtardık. Bu hayalet ağ orada durduğu 
sürece kontrolsüzce can almaya, yüzlerce canlının hayatını 
tehdit etmeye devam edecekti. Dalış sonunda, sahil güven-
liğe ve dalış merkezine bildirim yaptık. Konuyu takip ettik. 
Hayalet ağı bulunduğu yerden temizlediler” dedi.
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ÜRKÜTÜCÜ GÖRÜNTÜLER
Marmara Denizi’nde müsila-
jı fotoğraflayanlar arasında 
Ateş Evirgen de vardı. Pan-
demi döneminde, Bandırma 
Onyedi Eylül Üniversitesi 
tarafından alınan özel izinle, 
Nisan-Eylül ayları arasında 
İstanbul Prens Adaları çev-
resinde dalış yaparak süreci 
belgelediler. Evirgen müsilaj da-
lışlarını şöyle anlattı: “Müsilajın en 
şiddetli görülmeye başlandığı bahar 
aylarından yaz sonuna kadar tüm evre-
lerini fotoğrafladık. Çok ürkütücü görüntü-
ler ile karşılaştık. Güneş ışığının ilk 20 metreler-
den sonra denizin derinliklerine ulaşmadığına tanık olduk. Denizin 
bu halini gördükten sonra bir daha eski haline dönemeyeceğini dü-
şündüm. Ancak yavaş yavaş toparlanıp müsilaj salyalarının yüzey-
den ve ilk metrelerden dibe doğru çöktüğüne tanık olduk. Sevindirici 
olan deniz canlılarına görünürde bir zarar vermediğiydi. Müsilajın 
neden olduğu herhangi bir deniz canlısının öldüğüne tanık olmadık. 
En fazla etkilenen türlerin yumuşak mercanlar olduğu görünüyordu. 

Çünkü müsilaj salyaları mercan dallarını tamamen sar-
malamıştı. Bu görüntüden sonra bu canlıların eski 

sağlıklı halleri ile yaşamlarını sürdüreceğine ih-
timal vermedik. Ama öyle olmadı. Salyalar yok 

olduktan sonra mercanların eski görünüm-
lerinde olduğunu gördük. Ancak bilim in-
sanları tarafından izleniyorlar ve kalıcı bir 
etkinin olup olmadığı araştırılıyor. Hatta 
tüm Marmara’nın bu dönemden nasıl bir 
şekilde çıktığı, müsilajın etkileri ve önü-
müzdeki dönem müsilaj ile yeniden nasıl 
karşılaşacağımızı araştırıyorlar. Gelecek 
sonuçları bizler de bekliyoruz. Ama mü-

silajın nedenleri ve nasıl önüne geçilebi-
leceği konusunda bir bilinmeyen yok. Ar-

tık bunlardan derslerin çıkarıldığı ve gerekli 
önlemlerin alınacağı ümidiyle bekliyoruz.” 

Çalıştay kapsamında Kaleiçi Yat Limanı’nda 
yapılan deniz dibi temizliğinde fotoğraf ve vi-
deo çeken SUKOP ekibi ayrıca Düden Şelale-
si’nin döküldüğü yerde de dalış yaptı. Oldukça 
tehlikeli ve bir o kadar da büyüleyici buldukla-
rı dalışla ilgili şunları söylediler:
Tolga Taymaz: “Yıllardır uçakla Antalya gelir-
ken ‘A’ koltuk alırım; sebebi, hem Karacaören 
Baraj Gölü’nü, hem de denizden iniş yapılırsa 
Düden Şelalesi’nin döküldüğü yeri görebil-
mek. Bu sefer, o döküldüğü yerde dalış yapma 
şansımız oldu. Şelale altı dalışları, çok dikkat 
isteyen, belli bir dalış seviyesi gerektiren dalış-
lardır. Özellikle daha önce pek dalınmamış ve 
altındaki yapı, akıntı vb. bilinmiyorsa her paleti 
2 kere düşünerek vurmak gerekir. Üzerinize 
şelale akarken yavaşça su yüzüne çıkmak ve 
tuzlu sudan tatlı suya köpükler içinde geçmek 
çok ilginç ve coşku verici bir duyguydu.”
Murat Kaptan: “Uzun yıllardır dünyanın fark-
lı ve ekstrem denizlerinde dalışlar yaptım 
ancak Düden şelalesinin denizle buluştuğu 
nokta benim için tam anlamıyla eşsiz 
bir deneyimdi. Çok güzel bir dalış 
noktası.”
Efe Akçakayalıoğlu: “Düden 
şelalesinin denize döküldü-
ğü nokta güçlü akıntıya sa-
hipti. Yaklaştıkça kendine 
çekiyor, çamaşır makinesi 
etkisi yapıyordu. Her dalı-
cıya uygun bir nokta değil 
elbette. Belli deneyim ve 
dalış tecrübesi gerektiren 
bir yer. Ayrıca bu noktada, 
kütük, dal ve buna benzer 
objeler denize düşüp kont-
rolsüz olarak akıntıya kapıla-
bilir. Bu bakımdan dikkat gerek-
tiren zor bir dalış noktası.”

DÜDEN TEHLİKELİ VE COŞKU VERİCİ

Tolga Taymaz: “Maalesef Antalya’nın su altı zenginliklerinin tanıtımında hatta Türkiye’nin çok daha büyük orga-
nizasyonlarda yurt dışındaki fuarlarda tanıtımında Kızıldeniz fotoğraflarının kullanıldığını görüyoruz… Bu hayret 
verici bir özensizlik kasten yapıldığını düşünmüyorum muhtemelen insanlar internetteki arama motorlarına ‘su 
altı’ diye yazıp, çıkan görselleri reklamlarında kullanıyorlar. Ancak bu bir an evvel durdurulması gereken bir şey. 
Kaleiçi’nde gezen bir turistin, Kızıldeniz fauna ve florasını görüp dalış turu satın alması sonra tamamen başka bir 
ortamla karşılaşması kabul edilebilir bir şey değil. Hele yurt dışı büyük organizasyonlarında Türkiye standının ar-
kasında Kızıldeniz görüntülerinin olması kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil, ne kadar özensiz iş yapıldığını 
gösteren utanılası durumlar…”

ANTALYA TANITIMINDA KIZILDENİZ FOTOSU

antsanat



16

SE
R

G
İ

A
ntalya Işıklar Caddesi’nde, kısa bir süre önce 
sanat dünyasına katkılarını sunmaya başlayan 
Den Art Gallery, geçtiğimiz günlerde önemli 
bir resim sergisine ev sahipliği yaptı. Bahsetti-

ğim sergi, son zamanlarda ismini gerek Antalya, gerekse 
başka illerde sıkça duymaya başladığımız, sanatçı Deniz 
Karakurt’un çalışmalarından oluşan  “Dikiş İzi” idi. Açı-
lışında ve sonrasında Antalya’daki sanatseverlerin yo-
ğun ilgisini çeken sergi, birçok sanat izleyicisi tarafından 
ziyaret edildi.  Bu yazıda Karakurt’un eserleri ve onun 
çalışmalarına olan bu ilgi üzerine ben de bir şeyler söy-
lemek istedim.
Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Akdeniz Üniversite-
si Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamlayan Karakurt, 
halen Antalya Bilim Sanat Merkezi’nde Görsel Sanat-
lar Öğretmenliği görevini sürdürmekte ve yaratımlarına 
kendi atölyesinde devam etmekte. “Dikiş İzi” adlı kişisel 
sergisinde en çok dikkatimizi çeken şey, tuval üzerinde 
akrilik boya ve iğne-ipliğin bir arada kullanılmasıyla ya-
ratılmış eserler olması. Özellikle 1960’lı yıllardan sonraki 
sanat üretimlerinde düşüncenin ön plana geçtiği yeni bir 
dönemin örneklerini biliyoruz. 
Bununla birlikte birçok sanatçı 
geleneksel sanat malzemeleri-
nin yanında, gündelik hayatta 
kullanılan nesneleri sanat üre-
timlerinde kullanmaya başla-
mışlardır. Bunlardan biri olan 
ve yıllar boyunca dekoratif su-
numun geleneksel biçimi ola-
rak anılan tekstil malzemeleri 
de günümüz sanatında yeni bir 
anlatım aracı olarak kullanıla-
bilmektedir. Çağdaş resmin bir 
ifade biçimi olan bu yöntemi, 
Deniz Karakurt ismiyle, sıra 
dışı ve kendine has yeni bir ta-
vırla yorumlanmış olarak ye-
niden görüyoruz. Tuvale ince 
bir işçilikle yerleştirdiği ipler, 
bazen figürün kendisini, bazen 
de adeta bir gelinin duvağında-
ki dantel işlemeleri yaratıyor; 
yer yer birer nakışa dönüşü-
yor. Böylelikle güncel üretim 
biçimiyle, daha çok kadınların 
kullandığı geleneksel bir yön-
temi sentezleyerek yaşamda 

“geçmiş-şimdi-ge-
lecek” kavramları 
arasında da bir ilişki 
kuruluyor.
Günümüz sana-
tında, bir nesneye 
kendi kullanım 
biçimi dışında işlev 
kazandırılması ve 
yeni biçimsel 
ifadelerin 
oluşturul-
ması, bir 
bakıma eseri 
“yapıbozuma” 
uğratarak, görünenin 
arkasındaki görünmeyene 
ulaşmaya çalışmaktır. Fransız filozof 
Jacques Derrida “yapıbozumu” kavramını; dil üzerinde 
değişikliğe gidilerek semboller arası ilişkiyi, ifade etme 
biçimlerindeki anlamlandırma süreçlerini felsefi bir 

analiz etme yöntemi olarak 
ifade etmiştir. Postmodern 
sanat; sanatçıların, geleneksel 
ifade yöntemlerinden ziyade 
disiplinlerarası bir anlayışla 
üretim yapmalarını ve kul-
lanılan kültürel göstergeleri 
anlamlarından uzaklaştırarak 
yapıbozum kavramına yönel-
melerini sağlamıştır. Günümüz 
sanatının bu ifade biçimi; 
düz, yan, mecaz, metafor gibi 
anlam çeşitleri oluşturmuş-
tur. Bu süreçte amaç, mevcut 
olanı yok etmek değil, var olan 
yapıya yeni bir işlev kazan-
dırarak, izleyiciye sınırsız bir 
algı sunmaktır. 
Karakurt’un eserlerindeki di-
kiş iplerinin kullanım biçimleri, 
estetik bir yüzey oluşturmanın 
yanında, insanın yaşam süre-
cine etki eden izler olarak, yer 
eden metaforlardır da… İğneyi 
tuvale her batırışta iplerin yü-
zeye sabitlenmesi, yaşantımız 
boyunca benliğimize kalıcı ola-

Dikiş İzi Üzerine
M. Ali
AKSAKAL
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Yeni Bir Galeri:

Den Art

antsanat

rak işleyen izlerin bir benzeridir.. Tuvale aktarılan bu 
sahneler, doğum ve ölüm arasındaki süreci oluşturan 
anılar gibi, yaşam serüveninin bir anlamda ölümsüz-
leştirilmesi ve bellekte birer imgeye dönüşmesi ha-
lidir. Karakurt’un “Dikiş İzi” dizisindeki eserlerinde 
tercih ettiği renkler, dekoratif unsurlar ve geometrik 
biçimler, kompozisyondaki plastik dengeyi oluştur-
manın yanında, günceli ve gelenekseli sentezleyerek 
zengin bir anlatım yaratmaktadır.  Boyanın tuvale 
sürülüş biçimi, hissedilen anlık duyguların dışavu-
rumudur. Resimlerinden ilk bakışta aldığımız hazzın 
hemen sonrasında kendimizi adeta bir masalın içinde 
buluyoruz. Bu öyle bir masaldır ki kahramanları çok 
tanıdık gelir bize. Bazen bir önceki güne götürür bizi;  
bazen çocukluğumuza...
Deniz Karakurt, diğer yandan da değişmekte olan dü-
zen içerisindeki kadının kimliği üzerinde durmaktadır. 
Eserlerinde kadının toplumsal yaşamdaki rolüne, yu-
muşak bir biçimde feminist bir söylemle değinmekte-
dir. Anlatım kışkırtıcılıktan uzak, ama oldukça belirgin 
biçimdedir. Karakurt, bazen sakladığı, bazen de tüm 
açıklığıyla karşımızda duran kadının bakışlarıyla, bilin-
çaltındaki anlatılamayan pek çok şeyin sözler olmadan 
anlatılmasına imkan sağlar. Bir anlamda figürlerdeki 
ruh hali, kalabalığın içindeki yalnızlığın çığlığını “ses-
sizce” atar. 
Değerli sanatçı dostum  Deniz’i “Dikiş İzi” sergisini 
gezerken bir daha takdir ettim. Eserlerinde yaşama 
ve kendime ait çok şey buldum. Kendini bize anlatır-
ken, bizlerin de kendimizi hatırlamamızı sağladığın 
için teşekkürler Deniz Karakurt.

D
en Art, Kasım 2021’de Antalya merkezin-
de açılan bir güncel sanatlar galerisi. Şu 
ana kadar üç sergi düzenledik. Son 2 ser-
gimiz Antalya’da yaşayan ve üreten Leyla 

Almufti ve Deniz Karakurt Şekerci’nin kişisel sergi-
leriydi. Sanat dünyasında bir kadın yöneteci olarak 
Den Art’da kadın 
sanatçılara öncelik 
vermek benim için 
çok önemli. Yıl so-
nuna kadar sergi 
programımızda An-
talya’da yaşayan ve 
üreten sanatçılara 
ağırlık vermeyi he-
defliyorum. Zaman 
zaman şehir dışın-
dan kişisel ve karma 
sergileri de sunma-
yı planlıyorum. İlk-
bahardan itibaren 
ise programımıza 
workshoplar da ek-
lencek. Amacım ye-
rel ve uluslararası 
sanatçılarla birlik-
te çalışarak sanatı 
herkes için ulaşıla-
bilir kılmak ve An-
talya’nın canlı sanat 
ortamına katkıda 
bulunmaktır.

Gülden 
BOSTANCI

Leyla Almufti

Cam Tavan Sergisi 26 Mart’a kadar Den Art’ta
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Antalya’da Bağımsız Bir Sanat Platformu  

Nobu Projects

N
obu, şehrin kültürel birikimine katkı sağlayacak 
bir dizi etkinlikler düzenlemektedir. Konyaaltı 
Caddesi üzerinde, Yavuz Özcan Parkı’nın kar-
şısında üç katlı bir yapıda faaliyetlerimizi sür-

dürmekteyiz. Düzenlediğimiz faaliyetler başlıca; süreli 
sergiler, atölyeler, etkinlikler olmaktadır. Bu başlıkları 
detaylandırmak isterim: Çağdaş sanat alanında üretim 
gösteren sanatçılar ile düzenli olarak sergiler düzen-
lenmektedir. Bu sergiler, karma ya da kişisel olarak de-
ğişebilmektedir. Genellikle yeni nesil sanatçıların güncel 
eserlerini sergilemekteyiz. Ayrıca genç sanatçıların baş-
vurularını da kabul etmekteyiz. info@nobuprojects.com 

adresimize gönderilen portfolyoları sergi takvimimizde 
değerlendiriyoruz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz sergi-
lerden kısaca bahsetmek isterim:
“Maskeler”: İlk sergimiz “Maskeler” ile 15 Haziran 2021’de 
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın katılımı ile 
sanat galerimizin açılışını gerçekleştirmiştik. 15 Haziran 
– 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen “Maskeler” ser-
gisinde Altay Kervan, Batuhan Yaldızkum, Burak Çizer, 
Burhan Kum, Damla Çetinkaya, Emel Ünlü, Enki, Fera-
muz Piroğlu, Ozan Dursun ve Polat Canpolat güncel sa-
natta maskelerin anlamını ve mistik geçmişini sorgula-
mak üzere izleyici ile buluştu. 

Akdeniz’in Türkiye kıyılarında yer alan Antalya, doğal güzelliklerinin yanı sıra birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, 
dünyanın her yerinden insanı ağırlayan bir şehir, kültürel bir merkez niteliğindedir. 

Antik dönemlerden itibaren sayısız eser günümüze değin varlığını korumuştur; 
bazı mimari yapılarsa halen kullanılmaktadır. Böylesi bir kültürel zenginliğe sahip şehirde genç bir ekip tarafından 

kurulmuş olan Nobu Projects, Antalyalı sanatseverleri dünyanın dört bir yanından görsel ve işitsel sanatlar 
alanında üreten sanatçılar ile bir araya getirmeyi amaçlayan bir oluşumdur. 

n

Ebru 
Beyza
YEL
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Batuhan Yaldızkum, “Ziyafet”: Üretimlerinde yaşadığı 
coğrafyanın sosyolojik konularından beslenen Batuhan 
Yaldızkum, eserlerinde sanatın muhalif ifade biçimini 
kullanmaktadır. Din, iktidar, toplumsal cinsiyet, sansür 
gibi kavramları sorgulayan ve kutsallaştırılmış imgeleri 
eserlerinde eleştirel bir yaklaşımla işlemektedir. “Ma-
sadan gözlerinizi alamayacak ve türünüzden büyük bir 
iştahla utanacaksınız” söylemi ile 30 Ağustos tarihinde 
Manavgat yangınlarından kalan objelerle oluşturduğu 
“Ziyafet” başlıklı yerleştirme çalışması Nobu’da yer aldı.
 
Özge Yağcı, “Plastik Temas”: Üretimlerinde; birey (ço-
ğunlukla sanatçının kendisi) ve birey dışında kalan do-
ğal ya da yapay yapı ve mekanizmalarla bir tür diyalog 
kurma çabasına giren Özge Yağcı’nın ilk kişisel sergisi 
olan “Plastik Temas”, sanatçının son dönem çalışmala-
rından “Pak-kir” seçkisi ile 26 Ekim- 20 Kasım tarihleri 
arasında Nobu Projects ‘de gösterildi. “Plastik Temas” 
evin en öznel alanlarından birisi olan banyoda geçen bir 
arınma ritüeline odaklanır. Cinsiyetli özne perspektifin-
den mekânın algılanışı onu homojen bir zaman-mekân 
sıkışmasından kurtararak “haptik” bir kavrayışa sürük-
ler. Dokunma ile kavranan bu akışkan mekânda kir, tortu, 
leke, pürüz, pürüzsüzlük, paklık, güzellik, çirkinlik, be-
den, ruh gibi karşıt kavramlar melez bir söylem üretirler. 
Kare, dikdörtgen, daire gibi geometrik şekillerin işaret 
ettiği cinsiyetli nesneler, geometrinin bozulduğu amorf 
formlara doğru evrilirken, kuir temsil mekânda kendini 
görünür kılar. Hacim konturlarını kaybederken, mekân 
akışkan bir patikada ötekiyle karşılaşma deneyimi kur-
gulamaktadır.
Asimetri”/”Asymmetry”: 26 Kasım – 26 Aralık 2021 ta-
rihleri arasında ZİÇEV Antalya’nın “Kardeşliğin Yansıması 
2021” ve “Farklı Gözler Temas Etmez 2022” projelerini bir 
arada sunan “Asimetri”/”Asymmetry” sergisini izleyen-
lerle buluşturduk. ZİÇEV ve Akdeniz Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nin toplumsal destek projesi olarak ge-
liştirilen ve proje koordinatörlüğünü, küratörlüğünü Doç.
Dr. Ebru Nalan Sülün’ün üstlendiği “Zihnin Dili Olmak” 
projesi, Gizem Tuna tarafından üretilen ve ZİÇEV takvim 
çalışmaları için gerçekleştiren yirmi dört adet fotoğraf 
çalışmasından oluşmakta. “Kardeşliğin Yansıması 2021” 
fotoğraf serisinde “ayna” metaforu ile zihinsel yetersiz 
çocuklar ve kardeşlerinin bir arada sunumu yoluy-
la kardeşlik olgusuna vurgu yapılmış. 2022 yılı 
“Farklı Gözler Temas Etmez Projesi”nde ise; 
“Otizm bir hastalık değil farklılıktır ve farklı 
gözler her zaman temas etmek istemezler” 
sloganı ile otistik bireylerin göz ve bakma 
edimlerine odaklanılmıştır. Serginin küra-
töryel kurgusunda, fotoğraf çalışmalarına 
eşlik eden replikler ve otistik bireylere 
empati ruhunu deneyimlemeyi hedefleyen 
video yerleştirmeden oluşan bir “interaktif 
deneyim alanı” geliştirilmiştir.

“Nobu 2022 Exhibition”: 2022’yi “Nobu 2022 Exhibiti-
on” başlıklı sergi ile karşıladık. Dokuz farklı sanatçının 
eserleri 13 Ocak’ta gerçekleşen açılış kokteyli ile sanat-
severler ile bir araya geldi. 13 Şubat’a kadar devam eden 
sergi sanatçılarının büyük bir çoğunluğu Antalya’da üre-
tim göstermektedir.
Atölyeler: Bazı sanatçılar/tasarımcılar öncülüğünde çe-
şitli atölyeler düzenlemekteyiz. Bu atölyeler yetişkinlere 
yönelik ya da çocuklara yönelik olabilmektedir. Seramik, 
heykel, nakış/punch, karakalem/akrilik/suluboya resim… 
gibi birçok alanda workshop verebilmekteyiz. 
Etkinlikler: Müzikli buluşmalar, film günleri, çeşitli gös-
terimler, sanatçı konuşmaları gibi birçok farklı etkinlikler 
gerçekleştiriyoruz. Bu alan çok geniş bir yelpazeye sahip 
ve ileride daha da genişletmeyi düşünüyoruz. 
Çevrimiçi faaliyetlerimiz: Yüz yüze yaptığımız faaliyetle-
rimizin yansıra çevrimiçi etkinliklerimizde bulunmaktadır. 
Pandemide birçok önemli sanatçı ile instagram üzerin-
den canlı yayın gerçekleştirmiştik. Aynı zamanda çeşitli 
alanlarda online atölyelerimiz de olabiliyor. Şu an genç/
tecrübeli yazarların yazılarını paylaştığımız çevrimiçi bir 
mecramız mevcut: NobuMag. Web sitemizden düzenli ola-

rak paylaşıyoruz. Başvuru yapmak isteyen yazarların 
yazılarını info@nobuprojects.com adresinde de-

ğerlendiriyoruz. Üzerinde çalıştığımız Spotify 
Podcast serisi var, çok yakında paylaşıyor 
olacağız. Çeşitli konuklarımız ile eğlenceli/
bilgilendirici yayınlarımız olacak.
Bizleri Nobu @nobuprojects olarak instag-
ram adresinden takip edilebilir ve www.
nobuprojects.com web adresimizden faali-

yetlerimize katılım sağlayabilirsiniz. 

antsanat
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Himmet Öcal kimdir? Biraz kendinizden bahseder misiniz?
1974 yılında A. E. F. Resim Bölümü’nden mezun oldum. 
1977-1979 yılları arasında Kayseri Eğitim Enstitüsü ve 
Antalya Aksu Eğitim Enstitüsü’nde Resim ve Sanat Tarihi 
öğretmenliği yaptım. Okul yıllarında ve sonrasında Prof. 
Dr. Süleyman Saim Tekcan’ın atölyesinde özgün baskı ve 
serigrafi baskı teknikleriyle ilgili uygulamalı eğitimini al-
dım. 1979 yılında Antalya’da grafik tasarım ve serigrafi 
baskı uygulamalarıyla serbest çalışma hayatına adım at-
tım. Yaptığımız grafiklerin üretimini yapacak ofset mat-
baalar yoktu. Kendim matbaa işine girdim. Dijital baskı 
yaygınlaşınca dijital baskıyla ilgilendim.  12 yıl boyunca 
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-
si ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 
“Grafik Tasarım ve Görsel İletişim” derslerini okuttum. 
Antalya’da 44 yıldır başta turizm sektörü olmak üzere 
kurumsal firmaların, yerel yönetimlerin, sivil toplum ku-

ruluşlarının amblem-logo çalışmalarını sürdürmekte ve 
görsel tasarımlar yapmaktayım.

Tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz ve çalışmalarınızda ne-
ler anlatmak istediniz?
Resimlerim soyut-kavramsal ve fütürist çalışmalardır. 
Akrilik boya spatula çalışmalar… Her biri bugünün anla-
mını taşır. Leke tekniğini de kullanarak ürettiğim eser-
lerimde dipten yukarı çıkmayı başaran bir ruh hâkimdir. 
Örneğin “Dip” adlı tablomda bütün çizgiler tualin aşağısı-
na doğru akmaktadır. Bu, dibe vuruşu anlatır ve artık bu 
dibe vuruştan kurtulmak lazımdır. Umut işte bu noktada 
tek başına bizi bekler. Resimlerimdeki dairesel altın varak 
çalışmalar, dibe vuruş ve umutsuzluğa karşı umudun bi-
rer sembolüdürler.

Sergilediğiniz eserler arasında sizde daha özel yeri 
olan eseriniz hangisi?
Sergimdeki resimlerin her birinin farklı bir hikâyesi ve 
yeri vardır.  ‘Umutsuzluk’, ‘Umut’, ‘Umut Işığı’, ‘Nefes’ 
gibi isimleri olan tablolarım arasında özellikle “ Varyant-
ta Bayram” ve “Doğuş” isimli tablolarımın bendeki yeri 
ayrıdır. Varyantta Bayram, pandemi günlerinde kapanma 
döneminde dışarıda coşkuyla kutlayamadığımız 19 Ma-
yıs’a ithaf ettiğim bir tablomdur. Bu tabloda kırmızı ze-
min üzerinde Konyaaltı varyantını lekelerden oluşan kıv-
rımlarla ifade ettim. Arka planda görünen beyaz leke ise 
Atatürk’ün Samsun’a çıkmak için yolculuk ettiği Bandır-
ma Vapurunu simgeliyor.  Kırmızı zeminli lekelerin üze-
rinde yer alan 8 adet ay ve yıldızda Atatürk’ün iki vecize-
si gizlidir: İlk dört ay ve yıldız “Hâkimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir.” ifadesinin; diğer dördüyse “Ne mutlu Türküm 
diyene!” vecizesinin bir haykırışıdır. Bu ülke sınırları için-
de kendini bu toplumdan sayan herkesi, tüm etnik kim-
likleri kucaklayan, ayrımcılığı reddederek tek isim altında 
birleştiren bir ifade olarak okumak gerekir. Bende ayrı 
bir yeri olan diğer tablom “Doğuş” adını verdiğim tablo-

Antalya’nın ilk özel sanat galerisini açarak şehre katkı sağlayan ve 44 yıldır grafik sanatıyla uğraşan ressam Himmet 
Öcal, pandemi döneminde çalıştığı grafiksel resimlerini “Pandemi Renkleri” adıyla Himmet Öcal Khan Art Gallery’de 
sanatseverlerin beğenisine sundu. Sanat, turizm ve iş dünyasından çok sayıda davetli sergiye yoğun ilgi gösterdi. Bu 

vesileyle Himmet Öcal’la keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 
“Pandemi Renkleri”nin hikayesini ve Antalya’da sanat dünyasını konuştuk.

Himmet Öcal’ın 
“Pandemi Renkleri”

n
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dur. 2006’da yapmıştım bu tabloyu.  Resme 28 yıl 
ara verdikten sonra yaptığım ilk tablodur. Ben oğ-
lak burcuyum. Resimde gördüğünüz oğlak figürü, 
doğuşumu simgeliyor. Oğlağın doğuşu…

Antalya’da sanatsal anlamda eksikliğini hissetti-
ğiniz veya olmasını arzuladığınız şeyler var mı?
Elbette arzu ettiğim şeyler var. Öncelikle Antal-
ya’da daha fazla resim galerisinin olmasını ister-
dim. Büyük şehirler içinde yer alan bu kentte, ma-
alesef doğru düzgün koleksiyonu olan birileri yok.  
Aynı şekilde, açılan sergileri gezenler de çok az. 
Sergi gezme alışkanlığı yok. Hiç satış yapmadan 
giden sergiler çok oluyor. Sanat alıcısı yok. Sanatçı 
eserlerini sanatseverlerle paylaşmak ister, halkın 
beğenisine sunmak ister. Bu ayrı bir motive unsu-
rudur sanatçı için. 
Serginiz bana Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bir sö-
zünü hatırlattı. “Sanat mı yapmak istiyorsunuz, en 
büyük perhiz yalnızlıktır.” Yalnızlıktan beslenmiş 
bir sergi; Pandemi Renkleri... Serginin genel imgesi 
umut; mesajı insanların her koşulda umut taşıma-
ları gereği. Tıpkı Nazım Hikmet dizeleri gibi.
 “Ve güneş doğarken hiç umut yok mu/umut umut 
umut/ umut insanda.” 

E
kolojik krize odaklanan çalışmaların ana ekse-
ninde “doğa-kent mücadelesi” yer almaktadır 
ve sürdürülebilirliğin prensiplerinin günümüz 
kentleriyle ne kadar bağlantılı olup olmadığını 

araştıran çalışmalar; yaşam alanlarını, ait olma durum-
larını ve çıkar ilişkilerini sorgulamaktadır. 
Kente ait imgeler, gündelik yaşam pratikleri içerisinde 
deneyimlenen biçim, işa-
ret ve sembollerden olu-
şurken, kent görüntüleri 
içinde yer verilen hayvan 
imgeleri ile bitki soyut-
lamaları vahşi doğanın 
ve yaşam alanları tahrip 
edilmiş yaban hayatının 
birer göstergeleridir. Bu 
göstergelerin parçalan-
ma anını da yansıtan kur-
gular üzerinden gerçekli-
ği ele geçirme kaygısı öne 
çıkarak doğanın bütün-
lüğüne ve sürekliliğine yapılan acımasız müdahalelerin 
yaşamsal olarak gerekli olup olmadığının sorgulaması 
yapılmıştır. Çalışmalar aynı zamanda uygarlık temsilleri 
ile hesaplaşmaları ve  -modern kentlerin doğaya yaban-
cılaşan insanının- artık doğayla barışmak zorunda oldu-
ğunun işaretlerini de içermektedir.

Nursun Hafızoğlu

antsanat
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“Dünya Değişirken”
“Dünya Değişirken “isimli karma fotoğraf sergisi 37 sanatçının katılımı 

ve bu sanatçılara ait 54 fotoğraf seçkisi ile birlikte; 
Kasım ve Aralık aylarında 

Antalya Kültür Sanat Vakfı Kaleiçi Evi’nde açıldı.

Ü
nlü gezgin belgesel fotoğraf sanatçısı Faruk 
Akbaş tarafından bir araya gelen bu fotoğraf 
gönüllüsü dostlar, dünya değişirken insanlığın 
tüketime dayalı yaşam tarzının doğaya karşı 

bir savaşa dönüştüğü ve bu savaşta galibin aynı zamanda 
mağlup olduğu fikri ile yola çıktı.
Evet asıl amaç, tercihlerimizin sonucu olarak dünya de-
ğişirken; doğayı, hayvanları, bitkileri insanları önemse-
mek ve yaşam tarzlarımızı gözden geçirmek gerekliliği-
nin önemini vurgulamaktı. Ve bu sanatçılar izleyici ile 
birlikte düşünmek, araştırmak, eyleme geçmek için gün-
lük hayatımızın akışında ortak bir tavır almaya, yaşanan 
süreçlerle yüzleşmeye davet eden bir anlayışla üretimle-
rini gerçekleştirdiler.
Sergide yer alan fotoğraflar güzel yurdumuzun var olan, 
kaybolmaya yüz tutmuş, iklim krizinin faturasını ödemek 
zorunda kalmış yerlerine ait pek çoğumuzun bilmediği ve 
hayretle hayran kalacağı coğrafyasına ait..
Dostlar Fotoğraf Grubu adı altında toplanan bu fotoğraf 
sanatçıları, Antalya Lions  Kulüplerinin bir diğer hizmet 
alanına da katkıda bulunmak üzere ortak karar aldı..
Sergiden elde edilen tüm gelir, görme engelli çocukları-
mızın ışığı olacak bir baston için kullanıldı.
WeWalk adlı bu özel bastonla tanışmamız gerektiğini dü-
şünüyorum.. YGA tarfından yurtdışında yaşayan beyin gö-
çüne maruz kaldığımız gençlerden oluşan bir STK.Gönül-
lülük esas. Aziz Sancar bu gençlere destek veriyor. Ve bu 
akademi bünyesinde hizmet veren genç 
bir görme engelli mühendis bu bastonu 
bulmuş. Baston, “Genç Amazon Giri-
şimciler” dahil pek çok ödülü kazanmış.
Görme engelli bir bireyin kendi başına 
yaşam idamesinde büyük kolaylık sağlı-
yarak, onlara özgürlüklerini veriyor.
Çünkü “Farkına Var Işık Ol” sloganıyla 
yola çıkılan bu ortak birliktelikle, belki 
de rekor sayılabilecek bir fotoğraf satışı 
ile bu bastonlardan alınarak görme en-
gelli gençlere verildi.
Dünyamız değişiyor, iklim krizi çok kritik 
bir noktaya geldi, bunun farkına vardık...
Bize yakışan görülesi bir çevre bırak-
mak, gören gözlere.

Göremeyen gözlere.. Tarifle bu da WeWalk ile...
Sanat insan için ruha yapılan en güzel yatırımdır. Çünkü 
ruh biriktirir beden tüketir biz üretmek üzere yola çıktık 
bu yolda hep beraber yürürsek anlamlı olacak ve hizmet 
daha çok işe yarayacaktır.. Bu fikirle sergi Türkiye de 
pekçok ili gezecek.
Güzel bir coğrafya keşif gezisi isterseniz bekleriz. Bu fo-
toğraflar sizin duvarlarınızı süsleyebilir.. Üstelik aldığınız 
her fotoğrafın görme engelli bir yavrumuza ışık olacağını 
düşleyip bu keyfi yaşayabilirsiniz..

 

n

Özen Burce YÜCEŞEN- Tuz Gölü (Üstte) Ahu AKBAŞ-Gaziantep

Özen Burcu
YÜCEŞEN
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EBelediye İşhanı’nda Bir Prometheus

1
976 yılında, dönemin Belediye 
Başkanı Selahattin Tonguç’un giri-
şimiyle Antalya Altın Portakal Film 
Festivali’nin kapsamı genişletildi; 

etkinlik Antalya Sanat Festivali adını 
aldı. Bizler de bu kapsamda, o dönemin 
aktif bir grup sanatçısı olarak Beledi-
ye’ye, bir “Duvar Resimleri Sempoz-
yumu” düzenlemeyi önerdik. Önerimiz 
kabul görünce de kolları sıvadık. Katıla-
cak 20 sanatçı, çalışmaları için para al-
mayacak; yiyecek, yatacak yer ve mal-
zeme giderlerini Belediye karşılayacak 
ve sanatçılar herhangi bir merciye es-
kiz ya da proje sunmadan, bildikleri gibi 
resim yapacaklardı.
Belediye Başkanlığı, “Buyrun, istediği-
niz duvarları seçin” dediğinde çok he-
yecanlandık. Ortalama yüz metrekare 
boyutlarında duvarlar seçtik. Hemen 
hepimiz 30-35 yaşlarındaydık, ama ha-
zırlıklıydık. Önce İstanbul’da bir atöl-
yeye (henüz ülkede akrilik yoktu) iyi 
kalitede boya imal ettirdik. Antalya’da 
yerel gazetelerde “Duvar resmi nedir?” 
başlıklı bilgilendirici yazılar yayınladık. 
Konyaaltı’ndaki kumsalda barakaları-
mıza yerleştik ve Belediye’nin kurdur-
duğu iskelelerin üstüne çıkıp duvarla-
rımızı boyamaya başladık. 18 ressam 
ve iki heykelci, 15 gün süreyle çalışarak 
işlerimizi tamamladık.
Duvar resmi anlayışımız, graffiti res-
minden ya da göz aldatmaya dayalı 
dekoratif resimlerden çok farklı, daha 
çok Meksika duvar resmi deneyimin-
den esinlenen bir çizgide olmakla 
birlikte; bütün çalışmalar birbirinden 
tamamen farklı, kişisel üsluplarla ya-
pıldı. Bugünlere kalmamış olmaları, 12 
Eylül 1980 darbecilerinin kalın kafalı, 
kültürsüz ve hoşgörüsüz tavrı yüzün-
dendir. Yine de seviniyoruz ki bugün, 
o çalışmalara ait pek çok belge ulaşıla-
bilir durumdadır.

Orhan
TAYLAN

1976’da, Altın Portakal Film Festivali bünyesinde başlayan
Uluslararası Plastik Sanatlar Sempozyumu çerçevesinde yapılan bir resim, kısa sürede 

Antalya’nın simgelerinden birine dönüşmüştü. 12 Eylül rejimi tarafından yok edilen 
“Prometheus”un öyküsünü, ressamı Orhan Taylan yıllar sonra ilk kez anlattı.

Selahattin Tonguç’un, 1970’lerin ikinci yarısında, o dönemlerde Ege 
Ordu Komutanı olan Kenan Evren’le yaşadığı ilginç diyalog 12 Eylül 
sonrasında yaşanacakların habercisi olur. Kenti gezmeye gelen Evren, 
Orhan Taylan’ın Belediye İşhanı’ndaki duvarı süsleyen “Prometheus’un 
İnsanlara Ateşi Getirmesi” resmindeki ana figürün kime benzediğini 
sorar; sonra da cevap olarak mitolojiden bahseden Tonguç’un sözünü 
keserek, “O resimdeki adam Stalin” deyiverir! Başkan’ın bu dâhiyane 
yoruma yanıtı gecikmeyecektir:
“Vallahi ben kendisini bugüne kadar hiç görmedim ve tanımıyorum!”
12 Eylül’ü takip eden günlerde Çankaya’dan gelen emirlerden ilki doğ-
rudan Antalya’yı ilgilendirmektedir: “Orhan Taylan’ın Belediye İşhanı 
duvarındaki resmi derhal kazınacaktır!”
Emrin yüksek yerden olması üzerine belediye işçileri görevlendiri-
lir, iskele kurulur, çalışmaya başlanır; ama Orhan Taylan resmi sanki 
çıkmaz boyalarla yapmıştır (eser, 110 metrekarelik alana, sıva üzerine 
akrilik tekniğiyle uygulanmıştır), bir türlü kazımayı başaramazlar. Üze-
rinin boyanması emri verilir ve çeşitli boyalar ile yok edilen çalışma, 
tarihin sayfalarına bir sanat düşmanlığı olarak aktarılır. (Bu emri veren 
Kenan Evren, daha sonra Marmaris’te resim yapmaya başlayacaktır!)

NE OLMUŞTU?
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“Seramik, Bir Duygu Aktarımıdır”
Çiğdem
ÖZER

Seramik, en kısa tanımıyla, ana malzemesi kil olan şekillendirilmiş toprağın yüksek 
ısıda pişirilmesiyle elde edilir. Tornada elde veya kalıpta şekillendirilen kil, sonra sırlı 

veya sırsız olarak sertleşip dayanıklılık kazanana kadar pişirilir.

I
sıyla yüzleşene kadar kil bir sürü işlemden 
geçer. Önce şekil verdiğimiz seramik çamu-
rumuzu kontrollü olarak kurumaya bırakı-
rız. Deri sertliğine geldiği zaman belli rö-

tuş ve inceltmeler şimşir ağacından oyulmuş, 
ahşap modelaj kalemlerimizle gerçekleştirilir. 
Sonra yine kontrollü kurutmaya bırakılır. Tam 
kuruduğundan emin olduğumuz çamurumuz 
bu defa zımparalama işlemi dediğimiz son rö-
tuşla karşılaşır ve ateşle yüzleşmek için artık 
hazırdır. Ateş ise öyle böyle değil, yüksek ısıda 
bir ateştir ve saatler alır, çamurun seramiğe 
dönüşmesi.
Seramik fırınına çamurunu koyan her seramik-
çi, obje çıkana kadar doğum bekleyen babalar 
gibidir. Çünkü fırının içindeki kilin yolculuğunu 
hiçbir seramikçi ön göremez. Seramik, tam bir 
adrenalin sanatıdır ve son sözü fırın söyler.
Kilin bu yolculuğu bana Mevlana’nın ‘Hamdım, 
piştim, yandım’ sözünü hatırlatır.
Seramiğin ilk keşfi, insanlık tarihinin avcı top-
layıcı toplumdan yerleşik hayata geçmesiyle 
başlamıştır ve o döneme Neolitik Çağ denir. 
Önce ev yapımında kullanılan kil daha sonra 
çanak, çömlek yapımlarında kullanılarak in-
sanlık tarihindeki yerini alır. Bu nedenle pişmiş 
toprak kaplar, arkeolojik araştırmalarda en yo-
ğun ve en yaygın olarak bulunan en eski tekno-
loji ürünüdür.
Benim için ise seramik sanatı; toprağın ateşle 
dansıdır. Kil, seramiğe dönüşen yolculuğunda, 
ahenk içinde raks eder ateşle. Seramik sanatı-
nın bir objeyi üretmekten çok duygu aktarımı 
olduğunu düşünüyorum. Tasarımlarımda ge-
nellikle olaylardan değil duygulardan yararla-
nırım. Olaylar geçer, duygular kalır. 

Sanatın tanımı ise bana göre Şükrü Erbaş’ın 
şiirinde geçen soruya cevap gibidir. ‘Yaşa-
mak bir can sıkıntısı mıdır Ömür Hanım, 
her şeyi iyi yanından görmeyi kim öğret-
ti bize?’ diye sorar Şükrü Erbaş. Her şey 
olup biterken, devam edebilme yetisini 
bize sanat öğretir. Çünkü sanat iyileşti-

rir, değiştirir, dönüştürür.  
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B
u sayımızda sizlere daha detaylı tanımak iste-
yenler için Antalya Kültür Sanat’ı Münevver 
Eminoğlu’nun anlatımıyla kısaca tanıtmaya ça-
lışacağız.

Öncelikle merhabalar. Şehrin en hareketli bölgelerin-
den birinde yer alıyorsunuz. Antalya’da yaşayan birçok 
kişinin bildiği bir sanat platformusunuz. Yeni keşfede-
cekler için bize AKS’nin kuruluş hikayesini anlatır mı-
sınız? Nedir bu AKS, Antalya için neden önemlidir?
Antalya Kültür Sanat’ın kurulma şeklinin Türkiye’de şu 
ana kadar yapılmış bir örneği yok. Burası Antalyalı işa-
damları örgütünün kurmuş olduğu bir sanat merkezi. 
Şimdiye kadar işadamlarının kendi isimlerini taşıdığı 
koleksiyonlar ya da kendi isimlerini taşıyan müzelerini 
açtığını biliyoruz. ATSO’yu farklı kılan kısım da burada 
başlıyor. Burası Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın eski 

binası. Bina artık yetmemeye başlayınca ATSO  yeni ara-
zisine taşınıyor ve  buraya ne yapalım sorusu gündeme  
geliyor, çeşitli öneriler ortaya atılıyor. Buranın bir sanat 
kuruluşuna dönüşmesi sürecinde özellikle tarım, sanayi 
ve turizmci işadamlarını şehrin kendi karakterini oturt-
ması için böyle bir yere ihtiyacı olması gerekliliğine ikna 
ederek, desteği oluşturan ve güveni şekillendiren kişi 
İnan Kıraç olmuştur. 

AKS’nin 2015’ten bu yana sanat izleyicisinde nasıl far-
kındalıklar yarattığını, bu süreç içinde kente nasıl do-
kunduğu söyleyebilir misiniz? Siz bu sürece nasıl dahil 
oldunuz?
Bu tür kurumların ivmeyi yakalaması genelde daha uzun 
vadede gerçekleşiyorken burası hızlı bir şekilde büyü-
yen bir kültür merkezi oldu. Pera Müzesi’nin de arkasın-
da durması ile ilk sergisini Picasso gibi güçlü bir isimle 
açarak çıtası çok yüksek şekilde sanat hayatına başladı. 
Benim AKS ailesine dahil olmama gelince:  Buranın sanat 
için ne kadar önemli bir yatırım olduğunun farkına varın-
ca Antalya’da AKS’nin yaşaması gerektiğine de inanarak 
çalışmayı kabul ettim ve müdürlük görevine başladım. 
Şehrin hafızasında davranış biçimi ve kültüre bakış biçi-
mi oluşturmak üzere bir hedef koydum.

Andy Warhol’dan Picasso’ya, Ara Güler’den Luigi Ma-
yer’e, Pera Müzesi  işbirliği ile gerçekleşen  “Karşılaşma-
lar” sergisinden tutun da “Yapı Kredi Koleksiyonundan 
Renkler”e ve Merey Koleksiyonu’na kadar ev sahipliği 
yapan, tüm bu güçlü sergilerin yanında etkinlikler, eği-
timler ve dünya ölçeğinde yaptığı projeler ile adından 
sıkça söz ettiren  Antalya Kültür Sanat içeriği çok geniş. 
Burada belirtmediğimiz diğer projelerden okuyucuları-
mızı haberdar etmek adına kısaca bahseder misiniz?
AKS ilk etapta sergi esaslı yapılanmış bir sanat merkezi. Di-
ğer etkinlikler biraz daha popüler. Belli kanallar oluşturarak 
burayı kültürel ve fiziki çevre açısından son derecede du-
yarlı bir yer haline getirme misyonuyla harekete geçtik. 

Münevver Eminoğlu ile 

Antalya Kültür Sanat’tayız….Deniz 
Karakurt
ŞEKERCİ

n

Antalya’nın en kalabalık caddelerinden biri olan Kapalıyol’da ilerlerken karşımıza birçok kişinin tanıdığı ve mimari 
açıdan dikkat çekici özelliği ile kendine çeken Antalya Kültür Sanat (AKS) çıkmakta.  

2015’te açılan, sanata ve kente yapmış olduğu farklı dokunuşlar ile adından güçlü bir şekilde söz ettiren 
AKS sadece sergilerin düzenlendiği bir sanat galerisi algısının ötesinde, geniş perspektifiyle oldukça sağlam 

projeler gerçekleştiren bir sanat platformu olma özelliği de taşımakta. 
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Bazı etkinlik-
leri “insan 
hakları” ya 
da “şeh-
re katkı” 
olarak ele 
alırken bazı 

etkinlikleri 
de sergiler-

den hareketle 
ele alıyoruz. Her 

sezonun bir teması 
oluyor. Genel olarak 

neler yaptığımıza deği-
necek olursam:

“Karşılaşmalar” sergisinden son-
ra oryantalistlerin koleksiyonu geldi ve onu konuşmaya 
başladık. Bunu da AKS’de gündem başlığı altında oluş-
turduk. “Koyu Yeşil Söyleşileri” serisini Çağlar İnce ile 
yaptık. Bunları ayda bir kez programladık. Belgesel üze-
rine söyleşilere, yok olmakta olan sanatlardan, inci kefa-
line, yörüklere uzanan bir çizgide devam ettirdik. Oradan 
sinema söyleşilerine başladık; örneğin Ahmet Merey’in 
portreler sergisinde hep biyografi ve otobiyografi filmleri 
gördük. Bienal’le aynı sene tamamen tesadüf şekillenen 
“Antroposen” sergileri yaptık.  Antalya Kültür Sanat’ın 
2019 güz sezonu ‘yeni/başka’ dünya tasavvurlarını ya-
pıtlarına yansıtan üç sanatçının sergisini (Elvan Alpay’ın 
“Cennet Uzaklarda Bir Vaat mi?”, Tayfun Erdoğmuş‘un 
“Yeni Dünya Katmanları”, Melek Mazıcı’nın “Şeffaf Yan-
sımalar”) kapsadı. 
Yine “Türk Resminde Portre” ve “Türk Resminde Peyzaj” 
isimli daha önce bu kadar geniş kapsamlı örneği olmayan 
iki önemli sergi yaptık. Bu sergi ile tematik sergilerle yü-
rüyen bir Türk Resim Sanatı Tarihi’ni vermeyi amaçladık. 
Bundan sonraki süreçte de resmimizde natürmort ile il-
gili bir sergi yapacağız. 
Merak etme, keşfetme ve bunu belgelenme serüvenine 
tanıklık ettiğimiz bir sergi olan ve o günün tarihini hika-
yesiyle anlatan Likya günlüğü sergisi “Eşsiz Bir Tanıklığı 
Keşfederken: Ernst Krickl’ın Likya Günlüğü, 1892” ser-
gisine ev sahipliği yaptık, Köy Enstitüleri sergisini açtık, 
Yapı Kredi Koleksiyonu’na  ev sahipliği yaptık.  Felsefe 
konuşmalarımıza başından beri devam ettiriyoruz. Doç.
Dr. Ebru Nalan Sülün ile “Herkes için Avrupa Sanatı”, 
sinema yazarı Tuncer Çetinkaya “Sinema Tarihi” semi-
nerlerine başladık. Murat Germen fotoğrafları ile  “Ka-
dim Antalya’nın Güncel Portresi” sergisini yaptık. Şehre 
bakan ve şehrin sorunlarına odaklanan bir sergi oldu. 
Kültürel mirasın korunmasından, aşırı kentleşmeye ve 
kentsel dönüşüm uygulamaları, çevre kirlenmesi ve Bo-
ğaçayı projesi gibi konular ele alınarak yapılan söyleşileri 
de bu sergi üzerine inşa ettik. Bunları Antalya Kent İzle-
me Platformu ile işbirliği şeklinde yaptık.
3. katımızda değişen küçük sergiler yaptık. Handan Say-

gın Dayı’nın “Su’dur Nedenim – Güncel Antalya’nın 
Kadim Suları” ve “Nisyân-Kadim Antalya’nın Güncel 
Portresi” sergilerini açtık. Kadın Filmleri Festivali’ne ev 
sahipliği yaptık. Konferanslar ve belgeseller düzenledik.  
Avrupa Birliği’nin bir fotoğraf yarışmasının sergisine et-
kinlik olarak ev sahipliği yaptık. “Balıklama” sergisinde 
“Lara mobil plajı yeniden nasıl kullanılır” sorunsalı üze-
rine eğildik. Arkasından Bilim Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü Antalya projelerinden oluşan daha geniş 
kapsamlı bir seçki sergi ortaya çıkardık.
Her sergiden hareketle çocuk atölyelerine 
başlamıştık. Çocuklara sergi terbiyesi ver-
mek, hem sanat eserini merak etmeyi 
öğretmek amacıyla etkinlikler yap-
maya başladık. Şimdi “Şairler Ne-
den Resim Yapar” projemizi 
gerçekleştiriyoruz. Nazım 
Hikmet’in ilk defa sergi-
lenen bir resmi de yer 
alıyor bu sergide. 
Şair konuşmala-
rı da yapıyo-
ruz.
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AKS’nin işleyişi ile ilgili bilgi alabilir miyiz? Mesela ser-
giler için herhangi bir ücret ödüyor muyuz? Sergilerin 
genel ziyaretçi sayıları nasıl? İzleyici yaş ortalamasını 
soracak olursak hangi yaş grubu daha yoğunlukta?
Öncelikle buradaki sergilerimizde satış yapmıyoruz. Sergi-
ler için sembolik diyebileceğimiz bir giriş ücreti var. Ancak 
bu ücreti 14 yaş altı çocuklar, engelliler ve engelliye refa-
kat eden bir kişi, gaziler, gazi ve şehit yakınlarından almı-
yoruz. Bizim en büyük alıcı ve izleyici kitlemiz, öğrenmek 
derdi olan, görgü sahibi, kültürlü sanat izleyicileri.
İzleyici profili ile ilgili genel tabloya bakarsak izleyicile-
rimizin maalesef genelde belirli bir yaş üzeri olduğunu 
görüyoruz. Aslında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış 
olduğumuz bir protokol var. Buna rağmen okullar AKS 
etkinlikleri ile ilgili bir program oluşturmuyorlar. Önce-
likle öğretmenler merak etmeli ki öğrencilerini de getire-
bilsinler. Belli zamanlarda genç nüfus izleyicisinde artış 
oluyor. Şehre gelen turistler ise bina cephesinden etkile-
nip merak üzerine de gelebiliyorlar. Son zamanda Antal-
ya’ya yerleşen Rus sayısının artması ile birlikte Rus sanat 
izleyici sayısı ciddi oranda arttı. 

Oluşturacağınız sanat projelerinde mevcut program 
nasıl şekilleniyor? Nasıl bir ekiple çalışıyorsunuz?
Şimdilik tek başıma yürütüyorum. Yapılacak çalışmaların 
bir omurga taşımasını istiyorum. Bu projeleri gerçekleş-
tirirken Yapı Kredi Kültür Sanat ve Enis Batur ile yıllar 
boyunca çalışmış olmanın ve sanat ortamında çok uzun 
yıllar boyunca yer almanın oluşturduğu tecrübeden yola 
çıkarak hareket ettiğimi söyleyebilirim. 
Programları oluştururken dünya gündemini ele alma-
ya çalışıyorum. Bazı kararlarımız var. Mesela bireysel 
sanatçı sergisi yapmıyoruz. Aydınlanmayı dert edinen 
sanatçıların işlerini topluyoruz. Proje sergileri şeklinde 
yapıyoruz. Bize  proje önerileri de geliyor. Tabi projele-
ri hayata geçirmek için o yıl, sergiye ayrılan bütçeye ve 
zamana göre de değişebiliyor. Sergiye karar verdikten 

sonra yıllık programı sergiye göre belirlediğim 
durumlar da oluyor. 

Ses getiren projelerinizden biri de pande-
mi döneminde uygulamaya geçirilen ”Mural 
Antalya”. Bize projenin nasıl şekillendiğin-
den ve projenin uygulama sürecinden bah-
seder misiniz?
2021 boyunca Antalya’nın duvarlarını sanat 
eserine dönüştürdük. Bu duvar projesini yap-
ma amaçlarından biri de şehrin çok yaşama-
yan, ihmale uğramış ya da dönüşüme uğrayan 
yerlerini canlandırmaktı. Ulaşılabilir, birbiri ile 
ilişkili olan duvarlar istedik, projemizi buna 
göre şekillendirdik. İlk izinler biraz zaman aldı. 
Lojistik açısından sıkıntı yaşadığımız bir süreç 
oldu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen belirle-
diğimiz süreçte tamamladığımız bir proje oldu

Bundan sonraki süreçte ne gibi projeleriniz var?
Bu süreçte iki hazırlığımız var. ATSO’nun 140. Kuruluş 
yıl dönümü ile ilgili çeşitli girişimlerimiz olacak. Onun dı-
şında dünyanın gündemi ve yaşananlar da süreci belir-
leyecek. Benim ve bence hepimizin gündemi olacak olan 
çevre sorunlarına değinilecek.

Bize vakit ayırdığınız için Antsanat ailesi olarak teşek-
kür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.

Not: Resimler Selçuk Demirel’in AKS’de yer alan 
“Gündüz Düşleri” sergisinden alınmıştır.

 

antsanat
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ntalya Halkevi’nın kültür-sanat faaliyetleri, ser-
giler yoluyla halk ile buluşan sanatçı profilleri, 
bu sanatçıların üsluplarının analizi, Antalya Li-
sesi’nin kent kültür-sanat hayatına katkısının da 

tanımlanacağı yazı dizisinde bu hafta özellikle “Ar Şube-
si” faaliyetleri ve sergilere paralel sanat yazıları ve sergi 
yorumlarının izini sürmek istiyorum.

Halkevleri’nde halkı kültür ve sanata yönlendiren etkin-
liklerin düzenlendiği en önemli şube “Ar- Güzel Sanat-
lar” şubesidir. Bu dönemde Antalya’da en önemli sanat 
etkinlikleri bu şubede gerçekleştirilmiştir. “Ar” şubesinde 
halkın ücretsiz faydalanacağı enstrüman kursları, koro 
çalışmaları ve resim kursları düzenlenmiştir. “Ar” şubesi-
nin yöneticileri de bu dönemde Antalya Lisesi öğretmen-
leri ve şehrin kültür-sanat duyarlılığı olan yetkililerinden 
oluşmuştur. “Ar” şubesinin açılışının ardından ilk yöne-
tici kadrosunda Nafiz Başmühendisi Nihad Bey, Öğret-
men Ali Bey, Öğretmen Rıza Bey, Deniz Yolları Acentesi 
Kâtibi Recai Bey ve Tüccar Cemil Bey yer almıştır (Alçı-
tepe, 2005: 30). Antalya Halkevi “Ar” şubesinde var olan 
sanatsal dinamik, halkın zaman içerisinde ilgisini çekmiş 
ve etkinliklere katılım hızla artmıştır. Çoğu Antalya Li-
sesi öğretmenlerinden oluşan yazarların Antalya Halkevi 
Dergisi olan “Türk Akdeniz Dergisi”nde kaleme aldığı ya-
zılar aracılığıyla da dönemin sanat yazıları oluşmuştur.
 
Halkevi Sergileri ve Güzel Sanatlar Şubesi’nin diğer etkin-
liklerinin gelişim süreci izlendiğinde, Antalya’da oldukça 
önemli eserlere imza atan, yerel ama Avrupa sanatını 
da takip eden bir sanatçı profilini görmek mümkündür. 
Özellikle 1940-1941 yılları arasında gerçekleştirilen ser-
gi etkinlikleri incelendiğinde, bu dönem açılan sergilerin 
yazılı basında ve yayınlarda daha fazla yer aldığı izlen-
mekte. Metinlerin sergilere dair anlatımcı-tanımlayıcı 
içeriklerde olmaları da dikkat çekici. Her yıl sergi yapma 
zorunluluğuna sahip olan şubede gerçekleştirilen üre-
timlere ait eleştirel metinler o dönemin sanatsal dinamik-
leri ve etkileşimleri hakkında bilgi vermektedir. Özellikle 
1940 senesinden sonra Antalya Lisesi’nde görev yapan 
öğretmenlerin vizyonu ve sanatsal gücü, metinlerin sa-

yısında var olan artışın sebepleri arasında gösterilebilir. 
 1943 yılında Güzel Sanatlar Şubesi tarafından açılan 
sergi hakkında yayınlanan haberde kentin açılan sergi-
ye olan ilgisi, kısa ama tanımlayıcı ifadelerle anlatılmıştır. 
Kent halkı tarafından büyük ilgi gören sergi hakkında ga-
zetede de ayrıca haber yayınlanmıştır. Antalya Gazetesi 
sergi haberini şu şekilde duyurmuştur: “Güzel Sanatlar 
Şubesinin çalışkan gençleri yorulmaz mesailerinin övü-
nülecek verimlerinden birini daha önümüze sermişler-
dir. Genç ressamlarımız yetmiş dokuz parçalık güzel bir 
sergi tertip etmişler ve eserleriyle memleket adına bizim 
de övünmemize fırsat vermişlerdir. Sergi, çok güzel bir 
şekilde tertiplenmiş ve çok büyük rağbet kazanmıştır” 
(Anonim, 1943:1). Bu dönemde yayınlanan metinlerde, 
açılan sergilere dair sanat tarihinin önemli eserlerinin 
örneklendirildiği, açılan sergileri tanıtan ifadelerin yer 
aldığı izlenmiştir. Bu dönemde Antalya Lisesi müzik öğ-
retmenlerinden Safa Tangör’ün Antalya Halkevi’nde açı-
lan sergiye dair yazdığı metin şu şekildedir: “Halkevinin 
kapısından giriyoruz. Biriken insanlar birbirlerinin yüzü-
ne bir yeniliği görme sevinci ile bakıyorlar. Antalyalılar 
yıllarca görmediği bir hareket, sanat hamlesi karşısında 
kendinde mukavemet göremeyerek buraya sürüklenmiş; 
susuz geçen uzun bir yolculuktan sonra pınara varılmış 
gibi bir gönül serinliği ile galeriye giriyorlar. Adım adım 
ilerlerken takdirle parıldayan gözler renklerin bol bol akı-
şı ile ruhları kandırıyor” (Tangör, 1941:8).

Tangör’ün tanımladığı toplumsal dinamik tanımlaması, 
Antalyalı’ların sergilere ve sanata olan duyarlılıklarını da 
ifade etmektedir.  1941 Halkevi Sergisi’ne Ertuğrul Ağva, 
Sedat, İkbal Argun, Cevdet Doğan, Davud Akıdil ve Foto 
Fenni katılmışlardır. Safa Tangör sergide izlediği eserlere 
dair şu yorumu yapmıştır:

“Ertuğrul Ağva; İlkbahar, Sahil, Fırtına, Tipide Baskın, 
Harabeler, Konya’da Cami, Mermerlik, Kotra tabloları ile 
klasik stilin en güzel örneklerini seyrettiriyor. Harabe-
ler’de akşamın mahmurluğunu harabelerin öksüzlüğünü; 
Mermerlik’te sakin sahilde ruhumuzun da dinlendiğini 
duyuyoruz. 

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde 

Antalya’da Kültür-Sanat Ortamı (1923-1950)-II
Bu yazı dizisinin ilkinde söz ettiğim üzere, 1923-1950 yılları arasında kültür-sanatın gücü ile insanı inşa etme 

süreci gerçekleştirilmiştir. Bu süreçteki en önemli güç; ülke genelinde yaygınlaştırılan Halkevleri ve 
Köy Enstitüleri, tüm ülkeye yayılan sergi etkinlikleri ve bu yolla kültürel ve sanatsal faaliyetlerin 

halkın kolaylıkla ulaşabileceği faaliyetler haline getirilme sürecidir.

n
Ebru 
Nalan 
SÜLÜN
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Dekora gömülen renklerin ifadesi çok güzel! Sedat; İs-
met İnönü, Sahilde Kayalık, Venedik’ten Bir Sokak, Cami 
Kapusu, İzmir-Kemer parçalarında bitiz bir minyatürcü 
hassaslığı ile renkleri en ince ve en temiz bir şekilde kul-
lanmış, bu stilin olgun bir sanatkârı olduğunu görüyoruz. 
İkbal Akgün; meyveleri ve inekleri, Cevdet Doğan; kar-
puz ve İsmet İnönü ile fırçaya hâkim oluşlarını gösteriyor. 
Davut Akıdil; en bol eserlere sahip sanatkârdır. İstanbul 
Fürüzağa, Kasımpaşa’dan Fatih’e Bakış, Balıklar, Beyazıt 
Meydanı, Erenkuş, Liman, Fener eserleri ile cidden iyi bir 
kıymet olarak görüyoruz. Özellikle Tefekkür ve Liman 
tabloları bugünkü modern stilin en muvaffak eserleridir… 
Suluboyadaki müteaddit parçaları ve yağlıboyadaki bu iki 
eserle bize çok iyi bir istikbal vaat etmektedir. Sergide en 
çok nazarı dikkati çeken bu yenilikler olmuştur. Peyzaj-
larda görüş ve renklerin sıcaklığı iyi bir ekolün sanatkâ-
rı olduğunu ispat etmektedir. Foto Fenni’nin eserleri de 
cidden güzel. Şelale ve harabe fotoğrafları düz bir satıh 
halinde tek cepheli değil, suları ve kayaları mücessemliği 
ile her cepheden görür gibi oluruz” (Tangör, 1941:8). 

1941 Halkevi Sergisi’nde yüz seksen adet suluboya eser, 
yağlıboya çalışma ve fotoğraf çalışmaları yer almıştır. 
Sefa Tangör metinleri ile tanıdığımız ve künye bilgileri 
verilen eserlerin günümüzde nerede oldukları bilinme-

mektedir. Bu dönemde özellikle Antalya kenti izlenimleri, 
doğa ve peyzaj çalışmalarının ağırlıklı olarak üretildiği 
anlaşılmaktadır. Ayrıca; müzik alanında sanat yazıları da 
kaleme alan Safa Tangör, bir müzik korosu kurmuştur. 
Kurulan koro, Antalya’nın özel günlerinde konserler ver-
mektedir. İsmet İnönü’nün Antalya ziyaretinde de konser 
veren müzik topluluğu ve çalışmalarına dair dönem gaze-
telerinde şöyle ifadeler olduğunu izledim:

“Nisan ayının yirmi sekizinden Mayıs ayının birine kadar 
geçen süre Antalyalılar için bir bayram sevincinin coşkun 
saadeti ile dolmuştur. Bugün Milli Şef İnönü, Antalya’mızı 
şereflendirmişlerdir. Biz bu ziyaretlerden yalnız liseyi zi-
yaretleri esnasında gösterdikleri yüksek arzuları üzerine 
Halkevi Orkestra heyeti ile lise talebesinin müştereken 
verdikleri konserden söz etmek istiyoruz. İnönü’nün şah-
si arzularını taşıyan bu konser yüksek huzurlarında ve-
rilmiş, muvaffakiyet karşısında Şef’in yükselen iltifatları; 
gerek evimiz için, gerek lisemiz için, gerek her iki kültür 
müessesesinde büyük bir feragatin asil duygusuyla çalı-
şan orkestra şefi Sefa Tangör, sanatkâr Orhan Edgü, Da-
vut Akıdil ve arkadaşları için ve gerek evimizin Ar Kolu 
Başkanı kıymetli Doktor Burhanettin Onat için haklı bir 
övünçtür. Konser günü salon, bir heyecan ve saadet ruhu 
içinde muayyen vaktinden evvel dolmuştu. 

Orhan Kilit- Kemer Yolu- Tuval Üzerine Yağlı Boya- 1948



           

30

YA
ZI

 D
İZ

İS
İ

Saat on sekizde şef salona girdi. Birinci kısım Doktor 
Burhanettin Onat’ın milli şefe armağan ettiği marş ile 
başlıyordu. Sonra Bop’un kovarteti, Bağdat Halifesi, Sup-
pe’nin hafif süvarilerinden ibaret idi. Şefin alkışları bu 
imtihanın büyük bir mükâfatı idi. Biraz sonra lisenin sek-
sen kişilik dört ses üzerine Sefa Tangör tarafından tertip-
lenmiş olan muhtelif korosu, temiz giyimli, saygılı tavırlar 
ile amfide yerlerini aldılar. Her parça sonunda alkışı ilk 
başlatan ve bitiren Milli Şef oluyordu” (Oğuz, 1943:4).
Antalya Halkevi, faaliyette kaldığı dönem içerisinde sergi, 
konser ve eğitim faaliyetlerine devam etmiştir. Gerçekle-
şen etkinlikler ise; özellikle 
Antalya Lisesi öğretmenle-
rinin kaleme aldığı metinler 
ile dergi ve gazetelerde yo-
rumlanmış ve tanıtılmıştır. 
Ayrıca; bu süreçte gerçek-
leşen sergilerden şehir hal-
kı tarafından resim alımının 
gerçekleştiği, sanatçıların 
bu yönden de desteklen-
miş olduğu izlenmektedir. 
Antalya Halkevi’nde 1942 
yılında gerçekleştirilen ser-
gisinde Antalya Lisesi’nde 
öğretmen olan Davut Akıdil 
ve Şükrü Akun’un Antalya 
temalı eserleri ve portre ça-
lışmaları beğeni toplamıştır. 
Serginin ardından İlköğre-
tim Genel Direktörü Bay İs-
mail Hakkı Tonguç tarafın-
dan Köy Enstitüsü için dört 
adet resim satın alınmıştır. 
Antalya Lisesi koleksiyonu 
için de sergi ardından eser 
satın alımı gerçekleşmiştir 
(Oğuz, 1943:10). 

Antalya Halkevi çalışmaları 
ve Antalya Lisesi faaliyetleri, 1940’lı yılların ilk yarısında 
Antalya kültür ve sanat hayatının en önemli belirleyicisi 
olmuştur. 1942 yılında gerçekleştirilen yılsonu sergisini 
bin yediz yüz kırk kişinin ziyaret ettiği tespit edilmiştir. 
Ayrıca; bu sergi sonunda gerçekleşen yarışmada birinci 
ve ikinci seçilen eserler de Ankara Halkevi’nde gerçek-
leştirilen sergiye gönderilmiş ve sanatçılar ödüllendiril-
mişlerdir (Anonim, 1942: 15). 

Cahit Külebi ’nin 1943 yılında Antalya Lisesi’ne edebiyat 
öğretmeni olarak atanması Türk Akdeniz Dergisi’nde yer 
alan sanat ve edebiyat yazılarının sayısının artmasına 
neden olmuştur. Cahit Erencan imzalı yazılarda sergiler-
de yer alan eserler tanımlanmış ve sergi analizleri ger-
çekleştirilmiştir. Bu metinler aracılığı ile sergide yer alan 

eserlere dair nitelik ve nicelik bilgisi edinmek mümkün 
olmuştur. 8 Aralık 1943 tarihinde gerçekleştirilen sergide 
yetmiş dokuz eser yer almaktadır. Davut Akıdil bu ser-
giye kırk dokuz eser ile dahil olmuştur. Özellikle, natür-
mort ve peyzaj eserlerden oluşan resimler Antalya izle-
nimlerinden oluşmaktadır. İnönü Parkı ve Antalya kent 
merkezinin resmedildiği eserler içerisinde “Selçuk Tür-
besi Alâeddin Kütüphanesi”, “Sokak”, “Halkevi Meydanı” 
ve “Karaalioğlu Parkı” resimlerinden Cahit Erencan (Kü-
lebi) nin beğeni ile söz ettiği izlenmiştir. Sergide yer alan 
diğer sanatçı olan Belkıs Yücesoy ise; yirmi sekiz resim 

ile sergiye dahil olmuştur. 
Portre ve desen çalışma-
ları ile dikkat çeken Yüce-
soy, empresyonist eserleri 
ile öne çıkmıştır. “Uyuyan 
Adam” eseri ile öne çıkan 
Yücesoy’un yanı sıra sergi-
ye Davut Akıdil’in öğrencisi 
Orhan Kilit de dahil olmuş 
ve Cezanne etkili resimleri 
ile sanatçı beğeni toplamış-
tır (Erencan, 1943-1944:5).

1940’lı yıllarda Antalya’da 
yaşanan sanatsal vizyon 
ve gelişmelerin en önem-
li destekçisi Halkevi Güzel 
Sanatlar Şubesi Başkanı ve 
Antalya Belediye Başkanı 
olan Burhanettin Onat ol-
muştur. 1946 yılında Beledi-
ye Başkanı seçilen Onat, bu 
süreçte kültür- sanat faali-
yetlerinin en önemli yönlen-
diricisi olmuştur. Burhanet-
tin Onat’a bu süreçte Ethem 
Ağva, Antalya Lisesi müzik 
öğretmeni Safa Tangör, An-
talya Lisesi resim öğretmeni 

Davut Akıdil ve Mehmet Öten de destek olmuştur. Antal-
ya’da 1950’li yıllara dek Antalya Halkevi merkezli gelişen 
bir kültür- sanat ortamı mevcuttur.

 Bu dönemde ayrıca; bir uluslararası sergi olarak örnek 
verilebilecek olan, 03 Mart-12 Mart 1950 tarihleri arasın-
da izleyenlere sunulan, İngiliz Büyükelçiliği Basın Bürosu 
tarafından açılışı gerçekleşen “Bugünkü Britanya” en-
düstri sergisi de Antalya halkı tarafından ilgi ile karşılan-
mıştır. Sergiyi on iki bin altı yüz kişi izlemiştir (Anonim, 
1950:1). Ayrıca, Antalya’ya gelen İngiliz Kültür Heyeti de 
İngiltere’deki ilkokul resim çalışmalarından oluşan bir 
sergi düzenlemiş, 5 Mart 1952 tarihinde Antalya Halkevi 
salonunda “İngiliz Resim ve Fotoğraf Sergisi” açılmıştır 
(Anonim, 1952:1-2).

Şükrü Akun- Fotoğraf Üzerine Yazı Tasarımı
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Antalya’da 1923 yılından çok partili döneme dek gelişen 
sanat ortamı, Türkiye gündeminden farklı bir yapılanma 
ve gelişim çizgisi içerisinde değildir. Diğer merkezlerde 
ve sanat ortamında izlenen devlet destekli sanatsal yapı-
lanma, Antalya’da da kent hayatında kültürel ve sanatsal 
hayatın gelişiminde büyük bir etki sahibi olmuştur. Hal-
kevleri ve Köy Enstitüleri’nde düzenlenen kültürel etkin-
likler ve sergiler toplumun gelişiminde etken unsurlar 
olmuştur.

Bu süreçte yerel Antalya’da sa-
natsal üslupları ile bazı sanatçı 
isimlerinin de öne çıktığı tespit 
edilmiştir. Antalya Lisesi’nde öğ-
retmenlik yapan sanatçı isimlerin 
ise; İstanbul sanat ortamında ya 
da sanat tarihinde yer almadık-
ları ve ancak Halkevi sergileri ile 
görünür olabildikleri izlenmiştir. 
Bu durum da halkevi sergilerinin 
ve sanat yazılarının sanatçıların 
varlığına ve tarihe kaydolmaları-
na ne denli katkı sunduğunu gö-
rünür kılmakta.

Yazı dizisinin üçüncü bölümünde 
dönem sanatçıları ve üslupları, 
1923-1950 yılları arasında yaşa-
nan kültürel/sanatsal ortam mer-
ceğinde analiz edilerek tanımla-
nacak… 
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1982, Uğur Mumcu
Darbenin ardından yurt çapında başlayan milyonlarca 
tutuklama bir süre sonra kitap yasaklarına dönüştü. Ev-
lerde-bahçelerde kitap yakma eylemlerinin ülke olarak 
dünya rekorunu kırdığımız günleri yaşıyorduk. Bu ara-
da kitaplarını yakmaya kıyamayan arkadaşların poşetler 
içinde bana getirdiği kitapları kayıt tutarak dükkanın üst 
katında korumaya almayı da üstlenmiştim. Ne yazık ki 3 
yıl sonra siyasi şubenin yaptığı baskında kendi kitapla-
rımla birlikte tümü de gaspedildi. O günleri yaşayanlar 
iyi bilir; bütün Rus yazarları başta olmak üzere kapağın-
da “sol” izlenimi veren her türden kitap, kitap düşmanı 
bir rejim tarafından sürekli toplanıyordu. Resmen yasak 
olmayan, ama kapağında sözgelimi “Özgürlük” yazan ki-
taplarla birlikte, başta Server Tanilli olmak üzere birçok 
ünlü yazarımızın yapıtlarının 
da “yasak” sayılarak rastgele 
toplandığı günleri yaşıyorduk. 
Her gün “siyasi şube”ye gi-
dip gelmekten yorulmuştum. 
İlgililere Sıkıyönetim Başsav-
cılığının “Yasak Yayınlar Kata-
loğu”nu gösterdiğim halde ki-
taplarımı geri alamıyordum. Bu 
yılgınlık verici kaos günlerinde 
aklıma bir etkinlik düşüncesi 
geldi. O günlerde bir gazetede 
yer alan habere göre Kenan 
Evren, Uğur Mumcu’nun yeni 
çıkan kitabını, herkesin okuma-
sı gerektiğini yazıyordu. Sabah-
leyin okuluma değil, doğruca 
Sıkıyönetim Komutanlığı’na gi-
derek kolayca bir randevu aldım 
ve Orgeneral’e elimdeki “Silah 
Kaçakçılığı ve Terör” kitabını 
uzatarak “İmza Günü” düzenle-
mek istediğimi söyledim. Komu-
tan, “imza Günü nasıl bir şey?” 
demişti bana; anlattım. Gazete 
yazısını da görünce hemen baş-

vuru dilekçemin altını imzalayarak mührünü bastı. Kısa 
bir kahve ikramı ve sohbetten sonra öğretmen olarak da 
kutlamıştı beni. Meğer bizim lisedeki bir öğretmenin abi-
siymiş! 
Konaktan ayrılınca hemen Uğur Mumcu’yu bir avukat ar-
kadaşıyla birlikte aradık. İmza günü için verdiği 28 Mayıs 
1982 günü Akdeniz Kitabevi’nin ilk etkinliğini düzenleye-
rek Cumhuriyet okurlarıyla birlikte ilk mutluluğumuzu da 
yaşamış olduk. 
Gazeteci, araştırmacı ve yazar Sevgili Uğur Mumcu, iki 
gün Antalya’mızın konuğu olarak 650 kadar kitap imza-
ladı ve aramızdan ayrıldı. Ne yazık ki onu bir daha göre-
medik, ama demokrasi şehidimizi aşağıdaki Onur Defte-
rimize yazdıklarıyla Antalya’da İz Bırakan ilk yazarımız 
olarak  şükranla yad ediyoruz. 

1983, Aziz Nesin
Ülkemizce ve dünyaca tanınan 
büyük mizah ustası Mehmet 
Nusret Nesin, edebiyatımız-
da en çok müstear ada sahip 
yazarımızdır. Kuleli Askeri Li-
sesi’nden sonraki teğmenliği 
sırasında, bir ere izin vermesi 
sonucu “görevini kötüye kullan-
mak” suçlamasıyla 3 ay hapse 
mahkum edildiği (1944) ve or-
dudan çıkarıldığı pek bilinmez. 
Bu belki de yazarlık sürecinin 
başlangıcıdır. Tan Gazetesi’n-
deki köşe yazarlığından sonra 
giriştiği “Marko Paşa” dergicili-
ğiyle başlayan mizah yazarlığı-
nın ardından sayısız yargılanma 
ve tutukluluk günleriyle Türkiye 
Yazarlar Sendikası Genel Baş-
kanlığı’na kadar (1975) fırtınalı 
bir serüven yaşamıştır. Son yıl-
larında toplumun aydınlanma 
ve çağdaşlaşması için çaba gös-
terdiği de çok iyi bilinir.

Akdeniz Kitabevi’nde İlk İmza Günleri
Akdeniz Kitabevi’ni Nisan 1980’de Belediye İşhanı’nın (Şimdiki Vakıflar İşhanı) 1. Katında açmıştım. Ardından 

12 Eylül darbesi gelince Antalya Lisesi’ndeki öğretmenlik görevimden ayrılmaksızın kitap hobimi 
1985’e kadar sürdürmeye karar verdim. 

Hüseyin Cahit
KERSE
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Yapıtlarında ulaştığı iç tu-
tarlılık, Adnan Binyazar’ın 
deyişiyle, “güldürme ögesi, 
mantık, toplumsal eleştiri, 
tipleri çizme ve öyküleme”-
nin iyice birbiri içine geç-
miş, bir denge yaratmış ol-
masından ileri gelmektedir.
Ünlü mizah ustamız, 1993 
Temmuz’unda Sivas’ta ay-
dınlarımızın yakıldığı “Sivas 
Toplukıyımı”nda Madımak 
Oteli’nden kurtulduysa da 
iki yıl sonra imza günü için 
gittiği Çeşme’de 6 Temmuz 
1993 günü kalp yetmezliğin-
den hayata veda etmişti. 
Onun 25 Haziran 1983’te, 
Antalya’da dört gün ko-
nuğumuz olduğu günlerdi. 
Moskova’daki kalp ameliya-
tının ardından Akdeniz İmza 
Günleri’nde okurlarıyla bu-
luşmuştu. Sağlığı çok iyiydi. 
Kitabevinde dört gün sü-
rekli olarak bir yandan kitaplarını imzalıyor, bir yandan da 
her gün önüne koyduğumuz -1 kilogram kadar- çok sevdiği 
turfanda domatesleri ve çilekleri  atıştırıyordu. 
Antalya’da onu hüzünlendiren tek şey, ünlü mizah us-
tamızın, 1976 yılında Altın Portakal Festivali’nde Orhan 
Taylan’ın Belediye İşhanı duvarındaki “Promete” adlı 
duvar tablosunun kat kat beyaz boyayla örtülmüş olma-
sıydı. Yerine, dönemin Güzel Sanatlar Galerisi Müdürü 
Esen Emekçil, valinin talimatıyla bir Atatürk rölyefi asmış 
olsa da Aziz Nesin bu bakır çalışmasından ötürü Esen 
Hoca’ya çok kızmıştı. Neyse ki akşam yemeğinde kadeh 
kaldırıp dostluğu pekiştirdiler. Daha sonraki yıllarda Aziz 
Nesin onca mizah öyküleri, romanları, oyunları, anıları, 
günlükleri, mektupları, çocuk kitapları ardından son şiir-
lerini de kitaplaştırdı. 
Aziz Bey imza günleri sırasında Antalya’da yaptığı gezin-
tilerde özellikle Kadın Yarı ve Güver Uçurumu’ndan çok 
etkilendiğini söylemişti. Gözlemleri sonuncunda yazma-
ya başladığı iki şiirini kısa bir süre sonra yayımlayarak 
Antalya’ya armağan etti. Özellikle Kadın Yarı’nın tarihsel 
öyküsünden esinlenerek yazdığı “Günahlım” adlı aşk şii-
rini okurları da çok sevmiştir. 
Aziz Abi’yle son anektodum, Antalya’dan ayrılırken ken-
disine teşekkür edip zarf içinde uzattığım gidiş-dönüş 
uçak ücretini reddedip bana söylediği sözdü: “O parayı 
koy cebine! Böyle berbat sıkıyönetim günlerinde de imza 
günleri düzenleme. 4 gün çok kitap satmana karşın ne 
kadar zarara uğradığını da hesapla, yoksa kitabevini ba-
tırırsın evlat!”
Ve dediği 16 yıl sonra olsa da çıktı.

GÜNAHLIM

Antalya’da Kadın Yarı

Atarlar o yardan günahlı kadınları

İkibin yıldanberi yutar günahları uçurum

Öyle suçlusun öyle günahlısın

O Kadın Yarı’ndan atılmalısın

Ben bulutlarca üstünden uçuyorum

Korkma bırak kendini boşluğa

Sevinin yarattığı bendeki sarhoşluğa

Daha düşmeden seni havada tutuyorum

Sen öyle güzelsin ki günahlım

Nasıl altın tutmazsa pas

Senin güzelliğin de günah tutmaz

antsanat
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iirleri genç yaşta Ser-
vet-I Fünun ve Uyanış 
dergilerinde, daha son-
raları da Varlık ve Cum-

huriyet’te yayımlanan Baki 
Süha’nın, Aşk, Özlem, Doğa ve 
Akdeniz temalı şiirleri Cenup 
(1942), Gece Yağmuru (1947), 

İşaret (1953), Karanlıkta Geçen Gemiler (1958) adlı ki-
taplarında yayımlanır. İki antoloji, iki biyografi kitabından 
sonra 36 şairle ilgili anılarını Bizim Kuşak ve Ötekiler 
(1968)’de toplamıştır. Sel Geliyor (1943) ve Ev Sahibimiz 
kitaplarında yer alan toplumsal öykülerinde de betimle-
me ve ruhsal çözümleme ustalığı göze çarpar.
Kendine özgü duygu ağırlıklı şiirleriyle önce Hece Şii-
ri’nin izinde giden şairimizin, daha sonraki Serbest şiir 
döneminde Cahit Sıtkı, Ziya Osman ve Ahmet Muhip 
etkileriyle Lirik şiirlerinin ön plana geçtiği söylenebilir. 
Son yıllarında ise örtük ve Mistik bir Aşk ve Karamsarlık 
duygusuyla birçok güftesinde Doğa ve Ölüm temalarını 
işlediği de görülür.
Şairin doğup büyüdüğü Antalya ve güney sahilleri, onun 
şiirlerini ve şarkılarını besleyen bir pınar gibidir. 
Şairin bir Antalya’ya özlem şiiri:

“Beni de alın ne olur koynunuza hatıralar”
Besteleriyle de tanınan yazar ve şairimiz Baki Süha Ediboğlu Antalya 1912 doğumludur. İlköğrenimini Antalya’da 

okur. Liseyi İstanbul’da tamamladıktan sonra DTCF’den ayrılıp çeşitli gazetelerde çalıştıktan ve uzun yıllar Ankara, 
İzmir ve İstanbul TRT radyolarında müdürlük yaptıktan sonra 15 Eylül 1972’de İstanbul’da vefat eder.

Fatma
DUYAN

antsanat

CENUP

Nerdesin ey aradığım şehir?
O merhamet dolu evim ve kuşlar?
Gürlüyor içimde koca bir nehir,
Ses vermez oldu artık deli rüzgâr...
Sarhoş kalbim eski bahçelerde
Antalya, sonbahar ve portakallar...
Muhacir kuşlarla cenuba hicret
Cenupta çiçekler ve yeşil dallar.
Yorgun gözlerimde altından bir gün,
Her an içerimde mavi dalgalar...
Renkler cennetinden bir rüzgâr esse
Cenup ışıkları ruhumu sarar.

Beni de alın ne olur koynunuza hâtıralar 
Dolanıp kalayım bir an buynunuza hatıralar 
Yeriniz ne, yurdunuz ne, benden böyle korkunuz ne 
Duyuyorum sesinizi bazen derin bir kuyudan 
Dinliyorum uzakları kalkıp derin bir uykudan 
Beni de alın ne olur koynunuza hâtıralar 
Ah bu ömür tükenecek yolunuza hâtıralar.
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KAYIP TANRILAR ÜLKESİ - AHMET ÜMİT

ŞEDARABAN - NEDRET KILIÇ

DUNE: ÇÖL GEZEGENİ - FRANK HERBERT

n

n

Berlin Cinayet Masası dedektiflerinden Yıldız Karasu ve ortağı Tobias Be-
cker, bir gün çok ilginç bir ihbar alırlar. Olay yerine gittiklerinde kesinlikle 
sıradan olmayan bir cinayetle karşılaşırlar. Sonrasında işlenen diğer cina-
yetler de detaylı  şekilde incelendiğinde karşılarında mitolojik gönderme-
lerle dolu, çok  sıra dışı bir seri katil olduğu anlayacaklardır. Maktullerin 
yakınları ve hikayeleri öğrenildikçe Berlin’de başladığı sanılan ama  Ber-
gama’daki Zeus Altarı’nı merkeze alan bir olay örgüsü meydana çıkacaktır. 
Oldukça sürükleyici bir cinayet romanı içine yedirilen Zeus’un ağzından 
anlatılan derli toplu mitolojik hikayelerle de zenginleştirilmiş keyifli bir ro-
man ortaya çıkarmış Ahmet Ümit. Türün meraklıları sevecektir.

Şedaraban Türk Sanat Müziği’nde bir makam ve bu makamda bestelenen 
en özel bestelerden biri de Tanburi Cemil Beyin Şedaraban Saz Semaisi. 
1970’ lerin ODTÜ’sünde kaderin bir cilvesi olarak karşılaşan Anton ve Lin-
dsey’in imkansız aşkıyla bize merhaba diyen romanda, birbirlerine Şedara-
ban Saz Semaisi ile bağlı insanların hikayelerine tanıklık ederiz. Görünüşte 
sıradan hayatlar  yaşayan Anton, Nora, Reşit, Seyit, Arakel ve diğerlerinin 
gizli hikayeleri de bizi en az küresel suç örgütleri ve onların hikayeye dahil 
olma biçimleri kadar etkileyecektir. Kurgusu, akıcı dili ve şaşırtıcı finali ile 
okura oldukça keyifli bir okuma vaadeden yazarın bu ikinci romanı bize 
şimdiden üçüncüyü merak ettiriyor. 

Günümüzden yüzyıllarca öte bir gelecekte ve çok uzak bir galakside geçen 
kitap, Caladanlı Atreides ailesinin İmparator tarafından yeni yöneticileri 
olmaları için Arrakis’ e (Dune) gönderilmeleri ile başlar. Pek de iyi niyet-
li olmayan bu teklif, arka planında oldukça yıkıcı iktidar entrikalarını da 
birlikte getirecek, Atreides Hanedanı’nın Dune gezegenine ulaştıkları kısa 
süre içerisinde karşılaşacakları kaderi sezen Dük Leto’nun ve bir Bene 
Gesserit rahibesi olan Jessica’nın oğlu olan Paul, sömürülen çöl halkı Fre-
menlerin mesihi (Muad’dib) olduğunu da öğrenecektir.
6 kitaplık serinin 1965’te yazılmış bu ilk kitabı bir bilim kurgu klasiği olma-
nın çok ötesinde yani değindiği din, felsefe, siyaset, ekoloji konuları ile çok 
kapsamlı bir okuyucu deneyimi sunmakta. Türün meraklılarına soluksuz 
okunacak bir serüven vaadediyor. Kitapta da dendiği gibi “ Korku aklın 
katilidir.” Korkusuz okumalar...

Evren
KOÇ



36

K
İT

A
P

Henüz 9. Sınf (Lise 1) öğrencisiy-
ken, kitabı yayınlanma olanağı 
bulmuş genç yazarlar kervanına 
katıldın. “Eskiler”in yazım süreci 
hakkında bizlere bilgi verir misin?
6. sınıfın ortalarına doğru, Queen, 
Guns’n Roses, Pink Floyd, Nirva-
na gibi topluluları dinleyerek yola 
çıktım ve bir eskiz defterine bir 
şeyler karalayarak devam ettim.  
Müzik hep hayatımdaydı: Anne-
min çocukluğumda bize dinlettiği 
70’lerin ünlü gruplarından ABBA 
ve Boney M’i dinlerdim. Sonra 
sevdiğim gruplar ve müzisyenle-
rin bir arada olduğu, birbirleriyle 
iletişim halinde bulundukları bir 
dünyanın hayalini kurdum ve yaz-
maya başladım.

Ailenin esere bakışı ne oldu?
Bu süreçten ailemin başlangıçta haberi olmadı. Kitap ya-
yınlanana kadar onlara okutmadım. Annem, fazla karak-
ter bulunduğu için biraz kafa karıştırıcı olduğunu söyle-
di. Anneannem ise 68 kuşağından geldiği için kitabı çok 
beğendiğini söyledi. Bir araya gelmesi gerçekte mümkün 
olmayan karakterlerin kitapta iyi anlaşmalarını çok sev-
diğini söyledi.

Referansların neler? Kimleri okursun, hangi eserler-
den etkilendin?
Cassandra Clare, George R.R. Martin, Umberto 
Eco, Neil Gaiman gibi isimler ve “Sofi’nin Dün-
yası”, “1984” başta olmak üzere çeşitli romanları 
beğeni ile okuyorum. 

Dilersen “Eskiler”in öyküsünü yazarının ağ-
zından dinleyelim.
“Eskiler”; Freddie Mercury, John Lennon, Kurt 
Cobain, Dave Mustaine, James Hetfield gibi 
normal koşullarda bir araya gelmesi olanaksız 
olan bir grup müzisyenin, New York’ta sıradan 
bir apartman dairesinde, ikinci hayatlarını ya-
şamaya çalışmaları üzerine kurulu. Kendilerini 
“eski” olarak nitelendiren kahramanların kendi 

benlikleriyle insanların ara-
sına karışmaları ya da müzik 
yapmaları yasak. Kimliklerini 
gizli tutarak yaşadıkları evren, 
araya giren bir kehanetin so-
nucunda karışıyor ve olaylar 
bir gerilim romanı formuna 
ulaşıyor.

Kitabın yayınlanma süreci 
hakkında neler söylemek is-
tersin?
Bu konuda ilk büyük yardımı 
teyzemden gördüm. Geçmi-
şinde yazın serüveni oldu-
ğu için kitabın editörlüğünü 
yapmayı kabul etti. Önce bir 
dergide tefrika şeklinde ya-

yınlanması önerisi aldım; ancak bunu kabul etmeyip ro-
man olarak yayınlanmasını istedim. Önemli bir yayınevi, 
bu yaş grubunun çocuk kitaplarını bastıklarını ve böyle 
bir eseri yayınlamalarının mümkün olmadığını söyledi. 
Birkaç yayıneviyle görüştükten sonra, projeyle en çok 
ilgilendiğini düşündüğüm Cinius Yayınevi’nde, biraz da 
editörünün “benim yaşımdaki biri için çok zor ve başarılı 
bulduğunu belirten” eleştirisi nedeniyle karar kıldım.

Okuyucuların romana tepkileri ne oldu?
Okurlarım kitabın çok sade bir dille yazıldığını ve akıcı ol-
duğunu söylediler. Döneme ve karakterlere ilgisi olanlar, 
konunun kendilerini içine aldığını belirttiler. Bu tepkiler, 

zaten kafamda hazır olan kitabın ikinci cil-
dini yazmam için beni motive ediyor.

Aynı zamanda Z Kuşağı’nın bir ferdisin. 
Bu konuda ne söylemek istersin?
Kuşağımın potansiyelinin harcanmaya 
çalışıldığını söyleyebilirim. Dikkatimiz 
ve vaktimiz gereksiz şeylerle; bilgisayar 
oyunlarıyla, dizilerle boşa geçiriliyor. Ki-
tap okumuyoruz. Artık gözümüzü açma-
mız, kendimizi geliştirmemiz, donanımızı 
tamamlamamız gerekiyor.

Irmak’ın “Eskiler”i 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü 

öğrencisi olan Irmak Gündüz, “Eskiler” adlı romanıyla, geçen yılın dikkat çeken 
genç yazarları arasında yer alıyor. Popüler Batı müziğinin artık hayatta olmayan 

efsane isimlerini günümüzde geçen bir öyküde, yeni bir kurguyla karşımıza 
çıkaran Gündüz ile eseri üzerine konuşma imkanı bulduk.

Sude
YILMAZ

antsanat
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Y
azının bizce bilinmediği, kullanılmadığı çağ-
larda koşuklar (halk edebiyatında koşma), 
sagular (ağıt), destanlar, savlar (atasözü) 
söylenmiş, dünyanın en kadim dillerinden 

biri olarak Türkçe, o çağlardan günümüze ne çok hır-
palandı sahiden… Hem de ana dili Türkçe olanlarca… 
Yüzyıllarca destanlar, çağına sığmayan şiirler üreten, 
Dede Korkut’la hikayeleşen; Yunuslarla, Karacaoğ-
lanlarla, Pir Sultanlarla, Veysellerle, Nazımlarla gör-
kemli şiirlere dil olan Türkçe, sanki yetersiz bir dilmiş 
gibi başka dillerin zulmüne terk edildi. Arapça, Fars-
ça, Fransızca, İngilizce sözcüklerle boğduk, soluğunu 
kestik ses bayrağımız Türkçenin.
Adına Türk edebiyatı dedik; ama “Divan Edebiyatı”-
nı, “toplum için sanat” diyen “Tanzimat Edebiyatı”nı, 
“Servet-i Fünun”cuların, “Fecr-i Ati”cilerin dillerini 
hiç anlamadı bu halk, anlayamazdı… Zira Osmanlıca 
dedikleri o dil, saray ve çevresindeki bir avuç insanın 
diliydi. Yüzyıllarca, başka dillerden medet umarak, 
yerelden evrensele açılma rüyaları gördük. Yabancı 
sözcüklerle dolu şiirler yazarak dünya edebiyatında 
kendimize yer açmaya çalıştık; ama olmadı, olamazdı. 
Bir halk kendi duygu evrenini ana dilinden başka han-
gi dille ifade edebilir ki? Edemedik…
Bir dilin büyüklüğü ya da zenginliği, biraz da o dilin 
yerel ağızlarının zenginliğiyle orantılıdır. Yerel ağız-
lar, dilleri besleyen en önemli ve en güçlü kaynaklar-
dır. Yerel ağızların zenginlikleri iyi tespit edilmeli ve 
bu zenginlikler üzerine ciddi çalışmalar yapılmalıdır. 

Zira yerel ağızların zenginlik toplamı, dilin gücünü ve 
yetkinliğini belirleyen çok önemli bir etkendir. Bu ne-
denle yerel ağızlarla ilgili çalışmalar,  çok değerli dil 
çalışmalarıdır. 
2021’de bir edebiyat öğretmeni, bir yazar çizer ola-
rak yerel ağızlarla ilgili çok özel bir çalışmaya tanıklık 
etmenin, tanıklık etmenin ötesinde, bu çalışmanın ki-
taplaşma sürecine editör olarak dahil olmanın mutlu-
luğunu yaşadım.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Hasdere köyünde 
doğan, ilkokuldan sonra Aksu ve İvriz Köy Enstitü-
lerinin zengin ikliminde yetişen, Çapa Eğitim Ensti-
tüsü’nden mezun olarak edebiyat grubu öğretmeni 
olan Tayyar Ünal, çok özel bir çalışmaya imza attı. 
Yitip gitmesinden endişe ettiği Gazipaşalı sözcükleri 
derledi yıllardır. Antalya gazetelerinde bu sözcükleri 
sımsıcak öykülerin içine serpiştirerek yıllarca yazı-
lar yazdı. Her yazısını ancak Köy Enstitüsü ikliminde 
yetişenlerin sergileyebileceği bir titizlikle hazırladı. 
Gazipaşalı sözcükleri birer dil hazinesi olarak gören 
Ünal, Türkçeye hizmet ederken dünyanın en mutlu 
insanı hissetti kendini.
Yıllarca gazetelerde okuduğumuz yazılarıyla, yerel dil 
çalışması konusunda hep örnek gösterdiğimiz sevgili 
Ünal, nihayet bu nadide arşivini “Anılarımızda Kalan 
Gazipaşalı Sözcükler” adıyla kitaplaştırdı. Gazipa-
şa Belediyesi’nin basımını bir kültür hizmeti olarak 
üstlendiği kitabın editörlüğünü yapma mutluluğu da 
bana düştü. Tayyar Ünal “Anılarımızda Kalan Gazipa-
şalı Sözcükler”de, yeni neslin gündelik dilinden çoktan 
çıkmış Gazipaşa’ya, Hasdere köyüne ait sözcükleri, 
sadece o coğrafyada rastlayabileceğiniz ifadeleri, öy-
küsel metinler içinde işleyerek çok değerli bir dil ça-
lışmasına imza atıyor. Kitap, kırk öyküsel metinden, 
Gazipaşalı sözcüklerle işlenmiş on iki şiirden, artık yok 
olmaya yüz tutmuş araç gereçlerden ve Gazipaşa’nın 
dününe bugününe dair fotoğraflardan oluşuyor. 
“Anılarımızda Kalan Gazipaşalı Sözcükler” dil soru-
nu üzerine yeniden düşünmemizi, dil çalışmalarının 
önemi konusuna yeniden kafa yormamızı sağlayan 
çok önemli bir çalışma olarak çağlar boyunca Türk-
çeye hizmet edecek. Bu tür çalışmaların çoğaldığına 
tanıklık etmek ve nice Tayyar Ünallarla karşılaşmak 
dileğiyle…     

Gazipaşalı Sözcükler
“Türkçem, benim ses bayrağım…” diyordu, Türkçenin coşkulu sesi Fazıl Hüsnü Dağlarca. 

Ses bayrağımız, Türkçemiz; nasıl da yorgun, nasıl da hoyratça hırpalandı yüzyıllardır. 
Dünyanın en büyük, en köklü birkaç dilinden biridir Türkçe, 

destanlar çağından beri yorgun akan bir ırmak gibidir.
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omanlarda mekân ve insan birbirlerinin ayrılmaz 
parçalarıdır. Kimi romanlarda insan yani kahra-
man çok öne çıksa da kimi romanlarda mekân, 
kimi romanlarda da zaman kavramı ön planda-

dır. İnsanların yaşadıkları zaman dilimi ile yaşamlarının 
en azından bir bölümünü geçirdikleri mekânlar arasında 
bir bağ vardır. Okur, kendisine anlatılan öykü ya da uzun 
öyküde (roman) kahraman ve mekân arasındaki bu sıkı 
bağı koparmadan öykünün ana temasına odaklanır.
Tülay Özekin “Eski Zaman Gezginleri” adlı çalışmasında, 
yapıtların adlarının yer/mekân adı olunca okurun daha 
baştan bu yerlerin başrol oynayacağını sezinlediklerini 
yazıyor. Gazetecilik yaptığım dönemde genç muhabir-
lere haberin ana unsuru olan insanlar ve mekânlar ara-
sındaki bağı mutlaka belirtmelerini öğütlemişimdir hep. 
Haberi okuyan, haberin kahramanı ile olayın geçtiği yeri 
hep merak eder. Okur, haberin geçtiği mekânı tanıyor, bi-
liyorsa veya kendi yaşadığı yer ise haberi daha da ilgiyle 
okur. Hele ki, haberin kahramanını tanıyorsa ilgisi daha 
da yoğunlaşır. Bu unsur haberin olmazsa olmaz temel 
taşıdır. Edebiyat eserlerinde de bu böyle 
değil midir?
Son yıllarda yazarlar da tarihe, tarihi 
olayları ele almaya daha çok yönelir oldu-
lar. Tarih kimi zaman devletlerin kaderini 
tayin eden olaylar silsilesiyken, kimi za-
man kahramanın kendisi ve yakın çevre-
sinden başkasını pek de ilgilendirmeyen 
gelişmeleri içeriyor olabilir. Elbette top-
lumun geniş kesimini ilgilendiren tarihsel 
olaylar okuru daha çok sarıp sarmalar.
Son yıllarda tarih ve mekân ilişkisini çok 
iyi işleyen yazarlardan Amin Maalouf, 
‘Semerkant’, ‘Doğu’nun Limanları’ ve ‘Işık 
Bahçesi’ romanlarında Akdeniz’in doğu 
ve güney doğu kıyılarındaki ülkeleri, İran 
coğrafyasını anlatıyor. İran’a üç kez git-
miş ve o coğrafyada toplam 90 gün geçir-
miş bir seyyah olarak Amin Maalouf’un 

‘Semerkant’ romanını elbette bir kez daha ve daha da yo-
ğunlaşan bir ilgiyle okuduğumu anımsıyorum. 
Okuru daha fazla sıkmadan,  başlıkta adını verdiğim ro-
mana ilişkin düşüncelerimi anlatmanın vakti gelmedi mi?
Bir roman okursunuz hayatınız değişmez belki ama anı-
larınız canlanır; çocukluğunuz, ilk gençlik yıllarınız aklı-
nıza gelir. Ben, tanıdığım şehirlerin, mekânların anlatıldı-
ğı romanları, yazıları daha bir ilgiyle okurum. 
Bir süre önce de, Baki Süha Edipoğlu’nun 1947 yılında 
Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Küçük Bir Hikâye” 
adlı öyküsünde, babamın köyü, Korkuteli’ne bağlı Yel-
ten’i, annemin köyü Zivint’i okumuş, atalarımın yaşadığı 
mekânlar ve onların yaşıtları ya da 5-10 yaş büyüklerinin 
aşk hikâyeleri içimi ürpertmişti.
Yukarıda sözünü ettiğim mekân ile insan ilişkisiydi içimin 
ürpermesine yol açan. Tanıdık mekânlar, tanıdık insanlar 
ve çok tanıdık öyküler içerisine çekti beni de. Serpil Ka-
çaroğlu’nun Facebook’taki paylaşımı sayesinde haberdar 
olduğum ‘Burası Radyo Şarampol’ü de bir solukta oku-
yup bitirdim. Lütfen dikkat; harflerin üzerine konulan in-

celtmeleri kullanamayan biz Antalyalılar, 
Şarampol sözcüğünün üzerinde sanki bir 
inceltme işareti, şapka varmış gibi telaf-
fuz ederiz; mesela Lâra gibi.
Roman, Antalya’nın en renkli mahallesi 
Şarampol’de 1980’de başlayıp, 1990’larda 
Berlin’in Şarampol’ü Kreuzberg’te de-
vam ediyor. Şarampol, çocukluğumun, ilk 
gençliğimin geçtiği mahalle. Giritlilerle iç 
içe büyüdüm Şarampol’de. 6 kardeşiz; 
abim, ablam ve bir kardeşim Giritlilerle 
evlilik yaptı. Berlin’in Şarampol’ü Kreuz-
berg de yabancı değil bana. Belki 10 kez 
gittiğim Berlin’de çoğunlukla 5-10 gün-
lüğüne Kreuzberg’te ev kiraladım, başka 
semtlerdeki otellerde kaldıysam da mut-
laka bir kaç saatimi Kreuzberg’te geçir-
dim. Şarampol sokakları kadar değilse 
de, Kreuzberg sokaklarını da bilirim.

“Bir Roman Okudum, Anılarım Canlandı”

Burası Radyo Şarampol
Yaşanmış, olmuş bitmiş veya ileride yaşanması olası olayların anlatıldığı romanı bir binaya benzetecek olursak, belli 

başlı taşıyıcı kolonlara gereksinim olduğunu görüyoruz. Bu ana taşıyıcı kolonların birincisi mekandır. 
Her romanın yaşandığı bir mekân olmalıdır. Ve bu mekânda yaşanan olaylar belli bir zaman diliminde geçiyor olmalıdır. 

Bünyamin
TOKMAK
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Benim gibi kendisinin de ‘Şarampol ço-
cuğu’ olduğunu sandığım, en azından bir 
dönem bu mahallede yaşamış olduğunu 
düşündüğüm Şükran Yiğit, ‘Burası Radyo 
Şarampol’ romanında beni, bizi, arkadaşla-
rımı, komşularımı, anılarımı yazmış sanki.
Romanda adı zikredilen mekânlar o kadar 
tanıdık ki... Hatta tanıdık sözü kifayetsiz 
kalır. O mekânlar, içerisinde yaşadığım, 
nefes alıp verdiğim, gezip dolaştığım, se-
sini kulaklarımda, kokusunu burnumda 
bugün bile hissettiğim mekânlar. 
‘Burası Radyo Şarampol’, bir dönem ro-
manı. Romanın ilk bölümünde, 12 Eylül 
1980 ihtilali ve ihtilalin insanlara yaşattığı 
acıları ve bunların yanı sıra arkadaşlıkları, 
dostlukları, ayrılıkları anlatıyor. Berlin’de-
ki ikinci bölümde ise Berlin Duvarı’nın yı-
kılışına tanıklık ediyoruz.
‘Burası Radyo Şarampol’, aynı zamanda bir mekân romanı.
Çocukluğumun, ilk gençliğimin, gençliğimin geçtiği so-
kakları, bahçeleri, duvarları, binaları, Giritli evlerini, 
Konyaaltı varyantını, Dokuma Fabrikası’nı, gençlerin 
sevgililerinin elini ilk kez tuttukları Çağlar Pastanesi’ni, 
genç kızlar ve delikanlıların, karşılıklı masalardan ‘kesiş-
tikleri’ Barbaros Çay Bahçesi’ni, çay içip, İskele’yi sey-
rettiğimiz Tophane Çay Bahçesi’ni, yüksek duvarlarıyla 
binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Antalya Lisesi’ni, 
Şarampol Caddesi’ni, TRT Caddesi’ni, Mapusane Cadde-
si’ni, şimdi katlı otapark olan eski cezaevi binasını, Beton 
Kahve’yi, İskele’yi anlatıyor bu roman. Anlatmakla kalmı-
yor, unuttuğumuz küçük ayrıntıları gün yüzüne çıkarıyor 
tekrardan. 
Mesela, evimizin 1 metre yüksekliğindeki balkonundan 
düştüğümde, omuzumdan çıkan kolumu kırık-çıkıkçı Par-
lamento, Toptancı Hal’in giriş yolu olarak bilinen eski adı 
Matbaa Sokak’taki evinin avlusunda takıvermişti yerine. 
Çocuktum, korkmuştum, çok ağlamıştım. Sanırım 5-6 
yaşlarındaydım.
Roman kahramanı Filiz benden 3 yaş küçük. Hafızamı 
canlandırıp, Giritli mahallesi sokaklarında siyah beyaz 
bir film makinesi gibi geziniyor ve Filiz’in kim olabileceği, 
hangi evde yaşamış olabileceğini anımsamaya çalışıyo-
rum. Bir roman kahramanını nasıl bulabileceksem?
‘Burası Radyo Şarampol’de karşıma tanıdık simalar da çı-
kıyor. Mesela Deli Hüseyin’in harmandalı oynaması tas-
vir edilirken, Hüseyin’in, boynundaki bekçi düdüğünü sık 
sık çalışı da gözlerimin önüne geliyor. Sayfalarda ilerle-
dikçe karşıma sanki Şarampol Caddesi’nin orta refüjünde 
yatan, yaşayan Ceylan ya da galiz küfürleriyle ‘Tororo’ 
çıkıverecekmiş gibi hissettim. 
Antalya Lisesi’nde öğrencilerin parmak uçlarına cetvel-
le vuran öğretmen Medet’i okurken de, yerli yersiz beni 
ve sınıf arkadaşlarımı döven, beni matematikten soğutan 
Merkez Ortaokulu’ndaki o öğretmen aklıma geldi.

Bir yandan artık hasret kaldığımız 40 
gün süren Kadıkaçıran yağmurlarını bul-
dum romanda, öte yandan 12 Eylül’den 
sonra badanayla üzeri örtülen ama ilk 
yağmurda yeniden ortaya çıkan Orhan 
Taylan’ın, Belediye İşhanı duvarındaki 
Promete isimli dev duvar resmi canlandı 
anılarımda. Antalya’ya hizmetleri unu-
tulmaz belediye başkanı Selahattin Ton-
guç’a Şarampol Karakolu’nun altındaki 
zindanda 3 ay boyunca çektirdiklerini 
unutmuş olamazdım.
Filiz’in, okula gidip gelirken her gün do-
kunmayı ihmal etmediği yeşil evin duvar-
larına ben de dokunmuş muydum acaba 
diye düşündüm bir süre. Sayfaları hızla 
tüketirken birden kulağıma sokaktan ‘tit 
ti tirmiisss’ diye bağıran Tirmisci Am-
ca’nın sesini duyduğumu sandım. Bir ara, 

12 Eylül’ün hemen sonrasında, sokağa çıkma yasağı gün-
lerinde. Şarampol Caddesi’nde ellerinde uzun namlulu 
silahlarla nöbet tutan askerlere çaktırmadan, sokaktan 
sokağa geçişimizi de anımsadım. 
Dedim ya, ‘Burası Radyo Şarampol’ bir dönem romanı ol-
manın yanı sıra, bir mekan romanı da... 
Antalya’daki sosyal medya gruplarında eski Antalya nos-
taljileri yapılırken hep Kaleiçi, Yenikapı, Kalekapısı, İske-
le ve bu mekânlarda yaşamış ve artık aramızda olmayan 
insanlardan söz edilir, anılar paylaşılır. Oysa Antalya’nın 
yakın tarihinde Şarampol gerçeği de öylece duruyor. Hele 
ki, 1940-50’lerden sonra şehrin en canlı mekanlarının Şa-
rampol’de yer alıyor olması, kentin yakın tarihinin renk-
lenmesini sağlamıştır. Benim yaşım hatırlamaya yetmese 
de, şehrin ilk genelevi Şarampol’de, Pırıltı’nın dükkanının 
hemen yanındaki dar sokaktaymış. Kentin ünlü kabada-
yıları da Şarampol’den çıkarmış.
Her gün yüzlerce kişinin gelip geçtiği Garaj yani Otogar 
da Şarampol’de; Toptancı Hal de, Yener Sineması da, Ak-
deniz Sineması da...
Şükran Yiğit, yerel ağzı da kullanmış romanında. Eski An-
talyalıların kullandığı sözcükler karşıma çıktığında içime 
bir sıcaklık düştü. Antalyalılar üzerinde inceltme işareti 
bulunan ya da bulunması gereken kelimeleri telaffuz ede-
mez, kâğıt diyemeyiz de kaağıt deriz mesela. Romanda 
yer verilen, ‘Hele huna bak huna’, ‘voyn’ da sık kullandığı-
mız kelimeler, cümlelerden.
2021 Atilla İlhan Roman Ödülü’ne değer görülen ‘Burası 
Radyo Şarampol’ üzerine daha uzun yazabilirim. Ancak 
kitabın tamamını okumayı sizlere bırakayım. Antalya’da, 
özellikle de Şarampol’de, Muratpaşa, Kızılsaray ya da 
Üçgen Mahallesi’nde yaşayıp, anıları olan herkes bu ki-
tapta kendinden bir şeyler bulacaktır. 

antsanat



S
evgi Soysal (1936-1976) 1960 sonrası Türk ede-
biyatının önde gelen yazarlarındandır. Kırk yıllık 
kısacık bir ömre, edebiyat hayatımızı derinden et-
kileyecek öyküler, romanlar, deneme ve anı kitap-

ları sığdırmıştır.
Kısa yaşamından geriye kalan eserleri, roman dalında: 
Yürümek (1970), Yenişehir’de Bir Öğle Vakti (1973), Şafak 
(1975), Hoş Geldin Ölüm (1980 ölümünden sonra); öykü 
dalında: Tutkulu Perçem (1962), Tante Rosa (1968), Barış 
Adlı Çocuk (1976); anı dalında: Yıldırım Bölge Kadınlar 
Koğuşu (1976); deneme dalında: Bakmak (1977) tır. Yeni-
şehir’de Bir Öğle Vakti romanı ile 1974 Orhan Kemal Ro-
man Ödülü’nü kazanmıştır.

Yazarın siyasal kişiliğinin eser-
leri üzerindeki etkisi büyüktür. 
Eserlerinde kadının özgürlüğü ve 
sınıfsal çatışma konularının öne 
çıktığını görürüz. Kadının ancak 
sosyal ve ekonomik bağımsızlığını 
elde ederek özgürleşebileceğini 
vurgular. 12 Mart dönemi hayatı 
ve yapıtları üzerinde derin izler 
bırakmıştır, ancak bundan onun 
yazarlığının yalnızca bu dönem 
ile sınırlanması sonucunu çıkart-
mak da yanlış olacaktır. “12 Mart 
döneminin Sevgi Soysal’ın ro-
mancılığı açısından değil yazarlık 
onurunu sonuna kadar koruması 
açısından büyük önemi vardır.” 
der Mümtaz İdil, Bir Sevgi’nin 
Öyküsü kitabında. 

Yenişehir’de Bir Öğle Vakti roma-
nını 12 Mart döneminde tutuklu 
kaldığı Yıldırım Bölge Kadınlar 
Koğuşu’nda yazar. Yetmişli yılla-
rın Ankara’sından yola çıkarak adeta panoramik bir Tür-
kiye fotoğrafı çizdiği roman, Yenişehir’de, bir öğlen vakti, 
birkaç saatlik bir zaman diliminde geçer. “Memleketim-
den insan manzaraları” gibidir. Kendimize ve içinde ya-
şadığımız topluma dair çok tanıdık, eskimeyen özellikler 
bulduğumuzu fark ederiz okudukça. 
Romanın bütünsel bir anlatı olmadığına dair eleştiriler al-
mış olması onun cesaretini kırmaz aksine bu romanı tüm 
eleştirileri göze alarak yazdığını bir röportajında açıkça 

ifade eder (Milliyet Sanat Dergisi, Eylül 1973). Aslında ro-
manın özgünlüğü ve çekiciliği de zaten bütünsellik arama-
dan, bir öğle vakti başkent kalabalığını adeta bir film maki-
nasının objektifiyle kelimelere yansıtmasında gizlidir. 
“Sanki büyük bir gürültüyle devrilecekmişçesine sallandı 
kavak. O her an oluşan, değişen şeyleri görmeyenler sez-
mediler bunu” cümleleri ile açılır roman. Romanın sim-
gesidir kavak. Çürümenin, yozlaşmanın ve aynı zaman-
da iktidarın temsilidir. On dokuz bölümden oluşan kitap, 
yolları kavağın devrilme anında kesişen her sınıftan, her 
türden, her yaştan insanın hikayesini geriye dönüş tekni-
ği ile anlatır. Ali, Olcay ve Doğan dışındaki kahramanların 
birbirleriyle olan ilişkileri aynı anda Yenişehir’de olma-
nın ötesine geçmez. Tesadüfen oradadırlar ve tesadüfen 

karşılaşırlar birbirleriyle. Hikayele-
rinin bir sonu yoktur. Kahraman-
lara neler olduğunu bilmeyiz. Sev-
gi Soysal roman kişilerinin hangi 
noktalara gelmiş olabileceklerini 
yaşam deneyimlerimizin kılavuzluk 
edeceği hayal gücümüze bırakmış 
görünüyor…
Dünyada söylenecek yeni bir söz 
kalmamış olabilir. Yazılanların sıkı-
cı tekrarlardan öte şeyler olmadığı 
düşünülebilir. Ama insanlık sadece 
öğrenmediği için değil unutmuş ol-
duğu için de ağır bedeller ödüyor.  
Unutulanları, unutulmaya yüz tu-
tanları söylemenin, hatırlatmanın 
başlıca sorumluluklarımızdan biri 
olduğunu düşünüyorum. 
Bu yazımı, Nilüfer Altunkaya’dan 
çok beğendiğim bir alıntı yaparak 
sonlandırmak isterim: “Sevgi Soy-
sal gibi yazarlar geçmişle bağ ku-
rabilmemiz, bu hava boşluğunda 
savrulmamak adına yere daha sağ-

lam basabilmemiz için hepimiz adına çok önemli bir işlevi 
yerine getiriyor. Onun mirası, akıl tutulması yaşadığımız 
bugünlerde çok daha değerli.”. 
Keyifli okumalar.

Yenişehir’de Bir Öğle Vakti, Sevgi Soysal, 
İletişim Yayınları

Yenişehir’de Bir Öğle Vakti
“Korkma, aydınlığı bir ucundan da olsa görenlerin işi değil korkmak. 

Karanlıktaki çocuklar korkar. 
Biz ne çocuğuz ne de her yer karanlık.” 

Çiğdem
EKİZ
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A
nne çocuğun mağarasıdır, daha sonra da evi… 
Bir annenin ölümü işte o mağaranın, o evin ölü-
müdür. O yüzden kurak bir arazinin ortasında 
yapayalnız kalmış gibi bakakalırız sağa sola. Ne 

bir gölge, ne bir yudum su, ne başımızı okşayan bir el, 
ne de bizi her türlü seven bir yürek. Öylece kalakalırız 
işte, elimizde kılıç. Nereye sallarsan salla kılıcını, artık bir 
öksüzsün. ‘Öksüz’, hem ‘annesiz’, hem de ‘akılsız’ demek. 
Meğer anne aklımızmış. Annenin evi akıl, çocuğun yurdu 
dil. Nereye gidersen git, annenin gözlerini ve konuştuğun 
dili götürüyorsun yanında. Annenden öğrendiğin dili, ana 
dilini… Akıl o dilin içinde büyüyor.

Annemin parmak izleri
Neolitik çağ dedik, ev dedik; hemen geçilecek bir yol, üs-
tünden bir zıplayışta atlanacak hendek değil bu. İnsanlar 
boşalttıkları evleri ‘öldürüyorlardı’ o çağda. İçine 
kemik gibi, törenle kırılmış toprak heykelcik-
ler gibi kimi nesneleri bırakıp toprakla 
dolduruyorlardı. Üstüne yeni bir ev 
yapmak için yani. Çünkü evlerin de 
ruhu vardı onlar için. Hala vardır. 
İşte o ruha küçük hediyeler bıra-
kıp, ondan izin alıp, yeni bir ev 
kuruyorlardı hemen üstüne. O 
evi doğuranın, büyütenin, bes-
leyenin, koruyanın, kollayanın 
ruhu. Parmak izleri hala duruyor 
yeryüzünde. 30 bin yıl önce-
ki Dolni Vestonice Venüsü’nde 
mesela, tarihin en eski parmak 
izlerine dokundu bilim dünyası. 
12 yaşlarında bir kız çocuğunun 
parmak izlerine. Kendi tanrıçası-
nı yapan bir kadın, bir anne… İşte 
onun ruhudur kerpiç evleri ku-
ran, çanak çömleği yapan, 
süt sağan, peynir ma-
yalayan, bez doku-
yan, elbise diken, 
çocuk büyüten… 
Seni, beni, hepimi-
zi bugüne taşıyan…

Dolabın altındaki erikler
Annem öldü! Beni doğuran rahim, insanlardan kaçıp sak-
landığım mağara öldü onunla birlikte. İğnesi, tığı, tence-
resi, terliği, gözlüğü, bulmaca çözdüğü gazeteler öldü. 
‘Oğlum’ deyişi öldü mesela, benim için taşıdığı kaygılar, 
içine attığı dertler, ertelediği her şey öldü. Kalakaldım. 
Evin en dibine yuvarlanmış, bir dolabın en ulaşılmaz kö-
şesine gidip durmuş bir erik gibi, meyve gibi kayboldum 
işte. Acı demlenen bir şey… Giderek çöküyor. Anlıyor ki 
insan; tıpkı neşe gibi, mutluluk gibi, güzel günler gibi, acı 
da emek istiyor. Üstelik bir anne kucağı yok artık, o yüz-
den daha zorlu, daha ağır bir emek. Ve ayırdına varıyor-
sun ki, emek sadece beden ve beyin çabası değil, aynı 
zamanda bir ruh terlemesi, can yanığı, duygu mesaisi… 

Tahıl kokulu anılarımız
‘Bütün evlerimi yitirdim’ diye başlar Seferis’in ‘Ardıç 

Kuşu’ şiiri… Doğduğu toprakları çocuk yaşta terk 
etmek zorunda kalan, iki dünya savaşı gören, 

iç savaşı yaşayan, coğrafyalar arasında 
sürüklenen İzmirli Seferis’in özetidir bu. 
İnsanlığın ortak trajedisinin en çarpıcı, 
en yalın hali… Ev insanın yurdu, çadı-
rı, ilk soluğu, son nefesi… Yan yana 
koyup evlerimizi halk oluruz, toplum 
oluruz, vatan oluruz. Hem kendimizi, 
hem toplumu ‘halk’ ederiz, yaratırız. 
Anne ölünce geriye doğru sarı-
yor film. Yıllar, mevsimler, günler, 
sonra saatler, sonra anlar, hepsi 
birikiyor bir yağmur damlasında, 
rutubetli bir duvarda, ispirto oca-
ğında, siyah beyaz bir fotoğrafta. 
Evler anılara sığarken, anılar da 
kendi hayatlarını yaşıyor bizden 

bağımsız. Dağılıyorlar havada. Her 
bir anının ayrı bir kokusu var, ayrı bir 

ısısı, ayrı bir rengi. Annem rengarenk, 
sımsıcak, tahıl kokulu. Toprağına 

ektik onu, kapattık üstünü özenle, 
dinleniyor artık…

Bir Evin Ölümü
Yaygın söylemde ‘Cilalı Taş Devri’ diye bilinen Neolitik çağda insanlık dere boylarına, ovala-
ra, düzlüklere, orman kıyılarına yerleşti. Barınağın yerini ‘ev’ aldı. Buğdayı, arpayı, bezelyeyi, 
koyunu, keçiyi, sığırı eğittik. Belki de buğday bizi eğitti, bunu tam olarak bilmiyoruz. Mağara 

kadındı, saray erkek. Tanrıça kadındı, tapınak erkek. Fakat anne hiç değişmedi, çocuk da öyle… 

İdris
ÖZYOL
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D
oksanlı yılların sonunda Türkiye’de neredeyse 
hiçbir çizgi roman yayımlanmıyordu. Ben ise 
bu sanata ilgimi Avrupa’daki çizgi roman fuar-
larını ziyaret ederek diri tutuyordum. Tabii ki 

favorim, vaktiyle ülkemizde “Alaska” adı altında karmaşık 
biçimde yayımlanmış Ken Parker serisiydi. Bu denli kali-
teli bir eserin Türkiye’deki okura kronolojik ve bütüncül 
biçimde sunulmamasından rahatsızdım. O dönem, aca-
ba dizinin Türkçe yayımına ben vesile olabilir miyim diye 
düşünmeye başladım. Önce sanatçı Ivo Milazzo, ardın-
dan yazar Giancarlo Berardi ile tanışıp yazışmaya baş-
ladım. Ken Parker’ı çok seven Murat Mıhçıoğlu da beni 
cesaretlendirdi. Birkaç görüşmeden sonra telif konusun-
da anlaştım.  

O sırada, Amerika merkezli bir işletmenin Antalya’da fa-
aliyet gösteren otelinde departman müdürü olarak ça-
lışıyordum. İyi denebilecek miktarda bir prim almıştım 
ve bunu telif ödemeleri için kullandım. Nasıl yola çıkarız 
derken Haziran 2000’de Parantez Yayınları ile anlaştım. 
Matbu korsana son vermiştik ama bu kez de Türkiye ge-
nelinde ciddi dağıtım problemleri baş gösterdi. O sıralar 
internet üzerinden faaliyet gösteren satış kanalları da 
henüz gelişmemiş olduğu için Parantez 12. kitapla birlikte 
diziyi bıraktı. Bunu takiben, aramıza Melih Murtezaoğ-
lu’nun da katılmasıyla kendi yayınevimiz Rodeo’yu kur-
duk. İlk kitabımız, Ken Parker’ın 13. macerasını içeriyor-
du. Sonrası büyük bir macera: Türkiye merkezli özgün 
çizgi roman üretimine yönelik çok sayıda proje gerçek-
leştirdik. 

Aylık dergi Rodeo Strip ve İstanbul’u dünya çizgi roman-
cılarına açtığımız Çiztanbul gibi büyük projeler, sergi, 
imza günü, panel ve söyleşi gibi aktivitelerle bu sanatın 
ülkedeki algılanış biçimini ciddi biçimde değiştiriyordu. 
Başarılı çizgi roman kariyerine bir Ken Parker macerası 
ile adım atmış olan sanatçı Giampiero Casertano, futbol 
odaklı özgün çizgi roman üçlememizin kapaklarını yap-

tı. Aralarında Ivo Milazzo’nun da bulunduğu çok sayıda 
sanatçı Türkiye’ye gelip gitmeye başladı. 2013’te Milaz-
zo’yu bizzat Antalya’da ağırladık, müzeleri ve simge des-
tinasyonları birlikte gezdik, kentteki imza günü etkinliği, 
şehrimizi dünyaca ünlü bu çizgi romancı ile buluşturdu.
Antalya Milazzo’yu, Milazzo da Antalya’yı çok sevdi.

Rodeo’nun 20. yılı yaklaşırken, daha önce Türkçe ola-
rak yayımlanmamış maceraları Özel Seri ile devam et-
tiriyorduk. Ve 2020’de pandemi çıktı. Aşıların da henüz 
başlamadığı, kitaplar dahil her türlü nesnenin kuşkuyla 
karşılandığı aylar boyunca seriye mola vermek zorunda 
kaldık. Fakat bu tür badirelere alışmıştık ya artık, son-
ra hemen bıraktığımız yerden devam ettik. Özel Seri’nin 
tamamlanmasını takiben, Rodeo’nun 20. yılına özel yeni 
Ken Parker yayınlarımız olacak. Bu efsane karaktere se-
naryo ve çizgileriyle hayat vermiş bazı isimleri önümüz-
deki süreçte yine Antalya’da kitap imzalarken, hatta plaj-
da güneşlenirken görebilirsiniz. 

Henüz Türkiye için çok yeni bir konsept olabilir ama dün-
yada “çizgi roman turizmi” diye bir olgu da var. İtalya’nın 
Rimini kentindeki gibi festivaller, bu sanatın tutkunları-
nı “deniz-güneş-kitap” formülü üzerinden buluşturdu-
ğu gibi, çok sayıda bağlantılı etkinlik marifetiyle yerel 
ekonomiye bambaşka bir turist profili de çekiyor. Onları 
model alarak Hırvatistan’ın Makarska sahil kentinde dü-
zenlenmiş bir festivale de katılmıştık. MaFest adlı bu et-
kinliğin yaratıcısı da bir turizm işletmecisiydi ve onunla 
yaptığımız sohbetler de ufkumuzu hayli açtı. 

Kitaplarımıza ve bağlantılı etkinliklere dair duyurular @
RodeoBooks adresindeki Twitter hesabımız başta olmak 
üzere sosyal medyamızda yer alıyor. Yakın gelecekte An-
talya’yı Akdeniz’in yeni çizgi roman merkezi olarak gö-
rürseniz, bilin ki tüm bu hareketliliğin arkasında İtalya 
doğumlu bir kovboy var. 

İtalya, Montana ve Antalya Üçgeninde 
Bir Kovboy: Ken Parker

Yıllardır korsan yayınlara, pandemiye ve ekonomik krizlere başarıyla direnen Ken Parker, meğerse yola bizim 
şehrimizden çıkmış. Türkiye’deki yayıncısı Rodeo’nun özel edisyonlarla taçlanacak 20. yılı öncesinde, bu efsanevi 

Western karakterinin Antalya bağlantısını editör Hakan Şaşmaz anlattı.

Hakan
ŞAŞMAZ
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Cenovalı iki arkadaş, senarist Giancarlo 
Berardi ve sanatçı Ivo Milazzo tarafın-
dan yaratılmış ‘Western’ temalı bir çizgi 
romanın kahramanıdır. Yazar ve çizeri-
nin müthiş uyumuyla fenomene dönü-
şecek serinin ilk kitabı Ocak 1977’de, 
sinemadakine paralel Western çizgi 
romanlar furyası içinde çıkar fakat tü-
rün diğer örneklerinden hızla ayrışır: İlk 
macerada avcı olarak tanıdığımız Ken 
Parker, sonradan kılavuzluk, dedek-
tiflik, hatta şeriflik gibi birçok mesleği 
yapmak zorunda kalır. Zaafları ve şüp-
heleriyle alışıldık çizgi kahramanlardan 
çok daha fazla ‘insan’dır. 

Amerikan yerlilerinin trajedisi, ırkçılık, 
şiddet, adaletsizlik ve sömürü düzeni 
maceraların fonunda sorgulanır. Kesin-
likten uzak değerlendirmeler ve kaza-
nanı olmayan macera finalleri, o güne 
dek bir çizgi romanda rastlanır şeyler 
değildir. 

Sinemasal anlatımla çok katmanlı ve 
ince ince işlenmiş senaryolar, Milaz-
zo’nun yetenekli fırçasıyla bileşince 
eşsiz benzersiz sonuçlar vermektedir. 
Bazen öyküler, bir metin ya da diyalog 
olmadan devam eder. Kimi hikâyelerde 
Ken Parker’ın rolü yok denecek kadar 
az veya ikincildir. 

Ülkemizde ise 80’li yıların başında iki 
ayrı yayımcı, seriyi orijinal sıraya sadık 
kalmadan, özensizce yayımlar. Bazı bö-
lümler atlanır. Bu anlayış dizinin ruhuna 
zarar vermiş, anlam ve etkisini zayıflat-
mıştır. Rodeo Kitap 2000’li yılların ba-
şından bu yana Ken Parker’ı kronolojiye 
sadık biçimde devam ettirmektedir.

Ken Parker Kimdir?  

antsanat

Ivo Milazzo, Antalya’da
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Yeni Bir “Tlos Kadını’’
Yavuz Ali
SAKARYA

Antalya’nın Kaş ilçesi ile Muğla’nın Fethiye ilçesi arasında (Antik Likya’nın bir bölümünde) bir 
dizi antik kent vardır. Likya federasyon başkenti “Patara” oradadır; “Pinara” oradadır, inanç 

merkezi “Letoon” oradadır. Başkent Ksantos oradadır. Her adımda tarih solunur orada; buram 
buram Likya kokar çevre. Saklıkent Ulusal Parkı, Eşen Çayı (Ksanthos Çayı) oradadır. 
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aklıkent yolu üzerinde bir başka antik kent daha 
vardır. Adı “Tlos”tur. Tlos antik kenti, Akdağ’ın 
eteklerinde kurulu Döğer köyünün hemen yakı-
nındadır. Orada, rehberlik tutkunu kardeşimiz Şa-

dan Gökovalı’nın “Masalsı Türkiye” kitabında gündeme 
taşıdığı, bilinir kıldığı bir “Tlos’lu Kadın” öyküsü vardır. 
Söylence kahramanı gibi bir kadındır söz konusu edilen. 
Öykü, kısaca şöyledir:     
Bu antik kentte bir zamanlar, “Diodetes” adında bir Tlos 
yurttaşının “Antokhis” adında bir kızı varmış. Bu kadın, 
sıra dışı bir Tlos vatandaşı, çok yetenekli bir doktormuş. 
Pek çok hastalığa tanı koyan, değişik ilaçlar kullanarak 
yöre halkını sağaltan bir kadınmış. Kısa zamansa her-
kesin hayranlık duyduğu bir figüre dönüşmüş. Yaşadığı 
kent için doktor Antokhis, öylesine yararlı işler kotarmış 
ki, Tlos Kent Kurulu, Kent Meclisi’nde (Bouleterion) top-
lanarak, hizmette sınır taşımayan bu kentsever kadını 
ödüllendirmek, heykelini (yontusunu) dikerek onu ölüm-
süz kılmak istemişler.      
Likyasever ya da Tlossever -belki de insansever demek 
daha doğru olur- Doktor Antokhis, Tlos kentlilerin bu 
önerisini tek bir koşulla kabul etmiş. Kent meydanına 
dikilecek yontusu için yapılacak tüm harcamaları kendi-
si yapmak koşuluyla buna razı olmuş. O günden sonra, 
kentine ve insanlığa yararlı işler yapan, bunu kamu ya-
rarı gözeterek yapan kadınlara simgesel olarak “Tlos’lu 
Kadın” denilmeye başlamış.  
Bu örnek öyküyü anlatan Gökovalı Hoca, bana manevi 
babası Balıkçı’nın her biri birer “Tlos’lu kadın” olan Ana-

dolu kadınlarına çağrışım yaptırdı. Tarih boyunca kimler 
yoktu ki aralarında? Puduhepa, Aspasya, Birinci ve İkin-
ci Artemisia gibi vatandaşlarımız, Pergeli hemşehrimiz 
Plancia Magna gibi ünlü kadınlar. Yaşadıkları toplum için 
yararlı işler başaran bu kadınların sayısı, değişik dönem-
lerden örneklerle çoğaltılabilir. Afet İnan, Jale İnan, Halet 
Çambel, Muhibbe Darga, Firuzan Kınal, Leyla Gencer, 
Türkan Saylan, Muazzez İlmiye Çığ, İdil Biret ve Suna 
Kan gibi. Köşe bucak gizem dolu Anadolu, bu konuda çok 
sayıda örneğe sahiptir. 
Ben, burada bugün Şadan Gökovalı’nın bu örneğinden 
hareketle bir başka “Tlos’lu kadını” gündeme getirmek 
istiyorum. Günümüzde Likya Federasyon Merkezi Pata-
ra’yı kazan, onu arkeoloji, bilim, sanat ve kültür dünyası-
na kazandıran bir arkeolog-akademisyen sözünü ettiğim 
kişi. Prof. Dr. Havva Işkan Işık. Son çeyrek yıldır Likya’ya 
ışık olan kadın. Patara limanına gelen gemilere yol gös-
teren, onları yönlendiren fenerin hangi taşının üstüne 
hangi taşın konacağını düşünen, fener adım adım yüksel-
diğinde mutluluk duyan, bunu tüm insanlığa hizmet gö-
ren, bununla gurur duyan kendisi de bir gurur anıtı olan 
“Tlos’lu kadın.” Işık ülkesi Likya’yı ışık kaynağı fenerle 
birlikte bugüne taşıyan ekibin başı.   
Onun gibi iyi örnekler iyi ki varlar. Dünkü “Tlos’lu ka-
dınları” çağlar ötesinden günümüze taşıyarak bugünkü 
“Tlos’lu kadınlarla” buluşturuyorlar, umut tazeliyorlar. 

 

antsanat



POESIA SLOW

Oturduğun yerden susmayı iyi beceriyorsun,

aklındaki eve duvarlar hizalamayı da. 

casa slow

Oturuşumu bozmuyorum pek: evlilik öncesi sessizlik.

Belediyenin mührü duruyor sapasağlam,

altındaki vesikalıkları değiştiriyorum,

vesikalık ki en kibirli duruşu insanın,

yok yere.

Tığlar ve şişlerden kopan gürültü,

bahçeye kurduğun onca tuzak,

arada “çay içer miyiz canım?” diye sorman,

o uzun hırkalar, yün çoraplar ve portakallı kek…

Oturduğun yerden sevmeyi iyi beceriyorsun,

polaroidlere birikiyor eviçi özetlerin.

Kaçıncı çay bu üst üste,

bilmiyorsun.

citta slow

Bahçeme kışları konan kızılgerdan

kibirli duruyor her zamanki dalında.

Tanrı çıt çıkarmıyor bu aralar,

sokaklar kesişmiyor,

avlular duvarlarla ayrılmıyor,

komşu komşunun gülüne muhtaç,

yeni bir uyku yok, yeni bir ikindi,

yalnızca yetişkin ateşdikenleri 

en yakın mezarla aramızda.

poesia slow

Oturduğun yerden susmayı iyi beceriyorsun,

aklındaki şiire dizeler hizalamayı da.   

Kayıp Masallar Bahçesi

Akasya kokularında tüten 
Bir masaldı  çocukluk.
Evvel zaman düş bahçelerinde
Büyülü bir göğün yıldızlarını  sayar,
Rüyalarımızı hayra yorardık.

Anka’nın suya değerken kanadı,
Akasya çiçekleri gülüşlerimize açardı.
Hüzün uzaktan geçen gemilerdi
Karanlık devlerin çeviremediği.

Gel zaman git zaman,
Güller gün eylerken, bülbüller düğün eylerken,
Bir sabah Kaf Dağı’na uğurladık babamı
Bulmak için ağlayan narla gülen ayvayı.

O gün bugündür, 
Bir çakır bülbül olup gözümde tüten babam
Dediler bir kuş olmuş uçmuş göğe doğru.

Şimdi bahçe aynı, akasyalar aynı, 
Fakat ne anamın bahtı ne babamın tahtı. 

Derya
ÇOLPAN

Nuray
YAZICIOĞLU

Başak
YILDIRIM

Yıldızlı Bir Gece Gökyüzünde...

Karanlığa davet edercesine tüm günahkarları...
Uyanıklar!
Kadın uyandı...
Geceye baktı, gözyaşı yere değmeden bir çocuk uyandı!!
Kadın yıldızlara daldı, sorup duruyordu.
Sorgulayanlar!!!
İnsanın içindeki dikenli teller uçup giderken kuş misali 
insanlık uyuyabilir miydi?
Yıldızlar dağıldı, çocuk ağladı...
Kadın tüm yıldızları çocuğunun alnından topladı.
Uyudular...
Uyu...

antsanatResim: Gülcan Yıldız
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edreseleri, külliyeleri, dünden 
ses veren sokakları ile benim 
için büyülü bir kentti Kastamo-
nu. Hırçın dağları ve iklimiyle 

içimde fırtınalar koparan bu kentle bütün-
leşmiştim kısa zamanda. Dünya Yerel Yö-
netim ve Demokrasi Akademisi’nin (WALD) 
Mahalleleri ve Muhtarlıkları Geliştirme Pro-
jesi kapsamında iki yıl kadar gönüllü çalışmış, kadınlar ve 
çocuklarla atölye çalışmaları yapmış, bununla kalmamış; 
Oğuz Atay, Necatigil, Rıfat Ilgaz adına anma programları, 
paneller düzenlenmesine de vesile olmuştum. Kastamo-
nu benim için ruhu olan bir kentti. Hiç ayrılmam, ayrıl-
sam da bir gün dönerim dediğim Kastamonu’dan on dört 
yıl sonra ayrılacağım aklıma gelmezdi. Şimdilerde An-
talya’dayım ve bu kente gönülden bağlıyım. Burada, bu 
kentte ağaçların, otların hışırtısını dinleyerek, Bey Dağ-
ları’na çiçeklerin adlarını sesleyerek yaşantımı sürdü-
rüyorum. Kentin doğası kadar tarihi de büyülüyor beni. 
Ayrıca Phaselis, Termessos, Olimpos, Perge, Aspendos 
gibi antik kentlerden yükselen kimi dokunaklı sesler, gö-

rüntüler beni bir başka dünyaya sürüklüyor. 
Kafka için Prag, Attila Jozsef için Budapeş-
te, Fransız şair deneme yazarı Baudelaire 
için Paris ne ise benim içinde burası öyle. Bu 
kentte özellikle Kaleiçi’nde yürümeyi sokak 
aralarında kaybolmayı, dünün ruhunu yansı-
tan eski evleri seyretmeyi seviyorum.  Kimi 
kez durup çağdaş dünyaya meydan okuyan 

eski bir yapının kapı tokmağına dokunuyor, bir taş us-
tasının hünerli ellerinin izini heyecanla sürüyorum. Her 
şeye rağmen zamana inatla direnen ahşap evlerin kimin-
de pencere önü çiçeklerinin bulunması ise beni mutlu 
ediyor. Bu hüzünle karışık bir duygu. Bir zamanlar kimle-
rin hangi duygularla gelip geçtiği bu sokakları adımlamak, 
bir genç kızın, genç bir erkeğin hüzünlü bir aşk hikâyesi 
ya da Kaleiçili yaşlı bir amcanın yüzüne dünden düşen bir 
keder beni zamanda yolculuğa çıkarıyor. Hüsnüyusufların, 
reyhanların, sardunyaların insan elinin değdiği, insanın 
emek verip de büyüttüğü değerlerin arasında kalabalığa 
karışıp türlü duygularla yürümekse büyük bir keyif. Ayak-
larımın beni getirip bıraktığı yerse çoğu zaman Üç Kapılar. 

Şehirde Mekânın Mekânda Şehrin Ruhu
Şehrin büyüsüne kapıldığım, kapılıp da hayallere daldığım bir yerdi Kastamonu. Öyle ya nasıl olmasın? Şair, bestekâr 
Leyla Saz, edebiyatımızın kilometre taşlarından Oğuz Atay, Hababam Sınıfı’nın haylaz çocuğu Rıfat Ilgaz, evlerin şairi 

Necatigil ve pek çokları bu kente yollarını düşürmüş, kentin sokaklarında yürümüş havasını solumuşlardı. 

Betül
TARIMAN
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ŞİİRZamana direnen bu anıtsal kapı kral Hadrianus’un An-
talya’yı ziyareti sırasında ona hitaben yapılmış. Binler-
ce yıllık tekerlek izlerinin izini sürerek dar ve iki yanı 
evlerle çevrelenmiş denize çıkan bir yolda yürümeyi 
heyecanla sürdürüyorum. Hediyelik eşya satan dük-
kânların önünden geçerek ki çoğunlukla gittiğim bir 
yer var Demlik, Demlik’e gidiyor, orada soluklanıp bir 
bardak limonlu çay içiyor, ardından Hıdırlık Kulesi’nin 
orada soluğu alıyorum. Hıdırlık Kulesi’nin bulunduğu 
yer vazgeçilmezlerim arasında yer alıyor. Çünkü bura-
dan Akdeniz’e, büyüleyici Toroslar’a bakmak, yönümü 
kentin tarihi limanına çevirerek zamanda yolculuğa 
çıkmak bir o kadar da büyüleyici. Lakin Kaleiçi benim 
için kentin kalbinin attığı, kimi şiir, masal ve öyküleri-
min yeşerdiği bir yer. Nasıl olmasın? Neredeyse ça-
lışma saatlerimin dışında kalan zamanlarımı burada 
geçiriyorum. Bu mekânla o kadar içselleştim ki doğal 
olarak çocuklar için kaleme aldığım Kaleiçi’nin Sırrı 
kitabımda yer alan kahramanlarım (kedi Orfoz ve si-
nek Pertev) Kaleiçi’nde gezilmedik yer bırakmadılar. 
Alakarga Yayınları’ndan çıkan Sinekler Şehri adlı kita-
bıma da kentin ruhu sindi. Evet, benim için ruhu olan 
bir kent Antalya. Hele ki bunu Kaleiçi’nde gezerken 
daha çok hissediyorum. 1657’li yıllarda Kaleiçi’ni ge-
zen Evliya Çelebi’nin yürüdüğü sokaklarda yürürken, 
Cahit Külebi’nin soluduğu havayı soluyarak, Sabri 
Esad Siyavuşgil’in baktığı gökyüzüne bakarak, Baki 
Süha Edipoğlu’nun hayal kurduğu falezlerden denizi 
seyrederek, genç yaşta Antalya’da yaşamını kaybeden 
Cenk Koyuncu’nun ve elbette Tanpınar’ın izini süre-
rek… Lakin yazan, okuyan, gezmeyi seven herkes için 
türlü imkânlar sunan bir kent Antalya. Ve elbette her 
seferinde farklı duygularla kenti keşfetmek de bir o 
kadar güzel. Kandiller Sokak’tan geçerken içimde baş-
ka bir duygu, ST. Pauls Kilisesi’nin oradan geçerken 
başka bir duygu, Yivli, Kesik Minare, Suna İnan Kı-
raç Müzesi’nin oradan geçerken bambaşka bir duy-
gu… Bazen de sokak aralarında dolaşırken kendimi bir 
Orta Çağ Avrupa kentinde gezer gibi hissetsem de bu 
rüyadan çabucak uyanıyorum. Çünkü yurt dışına yap-
tığım onca gezi,  gördüğüm kentler, kasabalar, köyler 
dış cephesine bir çivi bile çakılmamış yapılar gerçek-
lerle yüzleşmeme neden oluyor. O zaman keşke, diyo-
rum keşke… Belleği silinmemiş bir kent hayali ile bir 
sokak arasına dalıyor, Karatay Medresesi’nin dünden 
şimdiye ses veren kapısı önünde duruyorum. Gözle-
rimi kapatıyor, sırtımı eski bir evin duvarına yaslıyo-
rum. Kent o kadar canlı ki soluk alıp veriyor. Bunu his-
sediyorum. İki bin yıllık tarihi geçmişi olan bu kentte 
yaşamaktan, sokaklarında gezinmekten keyif alıyor, 
Cansever’in “insan yaşadığı yere benzer” dizesini bir 
kez daha mırıldanıyorum.   

Fotoğraf: Tahir Akay  

antsanat

Salih
MERCANOĞLU

yersiz yurtsuz

gece bitmeden hemen önce
büyük caddesinde antalya’nın
başka hayatlar bildik ruhlar
dolaşır aralıklı sessiz tedirgin

sonra ilk ışıklarında şehrin
kaybolur yaşayan bu acılar
kimse bilmez nereye gittiler
hangi saatte kime sarılacaklar

onlar ki aramızda, omzumuza
dayanmış birer parça gündüz
nereye gitsek bizimle beraber
korktuğumuz gerçek yüzümüz

kendimle sohbet

masadağı’ndasın seyirtepe’de
diyorum ki: görmüş geçirmişliğin  
hasarlı gençliğin, ince pirliğin var

yazdıkların yara, çizdiklerin hatıra
sen ki çıplak söğüt dalısın, rahat ol
aklından başka şeyin olmasa da
her ağaçtan bir yaprak alacağın var
 

iç

yıllarca saç tarayan
insan 
yaşlanıca dönüyor içine
uzun bakıyor çektirdiği
kalbinin röntgen filmine
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ağdaş filozoflardan Foucault’nun “kapatılma 
mekanları” olarak gösterdiği, ‘hastaneler, hapis-
haneler ve okullar” üçlemesine “evler” de ka-
tıldı pandemi döneminde. Evler, sığınak olduğu 

kadar, birer ofise, okula döndü; minör habitatlar kuruldu 
içlerinde. Sanatla, edebiyatla varolanlar için kimi zaman 
bir üretim alanı olarak can kurtarıcı olurken, şiddetin 
çoğaldığı evler can aldı. Geçtiğimiz senenin yarısına ka-
dar tam ve kısmı kapanmalarla geçtikten sonra yaz başı 
“normale dönüş” alıştırmaları yapılmaya başlandı. Asıl 
mesele tam da bu aslında. Normal olan neydi?
Yeni yıl ajandalarının birçoğu bazı yayınevlerinin öncülü-
ğünde uzun yıllardır tematik olarak hazırlanıyor. Ajanda 
tutma alışkanlığı olanlar bilir ki; günü planlamak kadar 
güne dair etkinlikler ve okuma listesi için öneriler de bu 
ajandalara dahil olur. Kimi ajandaları bir koleksiyoner 
duygusuyla alır, doldurur, kitaplıkta, çekmecelerde birik-
tiririz. Benim için onlardan biri Metis Yayınları tarafın-
dan hazırlanan Metis Ajanda’dır. 2022 ajandasının baş-
lığını “Normali Beklerken” olarak atmış 
olsalar da sunuş yazısı “normal” ile kas-
tedilenin ne olduğunu gösterirken ona 
itirazlarımızı da hatırlatmak bağlamında 
kurulmuş. Metinden bir bölümü buraya 
alıntılıyorum meselenin ne olduğuna dair 
farkındalığımız çoğalsın dileğiyle: 

“Normale dönüş”ten söz ediliyor sürek-
li. Oysa belki de normal denen şeyin hiç 
olmayabileceğini düşünme zamanı bu-
gün. Hatta bize normal diye dayatılanla-
rın olmamasını dilemenin, olmaması için 
uğraşmanın, olmamasının yollarını ara-
manın… Eğer normal, dünya çapında bir 
pandeminin getirdiği ölüm korkusunun 
bile eşitsizliği aşmaya yetmemesiyle, yıl-
lardır binbir zorlukla kazanılan emekçi 
haklarının çiğnenmesiyle, iklim krizinin 
varlığı nihayet kabul edilirken bile so-
rumluların bundan kâr sağlamaya çalış-
masıysa, insanın erkek olması, cinsiyetin 
keskin şekilde ikiye ayrılmasıysa normal, 
birinin aylık kazancının ötekinin on yıllık 
maaşına denk gelmesi, atalık tohumların 

yasaklanıp, kısır tohumlara mahkûm edilmekse, ana dili-
nin hak olmaması, açlıktan ölmemek için üç yüz yıl bo-
yunca zenginliklerini çalmış ülkelere gitmeye çalışanların 
yollarda ölüme terk edilmesi, adalet yollarının tıkanma-
sıysa eğer normal… Belki de bize “siz yenildiniz biz ka-
zandık” diyenler yeryüzünü tamamen yok etmesin diye, 
zulme yataklık eden normali yadırgamakla işe başlamak 
gerekiyor.” (Metis Ajanda 2022, “Normali Beklerken”,s.4, 
Metis Yayınları, Kasım 2021)
Kültürün ve onun ögelerinin, sanat eserlerinin sunumunun 
ve paylaşımının pandemi döneminde alabildiğine azaldığını 
biliyoruz. Sosyalleşmenin sanatın, edebiyatın üreticileri açı-
sından son derece önemli olduğu gerçeğini de düşününce 
‘normal’in yakın teması ve iletişimi kaçınılmaz olarak çağ-
rıştırdığını; sanat alıcısının, okurun ekonomik darboğazın 
karşısında ne denli zora düştüğünü de söylemeliyiz. Bu 
şartlar altında Seka’nın kapatılmasından beri ithal kâğıdın 
temini ve dolara endeksli olmasından dolayı; belki de ilk 
defa bu denli sıkıntıya düşen yayıncılık sektöründe, yıllardır 

kurmaca edebiyatın gerisinde tutulan şiir 
kitapları için daha da olumsuz bir etki ya-
rattığını belirtmek gerekiyor. 

Tüm olumsuzluklara rağmen büyük ya-
yınevleri kendi yayın çizgisini korumak 
adına farklı hamleler yaparken, butik 
yayınevlerinin hazırlığını ve duyurusu-
nu yaptığı birçok kitabı basamayacağını 
bildirdiği örnekler azımsanmayacak öl-
çüde. Bu durumu “normalleştirmek” ise 
hepimizin kabahati olur. Kitapların hafta-
da bir iki etiket değiştirdiği, okurun kitabı 
temin etmekte maddi olarak zorlandığı 
bu günler için hem yayıncılar birliğinin 
uyarılarına ve dayanışma çağrısına dik-
kat kesilmek hem de okuma alışkanlığını 
yaşamsal bir faaliyete dönüştürmüş oku-
run bu konuda ısrarcı olarak kitaplara; 
yazara, şaire sahip çıkması gerekiyor. 

Yıl sonu soruşturmalarının hemen he-
men hepsi romanların, öykülerin, eski 
yeni isimlerin etrafında dönen listelerle 
kapandı. Araya sıkışmış, şiirden vazgeç-

Şiirin Gündemi: Melisa Gürpınar
Betül
DÜNDER

Ardımızda bıraktığımız şu birkaç sene şimdiye kadar yaşamsal olarak de-
neyimlediğimiz nice şeyi yerle yeksan eden günleri yaşattı bize. Covid-19 

salgınıyla “hayatta kalma ilkesine” saplandığımız; kendimiz, sevdiklerimiz ve 
en nihayetinde insanlık adına fazlasıyla endişelendiğimiz, alışkanlıklarımızı 
sorgulayıp, bu mevcut duruma uyum sağlama adına birçoğunu terk etmek 

zorunda kaldığımız 2019 Mart’ından beri yaşanan üç sene.

“Durdum kıyıda 
 ve baktım ürpererek,
bir ölünün saçları gibi
 kıpırdayan sulara” 
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meyen edebiyatçı ve okurların listelerinde tek tük kar-
şılaştığımız şair adları ve kitapları şiirle ilişkimizin ebedi 
ancak yeterince olgunlaşmamış olduğunu bir kez daha 
gösterdi bize. İyi bir okur olarak kendini ifade eden ni-
cesinin söz konusu şiir olduğunda bu kadar uzak ve ya-
bancı kalışı anlayabildiğim, çözebildiğim bir şey değil. Şiir 
okuru her zaman azı ve özeli temsil etse de şiirin gün-
demini, yeni yönelimleri çoğalan ve farklılaşan sesleri 
takip etmek konusunda cılız kalıyor. Ancak yine de sıkı 
şiir okurlarının gözünden kaçmayacak şiirimiz adına ya-
şanan olumlu gelişmeler ve çabalar da gözden kaçmıyor. 
Geçen sene yaklaşık yarım yüzyıldan fazladır şiir kitap-
larının basımı yapılmamış ve yeni şiirlerinden haberdar 
olmadığımız Türkân İldeniz’in şiir kitaplarının Everest 
Yayınları tarafından okurla buluşturulması bizler ve okur 
için oldukça sevindirici olmuştu. Bu buluşmaların devamı 
için; 1960’lardan itibaren şiir antolojimizde yer alan şair 
kadınların günümüz okuru için yeniden okunur, bilinir 
hâlâ gelmesi için çabalarımız sürüyor. Bu bağlamda bir 
müjdeli haberi daha sizlerle paylaşayım. Kıymetli büyü-
ğümüz, 24 Kasım 2014’te aramızdan ayrılan şair Melisa 
Gürpınar’ın bütün şiirleri bu sene bir araya getirilerek 
yayıma hazırlanıyor. 

1941 İstanbul doğumlu olan şair, İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi’nde ve İstanbul Belediyesi Konservatuarı’nda 
öğrenim gördü. 1964’te konservatuardan mezun olduktan 
sonra tiyatro eğitimini Londra’da sürdürdü ve o yıllarda 
BBC Türkçe servisinde kültür programları yaptı. Hayatı 
boyunca da tiyatrodan kopmadan öncelikli olarak bir şair 
olarak eserlerini verdi. Edebiyatın farklı disiplinlerinde 
birçok esere imza atan Gürpınar’ın ilk şiir kitabı “Umut 
Pembeleri” 1962 yılında yayımlandı. 1990 yılına kadar şiir 
kitapları yayımlanmaya devam ederken o yıl “İstanbul 

Gözleri Mahmur” (şiirsel öykü) kitabıyla Halil Kocagöz Şiir 
Ödülü’nü, İstanbul Üçlemesi olarak tasarlayıp bu kitabın 
devamı niteliğindeki oyunu “Yeni Zaman Eski Hayat” eseri 
sahnelenip, Avni Dilligil Ödülü’ne değer görüldü. 2003 yı-
lında Ada Şiirleri ile Cevdet Kudret Ödülü’nü, en son 2011 
yılında Yunus Nadi Şiir Ödülü’nü kazandı. 

Kendi kuşağının şairleri arasında öne çıkan birkaç şair 
kadından biri olarak Melisa Gürpınar oldukça üretken, 
edebiyatı ve sanatı bir bütün olarak gören bir yerden 
yazdı ve yaşadı. 2014 yılında son kitabı “Güzel Acılar 
Ülkesi”nin yayıma hazırlandığı günlerde görüştüğümüz 
o keyifli ve bolca kasımpatları dolu ev sohbetlerimizde 
şiire dair sevgisini, şair kadınların şiirdeki varlığına dair 
umudunu birebir paylaştığım kıymetlimiz Melisa Gürpı-
nar; geçirdiği talihsiz bir kazanın devamında zamansız 
bir veda ile bizleri ölümünden birkaç gün sonra elimize 
ulaşan son kitabı ile baş başa bıraktı. Her şey bir yana 
sadece bu beklenmedik kaybın kişisel hikayesi bile, onun 
şiirlerinin bir araya gelmesini arzulamamın bu konuda 
gönüllü olmamın asıl nedeni. Melisa Gürpınar’ın masa-
sındaki kasımpatları hiç solmasın istiyorum. 

 

“Kutsal kalem,
Bir mıknatıs gibi çekmiyor muydu
Umudu kendine?
Yoksa neden insindi ay ışığı
Her gece yazının bahçesine.”  

“Bilirsiniz direnir her şair
nöbetini tutar
kumsala attığı 
imzanın
umutsuzca.” 

“yorgunum özgür yaşamaları öğütlemekten
  çağların gerisine sürgünüm bir umut belki
  zamanlar içinde yerimi bulamıyorum”  

antsanat
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“Yaşasın Edebiyat”
Dosya:

Mekân ve zamanımızı kendi deneyimlerimiz üstünden sanatla buluşturunca hem yaşadıklarımız hem de 
yaşayacaklarımızı tecim ötesi bir değere kavuştururuz. İnsan, tecim ötesi değerlerle bulunca insanlaşır. 

Kendimize, bizi dünümüze bağlayacak ve yarınımıza taşıyacak estetik nirengilerden bakamadıkça, şimdi ve burada 
güzel ve değerli olanı canlı kılmadıkça, yaşadığımıza hayat demeye şahitlerin sayısı yetmez. 

Eylemlerimiz kadar cümlelerimiz de ayrıntıda ve anlamda güzelleşmedikçe, belki pratik doğruları ve geçici 
hoşnutlukları yakalarız ama daha geniş anlamdaki hakikatle bir türlü buluşamayız. 

A
ntalya, içinde sanatın varlık nedeni olan özgün 
bireyleri ve onların estetik eylemlerini yaşatan 
şehirlerdendir. Şehirler, insanın türdeş oldu-
ğu kadar benzersiz özelliklerinin çok karmaşık 

deneyimler üstünden ortaya çıktığı, böylelikle sanatın, 
gerçek (ya da modern) anlamda boy verebildiği kültür 

alanlarıdır. Bu yüzden edebiyat deyince, insanın kentten 
başka kültür ortamlarında bu denli kristalize olamayan 
karmaşık yaşamsallığını pek çok biçemde estetikleşerek, 
bunları insanla yeniden ilişkiye geçiren yazılı eserleri an-
larız. İnsanın, kentle kurduğu bu ilişki onu daha önce gö-
rülmemiş şekilde boyutlandırmış, zenginleştirmiştir. 
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Bu tek yanlı bir süreç değildir. Kentler de 
bu süreç boyunca insan düşselliği ve ta-
sarımı tarafından yeniden yaratıla gelmiş-
tir. Kentleri sanıldığı gibi salt mimarlar, 
mühendisler, sermayedarlar ve politika-
cılar kurup geliştirmezler. Onlar aslında 
programlayıcı ve uygulayıcılardır.
Bir kentin tasarım ve varlık biçimini belir-
leyen kimliği, onun varlık dayanağı olan ekonomik, sos-
yal ve kültürel gerçekliklerin zihinsel olarak anlamlandı-
rılması ve biçimlendirilmesi da diyebileceğimiz tinsel ve 
estetik kavrayışlardır. Bir kent, insan güzelduyusunun, 
insan tinselliğinin süzgecinden nasıl geçer ve zihinlere 
yerleşirse o olur. Kendisi olamayışı da bununla ilgilidir...

Belli dönemler ve sosyoekonomik koşullarda kentlerin 
kendileri olmaktan çıkmaları, bir başka bütünlüğe ise tam 
olarak ulaşamamaları, hatta yok olmaları bilinen tarihsel 
olgulardır. Bu bakımdan, bir kentin kimliği, maddi daya-
naklarının ne olup ne olmadığı kadar ona nasıl ve han-
gi açılardan bakıp, onu nasıl ve ne ölçüde anlamlandırıp 
deneyimlediğimizle ilgilidir. Öyleyse, Antalya’da güzel 
sanatlar kapsayıcı olduğu kadar boyutlandırıcı, zengin-

leştirici olmalıdır. Edebiyat, onun doğal gü-
zelliğine, folkloruna, yerlilik ve özgünlüğüne, 
görece metropol özelliklerine -elbette- sahip 
çıkarken bunlarla yetinmemelidir. Ülkenin 
evrensel düzeydeki çağdaş sanat pratiği hi-
zasında bir edebi yaratıcılık ve canlılıkla ben-
liğini güçlendirmeli, ‘öteki’lerini azaltmalı, 
‘biz’liğini çeşitlendirip zenginleşmelidir. An-

talya’da sanat, yerel ya da yurtsamacı (nostaljik) olduğu 
kadar fütürist, hayalperest, devrimci ve yerine göre de 
köktenci bir şekilde koruyucu ve kollayıcı olabilmelidir. 

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl yedincisini gerçekleşti-
ği Antalya Edebiyat Günleri’nin mekiği, edebiyatı Antal-
ya’ya getirmekle edebiyata Antalya’yı götürmek arasında 
gidip geliyor. Bunu yaparken ‘düzey’i elden bırakma-
maya gayret ediyor. Antalya’nın edebiyata gitmesi ve/
veya edebiyatın Antalya’ya gelmesi biraz da yukarıda 
andığımız anlamlara geliyor. SK-19 salgınının ardından 
gerçekleşen 7. Antalya Edebiyat Günleri, bu yolculuğun 
önemli olanaklarından biri haline dönüşüyor. Etkinlik, 
azımsanmayacak süredir emsallerinden daha az değerli 
ve başarılı olduğu iddia edilemeyecek düzeyde bir etkin-

lik, zenginlik ve kalitede varlığını sürdür-
mekte ve Antalya için kültürel zenginlik 
ve övünç kaynaklarından biri olmaktadır. 
Şimdi ise, bu yolculuğu ve etkileşimi Ede-
biyat Günleri ile sürdürecek bir başka 
olanak olarak AntSanat Dergisi edebiyat 
dünyasına katılmış bulunuyor. Dinamik, 
kapsayıcı ve sempatik bir sanat insanı 
tutumuyla yayın yönetmeninin önemli 
bir payı olduğu açık olan ilk sayısı olduk-
ça beğenilen ve en önemlisi sahiplenilen 
derginin ikinci sayısı, geride bıraktığımız 
Edebiyat Günleri’nin verimlerini yan-
sıtıyor. ‘Yaşasın Edebiyat’ adlı dosyada 
yalnız bu verimi değil onu genişleten ve 
zenginleştiren adlar, eserler ve söyleşiler 
yer alıyor. Cevat Çapan, Ataol Behra-
moğlu, Latife Tekin, Şükrü Erbaş, Sunay 
Akın, Betül Dünder gibi herhangi bir sıra 
gözetmeden andığımız değerli edebiyat 
insanlarının bir edebiyat dergisi sayısın-
da bir araya gelmeyişleri üzerinden ne 
kadar zaman geçtiğini kestirmek zor… 
Buna bakarak bile AntSanat okurlarının 
bir ‘taşra’ ya da ‘belediye’ dergisi ile karşı 
karşıya olmadıkları yargısına varmaları 
zor değil. Evet, yaşasın edebiyat!  

Ferruh
TUNÇ

antsanat
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G
abriel Garcia Marquez “İnsanlar bir gün politi-
kacılara değil, şair ve yazarlara inanacak” diyor. 
Hani, “Bir gün türküleri yakanlar, yasaları da ya-
parsa” deriz ya, işte öyle. Dünya o zaman gü-

zelleşecek, insanlık o zaman huzura erip kardeşçe yaşamı 
örecektir. Buna inanırsak, umudumuz yeşermeye devam 
eder. Bizim özellikle de bu dönemde umuda ihtiyacımız var.
Etkinlikte, şu anda bedenen aramızda olmayan ama eser-
leriyle hep yaşayan, yaşamları boyunca eserlerinde An-
talya’yı işleyen üç yazarımızı anlattık. Biliyoruz ki yazılan 
her sayfa ölümün elinden koparılan bir yapraktır ve bir 
olay yazıldıysa var olur. 
“Bizim de dağlarımız var Che Guevera” diyen ve “Ah bir 
geçse / Tutup sakalından soracağım / 12 Eylül’ün karan-
lık günlerinde / Korkudan tir tir titrediğimi de nerden çı-
kardın diye / Korkmak ne kelime / Bekledim ve diledim 
hep / Söylediği gibi asma köprü yapıp / Assalardı beni 
keşke / O dal gibi incecik çocuğun yerine” diye seslenen 
Akçaylı Metin Demirtaş’ı konuştuk. 
Serik, Yumaklar köyünden Duran Yılmaz’ı öykü kitapla-
rıyla andık. Özellikle Yörük hikayeleri konusunda ne ka-
dar bilge ve başarılı olduğunu anımsadık. Yörüklerin yurt 
sorunlarının ne kadar acılı olduğunu onun öykülerinden 
haber aldık. En verimli çağında, söyleşi için gittiği Alman-
ya’da hayata veda edişine yandık. Nice tadına doyamaya-
cağımız öykülerinin hasretini çektik. 
Gazipaşalı eğitimci yazar M. Fahri Oğuz’u unutmadık. 
“Denize Düşen Taşlar” adlı öykü kitabındaki yaşamı an-
latan ama aynı zamanda eleştiren, zamana tanıklık eden 
öykülerini anlattık. Şiir, öykü heykel gibi alanlarda da 
üreten çok yönlü bir sanatçı olduğunu gördük. 
Konuk sanatçılar, bu üç yazarımız hakkında konuştular. 
Aslında bir hekim olan, on parmağında on hüner taşıyan 
Ayşegül Tözeren, İstanbul’dan gelerek M. Fahri Oğuz hak-
kında konuştu: “Oğuz, doğanın tanıklığını yapıyor. Türki-
ye’nin en değişken zamanında doğayı yazarken mantara 
karakter vermiş. İnsanı yalnız anlatmış. Edebiyat ideal-
ler yaratmak değildir. 1952’de Mavi hareketi zamanında 
Anadolu’nun köşelerini ve Akdeniz’i anlatmış. Gördüğüm 
kadarıyla Atilla İlhan’dan etkilenmiş.” dedi.  
İnsan merkezli çalışmalarıyla hepimizin sevgisini kaza-

nan, halkın her sorununa çözüm üreten başarılı başkanı-
mız Ümit Uysal’ın da hünerleri saymakla bitmez. Aslında 
avukattır. Antalya’da 22 yıl avukatlık yapmıştır. Bunun 
yanı sıra öykü de yazar. “Lavinya’nın Aşkla İmtihanı” adlı 
öykü kitabını okuduğumda, “umarım zaman bulur da yaz-
mayı sürdürür”,  demiştim. O da Duran Yılmaz’ı şu söz-
lerle anlattı:
“Duran Yılmaz, rutinin dışına çıkanlardan. Biz yaşadığı-
mız alanları yazıyoruz. Öyle olunca da duygusallaşıyoruz. 
Yörüklerin yaşamı her zaman zordu, ama yerleşik hayat 
onlara daha da zor geldi. Eskisi gibi meralar yok, Yörükle-
ri düşünerek kolay erişim sağlanabilecek yollar açılmıyor. 
Mersin’de son Yörükler bu konuda çok güçlük çekiyorlar.” 
Sonra da Duran Yılmaz’dan bir Yörük öyküsü okudu.  
Tuğrul Keskin bol ödüllü bir şairdir. Elbette Metin Demir-
taş’ı en iyi o anlardı: “Şairin yaşaması, şiirleriyle karşı-
lık bulur. Cervantes, ‘Halkını zenginlerin sözlerine değil, 
yoksulların gözlerine bakarak yöneteceksin’ der.  Demir-
taş, Cervantes’e benziyor. Dünyaya işçi gözüyle bakıyor. 
O, şairler arasında köprüdür. Anadolu sesli, Toros gülüş-
lü Demirtaş’ın şiiri evrenseldir. Onun hakkında yazılanlar 
kitaplaştırılmalı”. 
Hafta boyunca Antalya şiirle yıkandı, şairlerle güzelleş-
ti. Sanat olmasa yaşamın rengi solar, keyfi kaçardı. İyi ki 
sanat var, iyi ki umut var. İyi ki -az da olsa- insanı seven, 
insanı düşünen yerel yönetimler var.                                

Antalya’da Edebi İzler
Muratpaşa Belediyesi, Kasım ayının ikinci haftasında ve Edebiyat Günleri kapsamında, “Antalya’da Edebi İzler” 
adı altında bir etkinlik düzenledi. Belediyelerin bu tür etkinliklerle edebiyata ve edebiyatçılara yani sanata ve 

sanatçılara değer vermesi bizlere güven ve umut veriyor.

Kamile
YILMAZ

antsanat
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Ayfer
GÜRSOY

antsanat

Edebiyat Karın Doyurur mu?
Çetinkaya, ilk sözü ‘Nereden geldik, nereye gidiyoruz ya 
da neredeyiz? sorusuyla Cevat Çapan’a verdi. Usta sa-
natçı, “denize inen sokaktan geldik”, yanıtını verdi. Kazım 
Taşkent’in kendisine, “edebiyat karın doyurmaz”, dediği-
ni, ona “biliyorum” diye karşılık verdiğini belirtti. Değerli 
sanatçımız sinemaya, edebiyata başlama serüveninden 
söz ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“60 yıldır bu işin içindeyim. Mutlu, keyifli eğitmenlik ya-
şadım ve edebiyatın içinde çok güzel insanlarla birlikte 
oldum, şimdi de öyle. Mutluyum. Şunu öğrendim: Edebi-
yat, canlı olduğumuzun ne kadar önemli olduğunu öğre-
tiyor. Bu, kolay öğrenilen bir şey değil. Okullar düşünme-
yi öğretiyor, ama yetmez. Edebiyat, duygu ve duyarlılık 
eğitimi sağlar. Yazarlar hayatın karmaşıklığını en etkili, 
anlaşılır biçimde dile getirir. Edebiyat bize birlikte insan 
gibi yaşamayı öğretir. Bu gözeden kana kana içelim”. 

“Okurlarımla Yaşlandım”
İkinci konuşmacı değerli sanatçımız Latife Tekin, söyleşi-
leri çok önemli bulduğunu, bu türden sohbetlerin daha çok 
olması ve okunması gerektiğini belirterek söze başladı: 
“Edebiyatın dışından, yoksulların arasından geldim. Şim-
dilerde yoksullar ortalarda bile görünmüyor, ancak toplu-
ca öldüklerinde görünür hale geliyorlar. Yoksulların yazı 
yazması çok farklı bir deneyim; bu, bana kısmet oldu, çok 
şanslıyım. Tabii bunun getirdiği gerginlikleri, sıkıntıları da 
yaşadım. Sivilleşme 12 Eylül’de edebiyat üzerinden yaşa-
nıyordu. Benim çıkışım heyecan 
yarattı, ama yadırgandı da. Bun-
lara direndim, edebiyatın ve dilin 
kendisi benim için mesele olma-
ya başladı. Sınıfsal bir kavga girdi 
arama edebiyatçılarla. Çok diren-
dim, dövüştüm. Şimdilerde saki-
nim tabii. Bizden önceki kadınlara, 
bize özgürlük alanı açtıkları için 
çok şey borçluyuz.” 

Edebiyat ve Eleştiri
Tuncer Çetnkaya’nın, edebiyatı-

mızın geçmişinde eleştiri mekanizmasının çalıştığı bir 
süreç olduğu; ancak bugün bu canlılığın yitirildiği yö-
nündeki tespitine katıldığını belirten Latife Tekin, “şimdi 
o mekanizma çok parçalandı. Her şey internet üzerinden 
yürüyor. Dergicilik bitti. Edebiyat hayattan kopuk sürüyor 
sanki” şeklinde katkıda bulundu. Programın diğer konuş-
macısı, Edebiyat Günleri’nin En İyi Öykü Kitabı ödülüne 
layık görülen Eylem Ata Güleç, günümüzdeki edebiyat 
ortamını değerlendirmesi istendiğinde, “Metin, beklenen 
formuyla giriş, gelişme, sonuç biçiminde olmayabilir. Ka-
dınlardan beklenen bu oldu. Ama kadın metinlerinin do-
ğası ve yapısı bunu aştı. İlk etapta kadının görünür olması 
zor. Bu yüzden zamanı kavrayışımız ve algılayışımızla ilgili 
farklı yaklaşımımız var. Formu bozduk; zor metinler yazı-
yoruz. Kadın yazını bilinç akışıyla, an parçalarıyla geldiği 
için beklenen ölçülere girmiyor. Bu yüzden zor metinler-
dir, fazla okuyucu bulamayabilir.” dedi.

“Kadınlar Vardır, Kadınlar Her Yerde!”
Çetinkaya, En İyi İlk Öykü Kitabı ödülü alan son konuş-
macı Derya Sönmez’e; “kadınlar bugün birçok alanda 
olduğu gibi kültür ve sanatta da erkeklere kendilerini 
sezdirmeye başladı, güçlendi. Siz bunun faydasını göre-
biliyor musunuz?” diye sorarak söz verdi. Sönmez, he-
kim ve anne olarak zamanının yetersizliğine rağmen ede-
biyata tutunduğundan söz ederek başlayan konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Yazmaya başladığımda hayatım boyunca bir yabancı 

olma durumundaydım. Yazmak be-
nim için bir sıla, bir mecburiyet oldu. 
Dünya büyük bir değişimden geçiyor. 
Değer diye benimsediğimiz aslında 
kendimizi yapılandırdığımız mihenk 
taşlarının üzerinden silindirler geçiyor. 
Bizim tutunacak bir yerimiz yok, mey-
danlarımız, bellek noktalarımız yok 
oluyor; serbest düşüşteyiz, bir hiçliğin 
içindeyiz. Ben bu noktada edebiyata 
sığınıyorum.”

Edebiyat Konuşmaları
Muratpaşa Belediyesi’nin 6. Edebiyat Günleri kapsamında düzenlediği söyleşilerden biri de katılımın çok yüksek 
olduğu Eğitim İş Sendikası Antalya Şubesi’nde gerçekleşti. Etkinlik, oturum başkanı ve AntSanat Dergisi Genel 

Sanat Yönetmeni Tuncer Çetinkaya’nın katılımcıları tanıtımı ve açılış konuşmasıyla başladı. 
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A
nlattıkça üreyen bir anımsayış da denilebilir 
onun şiirine. Bu, ilk kitabından beri böyledir. 
Öyle ki; sözcük seçiminde, cümle kuruşunda, 
onları birbiriyle harmanlayışında ortaya çıkan 

düşük tonlu ‘iş tınısı’na kulak verildiğinde, bunun da bir 
‘anımsayış sesi’ olduğu izlenimine varmak zor değildir. 
Eskil bir güncellik midir, yoksa güncel bir ‘kadimlik’ mi 
bu? Şiir üzerine düşünürken elbette kesin tanımlamalar-
dan kaçınmalı, şiirin çağrışım alanlarını keskin ve köşeli 
bilgilere dönüştürmemelidir; ancak bu şiirlerin çağdaş, 
sorumlu, duyarlı, toplumcu bir aydın-birey yaşamından 
kaynaklı olduğu yargısının su götürmez olduğunu dile ge-
tirmekten de kaçınmamalıdır.

Dekoratif, salt imgeci, kurgusal ve hatta kuramsal bir şiir 
yazmaz Cevat Çapan. Sözleri düz anlamlarından, imajla-
rı simgeselliklerinden kurtararak özgürleştirirken; dil ile 
anlam, duyarlık ile akıl, sezgi ile bilgi arasında var olan 
mayınlı alanlarda ustalıkla (bir doğaçlama rahatlığıyla) 
dolaşarak şiirini yazar: Bunu yaparken, şiirinde egemen 
olan lirik üsluba apaçık meydan okumasa da, ona hiçbir 
şekilde yem olmayan ince bir ironinin, kimi zaman kendi-
ni hayli duyumsatarak, varlığını sürdürdüğüne tanık olu-
ruz. Bu; çağdaş şairin her türden anokranik kutsamaya 
karşı bir korunma refleksidir. Çünkü ister sevinçle, ister 
acıyla olsun, gülümsediğimizde tinselliğimiz yaşadığımız 
bu zamana ilişkin bir gerçekçilik ve yalınlık edinir. Ken-
dine gelir de diyebiliriz buna… Eski dünyanın tumturaklı 
tanrıları, kutsal ermişleri ve güçlü kurtarıcıları ile yeni 
dünyanın her cinsten ideologları, mollaları ve reklam-
cılarının istismarından şair (ya da şiir) bu sayede uzak 
durur. Cevat Çapan şiiri, gülümseyişle göz yaşını aynı 
yüzde aynı anda birleştirebilmesi beklenen, böylelikle de 
şairanelikten ayırt edilebilen, çağdaş şiirimizin değerli 
örneklerindendir. 

Bir bütün olarak düşünüldüğünde, her ‘kişilik şairi’nde 
olduğu gibi onun şiiri de şiirin özgün bir ‘epistemoloji’ ol-
duğunu doğrular niteliktedir. Onu okuyarak hem şiir hem 
de şair düzleminde adına düpedüz bilgi diyemeyeceğimiz 
‘edinimlere’ sahip oluruz. Böylesi şairlerin şiirleri; edebi-
yat ve estetik kadar, daha başka bilme ve kendini gerçek-
leşme alanlarından da gereğince beslenmiş olan özel bir 
‘bilgeliğin’ verimidir. Ve bu ‘bilgelik’ bizce, ‘dostluk’la bir-
likte Cevat Çapan şiirini en iyi çağrıştıracak işaretlerdir. 

Bu bağlamda, Cevat Çapan’ın kendini ‘persona’sına in-
dirgemeyen bir şair oluşuna da değinebiliriz. O, perso-
nasının ve kendinin farkında olmayı yaşam boyu sürdü-
rebilen şairlerdendir. Baş dönmesinden vazgeçmeden 
uçurumuna bakmayı ve ona düşmemeyi başaranlardan-
dır. Çağdaş şiirimizin ufkunu genişleterek, dil ve üslubu-
nu zenginleştirerek dünya edebiyatından dilimize yaptığı 
çeviriler ise, edebiyat tarihimizde şimdiden değerli ve ka-
lıcı yerini almış durumdadır. Onun çevirilerinde kendini 
gösteren şairliği, üzerinde ayrıca durmaya değerdir. 
Alışılmışa göre gecikerek, fakat tartışmasız bir alçakgö-
nüllük ve özgüvenle şiirlerini yayınlamaya başladığı za-
mandan bu yana debisini koruyan bir ırmak olan Cevat 
Çapan şiiri, edebiyat coğrafyamızın önemli bir gerçeğidir.
Şimdi sizleri, Cevat Çapan’ın ilk kez dergimizde yayınla-
nacak olan şiiri ile başbaşa bırakıyoruz.

Cevat Çapan İçin
Cevat Çapan; somut, yaşamsal, çağrışımlı, betimleyici ve anlatımcı özellikleri olan özgün bir şiir yazar. 

Bir yandan lirik caz doğaçlamasını, öte yandan şiirsel kısa filmleri çağrıştırır eserleri okuyana. 
Doğa ve kentsel mekanlar insanla anlam ve güzellik edinerek, bu şiire dekor olmak yerine, onun kendisi olurlar. 

Birikimli ve dingin bir beğeninin şiirsel olana odaklandığını, sınanmış bilginin ise, kendini apaçık göstermeden bu 
deneyimi sıkı sıkıya arkaladığını görürüz Cevat Çapan şiirinde. 

HER MEVSİM CEHENNEM

İçimizde yanan bir ateşti o gül,
Şimdi külleri sessizce dağlara yağan,
kar gibi geceyi aydınlatıyor
bu sessiz bekleyişte.
Bu soluklanışın bir an için 
durakladığını sanma.
Geçen yaz, bir daldan öbürüne
hızla sıçrayan sincap
ve ağustosböceğinin titreyen vızıltısı
hala yarışıyorlar kalbimin atışıyla.

O bin pınarlı dağlarının eteklerinde
yıkık bir ören yerinde rastlarsan
başı, kolları koparılmış bir tanrıçaya
oturup bir zeytin ağacının altına
ona kurban edilen başka canlıları
ve o görkemli törenleri düşün
Her zaman yağmalanıyordur Troya
ve yanıyordur bir kartaca, uzakta

antsanat
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“Güneş Batıyor”, 150x100 cm. TÜYB
Fevzi Karakoç’un, 4 Şubat 2020 tarihinde Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açılan “Kafdağı’nın Ardında” adlı sergisinden
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İ
nceden, elenircesine yağan kar ve kentin zorlu soğuğu 
henüz akşam olmadan insanları evlerine tıkmıştı. Ak-
şam olurken kent birden ıssızlaşıvermişti. Her adımda, 
ayaklarının altında ezilen karın hoş pıtırtısından, ga-

rip, buruk bir haz alıyordu, bıyıklarındaki buzları istek-
sizce sıvazlayarak dökerken.
Üç adım ileri yürüdü Sürekli su emerek ayaklarını buza 
kesen postallarını silkti. Üç adımdan sonra voltada bir 
mahkum gibi hızla geri döndü. Bilmediği bir sıkıntı ge-
lip çökmüştü içine. Kent ıssız ve  insana korku veren bir 
durgunluktaydı. Ancak usul usul yağarken tellerde kalın-
laşan karların yere düşerken çıkardığı fısıltılı sesler geli-
yordu arada bir.
Belindeki tabancasının ağırlığını duyuyor ve yıllar önce-
sini düşünüyordu Bekçi Karaveli. Önünde sürüsü, sırtın-
da kepeneği ve can sıkıntılarını dağlara üflediği kavalıyla; 
gamsız, tasasız, günler ve geceler boyu dağlarda yaşıyor-
du. Karısını ve çocuklarını özlediği günlerde, sürüsünü 
köpeklerine bırakarak özlem giderdiği günleri anımsadı. 
Ve geçmiş günlerinde sürüsünün sahibi, kavalıyla gece-
nin nennicisi, kuşların ve özgürlüğün arkadaşı olduğuna 
inanıyordu.
Sürüsünü satmış, inmişti kentin kıyısına. Koca sürünün 
parasını kent yaşamının sinsi bir hortum gibi emdiğini 
içi sızlayarak izlemişti. Bin güçlükle aldığı gecekonduya, 
üç çocuğu ve yeni bir ortamın şaşkına çevirdiği karısıyla 
oturmuşlardı. Bilmediği, tanımadığı ve giyimleriyle, ko-
nuşmalarıyla yaban insanların arasındaydılar.
Hangi işi tutacağını kararlaştıramadan bütün parası bi-
tivermişti. Komşularından birinin üç tekerlekli seyyar 
arabasını aldı, kazandıkça ödemek üzere. Domates, pat-
lıcan, maydanoz, biber ve birkaç çeşit sebzeyle donattı 
arabasını. Buğulanan ekmek gibi taze umutlarıyla iterek 
mahalle arasına daldı. Kazanacaktı Karaveli. İçinden bir 
ses böyle diyordu. Ama öteki satıcılar gibi var gücüyle 
bağıramıyordu. Suskun, utangaç bakışlarla çevresinden 
bir müşteri çıkacak umuduyla  geçip gidiyordu. Evinin 
gereklerini alacağı, çocuklarına gönlünce bakabileceği 
bir iş bulduğu için sevinçliydi.
İlk müşterisi bir belediye çavuşu olmuştu. Durutmuştu. 
Türlü sorularla Karaveli’yi öğrenmişti bir yandan sebze-
lerin en iyilerini seçerken Sonra cebinden çıkardığı nay-
lon torbaya doldurarak uzaklaşmaya başlamıştı çavuş. 
Karaveli itiraz etmişti; “Hey dur! Parasını vermedin. Ol-

maz parasız. Borçluyum…” 
Çavuş dönmüş, afili biçimde gülümsemiş sonra da; “Biz 
parasız alırız. Yoksa barınamazsın. Seyyarcılık yasak. Bil-
miyor musun?” demişti.
Bilmiyordu seyyarcılığın yasak olduğunu. Kentin her yeri 
seyyar doluydu ve nasıl yasaktı bu. Dikilip kalmıştı ara-
basının başında. Daha ilk günde, kentin de haraç düzen 
olduğunu öğrenivermişti. Sonra koşmuş, belediye çavu-
şunun elinden çekip almıştı öteberilerini.
Çavuş kös kös çekip giderken şöyle demişti ona. “Göste-
ririm sana bunu.”
Biraz sonra üç belediye çavuşuyla gelmişlerdi. Öteki sa-
tıcılar kaçmışlardı. Ama Karaveli kaçmamıştı. Belediye 
çavuşları, üçü üç yerden bütün sebzeleri ayırmışlar, tor-
balarına koymuşlardı. Karaveli karşı çıkmıştı buna. Ama 
belediye çavuşları Karaveli’nin arabasını devirmişler, 
yere dökülen sebzeleri de çiğnenişlerdi. Kaç kez, çekip 
bıçağını, üçünü de yere sermek geçmişti içinden. Ama 
sonrası? Her şeyi olduğu gibi bırakarak çekip gitmişti 
gecekondusuna. Sırt üstü yatmış, iki gün iki gece öylece 
kalmıştı.
Ayakları iyice üşüdü. Toparlandı derin derin iç geçirerek. 
Karları hınçla ezerek hızlı hızlı yürüdü. Tabancasını dü-
zeltti öfkeyle. Anıları beynini yakıyor, sarhoş ediyordu. 
Ayaklarına kan yürüyüp ısınması için pat pat vurdu yere. 
Direklerdeki ampullerden ve vitrinlerden saçılan ışıkla 
aydınlanan izlerine baktı. Boynunda sallanan düdüğünü 
var gücüyle öttürdü. Düdük sesi, sepeleyen kardan süzü-
lerek, perdelerinden renk renk ışıklar saçılan apartman-
ların ötesine uçtu, gitti. Az sonra karşılık geldi Karave-
li’nin düdüğüne öteki bekçilerden.
Hızlı hızlı yürüdü. Ayakları biraz olsun ısınıyordu yürür-
ken. Bir apartmanın alt katından sokağa taşan garip çal-
gılara, sık sık değişen ışıklara takıldı gözleri. Gökkuşağı 
gibi renk renk yanıp sönüyordu gece boyu. Tül perdeler-
den sokaktaki kara vuran ışık değişimi Bekçi Karaveli’de 
hoş bir duygu yaratıyordu. Aylardan beri ne yapıyorlardı 
burada? Merak ediyordu. Kadınlı erkekli girip çıkanlar hiç 
kesilmiyordu. Kapının önüne vardı. Üstü çiçek ve kadın 
motifleriyle süslü yazıyı belki bininci kez okudu. Disco 
Kalyon. Kalyonu işitmiş gibiydi bir yerlerden. Ama ‘disco’ 
ne demekti? Başını uzattı aralık kapıdan içeriye korkarak. 
Kapıdaki kadınımsı giysili genç, burasının, damsız gelen-
lere yasak olduğunu söyledi. Tabancasını düzelterek geri 

Bekçi Karaveli
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çekildi Karaveli. Bir yandan da ‘dam’ın ne olabileceğini 
kestirmeye çalışıyordu.
Düşünerek yürüdü kaldırımda. Bekçi değil miydi? Gece-
leri bütün belalarını üstleniyordu onların. Ama neden ya-
saktı ve ‘dam’ nasıl şeydi?.. Bir süre dolaştı. Sonra gene 
geldi disconun kapısına. Bugün mutlaka içeriye girip gör-
meyi kafasına koymuştu. Saflığa vurdurarak kapıyı itti.
“Çok üşüdüm kardaş” dedi kadın kılıklı gence. “Şurada, 
salonda azıcık ısınayım.”
“Olmaz. Damsız yasak, Sonra sen bekçisin sana da yasak.”
“Peki” dedi Karaveli; belediye çavuşlarının, seyyarcılığa 
ilk başladığında kendisine yaptıkları gibi gencin çenesi-
nin altına sokularak ve genci omuzuyla itip kadın ve içki 
kokusu dolu salona girerek. 
“Peki, şimdi burada bir kavga çıksa çağırırsın?
“Bekçiyi” dedi genç. “Yakalar, karakola götürür onları.”
“Ben neyim öyleyse?” dedi Karaveli tabancasını önüne 
getirerek.
“Bekçisin” dedi kapıdaki.
“Öyleyse girerim. Teftiş ederim. Isınırım. Canım isteyince 
çıkar giderim. Yoksa görevi başında memura hakaretten 
çekerim seni karakola.”
Kapıdaki sustu. Alık alık baktı Karaveli’ye. Karaveli yaktığı 
sigarayı tüttürüyordu. Ama içeriden kadın sesleri, şarkılar, 
zıplamalar geliyordu. İki erkekle iki genç kadın girdiler ko-
kular saçarak Karaveli’nin önünden. Karaveli baktı onlara. 
İyi susturmuştu kapıdakini. İçeri girip neler olduğunu gör-
mek istiyordu. Bir tuhaf korku sarmıştı içini, bilmediği bir 
yaşamla karşılaşma korkusu. Yöneldi, ama giremedi içeri-
ye. Durduğu yerde de rahatsız olmaya başladı.
Müzik değişmişti. Yarı sarhoş bir gurup girdi içeriye, ar-
sız ve istekli gülüşmelerle.
“Ha, öylesi bir yer burası” diyerek çıktı sokağa Karaveli. 
Buz tutan gece şamarladı yüzünü. İrkildi, ürperdi.
“Onlar içeride sıcacık ve sarhoş. Ben dışarıda, soğukta…”
Neden bekliyordu onları? Girmesini istemedikleri bir yeri 
beklemek, korumak, canını tehlikeye atmak... Ama onun 
gecekondusunu yıkarlarken, seyyar arabasını sokağa sa-
çarlarken kimse arkalamamıştı kendisini. Ayakları üşüye-
rek, yüzü ve bıyıkları buz bağlayarak, türlü ışıklarla süs-
lenen sevişmelerini, sarhoşluklarını koruyordu.
Kafası karmakarışık olmuştu Düşündükçe canı sıkılıyordu. 
Tabancasını öfkeyle geriye itti. Evde odun var mı ki, ço-
cuklar üşümeseler bari diye yönünü değiştirmeye çalıştı. 
Az önce diskoda buzları çözülen potinleri donmaya başla-
mıştı bile. Ayakları üşüyordu. Tabancayı, copu, bekçi giy-
sisini oracığa bırakıp, bir çılgın gibi evine koşmayı düşün-
dü. Güldü düşündüklerine. ‘Bekçiliği bulasıya neler çektin 
oğlum’ diye geçirdi içinden. Olduğu yerde ayaklarını yere 
vurmaya başladı. Askerdeki ‘yerinde say’ gibi diye düşün-
dü. Ayakları biraz ısınınca diskoyu ardına alarak yürüdü.
Çevresinde, bembeyaz karın altında uyuklaşan sokağa ve sı-
ralı apartmanlara baktı. Duvarın dibinden, kuyruğunu bacak-
larının arasına almış, korkak adımlarla yürüyen köpeğe baktı. 
Köpek havayı koklayarak çöp bidonlarının yanına geldi. Çev-

resine baktı. Sonra ön ayaklarının üstünde kalkarak bidondan 
içeri başını sarkıtmasıyla çenileyerek kaçması oldu. Ardından 
bir de kedi fırladı bidondan. Karaveli’nin ayaklarının dibinden 
cıyaklayarak karlara gömüle zıplaya geçip gitti.
“Vay anasını” dedi Karaveli. “Açlık ve korku! İkisi de aynı 
bedende. Taşıması ne kadar zor. Ama açlık; kar, fırtına, 
ölüm bile tanımıyor. 
Canı sıkıldı iyice. Ani bir dönüş yaptı. Diskonun önüne 
geldi. Şu disko da neydi, içeride neler yapıyorlardı kadınlı 
erkekli bu insanlar? Ama girmeye gene cesaret edemedi. 
Yabancı bir dünyayla karşılaşacağı ve bozguna uğraya-
cağı sezgisi vardı içinde. Copu ve tabancası taşınmaz bi-
çimde ağırlaşıyor, bekçi giysisi müthiş sıkıyordu bedenini. 
İçeriden coşkun sesler geliyordu. Karaveli öfkeyle üfledi 
düdüğünü. Üç adım ileri, sonra beş adım geri yürümeye 
başladı; bekleyeceği ve koruyacağı yer orasıymış gibi.
“Oğlum Karaveli” dedi kendine yüksek sesle; “Üçten do-
kuza nikahlından önce beklemeye- zorunlusun bunları. 
Bir zaman yaylalar, sürüler senindi. Yarısı haraç, yarı-
sı mezat oldu, tükendi. Pazarlara sokmadılar, kovuldun. 
Üstündeki evi yıktılar, üzüldün, ağladın. Şu içeride oynaş 
tutanlar sana ne verdi? Hiç! Ama zorunlusun beklemeye 
korumaya…”
Bir sigara yaktı. Derin derin çekti beyninin içi uyuşur gibi 
oldu. Yutkundu ve bıyıklarındaki nikotin kokulu buzları 
yaladı.
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lediği bir edebiyat programına katılmak üzere gittiği 
Almanya’da rahatsızlanarak 1995 yılında vefat etti.
Duran Yılmaz’ın bugüne kadar yayınlanmış kitapları: 
“Keloğlan ve Ak Ülke” (1981), “Küçük Balıkçı” (1982). 
“Yörük Hikayeleri” (Dayanışma 1983), “Çoban Ço-
cukları” (1988), “Kadın Korkusu” (Broy 1992-1993). 
“Gökkuşağında Üç Şeytan” (Prospero 1995) kısa bir 
roman denemesidir.



11 Kasım 2021’de Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Antalya Doğa ve Yörük Çalıştayı’ndan bir kare

B
u, bir yanıyla hüzünlü bir şey ve taşıdığı duygu-
sallıkla entelektüel zeminde kalmayı da güçleş-
tiriyor. Bizler için üçüncü bir kültürü; örneğin 
Kafkasya’yı, Ortadoğu’dan Feyruz’u konuşmak 

kadar kolay değil.
Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün, “Toros Dağları’na bakınız. Eğer orada bir tek Yö-
rük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, 
şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet 
asla bizi yenemez” diyor. Buradan mukavemete ya da 
muharebeye dayalı askeri bir anlam çıkarılmaya çalışı-
lır. Yani Yörükler iyi savaşçılardır; belki keskin nişancı-
lardır; dağlarda yaşadıkları için buna mecburdurlar da. 
Ama bu, işin sadece bir yanını ortaya koyar. Yörükler 
toprağa, dağlara, doğaya aşıktırlar; vatan sevgileri üst 
düzeydedir, hep kolektif yaşadıkları için özel mülkiyet 
hatları çok düşüktür. Dolayısıyla toplum için bir şeyler 

yapma eğilimleri çok yüksektir. Atatürk’ün sözünde, yir-
mi dört saat  çalışmak zorunda olan bir topluluktan da 
söz ediliyor. Gece gündüz acımasız koşullarda dikkatini 
toplu tutmak zorunda olan, bir an için dikkati dağılsa 
sürüsünden bir ya da birkaç hayvanı kurtların kaptığı, 
dağın başında kolu kırılsa bunu kendisinin tedavi etmek 
zorunda olduğu; dağdaki otlardan, bitkilerden beslen-
mek ve kendine yararlı olanları kendi sağlığı için kul-
lanmak zorunda olan bir kimsedir Yörük. Yerel halk adı-
na, köyler adına otorite kullanan, ev kullanan; herkesle 
olumlu / olumsuz bir ilişki geliştirmek mecburiyetinde 
olan, yeri geldiğinde diplomatik davranmak zorunda ka-
lan, barışçı bir kimliktir. Ailesiyle birlikte yer değiştiren, 
göçebe ekonomiden, hayvanların sağlığı üzerinden ek-
meğini çıkaran; çevreci, doğayı, çok iyi bilmek, tanımak 
ve üretim ilişkilerinde çok adil olmak zorunda olan bir 
kimsedir.

Duran Yılmaz ve Yörükler Üzerine
Duran Yılmaz hakkında konuşmak, tıpkı Yörükler için konuşmak gibi hassas bir iş. Buna, bizler için  gerçekten 

inceliği olan Fahri Oğuz’un öykülerini de ekleyebilirsiniz. Peki, ama neden? Çünkü bizler bu konularda fikir beyan 
ederken, kendimizi otobiyografik bir kompozisyonun içinde buluyoruz. Konuştuklarımız biziz; burada anlatılanlar, 

sözgelimi Duran Yılmaz’ın kaleme aldıkları yaşadığımız şeyler ve ondan söz ederken bu coğrafyayı, halen süren 
zorlukları ya da tanıdığımız insanları konuşuyoruz. 

Ümit
UYSAL
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Bütün bunları yaşayan insanların bu yaşam kültürünü 
bugüne aktarabilmeleri çok önemlidir. Yörük, her gün 
yeni buluşlar yapmak, en yetenekli olanın peşine düşmek 
zorunda olanın adıdır. Kadın-erkek, yaşlı-genç ayrımı 
yapmamak, kim kabiliyetliyse onu takip etmek durumun-
da olandır. Her şeyini paylaşmak zorunda olan böyle bir 
yaşam kültürünün bugüne uyarlandığını; yaşantımızda 
bunun fonksiyonel kılındığını düşünelim. İşte, belki de 
Atatürk’ün sözünü ettiği güç bunların toplamıdır.
Duran Yılmaz’ın ailesi Karaman’dan göç etmiştir. Yörük 
kültürünü çok iyi tanıyan bir yazardır. Ailesinin devamı, 
Alanya ile Gazipaşa arasındaki bölgeyle Ermenek ve Bar-
cın Yaylası arasında mekik dokur. Bugüne uyarlandığın-
da toplumu ileri götürebilecek, evrensel bütün temaları 
bünyesinde barındıran, vahşi acımasız ekonomik yarışın 
bütün frenlerini içinde barındıran, adaleti kurumsalla-
şamayan, meritokratik olmayan, liyakate dayanmayan 
kamu yönetimi sisteminin bütün antitezini bünyesinde 
barındıran bir kültürü, eserlerinde en güzel toplumsal 
gerçekçi bir çizgide eğip bükmeden, hamasete düşmeden 
anlatmıştır. Bize tamamen gerçek hikayelere dayanarak 
belgesel yanı güçlü bir edebiyat detaycılığıyla bırakmıştır. 
Bizlere “Yürük Hikayeleri” gibi çok önemli bir belge eser 
bıraktığı için kendisini minnetle, saygıyla anıyorum. 
Günümüzde bazı şeyler çok çabuk unutulabiliyor; Yörük-
lerin toprağa, doğaya bağlı, paylaşmaya ve canını feda 
etmeye hazır hali çok suistimal 
ediliyor, biliyorsunuz. Doğru; 
biz fedakarlık ederiz, toplumcu 
bir doğamız var; ama bizden 
şunu unutmamızı bekliyorlar: 
Yaylalarımızdan, ovalarımız-
dan orman kadastrosu geçirdi-
niz, geçti; biz ortada sürüleri-
mizle kalmadık mı? Artık bunu 
da kaybediyoruz. Bu gerçekle-
ri hamasete kurban etmemek 
bizim en doğal hakkımız. Yüz 
binlerce Yörük milyonlarca 
hayvanıyla 50’li yıllarda bütün 
bu kıyı şeridinde ortada kal-
mıştır ve bunu yeni kırmakta, 
şehirli yaşamın modern üretim 
biçimlerine şimdilerde uyum 
sağlamaya çalışmaktadır. 
Bu yüzden Duran Yılmaz’ın 
edebiyatı sadece yazınsal 
eleştirinin sınırlarında kalma-
malıdır; çünkü biz onun öy-
külerinden bir kültür mirasını 
doğrudan, somut olarak bel-
gelenmiş halde alıyoruz, öğ-
reniyor, belgeliyor ve gelecek 
kuşaklara  aktarıyoruz. Bizim 
toplumumuzun kadim yaşam 
şekli, bildiğiniz gibi göçebe 

hayvancılık ekonomisine dayanıyor. Göç etmiş dilimizi 
takip ettiğimizde Anadolu’da yaşayan bütün kültürlere, 
bütün herkese saygımız olduğunu, Türkçe’yi takip etti-
ğimizde ise Orta Asya’ya kadar gittiğimizi görüyoruz. 
Hayatta kalabilmek için göç eden insanların yaşam hattı 
bir kültür mirası olarak korunabilmesi gereken, korun-
ması zorunlu olan bir haktır. Bugün Yunanistan’da, İtal-
ya’da, Fransa’da  kadim yaşam kültürleri olmamasına ve 
daha yerleşik bir hayat yaşamalarına rağmen, göçebele-
rin  yaşam şeklinin koruma altına alındığını görüyoruz. 
Bizim toplumumuzun kadim yaşam şekli olmasına rağ-
men bizde bu hala savunma saldırı düzeni içinde geçiyor. 
Geçen yıl Taşkent bölgesinde son kalan Yörüklerin otlak 
belgeleri iptal edildi, olaylar çıktı, çok az insan kaldı. Gül-
nar Hatun’un, Akkız’ın,  Selvi Naz’ın torunları hala  aynı 
güçlükleri yaşamaya devam ediyor. Bunun da bir kültür 
sorunu olarak önümüzde durduğunu hatırlatarak konuş-
mamı tamamlamak istiyorum. Basımını gerçekleştirdiği-
miz “Yörük Hikayeleri” için Akdeniz Üniversitesi Yörük 
Kültürü Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Uslu Hocam 
kitapta bize bir sözlük yaptı, katkı sağladı. Duran Yıl-
maz’ın çocukları, onun eserlerini toplumla buluşturmak 
için çaba gösterdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. 

antsanat

Prof. Matsubara, Nisan 1979’da Yörük kültürünü araştırmak için Serik/Tekke köyüne Duran Yılmaz’la görüşmeye gelmişti
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S
özgelimi, ne güçlü bir çağrıdır 1974’de yayınlanan 
ikinci kitabının adı: “Hazırol, Kalbim!“: “Hazırol 
kalbim / Türküsünü söylemeğe / Derin yara al-
mış / Bir umudun”... O zamanlar derin yara almış 

umut, bugünlerde kan/revan içinde yatmaktadır kentle-
rin büyük meydanlarında, parlamentoda ve fabrikalarda 
ve yazlık, kışlık saraylarda… Ama umudun türküsünü 
söyleyenler o günlerden daha mı az? Asla daha az deği-
liz, tam tersine, çoğala çoğala yürüyoruz aydınlık, büyük 
günlere, geleceğe!

Bu yazı için okumalar yaparken Ataol Ağabey’in 1978 
Ocak’ında Politika Gazetesinde ‘Metin Demirtaş’a Mek-
tup’ adıyla yayınladığı, uzunca sayılabilecek, bir yazısına 
rastladım. O döneme, Metin ağabeye ilişkin bu mektup-
ta yazılanları sizlere de aktarmak, 
hatırlatmak isterim... Öyle sıcacık, 
öyle içten, öyle insan ve dost geldi 
ki bu mektupta yazılanlar ve öyle 
çok şeyler söyledi ki bana; bu yazıda 
sizlere aktarmasam olmazdı… 

Mektupta şöyle söylüyor Ataol Beh-
ramoğlu: “… Attila Jozef için yazdığın 
güzelim şiirin dizeleri geliyor aklı-
ma: ‘… Çin’de halkı kurşunlayan / Bir 
generale duyduğu nefret / Yurduna, 
sınıfına, annesine duyduğu sevgi 
/ Yoksulluk, faşizm ve şizofreni / 
Aşklar, acılar, yürek üzgünlükleri / 
Yani çağdaş olan ne varsa / Süren 
şimdi bizim de hayatımızda…’

Ankara’da yıllar önceki ilk karşılaş-
mamızı anımsıyorum. Bizim kuşa-
ğımızın şirinden ötürü tutuklanan 
ilk şairiydin. Karşımda öfkeli, sert, 
belki kibirli bir adam bulacağımı sa-

nıyordum. Sıcak, yumuşak, şiir ve yaşam sevgisiyle dolu 
bir genç adam bulunca şaşırmadım diyemem. Uzun uzun 
konuşmuştuk o gün. Şiirler okumuştuk karşılıklı. Kendi 
şiirlerimizden çok, başka şiirler, sevdiğimiz şairlerin şiir-
lerini. Yurt dışına çıkmak üzereydim ben o sırada. Apolli-
naire’le ilgili şiirini okumuştun o gün bana. Bir işçi arka-
daştan (…) Apollinaire güzelliğiyle dolu bir şiir dinlemek… 
Kavgacılığı, devrimciliği, yiğitliği, ince bir duygululukla 
birleştirmeyi her zaman başardın sen. Kişiliğinde de, şi-
irinde de… Kitabın bunun örnekleriyle dolu. Sen o şair-
ler soyundansın işte; Çelik öfke bir yanı, bir yanı uysal 
mavi… Duraksamadan ve övünçle yazıyorum bu sözleri 
senin şiirlerin ve kişiliğin için.

‘Köşe başlarını tutmuş’ birileri, şiirlerine dudak bükecek-
ler biliyorum. Senin için yazdığım bu 
sözlere de dudak bükecekleri gibi. 
Şiirlerin için hiçbir şey yazmasınlar, 
daha da sevineceğim inan. Çünkü, 
yazarlarsa, mutlaka zedeleyecekler-
dir onlardaki inceliği. Onlara sinmiş 
Akdeniz sıcaklığını, ‘hüsnü yusuf-
larla’la, ‘görkemli, lacivert Toros 
Dağlarıyla’, ‘havasız koğuşların’, 
‘napalm’ acılarını bir arada yaşa-
dığı; Guevera’nın Apollinaire’le, 
Attile Josef’le olan kardeşleştiği… 
Bu şiirleri, bir işçinin yüreğinden 
doğan bu dizeleri kavrayamayacak-
lardır. Fakat buna karşılık bu yazı-
mı göz ucuyla da olsa okuyanların, 
aydınlık, güzel, sevgili bir Türkiye 
için ortak kavga verdiğimiz bütün 
kardeşlerimizin, omuzdaşlarımı-
zın, ‘Hazırol Kalbim’i arayıp bula-
rak, oradaki şiirleri içlerine sindire 
sindire okumalarını nasıl istiyorum 
bilsen…”

Metin Demirtaş; Hazırol Malbim
Metin Demirtaş’ı; yoksul insanın, proleterin, dostunun gözüne sevgiyle bakan ve öylece şiirler yazan bir şair 

olarak hatırlıyorum… Yolculuğu Cervantes gibi Antalya’da başladı,  onun gibi yel değirmenleriyle savaşarak tamamladı 
ömrünü; biri feodalitenin zulmüne tutsaktı, diğeri kapitalist dünyanın insana gün be gün dayattığı yabancılaşmaya, yok 

oluşa. Ve eğer bugün Metin Demirtaş konuşuyorsak, o, bu yok oluşa şiirleriyle direndiği içindir… 

Tuğrul
KESKİN
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Mektubun bıraktığı yerden sürdürürsem;“Bizim de dağlarımız 
vardır Che Guevara” şiirinde rastladığımız çelik öfkesi,  60’lı yıl-
larda şiir yazanlar içerisinde şiirinden ötürü ilk tutuklanan olma-
sına neden olmuştur. Ve bu yanı ile aslında 60’lar şiir kuşağının en 
başında anılması gereken bir şairdir Metin Demirtaş. Fakat Halkın 
Dostları, Sanat Emeği, Militan gibi dergilerde örgütlenen 60’lar-
da yazan şairlerinden birkaç yaş büyüktür o, sözgelimi Ataol’dan 
dört, Süreyye Berfe’den beş,  İsmet Özel ve Özkan Mert’ten altı, 
Nihat Behram’dan sekiz yaş büyüktür ve bu yaş farkı bir yanıyla 
da onu, 1940 kuşağının devrimci şairleri ile, 1960 kuşağı arasında 
bir köprü olma durumuna itmiştir… 

Daha da önemlisi 60’lı, 70’li yıllarda yazmış ve bir kısmı da o yıl-
larda basbayağı ünlü kimi şairlerin şu an adlarının bile anılma-
ması; şiirde kullandığın ölü metafor ve kavramlardan daha çok; 
şiirindeki yaşam belirtileri, umut kıvılcımlarının, etik/estetik/po-
etik kavrayışın, hayata sahip çıkıştaki cesaretin, bir şairi okunur 
kıldığının kanıtı gibi…   
O, evrensel şiirin ana kaynağından su içmiş bir insandı ve bu-
nun yanı sıra, halk şiirimizin en yalın söylenişlerine (Avşar şiirle-
ri, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Pir Sultan gibi) hâkimdi ve 20. yüzyıl 
başlarından itibaren yazılan şiirimizin lirik kaynaklarından, tıpkı 
Behçet Necatigil gibi aynı duyarlıkla örtüşen, özgün bir duygu-
sallık da damıtmıştı. Belki de Metin Demirtaş şiirinin ‘bir yanının 
çelik öfke, bir yanının uysal mavi olması’ bundandır, bu özgün ve 
ender sentezin başarılmış olmasından...

Şimdi birlikte yürüdüğümüz karmaşık, karanlık, neredeyse sesi-
ni ve gülüşünü yi-
tirmek üzere olan 
günümüz insanının 
Metin Demirtaş’taki 
bu yalınlığa, bu du-
yarlığa, bu duygu ve 
düşünce namusuna, 
insan olmanın eşsiz 
güzelliğiyle sorum-
luluğunu, dilimizin 
doyumsuz tatlarıyla 
işleyen bu şiire her 
zaman gereksinimi 
olacaktır. Ben bu-
nun için ona asla 
elveda demem; bir 
kez daha merhaba 
ey sevgili şairim, se-
nin topraklarından 
bir kez daha mer-
haba ağabeyim, bir 
kez daha merhaba 
Metin Demirtaş! 
 

Ataol Behramoğlu ve Metin Demirtaş, 1970’li yıllarda Antalya’da
antsanat

Çoban Dağları

Başlarında kayan yıldızları yok

Çoban Yıldızı var

Geçip gitmiş Beyleri de

Kalmış sade

Bir vefalı çobanları

Ama hala atlaslarda

Bey Dağlarıdır adları

Dinleyin

Ey haritacılar!

Bu bir ozan fermanı

Bundan böyle

Çoban Dağları olsun

Bu güzelim dağların adları!...

Metin Demirtaş
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u sözler, yıllar önce, aralarında Ahmet Telli, 
Asuman Susam, Akif Kurtuluş, Aydın Çubuk-
çu, Cevat Çapan, Doğan Hızlan, Haydar Ergü-
len, Kemal Varol, Latife Tekin, Mustafa Bayram 

Mısır, Selim Temo, Serdar Aydın, Sezai Sarıoğlu, Tuğrul 
Keskin gibi yazın dünyasının önemli isimlerinden oluşan 
Altın Portakal Şiir Sempozyumu’nun katılımcılarına aitti. 
Bu görüşe paralel olarak, yıllar önce onun şiiri üzerine 
bir değerlendirme yapmam istendiğinde (Kent ve Sanat, 
Ocak: 2005, Sayı: 1), şu ifadeleri kullanmıştım: “Aynalar 
gizlidir şiirinde Erbaş’ın; acıtan, yalın aynalar… 2000’le-
rin başında ‘görülmeyi var olmakla özdeşleştiren’ bir kül-
türel iklime isyan eden ve bütün bu altüst oluş çağına 
inat, ‘gölgede kalmış hayatları; mutsuzlukları, yasakları 
ve nereye gittiğimizi’ sorgulayan şiiri, en temel sorunsal 
olarak yabancılaşmayı görmekte ve bir paranoyaya dik-
kat çekmektedir: ‘Kendi varoluşuna, sevgilerine, nitelik 
ve değerlerine yabancılaşmış, ikinci adı ‘yalnızlık’ olmuş 
insanın, kendisi dışındaki her şeyi düşman gören parano-
yasına işaret eder ve böylesi bir yabancılaşmayı hapse-
decek dizeler aramayı sürdürür.”

Çürüyüp Gitmemek İçin
Şükrü Erbaş’la sayısız bir araya gelişimizin sonuncusu, 
pandeminin kaçınılmaz sonuçlarından biri olarak evleri-
mizde bir tür tutsaklık hayatı yaşadığımız dönemde, on-
line gerçekleşti. Semih Poroy’un ifadesine dayandırdığı 
gibi, bir tür “sessiz sinema” oynuyorduk. Yeni düzene 
ayak uydurmuşa benziyordu. Ülkenin yalnızca şiirleriyle 
değil, dört bir tarafta yaşanan yüz yüze kucaklaşmala-
rının da en üretken şairlerinden olan Erbaş, bu zorunlu 
içe çekilme döneminde de kendisini sevenlerden uzak 
durmuyor, teknolojiyle arasındaki duvarı kaldırmayı 
başarıyordu. Geçen Mart’ta, önce Muratpaşa Belediye-
si’nin “Protest Müziğin Öyküsü” etkinliğini, ardından da 
Antalya Modern’in açılış törenini anımsayıp, bu beladan 
kurtulur kurtulmaz yeni etkinliklerde buluşmak üzere 

sözleşerek sohbetimize başladık. Dünyanın gidişatından, 
insandan ve gelecekten umudu olup olmadığına ilişkin 
soruma, “sanırım bizim gibi insanların keşmekeş, kaos, 
bu iyice dibe vurmuş sosyokültürel ve ekonomik toplum-
sal düzen içinde soluk alabileceğimiz başka bir olanak 
yok” diye yanıt verdi şair. “Bizim gibi düşünen pek çok 
insan şiirle, müzikle nefes almayı sürdürüyor. Bu kuşat-
ma altında, her şeye rağmen başımızı kaldırmaya ve ge-
leceğe umutla bakmaya çalışıyoruz. Yoksa bütün bu olup 
bitene teslim olur ve lime lime çürüyüp gideriz.”
Yaşadığımız tüm hayal kırıklıklarının ve mutsuzluklarımı-
zın nedenlerinden biri olarak, “sesimize ses katan” usta-
ların artık yeterince çok olmadığına işaret ettiğimde ise 
bir şey hatırlatmak istediğini vurguladı:
“Benzer rüyaları görüp benzer acıları yaşadığımız ar-
kadaşlarımız var. Bu noktada, Octavio Paz’dan bir alıntı 
paylaşmak isterim: “Hiçbir şeyi toz zerresi kadar iz bı-
rakmadığı günümüzde, kaç kişi gerçek bir okuma yapa-
bilir”, diye sorar yazar. Çok az. Ama unutmayalım ki, uyg 
arlığımızı geleceğe taşıyanlar o ‘çok az’lardır. Örnekler 
çoğaltılabilir: Juan Ramon Jimenez, üç beş arkadaşıyla 
okurun azlığını ve çokluğunu tartışır ve bir süre sonra 
yeni kitabına bir ithaf yazar: ‘Uçsuz bucaksız azınlığa!’. 
Dört bin yıllık bir Sümer yazısı benim hayatımı ışıtıyor. 
13. yüzyıldan Yunus Emre, Hacı Bektaş, Nasreddin Hoca 
yedi yüz yıldan fazla bir zamanda, hepimizin aklını, kal-
bini, duyarlılığını, inceliğini oluşturmayı sürdürüyor. O 
yüzden, çok da hafife almamakla birlikte, bütün bu kara-
basana aldanmama gerekir.”

Keder ve Heves Yoldaşları
Bu noktada, vurgulandığı gibi “enseyi karartmamak” adı-
na, kitaplarının yeni baskılar yaptığını, yeni bir okuyu-
cu kitlesinin çalışmalarını sıkı sıkıya takip ettiğini ve bu 
başarının küçümsenmemesi gerektiğini hatırlattığımda, 
“içeriden” bir okuyucu kitlesine sahip olduğunu doğru-
ladı şair:

“Şiirimizin, sayılı şiirlerden olduğunu düşünüyorum.”
“Şükrü Erbaş’ın şiiri, zamanın ruhunun birey ve toplum üzerine tahakkümüne karşı direniştir. 

Onun şiirinin dokusunda, halk şiirinin derin köklerini ve yaşayan gölgesini bulabildiğimiz gibi modern şiirin büyük 
ustalarının gözettiği, Türkçeye içkin duyarlılığı, vicdanı ve bilinci de şiirsel zarafet içinde bulabilmişiz. 

Kadim temaları, ölümü, ayrılığı, yalnızlığı ve aşkı kendimizle bir söyleşiye dönüştüren Şükrü Erbaş’ın şiiri, 
hayatın zorbalığına karşı direniş sığınağı olarak da okunmuştur. 

Erbaş’ın anadiline özeni, Anadolu’da başka dillerin özgürlüğü için verdiği mücadeleyle tutarlıdır.”

Tuncer
ÇETİNKAYA
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“Bir kitabımı okuyarak şiirimle tanışan birisi, eserlerim-
le kurduğu bağı çoğunlukla sonuna kadar sürdürmüştür. 
Okurlarımı ‘keder ve heves yoldaşlarım’ olarak adlandır-
mışımdır çoğu kez. Onlarla paylaşım içindeyim; birbiri-
mize inanıyor, birbirimize tutunuyoruz. Böylelikle yanı-
mızdakine de tutunmaya başlıyoruz ve bu, zaman içinde 
toplumsal ilişkileri de oluşturan, keyif verici; ama bana 
ağır bir sorumluluk da yükleyen bir güvene dönüşüyor.” 
“Küçük Acılar”dan “Kimliksiz Değişim”e, “Sarkacın Kal-
bi”nden “Unutma Defteri”ne, kırk yılı aşkın şiir yolculu-
ğunun temel evrelerini hatırlayıp, üretimlerinin kendisi 
tarafından nasıl değerlendirildiğini sorduğumda bir an 
duraksadı ve böylesi bir muhasebenin kolay -ve bir ölçü-
de de etik- olmadığına vurgu yaptı Erbaş:
“Bu konuda sadece beni yazmaya götüren nedenlerde 
çok fazla değişim olmadığını söyleyebilirim. Yabancılaş-
maya karşı mazlumun yanında yer alan; insani, sosyal ve 
politik bir sorumluluğu taşıyan bir şiir yazmaya çalıştım 
kırk yıl boyunca. Bu sorunsalın çok fazla değiştiğini dü-
şünmüyorum. Kullandığınız dil elbette değişiyor; tabii ki 
şiirinizi çok daha incelikli bir başka yere taşıyabilmişse-
niz. Ancak sorunlar değişmiyor.”
Şair, bütün bunların yanı sıra; ilk gençlik yıllarında öne-
mi yeterince anlaşılmayan durumların zamanla çok daha 
iyi algılanabildiğini veya geçmişte fazlasıyla takıldığınız 
şeylerin artık o denli önemli olmadığı gibi yaşama dene-
yiminden kaynaklanan farklılıkların, şiirinde söz konusu 
olduğunu belirtti.

“Söz Bitmez”
Türkiye’nin sosyal ve siyasal değişimleri perspektifinde-
ki duruşu noktasında ise “sanatçının her şeyin yolunda 
gitmesi durumunda dahi kendisine bir problem yarata-
cağını” iddia ediyordu Şükrü Erbaş: “Ekonomik, kültürel 

veya siyasal zeminde işler ne kadar yolunda gibi görü-
nürse görünsün, yaratıcının çok rahat olacağını düşün-
müyorum; çünkü itiraz edilecek şeyler daima olacaktır. 
Ayrıca siyaseten de toplumsal mücadelenin içinde olan 
biri olarak geldiğimiz noktanın yeterince iyi olmadığına 
inanıyorum.”
12 Eylül’ün “gerçek” meyvelerini vermeye başladığı 90’lar-
la birlikte şiirde de büyük kırılmalar yaşandığı, halk ile şiir 
arasındaki ilişkide kopmalar olduğu tespitimi olumlu bulan 
Erbaş, olguya farklı bir perspektiften bakmayı ihmal etme-
memiz gerektiğinin de altını çiziyordu:
“Bu biraz da dönemin ruhuyla alakalı. Dışarıdaki hayat 
devrimci bir dinamiğe sahip olsaydı, şiir bundan daha çok 
beslenirdi; ama artık farklı bir yaşam söz konusu. Küre-
selleşmenin ve bundan beslenen siyasal mekanizmaların 
beraberinde getirdiği bir korku toplumu var bugün. Böyle-
si bir yaşamda insanlar, güvenliklerini, hele de pandemiyle 
birlikte kendi yaşam alanlarına / evlerine sığınmakta bul-
dular. Bu geri çekiliş, varlığının sorgulanır hale gelmesi-
ne ve fiziki bir saldırıya uğramasına kadar devam ediyor. 
Sanat da bu dünyanın içinde; edebiyatıyla, sinemasıyla, 
müziğiyle… Yine de bu olumsuz gelişmelerin şiiri hayattan 
tamamen koparabileceğine inanmıyorum; en geri noktaya 
çekilen şiir de doğası gereği dünyaya temas etmek duru-
mundadır. Umudumu yitirmiş değilim senin anlayacağın.” 
Şükrü Erbaş, bu noktada, kendisiyle yirmi yıl kadar önce 
yapılan bir söyleşiyi hatırlatıyor; yıllardır yazdığı halde 
hiçbir şeyin düzelmediği tespiti yapan ve umutsuzluğa 
düşüp düşmediğini sorgulayan bir gazeteciye şu soruyu 
yönelttiğini söylüyordu: “Evet, yazdığımda düzelmiyor; 
ama yazmasam düzelecek mi?”
Şair, soluk almaya devam ettiği müddetçe yazmayı sür-
düreceğine işaret ediyordu.

antsanat
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B
u kadar popüler bir oyuncuyken ve ana akım 
sanat ortamının içerisinde yer alırken, bugün 
bambaşka bir atmosfer içindesiniz.
Ben hesaplı davranamam. Seninle  iletişime geç-

tiğim zaman, “ona şöyle davranırsam, o da bana şöyle 
davranır” diye hesap etmem. İnsani normlarda, saygı 
normlarında olduğum gibi davranırım. Eğer böyle dav-
ranabilirsem kendim olurum; rol yaptığım bir ortamda 
bulunamam. Bugün Türkiye ile ilgili ne düşünüyorsam 
onu söylüyorum; ifade etmeye çalışıyorum ve bunun so-
nuçlarına ilişkin hiçbir hesap yok kafamda. Ben geceleri 
mutlu yatmak, mutlu uyumak istiyorum.

Seninle konuşurken, bir süredir kafamı kurcalayan bir 
konuyu anımsıyorum yeniden. Son yirmi yılda sanat 
camiasında neden böyle bir yenilgi oldu ve senin gibi 
“dönemin politik ruhuna” aykırı bir duruş sergileyen 
sanatçılar özel örnekler olarak kaldı? 
Para!

Gerçekten bu kadar basit mi?
Evet. İnsanlara, sanat çevresine şunu anlatamadık aslın-
da; tamam paranı kazanıyorsun, çok iyi bir dizide oynu-
yorsun ve işin insanlar tarafından izleniyor. Karşılığında 
çok güzel paralar kazanıyorsun, iyi bir yapım şirketinin 
sayılı aktörlerinden biri oldun, şa-
hane evlerde oturuyorsun vs. Ama 
kapını açıyorsun, çıktığın sokaklar 
burası; televizyonu açıyorsun izle-
diğin haberler bu… Yani bu, senin 
kendi küçük hayatını kurtarmanla 
değişemeyecek bir şey. Para sana 
daha rahat, daha kolay yaşantı sağ-
lıyor; ama bu arkadaşlar kazandık-
ları paralarla dünyanın en seçkin 
ülkelerine de gitseler, o gittikleri 
ülkelerin üçüncü sınıf vatandaşı 
olacaklar. Kendi ülkende rakı-balık 
yapabildiğin, kahveye gidip otu-
rabildiğin, deniz kenarında güneşi 
batırabildiğin bir ülkede gençliği-
ni yaşamış olmak... Bugün burada 
bulunma nedenimizde olduğu gibi 

insanlar kendi küçük hayatlarında, “abi benim zamanında 
mı küresel ısınma olacak, benim zamanında mı kirlene-
cek denizler?” diyebiliyorlar. Ben 49 yaşındayım ve gel-
diğim noktada, aklımın yettiğince değişiklikleri görüyo-
rum.  Bunlar benim zamanımda oldu ve durumlar iyiye 
gitmiyor. Kimileri bugününü kurtarabilmek, İspanya’ya, 
Güney Amerika’ya gidip tatiller yapmak; oralarda bir-iki 
ay kalmak ya da lüks evlerde oturmak adına geleceklerini 
satmaya tercih ettiler.

Peki bütün bu örnekler karşısında umutsuzluğa düş-
müyor musun? 
En başında da dediğim gibi bunun hesabında değilim ki... 
Ne dediğimi, ne yaptığımı, neyin peşinde koştuğumu bili-
yorum. Gece yatağa yattığımda rahat uyumak istiyorum. 
Biliyor musun, ben dünyanın en rahat uyuyan insanla-
rından biriyim; o kadar da fazla kahve içmediysem hele!
Yine de yasak ve engellemelerden oluşan bir repertuvar-
la karşı karşıya kalıyorsun çoğu zaman...
Televizyonda yaptığımız diziler zaten sanat değil. Arada 
bir sinema filmi yapıyorum; bunun dışında sanatımı sah-
nede icra ediyorum. Engellemelere rağmen de yapmaya 
devam edeceğim de... Hopa’daki oyunumu iptal ediyorlar; 
müftülüğün olduğu sahneyi benden “kamu yararı görül-
memiştir” gerekçesiyle alıyorlar. Ben de gidip düğün sa-

lonunda oynuyorum. Hiçbir 
şey sanatımı yapmaya en-
gel olamaz! 

İnsanlara sanat yoluyla bir 
şeyler söylemekten vaz-
geçmeyeceğini söylüyor-
sun... 
Sana bu noktada şöyle bir 
şey söyleyebilirim: Şiirler 
okuyoruz. Ben ortaokulun 
sonlarından beri şiir oku-
yorum. Bir kıza yaklaşır, 
gözüne girmek için şiirler 
okuruz, konservatuvar için 
okuruz, şiir geceleri düzen-
leriz... Fakat okuduğumuz o 
şiirlerde öyle dizeler vardır 

“Dünyanın En Rahat Uyuyan İnsanlarındanım.”
Tiyatro dünyasının önemli isimlerinden Levent Üzümcü ile 12-13 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen 

“+0,5 Akdeniz’in Geleceği İklim Değişikliği Çalıştayı” öncesinde, Erdal İnönü Parkı’nda buluştuk. Sohbetimiz, on yıl 
kadar önce birlikte çalıştığımız Altın Portakal törenlerindeki sunuculuk serüveninden günümüze uzanırken, ana 

temamız, “muhalif sanatçı kimliği” ve “ülkenin kültür ve sanattaki geleceği” oldu.

n
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ki, onu okuyup hayatına adapte etme-
mek büyük bir sahtekarlık olur! “Ne ka-
dar benziyoruz Türkiye’ye Ahmet abi” 
dediğinde Edip Cansever, bunu hayatı-
na adapte etmezsen yaşayamazsın. Her 
zaman söylediği gibi yaşayan, yaşadığını 
söylemeye çalışan biri oldum. Bir yan-
dan, “O son nefes verilene kadar umut 
vardır; nefes alıp veriyorsan umut var-
dır”. Sonra da çıkıp diyeceksin, öte yan-
dan “umutsuzum”. Öyle şey olmaz! Be-
nim “Boyun Eğme” diye bir kitabım var; 
boyun eğmek istemem. Kim olursa olsun, 
her türlü haksızlığın, hukuksuzluğun kar-
şısında olmayı insani bir görev biliyorum. 

Dilersen biraz da yeni projelerden bah-
sedelim. 
Şu an “Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hika-
yesi”ni oynuyorum Şehir Tiyatrolarında. 
İstanbul’un türlü türlü  sahnelerinde ge-
ziyorum. Onun dışında “Kimya” var, si-
nema filmi; Netflix’te yayınlanıyor şu an. 
Varşova Film Festivali’nde büyük bir ilgi 
gördü seyirciden. Yenilikçi bir sinema, 
güzel bir anlatım, alışılmışın dışında. 

Dergimiz okuyucularına, ayrıca sanat 
yapmak için her türlü mecrayı değer-
lendirmek isteyen genç arkadaşlarımı-
za mesajın var mı? 
Estağfurullah, öyle bir mesajım olamaz. 
Seviyorlarsa yapmaya devam etsinler. 
Bana gelip, “Levent abi tiyatroyu çok se-
viyorum. Ne yapmalıyım?” diye soruyor-
lar. Sevmeye devam et yani, ne yapayım, 
hani elimde sihirli bir değnek yok ki...

Gençler cesaretle yürüsünler inançları 
doğrultusunda diyorsun...
Ben bunu sadece gençler için değil bütün 
insanlara söylüyorum. İnandığın dünya 
için, yaşamak istediğin hayata sahip çı-
kabilmek için devam edin; insan gibi ya-
şayalım hep birlikte. Sanatçının büyük 
şeyleri değiştirip dönüştürebilme gücü 
yoktur; ama bir şeyler iyiye gidiyorsa bu 
sanatsız olmaz. Biz o ilerleyişin önemli 
tutkallarından biriyiz. İğne ile kuyu mu 
kazıyoruz bilemiyorum; ama bizsiz olma-
yacağını biliyorum. Bu kadarını söyleye-
bilirim.

antsanat

Altmışlı yıllardan bu yana toplumsal muhalefetin içinde üretimle-
rimle var oldum; çoğu zaman geleceğe umutla ve coşkuyla bakma-
ya çalıştım. Yakın tarihimizin , aydınlık bir ülke özlemi kuran şair 
ve yazarlar için hayal kırıklıklarıyla dolu olduğunu da biliyorum. 
Son olarak o yabancı paralar karşısında güzelim Türk lirasının, 
üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün portresinin olduğu paranın 
yerlerde sürünmesi yeterince acı vericidir. Buna rağmen bunları 
aşacağımıza yürekten inanıyorum. Yaraları da eninde sonunda ka-
patacağız, ama bu zaman alacak. Bizlere bugünden düşen görev, 
yaşanan yıkımı durdurmak için özellikle kültür ve eğitim alanında 
çok çalışmak, yeni fikirlerle genç kuşakları kucaklayabilmek.

Bugün içimde hala altmışların duygusu vardır. Muhalif ve aydın-
lanmacı bir kimliğe sahip olmaktan dolayı kendimi hep mutlu his-
sederim. Aramızda bunu taşıyamayanlar da oldu tabii… Yaşanan 
büyük kırılma döneminde, içinde benim de bulunduğum bir grup 
aydına karşı itibarsızlaştırma kampanyaları yapıldı. İnsan kendi 
onurunu korumak zorundadır elbette, bu önemli bir duygu; ama 
gerçekte itibarını kaybeden yazar ve çizerlerin çok daha başka 
yerlerde aranması gerekiyor. Güçlü olana yaslananlar, kendilerine 
sonradan çok daha iyi algılanacak karanlık bir kader yarattılar.

Yeni kuşaklar çok büyük sıkıntılar altındalar, düşün ki bugün 20 yaşına 
gelmiş olan çocuklar sadece bu dönemde doğdular ve büyüdüler. Gel-
dikleri noktaya çok da eleştirel bakmamak, onları kınamamak gerek. 
Onları aydınlatmamız ve desteklememiz gerekiyor diye düşünüyorum. 

Türkiye büyük bir ülke. Ne kadar üzerine çullanılsa da bu büyüklük 
devam ediyor. Büyük bir dev düşün: Sağından, solundan, yöresinden 
bir sürü cüce saldırıyor, parçalar koparıyor; ama dev ayakta kalmayı 
her şeye rağmen sürdürüyor çok yorgun da düşse… Bence silkelenip 
atacak bu cüceleri üzerinden ve kendi kimliğini tekrar onaracak.

Ataol Bahramoğlu

Türkiye: Bir Büyük Dev!
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unumunun ardından sorularımızı içtenlikle ya-
nıtlayan yazar, kendisine bir süre önce ilettiğimiz 
AntSanat’ı ilgiyle okuduğunu ve bu dergiye ben-
zeyen kültürel yayınların İstanbul’da dahi kolay-

lıkla bulunamadığını vurguladı. “Artık Antalya’nın kültür 
ve sanat ortamıyla ilgili danışacağım bir adres var” di-
yen yazarımızla edebiyat dünyasını, yeni projelerini ve 
özellikle de müzecilik alanındaki çalışmalarını konuşma 
olanağı bulduk. 

Son dönem Türk edebiyatını nasıl buluyorsunuz?
80’li yılların başında yazmaya başladığımda Cağaloğlu 
diye bir yer vardı. Yine var tabii, ama sözünü ettiğim bu-
günki Cağaloğlu değil... O zamanki Cağaloğlu’nda gaze-
teler, dergiler çıkıyordu. Yayınevleri vardı; sadece sanat 
değil bilim adına da çalışmalar yapıyorlardı. Orası ülke-
mizin aydınlanma tarihinde çok önemli bir yerdi, yayın-
lanan dergilerde edebiyatımızı takip edebiliyorduk; hem 

ustalarımızı hem de genç şair ve yazarlarımızı. O dergiler 
edebiyatın nereden gelip nereye gittiğini size gösterebi-
liyordu. Bugün bunu göremiyoruz. 12 Eylül’ün, Türkiye’yi 
bu karanlık yola sürüklemek isteyenlerin yaptıkları ilk 
eylem Cağaloğlu’nu dağıtmak olmuştur. Aydınlar, sanat-
çılar birbirini görmez oldu; etkileşimi bitirdiler, hafızayı 
yok ettiler. 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılacağını 
Pentagon biliyordu; dünyayı yeni düzene göre dizayn et-
mek için en güçlü olandan başladı. Türkiye’nin yeni siste-
me entegre edilmesi öyle kısa yoldan kolay olmayacaktı; 
burası bir Libya ya da Irak değildi. Bu topraklarda verilen 
mücadelelerin sonucunda ortaya çıkan, filiz veren ve çi-
çek açan bir aydınlanma tarihi var çünkü. Ortadoğu’daki 
kirli işlerini burada yapamadılar; bir savaş çıkaramadılar 
ve bizleri parçalayamadılar; ama kültür dünyamıza büyük 
bir darbe indirdiler. Bu yüzden edebiyatımızın bugününe 
ilişkin hiçbir şey diyemiyorum; çünkü önümde tahlil ede-
cek veriler yok. Kuşkusuz iyi yazarlar var; örneğin Zülfü 

“Elimden Gelse 
Okulların Yarısını 
Müze Yapardım!”

Sunay Akın:

Eğitim İş Sendikası Antalya Şu-
besi’nin her yıl törenle verdiği 
“Başöğretmen Atatürk Onur 
Ödülü”nün bu yılki sahibi, de-
ğerli yazar Sunay Akın’dı. Ödülü 
büyük bir memnuniyetle karşı-
ladığını vurgulayan Akın, 24 Ka-
sım 2021 akşamı Atatürk Kültür 
Merkezi’nde, çoğunluğu eğitim-
cilerden oluşan özel bir dinleyi-
ci kitlesine yakın tarihimizin bir 
panoramasını sundu. 

Birsen
ATMACA
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Ağabey (Livaneli) inanılır gibi bir insan değil; bir insan 
hem müzikte hem sinemada hem edebiyatta nasıl böyle 
başarılı olabilir? Dünyada bana bir isim verin ki, sanatın 
üç alanında çok önemli ürünler verebilsin. Siyasette de 
kalabilirdi; mesela Kültür Bakanı olmalıydı;  ama o, ‘ben 
tercih etmediklerimle sizin aranızdayım’ demeyi seçti. 

Yeni projelerinizden söz edelim o halde... 
Uzun bir süredir kitabın hazırlıklarını sürdürüyorum. Bo-
yaları, fırçaları ve tablolarıyla ressamların dünyasını an-
latmaya çalışacağım. Her şeyiyle çok hoş öyküler ortaya 
çıkardım, bir yıl sonra yetiştirip çıkarabileceğimi düşü-
nüyorum. Öte yandan tek kişilik oyunum var, bunu oynu-
yorum yurt içi ve yurt dışı gösterimlerinde. Mayıs ayında 
ise yeni bir müze açıyorum.  İstanbul Beşiktaş’ta, doğa 
ve hayvan sevgisini gelecek kuşaklara aktaran bir ‘’kedi 
müzesi” açacağım. İnsana en yakın masallarda, oyunlar-
da, oyuncaklarda ve çizgi romanlarda hep kedi olmuş. On 
yılı aşkın bir süredir çizgi roman, masal, oyuncak top-
luyorum. Sözünü ettiğim müzenin içinde Nuh’un gemisi 
adında bir galeri olacak. Çocuklarımız çok önemli; onara 
doğanın kirlenmesini ve yaşadığımız sorunları anlatır-
ken, bunu onların diliyle yapmalıyız. Bu müze işte bunu 
amaçlıyor. Bir de küresel ısınma ve iklim krizi çok önemli. 
Gelecek kuşaklar bunu yaşayacak. Konuyu ürkütmeden 
anlatmak için bir “Kardan Adam” müzesi kuruyorum. 

Uzun yıllardır müzelerin öneminden söz ediyorsunuz.
Müzelerin kültür hayatımızda ne denli önemli olduğunu 
anlamak için dünyaya bakmak gerekir. Örneğin Alman-

ya’da bir Alman her gün müzeye gitse, hayatının 16 yılını 
buralarda geçirmek durumunda kalıyor. Dersleri, atölye-
lerle cazip hale getirilmiş müzelerde yapmalıyız. Çocuk-
lar kitap okumayı okulda değil müzelerde yapmalı, orada 
arkadaşlarıyla iletişim kurup gözlediği envanterler üze-
rinden hayatı tartışmalı. Bugün Antalya’nın nüfusu kadar 
olan Avrupa kentlerinde 100-150 kadar müze var, her bir 
çocuğun ilgi alanına göre yapılmış olan. O çocuk müze 
ortamına girince arkadaşlığı, dostluğu, kadın erkek iliş-
kisini öğrenmeli. Bunları hayat öğretir, bunları şehir öğ-
retir; şehir planları, müzeler, festivaller, dergiler öğretir. 
Antalya’ya bir çizgi roman ya da sinema müzesinin şart 
olduğunu sizin aracılığınızla Muratpaşa Belediye Baş-
kanımız Sayın Ümit Uysal’a iletelim. Kendisi sanata çok 
önem veren bir başkan; ben de ne gerekiyorsa kendisine 
destek verebilirim. Elimden gelse okulların yarısını müze 
yapardım. 

Bu noktada ülkenin durumuna ilişkin görüşlerinizi al-
mak isteriz.
Ülke ‘nadas dönemine girdi’ diye düşünüyorum. Yeniden 
canlandı, halk ayakta; aydınlanmanın artık her sınıfta bir 
karşılığı var. Her şey sınıfsaldır; kömüre oy vereni yargı-
layamazsın, o zaman sorarım o ışığı ona götürüp aydın-
lattın mı da onu suçluyorsun. Terör örgütü gelmiş köyden 
çocukları almış, sen neredeydin, o çocukları neden kap-
tırdın? Binlerce çocuğu Fetöcüler alırken neredeydiniz?  
Bedel ödeyen yine gariban sınıfın çocukları... Her şeye 
rağmen gençlerden çok umutluyum; gittiğim her yerde 
bunu görüyorum. Genç demek, kök demektir. Temel de-
ğerleri gençlere kabul ettiremezseniz kök salamazsınız. 
Bakın Cumhuriyet kök salmış; ben bunu kitaplarımı im-
zalatmaya gelen gençlerde görüyorum; bu yüzden çok 
umutluyum.

Bugün yaşadıklarımız yakın tarihin ihtilali değildir; 12 
Eylül’ün devamıdır. Şu an 12 Eylül’ü yaşıyoruz. 68’in yok 
edilen, çocuk yaşta öldürülen gençlerinin çıkışları, üni-
versitelerindeki 11 maddenin değişmesiyle ilgiliydi. Çok 
haklıydılar; o talepleri karşılansaydı bugün başka bir Tür-
kiye olurdu. Karşı çıkanların amacı örgütlü mücadeleye 
prim vermemekti; halbuki çağdaş toplum örgütlü top-
lumdur, aksi halde parti devleti olursun. 12 Eylül örgütlü 
mücadeleyi yok etti ve ülkeyi karanlığın kollarına bıraktı. 
Antiemperyalist, Atatürkçü, tam bağımsız Türkiye ruhu 
yok edildi, Atatürk’ün adı anılmaz oldu. Düşünün ki Ça-
nakkale’yi yeni anladık keşfetmeye başladık, kendi aydın-
lanma tarihimizi, Cumhuriyetimizi, devrimlerimizi yeni 
yeni konuşmaya başladık. Tabii bu arada bu zorlu süreçte 
asla vazgeçmeyen, Cumhuriyet’inden, Atatürk’ünden, 
devrimlerinden ödün vermeden yazıp çizen insanların 
emeğini takdir etmek gerekli. Bu doğrultuda az bedel de 
ödenmedi, bunu aklımızdan çıkarmayalım. 
 

antsanat
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staların İzinden adı verilen ve Muratpaşa Bele-
diyesi tarafından düzenlenen anma gecesinde, 
sanatçı adına hazırlanan belgeselin gösterimi-
nin ardından, aralarında TRT sanatçısı Uğur 

Önür, Emre Dayıoğlu, Ali Bedel, Deniz Yıldız, Yavuz Öz-
han Önür ve İlke Türkdoğan’ın da bulunduğu müzisyen-
lerin katılımıyla Halit Önür’den türküler ve derlemeler 
söylendi. Dergimizin bu bölümünde sizlere usta sanatçı 
Halit Önür’ü tanıtmak istedik.

Türk Dil Kurumuna göre “zemheri” kara kış anlamını ta-
şır ve kışın en sert geçtiği 21 Aralık-31 Ocak tarihleri ara-
sındaki kırk günlük bir dönemi kapsar. Her ne kadar Halit 
Önür’ün resmi nüfus kaydına göre 1 Mayıs 1949 doğumlu 
olduğu yazılıysa da annesinin zemheride doğduğunu be-
lirtmesi nedeniyle o da kendisinin ocak ayında sert bir kış 
günü dünyaya geldiğini düşünür. 

Önür, Burdur (Çeltikçi) Kuzköy’de sekiz çocuklu bir ailenin 
altıncı çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, orta-
okulu Bucak’ta tamamladı. Ortaokul yıllarında Bucak Halk 

Kütüphanesi’nde bulunan tüm kitapları okudu. Öğretmen-
leri tarafından bu ufak tefek, yoksul; ancak son derece zeki 
öğrenci, parasız yatılı öğretmen okulu sınavlarına yönlen-
dirildi. Ayağında lastik pabuçları, üzerinde kendisine birkaç 
beden büyük gelen ceketiyle tek başına trene binip Nazil-
li’ye gitti. Sınavda başarılı olması üzerine lise öğrenimini Na-
zilli Öğretmen Okulu’nda tamamladı. 
Müzik öğretmeni tarafından müziğe olan yatkınlığı keşfedi-
len Halit Önür, okul yıllarında keman, bağlama ve mandolin 
çalıyordu. Okulun müzik ekibiyle İzmir, Aydın, Manisa gibi 
çevre illerde konserler verdi. Lisede konservatuvara gönde-
rilmek üzere seçilen en yetenekli iki öğrenciden biriydi. Ai-
lesine durumunu ilettiğinde ailesi, dört yıl daha okumasının 
söz konusu olamayacağını, bir an önce öğretmen olup ken-
dilerine yardım etmesi gerektiğini belirtti. Müzik kariyeriyle 
ilgili tüm hayalleri yıkılsa da ailesinin yoksulluğu nedeniyle 
bir an önce meslek sahibi olup geçimlerinin kendisinin sağ-
laması gerektiğine inandı ve öğretmenlik mesleğine adım 
attı. Diğer yetenekli öğrenci, sonradan Polifonik Korolar 
Derneği başkanlığı da yapmış olan Mustafa Apaydın ise 
konservatuvara ve müzik kariyerine devam etti. 

Halit Önür: 
Çukur’da Yeşeren Ezgilerin Ustası

Ayla
ÖNÜR

Ayşe T.
BARUTÇU

Çukur (Bucak/ Çeltikçi) yöresinin halk kültürü 
araştırmacısı, derleyicisi, kabak kemane ustası, efsane eğitimci Halit Önür, 18 Şubat akşamı 

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve coşkulu bir kalabalığa seslenen özel bir programda anıldı. 
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Halit Önür’ün ataması Erciş’e yapıldı. Orada Türk 
Halk Müziği sanatçıları Hüsamettin Subaşı ve Ata-
kan Çelik’le tanıştı. Zaman zaman sanatçıların top-
landığı kahvehanede bir araya gelerek müzik yaptı-
lar. Daha sonra Diyarbakır, Silvan’a ataması yapıldı 
ve burada görev yapmaktayken çocukluk aşkı Hati-
ce’yle evlendi. Önür’ün bu evlilikten Yavuz Özhan ve 
Ayla isminde iki çocuğu oldu. 
Silvan’da geçen iki yıllık öğretmenlik serüveninden 
sonra, “köyümün çocuklarını yetiştirmek istiyorum” 
diyerek Kuzköy’e tayin istedi ve burada uzun yıllar 
öğretmen ve müdür olarak görev yaptı. Ardından, Al-
manya’da yaşayan Türk çocuklarının eğitimi için açı-
lan sınavda başarılı olarak Almanya, Stuttgart’a gitti; 
orada altı yıl kaldı. Yurda döndükten sonra önce Kuz-
köy’de, daha sonra da Burdur Gazi İlkokulunda görev 
yaptı ve 1996’da emekli olarak köyüne yerleşti. 
Meslek hayatı boyunca ve emekli olduktan sonra 
müzikten hiç kopmadı. TRT Burdur derlemelerin-
de repertuvara kendi besteleri ve derlemelerinden 
oluşan kırka yakın türkü verdi. Resim ve karikatür 
yapardı. Katılmış olduğu karikatür yarışmalarında 
Türkiye birinciliği dahil pek çok ödül aldı. Arkeoloji-
ye meraklıydı. Köyden kente doğru bir göç olmasına 
karşın o hiç köyünden kopmadı.
 
Yoksul çocukların elinden tutan, onları cemaatlere 
ve tarikatlara bırakmayan Köy Enstitüleri’nin de-
vamı niteliğindeki parasız yatılı okulundan mezun 
olduktan sonra , “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” 
sözünü yaşam şekli haline getirmişti. Atatürkçü, 
laik, çağdaş, entelektüel bir yurtsever    olarak kö-
yünün çocuklarına ışık olmaya devam etti. Köyün-
de “Kuzköy Kültür ve Folklor Araştırma Derneği”ni 
kurdu; köyün tarihçesini kaleme aldı. Kendi köyün-
den ve civar köylerden eski dönemlerde kullanılan 
malzemeleri toplayarak müze haline getirdi. Kitap-
larını ve araştırmalarını bağışlayarak bir kütüphane 
oluşturdu; Kuzköy Kültür ve Gençlik Festivali’nin 
düzenlenmesine katkı sundu. Tüm hayali kültür ve 
Sanat evinin açılışını yaparak köy halkının ve özel-
likle gençlerin burada okuyup, araştırma yapmala-
rına olanak sağlamaktı. Ne yazık ki bu hayalini ger-
çekleştiremeden 70 yaşında, en üretken döneminde, 
henüz araştırmalarını ve derlemelerini yazdığı kita-
bını tamamlayamadan aramızdan ayrıldı. 

Yaşar Kemal’in dediği gibi; “İnsan evrende gövdesi ka-
dar değil, yüreği kadar yer kaplar.” Halit Önür yaşamı 
boyunca öğrencilerine, köyüne ve çevresine faydalı 
olmaya çalışan gerçek bir yurtseverdi. Onun yaktığı 
eğitim ve çağdaşlık meşalesi; çocukları, torunu ve ye-
tiştirdiği öğrencileri tarafından devam ettirilecektir.

antsanat

“Köy Havası” albümümde de belirttiğim gibi, amcam 
Halit Önür; sazıyla, sözüyle ve en önemlisi de haya-
ta karşı duruşuyla “ustam” olarak nitelendirdiğim bir 
değerdi. Muratpaşa Belediyesi’ne, onu özel bir anma 
gecesinde insanlarla paylaşmamıza olanak tanıdığı 
için çok teşekkür ederim. Halit Ustam, bölge insanı-
nın dahi unutup yalnızlığa terkettiği, kendi toprağın-
dan derlediği türküleri ve eserleriyle yaşıyor.
O, küçük yaşlarda babası Zurnacı Hakkı’dan dinledi-
ği havaların tesirinden çıkamamış büyük bir aydındı. 
Gönlüne işleyen tınıları ve o dönemin yoğun duygusu-
nu aklından hiçbir zaman çıkarmadı; önce çevresinden 
dinlediği türküleri not aldı ve derledi, ardından da yö-
renin melodi, tavır şiir yapısına uygun besteler yaptı. 
Yöremizin, “Çukur” da denilen Çeltikçi, Bucak ve köy-
lerini içeren türküleri onun sayesinde hayat bulmuş, 
ilk derlemelerin yapıldığı dönemlerde ihmal edilen Teke 
Yöresi’nin bu farklı yapısı insanlarla buluşmuştur.
Kuşkusuz Usta’yı yalnzca müzikal yönden ele almak 
eksiklik olacaktır. O, her şeyden önce büyük bir eği-
timciydi. Atatürk’ün açtığı yolda yürüyen, Köy Ens-
titüleri ve Öğretmen Okulları geleneğiyle yoğrulmuş, 
çağına yakışır gerçek bir aydındı. Yetiştirdiği yoksul 
köy çocuklarının yüreğinde yaşayacak, kuşaktan ku-
şağa anlatılacak. O’nun derlediği ve yarattığı ezgileri 
geniş kesimlere ulaştırmada bir aracı olmaktan her 
zaman onur duydum.
Bu noktada, “Çukur’da Yeşeren Ezgilerin Ustası” adlı 
belgeseli yöneten, üretimlerini uzun yıllardır takip 
ettiğim değerli ağabeyim Tuncer Çetinkaya’ya, gece-
nin hayata geçirilmesine katkı sağlayan Kültür Mü-
dürümüz Gülnur Karaaslan ve sanatçı dostumuz İlke 
Türkdoğan’a, bizlere onur veren Emre Dayıoğlu, Ya-
vuz Özhan Önür’e ve müzisyen dostlarıma, projeleri-
ni her zaman taktirle izlediğim Belediye Başkanımız 
Ümit Uysal’a ve 18 Mart akşamı bizleri yalnız bırak-
mayan, coşkulu izleyicilere teşekkürü borç blirim.

Uğur Önür

Ustam Halit Önür İçin



Gülnur
KARAASLAN

D
eğerli Hocam, AntSanat’a hoş-
geldiniz. Hep merak etmişimdir; 
dergi vesile oldu, gitarla ilk ne 
zaman tanıştınız?

Ankara Fen Lisesi’nin 3. sınıfında seçmeli 
Müzik dersleri almaya başladım. Hocamız 
bizi bir gün senfoni orkestrasının konserine 
götürdü. Orada, daha önce hiç şahit olmadığım kıyafet-
ler içerisinde, hiç görmediğim enstrümanlardan oluşan 
bir topluluk vardı sahnede. Bu başka bir dünya olduğu 
için kendimi biraz yabancı hissettim. Daha sonra sahneye 
yeni gördüğüm bir sazla, güler yüzlü bir bey çıktı. Aman 
ya rabbim! Gitar çalmaya başladı... Parmakları, her şeyi 
beni büyüledi. Sonradan öğrendim; dünya gitar tarihinin 
en önemli simalarından birisi olan Venezuelalı Alirio Di-
az’mış. Bize Rodrigo’nun gitar konçertosunun ikinci bö-
lümünü çaldı. Büyülü bir bölümdür. Bunun üzerine ben 
tanımadığım bir hisle tanıştım orada; aşık oldum. Hocaya, 
“beni gitar çalıştırın, gitarist yapın” dedim, o da hoşlandı 
herhalde, aldı Alirio Diaz’a götürdü 
konserden sonra. Dedim ki, “Maest-
ro. ben gitara aşık oldum”. Birden 
durdu, bana baktı: “Ooo” dedi, “sen 
o zaman yolu yarılamışsın”. Ben, 
lise son sınıf öğrencisi patavatsız-
lığıyla “diğer yarısı ne” diye sor-
dum. “Diğer yarısı, ciddi bilgili bir 
hocayla çalışman ve oldukça fazla 
çalışman” dedi. Neyse, o gün tanış-
tığımız Diaz, ölümüne kadar beni 
yalnız bırakmadı. Kurslarına çağır-
dı, her geldiğinde çalıştırdı, son ola-
rak adı verilen yarışmasında Vene-
zuela’da jüri üyesi yaptı; çok büyük 
bir insandı.  2000 yılında onun 50. 
sanat yılında bir kitap yazdım, ken-
disine hediye olarak sundum.    

Devam edelim. ODTÜ Mimarlık’tan 
mezun olduktan sonra burslu ola-
rak Fransa’ya gittiniz. Perpignan 
Üniversitesi Konservatuarı’nı bi-
rincilikle bitirdiniz ve 25 yıl boyun-
ca yurt dışında kalarak burada ça-

lışmalarınıza devam ettiniz. Bu sürede 
sizi en çok etkileyen olay nedir?
Kültürleri değiştirme gayreti içerisinde 
olunması beni çok etkiledi. Ben toplu-
ma inanan bir insanım. Toplumlar kül-
türlerine sahip çıksa bile büyük güçler 
bir şekilde onu yönetmeye çalışıyorlar. 

Halbuki unutmamak lazım, toplumların sınırını top, tüfek, 
ateş, silah, kılıç çizmez; kültür çizer. O yüzden kültürü-
müze daha çok sahip çıkmamız lazım. Bu noktada Mu-
ratpaşa Belediyesi’nin yerel kültürümüzle ve uluslararası 
sanatla çok ilgili olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bunu 
hukukçu olmanın yanı sıra öykücü kimliği de olan başka-
nınıza borçluyuz.
 
Kesinlikle öyle...
Az önce bana AntSanat’ı tanıtırken, “her tarafla kucak-
laşmak” dediniz. Bu işte bir ülkeyi yönlendiren, yöneten 
insanlara yakışan bir davranış. Yani bir üniversiteye rek-

tör oluyorsanız, sadece profesörlerin, 
doçentlerin değil, orada çalışan işçinin 
de herkesin rektörü oluyorsunuz; ama 
biri gelip, “rektör bu artık” diyor. Bu 
doğru bir şey değil. Bu özgürlüklerin 
kısıtlanmasıdır bence.  
 
İlk albümünüz Anatolian Pieces ile 
Türk bestecilerinin çalışmalarını 
seslendirdiniz. Genelde sanatçılar ilk 
albümlerinde daha önceden bestele-
nen klasik eserler seslendirirken siz 
ilk albümünüzde dört Türk besteci-
nin çalışmaların seslendirmeyi ter-
cih ettiniz. Bunun özel bir nedeni var 
mıydı hocam?
Elbette... Ben gitar çalmayı öğrendiy-
sem, benim ilk işim, bu ülkenin hal-
kından çıkmış müziğe saygımı ifade 
etmek olmalı. Bunun için de müziğin 
temasına dokunmadan bestecilerin 
eserleri tekrardan kompoze etmesini 
ciddiyetle izlemek gerekir. Sonuçta da 
bunu özellikle yurt dışında yapmayı ve 
eserleri beğenmelerini istedim. Başa-

Ahmet Kanneci:

“Toplumların Sınırını Kültür Çizer”
ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’yle birlikte düzenlenen Muratpaşa Belediyesi Uluslararası Antalya Gitar 

Festivali, bu yıl 10. kez izleyiciyle buluştu. Sanat yönetmenliğini klasik gitarın önemli ismi Ahmet Kanneci’nin 
yaptığı festivalde; Fatma Parlakol, Alper Es, Semih Sarıhan, Çavgın Çınkıt, Hande Gökçe, Sarper Dağtekin, Javier 

Garcia, Jose Manel Cuenca ve Almudna Rocasahne gibi isimler sahne aldı. Etkinliklerin sonunda, ferstivalin sanat 
yönetmenliğini yapan, klasik gitarın önemli ismi Ahmet Kanneci’yel özel bir söyleşi gerçekleştirdik.
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rılı da oldu. Araştırmalar yapıldı; 
Japonya’dan, Arjantin’den, Avru-
pa’dan pek çok gitarist notaları 
istediler; verdik, çaldılar, kayıtlar 
yaptılar. Bence esas büyükelçilik 
böyle olur. Bu yolu, “yurtta sulh 
cihanda sulh” diyen büyük Atatürk 
açmıştır!
 
Çok haklısınız... Peki hocam bu 
yıl 10.su gerçekleşen Uluslararası 
Gitar Festivali’mizin genel sanat 
yönetmeni olarak ilk günden bu 
yana geçen sürecin değerlendir-
mesini yapar mısınız okuyucula-
rımıza?
Bu festivalin ilk üç yılı Prof. Dr. 
Mustafa Akaydın’ın Başkan olduğu 
dönemde yapıldı. Sonra yönetim 
değişince, evladım olarak nitelen-
dirdiğim festivalin geleceğiyle ilgili 
araştırmalar yaptım. Muratpaşa 
Belediyesi’nin  ümit vadettiğini, 
geleceğe yönelik modern çalışma-
lar yaptığını müşahede ettim ve bir 
yıl aradan sonra bize sahip çıkan, 
kucaklayan yeni mekanımıza ka-
vuştuk. Bildiğin gibi son yedi fes-
tivali büyük fedakarlıklarla hayata 
geçirdik. Uluslararası festivaller 
on yıldan sonra kabul edilir. Bunu 
başardığımızı söyleyebilirim.
 
Sizce daha kaç yıl devam edecek 
uluslararası gitar festivali?
Antalya çok güzel, tarihi bir şehir. 
Yurtdışından gelen sanatçılarımı-
zın da özellikle görmek istiyor. O 
yüzden yanılmadığımızı söyleye-
bilirim. Doğru yapmışız ki bu iş 
devam ediyor hala, görüyorsunuz. 
Dileyelim daha uzun yıllar sürsün; 
evlatlarımız, öğrencilerimiz devam 
ettirsinler.
 
Son olarak AntSanat okuyucula-
rına söylemek istediğiniz bir şey 
var mı hocam?
Kültürünüze, çevrenize ve beledi-
yenize sahip çıkın. Aksi takdirde 
sorunlar başlayacaktır. Kültür bil-
gidir; bilgi de paylaşıldığı zaman 
yararlı bir kültür olur yani.

antsanat

Türkan Şoray Kültür Merkezi, 12. 
Uluslararası Şefika Kutluer Fes-
tivali kapsamında 26 Kasım 2021 
akşamı sıra dışı bir konsere ev 
sahipliği yaptı. “Sihirli Flüt” Şefi-
ka Kutluer’in Avrupa Barok mü-
zisyenleriyle birlikte sahne aldığı 
“Beatles & Elvis Go Baroque Kon-
seri” sonrasında, ünlü sanatçıyla 
bir araya geldik.  

Müzikle nasıl tanıştınız ve neden 
flütü tercih ettiniz? 
Müzik, küçük yaşlarda beri haya-
tımın ayrılmaz bir parçasıydı. Aile 
yakınımız olan ünlü besteci Ulvi 
Cemal Erkin, yeteneğimi fark edip 
konservatuvar okumam gerektiğini 
söyledi. Henüz yedi yaşındaydım; 
ailemin de yönlendirmesiyle Anka-
ra Devlet Konservatuvarı sınavına 
girdim. Sınavı kazanınca Kamuran 
Gündemir’le piyano eğitimine baş-
ladım. Seviyemin ileri olması sebe-
biyle üç sınıf atlatılarak eğitimimi 
on yılda tamamladım. Daha sonra 
yüksek lisans için Roma’ya, ar-
dından Viyana’ya gittim. Flüt sesi, 
ruhsal evimin kapısını açan sihirli 
bir anahtardır. Bana verilmiş ilahi 
bir hediyedir; mitolojide “Tanrı-
ların çalgısı” olarak bilinir. Mistik 
müzikte de önemli bir yeri vardır. 
Ülkemin insanlarına bu büyülü ens-
trümanı sevdirmiş olmaktan büyük 
mutluluk duymaktayım.

Mozart’ın 239 yıldır hiç çalın-
mayan Wendling Flüt Konçer-
tosu’nu çalınca tüm dünyanın 
dikkatini çektiniz. Bu fikir ortaya 
nasıl çıktı?
Viyana’daki “Tutti Mozart” grubu, 
Mozart hakkında yaptıkları akade-
mik çalışmalarla ünlenmiş bir grup 
ve yıllardır Mozart’ın eserlerini 
seslendirmekteler. Şefleri Vinicius 
Kattah, titiz araştırmalar sonunda 
239 yıldır hiç çalınmamış konçer-
toya ulaştılar. Biz de festivalimizin 

açılışında bu eserin dünyadaki ilk 
seslendirmesini yaptık. Bu, geniş 
yankı uyandırdı. Burada benim 
Avusturya Devlet Altın Liyakat 
Madalyası sahibi olmamın ve Vi-
yana’da kazandığım dünya birinci-
liğinin de rolü oldu.

Ünlü İngiliz flütçü Lan Ander-
son’un adınıza bestelediği “Şefi-
ka’s Tango”nun hikâyesi nedir? 
Flüt kariyerime klasik müziğin 
en önemli eserlerini seslendire-
rek devam ederken, zaman zaman 
“Cross-over” projelerle gerçek-
leştirdiğim konser turneleri ve CD 
kayıtlarım da olmakta. Anderson’la 
yaptığım turnede özellikle benim 
için bestelediği eserini seslendirmek 
büyük bir mutluluktu. Benim tango 
CD’mden etkilenerek böyle bir bes-
te yaptı ve beraber turneye çıktık. 

“Sihirli Flüt” diye anılıyorsunuz. 
Bu takma ad nasıl ortaya çıktı?
Flüt çalarken kendimi çok farklı, 
sihirli bir dünyada hissediyorum. 
Bu dünya bazen kutsal bir mabet, 
bazen güzel bir tabiat ortamı ola-
biliyor. Yıllar önce ABD’de verdi-
ğim ilk konserden sonra New York 
Times yazarı “Sihirli Flüt” diye 
başlık attı ve ondan sonra hep 
böyle kullanıldı. 

Bu sene 12. sini yaptığınız Şefika 
Kutluer Festivali hakkında ne söy-
lersiniz? 
Ankara’dan dünyaya açılan bir sa-
natçı olarak “Doğu, Batı ile Bulu-
şuyor” temalı bir festival yapmaya 
karar verdim. Amacım kültür ve 
sanat yoluyla ülkeler arasındaki 
diyaloga katkıda bulunmak. Festi-
val, Ace of MICE Awards 2020’de 
“En iyi Festival” kategorisinde bi-
rinci seçildi.

Gönül Şen

Sihirli Bir 
Dünyanın Sesi
 

71



Y
aşlı adam gençlik yıllarını anımsadı birden. Bir 
zamanlar duygulu, sevgi ve aşk dolu dizeler sı-
ralamıştı bembeyaz sayfalara Güney’in bu gü-
zel kenti için. O yıllarda kısa metrajlı bir film 

senaryosu bile yazmıştı. Şöyle başlıyordu film: Kamera 
falezlerden akan, sayıları otuzu bulan çağlayanlarda ge-
zindikten sonra, Düden Şelalesi’nin denizle kucaklaştığı 
noktada zoom yaparken geri planda şu ses duyuluyordu: 
“Sabahın sessizliği içinde denize dökülen suların çıkardı-
ğı sesi hiç işittiniz mi? Hayır mı? Bunu size ben de anlata-
mayacağım. Tarif o kadar zor ki... Bir rüya görüyorsunuz: 
Gün doğarken geminiz, 40 metre yükseklikteki falezler-
den suların denize döküldüğü bir koya giriyor. Karşınızda 
kayalıklar üzerine kurulmuş, yeşillikler içine gömülmüş 
tertemiz bir şehir duruyor. Geminin kaptanına soruyor-
sunuz, ‘Burası neresi?’ diye. Cevap olarak ‘Cennet’ diyor. 
Dolaşmayı arzu ediyorsunuz, vapurunuz sahilden bir 
hayli uzaktadır. Yanaşan sandala atlıyorsunuz. Sandalınız 
sizi kıyıya yanaştırıyor. Sizi orada çift atlı süslü fayton 
arabaları bekliyor. Küçük bir yokuştan sonra, ortasından 
küçük şelaleler yaparak akan, palmiye ağaçları ile çevrili 
bir yoldan kente giriyorsunuz. İşte Hadrianus kapısı, işte 
Yivli Minare, işte Haşim İşcan’ın Karaalioğlu Parkı. Na-
renciye bahçeleri, turfanda sebze üreten seralar...”
Adam usunda, eski anılarından bu film karelerini birleştir-
meye çalışıyordu. Kentin sembolü olmuş Yivli Minare’yi 
aradı bir yığın çarpık yapı arasında. Ne olmuştu ona? Yı-

kılmış mıydı acaba? Neden sonra binalar arasından fark 
edebildi bu yapıyı. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, 
Antalya’yı kışlık başkent seçtikten sonra ünlü Mimar Ba-
laban’ı çağırarak, “Bu güzel kentte, şu eski kilisenin yanı-
na öyle bir minare yap ki kentin neresinde olur olsun, her 
yönden görünsün. Hem yapacağın minare öyle değişik 
bir yapıda olsun ki dünyadaki diğer minarelere benzeme-
sin. Yüzyıllar boyu simge olsun bu kente” demişti. Böyle 
inşa edilmişti Yivli Minare. Bugün ise kentin her tarafın-
dan değil, yakınından zor seçiliyordu bu dev yapı.
Hani, nereye gizlemişlerdi, palmiyelerle süslü caddedeki 
küçük şelaleler yapan su kanalını? Hatırlıyordu çocuk-
luğundan. Bu minik şelalelerin altında rengârenk renkte 
ampuller yanardı ve insanlar yoldan geçerken ışıklı suda 
yürür gibi olurdu; kulaklarında küçük çağlayanların sesi...
Ne olmuştu bu kente? Kimin garezi vardı? Kim kestir-
mişti yazın bunaltıcı sıcağında, caddelere gölge yapan 
ulu karabiber ağaçlarını? Neden küçük şelaleler yaparak 
caddelerde aşağılara akan bu suyolunun üstünü kapat-
mışlardı? Kimdi bunun suçlusu?
Adam, ağarmış saçlarını parmaklarıyla karıştırdı. Düşün-
dü, düşündü. Sonra buldu bu hain suçluyu. Kendisiydi 
suçlu olan; evet, ta kendisi. O değil miydi “Benim bu güzel 
kentim kimse tarafından tanınmıyor” diye yanıp tutuşan, 
yaşamını bu yola adayan? Ne senaryolar hazırlamış, ne 
yazılar, ne şiirler yazmıştı kentinin adının herkes tarafın-
dan bilinmesi için. Hatta 1961 yılı mı neydi; Yuri Gagarin, 

Yaşlı Adam ve Antalya
Hüseyin 
ÇİMRİN

Saçları bembeyaz olmuş adam, gördüklerine bir türlü inanmak istemedi. Daha önce görmediği bir yerde miydi? 
Yumruk şekline getirdiği elleriyle gözlerini ovuşturdu ve baktı bu acayip kente. Çivit mavisi bir deniz, 

bir testerenin dişlerini andıran, başındaki beyaz kukuletaları ile Beydağları yerli yerindeydi; 
fakat bu kente ne olmuştu, onu kim bu hale getirmişti?
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“Çekemedim akça kızın göçünü / Sırma saçlar 
bırak dövsün döşünü / Gülüver de görem mer-
can dişini / Yol ver bana Çubuk Beli geçeyim... 
/ Yaylaların yeli soğuk esmez mi / Sevdiğim de 
rüyalara girmez mi / Girmese de gönül sana 
küsmez mi / Yol ver bana Çubuk Beli geçeyim...”

Yöresi  : Serik, Karıncalı Köyü  
Kaynak Kişi : Yanıkoğlu Şevket 
Derleyen : Cevat Uyanık 
Notaya Alan : Nida Tüfekçi 
Hikâyesi : 
Çubuk Beli, Antalya’nın Kuzeybatı’sında, Burdur 
yolu üzerinde yer alan bir geçittir. Bu türkünün 
Serik‘in Karıncalı Köyü’nde yaşayan Yanıkoğlu 
Şevket ve sevdiği Akkız’ın hikayesini anlattığı söy-
lenir. Serik’in bu köyünde yaşayan Akkız, geçim 
sıkıntısı yüzünden yaşadığı yerden ayrılıp ailesiy-
le beraber Burdur’a gitmiştir. Türkünün, Akkız’ın 
hasretini çeken Şevket tarafından yazıldığı düşü-
nülüp, adı TRT kayıtlarında “Yanıkoğlu Şevket’ten, 
Cevat Uyanık’ın derlediği türkü” olarak geçse de, 
muhtemelen babası Şevket’ten duyduğu öyküden 
etkilenen Cevat Ağa (Uyanık) tarafından yaratıl-
mıştır. Kimine göre anılan türkü babaya, kimine 
göre de oğlu Cevat Ağa’ya aittir. Kaynak kişi ola-
rak bilgisine başvurulan mahalli sanatçı ve emekli 
öğretmen Ahmet Turgut, türkünün aslında başka 
bir Serik köylüsüne ait olduğunu ve bunu çok kişi-
den dinlediğini ifade etmektedir. 
“Çubuk Beli” türküsünde bir başka Anadolu ge-
leneği olan Yörüklerin yaylalara yaptığı göç de 
anlatılmaktadır. Uyanık’a ait olduğu belirtilen bir 
başka türküdeki, “Akça Kız’ı gördüm pınar başın-
da” ifadelerine bakıldığında, Akça Kız’ın hayatta 
olup olmadığı bilinmese de, halk sanatçısının bu 
kişiyi tanıdığı gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. 
Antalya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma 
Grubu, 2021 Şubat ayında, “Antalya’nın Ulusal 
Marşı Sayılan Çubuk Beli Türküsü ve Bu Tür-
küyü Repertuvara Sokan Cevat Uyanık Adına 
Çubuk Beline Bir Anıt-Yazıt Dikilmesi Projesi” 
öneri raporu hazırlamıştır. 

 

Türkülerin Öyküsü: 

Çubuk Beli

Tolga
AVCI

insanlı uçuş için ilk defa uzaya gönderilmiş; ancak bir hata 
sonucu uzay aracının bir parçasının dünyaya düşeceği acil 
durum olarak radyolardan anons edilmişti. İşte bu anonsu 
çocukken radyodan duyar duymaz küçük avuçlarını gök-
yüzüne açarak, bu parçanın Antalya Körfezi’ne düşmesi 
için tanrıdan yardım isteyen bizzat kendisi değil miydi? Bu 
masum isteği yerine gelirse Antalya’nın adı tüm dünyada 
duyulacaktı. Televizyon kameraları, gazeteciler gelecekti 
kente. Pitoresk güzelliğinden, 13. yüzyılda Arap Gezgini İbn 
Battuta’nın, “Güler yüzlü Türkmenler gördüm orada” diye-
rek tanıttığı insanlarından  övgü ile söz edilecekti.
O yıllarda okulda okuduğu “Yurdumuz Coğrafyası” kitabın-
da bile bu güzel kentin adı, “Türkiye’nin güneyinde diğer şu 
önemli kentler yanında bir de Antalya vardır” diye yukarıdan 
bakan bir üslupla ve bir satırla geçiştirilirdi. Hiç bir Allah’ın 
kulu sahip çıkmazdı bu kente. Demiryolu bile, önemsenme-
diği için bu kente kadar uzatılmamıştı. Fakat şimdi ne olmuş-
tu bu kente? Uçakların biri kalkıp diğeri iniyor, birkaçı iniş 
için sıra bekliyordu gökyüzünde. Dar caddelerine arabalar 
sığmıyordu. Egzoz gazı kokusundan nefes almak güçleşmiş, 
“Görmemişin Düğün Pastasını” andıran beton yığınları, bal-
yoz yemiş bir çalar saatin etrafa yayılmış zemberekleri gibi 
falezler üzerinde dağılmış; yeşillikler birer birer zorla yerle-
rinden sökülmüştü adeta.
Bu bir doğal afet olamazdı. Bunu insanlar yapmış olmalıydı. 
Çünkü biliyordu ki insanların başardıkları afetler, doğanınki-
lerin yanında bir hiç kalırdı çoğu zaman. Bir zamanlar, Ber-
gama Kralı II. Attalos’un adamlarını sağa sola göndererek, 
“Gidin, bana bu yeryüzü üzerinde öyle güzel bir yer bulun ki 
bütün kralların gözü kalsın o yerde. Kimse gözünü bu yerden 
ayıramasın; orada bir kent kuracağım” demişti. Yaşlı adam 
o günleri gözlerinin önünde canlandırmaya çalıştı. Adamları 
aylarca Attalos’un aradığı güzellikte bir yeri aramışlar; so-
nunda daha da güneye, Akdeniz sahillerine inerek, bugünkü 
Antalya kentinin bulunduğu körfeze geldiklerinde, bir süre 
gözlerini bu göz kamaştırıcı manzaradan ayıramamış ve “Şü-
kürler olsun sana Zeus! Nihayet Attalos’un kenti yerine, cen-
neti bulduk” diye haykırmıştı.
Şimdi ne olmuştu da bu kent böyle bir çarpıklığın içine itil-
mişti; yetkililer neredeydi, tatile mi çıkmışlardı? Bugün bir 
dia gösterisinden diğerine koşan aydınlar, kent planlamacı-
ları, çevreciler, şairler, yazarlar, yani bu kentin aydın insan-
ları neredeydi? Yaşlı adam, “Olmaz, bu kadar yetmez” diye 
geçirdi içinden. Beydağları’nın eteklerinde henüz yağmalan-
mamış, betonlaşmamış yeşillikler ilişti gözüne. “İşte bu ol-
madı” dedi kızgınlıkla. “Neden buraları bu kadar bakir, güzel 
kalmış? Yok mu kendine güvenen? Yok mu bu bir parça gü-
zelliği, yeşilliği yok edecek? Aaa, o da ne? Dağlarda yeşil-
likler arasında beyaz beyaz lekeler oluşmaya başlamış bile. 
Bu da neyin nesi?” diye düşünürken, yanında bankta oturan 
birisi, sanki onun düşüncelerini okurcasına, “O lekeler taş ve 
mermer ocakları. Artık yeni yerleşim alanları böyle taşocak-
larından çıkıyor” dedi.
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ürkiye’de 2019 da yapılan bir araştırmaya göre, 
% 30 civarı “Z” kuşağı, %31 civarı “Y” kuşağı, %19 
civarı “X” kuşağı, %14 civarı “bebek patlaması” 
kuşağı, % 3 civarı “gelenekçi kuşak” olduğu tes-

pit edilmiştir. 2019 yılı aralık ayında Çin’de çıkan ve hızla 
dünyaya yayılan Covid-19 pandemi döneminde de top-
lumsal yaşamda birçok değişiklikler olmuş ve toplumsal 
hayatın formu farklılaşmıştır. Bu durum   kuşakları  farklı 
seviyelerde hem sosyal hem bireysel olarak etkilemiştir.
Z Kuşağı, ülkemizde teknolojinin kucağında doğan ve 
“dijital” diye adlandırabileceğimiz ilk kuşaktır. “İnsanlık 
tarihinin el, göz, kulak vb. motor beceri senkronizasyo-
nu en yüksek nesil” olarak tanımlanır. Zeka ve beceri 
konusunda üstün yetenekleri vardır. İnterneti çok kap-
samlı kullanıp sürekli teknoloji üzerinden iletişim halinde 
yaşarlar. Bilgiye tek tıkla ulaşmaktan kaynaklanan zora 
gelemeyen, hiçbir konuda çaba sergileyemeyen, ilgi sü-
resi az, sabırsız; fakat güçlü bir özgüven duyguları vardır. 
Başaramayacakları hiçbir şey olmadığı düşüncesine sa-
hiptirler. Cinsiyet-ırk ve cinsel yönden eşitsizliklere asla 
tahammül etmezler. Kurallar onlar için bağlayıcı olamaz, 
kimsenin izinden gitmez, kendi yollarını çizerler. Para ka-
zanmak anlık boyutta geçimlerini sağlamak içindir ve bu 
durumdan sıkılırlar. Haklarını sonuna kadar ararlar, in-
san-hayvan haklarına, çevre konularına duyarlıdırlar. Tü-
ketici, tatminsiz; fakat hayal dünyası geniş, düşüncelerini 
sansürsüz, doğrudan söyleyen, kendilerini iyi ifade eden, 
şeffaf ve doğrucu bir nesildir. 

Sürekli digital ortamların sonucu olarak sosyalleşme ih-
tiyacını online gideren Z Kuşağı, dijital ortama kendini 
sunan ve “like” tuşu ile vitrinini belirleyen bir nesil ol-
muştur. Beğenilme arzusu bu kuşağı narsisizme itmiş, 
ayrıca sanal dünyanın içinde kaybolan bir yalnızlığa sü-
rüklemiştir. Dil becerileri ve yaratıcılıkları  azalmış, ebe-
veynleri ile bağları zayıflamıştır. Ekran başında uzun sü-
relerce mavi ışığa maruz kalmak da buna eklenince; uyku 
bozukluklarına, odaklanma sorunlarına, depresyona, sal-
dırganlığın artmasına, kaygı bozukluklarına, tepki kont-

rolü zayıflığına, stres hormonunun salgılanmasıyla hafıza 
problemlerine neden olmuştur. 

Kastamonu Üniversitesi’nde 2020 yılında 398 öğrenci 
üstünde pandemi döneminde Z Kuşağı’nın bireysel kay-
gıları ve sosyalleşme kaygılarının motivasyonları üzerin-
de etkisini araştıran bir çalışmada; teknolojiyle doğan, 
bireyselleşmiş ve özgüveni yüksek kuşağın bireysel kaygı 
değil, sosyalleşme kaygısı taşıdığı ve bunun da hem içsel 
hem dışsal motivasyonlarını etkilediğini; ama daha çok 
içsel motivasyonlarına etki ettiğini göstermiştir. Bu ku-
şağın sokağa çıkma kısıtlamaları ile uzaktan eğitimlere, 
teknoloji ile yaşamaya alışık olduklarından kolay adapte 
olmuşlar ve kendi kendilerine yetmeyi başarmışlardır. 
Peki geleceğimizi şekillendirecek meşhur Z Kuşağı’na 
nasıl davranmalıyız? Özellikle öğrenim yaşamını halen 
sürdürenlere, özel yani bireysel bir öğrenme planı hazır-
lanmalıdır. Bu plan içerisinde öğrencinin kendi kendine 
performansını takip edebileceği bir program geliştirilme-
lidir. Sürekli motive edilmeli ve bireysel özellikleri iyi ta-
nınıp özgün ödüllendirmelerle teşvik edilmelidir. Holog-
ram, sanal gerçeklik gibi öğrencinin dikkatini çeken yeni  
teknolojik gelişmeler ders materyallerinin içine alınmalı-
dır. Takım çalışmalarından uzak olan Z kuşağına,  bu tarz 
programlar geliştirilmeli; ama takım içinde her bireyin 
kendi performansı ve becerilerini göstermesi sağlanmalı-
dır. Simülasyonlarla dersler çeşitlendirilmelidir. Kısacası 
öğretmen sınıfa ders anlatmayı amaç edinmemeli, öğren-
cileri tek tek tanıyıp, becerilerini geliştirecek programları 
birlikte hazırlamalıdır. İş yaşamında olan kesimine ise; hi-
yerarşinin olmadığı, yöneticilerin sadece koçluk yaptığı, 
fırsat eşitliği olan, kendini özgürce sunan, kendi perfor-
mansını çıkardığı işe göre kendisi değerlendirebilen, iş 
tanımlarını kendileri belirleyen,  şeffaf çalışma ortamları 
sunulmalıdır.   

Özet olarak Eğer Z kuşağı gençlerini kendi kozaları içinde 
bırakarak, vizyonlarını anlayışla karşılarsak; önümüzde 
yeni bir çığır açacak bir Z Kuşağı var diyebilir miyiz?

Bir Sohbet Eşliğinde Z Kuşağı Üzerine
Tarihte toplumları; “tarım toplumu”, “sanayi toplumu” ve “bilişim toplumu” olarak gruplandırırsak bu ayrımın
içinde yaklaşık her 20-30 yılda bir biyolojik, sosyal ve kültürel olarak değişimler meydana geldiğini görürüz. 
Bu değişim dönemleri için “kuşak” kelimesi ortaya atılmış ve insanlar basit bir biçimde kategorileştirilmiştir. 

Şermin H.
ÖZKAN
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Polikliniğimin kapısı tıkladı, daha ‘’girin’’ diyememiştim 
ki, kapı açıldı. Kendinden emin bir genç, dik bir duruşla 
kendini tanıttı. Konuşmaya başladığında onun  özgüve-
nini hayranlıkla dinledim. Polikliniğimin sonunda Yakup 
Kaan’a, Z Kuşağı üzerine bir yazı hazırladığımı, kendi-
siyle yaşamı üzerine sohbet etmek istediğimi ve söyleşi-
mizi Antsanat Dergisi’ne göndereceğimi belirttim. Kabul 
edince koyu bir sohbete başladık.

Yakup Kaan 17 yaşındasın. Size Z Kuşağı deniyor. Sen-
ce  Z Kuşağı genci kimdir?
Teknoloji ile büyüyen, bilgiye daha çabuk ulaşabilen ku-
şak. Bu bir açıdan iyi; ama bende her konuda bir üşen-
geçlik de yarattı. Bir örnek vereyim: Evde önümde te-
levizyon kumandası var; kimi zaman uzanıp, almak dahi 
zor geliyor. Otobüs beklemek mi? Asla. Her yere ya tak-
siyle ya da ailemin özel arabasıyla gitmek istiyorum.

Dünya nereye gidiyor, gelecekte nasıl bir dünya bekli-
yorsun? 
50 yıl önce olsa dünyayı tahmin edebilirdim; ama şu anda 
çok hızlı ve farklı bir değişim var. Yine de şunu kesin ola-
rak söyleyebilirim: Uzay çağı başlayacak. Teknolojinin bu 
hızıyla dünya artık tek evimiz olmayacak. Sistemler çöke-
cek, para kelimesinin anlamı dahi değişecek.

Eğitim sistemi hakkında düşüncelerin nelerdir?
Normal şartlarda insanlar okula gitmek ister; ama ben 
istemiyorum. Okulun hayata hazırlaması gerekir. Bense 
klasik sınavlardan geçer miyim, kalır mıyım kaygısını his-
sediyorum. Sistem, öğrencilerin kendine ait yeteneklerini 

görmezden geliyor. Disiplin anlayışının 70’lerin, 80’lerin 
kafasını yaşamasını, öğrencinin saçı-sakalıyla uğraşılma-
sını da yanlış buluyorum. Bu gibi şeylerle uğraşmak yeri-
ne bizleri tanımaya çalışmalarını isterim.

Geleceğini kafanda şekillendirdiğinde kendini nerede 
görüyorsun?
Dünyada, her yerde sürekli bir değişim var. Ülkenin nere-
ye gideceği belli olmadığı için gelecek kaygım çok. Buna 
rağmen güzel bir üniversite kazanamasam da ileride ba-
şarılı olacağıma eminim. Önümde tek kaygı üniversite 
sınavları... Başarısız olursam aile baskısı çekeceğimi dü-
şünüyorum.

En iyi arkadaşın kim ya da ne?
9 ve 10. sınıfta çok asosyaldim. Sosyal anksiyetem oluş-
muş. Bağımlılık yaratan bir bilgisayar oyunu, çoğu arka-
daşım gibi benim de tüm vaktimi alıyordu. Bu dönemde 
sık sık aynada kendime bakmaya ve ‘’neden benim hiç 
arkadaşım olmuyor’’ demeye başladım. Kısıtlama biter 
bitmez kendime geldim; spora gitmeye başladım, arkadaş 
ortamı yarattım. 

Pandemi döneminin anlattıklarının dışında yaşamına 
ne gibi etkileri oldu?
Önce okullar kapandı diye mutlu oldum. Bir ay sonra sı-
kıcı gelmeye başladı. Sadece evdeydim; bilgisayar vardı, 
oyun vardı. Ailemle olma tarafından bakarsak, önce çok 
mutlu oldum; ama bir süre sonra her şeyime karışılma-
ya başlandı. “Neden yatağın böyle”, “neden çok bilgi-
sayar başındasın”, “neden”, “neden”? Sonra da emirler 

başlıyordu: “Kitap oku”, “resim yap”, 
“ödev yap”, “yap”, “yap”! Bir ara co-
vid’e yakalandım. Bana hiç müdahale 
edemediler; çok rahat ve mutluydum. 
Yani hasta olmak beni mutlu etti!

Yakup Kaan’la sohbetimiz bitmişti. 
Aynı özgüvenle kalktı ve kapıya yö-
neliyordu ki birden döndü, “Sohbete 
tekrar gelebilir miyim?” diye sordu. 
Birden tüm aile ve öğretmenlere, 
Jung’un, ‘’Eğer bir bireyi anlamak is-
tiyorsam, ortalama insan hakkındaki 
tüm teorileri göz ardı edip, yeni ve 
önyargısız bir tavır benimsemek zo-
rundayım’’ sözünü haykırmak iste-
dim. İyi ki varsın Yakup Kaan.

antsanat

Z Kuşağı  Yakup Kaan ile  “Yaşamı  Üzerine” Sohbet
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G
ün geçmiyor ki Antalya ve civarında bir eko-kı-
rım haberi almayalım. Antalya’nın neredeyse 
her bölgesi taş, mermer ve maden ocakları 
için projelendirilip, ruhsatları verilmiş. Mer-

mer ocağı olmayan veya ruhsat verilmeyen tek alan ise 
Manavgat Beşkonak bölgesiydi. Ben bu yazıyı yazarken 
mermer ocağı için çalışmalar başlamış, ancak bölgedeki 
11 köyün halkı buna izin vermemek için harekete geçmiş 
ve çalışmaları durdurmuştu. Şirketler bu konuda çok 
uyanık ve türlü hilelerle yoluna devam ediyorlar. Örne-
ğin, 25 hektar alanın altındaki bir araziye ÇED (Çevre 
Etki Değerlendirmesi) raporu istenmediği için bu met-
rekareye yakın başvurular yapılıyor ve gerekli merciler 
de hemen izinleri veriyor. Ya da şirket daha büyük alanı 
gözüne kestirdiyse ÇED olumlu kararını almak  o kadar 
zor olmuyor. Sadece biraz fazla uğraşmış oluyorlar. Hal-
kın açtığı davaların da çok azı lehte sonuçlanıyor. 
Bu yazı vesilesiyle taş - mermer ocaklarına 
karşı mücadele edip, türlü davalar da ka-
zanan ve bu yüzden de şirketlerin öf-
kesini üzerine çeken, sevgili Ali Ulvi 
ve Aysin Büyüknohutçu’yu anmak 
istiyorum. Büyüknohutçu çifti, Fi-
nike’nin sedir ormanlarıyla kaplı 
bölgesinde kendi halinde yaşarken, 
ormanı her yerinden kemirmeye 
başlayan mermer ocaklarıyla mü-
cadele etmek zorunda kaldı. Öyle 
ya ,onlar insani sorumluluklarını ye-
rine getiriyor sesi çıkmayan flora ve 
faunanın sesi oluyorlardı. Onların bu 
kararlılığı ve içten gelen mücadele azmini 
kıramayanlar, susturmak için katliam yolunu 
seçtiler. Sevgili Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu, 9 
Mayıs 2017’de planlı bir şekilde öldürüldüler. Dava sü-
reci, ihmallerle dolu ve cinayetin azmettiricileri ortaya 
çıkarılmadı. Bu konuda, Antalya’da yaşayan herkesin 
ciddi bir özeleştiriye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Dava süresince azmettiricinin ortaya çıkarılması için bir 
kamuoyu iradesi oluşturulabilirdi. Ancak az sayıda insan 
ilgilendi süreçle, bunların da çoğunluğu ekoloji aktivisti 
ve Büyüknohutçu çiftinin yakınları ve arkadaşlarıydı. 
Burada size uzun uzadıya sermayenin Antalya’nın gü-

zelim coğrafyasını nasıl mahvettiğini anlatmayacağım. 
Bundan daha çok bizim ne yaptığımız önemli. Onların işi 
zaten kapitalizmin ya büyü ya öl mottosuyla, sınırlı bir 
gezegende sonsuz kar hırsıyla hareket etmek. Aslında 
dünyanın birçok yerinde yaşananlar gösteriyor ki hem 
ekoloji aktivistlerinin ve kendi yerelinde ekoloik yaşamını 
savunanların yaşamını korumak hem de doğayı korumak 
ancak kitlesel hareket etmekle mümkün. Yani gezegenin 
her neresinde bir canlı yaşam yok ediliyorsa bu herkesi 
etkiliyor ve yine herkese söz söyleme hakkı, hukuku do-
ğuyor. Örneğin bir nükleer felaketin sadece kendi ülke-
sinde yaşayanları etkilediğini söyleyebilir miyiz? Ya da 
dünyanın akciğerleri yağmur ormanları kesilirken bizim 
bundan etkilenmeyeceğimiz düşünülebilir mi? Türler yok 
olurken, onların yaşam hakkını savunmamamız bizi nasıl 
vicdansız bir yere koyar? Her canlının yaşamı, birbirine 

bağlı bir ekosistemden oluşmuyor mu?
Gelelim işin daha politik olan kısmına: eko-

lojik sorunlarımızın kökenini aslında top-
lumsal sorunlar oluşturuyor. Hiyerar-

şik örgütlenmiş bir toplumsal yapının 
cinsiyet eşitsizliği, yoksulluk, etnik 
sorun, hayvan hakları ve buna bağ-
lı olarak da ekolojik sorunlar üret-
mesi kaçınılmazdır. Kadına şiddet 
uygulayan bir erkeğin, işçisini sö-
müren bir patronun, başka etnik 
kökene mensup kişiyi aşağılayan 

bir insanın, doğaya ve hayvanlara iyi 
davranmasını bekleyemezsiniz. Böyle 

bir toplumsal yapıda, ekolojik kriz için 
alınacak tedbirler ancak göz boyayıcı ola-

bilir. Çünkü sorunun kaynağı kendisi ve işle-
yiş şeklidir. Yani “doğanın düşmanı” kapitalizmin, 

kendine düşman olmasını bekleyemezsiniz. Bu durumda 
yapılacak en önemli şey, sosyal ekolojik bir felsefe ve si-
yaset teorisi geliştirmektir. Ve tabii bunun gerektirdiği 
pratik adımları hiç zaman geçirmeden atmaktır. Neden 
bu aciliyet diye soracak olursanız: Gezegendeki küresel 
ısınma bu hızla giderse çocuklarımızın bir geleceği olma-
yacak ve bundan hepimiz sorumlu olacağız.
                                             

Ekoloji Politik Açıdan Antalya
Türkiye’nin bütün şehirlerini betona boğan ve doğal güzelliklerini, madenler için talan eden 

Türkiye kapitalizminin yeni gözde kenti Antalya oldu.
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Ü
lkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada film 
izleme deneyimini, film yapım ilişkilerini, film 
dağıtım ağlarını deyim yerindeyse kendine uy-
duran, Netflix adında dijital bir platformla haşır 

neşiriz bir süredir. En popüler yerli-yabancı dizi filmler-
den tutun da Scorsese ya da Cuaron gibi kalburüstü yö-
netmenlerin iyi kotarılmış filmlerine, yerli-yabancı stand-
up gösterilerinden kimi kesimler için tartışmalı olan “açık 
seçik” yapımlara kadar her türlü içeriğin bir arada olduğu 
ve bu bir aradalığın genel izleyici tarafından pekala kabul 
gördüğü, oturma odamıza kadar girmiş bir global izleme 
salonu Netflix. Bu kez bu platform sayesinde; dekoru ya-
şadığımız şehir olan, vizörden bakınca her gün gezdiği-
miz Antalya sokaklarında bizi yeniden gezdiren bir filmi,  
senaryosunda ve rejisinde Mehmet Ada Öztekin imzası 
bulunan 2021 yapımı “Beni Çok Sev”i; pop yıldızımız Tar-
kan’ın popüler bir şarkısı ile aynı adı taşıyan, Zeytinköy’e 
adanmış bir filmi ele alacağız.

Film, sorgu olmadığı iddia edilen fakat adeta bir Hollywo-
od filminde “lanet olası federaller” tarafından gerçekleş-
tirilen bir sorguyu andıran, Ercan Kesal’ın hayat verdiği 
gardiyan Sedat’ın mülakata tabi tutulduğu bir sahne ile 
açılıyor. Bu sırada türlü sorularla köşeye sıkıştırılan Se-
dat’ın zihninde oluşan geri dönüşler, bizi film boyunca 
hikayenin esrarengiz havası içinde tutuyor. Yönetme-
nin kendi meşrebince ele aldığı “suç” ve “suçlu” teması, 
çocukluğunu ve ilk gençliğini geçirdiği Antalya’ya dair 
vefa borcu ile harmanlanarak nostaljik bir “yersiz-yurt-
suzluk” anlatısına dönüşüyor. İlk yarıdan sonra bir gece 
vakti filmde baba kızı oynayan oyuncuların bize şehrin 
sokaklarını gezdirdiği bir sahnede karşımıza çıkan “Kü-
çük Prens” alıntısı aslında hikayenin oturduğu ana ekseni 
gözler önüne seriyor. Evcilleşememiş, yerini yurdunu, 
ailesini netleştirememiş, hayatın onlara sunduğu ağır 
şartlar sebebiyle düzenli bir yaşama geçememiş dört 
karakterin; uzatmalı sevgilisi Nuriye’yi tecavüzden kur-
tarmak için adam öldürüp cezaevine düşmüş zoraki baba 
Musa’nın, doğduğundan beri babasını bekleyen Yon-
ca’nın, Musa hapse düştüğünden beri hiç kimseye gönül 
düşürmeden kurtarıcısını sabırla bekleyen Nuriye’nin ve 
bu girift öyküye kendi kızıyla yaşadığı babalıktan aforoz 
edilme hikayesi ile dahil olan gardiyan Sedat’ın savrulu-

şunun popüler bir şarkıyla baht kardeşliği yapmış hali: 
“Beni Çok Sev”.

Filmde özellikle altı çizilen unsurlardan biri de Musa 
karakterinin yıllarını hapishanede geçirmiş olmasından 
kaynaklanan teknojiye uzaklığı; spotfy’ı whatsapp’ı, sel-
fie çekmeyi bilmemesi. Öyle ki, filmin sonunda Musa ka-
rakteri kızının en sevdiği şarkıyı dinlemek için bilgisayarı 
açtığında yüksek bir sesle karşısına çıkan protest rap 
şarkısı yönetmen tarafından bu bilmemezliğin son duvarı 
olarak yüzümüze çarpıyor. Filmi henüz izlememiş olanlar 
için spoiler vermemek adına öykünün düğümlerine par-
maklarımızı sokmuyoruz. 

“Beni Çok Sev” filmi, neredeyse tüm sahneleri ile şehri-
mizde gezinen, karakterle birlikte bizi nostaljik tramva-
ya bindiren, Kesik Minare’nin henüz restore edilmemiş 
hali ile, kesik hali ile bizi tekrar buluşturan, Doğu Garajı 
mevkiine, Şehir otogarına, Kaleiçi’inin dar sokaklarına 
kamerasını sokarak bize mekansal bir yoldaşlık sunan,  
bizi suçla özdeşleşmiş bir yer olan Zeytinköy’e bir de bağ 
kurmak teması üzerinden bakmaya davet eden eli yüzü 
düzgün bir iş. 

Sinemaseverler olarak umarız ki, ülkemizin ulusal çapta 
en büyük film festivali olan Altın Portakal’a ev sahipliği 
yapan Antalya’da daha çok film yapılır, bu güzel şehir si-
nema adına daha çok hikayeye ortak olur. 

Zeytinköy’e Adanmış Bir Film 
 “Evcil ne demek? diye sordu Küçük Prens.“Bağ kurmak demektir” diye cevapladı Tilki.”

                                                                                              Küçük Prens / Antoine de Saint-Exupéry

Osman 
Utku
ATIŞ

antsanat
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inema dünyası ise Zagor’la 1970’te tanıştı. Ünlü 
çizgi kahramanı film yapma fikri yapımcı Hasan 
Tual’e aitti. Tual Film, küçük bir şirket olmasına 
rağmen ünlü Hint filmi “Avare”yi uzun yıllar tüm 

Türkiye’de dolaştırmış, büyük bir gişe başarısına erişmiş-
ti. 1970’li yıllarda daha çok Çin malı ucuz karate filmle-
ri ithal eden Tual, hareketli macera filmlerinden hoşla-
nıyordu; diğer taraftan da sıkı bir Zagor hayranıydı. Bir 
gün eski dostu yönetmen Nişan Hançer’le otururken, 
Zagor’un maceralarından film yapma fikrini ortaya attı. 

İkili, karşılıklı oturarak Zagor’un filme alınabilecek mace-
raları üzerine çalışmaya başladı. Uygun bir kaç serüven 
bulundu. Senaryoyu yazma işini Mehmet Nur Şeybi üst-
lendi. Senaryo yazılırken yapımcı ve yönetmen kafa ka-
faya vererek Zagor’u oynayabilecek oyuncuyu aramaya 
koyuldular. Aradıkları kişi akrobatik hareketleri rahatlıkla 
yapabilecek, fizik kurallarını alt üst edebilecek birisi ol-
malıydı. Hasan Tual, dönemin pahalı popüler erkek oyun-
cularını istemiyordu. Onlara maddi olarak gücü yetmez-
di. Bir gün Yeşilçam’ın “Oski” lakaplı oyuncusu Hüseyin 

Baltalı İlah Zagor Antalya’da!
İtalyan Sergio Bonelli’nin yazdığı ve Gallieno Ferri’nin çizdiği Zagor’u hepimiz tanırız. 

O, tüm yaşamını, göllerle çevrili hayali Darkwood Ormanı’ndaki barışın ve düzenin sürmesine adamış,
 “Manitu’nun elçisi” olduğuna inanılan, Çiko’nun sadık dostu, tahta saplı taş baltalı bir “Baltalı İlah”tır! 

Türkiye, Zagor’la 1962’de Ceylan Yayınları aracılığıyla tanıştı. 
1970 yılında Tay Yayınları tarafından basılmaya başlandıktan sonra daha büyük bir popülariteye ulaştı. 

Ali Can
SEKMEÇ
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Zan, yanında genç bir adamla Hasan Tual’in Yeşilçam So-
kak No:30‘daki yazıhanesine geldi. Genç adam müstakbel 
“baltalı ilah” adayı Levent Çakır’dan başkası değildi:
“Küçük bir oda, küçük bir masa... Masada üç dört tahta 
sandalye, bir tane de iyi bir koltuk. Yapımcı Hasan Tual 
bu koltukta oturuyordu. Beni alıcı gözle süzdü. ‘Oğlum 
bir dön’ dedi, döndüm olduğum yerde. Vücuduma bak-
tı, sonra Hüseyin Zan’a döndü. ‘Ya Hüseyin bu arkadaş 
aradığımız adam; ama hareketleri yapabilecek mi? Bizim 
yapacağımız film Zagor. Hareketli bir adam, takla atıyor, 
ağaçtan ağaca geçiyor. Tarzan gibi bir adam’ dedi. Tual 
ile aramızda üç metrelik bir mesafe vardı. Kendisi masa-
nın arkasında oturuyordu. Masaya yaklaştım, sağlam mı 
diye bir yokladım. Sonra tavana baktım, yüksek bir tavan. 
Fırladım masanın üstüne arkaya doğru iki üç takla attım 
yere indim. Yerde de birkaç takla attım. Bir pike yaptım, 
bir amuda kalktım. Tekrar bir iki takla attım. Hasan Tual 
şaşırdı. Oturduğu yerden kalktı masaya bir yumruk vur-
du. ‘İşte benim Zagor’um bu’ dedi. Benimle 10 filmlik bir 
anlaşma imzalandı... ” 
Zagor rolü Levent Çakır’ın olmuştu. Peki ya sadık dostu 
Çiko? Yönetmen Nişan Hançer, bu rol için bir çözüm bul-
muş, tiyatrodan arkadaşı Nevzat Açıkgöz’ü getirmişti. Çizgi 
romandaki kostümler tek tek hazırlandı. Senarist Mehmet 
Nur Şeybi, elinde “Zagor Kara Bela” ve “Zagor Kara Korsa-
nın Hazineleri” adlı iki senaryolarla çıkageldiğinde takvimler 
Ocak 1971’i gösteriyordu. Hasan Tual filmin çekimlerine he-
men başlamak istedi; fakat İstanbul, soğuk bir kış yaşıyordu. 
Hançer, iki senaryoyu da iç içe Antalya’da çekmeye karar 
verdi. Şubat ayında 30 kişilik Tual Film ekibi iki ayrı mini-
büsle yola çıktı. Çakır, anlatmayı sürdürüyor: 
“Antalya’da Şubat ayı İstanbul’daki kadar soğuk olmu-
yordu. Kalabalık bir ekiple seyahat ediyorduk. Benim 
sahnelerim için branda, tramplen ve ip alındı. Antalya’ya 
geldiğimizde tamda beklediğimiz bir hava bizi karşıladı. 
Önce ‘Kara Korsanın Hazineleri’ni çekmeye başladık. 
İlk iş günüydü.  Konyaaltı’nın güneyinde bir fener kulesi 
vardı; hala var mı bilmiyorum. Yaşlı fener bekçisi Kadir 
Savun, korsanlar Kazım Kartal, Sırrı Elitaş ve diğer arka-
daşlar. Korsanlar, fener bekçisini bağlıyorlar. Ben fenerin 
söndüğünü fark edip fenere geliyorum, Kazım’la kavga 
etmeye başlıyorum. Kavga, merdivenlerden çıkarak fe-
nerin üst katına kadar devam ediyor. Fenerin tepesinde 
kavga ediyoruz sonunda Kazım’ı aşağıya atıyorum. Tabii 
attığım kostümü giydirilmiş bir maket... Yönetmenimiz 
Nişan Hançer ‘Stop’ dedi ve bana ‘Tamam oldu, aşağı-
ya gel’ diye seslendi. ‘Hayır, ben inmeyeceğim. Buradan 
aşağıya atlayacağım’ dedim. Yönetmen, ‘Yapma, daha ilk 
gün bir yerin kırılır. Film kalır. En son gün çekelim çok 
istiyorsan’ diyor ama dinleyen kim! ‘Hayır, şimdi çekelim 
bir şey olmaz. Ölümü göze alıyorum bu sahneyi çekelim’ 
dedim. Konyaaltı’ndaki bu fener 10-12 metre kadar yük-
sekti. Aşağıda 8-10 arkadaş brandayı tuttular. Antalya’ya 
doğru süzülerek havada birkaç takla attım, bir pike yap-
tım brandaya sırtüstü düştüm...” 

Filmlerin çekimleri Konyaaltı’ndan sonra Kemer’de de-
vam etti ve tamamlandı. Tual Film ekibi Şubat ayı başın-
da gittikleri Antalya’dan ellerinde iki bitmiş filmle ancak 
Mart ayının sonunda dönebildi İstanbul’a. Filmlerin ikisi 
de 1971 yılı Mayıs ayında gösterime hazırdı. Tual, büyük 
şirketlerin kurduğu ayak sistemi nedeniyle filmine Be-
yoğlu sinemalarında yer bulamadı. Filmlerine güveniyor-
du ve mutlaka Beyoğlu’nda vizyona çıkarmak istiyordu. 
Ayak sistemi yaz mevsiminde yoğun değildi. Lale Sine-
ması’na başvurdu. Sinema işletmecisi Recai Akçaoğlu, 
Hasan Tual’i tanırdı; fakat filminin konusu yabancı, baş-
rol oyuncusu tanıdık değildi. Tual, filmlerinin iş yapaca-
ğından emindi, sinemacıya açık senet verip filmi vizyona 
koydu. Sinemanın girişine Zagor kostümü içinde Levent 
Çakır’ın ayakta, elinde silah ve baltasıyla bir feneri asıl-
dı. Beyoğlu’ndan gelip geçen herkesin dikkatini çeken bu 
fener, filmlere hasılat rekoru kırdıracaktı. Bu aslında bir 
Yeşilçam yapımcısının azimli duruşuydu. 1983’te yaşama 
veda eden Hasan Tual’in 10 filmlik anlaşma yaptığı halde 
Levent Çakır’la neden Zagor’lara devam etmediği bugün 
bilinmiyor, ama dünya sinemasında Zagor’u filme alan ilk 
ve tek yapımcı unvanını hala koruduğu da bir gerçek...     
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ntalya usulü paça 
çorbasını diğer 
yörelerde yapılan 
paça çorbaların-

dan ayıran en önemli özellik 
terbiyeli yapılması ve simit 
ile servis edilmesidir. Ke-
mik suyu, yumurta ve un 
ile yapılan krema şeklinde 
özel bir terbiyesi olan bu 
çorba, koşma simidi deni-
len özel olarak yapılan su-
samsız gevrek bir simit ile 
servis edilir. Sırası ile simit, 
et, terbiye ve kemik suyu ile 
hazırlanır. Kullanılan et ola-
rak, büyükbaş hayvan dana 
eti tercih edilir. Günün her 
saatinde içilebilen, sağlık 
açısından oldukça önemli 
bir çorbadır. 

Bir ürünün patent başvu-
rusunun yapılabilmesi için, 
ürünün bir yenilik bir bu-
luş olması gerekmektedir. 
Muratpaşa Belediyesi Paça 
çorbasının “coğrafi işaret-
ler ve geleneksel ürün adı 
tescili” başvurusunda bulunmuştur. 

Paça Çorbası Tarifi: 
-Bir tencereye koyulan su, dana kelle, limon tuzu ve kaya 
tuzu yaklaşık 4 saat pişirilir. Pişirildikten sonra 1,5 saat 
dinlendirilmeye bırakılır. Pişen dana kelle etinden paça 
etleri ayrılır ve dondurulur. 

-Paça Çorbası terbiyesi için un, yumurta, tuz ve safran 
çırpılarak karıştırılır. Karışım kaynamış kemik suyuna ek-
lenir. Limon tuzu atılır ve 20-25 dakika daha kaynatılır. 
-Donmuş paça etleri kuşbaşı şeklinde doğranır. Kayna-

tılan kemik suyunda çözdü-
rülür.

-Servis tabağına koyulan 
koşma simidinin üzerine 
çözdürülmüş paça etleri 
koyulur. Üzerine hazırlanan 
terbiye eklenir ve üzerine 
tekrar kaynamış kemik suyu 
eklenir.

-İsteğe bağlı olarak üzerine 
sarımsak, sirke, limon ve te-
reyağı eklenerek yenilir. 

20 kişilik Paça Çorbası için 
Malzemeler: 1 Dana kelle, 
10lt su, 100gr limon tuzu, 
150gr kaya tuzu, Terbiye-
si: 5lt kemik suyu, 3kg un, 
15yumurta, 100gr limon 
tuzu, 130gr tuz, 1 tatlı kaşığı 
safran.

Antalya Usulü Paça Çorbası
Antalya Usulü Paça Çorbası, adını  Paçacı Şaban olarak bilinen Şaban Yorgancı tarafından yapılan 

özel bir tariften alır. 1950 yılında Şaban Usta tarafından yapılan çorba, tüm Antalya halkı tarafından sevilir, 
benimsenir ve Antalya kültürünün en önemli lezzetlerinden biri haline gelir. 

Ahsen
İŞBİLEN
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Kırmızı Başlıklı Kız
Karanlık, kuytu ve ıssız
Orman yolunda, kaygısız,
Yine neşeli, şen şakrak,
Bir yandan lale, sümbül,
Bir yandan menekşe, gül,
Papatyalar koklayarak
Seke seke gidiyormuş,
Her zamanki gibi yalnız.

Aleyna Tilki’nin klibinde
Söylediği şarkı varmış dilinde,
Ve koca bir sepet elinde,
Anneannesi yesin diye, 
Nefis elmalı kurabiye
Götürüyormuş.

İşi gerçekten zormuş,
Çünkü obez anneanne,
Hepsini hemen bitiriyor,
“Yarın yine getir,” diyormuş.

Ve geçtiği orman yolu, 
Sayısız tehlikelerle dolu,
Ürkütücü, uğultulu,
Tekinsiz bir patikaymış.

O sırada, çevreye saygısız
Birinin attığı bir muz
Kabuğuna basar basmaz,
Zavallının ayağı kaymış,
Yuvarlanıp yere düşmüş.

Kafasını kaldırınca, 
Kendi halinde bir karınca
Değil, bir kurtla karşılaşmış.

Hayatında kurt görmeyen,
Onu tek masallarda duyan,
Kızın ağzı açık kalmış,
Adını sorduğu kurttan, 
 (Kurt hiç yalan söylemezmiş)
“Kurt” cevabını alınca.
Canhıraş bir çığlık atmış,
Dolu sepeti tutup 
Aç kurda doğru uzatmış.

“Eyvah” demiş “ o sen misin?
Al bunların hepsi senin,
Nefis elmalı kurabiye,
Beni yeme, onları ye!”

Kahkahalarla gülmeye
Başlamış çok şaşıran kurt,
“Yok canım, daha neler?
Seni nasıl yiyeyim hem?
Ama gönlünden koptu madem,
Şunlardan bir tane ver,
Hatta çeyrek bile yeter,
Kalanını da al lütfen.
Hiç gülesim yoktu, Tanrım,
Biriyle karıştırdın sanırım,
Ve ben onu iyi tanırım.

Evet, onunla adaşız,
Ama ne akraba ne arkadaşız.
Baksana bir, var mı kürküm,
Kocaman ağzım, kuyruğum?
Sonuçta ben zararsız 
Minik bir elma kurduyum.”

II

Kırmızı Başlıklı Kız 
Sepetini takıp koluna,
Anneannesine doğru,
Çıkmış orman yoluna. 

Kurabiyelerin kokusunu
Hain kurt almış tabi,
Anında yanında bitmiş, 
Art niyeti yokmuş gibi,
Dostça bir tonla demiş ki:

Başlıklı Kırmızı Kız… 
Kırmızı Kızlı Başlık…
Kırmızılı Başlık Kız…
Kız Başlıklı Kırmızı…

Hay aksi, yine unuttum,
Kız Kırmızı Başlıksız …
Adını söyle de bana,
Şurada bir kısa yol var, 
Göstereyim gel, sana.” 

“Kısa kes” demiş kız, “Tamam,
Yalanlarına karnım tok,
Değil benim başlığımı,
Daha şiirin başlığını
Söyleyemeyen bir şapşala
Bu şiirde yer yok.” 

Kırmızı 
Başlıklı 

Kız

Nazmi
AĞIL
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