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-Fazıl Say, Zülfü Livaneli, Cengiz Özkan gibi
ülkenin önde gelen sanatçılarıyla konserler
verdiniz ve büyük beğeni topladınız. Bu üç
değerli usta sanatçımızla sahne almak nasıl
bir onur?

 
Bir şarkıcı olarak hayal edebileceğimin
ötesinde bir mutluluk, onur. Hayranlıkla 
dinlediğim, takip ettiğim büyük sanatçılarla
aynı sahnede olmak bir yanıyla ders gibi 
aslında. Her prova, her temsil yeni bir dünya.
Sadece müziğe dair değil, edebiyata, 
şiire, tiyatroya dair yeni bir dünya.
Donanıyorsunuz sanatın farklı alanlarıyla.
Büyük bir öğreti, büyük bir zenginlik.
Zamanda yolculuk, özellikle Sayın Zülfü
Livaneli'nin müziği, anlatıları, çocukluğum,
çocukluğumuz. 

 

Aslında röportajlarda lafı fazla uzatmayıp, sözü
konuğa vermek gerek ama karşımda öyle derya
bir sanatçı var ki, biraz anlatmak gerekiyor.
Konuğumuz Zeynep Halvaşi. Bir opera sanatçısı.
Datça’da yaşayan Nazmiye Halvaşi’nin kızı. 1977
Artvin doğumlu. Sırasıyla Ankara Anadolu Güzel
Sanatlar Lisesi Keman Bölümü, Bilkent
Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi,
Opera-Şan Bölümü mezunu. Mesleğe Ankara
Devlet Opera ve Balesi korosunda koro sanatçısı
olarak başladı. Şu an İstanbul Devlet Opera ve
Balesi Müdürlüğünde koro sanatçısı olarak
görevine devam etmekte. Zeynep Halvaşi
paylaşılamayan bir mezzo soprano. Ama sadece
operada değil. Bir bakıyorsunuz Zülfü Livaneli
ile, bir bakıyorsunuz Fazıl Say ile, ya da Cengiz
Özkan ile sahnede. Veya dünyanın sayılı sanat
mabetlerinden Bolşoy Tiyatrosu’nda, Olten
Filarmoni Orkestrası’nda, her sazda, her sözde,
her makamda. Neşet Ertaş da var, Aşık Mahsuni
de. Opera da var, şarkı da, türkü de, ağıt da.
Halvaşi soyadı “lider” anlamına geliyormuş.
Zeynep sahnede güçlü sesiyle lider gibi. Kararlı,
tavizsiz, samimi. “Kalbiyle muhabbeti olmayanın
şarkıcılığı samimi olmaz” diyen bir sanatçı.  

 

ÇOK RENKLİ, ÇOK SESLİ BİR MEZZO SOPRANO
Sedat KAYA

Bunca yoğun koşturmanın arasında bir de
albüm çıkardı; Hazan Kadını. Neyse, sözü
daha fazla uzatmadan konuğumuza verelim.
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-Bazen opera, bazen türkü, bazen ağıt, bazen
de koro. Her telden, her sesten
söyleyabiliyorsunuz. Bu işin sırrı ne?

 
Çocukluğumdan beri türkülere, türk müziğine
ilgim büyüktü. Kendimce söylemeye,
yorumlamaya çalışırdım. Evimize hakim,
kulağıma yer etmiş, sesime, içime işlemiş
müziklerdi. Sonrasında klasik batı müziği
eğitimiyle başlayan bambaşka bir derinlikle,
müzikle gerçek anlamda tanıştım. Tüm
farklılıklarına rağmen müthiş zengin bu
sanatsal alanlar hayatımı, yüreğimi kavradı.
Yaş aldıkça, yorumculuğum 
gelişmeye başladıkça şarkıcılığım da yolunu
buldu. Sanırım bu farklılığın yansımaları bir
bütün olarak beni, yorumculuğumu ve etkilerini
oluşturdu. 

Yaşadığımız, tanık olduğumuz, duyduğumuz,
bildiğimiz kişisel ve toplumsal çok 
fazla acı var maalesef. İçimize, dokularımıza
işlemiş acılar. Farkındaysanız, hayata 
dair konuları içselleştiriyorsanız,
sorguluyorsanız yansımaması mümkün
değil. Yüreğiniz, fikriniz, samimiyetiniz varsa
o duygu bütünlüğü içinde söylüyorsunuz. 
Tekniği yok, yürekten gelen çığlık... 

 

Sanırım kendimi en iyi ifade etme şeklim,
beni en net tanımlayan olgu. Kendimi bildim
bileli şarkı söylüyorum, mırıldanıyorum. En
sıkıntılı olduğum, en mutlu 
olduğum anlarda müziğe sarıldım,
sarılıyorum. Bu şekilde sakinleşiyorum. Evet
"aşk"... Ama sadece "aşk"la tanımlanamaz.
Nefes gibi, hayat gibi...
Çok kıymetli... 

 

YÜREKTEN GELEN ÇIĞLIK

Çok fazla 
acı var

-Troya Operası'nda 2000 yıl önce yaşamış
Troyalı bir kadının ağıdını, Ankara Devlet
Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu "Leyla ile
Mecnun"da Leyla'nın ağıdını, Zülfü Livaneli ile
"Sevdalım Hayat"ta Melik Oğlan ağıdını
söylediniz? Hepsi de yüreklere işledi. Ağıt
söylerken, o yaşanmışlıkları yaşıyor gibisiniz.

-Şarkı söylemek sizin için ne ifade ediyor. Bir
iş mi, aşk mı, hobi mi?
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Bolşoy'a uzanan yolculuk 
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-Dünyanın en önemli sanat yapılarından biri
olan Bolşoy Tiyatrosu'nda sahne almak nasıl
bir duygu? 200 yıllık bir sanat mabedinde
seyircinin karşısına çıktığınızda neler
hissettiniz?

 
Kıymetli hocam, değerli orkestra şefi 
Maestro Bujor Hoinic'in bestelediği, 
Maestro Artun Hoinic'in librettosunu yazdığı
TROYA epik opera Devlet Opera ve Balesi'nin
en önemli prodüksiyonlarından biri.
"Anlatılmaz yaşanır" derler ya, tam olarak
öyle bir duyguydu. Sadece temsil anı değil, o
sanatsal mabede girdiğimiz andan itibaren 
başka bir boyuta geçiyorsunuz. Tarihin
içindesiniz ve bir sanatçı olarak eserin, o 
anların parçası olmak büyük gurur. Ve 
tabii temsil anında yaşadığım heyecanı 
unutmam mümkün değil. Sahneye adım
attığımda nerede olduğunun farkında 
olmak. Bacaklarım titriyordu 
heyecandan. Sindire sindire yaşamak,
söylemek istediğimi hatırlıyorum. 
Sonrasında gözlerimi kapattım ve ağıda
başladım. Rüya gibiydi, anlatırken bile
heyecanlanıyorum. 

 (Devamı arka sayfada)



-Bir kadın olarak sizce müzik dünyamızda
cinsiyet ayrımcılığı var mı?

Opera, bale, tiyatro alanında sahnede böyle
bir ayrım yok. Zira mesleğimizin özü kadın
erkek birlikteliği, yoldaşlığı üzerine kurulu ve
böyle zenginleşiyor. 
Bu nokta da şanslı olduğumuzun
farkındayım. Sadece müzik alanında değil,
hayatın her alanında da ideal olan bu değil
mi? Yan yana, denge içinde, eşit, adil bir
birliktelik yürüyüş. 

-Sürekli üreten, emek veren bir sanatçısınız? Bunca
yoğun koşturmanın arasında ilk albümünüz "Hazan
Kadını"nı çıkardınız. Albümün geri dönüşleri nasıl ve
yeni albüm çalışmalarınız olacak mı?

 
"HAZAN KADINI" şarkıcılık yolunda geldiğim, ürettiğim
çok kıymetli bir nokta. Tabi ki en büyük emek albümün
müzik direktörü, besteleriyle, sözleriyle,
düzenlemeleriyle ilmek ilmek "HAZAN KADINI"nı
yaratan kıymetli dost, müzik insanı Maestro Oğuzhan
Balcı'ya ait. Şarkıcılık yelpazemin ortaya çıktığı bir
çalışmaya imza attık. Yılları, biriktirdiklerimi,
öğrendiklerimi yansıtabildiğim bir çalışma. Benim için
çok özel, çok kıymetli. Şimdilerde keyifle ve sabırla
gelişmesini, daha çok dinleyiciye ulaşmasını
bekliyoruz. Geri dönüşler çok olumlu. Emek veren,
sesini, sazını, nefesini, ruhunu paylaşan herkesi
yansıtan bir albüm oldu. Önümüzdeki aylarda
konserlerle dinleyicilerimizle buluşmayı planlıyoruz.

 

-Anneniz Nazmiye Halvaşi Hanımı biz tanıyoruz
ama bir de sizden dinlemek isteriz. Ayrıca Datça
sizin için ne ifade ediyor?

Annem benim her şeyim. En iyi dostum, en
büyük destekçim, yoldaşım. Sadece 
"anne" olmadı, daha fazlasıydı her zaman.
Benim yollarımı açan, beni yüreklendiren, 
olmazları olur kılan bir kadındır, rol modelimdir.
Emeği çok büyüktür, ne kadar 
teşekkür etsem, ne yapsam yetmez. Çok
şanslıyım çünkü O'nun kızıyım. 

 

DATÇA'DA ŞARKI SÖYLEMEK ÇOK ÖZEL
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Datça "ev" benim için , "anne evi". İnsanın hayatında doğduğu yer kıymetlidir,
anlamlıdır ama yaşadığı, nefes aldığı yer de önemlidir. Şımarabildiğim, tüm
makyajlarımdan arınıp en doğal halimle olabildiğim, sanırım tekrar "çocuk"
olabildiğim yer Datça. "Mavi"ye tekrar tekrar aşık olduğum... Datça şiir, 
Datça müzik, Datça edebiyat... Akdeniz ve Ege'nin sonsuzluğu.
Ve Datça'da şarkı söylemek çok özel... Çok isterim tabii ki...

 

-Datça'da olduğunuz bir dönemde Datça Kültür Sanat Dayanışması'nın bir
etkinliğinde Datçalılarla birlikte şarkı söylemek ister misiniz?Datça'da

şarkı
sözü



"Savaş"a karşı savaşanlar
MART 2022 SAYI 4

Sizsiniz uluslar, kaderi dünyanın. 
Bilin kuvvetinizi. 
Bir tabiat kanunu değildir savaş, 
Barışsa bir armağan gibi verilmez 
insana: 
Savaşa karşı 
Barış için 
Katillerin önüne dikilmek gerek, 
‘Hayır yaşayacağız!’ demek. 
İndirin yumruğunuzu suratlarına! 
Böylece mümkün olacak savaşı
önlemek. 
BERTOLT BRECHT

Sanatçılar halkların çığlığıdır. Devletler�n sömürüler�n�, savaşın
yaralarını, öldürülen çocukları, dökülen kanları, tüm zulümler�
gözler önüne serend�r. Onlar "savaş"a karşı "barış"ı savunanlardır.

Francisco Goya

 

Pablo Picasso

Gunduz Ağayev
Tammam Azzam
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İşte onlardan bazılarının eserleri.
FRANCİSKO GOYA: Tablosunun adı 3 Mayıs
1808. Fransızların Madrid’i işgalinde
Napolyon’un ordularına direnen İspanyolların
anısına çizilmiş. Kurşuna dizilen İspanyol
direnişçiler ve ölüm saçan Fransız askerleri. 
PABLO PİCASSO: 1937 yılında İspanya’da
Bask bölgesinin merkezi olan Guernica
şehrine faşist diktatör General Franco’nun
yaptığı saldırı betimleniyor.
GUNDUZ AĞAYEV: Azerbaycanlı ressam.
Çocuklar savaş silahlarını çöpe atıyor.
TAMMAM AZZAM: Suriyeli sanatçı.
Amerika’daki Özgürlük Heykeli’ne benzeyen
ancak yıkık dökük molozlardan oluşan bir
tasarım.



Sanatçıların gözüyle Datça
Ülkem�z�n değ�ş�k sanat kollarınındak� tanınmış �s�mler�ne

"Datça s�z�n �ç�n neler �fade ed�yor?" d�ye sorduk. İşte yanıtlar.

SADIK GÜRBÜZ-Müz�syen

DKSD BÜLTEN

MART 2022 SAYI 4

LEVENT ÜZÜMCÜ-T�yatrocu

ORHAN AYDIN-T�yatrocu

Datça hayatımda gördüğüm anakaraya bağlı
tek ada.
İnsanı da öyle, adalı gibiler, sevecen,
yardımsever, sıcak. 
İyi ki Datça'ya ulaşmak bu kadar kolay değil!

Datça gelinlikler giymiş badem ağaçlarının altında
söylenen şarkıdır. Knidos'ta günbatımında hayata
şiirler okumak, açık hava tiyatrosunun sahnesine
çıkıp insanlığa barışı, kardeşliği, eşitliği, özgürlüğü
ve aşkı haykırmak, koylarında sabah ışığıyla
birlikte hayata katılıp, merhaba ey insan demek,
barış demek, kardeşlik demek, can cana yan yana
olmak demek.
Datça Can Yücel'in kızıl akşamları demek ya da bir
sonbaharda yere düşen yapraklar gibi hayatı
yeniden kucaklamak, yeniden sevdalanıp geleceğe
taşımak demek. 
Datça bahar demek, yaz demek, kış demek, son
bahar demek. Datça hayat demek.

Muhteşem ormanlar ve yamaçlardan geçtikten
sonra birdenbire denizi ve inanılmaz güzellikte
bir ziynet gibi duran Datça'yı gördüğümde aşık
olmuştum. "Can Baba"yı anladım yıllar sonra.
Girdim, gördüm, tarihin içindeydim ve binlerce
yılı aynı anda yaşamanın rüya haliydi artık
Datça benim için.



Ben Datça denilince, tarifimi tek sözcük ile
yaparım: Güzellik...
Her anlamda "Güzellik." 
Sanatta, kültürde, demokrasi mücadelesinde
güzellik...

MÜJDAT GEZEN-T�yatrocu
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Datça anlatılmaz, yaşanır 

FUAT SAKA-Müz�syen

Datça güzel insanlarıyla, coğrafyasıyla
güzel. Şimdilik temiz havasıyla, doğasının
bizlere sunduğu bin bir çeşit otlarıyla,
burada yaşayanların demokratik
dünyasıyla ve antik geleneğiyle, deniziyle
seviyorum Datça'yı.

EMİN ŞİR-Şa�r

Çiçekli badem ağaçlarının arasından kuş
cıvıltıları eşliğinde geçerek, baharın dallardaki
coşkulu selamını alıp başının üstüne koyarsın.
Dalgaların köpüklerini bir ninni gibi kıyıya
yayarak binlerce yıllık bir ahenkle geri çekildiği
bir koyda, kıyıdan topladığın kuru odun
parçalarıyla yaktığın minik bir ateşin yanına
uzanıp kızıla dönen Knidos ufuklarından güneşi
yolcu edersin. Akşamın laciverdi, şarabın
kırmızısı ve ateşin çıtırtıları kıyıyı okşayan
dalgaların sesine, kuşların cıvıltılarına ve
denizden dönen balıkçıların motorlarının
patpatlarına karışır. Akşamın karanlığı büyür ve
ateşten yükselen minik közler ateş böcekleri
gibi gökyüzüne yükselir. O anda bakışlarını o
közlerle birlikte yukarıya çevirdiğinde uçsuz
bucaksız bir yıldız tarlası görürsün. İşte O’dur
Datça.



Aslında Eski Datça mahallesidir benim Datçam.
Halam rahmetli Hamiyet hanımın bir seyahat
sırasında iklimine aşık olup İstanbul’dan göçüp
gittiği Datça. Kocadağ’ın rüzgarını hissettiğim, her
geçtiğimde köy kahvesindekilerle selamlaştığım, köy
bakkalı ile alışverişe girip en az yarım saat sohbete
takıldığım yerdir. Badem ağaçları arasından
gökyüzünü gördüğüm, cehennem sıcağının altında
hafif bir rüzgar ile serinlediğim, dar sokaklarında
gezerken sıcaktan kahve önünde pestil gibi yatan av
köpeklerini okşadığım, ağustos böceklerinin hayatta
kalmak için çıkardığı ama bize şarkı gibi gelen
cayırtılarını dinlediğim yerdir Datça. Geceleri Antik
Cafe’de caz dinleyip, bir bardak tropik bir içki
içtiğim, arada sazımı alıp şarkılar türküler söylediğim
yerdir. Seval Abla’nın hikayelerini dinleyip köy
gençleri ile sohbetler ettiğim, halamın müthiş
mezeleri ve Münir Nurettin ya da Müzeyyen ablamın
(Senar) sesi eşliğinde rakıları yuvarladığım yerdir
Datça.
Kargı Koyu’nda sazdan samandan yapılmış tek
işletme olan barakada sevdiğimle taze keçi peyniri
eşliğinde şaraplar içtiğim, hayaller kurduğumuz
yerdir Datça.  
Can Baba ile günün birçok saatinde oturup
sohbetler ettiğim, yemekler yiyip, rakılar içtiğim,
sazlar çalıp, şarkılar türküler söylediğim yerdir
Datça.
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DSKD dostu müz�syen/yazar EKREM ATAER yazdı

BENİM
DATÇA'M

Cece yarıları iskelede avladığım müren ve mıgri
balıklarını bir gece öncesinden süte-soğana yatırıp
terbiye ettiğim ve altın değerinde bir şişe kulüp
rakısıyla Can’a gidip, hadi Baba cümbüş var dediğim
yerdir Datça.
Şimdi bunların hiçbiri yok, hepsi yok olmuş, yok
edilmiş.
Yıllar sonra gittim Datça’ya ve üç gün boyunca içime
ağladım. Rahmetli halamın sattığı evi dahi bulmakta
zorlandım. Ortada ne Eski Datça, ne Datça, ne Kargı
Koyu hiçbir şey kalmamış. Koca koca binaların ve
betonun işgali altında biçimsiz bir şehir olmuş
kısacası. Bunu herkes biliyor ama kimse
söyleyemiyor, çünkü herkesin bir aidiyeti, herkesin
bir takımı ve kulübü var bu ülkede. Kimse zülfüyâre
dokunmak istemiyor. 
Öyleyse ben söyleyeyim; bu biçimsizliği
yaratanlardan, bunu içine sindirenlerden, buna
susanlardan ve bundan nemalanmaya çalışanlardan
davacıyım. 
Biraz sert oldu değil mi? Olsun olsun bu işlerin
düzelmesinin tek yolu, büyük büyük laflar etmek
değil, büyük ve cesaretli işler yapmaktan geçer...
Kapıyı çalmak değil düpedüz kapıyı kırmak gerek.
Can olsaydı ne yapardı tahmin ediyorum ki yalnızca
kafayı çekmez bir sürü kafayı da kırardı. Bize düşen
de odur..
Hepinize çok çok selamlar..
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B�r bahar sabahı badem 
ç�çekler�yle uyanmalı �nsan.

Mav�ye sürgün balıkçının peş�ne takılıp
ant�k �zler� sürerek öğlen� bulmalı.
Sonra çöküp b�r sah�le, hayaller�n� 

kurtarmalı ağlardan.
Buldun mu akşamı? Korku yok.

Anasonlu masalar çeker dostlarını
yanı başına.

Tahr�f ed�p o Cemal Süreya ş��r�yle 
b�t�r�rs�n b�r Datça akşamını.

"Başka zamanları b�lmem ama
Datça'da rakı �çerken ölmezs�n."

 

Nida ATEŞ
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FUAT SAKA'DAN GÖÇ SENFONİSİ
Datça'da yaşayan müzisyen, aranjör ve
gitarist Fuat Saka bugünlerde İstanbul-
Atina arasında adeta mekik dokuyor. Saka
yeni yazdığı "Göç Senfonisi"ni hayata
geçirmek için Yunan kompozitör arkadaşı
Vangelis Zografos ile birlikte çalışıyor. Bu
projeye Yunanistan'ın divası Maria
Farantouri'nin katılmasını da söz konusu.  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
desteklediği "Göç Senfonisi" 10
Haziran'da İstanbul Harbiye Açık Hava
Tiyatrosu'nda 100 kişilik bir orkestra ile
dinleyiciye sunulacak. 
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CAN DENİZ'İN GÖZÜYLE 
MUCİZELİ HAYVANLAR KULÜBÜ 

 

RÖPORTAJ

Ayşegül Çelik’in çocuklar için (ve bence aynı
zamanda büyükler için) yazdığı bir hikâye Mucizeli
Hayvanlar Kulübü. Bilgi Yayınevi’nden geçtiğimiz
ay içinde yayımlandı. Uzun zamandır yeni bir öykü,
hatta öykü kitabı bekliyordum Ayşegül’den. Bunu
ona sormuştum da. Bana aklımda başka bir şeyler
var deyip geçiştirmişti. Meğer aklından mucizeli bir
hikâye geçiyormuş. Çocuklar için bir kitap
beklemiyordum doğrusu ama kitabın hayvanlarla
ilgili olmasına hiç şaşırmadım. Çünkü Ayşegül’ü
Datça’nın kedisi, köpeği, tüm sokak hayvanları
tanır, tanımayan da adını duymuştur mutlaka.
Ayşegül bu kitapta nesli tükenmiş ya da tükenme
tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanları bir sitede
birlikte ders çalışmaları amacıyla kurulmuş bir
kulübe (sonradan Mucizeli Hayvanlar Kulübü’ne
dönüşecek) üye olan bir grup çocukla bir araya
getirmiş. Onların dilinden çocuklar anlayabilirdi
sadece, çünkü biz büyükler iş gibi, para gibi, inşaat
veya politika gibi çok daha önemli, ciddi
meselelerle ilgileniriz. Bir puma karşısında ilk
düşüncemiz de onu ortadan kaldırmak olur
çoğumuzun. Can Deniz’den sonra kitabı ben de
okudum ve şunu fark ettim, evet, dünyada bugüne
kadar yüzlerce hayvan türünün nesli bizim
yüzümüzden tükendi, hala bu tehlike altında olan
onlarca farklı tür var ve biz bunu umursamıyoruz,
bir yerlerde görüp okumadıkça, duymadıkça
farkında bile değiliz. Doğal alanların azalması,
hayvanların yok olması bize bir masal gibi geliyor,
bunun için ne yazık ki kılımızı kıpırdatmıyor ve
belki de en kötüsü bir şeyler yapmak istesek ne
yapabileceğimizi bile bilmiyoruz. Aynı dünyada
yaşadığımız bir hayvan türünün bizim yüzümüzden
artık var olmaması nasıl oluyor da dert
edindiklerimiz listesinde son sıralarda yer alabiliyor, 

akıl alır gibi değil. Kurduğumuz ve içinde
yaşadığımız sistem bizi neye dönüştürdü?
  
Sekiz yaşındaki oğlum Can Deniz alıp eve
getirdiğim kitabı büyük bir merakla karşıladı ve
hemen okumaya başladı. Okurken de iki de bir
yanıma gelip bir şeyler söyledi kitapla ilgili. Biliyor
musun baba Doğu Pumasının nesli tükenmiş. Baba
sen biliyor muydun güneş ayısı kaplumbağayı
kafasının üstünde taşıyormuş. Öğrendiği
hayvanların internetten fotoğrafları ya da videolarını
bulup izlemek de istedi. Birlikte izledik. Baktım ki
Can Deniz kitabı çok sevdi, ben de şöyle
düşündüm, madem hayvanlar en çok çocukları
sever ve çocuklar en çok hayvanları, Ayşegül Çelik
de bu kitabı hayvanlar ve çocuklar için yazmış, o
zaman kitap hakkında ben bir şeyler yazacağıma,
Can Deniz’le söyleşeyim ve onun fikirlerini
öğreneyim. 

M. Özgür Mutlu
Can Den�z Mutlu
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Söyleşi fikrini ortaya atınca Can Deniz önce bir kalabalığın önünde bunu yapacağımızı sanıp istemedi ama
sonra baş başa olacağımızı ve sözlerini yazıya geçireceğimi söyleyince kabul etti. Sorularımı sordum,
kalabalık karşısında gibi heyecanladı, ses kaydını aldım ve sonra çözümledim, söylediklerini biraz kısaltarak
ama tamamen onun cümleleriyle buraya aktardım. İşte Can Deniz’in gözünden Mucizeli Hayvanlar Kulübü… 

CAN DENİZ'İN GÖZÜYLE 
MUCİZELİ HAYVANLAR KULÜBÜ 

 

RÖPORTAJ

Özgür: Mucizeli Hayvanlar Kulübü’nü okudun mu?
Can Deniz: Okudum.
Ö: Peki nasıl buldun kitabı? Biraz bahseder misin?
C: İyi buldum. En sevdiğim hayvan Puma oldu ve
bu hayvanların neslinin tükenmesine de üzüldüm.
Ö: Kitabın nesini sevdin en çok?
C: Bu maceraları, hikayeleri… Hayvanlar böyle her
kulübe gelişinde azaldığı için çok merak ettim,
hepsi en sonunda yok olacak mı, hiçbiri
gelmeyecek mi diye.
Ö: Peki üzüldün mü hayvanların durumuna?
C: Evet çok üzüldüm.
Ö: Sence çocuklar bu hayvanları kurtarabilirler
miydi?
C: Yani, anneleri babaları bir tanesinin bakkala
gitmesine bile izin vermiyormuş, o yüzden, bilmem
yani. Kendilerine inanırlarsa yaparlar belki.
Ö: Sonradan bir tanesi hayvanbilimci olmuş, bir
tanesi veteriner olmuş…
C: Evet, bazıları da biliminsanı olmuş. 
Ö: Evet, biliminsanları bazı şeyleri değiştirebilirler
belki, değil mi?
C: Evet.
Ö: Peki, sen bu Mucizeli Hayvanlar Kulübü’nde
olsaydın onlar için ne yapmak isterdin?
C: İşte, o hayvanlar geldiğinde bakardım, bu
hayvanlar nereden geldi derdim, onlar geldikleri
yeri söylediklerinde, konuştuklarını anlardım, çok
şaşırırdım. Ondan sonra da onların söyledikleri
şeyi, mesela doğa tehlike altında diye bir şeyler
söylerlerse onlara yardım etmek isterdim ama
çocuk olduğum için oraya gitmem çok mümkün
olmayabilirdi. 
Ö: Büyüdüğünde giderdin belki, ha?
C: Büyüdüğümde giderdim, hayvanbilimci olurdum.
Ö: Hayvanbilimci olmak ister miydin sen de?
C: Evet ama büyüyünce tenis oynamak istiyorum.

Ö: Tamam canım, yine oynayabilirsin. Aynı
zamanda da başka bir şeyle ilgilenebilirsin. Peki,
bu nesli tükenen hayvanlar neden böyle kötü bir
duruma düşmüşler, neden nesilleri tükenmiş,
bunları öğrendin mi bu kitaptan?
C: Evet, mesela altın kurbağanın nesli iklim
değişikliği yüzünden tükenmiş. Bazılarının da
nesillerinin tükenme sebebi avcılıkmış. 
Ö: Evet, peki sence iklim değişikliği nedir? Ne
biliyorsun iklim değişikliği ile ilgili?
C: Yani, çok bir şey bilmiyorum.
Ö: İklim değişikliği neden oluyor?
C: Pek bilmiyorum onu.
Ö: Mesela, her yere fabrikalar yapılıyor…
C: Aa, evet. Mesela fabrikalardan gelen sular da
altın kurbağanın yaşadığı bir göle gelmişti. O da
terk edememişti, çünkü bazı kurbağalar terk
edemiyormuş. 
Ö: Evet, yaşam alanları yok oluyor, değil mi?
Ondan sonra çok enerji harcıyor insanlar.
C: Hı hı.
Ö: Madenler, fabrikalar, her yere şehirler kuruluyor.
Sen çevreyi korumak isterdin değil mi?
C: Evet isterdim.
Ö: Sence dünyadaki en kötü şeyler neler?
C: Hayvanlarla ilgili mi?
Ö: Genel olarak?
C: Savaş çok kötü. En kötüsü o zaten. Hayvanların
neslinin tükenmesi, hayvanları avcıların
yakalaması, doğanın kirlenmesi, fabrikaların
göllere atık sularını atması…
Ö: Biz bunun için bir şey yapabiliriz değil mi,
yapmalıyız yani.
C: Evet, yapabiliriz belki, nesli tükenen hayvanlar
için çok üzülüyorum çünkü ben.
Ö: Peki bu kitapta en çok hangi hayvanı sevdin?
C: Ben Doğu Pumasını sevdim.

MART 2022 SAYI 4

DKSD BÜLTEN
Devamı arka sayfada



CAN DENİZ'İN GÖZÜYLE 
MUCİZELİ HAYVANLAR KULÜBÜ 

 
Ö: Neden?
C: Çünkü Doğu Puması ilginç geldi bana.
Ö: Daha önce duymuş muydun bu kitaptaki
hayvanları?
C: Yok, duymamıştım.
Ö: Ne kadar çok hayvan var dünyada.
C: Bir de güneş ayısı değişik geldi. Boyu bir
metreymiş, benim boyumdan birkaç santimetre
kısaymış.
Ö: Bu hayvanların nesilleri yok olsa ne olur ki, kötü
bir şey mi bu?
C: Bence çok kötü bir şey...
Ö: Neden, mesela Puma olmasa sen ne
kaybedersin?
C: Yani, doğada yaşayan hayvanlardan bir tanesini
kaybederim.
Ö: Onların hiçbirini kaybetmek istemiyorsun yani.
C: Evet. İstemiyorum. 
Ö: Peki burada çocuklar doğru şeyi mi yaptılar?
C: Bence doğru yaptılar, mesela onlar
büyüdüğünde, daha fazla hayvanın nesli
tükenmesin diye biliminsanı, hayvanbilimci oldular.
Çünkü biliminsanları hayvanların avlanmasını
engellemeye çalıştılar. 
Ö: Peki, sen de Mucizeli Hayvanlar Kulübü’nde
olmak ister miydin? 
C: İsterdim. Büyüyünce gerçekten Ezgi gibi bir
mühendis olabilirdim. Mühendis olup, neydi o?
Uydu muydu?
Ö: Uydulardan hayvanları takip etmek mi?
C: Yok, elektrik miydi?
Ö: Ha, elektrik mühendisi olmuştu o. Doğayı
kirletmeden temiz enerji üretmeye çalışıyordu.
C: Hı hı, ben zaten bir tane arkadaşımla bir
keresinde parka gitmiştik, aslan heykeli var, orada
bir sürü çöp vardı. Doğayı temizlemek için oradaki
çöpleri topladık.
Ö: Harika. Peki sen bildiğim kadarıyla hayvanları
seviyorsun. En çok hangi hayvanı seviyorsun?
C: Ben kedileri seviyorum.
Ö: Doğu Puması da bir kedi türüydü zaten, değil
mi?
C: Evet.

Ö: Şimdi kapı çalınsa, kapıyı açtığında karşında
Doğu Pumasını bulsan ne yapardın, ona ne
derdin?
C: Onu çok severdim, bizim Titrek gibi kafasını
okşardım. Sarılırdım, bir de onun için üzgün
olduğumu söylerdim.
Ö: Hayvanları avlayanlara, doğaya kirletenlere ne
söylemek isterdin?
C: Onlara hayvanları avlamayın çünkü onların nesli
tükeniyor demek isterdim. Doğayı kirletmesinler
çünkü doğanın dengesi bozuluyor.
Ö: Son olarak bu kitabın yazarı olan Ayşegül, yeni
bir kitap yazsa neyle ilgili olmasını istersin?
C: Dinozorlarla ya da yılanlarla ilgili olabilir, yılanlar
çok ilgimi çekiyor çünkü. 
Ö: Teşekkürler...

ve Can Deniz koşarak gider...

Can Den�z'�n legolarla yaptığı Muc�zel� Hayvanlar Kulübü

üyeler�n�n bazıları: Sırasıyla Doğu Puması, s�yah gergedan, Pungu

balığı, Balaban kuşu, güneş ayısı ve P�nta kaplumbağası

RÖPORTAJ
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Evimin bodrumunda bir zaman kapsülü
vardı, yakın zamana kadar. İlgili olanlar bilir,
ZMN-MK/1996/0.3 serisinden. Külüstür bir
şeydi. Nitekim aşağıda anlatacağım
yolculuktan sonra hibe ettim. Kime mi, orası
bende kalsın!
12 yıldır Datça’da yaşıyoruz eşim ve ben.
Yaşamım boyunca bir merakım oldu. Nerede
olsam bulunduğum yerin 50 yıl öncesini, 50
yıl sonrasını merak ederim. Nitekim bir
zaman makinesi edinmem de bu merakımın
sonucu oldu, tahmin edebileceğiniz gibi.
Nasıl diye sormayın, onu da açıklayamam.
Kimi zaman çok eski ve çok daha ileri
tarihlere yolculuklar gerçekleştirdim. 
Bu yolculuklardan birisinde makinenin
tarihini Datça’nın 1 Mayıs 2060’daki haline
ayarlamıştım. Sıkıntılı birkaç dakikalık
yolculuktan sonra gözümü doğal olarak
tanımadığım bir yerde açtım. Muhteşem bir
deniz manzarasına hakim oldukça heybetli,
fütüristik, rüya gibi bir binanın yanındaydım. 

Yaratmanın başlangıcıdır düş gücü.
D�led�ğ�n�z� düşler, düşled�ğ�n�z� amaçlar,
amaçladığınızı yaratırsınız sonunda.

 
 

DATÇA'DA ZAMAN-1 MAYIS 2060

Cengizhan GÜNGÖR

Binanın çizgileri benim hiç alışık olmadığım bir
mimari yaratıcılığa yaslanıyordu. Tek kelimeyle
büyüleyiciydi. Sanki havada asılı gibiydi,
yumuşak çizgileriyle hiçbir geometrik biçimle
ilişkilendirilemeyecek görünümü vardı. Ve bir
koru tarafından sarılıp sarmalanmıştı. Girişi
olduğunu tahmin ettiğim yöne doğru yürüdüm.
Girişin hemen üzerinde ‘CAN YÜCEL KÜLTÜR VE
SANAT MERKEZİ’ yazıyordu. Hemen tabelanın
altındaki panoda yazılanlardan binanın açılış
gününe denk geldiğimi anladım. Tarih de ismini
taşıdığı büyük ozanla ne kadar da uyumluydu!
Emekçilerin mücadele gününe denk getirilmişti
açılış… 
İçeri girdikten sonra ilk olarak sol tarafta bir
plaket dikkatimi çekti. Plaket binayı tasarlayan ve
inşa eden dört kişilik teknik ekibin fotoğraflarını
içeriyordu. Dördü de kadındı ve doğum tarihleri
2010’lu yıllara denk geliyordu. Daha da ilginç
olanı dördü de doğma büyüme Datçalıydı. İkisi
mimar, ikisi inşaat mühendisiydi. Aynı plakette 

Fotoğraf: Mustafa ATAMER

 Bernard Shaw
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inşaatın yapımında emek veren işçilerin
fotoğrafları vardı. Ve işçilerin açılışın onur
konuğu olduğunu sonradan fark edecektim.
Plaketin hemen karşısında ise binanın iç
krokisiyle yüz yüze geldim. Oldukça uzun bir
süre bu iç düzeni incelediğimi hatırlıyorum. İlk
dikkati çeken biri orkestra çukurlu olmak
üzere iki konser salonuydu. İkinci salon
tiyatro mekanı olarak da kullanılmaya uygun
bir şekilde inşa edilmişti. Büyük salonun ismi
Nihat Akkaraca salonu, ikincisi ise Y. Ziya
Özalp salonuydu. Diğer dikkat çekici olan on
beş bin kitabın olduğu ve yüzlerce tablonun
sergilendiği bir kütüphanenin/sergi
salonunun varlığıydı. Kütüphanenin ismi de
İbrahim Çiftçioğlu kütüphanesiydi. Binanın iç
düzeninde etnografya müzesi vardı ve bu
salonun ismi de yine tanıdıktı: M. Akın Pilavcı
Müzesi. Köy kooperatiflerinin ofisleri ve
yönetim merkezleri de aynı binanın
içerisindeydi. Gülümsediğimi hatırlıyorum o
an, benim geldiğim zamanda köyler mahalle
statüsüne geçirilmişti. Öyle anlaşılıyordu ki
köyler eski statüsüne kavuşmuştu zaman
içinde. Bir kat tamamen kooperatif ve köy
meclislerinin ofislerine ayrılmıştı. El zanaatları
kooperatiflerinden köy kooperatiflerine, sivil
toplum kuruluşlarına kadar. Aynı katta bir
ortak kullanılacak bir toplantı salonuna da yer
verilmişti.
Şaşkınlıktan küçük dilimi yutmak üzereydim
Datça Kültür Sanat Dayanışması'na (DKSD)
ayrılan bölüm dikkatimi çektiğinde. Benim de
50 yıl öncesine dayanan DKSD tarihine
mütevazı katkılarımı ve gönüldaş
arkadaşlarımı hatırladım. Kendi gerçek
zamanımızın yersiz, yurtsuz, hiyerarşisiz bir
avuç gönüllüyle büyük işler başaran öncü
kuruluşu hak ettiği yeri almıştı, Datça’nın çok
da uzak olmayan geleceğinde. Zaman içinde
Datça’ya Batı ülkelerinden göç eden ve
yerleşen Datçalılar da unutulmamış, onlar için
de mekanlar tahsis edilmişti binanın içinde.
Tam karşıda iki gün sürecek olan etkinliklerin 

Datça'da Zaman-1 Mayıs 2060
programı vardı. Türkçe, Kürtçe, Ermenice,
Çerkesçe, İngilizce ve Almanca dillerinde,
çarpıcı bir görsellikle panoya aktarılmıştı. İlk
gözüme çarpan Nisan Ak yönetiminde
Yunanistan Filarmoni orkestrasının
konseriydi. ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ ve
‘Vişne Bahçesi’ tanımadığım genç sanatçılar
ve tiyatro grupları tarafından sahneye
koyulacaktı. İkinci gün öğleden sonra
izleyiciler köylülerin tiyatrosu Cevat Fehmi
Başkut’un ‘Paydos’ oyununu seyretme imkanı
bulacaklardı. ‘Antik Çağdan Günümüze
Datça’da Plastik Sanatlar’, ‘Tarih Boyunca
Datça’da Edebiyat ve Şiir’, ‘Knidos Tarihi’, ‘Bir
Olumlu Örnek Olarak Datça ve Kentleşme
Süreçleri’ vb. oturumlar ayrıca dikkat çeken
etkinlikler olarak gözüme çarptı. Müze on gün
süreyle ‘Tarih Boyunca Halkların Datça’ya
Göçü’ temalı bir fotoğraf ve objeler içeren
sergiye ev sahipliği yapacaktı.
Bilenler bilir zamanda yolculuk, özellikle
benim sahip olduğum zaman kapsülü serisi
açısından bir saatle sınırlıydı ve zaman
dolmak üzereydi. 
Bina içinde küçük bir tur attıktan sonra yoğun
kalabalık arasından dışarıya seğirttim.
Çıkarken halk meclislerinin dönem sözcüsü
olduğunu kalabalığın konuşmalarından
duyduğum genç bir kadın içeri giriyordu.
Sanırım bizim zamanımızın belediye başkanı
diye tanımladığımız makamı temsil ediyordu. 
Dışarıda başka bir sürpriz beni bekliyordu.
‘DATÇA MÜZESİ’. Tahminen üç dönüm bir
alana yayılmış müstakil ve muhteşem
çizgilere sahip tek katlı bir bina ve bahçesi. 
Maalesef vakit yoktu. Kapsüle girerken fark
ettim ki, kendi zamanımızın metruk bir eski
hükümet konağına ev sahipliği yapan ESEN
ADA’da idim. 
İçeri girdim ve kapsülün yolculuk tarihi
ayarını 17 Şubat 2022’ye ayarladım. Hüzünle
karışık garip duygular içindeyken makine
homurdanmaya başladı.
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GALİLEO’NUN KORKUNÇ DÜŞÜNCELERİNİN
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
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Dadya Dostane sahnesinde Galileo’nun Korkunç Düşünceleri adlı oyunu izledim geçenlerde. Latif
Tiftikçi’nin oynadığı tek kişilik oyunun yazar ve yönetmeni Erkal Umut. Eskişehir Halk Sahnesi
tarafından sergilenen bu oyunun Datça’nın kültür sanat etkinlikleri açısından en ölü döneminde
buraya gelmiş olmasından dolayı son derece memnunum. Öğrendiğimize göre Eskişehir Halk
Sahnesi birçok farklı oyunu memleketin farklı şehirlerinde sergileyen, sabahın erken saatlerinde
ekmek sırasında bekleyenlere sokak oyunları oynayan, günümüzde ise atölye çalışmaları yapan bir
toplulukmuş. Yaptıkları işe gönülden bağlı olan bu topluluğu tanımak ayrıca mutluluk verici.      

Oyun konusu adından da anlaşılacağı üzere Galileo
ve dönemi için korkunç sayılan düşünceleriyle ilgili.
Tiftikçi’nin oyunun başından itibaren gitgide artan bir
enerjisi vardı. Bu performansıyla tek kişilik bir oyunun
hakkını fazlasıyla verdiğini söyleyebilirim. Oyunun
içine girmek bu nedenle çok uzun sürmedi benim için.
Anlatım biçimi olarak ise Brecht’in izinden giden, epik
tiyatro anlayışının izlerini taşıyan bir oyun olduğu
söylenebilir. Sözü eğip bükmeden, izleyiciyi
büyülemeye çalışmadan mesajını vermek isteyen bir
dil ile karşılaştık. Oyun sonrası fuayede yaptığımız
sohbette de Latif Tiftikçi bunun bilinçli bir seçim
olduğunu dile getirdi zaten. Oyunculuğun oyunun
önüne geçmemesini arzuladıklarını da söyledi. Benim
katıldığım bir görüş olduğunu pek söyleyemem. 

M. Özgür Mutlu

Elbette toplumcu bir sanatın mesajı vardır, önemlidir, nihai amaç bu mesajın izleyicilere iletilmesidir.
Ama bir oyuna sahnede can veren ana unsur olan oyuncunun zayıf olması ya da bilinçli olarak
parlatılmaya çalışılmaması ne kadar doğru? Anlatım dilinden bağımsız olarak oyunun ve oyuncunun
gücü iletilmek istenen mesajın izleyene ne kadar güçlü etki edeceğini de belirlemez mi? Ayrıca
oyunculuğu parlatmak nedir ki, bunun için büyük tiratlar atmak, etkileyici bir bedensel performans
sergilemek mi gerekir? Yoksa, gerektiğinde sadece oturup susarak da etkileyici bir oyunculuk
sergilenebilir mi? Elbette sergilenir. Oyunculuğu oyunun önüne geçirmek istemedik demesine
rağmen Latif Tiftikçi’nin başarılı bir oyunculuk sergilediğini söylemem gerekir. Seçilen minimal
dekor, kostümlerin dönemin giysileri yerine günümüz giysilerinden seçilmesi, teleskobun ve diğer
bazı dekorun güncel malzemeler olması, sözgelimi mektubu tutuşturmak için yüzyıllar önceki
dönemde var olmayan çakmağın kullanılması ise bilinçli yapılmış, tercih edilen tiyatro anlayışının
birer göstergesi. Hepsinin yerinde ve doğru kullanıldığını da düşünüyorum. Seyirciyle olan diyalog
ve etkileşim de tadında bırakılmıştı. 
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GALİLEO’NUN KORKUNÇ DÜŞÜNCELERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Oyuncunun arada bir izleyicilere hitap etmesi, sürekli kurduğu göz teması ve sahneden inip
Galileo’nun Kepler’e yazdığı mektuplarda onun suçlanmasını gerektiren bir şey olmadığını
kanıtlamak için, inanmazsanız alın kendiniz okuyun diyerek bu zarfları birkaç izleyiciye vermesi
oyuna dinamik bir hava da kattı. 

Oyunu izlerken ben olsam daha farklı bir anlatım dili
seçer miydim diye düşündüm. Sahnedeki
Galileo’nun başından geçen olayları ve içine girdiği
durumları geçmiş zaman çekimiyle ve normal bir
tarih akışında hikâye etmesi zaman zaman belgesel
havasının hissedilmesine neden olduğunu bir
eleştiri olarak ortaya koymak isterim. Belgesel tadı
veren bölümler çok uzun sürmese, genellikle
Galileo’nun hayatındaki dönüm noktalarını imlerken
belirip yok olsa da oyunun gücünü zayıflatan bir
unsur. Yine de oyundan beni koparmadı.

Bu anlatımın sahnedeki Galileo’nun kendi kendine bir iç monolog olarak ilerlemesi, sözgelimi Ay’la
konuşması ya da öte dünyadan seslenmesi gibi farklı tercihlerle yapılabileceğini düşünüyorum.
Anlatımın böyle olması, öte yandan, tercih edilen tiyatro anlayışını sergilemede bir engel teşkil
etmezdi ve oyuncuya performans anlamında daha geniş alan açabilirdi. Elbette yazar ve
yönetmenin tercihidir, benimkisi sadece bir fikir, nasıl sonuç vereceğini gerçekleşmeden bilemeyiz. 

Öte yandan anlatının en keyifli taraflarından biri, hikâyeyi zamanlar üstü bir ölçekte dile getiriyor
olması. Oyun yirminci yüzyılda Ay’da yapılan farklı ağırlıktaki nesnelerin aynı anda yere düşeceğini
ispatlayan deneyin video görüntüleri ile açılıyor, yine arada bir şimdiki zamana atıfta bulunuluyor (O
zamanlar keşfedilmemiş olan ışıklı cismin Halley kuyrukluyıldızı olduğunun telaffuz edilişi gibi). Bu
sayede aslında seyircinin aklında en çok beliren fikre uygun bir atmosfer oluşturulmuş oluyor, o da
şu ki Galileo’nun gerçekleri dile getirdiği için tutucu ve yobaz anlayış tarafından baskı altına
alınması, cezalandırılması gibi hususların günümüzde hala farklı şekillerde devam ediyor, günümüz
ilerici ve aydınlarının, zaman zaman biliminsanlarının benzer bir mücadele içinde oluşunu
hatırlatması. Bir yandan da bunun diyalektik bir kural olarak böyle olması gerektiği ve eninde
sonunda dogmanın değil bilimin galip geleceği fikri. Oyunu izlerken aklıma şu da geldi, biz nasıl
şimdilerde Galileo’nun yaşamını izlediğimizde günümüzle özdeşlikler kuruyor, haklılığının artık kabul
ediliyor oluşunu, gerçeklerin gizlenemeyeceğini, mücadelenin sürdüğünü düşünüyoruz, acaba
Galileo’nun yaşadığı dönemde, yani yüzlerce yıl önce şimdiki zamanda yaşananlar bir tiyatro oyunu
olarak sergilenseydi o zamanın izleyiciler ne düşünürler, ne hissederlerdi. İki düşünce at başı
giderdi herhalde, şimdikinden farksız olarak, gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağı ve gericilerle
ilericilerin arasında her zaman amansız bir mücadele olacağı, bu mücadelede iktidarı elinde tutan
muhafazakâr, tutucu erkin her dönem ilericilere ve farklı fikirlere düşmanlığının devam edeceği. 

Sonuç itibariyle kendi belirlediği amaca ulaşan, oyunculuk bakımından da başaralı bulduğum oyun
beni oldukça tatmin etti. Eskişehir Halk Sahnesi gibi toplulukların ve bu tür topluluklara ev sahipliği
yapacak Dadya Dostane gibi mekanların çoğalmasını diliyorum.                   
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'MARKS DÖNDÜ' LONDRA'DA

Datça'da yaşayan Tiyatrocu Süleyman
Zencir, Amerikalı tarihçi Howard Zinn'in
kaleme aldığı tek kişilik "Marks Döndü"
oyununu Londra'da sahneye koyacak. Türkçe
Konuşanlar Tiyatro Festivali'nde
sahnelenecek oyun Marks'ın Londra Soho'ya
bir saatliğine inmek için yukarıdakileri ikna
etmesi, fakat bürokratik bir yanlışlık
nedeniyle New York Soho'ya inmesiyle
başlıyor. Marks bu dünyaya 
döndüğü bu süreyi, referanslar vererek 

kendini ve yazdıklarını savunarak kullanıyor,
bu arada da hem özel yaşamından kesitler
sunarken, hem de özeleştiri yapıyor.  
Süleyman Zencir, "Krizle sarsılan bu
kapitalist sistemi, Karl Marks’ın bakış açısı ile
tiyatro sahnesinde tekrar sorgulayacağımız
için mutluyum. Oyuna daha şimdiden büyük
ilgi var. Londra'daki tüm tiyatroseverleri 31
Mart'ta Millfield Tiyatrosu'na bekliyoruz.
Salonun dolacağından kuşkumuz yok," 
diye konuştu.

KARİKATÜR
Kar�katürde 
tema; Yangın

Muğla Büyükşehir Belediyesi
tarafından 3’üncüsü düzenlenen
olan uluslararası karikatür
yarışmasının teması ‘Yangın’ olarak
belirlendi. Yangınların nedenlerinin,
zararlarının, ekolojik sisteme,
canlılara, ekonomiye etkilerinin konu
olduğu karikatür yarışmasının
başvuruları başladı. Başvurular 20
Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. 8
Haziran'da sonuçlar açıklanacak. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://tr.wikipedia.org/wiki/Soho
https://en.wikipedia.org/wiki/SoHo
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Yine güç, zafer ve birliği sembolize eden devasa
sütunlar ve erişilemez yükseklik tasarımı ile tabasına
güven, düşmanına korku salan bir mimari tarzın tercih
edilmesi bu duruma bir başka örnektir. Egemenlerin
iddia ettikleri tarafsızlık, örtük bir biçimde sanatın
iktidarlarının payandası olmasının savunusundan başka
bir şey değildir. 

Aslında otoriter muktedirler bugün de sanatın tarafsız
olması gerektiğini tekrarlamaktadırlar. Ancak bir farkla,
bugün sanatı özel tekeller ya da finans çevrelerine ihale
ederek asimile etmekte iktidarlarının kültürel
hegemonyasını böyle kurmaya çalışmaktadır.
Bu çabaların başarısızlıkla sonuçlandığı durumda;
devreye sokulan nakarat "bu sanat değil" ya da 
 "tükürürüm böyle sanatın içine" şeklinde tezahür
etmektedir.

Bir diğer görüş ise, bir başka dünya mümkün diyen
muhalif siyasetin sanatla ilişkisi ve bu ilişkininin
formülasyonudur. Bu yaklaşım ise sanatın politikayla
ilişkisini karşılıklı bir etkileşim içinde gören, zaman
zaman etkileşimin bir ya da öteki lehine değişiklik
gösterse de stabil bir durumun ötesini işaret eten
dinamik bir alışveriş devinimine karşılık gelmekte
olduğunu iddia etmektedir.
Bu görüş genel olarak sanat siyaset ilişkisini doğru bir
yerden kurguluyor olsa da, somutlamada bu ilişkiyi çok
sarih biçimde yürüttüğünü söylemek mümkün
görünmemektedir.

Muhalif siyasetin vasatı, kimi zaman sanatı siyasetin
gölgesi, yığınak deposu gibi, kimi zaman salt 
ajitasyon öğesi olarak görme refleksi göstermektedir.
Ve bu okuma biçiminin de son derece sorunlu 
olduğunun altını çizmekte fayda olduğunu belirtmek
gerekir.

Evet demokratik, eşitlikçi muhalif siyaset, siyasetin
sanatla ilişkisini inkar etmediği gibi, özgür, eşit ve adil
bir dünyanın inşasında ona son derece önem atfeder.
Şilili Viktor Jara'nın müziği ile yaptıkları ve etkilediği
insanlık skalası, binlerce örnekten biridir. Jara'nın
yaşamı pahasına yaptığı müzik, Şili ve insanlık için bir
umut kapısı aralamıştır. Bu zaviyeden ele alırsak,
sanatın aynı zaman özgür ve eşit bir dünya için direnişin
burçlarından birini temsil etiğini söylemek mümkün. 
Sanatın engin etkileme kapasitesi, yaratıcılığı ve
imgeleme gücü, estetik kaygısı içinde olan siyasetin
etkilenmesi gereken önemli bir hazinedir. 

Sanat ve pol�t�ka �l�şk�s�
Mahmut BALPETEK

"Siz bir sanatçıyı ne sanıyorsunuz? Eğer bir ressam
sadece gözleri olan bir müzisyense, sadece kulakları
olan bir şairse, kalbinin her köşesinde sadece lir olan
bir aptal mı? Tam tersine dünyadaki ateşli, mutlu ya
da korku verici olaylara karşı her an uyanık, bu gibi
olayları yansıtmaya hep hazır siyasal bir varlıktır
sanatçı. Tarafsız kalmak bahanesiyle, kendinizi
yaşamdan nasıl koparabilirsiniz? Yaşantınıza
böylesine çok şey katan diğer insanlarla
ilgilenmemek nasıl mümkün olabilir? Hayır resim
evleri süslemek için yapılmaz. Düşmana karşı bir
saldırı ve savunma aracıdır resim."  Picasso 
 

Öncelikle kısa bir metinde sanat siyaset ilişkisini
anlatma çabasının yaratacağı riskleri gözeten bir 
yerden sınırlı bir değinme ile yetineceğimi
belirteyim. Sanat ve politika ilişkisi insanlık
tarihinin her aşamasında varlığını sürdürmüştür.
Toplumun içinde bulunduğu, sosyoekonomik,
sosyal ve kültürel faktörlerin durumuna göre bu
ilişki ve /veya etkileşim kendini yeniden
biçimlendirmiştir.

Sanat siyaset ilişkisinin formatı konusunda
kabaca iki görüşten söz etmek mümkündür.
Birinci görüş, egemenlerin, sanatın tarafsız olması
gerektiği tezidir. Tarafsızlık kisvesine
büründürülmeye çalışılan tezin somutlanması ise
sanatı iktidarlarına ve onun yarattığı toplumsal
çarpıklığa itiraz etmeyen, hatta onu iktidarlarının
bir uzantısı olarak tutmak gayretinden ibarettir.
Örneğin, tarihte kent devletlerinde 1. ve 2. yüzyılda
Roma İmparatorluğu'nun her köşesinin para ve
madalya dağıtan sanatsal heykellerle donatılmış
olması sanatın siyaset tarafından
araçsallaştırılmasına iyi bir örnek teşkil
etmektedir. 

Yaşasın hayat, yaşasın sanat



UZAYA ADINI YAZDIRAN DATÇALI

MÖ 3’ncü yüzyılda bu yarımadada doğdu. Babası
Aeschines de Knidosluydu. Bir oğlu (Aristagoras)
ve üç kızı (Actis, Philtis ve Delphis) vardı.
Platon’un öğrencisiydi. Felsefe, teoloji,
matematik, coğrafya ve hukuk alanında kendisini
geliştirdi. Archimedes’den Öklid’e, Aristoteles’ten
Kepler ve Copernicus’a kadar bilim dünyasını
etkiledi. Evrenin yapısının tarihteki ilk
matematiksel modelini sundu. 
Antik Çağ'da bilinen beş gezegen Merkür, Venüs,
Mars, Jüpiter ve Satürn’ün geometrik
modellemesi üzerine çalıştı. Takımyıldızlarının
tanımlanmasına katkıda bulundu.
Knidos'ta ve Cyzicus’da (Erdek) birer gözlemevi
kurdu. Yaşamının son yıllarında Knidos için bir
anayasa hazırladığı belirtiliyor. 
Eudoxus ismi Antik Çağ'da “onurlu” anlamına
geliyordu. Uzay bilimcileri Ay’da ve Mars’ta iki
önemli kratere onun ismini vererek onurlandırdı.

Ay'ın kuzey bölgesinde dev bir
çarpma krateri. 67 kilometre
çapında, 3.4 kilometre derinliğinde.
Adı Knidoslu Eudoxus Krateri. 
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EUDOXUSEUDOXUSEUDOXUS
   

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tak%C4%B1my%C4%B1ld%C4%B1z


İŞÇİLERDEN CAN YÜCEL'E 

Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (DİSK) 55'nci kuruluş
yıldönümünde devrimci Şair Can
Yücel'e "Onur Ödülü" verdi. Ödülü aile
adına torunu Nathalie Defne Gier
alırken, Can Yücel'in kızı Güzel Yücel
Gier, "Babamın taaa oralardan…
İşçilerden aldığı bu onurlu ödülü sol
yumruğunu kaldırarak selamladığını
görür gibiyim," dedi. DİSK ayrıca 
karikatürist Tan Oral'a ve 1 Mayıs 1976
afişinin tasarımını yapan Orhan
Taylan'a da ödül verdi.

 

 Anısına saygıyla...
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ONUR ÖDÜLÜ

Kibrit çakıyorsun karanlıkta,
badem çiçeklerini görmek için.
Ve Mart denizlerinde tedirgin bir çift
sarnıç gemisi gözlerin.
Bir iş açacaksın sen başımıza
yangın mı olur artık, bahar mı?

 

K�br�t Çakıyorsun 
Karanlıkta

Can YÜCEL 

 @datcakultursanatdayanismasi

DKSD-TV

@datcakultursanat

www.dksd-datca.org



BU TARİHİ BİNA NEDEN 
KADERİNE TERKETİLDİ
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Datçalılar müze �st�yor, kültür sanat merkez� �st�yor, merkez�
yönet�m "yer yok" d�yor. Oysa yer çok. İşte Çeşme Köy �lkokulu 

Yıl 1928-Bina yapım aşamasında (Hasan Doğan arşivi) Eğitim yılları..Fotoğraf: Kürşat Gönüllü

1928 yılında Rodoslu inşaat ustalarının Rum mimarisiyle
yaptığı harika bir bina. Cumhuriyet döneminde okul olarak
kullanıldı. 1989 yılında taşımalı eğitime geçilene kadar
Betçe'nin önemli eğitim yuvalarından biriydi. Eğitim sona
erince çürümeye terk edildi. Oysa tarihi değeriyle, Betçe
halkının anılarıyla ve önündeki meydanı ile Datça için çok
önemli bir mekan. Bina Milli Eğitim Bakanlığı'na ait. Muğla
Valiliği'nin, Datça Kaymakamlığı'nın bu güzelim binanın
yok olmasına izin vermemesi gerekiyor.

KÜLTÜR



Cevat Şakir'in torunu Noonan, renkli kuruboya

Halikarnas  Balıkçısı'nın  ressamlığı

Suluboya, illüstrasyon

Resimli Ay Dergisi'ne çizdiği gravürlerdenAliye Berger’in Karakalem Portresi 
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RESİM

Halikarnas Balıkçısı veya gerçek adıyla Cevat Şakir
Kabaağaçlı, sadece edebiyat yönü, mitoloji, turist
rehberliği, Anadolu kültürü araştırmacılığı, bitki
bilimiyle değil resim ve resimlemede kimliğiyle  de
tanınır. Yurtdışında güzel sanatlar eğitimi almış bir
çizerdir ve grafik tasarım tarihinde önemli bir yeri
vardır. Yaşamının coşkusunu yazıları kadar çizimlerine
de yansımıştır. 2000 yılında kızı İsmet Noonan,
araştırmacı ve yazar Turgay Gönenç ve akademisyen
Efdal Sevinçi gibi Kabaağaçlı’nın yaşamına dokunmuş
önemli kişilerle söyleşiler yapılıp eserleri
orijinallerinden fotoğraflanarak kayıt altına alındı. İşte
onlardan birkaç örnek...



DKSD BÜLTEN

MART 2022 SAYI 4

Antik Knidos sadece bir ticaret değil, bir sanat merkeziydi. Özellikle dönemin en ünlü yontucusu
Praksiteles'in Afrodit heykeli kente Akdeniz ve Ege'den binlerce turist çekiyordu.

Praksiteles'in Afrodit modeli güzelliği ile ünlenmiş Phryne
isimli  bir kadındı. Geçmişte dinsizlikle suçlandığı için
ölüm cezasıyla yargılanmış ancak mahkemede avukatı
kadının üzerindeki elbiseyi çıkararak, "bu güzelliğe nasıl
kıyarsınız" diye bağırınca, yargıçlar Phryne'i affetmişti.
Afrodit heykeli ve model Phryne yüzlerce yıl sanatçıların
ilgisini çekti. Özellikle mahkemede elbiselerinin
çıkarılması sahnesi birçok ressam tarafından tuvale
aktarıldı. İşte onlardan bazıları.

Jean-Léon Gérôme-1861

Jose Frappa-1880

 

Henryk Siemiradzki-1889 Louis Chalon-1900



250 yıl önce Datça  
Datça Yarımadası 18'nci yüzyıldan itibaren birçok
yabancı gezgin, arkeolog ve biliminsanı tarafından
ziyaret edildi ve onlar günümüze çok önemli belgeler
bıraktılar. Özellikle Londra'da bir grup aristokrat ve
entelektüel insanın kurduğu "Dilettanti Cemiyeti"
üyeleri bölgemizdeki antik kentleri gezerek, çizimler
yaptılar.
Birinci resimleme Fransız mimar, arkeolog ve gezgin
Charles Texier'e ait. 1834 yılı. Datça Yarımadası'nda
bir tapınak (Hieron). Büyüklüğüne bakar mısınız?
Kim bilir neredeydi? 
İkinci resimlemenin tarihi 1824. Çizen İngiliz din
adamı, biliminsanı, gezgin Daniel Clarke. Rodos'tan
Knidos'a yaklaşırken çizmiş. Triopian Burnu ile
Knidos'u farklı vurguluyor. 
Üçüncü resimleme 1812 yılından. Dilettanti
Cemiyeti'nin çizimiyle Cape Crio'dan Knidos
teraslarına bakış. 

 

Dördüncü resimleme Fransız asıllı arkeolog ve
siyaset adamı Marquis de Laborde'e ait. Tarihi
1838. Panaromik açıdan Knidos. Ege ve
Akdeniz'in birleştiği yerde Cap Krio Burnu, tam
karşıda Nysros Adası ve sol tarafta Tilos
Adası'nın uzantıları.
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TARİH


