EDİTÖR

40 Bin İzleyici mi, 7500 Okuyucu mu Kavşağı
Teknoloji karşısında başımın döndüğünü itiraf etmeliyim. Takdir edersiniz ki hız baş döndürücü bir şey. Bugün hayal kurarken düşündüğün şey, yarın mühendisler
tarafından yapılmış oluyor.
Yayıncılık da günümüzde büyük bir değişim geçiriyor.
İnsanlar yanlarında koca koca kitaplar taşımak yerine
cep telefonlarından veya kitap büyüklüğünde incecik bir
aletten istedikleri şeyleri okuyabiliyorlar. Ve görülüyor ki
öbür yıla girmeden bu aletlerin çok daha yenisi çıkacak.
Nasıl digital fotoğraf teknolojisi çıktığında, bir kaç yıl
içinde filmli fotoğraf teknolojisi yok olup gittiyse, üzülenler olsa bile, yazılı eserlerin kağıt üzerine basılması da
kaybolacak. Ama hatırlarsınız fotoğrafta digital teknolojiye geçiş fotoğrafçı sayısını onlarca kez katlamıştı. Aslında yazılı medyanın durumu daha şimdiden bundan farklı
değil.
Biliyorsunuz Altınşehir Adana bir taraftan en şık kağıtlara, görkemli şekilde basılırken, diğer taraftan online
ulaşabileceğiniz versiyonunu da yayınlıyordu. 2500 adet
baskı için 20 bin lira gibi bir masrafımız oluyorken, online yayıncılığa ekstra bir masraf ödemiyorduk. Hiç masraf ödemiyorduk ama bilgisayarın verdiği verilere göre
her sayıyı 40 binden fazla kişi okuyordu. Üstelik iPad ve
iPhone versiyonlarının henüz çıkmamasına rağmen bu
sayıyı görebiliyorduk. Halbuki basılı dergiyi ortalama 3
kişinin okuduğunu bile varsaysak, ancak 7500 kişiye ulaşma şansını bulmuştuk.
Şimdi ise dergimizi iPad ve iPhone’dan da okuyabileceksiniz. Yani havada uçarken veya hastanede sıra beklerken
yahut teneffüste atıştırırken bile Altınşehir Adana yanınızda olacak. Böylece 40 binlik okuma reytinginin en az
ikiye katlanacağını bekliyoruz.
Yani kısaca bir devrim yapmaya karar verdik... Bir zamanlar nasıl filmli fotoğraf makinelerini bırakıp, bir anda
digital fotoğraf makinelerine geçtiysek. Şimdi de basılı dergiden vazgeçip, online dergimizi uçurmaya karar
verdik. Artık www.altinsehiradana.com da buluşacağız.
Ekonominin özgürlüğümüze yaptığı baskıdan kurtulmuş
olarak uçacağız.
İyi yolculuklar...
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Başka bir görüş ise;
Devamlılığın en önemli şartının etkinliğin masrafını karşılayacak sponsorlar
bulunmasından geçtiğini söylüyor. Ancak
sponsor kim olursa olsun kendini kitlelerle buluşturacak etkinlikler hayal edeceğini, bu yüzden daha popüler etkinliklerin
daha şanslı olduğunu savunuyor. Bu yüzden festival yöneticilerinin bir taraftan
sanatsal ögeleri koyarken, diğer taraftan
toplumu çekecek popüler etkinlikler de
yapması gerektiğini ileri sürüyor. Onlara
göre parasını bulamayan festivaller zaten
kesintiye uğramaya mahkum.
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Altınkoza Kitlelerle Buluşma Çabasında
19. Altınkoza somutunda konuşursak
eğer; Bir sinema festivalinde, geniş kitlelerin sinema izlemesi en önemli şeydir.
Altınkoza da bunu alasıyla başarmış zaten. Ticarî sinema salonlarında gösterim
için yer bulamamış 250 civarında film bir
hafta içinde halka gösteriliyor. Filmlerin
neredeyse hepsi sanatsal içerikli diyebileceğimiz düşündürücü işler. Üstelik salonların doluluğuna bakarsak (bazı filmlerin
sıkıcı bulunduğu şikayetlerine rağmen)
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bir sanat festivali olmayı başarmak iç
çok önemli adımlar attığına şahit oluyo
ruz. Ama ille de kitleleri toplayacak(
şıkıdım konserler de olmalı deyip Ebr
Gündeş konseri gibi etkinliklere yoğun
laşınca, Yeni Türkü’nün sanatsal içerik
eserlerden oluşan konseri de iptal edilme
zorunda kalınabiliyor. İstemeye istemey
olsa bile bu kötü durum gerçekleşebil
yor. Hatta konserlerden öte, birileri çık
“Festival ertelensin” diyebiliyor. Adana
da festivalin ertelenme isteğine sessiz k
labiliyor.
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Ajansın İçinden...
Ve kış geldi...
Her ne kadar geç de gelse, sonunda Adana’ya da kış geldi. Kış geldi dediysek kara
kış değil tabiî ki... Kışla birlikte yeni yıl da geldi. Uzun yaz günlerinin ardından
Eylül-Ekim toparlanmayla geçerken Kasım-Aralık oldu mu, geri sayım da başlamış
demektir. Biz de yeni yayın dönemi hazırlıklarımızı tamamlayarak yeni yıl hazırlıklarımızı tamamladık.
Son 2 yıldır, bir çok kişinin özverili çalışmaları ile aralıksız çıkarttığımız dergimizin basılı versiyonunu, 2013 yılında sonlandırarak, enerjimizi daha çok ve daha
doğru kişilere ulaşmamıza olanak sağlayan dijital platformlara aktarmayı tercih
ettik.
Bildiğiniz gibi Altınşehir Adana Dergisi yaklaşık iki sene önce yayın hayatına başlarken; hem basılı hem de internet üzerinde eş zamanlı olarak başlamıştı. Dergimizin her sayısı, dağıtımına başlarken; internet sitesinde de aynı anda konuları
güncellenmiştir. Kendi içimizde dahi bir çok kere “Bu yaptığımızın doğru mu?”
diye tartışmamıza rağmen, içeriğindeki her bir konunun çok değerli olduğuna
inandığımız bu dergiyi, sadece kapısına bıraktığımız bir kaç bin kişiden ziyade
herkese açmaya eşzamanlı olarak devam ettik.
Basılı bir evrak; nihayetinde, limitli bir sayıda basılmaktadır. Risk faktörü çoktur.
Sadece basmakla da bitmez. Bir de dağıtımı söz konusudur. İşin daha da kötüsü
belirli bir sayıyı aşınca artık kimlere dağıttığınızı siz de bilemez olursunuz. Aboneler gönüllü olarak talep etmişlerdir ve hatta bedelini ödemişlerdir ama çok daha
büyük bir yüzdesini ücretsiz dağıtıyorsanız; şu grup, bu dernek derken ipin ucu
kaçar ve bir süre sonra merak etmeye başlarsınız; “Acaba doğru ellere gönderiyor
muyuz?”
Dijital mecra ise çok daha farklıdır. En başta maliyeti çok daha düşüktür ama daha
önemlisi siz eteğinizdeki taşları dökersiniz ve taşlara ihtiyacı olanlar gelip sizi bulur. Ek bir çaba sarf etmezsiniz, zaten tüm kaynağı sınırsız ve sonsuz bir şekilde
sunmuşsunuzdur. Çok daha uzun ömürlüdür. Ne kadar takipçisi olursanız olun
bir kütüphane veya koleksiyoncu değilseniz eninde sonunda basılı derginin akıbeti
bellidir. Ama dijital mecralar, daha iyisi keşfedilene kadar yaşayacaklardır. Konuları bile daha özgürdür. Kelime, cümle, sayfa sınırları daha esnektir. Ve en önemlisi
artık çağ bunu gerektirmektedir.
Bir çok dostumuz hâlâ eline alarak okumanın farklılığına dem vurmaktadır. Eğer
dergimizin internet sitesinin ötesinde bir de ellerimizden düşürmediğimiz akıllı
cihazlarımıza uygun aplikasyonunu yetiştirememiş olsaydık, belki de hep bir burukluk çekecektik ama dergimizin son basılı sayısından önce de bunu başararak
vicdanı çok daha rahat bir şekilde bu satırları yazıyorum. Dergimizin bu sayısı da
dahil tüm sayılarının iPhone ve İpad cihazlarınız için uygun versiyonunu, Apple
Store’da yine ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz.
Günde 500den fazla tekil ziyaretçi sayısı ile ayda 30.000 tekil konuğa ulaştığımız
internet sitemizin yanına artık Apple Store’u da ekledik ve Android cihazlar için
de tüm hızla çalışmalarımız devam ediyor. Bu mecraların en önemli özelliği ise
ziyaretçinin, sadece son sayıyı değil, tüm sayılarımıza ve tüm konularına ulaşıyor
olmasıdır.
Bu son dönemde derginin dijital platformlara taşınması konusunda ekstra çaba
sarf eden tüm Interkey ekibine; fikirleri, yazıları, fotoğrafları, ve desteklerini esirgemeyen yayın kurulumuza ve bizimle birlikte bu derginin Adana’ya kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürler.
Interkey Grafik Tasarım Ltd. Şti. adına
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BMW 3 Serisi

www.borusanoto.com

Sheer
Driving Pleasure

GELECEĞE SÜRÜŞ.
TwinPower Turbo motor, 8 ileri otomatik şanzıman gibi birçok yeni teknolojiyle hayatınızı daha keyifli hale getiren
Yeni BMW 3 Serisi, şimdi de Technology paketiyle Borusan Oto Adana-Mersin ve Borusan Oto Gaziantep’te sizleri bekliyor.

BMW’DEN İYİ BİR FİKİR DAHA: TECHNOLOGY PAKETLİ YENİ BMW 3 SERİSİ
SADECE 39.900 EURO’DAN BAŞLAYAN FİYATLARLA.

23.10.2012 tarihindeki 1 Euro=2,3528 TL kuruna göre 39.900 Euro’nun karşılığı 93.876 TL’dir. Kampanya stoklarla sınırlı olup belirtilen fiyattan satışa sunulan otomobiller,
görseldeki otomobile göre farklılık gösterebilir.

Borusan Oto Adana-Mersin Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi
Adana-Mersin Karayolu 21. Km Yenice - Tarsus Tel: (0324) 615 06 15
Borusan Oto Gaziantep Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı
Emek Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı Stat Apt. No: 155/A Gaziantep Tel: (0342) 322 83 83
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Kapağın Öyküsü
Uygarlıkların İşareti Köprüler

Ç

ukurova tartışmasız tarih içinde dünyanın en çok yerleşilen ve en çok uygarlıklar yaratılan yerlerden biri... Bu
iddianın en önemli tanıkları ise Seyhan ve
Ceyhan Irmaklarıdır. Yani Saros ve Pyramos...
Çünkü tarih boyunca büyük kentler suların
yanında kurulmuş. Bu su eğer nehirse yanına
da muhakkak bir köprü yapılmış. Bu yüzden
antik köprüler medeniyetlerin işareti durumunda. Bu köprü ne kadar eskiyse oradaki
medeniyet de o kadar köklü anlamına geliyor.
Dünyanın en eski iki köprüsü de ne tesadüftür
ki Çukurova’da... Hatta üç... Biri Adana Taşköprü, diğeri ise onun ikizi Misis Köprüsü...
Bir de Akdeğirmen Köprüsü var.

Bu sayımızda, bölgemizin tarihi zenginliğini
göstermek amacıyla bu üç köprüden birinin
fotoğrafını kullanmak istedik.
Fakat Yüreğir Belediyesi’nin özel çalışmasıyla
arkeolojik olarak kazılmaya başlanan Misis
Antik Kenti’ne dikkati çekmeyi de bir görev
olarak kabul ettiğimiz için Misis Köprüsü’nün
bir eski fotoğrafını kullanmayı tercih ettik.

Fotoğrafta gördüğünüz gibi, o dönemde Misis
Köprüsü’nü geçtiğinizde karşı yakaya hemen
geçemiyorsunuz. Önce bir binanınm içine
giriyorsunuz. Bu bina 1998 yılında meydana
gelen deprem ile maalesef yıkıldı. Köprü de o
depremden zarar gördü ama yeniden restore
edildi.
Bir cümlede fotoğraf tekniği ile ilgili söylemek
isterim. Fotoğraf aslında siyah beyaz çekilmiş
ve sonradan fotoğrafçı tarafından anilin boya
ile boyanarak elle renklendirilmiştir. Eski yıllarda renkli fotoğraf böyle elde edilirdi.

Ulusal Fotoğrafcılar, Antakya Fotoğraf Festivali’nde Buluştu.

İ

stanbul Fotofilm Sanat Merkezi, 2012-2013
gösteri ve eğitim sezonunu Adanalı öğrencilerin oluşturduğu iğne deliği (pinhole)
sergisi ile açtı.
2007-2008 yıllarında öğretmenleri Nuri
Gürdil’in öncülüğünde Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay’ın anıtsal yapılarını kendi el
yapımı camera obscura fotoğraf makineleri ile
fotoğraflayan yaşları 10-22 arasında değişen
gençlerin sergisi, 22 Eylül 2012 tarihi itibariyle

İstanbul’da ikinci kez açılmış oldu. 2008 yılında
“33 Genç Fotoğrafçıdan İğne Deliği Fotoğrafları” adıyla İstanbul Modern Sanat Müzesinde
sergilenen fotoğraflar, 28-30 Eylül 2012 tarihleri arasında “1. Antakya Fotograf Festivali Ve
Ulusal Fotografçılar Buluşması”nda Antakya
Ortodoks Kilisesi avlusunda açılan sergi ile
Hataylı fotoğrafseverlerin beğenisine sunuldu.
Festival kapsamında Nuri Gürdil tarafından,
iğne deliği fotoğraf süreci üzerine gösteri, söy-

leşi ve bir günlük bir workshop yapıldı. Fotofilm Sanat merkezi, Hatay Fotoğraf ve Sinema
Amatörleri Derneği (HAFSİAD) ve Antakya
Kültür Sanat Dergisi işbirliğiyle Antakya’da
gerçekleştirilen fotoğrafçılar festivali çerçevesinde Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu
üyesi ve fotoğraf sanatçısı S. Haluk Uygur’un
“İnançlarıyla Yaşayan Anadolu” adlı çalışmasının sunumu ve söyleşisi yer aldı.

Adana, Geleneksel Türk Sanatları Sanat Galerisine Kavuştu.

H

attat ve Ressam Sanatçı Mesut
Dikel’in kendi adını taşıdığı Mesut
Dikel Sanat Galerisi, Reşatbeyde,
Beşocak Caddesinde Adanalı sanatseverlerin
hizmetine girdi. Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip, Sedef-Metal Kaatı sanatı, Ebru ve Naht
sanatı gibi Türk sanatlarının en seçkin örneklerinin sergilendiği mekanda sergilenen açılış
sergisi aynı zamanda Sanatçı Mesut Dikel’in
41. sergisi mahiyetinde. Konseptini sadece
“Geleneksel Türk Sanatları”na ayıran sanat
galerisi bu alanda kendi alanında ilkleri de barındıryor.

Çukurova bölgesinde yaşayan, usta çırak ilişkisi içinde yetişmiş icazetli tek Hüsn-i Hat
sanatkarı konumunda olan Mesut Dikel, yıllardır bölgede klasik manada, usta çırak ilişkisi
içinde Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru eğitimi veren, bu alanda ciddi üretim yapan bölgemizin
ve ülkemizin sayılı hezarfen sanatkarlarından
birisidir. Eserleri yurdışı ve yuriçinde şahıs ve
özel koleksiyonerler tarafından son yıllarda
sanat çevreleri ve eser yatırımı yapan, nadide
eser almak istiyenler tarafından en çok tercih
edilen isimler arasında gösterilmektedir.
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Adana Gökyüzü Spor Kulübü

2

006 yılında Fehmi Gerdan Başkanlığında
kurulan Adana Gökyüzü Spor Kulübü,
2012-2013 sezonunda Türkiye 2. Liginde
yükselmiştir. İki defa Dünya Şampiyonu olan
Erkekler Üniversite Milli Voleybol takımımızın oyuncusu Volkan Güç, Olimpiyatlar’da
Bayanlar A Milli Takımı oyuncusu Polen Uslupehlivan, Avrupa Plaj Voleybol Şampiyonu

ve Erkek Milli Voleybol oyuncusu Hakan Hanikoğlu gibi sporcular yetiştirmiş olan Fehmi
Gerdan Avrupada ve Olimpiyatlarda Türk Voleyboluna katkı sağlayarak Adanamızın ismini
tüm Türkiye’ye duyurmuştur.

23. Efes Pilsen Blues Festivali

B

u yıl 23. düzenlenen Efes Pilsen Blues
Festivali bu sene de Adana’ya büyük ses
getirdi. 2 Kasım 8 Aralık tarihleri arasında “20 Şehir 24 Konser” sloganı ile turneye
çıkan grup 9 Kasım tarihinde Adana HiltonSA otelinde jazz severlerle birlikteydi. Bu sene
23üncüsü düzenlenen festivale Adanalı Jazz
severler de yoğun ilgi gösterdi.
Sahne alan isimler arasında; Grammy, Emmy
gibi pek çok prestijli ödüle layık görülmüş, müzikal dehasının yanı sıra blues eğitiminin öncülerinden armonika Blues üstadı Billy Branch
ve grubu The Sons of Blues, özel konuğu olarak genç yaşlarda Blues ve R&B seslendirmeye başlayan, kariyerinde Junior Wells, Jimmy
Dawkins, Bobby Rush, Buddy Guy, Albert
King, Professor Eddie Lusk ve B.B. King gibi
önemli isimlerle beraber aynı sahneyi paylaşan
güçlü vokal Zora Young, Teksas Blues tarzının en önemli temsilcilerinden olan elektronik Blues gitaristi Smokin’ Joe Kubek & Bnois
King ve “En İyi Baterist”, “En İyi Yeni Sanatçı”
gibi ödüllere layık görülmüş dünyanın en iyi
davulcularından Cedric Burnside yer alıyor.
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Kısıtlı bütçesine rağmen Bayanlar Voleybol
Türkiye 1. Ligin’de yer almayı hedefleyen Adana Gökyüzü Spor kulübünü başarılarından
dolayı dergimiz adına kutlarız.

Karacaoğlan Güzel Yazı Bayramı

A

ltınoran Düşünce ve Sanat
Platformu’nun Doğa grubunun iki yıldır çalışmakta olduğu
‘Toroslar’ın Nadide Çiçekleri’ projesinin
fotoğraflarını çok beğenen ünlü hattat
Etem Çalışkan sanatını konuşturarak fotoğraflara Karacaoğlan şiirlerini işledi. Bu
portfolyo, Karacaoğlan Güzel Yazı Bayramı kapsamında 1 Ekim’de, Karacaoğlan
Edebiyat Müze Kütüphanesinde bir sergi
ile sunuldu. Sergiye Toroslar’ın Nadide
Çiçekleri ile katılan fotoğrafıçılar: S. Haluk Uygur, Nevis Liman, Sinan Sivri, Ayşe
Kutlu, Gülsüm Ünal, Ozan Gözüyeşil , Fadime Kara, Abdül Hadi Ak, Erdem Şimşek, Ö. Özgür Onar, Mehmet Dilci, Tansu
Hastürk, Onur Bilen projenin sanat danışmanı ise Nazan Gökkaya’dır.

Developed by

www.interkey.com.tr

ÇUKUROVA’DA

FERHAN ŞENSOY RÜZGARI
Yazı: Metin Bahçivan Fotoğraf: Semiran Bahçivan

U

sta oyuncu, yazar ve yönetmen
Ferhan Şensoy, Ortaoyuncular
adlı tiyatro ekibiyle birlikte tam
dört gün Adana ve Mersin’deydi. Yeni
oyunu ‘’Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği’’ adlı
güldürü oyunuyla Çukurova turnesinde
ustayla 4 günümüz birlikte geçti. Bir daha
elimize zor geçecek bu fırsatı iyi değerlendirmek istedik. Seyirci ve okuyucularıyla
birlikte sürekli gözlemledik günümüzün
büyük kalemşorünü…
İlk etkinlik 18 Ekim 2012 Perşembe akşamı
Adana Sanayi Odası’ndaki toplantı salonundaydı. Sn.Şensoy okuyucu ve izleyicilerle buluşup, söyleşi yapacak ve ardından
kitaplarını imzalayacaktı. Saat:18:30’da
tam zamanında birlikte girdik salona. 190
kişilik salonda yüz civarında bir merak-
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lı grup vardı. Gönül daha yoğun bir kitle
istiyor elbet. Ancak henüz sohbet başlar
başlamaz çok keyifli bir ortama sürüklendik hep birlikte… Yaklaşık 70 dakika süren
bu coşkulu ortamdan satırbaşlarını aktaralım öncelikle…
Konuk: Tiyatronuzun adı neden ORTAOYUNCULAR?.. Çünkü günümüzde
daha çok modern tarzda oyun oynuyorsunuz. Ortaoyuncular deyince daha çok
geleneksel bir tiyatro yapısını anlıyoruz.
Ferhan Şensoy: Adımız Ortaoyuncular
çünkü biz geleneksel tiyatromuz olan Orta
oyunu yapısından besleniyoruz. Yani Kel
Hasan’lardan, İsmail Dümbüllü’lerden gelen bir kaynaktan besleniyoruz. Ortaoyununda dördüncü duvar yoktur. Dümbüllü

oyunda oynarken duvarı yıkıyor, sonra
kaldığı yerden devam ediyor “Eee Pişekar nerede kalmıştık’’ diyor. Bir gün sahnede oynarken seyircilerden biri sahneye
bir hıyar fırlatır. Dümbüllü hıyarı yerden
usulca alır ve “Beyefendi kartvizitini yollamış” deyip oyuna devam eder. Göstermeci-Epik tiyatronun ustası Bertolt Brecht
eğer İstanbul’a gelmiş olsaydı ve Kel Hasan’ları, Dümbüllü’leri izlemiş olsaydı.
Epik tiyatroyu keşfetmek için Çin’e kadar
gitmesine gerek kalmazdı. Brecht hayatı
boyunca kendi kurduğu tiyatro Berliner
Ensemble’de tiyatroda duvarı yıkmanın
uğraşını vermiştir. Brecht’in ölümünden
sonrasında bile Berliner Ensemble’nin
Epik Tiyatro’yu yeterince kavrayamadığını düşünüyorum. Oysa bizde, yüzyıllardır sergilenen tiyatro oyunumuzda duvar
yoktur zaten. Çağdaş, modern ama gelenekselden beslenen tarzımızı korumaya
çalışıyoruz.

Kavuk Kime Gidecek?
Konuk: Sn. Şensoy, İsmail Dümbüllü’nün
kavuğunun sizde olduğunu biliyoruz. Peki
ne zaman bir başkasına devredeceksiniz?
Bir adayınız var mı?..
F.Ş.: Bulun bir aday hemen devredelim.
Hadi hep birlikte düşünelim ve bir aday
bulalım. Arkadaşlar bu kavuk bana büyük
usta Münir Özkul tarafından verildi.1989
yılında “İstanbul’u Satıyorum’’ adlı oyunumuzu oynuyorduk. Oyunda büyük ustalar
Erol Günaydın ve Münir Özkul da var.
Münir Özkul başlangıçta çok tedirgin olmasına karşın hem oyun tarzımıza hem
bize ısındı ve bir gün elinde bir poşetle
geldi tiyatroya; “Bu kavuk Kel Hasan’dan
İsmail Dümbüllü’ye verilmiş O da bana
devretti. Şimdi sıra sende ben de şimdi
sana devrediyorum. Sonunda kavuk sahibini bulmuş oldu’’ dedi. Ben de “Baba
bu kavuk sana böyle poşet içinde verilmedi herhalde’’ dedim ve usulünce istedim.
Birkaç gün sonra tiyatromuzda tören
düzenledik ve alnımdan öperek kavuğu
bana devretti. Yani Kel Hasan’dan İsmail
Dümbüllü’ye, İsmail Dümbüllü’den Münir Özkul’a geçen kavuk şu anda bende
ama artık devretmenin zamanı geçiyor.
Bir yazar olarak yazdığım kitaplardan
çok daha fazlası yazılmayı bekleyen kitap
dosyalarım var. Artık oynamaktan çok

Kel Hasan Efendi’den
İsmail Dümbüllü’ye,
Münir Özkul’dan bana
gelen KAVUK için
aday arıyorum. Var mı
öneriniz?...
sadece yazmak istiyorum. Tüm dosyalarımı kitaplaştırabilmem için 30 yıl daha bir
zamanım olmadığına göre, hızlanmam lazım. Ben de bir an önce kavuğu devredip
bu sorumluluktan kurtulmak istiyorum.
Kavuk öyle istediğiniz kişiye verilemiyor.
Birincisi “Komik-i Şehir’’ olacak, yani şehrin tanınmış komiği olacak. Aktif tiyatro
yapıyor olacak, muhalif olacak, halk tarafından çok seviliyor ve tanınıyor olacak.
Öyle bir süreçteyiz ki, tiyatro yapan bile
yok ki… Ünlü ve komikler var ama sürekli tiyatro yapan yok. Daha çok stand-up,
show yapanlar var… Ciddi bir aday sıkıntısı yaşıyoruz yani…
Konuk: Salonunuz Ses 1885 çok görkemli
bir salon, salonunuzu koruyabilecek misiniz?..
F.Ş.: Bilmiyorum çünkü biz orada kiracıyız. Her yıl dolar bazında ciddi kiralar
vermemizin yanı sıra her yaz döneminde
mutlaka bakım yapmak zorundayız. Ses

1885 bir müze. Her yıl bir tarafını elden
geçiriyoruz. Bir taraftan boya istiyor diğer
taraftan kadifeler yenileniyor vs. Kontratımız gereğince onarım bize ait olduğu
için belimiz bükülüyor. Ama bırakıp gidemem çünkü biliyorum ki, bıraktığımız
anda hemen yerine bir AVM dikilecek
yan tarafımızda olduğu gibi… 1987 yılında burayı aldığımızda gökyüzü görünüyordu. 1987 yazında 90 gün matinesuare
“Ferhangi Şeyler’’ turnesiyle onarıma para
akıttık ve adam ettik. Açıldığında ciddi bir
borcun içindeydik. O dönemde tiyatrolar dolduğu için borcumuzu ödeyebildik.
Ama şimdi durum öyle değil. 8 ay tiyatro
yapıyoruz, 4 ay kapalı dönemde tadilat ve
onarım yapıyoruz ve fakat 12 ay boyunca
kira ödüyoruz.
Konuk: Bir dönem yanlış anımsamıyorsam Devlet Tiyatrosu, Ses 1885’e talip olmuştu. Birlikte kullanamaz mıydınız?..
F.Ş.: Evet bir dönem Genel Müdür Lemi
Bilgin istiyordu. Ama Lemi Bilgin Devlet
değil, devletin memuru. Yarın o gider bir
başkası gelir ve koşullar değişir. Ben dedim ki, “salonu tamamen alın bana haftada bir gün verin yalnızca; pazartesi bile
olabilir. Ben geleyim haftada bir gün ‘Ferhangi Şeyler’i oynayayım’’. Ancak yönetmelik buna uygun değilmiş ortak kullanamıyorlarmış denildi. Dolayısıyla bu proje
de böylece kalmış oldu.

18 Ekim ADASO Söyleşi - Ferhan Şensoy
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Konuk: Peki ne olacak tiyatrolara?.. Yani
bir tarafta televizyon bir tarafta sinema
diğer yanda bilgisayar vs. Tiyatro yaşayabilecek mi?..
F.Ş.: Ne olacağını kestiremiyoruz. Ama
tiyatro ölmeyecek, beş bin yıldır var olduğuna göre kabuk değiştirecek ama yaşayacak. Çünkü henüz yerine koyabileceğimiz
bir şey yok. Ama son 3-4 kuşaktır benim
çocuklar da dahil buna “Twitter aleyhiselam grubu” var. Tiyatro umurlarında
değil. Böyle yetiştirildi bu kuşaklar; tiyatroya zorla geliyor ama cep telefonu elinden düşmüyor. “Tiyatro da neymiş’’ diyen
bu kuşağa ağzınızla kuş tutsanız yaranamazsınız. Öncelikle salona getirtip kuşu
nasıl tuttuğunuzu göstermeniz gerekiyor.
Bizim seyircimiz bizimle birlikte yaşlanıyor artık. Şu anda tiyatro seyircisinin yaş
ortalaması 40’ın üzerinde. Aynı krizi Avrupa da yaşıyor ama aynı durumda değil.
Adamlarda seyirci azaldı bizde ise bitti,
yok…

Tiyatronun geleceği için
“Çocuk Tiyatrosu’’ çok
önemli. Bunun için acil ve
radikal kararlar almak gerekiyor.
Konuk: Ferhan Şensoy niye çocuk tiyatrosu yapmıyor ?.. Tiyatro çocuk tiyatrolarıyla yaşatılabilir. Geleceğin tiyatro seyircisi buradan kazanılır diye düşünüyorum,
ne dersiniz?..
F.Ş.: Çok haklısınız, bize diyorlar ki; “Niye
çocuk tiyatrosu da yapmıyorsunuz?’’. Çocuk Tiyatrosu bizim işimiz değil. Bu iş
gerçekten çok önemli ve ciddi bir iş. Ben
Batı’da okudum orada yapılanı gördüm.
Oyun çalışılırken; dramaturgun yanında
mutlaka bir psikolog, bir sosyolog var.
Provalarda çocuğa ne nasıl anlatılır diye
kafa yoruyorlar. Çocuk o zaman tiyatroyu
sevebilir. Benim çocuklarım çok küçükken tiyatronun içinde büyüdükleri için;
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Ben artık oynamaktan çok yazmak istiyorum.
Kitap haline gelmesi gereken onlarca dosyam var ve fakat 30
yıl daha ömrümün garantisi yok ki…
anneleri tarafından başka tiyatrolardaki
çocuk oyunlarına gittiklerinde çok sıkılıp
geliyorlardı ve bir daha gitmiyorlardı. Çocuk tiyatrosu adı altında düzeysiz şeyler
yapılıyor ve çocuklar artık “Tiyatro buysa
ben tiyatroya gitmem demeye başlıyor’’.
Çocuk Tiyatrosu bir uzmanlık istiyor; ben
yapamayacağım için yapmıyorum. Bence Çocuk Tiyatrosu yapılması kesinlikle
kontrole tabi olmalı. Yani dileyen dilediğince Çocuk Tiyatrosu yapamamalı; bu
gerçekten çok tehlikeli bir durum. Büyük
oyunlarında gitmezsin olur biter dersin.
Ama çocuk oyunlarında böyle bir seçicilik
yok. Bu işi yapacakların mutlaka denetilmesi ve eğitilmesi gerektiğine inanıyorum.
Konunun tam da bu noktasında “Duygu
Davranış Bilimleri Akademisi’’ yöneticisi Osman Turhan Özcan giriyor söze;
“Bünyemizdeki psikolog ve sosyolog danışmanlarımızla Adana’da dileyen tüm
tiyatrolara bu hizmeti vermeye hazırız.
Adana’nın entelektüel gelişimine katkımız
olursa bundan mutluluk duyarız…’’ diyor.
Konuk: Sizi bir dönem sinemada da izledik. Sinema için yeni projeleriniz var mı?..
Devamı olacak mı?..
F.Ş.: Sinema benim için çok zor bir süreç. Aktif tiyatro yapan biri için koşulları,
zamanı denk getirmek çok güç. “Pardon’’
filmini çekerken tiyatronun tatil dönemine getirdik. Aynı şekilde “Şans Kapıyı
Kırınca’’ filmini Küba’da 15 günde çektik
ve ben o sırada tiyatroyu kapatmak zorunda kaldım. Yani tiyatroyla sinema at
başı gidemiyor ne yazık ki… Gece oyun
oynamışız, oyundan sonra yemek yemişiz
vs. Sabah saat altıda sizi sete istiyorlar. Bu
nedenle zamanla çok denk gelmezse sinema bizim için çok zor… Nitekim tiyatrocu
birçok arkadaş sinemaya başladıktan sonra tiyatroyu bıraktılar; beraber olamıyor.
Tiyatroyla evliyim sinema da benim kaçamağım öyle düşünüyorum. Onun için de
bu konuda seçiciyim.

Konuk: Çok az ama sizi başka tiyatrolarda yönetmenlik yaparken de gördük….
F.Ş.: Evet Şehir Tiyatrosunda “Keşanlı Ali
Destanı’’nı ve Antalya Devlet Tiyatrosunda “Haneler’’ adlı oyunları yönettim. Ama
benim tarihlerime denk geldiği zaman
ancak yapabiliyorum. Antalya’da Erdal
Tosun asistanlığımı yaptı, onu kıramadım.
Konuk: Peki bu sizi heyecanlandırıyor
mu?.. Yani sizin kendi tiyatronuzun bir
tarzı var, dışarıdan bir oyun alsanız da
kendinize adapte ediyorsunuz. Oysa burada tamamen sizin dışınızda bir kadro
var. Sizin için farklı bir heyecan ya da zorluk yaratıyor mu?..
F.Ş.: Hayır heyecan olmuyor. Çünkü benim kadrodaki oyuncuların hepsi nöbetçi
tiyatrodan gelen, bizim koşullarda, ortamda yoğrulmuş bir ekip. Aynı üslupla oynayan, birbirini anlayan, birbirini tamamlayan bir takım var. Ama başkaca tiyatroya
gittiğimizde bu havayı yakalayamıyorum.
Hepsi kendi başına iyi oyuncular olsa bile
o takım havasını bulamıyoruz.
Konuk: Peki Adana Şehir Tiyatrosunda
oyun sahneye koymanızı istesek gelmez
misiniz?..
F.Ş.: Efendim, ben acılı sevmiyorum. İlk
defa gelmiyorum ki Adana’ya… “Allah’ına
kadar acısız olsun’’ dememe karşın yine de
acılı geldi. “Abi yoksa bir şeye benzemez
ki…’’ diyor adam bana. İşin şakası bir tarafa; ben artık oynamaktan çok geri kalan
günlerimi yazarak geçirmek istiyorum.
Yolda gelirken Metin’le konuşuyoruz;
“Ferhangi Şeyler’’i 1720 kez oynamışım.
Bu belki de dünya rekoru, bilemiyorum.
Bunları belirli aralıklarla kayda da aldım.
Yani geleceğe kayıt ta bırakabiliyorum.
Kel Hasan’ların, Dümbüllü’nün kaydı yoktu ama bizim var işte. 52 tane tiyatro oyunu yazdım. Artık oyun da yazmak istemiyorum, başkaca şeyler yazmak istiyorum.

Söyleşinin ardından fuayede imza süreci başladı. Tek tek her kitaba büyük bir
özenle (bunun için hazırladığı iki dolmakalemiyle) kişinin adını yazarak imzalıyor.
100 civarında kitap imzaladığını ve yaklaşık 1 saat sürdüğünü görüyoruz. Hızlı
bir akşam yemeği ve dinlenme sürecinin
ertesi günü tüm Ortaoyuncular ekibiyle
Mersin’e yol alıyoruz. Kongre merkezinde yaklaşık 500 kişilik bir seyirciye sergileniyor oyun. Oyun sonrasında yaklaşık
1 saatlik bir kitap imza süreci vardı yine.
Ardından hızlıca Adana’da bir kebapçıda
alıyoruz soluğu (gece saat 24:00).
20-21 Ekim Cumartesi-Pazar günü toplam 3 kez sergilenen oyun için bilet kalmıyor. Son 15 yılda ilk kez Adana’da bir turne
oyunu 3 seans sergileniyor. Yine dolu dolu
salonlar ve ardından imza ve sohbetler….
İşte böyle bir ortamda fırsat yaratıp otelin lobisinde bir araya geldik Sayın Ferhan
Şensoy’la. Tam 26 yıllık bir dostluğun ve
birbirimizi epeyce tanıyor olmanın da
coşkusuyla hızlı bir sohbete koyulduk.
Umduğumuzdan daha kısa süren karşılıklı
sohbetten bazı başlıklar aktarmak istiyorum.

Ortaoyuncular olarak ilk
Anadolu turnemizi ‘’Ferhangi Şeyler’’ ile 1987 yılında Adana’ya yapmıştık.
“Ferhangi
Şeyler’’in
şalvarı
Çukurova’dan…
A.A.: 32 yıllık Ortaoyuncular geçmişinizde Adana’nın yani Çukurova’nın sizdeki
yeri nedir? Mesela Adana’ya ilk hangi yılda hangi oyunla geldiniz?..
F.Ş.: Sanırım ilk Ferhangi Şeyler’le 1987
Haziran’ında gelmiştik. Senin organize ettiğin bir turneydi. Önce Mersin’de Limandaki açık havada oynadık. Sonra Adana’ya
geçtik. Benim ilk Anadolu Turnemdi. Ben
Ferhangi Şeyler’e ilk başladığımda gri bir
pantolonla oynuyordum. İlk gece sahneye
çıktım sırılsıklam benim pantolon, sanki
altıma işemişim gibi. Ertesi günü limanın
karşısında bir yerde yemek yiyorum. Bir
baktım sağıma soluma hemen herkeste
şalvar var. ‘’Tabii ya,bu iklimde bundan
rahatı olurmu abi..’’ diye düşündüm. Seninle beraber caminin arasında bir pazara
gittik. Kendime bir tane rahat, gri renkli
bir şalvar aldık. O akşam (2.gece) ben
açık hava tiyatrosunda çok daha keyifli
oynadım. Farkettim ki, oyunun kostümüne de aykırı durmuyordu. Üstte zaten

bir yelek vardı alta şalvar çok güzel oldu.
Ondan sonrasında ben Ferhangi Şeyler’i
hep şalvarlı oynamaya başladım. Senden Adana’dan istettim, Tiyatro’da bizim
terziye diktirdim ve böyle sürdü 1720nci
oyuna gelindi.
A.A.: Özelde Adana ve genelde Çukurova
seyircisi için tiyatrolar tarafından “Sıcak
bir seyircisi var’’ tabiri kullanılır. Seyirci
yakaladı mı, benimsedi mi uzun yıllar bırakmıyor denilir. Sizde de böyle mi oldu?..
F.Ş.: Evet hem sadık hem de çok coşkulu
bir seyircimiz var.
A.A.: Altınşehir Adana Dergisi olarak
belki şovence olacak ama genel anlamda
Adana seyircisinin sizin oyunlarınıza tepkisi, sahiplenmesi nasıl oldu?..
F.Ş.: Benim çok sıcak bir ilişkim var Adana’lılarla. Türkiye’nin her yerinde artık
eski seyirci yok, azalmalar var. Ama biz
Adana ve Çukurova’ya gelirken hep coşkuyla geliyoruz. Biliyoruz ki bizi bekleyen
bir seyirci mutlaka var. Evet salonlar eskisi kadar dolmuyor ama bizi hiç utandırmadı, yalnız bırakmadı Adana’lılar. “Aaa,
çok az seyirci var’’ durumu hiç olmadı
Adana’da…
A.A.: Elbette Adana’lıların da gönlünde
bir yer, iz bırakmışsınız ki sizi böylesine
sahipleniyor.

Metin Bahçivan, Ferhan Şensoy
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“Çarşambalılar ve Adanalılar kesin
akrabadır…’’
A.A.: Yıllar öncesinde sizin bana anlattığınız bir anekdot geliyor aklıma. Yaşar
Kemal’le tanışmanız ve “Çarşambalılarla
Adanalılar kesin akrabadır’’ diye…
F.Ş.: Evet sürekli anlatırım bunu. Bunlar
ortak bir kavimmiş aslında. Orta Asya’dan
göç edip gelirken yolda bir kavgaya tutuşmuşlar. Tam Anadolu’nun ortasına
geldiklerinde; bir grup dönmüş öbürüne
“nereye’’ diye sormuş. “Kuzeye’’ diye yanıtlayınca öbürü de “Biz de Güneye, dinine
yandığım’’ deyip atını sürmüş Adana tarafına. Kuzeye giden kavim Çarşamba ovasına, Güneye giden kavim de Çukurova’ya
yerleşmiş. Biraz araştırın görürsünüz çok
şeyimiz benziyor; hızla köpürmemiz, küfürlerimiz, kavgacılığımız, şalvarlarımız…
A.A.: Peki Yaşar Kemal’le tanışmanız nasıl ve ne zaman olmuştu?..
F.Ş.: “Kazancı Yokuşu’’ adlı kitabımı yazdım, temize çekmek için Şile’ye Değirmen

Yaşar Kemal’le 1978 yılında Şile’de bir otelde tanıştım.Saatlerce yürüyüp
sohbet ettik.
Oteli’ne gittim (1978). Kış günü otel bomboş. Otelin sahipleri de Galatasaraylı iki
kardeş. Benden bir iki yıl sonra mezunlar;
“Abi buyur misafirimiz ol’’ diye ilgi gösterdiler. Bana denize nazır, çalışma masalı, üstünde lambalı bir oda hazırlamışlar.
Daktiloyla yazıyoruz o zamanlar. Dedim
ki,’’ Bana bir battaniye verin, masaya sereyim. Daktiloyla yazarken fazlaca ses olmasın, ben gece çalışırım’’. “Otelde kimse yok
abi, istediğin gibi takıl’’ dediler. Güzel dedim ve birinci gün sabaha kadar yazdım,
vurdum kafayı uyudum. Ertesi gece sabaha karşı yukarıda bir tıkırtı, bir gezinme,
biri var. Ben de müşteri geldi herhalde diyerek kestim daktiloyu yattım. Sonra kalk-

tım kahvaltıya indim. Baktım restoranda
Yaşar Kemal kahvaltı yapıyor. O da oraya
kaçmış bir şeyler yazmaya çalışıyormuş.
Gittim kendimi tanıttım falan. “Buyur
beraber kahvaltı edelim’’ dedi. “Ben bir
kitap yazdım, henüz bitirmedim; okumanızı isterim’’ dedim. Biraz muhabbet ettikten sonra “Hadi sahilde yürüyelim biraz”
dedi. Biz kaptırdık deniz kenarında yürüyoruz. Kaç kilometre yürüdüğümüzü bilmiyorum. Ben çok yoruldum, onda hiçbir
yorgunluk yok. Biz Adana-Mersin arası
yürümüş gibiyiz o gayet rahat. Sonra anlattı bana; Adana’dayken çalıştığı bir yerde
devriye bekçilik yaptığı için alışmış meğer.
Onu rahatsız etmemek için gündüzleri
daktiloyla yazmaya, geceleri elle düzeltmeye devam ettim. Birkaç gün sonra da
bu gazla bitirip verdim. Adam da oraya
eser yazmaya gelmiş kafasında yığınla şey
var, ne kadar zaman ayırıp ilgilenebilir
ki… İki gün sonra “Okudum, Çok güzel’’
dedi. Bu beni uçuran bir şey oldu. Yeni
kitabım “Başkaldıran Kurşunkalem’’de şiirsel biçimde anlatıyorum bunu.
A.A.: Peki buradan geçiş yapalım kitabınıza. Bu serideki ilk kitabınız “Kalemimin
Sapını Gülle Donatacağım’’ bir roman ya
da öyküden çok yaşamınızdan damıttığınız kesitlerden oluşuyor. Serinin ikinci
kitabı olan “Başkaldıran Kurşunkalem’’ de
mi öyle?.. Burada bir şey dikkatimi çekiyor; yaşınız ve yaşanmışlıklarla birlikte
hayata bakışınızda, siyasal duruşunuzda
da bir olgunluk oluşuyor mu ve bu kitaplarınıza yansıyor mu?..
F.Ş.: Mutlaka yaşadıklarım etkilemiştir.
Bakış açılarımız, duruşumuz daha bir olgunlaşıyor elbette. Ancak bu iki kitaptakiler daha çok otobiyografik tarzda. Daha
çok bir günce gibi. O dönemde ne düşündüysem ne yaşadıysam o anda yazmışım.
Ben bugünün bakışıyla düzeltmiyorum
onları, sadece belirli bir sıraya diziyorum.
A.A.: Ortaoyuncuların 32 yıllık geçmişinde büyük çoğunluğu sizin eserleriniz
olmasına karşın; dışarıdan baktığınızda
tarzınızın dışında gibi görünen bir çok yazarın da oyunlarını sergilediniz. B.Brecht ,
Boris Vian, Aristofanes, Henri Cami, Karl
Valentin gibi… Bu oyunları alıp kendinizce yoğurdunuz bize böyle sundunuz. Bunda zorlandığınız oldu mu?.
F.Ş.: Bu bir sentez. Doğru kullanıldığında, iyi sunulduğunda seyircimiz hiç
yadırgamadı, bizden biri olarak gördü.
Gelenekselden besleniyorum ama Batılı
yazarlardan da yararlanıyorum. Kendi kan
grubumdaki yazarlarla buluşmuş oluyorum. B. Brecht, Karl Valentin gibi…
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Geleneksel ile batıdaki
absürd tiyatronun örneklerini
harmanlıyorum.
Kelime ve cümlelerle oynamayı seviyorum.
A.A.: Kendi oyunlarınızın dışında seçtiğiniz yazarlara baktığımızda Türkiye’de hiç
oynanmamış eserleri de getirerek başkaca bir misyon üstlenmiş oldunuz. Sizden
önce Karl Valentin ya da Boris Vian sergilendi mi hiç?
F.Ş.: Evet bilinçli bir tercih değildi ama
bizden öncesinde bu yazarların hiç biri bilinmezken aynı kan gruplarında olduğumuz bu yazarları Türkçe’ye kazandırmış
olduk. Karl Valentin’in absurd tiyatrosunun yanı sıra Boris Vian’ın Fransızca’yı
bozarak yeni kelimeler türetmesi çok hoşuma gitmişti. Her ikisinden de ciddi biçimde beslendim.
“Ferhangi Şeyler’’ artık bir marka ve
1720nci oyun bir dünya rekoru…
A.A.: Daha önce de konuştuğumuz için
merak ettim ve internet ortamında da
araştırdım. Acaba dünyada aynı, tek kişilik
oyunu 26 yıl boyunca 1720 kez oynayan
başkaca bir oyuncu var mı? Ben bulamadım. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki; “Ferhangi
Şeyler’’ artık bir dünya rekoru.
F.Ş.: Evet, ben de başkaca bir örneğini
duymadım. 7 Mart 1987 oyunun prömiyeriydi. İstanbul’da feci bir kış, facia bir
kar manzarası. Beyoğlu o dönem araç
trafiğine açık ama geçebilen bir tane araç
yok. Şan Tiyatrosu yakılmış, “Muzır Mü-

zikal’’ kaldırılmış, satılan biletlerin yerine
“Ferhangi Şeyler’’ bileti satıyorduk. Ortada henüz oyun yokken böylesi bir dayanışmaya girdi seyirci. Tüm olumsuzluklara rağmen Küçüksahne’deki oyunumuzun
ilk günü salonda yer yoktu.
A.A.: Çok iyi anımsıyorum ve ilk oyunu izleyebilmek için Sultan Ahmet’ten
Beyoğlu’na yürüyerek gitmiştim. Hiçbir
araç çalışmıyordu. Kaloriferin yetersiz
kaldığı o buz gibi salonda büyük bir keyifle izlemiştim.1987’den bu yana sergilenen
“Ferhangi Şeyler’’ artık kendi başına bir
marka. Dünyada da başkaca örneği yok.
Siz ilk başladığınızda bu kadar uzun yıllar
bu oyunu oynayacağınızı düşünüyor muydunuz?.. Peki bunca yıl büyüsünü kaybetmeden sürmesini neye bağlıyorsunuz?
F.Ş.: Elbette ki hiç düşünmedim dolu
dolu geçen oyunlardan sonra bile bu oyunumun da 3-5 yıl sonra miadını dolduracağını düşünüyordum. O can havliyle 10
günde yazdığım bir oyundu. Can havliyle
yazıldığı için “günün gazetelerini koyarım
bana hem 20 dakika kazandırır hem de seyirciyle kontakt kurmamı sağlar’’ diye düşünmüştüm. Ama gördüm ki oyun aslında
bu interaktif bölümden besleniyor ve güncelliğini yitirmiyor. İlk oyuna çok korkarak
çıktım ama ilk günde patladı. Özellikle izleyiciyle doğaçlamalar çok etkiledi kitleleri ve örnek olmaya başladı.
A.A.: Daha öncesinde yine bir büyüğümüz Tiyatroyu “Ölü Sanatlar” sınıfına
koymuştu. Oysa siz diyorsunuz ki; “4 bin
yıldır var olduğuna göre yine de yaşayacak’’. Peki Avrupa’da bu konuda yerel ve
merkezî yönetimlerin katkısı nedir?

Tiyatro 4 bin yıldır var olduğuna göre; her şeye karşın yine yaşayacak. Yerel
yönetimlerin ciddi desteğine gereksinim var.
F.Ş.: Kültür Bakanlıkları’nın yanı sıra belediyelerin de ciddi destek ve subvansiyonları var. Bu konuda fonlar havuzlar
oluşturuluyor. Örneğin otopark otomatına atılan paraların belirli bir yüzdesi bu
amaçla bir havuzda toplanıyor ve projelere göre dağıtılıyor. Yani salon, vergi
ve teknik desteğin yanında bu türde ek
bütçeler yaratılıyor. Tüm Avrupa’da buna
benzer çözüm arayışları var. Bizim ülkemizde de bunlar uygulanmak zorunda.
A.A.: Sn. Ferhan Şensoy, 4 günlük bu
güzel turneniz ve bu coşkulu söyleşileriniz için tüm Çukurova’lılar ve Altınşehir
Adana Dergisi adına teşekkürlerimizi sunuyorum. İyi ki geldiniz.
F.Ş.: Asıl ben teşekkür ederim. Yıllardan
sonra ilk kez bu denli coşkulu ve dolu
bir organizasyon için. Hem seyircimizle
buluştuk hem de yardımlarla amacımıza
ulaştık, ne güzel. Ayrıca Altınşehir Adana Dergisi’nin son sayısını okudum. Gerçekten çok beğendim; dolu dolu, başarılı,
profesyonelce hazırlanmış bir dergi. Fotoğraf ve konular çok güzel. Yalnız küçük
bir eleştirim olacak; benim gibi zor seçenleri de göz önüne alın harfleri daha büyük
seçin ki, daha rahat okuyabilelim…
metinbahcivan@altinsehiradana.com
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SANAT ERTELENEMEZ…
A
dana’da yıllardır sanat insanlarının karşılaştığı önemli bir sorun
19.Altınkoza Film Festivali sırasında bir kez daha ortaya çıktı…
”Festival ertelenmeli!” …
“Onlarca gencimiz şehit oluyor. Toplum
böylesine bir yas içindeyken biz nasıl eğleniriz?”...
Derin düşünmeden karar verenler için
çok etkili olabilecek bir görüş sanki…
Gerçekten de toplumsal bir yas hali varsa
nasıl eğlenebiliriz.
Ancak daha derin ve çok yönlü düşünüldüğünde farklı yorumlar yapan kişilere de
rastlayabilirsiniz. Bu kişilere de kulak vermek gerekir bence.
Örneğin bir dost toplantısında şöyle bir
görüş dinlemiştim;
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“Öncelikle Festivallerin niye yapıldığı
gerçeği ile ilgili kafa yoralım isterseniz…
Türkiye’de festivaller maalesef sadece seçimle gelen kuruluşların desteklediği bir
oluşum hâlâ… En azından Adana’da böyle. Bu gerçek nedeniyle de festivaller (tabiî
ki sanat adına yapılan bazı faaliyetler) seçime hazırlık gibi görülebiliyor. Yani en
kısa yoldan kitlelere ulaşılabilecek bir yol.
Ya Düşündür, Ya Eğlendir
Kitlelere ulaşabilmenin ise iki şekli var.
Birincisi; festivalin içeriğini kitleleri eğiten, geliştiren sanatın düşündürücü özelliği ile doldurabilirsiniz. Bu yolla eğitilmiş,
dünyaya hoş görü ile bakan, olaylar karşısında kıvrak düşünmeyi bilen bir topluma
doğru yol alabilirsiniz. Ama bu yol hemen
sonuç alamadığınız, yıllara ihtiyaç duyulan bir yoldur.
İkincisi; Sanatın sadece eğlendirici gücünü kullanarak, iki yemek, bir göbek usulü
işlerle adeta topluma rüşvet vermek şeklinde olan yoldur. Toplumu eğitmeyi, geliştirmeyi hedeflemez. Kısa süre için top-

lumu sürükleyen bir yöntemdir. Seçim
öncesi halka makarna dağıtmakla, sevdiği
göbekçi(!) şarkıcıyı getirip, bedava konser
vermek arasında bir fark yoktur. Konserden sonra geriye ne kalır sizce? Halkta yeniden rüşvet(!) isteme alışkanlığı… Gelsin
yeni yeni şıkıdım konserler(*), yeni yeni
makarnalar…
Niye Erteleniyor
İşte sorun tam da burada…
Festivallere sadece seçilmişlerin yönettiği
kurumlar destek olursa, yapılan festivallerde kitleyi hoş(!) edecek eğlencelik işler
özellikle istenecektir. Eğer eğlenmek için
festival yapıyorsak toplumsal üzüntülerin yükseldiği dönemlerde de festivalleri
(veya sanat etkinliklerini) ertelemeyi de
göze almalıyız.
Ama eğer festivallerimiz insanlarımızı geliştirmeyi, birlikte hoşgörü ile yaşamayı,
özgür düşünme geleneğini öğreten sanatsal etkinliklerle dolu ise, içinde eğlencelik
ögeler bile bulunsa kimse “Yasımız var
festivali erteleyin” demez… Diyemez…

Başka bir görüş ise;
Devamlılığın en önemli şartının etkinliğin masrafını karşılayacak sponsorlar
bulunmasından geçtiğini söylüyor. Ancak
sponsor kim olursa olsun kendini kitlelerle buluşturacak etkinlikler hayal edeceğini, bu yüzden daha popüler etkinliklerin
daha şanslı olduğunu savunuyor. Bu yüzden festival yöneticilerinin bir taraftan
sanatsal ögeleri koyarken, diğer taraftan
toplumu çekecek popüler etkinlikler de
yapması gerektiğini ileri sürüyor. Onlara
göre parasını bulamayan festivaller zaten
kesintiye uğramaya mahkum.
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Altınkoza Kitlelerle Buluşma Çabasında
19. Altınkoza somutunda konuşursak
eğer; Bir sinema festivalinde, geniş kitlelerin sinema izlemesi en önemli şeydir.
Altınkoza da bunu alasıyla başarmış zaten. Ticarî sinema salonlarında gösterim
için yer bulamamış 250 civarında film bir
hafta içinde halka gösteriliyor. Filmlerin
neredeyse hepsi sanatsal içerikli diyebileceğimiz düşündürücü işler. Üstelik salonların doluluğuna bakarsak (bazı filmlerin
sıkıcı bulunduğu şikayetlerine rağmen)

bir sanat festivali olmayı başarmak için
çok önemli adımlar attığına şahit oluyoruz. Ama ille de kitleleri toplayacak(!)
şıkıdım konserler de olmalı deyip Ebru
Gündeş konseri gibi etkinliklere yoğunlaşınca, Yeni Türkü’nün sanatsal içerikli
eserlerden oluşan konseri de iptal edilmek
zorunda kalınabiliyor. İstemeye istemeye
olsa bile bu kötü durum gerçekleşebiliyor. Hatta konserlerden öte, birileri çıkıp
“Festival ertelensin” diyebiliyor. Adanalı
da festivalin ertelenme isteğine sessiz kalabiliyor.

rdiler.
ntep’te konser ve
Erol Evgin Gazia
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d
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İs
Sezen Aksu
Aynı dönemde
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Festival İçin Sanat İnsanları Ne Dediler?

ERDEN KRAL
Film Yönetmeni

“Bir festivalin nasıl bir festival olduğunu
öncelikle jüri başkanı ve jüri üyeleri belirler. Adana Film Festivaline bakarsanız
Ferzan Özpetek’i seçmekle tercihini yapmış aslında. Bu benim de temsilcilerinden
olduğum Bağımsız sinema akımının yani
sanat sinemasının festivalde hakim olduğunu gösterir. Antalya ise Hülya Avşar’ı
seçmekle popülist sinemayı tercih etmiştir(...)
Biz bağımsız sinemacılar bu gibi festivallerde ödül alarak veya sesimizi duyurarak
topluma ulaşmaya çalışırız. Altınkoza
Festivali’nin bu yılki seçkilerine ve katılanlara bakarsanız kalite bakımından çıtanın
yukarı doğru çekildiğini görürsünüz. Böyle bir ivmeyle yükselen bir festivali ertelemek çok yanlıştır.(...)
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Adana festivali daha önce ertelemeler nedeniyle prestijini kaybetmişti. Ancak son
yıllarda çok saygın bir festival haline geldi,
en tepede duran festivallerden biri. Venedik, Cannes ve Berlin Film festivalleri bir
entellektüel disiplinin olduğu festivaller.
Bu yüzden örnek alınıyorlar. Oskar ise
popülist yaklaşımlı, eğlencelik bir festival.
Altınkoza birinciler düzeyinde bir festival
olmayı tercih ediyor.(...)
Bence festivallerde entellektüel disiplin
şart. Ama maalesef hâlâ gazoza ilaç koyup
kızları kandıran tecavüzcü kült olabiliyor
ve yine maalesef mikrofon ilk defa onlara
uzatılıyor. Geniş kitleler onlarla ilgileniyor. Öbür tarafta ise toplumu ileriye götürmek, hoşgörü ve birlikteliği aşılamak
uğruna sanat yapan insanlar var. Biri eğlenceye yönelik magazinsel şey, diğeri ise
sanat. Şimdi tecavüz ederek meşhur olan
insanları öne çıkaran festivaller mi yapmalıyız, yoksa toplumu geliştirerek özgür
düşünmeyi öğreten festivaller mi?(...) Anlattığım tip eğlencelik, magazinsel unsurların hakim olmadığı festivaller yaparsak,
üzülecek olaylar olduğunda da kimse festivaller ertelensin demez. (...)
Altınkoza iyi bir danışmanlar kurulu oluşturarak, doğru uluslararası ilişkiler kurmuş. Bu yolda ilerlemesi çok önemli.”

Festival İçin Sanat İnsanları Ne Dediler?

REİS ÇELİK
Yönetmen

Altınşehir Adana: Sizce Sanat bir eğlence aracı mıdır? Yoksa bir düşünce alanı
mıdır? Bu konuda görüşünüz nedir?
Reis Çelik: İlk önce bence sanatın çıkış
biçimine, şekline bakmak gerekiyor. Sanat
insanlık tarihinde bir karşı olma biçimi ile
ortaya çıkar. Sanat karşı durandır, sanat
söylenmeyeni söyleyendir, sanat cesaret
edilmeyene cesaret edendir, Aynı zamanda sanat eğlendirendir, sanat güldürendir,
ağlatandır. İnsanlık aklının kendisini diğer
canlılardan farklı olarak var ettiği tek çıkış alanı, ilk çıkış alanı sanattır. İnsanlık
tarihini ölçme ve neler olduğuna bakma
rehberimiz, geriye bıraktığı sanatsal ürünlerdir.
A.A.: Altamira Mağarası’ndaki resimler
en az 14 bin yıllık, ama bulunan en eski
yerleşim yeri 8 bin yıllık. Bu da sanatın
diğer şeylerden daha kalıcı olduğunun kanıtı.
R.Ç.: Yani şimdi eğer bir Zeus Tapınağı
olmazsa, filan kitabeleri olmazsa, falan
heykel olmazsa, filanlardan kalma bir Q-Z
üzerine çizilmiş bir resim olmazsa biz o
toplumun ne yaşadığını anlayamayız. Mağara resimlerine bakarak insanlığın hayata
nasıl başladığını anlayabiliyoruz. İşte 5000
yıl önce İran topraklarında hangi şah hangi zulmü yapmış, hangi şair nasıl öldürülmüş sanattan anlarız bunu. Nazım Hikmet olmasaydı acaba biz 1930’lu 40’lı 50’li
yıllardaki insanın dille kendini ifade ettiği
o tarifi çözemezdik, anlayamazdık. Veya
Fuzulî olmasaydı acaba nasıl anlıyacaktık?

ama aynı zamanda ağır bedel ödeyen bir
kavramdır. Ama ödenen bedelin sonucu
toplumu ileriye taşıyan düşünce yapısının
oluşumudur.

A.A.:Karşı olunca bedelini ödeyecek
tabiî.
R.Ç.: Tabiî bunun bir bedeli vardır. Şimdi sanatı 2 türlü kullanma metodu vardır.
Bir Sanatı gerçekten yapısı gereği kitleleri
bir araya getiren bir unsur gibi kullanmak.
Düşünün bir kere karanlık bir sinema salonunda bir araya gelen izleyicilerin hiç
biri yanındaki kişinin ne milletine, ne dinine ne de ideolojik yapısına bakar. Yani
sanat her kesimden insanı düşünme faaliyeti içinde bir arada tutar. Bu birliktelik
ise kavgayı önler, gelişmeyi destekler. Diğeri ise sanatın popülist yaklaşımlar için
kullanılmasıdır. Burada bir birlikte düşünme faaliyeti olmadığı için etkinlikten
geriye bir şey kalmaz.

A.A.: 19. Altınkoza için “şehitler nedeniyle toplum yas tutarken biz eğlenemeyiz
denilip iptal edilmeli, en azından konserler kaldırılmalı” denildi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
R.Ç.: Aslına bakarsanız bir sinema festivalinde sinema olur. Ben toplumsal yas
nedeniyle değil ama sinema festivalinde
müziğin yeri olmadığını düşünmem nedeniyle konserlerin olmaması gerektiğini
düşünüyorum. Ayrıca bir de müzik festivali yapılsın. Onlar orada değerlensin.
Ama sanatı bir düşünsel faaliyet olarak ele
alıyorsak, içinde eğlenceli unsurlar olsa
bile (burada komedi türünden düşündürücü filmlerden bahsediyor zannederimHU) toplumsal üzüntü yaşıyoruz gerekçesiyle yapmamak olmaz.

A.A.: Peki bunu anlamak bugünkü toplumun gelişimi üzerinde nasıl bir etki yapar?
R.Ç.: Şimdi bugüne geldiğimiz zaman
sanat aynı zamanda bu kadar acıyı çeken
bu kadar üreten bu kadar şöhreti olan
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Festival İçin Sanat İnsanları Ne Dediler?

IŞIL ÖZGENTÜRK
Senarist - Yönetmen

“Eğitim ayağında örneğin Altın Koza Film
Festivali’nde Akdeniz Ülkeleri’nden sinemaya gönül veren gençler geliyor, atölye
verilip yönetmenlere sohbet ortamı sağlanıyor. Yeni başlayan için harika bir tecrübe.

Film festivali tematik bir festivale dönüşüyor. Festival sadece eğlence ya da sadece
eğitim için yapılmaz. Esas amacı ülke sinemasını yurt dışındaki sinemacılara tanıtmaktır. Eğlence ve eğitim içiçe girebilir.
Film festivali aynı zamanda pazardır, pazarlamadır. Yurt dışında sözü geçen eleştirmenler, prodüktörler bu festivalde Adana’daydı. En az bir veya iki filmi listelerine
eklemişlerdir. Kültür Bakanlığı’ndan alınan veya festivallerden alınan ödüller
uluslararası alan için yeterli olmaz; mutlaka pazarlayabilmek gereklidir.”

Festival İçin Sanat İnsanları Ne Dediler?

CAN DÜNDAR
Yazar - Televizyoncu - Sinemacı - Gazeteci
Can Dündar 22 Eylül 2012 tarihli Milliyet
Gazetesi’ndeki köşesinde, 19. Altınkoza
Film Festivali için şunları yazdı:
Türkiye Susmuyor
(...) Adana’da Yeni Türkü konser vereceği sırada Bingöl saldırısının haberi geldi.
Belediye, konseri iptal etti. Salonu dolduranlar, müziğin hele -Yeni Türkü şarkılarının- eğlence mezesi değil, barış çağrısı
olduğunun ve asıl böyle günlerde söylen-

mesi gerektiğinin bilincindeydi. Gitmeyip beklediler. Ve bir saatin sonunda Yeni
Türkü’yü sahneye çıkarıp yasağı deldiler.
(...)
Festival güzeldir. Ne kadar da çoğalabilirse iyidir. Eğitim-sanat yönü başka yön;
açık hava sinemaları ise eğlence yönüdür.
Sinemaya gitmeyen veya gidemeyen insanların ayağına sinemayı götürmek tanıtım açısından önemlidir.

Festival İçin Sanat İnsanları Ne Dediler?

AYLİN ZOİ TİNEL
Kurgu - Montaj Uzmanı

“Festivallerde sektörün kendi özelinde
bir işlevi olması gerekiyor. İnsanları buluşturmak, dünü bugünü konuşmak bu
anlamda gelişim açısından önemli. Halkla
beraber yapılacak kısımda eğitim kesinlikle olmalı, festival zaten eğlenceli bir şey,
ekstra birşeyler yapılmalı mı sanmıyorum.
Bu anlamda filmler de belki yapılmalı, insanların ilgisini çekmek önemli.

22

Festivallerdeki yapımları sadece eğlence
ve eğlenme üzerine kurmak yanlış olabilir. İnsanların göremediği filmleri biraraya
toplamak yeterli, insanların ulaşamayacağı yapımlar göstermek amaç olabilir.”
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SANAT ERTELENEMEZ…
A
dana’da yıllardır sanat insanlarının karşılaştığı önemli bir sorun
19.Altınkoza Film Festivali sırasında bir kez daha ortaya çıktı…
”Festival ertelenmeli!” …
“Onlarca gencimiz şehit oluyor. Toplum
böylesine bir yas içindeyken biz nasıl eğleniriz?”...
Derin düşünmeden karar verenler için
çok etkili olabilecek bir görüş sanki…
Gerçekten de toplumsal bir yas hali varsa
nasıl eğlenebiliriz.
Ancak daha derin ve çok yönlü düşünüldüğünde farklı yorumlar yapan kişilere de
rastlayabilirsiniz. Bu kişilere de kulak vermek gerekir bence.
Örneğin bir dost toplantısında şöyle bir
görüş dinlemiştim;
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“Öncelikle Festivallerin niye yapıldığı
gerçeği ile ilgili kafa yoralım isterseniz…
Türkiye’de festivaller maalesef sadece seçimle gelen kuruluşların desteklediği bir
oluşum hâlâ… En azından Adana’da böyle. Bu gerçek nedeniyle de festivaller (tabiî
ki sanat adına yapılan bazı faaliyetler) seçime hazırlık gibi görülebiliyor. Yani en
kısa yoldan kitlelere ulaşılabilecek bir yol.
Ya Düşündür, Ya Eğlendir
Kitlelere ulaşabilmenin ise iki şekli var.
Birincisi; festivalin içeriğini kitleleri eğiten, geliştiren sanatın düşündürücü özelliği ile doldurabilirsiniz. Bu yolla eğitilmiş,
dünyaya hoş görü ile bakan, olaylar karşısında kıvrak düşünmeyi bilen bir topluma
doğru yol alabilirsiniz. Ama bu yol hemen
sonuç alamadığınız, yıllara ihtiyaç duyulan bir yoldur.
İkincisi; Sanatın sadece eğlendirici gücünü kullanarak, iki yemek, bir göbek usulü
işlerle adeta topluma rüşvet vermek şeklinde olan yoldur. Toplumu eğitmeyi, geliştirmeyi hedeflemez. Kısa süre için top-

lumu sürükleyen bir yöntemdir. Seçim
öncesi halka makarna dağıtmakla, sevdiği
göbekçi(!) şarkıcıyı getirip, bedava konser
vermek arasında bir fark yoktur. Konserden sonra geriye ne kalır sizce? Halkta yeniden rüşvet(!) isteme alışkanlığı… Gelsin
yeni yeni şıkıdım konserler(*), yeni yeni
makarnalar…
Niye Erteleniyor
İşte sorun tam da burada…
Festivallere sadece seçilmişlerin yönettiği
kurumlar destek olursa, yapılan festivallerde kitleyi hoş(!) edecek eğlencelik işler
özellikle istenecektir. Eğer eğlenmek için
festival yapıyorsak toplumsal üzüntülerin yükseldiği dönemlerde de festivalleri
(veya sanat etkinliklerini) ertelemeyi de
göze almalıyız.
Ama eğer festivallerimiz insanlarımızı geliştirmeyi, birlikte hoşgörü ile yaşamayı,
özgür düşünme geleneğini öğreten sanatsal etkinliklerle dolu ise, içinde eğlencelik
ögeler bile bulunsa kimse “Yasımız var
festivali erteleyin” demez… Diyemez…

ANA KONU

İ
M
L
A
V
İ
T
S
E
F
I
M
L
A
V
A
N
R
KA
EĞLENCE M
İ
S A N AT M I

Yazı ve Fotoğrafl

ar: S. Haluk Uyg

?

?

ur

SANAT ERTELENEMEZ…
A
dana’da yıllardır sanat insanlarının karşılaştığı önemli bir sorun
19.Altınkoza Film Festivali sırasında bir kez daha ortaya çıktı…
”Festival ertelenmeli!” …
“Onlarca gencimiz şehit oluyor. Toplum
böylesine bir yas içindeyken biz nasıl eğleniriz?”...
Derin düşünmeden karar verenler için
çok etkili olabilecek bir görüş sanki…
Gerçekten de toplumsal bir yas hali varsa
nasıl eğlenebiliriz.
Ancak daha derin ve çok yönlü düşünüldüğünde farklı yorumlar yapan kişilere de
rastlayabilirsiniz. Bu kişilere de kulak vermek gerekir bence.
Örneğin bir dost toplantısında şöyle bir
görüş dinlemiştim;

18

“Öncelikle Festivallerin niye yapıldığı
gerçeği ile ilgili kafa yoralım isterseniz…
Türkiye’de festivaller maalesef sadece seçimle gelen kuruluşların desteklediği bir
oluşum hâlâ… En azından Adana’da böyle. Bu gerçek nedeniyle de festivaller (tabiî
ki sanat adına yapılan bazı faaliyetler) seçime hazırlık gibi görülebiliyor. Yani en
kısa yoldan kitlelere ulaşılabilecek bir yol.
Ya Düşündür, Ya Eğlendir
Kitlelere ulaşabilmenin ise iki şekli var.
Birincisi; festivalin içeriğini kitleleri eğiten, geliştiren sanatın düşündürücü özelliği ile doldurabilirsiniz. Bu yolla eğitilmiş,
dünyaya hoş görü ile bakan, olaylar karşısında kıvrak düşünmeyi bilen bir topluma
doğru yol alabilirsiniz. Ama bu yol hemen
sonuç alamadığınız, yıllara ihtiyaç duyulan bir yoldur.
İkincisi; Sanatın sadece eğlendirici gücünü kullanarak, iki yemek, bir göbek usulü
işlerle adeta topluma rüşvet vermek şeklinde olan yoldur. Toplumu eğitmeyi, geliştirmeyi hedeflemez. Kısa süre için top-

lumu sürükleyen bir yöntemdir. Seçim
öncesi halka makarna dağıtmakla, sevdiği
göbekçi(!) şarkıcıyı getirip, bedava konser
vermek arasında bir fark yoktur. Konserden sonra geriye ne kalır sizce? Halkta yeniden rüşvet(!) isteme alışkanlığı… Gelsin
yeni yeni şıkıdım konserler(*), yeni yeni
makarnalar…
Niye Erteleniyor
İşte sorun tam da burada…
Festivallere sadece seçilmişlerin yönettiği
kurumlar destek olursa, yapılan festivallerde kitleyi hoş(!) edecek eğlencelik işler
özellikle istenecektir. Eğer eğlenmek için
festival yapıyorsak toplumsal üzüntülerin yükseldiği dönemlerde de festivalleri
(veya sanat etkinliklerini) ertelemeyi de
göze almalıyız.
Ama eğer festivallerimiz insanlarımızı geliştirmeyi, birlikte hoşgörü ile yaşamayı,
özgür düşünme geleneğini öğreten sanatsal etkinliklerle dolu ise, içinde eğlencelik
ögeler bile bulunsa kimse “Yasımız var
festivali erteleyin” demez… Diyemez…

ANA KONU

İ
M
L
A
V
İ
T
S
E
F
I
M
L
A
V
A
N
R
KA
EĞLENCE M
İ
S A N AT M I

Yazı ve Fotoğrafl

ar: S. Haluk Uyg

?

?

ur

SANAT ERTELENEMEZ…
A
dana’da yıllardır sanat insanlarının karşılaştığı önemli bir sorun
19.Altınkoza Film Festivali sırasında bir kez daha ortaya çıktı…
”Festival ertelenmeli!” …
“Onlarca gencimiz şehit oluyor. Toplum
böylesine bir yas içindeyken biz nasıl eğleniriz?”...
Derin düşünmeden karar verenler için
çok etkili olabilecek bir görüş sanki…
Gerçekten de toplumsal bir yas hali varsa
nasıl eğlenebiliriz.
Ancak daha derin ve çok yönlü düşünüldüğünde farklı yorumlar yapan kişilere de
rastlayabilirsiniz. Bu kişilere de kulak vermek gerekir bence.
Örneğin bir dost toplantısında şöyle bir
görüş dinlemiştim;

18

“Öncelikle Festivallerin niye yapıldığı
gerçeği ile ilgili kafa yoralım isterseniz…
Türkiye’de festivaller maalesef sadece seçimle gelen kuruluşların desteklediği bir
oluşum hâlâ… En azından Adana’da böyle. Bu gerçek nedeniyle de festivaller (tabiî
ki sanat adına yapılan bazı faaliyetler) seçime hazırlık gibi görülebiliyor. Yani en
kısa yoldan kitlelere ulaşılabilecek bir yol.
Ya Düşündür, Ya Eğlendir
Kitlelere ulaşabilmenin ise iki şekli var.
Birincisi; festivalin içeriğini kitleleri eğiten, geliştiren sanatın düşündürücü özelliği ile doldurabilirsiniz. Bu yolla eğitilmiş,
dünyaya hoş görü ile bakan, olaylar karşısında kıvrak düşünmeyi bilen bir topluma
doğru yol alabilirsiniz. Ama bu yol hemen
sonuç alamadığınız, yıllara ihtiyaç duyulan bir yoldur.
İkincisi; Sanatın sadece eğlendirici gücünü kullanarak, iki yemek, bir göbek usulü
işlerle adeta topluma rüşvet vermek şeklinde olan yoldur. Toplumu eğitmeyi, geliştirmeyi hedeflemez. Kısa süre için top-

lumu sürükleyen bir yöntemdir. Seçim
öncesi halka makarna dağıtmakla, sevdiği
göbekçi(!) şarkıcıyı getirip, bedava konser
vermek arasında bir fark yoktur. Konserden sonra geriye ne kalır sizce? Halkta yeniden rüşvet(!) isteme alışkanlığı… Gelsin
yeni yeni şıkıdım konserler(*), yeni yeni
makarnalar…
Niye Erteleniyor
İşte sorun tam da burada…
Festivallere sadece seçilmişlerin yönettiği
kurumlar destek olursa, yapılan festivallerde kitleyi hoş(!) edecek eğlencelik işler
özellikle istenecektir. Eğer eğlenmek için
festival yapıyorsak toplumsal üzüntülerin yükseldiği dönemlerde de festivalleri
(veya sanat etkinliklerini) ertelemeyi de
göze almalıyız.
Ama eğer festivallerimiz insanlarımızı geliştirmeyi, birlikte hoşgörü ile yaşamayı,
özgür düşünme geleneğini öğreten sanatsal etkinliklerle dolu ise, içinde eğlencelik
ögeler bile bulunsa kimse “Yasımız var
festivali erteleyin” demez… Diyemez…

SANATTIR
Baki Kalan
Yazı: Nuri Gürdil

“Sanat karanlık mağara duvarlarında doğdu; karanlıkları aydınlatmak, sesini çağlar
ötesine ulaştırmak gibi bir kavgaya giriştiğinin belki de farkında bile olmayarak…”

E

ldeki veriler, sanatın, karanlık mağara duvarlarında doğduğuna işaret
ediyor; üstelik sanatsal kaygılardan
uzak ama yaşamsal kaygılara yakın bir
yerden doğduğuna…
İlk resmi çizenin, yanına bir başka resim
çizenin ve diğerinin de sanatsal kaygısı
yoktu belki ama “başkasına iletmek/söylemek istedikleri dertleri vardı muhakkak.
Mağara duvarlarında ne tapılası kadın
nü’leri, ne de aşktan yanmış Keremler,
Mecnunlar… Ne de genetiğiyle oynanmış
natürmort doğalar… Ne de zamanı eriten
soyutlamalar… Atlar, bizonlar, korkulası
vahşi hayvanlar ama en çok yaşamak için
verilen kavgalar…
Sanat karanlık mağara duvarlarında doğdu; karanlıkları aydınlatmak, sesini çağlar
ötesine ulaştırmak gibi bir kavgaya giriştiğinin belki de farkında bile olmayarak…
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Belki de bundandır sanatın karanlıklarda
parlayıp, karanlığın da sanatı boğmaya
çalışması… Aktıkça Heraklit’in suları,
durmaksızın sürüyor ışıkla karanlığın diyalektik kavgası…
Mağara resimleri insanlara bir şeyler anlatmak ister de destanlar geri mi kalır?
O uzun, upuzun şiirler bir okuldur yazıdan önce, sese işlenen. Şiir denince akla
“aşk” gelir, şarap gelir, sevgili gelir nazlı,
usul usul; ama aşka ne vakit vardır, ne de
imkân!.. Saray sahiplerinin bildik aşk derdi varla yok arası bile değildir destanlarda;
çünkü yaşam çetindir ve alınacak dersler
vardır kulağa küpe cinsinden. Sözün müzikle hafızalara işlenmeye çalışılması belki
de en çok bu yüzden…

Tiyatro, ah o eski “seyirlik” oyun; sadece
seyirlik midir gerçekten? Aristoteles’in
kulakları çınlasın katharsisten… Hep etik
bir kaygıyla söylenen/sahnelenen iyiyle kötünün sürtüşmesi; dilin değil, aklın
sürçmesi… Namık Kemal’in dediği gibi,
“Tiyatro, eğitim araçlarının en eğlencelisi…” Yine de “sözüm ona sanat”ın eğlencelik bir gösteri olması çok sonradan,
ayaküstü standup’tan… Sanat her yanda
yaşamla yan yanadır, sırt sırta; yaşamın
içindedir ve yaşayanlara yabancılaşmamıştır daha, hele hele metalaşmamıştır…
Yaşamak zor olsa da yaşamanın bir anlamı
vardır; sanatın iyi niyetli hem kahraman
hem de delikanlı çağında. O çağlar ki, sanat eserinin müzayede salonlarında alınıp
satılmadığı, yakasını piyasa koşullarına
kaptırmadığı çağlardır.
Etik kaygılarla antik tiyatroları dolduran
halk ile, birbirini boğazlayan gladyatörleri izlemek için arenaları dolduran “halk”
aynı mıdır mesela antik çağlarda? Bugün
tiyatrolar da var, arenalar da… Neresidir
eğlencelik işlerin pazarı, piyasası, sahası
modern zamanlarda?

“Doğru sözü söyleyeni dokuz köyden
kovarlar”da, insana ayna tutan sanata ve
sanat ehline rahat verirler mi? İktidarların sanatsevmezliği, sanatın süslü olsa da
yalansız oluşundan... İşe yaramayan(!), üstelik çoğunluğu uyaran/uyandıran sanatçıların dünyanın her yerinde görmezden
gelinmesi, onlara türlü eziyetler edilmesi
belki de halkı peşine takan “eğlenceli bir
eğitim aracı” oluşundan. “Sanat bir eğlencedir.” tezi, ya art niyetten ya da kafaların
basmamasından.
Sanat, yaşamın ruhuna dair söyleyecek
sözü olanların sesidir ki, hele bir de acılarla beslenen toprakların çığlığı olursa, barışın sesi olursa, tehlikelidir; susturulmalı,
yasaklanmalı, yok edilmelidir vatan millet
aşkına bir fırsatını bulup…
Sanat da sanatçılar da gerçek barışın, herkes için mutluluğun istenmediği coğrafyalarda kimi zaman asi, kimi zaman vatan
haini, kimi zaman tehlikeli bir delidir kötülerin dünyasında kötülenen… Gerçeğin
yıllar sonra ortaya çıkması, sövülüp dövülen sanatçıların çağlarını aşıp baş tacı
edilmesi belki de bundan…

Sanat çok yol aldı, gelişti; toplum değişti,
gelişti… Gelin görün ki ışıkla karanlığın
kavgası bitmedi daha, sürecek… Sanat, tarih boyu görülen tüm olumsuzluklara karşı, sorgulayan ve hep daha güzeli arayan
çoksesli yanıyla darağaçlarına çıkarılsa da
karanlıkla aydınlığın kavgasından yüzünün akıyla aydınlık çıkacak.
Tarih şimdiye dek güçlüleri yazdı, yazıyor;
birgün gelecek haklıyı ve güzeli yazacak…
Karanlıkla aydınlığın, tiyatro salonlarıyla arenaların savaşımı sürecek daha belki
yıllarca.
Arenalarda insanlar da dövüştü, aslanlar da, horozlar da; geriye kalanın üstüne
leş kargalarının konduğu… Sanatın insan
meydanında yalnızca insan ve insana dair
olan şeyler var; iyilikler, güzellikler… Bir
hoş sadadır bu boş kubbede baki kalan;
yaşayan, düşünen, üreten, güzelleştiren
insandan… Bir hoş sada, insanı ölümsüz
kılan…
nurigurdil@altinsehiradana.com
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BİLİM

MATEMATİĞİN SANATÇISI

CARL FREDERICH GAUSS
B
Yazı: S. Haluk Uygur

izlerin okulda öğrendiği matematik
değil... Asıl matematik güzelliğin
içinde...
Hayatta bir başarım varsa eğer bunu
matematikle kazandığımı söylemeliyim.
Özellikle de sanat için yaptığım her şeyin
altında matematik yatar. Şuan bir çoğunuzun ilk ,orta veya lise yıllarını hatırlayarak
yüzünüzün burulduğunu hissediyorum.
Ama inanın ben de bu okullarda anlatılan
matematiğin anlaşılmaz ve sıkıcılığından
sizin gibi çok çekmiştim.
Ama ilkokulda bile “Ah!.. Nereden icat ettiler şu matematiği!..” sızlanmaları ile çıktığımız dersin teneffüsünde bir birimizle
bir oyun oynardık. Hatırlayın bakın...
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“Aklından bir sayı tut... Tuttuğun kadar da
ağabeyinden al... Altı da ben vereyim... Yarısını suya at...Ağabeyinden aldığını geri
ver... Geriye kaldı üç değil mi?” diyerek bir
illizyonist edasıyla arkadaşlarımızla eğlenirdik.
Aslında içeride anlatılan integral, türev
ve benzeri anlaşılmazlara rağmen zevkle
oynadığımız bu oyun da bir matematik
işleminden başka bir şey değildi. Toplama... Çarpma... Tekrar toplama... Bölme...
Çıkarma... Ve sonuç... İşlemleri doğru
yapınca görüyordunuz ki geriye benim
verdiğim sayının yarısı kalıyor. Toplama
çarpma, çıkartma, bölme derken tüm sa-

“Aklından bir sayı tut...
Tuttuğun kadar da ağabeyinden al... Altı da ben vereyim... Yarısını suya at...”

yılar birbirini yiyor, geriye sadece benim
verdiğim sayının yarısı kalıyor. Bende verdiğim sayıyı bildiğime göre sonuç belli... 6
verdiysem üç, 4 verdiysem iki...Eğlenceli
değil mi?

1’den 100’e Kadar Topla
1785 yılında da Almanya’nın Braunschweig kentinde bir ilk okulda öğretmen Bütner ders sırasında bir işini yapacağı için
çocukları oyalayacak bir ödev vermiş...
Demiş ki;
“1’den 100’e kadar olan sayıları toplayın.
Bakalım sonucu kim doğru yapacak?”
Beklentisi de çocukların 1 artı 2 eşittir 3, 3
artı 3 eşittir 6, 6 artı 4 eşittir 10 yöntemiyle
problemi çözmesiymiş. Tam yüz toplama
işlemi...Hiç yanılmadan yapsalar bile en
az iki saatlerini alacağı ders sırasında yapacağı işini rahatlıkla bitirir diye düşünüyormuş... Ama heyhat...
8 yaşında Carl Frederich Gauss adlı çocuk
tam iki dakika sonunda sonucu söyleyivermiş... 5050...

50 Çarpı 101 Eşittir 5050
Büyük şaşkınlık geçiren Bütner tabi ki çocuğa nasıl yaptığını sormuş;
“Öncelikle rakamları arka arkaya toplamanın herkesin takip edeceği sıradan
yöntem olduğunu biliyordum. Bense kimsenin fark etmediği , bakmayı düşünmediği bakış açısıyla bakmalıydım. Öyle bakınca da gördüm ki 1 den 100’ e kadar dizilen
sayıların birinci ve sonuncu rakamlarını
toplayınca ulaştığım rakamla (1 artı 100
eşittir 101), baştan ve sondan ikincinin
toplamı (2+99=101) veya baştan ve sondan 50. rakamların toplamı (50+51=101)
aynı. Dolayısıyla bu ikili guruplardan 50
tane olduğuna göre 50 çarpı 101 eşittir
5050...” diye de cevap almış.

Matematiğin Kralı
İşte bu çocuk, Carl Frederich Gauss, “Matematiğin kralı” unvanını alacak olan insandır. Birçok kişinin ikincisi için farklı
adayı olmasına rağmen herkesin Matematiğin gelmiş geçmiş birinci ismi üzerinde
fikir birliği içinde olduğu bir kral bu... Bizim bu yazıdaki konumuz da işte bu kral.
Gelmiş geçmiş en önemli matematikçiye
kral diyorsak eğer, matematiğin kendisi de
kraliçe olmalı. Öyleyse matematik kraliçeler gibi de güzel olmalı diye düşünebiliriz.
Madem güzel, peki biz niye matematiği
sevmiyoruz?

CARL FREDERICH GAUSS
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Uygulamalı Matematik
Aslında bizim sevmediğimiz matematik
değil... Bizlere matematik diye öğretilen,
matematikçilerin “uygulamalı matematik” diye isimlendirdiği matematiğin bir
kısmı. Hatta ondan öte ezbere dayalı olan
aritmetik. Yani formüller, çarpım cetvelleri, logaritmalar, kısacası ezberlenecek
şeyler.
Ama asıl matematik bunun dışında. Matematikçiler yaptıklarını kabaca ikiye ayırıyorlar. Bunlardan biri 2 kere 2’nin daima
dört ettiği, ölçümlerin muhakkak gerçeğe
uyması gerektiğine inanılan “Uygulamalı
Matematik”. Bu çeşit matematikte duygulara ve hayallere yer yok. “Her şey rakamlarda görülüyor zaten” (görülüyorsa eğer?)
denilen bir alan.
Pür Matematik
Gerçek olduğu iddia edilen bu alanın dışında ise görülmeyenin de anlaşılmasına
yarayan, düşünceleri ifade eden, dolayısıyla soyut bir matematik daha var. Buna da
“Pür Matematik” deniliyor. Pür matematikçiler diğerlerinin aptal insanlar olduğunu söyleyecek kadar kendi işlerini sanat,
yani güzelliğin ifadesi olarak görüyorlar.
İşte bizim kahramanımız Gauss aynı zamanda “pür matematiğin” babası...
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Matematik güzel sanatları ifade edebilecek kadar
estetik bir bilim alanıdır.
Bize okulda öğretilen ise
matematiğin sadece bir
alanıdır. Önemsiz bir alanı... Ama maalesef en çok
bilinen önemsiz bir alanı.
Batlamyus’un Çubuğu ve Piramidin
Gölgesi
Eski Mısır döneminde Batlamyus’a şu büyük Keops piramidinin boyunu ölçebilir
misin demişler...Bekliyorlarmış ki üstat piramidin üzerine çıkmaya çalışacak ve düşecek. Onlar da onunla dalga geçecekler.
Batlamyus ise sadece düzgün bir çubuk istemiş. Otuz santimlik bir çubuk getirmişler. Yere dikmiş ... Güneşe bakmış... Önce
çubuğun gölgesinin uzunluğunu ölçmüş...
Sonra piramidin gölgesinin uzunluğunu...
Arkasından da değişkenleri dikkate alarak
denklemini kurmuş... 30 santimin gölgesi
şu kadarsa , şu kadar gölge veren piramidin boyu da şu kadar olmalıdır.
Sonuç kesin ama, bu kesin sonuca ulaşmak için izleyeceğiniz yol (gölgelerin
uzunluğunun her saniye değişeceğini
dikkate alınız) göreceli ve değişken. İşte
matematikdeki estetik, işte sanat...

Gauss’un Yaşamı
Aklınıza, “amacın Gauss’un hayatını anlatmaktı madem niye bu kadar şeyi araya
koydun?” diye bir soru gelebilir. Ama ben
Gauss’u anlatmanın basit bir biyografik
sıralamadsan daha öte bir öyküsü olduğu inancındayım. Çünkü o Matematiğin
içindeki sanatı keşfedip, bize öğretilenlerin matematik olmadığını söyleyen kişidir.
Dolayısıyla onu anlatmak demek “pür matematiğin” anlaşılmasını sağlamak demektir. Pür Matematiği de kısaca anlattığımıza
göre artık klasik özgeçmişe de dönebiliriz
herhalde.
Gauss 30 Nisan 1777 de doğmuş... 23 Şubat 1853’de ise ölmüş... Babası taş ustası,
annesi ise okumaz yazmaz ev kadını...
Ama o daha 3 yaşındayken babasının inşaatta kullandığı hesaplardaki yanlışlıkları düzeltebilirmiş. Üstelik bu düzeltmeleri
kafasından yaparmış. İlkokula başladığında yaşadığı olayı daha önceki satırlarda
yazmıştım. Üniversiteyi de çabucak bitirmiş ve daha 22 yaşındayken o zamana
kadar çözülmemiş büyük bir problemi
çözmüş.Bu problemlerden biri her düzgün çokgenin pergel veya cetvelle çizilebileceğiymiş.

Mezar Taşı
Kendisi bunu becermiş ama, vasiyetinde
mezar taşına bir düzgün onyedigen yapılmasını isteyince işler karışmış, hiç bir
taş ustası bu şekli yapamamış. Ben onun
başardığı bazı problemlerden bahsederek
kafanızı karıştırmayacağım ama Öklid in
2 boyutlu geometrisini yalanlayıp, uzay
geometrisini ilk düşünen de odur. Böylece göreceliliğin prensi Einstein’ın da önü
açılmış.

İsmi matematik ve fizikte bir çok teoreme verilmiştir. Manyetik alan birimi 1
Gauss’tur. Resmi 10 markın üzerine konulmuş ve iki kez pul yapılmıştır. Aydaki
bir kraterin ismi Gauss’tur. Antartika’daki
bir göle de Gaussberg ismi verilmiştir.
Ölmek İçin Beklesin
Mükemmeliyetçiliği ve işine konsantre
olması ile tanınan Gauss’un bir problem
üzerinde çalışırken, “Karınız ölüyor” diye
gelen habere bile “biraz daha beklesin”
diye cevap verdiği söylenir.
78 yaşındayken yaşadığı Göttingen’de
ölen dâhinin beyni incelenmek üzere alınmış. Bu beyin hala Götingen Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde formol içinde muhafaza
edilmektedir.

halukuygur@altinsehiradana.com

BİZİM GAUSS’UMUZ CA
HİT ARF
Bizim de Gauss gibi önemli
bir matematikçimiz var. Cah
it arf... 11 ekim 1910 da
selanik’te doğan Arf, 26 Ara
lık 1997 de İstanbul’da öldü.
O
da Gauss gibi Göttingen
Üniversitesi’nde çalıştı. TUBİT
AK Bilim Kurulu Başkanlığı
da
dahil Türkiye’de bir çok
kuruluşta görev yaptı.
Cahit Arf, cebir konusundaki
çalışmalarıyla dünyaca ün kaz
anmıştır. Sentetik geometri problemlerinin cetvel ve per
gel yardımıyla çözülebilirliği
konusunda yaptığı çalışmalar, cisimlerin kuadratik for
mlarının sınıflandırılmasında
ort
aya çıkan değişmezlere ilişkin Arf değişmezi ve Arf
halkaları gibi literatürde adıyla
anılan çalışmaların yanı
sıra “Hasse-Arf Teoremi” adı
ile anılan teoremi matematik
bilimine kazandırmıştır.
Cahit Arf, matematiği bir me
slek dalı olarak değil, bir yaş
am
tarzı olarak görmüştür.
Öğrencilerine sürekli: “Mate
matiği ezberlemeyin, kendin
iz
yap
ın ve anlayın.” demiştir.
Cahit Arf, “Matematik esas ola
rak sabır olayıdır. Belleyerek
(ezberleyerek) değil keşfederek anlamak gerekir” demişti
r. “Matematik de resim, müzik
ve heykel gibi bir sanattır” diyerek matematiğin san
atsal yönünü vurgulamıştır.
Görüldüğü gibi Gauss’la bir
çok ortak yanı olan Cahit Arf
’ın bir portresinin 10 Türk
Lirası’nın üzerinde olması da
ironiktir.
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EN YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞELALE

KAPUZBAŞI
Yazı ve Fotoğraflar: S. Haluk Uygur

A

vrupa’nın en yüksekten düşen şelalelerini düşünün lütfen… Bir de
dünyanın… Acaba kaç metre yüksekten düşmektedirler?
Ama bu kaç metre sorusu biraz karmaşık. Aslında karmaşık olan kaç metre sözü
değil de, yüksekten düşme deyimi ile ne
ifade edilmektedir sorusu. Şimdi bir su
düşünün, belli bir eğimle aşağılara kadar
yuvarlanıp gitsin. Zaten her suyun akışı az
veya çok eğimli olmakla birlikte böyledir.
Ancak benim bahsettiğim yüksekten düşmenin dik bir kayalıktan aşağıya yuvarlanma olduğunu söylemeliyim.
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Niagara 55 metreden
düşerken, Kapuzbaşı 77
metreden düşüyor.
Kavramda anlaştıktan sonra şimdi rakamlara bakalım isterseniz. Çünkü herkes bir
iddiada bulunabilir fakat iddiaları gerçek
yapan tek şey matematik, yani rakamlardır.

Örneğin dünyanın tartışmasız en bilinen
şelalesi Niagara 55 metreden düşüyormuş… Düşüyormuş dedim Google Hazretleri böyle söylüyor çünkü. Ben onun
yalancısıyım.
Dünya’nın en yüksekten düşeni ise
Uganda’daki Viktoria imiş ve 100 metreden düşermiş. Avrupa’nın en yüksekten
düşeni hangisi peki? Ben size Google
Hazretleri’ne güven olmaz dedim, çünkü
bazen şaşırır. Bu konuda da şaşırdığı kesin, çünkü iki ayrı şelale, üstelik ikisi de
Türkiye’den “Biz Avrupa’nın en yükseğiyiz” diyor. Üstelik bunlardan Erzurumlu
Tortum “Asya’nın da en büyüğü benim”

diye iddia ediyor. Düşme yüksekliği ise 50
metre.
“Tortum Erzurumlu ama ben en yükseğim” diyen ikinci bir şelale daha var henüz nereli olduğuna bile karar verilmemiş
garibimin. Garip dedim ama bence garip
denilecek en son şelale o aslında. Çünkü
Kapuzbaşı Şelaleleri beşi çok görkemli
olmak üzere çok sayıda kardeşten meydana geliyor. Bu beş kardeşin en yüksekten
düşenine “Elif ” adını takmışlar… Tam 77
metre yüksekten düşüyor. İkincisi Güney
Şelalesi de ona yakın yükseklikte. Takım
Şelaleler denilen üçlü gurup bile 50 metreden yüksek.
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Madem Google’da yazılanlardan çok rakamlar konuşacak, biz de konuşalım o
zaman, Dünya’nın en yüksekten düşen
ikinci, Avrupa’nın ise birinci şelalesi Kapuzbaşı Şelaleleri olsa gerek. Aladağlar
Millî Parkı yöneticileri de broşürlerine
böyle yazmışlar.

Adana-Kayseri sınırı,
tam şelalenin bulunduğu
yerden geçiyor.

Yukarıda “Garibimin nereli olduğuna bile
karar verilememiş” diye yazmıştım hatırlarsınız. Çünkü Adana-Kayseri sınırı
bu tam şelalelerin olduğu yerden geçiyor
Güney’i Adana’da, Elif ’i Kayseri’de bırakıyor. Yani Elif ’in suları bile çıktıktan hemen sonra Adana’ya geçip, kentimizi kent
yapan Seyhan’ı yapıyor. Yani Kapuzbaşı
tam bir Adanalı… Hadi biraz taviz verelim yüzde 80 Adanalı deyip ortayı bulalım
isterseniz.
Bu arada diyelim ki verilen rakamlarda
şaşırmış olalım, bizim şelalemizden daha
yüksekten düşenler de var. İnanın ki yüksekten düşmekten daha önemlisi düşme
şekilleri.

İsterseniz şimdi bir kez daha birlikte düşünelim… Koca bir kaya kütlesi düşünün.
Dört bir tarafı da dik kayalık olsun. Yani
suyun cazibe ile akıp gelebileceği bir yer
olmasın. Ama bu kayanın içi su dolu bir
depo gibi olsun ve kayada bulduğu yarıklardan inanılmaz bir debiyle dışarıya su
boşaltsın.
Haliyle iki şeye şaşırıyorsunuz…
Birincisi; Seyhan’ı oluşturacak kadar yüksek debili bu su dimdik duran bu kayaya
nereden doluyor? Bilgililer bunun cevabını suyun bileşik kaplar sistemiyle buraya
dolduğundan bahsediyor.
İkincisi… Elif Şelalesi ile ilgili; Kayanın
yarıklarından sanki bir Yörük kızının el
işi dantelası gibi süzülerek akan Elif gibi
güzel başka bir şelale var mı? Bunun cevabını bilgililer değil siz vereceksiniz. Onun
için de görmeniz lazım.
halukuygur@altinsehiradana.com
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ADANA’NIN

KÜLTÜREL HAFIZASI
Yazı ve Fotoğraflar: S. Haluk Uygur

B

ir kentin bugününü oluşturan şey,
geçmişte atılan adımların oluşturduğu değerlerin, günümüze taşınmasıdır. Bugünkü davranış biçimimizden,
ekonomik yapımıza kadar her şey geçmişin temelleri üzerine inşa edilmiştir.
Değerlerin yok olması veya bilinmemesi,
günümüzde başarı için atılan adımların
önünde bir engeldir.
Bu yüzden kentsel başarının en önemli
argümanlarından biri kentin hafızasının
korunması, onun geleceğe aktarılmasının
sağlanmasıdır.
Adana’nın -geç kalınmış olsa da- hafızasını koruyacak adımları atmış olması sevindiricidir.

Ancak sevindirici olmayan atılmış olan bu
adımların, başta araştırmacılar tarafından
yeterince bilinmesinin sağlanmamış olmasıdır.
İsterseniz kentimizin hafızasını oluşturan
oluşumlara kısaca bir göz atalım.
1.Adana Kent Kütüphanesi; Bu kütüphane; Adana ile ilgili yazılmış tüm kitaplar, bilimsel araştırmalar veya Adanalı
yazarların yazmış olduğu tüm kitapları
toplamayı hedefler. Bunlar içinde Osmanlı Mahkeme Kararları veya hatıratlar da
bulunmalıdır. Bunun için yayın hayatını
takip etmeli ve kitap sayısını devamlı artırmalıdır.

Adana Kent Kütüphanesi

Adana Kent Kütüphanesi

Adana Kent Kütüphanesi
36

2.Adana Gazete Arşivi; Bu arşiv 1928
yılından beri Adana’da çıkan günlük gazeteleri, herkesin ulaşacağı biçimde ve digital ortamda sunmayı amaçlar. Şuan Yeniadana, Türk Sözü, Yeni Adana, Hekimiyet-i
Milliye, Akşam Postası, Bugün, Çukurova
gibi gazetelerin tüm nüshaları digital ortama geçmiştir. Milliyet’in başta yerel sayfaları olmak üzere, 1960’dan beri tüm nüshaları arşivin bünyesindedir. Ancak arşiv
digital ortama aktrılmayı beklemektedir.

3.Mehmet Baltacı Fotoğraf Müzesi;
Müzede Sayın Baltacı’nın da arşivi dahil olmak üzere 19. Yüzyılının sonundan
bu yana Adana Fotoğraflarını içeren bir
arşivdir. S. Haluk Uygur Arşivi de buraya katılarak 10.000 fotoğrafa ulaşan bir
Adana Koleksiyonu oluşmuştur. Eski veya
günümüz Adana’sını araştıranlardan fotoğraf arayanlara karşılıksız hizmet veren
bir kuruluştur.

4.Adana Sinema Müzesi; Müze
kütüphanesi’nde 1890 yılından beri yayınlanmış ne kadar yerli fotoğraf kitabı varsa
bulunmaktadır. Kütüphanede sinema kitabı da bulunmaktadır ancak yeni yayınların takip edilmesi de gerekir.
Müzenin film arşivinde ise yaklaşık 2500
yerli film bulunmaktadır. Ayrıca yerli sinemaya ait çok sayıda afiş, belge ve malzeme müzenin envanterindedir.
Kısaca Adana ile ilgili araştırma yapan
kimseler bu kurumlara uğrayarak bir çok
dökümana ulaşma şansına sahip olabilirler. Bu kurumların hepsi Büyükşehir Belediyesi Altınkoza AŞ. tarafından, dönemin
duyarlı yöneticilerinin gayreti ile oluşturulmuştur.

Mehmet Baltacı Fotograf Müzesi

Sinema Müzesi

37

Ancak tüm bu olumlu çabaların yanında
söyleyecek bir kaç sözümüzü de söylemeden geçmemeliyiz;
1. Kent kütüphanesi kurulduğu yıldan
2010 yılına kadar hızla gelişip, nitelik kazanmasına ragmen, bu yıldan sonra yeni
kitap alınması durduğu gibi (ki bu konuda
bütçe dahi ayrılmamıştır), bazı bağışçılar
bağışladıkları kitapların raflardan kaybolduğunu iddia etmektedir.
2. Gazete arşivine hâlâ online yoldan ulaşılamamaktadır. Var olan sistem geliştirilmemiştir. Milliyet arşivi hâlâ digital ortama girmemiştir.
3. Çok değerli olan bu kurumların tanıtımı ve araştırmacılara duyurulması yeterli
değildir.
Son söz olarak bu arşivin kurulmasına önderlik eden Adana Büyükşehir
Belediyesi’nin ve Altınkoza’nın o dönem
yetkililerine bu kentin bir borcunun olduğu aşikardır. Ama aynı zamanda bu
kurumların geliştirilmesi de bu dönem
yöneticilerin kente borcu olmalıdır.
halukuygur@altinsehiradana.com
Mehmet Baltacı Fotograf Müzesi
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Sinema Müzesi

İskender’in

Adanası…
Yazı: İpek Kobaner Fotoğraflar: Mehmet Kobaner
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İskenderin Bugüne Dilekleri
Şehirden tüm şehirliler sorumludur. En
fazla sorumlu olanlar da sorumluluklarını
bilmeyenlerdir…
Malum şehrin nüfusu artıyor, insanların
evlere, iş yerlerine gereksinimi var sonra
bütçe kısıtlı…
Peki siz vergi toplamıyor musunuz?
Topluyoruz da az toplayabiliyoruz, kimse vermek istemiyor. Yolları daha fazla
genişletemiyoruz. Binaların etrafını açıp
geniş alanlar oluşturamıyoruz. Herkes
evinin parasını misliyle istiyor. Başkanlarımız da müteahitliğe devam ediyor…
Bak güzel evladım. Bisiklet yollarını kaldırımların iç yüzüne yap. Dükkan sahiplerinin, işportacıların kaldırımları işgalini,
bisikletlilere engelletirsin böylece zabıta
da rahata kavuşmuş olur. Yol boyunca
uzanan bisiklet yolları da arabaların, yol
kenarına park yapmasını engeller. Böylece
vatandaş vatandaşı denetlemiş olur.

Genişleteceğin yıkım yapacağın yerlerde
eğer dükkanı alamıyorsan, bir arka sokaktaki dükkanı daha ucuza al öndekiyle arkadakini takas et.
Otobüslerinin egzozlarını havaya kaldır,
kimsenin yüzüne gaz püskürmesin.
Aslında park yerleri için ideali yer altına
uzanan otoparklardır, ancak yüksek maliyetli diyorsan gökyüzüne uzanan otoparklar yap, sokakları arabalardan temizle.
Atatürk Evi, Bebekli Kilise, Yağ Cami,
Yeni Cami çevresindeki binaları kamulaştır, şehrinin pırlantaları açığa çaksın.
Şenlikler düzenle insanlar Adanalı olmaktan gurur duysun ve şöyle desinler ‘Başka
Adana Yok’
Bölgenizde her on kilometre de bir mozaik zemin var. Ayrıca Dörtyol civarında, Abidinpaşa ve Tepebağ’da sırf benim
dönemimde resmi binaların tabanında 8
mozaik var. Bunları çıkart, kamu binalarının iç mekanlarını bunlarla süsle, hem
mozaikleri kurtarırsın hem de yeni mü-

zeler için parayı nereden bulacağım diye
tasalanmazsın…
Gitmeden son bir sorum daha olacak,
yolları nasıl “altın”dan yapacağız ?
Elife kızı İpek, burada kastedilen, şehrinizin ticaret ve sanayi ile zenginleşeceğidir. Organize sanayinize sahip çıkın, çevre
illere kaptırdığınız avantajları siyaset ile
geri alın.
Belediye başkanları benim dönemimde
de zenginleşiyorlardı. Öncelikle müteahitlik yapmalarını, makama geldiklerinden
sonra zenginleşmelerini yasakladım. Bu
sorun önemli bir sorundu, nasıl çözüm
bulacağımı net bilemiyordum. Ancak
benden sonra Osmanlılar daha radikal bir
çözüm buldu. Yöneticiler ölümlerinden
sonra sahip oldukları tüm mülklerini devlete geri vereceklerdir, diğer sorunların
çözümünde de kendine güven... Türk yaratıcı zekasına haksızlık yapma….
ipekkobaner@altinsehiradana.com

r ve Ulucami

Kaldırımsız şehi

Kuşatma altında Ulucami
Kaldır
ım
(Kos/B da bisiklet
odrum
yolu
)
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4000 YILLIK HEYKELİMİZİ GERİ İSTİYORUZ

SANSNEFERU ADANA’YA GELSİN!
Yazı: S. Haluk Uygur

A

dana’da neredeyse 40 yaşının
üzerindeki
herkesin okuduğu
bir okul vardır. Tepebağ Ortaokulu… Daha önceki ismi ise Birinci
Ortaokul’muş. Bir de ikincisi olduğu için
birinci ortaokul. Bu ortaokulun mimarî
olarak birbirinden çok farklı iki binası vardı. Biri Amerikalılar tarafından yapılmış
eski bina, diğeri ise Fransızlar’ın yaptığı
yeni bina. Yeni dediysem işgalden kalma,
yani en az 85 senelik… Eskisi ise 1870’de
yapılmış.
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Altın oran Sansneferu
Heykeli Adana’ya gelsin
diye imza topluyor.
Bu eski bina Amerikalı rahipler tarafından inşa edilirken temel çukurundan bir
heykel çıkıvermiş. “Mısırlı Hemşire Sansneferu” ismi verilen heykeli papazlar, bir
patates torbasının içinde Amerika’ya kaçırmışlar. Heykel günümüzde NewyorkMetropolitan Müzesi’nde bulunuyor.
Yapılan karbon testleri sonucu sadece 2
metrelik bir kazıda bulunan bu heykelin
yaşı tam 4000 yıl.

Benim babam Mehmet Bey Adana Belediyesi İstimlak Dairesi’nde çalışırdı. Ege
Bagatur’un Başkan olduğu yıllar… Yani
1970 civarı olmalı. Tepebağ Mahallesi’nin
ortasından geçen Cemal Gürsel Caddesi
genişletilecek. O dönem çok zor olmalı ki,
babam evde yapacakları işle övünürdü;
“Yokuşu düzelteceğiz, caddenin bir ucundan bakınca öbür ucu görünecek.” Ancak
yokuşu düzeltmek için vurulan ilk kazma
ile birlikte tarihî eserler çıkmaya başlayınca, zamanın müze müdürü aletlerin önüne yatarak işlemi durdurduydu.

Çaresiz asfalt, varolan yüzeye dökülüp
cadde yapıldı. Mecburen de yokuş bir
cadde oldu.
Sansneferu Heykeli, İnsanlık tarihinde
böylesine önemli bir yere sahip Tepebağ’ın,
değerini ortaya koyabilecek çok önemli
bir tarihî buluntu. Misis, Anavarza, Tatarlı
gibi, Magarsus ve Tepebağ’ın da kazılmasıyla çok daha eskilerine ulaşabileceğimizi
düşünmemize rağmen, bugün itibariyle
Adana’da bulunan en eski buluntulardan
biri olan Sansneferu heykeli maalesef hâlâ
Metropolitan Müzesi’nde...

İzinli olmayan bir kazıdan, yasadışı yollarla çıkarıp, yine yasadışı yollarla yurtdışına
çıkarılan Sansneferu’nun artık kentimize
gelmesi gerekmiyor mu?
Sayın Kültür ve Turizm Bakanı’nın bu konudaki hassasiyetini de dikkate alan, Altın
Oran üyeleri Adana’da bir kampanya açarak, bakanlığın Adana’ya ait olan heykelin
iade edimesi için talepte bulunmaya karar
verdiler.
Tüm sivil toplum kuruluşlarının, yöneticilerin ve Adana’yı seven herkesin kampanyamıza destek olmasını bekliyoruz.
halukuygur@altinsehiradana.com
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ÇOBAN DEDE’NİN ÖYKÜSÜ
Yazı ve Fotoğraf: S. Haluk Uygur

A

dana’da göl kenarında Çoban
Dede Parkı içinde bir türbe bulunur. Tepede olduğu için Seyhan
Gölü manzarasının en iyi göründüğü yerdedir bu türbe. Türbe tepededir ama dışarıdan bakan gözler bu tepedeki garipliği
sezerler. Gariplik tepenin etrafının iş makineleri ile oyulup, türbenin bulunduğu
yerin bir kule gibi bırakılmasındadır.
Her haftasonu akın akın insanlar gelir
bu türbeye… Bez bağlayanını mı ararsın,
gelinle damadı getirip uğur peşinde koşanı mı? Belediyenin görsellik olsun diye
motopompla gölden çektiği sularla yaptığı yapay şelalelerden su dolduranlar bile
bulunur.
Bir keresinde sormuştum, ne için bu su
diye… Bu suyun yarı zemzem sayılacağını
bilmiş bilmiş anlatmıştı bana orayı gezenlerden biri…
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Biraz önce şelalelerden bahsettiğimde
fark etmiş olmalısınız, belediye bu alana
çok önem veriyor. Yapay şelalere ilaveten
göletler, ağlar gerilerek oluşturulmuş doğal kuş alanları, çocuk parkları, en önemlisi gölü görebileceğiniz seyir platformları.
Sadece bu seyir platformu nedeniyle bile
Adana’yı gezmeye gelen biri en az bir kere
Çoban Dede’yi ziyaret etmeli…
Tabiî ki sizler “Bu Çoban Dede de kim?”
diye merak ettiniz. Ali Dede, Hasan Dede
gibi ulu kişilere yurt olmuş bir şehirde
Çoban Dede ismi de hiç yadırganmıyor
haliyle. Ve tabiî ki adının sonunda Dede
ünvanın varsa bir de öykün, öyküden öte
mitolojin, efsanen olacak.
Çoban Dede’nin de bir efsanesi var ama
çok eskilere dayanmaz, aşağı yukarı 2530 senelik bir öyküdür bu. O yıllar Adana

Dozer, tepenin en yüksek
yerine yaklaşıldığında aksilikler bir birini kovalamaya başlıyor.
kentinin eski yerleşim yerinden göl kenarına doğru taşındığı, yani Yeni Adana diye
isimlendirilen yeni kentin kurulduğu yıllar. Seyhan Gölü’nü çepeçevre geçen Adnan Menderes Bulvarı yeni açılmış, bulvarın etrafında dinlenme yerleri ve parklar
yapılıyor. Belediye başkanı yeni seçilmiş,
heyecanlı ve yeni bir kent kurmanın azmini taşıyor. Dolayısıyla bugün Çoban Dede
Parkı’nın bulunduğu yerdeki yükseltiyi de
yok edip doğal bir park alanı oluşturmak
istiyor. Uzaktan gölün görülmesini engelleyen tepe dozerlerle indirilecek ve oluşan
düzlüğe park yapılacak.

Uzun sözün kısası dozer giriyor tepeye ve
kenarından kenarından tepeyi yok etmeye
başlıyor. Tepenin en yüksek yerine yaklaşıldığında aksilikler bir birini kovalamaya
başlıyor, Makine sık sık diş kırıyor, hatta
bir ara makinenin operatörü hastalanıyor.
Bunun üzerine bir güç bu tepeyi yıkmamızı istemiyor diye araştırmaya girince,
tepenin başında bir mezar buluyorlar.
Kurulan meclis(!) bu mezar olsa olsa bir
evliyaya aittir diye kara verip, bugün türbenin bulunduğu yeri kule gibi bırakıyorlar. Daha sonra mezarın etrafına bina
yapılıp türbe haline getiriliyor ve Çoban
Dede ismi yakıştırılarak bugünkü haline
sokuluyor.
Durum böyleyken geçenlerde Şato
Restoran’da yaptığımız bir sohbette, bir
dostumun anlattıklarını da sizinle paylaşmalıyım. Dostuma her şartta kefil olurum

ama, yöremizde kendi uydurduğu öyküye
bir gün sonra kendi de inanan çok sayıda
insan olduğu için, öykünün gerçekliğini
onun kefilliğine bırakmaktan başka çarem
yok.
Dostumun dediğine göre Çoban Dede;
şehrin sıkıcı ve ikiyüzlü ortamından kaçıp, burada bir iki koyunuyla bohem hayatı yaşayan biriymiş. Üşenip kesmediği
için de sakalı da uzayıp gitmiş. O yıllar
birer yağız delikanlı olan dostumun dayısı
ve arkadaşları onu tanırlarmış. Delikanlılar şehirden uzak diye okulu kırdıklarında
buraya gelir, şarap içerlermiş. Her geldiklerinde de Çoban Dede onlara katılır birlikte sohbet edermiş. Çoban Dede’nin tanıdığı , akrabası az ama yine de onlara bir
vasiyette bulunmuş. İstediği de öyle çok
bir şey değil. “Ben ölürsem cenazemi, hah
şuraya, gölü tüm açıyla gören şu tepenin

başına gömün” demiş. Öldüğünde tanıdığı az, ama tanıyanların çok sevdiği Çoban
Dede’yi kırmamışlar demek ki, bizim dozerci o mezarı buluvermiş.
Dostumun anlattığı başka bir şey daha
var… O; o yılların belediye başkanının
tepeyi yıkma işini, seçimde hep kendi
yanında olan bir tanıdığına verdiğini, ancak işi alanın mesleği olmadığı (ve tabi ki
makine parkı yeterli olmadığı) için uygun
olmayan bir makineyle tepeyi yıkmaya çalıştığını söylüyor. Çoban Dede Tepesi’nin
bulunduğu yer de konglomera dediğimiz
çakıl taşlarından oluşmuş bir yapısı olunca, makine sık sık diş kırmış.
Bu öykülerin hangisi doğrudur bilmem
ama bugün Çoban Dede Parkı ve Türbesi
Adana’nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biridir. Sizin de muhakkak ziyaret etmenizi öneririm.
halukuygur@altinsehiradana.com
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SELİMİYE’DEKİ

KUTSAL DÜNYA
Yazı ve Fotoğraf: S. Haluk Uygur

“Kalfalığımı İstanbul’daki Şehzade Camisi’nde icra
ettim. Üstadlığımı ise Süleymaniye Camisi’nde tekmil ettim. Ama cümle makdurumu bu Selim Han
Camisi’ne sarf edip, yed-i tülamı ayan ve beyan eyledim.”

S

ohbetlerde
konu
mimarlıktan
açıldıysa eğer, Mimar Sinan ve
Selimiye’den dem vurulmadan geçilmez. Büyük ustanın ustalık eserim dediği,
Selimiye’nin hakkı verilir gibi olur ama
niye büyük eser olduğu çok fazla tartışılmadığı için, eserin değerini tam bulduğu
söylenemez. Hatta bazen bu değer bilinmemezlik nedeniyle kötü bir tabirle “sidik

yarıştırılmaya” girildiği bile olur. Ondan 1
metre daha yüksek bir kubbe öne sürülerek veya yeni inşa edilecek bir camiyi bir
kaç metrekare daha büyük yaparak bu yarış sufli bir hale bile sokulabilir.
Halbuki Selimiye’nin büyüklüğü devasalığından daha çok, mimarî ruhundan, sanatsal estetiğinden gelir.
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Selimiye’nin Ruhu; Işık
Ben o ruhu Edirne’ye son gittiğimde bir
kez daha yaşadım. Bir saatte gezer çıkarım
diye düşündüğüm caminin içerisinden
günün sonunda ancak çıkabildim. Eserin
tüm sırlarına ulaşabilmenin ancak içinde
yaşamakla mümkün olabildiğini hissettim. Caminin içini sarmış olan o ruhla
ibadet ettim. Sanki içimdeki kötü şeyler
boşaldı ve yeniden iyi şeylerle doldu…
Selimiye’yi anlamak isteyen insanlarda
eserin böylesine etkili olmasının nedeni
bence içindeki ışık. Hepinizin de bildiği
gibi ışık insanın ruhunu etkileyen sihirli
bir özelliğe sahip. Güneş ışığı ile karşılaşan insanlar ruhen daha iyimser, bedenen
daha atik, zihnen ise daha yaratıcı oluyorlar.
Karanlık ortamların insan üzerine sıkıcı bir etkisi olduğunu hepimiz biliyoruz.
Kötü şeyler aklımıza hep bu yüzden geceleri geliyor.
Sultan Selim Yaptırdığı Camide
Namaz Kılamadı
Kanuni’nin yerine tahta geçen II. Selim
(Sarı Selim) şiir yazan, adına bir divanı
bulunan sanatçı ruhlu biri olduğu için hiç
sefere çıkmamış. Ancak bir gün rüyasında Kıbrıs’ı fethedeceğini, eğer bu gerçekleşirse gaza parasıyla bir cami yaptırması
gerektiğini görmüş. Kendisi şehzadeliği
sırasında bu kentte görev yaptığı için de
Selimiye Camisi’ni çok sevdiği Edirne’de
yaptırmaya karar vermiş.
Ancak 1569-1575 yılları arasında inşa edilen camide, kendisi 1574 yılında öldüğü
için namaz kılamamış.

Göğe Yükseliş
Selimiye’nin içine girdiğinizde ışığın neredeyse dans ederek sizi sardığını ve onunla
birlikte havalanarak göğe doğru yükseldiğinizi hissediyorsunuz.
Tabiî ki camide bu duyguyu oluşturan en
önemli özellik kubbesi ile ilgili. Mimar
Sinan’ın “Ustalık eserim” demesinin nedeni de; bugüne kadar başka mekânlarda
denediği kubbe tasarımlarını en gelişmiş
seviyeye ulaştırmasından olsa gerek.
Mimarîde “Poligonal Çardaklı Kubbe” dedikleri bu uygulama ile içine girdiğinizde
kubbe göğe doğru yükseliyormuş veya havada asılı duruyormuş hissini veriyor.
Çünkü diğer tüm camilerdekilerden farklı olarak, 31,5 metre çapındaki bu kubbe
yanlarda başka kubbelerin üzerine oturtulmadan yükseltilmiş. Bu tarz; kubbeyi 8
tane fil ayak taşımasına ragmen, ayakların
cami duvarlarına çok yakın olmasını ve
içeride bütünlüklü, bölünmemiş geniş bir
hacim yaratmasını sağlamış. Böylesine geniş bir hacim ise, insanda ferahlık ve yücelik duygusunun oluşmasına neden oluyor.
Kubbenin hemen yanındaki geniş pencerelerden gelen ışık, duvarlara açılmış pencerelerin ışığından da takviye alarak içerisine büyülü bir aydınlık sağlamış.
Aydınlık, yükseklik, büyüklük kavramları
birleşince Allahın yücelik duygusunu hissetmemiz sağlanıveriyor.

Altın Oran; Estetik Uyum
Caminin mimarî başarısının ikinci nedeni ise estetik uyumla ilgili… Estetik uyum
kavramı subjektif bir şey zannedilse de,
aslında insanın genetik formasyonuna
girmiş ve matematiksel olarak izah edilebilecek bir şey. Örneğin baktığımızda
bacak/vucut oranının bozuk olduğu bir
insanı hemen anlarız. Tabiî ki bunun tersi
de doğru.
İşte Selimiye’nin içine girdiğinizde ruhunuza güven ve huzur veren bu matematiksel estetiği (izah edemeseniz bile) hemen
anlıyorsunuz.
Aslında bilimsel bir konu olan ve
Selimiye’nin inşasında temel matematiksel düzen olan Altın Oran kavramını ve
camideki uygulamasını burada anlatmayacağım. Ama usta, güzelliğin ve sağlamlığın sembolü olan bu oranı kullandığını,
zaten cami duvarlarında iki yere simetrik
olarak yerleştirdiği bir işaretle anlatmış.
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İç İçe Girmiş İki Üçgenin Sırrı
Altın oranlı açıya sahip, içiçe geçmiş iki
üçgen şeklindeki bu işaret, caminin kuzeydeki kapısından girdiğinizdeki yan duvarlarda yer alıyor. Maalesef işaretlerden
biri (bir çok çini pano gibi) yerinden sökülmüş. Başka bir maalesef de sağlamlık
ve güzelliğin sembolü olan bu işaretin,
Selimiye’nin inşasından 500 yıl sonra İsrail bayrağında kullanılması nedeniyle, siyonizmin simgesi haline getirilmiş olması.
Halbuki Koca Sinan, kendinden once de
bir çok Selçuklu eserinde bulunan (Örneğin Antalya Bedesten, Adana Yağcami Kapısı) bu işareti Selimiye’nin garanti
belgesi gib,i ana girişin hemen iki yanına
koyuvermiş.

İç Bezemeler
Selimiye’deki güzelliğin bir başka nedeni
de iç bezemelerindeki incelik ve ustalıkta gizli bence… Mermer mihraptaki göğe
yükseliyormuş hissi veren incelik, mimberin; ahşabın güzelliğini ortaya çıkaran
matematiksel oranı, duvar yazıları ve vitrayların ışık oyunları camide bir estetik
yücelik duygusu oluşturuyor.
Ama özellikle Hünkar Mahfili bölmesinde zerafetin doruğuna ulaşan çiniler -bir
kısmı yurt dışına kaçırılmış olsa da- camiye ayrı bir değer katıyor. Bunlar arasında
bulunan meyva vermiş elma ağacı motifinin de ilk kez Selimiye’de kullanıldığından
bahsetmeliyim.
Kısacası Selimiye’nin içine girdiğinizde
yüceliğin gücüne teslim olma duygusu
oluşuyor. İşte mimari uygulamalarla bu
duygunun yaratılabilmiş olması nedeniyle
de Selimiye’nin niye eşsiz bir eser olduğunu anlayabiliyorsunuz.
Ustanın önünde saygıyla eğilirim.
halukuygur@altinsehiradana.com
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Çukurov
la mı? Kara mı?
Çukurova’nın Ağası E

Caracalla

Valerian agnostik masa ve ödüller

Y

üreğir karakucak güreşlerine
başkanım davet etti. Güreşler
şenlik havasındaydı.… Cazgır;
“İki
yiğit
çıktı
meydana….
Birisi Suriyeli Ela, Anavarza sevdalısı…
Diğeri Fransalı Kara, Tarsus hamisi…”
Kara denince kalabalıkta, ‘kardeş katili’
fısıldaşlamaları…
Artık
herkes Ela’dan yana. Ela tek daldı…

Anavarza Amfitiyatrosu’nda;
glaldyatör vahşi hayvanlar yarıştırılırdı
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Hasat zamanı düğün dernek zamanıdır
da festivaller de bu dönemde yapılır. Hasattan herkes payını almalıdır. Ağaçtaki
meyvede, balda, üretilen hububatta herkesin göz hakkı vardır. Hakkını verme
adalet duygusuna kaynaklık eder. Her
ikisi birlikte ‘aidiyet’ duygusunu oluşturur. Aidiyet duygusuyla toplumun değerlerine sahip çıkılır, Merkez Parkı’ndaki
lambaların kırılmaması anlamına gelir.

Anavarza Tiyatro’da kazı var

Elagabalus

Caracalla

Peresia Artemis oyunlarında Ceyhan Nehri çevresinde yaşayanlar hasat
zamanında, Kastabala’da
etkinlikleri ve yarışmaları
izlerler ve para harcarlardı.
Antik dönem yöneticileri bunun farkındaydılar. Şehirlerde iki tür oyunlar düzenlediler. Herhangi bir alanda olan daha
sınırlı sayıda insanın katıldığı çeşitli alandaki oyunlar yerel oyunlardır. İki hatibin
tiyatroda karşılaşması veya iki kişi arasındaki bahisli bir boks mücadelesi veya
gençlerin yarışması bu tür oyunlardandır.
Ödül para ödülüdür. Tüm uygar dünyayı
içerisine alan Olimpik oyunlardır. Olimpik oyunların yapımı ve organizasyonu

için imparatordan icazet alınması gerekmektedir. Bu oyunlarda ödül maddî karşılığı az, manevî karşılığı fazla olan zeytin
dalı, palmiye yaprağı, elma gibi hediyelerdir. Kazananlar agnostik taçla taçlandırılırdı. İmparator adına veya imparatorluk
adına yapılan oyunlara “Agnostik Oyunlar” denirdi... Bölgemizde oyunlar dışında
şenlikler de yapılırdı. Kastabala’daki Peresia Artemis oyunları şenlik ağırlıklıdır.
Peresia Artemis oyunlarında Ceyhan
Nehri çevresinde yaşayanlar hasat zamanında, Kastabala’da etkinlikleri ve yarışmaları izlerler ve para harcarlardı. O
günden günümüze gelen en önemli ayrıntı, Peresia Artemis’de insanların ateşin üzerinde yürümeleri ve gecenin bir
vaktinde stadyumun bulunduğu tepelere
doğru meşaleler altında yol almalarıdır.
Bu oyunlar Artemis adına yapıldığından
agnostik değillerdir. Antik dönemde kutsallar adına yapılan oyunlar başlangıçta yaygınken Roma ile birlikte kutsallık
ağırlıklı olarak imparatorlara geçmiştir.
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ANAVARZA KAZILIYOR

BİR KAHRAMAN ARANIYOR

Yazı ve Fotoğraflar : Nazan Gökkaya

Y

ıllar önce İtalya’ya yaptığım bir
gezide rehberin söylediklerinden
çok etkilenmiştim. Şöyle demişti
“İtalya böylesine güçlü bir turizm ülkesi
olmasını atalarına borçlu’’ O zamanın insanlarını kahraman olarak nitelediler. Ne
kadar haklıydı! İnsanlar hep birlikte olup
ülkeyi geliştirmiş ve avrupanın en büyük
turizm geliri getiren bir ülke konumuna
getirmişlerdi. Defalarca başka Avrupa’nın
ülkelerine turistik gezi yaptım. Bunun
için kilometrelerce yol gidip, sürüyle para
harcadım. Bundan dolayı pişman mıyım?
Hayır. Çünkü gördüğünüz her yeni yer
size birşeler öğretir, hissettirir ya da mutlu
eder...
Silifke, Mut gibi Çukurova’nın tarihî yerlerini gezerken, gezi boyunca İtalya’daki
rehberin söyledikleri sözlere karşılık sorular oluştu kafamda. Bizim üniversitelerimizdeki arkeologlar, sanat tarihçileri ya da
bu konularla ilgilenen insanlar, öğrenciler,
akademisyenler ne yapıyorlar? Arkeolojiden mezun olan bir öğrencinin nasıl hedefleri ve idealleri var? Bizim ülkemizde,
resmî zorluklara yenilmeyip, azmedip, elini taşın altına koyup bir şeyler başlatacak
bir kahraman olmayacak mı? Farkındayım
bu çok zor ama unutmayalım ki, en büyük
başarılar en büyük zorlukları yenenlerce
gerçekleşir.

Bizim üniversitelerimizdeki arkeologlar, sanat
tarihçileri ya da bu konularla ilgilenen insanlar, öğrenciler, akademisyenler
ne yapıyorlar? Arkeolojiden mezun olan bir öğrencinin nasıl hedefleri ve
idealleri var?
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Murat Durukan

bir sosyal sorumluluk çalışması olan bu
büyük projenin, bölgesel, ulusal ve uluslararası çapta yankıları olacaktır. Bilimsel ve
kültürel sonuçlarının yanı sıra, ekonomiye
de büyük katkısı olacak bu prestij projesinin bir parçası olmak hem toplumsal bir
görev, hem de bir gurur kaynağıdır.
A.A.: Kazı bayramındaki heyecanınızı
gördüm ve bu görevi çok doğru bir şekilde
yapacağınıza eminim. Bu tür çalışmalar
çok uzun solukludur. Sizi nasıl bir süreç
bekliyor?
M.D.: Bu denli önemli bir projenin bir
parçası olmak zaten başlı başına heyecan
verici bir duygu. Ancak bu projede şahsen
yer almasaydım bile aynı heyecanı duyardım. Nitekim Türkiye’de ve Avrupa’da pek
çok ören yerini gezmiş bir arkeolog olarak
bundan 10 yıl sonrasını tahmin edebiliyorum. Neden Anavarza onlar gibi olmasın?
Efes’i, Bergama’yı, Perge’yi veya Napoli yakınlarındaki Pompei’yi, Atina Akropolünü
ziyaret eden turistler neyi hedefleyerek bu
ziyaretleri gerçekleştiriyorsa, Anavarza’da
fazlası var.

Anavarza Kazılıyor
Neyse ki şimdi içimde bir heyecan var.
Anavarza kazılmaya başlandı hem de başında Murat Durukan gibi idealist, heyecanlı ve başarılı bir arkeolog ile. İçimdeki
bu soruların yanıtını alabilmek ve birinci
ağızdan Murat Durukan’dan detayları anlatmak üzere ben sordum o yanıtladı.
Altınşehir Adana: Bize Anavarza’nın
tarihinden ve bölgedeki öneminden biraz
bahseder misiniz?
Murat Durukan: Anavarza antik kenti Roma döneminde kurulmuş, bölgede
başkentlik yapmış, zengin bir tarihe sahip, büyük ve gösterişli bir şehirdir. Antik
çağın en büyük ve en ünlü kentlerinden
biri olan Tarsus’la bu coğrafyanın metropolisi olmak için rekabete girmiş ve bunu
kazanmış bir kenttir. Metropolis olmanın
avantajlarıyla kıskanılacak ölçüde zenginleşmiştir. Bu zenginliğin bir göstergesi
olarak, Anadolu’da sayısı birkaç adet olan
amphitiyatrolardan (yuvarlak planlı arena) biri Anavarza’da inşa edilmiştir. Ayrıca
bir tiyatro, bir stadyum, kiliseler, tapınak-

lar, sütunlu yollar, suyolları, muhteşem
sur duvarları, kale, mezar yapıları, lahitler,
kamu binaları gibi yine kentin zenginliğine işaret eden çok sayıda yapı şimdiden
tanımlanabilmektedir.
Anavarza’nın mozaikleri de çok dikkat
çekmektedir. Bilindiği üzere dünyanın en
büyük mozaik koleksiyonu Gaziantep’te,
üçüncüsü de Antakya’dadır. Gaziantep
Zeugma’da yakın dönemde bulunan mozaiklerin dünyada yarattığı etkinin bir
benzerini Anavarza’da yakalayacağımızı
düşünüyorum. Zeugma’nın yaratmış olduğu rüzgârdan da yararlanarak, AdanaGaziantep-Antakya bölgesinde dünyanın
en zengin mozaik koleksiyonunu görmek
üzere reklam yapmak ve insanları buraya
davet etmek amaçlarımız arasında bulunmaktadır. Bu kentlerin arasındaki mesafenin kısalığı dikkate alındığında, ortaya
çıkacak sinerji tüm bölgeye büyük yarar
sağlayacaktır.
Bu gerekçelerle Anavarza, bölgemizde hedeflenen turizm hareketini başlatabilecek
önemli bir cazibe merkezidir. Hepimizin
sahiplenmesi gereken ve aynı zamanda

“Gaziantep Zeugma’da yakın
dönemde bulunan mozaiklerin
dünyada yarattığı etkinin bir
benzerini Anavarza’da yakalayacağımızı düşünüyorum.”
Ceyhan Nehri’nin alüvyonları görkemli
Anavarza kentinin yapılarını şu anda bir
yorgan gibi örtmüş durumdadır. Yüksekten bakıldığında kentin muhteşem
mimarîsi ve planı okunabilmektedir. Kazı
çalışmaları sayesinde, kısa zamanda bu
yapıların ortaya çıkarılması ve restorasyon çalışmalarının başlatılması düşünülmektedir. Bilimsel sonuçların değerlendirilmesine paralel olarak, Perge, Aspendos,
Efes, Bergama gibi antik kentlerin restorasyonda izlediği yoldan gidilerek, yeni bir
turizm destinasyonu yaratmak hedeflenmektedir. Kazı çalışmaları sürerken restorasyona başlanacaktır. Ancak bu noktada
şunu hatırlatmamda yarar vardır. Arkeoloji bir sabır işidir. Hemen yarın bunun
gerçekleşmesini bekleyenler varsa hesap
hatası yaparlar. Bu çalışmaların ilk sonuçları, uygun koşullar sağlandığı takdirde üç,
dört yıl sonra görülmeye başlanacaktır.
Uygun koşulların sağlanması çok önemlidir. Pahalı ve zahmetli bir işe başlıyoruz.
Yeterli bütçeyi oluşturamazsak hedefler
sapar.
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Efes’i, Bergama’yı, Perge’yi veya Napoli yakınlarındaki Pompei’yi, Atina Akropolünü
ziyaret eden turistler neyi hedefleyerek bu ziyaretleri gerçekleştiriyorsa,
Anavarza’da fazlası var.

A.A.: Böyle bir kazıya başlamak ve bunun
süreci çok zorlu olmuştur. Siz nasıl cesaret
ettiniz?
M.D.: Üniversite öğrenciliği yıllarını da
hesaba katarsanız, 23 yıldır profesyonel
olarak arkeoloji biliminin bir parçasıyım.
Bu zaman diliminin 18 yılı Kilikia bölgesini araştırarak geçti. Tezler hazırladık,
çok sayıda makale yazdık, dergiler bastık ve kitaplar yayınladık. Bu çalışmalar
ve bu zaman dilimi, insana önemli bir
meslekî tecrübe kazandırıyor. Bu tecrübe
ile bölgemizde her bakımdan kazılması
en uygun antik kentin Anavarza olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Başka antik
kentleri kazmam için çeşitli illerden öneriler gelmiş olmasına rağmen Anavarza’yı
tercih etmemin en önemli nedeni budur.
Sadece bilimsel açıdan değil, turizm vasıtasıyla bölgemizin ekonomik kalkınmasına direk etki yapacak, bölgeye sıcak
para girişi sağlayabilecek bir ören yeridir
Anavarza. Bu kadar önemli bir antik kentin burada olması ve bizim bu bölgede
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görev yapıyor olmamız birlikte düşünüldüğünde, Anavarza’yı bizim kazmamız
aslında doğal bir sonuçtur. Bildiğiniz üzere üniversitelerin açılmasıyla birlikte kazı
çalışmaları da sonlandırılır. Bu nedenle
başka kentlerden veya ülkelerden gelen
meslektaşlarımız, bu çalışmaları yaz aylarıyla sınırlı tutmak zorundadır. Biz ise
Anavarza’ya yaz kış demeden bir saat
içinde ulaşabiliriz. Kazı çalışmalarını yaz
ayları dışında da sürdürebiliriz. Bunun
birkaç anlamı bulunmaktadır. İlk olarak;
daha fazla çalışmak, daha fazla iş üretmek
ve daha fazla sonuç almak anlamına gelir.
Doğal olarak Anavarza daha kısa zamanda bir cazibe merkezi, bir çekim merkezi
olacak demektir. İkincisi, bizim burada
daha uzun çalışmamız, bölge insanının
işsizlik sorununa önemli bir çözüm getireceği gibi, zamanla turizmle ilişkili değişik iş kollarının ortaya çıkmasına da vesile
olacaktır. Bu nedenle Anavarza’da kazıya
başlamak, bilimsel sorulara cevap aramanın yanı sıra, ülke menfaatleri açısından
da bir fırsattır.

Benim dışımda, ülkemizin değişik üniversitelerinde görev yapan iyi yetişmiş
meslektaşlarımızla kurduğumuz ekipten
güç alarak kazıya başlama kararı verdik.
Önümüzdeki süreçte yabancı meslektaşlarımızın da ekibe katılması düşünülebilir. Bundan on yıl öncesine kadar Türk
arkeologların maddî destek bulması çok
zordu ve bilimsel açıdan hiçbir eksiğimiz
olmamasına rağmen kazı yapmak büyük
bir sorundu. Ancak artık Türk kazıları
da, devlet kaynaklarının yanı sıra önemli
sponsorlar tarafından destekleniyor. Tekrar altını çiziyorum esas problem de buydu. Geri kalan kısmı zaten bizim işimiz.
Arkeolojik kazı yapmak bizim için işin en
keyifli ve en kolay bölümüdür. Prosedüre gelince, işin bürokratik kısmı oldukça
uzun sürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile 2010 yılından beri temas halindeyiz.
Nihayet 2012 Mayıs ayında olumlu görüş
çıktı ve Adana Müze Müdürü Sayın Kazım Tosun’un başkanlığında ve benim bilimsel danışmanlığımda kazının başlatılmasının uygun olduğu şahsıma bildirildi.

lar bu izinleri almışlardı. Ancak olumsuz
deneyimler neticesinde bu meslek gruplarına kazı izni verilmesi yasaklandı. Sadece Arkeologlar ve Sanat Tarihçiler kazı
yapabilir hale geldi. Bunun üzerine bir de
Yardımcı Doçentlere kazı izni verilmeyeceği kararı alındı. Bu durumda kazı yapabilecek akademisyen sayısı oldukça azaldı.
Aslında önem vermemek değil, bakanlığın
ölçütlerine uyan akademisyen sayısının
azlığıyla ilgili bir durumla karşı karşıya
kaldık. Bir başka ifade ile, kazı yapmak
isteyen akademisyen sayısı daha fazla olmasına rağmen, kriterleri sağlayanların
sayısı az olduğu için sanki arkeolojik kazılar önemsenmiyormuş gibi bir algı ortaya çıktı. Aslında bakanlık düzeyinde son
yıllarda bunun tam tersi bir yaklaşımla arkeolojik kazılara eskisine oranla daha fazla
bütçe ayrılıyor.
Konunun destek faslı ise bir vizyon meselesidir diyebiliriz. Her şeyi Ankara’dan
bekleme dönemi bitmiştir. Artık bölgesel dinamikler bu işin lokomotifi olmalıdır. Örneğin Anavarza’nın kazılması için
Adana’da olağan üstü bir lobi oluşturuldu.
Bu projenin Adana’ya ve bölgemize ne kadar katkısı olacağı yöneticilerin malumuydu. Beni davet ettiler ve destek vereceklerini söylediler. Açıkçası çok etkilendim.
Aslında böyle olması gerekiyor ama yöneticiler bu vizyona sahip değillerse bu süreç
hiç yaşanmıyor.

Hedefe ulaşmak istiyorsak
bunun hayli üzerinde bir
bütçe oluşturmamız gerekiyor.
A.A.: Maddî anlamda katkı sağlayan kuruluşlar var mı?
M.D.: 2012 yılı Eylül ayında Kültür ve
Turizm Bakanlığı 120 bin liralık bir ödenek gönderdi. Şimdilik tek kaynak bu. İki
teknik personel ve 13 işçiyle çalışmaları
başlattık. Ancak bu para Anavarza gibi
dev bir metropolde yapmak istediklerimiz
için çok yetersiz. Hedefe ulaşmak istiyorsak bunun hayli üzerinde bir bütçe oluşturmamız gerekiyor. Bu konuda da çok
umutluyum çünkü başta Sayın Valimiz
Hüseyin Avni Coş olmak üzere, Kozan
Kaymakamı Sayın İzzettin Sevgili, Büyükşehir Belediye Başkan v. Sayın Zihni Aldırmaz ve Kozan Belediye Başkanı Sayın
Kazım Özgan bizleri kabul edip konuyu
sahiplendiklerini ve önemsediklerini göstermişlerdir. Onların desteği ile önümüzdeki yıllarda daha büyük ölçekli bütçeler
yapabileceğimizi düşünüyorum.

A.A.: Köy halkı sizce bilinçli mi?
M.D.: Köy halkı son derece bilinçli. Bu bilincin oluşmasında en temel faktör, bugüne kadar yaşamış oldukları olumsuz deneyimler. Köyün tamamı SİT alanı üzerinde
bulunuyor. Hareket etmek mümkün değil.
Pek çoğu mahkemelik ve bazılarının maalesef cezaevi deneyimi olmuş. Bu manzara
hem köy halkını, hem de yöneticileri üzüyor. Bazı noktalarda tıkanıklıklar aşılamadığı için bu küçük köyün bir başka alana
taşınması gerçekleştirilememiş. Ancak
kazı çalışmalarının başlaması bu sorunun
gündeme taşınmasına ve büyük olasılıkla
çözülmesine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
A.A.: Türkiye’de neden arkeolojik kazılara yeterince önem verilmiyor sizce?
M.D.: Bu soru birden fazla boyutuyla incelenmesi gereken bir sorudur. Konunun
bir izin faslı, bir de destek faslı bulunmaktadır. İzin faslı Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile ilişkilidir. Bakanlık, arkeolojik çalışma
iznini bazı koşullara bağlamıştır. Aslında
bu koşullar niteliği yükseltmek amacıyla getirilmiştir. Kazıyı yapacak olan bilim
adamının vasıflarını ince eleyip sık dokurlar. Kazı yapma ehliyeti olup olmadığını sorgularlar. Bir süre öncesine kadar,
değişik meslek gruplarına da kazı izni verilmekteydi. Mimarlar, Tarihçiler, Epigraf-

Sadece akademisyenlerin
zorlamasıyla büyük ölçekli kazı çalışmaları yapmak
mümkün değildir.
Sadece akademisyenlerin zorlamasıyla büyük ölçekli kazı çalışmaları yapmak
mümkün değildir. Yerel destek bulamayan
çalışmalar ölçeğini büyütemez ve sadece
bilimsel sonuç almak anlamında yararlı
olabilir; ancak işin toplumsal boyutu eksik
kalır. Arkeoloji, turizmin en önemli kaynaklarından biridir. Arkeolojik çalışmalar
sonucunda bölgeye turist kafilelerinin gelmesi, o yerleşimin sakinlerine yeni ufuklar
açar. Bölgeye para girişi olur ve ekonomi
hareketlenir. Ören yerinden kazanç sağlandığını gören insanlar arkeolojik eserlere zarar vermez ve onları korur. Korunmuş olan arkeolojik eserler daha fazla
turist çeker. Bu bir zincirdir. Bu zincirin
ilk ve en önemli halkası yerel yöneticilerin ve belediyelerin arkeolojik çalışmalara
destek sağlamasıdır.

57

A.A.: Çukurova bölgesi arkeoloji olarak
çok zengin bir bölge. Sizce başka öncelikli
kazılması gereken nereler var?
M.D.: Kazı yapmanın ne denli zor bir
prosedürü olduğuna biraz önce kısmen
değindim. Bunlara bir ekleme daha yaptıktan sonra ve Çukurova tanımını da biraz geniş tutarak sorunuza yanıt vermek
isterim. Kazı yapılacak antik kentler çoğu
zaman Anavarza kadar şanslı olamıyor
maalesef. Bunun nedeni modern yerleşimin antik kentin üzerinde olmasından
kaynaklanıyor. Anavarza’da yaklaşık 150
hektar hazine arazisi var ve bu alanın üzerinde büyük ölçekli bir modern yerleşim
yok. Ancak bunun tam tersi örnekler de
var. Antik çağın en önemli metropollerinden olan Tarsus (Tarsos), Antakya (Antiokheia), Silifke (Seleukeia) gibi kentler
modern ilçelerin altında kalmışlardır.
Şimdi sizin sorunuza dönecek olursak,
öncelikli kazılması gereken merkezler de
aslında bunlardır. Nitekim bir karşılaştırma yapmak gerekirse, bu üç kenti tıpkı Anavarza gibi, Efes ile, Roma ile veya
Pergamon (Bergama) ile mukayese etmek
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Kentin ortasında dev bir
höyük var ancak kazı yapılamadığı için Adana’nın
geçmişi hakkında pek az
bilgiye sahibiz.
doğru olur. Ancak modern ilçelerin altında kalan antik kentleri ortaya çıkarmak
veya kazmak çok başka sorunlara neden
olduğu için tercih edilmemektedir.
Sorunları görmeden sorunuza cevap vermek gerekirse, yukarıda saydığım üç dev
kentin yanı sıra, Anamur (Anemurium),
Kızkalesi (Korykos), Karataş (Magarsos),
Misis, Şar (Komana), Yumurtalık (Aegeai) gibi bilimsel, kültürel, görsel ve estetik
açıdan muhteşem antik kentler ilk anda
akıllara gelenlerdir.
A.A.: Tepebağ için neler söyleyeceksiniz?
M.D.: Tepebağ konusu bana çok ilginç geliyor. Kentin ortasında dev bir höyük var

ancak kazı yapılamadığı için Adana’nın
geçmişi hakkında pek az bilgiye sahibiz.
Bu pek alışılmış bir durum değil. Tepebağ
Adana’nın belleğidir. Adana’nın tarihi Tepebağ kazıldıktan sonra tekrar yazılacaktır. Bu konuda yeni gelişmeler olduğunu
da biliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zihni Aldırmaz’ın koordine ettiği bir toplantıda ilgililer tarafından
bu konu etraflıca masaya yatırıldı. Müze
Müdürü Sayın Kazım Tosun’un da katkılarıyla yakın zamanda çalışmaların başlayacağını umuyorum.
İlk kazmanın vurulduğu 25 eylül 2012
günü tüm ekip, protokol ve köy halkı oradaydı. Herkeste ayrı bir heyecan vardı.
Başta Murat Durukan olmak üzere ben
bu heyecanın hiç bitmeyeceğine inanıyorum. Eminim ki Anavarza çok görkemli
bir tarihî ve turistik mekan olarak güzel
günlerine kavuşacak. Bizlerde heyecan ile
takip edeceğiz ve kazılması gereken diğer
yerlerin kazıya başlanması için yeni kahramanların çıkmasını bekleyeceğiz.
nazan@altinsehiradana.com

SIRADIŞI SPORLAR
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Peki nedir bu Snowkite? Diye sorduk
Çağatay Dinçer’e…
Bakın neler anlattı bizlere…
Snowkite sporunu çeşitli videolardan izlediğinizde, çarpıcı ve ilgi çekici kısmının
özgürce, beklemeden ve lift kullanmaya
gerek kalmadan bir uçurtma yardımı ile
dağlara tırmanabilmek ve hatta havada askıda kalarak uçabilmek, sonra tekrar kara
konup kayarak dağda istediğiniz yerlerde
gezinebilmek (freeriding) olduğunu söyleyebiliriz.
Kutuplarda kite (uçurtma) yardımı ile
uzun mesafeli yolculuk yapmak yıllardır
biliniyordu… Yeni teknoloji ve tasarımlar
ile üretilen bu aletlerin (Kite/Uçurtma)
kullanımı o kadar kolay ve güvenli hale
getirildi ki birçok kayakçı ve bordçunun
kullanması ile Snowkite hızla gelişen yeni
bir spor dalı oldu.

Nerelerde
Snowkite
yapılabilir?
Türkiye’de en uygun bölgeler nerelerdir?
Yeterli miktarda kar ve rüzgârın bulunduğu, nispeten engellerin olmadığı açık
tüm alanlarda yapılabilir. Rüzgârın nasıl
ve nereden estiği ise o kadar önemli değil.
Hatta yamaç aşağı esen bölgeler dahi uygun. Türkiye’de en uygun bölgeler Erciyes
(Master Plan’da tescilli snowkite bölgesi
ilan edildi), Uludağ Madenler Pisti ve çevresindeki açık alanlar, Kartalkaya, Davraz,
Sarıkamış, Fethiye Eren Dağı Kayak merkezlerinde ki açık alanlar sayılabilir. Şu an
Erciyes’te temel eğitim bilgileri alınabilecek hocalar da mevcuttur.

Çağatay Dinçer, ERCİYES

Rüzgârınız
ve karınız
bol olsun!
Yanlış anla
Derken…
mayın! “Ka
r”dan bahs
ediyoruz.
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Peki bu sporu kayakla mı yapacağız
snowboardla mı?
Snowkite her ikisi ile de yapılabilir. Genel
olarak bu sporu kayakla yapmak çok daha
kolaydır. Kayak bilen birisinin öncelikle
kayakla başlaması tavsiye edilir. Eğer sadece Snowboard biliyor ve yapıyorsanız
snowboardla başlamanız sorun olmayacaktır. Hem kayak hem de snowboard yapıyorsanız öncelikle kayakla temel
bilgileri öğrendikten sonra snowboardla
snowkite’a geçmeniz daha kolay olacaktır.

62

Kayak ya da Snowboard biliyor olmak
elbette ki avantaj… Ancak bunları bilmeyenlerin, güvenli düz alanlarda bu sporları
birlikte öğrenmesi mümkündür.
Tabiî ki özel bir board ya da kayak gerekmiyor. Tüm simetrik yapılı, bağlamaları
15 şer derece, “ördek stili” ayarlanmış free
style, freeride snowbordlar uygundur.
Sadece extreme carving kayaklardan hız
kestiği için kaçınmakta fayda var. Bir de
hard boot’la kayılan yarış snowboardları
simetrik olmadıkları için kullanılamıyorlar.

Kıyafetlerimiz aynı mı?
Evet, ama çok kalın kıyafetlerden kaçınmak lazım. Devamlı hareket halinde olduğumuz için oldukça terliyoruz. Nefes alan
kıyafetler, ince eldivenler önemli. Uçurtmayı bağladığımız trapezimizin halkasını
dışarı çıkarabilmek için; çift fermuarlı ceketler tercih edilebilir.
Kaça mal olacak bu iş bize?
Eğer kayak ve board ekipmanlarınız varsa,
almanız gereken sadece kite ve trapez.
Kite fiyatları model ve M2lerine göre 8001300 Euro aralığında… Trapezler ise tipine göre 81 ve 104 Euro’larda.
leventarpac@altinsehiradana.com
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Kıyamet ve Son Savaş
Armageddon

Yazı : Fevzi Acevit

Kitabı Mukaddes - Vahiy
16 ve 16 -1:
“Üç kötü ruh, kralları İbr
anice *Armagedon denil
en yere topladılar.”
“Sonra tapınaktan yükse
len gür bir sesin yedi me
leğe, ‘Gidin, Tanrı’nın öfk
yedi tası yeryüzüne bo
esiyle dolu
şaltın!’ dediğini işittim...
”

D

eğerli okurlarım, 20. yüzyılda
dünya savaşları yaşandı. İnsanlık
birbirine ateş ve ölüm kusmuştu.
“Armageddon’daki Son Savaş” kehâneti
İncil’de geçiyor. Kıyamet alâmetlerinden
biri kabul ediliyor.
Kehânet, bir küresel kıyımı haber veriyor.
Kitabı Mukaddes yorumcuları son savaşın
yeri konusunda mutabıklar, fakat; zamanında ve kimler arasında geçeceğinde
ayrılıyorlar:
Hristiyanlar, “Savaş, kıyametten 1000
yıl önce, gerçekleşecek” derken museviler itiraz ediyorlar.
Farklı düşünseler de, kıyamet öncesinin
bir çok olayını, Armegeddon’daki “son savaşa” endeksliyorlar.
Efsâne, **Yuhanna’nın Vahyi’nde geçen
kehânete dayanıyor:

“Dünyayı ele geçirmeye
çalışan güçler, tüm dünyanın kralları, Doğu’dan, Fırat Nehri’nin doğusundan
gelen krallar toplanacak
ve korkunç büyüklükte
ordularla dehşetli silahlarla çarpışacaklar.”
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Vahiy, savaşın geçeceği yeri şöyle bildiriyor:
“Üç kötü ruh, kralları İbranice *Armagedon denilen yere topladılar.- Vahiy
16”
Vahy’e göre, Gog Magog diye anılan yaratıklar Kudüs’e yakın Magedon denilen
yerde türeyecek, şeytanın önderliğinde
hareket edecekler ve dünyada kaosa yol
açacaklar.
Yuhanna’nın Vahyi şöyle devam ediyor:
“Bin yıl dolunca şeytan çözülecek ve
yerin dört köşesinde olan milletleri,
Gog ve Magog’u saptırmak ve onları cenk için bir araya toplamak üzere (zindanından) çıkacaktır. Onların
(Gog Magog’un) sayısı denizin kumu
gibidir... İncil - Vahiy 20. Bab 7–8”
Bunun üzerine, Atanmış Kral’ın ordusu
gökten inecek, dünya devletlerinin ( krallarının) ordusu ile Armegeddon’da savaşacaktır.
(Protestan Evangelistler’e göre atanmış
Kral, İsa Mesih’tir; savaştığı düşman da
Deccal...)
Mesih’in gökten indikten sonra ne yapacağı, Yeni Ahit, Selaniklilere 4. Bab, 16–
17’de şöyle anlatılıyor: “Rabb’in kendisi,
bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle ve Tanrı’nın borazanıyla
gökten inecek. Önce Mesih’e ait ölüler
dirilecek.”

İsa Mesih, geçmişte ( ilk gelişte) kendisine
inananları diriltecek, yeryüzünde adaleti
egemen kılacak ve bin yıl hüküm sürdükten sonra kıyamet olacaktır.
Hz. İsa (a.s) ve inananları cennete gideceklerdir. (Evangelistler’e göre Deccal,
Müslümanlardır. Cennete sadece Hristiyan ve Yahudiler gidebileceklerdir!?)
Değerli okurlarım, Musevî ve Hristiyanlar
kehâneti yorumlarken anlaşmazlığa düşüyorlar:
Hristiyanlar inançlarını Yuhanna’nın
Vahyi’nden yola çıkarak biçimlendiriyor;
Musevîler ise, Kitab-ı Mukaddes’in “Malaki Kitabı” ndan sonrasını (dolayısıyla
Yuhanna’nın Vahyi bölümünü de) yok sayıyor, beklenen Mesih’in Hz İsa (a.s) olduğunu kabul etmiyorlar. Ayrıca Musevîler,
Armegeddon’daki savaşın Müslümanlar’ın
İsrailoğulları’na saldırmasıyla çıkacağına
inanıyorlar.
Hristiyanlar’a göre ise: “Armegeddon’da
savaşacak Göksel Ordu’ya Atanmış Kral
yani Mesih komuta edecek, aralarında
İsrail’in de bulunduğu dünya ( krallarının)
devletlerinin - Deccal’ın ordusu - ile savaşacaktır.” (Çelişki dikkatinizi çekmiştir;
Hristiyan Evangelistler’e göre İsrail,
yani Musevîler de Deccal’ın ordusunda yer alıyor ve Mesih’in ordusu ile
savaşıyorlar. Böylece Deccal’ın ordusunda, bir tür Musevî-Müslüman dayanışması (?) ortaya çıkıyor. O halde,
nasıl oluyor da Musevîler Hristiyanlarla el ele cennete gidebiliyorlarken,
cehennem Müslümanlara kalıyor?.. )

Kur’an’ı Kerim- İsra Suresi 4- 5:
“Biz, Beniisrail’e Kitap’ta şu yolda bir yargıda bulunduk: Siz
yeryüzünde muhakkak iki kez bozgun vücuda getireceksiniz
ve muhakkak büyük bir kibirle böbürleneceksiniz...” /
“Nihayet, o ikiden birincisi geldiğinde, üzerinize aşılmaz bir
güce sahip kullarımızı gönderdik de onlar, barınakların aralarına girip araştırdılar. Ve bu, yerine getirilmiş bir vaat idi...”
Bağnaz Safsata ve İlahi Rahmet
Değerli okurlarım, Yüce Rahman’ın alemleri koşulsuz kuşatan rahmetini (esirgeyip-bağışlamasını) unutan; İlahì Vahy’in
verilerine şaşı bakıp kendine yontan bu
bağnaz anlayış kınamaya bile değmez! ***
Bu anlayışın sahipleridir, mazlum milletleri sömürmek için, yalan üzerine bina
edilmiş fitneler kuranlar kanlı savaşlara
yol açanlar. Şimdi,Yüce Kur’an’a gidelim..
Ehli Kitap (Hristiyan ve Museviler), Kıyamet, Hz İsa (a.s) ve Armegeddon ile ilgili
Kur’an’da ne buyruluyor görelim:
Ehli Kitap (Beniisrail ve Hristiyanlar )
Kur’an’ı Kerim - Maide Suresi 64:
“Ne zaman savaş için bir ateş yaksalar, Allah onu söndürür de onlar yine bozgunculuğa koşarlar.”
Kur’an’ı Kerim- İsra Suresi 4- 5:
“ Biz, Beniisrail’e Kitap’ta şu yolda bir yargıda bulunduk: Siz yeryüzünde muhakkak
iki kez bozgun vücuda getireceksiniz ve
muhakkak büyük bir kibirle böbürleneceksiniz...” /

“Nihayet, o ikiden birincisi geldiğinde,
üzerinize aşılmaz bir güce sahip kullarımızı gönderdik de onlar, barınakların
aralarına girip araştırdılar. Ve bu, yerine
getirilmiş bir vaat idi...”
Ayette “O ikiden birincisi” şeklinde haber
verilen Beniisrail (Yahudi) devleti, MÖ
586’ da Güney Irak yani Babil Kralı güçlü
Nabukadnezar tarafından yokedilmiş, Süleyman Tapınağı yıkılmış, Kudüs yakılmış,
sağ kalanlar aranıp bulunmuş esir edilmiş
ve Babil’e sürülmüştür. Ardından Güney
İsrail de Kuzey Irak yani Ninovalılar tarafından haritadan silinmiştir. Kur’an İsrailoğullarının daha sonra ikinci devletlerini
kuracağını da teyit etmiştir:
Kur’an, İsra 6: “Sonra onlar üzerinde size
tekrar egemenlik verdik, mallar ve oğullarla sizi güçlendirdik ve sizi toplum olarak çoğalttık.”
Ancak Kur’an, söz konusu ikinci devletin,
yani bugünkü İsrail’in de bozgunculuk
yapmaktan vazgeçmeyeceğini, İsra 4 ve
Maide 64. ayetlerde haber veriyor.
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İsra 7: “Eğer güzel davranırsanız, kendi
benlikleriniz için güzellik sergilemiş olursunuz. Ve eğer kötülük yaparsanız o da
benlikleriniz aleyhine olur. Bu sırada, yüzlerinizi çirkinleştirsinler, ilk kez girdikleri
gibi mabede girsinler ve egemenlik altına
adıklarını yerle bir etsinler diye ikinci vaat
geldi.”
Ayetlerdeki, “ilk kez girdikleri gibi mabede girsinler” Ve: “ikinci vaat” ifadelerinden
Kudüs’e 2. kez girileceği’nin haber verildiği düşünülebilir.
Öyle anlaşılıyor ki; İsra 5 ‘de belirtilen ilk
vaat, yani, Kudüs’ün işgali, İsra 7 de belirtilen ikinci vaat olarak tekerrür edecektir;
İsrail, oraya buraya saldıracak, sonucuna
da katlanacaktır.
Kur’an aynı konuda şöyle devam ediyor:
İsra 8: “Rabbiniz size belki rahmet eder.
Ve eğer yine eski duruma dönerseniz, biz
de döneriz. Ve biz, cehennemi, küfre batanlar için çepeçevre kuşatan bir zindan
yapmışızdır.”
Yukardaki
ayette
Cenabı
Allah,
İsrailoğulları’na, “Yanlıştan dönerseniz
biz de döneriz, dönmezseniz küfre batanların yeri cehennemdir” buyurarak
ürpertici bir uyarı yapıyor ve bir de şans
tanıyor; “dönerseniz, bağışlanırsınız..”
İsrail Yıkılacak mı?
Kur’an’da İsrail’in yıkılacağına dair bir işaret yok.
Bazı başka kaynaklara göre ise; “İsrail’in
yıkılışı Armageddon ile olacak...”
Böyle düşünenlere göre İsrail’i, Nuh’un
çocukları, yani Nuh’un gemisinin tufandan sonra oturduğu coğrafyada çoğalan
ve günümüze kadar gelen halk yıkacaktır.
Bu halkın Türkler olduğu ileri sürülmektedir.
Kimilerine göre de; Nuh’un çocukları,
Nuh tufanı benzeri şekilde batan Mu kıtasından tufan yaşanmadan önce Asya’ya
kaçabilen Ugurlar ya da Uygurlardır. “
Değerli okurlarım yukardaki görüşlerin
yorum olduğu dikkate alınmalıdır: Tek
tanrılı dinlerin yorumcuları, Armegeddon kehânetini ve kıyamet öncesinde yaşanacağı öngörülen olayları,
hatta, İlahi Vahy’in verilerini bile;
inanmak istedikleri biçimde görüyor,
öyle yorumluyor ve algılıyorlar.
Neler yaşanacağını zaman gösterecektir.
Doğrusunu Allah bilir.
Yuhanna’nın Vahyi Ve Tanrı’nın Savaşı
Vahiy 16 :12: “Altıncı melek tasını büyük
Fırat Irmağı’na boşalttı. Gündoğusundan
gelen kralların yolu açılsın diye ırmağın
suları kurudu.” /
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Kur’an, Tekvir Suresi 1-3:
“Güneş büzülüp dürüldüğünde, / Yıldızlar ışıklarını
yitirdiğinde, / Dağlar yürütüldüğünde,”
Dünya, kızıl deve dönüşen Güneş’in oluşturduğu
şişkin zarfın içersine girdiğinde yörüngesel enerjisini kaybedecek, iç tarafa
doğru spiral çizerek yutulacaktır.”
13: “Bundan sonra ejderhanın ağzından,
canavarın ağzından ve sahte peygamberin
ağzından kurbağaya benzer üç kötü ruhun
çıktığını gördüm.” /
14: “Bunlar doğaüstü belirtiler gerçekleştiren cinlerin ruhlarıdır. Her şeye gücü yeten Tanrı’nın büyük gününde olacak savaş
için bütün dünyanın krallarını toplamaya
gidiyorlar.” /
15: “ İşte hırsız gibi geliyorum! Çıplak dolaşmamak ve utanç içinde kalmamak için
uyanık durup giysilerini üstünde bulundurana ne mutlu!”/
16: “Üç kötü ruh, kralları İbranice Armagedon denilen yere topladılar.” /
17: “Yedinci melek tasını havaya boşalttı.
Tapınaktaki tahttan yükselen gür bir ses,
‘Tamam!’ dedi.” /
18: “O anda şimşekler çaktı, uğultular, gök
gürlemeleri işitildi. Öyle büyük bir deprem oldu ki, yeryüzünde insan oldu olalı
bu kadar büyük bir deprem olmamıştı.” /
19: Büyük kent üçe bölündü. Ulusların
kentleri yerle bir oldu. Tanrı büyük Babil’i
anımsadı, ona ateşli gazabının şarabını
içeren kâseyi verdi.” / 20: “ Bütün adalar
ortadan kalktı, dağlar yok oldu.” /
21: “İnsanların üzerine gökten tanesi kırk
kilo ağırlığında iri dolu yağdı. Dolu belası
öyle korkunçtu ki...”
Yuhanna’nın Vahyi’nde Armageddon’dan
“Tanrı’nın Savaşı” şeklinde söz ediliyor.
Bu ifadeyi dikkate alanlar, kehanetin batıni / içrek anlamının daha geniş olduğunu
düşünüyor farklı sonuçlar çıkarıyorlar: “
Vahiy’de geçen ‘Dünya’nın Sonu’ ifadesi,
“dünya sözcüğüyle neyin kastedildiği
dikkate alınarak anlamlandırılmalıdır” diyorlar.

Dünya sözcüğünün, hem Yerküre için,
hem de üzerindeki insanlar ve düzen
için kullanıldığını belirtiyor, Yuhanna’nın
Vahyi’nde geçen dünya ile kastedilenin,
Yerküre üzerindeki eski düzenin taraftarları olduğunu söylüyorlar. Onlara göre
kehânet, “Armegeddon’da cereyan
edecek savaşla ‘dünyadaki düzenin
ortadan kalkacağı ‘ yerine, ‘ Mesih’in
egemen olacağı adalet üzre işleyen
bir düzenin geleceğini’ haber vermektedir. Bu dönem 1000 yıl sürecektir,
sonrasında kıyamet kopacaktır.”
Kıyametten sahneler
Yuhanna’nın vahyinde, “ Bunlar doğaüstü
belirtiler gerçekleştiren cinlerin ruhlarıdır.
Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın
krallarını toplamaya gidiyorlar.” cümlesi
var. Devamında ise; şimşeklerin çaktığı,
uğultuların yükseldiği ve büyük bir deprem olduğu, anlatılıyor.
Görüldüğü üzere, Armegeddon’daki savaşta doğa olaylarının gücü devrede: “ Büyük kent üçe bölünüyor...Ulusların kentleri yerle bir oluyor...Bütün adalar ortadan
kalkıyor, dağlar yok oluyor...”
Değerli
okurlarım,
Armegeddon,
Kudüs’ün 55 mil kuzeyinde, boyutları küçük bir mekândır.
Eğer Vahiy’de sadece savaş anlatılıyorsa,
her şeyin, o alanın sınırları içinde olupbitmesi beklenir: Dünya üzerindeki ulusların kentleri niçin yerle bir olsun?..Adalar, dağlar niçin ortadan kalksın?..
(Bize göre ) İncil’in Vahiy bölümünde, savaşın yanı sıra Dünya’nın fiziksel kıyametinden sahneler canlandırılıyor. Kur’an’da
aynı yöntemi izler, kıyamet sahnelerini
canlandırır.
Kur’an, Tekvir Suresi 1 – 14 ayetleri:
“Güneş büzülüp dürüldüğünde, / Yıldızlar
ışıklarını yitirdiğinde, / Dağlar yürütüldüğünde, / O bakmaya kıyılmayan develer
kendi hallerine bırakıldığında, / Vahşi
hayvanlar bir araya toplandığında, / Denizler kaynatıldığında, / Benlikler çiftleştirildiğinde, / O diri diri gömülen kız
çocuğuna sorulduğunda, / Sayfalar açılıp
göz önüne konduğunda, / Göğün örtüsü
soyulup indirildiğinde, / Cehennem kızıştırıldığında, / Cennet yaklaştırıldığında,
Her benlik önceden ne hazırlamışsa bilmiş olacaktır...“
İnfitar Suresi 1-5 ayetlere de bakalım:
“Gök çatlayıp yarıldığı zaman./ Yıldızlar
dökülüp saçıldığı zaman, / Denizler fışkırtıldığı zaman, / Kabirler deşildiği zaman, /
Benlik bilmiş olacaktır önden gönderdiğini de arkaya bıraktığını da.”

Görüldüğü üzere ayetlerde Güneş
Sistemi’nin ve Yerküre’nin fiziksel kıyameti canlandırılıyor. Burada dikkat çekici
husus, “benliğin önden gönderdiğini de
arkaya bıraktığını da bilmesidir...”
Yani, Güneş sistemi ve Yerküre madden
çöküp dağılırken insan benliğinin (ruhani
varlığının/ ölümsüz yanının ) bu olanların
dışında ancak onları gözleyebilen konumda olmasıdır. Ayetin ışığında şu söylenebilir: Benlik yaşananları görüyor, kendi
durumunu da idrak ediyor.
Kutsal beyanlar böyle... Fizik bilimi neler
söylüyor ona da bakalım:
Güneş Sistemi’nin ( Kıyameti ) Sonu
Güneş, dünyanın da içinde bulunduğu
sisteme yaşam veren yıldızdır. Halen 4,5
milyar yaşındadır.
Yaklaşık 10 milyar yıl ışımasını sürdüreceği hesaplanıyor. Daha 5,5 milyar yıl ömrü
var.
Güneş halen hidrojen yakarak ışıyor. Zamanla hidrojen helyuma dönüşecek ve
azalacaktır.
Bu değişim, çekimin etkisini artıracaktır.
Artan çekim etkisiyle kor halindeki çekirdek büzülecek Güneş genişleyecektir.
(Tekvir suresini anımsayalım: “Güneş büzülüp dürüldüğünde.”) Hidrojeni tükenen
Güneş, sonlara doğru, helyumunu yakacak ve sabit bir ışıma hızına ulaşarak iki
kat daha parlak bir hal alacaktır, artık 10
milyar yaşındadır.
Güneş’in başlangıca göre iki kat daha fazla
parladığı dönemde Dünya’da da dengeler
değişmeye başlar;
“Denizler kaynar ve fışkırır” okyanuslar buharlaşır.
Gezegeni kuşatan buhar bulutunun yarattığı sera etkisiyle yoğunluk artar.
Radyasyon atmosferdeki su moleküllerini parçalar, hidrojen uzaya kaçar. Dünya,
Venüs’ün günümüzdeki haline dönüşür.
Güneş devasa boyuta ulaşmış, Dünya’nın
yörüngesine kadar genişlemiştir ve 100
kat daha büyük görünmektedir.
Dünya, kızıl deve dönüşen Güneş’in oluşturduğu şişkin zarfın içersine girdiğinde yörüngesel enerjisini kaybedecek, iç
tarafa doğru spiral çizerek yutulacaktır.
Güneş’in etrafında bir bulut oluşacak, beyaz cüce olmuş koru sönük bir ışıma yayacaktır. Dünya ise, “beyaz cüce” etrafında
dönen soğuk ve ölmüş bir gezegendir artık...

İnfitar Suresi 1-3 ayetlere
de bakalım:
“Gök çatlayıp yarıldığı zaman./ Yıldızlar dökülüp
saçıldığı zaman, / Denizler fışkırtıldığı zaman..”
Görüleceği üzere, Güneş sistemi içindeki
kıyamet, yöreseldir. Güneş sistemi çöküp dağıldığı esnada Evren varlığını tüm
görkemiyle sürdürmektedir. Ünlü fizik
bilgini S.Hawking, Evren’in nihai kıyametine daha en az 10 milyar yıl olduğunu, bildiriyor ve bu süreyi garanti ediyor... (Bkz: S. Hawking’in Büyük Tasarım
adlı eseri)
Kıyamet
“Yaratıcı’nın yüzünden başka her şey
helak olacaktır”
“Kıyamet, içinde yaşadığımız dünyanın ve
bünyesinde yer aldığı evrenin parçalanıp
dağılması ve bütün şuurlu varlıkların hesap vermek üzere Yaratıcı’nın huzurunda
mahiyetini bilemeyeceğimiz bir şekilde
kıyam etmesidir.
O gün Allah bütün tartışmaları sonlandıracak, çelişmeleri bitirecek ve hayat macerasından herkesi hesaba çekerek iyilikle
kötülüğün karşılıklarını verecektir. O gün
tek Yargıç Yüce Allah’tır.”
Yukardaki tanımlama, yaratılmış varlıkların tümünün yok olacağı nihai
kıyameti anlatır. Ancak Kur’an tek bir kıyametten söz etmez; başka sayısız küçük
kıyametlerin varlıklar dünyasını doldurmuş bulunduğunu da gösterir:
“Hayat sahnesinde her an milyonlarca kıyamet yaşanmaktadır. Kainat bünyesinde
bir hiç denecek kadar küçük yer tutan
insan vücudunda da, her an binlerce kıyamet yaşanmaktadır. Her varlık bir çok
kıyamete sahnedir. Fakat her varlık daha
büyük bir varlığın sahne olduğu kıyametlerden biridir. Binlerce kıyamete sahne
olan bedenimiz, bir gün, büyük kürenin
kıyametlerinden biri olacaktır. Ve o büyük küre de, bir gün, içinde bulunduğu
Güneş Sistemi’nin kıyametlerinden birine
konu teşkil edecektir. Güneş sistemi için-

de bulunduğu bir başka bütünün, o da bir
başka bütünün parça kıyametleri olacaktır. Kur’an’ın eşsiz ifadesiyle: ‘Yaratıcı’nın
yüzünden başka her şey helak olacaktır. Hüküm ancak O’nundur ve hepiniz
O’na döndürüleceksiniz. (Kasas suresi, 88)”
Fiziki çöküş ve dağılmalar halinde tecelli
eden kıyametlerin yanı sıra toplumsal kıyametler de söz konusudur:
Hz. Muhammed şöyle uyarıyor: “Emanetler, görevler layık olmayanlara verildiğinde kıyameti bekle...”
Buradaki kıyamet, sosyolojiktir, toplumsal
çöküştür... Çünkü toplumsal felaket ve yıkım, emanetleri ehil olmayanlar kullanıp
sömürdüğünde ortaya çıkmaktadır.
Değerli okurlarım, Güneş Sistemi’nin yaşayacağı kıyametin vakti yaklaşık olarak
biliniyor: 5 ya da azami 6 milyar yıl sonra
Güneş yakıtını bitirerek çökecek, beyaz
cüce haline gelip tamamen yok olmak
üzere nihai kıyameti bekleyecektir. Fizik
bilginleri evrenin sonunu iki ihtimal üzerine bina ediyorlar:
Evren ya büzülmeye başlayarak küçülecek
*başladığı noktaya dönerek silinecektir.
Ya da genişlemesi duracak olan evren donacak hareketsiz kalarak yokluğa karışacaktır.
(Evren başlangıçta big bang anı denilen
bir an’da hiçlikte bir noktacık halinde belirivermişti.)
Atomik Savaş ve Armegeddon
Orta Doğu’daki gelişmeler, gidişatın savaşa doğru olduğunu düşündürüyor:
Nükleer İsrail, nükleer İran; ateşle barutun bir araya gelmesi gibidir!
Filistin’de bitmek bilmeyen kıyım... Irak,
Afganistan ve Suriye’de akan kan, bölünfevziacevit@altinsehiradana.com
mek istenen Türkiye ve kaynayan Kuzey
Afrika ülkeleri...Enerji coğrafyası üzerindeki bu manzara, dünya savaşı riskinin ne
denli büyük olduğunu anlatmaya yeterlidir. Nükleer silahların kullanılacağı bir
savaş; Armegeddon’da mı başlar, başka bir
noktada mı alevlenir, vereceği sonuç bakımından hiç farketmez; insanlığın felaketi
olur. Belki de Armegeddon’un kutsal
beyanlarla verilen haberi, önlem alınması için uyarıdır.!..
Yaşanması muhtemel kıyım, ilahi
Takdir’in belirlediği kader olsaydı, niçin önceden bildirilsin?..
fevziacevit@altinsehiradana.com

*Armageddon: İbranice Megiddo Tepesi anlamına gelen “Harmegiddo” kelimelerinin Yunanca okunuşudur.
** Örnek Afganistan ve Irak işgalleridir. Irak’ta 800.000 sivil insan öldürüldü, 4.000.000 insan göç etti.
***Yuhanna’nın Vahyi: İncil’in Vahiy kitabına konu olan “ Vahiyler ” Roma İmparatoru Neron’un son yıllarında
( veya Domitian döneminde) MS 68 veya 90 yıllarında yaşayan Yuhanna tarafından nakledilmiştir. Yuhanna,
görülerini İsa Mesih’ten aldığını, Tanrı’nın “ yakın zamanda olması gereken olayları kendi kullarına göstermesi
için İsa’ya verdiğini belirtmiştir.
**** Y.N.Öztürk, Kuran’ın Temel Kavramları, Kıyamet md.
***** Kıyamet savaşları – Armageddon’u gerçekleştireceğine inanılan Gog ve Magog hikayesi; Kur’an’ı Kerim’de
Enbiya suresinde yer alan Ye’cûc ve Me’cûc’le benzerlik taşımaktadır.
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Onları dinlerken

kendimi İstanbul’da zannediyorum
Yazı: Nazan Gökkaya Fotoğraflar: Selda Dinemiz Dölekoğlu
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Pandora
Solist: Betül Köse Haydın
Gitar: Özer Dölekoğlu
Gitar/Synth: Ömer Çığşar
Bass: Baybars Konuralp
Davul: Hakan Haydın
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Uzun seneler boyunca Adana’da müzik hayatlarına ayrı ayrı devam etmiş 5 genç,
teker teker bir araya gelerek Pandora ismini verdikleri müzik grubunu kurarlar.

A

dana’nın en güzel mekânlarından
birindeyim. Sahnede çok güzel bir
kız var. Seyircileri sadece güzelliği
ile değil sesi ile de büyülemiş durumda.
Grubun gitaristi sahneye çok hakim, baterist ise arkada çıldırmış şekilde sanatını
icra ediyor. Beyoğlu’ndaki o müthiş barlardan ya da o ünlü grupların verdiği harika
performanslardan hiçbir farkları yok. Ben
ise kendimi İstanbul’da kaliteli bir müzik
dinlerken olduğu gibi hissediyorum.

Daha önceleri Özer’i tanıyan biri olarak
neden dinlemeye gelmedim diye de hayıflanmadım değil. Gürültü partırdıdan uzak
yaşamaya çalışan ben bile bu güzel ortamdan etkileniyorsam, gençler neler hissediyordur diye düşündüm ve ünü Adana’yı
da aşan bu grubu sizlere tanıtmak istedim.
Uzun seneler boyunca Adana’da müzik
hayatlarına ayrı ayrı devam etmiş 5 genç,
teker teker bir araya gelerek Pandora ismini verdikleri müzik grubunu kurarlar.

Amaçları; sadece eğlenceye odaklanmış,
capcanlı ve heyecanlı bir sahne performansı sunarak, eski ve yeni şarkıları
kendilerine ait, karakteristik bir şekilde
yeniden yorumlamak. Tüm performans
boyunca, devamlı seyirci ile iletişim halinde, sahnede eğlendikçe daha da eğlendiren Pandora’nın müzik türüne “sert pop”
diyebiliriz. Her türden eski-yeni Türkçe ve
yabancı şarkıları bol bol enerji ile yükleyip, hiç durmayan bir performansla sahneden insanlara sunuyorlar.
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Altınşehir Adana: Adana’da müzisyen
olmanın artı ve eksileri sizler için neler
oldu?
Pandora: Adana bizim hepimizin büyüdüğü memleket. Burada yaşayıp, havasını
solumak, insanını tanımak elbette yaptığımız müziğe yansıdı. Bir başka coğrafyada eminiz ki çok daha değişik şeyler
yapıyor olurduk. Bir canlı performans
grubunu işinde en iyi yapan şey düzenli
sahne almaktır. Başlangıcından bu yana
haftada 3-4 kez olmak suretiyle binin
üzerinde sahne performansı yapmak da
bizim Adana’daki şansımız oldu. Elbette
zorlukları var burada olmanın. Türkiye
için, birçok şeyin olduğu gibi müziğin de
kalbi İstanbul’da atıyor. Daha geniş kitlelere ulaşmanın da... Ama şu bir gerçek
ki bizlerin bir araya gelmesi ve yaşadığımız şehirin haleti ruhiyesi Pandora’nın
yorumladığı şarkılara yansıdı. Ve bundan
çok memnunuz.
A.A.: Peki neler yaptınız, size göre neler
başardınız?
Pandora: Her işte olduğu gibi işini severek yapmak bizim işimizde de baş kural.
Yaptığımız; İngilizce’de “cover band” diye
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“İzleyici ile göz teması; enerjinin,
geri dönmesini sağlıyor.”
tabir edilen “bilinen eski-yeni şarkıları
yeniden yorumlayan müzik grubu” şeklinde çevirebileceğimiz bir iş. Dünyanın
her yerinde yapılan ve insanları sevdikleri
müzikleri canlı canlı dinleme şansı veren
bir iş. Biz grup olarak hep “Bu şarkıyı Pandora nasıl çalar?” sorusuna yoğunlaştık.
Şarkıları orijinalden uzaklaştırmak aslında riskli. Çünkü sevenleri orijinal haliyle
dinlemek istiyor. Ama biz hep farklı yorumlamak amacında olduk. Hatta olmadık şarkıları birbirine bağlamak hep hoşumuza gitmiştir. Bu şekilde oluşturulan bir
repertuarla insanların müziğimizi sevmesi bizim için bir başarı. Adana dışında da,
internet yoluyla yorumladığımız şarkılarımızın binlerce insan tarafından dinleniyor ve izleniyor olması bize gurur veriyor.
Ayrıca Moğollar ve Bulutsuzluk Özlemi
gibi duayen müzik gruplarının, Gripin
gibi başarılı bir grubun konserlerinde yer
almamız da ayrı bir gurur kaynağı.

A.A.: Dinleyenlerinizle aranızda nasıl bir
bağ var?
Pandora: Öncelikle bu karşlıklı bir bağ.
Sahnede yapılan performans; eğlendirdiğiniz insanlarla göz teması kurmak, onlara yolladığımız enerjinin geri dönüşünü
anında görmek demek. Biz grup olarak
her zaman günün stresinden uzaklaşmak
ve eğlenmek için evinden çıkan insanlara
gereken pozitif enerjiyi ve mutluluğu vermeyi görev edindik. Ve bunun yolunun
sahnede bizim eğlenmemizden geçtiğini
anladık. Bu tiyatral bir eğlence değil. Gerçekten ürettiğimiz müzikle eğleniyoruz
ve karşıdan aynı tepkiyi görünce bütün
performans boyunca bunu sürdürüyoruz.
Karşınızdaki kitlenin damarını tutmak ve
nelere tepki verdiklerini iyi tartmak gerekli. Bu yüzden her hafta aynı sahnede değişik bir performans çıkmakta.

Bar programları dışında; konser, üniversite şenlikleri,
festival türü etkinliklerde yer alarak Adana dışında da
daha fazla dinleyici kitlesine ulaşıyor.
A.A.: Adana’da diğer müzisyenlerin birbirleri ile ilişkileri nasıldır?
Pandora: Bizim yaptığımız türü baz alırsak güzel bir bağ var diyebiliriz. Birbirimize olabildiğince destek vermekteyiz.
Pandora’da grup elemanları askerlik görevini yaparken diğer müzisyen arkadaşlarımız bize destek olarak grubun devamlılığını sağlamıştır. Birlikte sahne aldığımız
gruplarla da mutlaka karşılıklı güzel bir
iletişim kurarak aslolan işin sorunsuzca
devam etmesini sağlamak amacındayız.
Adana canlı müzik piyasası bizlerin hitap
ettiği kitle itibariyle çok büyük değil. O
yüzden müzisyeninden mekânına birbirimize bağımlıyız.

A.A.: Peki kısa ve uzun vadeli gelecekte
ne tür planlarınız var?
Pandora: Kısa vadede formülünü bulduğumuz şeyi devam ettirerek geliştirmek
istiyoruz. Yaptığımız işe nasıl katma değer
verebiliriz diye sürekli üzerinde tartışıyoruz. Her cover grubuna sorulan sorudur:
“Beste olacak mı?” ve hep cevabı “Evet”tir.
Biz de elbette kendi bestelerimizle sahne
almak istiyoruz. Ayrıca üretilen eserleri
test etmek ve geliştirmek için en iyi ortama; yani, sahneye sahibiz. Amacımız;
Adana ve özellikle diğer illerde daha fazla konser yapmak ve daha geniş kitlelere
ulaşmak.
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Adana’nın Sanat Emekçisi
Tiyatro ve Karagöz Ustası

MAHMUT HAZIM

KISAKÜREK
Yazı : Metin Bahçivan Fotoğraflar : Semiran Bahçivan
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ve inancım arttı. Ey sanat ve sanatçı dostu sevgili Adana’lılar iyi ki varsınız… Bu
duygulanım içinde evine doğru yöneldim
söyleşi için; dilimde güzel bir türkü “Bir
ışık parlar yeniden karanlıklar arasından,
Umudu kesme yurdundan’’…
Evi dolup taştığı için ilk iki randevudan
geri dönmek zorunda kaldık. Nihayet 3.
gün öncesinde sözleştik ve eş-dosttan
o saatler için rica ettik, saatler süren bir
sohbete koyulduk. Açık konuşmak gerekirse yakından tanıdığımı sandığım
Mahmut Abi’yi bu denli analiz edememiştim. Konuştukça aslında ne yoksulluklar,
yoksunluklar ve puştluklar içinde sevgiyi
yeşerttiğini daha da iyi anladım. Sözün
özü; herkesin her kesimden insanın yardımına koşan, bu uğurda sağlığını yitiren,
Adana’nın sanat ve sosyal yaşamındaki
katkısı yadsınamaz bir “Hamal’’ın yaşamından satırbaşlarını aktaralım.
Altınşehir Adana: Merhaba, kimdir
Mahmut Hazım Kısakürek, çocukluğu
nerede geçti?..
Mahmut Hazım Kısakürek: Adana’nın
en eski mahallelerinden Hurmalı Mahallesinde oturuyorduk. Babamın mesleği
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yüzünden ilkokulu 5 ayrı okulda okumak
durumunda kaldım. Babam muhasebeciydi. Önce resmi kurumlarda çalışıyordu, sonra özel işlerde çalışmaya başladı.
İşleri hep ters gidiyordu. Daha ilkokul 1.
sınıftayken hayat kavgasına atılmak zorunda kaldım. Kocaman ekmeği göğsüme bastırarak eve götürmenin cefasını
ve huzurunu yaşadım. Eve ilk ekmeği
götürdüğümde annem ağlamıştı. Ekmeği
iki elimle kucaklamıştım, hiç unutamıyorum. Ekmekler kocamandı o zaman, şimdi poğaça gibi bir şey. Sonrasında İstiklal
Orta Okulu’na başladım. Evimiz de okulun hemen bitişiğindeydi zaten. Kirvemin
eviydi, kiracıydık. Damı sac, çamurdan
bir evdi. 1968 yılıydı. Orta okuldayken
tiyatroyla tanıştım. Kısakürek Tiyatrosu
adıyla tiyatro kurmuştum. “Ayyar Hamza’’
adlı oyunu sahneye koydum. Tiyatromuzda şimdinin sinema oyuncusu Atilla Yiğit
vardı. Abisi Ender Yiğitel ise Adana Dost
Oyuncular Tiyatrosu’ndaydı. Sonrasında
Dost Oyuncular’dan teklif geldi ben ve
Atilla onlara dahil olduk.
A.A.: Adana’nın efsanevî kadrosu vardı
o zaman değil mi? Bünyamin Satanoğlu,
Ender Yiğitel, Zeki Göker, Perihan Doygun…

M.H.K.: Perihan Doygun’la tanışmam
çok enteresandır. Çekingen bir vaziyette
kuliste duruyordum. “Ne dikiliyorsun be
adam, otursana’’ deyip bir de küfür savurdu; “Burası kulis, aramıza hoş geldin, alış
artık…’’ Nur içinde yatsın sonrasında hep
sahiplenmişti bizleri… Oyunlarımızı belediyede sergiliyorduk.
İlk Sahne Deneyimi ve Siyasal Adımlar…
A.A.: Peki, yarı amatör yarı profesyonel
biçimde bir özel tiyatroya giriş yapmış oldunuz. Belediye’de oyunlarını sergileyen
Dost Oyuncuları’na girdiniz. Bu arada
okul sürüyor mu?
M.H.K.: Elbette, bir yandan “Göç’’ adlı
oyunu sergiliyoruz. Bir yandan da orta
okulu son sınıfa devam ediyorum. Bu arada yeni oyunla ODTÜ Gençlik Şenliği’ne
hazırlanıyoruz. Gülten Akın’ın “Keloğlan’’
adlı çok güzel siyasal taşlama olan oyununu sergiledik. Müthiş bir ilgi ve tartışma
ortamında bulduk kendimizi. İlk siyasal
deneyimlerimizi böyle kazanmış oluyorduk. Dolayısıyla ilk profesyonel sahne
deneyim ve siyasi adımlarımı aynı anda
yaşamış oldum.
A.A.: Dost Oyuncuları’nın oyun sergilediği 1968 yılı Türkiye’de her alanda hareketliliğin başladığı dönemdi. Özellikle
entelektüel alanda ciddi gelişmeler vardı.
Örneğin o dönemde Adana’da Çukurova İşçi Tiyatrosu’nun (ÇİT) bir oyununu
Vakıflar Sarayı’ndaki Arzu Sineması’nda
izlediğimi anımsıyorum. Peki, oyunlarınız
sürüyordu, sonrasında ne yaptınız?
M.H.K.: Ortaokulu bitirince Ankara
Devlet Konservatuvarı’na gittim. 3 ay yatılı okudum ama dayanamadım, ayrılmak
zorunda kaldım. Adana’ya döndüm ve
Erkek Lisesi’ne gittim. Ama henüz 5. günümde müdür yardımcısının bana siyasal
tepkisiyle okuldan tasdiknamemi aldım.
Dostum Kenan’ın yönlendirmesiyle Adana Ticaret Lisesi’ne kaydımı yaptırdım.
Ama bende bir terslik vardı herhalde. Altıncı günümde kırmızı-beyaz kravatımın
rengi yüzünden Müdür tarafından fırça
yedim o gün okuldan kovuldum. 15-20
gün daha gittim ama sürmedi ve okul hayatım burada bitti. Yaz döneminde Dost
Oyuncu-lar’da yeni bir oyun “Komşularımız’’ hazırlığı esnasında yönetimsel tartışmalar oldu ve ayrışmalar başladı. 1971’de
Dost Oyuncular dağıldı. Zeki Göker ve
Ender Yiğitel Çukurova Bölge Tiyatrosu
adıyla yollarına devam ettiler. “Alo Orası
Tımarhane mi’’ adlı güldürüyle turneye
çıktılar. Benle Bünyamin baş başa kaldık.
Kenan Yanar ve İsmail Ökke bize katıldı.
Halkevi binasına taşındık.

A.A.: Atatürk parkı içindeki eski binayı
söylüyorsunuz değil mi?..
M.H.K.: Evet, kapalı bir yerleri vardı.
Temizledik, düzenledik ve taşındık. Ama
oyun sergileyeceğimiz bir alan yok. Bünyamin dedi ki, “Bahçeyi düzenleriz’’. Evet
ama bahçenin bir sınırı yoktu ki… Önce
kendi ellerimizle tel örgü çekerek bir sınır
döşedik. Yazlık bir sinema gibi sandalyeler
taşıdık. Yan taraftaki bir harabenin artıklarını yükselti için taşıdık ve üzerine beton
harç dökerek sahne oluşturduk. Tam oyunu sahnelemeye başlayacağımız zaman
ben hastalandım, hastaneye kaldırıldım.
O dönemde aşırı zayıftım; güneşin altında
fazla çalışmaktan beden yorgun düşmüş.
Dilim tutuldu, günlerce konuşamadım.
Sonrasında toparlandık ve oyunlar oynadık.
A.A.: Sn. Ali Özgentürk ile konuştuğumuzda 1962 yılında Adana’da Belediye
Şehir Tiyatrosu çatısı altında bir Devlet
Tiyatrosu olduğunu söyledi. Peki sizin anlattığınız bu dönemde herhangi bir ödenekli tiyatro var mıydı?...
M.H.K.: Hayır Belediye Başkanı Ali Sepici tiyatroyu kapatmıştı. Sadece özel tiyatro
grupları vardı.
Profesyonel Tiyatro Yaşamı Başlıyor…
A.A.: Bu inişli çıkışlı gruplarla çalışma ne
kadar sürdü?. Kurumsal bir yapıda ne zaman yer aldınız?
M.H.K.: 1971 yazında Bünyamin
Satanoğlu’ndan ayrıldım. Çünkü 4 kardeşin en büyüğü idim ve babam ortada
yoktu, ciddi ekonomik sıkıntılar çekiyorduk. Başka arayışlara girmem gerekiyordu. Zeki Göker ve Ender Yiğitel turneden
dönmüşlerdi ve Çukurova Bölge Tiyatrosu adı altında Belediye Tiyatrosu’nu 15
gün kiralamışlardı. “Keşanlı Ali Destanı’’
adlı oyuna başlıyorlardı. Ben de aralarına
böyle katıldım. Ardından “Toros Canavarı’’ ve “Teneke’’ adlı oyunları oynadık.
Yaşar Kemal’den tekst olarak aldığımız
‘’Teneke’’ adlı oyunumuz seyirci rekoru
kırıyordu. Kapalı gişe oynuyorduk 1 ay

Türkiye’nin siyasal anlamda iyice keskinleştiği dönemlerdi. Hele ki Adana
daha da derin ve keskindi.
sonraya bilet satıyorduk. Her gün 1 seans;
cumartesi pazar günleri 2 seans olmak
üzere 1 ay kesintisiz dolu oynadık. Daha
sonra turne yaparken Cengiz Sezici de katıldı aramıza ve çevre il ve ilçelerde oyunlar oynadık.
A.A.: Bunca gruplar varken tek salon
Belediye salonu muydu? Sinemalar kullanılamıyor muydu? Mesela Sun Sineması
verilmiyor muydu tiyatro için?
M.H.K.: Ne yazık ki, tek salon vardı evet.
Sinemalar tiyatroya pek vermek istemiyorlardı. Hele Sun Sineması, sosyete sineması hayatta vermezdi bizlere. Tabii işletmecilerin tiyatroculara bakışı da çok iyi
değildi o dönemlerde. Bu dönemde ben
de bir tiyatro kurdum (Yeni Çağ Sahnesi)
ve Dünya Tiyatro Günü’nde belediyeyi
kiralayarak “Öç’’ adlı bir oyun sergiledim.
Mustafa Dertli ve ben oynuyorduk. Feodal
yapıya, ağalığa karşı eleştirel bir oyundu.
Ertesi gün sıkıyönetimden geldiler ve beni
jandarma eşliğinde götürdüler. Önce Necip Fazıl Kısakürek’le bir akrabalığım olup
olmadığını sordular ve ardından bir Albayın karşısına sorguya çıkarıldım. Suçlama
çok net; “Oyun yoluyla Devlet’e, yargıya
hakaret ve halkı kışkırtmak…’’ Şaşırdım
elbette. Albay’ın oyunu seyrettiği yok , bir
tiyatrocunun ihbarı olduğunu belirterek
ifademi aldılar ve oyunu kaldırttılar.

A.A.: 1978’den sonraki dönem değil mi
bu? Tam Türkiye’nin siyasal anlamda iyice
keskinleştiği dönemlerdi. Hele ki Adana
daha da derin ve keskindi. İşte bu dönemde sanırım “Aladağlı Mıho’’yu izliyordum
salonda. İnanılmaz bir politik ortam vardı. Salonun bir tarafında Dev Yol’cular bir
slogan atarken diğer taraftan Halkın Kurtuluşu grubundan birileri ayağa fırlıyordu. Ortam çok gergin ve ajiteydi; doğru
düzgün oyun seyredemeden ayrıldığımı
anımsıyorum. Bu oyunları sergilediğinizde henüz Şehir Tiyatrosu yok hâlâ değil
mi?
M.H.K.: Yok, hayır, biz Halk Tiyatrosu
olarak oynuyoruz. Belediye’nin salonunu
kullanıyoruz. Buradan yola çıkarak Şehir
Tiyatrosu’nun temellerini atmayı planlıyoruz.
A.A.: Aslında ödenekli tiyatro gibi salonu
kullanıyorsunuz, teknik destek alıyorsunuz ama maaşlı değilsiniz sadece. Çünkü
anımsadığım kadarıyla şehir tiyatrosunun
alt yapısını hazırlamak adına sizden salon
bedeli de alınmıyordu. Yani aslında şanslı
bir dönem yaşamışsınız Selahattin Çolak
döneminde.
M.H.K.: Evet aynen öyle oldu. Belediyede
gerçekten dürüst bir bürokrat kadro vardı
o sıralarda; Fevzi Acevit, Çetin Yiğenoğlu,
Rahmi Toksan… yani bizi iyi sahiplendiler
o zaman. Bunca yoğun geçen tiyatro yaşamıma karşın para kazanamıyordum ve
ek işlere gereksinim duyuyordum. Oyun
günlerinin dışında Ercan Kont’la birlikte
pavyonlarda sunuculuk yapıyordum. Tiyatrodan hiçbir zaman büyük paralar kazanamadık…

A.A.: Belediye Şehir Tiyatrosu süreci
bundan sonra mı başladı?
M.H.K.: Hayır o sıralarda Ercan Kont,
Alinur Uğurpakkan ve Cengiz Sezici’ler
yeni bir tiyatro kurdular. 1978 yılında
Halk Tiyatrosu adı altındaki bu oluşuma
beni davet ettiler. Onlarla beraber 4 farklı
oyun oynadık; “Aladağlı Mıho’’, “Kim Kime
Dum Duma”,’ “Aç İt Fırın Yıkar’’ “Yeniden
Doğarız Ölümlerde’’.
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A.A.: Bu çok garip değil mi peki?.. Tiyatronun altın çağında salonların dolu olduğu bir dönemde para kazanamıyorsunuz
ve ek iş yapıyorsunuz.
M.H.K.: Evet ironik bir durum aslında.
Geniş halk kitleleri; sendikalar, dernekler
tarafından tanınıyorsunuz. Oyunlarınız
sürekli dolu gidiyor ama para kazanamıyorsunuz. Çünkü çok küçük paralar karşılığında oynuyorduk. Yani bilet bedeli her
öğrencinin, işçinin alabileceği oranlardaydı.
A.A.: Bu da yanlış değil mi peki?...Salon
kirası vermeyeceksiniz, Elektrik, su parası
ödemeyeceksiniz; dolu salonlara oyunlar
oynayacaksınız ama salt idealler uğruna
bilet fiyatlarını düşük tutarak sizler sürüneceksiniz. Böylelikle aslında sanatı ve
sanatçıyı yoksun ve yoksul kılmış olmuyor
musunuz?..
M.H.K.: Evet ne yazık ki öyle oldu. Bir
yerlerde yanlış yaptık elbette. Biz olaya
böyle baktığımız için ne yazık ki yerel ve
merkezî yöneticiler de ucuzcu bir yaklaşım sergiledi tiyatro için. Hâlâ da öyle
yürümüyor mu? Bedava tiyatro sergileniyor ama çalışanlara yönelik bir iyileştirme
yapılamıyor ne yazık ki… Neyse politik
ortam, ülke çok gergin ve bizler ölüm tehditleri alıyorduk. Babam ve eniştem anlaşmışlar beni Almanya’ya gönderecekler.
Eniştem arabasıyla gelmişti. İki çocuğumu
ve eşimi ardımda bırakarak eniştemlerin
aracıyla Almanya’ya gittim. Gurbet, hasret sancıları, ekonomik sıkıntılar içinde
yaklaşık 2 yıl geçirdim ve 1980 yılı sonuna
doğru dayanamadım, döndüm.
Belediye Şehir Tiyatrosu Hayali ve
Askerî Darbe !!!
A.A.: Türkiye’de 12 Eylül Askerî Darbesi
yapılmıştı. Belediye Şehir Tiyatrosu kurulmuştu değil mi?..
M.H.K.: Evet, atanmış belediye başkanı
Nuri Korkmaz vardı. Benden önce “Seferî
Ramazan Beyin Nafile Dünyası’’ adlı oyun
oynanmıştı. İkinci oyun olarak “Nalınlar’’
hazırlanacaktı. Ben de kadroya dahil oldum, tekrar tiyatroya kavuşmuştum işte.
O gün bir de müjde gelmişti salona; Şehir Tiyatroları Yasası meclisten geçmiş ve
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Adana Belediyesi’ne kadro verilmişti. Kadroda Mehmet Kulaç, Cengiz Sezici, Perihan Doygun, Alinur Uğurpakkan , Ahmet
Ündağ, Hüseyin Akkaya, Döndü Akbatı
vardı… Daha sonra Hüseyin Akşen dahil
oldu kadroya. Bünyamin Satanoğlu’nu
da çağırdık 1-2 gün geldi sonra vaz geçti.
Bu arada provalara başladık, dekoru yapıyoruz. Salona 2 Jandarma geldi. Ercan
Kont’un yanına gittiler. Beni çağırdılar ve
elime zarf tutuşturdular. 1402 sayılı sıkı
yönetim yasası gereğince iş akdimin fesh
edildiğini bildiriyorlardı. Buz gibi oldum,
herkes dondu kaldı. Belediye Başkan’ına
çıktım. “Oğlum buna ben bir şey yapamam kusura bakma, şimdilik dışarıda kal,
sonra çözeriz’’ dedi. Bir anda dünyam karardı. Hem Almanya’dan yeni gelmişim,
işsizim, hem tiyatrosuzum artık. Diş deposu sahibi olan bir arkadaşımın yanında çalışmaya başladım. Artık tiyatro bile
düşünemiyorum. Tamamen işime yoğunlaştım. Bir süre çalıştıktan sonra DEVA
ilaçtan teklif geldi. Tıbbi mümessil olarak
çalışmaya başladım (1981). Çok başarılı olmama ve ciddi primler kazanmama
karşın bir arkadaşıma yapılan haksızlığa
tepki olarak istifa edip ayrıldım. Tekrar
işsizdim. Borç harçla Paris Pasajı’nda bir
dükkan kiraladım, esnaflık yapmaya başladım. Daha sonrasında çok farklı işlerde
çalışarak yaşamımı sürdürmeye çalıştım
(Reklam ajansı, tencere pazarlama vs).
A.A.: Öyle görünüyor ki, Tiyatro yaşamınızda tek başına pek olamamış mutlaka
yanında bir işle götürmek zorunda kalmışsınız hep. Peki ne zaman tekrar şehir
tiyatrosuna döndünüz?..
M.H.K.: Ben şehir tiyatrosuna dönemedim. Bir süre Adana Gösteri Sanatları
Merkezi adıyla tiyatro yaptık “Ayı mı Dayı
mı?’’ Epeyce güzel iş de yaptık. Ama benim için kısa sürdü. Başkaca farklı işler
yaptım.

Kendi kendime araştırarak
Karagöz tasvirlerini öğrendim.
İstanbul’a ve Bursa’ya gidip
üstadlarla tanıştım.

A.A.: Kaç yılından bu yana Adana Şehir
Tiyatrosu’ndasınız?
M.H.K.: 2001 yılından bu yana onlarca
oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev aldım. Ayrıca Adana Devlet Tiyatrosu
bünyesindeki oyunlarda da konuk oyuncu
olarak çalıştım.
A.A.: Bunca yoğun ve yorgun bir süreçten geçerek demleniyorsunuz, bu deneyimlerinizi aktaracağınız bir proje düşünüyor musunuz?
M.H.K.: Evet, Adana Tiyatro Derneği çatısı altında ve başkaca STK’larla işbirliği
yaparak en az 12 ay sürecek bir Karagöz ve
Kukla Atölyesi hazırlayacağız. Yaklaşık 10
öğrenciyle başlayacağımız bu çalışmanın
ardından en az 5-6 yeni ustanın yetişeceğini umut ediyoruz.
A.A.: Altınşehir Adana Dergisi ve tüm
Altın Oran grubu adına tekrar teşekkür
ediyorum. Sağlıkla ve umutla kalın sevgili
Usta….
M.H.K.: Sizin nezdinizde tüm Adana’lı
sanatsever dostlara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum…
metinbahcivan@altinsehiradana.com
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A.A.: Peki bunca hengamede Karagöz ve
Kukla işi nasıl gelişti?
M.H.K.: 1991 yılında boş olan kayınvalidemin evini atölyeye çevirerek, kendi kendime araştırarak karagöz tasvirlerini öğrendim. Kalktım İstanbul ve Bursa’ya gittim
ve üstadlarla tanıştım ve artık iyice içine
girmiştim. Ünver Hoca, Orhan Kurt gibi
ustalarla sohbetlere koyuldum. Önce Seyhan Belediyesi Ramazan Etkinlikleri’nde
yer aldım, Veysel Sadak’la birlikte. Daha
sonra Adana’da yapılan Karagöz- Kukla
şenliğinde İl Kültür Müdürü’nün daveti ve
teşvikiyle yer aldım. İşte büyük ustaların
tümünü bu sayede tanıdım. Sonrasında
kendime meslek edindim. Milletlerarası
Kukla Birliği olan UNIMA’ya üye oldum
ve Adana’daki tek temsilcisiydim. O yıldan
bu yana yüzlerce gösteriyle onbinlerce çocuğa Karagöz ve kukla gösterileri yaptım.
Yunanistan ve Suriye gibi ülkelerde festivallere katıldım. Ulusal bazda onlarca
festivalde (İzmir, Bursa, Konya, Samsun,
Uşak vs.) bulundum.

Düğün Yada
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ACIBADEM
ADANA HASTANESİ
EVDE BAKIM
HİZMETLERİ
Sağlığınız için evinizdeyiz!
Tanı konulmuş hastaların, kendi uzman hekiminin önerilerine bağlı kalarak, evde takibi,
Onkoloji, Kardiyoloji, Nöroloji, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları... vb.
klinikler tarafından takip edilen kronik hastalıkların evde muayene ve tetkiklerinin yapılması,
Ameliyat sonrası bakım ve sağlık ihtiyaçlarının yönetimi,
Doğum sonrası anne ve bebeğin bakım ve kontrollerinin yapılması,
İleri evre hastaların sağlık ihtiyaçlarının yönetimi,
İnmeli ve felçli hastaların bakımı ve sağlık ihtiyaçlarının yönetimi
uygulamalarımızla 7/24 hizmetinizdeyiz.
Detaylı bilgi için : 0322 455 49 99 / evde.bakim@acibadem.com.tr

ADANA

Yazının 6000 Yıllık Serüveni

2012 YILINDA DEĞİL,
6012 YILINDAYIZ

Röportaj - Fotoğraflar: Mehmet Emin Arıcı Çizim : Etem Çalışkan

S

izlere geçtiğimiz günlerde Karacaoğlan Edebiyat Müzesi’nde açılan
bir sergiden bahsetmek istiyorum.
Altınoran Doğa Gurubu üyelerinin “Toros Çiçekleri” fotoğraflarının üzerine
Türkiye’nin en önemli hattatlarından
Etem Çalışkan, Karacaoğlan şiirlerini kaligrafik bir estetikle yazmıştı. Fotoğrafların üzerindeki yazılar o kadar güzeldi ki,
yazmıştı kelimesi yerine işlemişti kelimesini bile kullanabilirim.

Eserlerin güzelliği çok önemli, ama sergide
beni şaşırtan başka bir şey de, Çalışkan’ın
eserlere 6012 tarihini atmasıydı. Önce
yanlışlık olabileceğini düşünsem de, her
eserde aynı tarihin olması beni bu ihtimalden uzaklaştırdı. Hocaya sorduğumda
ise; Etem Çalışkan’ın görüşlerini çok dikkat çekici buldum. İzninizle bu kısa söyleşiyi sizlerle paylaşmak istiyorum;
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Yazının icadını milat kabul edersek eğer,
şu an içinde bulunduğumuz yıl da, 2012
değil 6012 olur.
Buna Yazı Miladı (Y.M) veya Adamlık Miladı (A.M) diyebiliriz. Adamlık Miladı’nın
başlangıcı 6012 yıl önce 1-1-1 yani; birinci gün, birinci ay, birinci yıl. Bana göre bu
miladın öncesi yoktur. Çükü yazı yoksa
tarih de yok.
A.A.: O halde size göre yılbaşı da değişiyor?
E.Ç.: Aslına bakarsanız tarihin 1.1.1 diye
başladığını gösteren hiç bir belge yok.
Ben, bu yüzden tüm dünyanın yeniden
uyandığı çiçeklerin açtığı Mart ayının 1.
Ay olması gerektiğini yani yılbaşının 1
Mart olabileceğini düşünüyorum.
Hatta Dünya Kadınlar Günü’nün de bu ay
içerisinde kutlanılıyor olması vesilesiyle
yazının önemine ithafen “Hurmalar Altında Cemile” hikâyesini de, yazıya kadın
eli değmesi açısından önemli buluyorum.

A.A.: Hurmalar Altında Cemile kimdir ?
E.Ç.: Mezopotamya uygarlıklarından
“Sümerler” tarafından icat edildiğinin
ilk gününde esir ve köle tüccarlarının
komşu ülkelerden Hurmalı Bahçe Köle
Pazarı’na getirdikleri esirler arasındadır.
Karacaoğlan’ın dediği gibi, “On beş yaşında da kırk beş belikliydi.” Gözleri kömür
karası zeytuniydi. Adem babamızla Havva
anamızın ikinci torunu olan Cemile, dik
başlıydı.
Adamlık Miladı’nın (yazının icadı ve miladın başlangıcı) ilk yıllarında çok uzaklardan getirilen bir kızdı Cemile. Kaderi
diğer köle kızlar gibi olmayacak, boyun
eğmeyecekti. İstediğini de yaptı “Hurmalar Altında Cemile” oldu.
Yazı ustası ile karşılaşır Hurmalar Altında
Cemile’nin yolu. Hurmalar Altında Cemile, kil tabletler hazırlayan yazı çırağının
yanına sığınır. Önceleri garipsendiyse de,
orada kalarak yazıyı öğrenir.

Altınşehir Adana: Biz şu an 2012 yılındayız, ama siz eserlerin altına 6012 yazmışınız acaba bir yanlışlık mı var?
Etem Çalışkan: Yanlışlık varsa eğer, o
da 2012 yılındadır. 2012 yılı Hz. İsa’nın
doğum tarihinin milat olarak alınması sonucu ortaya çıkmış. Ancak milat kavramı
göreceli bir şey. Şu an Hristiyan dünyası
etkin olduğu için takvim böyle, ama başkası için milat değişebilir. Örneğin kimisi
insanoğlunun aya ayak basmasını milat
olarak kabul edebilir. Ben, İsa’nın doğumunu miladın başlangıcı olarak kabul
edenlerden değilim; çünkü ben insanlığın,
adamlığın peşindeyim. Biz yazıyla beraber
aydınlandık. Yani yazıyla beraber adamlık
tarihimiz başladı.
Üstelik yazının icat edilmesi bilginin aktarılmasının da başlangıcı olduğu için,
milat kabul edilen diğer tarihlerin bir bilgi
olarak bize kadar gelmesini de sağlayan
şey. Bu nedenle yazının icat edilmesi herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir milat
olabilir diye düşünüyorum.
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Artık Cemile diğer esir kadınlar gibi değildi. Çünkü yazmayı biliyordu. Erkeklerin yapmış olduğu depolama (arşivleme)
işini artık Hurmalar Altında Cemile tek
başına yapabilirdi. Hurmalar Altında Cemile, bu sırada babası kral olan ilk kadın
şair Enhaduanna’nın tabletlerini okumaya
başlar.

A.A.: Enhaduanna kimdir?
E.Ç.: Enhaduanna Sümerler’in Aşk Tanrıçası İnannaya yazdığı şiirler ile halkın
beğenisini kazanmış. Öyle ki Akad Uygarlığı soyuna ait olan Enhaduanna Sümer Halkı’nı bir arada tutarak babası
Sargo’nun kral olmasını sağlamıştır. Yani
bir Akadlı’nın Sümer Uygarlığı’nın başına
geçmesini sağlamıştır.

A.A.: Son bir sözünüz var mı?
E.Ç.: Dediğim gibi milat göreceli bir kavram. Başkalarına göre başka milat yok mu,
tabiî ki var.
Bir bakıyorsun bir millî takım üst üstte
Avrupa şampiyonu oluyor, deniliyor ki:
“Millî Takım bir milat yazdı.” Yani bazı
olaylar kendi içlerinde de bir milat oluşturabiliyor.
Ama sonuç olarak, ben bunları da yazıya
bağlıyorum. Bakın meselâ, uzaya insanların gitmesi de bir milat kabul ediliyor.
Uzaya gidişin kaynağı ilimdir, ilimin kaynağı ise yine yazı… Her şey kaybolur, yazı
kaybolmaz. “Söz uçar yazı kalır” demişler.
Boşuna dememişler ya…
Bu söylediklerimiz, yazının 6000 yıllık serüveninden kısa bir anlatımdır.
mehmeteminarici@altinsehiradana.com
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Zamanı biz mi yönetiriz
Zaman mı bizi yönetir
Yazı: Ahmet İhsan Çay

Z

aman başka etkenlerden bağımsız bir değişkendir. Her gün ömür
bankasındaki hesabımıza - kullanalım veya kullanmayalım bakiyesi ertesi
güne aktarılmayan - 24 saat yatar. Biz ne
yaparsak yapalım ya da yapmayalım bu 24
saat kendi hızında geçer ve bu böyle sürüp
gider.

“Doğru yapılanmış sabır,” doğru bir stratejinin zamanı yönetmesidir.

Zamanı yönetmek; kendi yapmak – ya
da yapmamak – istediklerimize uygun
biçimde zamanı kullanabilmektir. Bir konuda harekete geçmek için doğru zamanı
kaçırmak ise trenin gitmesiyle sonuçlanır.

“Doğru yapılanmış” sabır şu öğeleri taşır:
• Koşulları değiştirme çabası
• Kendi gücüne egemen olma
• Zamanı bir programa uygun olarak
kullanma

“Yanlış bir katlanma” ise, teslim olmanın
ve boyun eğmenin ifadesi olur. Bu kaderci
bir bakış açısıyla dünyada vakit geçirmenin ürünüdür ve bu bireylerin yaşamı, zaman öldürmekle geçer.

Doğru sabır ile teslim olma arasındaki en
önemli farklar da bunlardır.
Eğer:
• Koşulları başkasının iradesi belirliyorsa
• Egemen olan başkasının gücü ise
• Zaman başkasının denetiminde akıp
gidiyorsa söz konusu olan teslim olmadır, boyun eğmedir.
İster kişisel yaşamımızın özel konusu olsun, ister bir toplumun ya da devletin başka toplumlar ve devletlerle olan ilişkisinde
olsun, doğru ölçüler bunlar olmalıdır.
Yaşamın akışına doğru yön verebilme niyetini taşımayan, değiştirme gücünü gösteremeyenler, elbette zamanı da yönetemez, zamanı yönetme gücünden yoksun
olunca da geriye başa gelenlere katlanmak
için, kadere ya da kadersizliğe sığınmak
kalır.
Akıl ve vicdan insanın birbirini tamamlaması gereken iki niteliğidir. Vicdansız akıl
tehlikelidir, akılsız vicdan çaresiz.
Onun için tarih boyunca bütün egemenler
aklı bastırarak, vicdanı susturarak kitleleri
istedikleri gibi yönetmişlerdir. Değişik bir
deyişle zamanı kendi çıkarları doğrultunda toplum yararını gözetmeksizin yönetmişlerdir. Bunu da kitlelere inandırdıkları
dogmaların gücü ve sonucunda da elde
ettikleri itaatle gerçekleştirmişlerdir.
Dogmanın kaynağı inanç olabilir, gelenek
olabilir, töre olabilir, herhangi bir öğreti
olabilir. Sorgulamadan inanılan, eleştirilemeyen, tartışılamayan her şey dogmadır.
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Her gün ömür bankasındaki hesabımıza - kullanalım veya kullanmayalım
bakiyesi ertesi güne aktarılmayan - 24 saat yatar.
İnsanın en büyük kazanımlarından biri
“eleştirel akıl” dır. Eytişimsel ve tarihi
maddeci bakış açısını bu yoldan geçerek
edinmiştir insanlık. Bilim ve aklın rehberliğinde eleştirel bakış açısıyla bakmaktan
vazgeçen veya sorulara böyle yaklaşamayan insanın aklı da işe yaramaz, vicdanı
da.
Ahlâk, aklın ve vicdanın ortak sonucudur. Akılsız olanın vicdanı ahlâklı olmaya
yetmez. Vicdansız olanın aklı da ahlâka
ulaşmaz. Yineleyecek olursak ahlâk, korkunun ürünü değil, akılla vicdanın ortak
sonucudur.

İşte Mustafa Kemal Atatürk’ün “Fikri hür,
vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiriniz”
sözünün arkasında yatan temelin; zamanı yönetme gücü olan nesiller yetiştiriniz
anlamında olduğunu düşünüyorum. Ancak böylece özgür düşünce, özgür vicdan,
özgür kültürle dogmaların esaretinden,
sultanların vesayetinden, başkalarının
ipoteğinden kurtulmuş nesiller için umut
besleyebiliriz.
İnsan yetiştirmek -elbette kendimizi de
kast ediyorum- gerçek bir sanattır. Burada
anlatılmak istenen ‘kendisinin, çevresinde
olup bitenlerin farkında olan, kendisinde
bu yaşananların sorumluluğunu duyan,
yaşama kendi gücünü katabilen insan’dır.
“İnsanı yetiştirme sanatı” kendini yöneten
ve yönlendiren insanı yetiştirme becerisidir. Tüm çabalarımızın bu sanata sahip
olma yönünde olması gerektiğini düşünüyorum En büyük tehlike farkına varmadan bilim ve sanattan yoksun kalmaktır.
Bilim aklın rehberidir, sanat da yaşamı
bütünleştiren anlamdır. Bilimden yoksun
kalan toplum kaçınılmaz olarak dogmaların tuzağına düşer. Sanattan yoksun kalan
toplum da bütünleştirici anlamını yitirir.
Yaşamı değiştirmek mi?.. Yaşamla değişmek mi?... Yaşamı biz mi değiştiririz?
Yoksa yaşam mı bizi değiştirir? Zamanı
yönetebilirsek, biz yaşamı değiştiririz. Yönetemezsek yaşam bizi zamanın akışı içerisinde sürükler götürür.

Ahlâk,
korkunun ürünü değil,
akıl ile vicdanın
ortak sonucudur.
Zamanı yönetebilmek için; düzenleyicilik, yaratıcılık, ve uygulayıcılık erdemlerini kazanabilmek gerekir. Bu erdemleri
kazanabilmenin üç temel ilkesi olduğunu
düşünüyorum. Dürüst olup nesnel bakabilmek, akıllı olup tasarlayıp plan yapabilmek, çalışkan olup uygulayabilmek.
Bunları başarabilmek “son görü”lü olarak
mümkün değildir.
Son görü, “sonradan görebilme” şu tutum
ve davranışlara yol açar: Olanlara şaşıp
kalma, başkalarını suçlama, suçlu arama,
nasıl ve nedeni araştırmama, oralı olmama, kendi sorumluluğunu kabul etmeme,
inkar etme, olayları doğa dışı güçlere bağlama, doğa dışı güçlere sığınma, onlardan
medet umma, yaşadıklarından öğrenmeme, yaşayacaklarını kader sayma. İşte “son
görü” tutumunun yol açtığı sonuçlar bunlardır.

Akılcı, uygar aşamaya ulaşamamış kültür
toplumlarının ve insanlarının tutumları,
davranışları da böyle olacaktır.
Oysa;
Öngörü, “önceden görebilme”:
Bir şeyin nasıl olabileceğini düşünme,
“ne” yi, “nasıl”ı, “neden”i merak etme ve
araştırma, “Ne” ile bilimi, “Nasıl” ile tekniği, “Neden” ile felsefeyi bulma, Olasılıkları
araştırma, seçenek oluşturma, deney yapma, kanıtla açıklamayı bularak bilimsel
düşünceye ulaşma. Plan program yaparak
geleceği denetleme gücü kazanma. Zamanı yönetebilme, önlem alma, önlemleri
ölçme, değerlendirme. Yaşadıklarından
öğrenerek yaşayacaklarını anlayabilme.
Vardığı sonuçları toplumla paylaşabilme
gücünü kazandırır.
İnsan toplumsal varlıktır ve bir toplulukla
ortak bir ülküye katılan ve bu ülküyü gerçekleştirmeye çalışandır. Sosyal bir varlık
olan insan, çevresiyle de ilişki içindedir,
bu ilişkide toplumun yüce amaçları hedeflenir ve gerçekleştirilmeye çalışılır. Bu
insanın “ben” olarak kendisinden çıkıp
“biz” olarak hedefe doğru yürümesidir. Bu
nedenledir ki her insan, başka insanların
yarattığı ortamın üyesidir.
Yetkinlik yolunda ilerleyen insanın bu
işteki başarısı, ancak nesnel koşullarda
oluşan bir bilince sahip olması ve zamanı
yönetme gücü ile doğru orantılıdır.
ahmetihsancay@altinsehiradana.com
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TOROS
KAPLANLARI
Yazı: Ali İhsan Ökten

C

umhuriyet’in ilanı ile birlikte ülkemizde sporun bir çok branşında
atılımlar gerçekleştirilmiş ve sporun evrenselliği vurgulanarak dünyada
ve ülkemizde bir çok spor kulübü kurulmuştur. Bu kulüplerin büyük kısmı faaliyetlerine ya tek başlarına ya da birleşerek
yollarına devam etmişlerdir. Yurt çapında
bu amaçla ilk kurulan spor kulüpleri Türk
İdman Cemiyetleri, Türk Ocağı ve Gençlerbirliği Kulüpleri’dir. Adana’da ilk kurulan yerel spor kulüpleri ise Seyhanspor ve
Torosspor olmuştur.
Adana’da spor dallarından en yaygını,
günümüzde de olduğu gibi futboldur.
Ülkemizde futbol ilk olarak 1926 yılında
Türk Ocağı kulübüyle başlamıştır. 1924
yılında Ankara’da yapılan Türkiye Futbol
Şampiyonası’nda, Türk Ocağı ikinci olmuş ve Gazi Mustafa Kemal’den tebrik
almıştır. İlerleyen yıllarda Türk Ocağı ile
Gençler birliğinin birleşmesi ile İdman
Yurdu Kulübü kurulmuştur.
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1938 yılında 3530 sayılı Beden Terbiyesi
Kanunu çıkmasından sonra illerde Beden
Terbiyesi İl Müdürlükleri kurularak daha
organize futbol faaliyetleri başlamıştır. Bu
tarihten sonra 1939 yılında Sümerspor,
Milli Mensucatspor, 1940 yılında Adana
Demirspor, 1945 yılında ilin ilk köy kulübü olan İncirlikspor, Adana Gücü, 1949
tarihinde ise Osmaniye-Ceyhan Avcılık
Atıcılık Kulübü, 1951 yılında Kozanspor,
1953’ de Karşıyakaspor, 1954 yılında Adanaspor, 1964 yılında Köprü-Yamaçlı, 1966’
da Ceyhanspor, 1969’da Tenis, Dağcılık
ve Su Sporları ve 1970’de Karataş Kulübü ile devam eden Adana ilinin sportif
faaliyetlerine katkıda bulunan kulüplerin
bir çoğu varlıklarını çeşitli sebeplerden
dolayı günümüze kadar sürdürememiştir.
Ancak halen sportif faaliyetlere katılan
bir çok kulüp bulunmaktadır. Bu kulüplerden en büyüklerinden bir tanesi de
Adanaspor’dur. Yıllarca Türkiye 1. liginde
oynamış ve ülkemizi Avrupa kupalarında
temsil etmiştir.

Kuruluş yılı 1954 olan Adanaspor’ un ilk
kurucu üyeleri, Mehmet Şanlıtürk, Mustafa Bekbaş, Erol Erk, Ali Gedikbaş ve
Dr. Muzaffer Eraslan’dir. Kurulduğu sene,
futbol branşında 2’nci kümede yer alan
Adanaspor’un ilk forma renkleri sarı-lacivert olup aynı yıl 1’nci kümeye terfi etme
başarısı göstermiştir.
Günümüzde olduğu gibi geçmiş yıllarda
da futbol, yönetici bazında belli bir azınlığın ilgi alanındadır. Ancak oyuncu bulmak oldukça güçtür. Bu durum özellikle
o yıllarda küçük kulüpleri birleşmeye zorlar. 1966 yılında, profesyonel kulüp olma
amacına yönelik olarak Akınspor ve Torosspor Kulüpleri kendilerini feshederek
Adanaspor ile birleştiler. Adanaspor’un
sarı-lacivert olan forma renkleri daha
sonradan Adana ilinin en önemli ekonomik tarım ürünleri olan pamuk bitkisinin
beyazı ve narenciye ürününün turuncusunu alarak Turuncu - Beyaz olarak 1964
yılında tescil edilmiştir.

DİŞİ KAPLANLAR
Birlikte başkoyduk biz bu yollara
Sevinmek için değil arma uğruna
Geliyoruz dedik yekten derinden
Bak şimdi biz geldik, sessiz inceden
Adanaspor üç kez UEFA
Kupası’na, bir kez de Balkan Kupası’na katılmıştır.
1966-1967 futbol sezonunda 2.nci Türkiye Ligi’nde yer alan Adanaspor, 1970-1971
sezonu sonunda Türkiye 1’nci Ligi’ne terfi
etme başarısı göstermiştir.
1970-1971 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası’nı da kazanan Adanaspor,
1972-1973 sezonunda Gençler Ligi’nde
de bulunduğu grupta şampiyon olmuştur.
1971-1984 yılları arasında, 13 yıl boyunca
Türkiye 1. Ligi’nde mücadele eden Adanaspor, bu dönemde 3 kez UEFA Kupasına ve 1 kez de Balkan Kupası’na katılma
başarısını göstermiştir. Balkan Kupası maçını Bulgaristan’ın Akademik Spartul Studentes takımı ile yapan Adanaspor, UEFA
Kupası maçlarının ilkini Avusturya’nın
Salzburg, ikincisini Macaristan’ın Honved, son kez ise İtalya’nın İnter Milan ta-

kımlarıyla oynamıştır. Ancak hiçbirinde
tur atlayamamıştır.
En büyük başarıları 1980-81 sezonundaki
ikincilik ve 1975-76 sezonundaki üçüncülüktür.
1983-1984 futbol sezonunda Türkiye 2.
Ligi’ne düşen Adanaspor, 1987-1988 futbol sezonunda yeniden şampiyon olarak
Türkiye 1. Ligi’ne yükselme başarısı göstermiştir.
Ekonomik sıkıntıların yoğun olduğu bu
dönemde, sürekli yenilenen kongreler,
istikrarsiz yönetimler, futbol takımına
yansıyınca 1990-1991 sezonu sonunda
Adanaspor tekrar 2. Türkiye Ligi’ne düşmüştür.
1996 yılında, Genel Kurul Kararı ile şirketleşme yolunda ilk adımı atarak Adanaspor
Spor Faaliyetleri A.Ş. adını almıştır. 1997
- 1998 futbol sezonu sonunda Adanaspor A.Ş. Futbol takımı yeniden Türkiye
1. Ligi’ne yükselme başarısı göstermiştir.
Ancak 2000-2001 sezonunda yeniden 2.
lige düştü. 1. lig hasreti sadece 1 sene sürdü ve 2001-2002 sezonunda 2. Lig A Kategorisinde 3. olarak Süper Lige dönmüştür.

Adanaspor’un ayrıca Dişi
Kaplanlar olarak adlandırılan bayan futbol takımı
da vardır.
Şirket hisselerinin, Uzan Ailesi’ne geçmesinden sonra bu ailenin 2003 yılından
itibaren yaşadığı ekonomik sorunlar yüzünden zor durumda kalmış ve 2005 yılı
Aralık ayında şirketin tasfiyesi istenmiştir.
Ekonomik zorluklar yüzünden önce 20032004 sezonunda 2. lig A kategorisine, ertesi sezon 2. lig B kategorisine düşmüştür.
Aynı sebepler yüzünden maçlara çıkamayan Adanaspor, Türkiye 3. Futbol Ligine
düşmüştür. Kulüp tasfiye sebebiyle kapanma noktasına gelmiştir.
Adanalılar’ın büyük mücadeleleriyle, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 9 Haziran
2006 tarihli toplantısı sonucu Adanaspor
adı tekrar özgür kalmıştır.
Adanaspor’un ayrıca Dişi Kaplanlar olarak adlandırılan bayan futbol takımı da
vardır.
aliihsanokten@altinsehiradana.com
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ATHENA’NIN TORUNLARI

HALİDE EDİP ADIVAR,

Seni ve Yarattığın Tüm Karakterleri Seviyorum
Yazı: Şebnem Ragıboğlu
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Karakter yaratma ustası
Halide Edip Adıvar’ın
yarattığı karakterler,
içlerine can üflenmiş kadar
ilgi çekicidir.
Mor Salkımlı Ev
Halide 1884 yılında İstanbul’da doğuyor.
Beş yaşında annesinin ölümünden sonra
babası Edip Bey ile anneannesinin mor
salkımlı evine taşınıyorlar. Halide için çocukluk anılarında büyük yer kaplıyor Beşiktaş semtinde bulunan bu mor salkımlı
ev. Hatta “Mor Salkımlı Ev” adında bir anı
kitabı yazıyor ileriki yıllarda Halide Edip.
Ve şöyle diyor: “İçimde mor salkımlı bir ev
var. Beşiktaş taraflarında idi. Çocukluğum
o evde geçti. Gittim, aradım, bulamadım,
yanmış.”
Babası Edip Bey ikinci evliliğini yaptıktan
sonra mor salkımlı evden ayrılmak zorunda kalıyor Halide istemeye istemeye. Ama
sıklıkla ziyarete geliyor yine. Çocukluğu,
alafranga baba evi ile alaturka anneanne
evi arasında gidip gelmekle geçiyor. Ve
bu iki kültürün çarpışması ileriki yıllarda
eserlerine Doğu-Batı kıyaslaması olarak
sıklıkla yansıyor.

Sivri kalemi, sivri dili ve cesur
kişiliği ile millî mücadele
sırasında cephede, Atatürk’ün
yanı başında yer almıştır.

Salih Zeki

Eğitim Yılları
İleri görüşlü baba Edip Bey, kızı Halide’nin
çok iyi bir eğitim alması için elinden geleni yapıyor. Üsküdar Amerikan Kız Lisesinden mezun ilk müslüman kız öğrenci
Halide, ayrıca evde felsefe, matematik, ingilizce, fransızca, piyano, arap kültürü ve
Kur’an-ı Kerim dersleri alıyor.
Halide, o yıllarda bir kız çocuğu için çok
iyi sayılabilecek bir eğitim görüyor. İngilizce öğretmeninin ona okuması için
verdiği bir kitabı çok beğeniyor ve öğretmenine, kitabı Türkçe’ye çevirmek istediğini söylüyor. Halide daha 13 yaşındayken
kitabı Türkçe’ye çeviriyor ve kitap aynı yıl
Türkçe baskı olarak piyasaya sürülüyor.

Tek Aşkı, İlk Evliliği Salih Zeki Bey
Dönemin ünlü matematikçisi, özel matematik dersi aldığı, kendisinden 17 yaş
büyük, yakışıklı ve çapkın Salih Zeki ile,
Halide 18 yaşını doldurur doldurmaz evleniyorlar. Bu evlilikten iki oğlu oluyor. 9
yıl boyunca çok sevdiği kocasının çapkınlıklarına göz yumarak sürdürdüğü evliliğini, kocası Salih Zeki bey’in eve ikinci bir
eş daha almak istemesi üzerine bitiriyor.
O yıllarda alışılageldiği gibi birkaç kadınla
aynı anda yapılan evlilik düzenine baş kaldırıyor, gözü yaşlı, iki oğlunu alarak evini
ve hâlâ çok sevdiği kocasını terk ediyor.

Bey
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Ateşten Gömlek, Kurtuluş
savaşı hakkında yazılan ilk
romandır.
Osmanlı’nın Zor Yılları
Birinci Dünya Savaşı, savaştan yenik çıkan
bir imparatorluk, millî mücadele yılları ve
o yıllarda hem Anadolu’da cephede onbaşı
unvanı ile hem de masa başında kalemiyle kurtuluş mücadelesi veren, sivri dili ve
sivri kalemiyle ölüm tehditleri alan Halide
için hem zor hem de üretken yıllar oluyor bu dönem. Kurtuluş Savaşı yıllarında
Atatürk’ün yanı başında yer alıyor.
Halide Edip ve Adnan Adıvar
Karizmatik bir kadın Halide. Güzel değil
fakat etkileyici.1917 senesinde 33 yaşına
geldiğinde, hiç niyeti yokken, kendisine
aşık ve peşini bırakmayan doktor Adnan
Adıvar ile ikinci evliliğini yapıyor. Ve nerdeyse tüm eserlerini bu dönemden sonra
veriyor. İlk olarak Kurtuluş Savaşı hakkında yazılan ilk romanı yazıyor; Ateşten
Gömlek. Aynı yıl, yine arka planı kurtuluş
savaşı olan Vurun Kahpeye. Daha sonra
Kalp Ağrısı, Sinekli Bakkal, Yolpalas Cinayeti. 20 roman, 4 hikaye, 2 anı kitabı ve 2
tane de tiyatro eseri yazıyor Halide Edip.
Son Yıllar
İlerleyen yıllarda İstanbul Üniversitesi İngiliz Filoloji Kürsüsünü kurmuş ve 10 yıl
boyunca kürsü başkanlığı yapmıştır. 66
yaşında Demokrat Parti İzmir milletvekilliği yapmıştır. 71 yaşında iken, eşi Adnan Adıvar’ın kaybı ile sarsılır. 80 yaşında
böbrek yetmezliği sonucu hayata gözlerini
kapatır. İstanbul Merkezefendi Mezarlığında yatmaktadır.

sebnemragiboglu@altinsehiradana.com
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Zamansız, Mekansız Giyecek:

KOT PANTOLONLAR VE/VEYA
JEAN PANTOLONLAR
Yazı: İlkay Zehra Ülbeği

B

u kez modası geçmeyen, sokakta,
vitrinlerde her zaman karşılaştığımız, ilk üretiminin yapılmasından
bu yana hâlâ severek kullanılan kot pantolon ve/veya jean pantolon üzerinde düşünelim istedim.
Kot/jean pantolonların sadece kesimi,
rengi değişti fakat kullanım amacı genişleyerek ve farklılaşarak gündelik yaşantımızın vazgeçilmezi arasına girdi.
Her mevsim, günün her saati üzerimize
geçirdiğimiz, incesiyle kalınıyla, rengarenk cümbüşüyle, her ortama çeşit çeşit
kombinasyonlarla uydurularak zevkle
giydiğimiz bu pantolonlar, kolay yıkanabilmesiyle, ütüye ihtiyacı olmamasıyla,
uzun kullanım ömrüyle, ömrümüz boyunca giyecek dolaplarımızda yer almakta ve gelecek nesiller boyunca da kullanılacağı da çok büyük bir ihtimaldir.
Hal böyle olunca, bu yazımla, bunca yıldır modası geçmeyen ve geçmeyecek bu
ürünün altını çizmek istedim.
Adını nereden, nasıl almış? Kısaca ilk
kim, nerede üretmiş? Dünyada gelişimi
nasıl olmuş? Güzel ülkeme Türkçe’mize
nasıl yerleşmiş? Şöyle bir gözatalım:
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Kesimi ve rengi değişti fakat
kullanım amacı genişleyerek
gündelik yaşantımızın
vazgeçilmezi oldu.

TDK, güncel Türkçe sözlük karşılığı;
“Kot”: Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş, blucin.
“Kot pantolon”: Bu kumaştan yapılan (giysi). Türkçe’de denim kelimesinin karşılığı
olarak kullanılmaktadır.
“Denim”: Kot vb. yapımında kullanılan bir
tür pamuklu kumaştır.
Bu kelime fransızca “serge de nimes (nimes şehrinden gelen kot)” kelime grubundan ortaya çıkmıştır.
Türkçe’de batı kökenli kelimelerin
sözlük karşılığı:
“Jean”: Pamuklu, kalın kumaştan giysi
veya pantolon olarak geçmektedir.
Bu kelime italya’nın Cenova (Genoa) şehrinden, söylenerek ortaya çıkmıştır.
“Blucin”: “Bleu de genes” (Cenova mavisi) adıyla mavi renk jeanlar ortaya çıkar.
Daha yakın ismiyle İngilizce “blue-jean”.
“Jean” kelimesi daha çok pantolonun modelini tanımlamak için, jean yapımında
öne çıkan kumaş için ise “denim” kelimesi
kullanılmaktadır.

Bir başka açıklama da şöyledir;
İtalya’nın Cenova şehrinde 16’ncı yüzyılda üretilen ve sonra İngiltere’de popüler
olan bir kumaş türü “jean”; pamuk, keten
ve yün karışımından dokunmuştur. “Denim” kumaşının tarihi ise 17’nci yüzyıla
Fransa’nın Nimes kasabasına uzanıyor.
Aralarındaki fark kısaca; denim daha dayanıklı, jean ise daha pamuklu ve daha az
dayanıklıdır.
Jean pantolonu kim keşfetti?
18’İnci yüzyılda dayanaklılığı nedeniyle
işçi giysilerinde kullanılan denim kumaşlardan 19’uncu yüzyılda maden işçileri
için pantolon yapıldı. Denimden pantolonunun seri üretimini 1853 yılında Bavyeralı bir göçmen olan Levi Strauss başlattı.
İlk jean markası Levi’s olup, pantolonla
başlayan üretim seneler içinde gömlek,
elbise, ceket, etekle sürdürüldü. Amerikalı askerler tarafından dünyaya tanıtılan
bu kumaştan giysileri, Wrangler ve Lee
gibi firmalar da üretmeye başladı. 1950
yıllarında kot pantolonu, Amerika’nın
asi gençleri ve James Dean, Elvis Presley,
Marlon Brando gibi yeni nesil ve dünyaca
ünlü sanatçılar giyince de jean çılgınlığı
artık tüm dünyayı sarmıştı.

Türkiye’de ve Adana’mızda kot;
Türkiye’de kot sözcüğünün yerleşmesinin nedeni, bu ismin Türkiye’de blucini ilk üreten kişinin soyadı olmasıdır.
Fransa’ya yaptığı bir gezi sırasında blucini
tanıyan Muhteşem Kot, ilk kot pantolonu
Türkiye’de üretmeye başlamıştır. 1960 yılında “kot” adı markalaştırılmıştır.
1980’li yıllarda serbest piyasa ekonomisinin getirisiyle ithalat kapılarıaçıldığında
yabancı jean markalarının ülkemiz piyasasına girmesiyle yerli üretim olan kot
marka Türk blucin artık gözde marka
olmaktan çıkmış, satışları düşerek firma
1992 yılında üretimi durdurmak zorunda
kalmıştır.
Adana’da ilk kotlarımızı Amerikan Pazarı
veya Kilis Pazarı’ndan almıştık. Ve gerçekten ömürlük pantolonlardı. Yıka yıka ne
solar, ne çeker, ne yanı yönü sarkardı. Sanırım herkes ilk giydiği kot pantolonunu
hatırlıyordur.
Jean pantolonlar zamanla ülkemizde ideoloji karşıtı bir ürün haline bile gelmiştir.
Türkiye’ye ilk giriş yaptığı yıllarda kaçak
olarak ülkemize geldiği ve ülke dışı üretim
olmasından dolayı, Millî görüşü benimseyenlerin (daha çok ABD karşıtlarının)
şiddetle karşı çıktığı bir ürün olmuş, bu
ideolojinin kesinlikle reddettiği uzun bir
süreçten geçmiş, fakat Türk firmalarının
üretime el atmasıyla ve ürün kullanımının

Adana’da ilk kotlarımızı
Amerikan Pazarı veya
Kilis Pazarı’ndan alırdık.
çok rahat, çok kolay, çok kullanışlı, çok
cazip olmasıyla, kendini halkımıza kabul
ettirmesinin ardından bu durum da hızla
ortadan kalkmıştır. Kapitalizmin, rahatlığın, pratikliğin, pazarlama yöntemlerinin
gücünü jean pantolonlarının 120 yıllık
geçmişinde ve geleceğinde rahatlıkla görmekteyiz.
“Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı
tavuktan?” misali bu kot pantolon işinde de, “Türkiye’den mi Dünya’ya yayıldı,
Dünya’dan mı Türkiye’ye geldi” gibi bir
durum da söz konusudur;
Ünlü tarihçimiz Prof. Dr. Halil İnalcık’ın,
Devlet-i Aliyye isimli kitabındaki tezine
göre, kot, yani kaba pamuklu kumaş ilk
kez 16. yüzyılda Batı Anadolu’da üretilmişti. “15-17. yüzyıllar arasında, Denizli
ve Akhisar yöresinde çok fazla pamuk
yetiştiriliyordu. Türk pamuğu ince elyaf
değildi. Dolayısıyla yapılan kaba pamuklu
elbiseleri, köylü ve fakir insanlar kullanırdı. Daha sonra pamuklular Hindistan’dan
gelen mavi boya (indigo) ile boyanmaya

başlandı. İzmir’e getirilen bu kaba mavi
pamukluların ilk ihracatı 16. yüzyılda
Fransa’nın Marsilya kentine oldu. Buradan da İspanyollar tarafından amerika’daki kolonilerine götürülüp çiftliklerde çalışan Afrikalı zenci köleler ve Kızılderililer’e
giydirildi.
Prof. Dr. Halil İnalcık, osmanlı arşivinden belgelerle, tarihimizi kendilerine göre
yontarak değiştirmeyi sevenbazı batı tarihçilerine, doğruları kabul ettirme aşamasına getirmiştir.
Elbette bunun kesin kararını yine bilim ve
tarih verecektir.
İlk çıkış Osmanlı topraklarından olsa, batı
da olsa Amerika, bu kumaşı ve bu kumaştan yapılan pantolonu büyük bir sanayi
haline getirerek Dünya üzerine giydirmeyi
başarmıştır.
Önce işçi kıyafeti olarak başlayan kot pantolonun/kumaşın bu macerası, artık her
kesimden (zengin-fakir-burjuva-işçi-ortadirek-prenses-sanatçı-öğrenci-patron)
her ideolojiden (sağcı-solcu-dinci-laikmilliyetçi-halkçı-batılı-doğulu-kuzeyligüneyli), her yaştan, her ırktan insanların gardırobunda gece/gündüz kullanımı
için, düğmeli, fermuarlı yırtık, eskitilmiş,
dantelli, cepli, cepsiz, kırmızı, yeşil, mavi,
mor, siyah, beyaz, taşlı, geniş paçalı, dar
paçalı, uzun, kısa, şekilden şekle girerek
sürmektedir.
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MODA

Yaratıcılığın sınırlarını maksimum derecede zorlayan bu kumaş türü, pantolona
ek olarak ceket, mont, şort, elbise, tulum,
gömlek, yelek, çanta, ayakkabı, eldiven,
bebek-çocuk kıyafetleri olarak dolaplarımızda yerlerini alırken, evlerimiz içinde
paspas, duvar panosu, halı, tablo, örtü,
koltuk olarak da kullanılmaya başlandı.
Bu kumaşla kitap defter kaplayanlarımız
bile oldu. Teknoloji’nin gelişmesiyle bu
kumaşların üzerine sanat eserleri adapte
edilebilmektedir. Maddî olanağınız varsa
pırlanta düğmeli bir jean pantolona sahip
olabilirsiniz.
Ve daha kim bilir beyin kıvrımlarımızın arasından bambaşka bir şekle
bürünüp,hangi amaçla, nerede ve kimler
tarafından kullanılacak? Bunu da insanoğlunun yaratıcılığına ve tarih kitabının
gelecek sayfalarına bırakıp, mutlu, huzurlu
şimdiler ve yarınlar diliyorum.
ilkayzehraulbegi@altinsehiradana.com
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Sihirli Kumaşla İlgili
Kısa Bilgiler:
Kotun bakımı/yıkama
sı nasıl yapılır?
Kot, bakımı çok kolay
bir kumaştır. Yıkarken, rengini uzun süre
koruyabilmesi için
tersini çevirmekte fay
da var. Kot pantolonlar ütü istemezler
ama arzu ederseniz
ılık ütüyle ütüleyebilir
siniz. Kotlar taşlı,
tokalı ise bu aksesuarla
ra ek dikkat gerekmektedir.
Eskiyen kot pantolo
nları atmayalım.
Dizi, paçası yıpranan,
yırtılan, eskiyen kot
pantolonlarını atmayara
k, yeniden kullanabiliriz. Bir kaç küçü
k sihirli dokunuşla,
şort, çanta, cüzdan
yapabilir ya da yaratıcılığınızı biraz daha
zorlayarak küçük
halılar, örtüler, vbg. Bir
çok ürün elde edebilirsiniz.
Kotun organiği var mı
dır?
Piyasada organik kot ku
maşlar mevcuttur.
Tamamen doğal, kim
yasal madde kullanılmadan yetiştirilen pa
muklardan üretilmektedir.
• Bazı kot modelle
ri numarasıyla birlikte efsaneleşmiştir. (50
1 Levı’s gibi)
• Levi Strauss tarafı
ndan üretilen ilk
seri kotun rengi kahvere
ngiydi.
• İlk üretici firma
olan Levi’s eski
ve orijinal ürünlerini
toplayıp San
Francisco’da müze ve
arşivlerinde
saklamakta olup, bunu
n için açık arttırmaları da takip edere
k, eski ürünleri toplamaya çalışmakta
dır.

•

•

Jean koleksiyonu yapa
nlar da mevcuttur fakat giymek
için değil. Eski
nesneleri toplamaya me
raklı insanlar,
vahşi batı, rock’nroll, iki
nci dünya savaşı, punk , hippi, döne
mlerinin jean
pantolonları büyük be
deller ödeyerek
satın almaktadır.
Kovboy dönemi tasarı
mlarının ağ kısımları yamalı, paçalar
ı yırtıktı.

Kotların beyazlatma
işlemi ile bazı hayatlar kararmaktadır.
Nasıl mı?
Kot beyazlaştırma ve ko
ta eskitilmiş görünüm verilmesi (kumlam
a) sırasında, uzun
süre toza maruz kalan
larda görülebilen
silikozis hastalığıyla.
Silikozis yavaş ilerleye
n ve geri dönüşümü
olamayan bir akciğer
hastalığı olup, tedavisi bulunmamaktadır
.
Avrupa’da 1960’lı yıllar
da yasaklanan kot
kumlama işi, 1990’lı yıl
ların sonuna doğru
eskitilmiş/beyazlatılm
ış görünüm verilen
kotların moda haline ge
lmesiyle türkiye’de
yapılmaya başlanmıştır.
Silikozis hastalığı, günü
müz tıp teknolojisinde tedavisi olmaması
na rağmen yüzde
yüz önlenebilir bir hasta
lıktır. Gerekli önlemlerin alınması ve ka
nunî zorunlulukların eksiksiz uygulanma
sı ile insanlarımız
bu meslek hastalığınd
an korunabileceklerdir.

MELODİK DEVRİMCİLER

Kendini yaratan efsane
Yazı: Selda ???????????????????????????????????

“Biz başlangıçtan beri canlı çalan bir grubuz. Bu da önemli bir etken. Bazıları stüdyoda çok
güzel kayıt yapar ama sahnede iyi değildir. Kimisi de sahnede kopartır ama stüdyoda beceriksizleşir. Biz ikisini de bir araya getirebilmiş bir grubuz. Biz Iron Maiden’ız!” Steve Harris

G

eldik bir yılın ve bir yazı dizisinin
daha sonuna. Kuş gibi uçup gitti
yine zaman parmaklarımızın arasından. Sadece anılar ve sanat elimizde kalan. Bir önceki yazımda da belirttiğim gibi
yazı dizimizin sona erme sebebi devrimsel
nitelikte müzisyenlerin azlığı değil, bilakis
uzun yıllar konu edilseler tükenmeyecek
olmaları. Finali ise son derece öznel bir
biçimde, en sevdiğim Heavy Metal grubu
Iron Maiden’a ayırdım bencilce.
Diziyi takip edenler bilir; nice büyük müzisyeni anlatırken Rock ve Metal türlerinin doğuşuna ve yayılışına da ayna tuttuk
ucundan. 70’lerin başında zirve yapan bu
gelişim aniden yepyeni bir kültür ve müzikal türle kısa ama şoke edici bir kesintiye
uğradı; Punk. Özellikle umutsuz İngiliz
gençlerinin bolca Anarşi ama bir yandan
da umarsızlık ihtiva eden, yıkıcı ve haylaz
tavrını körükleyen, çiğ ve yalın bir müzik
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türüydü Punk. Dönemim popüler müziğindeki gitar hakimiyetini kırmış, merkeze klavyeyi oturtmuş, saldırgan ve bolca
politik söylem içeren bu tarz, kısa sürede
dünyaya yayıldı ve “Heavy Metal ölüyor
mu” sorusunu ilk kez gündeme getirdi.
Oysa Metal, henüz bebekti, ölemeyecek
kadar genç, dirençli ve enerjikti. Bu dönemde direnen yeni İngiliz grupları filizlenmeye başladı ve İngiliz basını hemen
onlara (ve tarzlarına) ortak bir isim verdi;
New Wave Of British Heavy Metal (İngiliz Heavy Metal’inin Yeni Dalgası). Samson, Angel Witch ve Diamond Head’in
öncülüğünü yaptığı bu hareketi tüm dünyaya taşıyacak, kendi adıyla beraber tarihe
kazıyacak bir gruba gebeydi 75 yılı; ölümsüz efsane Iron Maiden’a.
Aslen bir futbol manyağı olan, West Ham
ya da Liverpool’da oynama hayalleri kuran Steve Harris, 14 yaşında satına aldığı

bir gitar sayesinde ilgisinin ve yeteneğinin
müziğe yöneldiğini fark etti. Yıllarca bir
çok irili ufaklı grupta bas gitar çalan ama
müzikal anlamda tatmin olamayan Harris, 1975 yılının Noel gecesinde gitarlarda Dave Sullivan ve Terry Rance, davulda
Ron Matthews ve vokalde de Paul Day’den
oluşan kendi grubunu, Iron Maiden’ı
kurdu. Grup, adını Harris’in o sıralarda
izlemiş olduğu ‘Demir Maskeli Adam’
filminde görüp etkilendiği, çivili tabut
şeklindeki bir ortaçağ işkence aletinden
alıyordu. Grup, güncel modalara kapılmadan, etraflarında dolaşan menejerlerin
ve yapımcıların yönlendirmelerini umursamadan kendi bildiği, inandığı müziği
yapmaya başladı. Küçük kulüplerde sahne
alan grup, kısa sürede sadık bir dinleyici
kitlesi oluşturdu. İlk demo kayıtları, hiçbir
medya desteği olmadığı halde kısa sürede
5.000 adet sattı.

“Ben Heavy Metal’in underground’da kalmasından yanayım. Çünkü bu müzik saf ve hepimizin albümler yapmamızı sağlayacak kadar kemik bir kitlenin olması benim için yeterli.
Ondan sonra bir pop starı olmamızın bir anlamı kalmayacaktır. Çok satan bir pop starına
dönüşmek istemem.” Bruce Dickinson
Her grup gibi Maiden’da sık sık elemanlar
değiştirdi. Lakin özellikle ilk dönemi için
yazıyı bu isimlerle doldurmak istemiyorum. 1980 yılında vokalde serseri tarzıyla
gönülleri fetheden Paul Di’anno eşliğiyle kendi adlarını taşıyan ilk albümlerini
yayınladılar. Ağırlıkla Harris’in melodik
yürüyüşlü melodileriyle dolu bu albüm
sadece değişik ve özgün müzik tarzıyla
değil, kapağıyla da müzik endüstrisine
damgasını vurdu. Derek Riggs’in illüstrasyonu olan sevimli mumya ‘Eddie The
Head’ Iron Maiden o günden bu yana
kapaklarının değişmez oyuncusu durumunda. İlk albümün kapağında sokakta
yürüyen kendi halinde bir yaratık iken
‘Killers’da bir katile dönüştü. ‘Number Of
The Beast’de ise şeytanın iplerini elinde
tutan bir yaratıktı. ‘Piece Of Mind’da beyni alınmış ve akıl hastanesinde bir odaya
zincirlenmiş bir meczup ‘Powerslave’in

kapağında Mısır’ın ünlü Sfenks’i olmuştu.
‘Live After Death’de mezarından fırlayan
bir zombi haline gelen Eddie, ‘Somewhere
In Time’ ile birlikte çağ atladı ve silahlı bir
cyborg haline geldi. 1988 tarihli ‘Seventh
Son Of A Seventh Son’ ile birlikte ise eski
Eddie’nin öldüğü ve ruhundan yeni kuşak
bir Eddie’nin var olduğu söylenmekteydi.
Bu simge yaratık grubun yeni albümlerinde daha modern illüstrasyonlarla yer almaya devam ediyor. Ayrıca single kapaklarında, CD yüzlerinde, tişörtlerde yani
Iron Maiden ile ilgili olarak aklınıza gelebilecek her yerde onun değişik figürlerine
rastlamak mümkün. Turnelerde kurulan
dev sahnelerde Eddie figürü kimi zaman
bir fresk, kimi zaman sahnede yürüyen bir
robot olarak hep vardır. Maiden’dan sonra çıkan her grup bu sebeple kendine bir
ikon bulabilme telaşına düşse de hiç birisi
Eddie kadar popüler ve kalıcı olamadı.

1981’de çıkan ikinci albüm Killers, başarılarını perçinlerken sekiz ay sürecek olan
ilk dünya turnesi başladı. Avrupa’nın yanı
sıra ilk kez gittikleri Japonya, Avustralya ve Kuzey Amerika’yı kapsayan turne
sırasında 15 ülkede 126 konser verdiler.
Yugoslavya’daki konserleriyle bu ülkede
konser veren ilk batılı rock grubu oldular.
Turne sırasında solist Paul Di’Anno’nun
giderek artan içki ve kokain kullanımı sesini ve konser performansını etkilemeye
başlamıştı.Di’Anno 1981’in Eylül ayında
gruptan gönderildi. Ekim ayında yerine
Samson grubundan Bruce Dickinson dahil oldu. Yeni albüm The Number of the
Beast, 1982’de piyasaya çıktı ve İngiltere
listelerine 1 numaradan girdi. İlk birkaç
ay içerisinde 1 milyonun üzerinde satış yapan albüm neredeyse yayımlandığı
bütün ülkelerde ilk 10’a girdi, toplamda
iki gümüş, sekiz altın ve iki platin plak
kazandı.1982’nin Aralık ayında yine alkol
problemi yüzünden davulcu Clive Burr
gruptan gönderildi. Yerine Fransız Trust
grubundan Nicko McBrain geldi ve vokalde Bruce Dickinson, gitarlarda Adrian
Smith ve Dave Murray, bas gitarda Steve
Harris’den oluşan efsanevi kadro oluştu.
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“Biz sadece sevdiğimiz müziği yapıyoruz, eğer insanlar
bunu seviyorsa güzel, sevmiyorlarsa hiç önemli değil,
herhangi bir ödün vermeyiz, hiç vermedik. Çok sert
ve agresif, bir o kadar melodik bir müzik icra ediyoruz, buna devam edeceğiz.”
Janick Gers
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Iron Maiden’ı devrimsel yapan ögelerden
başlıcaları yarattığı ikonu, ömürleri boyunca neredeyse hemen hiç basın (özellikle MTV) desteği almadan, tırnaklarıyla zirveye tırmanmaları, son derece sert
olan sound’un aynı zamanda çok melodik olması, şarkılarının ortalamanın çok
üzerinde uzunlukta olması, konularını
edebiyattan, sinemadan ve mitolojiden
alınan şiirsel yoğunluktaki şarkı sözlerini
dahiyane armonilerle işlenmesi, tüm elemanların sanatın hemen her alanını takip
ediyor olması (Bruce Dickinson’ın yayınlanmış 2 romanı, çok sayıda kısa öykü ve
senaryosu vardır), eşsiz sahne tasarımla-

rı ve şovları, albümlerinin büyük kısmını
canlı kaydetmeleri, tüm elemanlarının
hem söz hem de müzik yazabilmeleri
dolayısıyla zengin ama özgün bir soundlarının olması, sahnedeki kusursuz performansları ve asla tükenmeyen enerjileri,
buna bağlı olarak da konser kayıtları en
çok satılan grup olmaları diyebiliriz. The
Beatles’ın Amerika’yı fethinden beri her
İngiliz müzisyenin Birleşik Devletler’de
tanınma hayali ve bu uğurda verdikleri
tavizlere karşı Maiden endüstriye karşı
hep kendi bildiği gibi oynadı, duruşunu
ve tarzını asla değiştirmedi. Buna rağmen
sadece Amerika’da değil, Uzak Doğu’dan

“Müzik ve bir müzik grubunda olmak aşka çok benzer. Benim için seks, müziktir. Bunu
yanlış anlamayın. 10 veya 12
yıl Iron Maiden’da çaldım.
Bu adamlarla gördüğüm ve
yaşadığım şeyler ailemde görüp ve yaşadığım şeyden çok
daha fazla.” Nicko McBrain

demir perde ülkelerine, Asya’dan Güney
Amerika’ya kadar tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına aldı ve tüm zamanların en
bilinen Heavy Metal grubu oldu.
1990 tarihli No Prayer For The Dying’e
kadar bir arada olan efane kadro’dan ilk
kopan gitarist Adrian Smith oldu. Yerine
gelen Janick Gers yokluğunu çok hissettirmese de solo çalışmalarına ağırlık veren
Bruce Dickinson’ın ayrılışı fanatik Maiden
hayranlarını şoka soktu. Mikrofona geçen
Blaze Bayley çok iyi bir vokalist olmasına
rağmen son derece geniş bir renk aralığına sahip olan Dickinson’a alışık kitle
için büyük hayal kırıklığı yarattı. Bayley
ile yapılan iki albümün satışları da doğru
orantılı olarak oldukça düşüktü. Bu arada sesinde ve performansında sorunlar
yaşamaya başlayan Bayley gönderildi ve

IRON MAIDEN’DAN
DİNLEMEDEN ÖLMEYİN:
1. Running Free
2. Flight Of Icarus
3. Aces High
4. Wasted Years
5. The Clairvoyant
6. Fear Of The Dark
7. Ghost Of The Navigator
8. Dance Of Death
9. The Reincarnation Of Benjamin
Breeg
10. When The Wild Wind Blows

Bruce Dickinson tekrar dümene geçti, üstelik yanına beraber çalışmayı sürdürdüğü
Adrian Smith’i de alarak. Grupta her biri
hem ritm, hem solo çalabilen, hem söz
yazıp hem de beste yapabilen üç gitaristle
Maiden, Heavy Metal dünyasında başka
bir devrime daha öncülük etmiş oldu.
Bu kadroyla olan ilk albüm Brave New
World 2000’de çıktı ve büyük bir ilgi ile
karşılandı. Maiden hiç durmadan konserler verdi. Daha sonra Best Of ’lar, Box
Set’ler, Konser CD’leri ve DVD’ler piyasa sürdüler. 2003’de Dance Of Death,
2006’da A Matter Of Life And Death ve
son olarak da 2010 yılında Final Frontier
albümleriyle dünyayı sarsmaya devam ettiler, ediyorlar. Sizler bu satırları okurken
bu yaşlı kurtlar dünyanın bir köşesinde,
onbinlerce seyirciyi müzikleri ve enerjileriyle coşturuyor olacaklar.
Iron Maiden fanatikleri belki de bu yazıyı yeterli bulmayacaklar, kısmen de haklılar. Size günlerce aralıksız anlatabilirim
Maiden’ı ve müziğini ama ne yazık ki yerimiz bu kadar.
edipkuzeyakten@altinsehiradana.com
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PORTFOLYO

Karacaoğlan Güzel Yazı Bayramı

A

şağıda izediğiniz, fotoğraflar,
Altınoran Düşünce ve Sanat
Platformu’nun Doğa grubunun iki
yıldır çalışmakta olduğu ‘Toroslar’ın Nadide Çiçekleri’ projesinin fotoğraflarıdır. İki
yıldır Toroslar’ın çiçeklerini çekmek için
dağ tepe gezen “Doğa Grubu” fotoğrafçılarının makro fotoğraflarını çok beğenen
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ünlü hattat Etem Çalışkan sanatını konuşturarak fotoğraflara Karacaoğlan şiirlerini
işledi. Bu portfolyo Karacaoğlan Güzel
Yazı Bayramı kapsamında 1 Ekim’de, Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüphanesinde bir sergi ile sunuldu ve Adanalı sanatseverler tarafından çok beğenildi.

Sergiye Toroslar’ın Nadide Çiçekleri ile
katılan fotoğrafıçılar: S. Haluk Uygur,
Nevis Liman, Sinan Sivri, Ayşe Kutlu,
Gülsüm Ünal, Ozan Gözüyeşil , Fadime Kara, Abdül Hadi Ak, Erdem Şimşek, Ö. Özgür Onar, Mehmet Dilci,
Tansu Hastürk, Onur Bilen projenin
sanat danışmanı ise Nazan Gökkaya.
nazangokkaya@altinsehiradana.com
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BİR FİLM SEYRETTİM

Bir Reis Çelik Filmi;

LAL GECE
Yazı: Coşar Çopuroğlu

Film Adı: Lal Gece
Yönetmen: Reis Çelik
Senaryo: Reis Çelik
Oyuncular: İlyas Salman - Dilan Aksüt
Film Süresi: 91 dakika
Reis Çelik’in son filmi 2011 yılında Ardahan’da
çekildi. Bundan önceki; Işıklar Sönmesin, Hoşçakal Yarın, İnat Hikayeleri ve Mülteci filmlerinden daha başarılı. 62. Berlin Film Festivali
Kristal Ayı ödülünü aldı. 38.Würzburg Film
Festivali En İyi Film ödülünü aldı. 17. Nurnberg Film Festivali En İyi film, En İyi Erkek
Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
19. Adana Altın Koza Film festivali En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. 49. Antalya Altın
Portakal Film Festivalin’de İlyas Salman’a onur
ödülü verildi. Bana göre yılın en iyi filmi. Tiyatro estetiği ile çekilmiş bir solukta izlenen
bir gerilim filmi. Başroldeki oyuncular İlyas
Salman ve Dilan Aksüt olağanüstü başarılı. Senaryo, kamera, kurgu, herşeyiyle mükemmel.
Büyük bir sinema olayı, bir başyapıt. Filmi seyretmeden önce seyircinin ortak kanısı, çocuk
gelin dramı izleyeceğiz. Ancak film çok farklı
bir bakış açısı ile çevrilmiş ve beklentimizin
dışında yaşlı adamın dramı çok daha dikkat çekiyor ve dengeleri alt üst ediyor.

108

Film tek bir gecede geçiyor. Gerdek gecesi. Bir
tarafta 60-65 yaşlarında bir damat. Annesi 1314 yaşlarında bir çocuk gelin olarak evlendirilmiş. Amcasının telkiniyle 16 yaşlarında namus
yüzünden öz annesini öldürmüş.
Hapse girip çıkmış. Aynı amca ona yine telkinle bir de kan davası cinayeti işletmiş. Ömrü
hapishanelerde geçmiş. Yeniden çıkınca yine
amcasının telkiniyle karşı tarafın kızıyla evlendirilerek olayın çözülmesi isteniyor. Kısacası
yaşanmamış bir ömrü yaşamış. Keşkelerle, pişmanlıklarla dolu her an silahına sarılabilecek
korkular içinde bir insan. Diğer tarafta 13-14
yaşlarında bir gelin. “Buraya beyaz gelinliğinle
geldin beyaz kefeninle çıkacaksın, kocan sövse de, dövse de bu senin evin, daima ona itaat
edeceksin” gibi telkinlerde kendi rızası hiç alınmadan yaşlı bir erkekle evlendirilmiş bir çocuk
gelin. Devamlı sigara içen, korkup silahına sarılan yaşlı bir adamın yanında ağzına şekerleri
birer birer alıp, oyundan başka birşey düşünemeyen çocukluğu bir düğünle başka bir yere
çevrilen bir çocuk. Filmin 1. Bölümü: Anadolu
düğünü. Oyuncular Ardahan Halkı. Erkekler
ayrı, kadınlar ayrı. Silahlar sıkılıyor. Davulllar
çalıyor. Filmin bu bölümünde damadı ve özellikle gelini göremiyoruz.

Filmin 2. Bölümü: Gerdek Gecesi. Yukarıda
tanımladığımız, damat ve gelinin inanılmaz
inceliklerle anlatılan gerilimli gerdek gecesi.
Sanki çok heyecanlı bir boks maçı. Gelin bir
türlü kaldırmadığı duvağıyla, adeta duvağın
içine yerleştirilmiş kamerayla seyirciyi oyalıyor. Duvağını kaldırdığı an oyun başlıyor. Bu
bir adamın bir çocukla oynadığı bir oyun değil.
Çünkü odada iki çocuk var.
Erkek çocuk büyük rolünde. Kız gerçekten çocuk ama erkekten daha büyük. Gelin çocuk,
yaşlı damadı parmağında oynatmaya başlıyor.
Bu oyun sabaha kadar sürüyor. Oyun dekoru
oldukça etkileyici, özenle hazırlanmış bir gerdek odası. Erkeğin babasının resmi ve resmin
gözlerinin örtüyle kapatılması, adamın karısına devamlı kızım demesi gibi ince detaylar
müthiş.
Ve Şahmeran Masalı’nın ters izdüşümü.
Erkeğin fiziksel gücünün karşısında kadının
küçülmeyi kabul etmemesi, erkek tarafindan
yeraltına indirilmesi. Ama... Filmin 3.Bölümü:
Tek el tabanca sesi. Bekaretin gidişinin sembolü 2 el ateş beklerken, tek el ateş ile biten film.
2 tabanca sesi ile 1 tabanca sesi arasında hiçbir
fark yok. Tabanca sesi ile erkeğin ya da kadının ölmesi de hiç önemli değil. Damat kendisini vurduktan sonra gelin ne yapacak, her iki
durumda da ölü. İki tamamlanmamış hayatın
birbiri üstüne yıkılması... Dram üstüne dram...
cosarcopuroglu@altinsehiradana.com

BMW Inovasyonları

www.borusanoto.com

Sheer
Driving Pleasure

TEK DOKUNUŞLA TUTKULU.
TEK DOKUNUŞLA TUTUMLU.
Tek bir dokunuşla sürüş keyfinizi farklı bir boyuta taşıyan BMW Sürüş Deneyimi Kontrolü, üç farklı seçenekle
otomobilinizin tepkilerini değiştiriyor. Performanslı bir sürüş için “Sport”, konforlu yolculuklar için “Comfort”,
daha az yakıt tüketerek daha uzun mesafeler kat edebilmek için “ECO PRO” modunu seçmeniz yeterli.
BMW Sürüş Deneyimi Kontrolü hakkında detaylı bilgi Borusan Oto Adana-Mersin ve Borusan Oto Gaziantep’te.

BMW’DEN İYİ BİR FİKİR DAHA: SÜRÜŞ DENEYİMİ KONTROLÜ.
WWW.BMW.COM.TR/INOVASYON
BMW EfficientDynamics

Daha az tüketim. Daha fazla sürüş keyfi.

Borusan Oto Adana-Mersin Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi
Adana-Mersin Karayolu 21. Km Yenice - Tarsus Tel: (0324) 615 06 15
Borusan Oto Gaziantep Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı
Emek Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı Stat Apt. No: 155/A Gaziantep Tel: (0342) 322 83 83

NEVCİHAN ÇAY İLE DAMAK TADI

LİMONLU PASTA
Hazırlayan: Nevcihan Çay

Malzemeler
4 yumurta
4 kahve fincan’ı tozşeker
3 fincan un
1 fincan buğday nişastası
1 paket kabartma tozu
1 fincan limon suyu
1 adet Dr. Oetker limon aroması

Yapılışı

4 yumurtayı 4 kahve fincan toz şeker ile
iyice çırparak içine 3 kahve fincanı un,
1 fincan buğday nisaştası, 1 paket kabartma tozu 1 fincan limon suyu ve 1 adet Dr.
Oetker limon aroması elenerek içerisine
konularak çırpılmış şeker ve yumurtaya
ilave edilir.
Elde ettiğimiz karışımı kaşıkla karıştırdıktan sonra kasnaklı kalıba yayıp, 175 derecelik fırnda pişiririz.

Kremanın Hazırlanışı
½ kg süt
2 kahve fincan’ı toz şeker
1 yumurta
1 paket vanilya
Süt , şeker , yumurta ve vanilyayı tel süzgecten geçirip , karıştırark elde ettiğimiz
muhallebi kıvamını pişirdikten sonra soğuduktan sonra içerisine 1 adet krem şanti ile çırparak limon kabuğu rendesi,limon
aroması karıştırıp , 1 fişek Dr. Oetker ron
ile çırptıktan sonra , 3 kat kesilen pastanın aralarına sürülür , kremayı sürme işlemini bitirdikten sonra limonlu pastanın
en üstüne hindistan cevizi serpiştirilerek
servis edilir. Afiyet olsun.
nevcihancay@altinsehiradana.com
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