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M
odern heykelin öncüsü olarak 
bilinen dünyaca ünlü Fransız hey-
keltıraş Auguste Rodin’in (1840-1917) 
eserleri, “Tutkunun Heykeltıraşı Rodin 

– Erbil Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” adlı 
sergiyle, 19 Mayıs- 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında 
Antalya Kültür Sanat’ta izleyiciyle buluşuyor. 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 140. kuruluş yıldönü-
mü dolayısıyla, Girne’de bulunan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve 
Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve The Arkın Rodin Collec-
tion Gallery iş birliği,  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı deste-
ğiyle düzenlenen sergide Kıbrıslı iş insanı Erbil Arkın’ın özel 
koleksiyonundan derlenen 22 eser bulunuyor.  
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Kıymetli komşularım, değerli 
sanatseverler;

Plastik sanatlardan öykü ve şii-
re, arkeolojiden müzik, sinema, 
tiyatro ve yerel sanatlara, kent 
kültürünü geliştirmeye yönelik 
çalışmalarımız devem ediyor. 
AntSanat’ın üçüncü sayısında 
hepinizi sevgi ve saygıyla se-
lamlıyorum.

Dergimizin yeni sayısında dos-
ya konusunu, Muratpaşa Bele-
diyemizin 12 ila 15 Mayıs 2022 
tarihleri arasında Adalya Vakfı 
Engelsiz Kafe Yaşam Alanı’n-
da son kez festival adı altında 
gerçekleştirdiği 3. Çevre Festi-
vali’nin ana teması oluşturuyor; 
“iklim ve her şey” diyoruz. 

Bildiğiniz gibi belirli gün ve haf-
talar takviminde 15 Mayıs tari-
hini iklime ayırmışlar: Dünya İk-
lim Günü. Onlarca günün içinde 
bu da var. Ama aslında hep var. 
Mevsimsiz açan çiçekte, mayıs 
ayında yağan karda, beklenen 
yazın bir türlü gelmemesinde…

Sevgili komşularım,
İnsanoğlu, artık çevre krizinin 
bizzat içinde yaşıyor. Çevre 
çalışmaları bugün, hali hazırda 
yaşadığımız şeylerle ilgili bir 
faaliyet alanı haline gelmiştir. 
Sosyal iletişim mecrası, asla bir 
hobi, sosyal faaliyet değildir; 
yaşamımızı savunmaktır. Meşru 
müdafaa mecrasıdır. İçtiğimiz 
suyun, soluduğumuz havanın 
savunulmasıdır. Çocukluğumda 
Akdeniz’de bulunmayan can-
lı türleri Kızıldeniz’i geçip Ak-
deniz’i doldurmuş durumda. 
Burada 40–50 yıl gibi kısa bir 
süreden bahsediyoruz. Bundan 
daha büyük ve hızlı bir değişim 
tasavvur edemeyiz. Doğal kay-
naklarımızı yok ediyoruz. Şimdi 
bu gerçekleri anlama ve farkın-
dalığı yükseltip sahaya, etkinliğe 
dönüştürme zamanıdır.

Bu düşüncelerle planladığı-
mız festivalde tam 97 etkinlik 
gerçekleştirdik. 20 stantta 26 
kurum, kuruluş ve topluluk ça-
lışmalarını anlatma fırsatına sa-
hip oldu ve festivalimizin tüm 
etkinliklerini yaklaşık 14 bin kişi 
takip etti. 

Sözünü ettiğim olumsuzluklar 
yaşanırken tebessümü, umudu-
muzu eksik etmeyeceğiz. İyim-
serliğimizi korurken Finike’de 9 
Mayıs 2017’de evlerinde öldürü-
len doğa ve yaşam savunucula-
rı Aysin-Ali Ulvi Büyüknohutçu 
çiftini de anmak isterim. Biz on-
ları çok iyi insanlar, bu dünya-
da olup biten kötü şeylerin olup 
bitmemesi için yaşamını tehlike-
ye atan, yaşamını bu uğurda yi-
tirmiş insanlar olarak anıyor ve 
hatırlıyoruz. Ruhları şad olsun.
Her sayımızda olduğu gibi, sa-
nattan mahrum bırakılmış bir 
insanın yaşamının eksik olaca-
ğını yeniden hatırlatarak, der-
gimize emeği geçen herkese ve 
değerli okuyucularımıza çok te-
şekkür ederim.

Sevgilerimle...
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H
içbir şeyi taklit etmeden kendi eşsiz sanatını 
üreten büyülü bir tuval gibidir doğa. Bu büyü-
nün varlığı ve gücü sonsuz güzelliklerle insana 
tüm gereksinimlerini karşılayacak bir bolluk 

sunar. Bundandır doğanın bizim mitolojimizde yaşam ve-
rici bir ana olması. Çünkü doğa sonsuz yaşam gücüyle 
besler, barındırır insanı. Bitmez, tükenmez ve kutlu bir 
yaşam kaynağıdır. 

İnsan küçücüktür doğada. Ancak doğanın  karşısındaki 
edilgenliğinden kurtulma sürecini kâr hırsıyla yıkıcı, yok 
edici, huysuz, öfkeli ve bazen de apatik bir tutumla yöne-
terek sürdürüyor yaşamını. Ve doğanın teni kanıyor her 
yerinden. Antalyalı yörük ressam Sinan Demir’in, Türkan 
Şoray Kültür Merkezi’nde açtığı “Doğanın Belleğinde 
Uyuyanlar” adlı resim ve enstelasyon sergisindeki yaratı-
cı duyarlılığını çok sevdim 
ve hem yapıtlarını hem de 
anlattıklarını dinledim. 
Konar göçer kültürden 
gelen bir çoban ressam 
Sinan. Kendi coğrafya-
sının ve tüm dünyanın 
en büyük sorunu olarak 
gördüğü küresel ısınma, 
çevre kirliliği , İklim deği-
şikliği ve tatlı su rezervi-
lerinin tükenmesine karşı 
duyduğu kaygıyı yansı-
tıyor resimlerinin diliyle. 
Ve kaygılarının paydaşla-
rıyla resimlerinin içinde 
buluşmak istiyor:

“Su ile başladı yaşam, su 
döngüsüyle sürüyor ama 
her geçen gün azalıyor su 
kaynakları…
İklimler değişiyor, kurak-
lık artıyor. Her geçen gün 

daha da çok kirleniyor dünyamız. Her geçen yıl göller, 
ırmaklar, dereler daha çok kuruyor. İçi sızlıyor, yanıyor 
doğanın ciğerleri. Pek çok göl ve dere silindi haritalardan. 
Doğanın dili kuruyor. 

Çocukluğumdan beri yaylalarında ovalarında çobanlık 
yaptığım otlaklar azalıyor; su içtiğim, yüzmeyi öğrendi-
ğim derelerin ve balık tutuğum göllerin izi bile silinmek 
üzere. Çocukluğumu yitiriyorum o izler silindikçe. İçim 
burkuluyor. Yitirdiklerimize ilişkin farkındalık yaratmak, 
başkalarıyla da paylaşmak istiyorum düşlerimi, dilekle-
rimi… Bu sergi projesine ilk olarak ustam Coşkun Aral 
ile 2017 de birlikte başladık. Konumuz buzulların eri-
mesi ve iklim değişikliğiydi. Coşkun Aral fotoğrafları ile 
anlatacaktı, ben de kendi resmimle yorumlayacaktım. 
Bir çok ülkede sergilenmek üzere ortak sergi program-

ları yapmıştık ama coro-
na salgını nedeniyle sergi 
programlarını ertelemek 
zorunda kaldık. Ben de 
bugünün koşulları içinde 
sergi projemizin ilk ayağını 
yaşadığım şehir Antalya’da 
yapmaya karar verdim. Bu 
sergi projesini Muratpa-
şa Belediye Başkanı Sayın 
Ümit Uysal’ın çevreci du-
yarlılığı ve desteği ile ger-
çekleştirdim” diyor Sinan.

Doğanın tenindeki kana-
yan, kuruyan yerleri, yara 
bere izlerini ve kederi sor-
gulayan genç sanatçının 
doğaya olan bağlılığı, tut-
kusu sanatseverleri do-
ğayla diyaloğa çağırıyor.

Doğanın Belleğinde 
Uyuyanlar

İbrahim
KARAOĞLU
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Cinsiyet Belası
Şubat-Mart takviminde gerçekleşen “Cinsiyet 
Belası” adlı karma sergide toplumsal cinsiyet 
ve cinsiyet temeline dayandırabileceğimiz 
birçok problemi başta kimlik ve beden po-
litikaları olmak üzere ele alan 13 sanatçının 
eserleri yer aldı. Sergi ismini Judith Butler’in 
“Gender Trouble-Cinsiyet Belası” başlıklı kitabından alı-
yor. Butler, 90’lı yıllarda feminist teorinin öznesinin ka-
dın kategorisi olma durumunu sorgulamakta ve Gender 
Trouble ile kuir teorinin temelleri atılmaktaydı. Batuhan 
Yaldızkum, Burhan Kum, Dicle Çiftçi, Elçin Acun, Emine 
Kürkçü, Erhan Us, Kemal Kahveci, Leyla Almufti, Mel-
tem Sarıkaya, Mert Çağıl Türkay, Ömer Kosbatar, Özge 
Yağcı ve Serkan Türk’ün işleri görüldüğü sergi izleyiciler 

tarafından ilgiyle karşılandı.
 

Damla Çetinkaya-“Öz/Self”
16 Nisan’da açılışı gerçek-
leşen Damla Çetinkaya’nın 
“Öz/Self” adlı ilk kişisel ser-

gisi 14 Mayıs’a kadar sanat-
severler ile buluştu. 1997 yı-

lında Antalya’da dünyaya 
gelen Damla Çetinkaya, 
orta öğrenimini ATSO 
Güzel Sanatlar Lisesi, 
yükseköğrenimini ise 
Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi Resim 
Bölümünde tamam-
ladıktan sonra An-
talya’ya döndü. Çe-

tinkaya, 

üretiminde ağırlıklı olarak kendi anılarından 
kesitlerle birlikte çeşitli kültürlerin izlerine 
yer vererek ya da bir takım insani durum-
lara alan açarak, daha ilk kişisel sergisinde 
anlatımını zenginleştirmeyi başarabildiğini 
gösterdi. Pentür disiplininde eğitim almış 
olan genç sanatçı sergisinde performans, 

enstalasyon, heykel, video, kanaviçe gibi birçok farklı tek-
nik ve alanlarda eserler sergileyerek çok yönlü bir kavra-
yışı benimsediğini de ortaya koydu. 
 
Burhan Kum- Olay Yeri Girilmez
No.4 Platform 21.05- 18.06.2022 tarihleri arasında Bur-
han Kum ’un “Olay Yeri - Girilmez” başlıklı retrospekti-
fine ev sahipliği yapacak. Özgür düşünceyi geliştiren ya-
pısı nedeniyle sanatın, çağlar boyu iktidarlar tarafından 
denetim altına alınmak istendiğini biliyoruz. Sanatı yön-
lendiremediği durumlarda ise iktidarlar, kuşatma ya da 
sınırlamayı bir denetim biçimi olarak devreye sokar. İlk 
sergisini 1992’de açan Burhan Kum’un üretim sürecinin 
tamamı bu kuşatmayı yarma mücadelesidir. Sanatçının 
son yirmi yıllık üretimini kapsayan bu retrospektif, ya-
şadığı şehirde gerçekleştireceği ilk kişisel sergisi olması 
açısından da ayrı bir önem taşıyor.  
 

No.4 Platform’dan Yeni Sergiler

Ebru Beyza
YEL

Antalyalı sanatseverleri dünyanın dört bir yanından sanatçılar ile buluşturmayı amaçlayan bağımsız bir 
sanat kurumu olan No.4 Platform, şehrin kültürel birikimine katkı sağlayacak sergiler ve atölyeler 

düzenlemeye devam ediyor. Faaliyetlerini Konyaaltı Caddesi 4 numarada bulunan üç katlı bir yapıda 
sürdüren galeride son dönemde gündeme gelen sergileri sizler için derledik.

Damla Çetinkaya, performans

Burhan Kum, “Hedef Kitle”, 2003, tüyb
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S
on dönemde Antalya’da 
çağdaş sanat üretimleri-
nin sanatseverlerle buluş-
turulması yönünde birçok 

yeni ve başarılı örnekler görmeye 
başladık. Bu kadar ciddi bir sanat 
potansiyelini içinde barındıran 
kentteki bu gelişmeler, doğal ola-
rak bizleri yürekten sevindirmek-
te. Bu sayımızda Den Art Galeri’de 
açılan “Yüzün Gözü/ Face’s Eye” 
adlı sergiden bahsetmek isterim… 

Bildiğiniz gibi günümüzde sanat, 
giderek; farklı plastik dillerle, 
kavramsal bir objeye dönüşüm 
süreçlerini içermektedir. Düşün-
me, üretmenin büyük bir kısmını 
oluşturmaktadır. “Yüzün Gözü” 
Sergisi’nde bu bakıştan hareketle, 
farklı disiplinlerde üretim yapan 
20 sanatçının eserleri bulunmak-
ta. Serginin küratörü Ebru Nalan 
Sülün’ün manifestoda da belirtti-
ği üzere, “sergi, bir ayna misali, yüzleşme vaadiyle, çok 
cepheli bakışları yan yana izlemeyi amaçlıyor”. 

Serginin ana temasının insan yüzü üzerine olması beni 
bu konu üzerine analiz yapmaya yöneltti. Konuya ilişkin 
biraz araştırma yapıp günümüzle de bağ kurunca, doğru-
sunu söylemek gerekirse çok etkilendim. İnsan yüzünün 
tasvir edilmesi her ne kadar eski geleneklere bağlansa 
da, bir o kadar da güncel sanatın alanındadır. İnsanoğ-
lu ilk çağlardan itibaren kendi bedenini ve yüzünü, farklı 
malzemelerle yeniden oluşturmuş, taklit etmeye çalış-
mış, birçok farklı boyutlarda ele alıp betimlemiş. Eski Mı-
sır inanışında “öldükten sonra yaşamın devam etmesi” 
insan yüzünün resmedilmesiyle ilişkilendirilirken, Antik 
Yunan’da yüzün betimlenmesinde insanın ideal güzelli-
ğine ulaşma çabası hâkim. Yüzyıllar boyunca soylu sınıf 
için kendi yüzlerinin resmini çizdirmek önemli bir statü 
göstergesi olmuş. Bir anlamda öldükten sonra temsili-
yetlerini bu şekilde devam ettirmiş, gelecek nesillere iz 
bırakmışlar. Günümüze kadar uzanan tüm dönemlerde 
insan yüzünün tasvirinin yapılmasındaki ana düşünce-
nin, ölümsüzlük üzerine temellendirildiğini görüyoruz. 
Şüphesiz ki yüzümüz bizleri diğer insanlardan ayıran en 
önemli unsurlardan biridir. Yüzümüze bakıldığında yal-

nızca başkaları bizi tanımaz, biz de 
kendimizi ilk olarak yüzümüz ile öz-
deşleştiririz. Dolaysıyla, yüzümüz 
bir tanımlama aracı, bir kimliktir. 
Kimlik, çok soyut, hatta yarı ruhsal 
özellikleri olan bir şeydir.  “Yüz”, 
sadece kimliklerimizi oluşturmakla 
kalmayıp, aynı zamanda hislerimi-
zin de temsil zeminini oluşturur. 
Duygularımızı, tepkilerimizi yüzü-
müz aracılığıyla aktarırız. Ruh ha-
limizin değişimi, yüzümüzde başlar. 
Sözle ifade edemediğimiz duygula-
rımızı yüzümüzle ifade ederiz.

19. yüzyılda, fotoğrafın keşfiyle 
kısa sürede görüntünün bir yüze-
ye sabitlenebilmesi, beraberinde 
yeni sanatsal biçimler ve felsefi 
yaklaşımların oluşmasını sağlamış-
tır. Vesikalık, biometrik, portre ve 
otoportre gibi yüzün fotoğraflan-
ması üzerine kurulu birçok terim 
oluşmuştur. Günümüzde bunlara 

bir de selfie, profil fotoğrafı, yüz tanıma gibi yeni terim-
ler eklendi.. Bir de, hepsinin üzerine, son üç yılımızı içine 
alan pandemi süreci var tabi. Bu süreçte, birçoğumuz iç 
mekânda, insanlarla yaptığımız yüz yüze görüşmelerde, 
maskeler kullanırken; çevrimiçi toplantılarda veya uzak-
taki yakınlarımızla yaptığımız görüşmelerde, kamera 
önünde, herhangi bir şeyle yüzümüzü kapatmadık. Bazen 
de, özel hayat gizliliği adına, kameraları kapatıp, “yüzsüz” 
iletişime geçmeye çalıştık. Bir anlamda hepimiz yüzleri-
mizle, bir var olup-bir gizlenme durumu da yaşadık. 

Geldiğimiz bu süreçte, insan yüzü ile ilgili gerek görsel 
gerekse kavramsal yeni okumalar geliştirebiliriz. “Yüzün 
Gözü” Sergisi, bu okumaları yaparken, sanatçıların bakış 
açılarını, farklı sanat disiplinleri ile bize de göstermek-
te. “Yüzün Gözü” Sergisi’nin üzerine bu kadar yoğunla-
şırken, eminin çalışmalarını bilen birçoğumuzun aklına, 
geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz çağdaş Türk resminin 
önemli ismi Balkan Naci İslimyeli gelmiştir. Eserlerinde 
kendi portresini sıkça kullanan sanatçı, bedenselliğini, 
varlığını ve var olma nedenlerini bu yolla açıklamaya çalı-
şırdı. Kendisi aramızda olsaydı “Yüzün Gözü” Sergisi için 
çok olumlu görüşleri olacağına eminim. 

Yüzün Gözü Üzerine…
“Bir Portre!  Bu kadar basit ve kompleks, apaçık ve derin başka ne olabilir?”                                                                                           

Charles Baudelaire 

antsanat
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Ahu Akkan, “Yüzleşme”, 2019, Dikilmiş Kumaş, 200x140 cm
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Ağustos 2015’te 88 yaşındayken hayata Antalya’da veda eden ressam, gazeteci ve yazar Fikret Otyam’ın adını taşıyan sergi salonu, 
Otyam’ın Anadolu’nun dört bir yanında çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyle Antalya Muratpaşa Belediyesi fuayesinde açıldı.

 Açılışta, Belediye Başkanı Ümit Uysal, Fikret Otyam’ın hep ülkenin toplumsal bütünlüğünü sevgiyle yoğurma çabasında olduğunu 
söyledi. Sanatçının eşi Filiz Otyam da açılışta yaptığı konuşmada, “Gösterdiğiniz vefa örneği için çok teşekkür ederim. 

Fikret’in yaşaması, buraya gelen insanlar izledikçe, gördükçe devam edecek” dedi. 
Muratpaşa Belediyesi fuayesinde açılan Fikret Otyam Sergi Salonu’nun ilk sergisi de Otyam’ın uzun yıllar içinde 
Anadolu’nun dört bir yanında çektiği fotoğraflardan oluştu. Sergide Fikret Otyam’ın yaklaşık 50 fotoğrafı yer aldı.
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Öncelikle merhabalar. Eviniz harika bir manzara-
ya eşlik ediyor. Genellikle Amerika ve İstanbul’da 
olduğunuz düşünülse de, bir süredir Antalya’da 
yaşıyorsunuz. Sizi buraya sürükleyen süreci oku-
yucularımıza anlatabilir misiniz?
Bu çok enteresan bir süreç. Detaylarını “Olym-
pos Sergileri” kitabının ilkinde de kaleme almış-
tım. Olympos’a 20 yıldır gidip geliyoruz. Burada 
devamlı kaldığımız pansiyonun sahibi, bizi Zamyat ismin-
de bir Alman turist ile tanıştırdı. Zamyat sohbetlerimizde 
bize, “Sizi Olympos’ta kanal yolu da denilen özel bir yere 
götürmek istiyorum” dedi.  Yola çıktık. Kanal yolunun 
sonuna gelirken benim 2-3 ay kadar öncesinde rüyam-
da gördüğüm yerlerden geçtiğimizi fark ettim. 
Rüyamı Alp’e de anlatmıştım. Açıkçası o 
yollardan geçerken tüylerim diken di-
ken oldu. İsmini sufî dedesinden alan 
mistik bir hanım olan Zamyat, bize 
karşı tepeden bir ev gösterdi. Şu 
an yaşadığım evin yanındaki bir 
evdi bu. Tam da benim rüyamın 
içinden geçerken birer su içelim 
dedik ve kapıyı çaldık. Bembe-
yaz, yeni yapılmış bir evdi ve 
oradan bir dede geçiyordu. Bize, 
“evladım ne yapıyorsunuz?” diye 
sordu, biz de evi merak ettiğimi-
zi söyledik. Evi oğluna ve gelinine 
yaptırdığını söyledi. Manzara şaha-
neydi. Dedeye eğer evi kiralamak ya da 
satmak isterse beni aramasını söyledim. 
Tatilimiz bitip New York’a gittikten 2 hafta 
sonra bir gece yarısı dede beni aradı ve evi kira-
layabileceğini söyledi. Hemen kabul ettim. Sonrasında 
buraya gelip resim yapmaya başladım. 6 ay sonra da da 
evi bana sattı. Burayı kendi çalışma alanıma göre tekrar 
düzenlemek için bir mimar ile görüştüm, tadilat işlemle-
rine başladık. Bahçede 300 adet zeytin ağacı bulunmak-
taydı, onlarla ilgilenmeye başladım. “Nasıl yetiştirilir”, 
“ne yapılır” derken 300 kilo zeytin, zamanla 5 tona çıktı. 
0.2 asit oranı olan erken hasat zeytinyağları elde etmeye 
başladık. Derken çok iyi bir koleksiyoner abim olan Ali 
Dinçkök bu zeytinyağlarını benim profesyonel bir şek-

lide şişeleyerek ve paketleyerek şirketimi 
kurup markamı almamı önerdi. Buradan 
gelen paralarla da gençleri destekleyerek 
sergi yapma ve kitap çıkarma şartı koydu. 
Dediği her şeyi yaptım. Şimdi bu zeytinler, 
her yıl 10-15 sanatçıya yol açıyor. Bahçe-
deki zeytinler Olympos sergisini yapıyor, 
kitabını çıkarıyor. Bu arada İstanbul’a da 

gidip geliyorum. Tüm bu süreçte burası da giderek yo-
ğunlaşan bir sorumlulukla hayatıma girmiş oldu.

Sanat hayatınıza baktığımızda istediğiniz resmi yaptı-
ğınızı, tabiri caizse bildiğinizi okuduğunuzu görüyo-

ruz. Resimlerinizde duygusal olarak kendisini 
bize çeken çok güçlü bir boyuttan bahse-

debiliriz. Adeta izleyiciyi delip geçiyor 
ve izleyicinin belleğinde derin bir iz 

bırakıyor. Bu sizin resimlerinizin 
tanımlamasındaki gibi duygusal 
gerçekçi resimler. Sanatınızda 
bu resimlerin başlangıcı nasıl 
şekillendi?
Ben oldum olası narratif (an-
latımcı) bir ressamdım. Soyut 
resmi çok sevmeme rağmen ya-
pamıyorum. Hayatımın bir nok-

tasında oraya da geçiş yapacağım. 
Çocukluğumdan beri gerçekçi fi-

güratif resim yaptım. Üniversitede 
Özdemir Altan Atölyesi’nde figürden 

kurtulmam için beni çok eğip bükmeye 
çalıştılar, ancak mezun olur olmaz yine figü-

re döndüm ve daha da ileriye giderek alabildiğince 
gerçekçi olmaya çabaladım. Çünkü ben kendi resmimde 
boya görünsün istemiyorum. Neyi betimliyorsam o gö-
rünsün isterim. Gördüklerimin duygusunu aktarmak is-
tiyorum. Orada bir çift göz sana baktığı zaman bir çift 
göz sana gerçekten bakmalı. Bu konuda mükemmeliyetçi 
bir yapım var. Resmimde duygular çok önemli. Resmin 
benim elimden çıkıyor oluşunun da benim için bir değe-
ri var. Çünkü orada sırf benim elim değil ruhumdan da 
bir parça tuvale aktarılıyor. Bu yüzden eserlerime “hiper 
gerçekçi” denilmesinden hoşlanmıyorum. 

“Resimlerimde ruhumdan bir parça 
tuvale aktarılıyor”

AntSanat ekibi olarak 29 Nisan’da, üretimleri dünya ölçeğinde tanınan başarılı sanatçımız (yaşayan en 
pahalı Türk ressamı olarak da bilinen) Taner Ceylan’la (*), Tanrıların dağı Olympos’taki harika evinde bir 
araya geldik. Resminde en önemli unsurun duygular olduğunun altını çizen sanatçıyla üretimleri ve önü-

müzdeki dönemdeki projelerini konuşma olanağı bulduk.

Deniz 
Karakurt
ŞEKERCİ
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Ben daha çok duygunun doğru aktarılmasının peşinde-
yim. Bir tanımlama yapacaksak tam yerine oturmasa da 
“duygusal gerçekçi” diyebiliriz.

Bir röportajınızda 35 yaşına kadar hiç resminizin satıl-
madığını belirtmişsiniz. O dönem resimleriniz hala eli-
nizde mi? Hiç resimlerinizden yok ettiğiniz oldu mu?
Tabi yok etiğim resimler oldu. Bir ressam o özgürlüğe sa-
hip olmalı zaten; yaptığını yok edebilmeli. Ama o döneme 
ait birçok resim de elimde var tabi ki. O ilk dönemlerde 
bir arayış içerisinde oluyorsunuz. Resim satmak bir kri-
ter değil şüphesiz, ama resim sattığınız zaman da  bilgi-
nizi ve sanatınızı taktir eden birilerinin varlığını görüyor-
sunuz. Resmi satın alan insanın eseri gerçekten sevmesi 
gerekiyor. Özellikle benim resmimi sevmesi gerekiyor. O 
yüzden satıyor olmak önemli bir şey, size değer verildiği-
ni gösteriyor. Gelen para ile bir sonraki resminiz için alt 
yapı oluşturuyorsunuz. Fakat sanat ortamında bu aşa-
maya gelebilmek, sizi takdir etmeleri kolay bir şey değil. 
Sanatçının öğrenmesi ve birçok badireden geçmesi gere-
kiyor. Takdir edilebilecek sanat eseri yaratmanın bedelle-
ri var ve onları süreç içinde öğreniyorsunuz. Bu da bilgi 
ile, yaparak oluşuyor. Bol bol düşmek ve tekrar kalkmak 
gerekiyor. Başta aileniz, yakınlarınız, çevreniz ve erk de 
dahil olmak üzere her şeyi karşınıza almalısınız. Çünkü 
yaptığınız siyasi bir duruş sergileme biçimi. Ömür boyu 

çiçek ya da kedi resmi yapmak bile siyasi bir duruştur. 
Yani ben, her şeye rağmen ne olursa olsun bu düzenin 
dışında durup kendi bildiğimi yapacağım, kendimi betim-
leyeceğim diyebilmek gerekiyor.

Bir resminizi de düşük fiyata sattığınız için geri satın almış-
sınız. Okuyucularımıza bu hikayeden bahseder misiniz?
İşin doğrusu şöyle: 2002 yılında İstanbul’daki Galerist’te 
gerçekçi resimleri yaptığım ilk sergimde 21 adet resim yer 
alıyordu. O resimlerden bir tanesinin yapımı 6 ay sürmüş-
tü. Ortama yeni gelen bir sanatçı olarak fiyatların o zaman 
200 ila 1000 dolar arasında değiştiğini gözlemledim. Ese-
rim zamanında doğru fiyata gitti. O resmi de yıllar yıllar 
sonrasında tekrar aldım ve kendi koleksiyonuma ekledim, 
çünkü resimlerimi koleksiyonerlere verirken el değiştire-
cekse önce beni bilgilendirmelerini söylüyorum. Müzaye-
deye düşmeden başka koleksiyonerlere yönlendiriyorum.  

Bir sanat eseri koleksiyonunuz var mı? Var ise kimle-
ri aldınız şu zamana kadar? Almayı düşündüğünüz bir 
eser var mı?
İstemsiz bir şekilde kendi koleksiyonum oluştu. Hem yurt 
içinden hem yurt dışından koleksiyon eserler var. Figü-
ratif işler bunlar. Bazı sanatçı arkadaşlarla değiş tokuş 
da yapıyorum, satın aldığım da oluyor. Nur Koçak, Ellen 
Byrne, Hüseyin Arıcı, Elif Uras, Fulya Çetin, Sena, Cemil 

‘Resignation’, 2016, tuval üzerine yağlı boya, 140x200 cm
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antsanat

Aliyev hatırlayabildiklerim. Son olarak Enes Alba aldım.

Biraz da sergi, yayın ve mentörlüğünü yaptığınız 2019 
yılındaki “Olimpos Sergileri 1”, “Portre”, 2021 yılındaki 
“Olympos Sergileri 2” ve “Peyzaj”dan bahsedelim. 
Gençleri destekleyen bir sanatçıyım. Yukarıda bah-
settiğim gibi Ali Dinçkök’ün önerisi ile sürece 
başladık. İlk başta iddialı, patlayan bir şey-
ler olsun istemedik; sergi sanatçılarımızı 
belirledik. Daha sakin, yeraltı suları gibi 
kendi suyunu kendi yapan naif bir proje 
bu. Bu sergi, kendini ispatlamaya başla-
mış sanatçılara destek olmak, yol açmak 
ve bir potada buluşturmak amaçlı yapıldı. 
Bu bir aç kapa sergisi değil. Hep birlikte 
hazırladığımız bir sergi. İşleri birlikte ge-
liştiriyoruz. Haftalık toplantılarımız oluyor, 
İstanbul’da buluşuyoruz; atölyelerine gidiyo-
rum, işleri tartışıyoruz. Sergilere; portre, peyzaj 
natürmort, iç mekan gibi konularla devam etmek istedim. 
Sadece serginin ismi son dakikaya kadar yoktu. Bir anda 
serginin ismi çıktı ağzımdan. 
“Olympos Sergileri” adı zeytinyağları Olympos’tan geldi-
ği ve bölge tanrısal bir durum taşıdığı için. Serginin orga-
nik olarak bunlar dışında Olympos ile bir ilişkisi yok; an-
cak çevredeki oteller, yakın zamanda bu sergileri devam 
ettirmek adına destek vereceklerini belirttiler. Bu şekilde 
burası ile ilgili organik bağ da artmış olacak. Şimdi üçün-
cüsünü gerçekleştireceğiz. Süreç içinde bambaşka bir 
hal alabileceğini düşünüyorum.

Türkiye’deki çağdaş sanat fuarları ve bienaller hakkın-
da ne düşünüyorsunuz? Sizce az da olsa bir yol kat 
edildi mi, yoksa durum daha da kötüye mi gidiyor? 
Durum çok iyiye gidiyor, ciddi bir değişiklik yaşanıyor. 
Özellikle bu ortamda sanat yapılıyorsa bunların hepsi-
nin herkesin başının üstünde olması lazım. Bu dönemde 
her türlü sanatsal etkinlik desteklenmeli. Ben 1991 yılında 
mezun olduğum zaman İstanbul’da 3 galeri vardı. Bıra-

kın bu galerilere gitmeyi, açılışlarına girmek bile cesaret 
isterdi, önünden bile geçemezdik. Şimdi aradan 30 yıl 
geçmiş. Duruma baktığımızda uluslararası ağlar kuruldu. 
Galeriler fuarlara katılmaya başladı. Türk sanat ortamı-
nın artık geriye dönüşü olmayan şahane bir yere geldiğini 

düşünüyorum. Artık uluslararası bir çok müzede 
galeri ve koleksiyona dahil olan sanatçılarımız 

var. Bundan sonra daha da ileriye gidece-
ğini düşünüyorum. Fuarları kaçırmamaya 
çalışıyorum; çünkü orada hemen hemen 
bütün galerileri görüyorsunuz. Önemli 
bulduğum sergilerin hepsini gezmeye 
çalışıyorum.

Bedel ödemeyen sanatçı olamaz bana 
göre. Bu bedeller kariyerinden, ailenden 

vazgeçme ya da onları karşına alma, yer 
değişikliği, konforundan sürekli ödün verme 

şeklinde olabilir. Dünya sanatçısı olma yolcu-
luğu sizce nasıl olmalıdır? Siz, bu bedelleri fazlasıyla 
ödeyen bir sanatçısınız. Sadece bu topraklarda yetiş-
miş bir sanatçının bu vizyona erişmesi, bu bedelleri 
ödeyerek mi mümkün olabilir?
Tabii ki mümkün, ama bunun için öncelikle o kişinin öz 
algısını çok güçlendirmesi gerekiyor. Yani kendisine dı-
şarıdan bakıyor olması çok önemli. Bunu da ancak bilgi 
ile yapabilir. Kendinizden çok daha iyileri ve kendinizden 
çok daha kötüleri net bir şekilde görmeniz lazım. Daha 
iyiye nasıl gideceğinizi çok iyi bilmeniz lazım. Öncelikle 
yaptığınızla asla yetinmeyeceksiniz. “Ben yaptım, oldu” 
dediğiniz anda kaybedersiniz. Öz algı çok önemli. Ken-
dine net ve tarafsız bakabiliyor olmak önemli. Bu işin en 
önemli noktalarından biri de sanat tarihini çok iyi bilmek. 
Bilginin sürekli yenilenmesi gerekiyor. Ulusal ve ulusla-
rarası sanat platformlarında ne oluyor, olup biteni gör-
mek, takip etmek, güncel olmak gerekiyor.

Son olarak yeni serginiz ve projeleriniz hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
15 yıl sonra İstanbul’da bir sergi açacağım. Bu sergiyi bo-
ğazda bir yalıda yapacağım. Önümüzdeki sonbaharda açı-
lacak, tüm hazırlıkları bitti. İstanbul’u figürler üzerinden 
anlattığım  bağımsız bir sergi olacak. 
 
(*) Taner Ceylan Kimdir?

1967 yılında  Almanya’da doğan Taner CEYLAN, 1986 - 1991 yıl-
ları arasında Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Resim Bölümü’nde okumuştur. 2001-2003 yılları arasında 
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öğretim 
Görevlisi olarak çalışmış daha sonra bu görevinden yaptığı bir 
resim yüzünden atılmıştır. Sanatçı, Almanya’dan İngiltere ve 
ABD’ye pek çok ülkede kişisel sergiler açmış, sanat fuarlarına 
davet edilmiştir. Dünya çapında tanınan bir sanatçı olan Cey-
lan, yaşayan en pahalı Türk ressamı olarak da bilinmektedir. 

‘Esat’, tuval üzerine yağlı boya, 19,5 cm x 34 cm, 1998 
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Erken Cumhuriyet Dönemi’nde 

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

Ebru 
Nalan 
SÜLÜN

“Antalya’da Sanatçı Kimliği”

Yazı dizimizin üçüncü ve son bölümünde; 1923-1950 yılları arasında Antalya’da sanat üreten 
sanatçılardan söz ederek, bu süreçte Antalya’yı eserlerine taşıyan kentin kültür-sanat dünyasına 

üretimleri ile katkıda bulunan isimleri yeniden anımsayacağız. 

E
rken Cumhuriyet Döne-
mi’nde devlet destekli 
gelişen sanat ortamında 
devlet; sanatı Anadolu 

kentlerinde de tanıtmak ve sanat 
ile toplum arasında kurulan ilişki-
yi geliştirmek amacıyla 1938-1943 

yılları arasında “Yurt Gezileri” kültür etkinliğini düzenle-
miştir. Sanatsal faaliyetlerin ve sanatçı hareketliliğinin öne 
çıkarıldığı bu geziler altı kez düzenlenmiştir. Bu geziler 
kapsamında sanatçılar Anadolu açılımı gerçekleştirmişler, 
her gezide farklı sanatçılar farklı şehirlerde devletin be-
lirleyeceği tarih aralığında yaşamışlar ve kent kültürü ile 
bir araya gelerek sanatsal çalışmalar gerçekleştirmişler-
dir. Yurt Gezileri’nin ardından altı yüz elli yedi adet resim 
üretilmiş ve ilk gezide üretilen eserler I. Devlet Resim ve 
Heykel Sergisi’nde, son etkinlikte üretilen eserler ise An-
kara Sergievi’nde izleyenlere sunulmuştur. Antalya Halke-
vi’nde gerçekleştirilen kültür-sanat etkinlikleri kapsamın-
da eserleri izlenen sanatçıların yanı sıra “Yurt Gezileri” 
kapsamında Antalya’ya gelen Cemal Tollu da Antalya izle-
nimlerini sanat üretimlerine yansıtmıştır. Tollu, Antalya’da 
ürettiği ve Antalya kent peyzajlarından oluşan çalışmaları-
nı 22 Şubat 1942 yılında Halkevleri’nin 10. kuruluş yıldönü-
mü nedeniyle Ankara Sergievi’nde gerçekleştirilen “Yurt 
Gezileri Sergisi”nde izleyenlere sunmuştur.

Sanatçının Yurt Gezileri kapsamında gittiği Antalya’da 
ürettiği bazı eserlerin; “Tophane Bahçesi’nde Akşam”, 
“Akköprü Ziraat İstasyonu”, “Antalya Çevresi (Köprü)”, 
“Antalya Çevresinden (Beyaz At)”, “Manavgat Şelalesi”, 
“Limanda Fırtına”, “Antalya’da Ağaçlı Bir Köşe” olduğu 
tespit edilmiştir.

Halkevi sergilerine katılan sanatçılar incelendiğinde; dö-
nemin sanat ortamını hissetmek zor olmamaktadır. Hal-
kevi komite üyelerinde de Antalya Lisesi öğretmenleri ve 
öğrencilerinin varlığı izlenmektedir. Antalya’da 1930’lar-
da üretilen eserler izlendiğinde dönem sanat üslupları-
nın takip edildiği ve uygulandığı dikkat çeker. Bu dönem 
sanat üretimlerinde klasik-akademik, empresyonist ve 
dönem sanatına da bu dönemde hâkim olan kübik üslup 
kullanımı dikkat çeker.

Şükrü Akun
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Antalya’da üreten sanat-
çıların duyarlılıklarını esas olarak kent ve doğa betim-
lemeleri harekete geçirmiş olsa da Şükrü Akun, tasarım 
odaklı üslubu ile dikkat çeker. Akun; sahip olduğu grafik 
yeteneği ile dergi ve gazetelerde tipografik tasarımlar 
yapmıştır. Akun’un özellikle fotoğraf üzerine yaptığı ta-
sarımlar günümüzde çok kullanılan fotomontaj eserleri 
anımsatmaktadır. Sanatçının sadece el yazısı ile oluştur-
duğu resimsel, şablon çalışmaları tasarım gücü ile dö-
neme yenilik katmıştır. Sanatçı, fotoğraf üzerine çizdiği 
stilize resim çalışmaları ve tipografik temalar nedeni ile 
Antalya yayın hayatına sanatsal bir ivme kazandırmış-
tır. İncelenen dönem gazete ve süreli yayınlarında Şükrü 
Akun imzalı çalışmalar dikkat çeker. Suluboya çalışma-
larında ise; sanatçı diğer dönem sanatçıları gibi Antalya 
manzaralarına ağırlık vermiştir. Suluboyalarda izlenen 
üslup özelliklerinde yine empresyonist bir tarz izlenir. 
Şükrü Akun, suluboya çalışmalarından birini Halkevi Ser-
gisi’nde Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’a 
hediye etmiş ve takdir toplamıştır.

Orhan Kilit
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Antalya Lisesi’ndeki 
öğrencilik günleri ve Halkevi sergilerinde sahip olduğu 

Cemal Tollu, ‘Tepedeki Kasaba’, 1938, karton üz.yağlıboya, 33x41 cm, Ahmet Tollu kol.
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sanatsal yetenek ile dikkatleri üzeri-
ne çeken diğer yetkin isim ise Orhan 
Kilit’tir. Orhan Kilit eserlerinin ortak 
özellikleri de tümünde peyzaj ve emp-
resyonist fırça vuruşlarının kullanımı-
dır. Kilit, henüz lise öğrencisi olmasına 
rağmen resim öğretmeni Davut Akı-
dil’in destekleri ile Halkevi sergilerine 
katılmış, yetkin ressam kimliği ile dik-
katleri üzerine çekmiştir. Kilit’in Hal-
kevi Sergileri’ nde sergilediği resimler 
ile kanıtladığı ressam kimliğinin yanı 
sıra farklı bir yeteneği de vardır. Orhan 
Kilit’in öğrencilik yıllarında kendisinin 
coğrafya öğretmeni olan Hüseyin Sa-
raçoğlu da Antalya Lisesi’nde coğrafya 
öğretmenliği yaptığı yıllarda coğrafya 
alanında önemli çalışmalara imza at-
mıştır. Saraçoğlu, Antalya Lisesi’nin 
Cahit Külebi gibi ünü kendi kuşağını 
aşıp birkaç kuşak sonrasına ulaşan 
öğretmenlerinden biridir. Lion’lu olarak tanınan Hüse-
yin Saraçoğlu, Antalya Lisesi’nde öğretmenlik yaparken 
coğrafya araştırmalarını sürdürmüş; Akdeniz Bölgesi’nin 
yanı sıra tüm ülkeyi kendi olanak ve çabalarıyla gezip 
incelemiştir. Bu süreçte kendi yörelerini çok iyi tanıyan 
kişilerden edindiği yerel pratik bilgiyle, geliştirdiği ken-
dine özgü sistematiği birleştirmiş, ülkemiz coğrafyasının 
bütün özelliklerini toplayarak, derleyerek ve bilimsel me-
totları kullanarak oluşturduğu bu bilgi sentezini kitap-
larıyla bilim dünyasına aktarmıştı. Hüseyin Saraçoğlu, 
Antalya Lisesi’nin çizim yeteneği ile ismini duyuran genç 
ve yetenekli öğrencisi Orhan Kilit’i keşfetmiş ve coğrafya 
kitabının yazım aşamasında kendisinden harita çizimle-
rinde destek almıştır. 
Kilit’in eserlerinde izlenen yeşil, sarı renk ağırlığı, form-
lardaki modern-kübik izler Antalya dönem resim sana-
tında var olan dinamiklere referans vermektedir. “Bahçe-
ye Bakış” isimli eserinde kullandığı enteriyör anlayış ile 
bütünlük kazanan bahçe detayı da içeri ve dışarı arasın-
daki ilişkiyi kurgulamaktadır. Kilit’in resimlerindeki renk 
anlayışı önemlidir. Tıpkı Antalya doğası gibi yeşil, mavi ve 
sarı ağırlıklı olup fırça detaylarını hissettiren empresyo-
nist tavır ve özellikle kütleyi öne çıkaran Cezanne etkisi 
dikkat çekmektedir. 

Orhan Kilit, ailevi nedenlerle Resim Bölümü’nde eğitim 
alamamıştır. 1962 yılından sonra Antalya kentinin kal-
kınması için çalışmalarda bulunmuş, Cumhuriyet Mey-
danı’nda günümüzde de yer alan “Atatürk Anıtı/Ulusal 
Yükseliş Anıtı”nın yapım sürecine destek olmuş, katkıda 
bulunmuştur. Orhan Kilit’in oğlu Uğur Kilit’in bu sürece 
dair ifadeleri şöyledir: “1962 yılından itibaren kuyumculuk 
yapmaya başlamıştır. Bir kent tüccarı olarak kente katkısı 
tartışılmaz düzeydedir. Örneğin; Antalya kent meydanın-

da şu an da var olan Hüseyin Gezer’e ait “Ulusal Yükseliş 
Anıtı”nın da yapımında aktif çalışmıştır. Atatürk Heykeli 
Derneği’nin de muhasebe kayıtlarını tutmuştur”.
Antalya, çok partili rejime geçiş öncesinde eğitim ku-
rumlarının yönlendirdiği bir sanatsal ortama sahiptir. Bu 
dönemde; eğitimin kültür ve sanat hayatına önemli bir 
dinamik getirdiği izlenmiştir. Özellikle her yıl düzenlenen 
Halkevi sergileri ve Halkevi’nde düzenlenen diğer sa-
natsal etkinlikler kültür hayatının en önemli unsurlarına 
dönüşmüştür. Özellikle; Antalya Lisesi ve Antalya Halke-
vi’nin eğitim sistemi ve eğitmenleri toplumun dönüşümü-
nü hızlandırmış, kültürel ve sanatsal açıdan kentte du-
yarlılık ve farkındalık bu yolla sağlanmıştır. Sergileri takip 
edenlerin sayısı, halkevi etkinliklerinin kitleselliği bu tes-
pitin en önemli kanıtlarıdır. Ayrıca, bu dönemde sergile-
rin ve sergi katılımcısı sanatçıların yazarlar tarafından 
anlatılması, analiz edilmesi de halk tarafından eserlerin 
tanınmasını kolaylaştırmış ve sanata ilginin yaygınlaştı-
rılmasını sağlamıştır. 
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Orhan Kilit, ‘Koya Bakış’, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1958   
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atıralarımızdaki adıyla Karaoğlan Parkı’nın 
üçüncü seyir balkonunda, gökyüzüne açılmış 
bir el, yaşı kaç olursa olsun neredeyse bütün 
Antalyalıların aşina olduğu, çocukken üzerine 

çıkıp oyunlar oynadığı hoş bir Antalya objesi haline gel-
miştir. Kimilerince bir sanat eserinin üzerinde çocukların 
oyunlar oynayıp fotoğraf çektirmeleri saygısızlık kabul 
edilebilir; fakat yaklaşık kırk yıldır şen ve masum çocuk 
cıvıltılarının her hücresine sindiği, göğe açılmış bu taş 
avuç, bu halinden hiç de şikayetçi değildir. 

Heykelin başına gelenler garip hatta sinir bozucu bir Tür-
kiye hikayesidir aslında: Orta halli bir İstanbul ailesinde 
dünyaya gelen Kuzgun Acar, Türkiye’de aldığı heykel eği-
timinin ardından kazandığı bursla Fransa’da eğitimine 
devam etmiş, Avrupa’da açtığı sergiler ve yaptığı diğer 
başarılı çalışmalarla göz doldurmaya başladığı zamanlar-
da önemli bir kararla bir vefa örneği göstererek ülkesine 
dönmeyi tercih eder. Güzel sanatlar camiasında çağdaş 
Türk heykelinin öncülerinden birisi kabul edilip kıymeti 
görece bilinse de heykel ve resim gibi sanatlar açısından 
pek de mümbit olmayan bu topraklarda sanat tohumla-
rını yeşertmenin ne kadar zor 
olduğunu bizzat yaşayarak öğ-
renecektir. 

Sanatını icra ederken elim bir 
kaza sonucu gerçekleşen ve-
fatından bir yıl önce -1975 yı-
lında- Antalya’da düzenlenen 
heykel sempozyumuna katılan 
sanatçı, Belediye’nin talebiy-
le Antalya’nın eski valilerinden 
Haşim İşçan’ın anısına bir hey-
kel yapmayı kabul eder. Aslında 
kendisinden istenen, merhum 
valinin tam bir boy heykelidir. 
Lakin Kuzgun Bey yakından 
tanıdığı Haşim İşçan’ı fiziken 
tasvir eden tam boy bir heykel 
yerine onun çalışkan ve bece-
rikli ellerini sembolize eden bir 

el heykeli yapma konusunda Belediye’yi ikna eder. Kafa-
sında tasarladığı eser bir sol el heykeli olsa da o, sanatın 
üzerindeki ağır siyaset baskısının zoruyla açık bir sağ el 
heykeli yapmaya başlar.
Hayat arkadaşı Fersa Acar Hanım da her daim yanındadır 
Kuzgun Bey’in. Şimdiye kadar onlarca sanat eserine imza 
atmış olmalarına rağmen bu heykele ayrı bir önem at-
federler. Genç sayılabilecek yaşlarına rağmen aşklarının 
dünya safhasının birkaç ay sonra nihayet bulacağı içle-
rine doğmuş gibi parmaklarından alyanslarını çıkarırlar 
ve harcı kurumadan heykelin içine gömerler. Bu el, artık 
onlar için aşkın elidir. Bu eser bir yerlerde sergilendik-
çe, çocuklar üzerine çıkıp oyunlar oynadıkça, insanların 
gözleri alışıp onu şehirleriyle özdeşleştirdikçe aşkları da 
yaşamaya devam edecektir. Ve nihayet heykel biter ve 
Antalya halkına hediye edilir. Belediye önünde gerçekle-
şen mütevazı bir törenle açılışı yapılır.
Heykel bittikten kısa bir süre sonra Heykeltıraş Kuzgun 
Çetin Acar başka bir şehirde bir duvar rölyefi üzerinde 
çalışırken merdivenden düşerek beyin kanaması geçirir 
ve daha 48 yaşındayken sanatına, aşkına ve hayata veda 
eder. Daha birkaç ay önce içlerine doğan ayrılık böylece 

gerçekleşmiş olur. 

1976 yılında 1. Antalya 
Heykel Sempozyumu’y-
la birlikte Karaoğlan Pa-
kı’nın muhtelif yerlerine 
farklı sanatçıların eser-
leri yerleştirilir, çarşıdaki 
bazı binaların dış yüzleri 
rölyeflerle kaplanır. An-
cak bütün bu eserlerin 
arasında parkın girişine, 
belediye binasının önüne 
dikilen iki heykel vardır 
ki şehirde adeta infiale 
yol açar. Bunlar, Mehmet 
Aksoy’un, başında kasketi, 
uzaklara bakan bir işçi ve 
oğlunu temsil eden heykeli 
ve Kuzgun Acar’ın avucu 

Bir El Hikâyesi

Erol
ERDOĞAN

“Yaptığım her yontuda mutlaka bir çığlık vardır.” diyen Kuzgun Acar bu sözü, eserini yontarken 
ileride heykelin başına gelecekleri sezip de mi söylemişti acaba? 

Fotoğraf: Özen Burcu Yüceşen
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göğe doğru açık 
elidir. Yer yerin-
den oynar. İkisi de 
memleket için son 
derece tehlikeli ve 
zararlı figürler-
dir(!). Askeri darbe 
de gerçekleşince 
iki heykel bazıla-
rının gözüne iyice 
batmaya başlar. 
Antalya’nın gene-
ral belediye baş-
kanı işçi heykelini 
denize atmayı dü-
şünse de Güngör Türkeli’nin, “Paşam siz o heykeli 
denize atarsanız bu halk da size denize atar.” şek-
lindeki uyarısıyla işçi heykeli kurtulur. Çok tehli-
keli (!) el heykeli için başka bir çözüm bulunur: Be-
lediye binasının önünde herkesin göreceği yerden 
sökülüp park içinde ağaçların arasına taşınır. Fa-
kat bir süre sonra bu haliyle de ağaçların arasın-
da öylece duran fuzuli (!) beton parçası sökülerek 
depoya kaldırılır. Sonrasında Belediye tarafından 
varyantın üstüne, Antalyalıların “Kuğulu Park” 
diye bildikleri yere yerleştirilir. Burada denizden 
gelenlere yüksekten el sallayan heykel, sanatse-
verlerin talep ve gayretleri üzerine nihayet 2002 
yılında Belediye Başkanı Dr. Bekir Kumbul tara-
fından ait olduğu yere, yani Karaoğlan Parkı’na 
geri getirilse de 2010 yılında Nazım Hikmet anıtı 
için bir kere daha sökülür ve bugün olduğu yere, 
bir başka seyir balkonuna yerleştirilir. 
Umarız ki bugün şehrin en eski parkını ziyaret 
eden çocuklar büyüdükleri zaman çocuklukları-
na ait hatıralar barındıran bu heykeli aynı yerde  
görmeye devam ederler ve kendi çocuklarına  da 
tanıtırlar.
Bu bir el hikâyesi. Kuzgun Acar’ın taşa mana katan 
eli, biricik aşkı Fersa Hanım’ın aşklarını ölümsüz-
leştirmek için heykele gömdüğü alyansı çıkardığı 
eli, bir elden pek çok mana çıkararak ondan kor-
kan eller, onu parktan kaldırıp bir depoya kaldı-
ran, başka bir parka götüren eller, heykelimizi geri 
isteriz diye avuçlar patlarcasına alkışlayan eller, 
heykeli tekrar yerine koyan eller ve minik yavru-
sunun fotoğrafını çekmek için makineyi tutan el-
ler... Sizin de aklınıza Can Yücel gelmedi mi?
“Ne kadar çok elimiz varmış meğer! / İlkin, se-
nin elinle tutuşan benimki / Sonra çocuklarınki / 
Gençlerinki / Tekel İşçilerininki / Sonra, ellerin el-
leri... / Ne kadar çok elimiz oldu, baksana,
Tutuşa tutuşa / Bir orman yangını gibi”

Kuzgun Acar

AntSanat dostlarından ressam ve yazar Burhan Kum’un, 
hazırlıkları uzunca bir zamana yayılan “1972 – Meşaleyi 
Yakanların Öyküsü” adlı çizgi romanı Ayrıntı Yayınları 
etiketiyle okuyucuyla buluştu. 1968’in gençlik liderlerinin 
günümüz kuşaklarıyla buluşturan ve alanında bir ilk olan 
eser, 120 sayfa ve 600 kareden oluşuyor. Eserini hazırlar-
ken dijital olanakları bilinçli bir tercihle reddeden sanat-
çının çini ve sepya mürekkebinin yanı sıra yağlı boya kul-
lanarak hazırladığı paneller okuyucuyu kısa sürede içine 
alıyor. Kitabın tanıtım metninde şu ifadeler yer alıyor:
“Anlatılan, yalnız geçmişin değil, bugünün ve yarının da 
öyküsüdür. Adını taşıyan çocukların dahi, isimlerinin ger-
çek sahiplerini yeterince tanımadıkları bir ülkede, yaşa-
nanların bir hayalden ibaret olmadığını geleceğe aktarma 
çabasıdır. 
Sanatçı Burhan Kum, dünyada büyük yankılar uyandıran, 
ülkemizde de toplumsal mücadelenin tarihini derinden 
etkilemiş bir dönemin kahramanlarını yeniden anımsa-
tırken, belleğin yağmalanmasına da itiraz ediyor. “1972 - 
Meşaleyi Yakanların Öyküsü”, Dolmabahçe’den ODTÜ’ye, 
Nurhak’tan Kızıldere’ye uzanan, tarihi belgelere ve tanık-
lıklara dayanan titiz bir çalışmanın ürünü... 
Eserin bir başka çarpıcı yönü de 68’in özlemini, sorgula-
maya ve değiştirmeye çalışan refleksini, Gezi’nin gençle-
ri ve Z Kuşağı’yla buluşturarak meşalenin hâlâ yanmakta 
olduğunu vurgulaması. En çok da bu yüzden, anlatılan, 
yalnız geçmişin değil, bugünün ve yarının da öyküsüdür”. 
Yolun açık olsun Burhan Hoca!  

 

Anlatılan Bizim Öykümüzdür
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- Şurada bir fotoğraf çek de, kitaba kapak yapalım.
- Hocam bu çok olmadı, yukarı çıkalım…
- Yok iyi oldu, son sözümü dağlara yazarız…
2019 yılında Antalya Edebiyat Günleri kapsamında ger-
çekleştirdiğimiz Edebiyat Patikası’nda, Korkuteli, Abdal 
Musa, Elmalı, Arykanda ve Limyra güzergahında yaptı-
ğımız geziden havada asılı kalan sözler…  Giray Ercenk 
ve Ferruh Tunç’un kılavuzluğunda çıktığımız Edebiyat 
Patikası yolculuğuna Gürsel Korat, Salih Bolat ve Berken 
Döner katılırken, Emre Baylan da fotoğraflamıştı. Şahin-
kaya’ya sırtını veren Arykanda’nın girişinde Salih Bolat 
da sırtını bu muhteşem kayaya vermiş ve Emre Baylan’la 
aralarında böyle bir konuşma geçmişti. 
Edebiyat Patikası’nın çıkış noktası aidiyetti aslında. Yaşa-
dığımız kentle, topraklarla edebiyat yoluyla bağ kurmak 
ve aidiyet hissini güçlendirmekti. Geçip gittiğimiz yollar, 
altında dinlendiğimiz ağaçlar, sesiyle sakinleştiğimiz ne-
hirler, sırtımızı dayadığımız kayalar, antik kentlerin kalın-
tıları, hikayeleriyle hayatımızda kalıcı oluyor, yaşadığımız 
kente anlam katıyor. Biz de yazarların, şairlerin gözün-
den tekrar okumak istedik bu hikayeleri… Bakalım nasıl 
izler bırakmış Salih Bolat’ta Antalya:
“Antalya Müzesi’nde Nemea aslanını öldürdükten sonra 
asasına dayanarak dinlenen Herakles’e bakıyorum: Dalıp 
gitmiş, biraz da kaygılı; yere doğru eğik başıyla kendime 
benzetiyorum. Uçakla Antalya’nın üzerine doğru alçalır-
ken, pencereden yere doğru eğik başımla bakan kendi-
me... Ama bir farkla; Herakles yerde yatan vahşi aslana 
bakıyor, ben yerde yatan Antalya’ya bakıyorum. Antalya 
da denizden içlere doğru yayılmış yüksek yapılarla ve ye-
şil doğanın yok olmasıyla bir tür Nemea aslanına benzi-
yor.”

“Devlet ve saltanat bizim”
Edebiyat Patikası yolculuğu böyle başlamıştı. Bir eylül 
sabahı… Heyecandan mı üşüyorduk, üşümek mi heye-
canlandırıyordu, bilemiyorum. Korkuteli’ne doğru iler-
lerken, Yalınlı yakınlarında, Döşeme Derbenti’nde dur-
duk. Anlattıklarını yaşayan ve yaşadığını da hissettiren 
Giray Ercenk, dağları işaret ederek, “İşte her şey bura-
daki bir mağarada başladı” dedi. Osmanlı’ya kök söktüren 

bir isyanın kokusu sardı etrafımızı. II. Beyazıt’ın tahtta 
olduğu 16. yüzyılın başları. Anadolu’nun pek çok yerin-
de olduğu gibi, Teke ilinde yaşayan Türkmenlerin de ağır 
vergiler altında ezildiği, taht kavgalarının ayyuka çıktığı 
çalkantılı yıllar ve Şahkulu İsyanı… Gözlerimiz, inzivaya 
çekildiği mağarayı ararken, 30 bin Türkmeni toplayan 
Şahkulu’nun sesi yankılanıyordu kulaklarımızda: “Devlet 
ve saltanat bizimdir...”
“Bu gezi boyunca Antalya’nın kuzeybatısındaki Korkuteli 
üzerinden Elmalı’ya, oradan Likya Yolu’na paralel coğraf-
yayı yakından görme olanağı buldum. Rehberimiz Giray 
Ercenk’in, yöreyi tarihsel değerleriyle anlatırken, yer yer 
efsanelerle süsleyen, yer yer dinsel öykülere gönderme 
yapan anlatımının büyüsüne kapılmamak mümkün değil-
di” diye yazan Salih Bolat yazısına şöyle devam ediyordu: 
“Buraları ‘avucunun içi gibi bilen’ Giray Bey’in göster-
diği, makilerin arasında bir anı gibi saklanarak ilerleyen 
eski ve artık kullanılmayan bir yola bakarken, iki bin beş 

Son Sözünü Şahinkaya’ya Yazan Bir Şairin İzleri
Son yolculuğuna 13 Şubat’ta şiirlerle uğurlanan şair Salih Bolat, 2019 yılında  Muratpaşa Belediyesi’nin 
davetlisi olarak 4. Edebiyat Günleri’nin konuğu olmuştu. Bu yazıda, “Ölmekten korka korka ölürüm /

yaşamayı sevdiğim için”  diyen şairi ve o günleri yeniden hatırlıyoruz.

Hülya 
Arslanbay 
ÖZYOL

Fotoğraf: Emre Baylan
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yüz yıl önceki bir tacir grubunun katırlarının taşlara vuran 
ayak seslerini duyuyorduk. Torosların bir yanından diğer ya-
nına, derin vadiler ve güneşli düzlükler geçerek ilerleyen bu 
yollardan kim bilir hangi krallar geçti, hangi savaşçılar pusu 
kurdu, hangi asiler kervanların yolunu kesti…”

Bir inanç üçgeni
Korkuteli’nde verdiğimiz kahvaltı molasında bir hareketlilik 
başladı Salih Bolat’ta. Berken Döner’in doğum günü olduğunu 
ona bir sürpriz yapmak istediğini söyledi. Pastamızı aldık, kim-
se fark etmeden biraz da havanın serinliğine güvenerek mini-
büsün arkasına yerleştirdik.  Yol uzun, hikayeler büyüleyici… 
Ve tekrar düştük yollara. Salih Bolat’ın dediği gibi, “Giray Er-
cenk ve Ferruh Tunç kılavuzunuz olunca, Antalya’nın derinli-
ğini, ‘nereden gelip nereye gittiğini’ görebiliyorsunuz. Hani, De 
Gaulle’ün, ‘Bana ancak Halikarnas Balıkçısı rehberlik yaparsa 
Türkiye’ye gelirim’ dediği öne sürülür ya, sizin de ancak Giray 
Ercenk rehberliğinde Antalya’yı tanımanızı öneririm. Ama bir 
koşulla, yanında Ferruh Tunç da olacak. Elbette Belediye Baş-
kanı Ümit Uysal’ın sanat ve kültüre açık olan geniş ufuklu bir 
insan olmasının etkisini de belirtmeliyim.”
Edebiyat Patikası’nda Abdal Musa’nın, Kaygusuz Abdal’ın, 
Kafi Baba’nın ve Sinan Ümmi’nin de izlerini sürdükten sonra; 
coğrafyanın mistisizmine, anlam dünyasına, mağara çağından 
bugüne uzanan inanç haritasına eklendik. Bu bir üçgen aslın-
da; bir köşesinde Abdal Musa ve müridi Kaygusuz Abdal’ın 
Tekke köyünde, diğer köşesinde Sinan Ümmi’nin Elmalı’da, son 
ucunda da Kafi Baba’nın Limyra’da yerleştiği bir harita. 

Boş sadağına şiir koyduk tanrıçanın
Finike’de, Şahin Kayası’nın eteğine kurulan Arykanda, gölge-
sinde tarih ve insan hikayeleri biriktiren bilge ağaçlar ülkesi. 
Artık insanlarını, sakinlerini, halkını yitirmiş bu iki bin yıllık 
kentin telaşından kurtulmuş Aykırıçay, Turunçova’ya doğru 
akarak Alakır’a karışıyor. Alakır’ın içinden fışkıran başka bir 
kente; Limyra’ya… Limyra su altında kalmış bir kent değil, 
aslında bir su ülkesi artık. Likya’nın kurucusu, büyük önderi 
Perikle’nin kenti, Kafi Baba’nın hala nefes aldığı bu diyar bir 
hayal adası gibi, bir masal yurdu gibi, dingin, ağır, sakin, pasto-
ral bir şekilde yayılıp gidiyor gözlerinizin önünde. Taşların dili 
size, sizin diliniz suya, suyun bilgisi ağaçlara, ağaçların müziği 
dünyaya karışıyor. Arykanda ve Limyra’yı  Ferruh Tunç’un di-
zeleriyle selamlıyoruz: “Zamanı şaşırtıp, taşı kandırdık; / Boş 
sadağına şiir koyduk tanrıçanın”. 
Ve günün sonunda Antalya’ya dönerken Salih Bolat’ın cüm-
leleriyle tamamlıyoruz Edebiyat Patikası’nı: “Akşama doğru 
o dağlardan aşağı, Antalya’ya doğru inerken, ta ötede, sisli 
tepelerin arasından yer yer Akdeniz kendini gösteriyor. ‘Bu-
radayım’ diyor, tuzumla ve yakamozumla. Bize iyot kokan bir 
rüzgâr gönderiyor. Alıyoruz rüzgârı, saçlarımızdan geçip gi-
den rüzgârı…”
Doğum günü pastası mı? Ne yazık ki yol hikayelerinden ve 
sıcaktan dağılmış, doğum günü kutlaması Kaleiçi’ne kalmıştı. 
Anısına, saygıyla...

“Çınar Anadolu’da yerleşik düzenin simgesi. 
Her eski kentte bir ve birçok çınar var. İs-
tanbul’da çınarlar var, Bursa’da çınarlar var, 
Alanya’nın Türbelinas yaylasında çınar var, 
çınarın içinde berber dükkânı var. Yalvaç’ta 
çınar ağacı var, Afrodisias müzesi karşısında 
çınar ağaçları var… Antalya’da Şarampol’den 
Kalekapısı’na inerken çınarlardan dolayı Çı-
naraltı Kahveleri, Çınaraltı Caddesi vardı. 
Şimdi oralarda tek bir çınar kaldı.”

Orman yüksek mühendisi, Almanca profes-
yonel turist rehberi ve yazar Süleyman Din-
gil’i 14 Nisan’da kaybettik. Süleyman Dingil, 
Antalya’da rehberlikle ilgili konferans ve 
söyleşilerinin yanı sıra, 2008 yılında “Antal-
ya-Nürnberg 10. Yıl Kardeşkent” kutlamala-
rının davetlisi olarak, “Bitkiler ve Mitoloji” 
adı altında Nürnberg’de iki ayrı konferans 
vermişti. Aynı yıl Olympos Rotary Kulübü 
tarafından turizm dalında “Meslek Hizmet 
Ödülü”ne layık görüldü.
Gerçek bir doğa sevdalısı olan değerli dos-
tumuzla rehberlik günlerimizde tanışmış, fa-
una flora üzerine başlayan söyleşimiz antik 
kentler mitolojisiyle, doğa yürüyüşlerimizle, 
hoş sohbetiyle yıllarca sürüp gitmişti. 
Kızları Yeşim Dingil Ekici ve Sibel Türkoğ-
lu’nun anlatımıyla, “Pan Gölü, Eldere-Keçi-
borlu onun mabedi olarak tanımladığı yerdir. 
Oradan geçerken göl kenarında mitolojik 
hikâyeleri okuyarak onu anabilirsiniz. Unut-
mayın, “Süleyman Dingil attığı her adım-
da Mitolojik Tanrılar, Tanrıçalar, Ormanlar, 
Ağaçlar, Bitkiler, Çiçekler, Dağlarla ve engin 
bilgisi kültürüyle iç içe yaşarken şimdi her 
yerdedir.”
Yayımladığı 13 kitabında zengin anılarıyla 
doğayı tema almıştı. Ormanlarla, bitkilerle, 
doğa etkinlikleriyle dolu dolu bir yaşam sür-
dü; dünyamızdan geçen gerçek bir melekti 
Sülüman Abey’im. Bütün eserlerin ve sev-
diklerinle ruhun şâdolsun.

Hikmet Uğurluay

Süleyman Dingil
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akültedeki yabancı profesörlerin hayranlıkla an-
lattıklarını dinledikten sonra, 1942 kışında, yarıyıl 
tatilinden yararlanarak Antalya’ya gidip orada on 
gün kalmaya karar verdim. Arkadaşlarım, “Sen 

deli misin? Ne yapacaksın Antalya’da” diye sordular hay-
retler içinde. Duyduklarımı karmakarışık bir biçimde ak-
tardım onlara: Antalya, Akdeniz’in en güzel kıyılarından 
biriymiş. Fransız Rivierası da, İtalyan Rivierası da halt 
edermiş onun yanında. Engin kumsalları, dimdik yarlar-
dan denize dökülen şelaleleri varmış. Lübnan sediri or-
manları, mandalina bahçeleri varmış. Karlı Toros Dağla-
rı’yla çevriliymiş. Üç bin metreyi aşan dağlarından birinin 
adı “At Kuyruk Sallamaz”mış. (Bu garip adı, Türkçe bil-
meyen yabancı profesörlerin yanlış bir çevirisi sanmış-
tım ama, böyle bir dağ adı sahiden varmış.) Antalya’nın 
dolaylarındaki Manavgat ve Düden çağlayanları müthiş-
miş. Eskiden Olympos denilen Çıralıdağ’ın tepesinden 
alevler çıkarmış. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen 
mağaralar varmış. Dolaylardaki antik kentlerin kalıntıla-
rı birbirinden ilginçmiş. Aspendos tiyatrosunda öyle bir 
akustik varmış ki, sahne kısmında fısıldayarak söylenen-
leri en üstte oturanlar bile açık seçik duyabilirmiş. İlkba-
harda dağlarda eriyen karların suları, Antalya’nın cadde-
lerinde açılan kanallarda şakır şakır akarmış. Hiçbir liman 
Antalya’nınki kadar görkemli değilmiş vb. 
Bütün bu güzellikleri anlattığım halde, İstanbullu arka-
daşlarımı gene de kandıramadım, Antalya’ya tek başı-
ma gittim. Burdur’da trenden inince “makine” ile vardım 
oraya. Birinci Dünya Savaşı’ndaki İtalyan işgalinin etki-
sinden olacak, “otobüs” anlamına gelen “makine” sözcü-
ğünü kullanıyorlardı o yörede. Bizim makinenin üstünde, 
yığın yığın çuvallar, irili ufaklı sepetler, tavuklar, horozlar, 
keçiler ve daha neler neler vardı. 
Antalya’yı görür görmez, kentin olağanüstü güzelliği beni 
hemen çarptı. Anlatılanlarda hiçbir abartma yoktu. Gelge-
lelim, o sırada turizm diye bir olay olmadığından, kent halkı 
yabancılara aşırı ilgi gösteriyordu. Nereye gitsem, yaşları 
on beşle yirmi arasında değişen sessiz bir oğlan grubu pe-
şimden geliyordu. “Beni rahat bırakın” diye bağırıp çağır-
mam, hatta terbiyemi bozup küfretmem hiç işe yaramıyor-

du. Biraz uzaklaşıyorlar, sonra yine peşime düşüyorlardı. 
Ben Anadolu’da güç duruma düşünce, kendi  mesleğim-
den olanlardan, yani öğretmenlerden  medet umarım hep. 
Öğretmenlerin hangi kahvede toplandıklarını öğrendim. 
Oraya gidip orta yaşlı, efendi kılıklı bir öğretmen seç-
tim.  Adamcağız bana yardımcı oldu. Çünkü 1942 yılıydı. 
Kadınlara karşı tutucu  davranışlar henüz başlamamıştı. 
Bu Cumhuriyet öğretmeni, İstanbul Üniversitesi’nden 
asistan bir kızın, memleketini görmek istemesini normal 
karşılıyordu. Oysa eminim ki, on yıl sonra, yani demok-
rasinin nimetlerinden yararlanmaya başladıktan sonra, 
başka bir öğretmene başvursaydım, adam, “Buralarda 
tek başına ne işin var kızım? Elbette peşine takılacaklar” 
diye çıkışırdı bana. Beni kendisi gibi öğretmen olan eşiyle 
tanıştırdıktan sonra, kusursuz bir kavalye oldu bana. O 
görünür görünmez de, oğlanlar yok oldular ortadan. Bir-
likte makinelere, kaİyonlara, at arabalarına bindik; gör-
mek istediğim her yere gittik. 
Daha sonraları da Antalya ve yöresini birkaç kez gezdim. 
Ama artık “turizm patlamıştı.” (Zaten turizm hep patlama 
halindedir; patlamayınca da “Eyvah! Mahvolduk!” deriz.) 
Yığınla “siteler”, beş yıldızlı oteller kurulmuştu; her bir 
yanı kalabalık basmıştı. Onun için Antalya’yı 1942’de, 
yozlaşmadan önce görebildiğime seviniyorum. Bod-
rum’un başına gelenler Antalya’nın da başına geldi. Ama 
Ege kıyıları gibi Akdeniz kıyılarında da öyle görkemli bir 
güzellik vardır ki, ne yaparlarsa yapsınlar, böyle bir gü-
zelliği yok edemezler gene de. Ancak oralara hangi mev-
simde gideceğinize dikkat etmelisiniz bundan böyle. Yani 
“turizmin patladığı” aylarda ayak basmamalısınız Ege sa-
hiline de, Akdeniz sahiline de. 

Bir Dinozor’un Antalya Anıları
Efsane İngiliz Edebiyatı Profesörü Mîna Urgan’ı okurlarımız dört ciltlik İngiliz Edebiyatı Tarihi ve birçok 

yapıtıyla değil, daha çok son yıllarında yazdığı “Bir Dinozorun Anıları” ve “Gezileri” adlı kitaplarıyla tanır. 
Ünlü tiyatro oyuncusu ve 40 kuşağı şairimiz Cahit Irgat’ın eşi olan Mîna Hanım’ı, 

15 Haziran 2000’de yitirdik. İlk kez 27 yaşında genç bir asistan olarak kentimize gelen yazarımızın 
Antalya izlenimlerini AntSanat okurlarına sunuyoruz.

Maya
ARKAN

antsanat
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II.

Neyimiz vardı başka boşinanlardan
Doyumluk almaktan, ışığında
Kirli dişlerimizin, aşık atmaktan
Kışlak akşamlarında, memelerini
Sıkıp durmaktan kadınlarımızın
   Neyimiz
Haber beklemekten yorgun yıllardan
Yer altı dedikodusundan
                                    ölü akrabalardan.
Su dökmekten
    giden ayın arkasından.
Ormanı selamlamaktan, yakıp
Fundalıkları, köyleri, neyimiz
Kölesi olmaktan kaktığımız hayvanların
Onca yağmadan sonra
    Ölü çocuklardan
Kargışından
 yalnız kalan anaların.

III.
Yurt tuttuk şimdi bir zaman
Yağmalayıp geri çekildiğimiz
Toprakları, yakarak anızları
     ekşi ambarları,
Yavru parslar, kesik başlar
Götürdüğümüz demler anayurda
Armağan olarak, pencik çıkarıp
Çocuklar gibi gönendiğimiz
Şu kadar güvenmeden
 kendimize, soydaş halklara
Yurt tuttuk şimdi o anıları
Sürekli bir utancı.
Gidip peşinden sözlerinin:
Varın, iklim arayın!

     diyen bilgenin.

V.
Bu taşlar yarattı bu ustaları

Eflatuna çalan taşlar

Ölümü ve dirimi soluyan

Bu ustalar yarattı

   seçkin bir sanatı

Bu gezgin topluluk

Oyarak bir keskiyle

Çok eski bir bilgiyle

Bir yazıyı, bir gezegeni

Kapısına bir tapınağın

Duvarına bir kervansarayın

Kabartıp bir sireni

Dört bakışlı  kartalı

Susuz hanlarda

İssiz kümbetlerde

Bir kuşak çekerek burçlardan

   köprü altlarına

İsim bırakmayan bu ustalar

Eflatuna çalan bir taşın

   yollara düşürdüğü

Bu sessiz adamlar

Ayrı dillerden, ayrı tapımlardan

Bir törpünün

Çok eski bir bilginin

Topladığı bu takım

Birinci Çoğul Şarkı IV. Kitap’tan

Erdal
ALOVA

Resim
: Fatm

a G
öçer
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akir Baykurt (1929-1999), Burdur ili, Yeşilova ilçe-
sine bağlı Akçaköy’de dünyaya gelir. 1948 yılında 
Gönen Köy Enstitüsü’nden, 1955’te Gazi Eğitim 
Enstitüsü’nden mezun olur. Öğretmenlik ve mü-

fettişliğin yanı sıra çeşitli devlet kademelerinde görevler 
yapar. Köy gerçekliğini dile getiren başlıca romancılar-
dan olan Baykurt, şiir, öykü, deneme, masal ve roman gibi 
edebiyat türlerinde ürünler verir. Daha çok romanlarıyla 
tanınır ve 1958 yılında yazdığı Yılanların Öcü ile büyük 
bir ün kazanır. Çeşitli ödüllere layık bulunan romanları 
yabancı dillere çevrilir, sinemaya ve tiyatroya uyarla-
nır. Türkiye’de sol düşüncenin 
hem teorik hem de pratik ge-
lişimine katkıda bulunan Bay-
kurt’un yaşamı açığa alınma, 
soruşturma, tutuklanma ve 
sürgünlerle geçer. 1965 yılında 
arkadaşları ile birlikte kurduğu 
Türkiye Öğretmenler Sendika-
sı’nın altı yıl genel başkanlığı-
nı yapar. 1979’da Almanya’ya 
gider ve ölümüne dek orada 
yaşar. 

Roman mekânı Burdur’un Ye-
şilova ilçesine bağlı seksen evli 
Karataş Köyüdür. Demokrat 
Parti iktidarının hüküm sürdü-
ğü, 1950’li yılların ilk yarısıdır. 
Karataş’ın en yoksul köylüle-
rinden olan Kara Bayram, an-
nesi Irazca, eşi ve üç çocuğu 
ile birlikte geleceğe yönelik 
küçük hayaller kurarak yaşa-
mını sürdürür. Tosun almak, 
harım, şal kuşak, pencereye 
cam almak, ayaklarına pabuç, 
leğen almak, bir küçük oda 
yapmak gibi “küçük hayaller”... 
Köyün ağası Necip Bey yedi yıl 
önce topraklarını ortakçılarına 
satarak İstanbul’a göç etmiş-
tir. Bayram da kendi küçük toprağını satın alarak ağır 
bir borcun altına girse de ortakçılıktan kurtulduğu için 
çok mutludur, geleceğe dair umut içindedir. Bütün amacı 
var gücüyle toprağını işleyip borcunu ödedikten sonra 
o “küçük” hayallerini gerçekleştirmektir. Günün birinde 
ilin valisi, Ankara’nın gözüne girmek için halkın mutlu-

luğunu (!) simgeleyecek olan bir heykel dikme sevdasına 
düşer. Bu heykelin masrafları da tüm ilçe ve köylerden 
karşılanacaktır. Karataş Muhtarı, ihtiyacı olan parayı bu-
labilmek için köy içindeki alandan bir “evyeri” satmaya 
karar verir. Köyün içinde yirmi ev vardır ve kimse evinin 
önüne ev yapılmasını istemez. Güçsüz ve arkasız olduğu 
için, ses çıkaramaz nasılsa diye Bayram’ın evinin önünü 
seçer Muhtar. Bayram’ın ev önü yeni bir eve ihtiyacı olan 
köy kurulu üyesi Haceli’ye satılır. Haceli, Muhtar’ın ada-
mıdır. Sınıf atlamak için güçlünün yanındadır ve her türlü 
kötülüğü yapmaya hazırdır. Evlerinin önü kapandıktan 

sonra oturulamaz hale ge-
leceğini düşünen Irazca ve 
Bayram’ın bu haksızlığı ön-
lemek için yaptıkları müca-
deleyi anlatır roman. 
 
Baykurt, köy gerçekliği üze-
rinden toplumsal, siyasal 
ve ekonomik yapıdaki derin 
aksaklıklara ve eşitsizlikle-
re projektör tutar. Saçtığı 
ışık aradan geçen onca za-
mana rağmen aydınlığından 
bir şey kaybetmez. Anlattığı 
haksızlığa uğrayanın çare-
sizliği değildir sadece. Bu 
çaresizlikle, şiddetle, kö-
tülükle mücadele edilmesi 
gerektiğini de haykırır. Ro-
manın tamamen yöre dili 
ile yazılmış olması ona Türk 
Edebiyatı’nda özgün bir yer 
kazandırmıştır. 

Fakir Baykurt’un başını çek-
tiği köy edebiyatı akımı çeşit-
li açılardan eleştirilere ve yu-
karıdan bakışa maruz kalmış 
olsa da, geride bıraktıkları 
eserler Türkiye’nin toplum-
sal yapısını ve siyasal geçmi-

şini gözler önüne sererek ayakları yere basan değerlen-
dirmeler yapabilmemizi sağlamaktadır. Keyifli okumalar…

Yılanların Öcü, Fakir Baykurt, Literatür Yayıncılık

“Yılanların Öcü”
“Benim yalnız bir kaynakla ilişkim olmuştur ve sık sık olmaktadır. 

O kaynak, Türkiye’nin halkıdır. Bu ilişkiyi de kesemezler.” 
Fakir Baykurt

Çiğdem
EKİZ

Fotoğraf: Kemal Yalçın
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FİNK- MURAT MENTEŞ

AKHİLLEUS’UN ŞARKISI- MADELINE MILLER

n
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Doğar doğmaz terk edildiği mülteci kampında meydana gelen bombalı bir 
saldırı sonrası yüzünü tamamen kaybeden Zamir ‘in görevi; 
Birinci Dünya Barış Vakfı adına, dünyanın dört bir yanında yaşanan ya da 
yaşanma ihtimali olan savaşlar için çeşitli barış senaryoları üretmektir.
Mültecilik ve ırkçılık sorunlarını, her hal ve şartta kendi hedeflerine ulaşmak 
için herkesi kullanabilen yardım kuruluşlarını, mutlak barışın olanaksızlığını, 
bu yolda karşısına çıkan kişi ve kurumların barışın sağlanması için hiç de sa-
mimi ve iyi niyetli olmadıklarını, yine alışkın olduğumuz karanlık, etkileyici, 
yaratıcı kalemi ve nefis kurgusuyla sunuyor bize Hakan Günday.
Bir çırpıda okunacak, distopik atmosferin güncel gerçeklere çok benzer 
olaylarla harmanlandığı, keyifli bir okuma bekliyor hepimizi.
“Tuttukları dilek için bile para verir insanlar. Havuzlara, kuyulara para atar-
lar. Dileğini bile satın almaya alışmış birine de barış hediye edilmez, satılır.”

Bir Murat Menteş kitabı düşünün; kahramanı Göksenin Yıldırım adında İs-
tanbullu, genç ve yakışıklı bir mimar olsun. Genç mimarımız niyeyse (uzun 
boyu ve yakışıklılığının verdiği motivasyonu saymazsak tabii)  model ol-
maya hevesleniyor.
İstanbul’daki yarışma ve ajanslardan istediği gibi bir iş çıkmayınca da şan-
sını Uzakdoğu’da denemeye karar veriyor. Sonrası ise bildiğiniz karnaval.
Dev markaların reklam yüzü olmaktan tutun da Yakuzaların ölüm liste-
sinde yer almaya, âşık olduğu kadını kaplan saldırısından kurtarmaktan, 
Danimarka’da bulaşıkçılığa uzanan bir garip olaylar silsilesi.
Göksenin Yıldırım’ın absürdlük açısından diğer Menteş karakterlerin-
den tek farkı ise fena halde gerçek biri olması. Okurken çok güldürüp, şa-
şırtıp, bazen de içinizi burkarak müthiş keyif alacağınız bir kitap bu. Kısa-
cası Bay Menteş yine bildiğimiz gibi.

Homeros’un İlyada destanında anlatılan Troya Savaş’ını bilmeyeniniz yok-
tur. Hele ki tek zayıf noktası ayak bileğindeki bir tendon olan yarı tanrı 
Akhilleus ve onun efsanevi savaşçılık hünerlerini ise hiç.
Fakat buradaki hikâye bildiğimizden biraz daha farklı. Bir kere anlatıcısı 
Patroklos adında genç bir erkek -ki kendisi Akhilleus’un birlikte büyüdüğü 
en yakın dostu, en güvendiği yoldaşı ve aşığı-. Arka planda yine Troya 
Savaşı, ölüm, yıkım, hırs olsa da merkezine iki genç aşığı alan hikâye epik 
olmaktan çok lirik bir okuma vadediyor.
Yazarın diğer romanı Kirke’ yi sevdiyseniz bu kitabı da çok seveceksiniz.

Evren
KOÇ
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ntSanat’a hoşgeldiniz. Dilerseniz sohbetimi-
ze sizi tanıyarak başlayalım. Sizi bir kültür 
tarihçisi, rehber, araştırmacı ve yazar olarak 
tanımlamamız sanırız yanlış olmaz. İktisat 

eğitiminden sonra tarih alanında yüksek lisans yaptı-
nız. Akdeniz Üniversitesi’nde ve Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı’nın düzenlediği turist rehberliği kurs ve semi-
nerlerinde “Anadolu Uygarlığı”, “Anadolu Bilgeleri” “13. 
Yüzyıl Anadolu Aydınlanması”, “Bölgenin Eski Yol Site-
mi” ve “Bölgenin Tarihi Coğrafyası” başlıklarında kül-
tür dersleri verip söyleşiler yaptınız. Ayrıntılarını 
konuşacağımız birbirinden önemli eserler 
dışında, köşe yazılarınız “Damdaki Deve 
Sürüsü” adıyla yayınlandı. 2012’de 
ANSİAD tarafından yılın kültür ada-
mı seçildiniz.

Bu bilgiler ışığında, söze “Teke 
Eli” kitabınıza gelene kadar kent 
kültürü ve sanatı adına yaptı-
ğınız çalışmalardan söz ederek 
başlayalım mı?
Turizmin Antalya’ya sağladığı önem-
li katkılardan biri de, kent insanında 
Batılı turistin aradığı her konu ve eş-
yaya ilişkin merak yaratması olmuştur; 
bu merak alanlarının başında arkeoloji, ta-
rih ve doğal çevre yer alır... Akdeniz Üniversi-
tesi (AÜ) bünyesindeki Arkeoloji bölümünün eğitim 
vermeye başlaması; körfezin Alanya doğusundan, Kemer 
batısına uzanan kıyı bandında kitle turizmine hizmet ver-
mek üzere yapılanan tatil köylerinin inşaatlarının aynı za-
man aralığına denk gelmesi rastlantı değildir... 
Antalya’nın ilk yükseköğretim kurumu olan ‘Meslek Yük-
sek Okulu’nda, ’78 yılı başından itibaren öğretim görevli-
si olarak meslek ve kültür dersleri vermeye başlamıştım; 
daha sonra AÜ’nün ağırlıklı olarak Turizm bölümünde 
otuz yıl boyunca kültür ağırlıklı dersler verdim... AÜ Ta-
rih Bölümünde ilk dersi öğrencilerle Karain Mağarasında 
yaptığımızı hatırlıyorum...

Antalya’daki çevre, tarih, kültür etkinliklerinin başlamasın-
da Yüksek Okulun Müdürü rahmetli Enis Erdem Ece’nin 
ve orada zorluklar içinde; ama heyecanla görev yapan bir 
avuç öğretim elemanının büyük katkısı olmuştur... 
Evliya Çelebi’nin (öl.1685), Antalya’ya 1671 yılında yap-
tığı seyahat sırasında -olasılıkla namaz kıldığı- caminin 
kitabesindeki ‘Murat Paşa’ ibaresinden hareketle kuru-
cusunun Karaman Beylerbeyi “Kuyucu Murat Paşa” ol-
duğunu yazdı ünlü seyahatnamesine... O günden sonra 
bölgeden haber veren bütün kaynaklarda caminin Kuyu-

cu tarafından yapıldığı yazıldı, anlatıldı; Antalya ta-
rihi konusunda değerli eserler veren rahmetli 

Süleyman Fikri Erten de “caminin Kuyu-
cu Murat Paşa tarafından yaptırıldığı-

nı” yazar... Caminin, tarihimizdeki en 
büyük kan dökücülerden biri olarak 
bilinen Kuyucu Murat tarafından 
değil; Kuyucu’dan önce Karaman 
beylerbeyliği yapmış aynı isimde 
başka bir Murat Paşa tarafından 
yaptırıldığını, belgelerle ortaya ko-
yarak, üç yüz küsur yıldan bu yana 

süregelen yanlışlık giderilmiş oldu... 
Bu konuda, kaleme aldığım maka-

le- AKMED’in yayın organı ADALYA 
dergisinin 1996 yılındaki ilk sayısında 

yayınlanmış; Antalya tarihi üstüne çalışan 
çevrelerde  ilgi ile karşılanmış: yayınlarda ele 

alınarak değerlendirilmiştir...
Antik Çağ’da ticaret ve askeri amaçlarla inşa edilen yol 
güzergâhları konusundaki çalışmalarım, TTK yayın or-
ganı BELLETEN’de  yayınlandı... Yol olgusunun önemli 
işlevlerinden biri egemenlik inşa etmesidir... Ayrı dil ve 
inanca sahip çok sayıda halkın yaşadığı yerleri bir mer-
keze bağlı olarak yönetmek ancak yetkin bir yol sistemi 
ile olanaklıdır... Hele ki Roma İmparatorluğunda olduğu 
gibi, bir ucu Atlas, diğer ucu Hint okyanusuna dayanan 
topraklarda egemenlik inşa etmek durumunda olan geniş 
topraklara sahip olanlarda... Roma İmparatorluğu döne-
minde yol inşa tekinlerinde tam bir devrim yaşanmıştır; 

“Tarih, Salt Egemenlerin Tarihi Değildir”
Körfez Üçlemesi olarak adlandırılan dizinin son kitabı “Dünden Bugüne Teke Eli” adlı eseri geçenlerde, 

ATSO Kültür Sanat Vakfı (AKS) tarafından yayınlanan Giray Ercenk, AntSanat’ın konuğu oldu. 
Antalya tarihi üzerine çok önemli çalışmalara imza atan yazarımızla hem son çalışmasının ayrıntılarını 

hem de Antalya’nın kültür tarihini konuşma olanağı bulduk.

Vedat
SÜMBÜL
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“Bütün yollar Roma’ya çıkar” sözünün günümüze kadar 
gelen darbımesel olduğu bilinir... 
Araştırma konusu olan yol hatlarından birisi, Hıristiyan-
lığın yayılmasında önemli yeri olan Aziz Paulos’un, Per-
ge-Yalvaç (Isparta) arasında beş gün, dört gece süren 
ilk misyon yolcuğunda izlediği yol güzergâhıydı... Aziz 
Paulos’un izlediği bu yolla birlikte diğer yol hatlarının 
tanıtılması için çok sayıda dergide makale olarak, başta 
Antalya Müzesi olmak üzere sunumlarla ve söyleşilerle 
sunduğumuz tebliğlerle, düzenlediğimiz gezilerle duyu-
rulması ile turizm sektöründe önemli etkinlik alanların-
dan biri haline gelmiştir...
Bugün Gündoğmuş ilçesinin Güneycik köyü sınırları 
içinde; Alara üzerinde 15.yüzyılda büyük olasılıkla Kara-
manoğlu Beyliği döneminde inşa edildiği kabul edilen Ali 
Köprüsü  ilgili dipnotta yer alan dergide yayınlanması-
nın ardından Alanya Müze Müdürlüğünce aynı yıl içinde 
tescili yapılarak, “Korunması gereken tarihi eser” olarak 
envantere alınmıştır...
Tarihi kaynaklar, Anadolu’daki en kapsamlı Alevi-Türk-
men ayaklanmalardan biri olarak kabul edilen “Şahkulu” 
ayaklanmasının, 1511 yılının Mart ayında Antalya Döşe-
mealtı Derbendi’nde başladığını, aynı yılın Temmuz ayı 
başında Erzincan yakınlarındaki Gökçay’da yapılan sa-
vaşla sona erdiğini yazar... 
II. Beyazıt’ın padişah, şehzade Korkut’un Antalya’da Teke 
Sancakbeyi olduğu dönem... 
Döşemealtı düzlüğünde kışlayıp, Korkuteli kuzeyindeki 
Sakar ve Bozmusa dağları yaylalarına çıkan konargöçer 
Türkmenler, dirlikleri ellerinden alınan tımarlı sipahilerin 
-bunlardan biri, sonradan Osmanlıya vezir olacak olan 
Ulama Bey’dir- kışkırtıp, yönlendirmesi ile ayaklandılar... 
Osmanlının, Kütahya’yı ele geçiren isyancılara karşı ver-
diği yoğun uğraştan sonra bastırılabildi; kaynaklar, son 
savaşta, Şahkulu ve Osmanlı ordusunu yöneten veziri-
azam Hadim Ali Paşa’nın öldüğünü; kılıçtan kurtulan is-
yancıların İran’a sığındıklarını yazar...    
Kaynaklar, isyanın önderi Şahkulu ve insan (boy) çevresi, 
isyan süreci ve yayılma alanı hakkında bilgi verirken, ola-
yın cereyan ettiği coğrafya hakkında kesin bilgi vermiyor/
veremiyordu... Örneğin, Döşeme Derbendi neresiydi; Şah-
kulu’nun yaşadığı bildirilen mağara, büyük çatışma yaşa-
nan Kapulukaya neresiydi; isyancılar hangi dağ geçitlerini 
kullanmışlardı? Hele ki, “o mağara: o mağara neredeydi?” 
O mağara, Korkuteli/Bozova’nın (eski Zivint) doğusun-
daki Yalınlıgediği köyü kuzeyinde yükselen Baba Dağı’nın 
batı yamacındaki Karain (bazen Kocain) mağarasıydı... 
Özeti şu ki, yukarıdaki sorulara daha fazlasın yanıt ara-
yan ve “tarihi coğrafya bağlamında” yanıt veren çalışma-
yı “Şahkulu Baba Teke İsyanı” başlığı ile yirmi sayfalık bir 
makale olarak ADALYA’DA   yayınladık. 
Öte yandan doğal yaşamı birer ur gibi saran taş ocakları, 
‘70li yıllarda kurutulmasının ardından çekilen kuraklığın 
giderilmesi için Avlan Gölünün yeniden su tutması için 
gazete ve dergilerde yayınlanan yazılarımızın, Antalya’da 

etkin STK’larla, sorunları yerinde görüp/gösterme ama-
cıyla düzenlediğimiz gezilerin, yaptığımız sunumların; 
doğa ve tarihi koruma ve kollama çabalarımızın kent bel-
leğinde yer ettiğine inanıyorum... 
Türbesi, Alevi-Bektaşi inancının önemli merkezi Elmalı/Tek-
ke köyünde bulunan Abdal Musa hakkında kırk yıla yakın bir 
süreden beri yürüttüğümüz çalışmalar, çevreye ve tarihe du-
yarlı Antalya kamuoyunun takdirinde olduğuna inanırım...
Bu çabaların kamuoyunda karşılık bulmasında, 1991-96 
yılları arasında yürüttüğüm Antalya Profesyonel Turist 
Rehberleri Derneği (REHBERANT) yönetim kurulu baş-
kanlığı ve 2002-2004 yılları arasında “Altın Portakal Vak-
fı” olarak da bilinen Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) 
genel müdürlüğü görevlerim sırasında verdiğimiz etkin 
yönetim anlayışının yeri vardır...

Prof. Dr. Metin Sözen, “DÖŞEMEALTI”, “DAĞ’IN DİLİ” 
ve “Dünden Bugüne TEKE ELİ” kitaplarınızı “Körfez 
Üçlemesi” olarak adlandırıyor... İlk iki kitabınız hakkın-
da bilgi verir misiniz?
Prof. Dr. Metin Sözen, Türkiye’de somut doğal çevre ve 
tarihsel dokunun korunarak kullanılması yolunda çığır 
açmıştır... Kurucusu olduğu ÇEKÜL Vakfı, salt Türki-
ye’de değil, dünya ölçeğinde var olan sorunları gösterip, 
uygulama önererek sonuç alabilen örnek kuruluşlardan 
biri haline gelmiştir... Bizler, Metin Hoca’nın açtığı yolda; 
yaşadığımız yeri öğrenip, yazıp, anlatmayı görev belledik; 
-yapabildiğimiz kadarıyla- sürdürüyoruz... 
Üç yayına da ön söz yazan Metin Sözen Hocamın, dile 
getirdiği “Körfez Üçlemesi” tanımlaması, Antalya körfezi 
çevresinde, birbirinden görece farklı üç üretim ve yaşam 
alanını bir bütün haline getirmesi nedeniyledir; Metin 
Hocamın, çalışmalara değer kattığına inandığım yakıştır-
ması için teşekkür borçluyum...  
Benim ilk kitabım olan “Dünden Bugüne DÖŞEMEALTI 
ve Su Saklama Yapıları: Kuyular-Sarnıçlar” ATSO tara-
fından 2010 yılında yayınlandı; sonraki üç yılda iki baskı 
daha yaptı... Döşemealtı, Antalya limanından çıkıp İç Batı 
Anadolu’ya yönelen yolların geçtiği Yenice, Çubuk ve 

Yörük kadını, ana geçim kaynağı keçi açılınca.
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Döşeme boğazlarını aşan kadim yolların geçmek zorunda 
olduğu; yaklaşık 600 kilometrekarelik coğrafyayı tanım-
lar... Adını, ilk Roma imparatoru Agustus (Octavianus) 
tarafından milat yıllarında inşa edilen taş döşeli Döşeme 
Boğazı yolundan alır: “Döşemealtı; Taş döşeli yolun altın-
daki yer-bölge”... Geçtiğimiz yüzyılın başlarına kadar Dö-
şeme Boğazı yolunun açıldığı on kadar köyün yer aldığı 
bölgeyi tanımlamak için kullanılırken, daha sonra bütün 
bir bölgeyi tanımlayacak, giderek ilçeye adını verecektir... 
Bugün ilçe statüsünde bağlı 27 köyü olan yemlik çalı ve 
ot yoğun Döşemealtı, dün ana uğraşı sürü hayvancılığı 
olan çok sayıda Yörük obasının kışlak alanıydı; bu obala-
rın yayla yerleri Korkuteli kuzeyindeki Bozmusa, Sakar 
dağları çevresi, Kızılcadağ ve bugün Burdur il sınırları 
içinde olan Kapaklı taraflarındaki otlak alanlarıydı... Bu 
gözle bakıldığında Döşemealtı, doğu ucu Aksu ırmağı, 
batısı Burdur il sınırlarına dayanan geniş bir coğrafyayı 
içine alacak şekilde ele alınmalıydı; biz de öyle yaptık...    
Bu coğrafyanın yoğun ot ve yemlik çalı varlığına sahip 
olmasıyla kışlak alanı olarak yadsınamazlığının yanında, 
Antalya ve özellikle körfezin doğusundaki Side ve Alanya 
limanlarından gelip batıya uzanan ticaret yollarının de-
netimini sağlamasıyla da önemliydi...   
Dağların, Döşemealtı düzlüğüne kavuştuğu yerlerde 
Kırkgöz gölü kaynaklarının yanında hem kaynak, hem de 
yüksek taban suyu bakımından yeterli olsa da, güneye 
inildikçe susuzluk tarih boyunca sorun oluşturmuştur... 
Su yetersizliği sorunu, hayvan yetiştiriciliğinin yoğun ol-
duğu yerlerde ve kadim yolların güzergâhlarında yağmur 
suyu ile dolan sarnıç inşası ve kuyu açma yoluyla gideri-
lebilmiştir... Araştırmalarımızda saptadığımız bir bölümü 
hala ayakta olan, yeri geldiğinde kullanılabilen doksan 
dolayındaki sarnıç ve çok sayıda kuyuyu, Döşemealtı ki-
tabında durumlarını da belirtip listeleyerek kayıt altına 
alarak yetki sahibi ilgililere duyurulmuş oldu...  
Yöreye özgü bazı sarnıç yapıları yüksek sanat değeri ile 
örnek mimari biçimleri ile dikkate değerdir... Bu sarnıç-
lar arasında Kömürcüler’in Havutcu mahallesindeki Hacı 
Ramazan, Kızıllı Manavlar’da kitabeli Koca Musa, yine 

Kızılı Hotuşlar’da uzak yakın yöredeki tek (ünik) örnek 
olarak Dört Kubbeli , Başköy kuzeyindeki Ağzıaçık sar-
nıçları özgün mimari biçimleri ile dikkat çeker... Kuyu ör-
nekleri arasında Kapaklı, Yukarı Karaman’ın Uzunkuyu 
mahallesinde Roma/Bizans yapısı olduğu değerlendirilen 
Uzunkuyu, mimari özellikleri dikkat çeker...
2015 yılında yine ATSO tarafından yayınlanan “DAĞ’IN 
DİLİ” kitabı körfezin doğusu ele alındı... Antik Çağ’da 
Konya il sınırlarının (antik  Lykaonia) güneydeki Toros-
larla buluştuğu yerde sıralı Seydişehir, Bozkır, Hadim, 
Taşkent; bizim, İbradı, Akseki, -özellikle- Gündoğmuş il-
çelerini kapsayan İsauria ve Antik Çağ’da Pamphylia ola-
rak anılan Manavgat ile Alanya’yı içine alan yaklaşık 13bin 
kilometrekarelik bölge... Selçuklu ve sonrasında Karama-
noğulları Yurdu olarak anılan dağ, taş ve ormandan ibaret 
zor coğrafyanın kadim zamandan günümüze; tarih, üretim 
ve kültür bağlamında ele aldığımız çalışma oldu... 
Son kitap TEKE ELİ, Antalya körfezinin Korkuteli, Elmalı, 
Finike, Demre, Kaş, Kalkan ve Elmalı-Kalkan çizgisinin 
batısında, üretim-kültürel –hele ki ortak yayla yerleri- 
bağlamında ayrılmazlığı olan Beş Kaza (Fethiye)  -özellik-
le doğusunda yer alan Eşen Çayı (antik Ksanthos) havza-
sı ve Seki yaylası- ele alındı... 

Okuyucu yeni kitabınız TEKE ELİ’NDE Körfeze dair 
neler bulacak?
Körfezin batısında, XIV’üncü yüzyılın ortalarından iti-
baren Teke Eli olarak anılan bölge, adını, Isparta/Eğirdir 
merkezli Hamidoğlu beyliğinin, Antalya’nın Korkuteli, 
Elmalı ilçelerinin yakın çevresini ve Burdur ilinin daha 
çok güneyini tanımlamak için kullanılmıştır... Osmanlının 
önce Anadolu, sonra Karaman beyliklerine bağlı olan An-
talya merkezli yönetim çevresi, Cumhuriyete kadar Teke 
Sancağı; körfezin batısını kapsayan 13bin kilometrekare-
lik coğrafya, Teke Yarımadası olarak anılacaktır...
Yarımada ve 15.yüzyıl başından itibaren yönetim birimi 
olarak sancak bu adı, 1361’de Kıbrıs Hıristiyanlarının bir 
baskınla ele geçirdiği Antalya’yı geri almak için on üç yıl 
boyunca inatla mücadele etmesi nedeniyle, keçinin er-
keğinin inatçılığı ile bilinen adı olan Türkçe “Teke” lakabı 
yakıştırılan Hamidoğlu Mübarizüddin Mehmet Bey’den 
alır... Zincirkıran olarak da bilinen Teke Mehmet Bey, Ka-
lekapısı’nda Mevlevihane’nin yanı başındaki türbesinde 
yatmaktadır... 
Körfezin doğu yakasında kıyı ovalarının, batı yakasındaki 
Teke Yarımadasında geniş iç ovalar yer alır... İki yakanın 
birbirinden farklı bu coğrafi yapısı, zaman içinde farklı 
üretim, tarih ve kültür (yaşam) çizgisi geliştirmiştir... Kör-
fezin doğusunun yönetim merkezinin, liman şehri Alan-
ya’da; batıda dağ-ova yerleşmesi olan Elmalı’da olmasının 
nedeni; farklı coğrafi koşulların dayattığı üretim-yönetim 
esaslı tertiplenme ihtiyacından kaynaklanır... 
Antalya’yı Antalya yapan, kuzeye doğru gerisindeki üre-
tim esaslı Korkuteli ve bir yere kadar Bucak ovalarının 
ihraç limanı olmasıdır; bu yüzden Korkuteli ve bir yere 

Abdal Musa Türbesi, 
Tekke Elmalı. Önde merhum 

Dede Hüsnü Ehtiyar.
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kadar Bucak, Antalya’dır... Oysa batıdaki Elmalı, Müğren 
Ovası; bünyesinde Avlan ve Karagöl gölleriyle ve bölge-
nin tek akarsuyu Akçay’la ve her devirde yüksek taban 
suyu; yaklaşık beş yüz kilometrekare genişliğindeki bitek 
iki ovası ve dağlarındaki değerli ağaç varlığı ile kendi ba-
şına etkin, egemen üretim ve yaşam merkezidir... 
Öte yandan, eteğindeki Finike, Demre, Kaş, Kalkan li-
manlarının gerisindeki coğrafyanın dağında, ovasında 
üretilen malların ihraç yeri işlevi görmeleri nedeniyle, El-
malı ve çevresini ayrı bir yönetim birimi olarak öne çık-
masını sağlamıştır... 
Elmalı’nın dikkate değer bir özelliği de doğu-batı, ku-
zey-güney yönlerinde ulaşıma elveren yetkin yolların 
kavşağında yer almasıdır... Ele alınan coğrafyada doğal 
ve insan emeği ile üretilmiş mallar, hayvan sürüleri ve 
egemenlik kurma adına askerler, gidecekleri yerlere bu 
yollardan sevk edildiler... Geçen yüzyılın ortalarına kadar 
uzak yakın ötelere ulaşım sağlayan bölge yolları, modern 
yollara evrilseler de, kırsalın gözden uzak köşe bucağın-
da varlıklarını günümüzde de sürdürmektedir...   
TEKE ELİ kitabında, kadim zamandan bugüne coğraf-
ya, tarih, üretim, insan-toprak-mülki-
yet ilişkisi; bölgede yaşayan halkların 
inançlar, gelenekler; ulaşabildiğimiz 
yazılı kaynaklar ve uçsuz bucaksız 
Teke coğrafyası köşe bucak taranarak 
son yıllarını yaşayan bölge insanı ku-
şakların ağzından derlediğimiz bilgiler, 
fotoğraflarla desteklenerek anlatıldı... 
Kitabın bütününe bakıldığında Elmalı, 
Korkuteli, Finike, Demre, Meis Adası, 
Kaş, Kalkan, Beşkaza (bugün Fethiye) 
gibi belli başlı merkezlerinin sahil-yayla 
yaşamı olarak ele alındığı görülecektir...
Okuyucu, TEKE ELİ kitabında; bölge-
nin coğrafi özellikleri, gelip geçen halk-
ların yaşadığı tarihsel süreci; tarımdan 
ormancılığı, avcılıktan değirmenciliğe, 
taşımadan zanaata üretim biçim ve 
ilişkilerini; toprak-mülkiyet gerçeğinin 

geldisini; Antik Çağ’dan günümüze inanç biçimlerini bu-
lacak...  Halkın yüzlerine karşı “efe”, arkalarından “hara-
mi” olarak andığı eşkıyalara dair öyküler var kitapta; ay-
rıca bölgede yaşamış ünlü inanç erlerinin yanında, yapıp 
ettikleriyle iz bıraktıklarına inandığımız bölge insanının 
yaşam hikâyeleri... 

Yeni kitabınızda çok sayıda kaynak kişi yer alıyor; her 
kesimden onca insanla görüşmeleriniz zahmetli ve 
uzun sürmüş olmalı...   
Evet, zor oldu; ama yapılması gereken bu idi... Tarih salt 
egemenlerin tarihi değildir; tarih, tarlada üreten çiftçinin, 
örse çekiç sallayan demircinin, değirmencinin, kasabından 
nalbandına, fırıncısına çarşı esnafının, keçi sürüsünün ar-
dından koşuşturan Yörük çobanın; mahalle imamının, özeti 
şu ki topyekûn halkın tarihidir... DÖŞEMEALTI ve DAĞ’IN 
DİLİ kitaplarımda da aynı yöntemi izledim; gördüklerimi 
ve halkın dilinden dinlediklerimi yazdım... 
Döşemealtı kitabımda görüştüğüm insanların hepsi vefat etti-
ler; Dağ’ın Dili’nde de öyle; yaşına başına aldırmadan bizimle 
dağ bayır koşuşturan o güzel insanların artarda geliyor vefat 
haberleri... Onlar, at, deve, keçi, katır, eşek; öküz ve sabanla 
doğmuş ve öylece ömür tüketmiş olan son kuşaktı...
Geçen gün, 2019 son baharında Kaş’ın Sidek köyünde, 
girdiği yorganın altında iki büklüm sohbet ettiğimiz 94lük 
Ali Alkaya’nın ölüm haberi geldi... Ali Alkaya “...babam 
dünya harbinden sonra dönüp gelmiş köye; o zaman 
evlenmiş anamla, lakin bi daha çağırmışlar... Bu ikinci 
gidişinde ben anamın gövdesinde kalmışım” demiş ve 
eklemişti, “babam kendisi nerde kaldı kim bilir...” Elmalı 
Yuva’nın efsane muhtarı 93lük İbrahim Kara, “...benim 
akranımdan kimse kalmadı; hepsi göçtü gitti... Gidenle-
rin çoğu bana dargın gitti; neden dersen” dedikten sonra, 
duraklamış, ardından: “...Filez Beli’nden Seki’ye yol yap-
mak için çalıştırdım diye... Vadeleri gelip, ahirete göçtük-
lerinde bana dargın gittiler...” 
Ağullulu Mehmet Keskin,  Bezirgânlı Yusuf Öcek, Sütle-

ğenli Nalbant İbrahim, Tekkeli Mustafa 
Zeybek, Kocapınarlı Âdem Ölçer, Gök-
büklü Sadettin, Çomaklılı Celal Deniz, 
Güğü Beli’nin öte yüzündeki Zorlalı ço-
ban Nevzat Çalbay, Dirgenlerli Bekir 
Ünal; binlerce kilometre yol; onlarca, on-
larca insan... 
TEKE ELİ, onların katkısı olmadan yazıla-
mazdı; kitabı, Tekelilerle birlikte yazdık...  
TEKE ELİ’NİN basımı ATSO’NUN Kültür 
Sanat Vakfı (AKS) tarafından gerçekleş-
tirildi... ATSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Davut Çetin ve çalışma arkadaş-
larına; AKS Genel Müdürü Sayın Mü-
nevver Eminoğlu ve çalışma arkadaşla-
rına teşekkürü borç bildiğimi belirtmek 
istiyorum... 

Kaş, Kalkan’ın Sidek Köyü.
Ali Alkaya ile sohbet.
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B
ir ‘profesyonalizm’ yok, genel olarak, Budak 
şiirine bakıldığında. Kendi lirik güncelerinden 
(sürgününden mi demeliydim?) çıktığı bu te-
matik kitapta da öyle… Oysa, usta olmayanların 

tematik kitaplara yönelmesi halinde kendini kolayca gös-
teren bir durumdur profesyonalizme sığınmak. Bu özelli-
ği onu, günümüzün beğeni sahibi olsalar da duygu soslu 
akılla teknik şiirler üretenlerden ayırarak döneminin ka-
lıcı şairleri arasında katıyor düşüncesindeyim. 

Şiir yazmak için kendini zorlamayışı, bazı akranlarında 
acınası bir şekilde göründüğünün aksine şiir üstünden 
-bu nasıl mümkünse?!- özel bir statü edinme gayretin-
de olmaması, şiirle kendine yeterince yer açamayınca 
estetist ya da felsefe-
ci kılığına bürünerek 
bunu denemeye çalış-
maması gibi özellikle-
ri Abdulkadir Budak 
şiiriyle parazitsiz bir 
etkileşim olanağı su-
nuyor bana. Bu konu-
da yalnız olmadığımı 
düşünüyorum.  Bu-
dak’ın, şiirsel kalmayı 
başaran açık sözlülü-
ğü ile şairaneliği aşan 
içtenliği, döneminde 
yazan şairlerin azım-
sanmayacak bir ke-
siminde rastlanan 
kendini yüceltme ça-
basının gülünçlüğüne 
tanı koymakta da yar-
dımcı olacak nitelikte.

Kapalı Bir Açılım adlı 
kitabında, biri dışında 
yerli olmayan dünya 
şairlerin dizeleri ya da 

cümlelerinin çevresinde boyutlanan Budak dizeleri ya da 
cümleleri var. Bir yıldızdan kopan/koparılan göktaşının 
samanyolunda başka yıldız parçalarına eklemlenmesi ve 
uzay tozlarıyla pekişmesi gibi bu. O başka dize ve bu yeni 
kaynaşma; insana yeniden okumak isteği veren lekeler 
ve gölgelerle yüklü tablolar sunuyor. Bu şiirlerle Budak, 
oldukça açık bir dille, yalın ve özyaşamsal jestler üzerine 
kurduğu genel şiir çizgisinde yüz yüze olabileceği kendi-
ni tekrar etme tehlikesini önemli bir şekilde telafi ediyor. 
Ustalıkla nahifliği harmanlayan, jestlere tutkun ve ince-
likli Budak gerçekçiliği, bu kitapla, bir yandan ayarında 
bir özgüven öteki yandan da kimlikler ya da ideolojilerin 
kamburuna yatmayan bir estetik hakikat ve güzellik edi-
nerek çağdaş şiirin asıl dünyasına dalıyor. 

Budak, şiirimizde 
haylidir özlediğimiz 
bir düzeyden konu-
şuyor bu kitabında. 
Şairin, duyumsal 
estetikten düşünsel 
estetiğe sıçradığı 
şiirler diyebiliriz 
bunlara. Onun şii-
rinde yabancısı ol-
madığımız jestler, ki 
şiirimizin bir kesimi 
nicedir salt imaj ve 
jestlere saplanıp 
kalmıştır, varlıkları-
nı koruyarak, fakat 
zihinsel bir yükse-
liş ve çağrışımsal 
bir zenginlik edine-
rek göstermektedir 
kendisini bu şiirler-
de. Üst bütünlükler-
le, iç örgülerle yete-
rince buluşamadan 
Jestlere ve imgelere 

‘Kapalı Bir Açılım’la Dünyalılaşan Budak Şiiri
Şairin olgunluğu tematik eserlerde daha çok belli olur. Bu, şairin kendi hücresinde yazdığı -genellikle 
lirik- güncelerin bir çeşit ‘terhis’ edilişidir. Kendine, evet yine kendine bakmakta ve anlatmaktadır şair 
belki ama, bu defa çoğunlukla başka aynalardan… Şair böylece kendini/şiirini çoğaltırken genel olarak 

şiiri ve okuru da zenginleştirmektedir. 

Ferruh
TUNÇ
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yaslanan şiirlerde rastlanan türden bir dekoratifleşme 
hali söz konusu olmuyor böylece. Sözünü ettiğimiz dü-
şünsel estetik, şiirsel malzemeleri, olmaları gereken yere 
koyarak daha geniş şiir gövdeleri yaratabilmekte.   

Bu kitap, hiç değilse yazıldığı/yayınlandığı yılın en iyi 
kitaplarından biri sayıldı mı, yoksa, şimdi bu yazıda söz 
konusu olduğu gibi, fark edilmekte geç mi kalındı acaba? 
Varlık dergisi yayın yönetmeni Enver Ercan’ın dikkatini 
çektiğinden ve Ahmet Ada’nın kısa ve özlü bir Abdulkadir 
Budak şiiri panoraması yazdığından başka elimizde bilgi 
yoktur. Eğer, hak ettiği ilgiyi görmediği izlenimimiz doğ-
ruysa, kitaptaki Apollinaire şiiri (sf.43) bunun nedenine 
ilişkin ipuçları edinmek üzere de okunabilir düşüncesin-
deyim. 

Değerli şiir okuru, kitaplığında yoksa, bu kitabı mutlaka 
edinmelidir. Çünkü ‘Kapalı Bir Açılım’la apaçık dünyalıla-
şan Budak şiiri, böylece, yakın dönem Türk şiirinin niren-
gileri arasına çekincesizce katılıyor. 

antsanat

Sahte cümleler içerir kurda yazılan mektup

Kuzu diliyle yazılmışsa değil mi?

Ayaktasın çinko tezgahı önünde sefil bir barın

Alt tarfı bir kahve içtiğin arasında bedbahtların

Apollinair’e kulak ver, gözden geçir hayatı

Kimlerle düşüp kalktın?

Kimden yıldız ışıltısı?

Kimden koyu karanlık?

Bir koyup da üç aldın.

Duvarında şair fotoğrafları Olan bir meyhanenin 

Müdavim olmadın

Döndün erkenden evine 

Döndün asıl kendine 

Küçük mavi gölüne

Küçük çakıl taşları

Attın

Hemen kaybolmak üzere

Dalgalar oluştu orda

“Odası dünyadan büyük”

Denen güzel aldanışın

Orta yerinde kaldın

Kimi sefil yaratıklar 

Burun kıvırdılar buna 

Buna bile alıştın.



Şükran Kurdakul’un Kaleiçi’nde doğduğu tescillendi.
Yaşamı boyunca Sosyalist eylemleriyle tanınan Şükran 
abinin Heybe şiiri şu dizelerle başlar: “Doğumu Antal-
ya’dan getirdim, / Yenikapı’nın bilmediğim bir evinden. / 
Binbaşım yeni gelmiş cepheden, / Anam en güzel yaşında.”
Ona, “Şiirinde böyle diyorsun, ancak bütün kitaplarda 
doğum yerinin İstanbul olduğu yazıyor.” demiştim. Et-
kinlikten bir gün sonra Köy Enstitülü yazar Mustafa 
Şanlı sayesinde Şükran abinin doğduğu Kaleiçi’ndeki 
evi bulduk. Evin kapısında her ikisi de gözyaşlarına 
boğulmuştu. Daha yoğun duygusallık yaşayan Şükran 
Kurdakul’un Mustafa Şanlı’yı payladığı hâlâ aklımdadır: 
“Alçak adam, niye ağlattın beni!” 
Şükran Abi’nin imza günü yoğun ilgi görmüştü. Okur-
larının kendisine uzattığı kitaplara seçtiği iki ‘aşk’ di-
zesini yazarak yetinmesini de şöyle açıklamıştı: “İstan-
bul’da her hafta duruşmalarım var; polis her gün beni 
izliyor, onlara kanıt vermek istemiyorum.” 
Ertesi gün kitabevinde, “Buralarda Metin Demirtaş’tan 
başka şair yok mu?” deyince, ona yanımda olan Salih 
Mercanoğlu’nun “Yarın” dergisinde yayımlanan şiirini 
göstermiştim. Okuduktan sonra Salih’e gözlerini dikip 
seslendi: “Evlat, sen iyi bir şairsin, yazmayı sürdür”.
Konuğumuzun Kadınyarı’ndaki akşam yemeği Ahmet 
Muhtar Kızıltan’ın da katıldığı uzunca bir politik söyle-
şiyle sona ermişti. Ayrılırken Şükran abinin son sözle-
ri, “Bu adam her şeyi benden iyi biliyor yahu!” olmuştu.
2000’in 19. Tüyap Onur Yazarı olan Şükran Kurdakul’u 
2004 yılında kaybettik.

Antalya’nın Eniştesi Bekir Yıldız
15 Haziran günü, imzadan sonra akşam yemeğimize 
katılmayan Bekir Yıldız, “Beni Yenikapı’da bekliyor-
lar.” deyip kitabevinden ayrılmıştı. O gün okurlarıyla 
şakalaşan Bekir abinin, “Şükran hemşehriniz ise ben 
de eniştenizim, eşim Yenikapılı Oya Hanım’dır.” sözleri 

hepimizi güldürmüştü. Kitaplarını “Antalya’nın Enişte-
si Bekir Yıldız” diye imzalaması da... O gün imzaladığı 
200’ü aşkın kitap kimbilir hangi Antalyalı okurların ki-
taplığındadır?
Röportaj, öykü ve roman yazarımız Urfalı Bekir Yıldız, 
güneydoğu yöresinin töre ve geleneklerini, toplumsal 
iç çatışmalarını işleyen, kimileri de filme alınan “Reşo 
Ağa”, “Kaçakçı Şahan” gibi kitaplarıyla tanınır. Almanya 
yıllarını anlattığı Türkler Almanya’da ve Alman Ekmeği 
kitaplarından sonra “Halkalı Köle” ve “Aile Savaşları”y-
la ününü pekiştirmişti. 
Ataç Kitabevi ve Yelken dergisiyle yayıncı olarak ta-
nınan Şükran Kurdakul’a koşut olarak Bekir Yıldız da 
kurduğu Asya Matbaası’yla ‘kâğıt kokusu’ eşliğinde ar-
kadaşını tamamlamış gibidir. Tıpkı araştırmacı bir şair-
le röportajcı bir anlatı ustasının dostluğu gibi... 

Sıkıyönetim Gölgesinde 
Akdeniz Edebiyat Etkinlikleri

Ülkemizin ‘Dünya Kitap Yakma Şampiyonu’ olduğu 80’li yılların başında, Antalya’nın ‘kitap okuma reko-
ru’ kırdığı bir gerçektir. 1982 ve 83’te Uğur Mumcu ve Aziz Nesin’le başlayan Akdeniz İmza Günleri’nin 
ardından Haziran 1983’te değerli yazarlarımız Şükran Kurdakul ile Bekir Yıldız edebiyat konuklarımız 

olmuşlardı. Bir yıl sonra bu listeye Kemal Özer ve Sulhi Dölek de eklendi.  

Hüseyin Cahit
KERSE
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Şükran 
Kurdakul

Bekir 
Yıldız

Kemal Özer ve 
Sulhi Dölek



antsanatİkinci Yeni’den Toplumcu Şiire Kemal Özer
26 Mayıs 1984’te konuk olarak imza günümüze katılan 
Kemal Özer’le 1966’da Türkoloji yıllarımda tanışmış-
tım. Aynı yıl “Şiir Sanatı” dergisini çıkarıyor, Beyazıt’ta 
kurduğu Uğrak Kitabevi’ni işletiyordu. O yıllarda Refik 
Durbaş’la birlikte Türkoloji öğrencisiydik. Cumhuriyet 
gazetesinde düzeltmen olduklarını öğrenip ben de ça-
lışmak istedim. Ancak Cağaloğlu’ndaki ‘musahhihlik’ 
gece geç vakte kadar sürdüğü için bir hafta sonra ay-
rılmak zorunda kalmıştım.
İmza günümüzde Kemal Özer ve Sulhi Dölek yan ya-
naydılar. Ben de karşı masada bana getirdikleri kitap-
ları sergilemiştim. Özer, bu kitapların yanında 20 ka-
dar “Gül Yordamı” ve “Ölü Bir Yaz”ı da görünce biraz 
şaşırdı, biraz da sitem etti bana, “Bu kitapları nereden 
buldun?” diyerek. Kör Ramazan’ın (Yaşar Kemal’in ya-
yıncı olan kardeşi) deposundan aldığımı söyledim. O 
kitaplarını beğenmediğini belirtince de, “Ben hâlâ çok 
severim, en iyi kitaplarındır bence.” demiş bulundum. 
Bana içerlediğini sezmiştim.
İmza günü iyi geçmişti. Kemal Abi toplumcu gençler-
le söyleşirken ben Sulhi Bey’in yanına oturdum. Ona, 
“Sanırım, Kemal Abi bana sinirlendi” dedim; o da, “Olur 
böyle şeyler” dedi, “Can damarına dokundun.” O anda, 
Yaşar Nabi’nin ölümünden sonra Varlık dergisi genel 

yayın yönetmeni olduğu aklıma geldi, ve Yazko’dan yeni 
çıkan “Kimlikleriniz Lütfen.” Neyse ki akşam yemeğin-
de oldukça neşeliydi, sabahleyin Konyaaltı Plajı’ndaki 
Akdeniz sevinciyle güzel bir etkinliğe nokta koyduk.
İkinci Yeni etkisindeki ilk kitaplarıyla bir biçim ustası 
olarak tanınan Kemal Özer, 1965’ten sonraki toplumsal 
ve siyasal ortamdan etkilenerek -arada şiir yazmadı-
ğı 10 yılı da düşünürsek- toplumcu bir şiir anlayışına 
geçmiş, güncel olayları kendine özgü bir lirizmle işle-
yerek yalın bir şiire ulaşmıştı. İkinci Yeni’den kazandığı 
ustalığını Yaşadığımız Günlerin Şiirleri’yle sürdürdü ve 
2009’da yayımlanan “Temmuz İçin Yaralı Semah” kita-
bıyla ‘Altın Şair’imiz olmuştu. Kemal Özer’i Altın Porta-
kal Şiir Sempozyumu’nun ardından 2009’da kaybettik.

Deniz Yarbayı ve Senaryo Yazarı Sulhi Dölek
Bu başlık, Kemal Özer’le birlikte Antalya’daki imza gü-
nünde tanıştığımız Sulhi Dölek’in pek bilinmeyen iki 
özelliği sayılabilir. Oysa, eski kuşaklar yazarı Akba-
ba’da başlayan gülmece öyküleriyle tanıdı (1960-1979). 
“Korugan” romanıyla 1974 Milliyet Yayınları Roman 
Ödülü’nü, “Vidalar” kitabıyla 1983 Sabahattin Ali Öykü 
Ödülü’nü, “Aynalar” ile de 1994 Yunus Nadi Öykü Ödü-
lü’nü kazanan Sulhi Bey’in birçok radyo oyunundan 
sonra senaryolarını yazdığı filmlerini 90’lı yıllarda iz-
leyip sevenlerimiz çoktur: “Süper Baba” (1993), “Kül-
yutmaz” (1994), “İkinci Bahar” (1998). Kendisini en son 
TV dizisi senaristi olarak “Yabancı Damat”la tanımış-
tık. Alçakgönüllü ve çalışkan anlatı ustamızı 7 Kasım 
2005’te kaybettik.
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emre Belediyesi’nin destek verdiği ve Demreli 
yazar/şair Zekiye Yüksel’in büyük emeği  ile bir 
araya geldiğimiz Demre Edebiyat Günleri’nin 
ilkinde; Yüksel’in yanı sıra şair Betül Tarıman, 

yazar Arzu Alkan Ateş ile birlikte “yazma eylemi ve kadı-
noluş” bağlamında deneyimlerimizi, şiirin ve kurmacanın 
içinde kendimiz olarak varolmanın koşullarını paylaştı-
ğımız etkinlik, hepimizi şaşırtan ve sevindiren bir ilgi ile 
karşılandı. Demre Günlerimizi ve etkinlik sürecini görsel 
olarak belgeleyen sevgili Başak Yıldırım’ın varlığı ve eme-
ği başından sonuna bizi diri tuttu. Belediye Kültür Mer-
ke-zi’nin salonunu dolduran kalabalığın Antalya’dan gelen 
bizlere ilgisi ve sevgisi unutulmayacak kadar kıymetliydi 
şüphesiz. Ancak daha da önemlisi kendi topraklarından, o 
çocukluktan büyüyen ve yıllar sonra bütün birikimleriyle 
geri dönüp; bildiklerini, yazdıklarını paylaşmak için Dem-
relileri edebiyatın, sanatın dünyasına davet eden Zekiye 
Yüksel’e duydukları sevgi ve saygı hepimizi etkiledi. Sözle 
şiirle sanatla harmanlanmış bir şahsiyetin böyle bir itibarla 
değer görmesi en nihayetinde merkez ve periferi ilişkisini 
bir kez daha düşünmeme neden oldu. Sanat ve yazın üre-
ticileri; merkezi, bir üretim alanı olarak defalarca yeniden 
üretir. Merkezin dışında kalan, ötekinin temsiliyeti, coğ-
rafyanın o yöresinde /kıyısında duran, dondurulmuş bir 
alan olarak mesafesini korur. Periferinin imgesi, sanatçı-
nın “oralı” biri olarak, imajlarını esere taşıması bağlamında 
belleğin denetimsiz izlerini taşır. Diğeri için ise merkezin 
karşısında duran, bir kendiliğindenlik içinde olan periferi
(çevre)yi keşfetme arzusu bir hayâl alanı olarak ele alınma-
ya devam eder. İşte tabiatın ve yaşam koşullarının cömert 
davrandığı, nadiren bir cazibe alanına dönüşen periferinin, 
kentin kaosundan uzaklaşma hatta gönüllü bir kapanma ve 
bir kaçış mekanı olarak anılmasının bizdeki karşılığını sor-
gulamamı sağlayan da Edebiyat Günleri’nde yaşadığımız, 
paylaştığımız nice güzellikti. 

Kimi zaman kentin çoklu imkânlarının size sunamayaca-
ğı kadar büyük sevinçler, karşılaşmalar ve paylaşımlar 
sunan “küçük yerler”, eğer tabiatıyla insanıyla bütün-
leşmiş bir mahfile dönüşmüşse orada sanatın, edebiya-
tın ve ona dair hayatların kök salması kaçınılmaz oluyor. 

Demre Edebiyat Gün-leri’nin bunca heyecan yaratması 
da bunun bir sonucu mutlaka. Tarım (seracılık demek ge-
rek aslında!) ve turizme bel bağlamış yönetimler ve kent 
kültürü yaratma niyetlerini bunlardan bağımsız gelişti-
re-meyen kurumların birbirinden pek bir farkı kalmıyor. 
Sanat edebiyat üreticileri ile sanatı edebiyatı sunanların/
taşıyanların arasında öncelikler bağlamında bir hayli me-
safe bırakıyor şehir (merkez). Bu açıdan yerel yönetim-
lerin sanatçı/edebiyatçı lehine aldığı tutum ve gösterdiği 
irade bütün bürokratik saf satanın da kayıtdışı kalmasını 
sağlıyor. Demre Belediyesi’nin kısıtlı imkânlarla başardığı 
şeylerden biri açık farkla bu oldu diyebiliriz. Kendi içine 
kapalı, toprağın ve denizin sunduklarının hakkını verme-
ye çalışan Demrelilerin, içinde bulundukları coğrafyanın 
Likya Medeniyeti’nden bu güne varana taşıdığı değeri 
farkında olmalarının, bu farkındalığın içinden kültürel 
üretimi destekleme gayretlerini de görünür kıldı. 

Bu yine Zekiye Yüksel ve ailesinin özellikle oğlu Barış’ın- 
bölgedeki kültürel ve sanatsal çabalarının, emeklerinin 
bir sonucu olduğu kadar, yaşam alanlarını da paylaşı-
ma açmalarıyla daha da mümkün hale gelmiş. O sebeple 
bu sefer “şiirin gündemi”nde, Demre’de inşa edilen bu 
kültür ortamı ve onun bir merkezi olabilecek donanıma, 
ışığa ve yaratıcı imgeye sahip olan ŞiirEv (poemhouse) 
var. Kolektif bilincin ortaya çıktığı, yaratım süreçleri için 
bir sanatçının/edebiyatçının talep edebileceği her şeyin 
hazır bulunduğu, antik dönemden günümüze; toprağın, 

Demre’de Edebiyat Günleri 

Şiire Dair Her Şey
Betül
DÜNDER

Pandemiden dolayı iki yıl ara verilen Uluslararası Akdeniz Kentleri Kültür ve Sanat Buluşmaları’nın 
beşincisi, 9-16 Mayıs 2022 tarihleri arasında; Adana, Antalya, Fethiye, Osmaniye, Anamur, Tarsus, 

Düziçi, İskenderun ve Demre’de düzenlenen etkinliklerle gerçekleşti. 
Antalya’da Ansan (An-talya Sanatçılar Derneği)nin ev sahipliğinde Nadire Sönmez’in sunumunun 

ardından “Kimlik ve Temsil Bağlamında Şair”i konuştuğumuz buluşmanın sonrasında 
Kültür ve Sanat Buluşmaları’nın bir diğer etkinlik merkezi olan Demre’ye doğru yola çıktık. 
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ağacın, kayalıkların, patikaların belleğinde birikenleri fı-
sıldadıklarını duyabileceğiniz bir sukûnette; yaşanılan ve 
yaşanması muhtemel bütün hoyratlıklara karşı bir kalkan 
olabilecek incelikler toplamı gibi bir mekândan söz edi-
yorum. Önünden akıp giden Likya Yürüyüş Yolu’na, onun 
yolcularına, nefeslenmek için mola veren yürüyüşçülere; 
sınırların kit’aların dahi ötesinden, şiire dair bir zamana 
konuk olanlara Neruda’nın, Nazım’ın, Gülten Akın’ın, Ce-
mal Süreya’nın ve nicesinin şiirleriyle hoşgeldin diyen 
taş evler… Onların arasında dolanırken ve Neruda evinde 
konaklarken; reel dünyanın nelerden oluştuğuna, kendi 
dünyamızı nelerden oluşturduğumuza ve poetik hayâlin 
olanaklarına dair daha fazla düşünme imkânı buldum. 
Evime varınca, aslında bir bilim felsefecisi olan Gaston 
Bechelard’ın ‘felsefe, edebiyat ve sanatın bir araya gel-
diği benzersiz bir yapıt’ olarak sunulmayı her koşulda 
hakeden kitabı “Mekânın Poetikası”na bir daha dönme-
nin, zihnimde kilitli kalan kapıları açacağına bir kez daha 
güvendim. Çünkü bir hâyali anlamlı kılan, kolektif bilin-
ci ortaya çıkaran hatta bütünleyen eylemlerin mahsus 
sebebi /vesilesi olan böylesi etkinliklerin, buluşmaların 
kıymeti bizi hayata karşı daha güçlü kılıyor. Söze/şiire/
düşünüme paydaş olan öznelerin etik ilkelere bağlılığı 
yaratımın çoğalmasını sağlıyor. Sonuçta Demre Günle-
ri’nden sonra, kendimde periferinin güvenli aidiyetine 
dahil olabilmenin ayrıcalığını merkeze taşıyabilecek yeni 
bir güç bulduğumdan emindim. Orada yaşananlar, dene-
yimlenenler, paylaşılanlar öncesinde “herhalde buraya 
kadardı, bu kadardım” dediğim bir yerden döndürdü beni. 

Eve geldim ve “Mekânın Poetikası”nı açıp, kitabın kırmızı 
kurşun kalemle çizili yerlerine hızlıca göz attım. Kapıla-
rı açacak anahtarları arıyordum. Onun öncesinde bütün 
teorik çalışmaların avlusu niteliğindeki giriş bölümünün 
büyük anahtarı elinde tuttuğunun bilinciyle, şu cümleleri 
paylaşmalıyım. Bachelard’ın dediğidir: 
“Şiir felsefesi, poetik bir edimin geçmişi olmadığını, en 
azından hazırlık  ve ortaya çıkış evreninin izlenebileceği 
bir yakın geçmişi olmadığını kabul etmek zorundadır. (…)
Poetik hayâl, yankılanmada bir varlık sesisonirite kaza-
nacaktır.(…) Bir şairin yaşamı boyunca katlanmak zorun-
da kaldığı zorlamalar (özellikle de baskılar) hesap edilebi-
lir ama şiir edimi, brden ortaya çıkan hayâl, varlığın hayâl 

gücü içinde yanıp tutaşması …(…) poetik hayâl, güncelli-
ği içinde ele alınan insan yüreğinin, ruhunun, varlığının 
doğrudan bir ürünü olarak bilinçte çıktığı anda incelen-
melidir.”

Hayâl edebildiklerimiz kadarız, diyor birçok insan evladı. 
Hayâllerinden çok bu söze inanıyor belki de. Yukarıdaki 
alıntıyı dikkate alırsak bu önermenin bilinci dışarda bı-
raktığını söyleyebiliriz pekalâ. Şiiri bir mülk, bir hayâlevi 
mahsulü ve hatta kendi istikbalinin ve bireysel “kurtulu-
şunun” bir parçası olarak kurup, onu bir iktidar olarak 
görenler için, bu böyle olabilir. Bunun dışında kalan her 
öz/eylem şairin esaslılığına, sonsuzluğuna ait olacaktır 
oysa. Buna olan inançla Demre’den dönmeden bir köy 
okuluna uğrayıp, bahçede yaşları en fazla 12 olan çocuk-
ların önüne dizildik. Çipil çipil bakan gözlerin önünde 
terledik. Birer nar çiçeği gibi açılacakları, tane tane da-
ğılacakları hayatı biraz daha anlamlı kılmanın cümlelerini 
yan yana getirmeye çalıştık. Bahçe kapısından çıkmadan 
önce şimdiye kadar duyduğum en güzel soruyu duydum: 
“Bir daha ne zaman geleceksin?”…

Demre Edebiyat Günleri’nin düzenlenen ilk etkinliği 
vesilesiyle sanata ve edebiyata adanmış hayatların bir 
araya geldiğinde neler yapabileceğini, yaratıcı öznenin 
kimliğinin, poetik ve politik duruşunun önemini bir kez 
daha deneyimlemiş olduk. Bu bağlamda, metni çarpıcı ol-
duğunu düşündüğüm bir örnekle bağlamak ve bitirmek 
yerinde olacak. 1975 yılında Harward Üniversitesi mezu-
niyet törenine tahsili olmayan bir isim davet edilir. 2000 
Harward öğrencisine konuşma yapacak kişi Muhammed 
Ali’dir. Afro-Amerikan bir dünya şampiyonudur bilindi-
ği üzere ve Ali, ırkçılık karşısında bir duvardır. Bir akti-
vist olarak söz alır davet edildiği her yerde. Ününün ona 
sağladığı her imkânı hak mücadelesinde bir tuğla olarak 
değerlendirme çabasındadır. Konuşması sırasında öğ-
renciler arasından biri “bize bir şiir oku” diye bağırır. Ali, 
İngilizce’nin en kısa şiirini yazar o an: “ME/ WE”! (BEN 
/BiZ)…Bu örneği çok yerde dillendiririm. Şair olmak için 
sadece şiir yazmak yeterli midir? sorusuna cevaben.  
 
  
 



32

DE
NE

M
E

B
izde ilk örneklerine 14. ve 15. yüzyıllarda Bursa ve 
Edirne’de rastladığımız bu meslek matbaanın, do-
layısı ile matbu eserin bulunmadığı bir toplumda 
medrese öğrencilerinin kitap ihtiyacını karşıla-

mak için kurulmuş. Ticari faaliyet olarak gelişmiş. İstanbul 
Sahaflar Çarşısı’nı ise neredeyse bilmeyenimiz yok. Çar-
şı, Bizans Dönemi’nden beri varlığını sürdürüyor. Beyazıt 
Camii’nin hemen yanı başında bulunan çarşı, aynı zaman-
da uzun zamandan beri İstanbul edebiyat ve entelektüel 
çevrelerinin buluşma noktası. Sanırım bu tüm zamanlarda 
böyle… Çünkü İbnü’l Kıfti eserlerinde kitap çarşılarının sa-
dece ticaret merkezi olmayıp dönemin âlimlerine, şairleri-
ne, ediplerine de ev sahipliği yaptığını söylüyor.  

Sahaflığın yazma eserlerden ibaret olduğunu düşünen-
lerse yanılıyor. Kartpostallardan, afişlere, dergi nüsha-
larından, plaklara, imzalı kitaplardan makalelere pek çok 
şey bu geçmişten ses veren dükkânlarda yer alıyor. Öte 
yandan ciltleme işlemlerinin de yapıldığı sahaflarda ge-
zinmek insana başka dünyaların kapılarını aralıyor. Bu 
zamanda yolculuk gibi bir şey. Lakin kitabın yolculuğu 
sürüyor. Kim bilir kimlerin elinin değdiği, göz izi düşür-
düğü, sayfanın bir köşesine not düştüğü, bir satırın altını 
çizdiği kitabın dünyasında kaybolmak keyifli bir şey olsa 
gerek. Ben kitapların o tuhaf kokusunu sahaflarda içine 
çekenlerden, o gizemli dünyanın sayfasını aralayanlarda-
nım. Bundan on altı yıl önce Antalya’ya geldiğimde adı-
mımı attığım ilk yer Kitapkurdu Sahaf olmuştu. Böylelikle 
kentle kurduğum bağ kuvvetlenmiş, kentin nabzını bura-
dan tutmaya başlamıştım. Sadece o kadar mı? Bu şirin 
mekânda yeni insanlar tanımış, bir şiirin ilk dizelerini bu-
rada bir kâğıda not etmiş, bir öykünün temellerini bura-
da atmış, politikadan, edebiyata pek çok konuda burada, 
kitabevine gelen okur, yazarlarla söyleşme imkanı bul-
muştum. O gündür bu gündür bu butik kitabevinin mü-
davimlerinden biriyim.  Kitabevinin kapısından içeriye 
adım attığımdan itibaren Erol Malçok ya da Fırat Çelik’in 
güler yüzü beni karşılıyor. Dost yüzüne hasret kaldığımız 
şu günlerde insana bu karşılama iyi geliyor. Beraberimde 
getirdiğim fırından yeni çıkmış simit Erol ya da Fırat’ın 
demlediği çay eşliğinde yeniliyor, sohbetler ediliyor. Fı-

rat’ın sinema bilgisi, günümüz edebiyatına hâkimiyeti, 
pek çok konuda donanımlı olması sohbetin dozunu art-
tırıyor. Erol ise ekoloji alanında ürünler veriyor Gazete 
Duvar, Bir Gün, Bianet’te yazılarını yayımlıyor. Evrensel 
Kültür, Aporia, Antsanat, Doğu Batı yazılarını yayımla-
dığı diğer dergiler. Bunların yanı sıra Açık Radyo’da iki 
haftada bir Ekoloji Politik programını sunuyor.      

Elbette yaptığı çalışmalar bunlarla sınırlı değil. Onun 
Doğu Antalya Gıda Topluluğu Ekoloji Ağı içerisinde ça-
lışmalar yürüttüğünü pek çoğumuz biliyoruz. Hal böyle 
olunca insan bu şirin yerden ayrılmak istemiyor. Çalışan-
larının zenginliği kitabevini de zenginleştiriyor. Kitapevi-
nin alt katında sosyoloji, Tarih, psikoloji, felsefe, ekoloji, 
cinsiyet politikalarını içeren kitaplar var. Çocuk kitapla-
rına da yer verilen kitabevinin asma katına bir merdiven 
aracılığı ile çıkılıyor. Asma katta oturmak bir başka güzel. 
Çünkü burası kitapevine hâkim bir yer. Bu katta da tasav-
vuf, şiir, tiyatro, sinema, edebiyat eleştirisi, çizgi roman-
ların yanı sıra yabancı dilde kitaplarda bulunuyor. Bazen 
de burada şehir değiştiren ya da ölen bir kişinin kütüp-
hanesinin satın alındığına tanık oluyor, gelen kitapları 
heyecanla karıştırıyorum. İnsan bu şirin yerde her an bir 
sürprizle karşılaşabilir. Mesela uzun zaman önce Antal-
ya’nın bildiğim yaşayan tek mücellidi, Kenan Şimşirligil’i 
burada tanımış, onunla yine burada sohbet etme imkânı 
bulmuştum. Elbette bu eşsiz sohbetlerin uçup gitmesine 
gönlüm razı olmazdı. Bundan olsa gerek onu ve mesleği-
ni içeren bir yazıyı önümüzdeki Haziran İstanbul’dan ses 
veren Müteferrika dergisi için kaleme aldım.   
              
Sahafların önünden geçerken bir sepetin içinde alıcısını 
bekleyen kitaplar arasında uyuklayan, mırıl mırıl mırıl-
danan bir kediye rastlamak her zaman olası. Sanki onlar 
da kitapların müptelası olmuş gibiler. Ya da iş çıkışı kitap 
almasa bile soluklanan, bir bardak çay eşliğinde ayaküs-
tü sohbet edenler var bu hoş mekânlarda. Bazen de kü-
tüphane açanların uğrak yeri oluyor sahaflar. Her kitap 
her insan hikâyesi ile geliyor, başka hikâyelere kapılar 
açılıyor. Fakat her daim meraklı bir el kitaplar arasında 
geziniyor.  

Antalya’da Sahaflar: Yitik Zamanın Peşinde
Kağıdın serüveni ile başlamalı belki de söze. Çünkü o kadar kıymetli ki… Ona dokunmalı, koklamalı,

serüvenini, izlediği yolları dolaşmalı.  Sözü getirip Orta Doğu coğrafyasına bırakmalı. Kağıt, Horasan, 
Bağdat, Şam, Trablus, Halep, Hama, Kahire gibi önemli kültür merkezlerini izleyerek Endülüs’e kadar 

gelmiş. Yaygınlaşmasıyla kitap satılan çarşılar kurulmuş, itibarlı meslek haline gelmiş. 

Betül
TARIMAN
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İş bölümü, dayanışma ruhu ile varlıklarını sürdüren sa-
haflar zor koşullarda çalışıyorlar elbette. Fakat her şeye 
rağmen çalışmalarını sürdürüyor, tarihin öte yakasından 
ses vermeye devam ediyorlar. Zor koşullar derken eko-
nomik kriz, Türkiye ve dünyayı etkileyen pandemi süre-
cini işaret etmek istiyorum. Çünkü Türkiye ve dünyada 
dolaşan bir hayalet yani covit 19 ve varyantları bu emek-
çi, işlerini keyifle yapan insanları olumsuz yönde etkiledi. 
Ne yazık ki pek çok esnaf gibi sahaf da dükkânlarını ka-
patıp evlerine çekilmek zorunda kaldı. Bu süreçte inter-
net üzerindeki satış platformları birçok esnafın derdine 
çare oldu. Bazı esnafları ayakta tuttu. Öte yandan Ke-
pez Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel Antalya Sahaf 
Festivali bir anlamda sahafların derdine deva oldu. Bu 
anlamlı çalışmada, 2019’da düzenlenen festivale 5’i yerel 
olmak üzere toplam 20 sahaf katılmış. Festival sırasında 
Osmanlı’dan Günümüze Sahaflığın Tarihi, Kent Sosyolo-

jisi Açısından Sahafların ve Yerel Kitabevlerinin Önemi, 
Anadolu’da Masal Geleneği, Antalya’da Dergiciliğin ve 
Kitapçılığın Tarihi gibi birçok konuda söyleşiler yapılmış. 
Bunlar zaman içerisinde eksiklerin giderilip kitleleri ku-
caklayacağını düşündüğüm çalışmalar. Öyle ya ne de olsa 
bir zamanlar buradan, bu coğrafyadan kıymetli insanlar 
geçmiş, bu kentin havasını solumuş, çeşmelerinden su 
içmişler. Bunlardan ilk aklıma gelenler tarihteki ilk kadın 
Belediye Başkanı Pergeli Plancia Magna, İskender, II. At-
talos, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Cahit Külebi. Kim bi-
lir daha kimler iz bırakıp geçecekler binlerce yıllık tarihi 
olan bu kentten. İltem Antik Sahaf, Ay Işığı Sahaf, Nabu 
Kitapevi, Engin Sahaf, Eylül Sahaf, Kelepir Sahaf, Sulta-
nahmet Sahaf’a kim bilir hangi sahaflar eklenecek, kentin 
ruhuna ruh katacaklar. 
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Türkiye’nin en büyük, Antalya’nın da ilk sahafısınız. En 
büyük sahaf olmanızda belirleyici etken ne oldu? 
“Türkiye’nin en yetkin en iyi sahafı biziz”, demiyorum 
ama mekân ve kitap sayısı anlamında bizden büyük sahaf 
yok. 400 metre karelik bir alana sahip bu dükkânda mil-
yonu aşkın kitap var. Bunun yanı sıra pek çok depomuz 
da mevcut. Bünyemizde aynı zamanda antika değerinde-
ki objeler, daktilolar, Osmanlıca eserler, tablo ve minya-
türler de barındırıyoruz.

Böyle bir başarı yakaladığınız bu serüven nasıl başladı?
Çocukluğumdan beri kitap sevdalısı biriyim. Doğduğum 
yer olan Amasya’da mevcut kütüphanelerdeki kitapların 
pek çoğunu okumuşumdur. O zamanlar kitap alacak du-
rumumuz olmazdı. Bu yüzden bol bol kütüphanelerden 
yararlanırdık. Kitap okuma merakım kadar kitap birik-
tirme merakım da vardı. Belki 
bu merak ve istekle üniversite 
eğitimimden sonra 1986’da İz-
mit’te sahaflığa başladım. Daha 
sonra Antalya’ya yerleşmek is-
tedim. O zamanlar Antalya’da 
sahaf olmadığını biliyordum. O 
zamandan beri de çok sevdiğim 
Antalya’dayım. 36 yıldır bu mes-
leği yapıyorum. 

Bize mesleğinizi, sahaflığı, ta-
nımlar mısınız? Nedir sahaflık?
Sayfa kelimesinin Arapça kar-
şılığı olan sahife, zamanla deği-
şerek sahaf olmuştur. Ülkemize 
matbaa çok geç geldiğinden elle 
çoğaltma kitapların azlığı, sahaf 
dükkânlarının doğmasını bera-
berinde getirmiştir. Sahaflarda 
bu kitapların yeniden yazımı ve 
alım satımı yapılmıştır. Baskısı 
tükenmiş, sayısı az bulunan kıy-
metli eserlerin satıldığı yerdir 
sahaf. Şimdilerde ikinci el kitap 
alıp satanlar da kendilerini sahaf 

olarak adlandırıyorlar. Bu durumu yadırgamıyorum yeter 
ki işin içinde kitap olsun. Evliya Çelebi, “Seyahatname”adlı 
eserinde sahaflar için “Bunlar kapalı çarşı içinde elli kadar 
sahaf esnafı olup veziriazamdan (başbakan) sonra gelir-
ler” diyerek sahaflığın meslek olarak önemini vurgulamış. 
Ben de severek yıllardır yapıyorum bu mesleği.

Kitapçıların sayısı zamanla azaldı. Kitabevlerinin sayı-
sı azalırken sahafların artmasını nasıl değerlendiriyor-
sunuz?
Özellikle son günlerde kitaplar çok pahalı. Kâğıt fabrika-
larının kapatılması, kağıtların ithal gelmesi ve gelen zam-
lar, ikinci el kitapların satışını artırdı. 

Toplumun büyük bir kısmı, ikinci el kitapların da pa-
halıya satıldığını düşünüyor. Sizce de durum böyle mi?  

Paranın alım gücü kalmadığı için 
evet, ikinci el kitaplar da insanlara 
pahalı geliyor. Çok satan bir kita-
bın fiyatı kitapçılarda oldukça yük-
sek. Biz, aynı fiyata usta yazarların 
elinden çıkmış birden fazla kitap 
sunabiliyoruz insanlara.

Kitapların pahalı olması, olan-
ca yanlışlığı bir yana, insanların 
korsan kitap almasına da sebep 
olabiliyor. Sizin bu noktadaki 
tavrınız nedir?
Çoğu kez 20 ton 30 ton kitap alı-
yorum. Aldığım kitapları seçerken 
aralarından çıkan korsan kitapları 
bağışa katıyorum, gözden kaçan-
lar olabilir elbette ama korsan ki-
tap satmıyorum. Korsan kitaplar 
bir nevi emek hırsızlığıdır.

Arşivinizde “Bu sadece bende 
ya da bir iki koleksiyoncuda var.” 
dediğiniz kitaplar var mı?
Evet, koleksiyonumda Kanuni 
Dönemi’nden kalma 1537 tarihli 

“Kitapların Şarjı Hiç Bitmiyor.”
Betül Tarıman, önceki sayfada yer alan yazısında, kentin ruhuna ruh katan sahafları listelemişti. 
Bizler de bu kapsamda, 1994 yılından bu yana faaliyet sürdüren ve “Türkiye’nin en büyük sahafı” 

olarak tanınan İltem Antik Sahaf’tan İlhami Dilek’le bir araya geldik.

Oya
DURAN

Fotoğraf: Tuncer Çetinkaya
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eski bir el yazması kitap var. Kitabın varlığı biliniyor, ama 
belki en fazla iki koleksiyoncuda vardır aynı kitap. Elimde 
bu kitaptan başka 1700’ün sonlarına ait İskoçya Mason-
larının bir kitabı var. Bu kitabın da varlığı biliniyor ancak 
kütüphanelerde mevcut değil. Koleksiyonumun değerli 
bir parçası…

Peki bu kitaplar elinize nasıl geçiyor? Kitapları nere-
den temin ediyorsunuz?
Koleksiyonumdaki bu kitapları özellikle aramadım. Kilo 
usulü aldığım kitapların arasından çıktılar. Genel olarak 
kitapları dönüşümcü kâğıtçılardan ve hurdacılardan te-
min ediyorum. Son zamanlarda yaygınlaşan bir durum 
var maalesef; Devlet, kütüphaneleri tasfiye ediliyor. Ki-
taplar sahaflara satılmıyor kesinlikle, hurdacılara ve kâ-
ğıtçılara veriliyor. Böylece toplumsal hafıza siliniyor ben-
ce. Kitapların bir kısmı özellikle yırtılarak veriliyor, biz 
onları onarıyoruz. Pek çoğu hamur olup gidiyor. 1800’lü 
yılların başına ait çok değerli kitaplar, Köy Enstitüsü ve 
Halkevi kitaplarını yakaladım yırtılan bu kitaplar arasın-
dan. Hurdacılardan kilo usulü aldığım kitapların çoğu, bi-
linçli okurun kolay kolay bulamayacağı eserler. Bunları, 
o kitabın değerini bilen okurla buluşturuyorum. Kitaplar, 
ihtiyacı olana gittiği için mutlu oluyorum. Sahaflar olma-
sa kitaplar kâğıt fabrikalarına gidecek. Bizler, yüz yıllık 
kitaplara yeniden can vermiş oluyoruz. Bazen kitapların 
arasından Atatürk, İnönü, Ecevit, Demirel gibi siyasilerin 
resimlerinin yanı sıra mektup, para, pul, bilet gibi döne-
min hatırasını yansıtan şeyler de çıkıyor. Tarihe şahitlik 
eden bu tür eşyaları incelemekten büyük keyif alıyorum.
Kitaplarınızın bir bölümünü bilgisayar ortamına taşıdı-
nız. Bunun size nasıl bir katkısı oldu? Bilgisayar ortamına 
açılmanın elbette artısı oldu. Öncelikle böyle bir durum-
la dünyaya açıldık. Amerika’dan Japonya’ya kadar geniş 
bir yelpazeyle çalışmaya başladık. Özellikle Japonya’dan 
akademisyenler düzenli olarak bizden kitap alıyorlar. Av-
rupa’dan özellikle Osmanlı’nın son, Cumhuriyetin ilk yıl-
larını içeren tarihi kitaplara ilgi fazla oluyor.  

Zamanla kaybolan veya kaybolmaya yüz tutmuş meslek-
ler var. Sahaflığın geleceğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
Bizim temelimiz kitaplar. Pandemiden önce insanların 
lüks olarak gördüğü kitaplar, pandemiyle birlikte temel 
bir ihtiyaç oldu. Bu süreç bizim ayakta kalmamızı da sağ-
ladı. Örneğin kafe veya restoran olsaydık esnaf olarak sı-
kıntılı günler yaşayabilirdik. Kitap olduğu için dükkânımız 
açık kaldı, internet ortamında satış yaptık. Kitap her şey… 
Kitap olmazsa bilim olmaz. Yaşamın kaynağıdır kitap. Ve 
şimdi sahafçılık, koleksiyonculuğa doğru evrilmeye başla-
dı. Bugün kıymetli olan kitaplar yarın da kıymetli olacak. 
Haliyle sahaflık uzun vadede var olacak diye düşünüyo-
rum. “Ve kitapların şarjı hiç bitmiyor.” Ben de bu mesleğin 
hep var olması dileğiyle size teşekkür ediyorum.

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi yaşlı evlerinde 
kadınlar, komşusundan, mahallesindeki bakkal-
dan topladıkları atıkları kıyafete dönüştürdü ve 
podyumda sergiledi. Ünlü modacı Tanju Baba-
can’ın da takip ettiği defilede, pandemiyle birlikte 
hayatın ayrılmaz parçası olan maske ve eldiven-
den yapılan gece elbisesi büyük beğeni topladı. 
Muratpaşa Belediyesi’nin bugün sayıları 4 olan 
yaşlı evleri üyesi kadınlar, 2 yıl önce sağlıklı ve 
sürdürülebilir bir çevrenin önemine dikkat çek-
mek için bir proje üzerine çalışmaya başladı. Yaş-
ları 60 ile 85 arasında değişen yaşlı evi sakinleri, 
komşusundan, mahallesinin bakkalından atıklar 
topladı ve 2 aylık bir çalışmanın ardından yumur-
ta kabuğundan takı, plastik fileden şapka,  gazete 
kağından küpeyle tamamladıkları geri dönüşüm 
kreasyonu oluşturdular.  

Oluşturdukları kreasyonla defileye çıkmaya ha-
zırlanan kadınlar, pandemi nedeniyle tüm et-
kinlikler iptal edilince hazırladıkları kıyafetleri 
sandıklara kaldırdı. O elbiseler, aranın ardından 
18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla 
sandıktan çıktı. Küçük dokunuşlarla kıyafetler 
defile için hazır hale geldi, kreasyonuna bu arada 
yenileri eklendi. 

Köpük tabaklardan etek, plastik çatallardan şap-
ka, pet şişe kapaklarından mont, pandemiyle 
birlikte hayatın ayrılmaz parçası olan maske ve 
eldivenden yapılan gece elbisesinin yer aldığı 21 
kıyafet, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen defileyle tanıtıldı. Defilede kıyafetleri yine 
yaşlı evi üyesi kadınlar sergiledi. Defileyi 5 yıl 
önce kaybettiği Alzheimer hastası annesi kendi-
si unutmasın diye sakallarını kırmızıya boyayan 
modacı Tanju Babacan da izledi. Babacan’ın yanı 
sıra Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın 
eşi Ümran Uysal ve Belediye Başkanvekili Hüse-
yin Sarı da defilede yer aldı.

Atıkları Kıyafete Dönüştürdüler
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MANTAR, daha çok gölgede yetişen klorofilsiz, ilkel bir 
bitkidir. Sulu vadilerin yamaçlarını kaplayan sandal ağaç-
çıklarının güzel gölgelerinden tutun da, şehrin, güneş 
görmeyen pis su birikintilerinin içine, çürük ağaç gövde-
lerine kadar yetişmediği yer yoktur bu asalağın. Çoktur, 
çeşitlidir. Bir düşlenmeye görsün ağacın birine, kurtar 
kurtara bilirsen artık. Nerde bir çürük direk varsa, uza-
ğında değildir onun mantar. Çürümüş yaprakları bir ka-
rıştırıverin şöyle, ışıl ışıl mantarlar çarpacaktır gözlerini-
ze. Bir de güzel görünüşleri olur ki mübareklerin bazan, 
insanın, tutup koklayıvereceği gelir.
İçindeki mantarları bir kaba boşalttıktan sonra boş sepeti 
kıza uzattı adam. Uzatışı sırasında da baş ve işaret par-
maklarıyla kızın sağ yanağından şöyle bir sıktı hafifçe ve: 
“Öyle de çok severim ki mantarı ben.” dedi gülümseye-
rek. Kız bakışlarını yere indirdi. 
Batıdan doğuya Akdeniz’i izleyen vadilerle yer yer oyul-
duğu ilk bakışta görünmez. Bir yolunuz düşerse görürsü-
nüz bu vadileri; bu vadilerdeki ağaççıkları, ağaççıkların 
gölgelerini ve bu gölgelerde çürüyen güzelim yaprakla-
rın altından fışkıran mantarları. Sonra da bir kız çocuğu.. 
Mantar arayan biri.. Yaşlı anasından başka kimseciği ol-
mayan yoksulun biridir bu çocuk. Uzunca boylu, ak tenli, 
uzun saçlı güpgüzel bir kız. Yaşı da onaltı falan. İçi dışına 
uygun, yalandan, dolandan habersizin biri. Bizim “saf” 
dediklerimizden yani. Mevsimi geldiğinde mantar toplar-
dı dağlardan bu kızcağız, şehre götürüp satardı. Parasıyla 
da öte beri alırdı evine... tuz, şeker, sabun gibi şeyler. 
Ama şimdi hapisanede o. İri gözleri donuk donuk ışıldıyor 
demirlerden şimdi onun. Yüzünden hiç düşürmediği gü-
lümsemesi yok olup gitmiş. Düşünüyor. Küçücük evleri-
ni, anacığını.. Evleri köyün üst kısmındaydı; Evlerinin üst 
kısmı deniz gibi fundalıktı, Günün birinde, Murat Efendi 
dedikleri o adama rastlamıştı. Hani, kızcağızın yanağını 
sıkan adam var ya, ona işte. 
Mantarı çok sevdiği doğruydu Murat Efendinin. Tutup 
kendi elleriyle bir salatasını yapardı ki ımmmm.. Bir de 
ufak açardı salatasının yanına.. Gel keyfim gel. Bir de 
Huri Kız -Mantarcı kızın adı Huriye idi. Murat Efendi 
de ona “Huri” derdi- oldu mu karşısında... Her mantarın 
yenmeyeceğini herkes bilmiyor ki... Aslında, en kötüsü 
yenen cinsidir mantarın. Öyle ya, yenen cinsi olmasaydı 
kim bakardı mantarın yüzüne. O yenen cinsi değil miy-
di mantarın adını kötüye çıkaran. Ne insanlar geberip 
gitti bu yüzden, ne insanlar. Murat Efendi gibi. Mantar 

mı, mantar... at iki lokma, ver elini öbür dünya. İşte in-
sanı mantara bastıran... Mantara basmak, mantar atmak, 
mantar gibi bitmek, mantar yedirmek, mantar.. Argomuz-
da bile hırlı bir yeri yok mendeburun. Nerede olursa elleri 
kanlı. Yıllar yılı dökülen yaprakların çürüksü kokularını 
yayan ekşi gölgeler... 
“Bu para çok ya dayı.” 
“Yok kızım, sen yine getir, daha çok veririm sana.” 
Karısı evde olmadığı zamanlar Huri Kızı alıkoyuyordu 
Murat Efendi, onu konuşturuyordu. Huri Kız pek sevmiş 
bu adamları; hepsini hem de. Çok eyi insanlarmış Murat 
Efendiler. Onların alıverdiği hediyeleri anası gördükçe 
ne sevinirmiş, ne. Sevincinden tutuverip öpüveriyormuş 
kızcağızını. 
“Böyle mi?” 
“Yoo, öyle değil. Bir başka türlü öpüyön sen? Hem anam 
böyle: böyle kollarını dolayıp da boynuma. Şey... Şey... 
Hem de ağzımdan öpüyon ki sen.” 
Dünyadan haberciği yoktu Huriye kızımızın. Getirdiği 
mantarlardan daha güzel olduğundan, daha tatlı oldu-
ğundan, mantara doyulamadığı gibi ona da doyulamadı-
ğından... 
“Hiç gitmesen sen, hep otursan karşımda böyle.” 
“İyi emme şu ellerine baksana bir, heç ırahat...” 
Huriye Kızımız hanyayı konyayı öğrendiği zaman çakal 
çayı geçmişti. Kış geçmişti, bahar geçmişti, yaz geçmişti. 
Yağmurlar başlamıştı sonbaharla. Toprak kokularından 
sonra çürüksü yaprak kokuları yayılmaya başlamıştı or-
talığa. Yer yer mantarlar görünüyordu artık. Huriye kı-
zımız da mantarların büyüyüvermesini bekliyordu. Bir 
yandan bekliyor, bir yandan da yenilebilen mantarları 
kökleyip kökleyip atıveriyordu. Veya üzerine basıp bir 
güzelce eziyordu. 
“Vaz mı geçtin?” 
“Neden vaz mı geçtim?” 
“Hani alacaktın ya beni. Duydum ki...” 
“Deli misin kız sen. Ben evli. Ben elin yüzüne? Yitiğini 
başka yerde ara kızım.” 
“Bu güne, bu günün Murat Efendisiyim ben; şanımla, 
şerefimle kazanıyorum ekmeğimi. O köylü parçasına mı 
kaldık kala kala. Gülünç sözler etmeyin dininizi severse-
niz karşımda. Vallahi de, billahi de ben el sürmedim ona 
be. Dağın yoksuluna, ha... Yahu ben nasıl tenezzül ede-
rim ona. Nasıl oluyor da inanıyorsunuz böyle saçmalara 
siz. Evimde gül gibi karım varken, anlamıyorum doğrusu.. 

Mantarlar 

M. Fahri
OĞUZ



37

antsanat

İftiranın da böylesini görmedim ben... ne gördüm, ne de 
duydum. İki yol evimize geldi diye.. Bana yüklemek isti-
yorlar. Bu bir tuzak ya bana, hadi hayırlısı. Kim bilir hangi 
çalının dibinde, hangi itle çiftleşmiştir dağın şırfıntısı..” 

* * *
“Şeherde bir Murat Efendi varmış. Memurumuş. Öksüz 
gızcağızımın gönlüne girip.. Herkesin var iki karısı. Nesi 
varmış kızcağızımın ki. Akarı yok, kokarı yok. İsteseydi 
verecektim emme. 
Kimim var ki arasın hakkımı, yitiğimi. Hep yere mi baka-
cağım ben böyle. Kaç gündür şehirdeyim işte. Ne arayan 
bir, ne de bir soran, kime ne desem ki.. Yalan söylediği hiç 
belli değildi. Yemin etmişti. İki evlenmek günah değil ya, 
demişti. Çekeceği varmış kara başımın. Bu yaşta..” 

* * *
Aralık ayı başlarında bir gün, elinde küçük bir sepetle 
yola düşmüştü Huri Kız. Sepetin içinde, on kadar man-
tar vardı. O kadarını da zor bulmuştu zaten. Ama yeterdi 
o kadarı ona, onun gibi bir sürüsüne daha. Düşündükçe 
yorgunluğunu Huri Kız, seke seke koşmak istiyordu, uç-
mak istiyordu şehire doğru. 
Murat Efendiyi yolda yakaladı. Bekledi daha, doğrusu, 
hava kararsın, evine dönerken.. 
“Ooo, Huriye., sen ha? Unutmadın demek bizi. Bir gören 
olmasa bari. Biliyorsun ya ne dedikodular ettiler bizim 
için.” 
“Biliyom ya...” 
Mantarları alıp biraz gittikten sonra geri döndü Murat 
Efendi lokantaya. Şu iki mantar yüzünden karısıyla kavga 
etmeye niyeti yoktu. 

* * *
 “Sen, adı geçen Murat Efendiye mantar getirdin mi kı-
zım?” 
“Getirdim.” 
“Zehirlenmiş. Senin getirdiğin mantarlardan olmuş. Sen 
ne dersin; o mantarların zehirli olduğunu biliyor muy-
dun?” 
“Biliyodum elbet.” 
“Ya, peki neden ettin öyle?” 
Savcıya cevap vermedi Huriye Kız. Beyni, kanı her yeri 
mantar kesilmiş gibiydi. Bu kış kimse mantar yiyemeye-
cekti artık, ne köyde ne şehirde. Hepsini çiyneyip atıver-
mişti Huri Kız, telef etmişti hepsini, yenenini de, yen-
meyenini de. Ama yine gelecekti kış, yine başlayacaktı 
yağmurlar; yine çıkacaktı mantarlar topraktan, yine siv-
rilecekti çürük yapraklardan allım yeşillim. Yine topla-
yanlar olacaktı. Yine düşüp köy yollarına.. Ama kim., ama 
kim... 
“Neden seslenmiyorsun kızım, söylesene niye öldürmek 
istemiştin onu?” 
Huriye Kızın yere indirmek istediği bakışları, davul gibi 
şişmiş karnına takılakaldı. Elini koydu karnının üstüne, 
dudaklarını yaladı; bir şeyler söylemek için ağzını açtıysa 
da vazgeçti. 

Öyküye Düşen Hayatlar
“Denize Düşen Taşlar”, M. Fahri Oğuz’un 1972’de 
Hisar Yayınları arasında çıkan öykü kitabı. Her me-
tin yazanından hatta okuyanından izler taşır ama 
Fahri Oğuz’un kitabı hem Hoca’nın coğrafyasından 
izler taşıyor hem de küçük bir kasabanın edebiyat 
meraklısı gençlerine iz açıyor. 1929’da Gazipaşa’da 
doğup 1979’da Gazipaşa’da ölen M. Fahri Oğuz, 
burada  “Küçük Hoca” olarak bilinir. Ve bu Küçük 
Hoca, Uğur Yetkin’in tabiri ile büyük hayaller ta-
şırdı. Bu hayallerini öyküye, şiire ve heykele döktü. 
Hoca çok yönlüydü: Hem yazıyordu hem yaşıyor-
du hem de Gazipaşa’ya, o küçük kasabanın ruhuna 
işleyen yaşam örnekleri sunuyordu. Doğup büyü-
düğü Gazipaşa’da yaşadı, Gazipaşa’da yazdı ve Ga-
zipaşa’yı yazdı. Elbette dünyadan haberdardı, ama 
onun derdi Gazipaşa’yı dünyadan, dünyayı Gazi-
paşa’dan haberdar etmekti. Bunun için de bildiği 
tek yol yazmaktı. Bunu yaparken de gördüğü ile 
düşlediğini harmanladı ve Gazipaşa’dan seslenen 
bir Türk öykücüsü oldu.
2018’de Gazipaşa Bele-
diyesinin desteği ile ho-
cam Uğur Yetkin ve ar-
kadaşı Vedat Sümbül’le 
birlikte kitabın tıpkıba-
sımını gerçekleştirdik. 
Böylelikle Gazipaşa’nın 
artık hiç olmayacak ha-
yat hikayelerini genç-
lere tanıtmayı amaç-
ladık. 1985’te kitabı ilk 
kez okuduğumda ve 
öykünün birinde kö-
yümün (Seyfe) adını 
gördüğümde ne çok 
sevinmiştim. Kitabı 
incelediğimde gördüm 
ki hala okuyanları heyecanlandıracak, onlara se-
vinçler yaşatacak Türkçesi duru, cümlesi sağlam 
öyküler var bu kitapta. “Denize Düşen Taşlar”, 
öyküye düşen hayatların kitabı. Bu hayatlar artık 
yok, ama öyküleri okuyarak o yılları hayal etmek 
mümkün. Neredeyse her Gazipaşalının kişisel ta-
rihinden izler taşıyan öyküler dönemin iyi metinle-
rinden ve edebiyat tarihinde önemlice bir yer işgal 
etmekte.
Hoca, Gazipaşa’yı yazdı ama sadece Gazipaşa’ya 
yazmadı. O, Türkçe edebiyatın ve Türkçenin ince-
liklerinden haberdar, estetik beğenisi gelişmiş her-
kes için yazdı. Bugün hala keyifle okunuyor olması 
da bu yüzden.

Zeyyat Şahin
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Kendini sırtüstü bırakmış. Boşlukta ara sıra seğiren sol 
avucunun parmaklarından kan damlıyor. Her damla, ön-
cekinin üzerine tıp tıp. 
Göletçiğin göbeği fokurtulu.  İşaret parmağı eğilmiş selam 
veriyor işte. Ortalık revan. Bak bak, yine. Damarlar, muslu-
ğu açılmış hortum gibi dirsekten kola yayılmış.  
Annemin tırnaklarındaki kırmızı ojeler, kırmızı kilime dökü-
lüyor, lıkırtıyla. Örtüyü kaldırıp kafamı uzatayım, ohhh, de-
rin mi derin uyuyor, kirpiklerinin gölgesi gözlerine çit olmuş.  
Tül bahçesinden süzülüp düşen ışık çiçekleri, kilimdeki 
koçboynuzlu ejderhanın kuyruğuna takılıyor, oradan da 
kuşların kanadına sıçrayıp hooop gözden kayboluyor. At-
lar koşuyor ağaçların arasında. Birden duruyorlar. Susa-
mışlar. Arkalarında geyikler, ırmak kenarında yemleniyor. 
Saklanmalıyım. Yoksa kılıcını çeker, gözlerimi oyar alev 
adam. Bu güneş çok kızgın. 
Tepemde eğilip bükülen, demirden organları birbirine 
geçmiş mağara ağızlı somyanın karnındayım yine. Oyun-
cağımı yuttu hain. Pek sevmiyorum bu bebeği ama olsun. 
Böyle bi’sürü var. Yine de kurtarmalıyım onu. Anneme 
işe gittiği evlerden veriyorlar. Bedava. Neymiş, gözleri 
çok güzelmiş. Arkadaşlarım öyle söylüyor. Hiç de bile. 
Benim gözlerim daha güzel. En güzeli. 
Üstünde annem olunca somya hep böyle, guruldayan 
kedi. Oysa babam oturduğunda esneyip doğrulacak, şişip 
gerilip göçecek, ardından patlayacak. Patates teyzeyle, 
patlıcan kızı çöktüğünde, ooo, zar zor sığıyorum uzan-
dığım yere. 
Kimse bilmiyor burayı, bir tek şu Topkafa. Hastaneden 
geldiği gün baktım, sıçan gibi kara, kıllı, çirkin bir şey. 
Gözlerini açamıyor. Kafası minik, lastik top. Annemin de-
diğine göre, bir de erken doğmuş. Hiç doğmasaydı. Kom-
şular şerbet içerken, kaşla göz arasında parmaklarımı 
bastırdım başına, gömülüverdi. Annem görecek diye de 
çok korktum. Şimdi yaygarayı basar dedim. Ne gezeeer. 
Uyanmadı bile. O günden beri adı bu, Topkafa.
Babam onu çok seviyor. Neymiş, çükü varmış. Hıh, varsa 
var. Bende de olacak yakında. Çekiştire çekiştire uzata-
cağım sonunda. 
Nereye gitsem arkamdan geliyor pis sürüngen. Pışık, kö-
mürlüğe de inemez ya. Saçını çekiyorum, çimdik atıyo-
rum, hatta bacağını bile ısırdım, ne yaparsam yapayım 
peşimi bırakmıyor. Geçen gün tekmelediğim yavru erkek 
köpek gibi o da sırıtıp duruyor. Düşmanlık yapsa ya, ner-
deee. En çok da bana gülüyor. Sinir oluyorum. Ama asıl 

suç annemin, küçük diye fazla yüz veriyor. Kardeşimmiş, 
kardeş mi istedim. Yapacağımı bilirim ben. Yine de zor, 
her dakika annem başında çünkü. Ah şu tavandan sal-
lanan beşiğe boyum bir yetişse, annemin sallayım diye 
verdiği ipi hızlıca çekiversem, kurtuluversem.  
Ha bire oyuncaklarımı yiyor bu mendebur somya da. Ne 
demekse? İyi bir şey olmadığını biliyorum ama. Annem 
babama kızdığında hep “mendebur” diyor çünkü. Babam 
ortalıkta yokken tabii. 
Okula başladığında büyüyeceksin, dese de yanılıyor an-
nem. Çoktan büyüdüm, haberi yok. Ohooo o, kocaman 
bir kızım ben artık. Küçük olan o, Topkafa. Yürüyor, ko-
nuşuyor, kavga bile edebiliyorum. Karanlıktan da kork-
muyorum üstelik. O da yapsa ya.  

Dı nın, dı nı nı nı nı nııı… dı nın dı nı nııı… 

Ey güzeller güzeli Yeva, diye inlerken ben böyle, söz-
lerime inanmak neden zor? Her şeyi seriyorum önüne. 
Kıymetli taşlar, öte diyarlardan kumaşlar, güç, kudret, 
iktidar. Söyle bana, ne var daha düşlediğin? Şu gördüğün 
uçsuz bucaksız topraklar, elleri önlerinde bağlı insancık-
lar, ocaklarda tüten çorbalar, dağlarda çobanlar bile be-
nim. İstersen de senin. Ben Sirius’um. Yenilmez olduğu-
mu unutup karşımda durmaya kim cesaret edebilir, söyle.  
İsterim ki her şey gönüllü olsun. Yoksa bilirsin ki sen de, 
isteyip de alamayacağım şey yoktur bu dünyada.
Sunduklarınız çok etkileyici gelebilir, saydıklarınız, elmas 
gibi ışıl ışıl parlatabilir başka kadınların gözlerini. Oysa 
beden diye gördüğünüz bu virane çoktan çöktü. Karde-
şim yatarken zindanınızda, benden, kim neyi isteyebilir? 
Kudretli kral kızacaksınız, ama ölümsüz olduğunu söyle-
yenlerle dolu mezarlıklar. Biliyorum. Kısa olacak yolum, 
sözlerimden sonra. Göz açıp kapayana kadar da sürse 
hayatım, ölmek isterim ağaçlar gibi dimdik ayakta. 
Hayır mı diyorsun?
Ruhum ölmüş değil ki. Hayır, diye haykırıyorum.
Ya kardeşin Yeva, onu da mı düşünmüyorsun? 

Dı nın, dı nı nı nı nı nııı… dı nın dı nı nııı… 

Ruhum ölmüş değil ki. Hayır, diye haykırıyorum.

Derya
YILMAZ
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ÜGeçen gece annemin kesik çığlıklarıyla uyandım. Aslında 
çığlık da denemez, bazen kızıyor bazen yalvarıyor bazen 
de inlemeyle boğulma arası ağlıyordu. Babam, Hadi naz-
lanma, bak sana bilezik alacağım, dedikçe, Hayır, bırak 
beni, istemiyorum, diyordu. Sonra tekrar uyumuşum. 
Belki de hepsi rüyaydı, bilmiyorum. Bazen oluyor. Sabah 
anneme sordum, bi’şey demedi, yüzünü çevirdi. 
Annemin elleri susuz kalmış toprak, yol yol. Elimden 
tuttuğunda kesik kuyruklu kaplumbağanın derisi aklıma 
geliyor. Olsun. Ne çıkar. Dünyalar benim olmuyor mu, 
onunlayken. Şimdi rüya görüyor, belli, gözleri solucan 
gibi hareketli. Meleklerledir inşallah.
Soba altının mermer çatlağında yaşayan karanlıklar kralı, 
güneş giderken ortaya çıkıp maşayı ele geçirmeye çalı-
şacak yine. Baklava dilimli sarı muşambayı ateşe verip 
evimizi yakacak. O çok kötü biri. Çünkü her şeyi, uzun 
beyaz elbisesinin altında görünmez yapabiliyor. Vazge-
çer mi hiç. Geçmez elbet. Başka yollar da denedi, bece-
remedi. Kibritleri yakıp yakıp üzerine attım. 
Maşa, babamın da kılıcı. Kızdığı zaman onu kaptığı gibi 
üzerimize yürüyor. Hiç adil değil bu. Çünkü evde bi’tane 
var. Bir gün silahını ele geçireceğim, bir daha kullanama-
sın diye bacaklarını ayıracağım. Ha hay, yine de intikamımı 
aldım işte. Bütün teyp kasetlerini, plaklarını sobaya attım 
geçen. Oh olsun. Çok dövdü, yine de canım hiç acımadı. 
Annem üzüldü, ben de ona üzüldüm sadece. Ama çatır çu-
tur yanan plastikleri gördüğünde, gülümsediğini gördüm.  
Tülbendinden sarkan yılan dili, zehirli teyzemin. Annemi 
sevmiyor, beni de, şu beşikte vızıldayan sineği de. Anlı-
yorum bunu. Dün geldi, kötü sözler etti, Namussuz zilli, 
boynuzlu diyorlar kocana, başını öne eğdiriyorsun, bizi 
utandırıyorsun, ahlaksız diye bağırdı. Yalan, dedi annem, 
yanlış anlıyorlar, günahımı alıyorlar. Onu dinlemedi bile.  
Bir daha duyarsam, seni gebertirim, dedi parmağını sal-
layıp. Sonra da kapıyı çarptı, çıktı gitti. 
Hıh nasıl dövecekse? Ablası ama annem daha güçlü. Ben 
de döverim onu. Attım mı taşı kafasına, karpuz gibi ya-
rarım vallahi. Pis kadın. Annem sonra çok ağladı. Gittim 
yanaklarını sildim. Sarılıp daha çok ağladı. Ağlamayı hiç 
sevmem, ama dayanamadım ben de ağladım. Akşam ba-
bam geldi, “Boynuzlu” ne demek, diye sordum. Öyle bir 
tokat attı ki, arkadaşımın dediği gibi, yıldızları saydım. 
Ama baktım, boynuz falan yoktu başında. Niye bu kadar 
kızdı anlamadım. Daha çok öfkelendim teyzeme, aptal 
n’olcak. Kendi keçilerinin var ya, bizde de olur sanıyor 
akıllım. Olur mu hiç insanda. Olmaz tabii. Ama bir gün 
ahıra gidip teker teker boynuzlarını sökeceğim keçilerin. 
Annemi üzmek neymiş görecek. 
Sevmesen de… Sahi neden sevmiyorsun babamı anne?  
Ben de sevmiyorum. Ama sigara içmesin babam. Ölme-
sin. Ölsün ölsün. Daha iyi. O amcaya baba derim. Ya-
ramazlık yapmam, soru sormam, sesimi bile çıkarmam, 
o da bizi dövmez. Hem o hiç bağırmıyor, kızmıyor, hep 
gülüyor. Arabasıyla gezdiriyor bazen. Bu çok eğlenceli. 

Şeker, çikolata, köfte ekmek alıyor, hapur hupur yiyorum. 
Komşuların çocukları elimde görür de yer diye kömür-
lükte saklıyorum kalanları. Anneme getirdiği elbise yok 
mu, işte onu portakal ağacının altına gömdüm. Çok aradı 
yazık. Bulamaz ki. Hiçbir şey demedim. Der miyim hiç. 
Güldüm. Ne öyle, kısacık. Hem zaten annem giymez ki 
öyle şeyler. Namusludur, zilsizdir, bilmiyor ki yazık. Ka-
fam karıştı ya, üfff. Kötü bir şey mi bu? Bazen bana da 
zilli diyorlar çünkü. E, benim de zilim yoook.  

Dı nın, dı nı nı nı nı nııı… dı nın dı nı nııı… 

           
De bana Yeva, cümlelerin akıl kârı mı? Elinin tersiyle 
nasıl itersin, iz bırakarak dünyada yaşama şansını? Ne 
için? Neye karşılık? Kardeş dediğin nedir ki? Değer mi 
şanı, şöhreti onunla değişmeye? Köpeklere mi attın ak-
lını? Anla artık kudretimi. Hadi söyle, istemez misin bu 
kudreti?
Yere batmalı kötülük, yanına kâr kalmamalı zalimin zul-
mü? Bu dünyadan onurlu gidişimdir benim de izim.
Kardeşinin başı Yeva. İyi düşün. Sönsün hayatın bunun 
için. Onu kurtarma şansını da tepiyorsun. İstediğin ölüm, 
öyle mi, son kez de bana?
Ey yaşamın en güzel saatlerinde sırtını güneşe vermiş, 
uzayıp kaybolan gölgeler. Yüreğimin üstünden atıverdi-
ğim kalın, tozlu örtüm. Gerçek yolunu bulacak ruhum, 
asıl doğuşum, fışkırışım, tohumdan filize duruşum. Akıp 
giden canım bulutlarla bir oluşum. Ağaçlara, çiçeklere, 
ota, börtü böceğe karışacak ölümlü gövdem. Ey şu sarı 
sıcak ışıkta olgunlaşan sarhoş meyvelerin olgun geçkin-
liği. Ateş karşısında eriyiveren buza dönmüş zamanım. 
Kardeşimle birlikte ölmek de şans bana. Selam özgürlü-
ğüm. 

Dı nın, dı nı nı nı nı nııı… dı nın dı nı nııı…

 
Halime nerelerdesin kızım? 
Yeva’yım ben. Topkafa’nın ablası.
Bebek çatlayacak, göz kulak ol demedim mi sana? İki da-
kika içim geçivermiş. Off, bu başımın da ağrısı. Vakitsiz 
uyku hiç iyi değil. Nereye kayboldun zıpır? Hah. Buldum 
işte. Yaramaz. Yine mi girdin oraya sen?
Oyun oynuyorum, “Tutsaklık Oyunu”.
Çık bakayım çabuk. Bak karnın ağrıyacak, betona yat-
maktan. Hasta olacaksın yavrum. Hem bu radyonun sesi-
ni sen mi açtın bu kadar, ne bu böyle bangır bangır? 

antsanat
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B
irol Üzmez, İzmir’in Unutulan Semti Basmane 
Oteller Sokağı adlı fotoğraf serisinde, doğdu-
ğum İzmir’in eski oteller sokağını konu alıyor. 
Ucuz, bakımsız oteller, birbirinden ilginç hayat-

ları içinde barındırır. Üzmez’in fotoğrafında, bu otellerin 
ışığının loşluğunun öne çıktığını görüyoruz. Yerleşikliğin 
içinde kendisini sürdüren taşralı yabancılık, sürekli-mi-
safirlik duygusunun eğretiliğini yansıtan bir loşluğun… 

Edip Cansever’in son kitabının adı, Oteller Kenti. Otel 
imgesi hem bir tür evde oluş hem de bu evde oluşun geçi-
ciliğini, açıklığını hissettiriyor. Otel, kapısı açık bir ev gibi, 
yolda oluşu bölmeyen bir uğrak gibidir. Gündelik hayatın 
haccını yürürken yolda gönüllü kayboluşların mekânıdır 
otel… Edip Cansever’in “Ben Ruhi Bey Nasılım?” kitabın-
daki Ruhi Bey, bir tür gönüllü kaybedendir. Kravatı, otel 
kâtibinin deyimiyle ip gibi, inceciktir. Kendisi de hafif, 
uçumlu, incedir. Kâtibin onu belirli bir amaca yönelme-
miş, belirlenmemiş, tasarlanmamış bir yüzer-gezerlik ha-
linde betimlediğini görüyoruz. Belirlenmemişliği onu bir 
olanak, sınırları çizilmemiş bir açıklık halinde hayal etme-
mizi sağlıyor. Yolunu şaşırmış bir böcek, topundan boşa-
lan sarı kurdele, sapından eğilmiş bir çiçek gibidir (Can-
sever, 2010, 31). Belki de Ruhi Beyin gönüllü bir kaybeden 
oluşunu ve tamamlanmamışlık halini bir tür kendini ara-
yışa benzetebiliriz. O, kendi sınırlarını belirsizleştirerek 
önceden belirlenmiş amaçlara yönelmemeye, bu amaçla-
rın tümünün bir değillemesi gibi düşünebileceğimiz varo-
luş-un- amacına yönelmiş gibidir. Bir bakıma kendini ye-
niden oluşturmaya, inşa etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. 
İnşa ve ikamet, eski Avrupa kültüründe aynı etimolojik 
kökten, buan sözcüğünden türemiş. Buan, yerleşim, ika-
met etmek, Almanca bauen, İngilizce to build, inşa söz-
cükleri ile bin, hist, to be, oluş sözcüklerinin kökenidir. 
İkamet etmek, içinde, in, sözcüğünün Latince innan, ha-
bitare sözcüklerinden türeyen, içinde varoluş demektir. 
İçinde yaşadığımız yerleşim, kendilik oluşumudur. Daha 
doğrusu, kendimizi arayışımızın yerleşimidir.

Cansever’in bir başka ünlü dizesinde insan içinde ya-
şadığı yere benzer deyişindeki gibi insan yer-leşerek 
inşa edilir, oluşur. Ruhi Bey, kendisi olmak, yerleşmek 
için önce kendisini içinde yerleşmiş bulduğu konaktan, 
inotantik ikametinden çıkıyor. Konaktaki eşyalar, içinde 

oluşu hissetmesini sınırladığı için Ruhi Bey eşyaları bir 
bir dışarı çıkartmış, konağın konaklığına varmıştır. Ruhi 
beyin vardığı yer, uzamsal bir yerin değil, hayatın için-
de olmayı duyumsayabileceği bir boşluğa dönüşmüştür. 
Ruhi Bey bunu şöyle anlatıyor:  

Koskoca bir konağı bir başıma soydum / yer halılarını 
çıkardım, kalın kadife perdeleri, maun konsolu, çin por-
selenlerini, mineli pandantifleri çıkardım, altın zincirleri, 
pırlanta yüzükleri, büyük kristal avizeleri, sedefli koltuk-
ları, Bursa çatmalarını, Beykoz kolleksiyonlarını, minya-
türleri, hepsini, hepsini bir bir çıkardım. / tutkuyla çıkar-
dım, şehvetle çıkardım / Kanını akıtaraktan konağın, 
Hatırlıyorum, konakta o gece ben konakla kaldım. (Can-
sever 2001; 38-39).

Konağın kendisi bir tümele dönüşmüş, içinde ikamet edi-
lebilirliğin formunu çağrıştırmıştır. Ruhi Bey, konağın içi-
ni boşaltarak henüz belirlenmemiş bir form halinde için-
de oluşu, evde oluşu duyumsamayı deniyor. Daha sonra 
bir otele yerleşiyor. Artık onun ikameti otel oluyor. Otel, 
varoluşumuzun zamansallığını, zamanın geçişini duymak 
için açık kalmış bir kapı, bir eşik gibidir. Otel hem evde 
hem de eve doğru yolda oluşun bir arada hayal edilebile-
ceği bir yerdir diyebiliriz. İçinde oluş, yerleşme, insanın 
varoluşu uzamsal sınırları aşan bir geçiş halinde zamanın 
içinde oluşu duyumsaması demektir. Zaman, bizim kendi 
oluşumuzu arayışımızın yeridir. Bu anlamda zaman, gün-
delik amaçlarımızı gerçekleştirmek için saate bakarak 
anladığımız zaman değildir. Bir uçağa binmek için, va-
purla bir yerden karşı kıyıya geçmek için saate bakarak 
belirlenmiş bir zamanı anlayışımızdaki zaman değildir. 
Onların birbirleriyle farklarını aşan zamanın sürekliliği, 
Heidegger’in orijinal zaman dediği geçişin kendisidir.  
Ruhi Bey otelinde zamanı kollar… Otelin kâtibi şöyle an-
latıyor: Uçak saatlerini sorar, Pek anlayamam / Şu var 
ki, kendiyle eğlenir gibi sorar. / Elinde vapur tarifeleri… / 
Yanaşır pencereye, ışığa tutar birer birer hepsini --Otel 
her zaman loştur- Bakar bakar bakar…

Ruhi Beyin kolladığı zaman nasıl bir zamandır? Ayraç 
içindeki dize –otel her zaman loştur- esasen şiirin ör-
tük adıdır. Her dizede -görünmese de- yinelenir, değişen 
her saatin, içinde değiştiği, orijinal zamanı yinelenişini 

Bir Oteldik ki Hepimiz… Öylece Otel Kaldık…
Kapı mı çalınıyor ne? -gidip açıyorum-

Kimse yok
Nasıl karşılanır yok olan bir şey

Karşılıyorum

E. Cansever, 2010, 215 

Cihan
CAMCI
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gibidir. Otel resepsiyonlarında farklı şehirlerdeki zamanı 
gösteren saatler, New York’ta ileri, İstanbul’da geri, ya da 
İstanbul’da ileri, New York’ta geri olan saatler, hiçbir ak-
rep ve yelkovanla sınırlanarak belirlenmemiş bir zamanın 
içinde değişir, ilerlerler.  Bu hiçbir yere doğru değişme-
yen -ama bir yandan da statik olamayacağı için geçiş ha-
linde olan- zaman, ne gündüz ışığıyla ne de gece karan-
lığıyla belirlenmemiş, loş bir ışıma olarak hayal edilebilir. 
Ruhi Beyin kolladığı, umursadığı, çobanı olduğu zaman, 
bu orijinal, akrep ve yelkovanın devinimlerinin içinde an-
lamlı olduğu bir yolun belli belirsiz ışıdığı saattir. 
Cansever bu ışıma saatini Tragedyalar’da: Belki / Her 
türlü saatlerin hep birden / Tanımsız bir yeri gösterdiği 
Bir saat olmalı ki… / diye, Manastırlı Hilmi Beye Mek-
tup’ta: Salondaki / Büyük saati sattım / Saatin ölçebile-
ceği Herhangi bir zaman parçası yok / Gittiği yeri bilme-
yen böcekler gibiyim / diye anlatıyor. 
 
Ruhi Bey bu nedenle uçak saatlerini, vapur tarifelerini 
umursamaz. Kâtibin “Şu var ki, kendiyle eğlenir gibi so-
rar” dediği gibi, her şeyin saatini merak eder; ama müs-
tehzi gülümseyişiyle saatle belirlenmiş zamanı önemse-
mediğini de hissettirir. Heidegger’in, dünyada kendi olma 
olanağı halinde oluş -In-der-Welt-seinkönnen- diye çe-
virebileceğimiz, ikamet ettiğimiz yerde kendimizi, henüz 

hiçbir belirlenimle belirlenmemişçesine duyabileceğimiz 
biricikliğimizi aradığı için gülümser. Bu biriciklik, kamu-
sal zamanı aşan orijinal geçişi ikamet olarak duyabilme 
olanağıdır. Bir otel, bu ikamet halini duyurur ona… 

Ruhi Bey bu anlamda, kendisiyle karşılaşmayı bekleyen 
anlatıcısı Edip Cansever olur. Edip Cansever, başka şi-
irlerinde pek görmediğimiz biçimde anlatıcının yerine 
geçer, birinci tekil şahıs olarak kendisiyle karşılaştığı bir 
otelin kapsından söz eder. Saat On’da Kalkacak Vapur 
şiirinde- şöyle anlatır bunu: ben çoktan varmışım vara-
cağım yere / bir edip daha bekliyor beni eski bir otelin 
kapısında.

Edip Cansever’in insanın kendisine yönelişini, -evde de-
ğil- otelde oluşa benzettiğini görüyoruz. Dışarı çıkma-
dık, çünkü hep dışarıdaydık / İçeri girmedik, çünkü hep 
içerdeydik / Bir oteldik ki hepimiz / Öylece otel kaldık 
dizeleriyle, varoluşu Alman varoluşçularının betimledi-
ği gibi çarpıcı değil belirsiz, sarsıcı değil hafif, ışımanın 
keskinleştiği bir çakıp sönme anı değil, loş bir ışık ola-
rak betimliyor. Edip Cansever, varoluşu anlıyordu. Onları 
okumadan, hayatın kendisinden anlıyordu bunu… 
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ünyamız ısınıyor. Buzullar eriyor ve deniz 
yükseliyor. Aşırı yağış, kuraklık, şiddetli fırtı-
na, kasırga ve orman yangınları… Ülkemizde 
hiç tanık olmadığımız hava ve doğa olayları art 

arda yaşanıyor.
Bu festivali, masmavi Akdeniz’i, yayları, şelaleleri ve 
yeşilin bin bir tonuyla ülkemizin turizm başkenti Antal-
ya’mızdan yüzümüzü doğaya ve çevreye döneceğimiz, 
aklımızı ve kalbimizi açacağımız, dünyaya nefes olacağı-
mız bir etkinlik olarak kurguladık. “Neden bir çevre festi-
vali?” sorusunu ise şöyle yanıtlamaya çalıştık:
“Sağlıklı ve nitelikli konutlarda barınma herkesin hakkı 
ama doğayla inatlaşmadan. Hayatımızı her alanda zen-
ginleştirip kolaylaştıralım 
ama doğayı katletmeden. 
Türkçenin büyük şairi Na-
zım Hikmet’in ‘Yetmişinde 
bile, mesela, zeytin dike-
ceksin’ dediği gibi büyük bir 
ciddiyetle bu sorunları ele 
almak için bir araya gelme-
ye karar verdik.”

Çevre Festivalimiz, doğay-
la uyum içinde bir yaşamın 
mümkün olduğunu göster-
meyi amaçladı. Belediye 
Başkanımız Sayın Ümit Uy-
sal’ın ‘ego’ insandan ‘eko’ 
insana geçiş olarak anlattı-
ğı bu uyum hareketi, çevre sorunlarına dikkat çekmeyi, 
çevre bilincini oluşturma ve geliştirmeyi kapsıyordu. Ve 
nihayetinde soluduğumuz havayı temiz tutmak, su kay-
naklarımızı, toprağımızı, ormanlarımızı korumak ve ‘+0,5 
Akdeniz’in Geleceği’ için Çevre Festivali’nde karar kıldık. 

“+0,5” vurgusunu, bilimsel senaryolarda dünyada sıcak-
lığı 2030’a kadar 1,5 oC artacak olmasından yola çıkarak 
yaptık. Artışın bununla sınırlı kalması için acil harekete 
geçilmesi gerekiyor. Aksi durumda dünyamızda sıcaklık 
artışının 2 oC’yi bulacağı ve aradaki sadece +0,5 oC’lik 
farkın, ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz havzası-
nı, dünyanın geri kalanından 8 kat olumsuz etkileyeceği 
belirtiliyor. Ülkemizde bu durumdan en çok etkilenecek 
kentlerden biri de Akdeniz kıyısına 640 kilometre sınırıy-
la kuşkusuz Antalya’mız olacaktır. Çevre Festivalimizin 
amaçlarından biri de Akdeniz’in Geleceği ve +0,5 alarmı-
na dikkat çekmekti. Başarabildiysek ne mutlu bize!

Dünyada nesli koruma altına alınan Akdeniz foku, bu yıl 
festivalin yüzü oldu. Dünyada sayısı 500 ile 700 arasın-
da değişen Akdeniz fokları, Türkiye kıyılarında Samsun, 
Marmara Adası civarı, İzmir Foça, Fethiye kıyıları, Göko-
va Körfezi, Antalya ve Mersin kıyılarında yaşıyor. Birincil 
yaşam alanı ıssız ve yapılaşmamış kayalık kıyılar ve temiz 
bölgelerdir. Antalya falezleri deniz dünyasının bu ürkek 
ve sevimli canlısına ev sahipliği yapmakta.

Doğayı odağına alan sivil toplum kuruluşları, kurum, va-
kıf ve topluluklar, iklim değişikliği ve çevre sorunlarına 
karşı çözümler üretmek ve ekolojik yaşama dair başarılı 
örnekler sunmak amacıyla festivalde stantlarıyla yer al-

dılar, çalışmalarını ve 
deneyimlerini bizlerle 
paylaştılar. Çevre ve 
ekoloji ile ilgili kitap-
lara etkinliğimizde yer 
açtık. Muratpaşa’da-
ki, başta Eko Okullar 
olmak üzere pek çok 
okulumuz çevreyle ilgi-
li projeleriyle festivali-
mizde oldular. 

Festivalde yetişkinler 
ve çocuklar için ekoloji 
atölyeleri, doğa göz-
lemleri, söyleşiler, te-
matik konserler, sergi-

ler, interaktif drama etkinlikleri, spor ve yoga etkinlikleri 
de yer aldı. Festival kapsamında 97 farklı etkinlik kapsa-
mında 170 performans yapıldı.

Bu etkinliklerde, alanda kurulan 20 stantta 26 kurum, ku-
ruluş ve topluluk çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Festival 
kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere 31 sergi sanatçı-
sı, 17 konuşmacı, 28 sahne sanatçısı, sahne sunumları ve 
kamp için 51 öğrenci, çeşitli alanlarda 20 eğitmen olmak 
üzere toplam 225 kişi festivalde etkinlikleriyle yer aldı. 
Festivalin tüm etkinliklerini yaklaşık 14 bin kişi takip etti.

Falez bandında, Eski Lara Yolu üzerinde, 8 dönümlük bir 
alanda bulunan Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı En-
gelsiz Cafe Yaşam Alanı, muhteşem Akdeniz manzarası 
ve yemyeşil alanıyla festivalimizin merkezi oldu.

Dosya: İklim ve Her Şey!
Dergimizin üçüncü sayısının dosya konusunu, Muratpaşa Belediyesi’nin 12-15 Mayıs 2022 tarihleri 

arasında düzenlediği 3. Çevre Festivali’nin ana teması oluşturuyor. Evet, “İklim ve Her Şey!” diyoruz.
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Çevreci Heykeller ve Doğanın Çağrısı Sergisi Açılışı

Birinci Gün Çocuklarla Çevre Etkinliklerinden

Ümran Uysal, Akd, Ünv. Serik MYO Tasarım Bölümü öğrencileriyle

Başkan Uysal, Tataki-Zome Atölyesi’nde Gripin Konsenirden

Akdeniz’de Biyoçeşitlilik Sergisinden

Can Özhan ve Keman Öğrencileriyle

Çevre Kampı, Gizem Başbuğa’dan Masallar
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B
ugün dünyada pek çok ekolojik krizin içinde oldu-
ğumuzu söyleyebiliriz. Bu krizlerden çıkabilmek 
için doğa ile ilişkimizi yeniden tanımlamamız ve 
onunla uyumlu yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. 

Özellikle sanayi devriminden sonra tüketim toplumuna 
geçmemizle birlikte doğal öğlelerin kaynak olarak görül-
düğünü ve ihtiyaç kavramının değiştiğini görüyoruz. Dün-
yamız şu anda iklim krizi, okyanus sularının asitlenmesi, 
biyolojik çeşitliliğin azalması gibi çok acil çevre krizleriyle 
boğuşuyor. Dolayısıyla bu tüketime dayalı alışveriş anla-
yışının sürdürülebilir olmadığını çok net bir şekilde söy-
leyebiliriz. Artık sadece korumak değil onarmamız, bunun 
içinde ihtiyaçlarımızı yeniden tanımlamamız gerekiyor. 
Kendimize şu soruları sorarak başlayabiliriz.
“İhtiyaçlarımı nasıl karşılıyorum?”, “Bana sunulan ürün 
ve hizmetlerin hikayesini biliyor muyum?”, “Gerçekten 
ihtiyacım var mı, reddetmek hayatımda neyi değiştirir?”
Yararlandığımız ürün ve hizmetlerin hikayesini sorgu-
ladığımızda önümüzde kocaman bir dünya açıldığını gö-
receğiz. Tüm bu tüketimlerin kaynağı nereden geliyor? 
Kimler tarafından hangi koşullarda üretiliyor? Üretilir-
ken ekolojik yıkıma veya insan sömürüsüne sebep oluyor 
mu? Çocuk işçi çalıştırılıyor mu? Bu soruları sormaya 
başladığımızda ekolojik dönüşüm başlıyor. 
Ekolojik yaşam, “çocuklarımıza sağlıklı bir gezegen bırak-
mak istiyorsak...” diye başlayan o cümleyi kuracağımız 
zamanları geçtiğimiz için şöyle diyeceğim; 
şimdi, sağlıklı bir gezegende yaşamak is-
tiyorsak hepimizin tercih etmesi gere-
ken yaşam şekli. Ekolojik yaşam, doğanın 
üzerinde egemenlik kurmaya çalışmadan 
onunla uyum içinde olduğumuz bir haldir. 
Tüketmeye değil, türetmeye dayalıdır. On-
dan verebildiğinden fazlasını almamaktır. 
Sonsuz sandığımız kaynakların aslında tü-
kenebilir olduğunu ve eğer böyle çılgınca 
yaşamaya devam edersek nefes alabilecek 
temiz hava, içebilecek su ve yiyecek hiçbir 
şey bulamayacağımızı hatırlatır. 
Tüm bunları düşünmeye başladıktan 
sonra kafamızın karışması ise çok doğal. 
“Nereden başlamalıyım?”, “Nasıl bir yol 
izlemeliyim?”, “Hepsi ile başa çıkabilir mi-
yim?” gibi kaygılar yaşayabiliriz. İşte tam 
bu noktada sırasıyla şu adımlardan fayda-

lanabiliriz: Reddet, Azalt, Paylaş ve Takas Yap, Yeniden 
Kullan ve İleri Dönüştür, Kompost Yap, Geri Dönüştür.
Bu döngüyü takip ederken bizi rahatlatacak ve yolumuzu 
aydınlatacak iki kavramdan söz edebiliriz. Birincisi “Gö-
nüllü Sadelik”. Temel ihtiyacımız olmayan şeylerin öy-
leymiş gibi sunulduğunu ve bunun bireylerde alışkanlık 
olduğunu görüyoruz. Bu noktada “gönüllü sadelik”, sahip 
olma imkânımız olduğu halde, daha iyi yaşamak için daha 
az tüketime gönüllü olma, gönüllü ve bilinçli olarak vaz-
geçme hali olarak çıkar karşımıza. Bu vazgeçme hali biz-
ler için bir eziyet değil, aksine hem kendimiz hem de doğa 
için yaptığımız mutlu bir hal. Bir diğer kavram ise “Türe-
tici Olmak”. Slowfood’un kurucusu Carlo Petrini tarafın-
dan kullanılıyor. Bu kavram yaşadığımız çağda dikkatimi-
zi, gıdamıza ve günlük kullanımımız için gereken ürünlere 
çevirerek, bu ürünlerin kaynağından alışveriş çantamıza 
gelene kadar üretim aşamalarından her birimizin sorum-
lu olduğu söylüyor. Türeticiliğin belki de kendini en fazla 
gösterdiği alan gıdayla olan bağımızın yeniden kurulması. 
Türetici kişi çağımız insanının daha önce karşılaşmadığı 
sorunlara çözümler türetir. Tüketmeden, kendi çözümle-
rimizi bularak türeterek yaşamak bizim elimizde.
Unutmayalım ki ekolojik dönüşüm dönüşümlerin en gü-
zeli. Bireysel tercihlerimiz ile çözümün bir parçası olmak 
ve talep ederek karar vericileri harekete geçirmek bizim 
elimizde!

Harekete Geçmek Elimizde!

Gözde
ÖZBEY

antsanat
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Ç
ok nüfuslu kentlerde aşırı tüketimle beraber 
atık sorunları oluşmakta; bu da ekolojik, eko-
nomik ve sosyal sorunlar olarak kentsel sürdü-
rülebilirliği olumsuz etkilemektedir. Yeşil kent 

yapılanmaları ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına 
göre şekillenen yeni kent planlamaları ve bilinçli tüketim 
anlayışlarıyla beraber hem kentler hem de insanlar de-
ğişmekte, yeni boyutlara evrilmektedir. Ben bir kimya-
ger, polimer (plastik) mühendisliğinde yüksek lisans 
yapan bir bilim insanı ve gözlem yapan sade bir 
vatandaş olarak kimyasalların hem sağlığı-
mızı hem de çevremizi hatta ekonomimizi 
olumsuz etkilediğini net bir şekilde göre-
biliyorum. Öncelikle kimya yaşamın her 
yerindedir. İnsanlığın şimdiki modern 
çağın tüm konforundan yararlanması 
için temel bir bilim olmuştur. Ancak her 
geçen gün yeni kimyasal maddeler sen-
tezlenirken insanlarla beraber tüm can-
lıların ve genel olarak ekosistemin sağ-
lığı, sürdürülebilirliğine açıkçası yeterince 
dikkat edilmemiştir. Peki, bu kimyasallar 
nasıl zarar vermektedir ve yeşil alternatifleri 
var mıdır? Son yıllarda artan bir önemle tartışılan 
iklim değişikliğine (iklim krizi) nasıl etki etmektedir?

Kimyanın Yeni Rengi
Yeşil Kimya bir düzine prensip üzerine oturtulmuş, mev-
cut kirlilik sorunlarını ortadan kaldıracak çözümleri içi-
ne alan yeni bir akımdır. Çevre Koruma Örgütü (EPA) 
tarafından tanımı ise; “Kimyasalların tasarımı, üretimi 
ve kullanımı sırasında ve sonrasında ortaya çıkacak kir-
lilikleri elimine eden veya azaltan yenilikçi teknolojileri 
teşvik etmektir.” 12 prensip olarak ortaya çıkan ve şu an 
birçok kimyasal endüstri ve araştırmada rehber olarak 
kullanılan bu prensipleri özet olarak öncelikle atık çıkar-
mamak, atık olacaksa da çevreye ve insana en az zararlı 
ve geri dönüşüm gibi yöntemlerle tekrar kullanır hale ge-
tirme amaçlı ilkeler bütünüdür.

İklim Krizi ve Kimyasallar
İklim krizine neden olan sera gazları, yerden uzaya yan-
sıyan güneş ışınlarını dünyaya geri yansıtarak dünya-
yı ısıtır. Bu gazlar, karbondioksit (CO2), metan (CH4), 
nitröz oksit/ diazot monoksit (N2O), kloroflorokarbon 

(CFC), hidroflorokarbonlar (HFCs), perflorokarbonlar 
(PFCs), kükürt hekzaflorür (SF6) gazlarıdır. (Ozon (O3) 
ve su buharı (H2O) da bunlara katılır). Sera gazlarının 
atmosferdeki ömürleri yüzyıllar hatta binyılları bulmak-
tadır. Bilimsel araştırmalara göre salınımlar (emisyonlar) 
hemen şimdi sıfırlansa dahi küresel ısınmanın etkileri 
uzun süre hissedilmesi beklenmektedir.

Sıcaklıktaki bu artışla beraber buzulların erime-
si, okyanus sularının soğuması, buna bağ-

lı olarak okyanus akıntılarının değişerek 
rüzgârları etkilemesi olasıdır. İklim de-

ğişikliği sadece sıcaklık artışı ve kurak-
lık değil bazı bölgelerde de soğuma 
ve seller olarak kendini gösterir. Bu 
anormal iklim koşullarında ekosistem 
ve biyoçeşitlilik olumsuz etkilenmek-
te ve tüm insanlar yaşanılabilir yeşil 
dünyadan koşar adım uzaklaşmak-

tadır. Avrupa Komisyonu tarafından 
“Avrupa Yeşil Mutabakatı” adlı kavram 

ortaya çıkarılmıştır. Böylece 2050 yılına 
kadar sıfır sera gazı salınımı söz konusu ol-

duğu adil ve rekabetçi bir ortamda AB ve diğer 
ülkelerin yeşil politikalara ve uygulamalarına dönüşümü 
hedeflenmektedir. Bu dönüşümün, şu an aday üyelik sü-
reci sekteye uğramış olsa da Türkiye için olumlu etkileri 
olacağı beklenmektedir. Çalışmada Türkiye’ye yönelik de 
öneriler sunulmuştur. AB, ilgili anlaşma kapsamında baş-
ta iklim yasası ve karbon sınır vergisi olmak üzere bir dizi 
tedbirler almış ve alacaktır. Tüm bunları hayata geçirmek 
içinse şirketlerin ve kamunun yeşil enerjiye ve diğer ye-
şil-sürdürülebilir çalışmalara geçmesini kolaylaştırmak 
için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Muratpaşa Belediyesi’nin güncel ve küresel bu soruna  
kayıtsız kalmaması ve ülke çapından alanında uzman 
kişilerle gayet kapsamlı bir etkinlik yapması Antalyalı-
lar için büyük bir şanstır. Kendini yeşil kimyager olarak 
niteleyen, iklim krizine karşı farkındalık yaratmak iste-
yen ve sürdürülebilir yaşamın yaygınlaşması için çeşitli 
çalışmalar yapan biri olarak bu festivalde yer almaktan 
mutluluk duyuyorum.

İklim Krizine Karşı Yeşil Kimya



46

antsanat

G
enelde çevre sorunları, özelde küresel iklim 
değişimi söz konusu edildiğinde ekoloji, eko-
lojik denge, ekosistem gibi sözcükler sıklıkla 
kullanılmaktadır. Akademik tartışmalara gir-

meden, konunun kavranabilmesi için önemli olan ekolojik 
düşünmenin ne anlama geldiği konusunda kısa bir açıkla-
ma yapma gerekliliği var. 

Dünya (ekosfer) ve onun bir bileşeni olan insanı eko-
lojik bir bakış acısıyla ele almak doğa ile insan ayrışımı 
ya da bileşimi noktasının netleştirilmesini zorunlu kılar. 
İnsan-merkezli (antroposentrik) yaklaşım ile ekosfer 
merkezli (ekosentrik) yaklaşımlar arasındaki farkın iyi 
kavranabilmesi, ekosistemi anlayabilme ve ekosistemi 
yönetebilme pratiği bakımından kilit öneme sahip bir 
konudur. Özet olarak, ekosistemin işleyişinin anlaşılabil-
mesi ekosentrik bir yaklaşımı gerekli kılarken ekosistemi 
yönetme antroposentrik  bir uygulamadır. 

Ekosentrik görüşe göre, ekosistem üzerinde insanın etki-
si diğer canlı ya da cansız bileşenlerin etkilerinden farklı 
değildir. Sistemin tüm canlı bileşenleri nesillerini idame 
ettirebilmek temel kaygısıyla, sistemle etkileşim yoğun-
luklarıyla orantılı olarak, sistemi etkilemekte ve sistem-
den etkilenmektedirler. Nesillerini tehdit eden olumsuz-
luklarla baş edebilmelerini sağlayacak adaptasyonlar 
geliştirirken, çoğalma ve yayılmalarına izin verebilecek 
her türlü fırsatı değerlendirirler. İklim değişimine neden 
olabilecek etkinliklerde bulunan insanın, bunun kendi nes-
lini tehdit edici bir boyuta ulaşmasıyla bu etkinliklerini 
sorgulamaya başlaması ve önlemler almaya yönelmesi ile 
suyun kıtlaşması durumunda bitkilerin daha az suyla ya-
şamlarını sürdürebilmelerine imkan verecek adaptasyon 
özellikleri geliştirmeleri arasında özde bir farklılık yoktur. 

İnsan da diğer canlılar gibi çevresini etkiler ve çevresinden 
etkilenir. Her ne kadar teknoloji olarak tanımlasak da insa-
nın ok ve yayı icat etmesi, aslında onun avlanmada başarıyı 
artırma ya da yırtıcısından korunabilme, bir başka ifadeyle, 
aç kalma ya da kolayca av olup neslini sürdürememe teh-
didini bertaraf edebilme zorunluluğunun beslediği biyolo-
jik-ekolojik bir tavırdır. Evrim, bireyin (insan, hayvan, bitki, 

vb.) kendi dışındaki sürekli değişen tüm dinamiklerle etki-
leşimi sonucu ortaya çıkan geçici bir uzlaşma durumudur. 
Çoğunlukla kirlenme ve bozulmaların nedeni olarak gördü-
ğümüz teknoloji aslında insanın neslini sürdürebilmesinin 
olmasa olmaz biyolojik boyutu olarak kabul edilmelidir. Ok, 
kinin, gözlük, MR, atom bombası gibi teknolojiler olmadan 
insan nesli bu çoklukta ve bu koşullarda bugünlere gelebi-
lir miydi? Teknoloji insanın çevresini olduğu kadar insanın 
bizatihi kendisini de değiştirmiştir ve değiştirmeye devam 
etmektedir. Beslenme ve sağlık teknolojisinin gelişmesi or-
talama ömrümüz ve boyumuzun uzamasına neden olurken, 
milyonlarca insana iş imkanı sağlayan motorlu araçlarımız 
küresel ısınmaya neden olabiliyor. Ancak gözden kaçırılma-
ması gereken önemli nokta, sorunu yaratan ve soruna çare 
arayanın aynı insan ve aynı teknolojinin olmasıdır. İnsanı 
salt tüketen, bozan, kıran, döken bir canavar olarak görmek 
oldukça yaygın bir görüştür. Ancak bu insanı tek boyutuyla, 
antroposentrik olarak değerlendirmenin neden olduğu bir 
yanılsamadır. Ekosentrik açıdan bakıldığında insanın diğer 
canlılardan özde pek farklı olmadığı gerçeği anlaşılabilmek-
tedir. Canlılar aleminin %90’nından daha büyük olan insan 
gelişmiş beş duyusuyla ekosferin çok geniş bir bölümünden 
etkilenmekte ve doğal olarak çok geniş bir bölümünü de et-
kileyebilmektedir.

İnsanın ekosfer üzerinde kendinin neden olduğu ve nes-
lini tehdit olasılığı taşıyan olumsuzlukları iyileştirme 
çalışmaları yanında, bizatihi ekosfer ya da ekosistemin 
kendisinin neden olduğu ve neslini tehdit edebilecek 
olumsuzluklara da çözüm arama çabasında olduğunu 
göz önünde bulundurmak gerekir. Küresel iklim değişimi 
sorunsalını anlamaya ve yönetmeye çalışırken insanı ve 
ekosistemi bu ekolojik ilişkiler bakış açısından da anlaya-
bilmeye çalışılmalıdır.

İklim değişiminin ciddi bir konu olduğundan kuşku duyul-
maması gibi abartılmış bir konu olabileceği üzerinde de 
kafa yorabilmeliyiz. Yaklaşık otuz yıldan beri iklimin hızla 
değiştiği ya da değiştirildiği doğrudur, ancak bu süre için-
de kendimizin de en az iklim kadar hızlı bir değişim-dö-
nüşüm içinde olduğumuz da gözden kaçırılmamalıdır.

Küresel İklim Değişimi ve Ormanlarımız
“Geleceğimiz konusunda doğru kararlar vermemiz gerekiyorsa eğer,

Önceliklerimizi, gerçekleri temel alarak belirlemeliyiz, korkularımızı değil!” 
Bjorn Lomborg

Tuncay
NEYİŞÇİ
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G
ünümüzde insanın doğayla ve insanın insanla 
arasındaki ilişki en iyi açıklayan kavramlardan 
birisinin “yabancılaşma” olduğunu düşünüyo-
rum. İnsanın; doğaya, yaptığı işe, ürettiği ve 

tükettiği ürüne, sonunda da kendine ve çevresine ya-
bancılaşmasının en görünür ve hissedilir olduğu alan-
lardan birisi de tarım-gıda sistemi. Tüketicilerin yaban-
cılaşmasında 19. yüzyıl ortalarından itibaren hızla artan 
kentleşme olgusunun ve kır-kent ayrımının gün geçtikçe 
keskinleşmesinin büyük bir payı var. Üreticilerin yaban-
cılaşmasında ise 20. yüzyıl ortalarında gündeme gelen, 
yoğun fosil yakıt ve kimyasal kullanımına dayalı, her biri 
ayrı teknoloji paketini ifade eden ve bu açıdan çiftçiler 
açısından bilinmezliklerle dolu gübre, ilaç, hibrit to-
hum, GDO (genetiği değiştirilmiş organizma) 
gibi girdilerin tarımsal faaliyetlerde kulla-
nılmaya başlanmasının etkili olduğu söy-
lenebilir. Bu şekilde yapılan tarımsal fa-
aliyetler günümüzde endüstriyel tarım 
olarak adlandırılıyor. 

Endüstriyel tarımın temel mottoların-
dan birisi “verimlilik”, yani birim alan-
dan veya hayvandan elde edilen ürün 
miktarı. Verimlilik artışının bugünkü ve 
gelecekteki dünya nüfusunu beslemek, 
açlığı bitirmek için elzem olduğu sürekli 
dile getiriliyor. Oysa günümüzde bir milyara 
yakın insanın kronik açlıkla yüz yüze olduğu-
nu, çok daha fazlasının yeterli ve dengeli yani sağlıklı 
beslenme koşullarından uzak yaşadığını göz önünde bu-
lundurduğumuzda açlığın bir verimlilik sorunundan çok, 
toplumsal adalet ve yoksulluk sorunu olduğu ortaya çıkı-
yor. Dolayısıyla endüstriyel tarımın; ekoloji  ve halk sağ-
lığı üzerinde oluşturduğu tehdit de hesaba katıldığında 
verimlilik söyleminin bedelinin bir hayli ağır olduğu ifade 
edilebilir. 

Endüstriyel tarım-gıda sisteminin merkezinde, birleşme-
ler ve satın almalar yoluyla sayıları her geçen gün azalan 
ve bu yönüyle tekelleşme eğilimi gösteren şirketler bu-
lunmaktadır. Bu nedenle 1980 sonrası oluşan tarım-gıda 
rejimi “şirket gıda rejimi” olarak da adlandırılmaktadır.  
Çiftçiler hem girdi hem de ürün piyasalarında bu şirket-
lere bağımlı hale gelmiştir. Dolayısıyla günümüzde hangi 
ürünlerin, ne kadar, nasıl ve kim için üretileceğine karar 

verme aşamasında temel belirleyenin şirket gıda rejimi 
olduğunu söylemek mümkündür.  

Peki endüstriyel tarım-gıda sistemine alternatif olacak; 
üretici, tüketici ve doğa dostu bir tarım-gıda sistemi 
mümkün müdür? Gıda egemenliği ve “agroekoloji” kav-
ramları böylesi bir paradigma değişikliğine işaret ederek 
bunun mümkün olabileceğini iddia ediyor. Gıda egemen-
liği yukarıda bahsi geçen tarım-gıda sistemi üzerindeki 
egemenliğin şirketlerden alınarak halka teslim edilme-
sini ifade eden bir kavram. Agroekoloji ise halkın gıda 
egemenliğinin inşasında, üreticileri şirket girdilerinden 
uzaklaştırarak yaptıkları doğa dostu üretimin, başta ye-

rel ve bölgesel pazarlara ulaştırılmasını amaçlayan 
bir bilim, bir uygulama ve bir toplumsal hareket 

olarak tanımlanıyor. 
Toplumsal bir hareket ve politika olarak 

agroekoloji; kırsal alanların ekonomik 
yapısını kısa pazarlama zincirleri ile 
adil ve güvenli gıda üretimini sağla-
yacak şekilde güçlendiren, yerel ola-
rak uygun gıda sistemleri inşa ederek 
onu dönüştürmeyi hedeflemektedir. 
Bu yönüyle iklim değişikliği ve ye-

tersiz beslenme gibi mevcut zorlukla-
ra bir çözüm olarak da görülmektedir. 

Agroekoloji hareketi; küçük ölçekli gıda 
üretimini, aile çiftçiliğinin çeşitli biçimlerini, 

çiftçileri ve kırsal toplulukları, gıda egemenliği-
ni, yerel bilgiyi, sosyal adaleti, yerel kimliği ve kültürü, 

yerel tohumlar ve yerel hayvan ırkları üzerindeki yerel 
hakları desteklemektedir. Gıda egemenliği ile agroekoloji 
arasındaki ilişkiyi en iyi ifade edenlerden birisi sanırım 
uluslararası köylü hareketi La Via Campesina’nın Doğu 
ve Güneydoğu Asya Bölgesel Sekreteri Haesook Kim’in 
deyişiyle; “Agroekoloji olmadan gıda egemenliği sadece 
bir slogandır, gıda egemenliği olmadan agroekoloji ise sa-
dece bir tekniktir”.

Yazının başında bahsi geçen yabancılaşmanın tam an-
lamıyla aşılabilmesi mevcut toplumsal düzende çok zor 
olsa da, agroekoloji tarım-gıda sistemi bağlamında bunun 
için bir umut ışığı yakıyor. Üretimden tüketime doğa dos-
tu bir tarım için bu ışığı yaymaya çalışmalıyız. 

Üretimden Tüketime Doğa Dostu Tarım
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G
ünümüzde pek çok eğitim modeli, çocukları bü-
tüncül olarak destekleyemediği, kısıtlı ve belli bir 
gelişim alanında güçlendirdiği için eleştirilmekte-
dir. Çocuk gelişiminde istenen bütüncül yaklaşım; 

çocuğun dil-bilişsel, duygusal, ince-kaba motor, öz bakım, 
sosyal gelişim alanlarının tümü ile  desteklenmesidir. Ancak 
ne yazık ki  poliklinikte çalıştığım uzun yıllar boyunca, ge-
rek ailede gerekse eğitim ortamlarında, bütüncül gelişimin 
ön plana alınmamasından kaynaklanan; dikkat eksiklikleri, 
hiperaktivite, davranış problemleri, allerjiler, kas- eklem 
gelişiminde gecikmeler, duygu durum bozuklukları, algıla-
ma sorunları bedeni ile ilgili farkındalığın azlığı, anın farkına 
varamama, görme kaslarının yeterince gelişmemesi, denge 
sorunları, sosyal uyumsuzluk, gibi  durumların  çocuklarda 
artarak devam ettiğini gözlemledim. Önemli soru;  önceki 
nesilde yetişenler, bugüne 
kıyasla görece daha az ola-
naklara sahip olmalarına rağ-
men, gelişimde daha iyi yol 
kat etmiş, yeni nesil pek çok 
imkânın içinde neden bekle-
nen  gelişimi gösterememiş?
Sebepleri biraz kendi ba-
kış açımızda aramamız ge-
rektiğine inanıyorum. Zira 
çocuklara sunduğumuzu 
düşündüğümüz imkanlar 
aslında gerçekten imkan 
mı? Derslerinde başarısı 
artsın diye onları daha çok 
eve, masa başına, bilgisayar 
karşısına bağlarken aslında onlardan neleri aldığımızın 
farkında mıyız?   Geçenlerde okul başarısı yeterince iyi 
değil diye feveran eden ve çocuğuna haftada sadece üç 
gün oyun oynama özgürlüğü tanıyan babaya, bu yaptırı-
mının çocuğuna fiziksel, duygusal, sosyal etkilerini an-
latmam çok zamanımı aldı. Sözlerim farkındalık oluştursa 
da eminin ki bu baba kendi oluşturduğu başarı algısının 
etkisi ile çocuğunun oyun özgürlüğünü yine kısıtlamaya 
ne yazık ki devam ederek çocuğunun gelişimine kendi el-
leri ile sekte vuracak.
Şehir hayatındaki betonlaşma, trafik ve başka tehlikeler-
den dolayı çocuklarımızı sokak ortamlarından uzak tut-
maktayız. Dört duvar arasında büyüyen çocukların doğal 
olarak hareketleri sınırlanmakta, bu ise onların  başta 

fiziksel gelişimini kısıtlarken diğer gelişim alanlarını da 
olumsuz yönde etkilemektedir. 
Bizim özgürce hareket edebileceğimiz bahçelerimiz ya 
da sokaklarımız vardı. Çoğu zamanımızı sokakta geçirip, 
yaşama dair çok kıymetli becerileri sokakta edinirdik. Ba-
zen küser kavga eder, bazen de tadı damağımızda kalan, 
saatlerce süren grup oyunları oynardık. Oyuncaklarımız 
tırmanıp meyvesini yediğimiz ağaçlar, boş arsalar, taşlar, 
toprak, dal parçası, gazoz kapakları idi.
Yapılan araştırmalar, doğanın çocuklarımıza  bütüncül 
gelişim desteğini  harika bir uyum ile sağladığını göste-
riyor. Yeşil rengin içinde olan çocukların beyinleri daha 
yaratıcı oyunlar kurabiliyor. Çocuklar doğanın zorlayan 
yanı ile baş ederken daha çok yardımlaşıyorlar. Grup 
oyunları doğal bir şekilde ortaya çıkıyor. Tabiata yakın 

yaşamanın, manzara izle-
menin ve doğa ile günlük 
temas kurmanın, zekâ ve 
odaklanma üzerinde olum-
lu etkiler yaptığını kanıt-
layan çalışmalar mevcut. 
Doğayı müfredatının bir 
parçası olarak kullanan 
okulların matematik, sos-
yal bilimler, bilim ve sanat 
alanlarında diğerlerine kı-
yasla daha başarılı olmala-
rı bunun bir kanıtı. Ayrıca 
okullarda teneffüs süresi 
uzun olan ülkelerin çocuk-
larında dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite görülme oranı düşüyor.
Doğa ile temas halinde olmanın çocuk gelişimindeki fay-
daları sadece bilişsel alanla sınırlı değil. Akran ilişkile-
rinde daha saygılı oldukları da araştırmaların bulguları 
arasında. Piknik dönüşü, araçta uyuya kalan çocuklar 
doğanın uyku sorunlarına da iyi geldiğinin bir gösterge-
si. Bir araştırmaya göre, evleri doğaya yakın çocukların 
kaygı ve depresyon yaşama ihtimali diğerlerine göre çok 
daha az.  Doğada, sınırları genişletilmiş özgür oyun oy-
nama fırsatı bulan çocuklar daha mutlu, daha zeki, daha 
sosyal ve daha sağlıklı oluyor. Evde, her türlü tehlikeden 
ve mikroptan izole bir ortamda büyüyen çocukların bağı-
şıklık sistemi yeterince gelişemiyor. Onların enfeksiyon-
lara ve alerjik rahatsızlıklara karşı direnç kazanması için 

Doğa ve Çocuk

Nihal
İLDEŞ
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antsanat

büyüme çağında dış ortamda daha çok vakit geçirmesi ge-
rekiyor. Toprakla, hayvanlarla ve bitkilerle iç içe büyüyen 
çocuklar alerjilere karşı daha dirençli oluyor.  
Doğanın çocuk gelişimindeki muazzam yerini gösteren 
araştırmaların da ışığında, günümüzde popüler olan (Ke-
çem, Montessori, Reggie gibi) birçok erken çocukluk eğitim 
modeli doğayı müfredatlarının ayrılmaz bir parçası olarak 
kabul ediyorlar.
Hepimizin bildiği üzere, çocukların sağlıklı büyümesi için 
açık havada hareket etmeye, bol oksijene, güneşe ihtiyaç-
ları var. Güneş ışığı sayesinde daha çok D vitamini depo-
luyor ve bu durum kemik gelişimlerine olumlu yönde etki 
ediyor. Temiz hava ve bol oksijen, solunum yolu rahatsız-
lıklarının engellenmesine yardımcı oluyor. Kırlarda olmak 
daha çok aktivite daha az obezite demek. Buralarda bilgisa-
yar, televizyon, gürültüden rahatsız olan komşular, durlar, 
suslar  yok.  Onun yerine; koşmak zıplamak ve yuvarlan-
mak, hareket özgürlüğü çok ve hareket, bir ihtiyaç bir rutin 
haline geliyor. Bu ortamlarda çocukların sporu sevmemesi 
için bir sebep kalmıyor. Doğa çocukları keşfe çıkarıyor. 
Harika bir ilham kaynağı olan doğa çocuğun hayal dün-
yasını, inceleme isteğini, yaratıcılığını artırıyor. Doğada 
hayvanları, bitkilerin gelişimini, akarsuları ve yağmur, kar 
gibi doğa olaylarını gözlemleyen çocuklar neden-sonuç 
ilişkisi kurma konusunda daha başarılı oluyor. Araştırma-
lar çocukların doğa içinde daha yaratıcı olduğunu göste-
riyor. Her gün doğa ile buluşan çocukların problem çözme 
becerilerinin ve odaklanma yeteneklerinin daha gelişmiş 
olduğu belirtiliyor. Eğer çocuklar erken yaşlarda tabiat 
ana ile ilişki kurmaya başlarlarsa, ona besledikleri saygıyı 
ve sevgiyi asla kaybetmiyorlar. Tabiatta geçirilen zaman, 
yürüyüş, kamp, keşif, oyunlar ileri dönemde daha çok kıy-
metleniyor ve hayatının bir parçası haline geliyor. Hele de 
bu ortamda tarım faaliyetlerine katılıp hayvanları besleme, 
tohum ekme, bir ağacı sulama, o ağacın büyüdüğünü iz-
leme çocuklar için çok anlamlı, harika başlangıçlar. Kendi 
yetiştirdikleri ürünleri tüketen çocuklar hayatları boyun-
ca daha sağlıklı beslenme eğilimleri gösteriyor, besinlerini 
seçerken bilinçli hareket ediyorlar. Doğa çocukta gözlem 
yapma becerisinin gelişmesini desteklerken bir yandan da 
öz disiplin gelişmesini sağlıyor. 
Yukarıda belirttiğim gerekçelerden de çok net anlaşılacağı 
üzere; doğa ve oyun birleştiğinde çocuklarımızın tüm ge-
lişim alanlarını kapsayan harika bir okula dönüşür. Neden 
bu yolları kullanarak öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek 
varken, çocukları masa başına mahkum ederek başarıya 
ulaşmalarını bekliyoruz ?
Çocuklarınızın merak etme, keşfetme yönünü artırmak 
istiyorsanız; İlkbaharın etkisini gösterdiği bugünleri fırsa-
ta çevirerek yeterince doğada vakit geçirmesini sağlayın. 
Unutmayın ki doğada vakit geçiren çocuklar daha mutlu ol-
makta ve daha az hastalanmaktadırlar. Çocuğunuzun açık 
havada doyasıya  koşup oynayarak stres atması dileğiyle.

İnsan populasyonunun sürekli arttığı, doğal alan-
ların ve kaynakların sürekli azaldığı, sosyal ve 
ekolojik sorunların sürekli büyüdüğü bir dünya-
dan önce, bir zamanlar doğanın daha ahenkli bir 
düzeni, insanlığın doğayla (kendiyle) uyum içinde 
yaşadığı bir hayat vardı. Doğal kaynakların tü-
kenmeye başladığı, yaban hayata insan müdaha-
lesinin daha fazla artmasıyla biyolojik çeşitliliğin 
azalmaya başladığı, plastik atıkların sayısının kat-
lanarak artmaya devam ettiği günümüzde, atık-
ların ileri dönüştürme kültürünün gelişmesiyle, 
bireyler yaratıcılıklarını geliştirecek, bilinçli tüke-
timi destekleyen, üretirken ve tüketirken sadece 
kendimizi değil, tüm canlıları ve geleceği düşünen 
bir bakış açısı kazanmamızı sağlayacaktır.
Yaşadığımız dönemin, sanatın farklı alanlarıyla 
uğraşan insanları olarak bizler, müziğin ve sa-
natın evrensel diliyle, doğayla olan iletişimimizi 
sevgi ve saygı temelli bir ilişkiye dönüştürerek, 
yeniden birbirimiz ile olan bağlarımızı hatırlayıp, 
köklerimizle bütünleşebileceğimize inanıyoruz.
2019 yılından itibaren Fungistanbul müzisyenle-
ri, farklı ortamlardan topladığı atık metaryelleri 
(plastik, metal,  ahşap, ip, cam vb.) kullanarak ens-
trümanlar yapmaya ve bu enstrümanlarla konser 
vermeye, klipler çekmeye başladılar. 2019 ve 2021 
yıllarında yayınladıkları “Trash Oriental/Çer Çöp 
Havası” isimli iki single için çektikleri müzik vide-
oları hem yerel medyada, hem de dünya medya-
sında oldukça ilgi görmüştür. Videolarda yer alan 
Bidon saz, Bidon davul ve Wash bas enstrümanla-
rı birçok kişide merak uyandırmıştır.
Grubun çeşitli atık malzemeleri ileri dönüştürerek 
yaptığı enstrümanlarla bestelerini seslendirdikleri 
“Trash Oriental/Çer Çöp Havası” isimli Türkiye’nin 
ilk ‘Atık Enstrümanlarla Müzik’ albümü 2022 yılı-
nın Ocak ayında ONErpm etiketiyle yayınlandı. 

Herman Artuç

Atık Malzemeden Enstrümanlarla Müzik Projesi

FUNGİSTANBUL 



A
ysin ve Ali Ulvi Büyükno-
hutçu’nun Anı ve Mücade-
lesini Yaşatacağız!
Antalya’nın Finike İlçesi Kı-

zılcık Yaylası’nda, tüm canlı yaşamı 
mahveden taş ve mermer ocaklarına 
karşı mücadele verip, bölge insanın-
da ekolojik bir bilinç oluşturmaya 
çalışan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu 9 Mayıs 2017’de 
katledildi. Ölümlerinin üzerinden geçen 5 yıla rağmen, 
organize bir cinayet olduğu apaçık belli olan bu olayın az-
mettiricileri yargılanmadı. Ve dosya kapatıldı. Bu hukuk-
suzluğa dikkat çekmek ve adalet arayışına devam etmek 
için Büyüknohutçu ailesi davayı Anayasa Mahkemesine 
götürmeye karar verdi. Ekoloji aktivistleri ise azmettirici 
yönünde verilen takipsizlik kararının davayı bir an önce 
kapatmak için gerçekleştiğini düşündüğünden dolayı ka-
muoyunun dikkatini çekebilmek amacıyla 7-8 Mayıs’ta bir 
dizi anma ve etkinlikler gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört 
bir yanından otobüslerle gelen yaşam savunucuları, An-
talya Lara’daki Engelsiz Kafe yanındaki büyük boşlukta 
iki gün boyunca çadır kamp kurdu. Büyüknohutçu Ailesi 
fertleri, aktivistler ve Antalya halkı bu 
alanda buluşarak, birbirleriyle yüz yüze 
görüşüp kaynaşma ve dostluk kurma 
imkânı buldular. Burada oluşan duygusal 
atmosfer gerçekten görülmeye değerdi. 
Çünkü burada hüzün, dayanışma, öfke, 
mücadele, adaletsizlik isyanı ve coşku 
duyguları biraradaydı. 
İlk gün öğlen saatinde büyük bir ka-
labalık, sevgili Aysin ve Ali dostlarına 
saygısını gösterip, en büyük onuru hak 
eden mücadele dolu yaşamlarını anmak 
için Andızlı Mezarlığı’nda biraraya gel-
di. Söz Veriyoruz, Aysin ve Ali Ulvi Bü-
yüknohutçu’nun Anı ve Mücadelesini 
Yaşatacağız pankartı arkasında yürüyen 
kitle, dostlarının mezarlarına karanfil-
ler bıraktı önce. Sonra organizasyonun 
yerel koordinasyonunda bulunduğum 
için basın açıklamasını ben okudum. Ay-
sin ve Ali Büyüknohutçu Dostları adına 
yaptığım açıklamada dava sürecinden 
ana hatlarıyla bahsedip, sözlerimi şöy-
le tamamladım: “Bizler, Aysin ve Ali Ul-
vi’nin dostları olarak bu davanın peşini 
bırakmayacağız. Davada, en küçük bir sır 
perdesinin dahi ortadan kaldırılıp, ger-
çeklerin tüm yönleriyle açığa çıkması için 
elimizden ne geliyorsa yapacağız. Adalet 

talebimizi tüm sağır kulaklara 
haykıracağız. Ve bunu yaparken 
yalnız olmadığımızı çok iyi bili-
yoruz. Yüreği, en büyük erdem 
olan adaletten yana atan her bir 
insanın bu davaya sahip çıktı-
ğından ve çıkacağından eminiz. 
Kamuoyundan çıkan her ses, 

yaşam savunucusu insanın, kurdun, kuşun, böceğin ve 
ağacın canına can katacak! Ve her şeyi para olarak gören 
sistemin çarkları öyle kolay işlemeyecek! 
Aysin ve Ali Ulvi dostlarımızı, bize mücadele azmi veren 
duruşlarının ışığıyla sevgi ve saygıyla anıyor, boşuna öl-
mediklerini attığımız her adımda göstereceğimize söz ve-
riyoruz!” 
Arkasından söz alan davanın avukatı ve sevgili arkada-
şımız Tuncay Koç, sürece kısaca değinip, adaletsizlik ve 
hukuksuzluğa “böyle sistem olmaz” diyerek tepkisini dile 
getirdi. Ali Ulvi’nin kardeşi Şerife Büyüknohutçu ise ka-
labalık karşısında çok duygulanıp “Görüyorum ki Aliler 
Aysinler burada. Onlar ölmemiş. Lütfen bu davanın peşini 
bırakmayalım. Ben, azmettiriciler yargılansın demiyorum, 

yargılanacak diyorum” sözleriyle 
kararlılığını dile getirdi.
Mezarlıktaki ziyaretimizi, dostla-
rımızın mücadelelerinin kararlılı-
ğına duyduğumuz saygıya atfen, 
onları alkışlayarak bitirdik. Ora-
dan Finike’de vuruldukları eve 
ulaşmak için otobüslerle hareket 
ettik. Uzun yolculuğumuz, mer-
mer ocaklarının kahredici görün-
tüsü eşliğinde akşamüzeri sona 
erdi. Doğal ve ekolojik dengeye 
zarar vermeyen bir yaşam sürmek 
için yıllar önce yerleştikleri ancak 
hazin bir sonla biten yaşamlarını 
düşündüğümüzde hepimizi derin 
bir hüzün kapladı. Ve gözyaşları-
mızı tutamadık. Dostlarımızın ev-
lerinin bahçesine, son nefeslerini 
aldıkları yere karanfiller bıraktık. 
Kısa anma konuşmaları yaparak, 
duygularımızı paylaştık. O zaman 
içimden şöyle bir şey geçti: Bu gü-
zel insanları aramızdan alıp, ailesi-
ne ve bizlere gözyaşı döktüren bu 
örgütlü kötülük mensupları yargı 
önüne çıkmadan asla mücadeleyi 
bırakmamalıyız. Tıpkı bizlerin bu 
etkinliğinden can bulup Ali Ul-

Söz Veriyoruz!

Erol
MALÇOK
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vi’nin 90 yaşındaki annesinin dediği gibi: “Adalet yerine 
gelmeden, ölmeyeceğim.”
İkinci güne geldiğimizde sabahtan, Ali Ulvi Aysin Büyük-
nohutçu Çevre Bilinci Parkı’na dostlarımızın anısına iki 
adet zeytin fidanı diktik. Zeytin, barışı temsil ettiği için, 
insanın hem birbiriyle hem de doğayla savaştığı şu za-
manda ayrıca anlamlıydı bizim için. Etkinliğimizin en 
son ayağı ise Aydın Kanza Parkı’nda gerçekleşti. Orada 
standlar kurruldu, atölye çalışmaları yapıldı. Ekoloji ak-
tivistlerinin yaşam güvenliği ve hukuki hakları konulu bir 
de forum yaptık. Park, Doğa için Sanat ( DİSDER) li arka-
daşlarımızın yaptığı özgün resimlerle donatıldı. Arkasın-
dan dostlarımızın yaşam ve mücadelelerinden kesitler su-
nan, sevgili Hakan Tosun’un yaptığı belgeselin gösterimini 
gerçekleştirdik. Gün sona ererken, Aysin ve Ali Büyükno-
hutçu Dostları adına, gelenekselleştirmeyi düşündüğümüz 
ekoloji mücadelesi ödülleri verdik. Ödüller bu yıl İkizdere, 
İkizköy Akbelen, Kazdağları, Munzur, Validebağ Korusu 
direnişleri ve Ali-Cennet Coşkun Ailesi’ne verildi. Burada 
şu çok ilginç anekdotu sizinle paylaşmalıyım. Bizler geç-
tiğimiz yıl ilk toplantımızı Aysin ve Ali Ulvi 
dostlarımızın davasını gündemde tutmak için 
yaparken, akşam saatlerinde Aydın Çine Top-
çam Köyü’nde evlerinin dibine açılan taş oca-
ğına karşı mücadele eden Coşkun Ailesi’nin 
silahlı saldırıya uğradığı haberini aldık. Ve ne 
kadar önemli bir iş yapmaya çalıştığımızın 
adeta göstergesiydi bu saldırı. Aile geçtiğimiz 
aylarda dinamit patlatarak yapılan çalışmalar-
da yine büyük bir tehlike atlattı. Ağıldaki hay-
vanları yaralandı ve kendileri de sarsılan ev-
lerinde ölüm korkusuyla sinir krizi geçirdiler. 
Yani onlara ya buradan gidin ya da ölmeniz, 
yaralanmanız veya psikolojinizin altüst olması 
umurumuzda değil denmiş oluyordu. 
Ödüllere dönecek olursam, ekoloji mücadele-
si veren tüm bu alanlardaki gruplar ve onların 

temsilcileri gururla ve hüzünle aldılar ödüllerini ve şöyle de-
diler “Asıl ödül tüm bu alanlarda ve başka her yerde ekokı-
rım son bulunca alınacak.”
Havada kahredici bir yalnızlık, sessizlik ve tepkisizlik 
hüküm sürerken, beş yıl önce kaybettiğimiz dostlarımızı 
anmak için İstanbul, İzmir, Dersim, Rize, Çeşme, Aydın, 
Muğla, Çanakkale, Van ve adını sayamadığım başka kent-
lerden insanların biraraya gelip dayanışması ve müca-
dele azmi göstermesi çok etkileyiciydi. Hem bizler hem 
de Büyüknohutçu Ailesi enerji ve umut dolduk. İyi geldi 
hepimize bu buluşma, dostlarımız boşuna ölmediklerini 
göstermiş oldular. Şimdi sıra bizde. Hepimizde. Boşuna 
ölmediklerini göstermek için atacağımız adımları çoğal-
tarak büyütelim!
Teşekkür: Bütün bu yaptığımız anma ve etkinliklerde biz-
lere desteğini esirgemeyen, canla başla çalışan belediye 
personeline ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a 
teşekkür ediyoruz.
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Öznur
ÜNAL

Sevgili Serhan Bali bir klasik müzik insanı olarak eğiti-
mini almadığınız bu alana ilginiz nasıl başladı?
Konservatuvar eğitimi almadım; İstanbul Üniversitesi’n-
de Uluslararası İlişkiler okudum. Kader öyle bir yol çizdi. 
Ailede profesyonel müzisyen yoktu, dolayısıyla elimden 
tutup bendeki müziğe olan yönelimi,  yeteneği görüp beni 
konservatuvara yöneltecek bir ortam olmadı. Üniversite-
de Toktamış Ateş’in öğrencisi oldum, sonra yedi yıl kadar 
profesyonel bir çalışma dönemi oldu; aile işinde çalışmak 
durumunda kaldım. 2001 yılı itibariyle klasik müzik ala-
nında Açık Radyo’da radyo programcılığı ile bu serüvene 
dalmış oldum; çünkü üniversite döneminde çok yoğun-
laşmıştı klasik müzik zevkim. 2001’e geldiğimizde “bu işi 
yapamayacağım artık” dedim ve Andante Dergisi’ni kur-
dum. Radyoculuk, dergicilik, yazarlık, editörlük, yayın-
cılık, eleştirmenlik derken aldı başını gitti bugüne kadar. 
Tabi şöyle bir ekleme yapabiliriz. Ben otodidakttım, ken-
dimi yetiştirdim, özel dersler de aldım; ama 2016-2019 
yılları arasında Okan Üniversitesi Konservatuvarı’nda 
şan dalında yüksek lisans yaptım üç sene.

Andante Dergisi’nin ülkemizin en uzun soluklu müzik 
dergisi olmasının sebebi nedir, derginin geldiği noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, on dokuzuncu yılımızdayız, yirmiye de az kalmış. 
Türkiye gibi her açıdan çalkantılı bir ülkede, hiçbir büyük 
sermaye grubuna bağlı kalmadan, bağımsız bir kültür sa-
nat dergisi olmak, bir klasik müzik dergisi çıkarmak çok 
meşakkatli bir iş. Bunu ancak 
tutkuyla, sevgiyle açıklayabi-
lirim. Yıllardır yaptığımız bir 
fedakarlık. Başka bir alana da 
kendimi böylesine bir adan-
mışlık ile bağlayamazdım. 
Çok zor dönemlerden geçtik, 
şu anda da geçiyoruz. Eko-
nomik anlamda inanılmaz 
efor sarf ederek çıkarmak 
zorunda kalıyoruz. Her şeye 
rağmen aylık yayınlamaya 
devam ediyoruz. 

Dergicilik, radyo programcılığı, yazarlık, belgesel 
programları hepsi klasik müzik adına yapılmış şeyler 
misyonunuzu yerine getirdiğinizi düşünüyor musu-
nuz, Türkiye’de klasik müzik nerede?
Hasbelkader üzerime düşeni fazlasıyla yaptığımı düşü-
nüyorum. Her zaman için daha iyisini yapmaya, daha 
fazlasını yapmaya gayret gösteriyorum gücüm yettiğin-
ce. Tabi ailem var, onlara da zaman ayırmam gerekiyor; 
ama artık bu benim hobim, tutkum, işim ve yaşamım. 
Türkiye’de klasik müziğin şu son yirmi yılda Andante’nin 
yayın hayatına başlamasından itibaren büyük bir geliş-
me gösterdiği aşikar. Tabi orkestralar, çıkan müzisyenler, 
konser mekanları; ama mesela festivaller anlamına geri-
ye gittik. İleriye giden şeyler var ama geriye gidenler de 
var maalesef.

Bu akşamki konsere gelecek olursak bu proje nasıl or-
taya çıktı, diğer konserlerden farklı olarak bir anlatıcı 
olması nasıl bir etkiye sahip?
Ben bu anlatımlı konserleri son dönemde ağırlıklı ola-
rak yapıyorum. İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da ve ilk 
kez Antalya’da. Çok faydası olduğuna inanıyorum, halkı-
mızın çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. “Hiçbir şey 
bilmiyorlar, biz onlara her şeyi öğretiyoruz” anlamında 
değil; çünkü bu çok geniş bir konu, en ufak bir bilgilen-
dirme, hatırlatma bile onlar açısından bir kazanım; bizim 
için de mutluluk. Bu ortaklaşa yapılan bir aktivite ve or-

tak bir tutku, ortak bir tatmin 
doğuyor sonuçta. Biz de bu 
tatmin derecesini arttırmaya 
çalışıyoruz. Bu proje keman 
sanatçımız Antalyalı Can Öz-
han ile kafa kafaya vermemiz 
sonucunda doğdu. “Hadi An-
talya’dan başlayalım” deik, 
Muratpaşa ile konuştular, an-
laştılar ve buradayız. 

“Bir Tutku ve Sevgi Meselesi”
Muratpaşa Belediyesi 23 Mart 2022 akşamı, İtalyan Barok Dönem klasik müzik bestecisi 

ve virtüöz kemancı Antonio Vivaldi’yi Antalyalılarla buluşturdu. Bu güzel etkinliğin sonrasında, 
 yayın hayatına 2002 yılında başlayan Andante Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni de olan 

tanınmış klasik müzik  araştırmacısı Serhan Bali ile bir araya geldik.
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A
ynı zamanda sanatçı bir ruha sahip olan Teğmen 
Mustafa Ertuğrul Aker, Birinci Dünya Savaşı’n-
da yaptığı kahramanlıkların resimlerini atölye 
haline getirdiği Kaleiçi’ndeki evinin alt katının 

duvarlarına çizer. Yıllar sonra Atatürk’ün emriyle kendi-
sini ziyarete gelen iki paşa bu resimleri görmese ve anı-
larını yazmasını istemese, muhtemelen bu destansı kah-
ramandan haberimiz olmayacaktı.
Birinci Dünya Savaşı’nın en kanlı günleridir. İngiltere, 
Fransa ve İtalya hem karadan hem de denizden saldır-
maktadır. İngilizlerin meşhur uçak kruvazörü Ben My 
Chree ve Fransızların Paris II ile Alexandra kruvazörleri 
sahillerimizi bombalamaktadır; Gureba ve İtalyan Has-
tanelerini, postaneyi, gazhaneyi, un fabrikalarını; yani 
stratejik olan ne varsa... Bunu yaparken de Meis Adası’nı 
üs olarak kullanırlar. O zamanlar teğmen olan Mustafa 
Ertuğrul Aker’in bu duruma canı sıkılır. Erhart dağ topu-
nu parçalar halinde kahraman piyadeleriyle Meis’in kar-
şısındaki sarp Bayındır Burnu’na nakleder. Tarih 11 Ocak 
1917’dir. Teğmen Aker, dürbününün adesesinden bakıp 
tam saat 13.25’te emrini verir: Ateş! Atılan top mermi-
leri ‘’Kalbimin Kadını’’ anlamına gelen Ben My Chree’yi 
Akdeniz’in kalbine batırır. Bu batırılan ilk uçak gemisidir, 
hem de küçük bir dağ topuyla! Bener sahneler 13 Aralık 

ve 8 Mart 1917’de Ağva Limanı’nda bu kez Fransızların 
Paris II ve Alexandra Kruvazörleri için yaşanacaktır.
Aker ve piyadeleri görevlerini tamamlayıp iki gün sonra 
Antalya’ya döndüklerinde halkın ve 57. Alay Fırkası’nın 
coşkulu karşılamasından sonra elbiselerini saran bit ve 
pirelerden kurtulmak için kendilerini hamama atarlar!
Aker, gösterdiği bu kahramanlıklardan dolayı Antalyalı-
ların kendisine armağan ettiği bahçede meyveler yetiş-
tirirken bir yandan da anılarını kaleme alır. Ne anılarını, 
ne çizimlerini, ne de resimlerini Genelkurmay Başkanlığı 
dışında hiçbir yere göndermeyecek, isimsiz bir kahraman 
olmayı seçerek anılarının başına şunları yazacaktır: 
‘’Bu hadiseler, Komutanı bulunduğum Küçük Erhart Dağ 
Toplarından müteşekkil bataryamla Büyük Harpte Meis 
Adası’nda ‘’Ben My Chree’’ Fransız Kruvazörünü ve mü-
teakiben ateşimizin menziline sokulmadığından dolayı 
açıklarda bir yelkenli kayığımızla Alexandra Kruvazö-
rü’nü batırmaktan ibarettir.’’ 

Not: Muratpaşa Belediyesi, Mustafa Aydemir’in, Aker’i 
konu alan “Ben Bİr Türk Zabitiyim” adlı eserinin altıncı 
basımını yayınlamıştır.

Ressam Bir Kahraman

İbrahim
DAĞHAN

Ülkelerin tarihinde bilinen kahramanları kadar bilinmeyenleri de vardır. Onlar zor zamanlarda 
yaptıkları kahramanlıkları ne bir fedakârlık, ne bir borç, ne bir mecburiyet ve ne de isimleri tarihe geçsin 

diye yapmadılar. Çanakkale’de Seyyit Onbaşı; Erzurum’da Nene Hatun; Maraş’da Sütçü İmam; 
Kastamonu’da Şerife Bacı; Antalya’da da Teğmen Mustafa Ertuğrul Aker... Hep aynı şeyi hissettiler.

antsanat
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K
uruluş yıllarında Aksu Köy Enstitüsü’nü ziyaret 
eden ünlü yazar Falih Rıfkı Atay, enstitü öğren-
cilerine yönelik olarak “Ne yuvalarını ören kuş-
lar, ne kovanlarını kuran arılar, bu çocuklardan 

daha çalışkan ve şevkli değildiler.” demiştir. Yazar Atay, 
gözlemlerinde haklıydı. 
Aksu’nun kuruluş aşamasında, enstitü kampüsü (yer-
leşkesi) için uygun yer aranırken, Perge antik  kenti-
nin yakınında olmasına özellikle özen göstermiş eğitim 
bilgesi İsmail Hakkı Tonguç. O ve arkadaşları (Müfettiş 
Hayrullah Örs ve İzmir Kızılçullu Müdürü Emin Soy-
sal), Enstitü’nün üzerinde kurulacağı alanı belirlerken, 
eskil dönemde “Bütün Irklar Ülkesi” anlamına gelen 
Pamfilya’nın en önemli, en gözde birkaç kentinden biri 
olan, Perge’yi boşuna seçmemişlerdi. Hititlerden Ak-
halar’a, Romalılar’dan Bizans’a, Araplar’dan Selçuklu-
lar’a kadar binlerce yıl kesintisiz yerleşim gördüğünü 
ve bölgenin aydınlanmasında önemli görevler üstlen-
diğini hesaba katarak, Cumhuriyet döneminde de aynı 
bölgenin, aynı işlevleri Aksu Köy Enstitüsü aracılığıyla 
yerine getirmesini öngörmüşlerdi. Enstitünün bulun-
duğu Karanlık Sokak’ın, kuruluş tarihi olan 1940’tan 
başlayarak, bilim, kültür ve sanat dahil, hemen her 
alanda bölgeye öncülük yapmasını, geçmişle günümüz 

arasında bir kültür köprüsü oluşturmasını istemişlerdi.  

Aksu’nun Önemi
Aksu, güçlü bir ışık kaynağı olarak, kısa zamanda hem 
kendini, hem de çevresini aydınlatacaktı. Tonguç, Per-
ge’nin geçmişte üstlendiği aydınlatıcı, yol gösterici ve ör-
nek olan lokomotif görevini yirminci yüzyılın ikinci çey-
reğinden itibaren (1940’lı yıllar) Aksu’nun üstlenmesini 
ve Türklerin de Anadolu için verdikleri hizmetlerle çağ-
daş dünyada aydınlanmanın temsilcisi olmalarını istemiş, 
”2 bin yıllık Perge uygarlığının hemen yanında Aksu’da 
yeni bir Türk uygarlığı kuracağız” demiştir. 
Aksu, bugün de Türk Ata’sı Mustafa Kemal’in ilkeleri doğ-
rultusunda, Batı uygarlığına giden yolda emin adımlarla 
ilerlemekte; eğitim, bilim, kültür ve sanata gereken önemi 
vermektedir. Aksu, verdiği karma eğitim ile geçmişin izini 
sürerek, Perge’nin antik dönemde kadın yöneticisi Plan-
cia Magna’nın şahsında kadın unsurunun bölgedeki öne-
minin altını çizmekte, Pergeli Matematikçi Apollonius’un 
şahsında dogmaların yerine bilimi koymakta, felsefeci 
Varus gibi akıl yürütmekte, hekim Asklepiades gibi olay-
ları gerçekçi bir gözle değerlendirip somutlaştırmakta ve 
cehaletin önüne geçmek adına gözünü budaktan esirge-
memektedir. 

Perge’den Aksu’ya Bir Kültür ve 
Uygarlık Köprüsü

Antalya Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu ile Kültür ve Sanat Çalışma Grubu üyeleri, 17 Nisan 1940 
tarihinde kurulan Köy Enstitülerinin 82. kuruluş yıldönümü kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde bir 

fotoğraf sergisi açtılar. Bizler de, ülkemizin eğitim tarihine adını altın harflerle yazdıran kurumun 
sanatla ilişkisini, Aksu Köy Enstitüsü’nü merkeze alarak, konunun uzmanı olan 

Antalya Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Başkanı’nın kaleminden sizler için inceledik.

Yavuz Ali
SAKARYA
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Örnek Eğitim Kurumları
Önce Köy Enstitüleri’nin kurucu babası İsmail Hakkı Ton-
guç’un makam odasının duvarında asılı yazıdan başlamak 
gerek. “İş, insanın hem miyarı (ölçüsü) hem de mimarıdır” 
yazıyordu orada. Enstitülerin dayandığı temel ilke, “ya-
parak ve yaşayarak öğrenme”, “iş içinde, iş aracılığıyla, 
iş için eğitim”, “üretime dayalı eğitim” idi. Her bakımdan 
yaşama uyum ve hazırlık söz konusu idi.  Yaşama hazır-
lanmak gerekti. Elini taşın altına koymadan, el ele, omuz 
omuza vermeden, imece yöntemi ile çalışmadan, üret-
meden, sadece hazırı tüketerek bir yere varmak mümkün 
değildi. Kısacası Enstitüler, her alanda üretmek için, top-
lumun yaralarına merhem olmak için vardılar.   
1940’lı yıllardan başlayarak yurdun değişik yörelerinde 
(toplam 21 yerde) kurulan Köy Enstitüleri’nin her biri, 
enstitü öğrencilerinin değişik alanlardaki yeteneklerini, 
melekelerini, becerilerini ortaya çıkartan, her biri birer 
yetenek avcısı olan mesleğine adanmış yönetici, öğret-
men ve usta öğreticilerden, vatan söz konusu ise, her 
şeyi ayrıntı kabul eden eğiticilerden oluşuyordu.  
Köy Enstitüleri, diğer eğitim kurumlarından farklı olarak 
geceli gündüzlü açık, günün uyku saatleri dışında hemen 
her anında kuramsal ve uygulamalı çalışmaların yapıldığı, 
yararcılığın, işlevselliğin yanı sıra, estetik değerlerin de 
göz önünde olduğu, kültür ve sanatın da ön planda tu-
tulduğu ülke çapında, hatta dünyada başka örneği olma-
yan, gelişmekte olan uluslara UNESCO tarafından örnek 
gösterilen eğitim kurumları idi. Antalya kentinde Aksu’da 
bulunan köy enstitüsü de doğal olarak aynı anlayışa, aynı 
ruh yapısına sahipti.  

Sanat Eğitimi ve Aksu
Adını eskil Perge kentinin yanından geçen ve eski adı 
“Kestros” olan Aksu nehrinden alan Aksu Köy Enstitü-
sü, her alanda iddialı enstitülerden biriydi. Aksu mezunu 
öğretmenler, atanıp gittikleri köylere, köylerde yaşayan 
köylülere dokundular. Kimsesizlerin kimsesi cumhuriye-
tin öğretmeni oldular. Atatürk yolunun yolcusu oldular.        
Antalya’ya 18 kilometre uzaklıkta bulunan eski adı “Mur-
tuna”, “Karanlıksokak” olan Aksu Köy Enstitüsü; Muğla, 
Mersin kentlerinin (Silifke’nin batısı) yanı sıra, Antalya 
köylerinden öğrenci alıyor, enstitü bünyesinde, narenci-
ye, turfanda sebze-meyve üretimi, balıkçılık ve dokuma-
cılık gibi el sanatları üzerinde yoğun biçimde çalışılıyordu. 
Aksu öğrencileri, eğitim şehidi Cavit Orhan Tütengil, Meh-
met Başaran gibi öğretmen-yazarlar elinde adanmış birer 
öğretmen olarak yetişiyorlardı. Okuyor, yazıyor, resmedi-
yor, her ne iş yapıyorlarsa, işlevsel olduğu kadar estetik 
değer de gözetiyorlardı. Pakize (Yılmaz) Türkoğlu, Cavit 
Oral Binbaşıoğlu, Fahri Özçelik, Sami Gökmen, Mustafa 
Şanlı, Mehmet Şener, Ali Oğuz Kahya gibi kitap yazarları, 
eğitimciler ve politikacılar çıkıyordu aralarından.       
Enstitü öğrencileri, üzerinde resim çalıştıkları sehpaları, 
şövaleleri, paletleri tasarımından üretimine kadar kendi-
leri yapıyor, değişik işlerde kullanacakları araç gereçleri 

işliklerde kendileri üretiyor, “Alet işler, el övünür” diyor-
lardı. Başarı ile işi kotardıklarında, ellerini öperek, “aferin 
nasırlı eller, bu işin kotarılmasında sizin de emeğiniz var” 
diyor, seviniyorlardı. İşliklerde ürettikleri araç gereçler-
den oluşan ilk sergiyi Antalya merkezde eski Halkevi bi-
nasında açıyor, işliklerde ürettikleri eserleriyle göz dol-
duruyorlardı. Antalya halkının beğenisini kazanıyorlardı. 
Aspendos tiyatrosunda oynadıkları oyunlarla, sonradan 
Altın Portakal film festivaline evrilen Belkıs festivaline 
öncülük ediyorlardı. Olabileceğini gösteriyorlardı. Ensti-
tüler arası düzenlenen Olimpiyat yarışmalarında okulla-
rını ve Antalya’yı kente yakışır biçimde temsil ediyorlardı.      

Müzikle Büyüyen Ağaçlar 
Köy Enstitüleri’nde, kültür ve sanata verilen önem ayrı-
calıklıydı. Ders programlarında resim, yazı, iş ve müzik 
dersleri ağırlıklı olarak ve gereken özen gösterilerek işle-
niyordu. Öncelikle kültür ve sanata ayrılan ders saatleri 
yeterliydi. Bu dersler, yurt çapında tüm enstitülerde ger-
çekten önemliydi.  
Öğretmenler, derslerini somutlaştırarak yeterli sayıda 
örnek vererek anlatıyor, derslerini sevdirmek için elle-
rinden geleni yapıyorlardı. Enstitü öğrencilerinin her biri 
en azından bir enstrüman (çalgı aleti) çalıyor, kaval, flüt, 
mandolin, keman, bağlama, davul, zurna ve akordeon gibi 
göreceli kolay taşınabilir müzik aletleri tercih ediliyor-
du. Hemen herkes nota biliyordu. Değişik yörelerin halk 
oyunları topluca oynanıyordu. Kıvançta tasada birliktelik 
vardı. Okulda bir piano ile ikisi “stradivarius” olan sekiz 
kadar kemanın varlığı biliniyordu.     
Ders saatleri dışında hemen her yerden mandolin sesleri 
geliyordu. Öğrenciler, sınıflarda, okul bahçesinde, tarla-
da, doğada her fırsatta elinde mandolin ile müzik tem-
rinleri yapıyor, mandolin eşliğinde halk türküleri çalıp 
söylüyorlardı.  
Aksu’da müzikle, ilgili olarak şöyle bir örnek olay anlatıl-
maktadır: Köy Enstitüsü’nü gezen bir Alman mühendis, 
Almanya’da bulunan bir arkadaşına mektup yazarak ens-
titüyle ilgili olarak şunları söyler: “Burada bir okul gör-
düm. Ağaçları müzikle büyütüyorlar. Her fidanın altında 
bir iki öğrenci mandolin çalıyor, şarkı söylüyor. Ağaçlar 
da güzel güzel büyüyorlar.”
Sadece türkülerle yetinilmiyor, belirli aralıklarla sınıfa 
klasik batı müziği içeren plaklar getirilerek sınıfta din-
letiliyordu. Kültür ve sanat dersleri hakları verilerek iş-
leniyordu. Mozart, Beethoven, Brahms dinleniyor, Aşık 
Veysel’in türkülerine sazla sözle eşlik ediliyordu. Kültür 
ve sanatın yapıcı, birleştirici, özelliği sadece Aksu’ya de-
ğil, tüm enstitülere ortak biçimde yansıyordu. Bilenler 
bildiklerini diğerlerine zevkle öğretiyordu. Bütün bunlar, 
ortak bir kültür ve sanat ortamı oluşturmak adına yapılı-
yordu. Saygımız onlara.  

                                                                                    

antsanat
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ntik kültür kalıntıları yönünden oldukça zengin 
bir envantere sahip Antalya ili sınırları içerisin-
de çok fazla sayıda antik kent yer almakta ve bu 
kentlerin neredeyse hepsinde halihazırda bilim-

sel araştırmalar kazı başkanlıklarınca sürdürülmektedir. 
Gerçekleştirilen bu araştırmalar zamanla hem bölgesel 
hem de kendi içerisinde bir kazı ve araştırma tarihçesi 
meydana getirmişlerdir. İşte bu bağlamda geçtiğimiz ekim 
ayında 75. yılını kutladığımız, “Perge Kazıları” Antalya’da 
gerçekleştirilen bu araştırmalar arasında öncü olmasının 
yanı sıra Cumhuriyetimizin ilk sistemli Türk klasik ar-
keoloji kazısı olması yönünden de oldukça özeldir. 1946 
yılından bu yana Perge’de birçok bilim insanı ve öğrenci 
önemli projelere imza atmış; böylelikle ortaya 75 senelik 
bir araştırma tarihi çıkmıştır. İşte bu tarih içerisinde, bü-
yük bir özveri ile ortaya çıkarılmıştır; mimari estetiğin, 

heykel sanatı ve su mühendisliği ile mükemmel bir ahenk 
içerisinde birleştiği; yöneticilerin tanrılar ve imparatorlar 
adına yine insanlara sunduğu, Artemis’in, Plancia Mag-
na’nın, Apollonius’un kenti Perge (Res.1). Böylesi önemli 
arkeolojik bulgulara ve kazı geçmişine sahip olan Perge, 
Antalya’nın merkezine en yakın antik kenttir. Bu özelliği 
ile bu kültür dokusunun Antalya halkı tarafından gerçek 
değerinin bilinmesi oldukça önem arz eder.

Perge kazıları tarihinin miladı, İstanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi’nde görev yapan Ord. Prof. Dr. Arif Müfid 
Mansel başkanlığında 1946 yılında başlar ve günümüze 
kadar devam eder. 

Arkeoloji İçinde Tarih: Perge Kazıları’nda 75 Yıl
1946-2021

Aytaç
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Bu süreçte Mansel’den sonra sırasıyla Prof. Dr. Jale İnan, 
Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, Antalya Müzesi Müdürlüğü adı-
na Müze Müdürü Mustafa Demirel ve şu anda halen baş-
kanlığa devam eden Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe kazı baş-
kanlığı bayrağını taşımışlardır. 

1946’dan 1975 senesine kadar başkanlık yaptığı yaklaşık 
30 yıllık dönemde Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel, ya-
nındaki asistanları Jale İnan ve Aşkıdil Akarca eşliğinde 
Perge’nin en önemli merkez noktalarında kazılar gerçek-
leştirir. Günümüzde kentin sembolü haline Hellenistik Ku-
leler, kulelere Roma İmparatorluk Dönemi’nde ünlü kadın 
yönetici Plancia Magna tarafından eklenen Oval Avlu ve 
Hadrianus Dönemi Takı, portiklerinde sıra boyu dükkânla-
rın, tam merkezinde ise büyüleyici bir su kanalının boyun-
ca uzandığı Kuzey-Güney doğrultulu Cadde, bu caddenin 
sonunda yer alan Kestros Çeşmesi ve Macellum… Kente 
girdiğimizde mimari dokusu ve estetiğiyle büyüleyen bu 
yapıların hepsinin kazılarına Mansel döneminde başlamış 
ve bu anıtsal yapılar büyük ölçüde ortaya çıkarılmıştır. Bu 
anlamda kazı öncüsü olmasının yanı sıra Mansel, bilimsel 

yönden de oldukça ileri görüşlü olduğunu kazısını başlattığı 
alanlardaki çalışmaların kendisinden sonra da devam etmiş 
olmasıyla kanıtlar. Öncelikle bir mezarlık alanı olduğunu 
düşündüğü kentin batı yakasında başlattığı çalışmalarda 
ortaya çıkartılan lahitler, ondan sonraki dönemlerde de bu 
noktada çalışılmasını gerekli kılar; böylelikle günümüzde 
birbirinden farklı tipte lahdin ve tapınak formlu anıtsal me-
zarın yer aldığı oldukça ilgi çekici Batı Nekropol alanının 
bir kısmı ortaya çıkartılmış olur. Sonraki dönemlerde bu 
alanda yapılan bilimsel çalışmalarda birçok araştırmacı ol-
dukça önemli sonuçlara ulaşmıştır. Kentin Batı Kapısı’ndan 
geçilerek ulaşılan bu alan farklı tipteki göz alıcı mezar mi-
marisinin yanı sıra günümüzde sahip olduğu doğa ile kenti 
gezenlere pastoral bir manzara sunar (Res. 2-10).
Perge’de başkanlık yapan bütün öğretim üyeleri kendi dö-
nemlerindeki çalışma planlamalarına kendi uzmanlıkları 
ve farklı bakış açılarıyla dâhilinde yaklaşmış, bu sayede 
Perge araştırmalarında oldukça önemli bilimsel sonuçlara 
ulaşılmış ve yenilikçi ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu bağ-
lamda 1975 yılında Kazı Başkanlığı bayrağını devralan Prof. 
Dr. Jale İnan döneminde Perge için yeni bir devir başlar. 
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edinmiş olduğu Klasik Dönem heykel sanatı uzmanlığı sa-
yesinde İnan, Perge’nin heykel sanatı konusunda kendine 
özgü bir ekole sahip olduğunu, önce 1979-1986 yıllarında 
Güney Hamam sonrasında 1985-1988 yıllarındaki Tiyatro 
kazılarında ortaya çıkartılan birbirinden nitelikli heykeller 
üzerinde gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla ortaya ko-
yar. Bu heykellerin hepsi günümüzde Antalya Müzesi’nde 
sergilenmekle birlikte özellikle Tiyatro heykelleri için sahne 
binasında yer aldıkları konumları detaylı olarak izleyiciye 
anlatan özel bir sergileme alanı oluşturulmuştur. Ayrıca mü-
zenin oldukça özel bir alanında ayrı bir kontrast ve müzik 
eşliğinde sergilenen “Yorgun Herakles” heykelinin üst yarı-
sının Boston’dan ülkemize iadesi için oldukça önemli müca-
deleler veren İnan’ın bu yoğun çabası karşılığını 2011 yılında 
bulmuş ve Perge’den kaçırılan bu güzide eser yeniden ait 
olduğu yere dönmüştür. Bu önemli heykel bulguları dışında 
günümüzde oldukça iyi korunmuş haldeki Güney Hamam, 
Tiyatro, Hellenistik Dönem ve Geç Dönem Kapısı arasın-
da kalan alandaki çeşme binaları ve Mansel Dönemi’nden 
devralınan kuzey-güney doğrultulu Sütunlu Cadde İnan 
döneminde kazılmış ve mimari anlamda da önemli sonuçla-
rı ulaşılmıştır. Kısacası Prof. Dr. Jale İnan Perge’nin mimari 
estetiğini heykel sanatıyla buluşturmuştur.

1988 yılı Perge için yine başka yeniliklerin başlangıcı olur. Kazı 
başkanlığı görevine gelen Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu kendi 
döneminde Perge’ye yeni sorular sorar ve böylelikle ilk defa 
günlük yaşamı anlamaya yönelik olarak kentin doğusunda 
yer alan konut mekânları ortaya çıkartılır. Abbasoğlu döne-
mindeki bir başka yenilik ise ilk defa gerçekleştirilen Akro-
polis araştırmalarıdır. Günümüzde Hellenistik Kuleler’den 
kuzey-güney doğrultulu caddeye geçtikten sonra net olarak 
görülebilen yüksek tepede yer alan Akropolis çalışmalarının 
amacı Perge’nin görünen Roma İmparatorluk Dönemi önce-
si kalıntılarına ulaşmak ve MÖ 2. Binyılda Hitit metinlerinde 
geçen “Parha” ile bir bağlantısının olup olmadığını araştırmak 
olmuştur. Bu bağlamda, 1994-2004 ve 2008 yıllarında Alman-
ya Giessen Ünivrsitesinden Prof. Dr. Wolfram Martini önder-
liğindeki bir ekip ile bu alanda gerçekleştirilen araştırmalar 
buradaki ilk yerleşimin Geç Neolitik ve Kalkolitik arası bir 
zamanda, yani günümüzden neredeyse 7000 sene öncesine 
uzandığını ortaya koymuştur. Ayrıca yine Mansel’in başlattığı 
Batı Nekropol alanındaki kazılar bu dönemde de devam etmiş 
Pamphylia mezar mimarisi adına oldukça önemli mezar tipleri 
ortaya çıkartılarak alanın zenginliği ortaya koyulmuştur. Ab-
basoğlu dönemindeki bir başka yenilikçi faaliyet kültür varlık-
larının korunması konusunda gerçekleştirilen restorasyon ve 
konservasyon çalışmaları üzerine odaklanmıştır. Günümüzde 
kuzey-güney doğrultulu Sütunlu Cadde üzerinden sondaki 
anıtsal F5 (Kestros)  Çeşmesi’ne ulaşıncaya kadar karşılaştığı-
mız yol boyunca uzanan ve kentin mimari dokusuna oldukça 
farklı bir kontrast katan sütunların çoğu bu kampanya saye-
sinde yeniden ayağa kaldırılmıştır. Perge Abbasoğlu dönemin-
de, 2009 yılında gerekli şartları sağladığı dolayısıyla UNESCO 

1946 Yılı Çalışmaları. Batı Nekropol. Antalya Bölgesi Arkeoloji 
Araştırmaları Merkezi Belge Arşivi. (ABAAM)

1953. Hellenistik Kuleler. (ABAAM).

1956. Kuzey-Güney Doğrultulu Sütunlu Cadde. (ABAAM).

1958. Restorasyon. Kuzey-Güney Doğrultulu Sütunlu Cadde. (ABAAM).
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Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmiştir.
2011-2019 yılları Perge kazıları büyük bir değişikliğe sahne 
olmuştur. Bu dönemde kazı başkanlığı Antalya Müzesine 
devredilmiştir. Müze Müdürü Mustafa Demirel Başkanlı-
ğındaki kazılar 2013-2014 yıllarında Prof. Dr. Haluk Abba-
soğlu, 2015 yılında Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe ve 2019 
yılında Prof. Dr. Nevzat Çevik’in bilimsel danışmanlıkla-
rında yürütülmüştür. Günümüzde kuzey-güney doğrultulu 
Sütunlu Cadde’den batıya doğru yönelen Batı Cadde’nin 
tamamı ve bu caddenin güney kolunda yer alan mekânların 
çoğu bu dönemde ortaya çıkartılmıştır. Bu mekânlar ara-
sında özellikle 13.no.lu mekân olarak adlandırılan yapı ta-
ban döşemesinde yer alan Troia Savaşı ile ilgili bir mitolojik 
anlatı olan Kral Agamemnon’un kızı İphigenia’nın Kurbanı 
sahnesinin betimlenmiş olduğu mozaik tasviri ile oldukça 
özeldir. Bu özel bulgunun yanı sıra caddenin sonunda or-
taya çıkarılan ve içerisinden ele geçen heykellerden birisi-
nin Romalı İmparator Caracalla olması nedeniyle Caracalla 
Çeşmesi (F5) olarak adlandırılan anıtsal çeşme binası ile 
tam karşısındaki kentin Batı Kapısı bu dönemin önemli so-
nuçlarıdır. Batı Cadde üzerinde yer alan ayaktaki sütun-
lar da yine bu dönemde Antalya Valiliği ve Antalya Tanıtım 
Vakfı’nın organize ettiği bir proje kampanya kapsamında 
ayağa kaldırılarak günümüzdeki görkemli halini almıştır.
2020 senesi itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı 
ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Perge kazı başkanlığı 
yeniden ait olduğu İstanbul Üniversitesine, Klasik Arke-
oloji Anabilim Dalı başkanı ve Antalya Arkeoloji Araştır-
maları Merkezi müdürü Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe’nin 
yönetimine geçmiştir. Daha önce de uzun yıllar Perge’de 
araştırmalar gerçekleştirmiş olan Sedef Çokay Kepçe baş-
kanlığında günümüzde halen devam eden kazılarda çok di-
siplinli bir bakış açısıyla öncelikle araştırması yarım kalan 
alanlara odaklanılmıştır. Bu bağlamda Doğu Cadde, Tacitus 
Caddesi üzerinde yer alan mekânlar ve Stadyum kazıların-
da şimdiden oldukça önemli yeni sonuçlara ulaşılmıştır.  

Unutulmamalıdır ki bu metin Perge Kazıları Tarihi’nin 
yalnızca kısa bir özetidir. Burada anılmayan ve Perge’de 
araştırmalar gerçekleştirerek Perge bilimine katkı sağla-
yan oldukça önemli başka bilim insanları da mevcuttur. 
75 senelik araştırma tarihine sahip Perge kazılarına emek 
vermiş ve kendisini bir “Pergeli” olarak addetmiş herkes, 
Tacitus Caddesi’nde gerçekleştirilen kazılardan ele geçen 
yazıttaki Pergelilerin kentlerini övmek için dile getirmiş ol-
dukları şiir ile derin bir bağ kurmuştur:
“Var ol sen Perge! Tek dokunulmaz yurt sensin
var ol sen Perge! Kutsal sancakla ünlenmiş kentsin sen
var ol sen Perge! Efes Artemisi ile 
Perge Artemisi’nin temsile dildiği gümüş sikkenin darp 
edildiği kentsin sen
var ol sen Perge! Sende üne ulaşırlar soylu senatörler
var ol sen Perge! Pamphylia’nın en yüce kenti
var ol sen Perge! Asla sahtelik yoktur işinde”.

antsanat

F3 Çeşmesi. Nehir Tanrısı Kestros Heykelinin Yerine 
Yerleştirilmesi. (ABAAM).

Macellum. Prof. Dr. Nazım Terzioğlu , Ord. Prof. Dr. Arif Müfid 
Mansel ve Prof. Dr. Jale İnan. (ABAAM).

Prof. Dr. Jale İnan. Antalya Müzesi. (ABAAM).

Tiyatro. Jale İnan ve Öğrenciler. (ABAAM).
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elkıs yerleşimi ile ilgili bir hikaye vardır. Kral 
evlilik çağına gelen kızını ikisi de mimar olan 
damat adaylarından birine verecektir ve bunun 
için bir yarışma düzenler. Der ki “hanginiz bu 

güzide şehrimize güzel ve yararlı bir yapı kazandırırsa, 
kızımı ona eş olarak vereceğim.” Bunun üzerine her iki 
mimar hemen planlarını çizmeye koyulur ve kısa zaman 
sonra eserlerini inşa etmeye başlarlar. Neticede bugün 
de görebileceğimiz bu her iki yapı Aspendos şehir hari-
tasında yerlerini alır. Önce su kemerlerini ziyaret eden 
kral buna hayran kalır. Yirmi beş kilometre uzaklıktaki 
kaynaktan tepelerin altından, ovaların üzerinden, basıncı 
ayarlayan su kuleleri ile ilerleyen su hattı şehre yeni bir 
can damarı oluşturur. Hükümdar buna çok sevinmiştir.
Kral kızını kime vereceğini belli etmiştir ama usul gere-
ği tiyatroyu da ziyaret eder. Diğer 
komşu şehirlerde de benzer tiyatro-
lara aşina olan kral buradakine bu-
run kıvırır. Fakat kendisinden başka 
kimsenin bulunmadığı tiyatronun en 
üst basamaklarında dolaşırken “Kral 
kızını bana vermeli, kral kızını bana 
vermeli” diye bir ses işitir. Tiyatro-
nun mimarı sahne duvarının köşesine 
çömelmiş, büyük ümitler içerisinde 
bunu kendi kendisine söyleyip durur-
muş. Böylelikle binadaki akustiği fark 
edip bundan çok etkilenen kral, karar 
vermekte zorlanınca, “İkiniz de bu 
şehre harika ve çok yararlı birer ya-
pıt kazandırdınız. Biri diğerinden daha 
üstün olmadığına göre, kızımı ikiye 
bölüp aranızda paylaştıracağım” der. 
Tyatrodaki sözde Belkıs kabartması-
nın hikayesi işte böyle anlatılır. Hika-
yenin bir diğer varyasyonunda ise ti-
yatronun mimarı yarışmayı kaybeder 
ve sahnenin alınlığına prensesin sure-
tini nakşederek anısını sürdürür.

Peki şimdi bu anlatıdan sonra perde indiğinde geride ka-
lan çift mutluluğa ulaşmışlar mıdır dersiniz? “Onlar ermiş 
muradına, biz çıkalım tiyatro basamaklarına” durumun-
dan uzağızdır aslında. Anlatı bir hayli sorunlu. Hikayede 
prensesin hiçbir konuşma hakkı olmadığı gibi, onlardan 
birine gönlü var mıydı, bilemiyoruz. Sadece babanın emri 
ve mimarların arzusu söz konusudur. Mimarlar kızın 
saraydaki konumuna mı, güzelliğine mi yoksa başka bir 
özelliğine mi aşık oldu? Bir hikayenin evlilik ile bitmesi, 
evlenenlerin ütopik bir mutluluğa seyahat ettikleri haya-
line inandırır bizleri ve bu ütopyadan bizim de bir parça 
koparma isteğini uyandırır içimizde. 
Belkıs adında yerleşimlere Anadolu’muzda birkaç yerde 
rastlarız. Mesela mozaikleri ile göz kamaştıran Gazian-
tep’teki antik Zeugma, Evliya Çelebi’nin de bahsettiği 

Bandırma ve Aspendos antik kentin-
deki yerleşim en tanınmışlarıdır. İz-
mir Kadifekale’yi de bunlar arasında 
sayabiliriz.
Muhtemelen bu yerleşimin adı eski 
Yunanca “palaio kastro”dan gelmek-
tedir. Anlamı “eski kale”dir. Eskinin 
ihtişamlı kalıntılarının buna benzer 
isimlerle adlandırıldığını biliyoruz. 
Eskikale, Eskişehir, Eskihisar gibi. 
Bizans döneminde Yunanca olarak 
“Palaikas” gibi bozulmalarla “Bel-
kıs”a devşirilmiş bu isim, zamanla 
efsanevi Saba melikesiyle bütünleşti-
rilmiş olabilir. Kuran’daki Saba meli-
kesi olarak adlandırılan kişinin Belkıs 
olduğu kabul edilir. Saba melikesinin 
Süleyman peygamber ile karşılaşma-
sı Mesnevi’nin, Taberi Tarihi’nin ve 
al-Talabi’nin “Peygamber Hikayele-
ri”nin sevilen öykülerindendir. Orta 
Çağ’dan itibaren Anadolu’ya özellikle 
İran üzerinden gelen Türkler bu ef-
saneleri gittikleri bölgelere taşımış-

Belkıs Söylencesi
Belkıs yerleşiminin ismi nerden gelir? Belkıs kimdir?

Belkıs yerleşiminin, Aspendos tiyatro sahnesinde bulunan bir kabartmadan geldiği iddia edilir. 
Seksenlerin sonunda bölgeye ilk gittiğimde bana gösterilen bu kabartma, 

Saba melikesi Belkıs ile ilişkilendirilmişti. Gelin buna biraz daha yakından bakalım.

Tarkan
ERKAN
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lardır. Bunun izlerini İran ve Anadolu’da çokça buluruz. 
İbnü’l-Esîr’in eserinde, Belkıs‘ın anne ve babasının cin-
lerden olma olduğunu, babasının vefatından sonra zorlu 
mücadeleler neticesinde tahtı tekrar eline geçirdiğini ve 
zengin ülkesinde adilce hüküm sürdüğünü okuruz. Hz. 
Süleyman Hüdhüd kuşunun getirdiği bilgiyle Saba ülke-
si ve onun hükümdarından haberdar olur olmaz, derhal 
kendisine biat edilmesini isteyen bir mektup yazar. Bel-
kıs etrafına topladığı heyetin onayı ile durumu diplomatik 
yoldan çözmek ister ve Süleyman’ın sarayına yolculuğu-
nu gerçekleştirir.
Belkıs huzuruna çıkarılmadan evvel, Süleyman’ın tahtı 
bilgelik alameti olarak billur bir zemin üzerine yerleşti-
rilir ve sonrasını Kuran’da şöyle okuruz: “Ona: “Köşke 
gir!” dendi. Köşkü görünce zemini su sandı ve bacaklarını 
sıvadı.” Taberi, Kuran’daki hikayeyi daha etraflıca anlatır. 
Buna göre şeytanlar, Belkıs’ın Süleyman ile evlenmesi-
nin kendileri için zarar verir düşüncesiyle onun cin asıllı 
olduğunun işareti kıllı bacaklarının Süleyman tarafından 
görülmesini istediklerini yazar. Suya benzeyen billur bir 
zemin üzerine yerleştirilen taht bu sebeptendir. Devamı-
nı kitaptan okuyalım: “Belkıs köşke girmek isterken balık 
ve sair deniz hayvanlarını görerek camları su ve dalga 
sandı ve bu düşünce ile bacaklarını sıvadı. Kıllar, bacakla-
rını sarmış bir halde idi. Süleyman Belkıs’ı görünce, ken-
disine doğru çağırdı ve ondan başını çevirerek, köşkün 
billurdan yapılmış olduğunu söyledi. (Bunun üzerine Bel-
kıs:) ey Rabbim, ben kendime zulmetmişim, Süleyman’la 
birlikte âlemlerin Rabbisi olan Tanrıya kalbimle inkıyat 
ediyorum, dedi. Bundan sonra Süleyman insanları çağı-
rarak: Belkıs’ın bacağındaki kıllar çok çirkin, bunlar ne ile 
giderilir? diye sordu. Onlar: ey Tanrının elçisi, ustura ile 
giderilir, diye cevap verdiler. … fakat Süleyman’ın: ustura 

kadının bacaklarını keser, demesi üzerine çare ve tedbir 
düşünerek nihayet hamam otunu imal ettiler. İbn Abbas: 
hamamotu ilk defa olarak o gün görülmüş ve kullanılmış-
tır, der.” Süleyman yine bilgeliğini göstermiş ama Aspen-
dos tiyatrosundaki sözde Belkıs kabartmasının belden 
aşağısının olmamasını, Selçuklular pekala bu hikaye ile 
açıklamış olabilirler. 
Mesnevi, Taberi’de de bahsedilen kısmı Kuran’dan alın-
tılayarak tekrarlar. Kuran-ı Kerim’de Süleyman’ın bilge-
liğine hayran kalan Belkıs, putperestlikten dönerek Hak 
yoluna girer. O, İslam haricindeki kaynaklarda cesareti 
ve aklı nedeniyle Lilith ile bir tutulmuştur. Mevlana ise 
Belkıs için Allah’ın ona yüzlerce erkeğin aklını verdiğini 
yazar. Tüm bu olumlu söylemler arasında yine de sorun-
lu kısımlar vardır. Kimi kaynaklar Belkıs’ı Süleyman ile 
evlendirir. Başta Taberi olmak üzere diğerleri ise onu He-
medan Hükümdarı Zu Betaa ile evlendirip memleketi Ye-
men’e geri gönderir. Fakat burada tahtta oturan kendisi 
değil kocasıdır. İster Yahudi, Hıristiyan veya İslam öykü-
lerinde olsun Belkıs hepsinde de refah içerisindeki ülke-
sini adilce yönetir. Fakat tümünde de son aynıdır: Belkıs 
erkeğe yenik düşer ve onun boyunduruğu altına girer.
Bu yazım, Belkıs’ın bir çok bilmecelerinin biriyle son bul-
sun. Süleyman elindeki on altın ve on gümüş sikkenin 
tamamını iki çanak içine yerleştirdikten sonra Belkıs’ın 
elçisi gözleri kapalı bir şekilde bu çanaklardan birinden 
bir sikkeyi alacak ve eğer elindeki altın sikke ise Belkıs, 
Süleyman’ın evlilik teklifini kabul edecek. Süleyman, ken-
di şansını yüzde ellinin üzerine nasıl çıkarabilir sizce?
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Likya’nın başkentine yolculuk
Antalya ilinin göz alıcı tarihsel zenginliğinin dilini çöz-
mek adına ilk gezimizi MÖ 8. yüzyıldan bu yana var 
olduğu anlaşılan, Likya Birliği’ne başkentlik yapmış 
Patara’ya yaptık. Yeşil ve mavinin birbiri ile sevişmek-
ten hoşnut tonu, ferahlatıcı meltemi ile bizi karşılayan 
kent meraklı gözlerle etrafına bakan gençlere, gör-
kemli Roma dönemi zafer takı ile kallavi bir selam ve-
riyordu. Bazilikası, kutsal mekanı, deniz feneri, antik 
tiyatrosu, su kemeri ile bize kendi dili ile kendini tanıt-
maya çalışan kent Doğu Akdeniz’de bulunan 3 önem-
li hububat deposundan birini barındırıyor. Noel 
Baba olarak bilinen Saint Nicholas’ın Patara 
doğumlu olduğunu öğrenmek de cabası. 
Kumların içinden yeniden doğan meclis 
binası ise Patara’nın nazar boncuğu...

Karain’den yeşeren insanlık
İkinci gezimizi Karain Mağarası, 
Kırkgöz Han ve Klimaks Geçidi diye 
bilinen Antalya bölgesindeki en uzun 
Roma antik yoluna yaptık. Yerleşim 
geçmişi şu anki bulgularla günümüz-
den 500 bin yıl öncesine kadar dayanan 
Karain Mağarası, paleolitik, neolitik, kal-
kolitik, eski tunç ve klasik çağları soludu. Her 
dönem insanlığa barınak ve sığınak olan bu ma-
ğara doğal ve kültürel özellikleri ile merakımızı alev-
lendiren bir meşale yaktı. Karain Mağarası’nı geride 
bırakırken yüzümüzü tomurcuklara döndük ve Döşe-
mealtı’nın baharı karşılayan sevincine tanıklık ederek 
Kırkgöz Han’a ulaştık. Burası İpek Yolu’nun Antalya 
İskelesi öncesi son durağı… Anadolu’yu Batı Akdeniz’e, 
Mora’ya, Rodos’a bağlayan Selçuklu dönemi kervansa-
rayı. II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246) döneminde 
Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan’ın oğlu Mugiseddin 
Tuğrul Şah’ın kızı İsmetü’d-Dünya ve’d-Din tarafından 
yaptırılan han, taşlarını işleyen ustaların imzalarıyla 
emeğin yazılmamış tarihini fısıldıyor bizlere. 

Roma’nın az bilinen antik yolu
Gezimizin sonraki rotasını Döşeme Boğazı’nda Via 
Sebaste (Kral Yolu) olarak bilinen Roma yoluna kırdık. 
Antik zamanların otobanı olan bu yol, Roma impara-
torluğunun örümcek ağı gibi yayılan diğer yollarına 
bağlanıyordu geçmişte. 20. yüzyıla kadar kullanılma-
ya devam eden yolun sonunda bir “mansion”, yani bu-
günün tabiriyle “devlet konuk evi” bulunuyor. Atların 
nallandığı, ağır misafirlerin ağırlandığı bu mansion 
uzun süre tanımsız bir bina olarak durdu orada; yakın 
bir tarihte anlaşıldı işlevi. Benzerine az rastlanan bu 

Roma yapısı Antalya’nın sakladığı zenginlik-
lerden biri. Osmanlı döneminde çaprazına 

bir han kuruldu. Ünlü Şahkulu İsyanı’nın 
başladığı, isyan liderlerinin toplanıp 

ant içtiği handır burası. Tam önünde 
başlayan antik Roma yolunun gü-
nümüze kalan 7 kilometrelik kısmı 
yürüyüşçülerini bekliyor. 

Beydağlarındaki kartal yuvası
Arkeoloji Topluluğu olarak Doyran 

Göleti, Kelbessos antik kenti ve Si-
nan Değirmeni tahıl ambarlarına yap-

tığımız gezi Beydağları’nın geçitleriyle, 
havasıyla, toprağıyla tanıştırdı bizi. Bölge-

nin çetin coğrafyası tanrılarına, tanrıçalarına, 
mimarisine, yaşam tarzına, hatta ölülerine bile damga-
sını vurmuş. Kelbessos’ta dokunduğumuz lahitlerdeki 
‘Pisidia kalkanı’ bezemeleri bunun tanığı. Bir Luvi halkı 
olan Solimlerin yurdu Kelbessos Roma çağında askeri 
garnizon olarak bekledi bu dağları. Döşeme Derben-
ti’nde gördüğümüz ‘mansion’ gibi burada da eşine az 
rastlanan bir yapı var: Principia… Yani askeri garnizon 
binası… İki tapınağı bulunan antik kentin bütün dokusu 
Roma ordusunun sırlarını saklıyor. Antalya’nın en çok 
yağmalanan antik kenti olan Kelbessos adeta bir kös-
tebek yuvasına dönüşmüş durumda. Ayakta kalmayı 
başaran sahipsiz lahitler de defineciler tarafından kı-

Antalya’nın Geçmişine Arkeolojik Yolculuk
“Ben kimim?”, insanoğlunun varoluşunu anlamak ve anlamlandırmak için gözlem ve deneyimlerine 

başvurarak bulmaya çalıştığı cevapların anahtar sorusu. Arkeoloji bu bağlamda, “kendi varlığını 
arayan insanın geçiş kapılarının en sağlamlarından biridir” dersek yanılmış olamayız. 

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu hem bireysel, hem kolektif olarak çabası ve gayretleri aynı yöne 
doğru akan düşünce temelleriyle kuruldu. Yaşadığımız toprakların rengarenk kültürel dokusunu, bilimsel 

göstergeler ışığında değerli bölüm hocalarımızla el ele vererek gösterme gayretindeyiz.

Filiz
ADALI
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rılacakları, patlatılacakları, kaçırılacakları günleri bek-
liyorlar sanki. Antalya’nın bu kanayan yarası kendisine 
uzanacak sağlık elini bekliyor acilen. 

Sinan Değirmeni’nin buğdayları
Sinan Değirmeni Antalya’nın hem yakın, hem de çok 
uzak tarihine bir köprü. Konyaaltı’nın Doyran köyünde 
bulunan bu masalsı yer, küçük deresinin şırıltılı namesi 
ve 900 metre rakımı ile hoş geldiniz dedi bize. Günü-
müze kadar ulaşan, geç Osmanlı dönemine tarihlenen, 
tahtaların tek bir çivi dahi kullanılmadan birbirine ge-
çirilmesi ile inşa edilen 300 yıllık 86 tahıl ambarına do-
kunduk. Olağanüstü bir coğrafya ve vadide saklı olan 
tahıl ambarları daha iyi korunacakları bir projeyi bek-
liyor şu an.

Topraktan yeniden doğan Side
Nisan ayının ilk haftasında büyük bir kalabalıkla dü-
zenlediğimiz Side gezisi belediyelerin antik bir kenti 
koruma anlamında ne kadar büyük adımlar atabilece-
ğini gösterdi bize. Daha düne kadar binaların, derme 
çatma kulübelerin, dükkanların içinde, altında boğulan 
Side adeta topraktan yeniden doğuyor. Antik çağlarda 
kendine özgü Sidece diye anılan bir dilin konuşulduğu 
bu kent ismini nar meyvesinden alıyor. Antik çağlarda 
ticaret ve liman kenti olarak bilinen Side’de bizi resto-
re çalışmaları süren antik çeşme karşıladı. Kentin ku-
zeydoğusundaki ‘Büyük Kapı’dan girdik Side’ye. Her iki 
tarafı sütunlu caddeden yürüyerek Side Müzesi, şehir 

surları, su yolları, evler, Ticaret Agorası, tiyatro, agora 
hamamı, Vespasian Çeşmesi, zafer takı, Dionysos tapı-
nağı, bazilika, liman hamamı, yan yana duran Apollon 
ve Athena tapınakları, Devlet Agorası, vaftizhane gibi 
görkemli yapılarla buluştuk. Side Kazı Başkanı Prof. 
Dr. Feriştah Alanyalı ve önceki başkan Prof. Dr. Hü-
seyin Sabri Alanyalı’dan dinledik kenti. Manavgat Be-
lediye Başkan Yardımcısı Hakime Yılmaz, belediyenin 
yürüttüğü ödüllü projeyi anlattı. 

İskender’e geçit vermeyen Termessos
Tarih yolculuklarımızın altıncısı Karain, Evdir Han ve 
Termessos güzergahınaydı. Türkiye’nin en iyi korun-
muş antik kentlerinden olan, doğal ve tarihi zengin-
liklerinden ötürü milli park kapsamına alınan Termes-
sos’a ulaşmamız kolay olmadı. Büyük İskender’e aman 
vermeyen dik yamaçları bizim için de epey zorlayıcı bir 
parkurdu. Zorlu yokuşu tırmandıktan sonra ilk mola-
yı tiyatroda verdik. Tiyatrosu, agorası, bouleuterionu, 
nişli tapınağı, gymnasionu, Heroon kompleksi, tapınak 
terası, lahitleri, Hadrian propylonu ile yalçın kayalıkla-
ra kurulan kentin tepesinde, sert rüzgarları arkamıza 
alarak, uçsuz bucaksız vadilere bakarken; insanlığın 
nerede ve hangi şartlarda olursa olsun kendini var etti-
ğini, sürdürdüğünü düşündük. Bütün diğer antik kent-
ler, yerleşimler gibi Karain de, Termessos da insanlığın 
büyük yürüyüşünün en önemli adımlarıydı bizler için.     

antsanat
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H
er el dokuma kilimin ya da halının kendine has 
dokuma stili, rengi, motifi, çözgüsü ve atkısı 
vardır. Döşemealtı halısının tezgahı, çözgüsü, 
atkısı rengi ve hatta düğüm şekli, farklı yöre-

lerin halı ve kilimine benzer özelliktedir. Halımızı diğer 
halılardan ayıran en önemli özelliği tamamen kendisine 
has motiflerdir. Başka halılarda görülmeyen motif özelli-
ğine sahiptir. Koyunların yününün ipe dönüşmesi sonu-
cu, bölgede bulunan bitkilerin kök boyasıyla renklenen 
ipler tezgahlarda  motiflerle şekillenmesiyle bu güzelim 
halımız ortaya çıkmaktadır.

Zaman zaman halı motiflerinde ve renklerinde değişik-
lik denemeler yapılsa da aynı ahenk yakalanamamıştır. 
Yapılan değişiklikler boyamayı ve dokumayı kolaylaştırıcı 
renkler ve motifler olmasından kaynaklandığını düşüne-

biliriz. Peki halımızın temel özelliğini 
oluşturan bu motifler nelerdir? Döşe-
mealtı Halısı orta göbekte kullanılan 
yedi ana motife göre adlandırılır. 

Halelli: Karmaşık bir motif gibi görülse de aslında çok şeyi 
anlatır. Motifte doğanın karmaşık görünümü işlenmiştir. 
Çalı, ağaç, taş, toprak, kuş, kurt, deve, koyun gibi doğa-
yı anlatan unsurların yansımasıdır. Doğadaki dengenin 
ahenk içinde bir birini tamamladığını ifade etmektedir.

Toplu: Ateşli silahın etkin olmadığı yıllarda ok, mızrak ve 
kılıç gibi silahların yanı sıra topuzda önemli bir savunma 
silahıydı. Halıda işlenen motif de topuza benzetildiği için 
toplu adını almıştır.

Akrepli: Bu motifte adını, orta göbeğe geometrik olarak 
işlenen akrep motifinden almıştır.

Dallı: Adından da anlaşıldığı gibi bir ağacın bir çalının ya 
da bir çiçeğin dalı geometrik şekillerle halıya yansımasıdır.

Dallı Akrepli:  Dallı motifinin akrepli motifiyle birlikte 
halıya işlenen motiftir.

Döşemealtı Halısı
Döşemealtı Halısı, İlçemizde yaşayan Yörüklerin yüz yıllardır sürdürdükleri bir geleneğin adıdır. 

Asırlarca çadırında kullandığı yazgı, odasının duvarını süslediği fon, üzerinde namaz kıldığı seccade 
olmuştur. Genç kızların çeyizi, atların heybesi, kapı önünün paspası olmuştur. Askıdaki ekmek torbası, 

divanların örtüsü, urbalıkların hurcu olmuştur. Anlaşılan o ki Yörükler için hayatın bir parçası olmuştur. 

Cevat 
YANAR
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Geniş motifler: Kocasulu, Develi ve 
Eli Belinde de denilen Nacaklı’dır. 
Dar süslemelerde ise özellikle iç kı-
sımda Develi, Göynek Yanışı, Laleli 
Su, Mersin Yaprağı, Öküz Sidiği gibi 
bordürler kullanılmaktadır. Albay 
suyu, motor izi gibi bordürler ise ta-
rihi halılar da görülmeyen sonradan 
oluşturulmuş motiflerdir. Dış bordür 
de ise Beş Taşlı Tutmaç Suyu adlı 
motif kullanılmaktadır.

Döşemealtı Halısının standart bir öl-
çüsü yoktur. En ve boy ölçüsü işle-
nen motiflere göre ortaya çıkar. Orta 
göbek üç motif den oluşuyorsa yan-
da bir geniş bordür, iki dar bordür 
varsa, bu halı kelle halı diye adlan-
dırılır. Yerde yazgı ya da duvarda fon 
olarak kullanılır. Orta iki göbekten, 
yanlar iki dar bordürden oluşmuş ise 
bu da namazla yani seccade boyutu-
dur. Tek göbek, tek dar bordür var 
ise paspas, üçten fazla orta göbek, 
İki dar bordür var ise bu da yolluk 
diye adlandırılır. Kısa yolluklar ge-
nelde divan örtüsü,  uzun olanlar ise sedir örtüsü olarak 
kullanılmıştır. Günümüzde ise yolluk olarak koridorları 
süslemektedir.

İki binli yıllara kadar şehrimizde ürün turizminde çok 
önemli yeri olan Döşemealtı Halısı, bu ilçemizde bir çok 
hanenin geçim kaynağını oluşturuyordu. Halının doku-
nuş yılına göre değeri artıyordu. Yıllanmış halılar  paha 
biçilmez hale gelmişti. Bu talebi karşılamak için yeni do-
kunan halılara hızla suni eskitme yöntemleri uygulanma-
ya başlanmıştı. İşte bu yöntemin başında siyah düğümleri 
bilinçsizce keserek motifleri ortaya çıkarma ve eskitme 
tekniği uygulanmasıydı. Bu teknik bilinçsizce yapılınca 
düğümlerin çözülmesine ve çözgünün dağılmasına sebep 
olmuştu. Pazarın canlanması için 90’lı yılların sonların-
da Döşemealtı Belediyesi Halı Festivalleri düzenleyerek 
tekrar değer kazandırma çalışmaları yürüttü. Kentimizde 
bulunan girişimci dernekleri, üniversiteler, kooperatifler, 
birlikler, köy muhtarlıkları da zaman zaman halımıza eski 
değerini kazandırmak üzere projeler ortaya koymuşlardır. 

2009 Yılında Döşemealtı’nın ilçe olmasıyla birlikte böl-
genin tanıtımı için en önemli faktör yine Döşemealtı ha-
lısı oldu. Bu süreçte çeşitli fuarlar halının tanıtımı için 
önemli bir fırsat olmuştur. Unutulmaya yüz tutmuş tarihi 
kültürel değerlerimiz olan Döşemealtı halımız için bun-
dan sonra yöre halkına ticari gelir kaynakları kazandır-
mak adına üretimi teşvik edici projeler geliştirilmelidir. 

antsanat
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Ç
ocukken arabayla her geçişimizde, yolun karşı-
sındaki bu masalsı antik kente bakıp oraya git-
meyi düşlesem de direksiyon başında olmadığım 
için bir şey yapamadım ama bu benim hayal kur-

mama engel değildi: “Burada bir kraliçe yaşarmış ve halkı 
çok iyi insanlarmış…” diye başladım çocuksu hayallere.
Bu yoldan her geçişte bir hayal daha ekledim. Nereden 
bilebilirdim ki o yaşta kurduğum hayallerin birçoğunun 
hayalden öte gerçek olduğunu. Çünkü İotape; adına sikke 
basılan bir kentin Kommagene Kraliçesi’ydi ve heykelle-
rin kaidelerinde kentin başarılı ve hayırsever halkı hak-
kında yazılar bulunmaktaydı. Sonra öğrendim ki İotape 
burada hiç yaşayamamış. Roma mitlerindeki Diana (Ar-
temis) onu ziyarete gelir belki diye hep deniz ve ormanın 
iç içe geçmiş bir yerinde kenti olmasını hayal edermiş. 
Eşi de onun anısına istediği kenti yaptırmış. Adına bası-
lan sikkelerin bir tarafında kraliçe İotape’nin yüzü, diğer 
tarafında da ok ve yayıyla ihtişamlı Diana (Artemis) yer 
almış. Onu kentinde ağırlayamayan İotape sikkede buluş-
muş ay ve doğa tanrıçasıyla…
İotape yaklaşık iki saatte günübirlik gezilebilecek bir 
yer; ikinci seçenek ise koy tarafında seyir terası gibi 
oluşmuş bölümlerinde kamp atıp daha fazla tadını çıkar-
mak. Çoğunlukla ikinci seçeneği seçip doğa ve tarihin 

içine karışabilmek için çadırımı kuruyorum ve sa-
bah uyandığımda çadırımın kapısı 

Roma ve Bizans dönemine açılan bir geçide dönüşüyor. 
Böylelikle aynı anda selamlıyoruz İotape’yle güneşi.
Çadırımın arkasında kentin akropolü önümde Aya Yor-
gi’nin betimlendiği kilise alanı var. Akropolün çevresi 
çalılıklarla çevrili olduğu için gözümü kentin en belirgin 
bölümü olarak ayakta kalabilen ve kanalizasyon yapısı 
günümüze kadar ulaşan hamama çeviriyorum.  
Büyüleyici mimarisinin yanı sıra dağların saklamaya ça-
lıştığı antik kentin berrak ve muhteşem koyunu da es 
geçmemek lazım.  Bence eğer bölgede yaşasaydı, kraliçe 
İotape’nin en sevdiği yer burası olurdu; koyun içindeki 
mor fosforlu mağara ve mağaranın içindeki gizli havuzu 
gerçekten de mitlerdeki su perilerinin zaman geçirdikleri 
bir bölüm gibi. Denize açılan küçük delikten gelen sularla 
bir coşuyor bir dinginleşiyor havuz.
Hava soğudu, yaz olsaydı denize girilebilirdi ayrıca yuka-
rı çıkıp güneşin batışını ve ayın doğuşunu kaçırmamalı-
yım. Doğa ve sanatın bir olduğu yerdeki renk değişimi de 
bir başka güzellik. Hemen İotape kentini ve günbatımını 
görecek şekilde sandalyeme oturuyorum; lakin bu görsel 
şölen için daha zamanım var. Doğada ve antik kentlerde 
bana kalan böyle tatlı zaman kırıntılarını okuyarak geçi-
rebilirim. Antalya’ da sanata ve tarihe dair daha bilme-
diğim neler var diye elime dergiyi alıyorum. Meraklı bir 
köpek dostum geliyor. “Aç bakalım, biz de bir şeyler öğ-
renelim” der gibi AntSanat’ın sayfalarına dalıyor.  Benim 
ise aklım hala İotape kraliçesinde. Denizin üzerine yan-
sıyan ağaç dalları ve gölgeler kraliçenin başına taktığı ta-
cına dönüşüyor; güneşin son ışıklarıyla da kayboluyor…

Adını Kraliçesinden Almış Bir Kent, İotape
Bir hayalle başlayan yolculuklar, Bir hayalle kurulan şehirlere dönüşmüş antik zamanlarda… 

Ben ise tam tersi, bir yolculukla başlıyorum hayallere. Her bir antik kenti keşfettiğimde bir hayal 
atıyorum cebime, onların ilklerinden biri de İotape. Burası, Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki Aytap olarak 

bilinen Alanya-Gazipaşa eski sahil karayolunun hemen aşağısında yer alan bir Kilikya kıyı şehridir. 

Nurcan 
Barcın
TAŞDEMİR
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antsanat

B
ir Cem Yılmaz ka-
rikatürüyle devam 
edelim: İyilerin 
dostu, kötülerin 

amansız düşmanı Kızılmas-
ke (Phantom), yanındaki 
Pigme’yle sohbet etmekte-

dir. Halinde bir gariplik vardır. Gözlerine sürme çekmiş, 
boynuna geçirdiği eşarbını savurarak ve kırıtarak, “Allah 
senin canını almasın şef! Kız sen adamı öldürürsün val-
lahi..” diye konuşmaktadır.
Bu espri, bir kuşağın dönüşümünü anlatması bakımından 
önemlidir. Referansları arasında Ahmet Yılmaz ve Kaan 
Ertem’i gösterebileceğimiz ‘mitosun yere serilmesi ve 
hemen ardından madara edilmesi’ biçiminde özetlene-
bilecek bu anlayış, Yılmaz karikatürlerinde önemli yer 
tutar. Kültün devrilmesi 90’lıların, 70’ler kuşağına yanıtı 
gibi de okunabilir. 
Bütün bu “Yeni Mizah” efsanesinin ardında, orta sınıf - kentli 
genç bireyin, 80 sonrasında üzerine biçilen gömleklerle tam 
bir uyum halinde olduğunu görebiliriz: İdeali unut! Bu devir-
de herkes kendi gemisinin kaptanı, sen de olacaksan kendi 
bacağından asılan koyunların kahramanı ol! 

Cem Yılmaz komedisi, kahramanın eyleminin değil bizzat 
kendisinin gülünç olduğu bir dönemi muştular. Artık Şa-
ban’ın garipten yana olan tutumunun; Faşo Ağa’yla, ucuz 
malzemeden kotardığı yıkılmaya yüz tutan evleri halka 
pazarlayan müteahhit ve reklamcısıyla, fabrikatörle; hat-
ta eşekten sucuk yapan uyanık kasapla giriştiği mücade-
lenin önemi yoktur. Onun filmlerinde figüran olabilecek 
Uzaylı Arif’in uzay çağına ışınlanmış gibiyizdir. Yeni kah-
raman için söz konusu paraysa gerisi teferruattır.
Bu değişim kuşkusuz uzun erimli olmaz. Dünya değiş-
mektedir. Türk’ün uzayda, taş devrinde ya da Vahşi Ba-
tı’daki serüveninin sonuna gelinmiştir. Başlangıçta çok 
güldürse de geneli temsil etmeyen, sınıf atlama yarışın-
daki hınzır genç, muhafazakâr bir iklimin ortasında “yer-
lilik ve millilik” sınavını -doğal olarak- veremez. Ülkedeki 
değişime paralel biçimde, bir zamanlar komediyi düşün-
den soyutladığı için onu eleştirenler kısmi bir kabullenişe 
razı gelirken, yeni merkezin ılımlı tabanı “Recep İvedik”e 
daha çok gülmektedir.
Böylesi bir dönemin ürünü olan “Erşan Kuneri”, yeni bir 
kültürel değişimin (pandemi, Z kuşağının değişen tercih-

leri, ülkenin sosyo-politik ve ekonomik ortamı vb) tam da 
ortasında, izleyiciyi ikiye bölmüş gibidir. Onu artık yete-
rince komik bulmayan ve tercihini “Gibi”den yana kullan-
mışa benzeyen “yeniler” ve sanki ilk kez duyuyormuş gibi 
bel altı esprilerden yakınan “eskiler” arasındaki kıyasıya 
mücadelenin poligon alanına dönüşür dizi.

Bütün bunlar bir yana, proje, 70’li yıllarda erotik film 
yapımcılığına soyunmak durumunda kalan bir yapımcı 
& yönetmenin serüvenlerine kapı aralarken gerçekçi ol-
mayı becerememekte; Yeşilçam, Yılmaz’ın ellerinde sür-
reel bir ifadeye bürünmektedir. Dönemin ruhunu kavra-
maktan uzak figürler zaman tüneliyle bugünden geçmişe 
gitmiş gibidir adeta; özellikle de kadınlar. Erotik furyanın 
gölgedeki o kahramanlarını anlamaktan uzak olan Cem 
Yılmaz, özellikle “Kooperatif Kemal” bölümünde 70’lerin 
toplumcu damarını tiye alırken her zamanki gibi kolay-
cılığa kaçmaktadır. Bugün için dövmesi daha kolay olan 
kesimleri gönül rahatlığıyla hedef tahtasına oturturken, 
ondan içinden geçtiğimiz bu kültürel çöl iklimine karşı bir 
şeyler söylemesini beklemek her zamanki gibi nafile bir 
çabadır. Yeniçağ’ın artık eskimeye başlayan komiği için 
ulusal günlerde paylaşılacak birkaç tweet yeterli gibidir.

Sonsöz olarak “Erşan Kuneri” projesinin gerçekçi olma-
dığına yönelik tespitimize hiç değilse bir hususta şerh 
düşelim: Kuneri ve ekibinin kaldırdığı Altın Portakal hey-
kelinin tasarımı gerçektir. Selahattin Tonguç döneminde 
değiştirilen Venüs sembolü, yaklaşık on yıl boyunca fo-
toğraftaki görünümüyle kullanılmıştır.

Uzaylı Arif’ten Erşan Kuneri’ye
Yeni Başlayanlar İçin Cem Yılmaz Komedisi

Cem Yılmaz ya da o günlerin moda deyişiyle yeniçağın yeni komedyeni, “Hoşgeldin 2003” adlı gösteri-
sinin İzmir ayağında, seyirciye şöyle seslenmişti: “Gülmekle ilgili bir sıkıntısı olan bir adamın burada ne 

işi var? Bazıları dertleniyor, ‘Aman canım, öyle ağzını yayıp gülmek olur mu, birazcık da düşünmek lazım’ 
diye. Ben o konuyu hallettim, merak etme. Sen burada niye düşünesin ki? Gülmek zaten çok zorlu bir 

aktivite, o yüzden neşene bakacaksın, o kadar...”

Tuncer
ÇETİNKAYA



F
estivale iişkin anılarımı gözden geçirdiğimde ilk 
olarak kentin insanlarının caddeleri coşkuyla dol-
durması gelir. Apartman pencerelerinden sarkan 
ve kortejdeki sanatçılara dokunabilmek için yolun 

kenarında toplanan insanlar… 
Festival’in tarihine baktığımızda bazı yanlışlıklara rastla-
mamız da kaçınılmaz olur. Tanık olduğum birkaç skandal 
olayı sıralamam istenirse; ilk oarak “Türev” adlı bir fil-
min en iyi film olarak seçilmesini söyleye-
bilirim. Bu yapıma elbette bir ödül verile-
bilirdi; ama orada çok daha önemli filmler 
varken “Türev”in birinci seçilmesini zama-
nında kıyasıya eleştirmiştim. 
İlginç bulduğum başka bir olay da jüri 
başkanlığını Zeki Demirkubuz’un yaptı-
ğı “Bozkır” adlı filme 11 ödül verilmesidir.  
Bir filme hem en iyi film, hem de en iyi ilk 
film ödülü verilmesi yönetmeliğe aykırıdır. 
Böyle hatayı Türk sinemasının en önemli 
yönetmenlerinden Demirkubuz’un yap-
ması şaşırtıcı. Eğer bir yönetmenin filmi 
es geçildiyse ve jüri başkanı da çok önemli 

bir yönetmense aynı şekilde o da ondan intikam almak 
için böyle davranmış olabilir; sinemamız bunun örnek-
leriyle doludur. Başka bir olay da Ezel Akay’ın kalabalık 
jüri skandalı. Dünyadaki hiçbir festivalde böyle bir örneği 
yok; 100 kişilik jüri  olabilir mi? 
Benim Antalya’da jüri olduğum dönemlerde de buna ben-
zer şeyler oluyordu. Tanju Gürsu ve Kenan Ormanlar’ın 
olduğu bir jüride bizlere baskı yapılıp Orhan Elmas’ın 

filmini öne çıkarmaya çalıştıklarına tanık ol-
muştum. 
İlk yıllarından beri takip ederim festivali. 
1965’li yıllarda Rahmetli Belediye Başkanı 
Avni Tolunay Konyaaltı’nda belediyeye ait bir 
yerde misafir ederdi bizi.  Orada yemekleri-
mizi yiyor, gece denize giriyor, bungalovlarda 
kalıyorduk. O dönemde 5 yıldızlı oteller yoktu. 
O yıllar festivalin altın dönemleriydi; şimdinin 
aksine bütün gazetelerde şenliğin haberleri 
verilirdi. ürkan Şoray, Fatma Girik, Filiz Akın, 
Hülya Koçyiğit gibi çok değerli sanatçı katı-
lırdı festivale. Şimdilerde sanırım yorgunluk 
ve bıkkınlıktan  veya farklı nedenlerden olsa 

Altın Portakal Anıları
Üzerine ne söylense bir şeylerin eksik kalacağı gerçek bir kültür adamını kaybettik. Sinemayı hayatın 

içinde öğrenmiş, sayısız anıya tanıklık etmiş ve neredeyse tüm resmî / özel kurumların sessizliğe
 büründüğü anlarda yedinci sanatın belleği olmayı tek başına başarmış gerçek bir duayendi Agâh Özgüç. 

Antalya için de, ülkenin en önemli festival gözlemcisi olduğu için çok önemliydi.
Bu yazı ne yazık ki ustamızın kaleme aldığı son inceleme anlamına geliyor. Özgüç, AntSanat okurları için 

Altın Portakal’le ilişkin gözlemlerini kaleme almıştı.

Agah
ÖZGÜÇ
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gerek, sanatçılar  festivale pek katılmıyor.
1966’ydı yanlış hatırlamıyorsam. Festivale gelmem ya-
saklanmıştı. O zaman Akşam gazetesindeki sayfamda 
her cuma sinema yazıları yazardım. Bir yazımda festival-
de yaşanan bir olaydan dolayı şöyle bir başlık atmıştım: 
“Kara Filmler, Kara Portakallar Festivali”. Yönetimdekiler, 
bu başlık ve yazıdan çok rahatsız oldukları için bana fes-
tivale katılma yasağı koymuşlardı! Sonra Belediye başka-
nı Avni Bey’in de ilgisiyle tekrar festivale katılabilmiştim. 
Belediye başkanlarının her dönemde festivale katkısı bü-
yük olmuştur. Bu inkar edilemez. Örneğin 1970’li yıllar-
da  Selahattin Tonguç’un festivale ve kültürel etkinliklere 
büyük desteği olmuştur. Plastik Sanatlar Sempozyumu, 
Edebiyatçılar Gecesi gibi etkinliklere olur vererek kente 
coşkulu bir dönem yaşatmıştır.
60’larda festival adına yaşanan en önemli olaylardan biri 
de dönemin politik olaylarının etkinliğe yansımaları ol-
muştur. Ertem Göreç’in, “Karanlıkta Uyananlar” (1965) 
filminin ardından bazı gruplar bildiriler dağıtmış; hatta 
sinema salonlarını basarak filmin gösterimini engelleme-
ye çalışmışlardı. Olaylar, jandarmanın kontrol almasının 
ardından yatışmıştı. 
Geçmişe dönüp baktığımda yöneticilerin tutumu; söz ge-
limi kortejin kaldırılması, ödül heykelinin değiştirilmesi 
gibi uygulamalar festivale karşı  heyecanımı yok ediyor. 

Altın Portakal tarihi boyunca  yönetimdekilerin değiş-
mesi sonucunda her şeyin sil baştan yapılması, yakın bir 
geçmişte olduğu gibi ulusal yarışmanın kaldırılması gibi 
yanlışlıklar sinemamız adına olumsuz etkiler yaratıyor.
Altın Portakal’ın ilk yıllarında kendisine örnek aldığı fes-
tival, hiç kuşkusuz Cannes’dı. Oraya öykünen dansözler, 
Brigitte Bardot gibi kendisini Konyaaltı sahilinin kumla-
rına bırakıverirdi. Renkli magazin gazetelerinin sayfala-
rına yansıyan buna benzer görüntüler festivalin herkes 
tarafından tanınır hale gelmesinde rol oynadığı için dö-
nemin yerel yöneticileri tarafından da desteklenirdi. Bir 
magazin gazetecisi olduğum için buna benzer haberlere 
imza atmış olmakla birlikte, bir taraftan da jürilerin aldığı 
kararları sorgular, organizasyonun sinemamıza etkilerini 
ortaya koyan yazılar yazardım. Jürilerin toplandığı oda-
ya girip aldıkları kararları ya da tartışmaları kanıtlayan 
belgeleri bulmak için çöpleri karıştırmışlığım dahi vardır! 
O yıllarda sektörden temsilciler ve oyuncuların en doğru 
sonucu benim tahmin ettiğim yönünde bir kanısı vardı.
Uzun sözün kısası Altın Portakal Film Festivali daha uzun 
yıllar yaşasın ve doğru bir organizasyonla sinemamızın 
kalbinin attığı yer olmayı sürdürsün. Antalya’ya ve tüm 
AntSanat emekçilerine selamlar...

antsanat

Agah Özgüç, 1998 yılında Antalya’da
antsanat
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B
oş Beşik” hikayesi, Anadolu Yörük geleneğinin 
üzerine ağıtlar yakılan önemli folklorik dramla-
rından biridir. Yörükler, Gömbe yakınlarındaki 
Yanıkhan’da oba kurarlar. Köylüler, Yörüklerin 

keçilerinin otlaklara ortak çıkmasından hoşlanmazlar. 
Buna rağmen Fadime adında bir köylü kızı, bahçesinden 
topladığı üzümleri bir sepete koyar ve Yörüklere satmaya 
gider. Obaya vardığında köpeklerin saldırısına uğrar. Onu, 
Yörük beyinin anası kurtarır. Bu sırada gelen bey oğlu Ali, 
Fadime’yi görür ve aşık olur. Oba geleneğine göre dışarı-
dan kız almak yasak olsa da Fadime’yle evlenir. Fakat Fa-
dime, uzun yıllar herkesin beklediği çocuğu doğuramaz. 
Adı obada kısıra çıkar. Fadime, yedi yıl sonra bir erkek 
çocuk doğurur. Yörük obası Elmalı’ya göç etmeye karar 
verince; Fadime, devesi Kara Maya’nın üzerine beşiğiy-
le birlikte oğlunu yerleştirir. Yolculukları devam ederken 
bir ormandan geçmek zorunda kalırlar. O sırada gökyüzü 
kararır, rüzgar, fırtına başlar. Ormandan çıkıp açık alana 
ulaştıklarında, dinlenmek için yüklerini indirirler. O sı-
rada Fadime’den bir feryat yükselir. Devenin üstündeki 
beşik boştur. Fadime hemen ormana koşar. İlerlediğinde 
kuzgunların bir ağacın dibinde bir leşi didiklediklerini 
görür. Fadime, oğlunu 
kurtarmak için kuzgun-
la mücadele eder, onu 
öldürür ama kendisi de 
canından olur. 

Necati Cumalı, 1949’da 
ilk kez derlediği bu ola-
yı bir tiyatro oyunu ha-
line getirine kadar tüm 
Türkiye’de bilinmiyor-
du. İlk kez İzmir Şehir 
Tiyatrosu tarafından 
sahnelenen oyun, çok 
beğenildi. 1952’de Halk 
Film Şirketi, oyundan 
Mustafa Kemal Başça-
vuşoğlu’na yazdırdığı 
senaryoyu Baha Ge-
lenbevi’nin yönetmen-

liğinde filme aldı. Bülent Ufuk, Muhterem Nur, Muazzez 
Arçay, Meral Ülkü ve Atıf Kaptan gibi oyuncularla Ay-
dın’ın Söke ilçesinde çekilen film, seyirci tarafından bü-
yük ilgi gördü. 1960’lı yılların ikinci yarısında Türk sinema 
piyasasının içine düştüğü konu sıkıntısı, bir çok yapım 
şirketinin geçmişte çekilen ve ilgi gören konuları, yeni-
den gündeme almasına neden oldu. Bu şirketlerden biri 
de Memduh Ün yönetimindeki Uğur Film’di. Çoğunluğu 
1950’li yıllarda filme alınan “Yaprak Dökümü”, “Köroğlu”, 
“İlk ve Son”, “Son Gece”, “Vatan ve Namık Kemal”, “Ezo 
Gelin” gibi filmlerin yeni versiyonlarını çeken Uğur Film, 
1969’da bu kez gözünü Necati Cumalı’nın “Boş Beşik” 
oyununa dikmişti. İlk çekilişinden tam 17 yıl sonra bu kez 
renkli olarak çekilecek olan film, Türk sinema tarihinin 
de renkli çekilen ilk köy filmi olacaktı. Bir sohbetimizde 
Memduh Ün, o günleri şöyle anlattı:

“Cumalı’nın oyunu hem sahnede hem de film olduktan 
sonra perdede çok tutmuştu. Kendisiyle anlaşarak oyunu 
aldım. Filmi, bir yıl önce (1968) şirketim için büyük gişe ge-
liri ve başarılı oyunculuğuyla Fatma’ya prestij kaynağı olan 
Ezo Gelin filmimi yöneten Orhan Elmas’a verdim. Orhan 

ve Duygu Sağıroğlu kafa 
kafaya verip oyundan 
güzel bir senaryo çıkar-
dılar. Renkli prodüksiyon 
yapmak niyetindeydim. 
Senaryo ortaya çıkın-
ca hemen kastı oluş-
turduk. Boş Beşik, bir 
Yörük hikayesiydi. Bu 
nedenle çekimlerin ger-
çek Yörüklerin yaşadığı 
Antalya’da yapılmasını 
istiyordum. Orhan’a ve 
Duygu’ya fikrimi açtım. 
Her ikisi de olumlu yak-
laştılar. Zaten uzun bir 
süredir Uğur Film olarak 
Antalya’da çalışıyorduk 
ve orada film çekmekten 
memnunduk...”

“Bebeğin Beşiği Çamdan”
Yeşilçam’ın Antalya’da çekilen filmlerini yeniden hatırladığımız köşemizin konuğu olan “Boş Beşik”, 

24 Ocak 2022’de kaybettiğimiz, sinemamızın çok önemli kadın oyuncularından 
ve “dört yapraklı yoncası”ndan birini, Fatma Girik’i anmamıza vesile oluyor. 

Ali Can
SEKMEÇ
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1969 yılı Haziran ayı başında Fat-
ma Girik, Tugay Toksöz, Elmas 
ve Sağıroğlu uçakla Antalya’ya 
giderken, Beyoğlu Ağa Cami ar-
kasındaki Uğur Film yazıhane-
sinde toplanan oyuncu ve teknik 
ekip otobüsle hareket eder. “Boş 
Beşik” için düşünülen çekim 
yeri, Antalya’ya 75 km. uzaklık-
taki Korkuteli ilçesinin Sülekler 
köyüdür. Oyuncular köy odasına 
yerleşirken teknik ekip için çadır 
kurulması uygun görülür. Fatma 
Girik, bir sohbetimizde o günleri 
şöyle anlatıyordu:

“1969 yıl yazında köye geldik. Or-
han Elmas, işi sıkı tutarak asis-
tanlarıyla film çekimlerine uygun 
mekanlar bakmaya gitti. Köy ve 
çevresi birer doğa harikasıydı. 
Teknolojiden uzak, el değmemiş, 
kendi halinde insanların yaşadı-
ğı bir köydü burası. Prodüksiyon 
işlerine bakan Adnan Bey, köyün çevresinde yaşayan 
Karaoba Yörükleri’yle anlaşarak tam 326 kişiyi 10 ile 20 
lira arasında değişen yevmiyelerle filmin oyuncu kadro-
suna kattı. Beni ve oyuncu arkadaşlarımı kısa zamanda 
kendilerinden saydılar. Filmi bugün izlediğinizde bir çok 
hayvanla karşılaşırsınız. Film sanki Nuh’un Gemisi gibiydi. 
Filmin çeşitli sahnelerinde 43 deve, 432 keçi, 3 kartal, 2 
yılan, 1 at ve 3 eşek gözüktüler, rol yaptılar. Kostümlerimiz 
ve çadırlarımız oradan sağlandı. Köylüler bizi seviyorlardı. 
Köyden Ayşe adında, yemek yapmasını bilen bir kadınla 
anlaşmıştık. Bize üç öğün yemek hazırladı. Tabii bütün ye-
mekler keçi etiyle yapılıyordu. Yörükler alışıktı ama biz-
lerin hiç biri keçi etine alışık değildik. Çoğumuz bu etten 
dolayı rahatsızlandık...” 

Uğur Film ekibi, teknik detaylar, dekorlar, insan kalaba-
lıkları gibi çalışmalar için bir iki gün bekledikten sonra 
çekimler başlar. Daha ilk çekim günü, bir sahnenin çe-
kimi sırasında keçiler, köylülerin ekili bahçelerine girer. 
Keçilere müdahale eden köylülerle set işçileri arasında 
yumruk yumruğa bir kavga başlar. Olayın büyümesi o 
sırada film çekimini izlemeye gelen jandarma sayesinde 
engellenir. Bundan sonraki çekimler ancak jandarmanın 
kontrolü altında gerçekleştirilir. Korkuteli Çayı kıyısında 
ve dağlık alanda yapılan çekimlerde her şeyin Yörüklerin 
gerçek yaşamıyla birebir benzeşmesi için kıyasıyla çalışır 
ekip. Renkli kostümler, ellere yakılan kınalar, yayık vur-
maktan, keçi kılı eğirmeye kadar tüm adetler filme çekilir. 
Günler yoğun çalışma koşullarında akıp giderken, filmin 
final sahnesi için gerekli olan kartal hala bulunamamıştır. 
Girik’e dönelim:

“Bebeğimi kaçıran kartalla bir 
boğuşma sahnem vardı. Orhan 
Elmas bu sahneye çok önem ve-
riyordu, ama ortada bir kartal 
yoktu. Sıkıntı içinde çekimleri 
sürdürürken, bizim set işçilerin-
den biri köy çevresinde avcıla-
rın olduğunu öğrenmiş. Orhan’a, 
‘Abi söyleyelim bizim için de bir 
kartal yakalasınlar’ dedi. Tabii bu 
fikir hemen tasvip gördü, 5 avcı 
bulunup sete getirildi. Bizimki-
ler adamların, ‘Hay hay, şimdi 
yakalayıp getiririz’ diyeceklerini 
umuyorlardı, ama avcılar, ‘Valla, 
bu işler pek belli olmaz’ diye söze 
başladılar. ‘Meşhur sözdür: Avcı 
bir gün av eti yer, kırk gün de ta-
ban eti...’ Adamları en kısa zaman-
da bu işi halletmelerini söyleyerek 
uğurladık. Başka çare olmadığı 
için o sahne daha geriye atıldı. 
Onun yerine develi sahnelerin çe-
kimine geçtik, ama onlar da bize 

az çektirmediler. Arada bir develer bir sinek istilasına 
uğruyor ve her tarafları sinekle kaplanıyordu. Meğer de-
velerin hayatta en kızdıkları şeyden biri de buymuş. Eh, 
deve inadı da malum. Onlar da sinekler gelince ya oturma 
grevi yapıyorlar, ya da üstlerine kim binerse yere atıyor-
lardı. Nihayet beklediğimiz haber geldi. Herkes 22 günde 
yakalanan kartalı merak ederken, settekilerden biri, ‘İster 
misiniz adamlar çaylak getirip bize buranın kartalı böyle 
olur diye yutturmaya çalışsınlar’ dedi. Olur mu olurdu... 
Allahtan biraz sonra getirilen 4.5 metrelik kanat boyuyla, 
12 kiloluk ağırlığıyla dev kartal, herkesin rahat bir nefes 
almasını sağladı. Tabii benim de gözüm korktu. Onunla 
ben boğuşacaktım ne de olsa... O sahne çekilirken kartal 
yüzümü gagaladığı için gerçek kan dökülmüştür...”

“Boş Beşik” filminin çekimleri 30 günde tamamlanır. 
Uğur Film ekibi Sülekler köyünden ayrılırken herkesin 
gözü yaşlıdır. Oyuncular başka bir film için mutlaka yine 
geleceklerini söyleyerek ayrılırlar köyden. İstanbul’da 
filmin iş kopyalarını izleyen yapımcı Memduh Ün, çıkan 
işten son derece memnun kalır. Fatma Girik’le kartalın 
mücadelesi için düşündüğü bir yakın planı bir günlük bir 
çekimle kendisi çeker ve filme ekler. Filme saz üstadı Yü-
cel Paşmakçı tarafından yerleştirilen Yörük türküleri çok 
beğenilir. Filmin renkli oluşu Fatma Girik’i tüm güzelli-
ğiyle seyirciye sunar. “Boş Beşik” bu ikinci çevriminden 
sonra bir daha filme alınmaz, ama tiyatro sahneleri köylü 
kızı Fadime’yle Yörük beyi Ali’nin sevdasını seyircisiyle 
buluşturmaya devam eder. 

antsanat
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iyatro sanatı, düşünce tarihi boyunca toplumun 
ekonomik ve yapısal değişimlerine sürekli tepki 
veren, insanın hayal gücünün ufuklarını zorla-
yan, güç ve otorite karşısında muhalif söylemler 

aramaya çalışan bir sanat oldu. Eleştirel düşünceyi her 
zaman bünyesinde barındıran tiyatro, benzer eleştirel ba-
kışı kendine de yöneltti ve seyircisiyle buluşabilmek için 
farklı “sahne” arayışlarına gitti. Benzer bir durum ülke-
miz için de geçerliydi. Devlet Konservatuarı’ndan mezun 
olan tiyatro sanatçıları, 1947 tarihinde II. Evkaf Apartma-
nı’nın alt katında, Devlet Konservatuarı Tatbikat Sahne-
si adıyla açılan Küçük Tiyatro’da oyunlarını sergilemeye 
başlamışlardı. İlk oyun, Ahmet Kutsi Tecer’in “Köşebaşı” 
adlı oyunudur. Tatbikat Sahnesi’nin yöneticiliğine gelen 
Muhsin Ertuğrul, yeni mezun genç sanatçılarla birlikte 
temizliği ve onarımı yapılan, dekor ve kostüm deposun-
dan dönüştürülen bir tiyatro salonunda kentin sanatsal 
ortamına önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Binanın için-
de Küçük Tiyatro sahnesinin yanı sıra 65 kişilik bir “Oda 
Tiyatrosu” da bulunmaktadır. Muhsin Ertuğrul’un Devlet 
Tiyatroları Genel Müdürü olduğu sıralarda bina içindeki 
boş bir odanın tiyatro sahnesine dönüştürülmesiyle ya-
pılmıştır. Sonraları gereksiz bir yatırım olarak değerlen-
dirilen sahne büro olarak kullanıldı.

1970’li yıllara geldi-
ğimizde Grotowski, 
“fakir tiyatro” kav-
ramını üretti. Oyun-
cuyu bedensel bece-
rileriyle baş başa ve 
seyirciyle doğrudan 
etkileşim içinde bı-
rakan, sahne, dekor, 
makyaj gibi unsurları 
göz ardı eden bir tarz 
yarattı. Aslında tepki-
si sinema ve televiz-
yon kültürüne kar-
şıydı. Ulus Baker’in 
yorumuyla Grotows-

ki, “her şeyi boşaltıyorum, sadece çıplak vücutlarımız 
var” diyerek öğretisini geliştirdi. Bu aslında, sinemanın 
“gösteri toplumuna” bir meydan okumaydı, tiyatroya de-
ğil. Niçin? Çünkü sinema hep “var olanları” gösteriyordu 
ve “olmayandan” pek haberdar değildi.

Batı tiyatrosunun ünlü yönetmenlerinden olan Peter 
Brook’a göre, 20. yüzyıl tiyatrosunun en büyük sorunu, 
seyirci için bir tüketim alışkanlığı haline getirilmiş olma-
sıdır. Seyirci, tiyatroya salt eğlence kültürünün bir par-
çası olarak gidiyor ve bu sanata karşı gerçek bir gerek-
sinme duymuyorsa, tiyatro yapmanın da anlamı yoktur. 
Tiyatronun yeniden eleştirel, muhalif işlevselliğine ka-
vuşturulması gereklidir. Önemli olan, oyuncunun seyir-
ciye ne söylediği değildir. Seyircinin oyunda anlatılandan 
ne anladığı, ne beklediği temel meseledir. Bunun pratikte 
yaşanabilmesi için de sahne kurgularında seyircinin il-
gisini çekecek ve katılımını sağlayabilecek yeni biçimler 
ortaya çıkarılmalıdır.

1980 sonrasında küresel kapitalizmin hâkim olduğu siyasi 
ortamda, tiyatronun değişen formu ilk olarak İngiltere’de 
daha sonrada diğer Avrupa ülkelerine yayılır. Sisteme 
karşı bir noktadan gelişen sokak tiyatroları ile başlayan 

süreç, ilk olarak ka-
musal mekân niteliğini 
koruyabilen sokak at-
mosferlerinin kıyısında 
yer alan kafelerde “kara 
kutu” (black box) sahne 
formunun kullanımları 
ile yaygınlaşır. Bunlar, 
duvarları, tavanı ve dö-
şemesi çoğunlukla aynı 
renk olan ve genellikle 
de siyahın tercih edildi-
ği “kara kutu” adı veri-
len 30-50 kişilik, tiyatro 
sahneleridir. Bu mekân-
larda sınırlar ve zaman 
anlamını yitirir ve her 

Oda Tiyatroları ve Alternatif Sahneler
Rusya’da 20. yüzyıl başlarında Tairov ve Meyerhold tarafından başlatılan “oda tiyatrosu” kavramı, 

küçük ve seyirciyle yakın temasın önemsendiği salonlarda sergilenen deneysel gösterilere dayanıyordu. 
İkinci dünya savaşı sonrasında ülkelerin yaşadığı ekonomik ve sosyal yıkım genel olarak

 her türlü sanatı ve özellikle “mekân” ihtiyacı olan tiyatro alanını derinden etkiledi. 

Okan
CİNEMRE
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yeni oyun kendi anlatısı içinde uzamına ve zamanına 
bağlı olarak mekânı biçimlendirebilmektedir. Sergilenen 
oyundaki gerekliliklere göre yerleşim düzeni çok farklı 
şekilde tasarlanabilmektedir. Yani kara kutu içinde; sah-
ne giriş-çıkışları, aydınlatma sistemi, koltuklar ve diğer 
hiçbir obje ve malzeme sabit değildir. Hatta kimi oyun-
larda seyircinin de sabit olmadığı, hareket halinde oyuna 
dâhil edildiği eserler sergilenebilmektedir. 

Çağdaş tiyatro alanındaki bu kavramsal farklılaşma ile 
“kara kutu” (black box) adı verilen küçük salonlarda 
oynanmak üzere yazılacak oyunlar için İngiltere’de bir 
yarışma düzenlenir ve oyun yazarlarına çağrı yapılır. 
Bu yarışmaya katılan tüm oyunlarda, kapitalizmin etki-
si altındaki güncel hayata yönelik, eleştirel bir dilin öne 
çıktığı görülür. Yazarlar, yaşamın içinde var olan eşitsiz-
likler, ırkçılık, cinsiyetçilik, tüketim ekonomisi, doğanın 
tahribatı ve her türlü şiddeti metinlerinde ana tema ola-
rak kullanırken, seyircinin farkındalığını arttırmak için de 
rıza gösterilen bu hayatın ve toplumsal ahlakın sınırlarını 
zorlarlar. Oyunlarda ele alınan temalar, kentli insanların 
yanı başlarında cereyan eden ama çoğunlukla görmez-
den geldiği ve iletişimsizliğin yok ettiği bireylerin öykü-
lerini ele alır. Genç kuşak oyuncular tarafından yaygın 
olarak tercih edilen bu deneyimsel oyun tarzı, gittikçe 
daha fazla ilgi uyandırır ve yaygınlaşır.

Ülkemizde özellikle 1990 yılından sonra gelişen, devlet ve 
şehir tiyatrolarından bağımsız bu tiyatro anlayışı, oda tiyat-
roları ve kara kutu sahne benzeri, “alternatif sahne” kav-
ramını da beraberinde getirdi. Önceleri İstanbul’da Galata 
ve Beyoğlu civarında ilk örneklerini gördüğümüz tiyatro 
mekânları son yıllarda özellikle Kadıköy ilçesinde yoğunlaştı 
ve zamanla diğer kentlerde de yaygınlaştı. Sanatçılar, ken-
tin mahallelerinde buldukları apartman dairelerinde, pasaj-
larda, depo veya benzeri bir mekânı, kendi başlarına, kendi 
emeklerini ortaya koyarak, mekânın işçiliğini de üstlenerek, 
kendi öz kaynakları ile bir sahneye dönüştürme uğraşına 
giriştiler. Bu yeni nesil mekânlarda, sahne ve dekor form-
larında, ses ve ışık tasarımlarında asgari malzeme ve sınırlı 
olanaklar çerçevesinde ortaya çıkarılan yaratıcı çözümler, 
birlikte üretip yerel halkla ve sanatseverlerle paylaşılan bir 
tiyatro anlayışını beslemekteydi.

Çağdaş kapitalizmin sanat alanında bize dayattığı değer-
ler, kültürel alandaki üretimi öyle bir etkiledi ki, artık sa-
natın kamusal alan açısından var olan niteliksel düzeyi 
değil, niceliksel varlığı daha önemli hale geldi. Sanatçılar 
makbul sayılan popüler kültür içinde kahramanlaştırıldı 
ve kahramanların cazibeleri kahramanlığın içeriğini unut-
turdu. Dolayısıyla sanat alanındaki üretilen eserin değeri, 
günümüzde tanınır olmak ve karizmatik kişilik üzerinden 
ölçülen bir maddi değere göre belirlenir oldu. İşte tam bu 
noktada, devletten ve reklam getirisi için maddi destek 
veren sermayeden bağımsız tiyatro ve alternatif sahne-
lerin önemi daha da artmaktadır. 

Fikir ve hayal gücü fakiri olan, salt tüketime ve eğlenceye 
yönelen zihinlerin üretken bir yapıya dönüşmesi için ken-
tin içine gizlenmiş bu sanatsal mekânlar etkili olabilirler 
mi? Alternatif sahnelerin mekânsal, sanatsal ve sivil top-
lum oluşumu bağlamındaki üretimlerle ortaya çıkardıkla-
rı bu deneyimler, kentin kültürüne katkısı olan, toplumsal 
kültürel belleği de güçlendiren önemli kazanımlardır. Bir 
şehirde yaşayan, çalışan, üreten insanların düşünsel ve 
eylemsel birikimleriyle gelişen kültürel toplumsal bellek 
temel bir gerekliliktir. Dolayısıyla kültür sanat mekân-
larındaki üretim biçiminin, ortaklaşmış yaratıyla şekil-
lenerek, toplumsal belleğin güçlenmesine ve deneyim 
aktarımına imkân sağlıyor olması, demokratik yaşamı ve 
çok sesli, çok renkli halk kesimlerini buluşturan bir alana 
hizmet eder. Kent halkının maddi ve manevi desteğiyle 
varlıklarını sürdüren bu sahnelerin yepyeni bir dayanış-
ma kültürünün oluşmasına ciddi katkıları olacaktır. 

Antalya’da son yıllarda inatla, sabırla üreterek pandemi 
koşullarında bile ayakta kalmaya çalışan Baküs Sahne, 
Kırmızı Kalem Sanat, Antre Sahne, Sahne 7 Atölyesi, 
Sahne’De, Yersiz Yurtsuz Tiyatro, Akademi Sahne gibi 
örnekleri giderek artan mekânlar ve sanat üreticileri var. 
Kentin içine serpiştirilmiş bu kültür-sanat kurumları, 
insanların birbirini dinleme, anlama ve buluşma yerleri 
olarak,  bambaşka bir yaşamın ve dünyanın mümkün ola-
bileceğine dair umudumuzu diri tutmaktadırlar. 
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ntSanat’a hoşgeldiniz. Adı, tele-
vizyon gazeteciliğinde neredeyse 
deyimleşmiş bir ismi ağırlamaktan 
mutluluk duyuyor; ancak sormadan 

da yapamıyoruz: Gizli bir fenomen olarak is-
minizin çok iyi bilinip kendinizin hemen hiç 
bilinmemesi nasıl bir his? 
Bu isteyerek, çalışarak, planlayarak yapılan bir şey değil 
aslında. Tamamen spontane gelişti. Mesleğe 1974 yılın-
da foto muhabiri olarak başladım ve o gün bu 
gündür sayısız çalışmaya imza attım; ama en 
çok bu ifadeyle -tanınmasam da- bilindim. 
Aslında ekran önünde olan insanlar için 
özellikle televizyonculuk çok nankör 
bir meslektir. Ekran önünde dünya-
nın en iyi haber okuyanı olsanız da, 
milyonlarca takipçiniz bulunsa da, 
altı ay ekrana çıkmayın, unutulur-
sunuz. Ben meslek hayatımda ek-
randa bir defa, Maraton programın-
da göründüm. Şansal abi (Büyüka), 
“Uğur’u tanıyalım çok kahrımızı çekti, 
sürekli ‘oynatalım uğurcuğum’ diyoruz, 
onu tanıyalım” dedi ve ekranda sadece bir 

buçuk dakika göründüm, hepsi bu. Ama çok 
ilginçtir, en son 2005’te o programı yaptım; 
üstünden tam 17 sene geçti, yaşı yetenler, 
o dönemde futbolun kıyısından kenarından 
geçmiş insanlar ismimin yakaladığı aurayı 
çok iyi biliyorlar.

Antalyalısınız. Yine yakın çevrenizin dışında sizinle il-
gili bilinmeyen bir durum bu...

Antalya baba toprağıdır. Kendisi Korkuteli ilçe-
sinin Bozova nahiyesinin Belen köyündendir. 

Babamın Ankara’daki memuriyet hayatı 
dolayısıyla Ankara’da doğup büyüdüm, 

okul hayatım da orada geçti. 1980 yı-
lında Ankara İktisadi İlimler Akademi-
si Sigortacılık Bölümü’nü tamamla-
dım; ama o sektörde hiç çalışmadım. 
İş hayatıma Ankara Rüzgarlı So-
kak’ta çeşitli gazetelerde foto muha-
birliği yaparak başladım. Daha sonra 

TRT’nin açtığı kameramanlık sınavını 
kazandım ve kamera asistanı olarak işe 

başladım. 1991’e kadar TRT Haber Dai-
res’nde görev yaptım. 

“Televizyonculuk Nankör Meslek”
Adı son olarak, Erman Toroğlu’nun geçen aylarda yayınlanan “Oynadım Oynattım Oynatalım” adlı anı 

kitabında karşımıza çıktı. Bu sayıda sizlere, Türkiye’de televizyon dünyasının fenomen isimlerinden olan 
ve milyonların yüzünü hiç görmese de “Oynatalım Uğurcuğum” ifadesinden tereddütsüz  tanıdıkları 

hemşehrimizi, spor adamı ve televizyoncu Uğur Yıldırım’ı tanıtmak istedik.

Birsen
ATMACA
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Bir zamanlar TRT ekolünden hep övgüy-
le bahsedilir, televizyonculukta en ciddi 
okul olduğu söylenirdi. O zamanların 
tek medya kuruluşunda çalışmak nasıl 
bir şeydi?
70 ve 80’lerde haber merkezinde 
kameraman olarak görev yapmak 
çok büyük bir ayrıcalıktı. Biz gitme-
den hiçbir basın açıklaması başla-
mazdı. Ben yıllarca Süleyman De-
mirel’i takip ettim, bana oğlum diye 
hitap ederdi, çok sıcak bir ilişkimiz 
vardı. Ama sonrasında, özellikle ihtilal 
dönemlerinde görev yapmak çok zor bir 
hale geldi. Geriye dönüp baktığımda, Uğur 
Dündar’la “İşte Hayatınız” programının kame-
ramanlığını yaptığımı, Mehmet  Ali Birand’la 32. Gün’de 
çalıştığımı, beraber pek çok yurt dışı programı hazırladı-
ğımızı anımsıyorum. Darbe sonrasında Ertürk Yöndem’le 
Doğu ve Güneydoğu’da programlar yaptık; o dönemde 
onun asistanlığını yapıyordum. Hiç unutmam, o dönem-
de Diyarbakır Cezaevi’nin çekimlerini yapmıştık; ama 12 
Eylül’ün hemen sonrası olduğu için orada bulunma ama-
cımız devletin ne kadar babacan olduğunu göstermekti. 
Çektiğimiz filmler önce Genelkurmay’daki gidiyordu iki-
üç  paşa tarafından izlenir ve yayınına onların rızasıyla 
onay verilirdi. Her şeye rağmen TRT haber merkezi çok 
ciddi bir okuldu ve son talebeleri de bizdik. 

Sonra özel televizyonların olduğu dönem başladı.
1991 yılında TRT’den istifa ederek İstanbul’da Star TV’de 
göreve başladım. TRT’de haberden ayrılan ilk kişiyim. Si-
yasi baskılar artık sıradan hale gelmişti ve 70’lerin çok 
sesli, demokratik ortamı bozulmuştu. Liyakatın hiçe sa-
yıldığı ve kurumun bir partinin güdümüne girdiği yıllar-
dan söz ediyorum.

Yavaş yavaş “Oynatalım Uğurcuğum”a geliyoruz galiba... 
ATV’nin kurulmasının ardından ekibe dâhil oldum. İlk yıl-
larda “Kale Arkası” adlı bir program yapıyorduk Hıncal 
Uluç ve Fuat Akdağ’la birlikte. Orada, Türkiye’de ilk defa 
maçlardaki pozisyon tartışmaları yapılmaya başladı. Son-
ra Akdağ’ın işleri yoğunlaşınca yerine Erman Toroğlu’nu 
getirdiler; o zaman düdüğü yeni bırakmıştı, medyatik bir 
yönü de vardı, beraber çalışmaya başladık. Milyonlarca 
insanı ekrana kilitleyen ve ülkedeki spor kültürünü de-
ğiştiren programlardı onlar. 

O dönemlere ait, bizimle paylaşabileceğiniz anınız var mı? 
Anlatayım. Gündüz 16.00 maçı var eski İnönü Stadı’nda; 
yanılmıyorsam Beşiktaş - Akçaabat maçıydı. Takımda 
Sergen de var. Maçın kaçıncı dakikası, tam hatırlamıyo-
rum, taç oldu, biri de sakatlandı. Sergen taç çizgisinde 
top elinde atmak için beklerken kameramana bir şeyler 
söyledi. Bastım düğmeye, kameramana, “ne diyor” diye 

sordum. “Abi üçüncü ayak ne oldu diye so-
ruyor” dedi. Kameraman, “Ben de bilmi-

yorum, saatledir burada çalışıyorum” 
cevabını vermiş. (Gülüşmeler) 

Bir de bir gün Ercan Taner maç an-
latıyor, yanında da Yılmaz Vural var. 
Devre arası hamburger gelmiş, sa-
kince yiyorlar. Rejiden gelen komut-
la “bağlanıyoruz, çabuk olun” dedim. 
Ercan Taner kulaklığı takarken ayranı 

devirmiş, hepsinin üstü başı rezil halde 
canlı yayına bağlandılar. O 

sırada yayında olduğu-
muzu fark etmeyen Yıl-

maz Vural’dan okkalı bir 
küfür de gelmez mi? 

Manzarayı düşünün! 

Özel kanallar dönemin-
den sonra neler yaptınız?
Yıldız Teknik Üniversite-
si’nin sahne sanatları bö-
lümünde üç yıl fotoğraf ve 
video dersi verdim, son-
rasında Kültür Üniversi-
tesi Radyo Tv Bölümü’n-
de stüdyo planlaması, 
canlı yayın yönetmen-
liği, program yapımcılı-
ğı, reklam yönetmenliği 
esasları üzerine dersler 
vermeye başladım. Çok 
keyifli günlerdi, o öğrenci-
ler şimdi yönetmen oldular 
ve güzel işler yapıyorlar. 
Bu arada bir şirket kurdum 
TRT’ye güzel belgeseller 
yaptım. Abdullah Oğuz’la 
‘’Pişti’’ programını yap-
tık; bunun yanında birçok 
kanala çocuk programları 
hazırladım; ayrıca beş yıl 
süreyle Ziraat Türkiye 
Kupası’nın koordinatör-
lüğü görevinde bulundum. 
Ama malum. Basın ve tele-
vizyonlardaki “tektipleşme” 
süreci başlayınca ayağımızın 
kesilmesi kaçınılmaz oldu. 
Ben de eşimle birlikte baba 
toprağına, Antalya’ya yerleş-
me kararı aldım.
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kuşağıyla ilgili bir yazı hazırlamam istendiğinde 
herkes kadar bilgi sahibi olduğumu zannederek, 
“Kolayca yazarım” dedim içimden. Derinleme-
sine düşününce tarafsız olamayacağıma kanaat 

getirdim. Z kuşağı annesi ve Z kuşağından muzdarip bir 
öğretmen olarak yakınmaya başladım kendi kendime. Üs-
telik yalnız da değildim, etrafımda akranım kim varsa Z 
kuşağından yakınıyordu. Bu zamanın çocukları öncekile-
re hiç mi hiç benzemiyordu. “Kurallara uymuyorlar, say-
gısızlar, anlayışsızlar, benciller” derken Sümerolog, bilim 
insanı, tarihçi Muazzez İlmiye Çığ’ın sözleri hatırıma 
geldi: “Sümer tabletlerinde ‘Bu gençlik nereye gidiyor” 
yazısını gördüğümden beri, gençleri sorgulamıyorum...’”
Bütün bunların ışığında, kuşak çatışması her dönemin 
sorunu deyip bir oh çekip sözü Z kuşağına bırakmaya 
karar verdim. Etrafımdaki Z kuşağı gençlerine kendile-
rini sordum ve bin ah işittim (Tabii ki bilimsel, sosyolojik 
bir çalışma değildi benimki, öğrencilerimle bir sohbetti 
yalnızca).  En çok dikkatimi çeken unsurlardan biri, Z ku-
şağından yakınmaları ve yakınırken kendilerini bu kuşa-
ğın dışında tutmalarıydı. “Hocam bunlar…” diye başlayan 
cümlelerle ciddiyetsizliklerinden, ilişkilere bakış açıları-
nın laçkalığından, hadsizliklerinden ve bence en dikkat 
çekici olarak da ideolojilerinin olmayışından yakındı-
lar. Teknolojinin genellikle olumsuz kullanılmasının çok 
önemli bir sorun olduğuna değinerek siber zorbalığın ça-
ğımızın en büyük sorunlarından olduğunu söylediler. “Biz 
aslında koyun sürüsü gibiyiz, trendler bizi yönetiyor” 
diye özeleştiri yapan da oldu. En hoşuma giden açıkla-
malardan biri de, “Biz kendimize özgüyüz, ama özgün de-
ğiliz. Çoğu zaman hayal kurmamıza gerek bile kalmıyor, 
birileri bizim için çoktan düşünmüş oluyor.” 

Konumuz olan Z kuşağı gençleri, yaygın tanımla 1995-
2011 yılları arasında doğan gençlerden oluşuyor. En 
önemli özellikleri teknolojiyle iç içe doğmaları elbette. 
Hatta bu yüzden önceki kuşaklar “dijital göçebe” olarak 
adlandırılırken Z kuşağı “dijital yerliler” şeklinde tanım-
lanıyor. Anne babaların yoğun mesaili işlerde çalışması, 
teknolojinin yaygın olarak hayatın her alanında yer al-
ması bu kuşağın hem en büyük avantajı hem de deza-
vantajı olmuş. Yüz yüze iletişimde oldukça zorlanan bu 
gençler önceki kuşakların anlayamadığı hızla teknolojik 

değişimlere uyum sağlayabiliyorlar. Bebekliklerinden 
itibaren çoğunlukla ebeveynin gayretiyle oyun kulüple-
ri, saatleri önceden belirlenmiş düzenli etkinlikler ya da 
kurslar arasında koşuşturan bu kuşak, iş gerçek hayata 
geldiğinde özgüveni düşük, sosyallikten uzak gençlere 
dönüşebiliyor. Onlar için önemli olan ilişkilerin derinliği, 
yoğunluğu ya da yaşanmışlıklar değil. Takipçi sayısının 
artması / azalması kaygısıyla gerçek arkadaşlıkları pek 
önemsemiyorlar. Hoşlandıkları ya da hoşlanmadıkları ki-
şileri sosyal medyada çok rahatlıkla “stalk”layabiliyorlar, 
yani izliyorlar. Çok çabuk organize olup birbirlerini “linç-
leyebiliyorlar”, tabii ki yine sosyal medyada. 

Bu gençlere verilecek en büyük ceza teknolojiden uzak 
bırakmak. Pek çok ailenin ilk başvurduğu çözüm olan te-
lefona el koymanın çok ciddi etkileri varmış uzmanlara 
göre. “Nomofobi, cep telefonu yoluyla iletişimden kop-
maktan aşırı korkmaktır. Bu durum panik atak, nefes dar-
lığı, baş dönmesi, titreme, terleme, kalp hızının artması, 
göğüs ağrısı ve bulantı gibi fiziksel yan etkilere neden 
olur.” Yani onları zarardan korumak için yaptığımız kısıt-
lamalarla aslında biz daha çok zarar verebiliyormuşuz. 
Bu yüzden “yasak!” deyip kestirip atmadan önce konu-
şup birlikte karar almak gerekiyor.

Tarihin en çok eğitim gören ve önceki kuşaklara göre en 
refah şartlarda yaşayan bu gençlerin en büyük sorunla-
rından biri hayata geç atılmaları. Önceki kuşaklarda çok 
daha erken yaşlarda çalışmaya başlayıp kendi hayatını 
kuran anne ve babalar bu kuşak gençlerinin etrafında 
pervane olmuşlar. Buna “helikopter ebeveynlik” deniyor. 
Pek çoğumuz farkına varmadan böyle ebeveynleriz aslın-
da. Genellikle de tek çocuk olmalarından dolayı onlar için 
hayatı kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Örneğin, ev ödevleri 
ile ilgili sorun yaşayan çocuğun yardım istemesi duru-
munda ona destek olmak oldukça normal. Ancak yardım 
istemediği halde çocuğu bu konuda yönlendirmek ya da 
onun yerine ev ödevini yapmak “helikopter ebeveynlik” 
örnekleri arasında yer alıyor. Ebeveynlerinin tüm sorun-
ları çözdüğü çocuklar, ileride problem çözme becerisin-
den yoksun kalıyor ve anksiyete ya da depresyon gibi sık 
rastlanan zihinsel sağlık sorunları ile daha sık mücadele 
ediyor. 

Eğitimci Gözüyle Z Kuşağı

“Merhaba Arkadaşlar, Kanalıma Hoş Geldiniz!”

Betül
SATIOĞLU
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Bu kuşak gençlerinin bir başka özelliği de bizim bildiği-
miz anlamda sabır ve azim kavramlarının olmayışı. Uz-
manlara göre tanısı konmuş “Dikkat Eksikliği” ve “Hipe-
raktivite Bozukluğu”nun en yaygın görüldüğü kuşak yine 
Z kuşağı. Hızın çok büyük önem arz ettiği bu çağda, “Ah, 
kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya” elbet-
te; ancak Z kuşağının tahammülü bizlere göre çok daha 
az. Bu sebeple bir an evvel daha fazla para kazanıp daha 
az çalışacakları işleri hedefliyorlar. Ayrıca ilgi alanlarını, 
yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine pek fırsat ver-
mediğimiz için de çoğunlukla hayal gücü gerektiren, ya-
ratıcılıkla ilgili işlerde zorlanıyorlar. 

Bütün bu bilgilere ulaştığımda anladım ki, bizler gençlere 
hem çok özgürlük verdiğimizi iddia etmişiz hem de onları 
fazlasıyla kısıtlamışız. Hayatta kalma becerilerinden yok-
sun, haddinden fazla donanımlı, “proje çocuklar” haline 
gelmiş pek çoğu. Üstüne bir de salgınla birlikte tümüyle 
kısıtlanan gençlik, bizim algıladığımız gerçeklikten olduk-
ça uzaklaşmış. Karantinalar, kaygılar, hastalıklar ve ne 
yazık ki kayıplar hepimizde olduğu kadar- belki çok daha 
fazla- iz bırakmış onlarda.  

Bu kadar yakındıktan sonra hatalarımızdan ders çıkara-
bilmeliyiz. Aileler ve öğretmenler olarak Z kuşağını kı-

yasıya eleştirmek yerine aynı dili konuşmanın yollarını 
aramalıyız. Çok değil on yıl sonra hayatın pek çok alanın-
da karşımıza çalışan olarak çıkacak bu gençlere geleceği-
mizi emanet ederken içimizin rahat olması adına mevcut 
sınırlarımızı Z kuşağına göre esnetebilmeliyiz. Öğret-
menlik mesleğinde bize eğitimle ilgili ilk öğretilen tanım 
şudur: “Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı 
yoluyla kasıtlı olarak istendik değişme meydana getir-
me sürecidir”. Öğretmen sadece eğitmen değil, öğretimi 
planlayandır. Yani anne baba çocuğa hayatı öğretirken 
olağan akışında, belli bir düzene bağlı kalmadan öğretir. 
Öğretmenin atacağı adımlar ise düzen çerçevesinde ol-
mak zorundadır. Dolayısıyla öğretmenler olarak Z kuşa-
ğına daha yararlı olmak istiyorsak öğretim programımızı 
da onlara göre güncellemeliyiz. “Dil yaşayan, canlı bir 
varlıktır.”  tanımından hareketle gençlerin diline bir şans 
tanımalıyız. Belki de “duyar kasmaktan”, “random atmak-
tan” ya da “boş yapmaktan” bahsedebilmeliyiz. Aradaki 
boşluğu kapatamazsak uçuruma dönüşebilir. Çünkü dün-
ya, bizim doğup büyüdüğümüz dünyadan oldukça farklı 
ve “yeni dünyalılara” daha çok güvenip onlara fırsat ve-
rebilmeliyiz.

antsanat

Başkan Ümit Uysal’ın Z Kuşağıyla Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’ndeki (ASSİM) buşumasından



MARTA

Fırtına çıkar,
Gökyüzünün en terk edilmiş yerinde.
Küçük çocuklar uçuşur yeryüzünden
Sen bir tarafın gök, bir tarafın yer,
Eski terkedişlerimizden gebedir yalnızlığımız.

İnsan yalnızlığı solur gibi,
Sessizliği dinler gibi
Papatyanın son yaprağında durur,
Bir köpeğin ölüsünü izler gibi yaşar bu havaları

Tanrı’nın yarattığı,
Hayatın yaşatmadığı şeyleri hisseder
İlk defa yutağında.

Bilmem neden bozuktur burada havalar
Neden anlam yüklenir mevsimlere,
Pembe neden pembedir
Sarı neden sarı,
Ve neden bulutlar gibi birleşir yalnızlık?

Soğuk içimize düşer,
Çoğalır yediverenler gibi
Kediler terk edilir,
Kuşlar terk eder 
Bu kış da burada böyle geçer.

İKİLEM

Ölüp ölmek
Doğup doğmak
Gidip gitmek, 
Sensiz kalmak...
Biraz da böyledir buralar
Çiğ taneleri bile az az öpüşür sabahla
Kuşlar tek tek ölür
Herkes bir başına,
Yavaş yavaş gömülür.

UFKUN ARDI,
KAPININ ARKASINDAN UZAK MI?

Omzumun üstüne konmayan bulut. 
Bir portakalı hiç bozmadım
Evet sevgili Tanrı,
Yemin ediyorum hiç bozmadım
Ve akan güneşi sırtımda tattım

Yanılan sadece ben olmamalıyım
Çok da önemli değil.
Ki bilmem
Sen ne dersin?
Kitaplığın arkasındaki bir oda gibi
Bağırıyor göğüsleri.

Bende bir şey diyorum çok zamandır
Ve galiba sende bilmiyorsun,
Sorun değil hem hiç değil
Elleri var bulutların.
Kedileri anlamıyor olmaları,
Ne acı.

Ada Arman
Lise 9. Sınıf Öğrencisi 
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DALGA
Boşa karışıyor rüzgar altın yalnızlığıma
Bütün hikayelerim duyulmadıkça siliniyor 
Karalanıyor üstü varlığımın
Varlığım yokluğumdan daha ağır geliyor 

Ben seni turkuaza boyarken 
Boşluklarla karalanmama haksızlık bulaşıyor
Yüzüne bakmaktan iterken kendimi
Sen en derin sularıma görebildiklerinle körsün
Ve unuttuklarınla sığ

Kitleyip anahtarını gömdüğün sandık
Denize atmışsın, o denizi göğsüm taşıyor

Varlığımda taşıdığın ağırlık
Boyumu çok uzun, sırtımı kambur
bedenimi bin ton yapıyor

Senin yerine hayalet yaptığım şarkılar
Sen korkmadan içinde yaşarken 
ben kaçıyorum hepsinden

Saldırırken kaçıyorum
Gözündeki güneşten
Başındaki karartıdan
Karıştığın nefeslerden

Seni öldürürken
Sonsuz sessizliğini kovalarken
kaçıyorum senden
Dalga geçer gibi

Zaten hep dalga geçiyorum

Dalgasız nasıl söylenir,

Bitmeyen imgelerim tükeniyor yalnızlığımda
Şiirlerim realiteye kavuşuyor çirkince
Canavar bekliyor kapımın önünde
İçimdekinin gitmesine izin vermeden
Parazitlerini koruyor hiçlerden

MOR
Şarap kokusu bayat kederimin
Her şeyden ayrı, çok başka
Mor şarkılarda dolaşır hayaleti
Güneş bile bıktı o şarabın sarhoşluğundan
Gösterme dedi eski lekeleri

Sesimi arıyorum karanlıkta
Sanki anlatsam, sanki duysalar
Silinecek o sabah güneşi üstünüzden
Hala karanlıkta, şiirlerin arasında
Sanki okusam, sanki yırtmasam
Tekrar dağılacak o yıldızlar 

Ağırlaşmış öfkesi ölü çiçeklerin
Kanı koyulaşmış, iyi karışmıyor
Duyacak orada yok, duymuyor
Kılıç istiyorum yukarıdan
“Onu sen yaralayamazsın.” diyor.

Ağırlaşmış, orada bekliyor
Silinecek koyu kanı 
Boşunaymış gibi bütün her şeyim
O güzelliklerim, bu hikayelerim
Onca balık, dalga sesleri
Battıkça batar çürümüş gemilerim
Ve hiçbir boşluğuna sığamaz denizlerim

Sanki turkuazla, sanki boyamasam
Dokundukları kalacak ellerinde
Ve sanki, hiç...

                ...Ölüp gidecek o köşede

SÜSLÜ SÜVARİ

Süslü süvari, seni nereye koydular?
Başına takmışsın bir ekvator çiçeğini,
Karayolunda derin su ararsın.
İncilerin boynunda kaç attan düştün
Şimdi kendi sırtına binip kaçarsın.

Süslü süvari,
Denizleri doldurmuşlar gözlerine, 
toprağı ıslatmanın peşindesin.
Kafanda ekvator çiçeği,
Sahi kim koydu onu oraya?
Ne işin var otla sapla?

Süslü süvari,
Karanlık çeşme kenarlarında oyna kelimelerle.
Kahkahalar içinde dök saçlarını.
Atlar hep kaçtı engelden
Boşver zaten atlayasın yoktu.

Süslü süvari,
Hem utan bütün renklerinden 
Hem de göster hayvanlara.
Çok kız kendine
Sonra kendi kendinin sevgilisi ol, tak incilerini.

Süslü süvari,
Atın da sensin sevgilin de.
Çünkü kimse atına yüklendiğin kadar yüklenmiyor sana.
Ve kimse sevgilin kadar aşk duymuyor sana.

Süslü olduğu kadar komik süvari,
Pek incedir kalbi.
Başkası olamamış çok doluymuş
Süslü bir süvari olmuş.

Deniz Yıldız
Lise 12. Sınıf Öğrencisi
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yıllarda dondurma, sütü büyük 
kazanlar hazırlayıp kömür ateşin-
de pişirildikten sonra, tuz ve buzla 
soğutulmuş fıçılarda karıştırılarak 

yapılırdı. Günümüzde ise bu işlemler teknolo-
jinin de yardımı ile tamamen hijyenik ortam-
larda el değmeden hazırlanmaktadır. “Zamora 
Dondurması” denince akla ilk gelen o benzer-
siz yanıksı tadıdır. Bu güzel tadı, çeşitlerinde 
kullandığı gerçek çikolata ve doğal meyvelerle 
hazırlamaktadır. Bir diğer önemli etken de 
yapımında kullanılan salebin kalitesidir.
Zamora isminin hafızalarda yer etmesine 
en önemli etkenlerden bir diğeri ise kış 
aylarında ürettiği enfes tahin helvasıdır. 
Her ne kadar geçmişten günümüze helva 
tüketiminde bir azalma yaşansa da Zamora 
halen bu eski tadı sofralarımıza sunmaya de-
vam ettirmektedir (1976 yılında ürünlere talaş 
böreği ve muhallebi çeşitleri de eklenmiştir).
Kurucusu Mustafa Yaşa 1989 yılında hayata 

gözlerini yumduktan sonra bu 
mesleğini oğlu Hüseyin Yaşa ve 
torunu Mustafa Yaşa aynı titizlik ve 
özenle devam ettirmektedir. Zamora 
halen üretime satış faaliyetlerini An-
talya’da bulunan şubeleriyle sürdür-
mektedir.

Antalya’nın Meşhur Zamora Dondurması
Kendisine özgü dondurma, tahin helvası ve diğer ürünleriyle mesleğini üç kuşaktır sürdüren Zamora ilk 
işyerini 1940 yılında hizmete açmıştır. Zamora ismi, kurucusu Mustafa Yaşa’nın futbolculuk döneminde 

dünyanın en ünlü kalecisi İspanyol Zamora’ya olan benzerliği nedeni ile ortaya çıkmıştır.

antsanat

Mustafa 
Yaşa

Ahsen
İŞBİLEN
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antsanat

Burhan Kum’un Fırçasından
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