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Ülkemizde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir dönemin 
kapısı aralanırken Çukurova Ödülü, Üçüncü Delta'ya gönül vermiş çok 
yönlü bir sanatçıya, S. Haluk Uygur'a verildi.

Ülkenin yönetsel yapısının bütünüyle değiştirildiği, kent 
devletlerine bile dönüştürülebilecek siyasal düzleme uygun altyapının 
kurulduğu, halkın etnik, inançsal çatışmaların eşiğine getirildiği, bu ara 
kent şovenizminin kışkırtıldığı dönemde Çukurova Ödülü'nün doğup 
büyüdüğü topraklarda inançla, inatla yaşamış, yaşamakla kalmamış, 
yaşadığı kentin, bölgenin daha yaşanılır hale getirilmesi, yaşama 
gerekçelerinin artırılması için en etkili yapıya, kültüre, sanata yaslanmış 
bir sanatçıya verilmesi çok anlamlı!

Bu ödülün verildiği şu günlerde Doğu Akdeniz'de kartlar yeniden 
karılıyor. Emperyalist Batı tarafından uygulamaya konulan siyasal 
program, duvarın yıkılmasıyla birlikte Ortadoğu'yu kan gölüne 
döndürdü. Yirmi beş yeni devletin kurulmasını öngören, adında “bahar” 
vurgulanan söz konusu projenin gerçek adı “ölüm”dür. Bu baharlı 
projeyle iki ülkede iki milyona yakın insan öldü. Bir o kadarı yaralandı, 
sakat kaldı. Yedi-sekiz milyon insan evinden, yurdundan oldu. Akraba 
halklar darmadağın edildi. Sertlikten, şiddetten, terörden Türkiye de 
payını aldı. Şehit cenazesi çıkmamış sokak kalmadı ülkede. 
Patlamalarda yiten canların, yaralananların çığlıkları kulaklarda. 
Kapkara bir tablonun Türkiye profili diye dünyaya yansıdığı dönemde 
ülkenin yönetsel yapısı değiştirildi. Başta Türkiye, söz konusu bölgede 
yirmi beş yıldır, her geçen gün şiddet dozu artırılan siyasal gelişmeler, 
bölge insanında gelecek tasarılarının ışığını kararta geldi.

İşte, bu kara günleri hazırlayan 12 Eylül'de ağır bedel ödeyen S. 
Haluk Uygur karakteri, böyle bir dünyada, ülkede, bölgede biçimlendi. 
Bu süreçte, doğru yaklaşımla kültür-sanat çalışmalarına yaslanarak 
verdi aydınlık için savaşımını.

Adana'yı, elbette Çukurova'yı, Doğu Akdeniz'i, yani Üçüncü 
Delta'yı çalışma alanı seçti kendine. “Üçüncü Delta”, Çukurova'yı, 
Kuzeydoğu Akdeniz'i kapsayan bölgeye tarafımızdan verilen bir isim. 
Kültürel varsıllığıyla kült merkezi; (*) Çukurova Kültü. 

 Bu külte ait ne varsa hepsini ortaya çıkarmak için üstün çaba 
harcadı S. Haluk Uygur. Bölgede ayağının değmediği yer kalmadı 
denilse yanlış olmaz. Bütün çalışmalarını geleceğin Adanasını, 
Çukurovasını kurma yolunda üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle 
yaptı. Ödül gerekçesinde de belirtildiği gibi “….. uzun soluklu sanat 
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Üçüncü Delta Sevdalısı

Çetin Yiğenoğlu



poetikasının yaslandığı Çukurova'nın (Üçüncü Delta) doğal, kültürel 
kalıtlarını koruma duyarlılığı; söz konusu edimleriyle yaşama 
gerekçelerini artırmayı ereksediği Adana'nın daha yaşanılır bir kent 
olması için yaptığı çalışmalar……” gelinen noktada öne çıktı. Çoğu 
kimsenin bireysel erincinden başka şey düşünmediği sürecin sonunda 
haklı da çıktı.

Haluk, bizden bir kuşak sonranın Adana çocuğu. Lise sonlardaki 
döneminden beri tanırım. Fotoğraf sanatçısı olarak başladığı sanatsal 
serüven, suyun yolunu arayışı gibi yol alarak kurumsal demekte sakınca 
görmediğim bir yapıya “Altınoran”a evrildi. Ben, Çetin Yiğenoğlu'nun 
izini sürdüğü benzer kültürel-sanatsal yapı da Çukurova Sanat Girişimi 
(ÇSG)'nde boyutlandı.

Her iki yapının da arayışı aynıydı: bu kent, bu bölge, bu halk, 
komşu halklar, laiklik, eşitlik, özgürlük, kardeşlik… Yalnızca perspektif, 
bir de yöntem farkı vardı aralarında. S. Haluk Uygur, kent konseyi, sanat 
konseyi gibi yapıların içinde yer alırken hedefine ulaşmadaki pragmatik 
yaklaşımı ona göre yapılan güzel işler adına özveriden başka şey değildi; 
bu da değerdi.

ÇSG de Adana Sanat Günleri'yle başlayan “halkın katkılarıyla 
etkinlik düzenleme” gibi ödünsüz tutumundan zamanla “sınırlı” ölçüde 
kamu kaynağını kullanma çizgisine geldi.

Ereksenen hedef için yapılan sanatsal çalışmalar sürecinde söz 
konusu farklılıklar hiçbir zaman ne Haluk Uygur'la ne de Altınoran'la 
ÇSG arasında bir ayrışma nedeni oldu. Tersine, her iki yapı kendi içinde 
farklılıklarını koruyarak işbirliği yaptı. Artık koca bir çınar olarak 
gölgesiyle bölgedeki kültürel-sanatsal yapılanmaları kucaklayan 
etkinliklerde, başta Uluslararası Çukurova Sanat Günleri'nde, Haluk 
Uygur'la Altınoran, ÇSG'nin her zaman destekçisi oldu. ÇSG de benzer 
yaklaşımla karşılık verdi Altınoran'a.

Çukurova Ödülü'nün 2017'de Haluk Uygur'a verilmesinde bu 
dayanışmanın rolü çok sınırlı. Haluk Uygur bu ödülü halkı için, kenti, 
bölgesi, yurdu için yaptığı kültürel-sanatsal etkinlikler düzenleme 
çalışmaları denli, insanlık için yaptığı sanatsal uğraşıyla da, bileğinin 
hakkıyla aldı; hak ediyordu, aldı.

Konuyla ilgilenenler bilir, Haluk Uygur sürekli bir arayış içindeydi. 
Fotoğrafla başlayan sanat serüveni ödül gerekçesinde belirtilen 
“sanatlararasılık” noktasına gelene değin önce “görsellerarasılık”tan 
geçti. “Videoart (fotoğrafın video sunumla öykülenmesi)”tan “fotoğrafa 
üç boyutlu bazı eklemelerle farklı bir kimlik kazandırma”ya, daha sonra 
ise “kolajart (fotoğraf üzerine resimle müdahale)” geldi gündeme. 

Uygur, bunlarla yetinmedi, yazıdan emeğini esirgemedi; gezi, 
araştırma, inceleme, arkeoloji, tarih, kent, bölge tanıtımı gibi kitaplarıyla
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ilgili çalışmaları bu bağlamda sayılabilir. Daha sonra Haiku da  yazmaya 
başladı. Yontuyla bile ilgilendi. Kentin bazı yerlerinde halkla buluşan 
önemli heykellere tasarım sürecinde katkıda bulundu.  

Çukurova Sanat Girişimi adına S. Haluk Uygur'u kutluyoruz.
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(*) Bkz. sonraki sayfalardaki konuyla ilgili yazılar.



Uluslararası Çukurova Sanat Günleri kapsamında, bundan 
böyle “Çukurova Ödülü” adıyla bir ödül verilecektir. İlk kez 24 Nisan 
2009 tarihinde verilen ödül, özendirme ya da başarı ödülü değil, bir 
değerlendirme ödülüdür. Ödül, özel anlamda “barış ödülü” olarak da 
değerlendirilmelidir...

Çukurova, neolitik dönemden bu yana, Afrika-Ortadoğu-Anadolu, 
Sümer-Babil-Hatti-Hurri-Hitit-Anadolu, Uzakdoğu-Doğu Akdeniz-
Grek-Latin dünyası arasında bir kültürel köprü, bir geçiş noktası 
olmuştur. Günümüzde, dünyada özgün geçmişe sahip ender bölgelerin 
başında gelen Çukurova'nın komşusu, kültürel kimliğinin bir parçası 
Doğu Akdeniz'in güney kıyılarından Irak'a Ortadoğu yer yer kan ve 
gözyaşına boğulmuş, bölgenin Transkafkaslardan Kafkaslar'a, 
Ortaasya'ya dek uzanan kısmı ise küresel emperyalizmin saldırı tehdidi 
altında inlemeye başlamıştır...

Bunun yanı sıra, Adana ve İskenderun kıyılarının öne çıktığı yeni 
bir yatırım ve ekonomik yapılanma programıyla Çukurova dünyanın 
yakın gelecekteki önemli çekim merkezi olmaya aday konuma gelmiştir. 
Bölgemiz adına olumlu karşılanması gereken bu durum bile, “kan içen 
topraklar” diye bilinen bölgemizde “kan, gözyaşı ve barut kokusuna 
yeni gerekçe yapılabilir mi” kaygısına yol açmaktadır. İşte, bu 
gelişmeler, Ortadoğu ve bölge insanını her zamankinden daha çok barışa 
gereksindirmektedir.

Bu gerçeklikler karşısında, ilerici, aydınlanmacı, emekten yana 
tavır koyan, insan onuru ve sevgisi aksı üzerinde yürüyen etkinliğimizin 
temel felsefesi tek sözcükle “barış” olarak seçilmiştir...

“Çukurova Ödülü” bölgemizde sinemadan tiyatroya, resimden 
müziğe, şiirden romana, makaleden fıkraya, röportaja, çeşitli alanlarda 
eser sahibi sanatçı, akademisyen, gazeteci, yazar, kültür-sanat, bilim ve 
edebiyat alanlarında emek ve ürün veren, kültür ve sanatla uğraşan, 
Çukurova'yı tanıtan, yücelten, Doğu Akdeniz'e, Ortadoğu'ya barış 
tohumları eken insanlara, tüzel kişilere verilir.

Ödülün değerlendirmesi, Çukurova Sanat Girişimi yönetimince 
belirlenen Seçici Kurul tarafından yapılarak her yıl etkinlik tarihinden en 
az 15 gün önce basın-yayın, iletişim araçları aracılığıyla açıklanır...

Ödüle değer görülen kişiye/kişilere, kuruluşa bu amaçla 
hazırlanmış özel plaket verilir, adına anı kitabı yayınlanır.
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Homo Tauricus (Toros) insanları, çook çok eskilerde, takvimin 
b i l inmediği  devi r lerde  “zaman” kavramını  kendi ler ince 
anlamlandırıyorlardı...  Bazı kabileler, aylara “yılın adımları”, yıla ise 
“zamanın geçişi” diyor, zamanı da her yıl yeniden başlatarak 
kozmogoniyi (zamanın doğuşunu) yenileyip yineliyorlardı... 

Zaman üzerine kurguladıkları ritüellerde geçmişi yok ederken 
insanın, toplumun günahlarını, hatalarını siliyor, dünyayı, evreni 
kirinden arındırıyor, böylece bir “yeniden doğuş”u gerçekleştirmiş 
oluyorlardı. Kozmogonik eylemin bu biçimde sonsuza dek yinelenişi, 
her yeni yılı yeni bir çağın başlangıcına dönüştürürken ölüler diriltilmiş 
oluyor, insanların yeniden doğuşa inancının sürekliliği sağlanıyordu.

Eski inançların etkisinde yaşayan bu insanlar, göksel arketip 
arayışlarında yüksek dağlara kutsal kimlik kazandırıyorlardı... Bu 
yönelim sonucu “dünyayla evrenin merkezi”yle “göğün kapısı”nın 
kutsal kabul ettikleri dağın doruklarındaki kozmik bölgede bulunduğunu 
düşünüyorlardı...

Filistin'de Tabor, Gerizm dağları, Hindistan'da Meru dağı, 
Mezopotamya'da Ülkeler dağı, (Ziggurat da bir kozmik dağ), Ural-Altay 
bölgesindeki Sumeru dağı, İran'da El Bura dağı ile Laos'taki Zinnalo 
dağı gibi Toroslar da kozmik bir dağ olarak dünyanın, evrenin merkezi 
konumunda görülüyordu... Yılan balıklarını yumurtlamak için gittikleri 
Meksika kıyılarından, Caretta Caretta kaplumbağalarını da 
yumurtlamak için Avusturalya'dan Çukurova kıyılarına çeken ilgide, 
günümüzde bile kozmik bir iz, kozmik bir im arayan insanların ataları o 
dönemlerde yarattıkları her mite kozmik anlamlar yüklüyordu... 

İnsanoğlunun eski devirlerdeki bu “zaman”la “kozmik merkez” 
arayışlarına bakarak “Boğa” anlamına gelen “Toros” adına kozmogonik 
anlam yüklemek ilk anda anlamsız gelebilir... Ancak,  “Toros”un 
etimolojik geçmişiyle sunduğu, merkez simgeciliği dolayısıyla 
tasarımlanan yeni yıl senaryolarının ilk örneklerine ilişkin anekdotlar 
dikkate alındığında ilginç gerçeklikler çıkar ortaya...

Çukurova'yı, Doğu Akdeniz'i kucaklayan bu görkemli dağın, bu 
Toroslar'ın, geç antik çağda biçimlenen bir dinin felsefesiyle birlikte 
sembolizmasının oluşumunda nasıl önemli bir işlev üstlendiği açık seçik 
görülür.

Ekinoksların (ekvatorun zodyakla kesiştiği noktalar) gerilemesine 
ilişkin astral gerçekliğin İ.Ö. 128 yılında Hipparkus tarafından 
keşfedilmesi üzerine biçimlenen Mitraizm dininin temel dayanaklarını 
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Torosların Boğası
(Çukurova Ödülü'nün Anlamı, Öyküsü*) 

(*) Kitabın kapağında fotoğrafı bulunan plaketin tasarımına esin kaynağı olan öykü



oluşturan kültün en az 6 bin yıllık geçmişe sahip Toros imgesinden nasıl 
esinlendiği hemen anlaşılır...

Mitras, eski bir Pers tanrısı olan “Mitra”nın Yunanca, Latince 
biçimi. Buna karşın, Mitraizm bölgemizde, öncelikle Tarsus'la Anavarza 
özelinde Çukurova'da doğdu, sonra Doğu Akdeniz'e, zamanla 
Akdeniz'in her yerine yayılan bir din olarak insanları etkiledi... Soyut 
Tanrı, tek Tanrı kavramının oluşumunda çok etkili oldu... Mitras, bazı 
yazıtlarda “fethedilemez güneş” diye nitelendirilir. Güneşi “Tanrıları 
doğuran, bütün varlıkların babası,” diye tanımlayan Sofokles'in 
düşüncelerinin çıkış noktası da burası...

Bu tür astral arayışlar sonucu bir felsefi disiplin olarak Mitraizm 
Stoa'dan, Stoa da Mitraizm'den etkilendi... Mitraizm, bir tür astral din ya 
da yıldız tapkısının varlığını kabul anlamında “astrolojiye bağlılık, uzun 
astrolojik devirler, dünya dönemleri”, “-Büyük Yıl- tezi”, “doğa 
güçlerinin kişileştirilerek temsil edildiği alegorik açıklamalar” gibi 
Stoacılığın üç temel dayanağının oluşumunda etkili oldu.

Mitraizm'de, galaksimizin de bir parçası olduğu Samanyolu 
(Sütyolu), Stoacılığın etkisiyle “yaratılış yolundaki ruhların yolu” diye 
tanımlandı… “Ruhların beslendikleri sütle dolu” olduğuna inanıldığı 
için Samanyolu'na “Yaratılış'ın Tanrısı” da denildi.

Bundan etkilenen Stoacılar, doğa güçlerini mitoloji kahramanları 
olarak kişileştirdiler. Zamanla ekinoksların gerilemesini belirleyerek 
uzay hareketlerini yöneten tanrı varlığını öne süren bir tez geliştirdiler. 
İnsanlığı soyut Tanrı, tek Tanrı kavramına götüren bu gelişmeler sonucu 
Stoacılar, aylara, yıllara, mevsimlere, yıldızlara kutsal anlam yüklediler. 
Yıldızları kutsal birer varlık gibi gördüler; gitgide uzayı tümden bir tanrı 
gibi algıladılar... Böylece, yıldızların yanı sıra dünya da bir tanrı gibi 
göründü... En büyük tanrı ise Cennet'te oturan 'akıl'dı... (İki bin yıl sonra 
Nietzche “Tanrı'yı öldürdü” ama akıl hâlâ cennetinde oturuyor...)

Mitraizm, günümüze bir ikon olan boğa öldürme sahnesiyle 
(Tauroktoni) geldi. Artık ölü bir kült olarak kabul edilmesi gerekirken 
astral din kökenli düşünce sahiplerince ortaya sürülen kıyamet 
senaryolarını etkilemeyi başararak tuhaf biçimde her zaman güncelliğini 
korudu...

2012 yılında kıyametin kopacağını savlayan kimi şarlatanlar 
senaryolarını ekinoks noktalarının zodyak üzerinde gerileyerek çok 
yavaş devinmesini, her 2160 yılda bir burcu geçerek zodyakları 12 kez 
2160, yani 25.920 yılda tamamladığına inanan Mitraizme 
dayandırıyorlardı.

Mitraizme göre ilkbahar ekinoksu bugün Balık takımyıldızında ise 
birkaç yüz yıl sonra Kova'da olacak demekti. Yunan-Roma döneminde 
ilkbahar ekinoksu Koç, sonbahar ekinoksu ise Terazi'deydi.  İ.Ö. 4. binle 
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2. bin arasındaki Tauroktoni'de Koç'la Terazi burcunun yerini Boğa'yla 
Akrep alıyordu.

Tauroktoni, gök ekvatorunu göstermesine karşın, ekinokslar Koç'la 
Terazi'deyken değil, Boğa'yla Akrep'teyken meydana geliyordu...

Tauroktoni sembolizması, ilkbahar ekinoksunun tamamen Boğa'da 
olmasına dayandırılıyor, dolayısıyla bahar ekinoksunun Boğa 
burcundan çıkışını anlatıyordu… Böylece, Boğa en son değişen burç 
olduğu için söz konusu külte damgasını vuruyordu.

Ne ki, Boğa sembolizması, Mitraizm'den birkaç bin yıl öncesinde 
de Anadolu halkları tarafından biliniyordu... Kizzuwatnalılar 
(Çukurovalılar)'ın yanı sıra Tarsus sikkelerinde kentin sembolü olarak 
kullanılıyordu. Hititler'de ise aşılmaz Toros dağlarını açarak krala, 
askerlerine yol gösteren ilahi/kozmik bir güç gibi görünüyordu Boğa. 

Uluslararası Çukurova Sanat Günleri (UÇSG)'nin Çukurova Sanat 
Girişimi'nce her yıl ilkbaharda düzenlenmesinin birden çok 
gerekçesinden en önemlisi bu külte gönderme yapmasıydı... Etkinliğin, 
bir anlamda ilkbahar ekinoksunun Tauroktonik dönüşümüne denk 
düşmesi en güçlü esin kaynağı...

Stoacıların öncelediği “akıl” ile büyük dönüştürücü güç Tauroktoni 
birlikte değerlendirildiğinde, UÇSG kapsamında verilen “Çukurova 
Ödülü”nün plaketi Çukurova'nın işte bu öz kültür varlığından yola 
çıkılarak hazırlandı. Yapılan birkaç küçük değişiklikle soyutlamanın 
yanı sıra evrenin astrolojik dönüşümünü sağlayan “boğayı öldüren kılıç” 
yerine “kalem” tasarlanarak dünyamızın gelişimine sanatın 
bölgemizden katkısı vurgulanmak istendi.

Batı entelijansiyasınca UÇSG sembolü Adonis Çiçeği'nin kültürel 
değeri nasıl Grek kökenli olduğu öne sürülüyorsa Çukurova Ödülü 
plaketinde esinlenilen Mitras / Mitraizm kültü de bir “Roma Kültü” 
olarak tanımlanıyor. Adonis söylencesi gibi Mitraizm de bu toprakların 
öz kültür varlığıdır. Küçücük bir incelemeyle bile Mitraizm'in 
Çukurova'da nasıl biçimlendiği anlaşılır… Mitraizm, Romalılar bu 
topraklara gelmeden önce bu halkın bir inanç sistemiydi. Bu toprakların 
insanları tarafından yaratılmıştı. Kılıcıyla gelen Roma'yla günümüzdeki 
varisi emperyalizmin bunu sahiplenmeye çalışması gerçeği değiştirmez!
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Çetin Yiğenoğlu



1879 yılında Akdeniz'in öte ucunda  “Toros, Toros” diye çığlık attı 
8 yaşında bir kız. Maria dünyanın o güne kadar bilinen en eski sanat 
eserlerini,  bir anlamda da dünyanın en eski sanat galerisini keşfetti.  
Kuzey İspanya'da Altamira adını taşıyan mülkün sahibi arkeolog Don 
Marcelino de Sautuola'nın kızıydı, Maria.

Altamira Mağarası 11 yıl önce 1868'de bir avcı tarafından 
bulunmuş ama içinde barındırdığı insanlığın ortak mirasını kimse 
görmemişti. Okuduğu yayınlarda, Paris Evrensel Sergisi'nde gördüğü 
tarihöncesi döneme ait çakmak taşlarının, kemik parçalarının izlerini 
ülkesine ve kendi topraklarına sürdü Maria'nın babası Sautuola. 
Babasının bilim aşkı ve annesinin dindarlığı değil dinciliği arasında 
sıkışan Maria, olduğu gibi bakıyordu dünyaya. Babasıyla  birlikte 
geldiği mağaranın tavanındaki resimleri de ilk kez o gördü. “Toros 
Toros”, İspanyolca “Boğa Boğa” diye bağırmasına yol açtı. Babasının 
yerde fırça ile arayıp durduğunu Maria gökte mağaranın tavanında 
buldu.

Telifi ortadan kalkınca önüne gelenin çoğunlukla kopyalayarak 
yayınladığı şu an Türkiye'de piyasada 150 farklı yayınevinden çıkan 
baskısı bulunan Antoine de Saint-Exupéry'in Küçük Prens'inde de 
kahraman okuduğu ormanı anlatan kitaptan yola çıkarak bir resim çizer. 
Resim bir “Boğa”nın değil “Boa”nındır.  Avını yutan boanın resmini 
büyüklerine gösterir ve onlara korkup korkmadıklarını sorar. Onlar: 
“Korkmak mı? Bir şapkadan niye korkalım ki?” deyince çocuk ikinci bir 
resim çizer. “Koca bir fili sindirmekte olan bir boa yılanı”nı anlatan 
resmini büyükler anlayabilsin diye bu kez boa yılanının midesindeki fili 
açık seçik gösterir.

Sonuçta çocuk hak etmediği yanıtı alır: “Bu kez büyüklerin yanıtı 
boa yılanını içten ya da dıştan çizmeyi bir yana bırakıp, coğrafya, tarih, 
aritmetik ve gramerle ilgilenmemi tavsiye etmek oldu. Böylece altı 
yaşımdayken resim kariyerimi terk etmek zorunda kaldım. İlk iki 
resmimin başarısız olması beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Büyükler 
kendi başlarına hiçbir şeyi anlayamıyor, çocuklar ise aynı şeyin tekrar 
tekrar anlatılmasından sıkılıyorlardı. Bu yüzden başka bir meslek 
seçmek zorunda kaldım ve pilot oldum.”

Saint-Exupery gerçekten de pilot oldu ama içini kemirip duran 
çocukluğundan kalan soruyu hep sordu: “Ne zaman yeterince zeki 
olduğunu düşündüğüm biriyle karşılaşsam, ona hemen 1 No'lu resmimi 
gösterdim. (Bu resmi hep yanımda taşıyordum, çünkü ilk deneyimimdi.) 
Bakalım onu gerçekten anlayabilecek miydi? Ama hepsi bunun bir şapka 

Toros Toros
Yaşar Öztürk
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olduğunu söylediler. Bu yüzden ben de boa yılanlarından, ilk çağdaki 
ormanlardan, ya da yıldızlardan bahsetmeyi bırakıp onların seviyesine 
indim. Onlarla briç, golf, politika ve boyun bağları hakkında konuştum. 
Böylece bu yetişkinler benim gibi duyarlı biriyle karşılaştıkları için 
mutlu oldular.”

Ve bir gün içindeki çocukla sonsuzluğa uçtu, gizemli bir biçimde 
ortadan kayboldu, Saint-Exupery. Ölümsüz yapıtı Küçük Prens ve içinde 
yer alan kendi eliyle çizdiği resimlerle aradan geçen yıllar boyunca 
bütün insanlığa resmini gösterip soruyor: “Bu ne?”

Maria kendi mülkleri olan mağara tavanındaki boğa resmini 
haykırdığında babası onun bilim, sanat, kültür yani insanın nasıl insan 
olduğunun çığlığını attığını biliyordu. Baba kız bu coşkuyu yaşarken, o 
yıllarda kilise tüccarlarının ellerindeki ekmekten olmak korkusuyla 
bütün işi gücü bırakıp kör bir savaşa girdikleri Darwin ve Evrim 
kuramının hayaletleri dolaşıp duruyordu Batı'yı.

Baba, kızın keşifleri çevreyi rahatsız eder. En acı olanı ise kendisine 
göz koyduğunu fark etmediği din büyüğüne günah çıkarmaya giden 
anneydi. Annenin kilisede anlattıklarının bir gün sonra gazetede manşet 
manşet yayınlanması işleri daha da çıkmaza sokar.

Bulunan resimleri binlerce yıl sonra kilisede çalışan bir ressam 
kağıtlara, tuallere işler. Mağarada resimlerin nasıl is olmadan yapıldığını 
ve orada bulup durdukları avuç içi büyüklüğündeki oyma taşların ne işe 
yaradığını, kandil yağı ile gelen evdeki hizmetliden öğrenir baba kız.  
Her şey apaydınlıktır. Bulguları bilimsel bir kongreye sunmak isteyen 
Don Marcelino de Sautuola,  Saint-Exupéry'den daha kötü bir yanıt alır 
“büyük”lerinden. Yargısız infaz edilir. Resmi kopyalayan ressamın 
kazayla tavana sürdüğü boyayı kanıt gösteren fırsatçı dinci/kincilerin 
kışkırtmasıyla hareket eden “büyük”ler, onu dinlemeden sahtekarlıkla 
suçlanır, yıkılır, Sautuola. İçindeki çocuk ölür. Eşinin başına çorap ören 
din büyüğünün oyununu geç fark eder anne. Eşine değil de din büyüğüne 
inandığı için adım atmadığı Altamira Mağarası’na girer. Gerçek 
mağaradaki büyüleyici güzellikteki resimlerdedir. Sautuola içten ve 
dıştan aldığı darbelerden dolayı kendini toparlayamaz. Daha fazla 
dayanamaz. Toprak olur.

Akdeniz'in bir başka yerinde Fransa'da 1940 yılında dört çocuk 
kaybolan bir köpeği aramaya çıkar. Bir mağaraya girerler. Bir çok 
bölmeden oluşan Lascaux Mağarası Tarih öncesi döneme ait çok sayıda 
duvar resimleriyle süslüdür. Maria'nın “Toros Toros” çığlığı yeniden 
canlanır.

Don Marcelino de Sautuola'nın yalan söylemediği ortaya çıkar. 
Yıllar önce onu aşağılayan kongrenin başkanı erdemli olmanın gereğini 
yerine getirir. Bir özür mektubunu gazetelerde yayınlar. Aileyi  görmeye 
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gelir ve mezarı başında Don Marcelino de Sautuola'dan özür diler. Saint-
Exupery da yaptığı resmin şapka değil boa yılanı olduğunu “büyük”lere  
anlatamayınca “Küçük Prens”i yazdı. Küçük Prens'in içinde de 
“büyük”lerin anlama sorununu sık sık işledi. Küçük Prens kadar onun 
geldiği gezegenin keşfi de sorundur: “Küçük Prens'in geldiği gezegenin 
Asteroid B-612 olduğunu zannediyorum. Böyle düşünmek için iyi 
nedenlerim var. Bu asteroid yalnızca bir kez, bir Türk gökbilimci 

̈tarafından 1909 yılında görüldü. Gökbilimci bu keşfini bir Uluslararası 
Astronomi Kongresi'nde açıkladı. Ama tuhaf giysileri yüzünden kimse 
ona inanmadı. Büyükler böyledir işte. Neyse ki, bir Türk önderi ölüm 
döşeğindeyken halkının Avrupa tarzı kıyafetler giymesini emretti ve 
gökbilimci bu keşfini 1920 yılında, şık bir kıyafet içinde yeniden 
sergiledi. Bu kez keşfini herkes kabul etti.”

Sözü sonunda Saint-Exupéry şuna getirir: “İnsanlar dünyada pek 
az yer işgal ederler. Dünyadaki tüm insanlar bir araya gelse, otuz 
kilometre uzunluğunda ve otuz kilometre genişliğindeki bir alana 
kolayca sığabilirler. Yani Pasifik Okyanusu’ndaki küçücük bir ada, 
bütün insanları kolaylıkla içine alabilir. Ama elbette ki büyükler buna 
inanmazlar. Kendilerinin çok yer kapladığını düşünürler. Kendilerini  
baobap ağaçları kadar önemli sanırlar. Onlara, 'İsterseniz kendiniz 
hesaplayın' deseniz, buna memnun olurlar. Hemen bir şema çizmeye 
koyulurlar. Şemalara bayılırlar. Ama siz vaktinizi bu sıkıcı işlerle boşa 
harcamayın.”

Küçük Maria'nın “Toros, Toros” demesinden yıllar sonra; M.Ö 
75.000 yılında Güney Afrika'daki Blombos Mağarası’nda kazınan ok 
çubukları, M.Ö 40.000 yılında Avusturalya'da Ubir kayalarına 
resmedilen imgeler, M.Ö 30.000 yılında Fransa'da Chauvet 
Mağarası’nda resmedilenler, M.Ö 25.000 yıl önce Namibia'nın Huns 
Dağlarındaki mağaralara çizilenler ortaya çıktı.

18 yıl önce Adana Sanat Günleri, 11 yıl önce de Toroslarda 
Çukurova Sanat Günleri ateşini yakan Çetin Yiğenoğlu'nun yaptıklarını 
“büyük”ler anlayamaz. Ancak, S. Haluk Uygurlar anlar. Sanat var eder, 
yaşar ve yaşatır. Çukurova Sanat Günleri Suriye'ye, Lübnan'a kadar 
yayıldı. Savaş yok eder, öldürür. Savaş ağaları, “büyük”ler sanatın 
dallarını kestiklerini sanır. Çukurova Sanat Günleri sanatın gücünü 
gösteriyor. Şimdi Çukurova'dan Bodrum'a, yine (savaş koşullarında) 
Suriye'ye  Avustralya'ya, İngiltere'ye yayıldı ve bu liste daha da 
uzayacak. 
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Çukurova Ödülü bu yıl Adanalı sanatçı S. Haluk Uygur'a verildi.
Çetin Yiğenoğlu, Mehmet Karasu, Yaşar Öztürk'ten oluşan Seçici 

Kurul, 2017 Çukurova Ödülü'nün Haluk Uygur'a verilmesini 
kararlaştırdı.

Ödül'ün S. Haluk Uygur'a verilme gerekçesi şöyle:
“Sanat yaşamındaki ilk uğraşısı fotoğraf sanatına geniş bir 

çerçeveden bakarak farklı ekollerin özgürce uygulanabileceğini 
savunması; bu yaklaşımla yüzlerce öğrenci yetiştirmesi; yeni bir dil, bir 
anlatı olanağı yaratmak için 'Sanatlararasılık' diye tanımlanabilecek 
çizgisi; bu çalışmalarını yürütürken verdiği çok yönlü ürünleri; uzun 
soluklu sanatsal poetikasının yaslandığı Çukurova'nın (Üçüncü Delta) 
doğal, kültürel kalıtlarını koruma duyarlılığı; söz konusu edimleriyle 
yaşama gerekçelerini artırmayı ereksediği Adana'nın daha yaşanılır bir 
kent olması için yaptığı çalışmalar dolayısıyla…” 

Çukurova Sanat Girişimi
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Toplumumuzu oluşturan bireylerin günlük yaşam içerisinde, 
yaşamlarını güzelleştirerek anlamlı kılabilecek, renklendirebilecek 
sanatsal, kültürel etkinliklere izleyici ya da yaratıcı olarak katılma 
gereksiniminden hareketle başlattığımız Uluslararası Çukurova Sanat 
Günleri'nin bu yıl on birincisini gerçekleştiriyoruz. Çukurova Sanat 
Girişimi Genel Koordinatörü Sayın Yiğenoğlu'nun deyimiyle “Dünyada 
benzeri olmayan bir etkinlik” deneyimi olarak Çukurova Sanat 
Günleri'nin en önemli özelliği sürekli yenilenen bir gelişim çizgisi 
izleyerek özgün yapısını oluşturmasıdır.

Çukurova Sanat Girişimi'nce 3. Çukurova Sanat Günleri ile birlikte 
“Çukurova Ödülü” kararı verildi. İlki Nihat Ziyalan'a verilen ödül, 11. 
Uluslararası Çukurova Sanat Günleri'nin düzenleyicisi Çukurova Sanat 
Girişimi adına Çetin Yiğenoğlu, Mehmet Karasu ve Yaşar Öztürk'ten 
oluşan Seçici Kurul Çukurova Ödülü'nün  bu yıl Fotoğraf Sanatçısı Dr. 
Haluk Uygur'a verilmesini uygun buldu.

Neden Haluk Uygur?
Haluk Uygur bir Adana sevdalısıdır. Adı, Adana'yla bütünleşmiş bir 

hekim, sanatçıdır. Adana kent kültürüyle ilgili onlarca yapıt vermiştir.
 “Adana'da yıllardan beri var olan sanat geleneğini ileriye 

taşımak, yeni Yaşar Kemaller, Orhan Kemaller, yeni Şahin Kaygunlar, 
Yılmaz Güneyler çıkarmak, kentte sanat ve kültür alanları oluşturmak 
için lobi yapmak üzere”  Altınoran'ı kurmuştur.

 Sayın Uygur bir soruya verdiği yanıtta, “Adana'yı sanat ve kültür 
alanında dünyanın tanıdığı bir merkez yapmak için çalışıyoruz. Bunun 
da iki yolu var. Birincisi, kentin değerlerine sahip çıkmak ve onları 
ölümsüzleştirmek. İkincisiyse sanatı, sanat disiplinlerine bölmeden 
herkesin algılayabileceği bir olgu haline getirmek.”

Sayın Uygur'un Adana'daki üç müzede, bir sanat parkı ve bir kültür 
merkezinde emeği, 50'den fazla kitapta imzası var.  Bir aydın,  yaşadığı 
kente başka nasıl sahip çıkabilir?

22

Kenti Sahiplenme Bilinci ve Dr. S. Haluk Uygur

Mehmet Karasu



Öncelikle bir Çukurova sevdalısı. Adanalı olmanın gururunu 
yaşıyor ama asla kent şovenizmi bataklığına düşmeden.

Uygur her fırsatta çevresine şunları anımsatıyor:
“Adana yeri ve ismi değişmeden hâlâ yaşayan en eski kentlerden 

biridir; İstanbul, Efes, Roma, İskenderiye veya Antakya'dan en az 1000 
yıl daha eskidir; Dünyanın hâlâ kullanılan en eski köprülerinden biri 
Adana Taşköprü'dür. Hali hazırda dünyanın yazılmış̧ en eski tıp- 
eczacılık kitabı Adana'da yazıldı; Yine dünyanın ilk tıp okulları (ve 
hastaneleri) sayılan Aeskulapion'lardan biri Adana'da kuruldu;  Tarihin 
ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması'nda bir Adanalının 
imzası var;  Atatürk Kurtuluş Savaşı'na başlamaya Adana'da karar verdi; 
İşgalci güçlere karşı ilk kurşun da (Hasan Tahsin'den 5 ay önce Kara 
Hasan Çetesi tarafından) o zamanlar Adana'nın, şimdi ise Hatay'ın bir 
ilçesi olan Dörtyol'da atıldı...”;

“Bana dünyada bir kent söyleyin ortasında bir gölü olsun, içinden 
de bir nehir geçsin, ama gölün de nehrin de kıyıları yeşil kalsın. Bu da 

̈yetmedi ise... Bana bir kent söyleyin ortasında bir gölü olsun, içinden de 
bir nehir geçsin ve bu sular sadece insanların değil kuşların da 
yaşayabileceği, çevre örgütlerince tescil edilmiş̧ bir kuş cenneti olsun. 
Kuşların yaşayabileceği tertemiz sulara sahip olsun... İnanın ki dünyada 
Adana'dan başka, en çok bir-iki tane kent vardır bu özelliklere sahip”

Sevme biçimleri farklıdır. Uygur gibi bakmaz herkes. Uygur 
kentine bakar, kimileri de kendine. Bunu da en iyi görenlerden biri 
Uygur'dur:

“Apartman altında da köprü olur mu demeyin. Dedik ya Adana 
burası... Tarih şehri... Nereyi kazsan tarihi eser çıkıyor. Müteahhittin biri 
Adana'nın en eski caddelerinden olan Abidinpaşa Caddesi üzerine bir 
İşhanı yapmak istemiş. Kazmış, çukuru ama bir de ne görsün?.. Bir 
köprü ayağı... Zaten inşaat “Dünyanın hâlâ kullanılan en eski köprüsü” 
olan 1700 yıllık Taşköprü'ye sadece 50 metre uzaklıktaymış. Üstelik 
daha önce yapılan şehirleşme (!) çalışmalarında köprünün 7 ayağının 
toprak altında bırakıldığı biliniyormuş. Sonra ne mi olmuş? Hiç tahmin 
ettiğiniz gibi değil... İnşaat durmamış... Köprünün ayağı etrafına beton 
direkler dikilerek bina onun üzerine inşa edilmiş. Ama neyse ki bir 
buldozere kurban gitmemiş de, günümüzde Taşköprü'den Abidinpaşa 
Caddesi'ne doğru (yaklaşık 50 metre) soldaki apartmanların altına 
bakarak yürürseniz Taşköprü'nün eksik 7 ayağından birini görebilirsiniz. 
Apartman altındaki köprü civarında anlatılıyor... Sözde bu binanın 
müteahhitti daha sonraları bir ilçe belediyesine başkan olmuş...
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“Tırnak İçinde Fotoğraf”: S. Haluk Uygur

Yaşar Öztürk



Neyse ki duyarlı olanlar da var.  Uygur, olumlu örnekleri 
gösteriyor:

“Anavarza... Çukurova'nın bereketli toprakları üzerine kurulmuş̧ 
birçok medeniyetin, günümüze kadar ayakta kalmış şahidi... Dünyaca 
önemli antik bir kent... Tam dört bin yılın kültür birikimini sırtında 
taşıyan... Ayağınızı toprağa hafifçe sürtmenizle bile, bir tarihi parçayla 
karşılaşabileceğiniz eşsiz tarih hazinesi... Dioskorides tarafından 
dünyanın en eski tıp kitabı olan Materna Medica'nın 2000 yıl evvel 
yazıldığı yer” ve  “Yaşar Kemal'in Anavarza'yı anlatarak başladığı ünlü 
“İnce Memed” romanını yazdığı Hatun Dilci'nin evi.” Hatun Dilci ve 
rahmetli kocası Kamber Dayı 1955 yılında evlerini biraz daha 
genişletmek için avlularında açtıkları çukurda, “Balık ve insan” 
figürlerinin işlendiği mozaikleri görünce, bulduklarının çok önemli 
olabileceğini düşünmüşler. Düşünmekle de kalmayıp Adana Müze 
Müdürlüğü'nü haberdar etmişler. Müzeye haber vermekle, artık tapulu 
mallarına bir tek çivi çakamayacaklarını bile bile yapmışlar bunu... İyi ki 
de yapmışlar. Bu tarihten sonra Kültür Bakanlığı bu bölgeyi korumaya 
almış̧ ve dünya kültürüne kazandırmış̧. Bu tarih hazinesini korumak 
içinse Kamber ve Hatun Dilci'yi bekçi atamış.”

Sen kendi işine bak diyenler de olunca, Uygur şu yanıtı vermiş:
“Ben aksi bir adamım, arkadaş! Hep itiraz eder, sürekli karşı 

çıkarım... Bu yüzden de çoğu kez yalnız kalırım... Hatta hemen her 
zaman azınlıkta kaldım desem, daha doğru olur. 21 yaşımdan beri oy 
kullanırım, daha bir kez bile kazanan partiye oy vermiş bir seçmen olma 
zevkini tadamadım. Ama aradan geçen 25 yılda iktidar olanların ülkeyi 
nereye getirdiklerini görünce, kazanan partiye oy atmış biri olarak 
yaşayamadığım zevki, doğru tercihler yapmış biri olarak yaşıyorum.”

Hekimlik, sözler, yazılar yetmeyince “Ben fotoğraf çekmeye 
gidiyorum” diyerek daha etkili bir yola yönelmiş, Uygur:

“Niçin fotoğraf yapıyorsunuz” diye bir soru sorulmuştu bir gün... 
“Değiştirmek için” demiştim. Kendimi, insanları ve toplumu 
değiştirmek... “Eğer birisi sergimi izlemiş ve sonunda fikirlerinde ufacık 
da olsa bir değişiklik olmamışsa başarısız olduğuma inanırım” diye de 
eklemiştim. “Fotoğrafı ilerici kılan da bu olsa gerek” diye görüş 
bildirmişti soruyu soran.  Ama değiştirmek için fotoğrafçının donanımlı 
olması gerek! Araştıran, yorumlayan, öneriler sunabilen... En önemlisi 
düşündüğünü söyleyebilen. “Düşündüğünü söyleyebilen” ama yüksek 
sesle, içinden değil... Peki bir sorum var... Günlük hayatında bile 
düşündüğünü söyleyemeyen, bulunduğu sosyal ortamlarda “Yaptığı 
yanlış ama şimdi söylersem kötü olurum” diye susarak Fikret Mualla'nın 
tanımıyla “Leblebici” rolünü oynayan kişi, fotoğraflarında nasıl 
düşüncesini ifade edecek? Düşündüğünü söylemeyecekse, nasıl 
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değiştirecek?Bir dakika özür dilerim... Tabii ki bazıları iddialı değildir 
ve fotoğraflarıyla değiştirmek istemeyebilir. Gezmek, görmek, tarihi 
eserlerin, çiçeklerin, böceklerin fotoğraflarını çekmek, cumartesilerini, 
pazarlarını hoşça geçirmek ona yetebilir. Çalışmaktan artan günlerin hoş 
geçmesini istemekten daha doğal ne olabilir ki? Bazı şeyleri dert ederek 
üzülmek niye? Öyleyse niçin beğenmediği serginin sahibine görüşünü 
söyleyip kötü olsun? Nasıl olsa o yokken diğerlerine söyleyebilir. Bu 
biraz dedikodu olur ama o kadar hata kadı kızında da var. Neden 
takışsın? Niye yanlış yapan yöneticiye yanlışını söyleyip durduğu yerde 
onunla kötü olsun. Şüphesiz biri çıkıp yöneticinin hatalarını ortaya 
koyacaktır. Veya biri diğerine “Namussuz!” dedi diye, niçin bunca yıllık 
tanıdığı ile tartışmaya girsin? Durduğu yerde acı çekmenin ne alemi var? 
Ancak unutmayınız ki sanat sadece acı çekenlerin yapabileceği bir 
şeydir. Kerim Bora'nın deyimiyle “Acı çekmeden fotoğraf olmaz!”. Ve 
benim deyimimle “Her şeyin bir bedeli vardır. Tabi ki iyi fotoğrafın da... 
Sizlere hoşça vakitler diliyorum... Ben ise fotoğraf çekmeye gidiyorum.”

Ne zaman fotoğraf çekmeye başladığını kendisi de bilmez. “Küçük 
yaşta aldım sazı elime” diye bir türkü vardır. Uygur'un da küçük yaşta 
boynuna asıldır fotoğraf makinesi:

“Fotoğraf’a başladım mı ki?” Özgeçmişim ile ilgili zorlandığım 
diğer bir soru da “Ne zaman fotoğrafa başladınız?”dır. Yaşımla ilgili 
olarak zorlanmamın nedeni, belli yaşı geçmiş kişiler de var olan 
yaşlanma takıntısının artık bende de başlamasından olsa gerek. Ama 
fotoğrafa başlama tarihim ile ilgili soru da zorlanmam, (dolaylı bile olsa) 
yaşımın ortaya çıkmasıyla ilgili değil! Bu tamamen fotoğraf kelimesi ile 
neyin kastedildiğini bilmememle ilgili... Eğer fotoğraf kelimesinden 
sahip olduğum fotoğraf makinesinin deklanşörüne basmam 
kastediliyorsa söyleyeceğim tarih başka, ama fotoğraf kelimesinden 
“Fotoğraf”ın duygu ve düşünceleri anlatmak için teknolojik bir araç̧ 
olması kastediliyorsa söyleyeceğim tarih başka olacaktır. Hatta bu iki uç 
tarihin arasında başka aşamalara denk gelen zamanlamalar da bulunur.”

Fotoğraf konusunda kendine özgü düşünceleri var Uygur'un:
“ Bırakalım fotoğraf sanat olmasın!
Heykel genellikle sanat için yapılır... Resim de öyle... Sanat ürünü 

olmadığını bildiğimiz sinema filmleri varsa bile, yapanlar sanat için 
yaptıklarını iddia ederler. Ya fotoğraf? Fotoğraf en çok unutulmasını 
istemediğimiz anılar için çekilir... Öğretmenler derslerini anlatmak için 
'Fotoğraf'ı kullanırken, reklamcılar da ürünlerinin tanıtımını fotoğrafsız 
yapamazlar. Doktorlar ameliyatlarını, arkeologlar çıkardıkları eserleri 
belgelemek için Fotoğraf'a başvururlar. Fotoğraf'ın en çok kullanıldığı 
yerlerden biri ise haberciliktir. Haberciler fotoğraflarının anlatımının 
güçlü olması ve gerçeği yansıtması peşindedir. Neredeyse hiçbiri 
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yaptıklarının sanat olmasını umursamaz. Belki de Ara Güler'in “Ben foto 
muhabiriyim, sanatçı değil” Israrı bu yüzdendir. Tabii ki sanat için de 
fotoğraf yapılır. Ama bu kadar çok işlevi olan bir şeyi, sadece “Sanat 
olmak” gibi dar bir çerçeveye sığdırmaya çalışmak, Fotoğraf'a haksızlık 
olmaz mı? Kısacası, anıları tespit etmekten tarihe, eğitimden bilime, 
tanıtımdan habere kadar birçok işlevi olan Fotoğraf'ı sadece “Sanat” 
çemberi içinde değerlendirmeye çalışmak, Fotoğraf'ın değerini 
küçültmektir. Bırakın Fotoğraf sanat olmasın... Bırakın Fotoğraf'ın 
değeri sanatın dışında da büyüsün... Ara Güler Usta “Ben foto 
muhabiriyim, sanatçı değilim” dediğinde değeri düştü mü, yoksa 
yükseldi mi?”

“Fotoğraf”ı Haikuya benzetiyor S. Haluk Uygur ve şöyle anlatıyor: 
“Sizlere Haiku'dan bahsedeceğim. Ve Başo'dan... Başo; 17.yy.da 
Japonya'nın Kyoto şehrinde yaşamış bir filozof. Haiku da bir Japon 
yazım sanatı... İlk kez Başo tarafından icat edilmiş. Bu yazım sanatının 
önemi felsefik bir söyleminin olmasından geliyor; “Çok şey söyle... Ama 
sözü uzatmadan!” Haiku'nun kuralları da bu felsefeye uygun olarak 
belirlenmiş. “Ne söyleyeceksen söyle, ama söyleyeceklerini sadece 17 
hece ile söyle!”

Ne 16 ne de 18... Üstelik bu 17 heceyi 3 satıra bölmelisin! Ama üç 
satıra bölmekle de iş bitmiyor.

Birinci satır 5, ikinci satır 7, üçüncü satır yine 5 heceden oluşmalı. 
Gördüğünüz gibi hem az sözle çok şey söyleyeceksin, hem de bir 
formülün içerisinde kendini disipline edeceksin. Zaman zaman 
düşünürüm “Fotoğraf ” diğer hangi sanat dallarından en çok hangisine 
benzer diye... Bilirsiniz fotoğraf en çok resim ile karıştırılır. Ara Güler 
bile zaman zaman yaptığı işi resim diye isimlendirdiğine göre, 
karıştırılmasına neden olacak çok benzerlikler olmalı. Ama yine de ben 
toplayıcı bir sanat dalı olan resimle, ayıklayıcı bir sanat dalı olan fotoğraf 
arasında yaratım felsefesi açısından temel farklılıklar olduğunu 
düşünüyorum. Ressam doğaya bakar ve güzel (aynı zamanda uygun) 
bulduğunu tuvaline toplar. Fotoğrafçı ise doğaya bakar, güzel (aynı 
zamanda uygun) bulmadığını karesinden ayıklar. Bu yaratım felsefesi ile 
bence fotoğraf resimden daha çok taş heykelciliğine benziyor. Ama yine 
de bana sorarsanız “Fotoğraf diğer sanat dallarından en çok hangisine 
benzer?” diye, cevabım “heykel” olmaz. Belki “öyküye benzer” 
diyebilirim. Yahut şiire... Yok! Yok! Bence “Fotoğraf ” en çok Haiku 'ya 
benzer!”

Şairliği de var Uygur'un. Yakalandığı ve her iki gözünde görme 
oranını yüzde onlara kadar düşüren hastalığı sırasında kendi kendine:

“Eğer bundan sonra yeterince göremeyeceksem! kendime 
“Fotoğraf” dışında bir çıkış noktası bulmalıyım” der Haiku yazmaya 
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başlar. Önce doğaya 

“Yaprağı da mı/boyadı grisine/gökteki bulut”
“Yeşil yeşil esiyor/ılık rüzgâr/çınardan bu yana...”
“ Davet ediyor/huzuru bu yana/şırıltısı suyun...”
“Beyaz yazıyor/kurşunun siyahına/inat kalemim
Yine de güzel Işık/alışmışsam da/karanlıklara.
Namussuz demiş/namussuzun birisi.../namussuz muyum?
İlk gözyaşını/bıraktı mı/toprağa, karanlık bulut?
Gün bitti ama/başındayım henüz ben/kırık yazımın”
Sonra sarı saçlarına hayran olarak evlendiği eşine: 
“Parlar saçların/güneşin rengini/bana taşıyarak” 

Hastalık da onun fotoğrafa olan sevdasını durduramaz. Nerdeyse 
adıyla özdeşleşen Altın Oran gündemindedir hep:

“….gezegenler yıldızlar etrafında dönerken daire değil de uzun 
çapı 8, kısa çapı 5 olan eliptik bir yörünge üzerinde yol alırlar. Dünyanın 
bir daire üzerinde değil de bir elips üzerinde yol alması, her an güneşe 
uzaklığını farklı kılar. Bu farklılık da mevsimleri doğurur. Yani hayatı 
var eder. Kısacası biz dünyadaki canlılar yaşamımızı 5 ve 8 rakamı 
arasındaki orana borçluyuz. Ve bu oranı teşkil eden sayılar (8,5 ve 3) aynı 
7, 12, 40, 52 gibi bizler için önemlidir. Bir farkla;7, 12, 40, 52 dinsel 
ritüeller içinde kutsanırken, 5, 8 ve 3 biz sanatla uğraşanların kutsal 
sayısı olmuştur. Benim takıntım hâlâ bitmedi! Niye evreni var eden 
matematiksel düzende bu sayılar var da, başka sayılar yok? Bu sorunun 
cevabını vermekte hâlâ acizim. Birçok kişi gibi yüce yaratanın takdirine 
sığınmaktan gayrı elimden bir şey gelmiyor.”;

 “Bir fotoğrafın niye güzel veya niye çirkin olduğunu, izah 
edebiliyorsanız ancak iyi fotoğraf yapabilirsiniz. Bu izah için de 
sayılara ihtiyacınız olabileceğini unutmayınız. Her ne kadar sayılar 
insanoğlunun kendi yarattığı simgeler olsa da bu böyledir. Zaten 
yaşamda her şey simge değil mi?”

Atölyesinde kurduğu dernekte ışık olur Uygur. Ancak aykırıdır. 
Öğrencisine, “Fotoğraf çekmeyi bırakacaksın!” der: “Atölyeme devam 
eden bir fotoğrafçı arkadaşım bir gün 'Hocam ben atölyeye 
katıldığımdan beri fotoğraf çekemez oldum. Halbuki daha iyi fotoğraf 
için gelmiştim buraya. Nedir bu işin hikmeti?' diye sormuştu. Ben de ona 
'Hah! Şimdi fotoğraf yapabilirsin. Çünkü fotoğraf yapmak için çekmeyi 
bırakacaksın.' diye cevap vermiştim. 'Fotoğraf yapmak için, fotoğraf 
çekmeyi bırakacaksın' demekte ki kastım buydu işte. Yaptığımızın 
deklanşöre basıp bırakmaktan öte, uzun bir düşünce faaliyeti olduğunun 
farkına varabilirsek, 'Fotoğraf yapmaya' başlayabiliriz demek istemiştim 
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sadece. Atölyede bana o soruyu soran arkadaşım şimdi çok iyi 'Fotoğraf 
yapıyor'. Bu yüzden gençlere 'Yeni ufuklarda seyahat etmelerini' 
öneriyorum. Hatta son atölye çalışmamızda 'Yeni Ufuklar' temel 
konumuz oldu. Aslında ben hep yeni ufuklara doğru yolculuk etmek 
peşindeyim.”;

“Sanat eserinin yaratılması için bilgiye sahip olunması 
gerektiğinin, ama bilginin son ve mutlak doğruyu bulana kadar 
değişeceğine inanılmasının zorunluluğunu bilmeliyiz.

Ders anlatırken 'Bu söylediklerimi bilmelisiniz ama ancak kendi 
doğrularınıza ulaşırsanız sanatçı olursunuz' demem bu yüzdendir.”

Yeni ufukların peşindedir Uygur, “fotoğraf” için:
“Fotoğraf daima doğruyu söyler! Veya doğruyu söylediği ölçüde 

etkilidir. Ama kimin doğrusunu? Sadece fotoğrafçının!... Fotoğraf ne 
kadar güzel olursa, fotoğrafçının doğrusu o kadar kamuoyunun doğrusu 
haline gelir. Geri kalanlar ise yalan...”

“O an gördüğünüz şeyi tespit etmekten öte fotoğrafçının duygu ve 
düşüncesini anlatmaya çalıştığı, toplumu değiştirmek kaygısı olan, 
düşünülmüş, hazırlığı yapılmış bir fotoğraf anlayışı 'ndan 
bahsediyorum” diyen Uygur, bunu defalarca yaşar. Bunlardan biri 
Mardin fotoğraflarıdır: 

“Mardin bir terör şehrinden, turizm şehrine dönüşmüştü ve 
biliyorum ki, dönüşümün tetiğini bu fotoğraflar çekmişti. Bence 
görevini yapan fotoğraf, iyi fotoğraftır.”

Fotoğrafa bir başka bakış açısı da tıbbidir:
“Homongolos; Reşat Nuri Güntekin'in “Bir Kadın Düşmanı” 

isimli romanının kahramanıdır. Nöroloji Bilimi'nin çizdiği bu 
Homongolos da, aynı Reşat Nuri'nin Homongolos'u gibi duygusal ve 
güzeldir. “Fotoğraf” düşünceyse eğer, gözler ve eller onun en önemli 
ögesi olmalı. Şekil olarak fotoğraf içerisinde kapladığı yerler büyük 
olmasa da, yerleştirildiği yerler ve yüklenen anlamlar açısından eller ve 
gözlerin yeri büyüktür. Kısacası benim için “Fotoğraf” bir 
“Homongolos”tur. Duygusal ve güzel... Üstelik aklın ve görme 
biçiminin hakim olduğu.”

Ve fotoğraf bir dildir onun için. Romanya'da bir kadının fotoğrafını 
çekemeyen Japon, bunu başaran Uygur'a soruyor:

“İkiniz de birbirinizin dilini bilmiyorsunuz, nasıl anlaştın 
kadınla?”.

Sonra da aldığı yanıtı not defterine yazıyor:
“Fotoğraf bir dildir. Asla başka bir dile ihtiyacın yok”.
Sırtına en son model fotoğraf makinesi atmakla nasıl fotoğrafçı 

olunmuyorsa sırtına gezi çantası atmak da insanı gezgin etmiyor. Uygur 
şöyle anlatıyor:
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“Bence turist ile gezgin arasındaki fark burada başlıyor. Turist 
herkes tarafından bilinen, marka olmuş yerleri ziyaret edip, âdeta onu 
gördüğünü ispat etmek istercesine önünde fotoğraf çekilirken, gezgin 
çok fazla bilinmeyen gizemleri çözmek için gezer. Gezdiği yerleri 
fotoğraflayarak birikimlerini başkalarıyla paylaşır.”

Sanat ışık, sanatçı ışığı görendir:
“Altı yaşındaki oğlum pencereden bakınca sokakta asılı olan 

posterleri görüp, o günün Atatürk'ün öldüğü gün olduğunu anlamış̧ ve 
'Baba Atatürk ölmedi ki' demişti. Çok şaşırmıştım... O da şaşırdığımı 
anladı ki devam etti: 'Ben doğdum ya, o ben de yaşamaya devam ediyor.' 
Bu sözleri duyunca onu hemen Anıtkabir'e götürdüm. Arkasından da 
Dolmabahçe'ye... Çok etkilendi zannederim. 'Öldüğü yeri gördük 
doğduğu yeri de görebilir miyiz?' diye sordu. Neyse ki daha önceki 
İspanya gezisinden kalma Schengen vizemiz vardı, yakındaki Kurban 
Bayramı tatilinden de yararlanarak, daha ucuz olur düşüncesiyle 
arabamızla Selanik'e doğru yola çıktık. Atatürk boşuna dememiş;  
'Sanatçı, toplumda uzun çalışmalardan, çabalardan sonra alnında ışığı ilk 
duyan insandır' diye.”

Hayatın içinde olmak nasıl bir şey derseniz Haluk Uygur'a kulak 
verirsek şöyle:

“Emin olunuz ki siz zirvelerde dolaşırken, kendisi yerine başkaları 
ile yarışıp yorulanlar, siz yolunuza devam ederken kendisini 
geçmeyesiniz diye eteğinizden tutup aşağıya çekecektir... Yaşamayı 
sadece bedensel bir olay olarak görenler, doğal olarak bedenleri yok 
olunca öleceklerdir. Ama bedenleriyle değil de ürettikleri ve öğrettikleri 
ile yaşamaya çalışanlar, eğitim ve üretim devam ettikçe yaşamaya 
devam edecekler.”

Tırnak içinde fotoğraf... Yahut “Fotoğraf”.

Eline, koluna, yüreğine, aklına sağlık, Haluk Uygur.
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“Fotoğraf çekmek mi, yapmak mı?”

Haluk Uygur, benim kafamdaki bu sorunun yanıtını veren kişidir. 
Basit bir soru gibi gelebilir, “çekmek mi- yapmak mı”, ama bu iki 

kavramı çözümlemek sağlam temellere oturtmak çok zor bir olgudur. 
Haluk abi, kendini sürekli olarak yenileyen ve kazanımlarını hiçbir 

karşılık beklemeden paylaşan bir sanatçıdır. 
Bilir ki, dünyada her paylaşım bir parça daha büyüyerek geri sana 

döner. Söz konusu olan fotoğraf sanatıysa eğer, bu konuda önce çok iyi 
teknik bilgiye, bunun yanı sıra mükemmel bir estetik bilgiye sahip olma 
zorunluluğu var.  

Sanatçı, teknik ve estetik bilgiyi, saniyenin binde biri gibi bir 
zamanda sonuçlandırmak durumundadır. Bu kadar kısa bir zamanda 
ortaya çıkan eser, bazen binlerce sayfalık bir kitaptan daha değerlidir. 
Fotoğraf sanatında bunları başaranların başında Haluk Uygur gelir.

İyi ki yolumuz fotoğraf sanatı sayesinde kesişti onunla.
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İlk tanıdığım günlerde Adana'da SSK'nın bir biriminde başhekim 
olarak görev yapıyordu.

Uzun yıllar kendisi ile ilgili bir haber yazarken “Dr. Haluk Uygur” 
şeklinde mesleğini de belirtirdik.

Bugün her nasılsa sadece Haluk Uygur diye yazıyoruz.
Tıp doktorluğu olan mesleğinin önüne geçen nice sanatsal 

faaliyetlerin imgesi olmuş olacak ki, “Dr” yi unutmuşuz, “adı kalmış 
yadigar…”

Sanat'a dair hangi taşı kaldırsak altından, ya da altındakilerin 
arkasından o çıkar oldu yıllar geçtikçe. Veya o taşların altından 
çıkanların kişiliğinin oluşmasındaki bir idol, bir ilham kaynağı…

Bir Çukurovalı ki, güneşin yanığı yüzünün tüm hücrelerini 
kaplamış, tatlı bir esmer. Hem de güneşin ışığı gözlerinde; Yaydığı ışık 
bir sana, bir bana çarpar, kırılır bir ona bir buna da değer. Fotoğraf olur 
ölümsüzleşir, resim olur tuvalde renklerini bulur. Yazı olur ya da…

O'nu dünya sanat çevreleri ile buluşturan bir köprü olan fotoğrafa 
odaklı kaldığı yıllardaki konuşmalarımızda, yazmasını ısrarla 
istemiştim.

Ne denli haklıymışım.
Benim yazdığım bir broşür dahi yok ama O'nunkilerin adı iki elin 

parmaklarını geçti.
Hele de Adana'ya ilk seferleri başlatan bir otobüs seyahat 

firmasının dergisine yazdığı Adana'yı anlatan tümceleri… 
“Adana böyle yazılır işte” dedim, masamdan fırladım, elimdeki 

dergiyi sallayıp duruyordum.
Albümler, kitaplar, kataloglar o imza gibi Haluk Uygur adı 

taşıyınca kıymet buluyor artık.
Fotoğrafçılığını, yazarlığını anlatacak ehliyette olanlar bu kitabın 

diğer sayfalarında yazmışlardır mutlaka. Ben arkeologluğunu anlatmak 
isterim. 

Bilinen tanımı ile arkeologluğu değil bu. Arkeoloğun yerine başka 
bir sözcük koyamadığımdan seçtim bu tanımı.

Bilinmeyen, bilinip de yeteri kadar tanınmayan, bilip de çok fazla 
önemsemediğimiz Çukurovalı nice sanatçıyı bir bir bulup, görüşüp onlar 
adına tanıtım günleri ya da sergiler düzenleyerek milyonların tanımasını 
sağlayan da O olunca, 2017'nin “Çukurova Ödülü” elbette onun 
olmalıydı.
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Seziyordum. Birkaç yıldır Seçici Kurul'un önüne adı konuluyor, 
irdeleniyordu.

Ve artık Uluslararası Çukurova Sanat Günleri'nin açılışındaki 
spotlar O'nu aydınlatacak. O'ndan yayılan ışık çevresini daha çok 
aydınlatabilecek.

Yaptıklarını, yarattıklarını, çağdaşlığını, “vefa”nın sadece bir semt 
adı olmadığını, hekimlik ve sanatçı ruhunun içgüdülerini, reflekslerini, 
kırgınlıklarını, sevinçlerini, kimine göre “agresifliği”nin altında yatan 
isyanını, birlikte yaşadıklarımızı bir çırpıda anımsadığımda “İyi ki böyle 
bir dostum var” diyorum.

İyi ki böyle bir Çukurovalı var…
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Sebahattin Haluk Uygur, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ile 
Açık Öğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü'nden 
mezun oldu.

İsviçre, Fransa, Çin, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
Yunanistan, Romanya ve Türkiye'nin bir çok yerinde sergiler açtı, 
seminerler verdi ve gösteriler yaptı.

Adana Kent Konseyi, Adana Sanat Konseyi, Altınoran Düşünce ve 
Sanat Platformu ve Adana Sinematek'in kurucuları arasında olan Uygur, 
1998-2010 yılları arasında Altın Koza Yönetim Kurulu Üyeliğinde  de 
bulundu.

Sayısız ulusal ve uluslararası fotoğraf, Altın Koza Senaryo ve 
Rofife Kısa  Film yarışmalarında seçici kurul üyeliği yaptı.

Puduhepa Bilim ve Sanat Onur Ödülü, Şinasi Barutçu Kupası, 
Seyhan ve Adana Rotary Kulüplerinin verdiği meslek hizmet ve onur 
ödüllerinin sahibi olan Uygur'a  Türk Tıp Talebeleri Birliği (Türk MISC) 
2015 yılında “Yılın Sanatçısı” ödülünü verdi. Lions Kulüplerinin en 
büyük ödülü kabul edilen Melvin Jones ödülünü de almaya hak kazandı. 
FIAP (Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu) tarafından AFIAP  
(Artist of FIAP) ve EFIAP (Excillience of FIAP) unvanları ile 
onurlandırılan Uygur, fotoğraf alanında yedisi uluslararası olmak üzere 
yüz kadar ödüle sahip.

Şu an 73 kitapta yazar, fotoğrafçı, editör ve sanat danışmanı olarak 
imzası bulunan Uygur'un da katkıda bulunduğu kitaplar arasında olan 
“Tarihi ve Turistik Yerleri ve Kentsel Dokusuyla Çukurova'nın Merkezi; 
Adana, 4 Bin Yıllık Öykü Adana”, “İlklerin Teklerin ve Enlerin Kenti 
Adana”, “Kilikya Arkeolojik Rehberi”, “52 Hafta Adana ve Çevresi” 
gibi kitaplar Adana'yı tanıtan en önemli kaynaklar arasında yer alıyor. 
Uygur, bunların yanı sıra “Bıttım”, “İnançları ile Yaşayan Anadolu” ve 
“Sınır Tanımayan Anadolu” gibi “prestijli” fotoğraf kitaplarına da 
sahip. Uygur, bunların yanı sıra Kültür Bakanlığı'nın bazı “prestijli” 
kitaplarında da fotoğrafçı olarak görev yaptı.

Yazdığı kitaplar arasında “Ben ve Kendim… Etem Çalışkan”  
(E.Yelekçi ile birlikte) ve “Abidin Dino Evine Dönüyor” gibi kitaplar 
bulunmaktadır. Karikatürist Turhan Selçuk'un “Söz Çizginin” adlı 
kataloğunun basımında rolü olan kişilerden biri olan Uygur, “Fotoğraf 
Tırnak İçinde” ve “Bu Sefer Fotoğraf Yazdım”  isimli fotoğraf sanatına 
felsefik açıdan yaklaşan kitapları da yazdı.

Uygur, Etem Çalışkan, Turhan Selçuk, Fikret Otyam, Abidin Dino 

S. Haluk Uygur  
(30 Mart 1956-Adana-Tepebağ)

Özgeçmişi
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ve Ara Güler gibi önemli sanatçıların sergilerini Adana'ya taşıdı, 
“Adana'ya Güç Verenler”, “Torosların Nadide Çiçekleri” ve 
“Adana'nın Gelinleri” gibi belgesel projelerde koordinatör, yazar ve 
fotoğrafçı olarak görev aldı. Ayrıca, İnançlarıyla Yaşayan Anadolu, Sınır 
Tanımayan Anadolu, (bazı arkadaşlarıyla birlikte) Denize İki Yıldız 
Attık, Tespihsiz Hapishaneler, Bıttım gibi fotoğrafik belgeseller yaptı, 
Bir Başka Bakış isimli bir gösteri hazırladı.

Fotoğrafları sınırlı sayıda da olsa çeşitli fotoğraf müzelerine kabul 
edildi. 

Sırasıyla Güney Medya, Milliyet, Sabah, Cumhuriyet ve Posta 
gazetelerinin bölge sayfalarında son altı aya kadar ara vermeden gezi 
yazıları yazan Uygur, Adanalife ve Altınşehir Adana gibi dergilerin 
kurucusudur. Sky Life, Bohem vb. dergilerde de çok sayıda gezi yazıları 
ve fotoğrafları yayınlandı.

Atatürk Evi olarak da bilinen Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi'nin 
yeniden düzenlenmesinde görev alan S. Haluk Uygur, Adana Valisi 
Cahit Kıraç'ın, Tarihi Kız Lisesi'ni bir kültür merkezi haline getirme 
konusunda danışmanlığını yaptı. Ayrıca, bu merkezin sanat 
yönetmenliği görevini uzun yıllar yürüttü. Burada kurulan Mehmet 
Baltacı Fotoğraf Müzesi'nin fikir babası ve kurucuları arasında olan 
Uygur, Adana'yla ilgili birçok tarihi fotoğrafın bu müzede toplanmasını 
sağladı. Yine bu merkezde oluşturulan, Adana'yla ilgili  kitapları 
toplamayı amaçlayan Kent İhtisas Kütüphanesi'nin kurulmasında da 
etkin rol üstlendi. Kütüphaneye ek olarak Adana'da yayınlanmış tüm 
gazetelerin dijital ortama taşınmasında, bunların kentin tarihi kayıtları 
arasındaki yerini koruma çalışmasına da emek verdi.

Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortak projesi olan 
Yeşiloba Şehitliği ve Müzesi'nin sanat danışmanlığını yapan Uygur, 
Karacaoğlan Müze Kütüphanesi'nin kuruluşunda da tasarım açısından 
destek verdi. Bu bağlamdaki çalışmalardan Adana Sinema Müzesi'nin 
kuruluşunda da danışman olarak yer aldı. Binlerce tarihi kitap, poster ve 
film bulunan bu müzeye Alberto Modieno'nun fotoğrafçılık ve 
sinemayla ilgili kitap kolleksiyonunu,  Abidin Dino'nun bazı eserlerini, 
Ali Özgentürk'ün önemli bir arşivini kazandırdı. 

Abidin Dino Sanat Parkı'nın sanat yönetmenliğini yapan Uygur bu 
parktaki Abidin Dino, Yaşar Kemal ve Orhan Kemal heykellerinin 
tasarımında da rol aldı. Ziyapaşa Bulvarı'ndaki Ziya Paşa bronz heykeli, 
“52 Hafta Adana” isimli eserinden elde edilen gelirle Seyhan Rotary  
Kulübü tarafından yaptırıldı. Ortopedia Hastanesi'nin önündeki 
(Cumhuriyet Caddesi) Lokman Hekim heykelinin tasarımı da Haluk 
Uygur'a aittir.
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Adana'da Yapılan 13 Kare Uluslararası Sanat Festivali'nin fikir 
babasıdır ve organizasyonu en az 10 yıl yönetmiştir.

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve İletişim 
Fakültesi'nde bir süre ders veren Uygur, Altınoran Düşünce ve Sanat 
Platformu'nda sanat tarihi, fotoğrafçılık ve felsefe konularındaki 
atölyelerde öğrenci yetiştirdi. 

S. Haluk Uygur'un tıp alanındaki yaşamı ise şöyle:
1980 yılında Çukurova Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 12 Eylül'de 

altı ay hapis yattıktan sonra Kayseri SSK hastanesinde çalıştı. 1883'te 
atandığı Adana SSK Karşıyaka Dispanserinde 1990-2013 yılları 
arasında Baştabip olarak görev yaptı. Baştabipliği sırasında “Aile 
Hekimliği” kavramını ortaya atan ekibin içinde yer alarak, Çukurova 
Üniversitesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı'nın pratik eğitimlerini 5 yıl  
bu ünitede verdi. Türkiye'de bir devlet kuruluşu olarak ilk kez ilk yardım 
seminerleri düzenlenmesine öncülük ederek Adana Tabip Odasıyla 
birlikte, mezuniyet sonu hekim eğitimlerinin öncüleri arasında yer aldı. 
Bir gurup araştırmacıyla birlikte “Çukurova Tıp Tarihi” isimli kitabın 
editörlüğünü yapan, yazılarıyla katılan Uygur'un ayrıca “İlk Yardım'ın 
İlkeleri” isimli bir kitapçığı da bulunuyor. Altı yıl boyunca Adana Tabip 
Odası Onur Kurulu üyeliği görevini yürüten, 2013 yılında devlet 
görevinden emekli olmak zorunda kalan S. Haluk Uygur, tam beş  bin 
kadının eğitildiği, “Kemik Okulu”nun yürütücülüğünü yaptığı Özel 
Ortopedia Hastanesinde çalışıyor. Eşi Dr. Hanife Uygur, kızı Dr. Ayşe 
Esin Uygur ve oğlu İnt. Dr. Saygı Uygur'la birlikte tıp ve sanat dünyası 
arasında yaşamını sürdürüyor. 
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 Haluk Uygur kimdir? Sizi, sizin gözünüzden tanıyabilir miyiz?   
“1956 yılının Mart’ında... Mart’ın son gününde (30 Mart’ı 31'ine 

bağlayan gece) Ayşe Hanım, belediye ebesi Sebahat'ın elinde 4 kilo 
ağırlığında bir bebek dünyaya getirir. Kara saçlı, buğday benizli, bal 
dudaklı bebek ağlayıp durmaktadır. Ama öyle bildiğiniz gibi bir ağlama 
değil... Çınarlı Mahallesi ayağa kalkmaktadır alimallah. Belli ki bebek 
geldiği dünyaya itiraz etmektedir.

Bebeği görenlerden biri der ki;
“Bu büyüyünce avukat olacak herhalde... Çünkü her şeye itiraz 

ediyor ve aksi.”
Bir başkası devam eder;
“Koç burcudur aklına koyduğunu yapacak elbet! Görürsünüz 

önemli adam olacak!”
Kara bebeğin adını Haluk koyarlar. Haluk ismini babası uygun 

görmüş. Dönemine göre entelektüel sayılabilecek Mehmet Bey anlamlı 
bir isim koymak istemiş oğluna. Bazı kaynaklarda “İyi huylu” 
bazılarında ise “Halk eden” yani “Yaratan, yaratıcı” anlamına gelen 
Haluk'ta karar kılmış sonunda. Bir de üvey dedenin ismini eklerler 
Haluk'un başına; “Sabah rüzgarı” veya “ilham” anlamında; Sebahattin.

Sabaha karşı bir bağırtıyla doğduğuna gönderme mi yapılmış 
bilinmez, kara bebeğin ismi böylece  Sebahattin Haluk olur. (Adana'nın 
Gelinleri/ Karahan Yayınları)

İronik bir şey olsa gerek; benim kişiliğim, doğumumu anlatan bu 
kısacık öykü içerinde gelişti.

O gelişimi, çocukluğunuzu anlatır mısınız biraz?
Entelektüel sayılabilecek, Tepebağ'a endeksli saf Adanalı bir aile 

içinde, kıt memur bütçesine rağmen, o zamanlar lüks sayılabilecek 
fotoğraf makinesi, transistörlü radyo, pikap, plaklar ve dedenin anlattığı, 
anlatıldığı anda uydurulmuş olan masallar arasında geçen çocukluğum; 
demokrat bir baba ve anne arasında düşündüğünü hemencecik 
söyleyebilme özgürlüğü içerisinde biçimlendi. Zaten, annemin 
deyimiyle doğduğum günden beri susmayan biriydim. Sadece kendim 
için değil, başkaları için de konuştuğuma göre avukat olmalıydım.

Çukurova Sanat Girişimi Gönüllüleriyle Konuştu
Haluk Uygur; Çok Yönlü Bir Sanatçı

Çetin Yiğenoğlu
Mustafa Özke
Hülya Başak Ekmekçi
Demet Duyuler Doğan
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Dedem ise doktor olmamı isterdi... “Bırak avukatlığı onlar 
savunmalarını yaparken yalan söyleyebilirler, sen doktor ol, ama 
hastalarından para alma, topluma hizmet et” derdi. Ardından da teziyle 
ilgili kendi uydurduğu hikâyeler anlatırdı. Televizyonun olmadığı, 
ufkumuzun radyo tiyatrosu seviyesinde bocaladığı o günlerde, her gün 
birbirine benzemeyen, yeni yeni uydurulmuş masallarla büyüdüm. Bu 
yüzden 3 yaşından itibaren doktor olacağım dediğimi ve boynuma asılı 
fotoğraf makinesiyle gezdiğimi biliyorum.

Düşündüğümü hemen söyleme alışkanlığı üniversitede, fikre 
özgürlük felsefesini şiar edinen dünya görüşünü benimsememi sağladı. 
Ve tabi ki arkasından 12 Eylül geldi. Üçü işkencelerin yapıldığı 
zindanlarda olmak üzere 6 ay hapis... Ardından “Pardon” yanlış olmuş 
ifadeleri...

Kimliğimi oluşturan birinci etken ne kadar ailemse, şu an 
inanıyorum ki ikinci büyük etken de 12 Eylül’dür. Bu nedenle her zaman 
kötü düşüncelerle anmam o günleri... Acılara (12 Eylül’de yaratılanlar 
gibi olan acılara) dayanma ancak birileriyle dayanışılarak aşılabiliniyor. 
Hatta o dayanışma ruhu acıları haza dönüştürebiliyor. Dolayısıyla 
dayanışarak yürüme ruhu bana 12 Eylül’ün hediyesidir.

Fotoğraf sevdası üç yaşında başladı demek?
12 Eylül’ün bana ikinci hediyesi ise, söyleyeceğimi bağırıp 

çağırarak değil, uygun bir dille ama eksiksiz söyleme yolunu tercih 
etmemi sağlamasıdır. Bu yol da sanatın alegorilerle dolu renkli yoludur. 
Aşağı yukarı sürgün olarak gönderildiğim Kayseri'de izcilerle 
tanışmam, dağcılık ve sosyal sorumluluk projeleri içerisinde fotoğrafı 
yeniden keşfetmem, gezgin ruh halimle birleşince, kendimi ifade 
etmemin daha az gürültülü bir yolunu da bulmuş oldum. Artık dedem 
gibi öykücü olmuştum. Ama öykülerimi sözlerle değil görüntülerle 
anlatıyordum. Ve sadece dedemin değil babamın beklentilerini de 
fotoğrafla yerine getirebiliyordum; 

“Sadece gerçekleri dile getir!”

Gerçeğin peşine vizörden bakarak düşerken doktorluğunuzu 
nasıl tanımlıyorsunuz? 

1402 no'lu kanun beni sakıncalı yazıp, kazandığım ihtisaslara 
almamasına rağmen iyi bir doktor olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden, 
doktor olan eşimle birlikte,  doktorluk mesleğine duyduğumuz saygıyı 
çocuklarımıza da geçirebildik. Onların ikisi de doktor oldu.

Tekrar fotoğraf dünyanıza dönersek…
Bu konuda alçakgönüllü davranmayacağım. İyi bir fotoğrafçıyım... 
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Ödülleri filan söylemiyorum. Bence iyi fotoğraf değiştiren 
fotoğraftır, dolayısıyla değiştirebilen fotoğraflarıma bakarak bunu 
söyleyebiliyorum. Buna kanıt isterseniz Mardin fotoğraflarım bile 
yeterlidir.

Buna rağmen fotoğrafın kendimi ifade etmekteki yetersizliğini de 
görerek çok yönlü sanat ruhumu da geliştirmeye çalıştım her zaman. 
Sanatın bir felsefe ve geçmiş birikimlerin, günümüz düşüncesiyle 
yoğrulduğu bir sosyal tarih çalışması olduğunun da bilincindeyim.

Toplumcu, sosyal bir ruh taşıdığımı da biliyorum. Çoğu kez yalnız 
kalmaktan hoşlansam da, toplumun benim beslenme alanım olduğunun 
farkındayım. Bu yüzden tek başına yapabileceğim şeyler dahil, her şeyi 
çoğalarak yapmayı seviyorum. Bu biraz da bana babam ve dedemden bir 
aktarım herhalde.

Kişiliğini aile içinde bulmuş biri için, kendi kurduğu aile de önemli 
olmalı... Bu yüzden Uygur-Muhtaroğlu birlikteliğinden doğan yeni 
ailemin iyi bir üyesi olarak dikkati çektiğimi düşünüyorum. Hep 
öğrencilerime şu öğüdü veririm;

“ Başarı için; iyi bir işiniz ve iyi bir eşiniz olacak.”
Bunu söylerken yaşadıklarımdan destek aldığım için de kendimden 

eminim. Çünkü, yaptıklarımda başarılı bir şey varsa bunların neredeyse 
hepsinin arkasında 19 yaşımdan beri tanıdığım eşim Hanife ve 
çocuklarım Ayşe Esin ile Saygı bulunur.

Ben böyle biriyim işte...

Sizin öncülüğünüzle restorasyon girişimi başlatılan 
Selçuklar (İlhan-Turhan) Evi projesinden söz eder misiniz?
Turhan ve İlhan Selçuk'un 1940-44 yılları arasında, asker olan 

babaları Adana'da görev yaparken kaldıkları ev Tepebağ'da hala ayakta. 
Bu evde kalmışlar, buradan okula gitmişler, ilk eserlerini burada 
vermişler. Bir anlamda kendilerini Adanalı saymışlar. Aslında bu evi ilk 
keşfeden İlhan Selçuk'un göstermesiyle Çetin Yiğenoğlu'dur. Ben ondan 
öğrendim. Turhan Selçuk'un kızı Aslı Selçuk arkadaşım olduğu için 
bunu Aslı ile paylaşıp, onun da desteğini alarak evin kurtarılması, 
restorasyonu ve Turhan-İlhan Selçuk Müzesi yapılması için arayışlara 
girdik. Yazarlar Evi'nde olduğu gibi bu çalışmada da Seyhan Belediyesi 
duyarlılık gösterdi ve kamulaştırma çalışmasına başladı.

Tarihi evlerin restorasyonu önemli. Ancak restore edilen evlere 
fonksiyon yükleyemezseniz, kısa sürede eskiyorlar ve harcanan para 
boşa gidiyor. Ancak Türkiye'nin hatta dünyanın değerleri haline gelmiş 
iki sanatçının yaşadığı ev müze haline getirilirse; bu bir tarihi konağın 
kurtarılmasından öte, kentimize katılmış bir değer olur. Ayrıca Aslı 
Selçuk buranın müze olması için elinden gelen yardımı yapmaya hazır.
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Adana'yı sanat ve kültür alanında dünyanın tanıdığı bir 
merkez yapmak için çalıştığınızı biliyor ve takdir ediyoruz. Şimdiye 
değin hangi projelere imza attınız? Yeni projeleriniz var mı?

Bu konuda çok şey sayabilirim. Küçüklü büyüklü... Bir kültür 
merkezi olarak planlanan ve uzun yıllar bu amaçla kullanılan (şimdi 
maalesef bir kamu kuruluşu hizmeti veriyor) Tarihi Kız Lisesi binasının 
restorasyon danışmanlığını bir karşılık beklemeden yapmış olmak 
benim için bir onurdur. Binanın içinde 1928 yılından beri Adana'da 
basılan tüm gazetelerin dijital olarak toplanmış arşivi, Adana Kent 
İhtisas Kütüphanesi ve Mehmet Baltacı Fotoğraf Müzesi yine öncü 
olduğum ve önem verdiğim çalışmalardır. (Ancak; burada Fevzi 
Acevit'in katkılarını atlamamak gerekir)  Buralar sadece fikir ve emek 
vererek değil, kişisel birikimleri de katarak geliştirildi. Örneğin bugün 
maalesef atıl hale getirilmiş olan Kent İhtisas Kütüphanesi'nde benim 
kü tüphanemden  ç ıkmış  800  k i t ap  bu lunmaktad ı r  ( eğer 
kaybedilmediyse) .  Baltacı  Müzesi 'nde ise tarihi  fotoğraf 
koleksiyonumdan çok sayıda eser yer alır.

Adana Sinema Müzesi, Yeşiloba Milli Mücadele Müzesi, Abidin 
Dino Sanat Parkı yine benim danışmanlığımda hayata geçmiştir. (Ancak 
burada Mehmet Emin Arıcı'nın katkılarını anmadan geçemeyeceğim.)

Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi iç dekorasyonunun da 
danışmanları arasındaydım. Karşılık beklemeden verilen bu çalışmaya 
da rahmetli Mehmet Baltacı ile birlikte kendi arşivimizden birçok şeyi 
sunduk.

1998 yılında 8 arkadaşımızla birlikte yaptığımız Mardin Projesi 
ise; o yıllarda PKK teröründen çok zarar görmüş kenti, bir turizm yöresi 
yapmanın ilk adımıydı.

Türkiye'nin en çok ziyaretçi alan sergilerinden biri haline gelen ve 
toplam 25 bin nüsha kitap olan, Adana'ya Güç Verenler Projesi ise 
fotoğraf alanındaki önemli projelerden biridir. Buna benzer Adana'nın 
Gelinleri, Kadın Başarır, Çerçeve Dışı Kareler, Torosların Nadide 
Çiçekleri, Etem Çalışkan Sanat Günleri, Çukurova'yı Seviyorum gibi 
Adana'nın değerlerini öne çıkaran sayısız projeyi arkadaşlarımla birlikte 
gerçekleştirdik. Kentimizin bir turizm kenti olması için çok eser üretildi, 
çok etkinlik yapıldı.

Başka bir konu... Kente 17 ayrı heykelin konmasında katkım 
olduğunu düşünüyorum. Bunlardan Abidin Dino Sanat Parkı'na konan 
Abidin Dino- Yaşar Kemal- Orhan Kemal toplu heykelinin ve Ortopedia 
Hastanesi önündeki Lokman Hekim heykelinin  tasarımları da bana 
aittir. Ziyapaşa Bulvarı'nda bulunan Ziya Paşa heykeli ise “52 Hafta 
Adana ve Çevresi” isimli kitabımın satışından Seyhan Rotary 
Kulübü'nün elde ettiği 50 bin lira ile yapılmıştır. Seyhan Rotary'e bu 
nedenle teşekkür ederim.
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Günümüzde artık kesintiye uğramış, ancak yapıldığı yıllarda 
Turgut Özakmanlar’dan, Genco Erkallar’a, Ayşe Kulinler’den, Gülriz 
Sururiler’e kadar ülkemizin ve dünyanın çok önemli sanatçılarını 
ağırlayan, sanatçıların ve halkın meşalelerle katıldığı Sevgi Yürüyüşü ile 
başlayan 13 Kare Festivali'nin de fikir babalığını ve 10 yıldan fazla 
yürütücülüğünü yaptım. Altınkoza Festivali'ni yeniden hayata geçiren 
ekibin içinde yer aldım.

Şu an; yazdığım, yazılımına katıldığım, editörlüğünü yaptığım, 
fotoğraflarımı verdiğim tam 73 kitap bulunmaktadır. Bunlar arasında 5., 
6. baskısını yapanlar var. Bu kitapların bir kısmı Adana'yı tanıtan 
kitaplar, bir kısmı fotoğraf sanatı ile ilgili... Aralarında tarih, tıp, öykü, 
haiku kitapları da olduğu gibi, “Ben ve Kendim; Etem Çalışkan” gibi 
biyografi kitapları da var.

Turhan Selçuk, Etem Çalışkan, Fikret Otyam, Abidin Dino, Ara 
Güler gibi ülkemizin çok önemli sanatçılarının sergi küratörlüklerini 
yapmak da beni onurlandırdı.

Adana Rotary Kulübü'yle birlikte tam 14 yıldır yaptığımız 
Uluslararası Fotoğraf Yarışması, ülkemizin hala devam eden en eski 
fotoğraf yarışması olarak tarihe geçmiştir.

En son Mehmet Emin Arıcı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 
Adana'nın İzini Bırakanlar; Şemsettin Başkurt / Adnan Ateşok sergisi ise 
kentimizin unutulmuş değerlerini gün yüzüne çıkaran bir sanat 
arkeolojisi çalışmasıdır.

Ama benim en önemli projem yıllardır emek vererek yetiştirmeye 
çalıştığım yüzlerce öğrencidir. Bir gün onların benden daha iyi 
olacaklarını biliyor bunun için gayret ediyorum.

Yaptığınız etkinlikler genellikle, ağırlıklı olarak, kamu kaynağı 
(belediyeler-vilayet) kullanılarak gerçekleştiriliyor. Bunun 
gerekçelerini anlatır mısınız? 

Bu tespitinizdeki yanlışı düzelterek başlamak isterim. Yaptığımız 
projelerin çoğu bizzat kişisel kaynaklarımızdan ve sivil toplum 
kuruluşlarının katkılarından oluşmaktadır. Örneğin şu an Altınoran 
Düşünce ve Sanat Platformu'nun faaliyet gösterdiği yer, benim ve 
ailemin kişisel birikimlerinden oluşanlarla sağlanmıştır. Adana'ya Güç 
Verenler, Adana'nın Gelinleri gibi projeler ortaklık yaptığımız sivil 
toplum kuruluşlarının büyük desteği ve projede yer alan sanatçı 
arkadaşların kişisel katkılarıyla oluşmuştur. Yine Çerçeve Dışı Kareler; 
Sokak Çocukları Derneği'nin sağladığı bir Avrupa Birliği Projesi'ne 
bizlerin hiç bir beklenti olmadan katkı vermemizle oluşan bir projedir. 
73 kitabın en az 60 tanesi yayınevleri ve kişisel kaynaklarla çıkmıştır. 
Tamamen kitabımın satışıyla oluşturulan kaynaklar vasıtasıyla heykeller 
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yapılmış, kamuya ait bazı heykellerin taşıma ücretleri doktorluktan 
kazandıklarımla ödenmiştir. 

Tespihsiz Hapishaneler, Denize İki Yıldız Attık gibi projeler ise; 
kaynağını tamamen bizlerin oluşturup kamuya sunduğumuz 
çalışmalardır. Belki de konuları desteklenmesi gereken kamu faaliyetleri 
olduğu için oradan destek aldığımız zannedilmiştir.

Belediye ve vilayetlerle de ortak etkinlikler yapılmıştır, ancak 
bunların çoğu onların bizim projelerimize katkı sağlamasıyla değil, 
onların projelerine bizim destek olmamız şeklindedir. Örneğin belediye 
ve vilayetin çıkardığı Adana'yı anlatan ilk yayınlar olan Adana kitapları, 
ne yazılar ne de fotoğraflar için hiç telif talep edilmeden kendilerine 
verilmiştir. Adana kitabı çıkarmak bizim değil onların projesidir. Hala bu 
istekler devam etmektedir. STK, kamu ya da kişi olarak her kim isterse 
Haluk Uygur elindekileri bedelsiz olarak paylaşmıştır ve paylaşmaya 
devam edecektir. Örneğin en son yapılan Adana'nın İzini Bırakanlar 
sergisi; ben ve arkadaşlarımın karşılık beklemeden katkı sağladığımız 
bir Seyhan Belediyesi Projesi'dir. 

Öte yandan, devletin, belediyelerin kültür ve sanat projelerine 
destek olması temel görevleridir. Gelişmiş tüm ülkelerde bu böyledir. 
Ülkemizde de sinemacılar, tiyatrocular, yazarlar yeterli veya yetersiz bu 
destekten pay almaktadır ve almalıdır. Bence belediyeler ve devletin 
katkısı gerçek yerlere harcanıyorsa çok değerlidir. Çünkü kişi veya 
STK'lerin tek başına başaramayacakları ama fikirsel olarak öncü 
olabilecekleri çok proje bulunmaktadır. Örneğin Çukurova Sanat 
Girişimi, Seyhan Belediyesi ile birlikte olmadan “Yazarlar Evi” 
projesini hayata geçirilebilir miydi? Bu konuda kamudan destek almak 
zorundaydı. 

Kültür-sanat harcamaları yoluyla kamu kaynaklarının 
istismar edildiği, böylece haksız kazanç sağlandığı savlanıyor; bu 
konudaki görüşleriniz?

Kamu bütçesini yöneten kişi eğer kötü niyetliyse, sadece kültür 
sanat etkinliklerinde değil, her alanda kötü örnekler çıkabilir. Çıkmıştır 
da…

Kendinizi, bir parçası olduğunuz platformu bu kirliliğe 
bulaşmamak için nasıl koruyorsunuz? Aldığınız önlemler, 
yöntemleriniz?

Biz (tamamen kendi kaynaklarımızdan oluşan projeler hariç) hiç 
bir projede (kamu veya STK ortaklı), hiç bir zaman kamu bütçesini 
kullanan taraf olmadık. Olmak istemedik. Biz deyim yerindeyse 
hamallığı yapan taraf olarak kalmayı yeğledik. Bu yüzden hiç bir 

41



harcama belgesinde bizlere ait bir imza yoktur. Sadece proje için 
taleplerimizi gösterdik, karşılanabilen kadarıyla yetinerek en iyisini 
yapmaya çalıştık. Eksikleri de kendi kaynaklarımızla gidermeye gayret 
ettik. Bunların hepsini de kendi çapımızdan şeffaflaştırdık. Kurumumuz 
içindeki arkadaşlarla her şeyi paylaştık. Projelerde beraber olduğumuz 
arkadaşlar, projenin her şeyini benim bilebildiğim kadarıyla bilerek 
beraber oldular.

Sanat yaşamınıza fotoğrafla başladınız, sonra düz yazıya 
yöneldiniz (makale, röportaj), ardından Haikular, yazmaya 
yöneldiniz. Bu serüveni özetle sizden dinlesek?

Başından sanatı kaldırarak konuşursak, ben aslında yaşamıma 
öykü ve masallarla başladım. 25-26 yaşımda ise kendi öykülerimi 
anlatabileceğim bir şeyi keşfettim. Fotoğrafı. . .  Evimizde 
çocukluğumuzdan beri fotoğraf makinesi olmasına rağmen, fotoğrafın 
bir anıdan öte anlatım biçimi olduğunu ilk olarak Erciyes Dağları'nda 
İzcilerle beraberken keşfettim. Sonra AFAD'da bunun bir eğitimi de 
olduğunu öğrendim ama o dönemlerde temel fotoğraf dışında bilgi 
verebilecek kişi pek yoktu. Mecburen biz kendi kendimizi yetiştirdik. 
Ancak burada sohbetler sırasında bize destek olan arkadaşları da 
anmadan geçmek istemem.

1995 yılında dönemin en değerli gazetecilerinden 4 arkadaş Güney 
Medya isimli, çok değerli bir gazete çıkarınca orada yazmaya başladım. 
O gün bugündür yazıyorum. Sabah, Milliyet ve Posta'da yıllarca ve ara 
vermeden yazdım. Ardından arkadaşlarla Adana açısından dergicilikte 
önemli bir adım olan Adana Life ve Altınşehir Adana dergilerini 
çıkardık. Burada Ömer Çamlıdağ ve Mustafa Gökçen arkadaşlarımın 
çok değerli katkısını anımsamak gerekir. Böylece yazarlık serüvenimiz 
de başladı. Yazarlık serüveni, fotoğraftaki birikimimizle bir araya 
gelerek daha çok gezi yazıları haline dönüştü.

Nasıl?
1998 yılı benim için bir dönüşüm yılıdır. O yıldan sonra sanata 

bakış açımda bir değişim olmuş, sanatın fotoğraf, resim, sinema veya 
tiyatro gibi teknik alanların bir tanesinin sınırına mahkum kalmasının 
yanlış olduğunu düşünmeye başlamıştım. Sanat tarihi, mitoloji gibi 
alanların önemini daha çok hissediyordum. Ve fotoğrafın kendi içinde 
bile sadece belge tarzında kullanılması beni sıkıyordu. Anlatmak 
istediğim şeyleri anlatmakta zorlanmaktaydım. O zaman becerebildiğim 
kadarıyla sanatın diğer alanlarını da kullanmaya başladım. Sadece 
kendim kullanmakla kalmayıp, atölyeler açarak diğer arkadaşlarımı da 
bu konuda yetiştirmeye çalıştım. Bu atölyeler fotoğraf alanında 
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Türkiye'nin ilk temel fotoğraf üstü atölyelerindendir. Buralardan 
çok sayıda önemli fotoğrafçı ve sanatçı çıkmıştır.

Şu Haiku serüvenini anlatır mısınız?
Haiku yazmaya başlamam bir dramın sonucu ortaya çıkmış, kötü 

günlerimi aydınlatan bir ışık olmuştur. Psikolojik travmalar sonucu 
ortaya çıkan Üveit denilen bir göz hastalığı, görevime son verildiğinde 
ortaya çıkmıştı. Bu hastalığın bir kaç yıl süren seyri sırasında her iki 
gözümün görme derecesi yüzde onlara kadar düşünce, görmeye dayalı 
bir faaliyet olan fotoğrafı yapmakta zorluk çekmeye başladım. Tam bu 
sıra Maruf Şinik ve Tuğrul Çakar dostlarımdan Haiku'yu öğrendim. 
Sonradan “Fotoğraflaştıramadığım Haikular” isminde bir kitaba 
dönüşecek kadar da çalışma yaptım. Bugün Haiku’nun fotoğraf ve 
resimle olan ilgisini daha çok kurarak çalışmalara devam ediyor, 
atölyelerimde bu konuda dersler vermeyi sürdürüyorum.

Çalışmalarınızda sizi yer yer empresyonist yer yer 
ekspresyonist eserlerle görüyoruz. Bu perspektiflerinizin 
gerekçeleri? 

Aslında sanat tarihindeki her akımı denedim, hâlâ hepsini 
kullanıyorum dersem doğrusu bu olur. Örneğin, Barok ve Caravaggio 
Işığı çok kullandığım yöntemlerden biri... Hatta bu yöntemi 
yaygınlaştırmak için tüm Türkiye'de “Fotoğraf Karanlıktan Başlar”  
isimli atölye çalışmaları yapıyorum.

Ama fotoğrafın doğuş sebebinin empresyonist yaklaşımla birebir 
uyuştuğunu da göz önünde bulundurarak, ne kadar başka şeyler 
yaparsanız yapınız fotoğrafla yaşıyorsanız empresyonizmden, yani 
ışığın takip edilmesinden uzaklaşamayacağınız açıktır.

Dışavurum (ekspresyonizm) ise sanatın özünü teşkil eder. 
Gösterdiğim her fotoğrafımda dışavurum çabası zaten var, ama buna 
rağmen 1995'li yıllardan beri soyut çalışmalar da yaptım.

Siz ve arkadaşlarınızı son zamanlarda fotoğrafla resmi 
buluşturan çalışmalarda görüyoruz. Resmin fotoğrafa sonsuz 
anlatım olanakları sağladığı açık. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?

Yukarıda da bahsettiğim gibi sanatı artık tek bir tekniğin içerisine 
hapsetmek, ona sınır koymak gibi geliyor bana. Asıl çabam 
düşündüklerimi, mümkün olduğunca az sınırlayarak dışa vurmak 
olduğu için, hem kendim fotoğraf dışı teknikleri kullanıyorum, hem de 
çevremdekileri buna teşvik etmeye gayret ediyorum. Bir süredir resim 
ile fotoğrafı birleştiren projeler yapıyor, arkadaşlarımızın resmi 

43



tanımasına olanak sağlayan etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ben ayrıca 
fotoğrafları boyamak suretiyle yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorum.

Fotoğraf, resim, Haiku, düz yazı... Haluk Uygur'un sanat 
dünyasında çok perspektifli bir yapı çıkıyor ortaya. Bize bu yapıyı, 
Haluk Uygur'un poetikasını anlatır mısınız?

Sanat bir düşünme sistematiğidir. Bu düşünme denemelerinin, bir 
sanat teknolojisini kullanarak dışa vurulması ise düşünceyi esere çevirir. 
Bazen öyle şeyler düşünüyorsunuz ki, bunu sadece bir teknikle, örneğin 
fotoğrafla anlatmak mümkün olmuyor. Ya başka bir yolu kullanmalı 
(örneğin yazı veya sinema) ya da siz bunları birbirine katarak yeni bir yol 
yaratmalısınız (fotoğrafla resmin birlikte kullanılması gibi). Dünyada 
buna “Openart- Açık Sanat” diyorlar. Ben sanatın dışa vurum 
teknolojisine böyle bakıyorum.

Ama poetika denilince bunu sadece teknolojiyle ifade etmek eksik 
kalır. Geçmişi çok düşünmeden artık bugünlerde kullandığım bir slogan 
var; “Ne söyleyeceksen kısaca söyle”... Kısa söyle ama uzun şeyler 
anlat... Basit ol ama karmaşıklığı ifade et...

Fotoğraf, Haiku, şiir, kısa öykü ve kısa film alanları, bu 
düşündüğüme oldukça uygun düşüyor ve kullanıyorum. Bazen haiku ile 
fotoğrafı, fotoğrafla videoyu birleştirerek karma işler de yapıyorum.

Ve bana sorarlarsa “İyi fotoğraf nedir” diye, “Değiştiren 
fotoğraftır” diye cevap veriyorum. Çünkü iyi herkese göre değişebilen 
bir göreceliliğe sahip. Ama bir kişi bile benim sergimden kafasında “Ya 
öylemi miymiş” sorusuyla çıkarsa, iyiyim diye düşünüyorum. Buna 
rağmen söylemeliyim ki asıl değiştirmek istediğim kişi ve en çok 
değiştirdiğim insan benim... Yani kendim.

Geçmişle gelecek arasında fotoğrafı hangi noktada 
görüyorsunuz?

Fotoğraf, 19. yüzyılda, gittikçe özgürlüğün tadını alan bireylerin, 
benim de suretim tarihe kalmalı şeklindeki demokratik talebine cevap 
vermek üzere ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Bu anlamda demokrasinin bir 
aracıdır. En önemli işlevlerinden biri de haber verebilmektir. Haber 
alabilmek ise demokrasiye katılımı artırır.

Geçmişte bu felsefeyle gelişen fotoğraf, ilk bakış açısını hiç 
değiştirmeden belge-haber-anı üçlüsünün dışına çıkıp dışavurumun da 
önemli bir aracı haline geldi. Zamanla buna reklam-tanıtım alanı da 
eklendi. Geldiğimiz noktada, artık hiç bir şeyi uzun uzun dinlemeye 
vakti ve ruh hali olmayan kitlelere ulaşmak için, söyleyeceğini kısaca 
verebilen fotoğraf, yukarıda bahsettiğim alanların da en etkili 
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araçlarından biri oldu. Günümüzün en yaygın iletişim aracı (dolayısıyla 
da dışavurum-sergileme alanı) olan sosyal medyada uzun yazıların 
okunmadığı ama her halükarda fotoğrafların izlendiğini düşünürseniz, 
çarpıcı fotoğrafların yaratacağı kitlesel etkiyi de değerlendirebilirsiniz. 
Gelecekte fotoğrafın elde edilmesi veya sunulması konusunda yeni 
teknolojiler çıkacak olsa da, fotoğrafın kısaca anlatan bir dışavurum 
yöntemi olması değişmeyecektir diye düşünüyorum. Bu yüzden 
öğrencilerime daima “Bana gezdiğiniz yerlerin değil, düşündüğünüz 
şeylerin fotoğrafını getiriniz” türünden öneride bulunuyorum.

Sanat toplumsal olaylarla besleniyorsa bugünkü toplumsal 
olaylar günümüzü ve geleceğin sanatını size göre nasıl belirler?

Bu sorunun cevabı sanat tarihi içerisinde bulunuyor zaten. Sanat bir 
taraftan toplumun değişimine katkı sağlarken, öbür taraftan toplumsal 
değişimden etkilenerek kendini yenilemiştir. Dolayısıyla toplumsal 
değişimler gelecekteki sanatı da biçimlendirecektir. Ama bu biçimleme 
sanatın değiştirme diye bahsettiğimiz öncü özelliğinden bağımsız, “su, 
su yolundan akar” şeklinde olmaz diye tahmin ediyorum.

Tüm bilinen değerlerin gittikçe erozyona uğradığı, buram buram 
çatışma, savaş kokan bir dünyada yaşıyoruz artık. Bu yüzden; 

Bir taraftan Andy Warhol'ün 60 yıl önce söylediği “Bir gün herkes 
meşhur olacak, ama 15 dakikalığına” sözü yaşama geçip birçok 
toplumsal erdem alanında olduğu gibi, sanatta da değer kaybı olacaktır 
ama buna tepki olarak da erdemleri yükselten başka bir sanat daha 
gelişecektir. Değerleri yücelten bu sanat, geleceğin toplumunu 
biçimlendirmekte de muhakkak rol alacaktır.

Ama şuna eminin bu iki akımın hangisi olursa olsun, “Ne 
söylüyorsan kısaca söyle” şiarı değişmeyecektir. 

Kurucusu olduğunuz Altınoran Düşünce ve Sanat 
Platformu'ndan da söz edebilir misiniz?

Altın Oran sanatta düzen, güzellik ve sağlamlığın matematiksel 
olarak ifadesi... Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu ise, düzen, 
güzellik ve sağlamlık ilke edilerek kurulmuş bir kuruluş. Bazı sorunlara 
taraf olmak istemeyen arkadaşların güçbirliğiyle kurulan bir platform. 
Altında yasal işlemlerini tamamlayan bir dernek var ama, Adana'da 
sanatla ilgili herkesin katılabileceği bir platform. Amaçları arasında 
fotoğrafta kentimizden çıkmış bir ekol yaratmak olması dolayısıyla bir 
sanat okulu aynı zamanda. Diğer bir amacı ise Adana'da sanatın 
gelişmesi için lobi çalışmaları yapmak. Bu amaç doğrultusunda bir araya 
gelen özverili insanlar topluluğu olduğu için birçok projeyi 
başarabiliyor. Genellikle de kaynaklarını kendileri buluyor. Projelerine 
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kitleleri katmasını becererek artı değer oluşturduğu için de, ortaklık 
teklif ettiği yerlerden genellikle olumlu yanıtlar alıyor.

Hedefi “küçük olsun benim olsun” değil, “birlikte büyüyelim” 
olan, sadece kendi kaynaklarıyla beslenen bir sivil toplum kuruluşu.

Hayatınızdaki en önemli desteğiniz veya destekçiniz kimdir?
Tartışmasız eşim Dr. Hanife Uygur... 19 yaşımdan beri her konuda 

arkamda olmuş, hiç yanımdan ayrılmamıştır.
Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşunda yer almış, 

Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğü için canı pahasına muharebelere katılmış, 
yazar ve öğretmen bir babanın, Esat Faik Muhtaroğlu'nun savaşın 
içinden çıkıp gelen kızıdır o.

Gençliğimizde Atatürk aleyhine söz söylenen bir toplantıyı 
protesto edip terk ettiğimde, arkamdan gelen tek kişi olarak hâlâ onunla 
ortak, hatta birbirine karışmış bir yaşam sürmekteyiz. 
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Uluslararası Çukurova Sanat Günleri'nin bu yıl 11. yılına 
girivermişiz. İnsanlığın ortak dili sanat yoluyla “ne yaptık” sorusuna 
yanıt arayışı bir anda “daha ne yapabiliriz”e evriliveriyor ister istemez. 

Çukurova Sanat Girişimi'nin kurucusu, değerli büyüğüm Çetin 
Yiğenoğlu da yıllardır sabırla bu ve benzeri sorulara yanıt arayıp 
duruyor. Ben de bu girişimin bir gönüllüsü olarak, Uluslararası 
Çukurova Sanat Günleri'ne katıldığımdan bu yana bunu anlamaya, 
anlatmaya ve katkı sunmaya çabalıyorum.

Kendi  adıma bu ça l ı şmalar ı  yaparken b i ld iğ imizin , 
bilmediklerimiz karşısında ne kadar da yetersiz kaldığını gördüm. 
Öyleyse  öğrenmeye  devam e tmel iyd im.  Öğren i rken  de 
sorumluluklarımın artacağını biliyordum. Buradan yola çıkarak şunu 
rahatlıkla söyleyebilirim… Önemli olan konuşmak değil, sorumluluk 
alıp bir şeyler yapmaktır. Çünkü, bir toplumun gelecek kurgusunda en 
azından siyasetçiler, bilim insanları kadar sanatçıların da büyük 
sorumlulukları var. Bir kentin sosyal yapısını, kültürel kimliğini 
dokuyan, bununla kalmayıp geleceğe taşıyan bir kimliğe ve sorumluluğa 
sahip insanlardır sanatçılar.  Bu insanların en yetkinlerini Çukurova 
Sanat Girişimi içinde yer aldıktan sonra tanıdım. Yaşadığımız bölgenin 
kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sunmaya çalışırken, daha önce bu 
yolda mücadele vermiş, yalnızca yerelde değil, ulusal ve evrensel alanda 
da büyük işler yapmış insanlar bunlar.

Bu yıl 11.sini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Çukurova Sanat 
Günleri kapsamında verilen “Çukurova Ödülü” sahibinin, mesleğinden 
çok, kültür - sanat dünyamıza katkıları ve sanatçı kimliğiyle Dr. Haluk 
Uygur olması çok anlamlıdır. Uygur, Adana (Çukurova) kültürünün 
yarınlara aktarılmasında önemli işler yapmış insanlardan biridir.

Doğduğum, doyduğum yer, çocuklarımın doğduğu, iyi kötü 
günlerimin geçtiği, Akdeniz'in gözbebeği, Çukurova'nın yüreği diye 
tanımladığım Adana'nın kültür sanat tarihine baktığımda, Adanalı, 
Adana'ya ve sanata sevdalı, birçok kültür sanat projesinin “fikir babası”,  
çok ödüllü bir sanatçı adı söyleyin deseler sayacağım adlardan en önde 
geleceklerden biridir Dr. S. Haluk Uygur.

Açtığı ulusal ve uluslararası sergiler, aldığı ödüller, Adana Fotoğraf 
Amatörleri Derneği'nde başkanlık, Türkiye Fotoğraf Sanat 
Federasyonu'nda kurucu başkan yardımcılığı, Adana Sanat Konseyi'nin 
kurucusu ve başkanı, Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu Kurucusu 
gibi ünvanları, katıldığı jüri üyelikleri, sanat ve fotoğrafla ilgili çok 

Hekimlik Dışında Sanatla Anılan İnsan: Dr. S. Haluk Uygur
Demet Duyuler Doğan
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sayıda kitapları bulunan Uygur, kendi deyimiyle “ilklerin, enlerin kenti 
Adana”da 4 müzenin de kurucu küratörlüğünü yaptı. Adana'nın 
“Müzeler Kenti” olarak tarihe adını yazdırması için halen uğraş 
vermekte, Adana'yı sanat ve kültür alanında dünyanın tanıdığı bir 
merkez yapmak için çalışmalarına devam ediyor.

Çabalarının meyve vermeyi sürdürmesi en büyük dileğimiz. Bizim 
için bir değerbilirlik yükümlülüğünün gereği olan bu ödülün, Sayın S. 
Haluk Uygur için yeni sorumluluklar ve mücadele gerekçesi olacağına 
inanıyorum.
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Dr. Haluk Uygur, bir ortepedi hastahanesinin acil servisinde 
çalışıyor. Yani un- ufak olmuş kırkayakların ayaklarını bile… Ben böyle 
takılırım kendisine. Bazan da, “sevgili doktor, ya bir de yüce Tanrı, 
dilimizi kemikli yaratsaydı,, derim. Uzmanlık alanının büyük ustası. 
Ama ben Haluk Hocayı, sanatın caddelerinde, sokaklarında  çalışıp 
didinirken görürüm. 

Fotoğrafın da ustası ve hocası. Öğrencileri ile çalışırken, disiplini 
ve sevgisi çöpe dolanmış sakızlı, tarçınlı limonlu macun tadında. 
Kamerasının vizöründen Caravaggio'nun gölge ışık dehasını görür. Altın 
Oran, Haluk hocanın düşünce ölçü sistemdir. Estetik anlayışının  
kaynağıdır Altınoran. Sanatta Dali'deyim, Altamira'dayım, müzedeyim, 
Paristeyim, Louvre'da, Londra'da National Gallery'deyim, Moskova'da 
Puşkin'i geziyorum, Picasso karşımda. Kimler yok ki?

Yalnız Dali'yi göremedim, “Alo, günaydın sevgili doktor. Belki 
yarın Adana'ya geleceğim. Adana'da mısın?”

“Günaydın hocam. Değil ama yarın dönüyoruz. Mevsim bahar 
ya… Karacaoğlan'ın sevgilileri, çiçekleri, menevşeleri, çiğdemleri 
kameralarımıza gülümsedi, kırağılı gözleri ile dikenli kevenler arasında. 
Telli turnalar aşıp gidiyor gidiyor karlı Toros Dağlarından kuzeye 
doğru…” 

Asya, Uzakdoğu anıları, sanatları iyi bir altınorancı olduğundandır 
ki, sanatın tarihini sanatın coğrafyasında arar. Sanat gezginidir dostum, 
diğer benzerliğiyle bizim çağdaş Evliya Çelebi. Dünya'da gezmediği, 
görmediği yer bırakmadı, kendi deyimiyle “sevgilisiyle”. Sevgilisi de 
doktor, benim manevi kızım Hanife Uygur. İki de doktor torunum Ayşe 
ve Saygı Uygur kardeşler. “Haluk hoca, günaydın”, derim, İstanbul'dan 
tel sesle.

“Günaydın, üniversite de dersteyim”
“Günaydın hoca”
“Günaydın hocam, hastanede, acilde nöbetteyim”
“Günaydın, doktor”
“Günaydın, İspanya'dayım”
Haluk hocanın kameralarında…
“Günaydın doktor hocam, nasılsınız?

“Günaydın hocam, Bende sizi arayacaktım. Hazır ol, Nisan'da 
Afrika ülkelerine birlikte gidelim, oralardaki mağara insanlarının 

Haluk Uygur'un Sanat'a Bakışı
Etem Çalışkan
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çizgilerini görebiliriz…” dedi. Adana'da son yıllarda müzeler, kültür 
merkezleri, sanat galerileri, parklar, parklarda heykel…

Karacaoğlan, Yaşar Kemal, Orhan Kemal ve Abidin Dino ile 
Yılmaz Güney değerlendirmeleri, Adana Altın Koza Film Festivali gibi 
eserlerinin yapımcısı, emekçisi Dr. Haluk Uygur'un önemli bir yönü de 
araştırmacı yazarlığıdır. Sağlam doğru ve çok çalışkan bir kültür ve sanat 
ırgatı Haluk Uygur hoca, doktor olarak, sağlıkta da nöbetçi ırgatlığını 
sürdürmektedir. 

Yazımızı Karacaoğlan'ın Dr. Haluk Uygur hocaya armağanını şu 
dörtlükte noktalayacağım. 

“Santur mu istersin
Saz mı istersin
ördek mi istersin kaz mı istersin
tomurcuk memeli kız mı istersin
Ben senin kahrını çekmem gönül”

24 saat “Günaydın”
Bu yılın en uzun gecesindeyiz. 6016
Gece ile gündüz ters orantılı…
24 saattir gün.
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Haluk Uygur'u SSK Karşıyaka Dispanseri Baş Hekimi iken 
tanımıştım.

Dispanserin İdare Müdürü arkadaşım Cahit Girmen (rahmetle 
anıyorum) bizi tanıştırmıştı. İlgili bir hekim, elindeki imkanlarla sorun 
çözmeye hazır bir insan bulmuştum karşımda.

Kısa süre içinde başvurduğumuz, güvendiğimiz hekim olmuştu. 
Bir gün onun kişiliğini ve meslek anlayışını yansıtan bir olaya tanık 
olmuştum: 

Muayene olmak için sıra bekliyordum.
Benden önce bir anne ile küçük yaştaki çocuğu gelmişlerdi.
Çocuk iğne yapılacağını sanıyor, korkarak annesine sokuluyordu. 
Dr. Haluk Uygur da çocuğun korkusunu fark etmişti. Güler yüzle 

karşılamıştı çocuğu. “İğne yok merak etme!” demiş, çekmecesinden 
çıkardığı şekerleri verip sorular sorarak onu rahatlatmıştı. O günden 
sonra Haluk'un bendeki imajı, çocuklara şeker verip sevindiren 
doktor olmuştu. Tanık olacağım bir başka olay bu kanaatimi güçlendirip 
pekiştirecekti:

17 Ağustos sabahı Türkiye felaket haberine uyanmıştı. 
Literatüre, 1999 Gölcük – Adapazarı Depremi, şeklinde geçen 

afet yaşanmıştı. Çok sayıda ölü, yaralı olduğu bildiriliyordu. Enkaz 
altında insanlar vardı. İşte o felaket üzerine SSK Karşıyaka Dispanseri 
hekimlerinden bir grup hekim tereddüt etmeden, Baş Hekim Haluk 
Uygur'un önderliğinde, afet bölgesine koşmuşlardı. Orada günlerce 
kalıp insan hayatı kurtarmak için çabalamış, şifa dağıtmışlardı.

Fotoğraf Sanatçısı Haluk Uygur
Haluk'la zamanla samimi iki dost olmuştuk. Artık sosyal, siyasal 

konuları da söyleşiyorduk. 
Dünya görüşlerimiz birbirine yakındı. Dostluğumuzun başlangıç 

döneminde onun sanatçı kimliği hakkında yeterli bilgim yoktu. 
Fotoğrafla ilgilendiğini biliyordum. SUNU adını verdikleri iki yapraklı 
bir yayınları vardı. Sergi açıyorlardı. Bildiklerimin hepsi o kadardı işte.  
Sanata dolan aşkını; sanatın, hayatının akışını, hatta inanç dünyasını 
şekillendiren başlıca etken olduğunu sonra anlayacaktım.

Haluk'la Yollarımız Altın Koza A.Ş'de Birleşiyor
1999 yılı Ağustos ayında hayatımda yeni bir dönem başlamıştı:
Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Aytaç Durak dönemiydi.  

Doktor, Sanatçı, Yazar
Haluk Uygur ve İkinci Yaşam

Fevzi Acevit
Ocak / 2017-İstanbul
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Büyükşehir Belediyesi Altın Koza Kültür-Sanat Hizmetleri A.Ş 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştim. Daha sonra Haluk 
Uygur da Altın Koza A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri arasına katılacaktır. 
İşte o görev dönemim sırasında Haluk Uygur ile daha da yakınlaşacak, 
hatta omuz omuz çalışacaktık. Doğrusu bu dönemde, çoğu Adana'da ilk 
olan, kültürel sanatsal hizmetler üretilmişti: 

2005-2009 tarihleri arasında 5 kez Altın Koza Film Festivali, 13 
KARE Sanat Festivalleri, Yerel Gündem 21- Adana Kent Konseyi 
kurulması ve faaliyette tutulması. Engelli Meclisi, Kadın Meclisi, 
Gençlik Meclisi kurulması; Büyükşehir Belediyesi Altın Koza 
Yayınları çıkarılması, Mehmet Baltacı Fotoğraf Müzesi, Adana Kent 
Kütüphanesi, Adana Gazete Arşivi kurulması; günümüzde 
meydanlarda, parklarda görülen heykellerin üretilmesi-montajı ve yıla 
yayılı yüzlerce sanatsal kültürel etkinlik. 

Altın Koza A.Ş. ile Yollarımız Ayrılıyor
Her şeyin bir sonu vardır.
Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerinin 

koordinasyonunu sağladığımız günlerin de sonu bir gün gelecekti, öyle 
de oldu: 

2010 yılında kendi isteğimizle Haluk ile birlikte 5 yönetim 
kurulu üyesi Altın Koza Kültür-Sanat A.Ş. Yönetim Kurulu'ndan 
çekildik. Bizden sonra gelenlere iyi yetişmiş-deneyimli bir kadro; 
hesapları temiz, sistemi istikrar kazanmış bir kurum bıraktık. 

Teslim ettiğimiz sırada Altın Koza AŞ'nin kasasında 4, 8 trilyon 
lira parası, bankalar nezdinde ise trilyonluk kredisi vardı. 

Ben kendi yoluma giderken Haluk Uygur sanatçı kimliği, çalışma 
heyecanı ve organizasyon yapabilme yeteneğiyle hizmetlerine devam 
etti: 

O dönemde Yılmaz Güney Sinema Müzesi'nin kuruluşunu 
başardı. 

Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi binasını dolaşanlar görmüşlerdir, 
her duvarı sanatsal ışık saçan fotoğraflarla donanmış haldedir. İşte o 
düzenlemeyi yapan da Haluk Uygur'du. 

Büyükşehir Başkan v. Zihni Aldırmaz döneminde, İl Kültür eski 
Müdürü Sayın Osman Arık'la el ele verilerek Yeşil Oba Şehitliği 
unutulmuşluktan kurtarıldı: Yeşil Oba Şehitliği Anıtı, Kitabesi ile 
Müze ve Kütüphanesi, orada yaşanan olayların canlandırıldığı 
heykelleriyle birlikte üretilip yaşama geçirildi. 

Bendeniz de o çalışmaların bir kenarında yer alanlardandım.
Aynı dönemde Diş Hekimi Ethem Konağı restore edilecek, 

Karacaoğlan Müze ve Kütüphanesi olarak hizmete alınacaktır ki; bu
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hizmetin destekçileri Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kültür 
Bakanlığıydı. İşi kotarıp yapanların başında ise İl Kültür Müdürü 
Osman Arık ile Haluk Uygur vardı.

Haluk Uygur'un Yolu da Büyükşehir'den Ayrılıyor
Daha sonra Haluk Uygur'un yolu da Büyükşehir'den ayrılacaktır.
Ama onun sanat aşkı, üretme heyecanı devam ediyordu.
Gönül dünyasının fırtınaları dinmemişti. Arayışı, merakı 

bitmek bitmiyordu. İnsanlarla iç içe olmalıydı. Eser üretmeli, 
etkinlikler düzenlemeliydi. Üretilen eserlerle insanları 
buluşturmalıydı. Öyle de yaptı:

Sanatçıları ve sanatsever dostlarını etrafına topladı.
Doğadaki Altın Oran mucizesinden çok etkilenmişti. Öylesine 

etkilenmişti ki; doğadan yansıyan sanatı Yüce Tanrı'nın varlığına 
kanıt görüyordu. Tanrısal sanatın, evrensel denge düzenine 
yansıması olan Altın Oran bir bakıma Haluk Uygur'un inanç 
dünyasına da yön vermişti.  

Altın Oran Sanat Platformu Doğuyor
Haluk Uygur ve sanat dostları el ele vererek kuruluşunu yaptıkları 

platformun adını, Altın Oran koydular.  Böylece Altın Oran Sanat 
Platformu, Adana'nın sanatsal kültürel yaşamına doğmuş oldu. Kendi 
yağlarıyla kavruluyorlardı. Ama yine de üretiyorlardı: 

Bir dernek etrafında bütünleştiler bir de dergi yayınladılar: 
Altın Şehir Düşünce Kültür ve Sanat Dergisi. Bu dergi altı yıl 

yayında kaldı. 
Araştırmaya bilgiye dayalı yazılarla Adana'yı belgeledi. Adana'yı 

tanımak isteyenler için önemli bir başvuru kaynağı oldu. Dergi artık 
yolun sonunda, Altın Oran Sanat Platformu ise yoluna devam ediyor. 
Haluk Uygur bu dönemde yazılarına devam etti, Arkeolog K. Serdar 
Girginer ile birlikte çalışarak Kilikya adı kitabı yayınladılar. 

Bu yazıyı, değerli dostum Çetin Yiğenoğlu'nun yıllardır yaşattığı 
Çukurova Sanat Günleri etkinliği kapsamında kaleme alıyorum. 
Sanata gönül verenler üretmekten vaz geçmiyorlar.

İyi de ediyorlar. 

Haluk Uygur'un İkinci Yaşamı
Haluk Uygur'un tükenmek bilmeyen heyecanının kaynağı nedir?
Ben, onun bu heyecanını, bir yaşama iki yaşam sığdırmak 

durumunda kalmasına bağlıyorum. Ne demek bir yaşama iki yaşam 
sığdırmak:
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19 Kasım 1995. Vakti gece… Saat: 01.15. 
Yer: Toroslar, Adana-Pozantı Karayolu.
O gece feci bir kaza yaşanmıştı.
Adanalı fotoğraf sanatçılarının bulunduğu otobüse bir kamyon 

çarpmış, 13 sanat gönüllüsünü o kazada kaybetmiştik. Haluk Uygur'da 
yolcuların arasındaydı. Oturduğu sıradaki arkadaşlarının tamamı feci 
kaza sırasında can vermişlerdi.  

Yıllar sonra Haluk olayı bana şöyle anlatacaktır: 
“Bir nehrin kıyısındaydım. Bulunduğum taraf çorak, karşı kıyı ise 

yeşillikler içindeydi.
Çevremde beyaz gölgeler halinde beliren varlıklar görüyordum. 

Beni karşı kıyıya geçirmek istiyorlardı. Karşı çıkıyor gitmemek için 
direniyordum. 

Sonra, birden… Acıyı hissetmiştim. 
Araçların birbiriyle çarpışmasından doğan o korkunç çatırtı 

kulaklarımda çınlıyordu. 
Acılar içinde etrafıma baktığımda, toprak zemin üzerinde yattığımı 

görmüştüm.”
Sonra yardım gelir… Yaralılar hastaneye taşınır. 
Haluk da uzun süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşacaktır.
Değerli Okurlarım!
Bana göre İlahi Takdir tarafından Haluk Uygur'a ikinci yaşam şansı 

tanınmış. 
Haluk da az zamana çok iş ve değer üretimi sığdırarak, seyyah 

ruhunun yönlendirmesinde dünyayı dolaşarak bu ikinci yaşamını 
sürdürmekte, hayatını başka insanlara da mesaj vererek doldurmaya 
çalışmaktadır. 

Sanatçı ruha sahip insanlar için şöyle düşünürüm: 
Sanatç ı lar insanl ık  a leminin  ortak  değer ler id ir ; 

desteklenmeleri gerekir. 
Kusurları varsa -ki kusursuz insan olmaz- onlara katlanılması 

icap eder.
Çünkü sanat yeteneği, kelebeğin kanadındaki toz gibidir çabuk 

örselenir.
Haluk Uygur'u da hep böyle değerlendirmişimdir. 
Sevgili Haluk, için rahat olsun! Çok sayıda iş yaptın eser ürettin.
Boş seda değil, hoş seda olarak anılacaksın.
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Bize özgü  “Şark Kafası” kavramlarına göre devlet memurunun 
söz ve yazı ile alenen fikir beyan etmesi disiplin suçu olabilir. Bu 
nedenle, kendini toplumdan soyutlayamayan birçok değerimiz takma 
isim kullanmak zorunda kalır. 

Haluk Uygur'la Haftalık Güney MEDYA sayfalarında tanıştım ilk 
kez. Gazetedaş'tık. Yani aynı gazetede sayfa-sütun sahibiydik. Devlet 
memuru doktor olduğu için takma isim kullanıyordu. Tıbbi konulara 
ağırlık vermekle beraber doktorca değil, halk diliyle ve rahat anlaşılır 
örneklerle açıklıyor, yazdığını okutuyordu. Bir yazımda geleneksel 
tedavileri, yani koca karı ilaçlarını konu almıştım. Ertesi hafta “Artık o 
devirlerin kapandığını ve modern tıbbın geliştiğini” zarif ifadelerle 
vurgulamış, son paragrafında da “ömür boyu doktorum olacağını” 
yazmıştı. Hem kendim hem de yakınlarım için birkaç kez aradım. Hiç 
birinde de insanın ancak öz kardeşinden görebileceği yakın ilgisini 
esirgemedi. 

Önceleri ara-sıra, sonraları sürekli olarak mükemmel fotoğraflı, 
daha çok ilginç gezilerini dile getiren deneyimli bir yazar olarak 
tanındı. Fotoğraflarında kadraj, objektif açısı, ışık ve derinlik alanını o 
kadar güzel kullanıyordu ki, yazılı anlatımına kat be kat değer 
kazandırıyordu. Torosların zirvelerinden başlayıp deniz kenarına kadar 
inen alanlarda yakaladığı, çoğunluğunu hiç görmediğimiz ya da fark 
etmediğimiz yüzlerce çiçeğin yakın plan fotoğraflarını görürseniz siz 
de benim gibi hayranlıkla izlersiniz. Bu hayranlık iki cephelidir; birincisi 
yöremizin cömert ve zarif doğasına, ikincisi de fotoğraflarındaki 
başarısıyla Haluk Uygur'a…

Baş Hekimi olduğu SGK Karşıyaka Dispanserindeki özverili 
çalışmalarının sonuçları ülkemizde alışılmışlara hiç benzemiyordu. 
Güven veren, tertemiz, üstelik tıkır tıkır işleyen bir küçük hastane 
yaratmıştı adeta… Öyle ki, buraya gelen hastalar daha girişteki düzen ve 
intizamı görüp şefkatle karşılaştıklarında yarı yarıya iyileşmiş 
oluyorlardı. Bunu laf olsun diye yazmıyorum. Sayısız tebliğ ve makale 
ile yüzlerce sayfa tıbbi kitap tercüme etmiş biri olarak öğrendiğim 
kesin bilgi şu: “Hasta, doktoruna güvendiği anda tedavinin yarısı 
gerçekleşir”. 

Hakkımdaki bir yazı beni “İflah olmaz Adana Sevdalısı” diye 
tarif etmişti. Doktor Haluk Uygur için ben de “Hiç iflah olmaz Adana 

Adı Gibi İyi Huylu, Uygar
Hemşerim: Haluk Uygur

Nurettin Çelmeoğlu
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Sevdalısı” diyebilirim. Çünkü her gün Adana ve fotoğraf için önemli 
zaman ayırdığından kuşkum yok. Sayısını unuttuğum kitaplara imza 
atmayı sürdürüyor. Birçok hastane, odalarını Uygur'un birbirinden 
nefis görüntüleri yansıtan fotoğraflarıyla süslemiş. Öyle ki, 
üretkenliğine hayran olmamak elde değil.

Konuşurken açık sözlülüğü ve saygıyı o çok güzel bağdaştırır. 
Tenkitleri bile son derece zariftir. Zaten genel davranışından edinilecek 
öncelikli izlenim nezaketi ve saygısıdır. Diyebilirim ki, adının hakkını en 
üst düzeyde veren kişiliğe sahiptir Doktor Uygur. “Haluk”, iyi huylu, 
topluma yararlı kişi anlamındadır çünkü…

Bırakınız arkadaşım ve ömür boyu doktorum olmasını, hemşerim 
olarak da gurur duyduğum nadir insanlardandır Doktor Haluk Uygur.
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Adana'yı vazgeçilmez kılan birçok unsur vardır. Sanayi 
kültüründen tarıma, edebiyattan, kültür-sanat ve spora kadar neredeyse 
her alanda Toros Dağları'nı aşan birçok insanıyla öne çıkar mesela…

İşte Adana'ya gönül vermiş, kent sevdalısı bir isim var ki; 
Çukurova'yı neredeyse ilmek ilmek işlemesiyle dikkat çekiyor.

 Dr. S. Haluk Uygur…
Yaşamına neler sığdırmıyor ki sevgili ağabeyim…
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olmak, ardından 

sadece doktorluk yapmak yetmez elbette... Adana Fotoğraf Amatörleri 
Derneği'nde başkanlık, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nda 
kurucu başkan yardımcılığı başta olmak üzere kentte faaliyet gösteren 
tüm sanat kuruluşlarının bir araya gelmesiyle oluşan Adana Sanat 
Konseyi'nin kurucusu ve başkanı…

Sadece bunlarla mı sınırlı? Elbette hayır…
Benim için özellikle Atatürk Evi, Yeşiloba Şehitliği, Karatepe 

Müzesi, Kozan Kalesi ve kente değer katan birçok restorasyonda 
karşılıksız sunduğu fikir, sanat, fotoğraf, bilgi ve belge desteğiyle öne 
çıkan bir dost…

Adana'da, uzun yıllar kültür ve sanat alanında önemli etkinliklere 
imza atan Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu'nu kurarak birçok 
sanatsevere hem fotoğraf hem de sanat tarihi dersleri veren, 
üniversitelerde birçok gencimize ufuk açan sevgili Haluk Hocamız, 
kentimiz için vazgeçilmez değerdedir. 

Adana'yı sanat ve kültür alanında dünyanın tanıdığı bir merkez 
yapmak için çalışan yürekli Adanalıya saygılarımla…

Özel Bir Adam: S. Haluk Uygur

Zülfikar İnönü Tümer 
Chp Adana Milletvekili
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(Tevfik Fikret in oğlu Haluk için yazdığı 'Haluk'un Amentüsü' adlı 
şiiri değiştirdim. 

Malum; şiirde buna 'tanzim' deniyor... Bir anlamda şiirin ödünç 
alınması...

Ben de bu şiiri bizim Adana'mızın oğlu Haluk'u ve Haluk'lar için 
değiştirmek üzere ödünç aldım.)

Bir yaratıcı güç var insanda
Ona vicdanınız ve hislerinizle inandınız 

Dünya sizin ülkeniz, 
İnsanoğlu milletiniz...

İnsan sanatla kültürle düşünceyle
İnsan olur ancak...
Buna inandınız

Şeytanda biziz, cin de...
Oysa ne şeytan var, ne melek...
Çünkü dünya dönecek cennete insanla...
Buna inandınız...
Buna inandık...

Bütün kitaplar bizimdir
Bütün kitaplar kardeştir…
Bütün kitaplar insan içindir…
İnsanı insan yaparlar...
Buna inandınız

Gökyüzü ışıkları birbirinin kardeşidir
Kediler birbirinin kardeşidir
Yapraklar birbirinin kardeşidir
Ektiklerimiz birbirinin kardeşidir
İnsanlar birbirinin kardeşidir

Haluklar'ın İnanç Anayasası

Ali Özgentürk
Senarist, Yönetmen
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Hayır hayır hayal değil.
Siz bu Hülya'ya inandınız…
İnsanlık çoktan inandı...
Canıyla kanıyla geçen yüzyıllarda bütün insanlığa inandırdılar...

Ama ne oldu insanoğluna
Menfaat ve itibar kârı,
Kâr, iktidârı 
İktidâr, kanı
Kan, şiddeti  
Şiddet, kanı 
BESLEDİ...

Ancak insanlık adalet, kültür, sanat ve düşünceyle  yener  şiddeti ve 
kanı 

Buna şiddetle inandınız…
Sönmeyecek inançla inancınız...

Kıyamet budur işte…
İnsanların 
Yoksulluğa,
Katletmeye,
Cahilliğe,
Zorbalığa,
Adaletsizliğe,
Esirliğe kayıtsız kalması…

Yok Olsun Bu Kıyamet

Buna inandınız…
Tıbbın,
Bilimin,
Resmin,
Romanın,
Şiirin,
Filmin,
Müziğin 
Büyüsü önünde eğildiniz...
Hepsini ülkenize yar etmek için…
Yalanla, dolanla hüsranla, karanlıkla yoklukla boğuştunuz…
İnanmaya inandınız...

59



Karanlık sönecek...
Parlayacak…
Kültürün,
Sanatın,
Adaletin,
Özgürlüğün
IŞIĞI
Çıkacak karşımıza aniden,
İnsanlığı aydınlatmak için kendini yakanların ışığı
    
Bir yanardağın parıltısı gibi…
Bir bebeğin doğduğu  an, ilk çıkardığı ses gibi...
İnandırdılar
İnandınız 
İnandık
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Doktor, fotoğrafçı, yazar, eğitmen, editör, sanat danışmanı, Adana 
Kent Konseyi, Adana Sanat Konseyi, Altınoran Düşünce ve Sanat 
Platformu, Adana Sinematek ve Adana Sinema Derneği'nin kurucusu ve 
Abidin Dino Sanat Parkı'nın da kurucusu–sanat danışmanı, Mehmet 
Baltacı Fotoğraf Müzesi'yle Adana Sinema Müzesi'nin kurucu sanat 
yönetmeni değerli Haluk Uygur. Eskilerin dediği gibi Haluk hocanın on 
parmağında on marifet var. 

Haluk Hoca Adana'da Etem Çalışkan, Turhan Selçuk, Fikret 
Otyam, Abidin Dino, Ara Güler gibi unutulmaz sanatçıların sergilerini 
de açtı.

2008'den beri Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 
danışmanlık yapıyorum. Haluk beyle birlikte önemli, güzel kültür–sanat 
etkinlikleri gerçekleştirdik. 4 Aralık 2012'de 13 Kare Sanat Festivali 
kapsamında babam Turhan Selçuk'un Söz Çizginin adlı karikatür 
sergisini Abidin Dino Sanat Parkı'nda açtık. 

1930 ve 1940'larda Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Arif Dino, Abidin 
Dino, Turhan Selçuk, İlhan Selçuk'un yolları Adana'da kesişmişti. 
Böylelikle 2012'de bu açık hava sergisiyle Turhan Selçuk'la Abidin Dino 
bu etkileyici sunumla Adana'da bir kez daha buluştular. Üstelik Orhan 
Kemal'le Yaşar Kemal parktaki bronz heykelleriyle onları izlediler. 

Bu önemli serginin küratörü Haluk Hocaydı. Turhan Selçuk Söz 
Çizginin sergisi Adana halkının büyük ilgisini çekti, iki yıl boyunca 
sergilendi. Altın Koza Kültür Yayınları'nın 2014'te yayınladığı Turhan 
Selçuk Söz Çizginin kitabında yer alan “Hoş Geldin Koca Turhan” 
başlıklı yazısıyla Dr. Haluk Uygur, Turhan Selçuk'un aslında Adana'da 
doğduğunu, ilk eserinin Türk Sözü gazetesi aracılığı ile (1941) bu kentte 
yayınlandığını vurguladı.

10 Ocak 2015'te Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu ile 
Çukurova Belediyesi'nin işbirliği içinde Turhan Selçuk Sanat Okulu'nu 
açtık. Bu okulun kuruluşunda da Haluk hoca emeği, desteği, vizyonuyla 
önemli katkıda bulundu.

İlhan amcamın kadim dostu, meslektaşı, gazeteci–yazar Çetin 
Yiğenoğlu'nun öncülüğüyle Turhan Selçuk ve İlhan Selçuk'un 
1938–1942 yılları arasında yaşadığı, kentin en güzel, seçkin 
semtlerinden Kayalıbağ'daki evi bulduk. İlhan amcam yıllar sonra 
Adana'ya geldiğinde onu bu tarihi eve Çetin Bey götürmüştü. Çetin Bey 
bana amca–yeğen olarak aynı duygusal tepkileri gösterdiğimizi söyledi.

Üçümüzün de amacı Seyhan Belediyesi'nin katkılarıyla bu tarihi 
noktayı restore edip Turhan Selçuk–İlhan Selçuk Kültür– 
Sanat–Karikatür Evi'ne dönüştürmek. 

Daha Nice Onur Ödüllerine...
Aslı Selçuk 
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Haluk Hoca, 2015 ve 2016'da üst üste iki yıl, koordinatörlüğünü 
üstlendiğim Adana Konulu Uzun Metraj Senaryo Yarışması'nda ön 
jürimiz oldu. Yarışmaya başvuran rekor sayıda senaryoyu büyük bir 
emek vererek dikkatle, titizlikle okuyarak ana jürinin çalışmasını büyük 
ölçüde hafifletti. 

Sanata, ona verilen emeklere böylesine akılla, gönülle verdiğiniz 
seçkin desteğinizden, dikkatinizden, katkılarınızdan ötürü size yürekten 
teşekkür ediyorum.

Daha nice onur ödülleri almanız dileğiyle. Çünkü siz buna 
layıksınız sevgili Haluk Hoca.  
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 Bir adam düşlüyorum, doktor, hastalara şifa için uğraşan; bir adam 
düşlüyorum sosyal zenginlik içinde, sosyal sorumluluk peşinde. Bir 
adam düşlüyorum, Altın Koza organizasyonu uğraşında; bir adam 
düşlüyorum Sinema Müzesi olgusunda. Bir adam düşlüyorum felsefe 
paylaşan. Bir adam düşlüyorum adeta tek kişilik bir okul gibi, çevresini 
saranlara fotoğrafı öğreten; sadece bakmayı değil görmeyi de öğreten. 
Bir adam düşlüyorum vefalı, “Mehmet Baltacı Fotoğraf Müzesini” 
kuran. Bir adam düşlüyorum kitaplar, albümler ve fotografik 
paylaşımlar. Bir bakarsın ki bunların her katmanından Haluk Uygur 
çıkar. İşte bunların toplamı Haluk Uygur'dur dostlar. Ne mutlu ona, ne 
mutlu bize… İyi ki varsın Haluk Uygur Usta. 

Haluk  Uygur
İbrahim Zaman
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Ülkemizde bir yıl içinde 100'ün üzerinde ulusal “Fotoğraf 
Yarışması” düzenleniyor. “Fotoğraf Yarışması'nı özellikle tırnak içinde 
yazıyorum. Çünkü bu yarışmaların birçoğunda sonuçlara baktığımızda 
sanatsal kaygılardan çok, o yarışmayı düzenleyen kurum, kuruluş veya 
belediyelerin bağlı olduğu şirket veya yerleşim merkezlerinin tanıtımına 
yönelik, özellikle de belediyelerin çalışmalarını ön plâna çıkaran 
sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda da ödül alan kişiler haklı 
olarak “oskar kazanmış sanatçı” edasıyla sosyal paylaşım ağlarında bu 
başarılarını paylaşıyorlar. Her paylaşımın altında da yüzlerce beğeni ve 
övgü dolu yüzlerce yorum bulabilirsiniz. Aslında buna “yorum” değil de 
sadece “yazı” desek daha doğru olur. Peki, iki yıl önce yapılan yüzlerce 
yarışmanın ödül almış fotoğraflarından kaç tanesi yer etti aklınızda? Kaç 
başarılı fotoğraf sanatçısının ismini hatırlıyorsunuz? Ulusal 
yarışmalarda ödül almış olan fotoğraflardan kaç tanesini çerçeveletip 
evinizin ya da iş yerinizde büronuzun duvarına asarsınız? Eminim on 
taneden fazla değildir. Ya diğer fotoğraflar? Binlerce lira ödenen, 
ödüllendirilmiş o fotoğraflar nerede şimdi? O fotoğraflardan kaç tanesi 
bir eğitimde, bir söyleşide veya seminerde örnek sanat fotoğrafı olarak 
kullanılıyor? 

 Ne yazık ki Türk fotoğrafının sorunlarından bir tanesi “sanat”ın ne 
olduğunu bilmeden, sırf görsel hoşluk düşüncesi içinde deklanşöre 
basan ve amacı sadece para ödülünden pay almak olan fotoğraf 
tutkunları sayısının çoğalmasıdır. Bu kişilerle “sanatın paylaşımı” 
konusunu konuşmak istediğinizde de “ben bütün fotoğraflarımı 
paylaşıyorum” gibi bir yanıt alabilirsiniz. 

 Sanatın ne olduğunu, fotoğrafın ne zaman sanat olduğunu ve 
sadece fotoğrafta değil, her alanda sanatın anlatılması ve gelişmesi için 
ortaya koyduğu çabaları düşününce Halûk Uygur'un Türk sanat hayatı 
için önemli bir değer olduğunu görebilirsiniz. Yarışmalarla elde etiği 
başarılarla ismini duyurmaya başlayan Halûk Uygur, kendi kuşağında 
yer alan diğer ödüllü fotoğrafçıların zaman içinde kaybolup gittiğini fark 
etmiş ve öğrencilerine fotoğraf sanatının sadece ödüllerden ibaret 
olmadığını anlatarak onlara sanatın yolunun gerçek paylaşımlarla 
gelişebileceğini anlatmaya çalışmıştır.  

Türkiye'de fotoğraf öğrencilerine sanatın ne olduğunu 
anlatabilmek için onları Avrupa müzelerine götürüp, ünlü ressamların 
dünyaca bilinen eserleri üzerinde yorumlar yaparak, o eserler hakkında 
dopdolu bilgilerini öğrencileri ile paylaşan kaç kişi veya “hoca” 
tanıyorsunuz? Türkiye'de 100'den fazla fotoğraf sanatı derneği var. 

Türkiye'de Fotoğraf Sanatında Paylaşım ve Halûk Uygur
Reha Bilir
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Öğrencilerinden eğitimciler yetiştirip, onların yeni öğrenciler 
yetiştirmesi için ortam hazırlayan kaç tane dernek başkanı vardır sizce?

 Sadece fotoğrafta değil, diğer sanat dallarında da “Sanat Adana 
için” sloganıyla yola çıkan Halûk Uygur'un engin bilgi birikimi ile 
Adana'nın tüm sanat dallarında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Hâluk 
Uygur'un şanslarından biri Adana gibi bir sanat şehrinde yaşıyor 
olmasıdır. Abidin Dino'nun, Yaşar Kemal'in, Muzaffer İzgü'nün, Yılmaz 
Güney'in, Danyal Topatan'ın, Yılmaz Köksal'ın, Şener Şen'in, Erol 
Büyükburç'un Adana üzerine saçtığı sanat ışıltıları Halûk Uygur'un sanat 
yolunu aydınlatmaktadır. 

 O, Adana'da “Altın Oran” sanat topluluğu altında oluşturduğu 
diğer çalışma grupları ile Adana'da ve ülkemizde sanatın her alanında 
çağdaş sanat çalışmaları gerçekleştirerek Adana'nın ve Türkiye'nin 
aydınlık geleceği için çırpınmaktadır.

 Öyle inanıyorum ki, onun bu çabaları ve paylaşımları sonucunda 
Adana'da yeni Halûk Uygur'lar yetişecek ve bir gün onun Abidin Dino, 
Yaşar Kemal için yaptığı gibi Adana'nın orta yerine sanat adamı Halûk 
Uygur'un heykeli dikilecektir. 
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“… Fotoğrafla tanışmak; fotoğraf makinesi ile tanışmak mıdır, 
yoksa fotoğrafın bir sanat disiplini olduğunun farkına varılması mıdır? 
Ne yazık ki, fotoğrafla tanışmaktan söz edildiğinde, daha çok fotoğraf 
makinesi ile tanışmak (ki ben katiyen onaylamıyorum bu 
ilişkilendirmeyi) şeklinde bir algı ile bakılıyor meseleye. Bu algı (böyle 
pürtelaş bir bakış açısı) nedeniyledir ki, bazı ağabeylerimiz, ustalarımız; 
fotoğrafta 40.-50. sanat yıllarını daha 60 lı yaşlarına gelmeden 
kutlayabiliyorlar.

… Fotoğrafla geçen bu uzun süreç içinde beni etkileyen anılar 
arasından biraz esprili olanlarına öncelik vermek istiyorum. Fotoğrafa 
hobi olarak başladım. Hobi olarak başlayınca birçok iyi güzel anı da 
oluyor ister istemez. Ve fotoğrafın bir hobi olmaktan öte kendini ifade 
biçimi olduğunu ise, çok daha sonraları fark edebildim. …

Fotoğrafa ilk başladığım yıllarda biz dörtlü bir grup olarak 
dolaşırdık. Benim de dahil olduğum, Dr. Ercan Altun, Hakkı 
Akdeğirmen ve …Mehmet Dilci ile birlikte dört kişilik sıkı bir ekip. 

… Dilci için fotoğraf dünyasının Nasrettin Hocası diyebilirim 
rahatlıkla. Hatta en son 30. sanat yılını kutladığımızda onu gençler şöyle 
bir portre ile temsil etmişlerdi: Eşeğe ters bindirmişler ve eşeğin 
boynuna da eski bir fotoğraf makinesi asmışlardı. Sadece Nasreddin 
Hoca tiplemesi yapmakla kalmayıp, bugün gelişigüzel yapılan fotoğrafa 
itirazı da böylece dile getiriyorlardı.

… Belediye Başkanı ve Çimento Fabrikası’nın Müdürü’nün 
davetiyle gitmiştik Mardin'e. Amaçları Mardin'i bir turizm kenti yapmak 
idi. Mardin'in tanıtımını yapmak istiyorlardı. Fotoğraflar için de, en 
yakın Fotoğraf Derneği olan AFAD'a müracaat etmişlerdi. Ben AFAD'ın 
başkanıydım o tarihlerde. Ben başkan olduğuma göre yıl… 98 olmalı. 
Önce Ercan Altun ve Mehmet Dilci ile birlikte gittik. Sonraki 
gidişlerimizde bu sayı sekize kadar ulaştı. Mardin, Hasankeyf ve 
Midyat'ta fotoğraf çektik. Önümüzden polis mayın tarıyor ve arkasından 
biz fotoğraf çekiyorduk. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan fotoğraflarla 
tüm Türkiye'yi dolaşan sergiler açtık, takvimler, kitaplar yaptık. Bu 
fotoğrafları gören başka fotoğrafçılar ve sinemacılar bizi arayarak oraya 
nasıl gidebileceklerini sordular, bizden bilgi aldılar. … Sonuçta Mardin 
bugünkü haline geldi. Halbuki o yıllarda yemek yiyecek doğru düzgün 
bir lokanta, kalacak doğru düzgün bir otel yoktu. Bugün çok güzel 
lokantaların, çok yıldızlı otellerin bulunduğu, antikacıların var olduğu 
bir şehir Mardin. …

S. Halûk Uygur
Tekin Ertuğ
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… Mehmet Dilci'nin benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Hem 
çok konuşan, hem de aynı zamanda aksi biri olarak bilinir ama içi pırıl 
pırıldır. “Alo” dediniz mi koşarak gelir. Çok az bir gelirle, tüm yaşamını 
fotoğrafla götürür. Yaşamında başka bir şey yoktur. Bu açıdan çok 
saygındır. …

Tabii ki acı anılar da var. Bunları en önemlisi 1995 Kasım'da 
yaşanan bir trafik kazası. Kapadokya'ya fotoğraf çekmeye gidiyorduk. 
40 kişi vardı otobüste. Pozantı'da bir kaza oldu. Bu kazada maalesef 13 
kişi öldü, pek çok insan da yaralandı. Benim de boynum kırıldı. Birkaç 
gün yoğun bakımda kaldım. Daha sonra, birkaç sene sonra, AFAD 
Başkanı iken bu 13 arkadaşımız adına yapmaya başladığımız “13 Kare 
Uluslararası Sanat Festivali” bu gün hâlâ devam ediyor. …

Bu kazanın dışında beni en çok zorlayan şey, fotoğraf dünyasındaki 
anlamsız, yaşamımıza hiçbir katkısı bulunmayan kısır tartışmalar ve 
bazen bir sanatçı duyarlığına uymayan ikiyüzlü davranışlardır. …

Yaşamın her alanında ikiyüzlü davranışlar var. Ama fotoğraf 
dünyasında daha fazla var. Çünkü sanat, egoların bilendiği bir alandır. 
Sanatta hırs var. Sanatçı hırslı olur. Bundan kendine çizmiş olduğu 
hedefe ulaşma azmini kast ediyorum. Sanatçı bu azimden arındırılırsa, 
geriye sanat kalmaz, hobi kalır. Önemli bir hedef olmadan hobi olarak 
uğraşılan fotoğraf faaliyetinde görülen hırs ise bazen patolojik boyutlara 
ulaşabiliyor. Kendine hedef koyup azimle çalışmadığı için kendilerini 
geçenler oluyor ve o patolojik hırs kendini geçenleri yok etme 
içgüdüsüne dönüşebiliyor. …

Sanat ve bilim yapanlar devamlı bir anlaşılmama sorunuyla 
karşılaşırlar. Neden derseniz, çünkü bilim adamı ve sanatçı, 
alışılagelmişin dışında bir şeyler söyledikleri için bilim adamı veya 
sanatçıdırlar. Alışılagelmişin dışında bir şeyler söyleyince haliyle tepki 
de büyük olacaktır. Bu yüzden ben tepkiden değil, tepkisizlikten 
korkuyorum.

… Mardin'e yaptığımız çalışmadan yaklaşık beş altı yıl sonra bir 
daha gittik. Bir öğrencim de vardı yanımızda. Kasımiye Medresesi'ne 
gittik ve çok güzel bir değişim olduğunu gördük. Medrese çok değişmiş. 
Bakım yapılmış, her yer tertemiz. Her tarafa turistik tesis yapılmış, 
tuvaletler yapılmış, çocuklar turistik eşya satıyorlar. Beyaz elbiseli 
turizm polisi gelmiş, medresenin odaları etnografik olarak düzenlenmiş. 
Çok memnun oldum. Orada daha önceki dönemden tanıdığımız bekçi 
Mehmet Ali vardı. Beni uzaktan gördü tanıdı, yanımıza geldi.  Bana; 
“Doktor” dedi, “Sen misin?” Daha sonra çevresine baktı, eliyle beni 
göstererek yüksek sesle “İşte Mardin'i kurtaran adam bu” dedi. … 
Değişime olan katkımızı anlatıyordu. Bu benim için çok onur verici bir 
olaydı. … O günkü gezide çimento fabrikasının misafirhanesine de
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uğramıştık. O dönem çektiğimiz fotoğrafların duvarlarda asılı olduğunu 
gördük. … 

... Boynuma üç yaşında asılmış bir makine ile hatırlıyorum fotoğraf 
makinesini. Evimizde fotoğraf makinesi her zaman oldu. Babam çok 
varlıklı olmayan bir memur olmasına rağmen entelektüel bir insan 
olması nedeniyle evimizde o dönem için lüks sayılan radyo, pikap, 
fotoğraf makinesi ve daha sonra televizyon gibi teknolojik aletler vardı. 
Bunların evlere ilk girdiği ailelerdendik. Fotoğraf makinesi de böyle 
girdi eve.

Ancak ilk defa, fotoğrafla kendi görüntümü tespit etmenin dışında 
düşüncelerimi başkasına anlatabileceğimi anladığım an 1982 yılı idi.

12 Eylül 1980 askeri darbesi olmuştu. Ben o sırada askerlik 
görevimi yapıyordum. Hiç bir gerekçe gösterilmeden tutuklandım. 6 ay 
işkence gördüm. 6 ay sonra; “Aaa, yanlışlık olmuş” deyip bıraktılar. 
Ama bir kere sakıncalı olmuştum. Eşimin mecburi hizmeti nedeniyle 
“sakıncalı” olarak Kayseri'de göreve başladık.12 Eylül'den hemen sonra 
sakıncalı olarak yaşamanın zorluğunu, ancak o zamanı aynı zorluklar 
içinde yaşayanlar bilirler. Mecburen içimize kapandık. Fakat gene de 
kendi çapımızda entelektüel bir yaşam sürme yolunu seçtik. Bu 
yollardan biri izcilik ve dağcılıktı. Erciyes dağının dibinde olması 
nedeniyle Kayseri'de dağcılık yapma olanağı arttı. … Erciyes'e zirve 
yapmak üzere çıktık. Öyle kolay kolay herkesin göremeyeceği 
manzaraları görme şansını yakaladık. O an şöyle bir duygu oluştu. 
“Başkaları göremiyor ama burayı ben görüyorum. Burayı nasıl 
anlatırım, başkalarına nasıl gösterebilirim?” Doğanın sizde yaratmış 
olduğu duygusal değişimi başkalarına aktarmak! İlk olarak karıma, 
Hanife'ye aktarma ihtiyacı duydum. Fotoğraf makinesine de ilk olarak 
böyle bir gözle orada baktım. Bu bir milattır belki. Artık bundan sonra 
fotoğraflarımda kendimin sureti yerine düşüncelerim olmaya başladı. 

Adana'ya geldiğimde, 1990 civarında AFAD'la tanıştım. Orada da 
fotoğraf eğitimi diye bir şey gördüm. Böylece fotoğraf eğitimi alma 
ihtiyacı doğdu. … O dönem benim çok yarışmalara katıldığım, çok ödül 
aldığım, AFİAP ve EFİAP unvanları aldığım dönemdir. … O zaman 
sergi açmak bana çok kolay görünüyordu. Ödüllü fotoğraflarımı yan 
yana koysam sergi olur diye düşünüyordum. Bunun için fotoğrafları 
büyüttüm, koydum yan yana, baktım çamur gibi. Demek ki ödül almak 
önemli değil, önemli olan duygu ve düşüncemin bir düzen ve sistem 
içerisinde anlatılması. Ve o güne kadar yapmış olduğum tüm fotoğrafları 
çöpe attım. 

… 98'den sonra fotoğrafta duygu ve düşüncenin anlatılması 
temelinde sistemli çalışılan, birlikte üretilen, önceden projelendirilen, 
gerekirse kurgulanan, gerekirse “an”ı biçimlendiren-kaydeden ama 
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kurgunun da sanatın temeli olduğu gerçeğinden asla uzaklaşmayan bir 
anlayışla ve bildiklerimi, öğrendiklerimi başkaları ile paylaşarak bugüne 
geldim.

Geçen yıldan itibaren yeni bir anlayışı paylaşıyoruz. Bu anlayış da 
şudur; Tek başına hiçbir yere gidemezsin, topluca gitmek zorundasın. 
“Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu” buradan doğdu. Şu an benim 
etrafımda pek çok genç var. Pek çok fotoğraf ve proje üretmekteler ve 
birçoğu beni geçmiş durumda. Çok sayıda kitap çıktı. Bizzat benim 
imzam olan 20'ye yakın kitap var. O gençlerin de 15 civarında kitabı var 
ve dolayısıyla bu grup 30 civarında projeye imza atmış durumda. Birçok 
konuda sanat eğitimi veriliyor, sinemaya da başladık bu dönemde. İçinde 
ressamların, heykeltraşların olduğu çoğu fotoğrafçı olan bağımsız bir 
grup bu. Şöyle bir dünya görüşü ile bakıyorlar; Sanat olan fotoğraf 
değildir. Sanat düşüncedir. Fotoğraf da resim gibi, tiyatro gibi bu 
düşüncenin aktarılması için bir araçtır. …

Mehmet Baltacı'yı anmadan geçmek olmaz. Ben Mehmet 
Baltacı'yı, Baltacı AFAD Başkanı iken tanıdım. Belki de AFAD'a temel 
fotoğraf kursu almadan üye olan tek kişiyim. O dönemde beni Baltacı'ya 
götürdüler. “Temel Eğitim Kursu almadı ama fotoğrafları çok iyi, bu 
doktoru üye yapalım” dediklerinde, fotoğraflara baktı ve beni AFAD'a 
üye yaptı ki, AFAD'a üye olmak çok zordu o dönemde. Onu bu şekilde 
tanıdım, sonra çok sıkı dost olduk. Benim önümü açan, önderlik yapan 
birçok ağabeylerimden biridir. … Sadece fotoğraf alanında değil, her 
alanda dolu dolu idi. Daha sonra uzun yıllar birlikte çalıştık. … 
AFAD'daki herkes için önemlidir. Sadece bilgisini değil,  ekipmanını, 
dünyasını ve her şeyini paylaşırdı. Ölümü de kutsal bir güne denk geldi. 
13 Kare Festivalleri'nden birinin başlangıç günü, başlangıç seremonisi 
yapıldığı an, vefat etti. Seremoniyi de ben yönetiyordum. Sunumları 
yaptık, bitirdik, sergiyi açtık, telefon geldi. Başkent Hastanesi’nden 
aradılar, Baltacı'nın vefat ettiğini söylediler. Biz her 13 Kare'de bir sevgi 
ve dostluk yürüyüşü yaparız. Bu bilgiyi aldıktan sonra Baltacı'nın adını 
anarak ve ağlaya ağlaya yürüyüş yaptık ve sonra hep birlikte hastaneye 
gidip ustaya son görevimizi yaptık. Erzin'de evinin karşısındaki 
mezarlığa, çok sevdiği doğanın içerisine gömüldü. Geriye çok sayıda 
öğrenci ve kitap bıraktı. Bunlardan birisi Adana Fotoğraf Tarihi'dir. 
Ayrıca eski Adana fotoğrafları olan çok sayıda kitap ve albüm bıraktı. 
Kendisinden seçmeler albümünü bıraktı. Ben ve birkaç arkadaşım 
kendisiyle ortak kitap yapma şansına da sahip olduk. “Tarihi 
Fotoğraflarla Adana” diye yapılan derleme benim, onun ve bazı 
arkadaşların çabalarıyla yapılmıştır. Aynı zamanda benim Adana 
tanıtımıyla ilgili yapmış olduğum, “4000 Yıllık Öykü Adana”  adlı 
kitaba hiç çekinmeden fotoğraf verdi. O kitaplarla da yaşamaya devam 
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ediyor. O öldükten bir sene sonra 1. ölüm yıldönümünde anarken alınan 
bir kararla Adana Büyük Şehir Belediyesi,  Altın Koza bünyesinde tarihi 
Kız Lisesi binasında “Mehmet Baltacı Fotoğraf ve Sinema Tarihi 
Müzesi”ni kurmaya karar verdik. Ailesi bütün makinelerini (sanırım 200 
civarında makinesi vardı), tüm fotoğraf arşivini, kendisinin topladığı 
fotoğraf arşivini bu müzeye hediye etti. Şu an Adana, bu müzenin daha 
da zenginleşmesiyle, 10 bin fotoğrafı olan bir fotoğraf ve sinema tarihi 
müzesine sahip oldu ki, Balıkesir'den sonra ikinci müzedir bu. Adana'da 
bu tip müzelerin açılmasının ilk çığırı oldu.

… Benim Başkanlığım döneminde, herhalde derneğin tarihinde ilk 
defadır, Kültür Bakanı İstemihan Talay, Derneği ziyaret etti. O sırada 
Baltacı hayattaydı. O zaman Baltacı Müzesini kurma fikrini paylaştık 
İstemihan Talay ile. Bir fotoğraf müzesi ilk defa olacaktı. Henüz 
Balıkesir'deki müze kurulmamıştı. Tepebağ'da tarihi bir ev bulduk, onu 
restore ettirecektik. 12 milyar lira idi o zamanın parasıyla, gereken para. 
İstemihan Talay hemen bu ödeneği çıkarttırdı. Para bankaya hesabına 
yatırıldı. Fakat daha sonra ben Başkanlıktan ayrıldım, o girişim de askıda 
kaldı. Bu arada yeni bir girişimde bulunmuş ve Gülek ailesine gitmiştik. 
Gülek ailesi, önce Gülek Plaza içerisindeki tarihi binayı önerdi bize. 
Ancak sonradan anlaşıldı ki o tarihi bina muvazaalı idi, önü açık değildi. 
Bunu üzerine şu anki (Saadet Apt) apartmanın altındaki iki dükkânı 
önerdiler. Başkan bendim ve beş yıllık bir anlaşma yaparak o iki binayı 
bodrumla birleştirerek “Kasım Gülek Sanat Galerisi”ni oluşturduk. 
Daha sonra da diğer arkadaşlar orayı geliştirdiler. 

Dernek yeri edinilmesi sırasında, bir “anı kütüğü” yapılmasına 
karar verilmişti.  Çünkü tarih unutulmasın ve bu işte emeği geçen, 
yıllardan beri dernekte kirasız oturulmasını sağlayan insanlar gelecekte 
de bilinsin, unutulmasın istemiştik. Sadece derneğin yeri değil, içinin 
dekorasyonu içinde çok emek verilmişti. Bu isimler o kütükte yer aldı. 

… Son zamanlarda fotoğrafta bir ayrışma gündeme geldi. Bu 
ayrışma, fotoğrafın çok yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla 
birlikte bir altyapı oluşturmakla oluşturmamak arasında bir ayrışmaydı. 
Çünkü demirci bile olsanız demiri işlemek için bir bilgi sahibi 
olmalısınız. Bu her meslek için gereklidir. Hekimliği de, ziraati de eğitim 
alarak yapabilirsiniz ancak. Ama maalesef, son dönemde bir fotoğraf 
makinesi satınalıp, iki aylık bir kursa katıldıktan sonra fotoğraf sanatçısı 
(!) olunmaya başlandı. Tabii ki öbür taraftan çok emek sarfedenler de var. 
Üç beş yıllık eğitim alıp, bir üniversite düzeyinde eğitim aldığı halde, 
hâlâ kendisini yetersiz hissedenler de var. Yetersiz hissetmek, onları 
araştırmaya yöneltiyor. Ama sonuçta orta yerde görüntüler, sergiler 

70



dolaşıyor. … …eğer sanatın tartışmasız en önemli insanını Da Vinci 
kabul ediyorsak, Da Vinci bile son gününe kadar kitap okumuş, 
araştırmıştır. …

… Biliyorsunuz birçok yarışmaya jüri olarak katılıyoruz ve bazen 
çok olumsuz şeylerle karşılaşıyoruz. Yarışma jürileri, takdir edersiniz ki 
jürinin ortak ama subjektif yorumunu ortaya koyan bir kurumdur. Bu 
yarışmaya fotoğraf göndermekle de, gönderen kişi, jürinin subjektif 
yorumunu kabul ettiğini peşinen kabul etmektedir. Jüri üyeleri önceden 
açıklanmakta ve katılımcı da, o jürinin takdirine fotoğrafını 
sunmaktadır. Ama maalesef her jüriden sonra birileri çıkar, kendisinin 
hakkının yendiğini iddia eder. Üstelik bunların çoğu, diğer fotoğrafları, 
seçilen veya elenen fotoğrafları görmeden bunu söyler. Çünkü herkes 
haliyle yarışmada birinci olmak için fotoğraf gönderir. Kimse 
kazanamayacağını bile bile göndermez. Ama başkasının da kendisi gibi 
iddialı olacağını düşünmeyen bazı arkadaşlar bu tip eleştiriler yaparlar. 
Bunlara alıştık, ancak fiili saldırı yapılması ve buna bazen derneklerin de 
göz yumması ilginçtir, acıdır. 

… Adana'da Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu aşağı yukarı 
100 tane amatörlük düzeyini geçmiş sanatçının bir araya geldiği bir 
“düşünce kulübü”. Kendisine göre prensipleri var. Kulübün amacı 
Adana'da sanatın bilimsel temellere dayanarak ve eğitim ağırlıklı 
gelişmesini sağlamak. Yeni Yılmaz Güney'lerin, yeni Yaşar Kemal'lerin, 
yeni Şahin Kaygun'ların çıkmasını tetiklemek, desteklemek. Bunun için 
sıkı bir eğitim programı yapmak, yeni müzeler ve yeni sanat mekânları 
açılmasını sağlamak. Bir Adana yayınevi kurarak, Adana'da çıkan 
kitapları ve Adanalı kitapları yayınlamak. Adana'yı anlatan sürekli, 
periyodik bir prestij dergi çıkarmak gibi görevleri var. Bunların çoğunu 
da yapıyor Altın Oran. Çoğu fotoğrafçı olmak üzere sinema, tiyatro 
sanatçıları, ressam ve diğer sanat alanlarından insanlar var içinde. 
Buraya üye alırken dikkat ettiğimiz nokta şudur. Sanatı hobi olarak 
yapmayan insanları almaktayız. Yani artık kafasından; “Bu benim boş 
vakitlerimi doldurduğum bir faaliyettir” görüşünü atmış olanları, 
atabilmiş olan insanları almaktayız. … Hobi de bir güzelliktir elbette. 
Ama sanatsal etkinliği, boş vakitlerini doldurmak olarak gören bir 
insana, siz sanatın prensiplerini, felsefesini anlattığınızda, ona anlamsız 
gelebiliyor. … Altın Oran da işte böyle bir çalışma. Ama paylaşan, 
birlikte üreten ve bu yüzden zannediyorum, hatalı olursam arkadaşlarım 
beni affetsinler, Türkiye'de şu an en çok üreten gruptur, bir sanat 
grubudur Altın Oran. Her ay muhakkak bir sergisi açılmaktadır. Her ay 
yeni bir etkinliğe katılmaktadır. Her ay yeni bir belgesel çalışma 
çıkmaktadır. Her gün eğitim çalışmaları mutlaka vardır. Şu an Adana'da 
2 müzenin açılmasına katkı sundular. Daha evvel de iki müze açmışlardı. 
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Dört müzenin açılmasında Altın Oran'ın emeği önemlidir. Şu an içinde 
bulunduğumuz Kız Lisesi, Altın Oran'ın emeğinin de olmasıyla ortaya 
çıkardığı bir yerdir. O çalışmayla Altın Oran fikir olarak başladı. Adı 
daha sonra ortaya çıktı. Baltacı müzesi bu oluşumun başlangıcıdır. 
Sonradan adı Altın Oran oldu, ama o ekip başlattı bunu.  Şu anda da bu 
işleri tüm Türkiye'de yaymaya, yaygınlaştırmaya çalışıyor Altın Oran. 
En son açtığı, açılmasına katkı sağladığı müze ise Adana Sinema 
Müzesi'dir.

Fotoğrafı düşününce, kendi doğumumu 1998 sayıyorum. O yıla 
kadarki bütün çalışmalarımı yok sayıyorum, üzerini çiziyorum. 98 bir 
milattır. 98'le birlikte fotoğrafın bir sanat disiplini olduğunu, bir eğitim 
olduğunu, hem kendimizin eğitilmesi, hem bildiklerimizin başkaları ile 
paylaşılması gerektiğini anladığım dönemdir. Fotoğrafın deklanşör 
olmadığını, deklanşörün fotoğrafın sadece 1/250 saniyelik kısa bir süresi 
olduğunu, fotoğrafın ise yaşamın ta kendisi olduğunu, yani, bir 
fotoğrafçının sabah kalkıp, düşünmeye başladığı andan itibaren fotoğraf 
yapmaya başladığını anladığım dönemdir 1998.

…Fotoğraf kuramdır. Baştan sona sizin düşüncenizi başkasına 
aktarmanın bir yöntemidir. … Eğer bir fotoğraf benim duygu ve 
düşüncelerimi yansıtıyorsa, ancak o fotoğraf benim fotoğrafım olabilir...

… Günümüzde (istisnalar hariç tutulursa) dernekler fotoğraf sanatı 
derneğinden çok, fotoğrafı da kullanan gezi ve turizm veya hobi 
derneklerine döndü maalesef.

… Bence derneklerde sanat eğitimi ve kültürü verilmemekte… 
Zaten bunu verebilecek düzeyde olan fotoğrafçıların çoğu derneklerin 
dışına çıkmış durumda.

… Bu, biraz da dijital teknolojinin fotoğrafı daha kolay ulaşılır hale 
getirmesiyle ilgili. Popülizmin “Bir gün herkes meşhur olacak, ama 15 
dakikalığına” şeklinde formüle olmuş kuralına, bu çoğalma tam denk 
düşmekte. Bu yüzden herkes “fotoğraf çeker” hale geldi… Çoğalmanın 
olumlu yanı da var… Eğer eğitimle desteklenirse, hem fotoğrafçı sayısı 
artar, hem de bilinçli bir izleyici kitlesi oluşur. Olumsuz yanı ise, 
eğitimle birlikte yürümeyen çoğalma, yozlaşmayı da beraber getirip, 
kısır tartışmalara, hatta belden aşağı süren kavgalara neden olacaktır. 
Ben ikincisinden çok korkuyorum. Onun için böyle kitlelerden uzak 
durmayı yeğliyorum.

… Üç ayda verilen kısa eğitimler sadece makine kullanmayı 
öğretir. Fotoğraf kültürünün oluşmasını sağlamaz. …

… Örneğin bizim yaptığımız atölyeler ki, iki yıl süreli ve devam 
mecburiyeti olan atölyelerdir,… Ancak maalesef, çoğu atölye diye lanse 
edilen şeyler, sadece basit birer workshop'turlar. Makro atölyesi, portre
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atölyesi, … gibi şeyler aslında birer çalışma grubudurlar. Atölyeler ise; 
bırakın fotoğrafı, sanatı bütünlüklü olarak ele almalıdır. Yarışmalara 
fotoğraf gönderme atölyesi, gezi atölyesi gibi kendilerini gülünç duruma 
düşüren atölyeler bile açılıyor. Ne kadar hazin.

… Fotoğraf, resim, tiyatro diye tanımladığımız şeyler, sanatın 
dışavurumunu sağlayan tekniklerdir sadece… Sanat ise, düşüncenin 
güzel ifade edilmesidir. Sanatçı hangi tekniğe kendini yakın 
hissediyorsa, düşüncesini o teknikle ifade eder. Ama gerçek sanatçılar, 
asla bir tek teknikle yetinememiştir. Örneğin; Abidin Dino, hem resim 
yapmış, hem şiir yazmış, hem denemeler üzerine çalışmış, hem de film 
çekmiştir.

… Sanat, düşünceyi aktaran bir şeyse eğer, düşüncenin oluşum 
yöntemi de felsefedir. Felsefesiz sanat, dolayısıyla sanat fotoğrafı olmaz. 
…” 
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İtiraf etmeliyim ki Doktor Haluk Uygur'u yeteri kadar, ayrıntılı 
olarak tanımıyorum. Tıp Tarihi ile uğraşanlar hekim biyografileriyle de 
haşir neşir olmak zorundalar, peki bu çelişki neden kaynaklanıyor? 
Çünkü O, o kadar yoğun bir tevazu ve özveriyle yoğun bir icraat içinde 
ki, ne kendisinden, ne de etkinliklerinden söz etmeye hiç vakit 
bulamıyor…  Ve hepsi özveri isteyen - işin doğrusu bir bireysel yarar da 
getirmeyen-  ama tek Adana için değil; tüm Çukurova'ya yönelik kültür, 
bilim ve sanat etkinlikleri ile üretkenliğini sürdürüyor.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ilk mezunlarından 
olduğunu biliyorum. Uzun yıllar saygın bir hastane yöneticiliği geçmişi 
var, şimdi de tıp etkinliğini “hekimin ilahi sanatı olan ağrı dindirme” ile 
sürdürüyor.

Doktor Haluk Uygur'u Adana'mızın geleneksel Altın Koza Film 
Festivalleri'nden birinde düzenleyici olarak tanımıştım. Beni de bu 
etkinliğe bir sergi için çağırmıştı. Daha sonra ilişkimiz hiç kopmadı.

Birçok kültür ve sanat etkinliğinin fikir babası olarak görüyoruz 
Doktor Haluk Uygur'u.

Altın Oran Grubu, Altın Oran Dergisi, kendi kişisel mekanını aynı 
adla “Altın Oran” olarak galeriye tahsisi…

Özetle O, kalbi Çukurova ve Adana için, bu yörenin her yönüyle 
kültürü, sanatı, tabiat varlıkları için çarpan birisidir. Kent Kültürü'ne 
katkıları sayılamayacak kadar çoktur ve kalıcı eserler veren seçkin 
birisidir O. “Adana'ya Güç Verenler”, “Adana Gelinleri” hep onun fikir 
babalığı yaptığı projelerdir. Kurduğu “Sinema Müzesi” Türk Sinema 
Tarihi için bir referans merkezidir. Gene çabalarıyla hazırlanan 
“Çukurova Tıp Tarihi” eseri de unutulmaya yüz tutmuş birçok tıbbî 
şahsiyeti ve olayı gün yüzüne çıkarmıştır.

Özetle Haluk Uygur etkinlikleriyle tüm Çukurova'da haklı bir 
saygınlık kazanmıştır.

Sağlık içinde etkinliklerinin devam etmesi dileği ile…

Doktor Haluk Uygur  “Tanıdığım Kadarıyla”

Prof. Dr. İlter Uzel 
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Oyak Mardin Çimento'ya 1995 yılında Genel Müdür olarak 
atandığımda, hayretler içerisinde şunu gördüm; Doğu ve Güneydoğu 
ekonomik ve sosyal olarak batıya göre ne kadar geride kalmış ise Mardin 
Çimento da bir o kadar batıdaki çimento fabrikalarına göre geride 
kalmıştı.

O yıllarda ülkemizde özellikle sanayi ve hizmet kurumlarında  
“Toplam Kalite Felsefesini” yerleştirme yarışı başlamıştı. Bu tip 
eğitimlerden geçmiş birisi olarak “Mardin Çimento neden bu belgeye 
sahip olmasın?” dedim ve bu hedefimi mesai arkadaşlarımla paylaştığım 
zaman hepsi de çok heyecanlandı ve biz elbirliği ile eğitimlere başladık. 
(Çok genç yetenekli ve özverili bir ekibim vardı.) Eğitimler için muhtelif 
kurumlara başvurduğumuzda sanki hepsi anlaşmış gibi, gönderdiğimiz 
elemanların yol boyunca ve sizde konakladıkları süre zarfında can 
güvenliğini sağlarsanız ancak eleman göndeririz diyorlardı. Bu durum 
bizi daha da kamçıladı ve biz firmalara “garanti veriyoruz” dedik ve 
eğitimlere başladık.

Bu vesile ile gelen elemanları mutlu etmek için, onları Mardin ve 
Midyat'ın tarihi yerlerine götürüyor, telkari işçiliğinin o güzel hediyelik 
gümüşlerini gelen hocalara hediye ediyorduk. Zaman içerisinde insanlar 
özellikle bizdeki eğitimlere tercihli gelmeye başladılar.

Gelen misafirlerle beraber ben ve eşim de şehrin o güzel taşla 
yapılmış konaklarını, medrese, cami, kilise ve manastırlarını gezerek 
yerli halkla muhatap olunca onların candanlığı bizi farklı boyutlara 
yönlendirdi.

Mardin'in bu görkemli tarihi dokusu, din ve kültür mozaiğinin 
bilinmiyor olması büyük bir eksiklik ve yöreye aynı zamanda bir 
haksızlıktır dedik. Kayın biraderim Dr. Ercan Altun AFAD üyesiydi. 
Onunla Mardin'in bu durumunu konuşuyorken, “biz AFAD olarak gelip 
şehri ve dokuyu fotoğraflamak istesek bize yardımcı olur musunuz ?” 
dedi ve ben tamam dedim. 1996 yılında AFAD başkanı Dr. Haluk Uygur 
başkanlığında bir ekip geldiler ve birkaç günde Mardin'i tabiri caiz ise 
hallaç pamuğu gibi attılar.

Gelen fotoğraf sanatçıların hepsi de gördükleri o muhteşem taş 
binaların güzelliği karşısında çok heyecanlandılar ve halk ile kaynaştılar. 
Akşamları yemek esnasında Haluk Bey'le yaptığımız sohbetlerde bu 
çalışmanın kapsamını büyütmeye karar verdik. Haluk Bey çok güzel 
projelerden bahsetti.

Mardin'in Turizm Kenti Olmasında Haluk Uygur'un Etkisi
İsmail Erkovan 
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Bunları şöyle sıraladık.
-Birkaç sene AFAD üst üste Mardin'e gelecek ve her sene bir konu 

üzerinde çalışacak,
-Bir sene Mardin'de yaşam,
-Bir başka sene Mardin'de taş evler vs.
-Çekilen fotoğraflarla her sene bir duvar takvim yapılacak,
- Bir sene çekilen fotoğraflarla Türkiye'nin muhtelif yerlerinde 

sergi açılacak.
Ve biz bunların hepsini Haluk Bey başta olmak üzere ekibi ile 

beraber el ele vererek gerçekleştirdik. Sergimiz ve her sene yapıp 
dağıttığımız takvimimiz çok ses getirdi. Takvim için Arjantin'den, 
İsveç'ten daha ismini hatırlayamadığım muhtelif ülkelerde yaşayan 
Mardin kökenli vatandaşlarımızdan talepler alıyorduk.

AFAD ile yaptığımız bu çalışmalar bir anda Mardin'i cazibe 
merkezi haline getirdi. Muhtelif dernekler ve kuruluşlar Mardin'e tura 
gelmeye başladılar.

Bir turizm potansiyeli oluştu. Tabi konaklama ve kaliteli lokanta 
sorunu vardı. Süratle eski konaklar onarılıp butik otellere dönüştürüldü. 
Güneydoğu mutfağının ihtişamını yansıtan lokantalar açıldı. Yok olmak 
üzere olan taş ustalığı gelen talepler doğrultusunda yeniden canlandı ve 
ustalar 4-5 ay sonrasına randevu vermeye başladılar. Daha önce sadece 
bir tane 3 yıldızlı otel varken, bu rüzgarla butik otellerin haricinde peş 
peşe 5 yıldızlı oteller yapılmaya başlandı.

Bu vesile ile 2000 yılında Turizm Bakanı, Turizm sezonunun 
açılışını Mardin'de yaptı ve bana da turizme katkılarımdan dolayı plaket 
verildi.

Haluk Bey yıllar sonra genç bir grupla Mardin'e gittiğinde gene 
Mardin Çimento'da konaklıyor ve sosyal tesislerin duvarlarında 
kendilerinin çektiği fotoğrafların asılı olduğunu görüyor. Ancak 
fotoğrafların bazı eksikliklerini görüyor ve yanındakilere fotoğrafların 
kendileri tarafından çekildiğini söylemiyor. Kasımıye Medresesi'ni 
gezmeye gidiyorlar, girişte medresenin bekçisi Haluk Bey'i görünce 
koşarak gelip Haluk Bey'e sarılıyor ve etrafındakilere “işte Mardin'i 
kurtaran adam” diye heyecanla anlatmaya başlıyor. Bu güzel 
karşılamadan sonra Haluk Bey yanındaki misafirlere Çimento'nun 
sosyal binasında gördükleri fotoğrafların o dönemde kendilerinin çektiği 
fotoğraflar olduğunu söylüyor.

Bu davranış, sanırım Haluk Bey ile beraber Mardin'in tanınması 
için yaptıklarımızı anlatmaya yeter de artar.

Değerli dostum Haluk Uygur, bugün hala ülkemizin tanıtılması için 
aynı heyecanla dur durak bilmeden takdire şayan çalışmalarına devam 
etmektedir.

Yolun açık olsun değerli dost.
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Haluk Uygur'lu Altın Koza yıllarımı, Altın Koza A.Ş'de işe başlama 
dönemim olan 2008 yılından itibaren sizlere anlatmak istiyorum. Bu 
tarihten beri devam eden iş birlikteliğimizin ve yaşadıklarımız 
zorluklarını, kent sevdalısının yaşam öyküsünde önemli yer tuttuğunu 
düşünüyorum. 

Tıpkı milyonlarca yıl önce mağara duvarına işaret olarak 
bıraktıkları çizimlerin, yıllar sonra o dönemin aydınlatılmasına katkı 
sağlaması gibi, bugün de burada yaşadığı kent için durmaksızın çalışan 
bir kişinin yaşadıklarını anlatmak, tarihe not düşmekle eş değerdir.

Hocam, yazı dedem Etem Çalışkan'ın dediği gibi “söz uçar ama 
yazı kalır”. Haluk Uygur'un anlatılması Adana tarihi için büyük önem 
taşımaktadır. 

Nisan 2008 
Fevzi Acevit'in Altın Koza A.Ş'de Genel Müdür olduğu dönemde 

Haluk Uygur da şirketin yönetim kurulu üyesidir. O dönemde kent 
belleği oluşturulurken yaptığı katkılardan dolayı adı geçen Nurettin 
Çelmeoğlu da yine Altın Koza A.Ş'nin yönetim kurulu üyesidir. Bu ekip 
festivalin bugüne taşınmasını sağlayan iskeleti oluşturan güçlü bir ekip. 
Tarihi Kız Lisesi binası olarak bilinen, günümüzde Adana Kültür 
Merkezi olarak kullanılmaya çalışılan bina, Haluk Uygur'un 
danışmanlığında restore edilmişti. Haluk Uygur ve Fevzi Acevit'in 
yönetimde olduğu dönemlerde gerçek anlamda bir kültür merkezi olarak 
kullanılırdı. Ve bu merkezin sanatla ilgili tüm konularıyla Haluk Uygur 
ilgilenirdi.

Mehmet Baltacı Fotoğraf ve Sinema Tarihi Müzesi ile Adana 
Kent Kütüphanesi fikrinin doğuşu 

Adana için önemli bir değer olan Mehmet Baltacı, 2007 yılının 
Aralık ayında vefat eder. Mehmet Baltacı Adana'yı yıl yıl 
fotoğraflayarak arşivlemiş, başta kendisinin kullandığı fotoğraf 
makinaları olmak üzere çok sayıda fotoğraf sevdalısından fotoğraf 
makinası toplamıştır. Amacı, Mehmet Baltacı Fotoğraf Müzesi'nin 
kurulmasını sağlamaktır. Maalesef bazı şanslı insanlar isteklerini, ebedi 
yaşamdan göç ettikten sonra sevenleri vasıtasıyla gerçekleştire-
biliyorlar. Bu acının üzüntüsü henüz hafiflemeden Haluk Uygur, hocası 
Mehmet Baltacı'nın bu isteğini gerçekleştirmek adına Fevzi Acevit'in 
kapısını çalar. Kapısını çalar dediğime bakmayın ağabey- kardeş ilişkisi 
ile Fevzi Bey'in kapısı her zaman açıktır Haluk Uygur'a.

Adanalı Don Kişot'un Kentine Olan Sevdası
Mehmet Emin Arıcı 
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Böylelikle uzun zamandır düşündükleri Kent Kütüphanesi ile 
birlikte Fotoğraf Müzesi'ni açma kararı alırlar. Benim de işe kabul 
edilmemle birlikte müze ve kütüphane kurma fikri gerçekleşir. Fevzi 
Bey, Haluk Bey ile benden üç ay içerisinde kenti anlatan yayınlardan 500 
tane bulmamızı ister. Kent belleğini bir yerde toplama düşüncesi ile 
başlatılan çalışma, kısa sürede büyüyerek farklı iki odada hizmet 
vermeye başlar.

O dönem, Tarihi Kız Lisesi binasının en parlak olduğu dönem. Bu 
binada, insanların sergi açabilmek adına birbiri ile yarıştığı dönemde, üç 
toplantı salonu vardı. Kültür Merkezi'nin Sanat Koordinatörü tabii ki 
Haluk Uygur'du. Toplantı salonlarına ek olarak bu binada Adana Valisi 
için hazırlanan bir oda vardı. O dönem sanat ile uğraşan insanlar her gün 
çok sayıda gerçekleşen eğitimlerin aksamaması için toplantı salonlarının 
yerine kütüphane yapılamayacağını düşünmekteydi. Hemen bu aşamada 
o dönem Adana Valiliği Kültür Müdürü olan Sayın Osman Arık 
Beyefendi'nin, dönemin valisi İlhan Akşit Beyefendi ile görüşmesi 
sonucunda Vali Bey için hazırlanan oda kütüphaneye dönüştürülmüştür. 
Mehmet Baltacı Fotoğraf Müzesi'nden üst kata taşınan kütüphane için 
Fevzi Bey, 1000 adet kitap toplanılmasını ister. Bunun üzerine Haluk 
Uygur, kendi evinde kent için yazılan kitaplardan 500 adedini Adana 
Kent Kütüphanesi'ne bağışlar. Bugün bu kitapların çoğu raflarda 
bulunmamış olsa da, o dönem Adana için Kent Müzesi kurulması 
fikrinin çıkış noktası olması açısından Kent Kütüphanesi'nin büyük 
önemi vardır.

Mayıs 2008
15. Altın Koza Film Festivali'nin yapılmasına iki ay kala Haluk 

Uygur, elinde bir liste ile odama gelir. Oda diyorum ama işe alınma 
nedenim olan Mehmet Baltacı Fotoğraf Müzesi ile Adana Kent 
Kütüphanesini kuracağımız Tarihi Kız Lisesi'nde bugün Mehmet Baltacı 
Fotoğraf Müzesi'nin bulunduğu oda. 

“Okullar Sinemada- Sinema Okullarda”
Haluk Uygur, festivalin sosyal sorumluluk projelerinin de yürütücü 

mimarı. Bunlardan ilki; Okullar Sinemada- Sinema Okullarda projesi. 
Bu projede dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların öğrenim 
gördüğü okullar tespit edilerek, onların sinema ile buluşturulması 
sağlanmaktaydı. Çadırda yaşayan, henüz televizyon bile görmeyen 
çocukların sinema ile buluşması o dönem için büyük bir devrimdi. Bu 
proje daha sonraki yıllarda Antalya Film Festivali başta olmak üzere çok 
sayıda festivalin etkilendiği ve bu tür organizasyonları festival 
programlarına aldığı bir etkinlik olarak karşımıza çıkmıştır. Ben de bu 
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projeyi Haluk Uygur'un elinde listelediği okulların listesi ile tanıyarak, 
onun yardımcısı olarak yürütmenin mutluluğunu yaşadım. 

Engelsiz Film Gösterimi
Festivalin diğer önemli projesi ise Engelsiz Film Gösterimi'ydi. Bu 

proje ile çok sayıda görme engelli, bedensel engelli ile birlikte özrü 
bulunmayan insanların bir araya gelmesiyle, Engelsiz Kent fikrinin 
ortaya çıkması sağlandı. Haluk Uygur, ayrıca sinema salonlarının engelli 
bireylerin izleyeceği şekilde düzenlenmesini sağlamak için Engelli 
Meclisi Başkanı İpek Kobaner ve Meclis Üyesi Ahmet İhsan Çay ile 
sinema salonlarını dolaştı. Bu fikri onlara kabul ettirebilmek adına 
çalışma yapsa da, sinema salonlarının bunu kendilerine külfet olarak 
görmeleri ve bu projeye kent yöneticilerinin yeterli ilgi göstermemeleri 
projenin ilerlemesini engelledi. Görme engelliler için hazırlanan 
“betimlemeli sinema” çalışması Türkiye'de ilk kez onun gayretiyle bir 
festivalde hayata geçti. Ahmet İhsan Çay ve İpek Kobaner ile birlikte 19 
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda engelli gençler için Uluslararası 
Engelli Gençler Festivalleri düzenlediler. Maalesef bu festival de onlar 
görevden ayrıldıktan sonra hızla güç kaybedip, yapılmamaya başlandı.

Adana Gazete Arşivi
Haziran ayında gerçekleşen festivalden kısa bir süre sonra Haluk 

Uygur başka bir proje ile gelerek Adana Kent Kütüphanesi'ne Gazete 
Arşivi'nin kazandırılmasını ister. Bu proje kapsamında Fevzi Acevit'in 
odasında Haluk Uygur, Osman Arık ve o dönem AFAD başkanı ile 
yapılan toplantı sonucunda bu proje yürürlüğe girer. Bu proje ile Atatürk 
Evi'ndeki Gazeteler ile Çukurova Üniversitesi'nde bulunan Yeni Adana 
Gazeteleri'nin fotoğraflanarak dijital ortama atılması sağlanmış oldu. 
Kütüphanelerin raflarında yer alan gazeteler, tek tek fotoğraflanarak 
toplamda 100.095 adetten oluşan bir gazete arşivi, kent araştırmacılarına 
kazandırılmış oldu. Gazetelerin dijital ortama aktarılmış olması kent 
kullanıcıların işini kolaylaştırmakla kalmamış, bu fotoğrafların 
Çukurova Üniversite Kütüphanesi'nde ve Bilim Ve Teknoloji Üniversite 
Kütüphanesi'nde araştırmacıların kullanımına açılması Haluk Uygur'un 
paylaşımcı ruhundan kaynaklanmaktadır.

Yıl 2011 
Kitap Fuarı Sanat Fuarına Dönüşürse
Haluk Uygur, Altın Koza A.Ş'de görev yaptığı dönemde birçok kez 

kitap fuarlarında sergi açarak izleyicinin sanatla buluşmasına aracılık 
yapmıştır. Ancak 2011 yılında farklı bir organizasyonla şimdiye kadar 
eşi pek görülmemiş bir sanat çalışması ile kitap fuarına farklılık 
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getirmiştir. Bu kapsamda Tarihi Kız Lisesi binasının içerisinde yer alan 
Mehmet Baltacı Fotoğraf Müzesi, Kız Lisesi Anı Sınıfı ile 
Kütüphanesi'nin minyatürü hazırlanarak birçok sanatsal etkinlik izleyici 
ile buluşturulmuştur.

Bu proje ile fuarda hat, ebru, minyatür, resim, heykel, fotoğraf ve 
karikatür etkinlikleri yapılarak, bir yandan fotoğraf gösterileri izletildi. 
Mesut Dikel, fuara gelen öğrencilerle birlikte ebru yaparak bu sanatı 
çocukların tanımasını sağladı. Türkiye'de örneği az olan mirasımız 
Karagöz'ün yaşatılması çerçevesinde çalışmalar yapan Mahmut Hazım 
Kısakürek, okullardan getirdiğimiz öğrencilere fuarda “Karagöz 
Yaşayacak Atölyesi” gerçekleştirdi. Etem Çalışkan “Güzel Yazı 
Atölyesi” kapsamında, gencinden yaşlısına kadar birçok kesimden 
insanın, Kız Lisesi Anı Müzesi olarak tasarladığımız alanda çalışmalar 
yaptığına şahit olduk.

Bu etkinliklerle, fuar kapsamında eğitimin her aşamasında sanatın 
önemli bir rolünün olduğu anlaşılmış, unutulmaya yüz tutmuş birçok 
değerimizin insanlarla yeniden buluşturulması sağlanmıştır. 

Adana Sinema Müzesi 
Sinema Müzesi'nin bulunduğu bina, belediye tarafından restore 

edilmiştir. Bu dönemde belediyenin hızla büyümesi, yer sorununun 
ortaya çıkmasına neden olur. Bu binayı restore eden birim olan 
KUDEB'in (Koruma Uygulama ve Denetim Büroları) buraya 
taşınmasına karar verilir. O dönem KUDEB birimi, tüm işlerin 
belediyede takip edilmesinden dolayı taşınmaya sıcak bakmaz. Haluk 
Uygur, bu binanın Sinema Müzesi olması için uğraş verir. Ve bu fikirle 
festivale sadece üç ay kala bu binanın Sinema Müzesi olarak 
hazırlanmasına karar verilir. Bundan sonra daha zor bir süreç başlar. 
Bina, festivale yetişecek yetişmesine de, engeller nasıl aşılacak? Gece 
gündüze karışır ve bir bir istenilenler gerçekleştirilmeye başlanır. 
Öncelikle böylesine köklü bir tarihe sahip olan kentimize, sinema ve 
fotoğraf alanında büyük bir kütüphane hazırlanmalıydı. Bunun üzerine 
araştırmacı-arşivci Alberto Modiano'nun arşivi satın alınmıştır. 
Sonrasında Adanalı Odası'na yaptırılacak Abidin Dino ve Orhan Kemal 
heykelleri ile Yılmaz Güney Odası'na yaptırılacak Yılmaz Güney 
heykeli için Ankara'da bir isim bulunur. Bu kişi Rusya'da heykel yaptıran 
taşerondur. Umut filminde Cabbar karakterinde karşımıza çıkan Yılmaz 
Güney'in atının ölmesi sonucunda çaresizce dizlerinin üzerine çöktüğü 
karenin canlandırılması istenir. Müzenin açılmasına az bir zaman kala 
gelen heykeller karşısında hayal kırıklığına uğrarız. Her ne kadar 
filmden kareler gönderilmiş olsa da Yılmaz Güney'i yansıtmayan bir 
heykelle karşı karşıya kalırız. Bir hafta sonra açılması planlanan müzede 
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Yılmaz  Güney heykelinin sergilenmesi gerektiğini düşünen Haluk 
Uygur, daha önce Yeşiloba Şehitliği Müzesi'nde minyatür heykeller 
yaptırdığımız Tülay Aktaş'ı arar ve bir Yılmaz Güney heykeli yaptırarak 
açılışa yetiştirilir. Açılışta Muzaffer İzgü başta olmak üzere sinemamızın 
önemli insanları yer alır. Ve açılışta bir söz verilir; O da, yan taraftaki 
binanın, belediye tarafından alınarak ve bir sene sonra yine festival 
zamanında müzeye dahil edileceği sözüdür. Bunun üzerine Ali 
Özgentürk, sinema müzesine filmlerinde kullandığı dekorları, kitapları, 
sinema makinalarını gönderir. Ve burada bir Ali Özgentürk bölümü 
açılması için kendisine söz verilir. Ancak üzerinden üç yıl geçmesine 
rağmen yan binanın restore edilmemesi, Ali Özgentürk'ün eşyalarının 
depoda kalması artık can sıkıcı bir hal alır. Ve Ali Özgentürk eşyalarının 
kendisine teslim edilmesini ister. Ali Özgentürk'ün ilgili her hangi birine 
ulaşamaması sonucunda Sinan Tanyıldız bizlerle bağlantıya geçerek 
eşyaların gönderilmesini hızlandırır. Orhan Apaydın ve Sinan 
Tanyıldız'ın bağlantılarıyla bu eşyalar paketlenir ve Kadir Has 
Üniversitesinde açılacak olan Ali Özgentürk Müzesi'ne gönderilir. Bu 
durum, müzenin oluşum aşamasında emeği geçen bizler için acı bir 
durum olsa da, bu eşyaların değer bilen insanların elinde olması bizi 
biraz olsun teselli etmeye yetmiştir.

Zaman geçer ve 2016 yılına gelindiğinde yeni bina müzeye dahil 
edilir. Ve Müzeler Müdürlüğü Haluk Uygur'a müzenin bu bölümünün 
küratörlüğünü yürütmesini ister. Bu amaç uğruna aylarca çalışarak proje 
oluşturur. İlerleyen zamanlarda ise projenin onsuz devam edilmesine 
karar verilir. Adana'ya olan sevdası yüzünden, ilk bölümü hazırlarken 
oluşturduğu tasarımın diğer bölümle de bağlantılı olmasını istediği için 
kendi projesinin kullanılmasına karşı çıkmaz. 

Abidin Dino Sanat Parkı 
Her şey 2011 yılında açılışı yapılan Sinema Müzesi'ne yapılacak 

Abidin Dino heykeli için Güzin Dino'ya Haluk Uygur'un ulaşılması ile 
başladı. Çünkü Sinema Müzesi'ni tasarlarken bu parkı düşünerek 
Adanalılar Odası'nı oluşturmuştu. Bu parkın önemini bilmeyenler için 
ve tarihe bir kez daha not düşmek adına sizlerle paylaşmanın doğru 
olacağını düşünüyorum.

Dedesi Abidin Paşa'nın ismini taşıyan Abidin Dino ile kardeşi Arif 
Dino'nun, Adana'ya sürgün olarak geldiği yıllarda Halk Evi (şimdilerde 
Belediye Binası) olarak kullanılan binanın yanındaki bahçede vakit 
geçirmeye başlarlar. Bu iki ismin kente geldiğini duyan halk, soluğu 
Halkevinin bahçesinde- şimdilerde Abidin Dino Sanat Parkı olarak 
kullanılan ve Haluk Uygur küratörlüğünde hazırlanan parkta- almıştır. 
Daha sonra kardeşten öte olan Nazım Hikmet'in selamıyla Bursa 
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Cezaevi'nden koğuş arkadaşı olan Orhan Kemal Adana'ya gelir. O 
dönemlerde köy köy gezerek aşıkların peşinden dolaşarak manileri 
toplayan bir delikanlı olan Yaşar Kemal'in de aralarına katılmasıyla 
Güzin Dino burayı bir sanat akademisi olarak adlandırır.

Böylesine güzel bir yerin sanat parkı haline dönüşmesi için Haluk 
Uygur eşi Hanife Uygur Hanımefendi ile birlikte Paris'e, kendi 
imkanlarıyla gitti. Dönüşte Abidin Dino'ya ait çok sayıda özgün baskı ile 
12 adet reprodüksiyondan oluşan eserlerle geldi. Ve bu parkın sanat parkı 
olması için gece gündüz, zorluklara rağmen savaştı. O dönemde de 
birlikte çalışıyor olmamızdan dolayı yaşanılan trajikomik bir hadiseyi 
sanat için, yaşadığı kent için uğraşan bu Don Kişot'un yaşadığı 
zorlukların bilinmesi dileğiyle paylaşıyorum. 

Parkın açılmasına çok az bir zaman kala heykeller Konya 
Üniversite Heykel Bölüm Başkanı Mutluhan Taş ile birlikte Adana'ya 
getirildi. Heykelleri taşıyan araç, parasının peşin ödenmesini istiyor, 
aksi takdirde heykelleri teslim etmeyeceğini söylüyor. Ancak belediye o 
an para ödemesi yapamıyor. Bunun sonucunda eşi Hanife Hanım'ı 
arayarak bankadan çektiği bin yedi yüz elli lira ile ödeme yapılıyor ve 
heykeller bulunduğu yere konuluyor. Ama hala o paranın kendisine 
ödenmediğini biliyorum. Ayrıca 2015 yılında parkta bulunan heykelin 
bir parçası olan ve boş olarak bırakılan sandalyenin heykelin anlamından 
anlamayan kişilerce kaldırılması sonucunda Orhan Kemal’in oğlu Işık 
Öğütçü ve Orhan Apaydın sayesinde, o sandalye tekrar yerine konur.

Yıl 2012
Karacaoğlan Edebiyat Müzesi
Karacaoğlan Edebiyat Müzesi olarak hazırlanan müze aslında 

Yaşar Kemal Edebiyat Müzesi olarak düşünülmüştü. Ancak Yaşar 
Kemal'in “ben öldükten sonra benim adıma muhakkak bir müze açılır, 
siz hocamın adına bir müze açın” demesiyle Karacaoğlan Edebiyat 
Müzesi açılır. Dönemin İl Kültür Müdürü Osman Arık, bu konuyla ilgili 
Fevzi Acevit, Haluk Uygur ve benden yardım ister. Bunun üzerine 
Adanalı edebiyatçılarımızın eserlerinden oluşan bir koleksiyon için 
bizler de çalışmaya başladık. Haluk Uygur, K. Atatürk'ün imzasını 
kaligrafik hale getiren ve günümüzde kullanılan imzanın mimarı olan, 
Anıtkabir'in kabartmalarında hocası Emin Barın ile birlikte çalışan Etem 
Çalışkan'ın eserlerinin Karacaoğlan Edebiyat Müzesi'nde olmasını arzu 
eder. Bunun üzerine Etem Çalışkan, Karacaoğlan Edebiyat Müzesine 
Karacaoğlan'ın şiirlerinden oluşan muazzam güzellikte çok sayıda tablo 
hazırlar. Ancak müze bunları alacak ödenek çıkaramaz. Bunun üzerine 
on beş adedini müzeye bağışlar. Haluk Uygur da müzenin alamadığı 
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diğer eserlerin Bülent Özler Koleksiyonu'na katılmasını sağlayarak 
Karacaoğlan'ın tasvir edildiği eserlerin Adanalıya kazandırılmış 
olmasını sağlar.

Karacaoğlan Güzel Yazı Bayramı
2012 yılında Haluk Uygur'un kurucusu olduğu Altınoran Düşünce 

ve Sanat Platformu ile Kültür Bakanlığı ortaklığında “Karacaoğlan 
Güzel Yazı Bayramı” düzenlenir. 

Altınoran Doğa grubu iki  yıllık bir çalışma sonucunda, Toroslar'ın 
her yerini karış karış gezerek endemik çiçekleri tespit eder. Her birini tek 
tek fotoğraflayıp, birer örneğini ileride kurulmasını isteyecekleri 
“Botanik Müzesi” için arşivlerler. Bu proje, Haluk Uygur'u o kadar çok 
etkiler ki heyecanını her seferinde olduğu gibi ilk kez Etem Çalışkan ile 
paylaşır. Etem Hoca'nın da etkilenmesiyle Haluk Uygur, hocaya der ki 
“hocam bu fotoğrafların üzerine Karacaoğlan'ın şiirlerini yazıp iki imza 
ile sergileyelim”. Hoca fotoğraf kağıdına böyle bir müdahale 
yapılmasına itiraz eder ama hocayı kırmamak için yok da diyemez. 
Bunun üzerine Doğa grubunun üyelerinin birer eseri seçilir ve hocaya 
yollanır. Hoca, Haluk Uygur'un çekmiş olduğu fotoğrafa Karacaoğlan'ın 
şiirini yazar ama her bir yerinden farklı oklar çıkararak böyle bir işin 
olmayacağını her cümlesinde tekrar ederek yazar. Haluk Uygur Etem 
Çalışkan'ı ikna ederek bu projenin devam etmesini ister. Sonuçta ortaya 
öyle güzel eserler çıkar ki Etem hoca bile şaşkınlığını gizleyemez.

Bu güzel eserler Haluk Uygur'un önderliğinde hazırlanan 
“Karacaoğlan Güzel Yazı Bayramı” kapsamında 1 Ekim'de,  
Karacaoğlan  Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde bir sergi ile 
sanatseverlere sunuldu.

Yıl 2014
13 Kare Sanat Festivali
1995 yılında bir grup fotoğraf gezginin bulunduğu otobüsün trafik 

kazası yapması sonucunda 13 kişi vefat etmiştir. Kazadan yaralı olarak 
kurtulan Haluk Uygur bu 13 kişinin anısına bir sanat festivali 
düzenlemek ister. Sanat Festivali önemli bir festivale dönüşerek kentin 
film festivalinden sonra bilinen festivali olarak anılmaya başlanır. Uzun 
yıllar Haluk Uygur'un koordinatörlüğünde yürütülen bu festival, güç 
dengelerinin değişmesi sonucunda bugün neredeyse adının unutulmaya 
başlandığı bir sanat festivaline dönüşmüştür. Hal bu ki Haluk Uygur 
koordinatörlüğünde yürütülen festivalde, Füruzan, Turgut Özakman, 
Etem Çalışkan, Ayşe Kulin, Genco Erkal, Rauf Denktaş, Ara Güler, 
Fikret Otyam gibi değerler, ellerinde meşalelerle Büyükşehir 
Belediyesi'nden başlayarak 75. Yıl Sanat Galerisi'ne kadar uzanan 
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kortejin başında yer alarak sevgi yürüyüşü gerçekleştirirler. Bu festivali 
diğer festivalden ayrı kılan neden, bir misyonunun olmasıydı. Şuan en 
akılda kalan iki sosyal sorumluluk projesini anlatırsam sanırım o 
dönemin sanata bakış anlayışının kent için ne kadar önemli olduğunun 
anlaşılmasına yardımcı olmuş olurum.  Bunlardan biri kuşkusuz 
Puduhepa'nın kentli ile buluşturulmasıydı. Bu nedenle geçtiğimiz 
yıllarda aramızdan ayrılan Adana Kültür Sanat Derneği Başkanı Nuran 
Terliksiz Hanımefendi ile kafa kafaya verip şehrin en bilinir yerine 
“Puduhepa Heykeli”nin dikilmesi için çalışmışlardır.

Bu projelerden diğeri ise kaçak kazılar sonucunda bir patates 
çuvalına konularak kaçırılan Mısırlı hemşire Satsneferu Heykeli'nin 
New York Metropolitan Müzesi'nden Adana'ya getirilmesidir. Benim de 
yardımcılığını üstlendiğim festivalde Haluk Uygur, şehrin önemli sivil 
toplum kuruluşlarının da desteğini alarak bu proje için bir imza 
kampanyası başlattı. Gönderilemeyen imzalar Haluk Uygur'un üstün 
uğraşları sonucunda bakanlığa ulaştırıldı. 

13 Kare Sanat Festivali'ni diğer sanat festivallerinden ayıran en 
büyük etken kentlinin sahiplenmesi için yürütülen çalışmalardı. Bu 
kapsamda şehrin ileri gelen insanları bu çatı altında birleşerek, sanatın 
her alanının Adanalılarla buluşmasını sağlamaya çalışmışlardır. Bu 
sanat ekinliğinde Genco Erkal, Sunay Akın gibi isimler sahne almış, 
unutulmaz Lüküs Hayat oyunu Adanalılarla buluşmuş, çok sayıda 
paneller, konserler gerçekleştirilmiştir.

Aralık ayının ilk haftasında aramızdan ayrılan ustamız Mehmet 
Baltacı'nın ölüm yıl dönümü ile başlayan festival bir hafta coşkuyla 
gerçekleştirildi. Haluk Uygur'dan sonra, öncelikle birkaç güne indirilen 
ve bu yıl ise yapılamayan festival, tarihin derinliklerinde kaybolmayla 
karşı karşıya kalmıştır. 

Yıl 2009
Çerçeve Dışı Kareler Projesi 
"Sokak Çocukları Derneği” dezavantajlı çocukları topluma 

kazandırmak adına Avrupa Birliği'nden destek alarak “Çerçeve Dışı 
Kareler” adlı bir proje yürütür. Projenin bitimine az bir zaman kala 
çocuklara fotoğraf eğitimi verilmesini isteyen dernek başkanı Fazilet 
Aksu Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu'ndan yani Haluk Uygur'dan 
destek ister. Böylelikle bu projeye dahil olan Altınoran Düşünce ve Sanat 
Platformu, öncelikle çocuklara fotoğraf eğitimi verilmesi için bir eğitim 
kadrosu oluşturur. Avrupa Birliği'nden destek alan bir proje olmasına 
rağmen çocukların fotoğraf çekmesi için fotoğraf makinalarını alamaz. 
Bunun üzerine Haluk Uygur, usta fotoğrafçılardan birer fotoğraflarını bu 
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proje için göndermelerini isteyerek bir sergi hazırlar. Bu sergide İbrahim 
Zaman, Reha Bilir, Haluk Uygur, Güler Ertan, İzzet Keribar gibi Türkiye 
fotoğrafında usta çok sayıda insanın eserleri bulunur. Ve bu fotoğrafların 
satışı ile çocuklara dört fotoğraf makinası alınır. Böylelikle bu bireylerin 
çekeceği makinalara kavuşulmuş olur. Bu çocuklardan biri makinanın 
birini alıp, ortalıktan kaybolunca fotoğraf makinasının sayısı üçe düşer. 
Bir yandan da eğitim kadrosunda bendeniz Mehmet Emin Arıcı'nın da 
bulunduğu bir kaç kişi, gençlerin meslek edindirme kurslarındaki 
eğitimlerini fotoğraflıyorduk. Açılacak sergide bizler eğitim hallerini, 
onlar ise dünyaya, hayata bakışlarını yansıtan fotoğraflar çekmeye 
çalışıyorlardı. Ve bu sergi, Tarihi Kız Lisesi'nde ve Final Okulları'nda 
sergilenerek kendilerinin de toplum için önemli bireyler olduğunu 
anlamalarını sağlamaları açısından önemliydi. 

Yıl 2011
Bir kaç yıl sonra Fazilet Hanım tekrar Altınoran Düşünce ve Sanat 

Platformu'nun kapısını çalarak fotoğraf eğitimi sonrası çocukların 
ürettikleri eserlerden oluşacak bir sergi hazırlamamızı ister. Bu projenin 
sanat danışmanlığını S. Haluk Uygur üstlenir. Eğitim kadrosunda 
bendenizin de yer aldığı proje için dört tane fotoğraf makinesi alınır. Bu 
kez makinaları kendileri alır ancak eğitim alan çocuk sayısı fazla olunca 
bu makinalar da yetmez. Bunun üzerine Altınoran Düşünce ve Sanat 
Platformu'nun katkıları ile aldığımız makinaları da çocukların 
yararlanması için dernekten isteriz. Ancak aldığımız olumsuz yanıt 
sonrası bizlerin makinalarını kullanmalarını sağlayarak “Çerçeve Dışı 
Kareler”in ikinci ayağını gerçekleştiririz.

Yıl 2015
Çukurova Orhan Kemal Kültür Merkezi 
Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü ile yıllar süren bir dostluğumuz 

vardır. Ve Işık Ağabey her buluşmamızda Adana'da neden Orhan Kemal 
adına bir oluşum yok diye hayıflanırdı. Bunu birçok kez yazılarımızda 
dile getirsek de gerçekleşmesi ancak 2015 yılını buldu. Çukurova 
Belediyesi bir tiyatro salonu yapar ve fuayesinde sergilerin açılmasını 
ister. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Haluk Uygur'dan yardım 
ister. Bunun üzerine Haluk Uygur, fuaye alanının sergilere uygun olarak 
tasarlanmasını sağlayarak, tiyatronun da yer aldığı bu komplekse Orhan 
Kemal Kültür Merkezi adının verilmesini sağlar. Açılışının Orhan 
Kemal'e yakışır şekilde olması için Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü ile 
uzun görüşmeler yapılır. Ve bunun sonucunda Fikret Otyam sergisinin 
açılmasına karar verilir. Küratörlüğünü Haluk Uygur ile bendenizin 
üstlendiği sergiye Fikret Otyam'ın eşi Filiz Otyam'ın eserleri ile 
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Anıtkabir'in hatlarını yazan Etem Çalışkan'ın da işlerini dahil ederek 
“Orhan Kemal'e Saygı Duruşu” adını verdik. Açılışa gelmesini 
arzuladığımız Fikret Otyam rahatsızlığının artması sonucunda gelemese 
de, Orhan Kemal'i anlatan bir yazı göndererek “Yaşa Sen Orhan, ne güzel 
hemşehrilerin var” diyerek Adanalıları onurlandırmıştır. Açılış öyle 
görkemli oldu ki insanlar ayakta Orhan Kemal'in şiirlerini Adana Kültür 
Sanat Derneği üyelerinden Nazan Arabacı Balcı, Sevinç Kökenler ve 
Halit Gökmen'den dinlediler. 

Turhan Selçuk Sanat Okulu Açılışı
Orhan Kemal Kültür Merkezi'nin açılışı ile “Turhan Selçuk Sanat 

Okulu”nun açılışı da aynı gün yapılarak Bereketli Topraklar'ın 
yetiştirdiği isimlerini ölümsüzleştirmede bir adım daha atılmış oldu.  
Turhan Selçuk Sanat Okulu'nu Haluk Uygur, Aslı Selçuk ve bendeniz 
tasarlarken buranın sanat eğitimleri veren bir kurum olması için tüm 
sanat disiplinlerini burada toplamak istedik. Ancak burayı hazırlayan 
bizler bu oluşumun dışında tutularak bizlerin tasarladığı ve Turhan 
Selçuk Karikatür yarışması Karikatür Yarışması olarak yapılmaya 
başlandı. Ve bir kez daha var ettiğimiz yerlerden uzaklaştırılarak 
ödüllendirilmiştik.

Yıl 2017
Şemsettin Başkurt – Adnan Ateşok Sergisi
Haluk Uygur'u yakinen tanıyanlar onun heyecanını bilirler. Bir gün 

beni arayarak “çok güzel bir iş var, sen de olmak ister misin?” demesiyle 
ben de bu heyecana ortak oldum. 

Arkeoloji yıllar önce toprağın altına girmiş, kaybolmaya yüz 
tutmuş değerlerin gün yüzüne çıkarılmasıdır.

Haluk Uygur ile ben ve benim gibi düşünen bir elin beş parmağını 
bulmayacak kişilerde dahil olmak üzere sanatın da bir arkeolojisinin 
olduğunu düşünüyoruz. Vermeer'in tam 200 yıl, Van Gogh'un 150 yıl 
sonra sanat araştırmacıları tarafından yeniden ortaya çıkarılıp, kamuya 
mal edilmesi bunun ispatıdır... Biz arkeologların babası sayılan Osman 
Hamdi Bey'in bile ölümünden neredeyse 50 yıl sonra yeniden anılmaya 
başlanması bunun kanıtı değildir de nedir?

Şemsettin hocanın ölümünden sonra tablolarının kutular içinde 
yıllarca saklanması ve yeniden ortaya çıkarılması sanat arkeolojisinin 
varlığının kanıtıdır. Tıpkı Adnan Ateşok'un eserlerinin hepsinin bir 
yangın sonucu yok olmadığını öğrenmemiz gibi…

Şemsettin Başkurt; Abidin Dino'nun yakın arkadaşıydı ve Yaşar 
Kemal'in de öğretmeniydi. Hatta Şemsettin Başkurt'un Adnan Ateşok'un 
da öğretmeni olma ihtimali üzerinde durmaktayız. 
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Abidin Dino, Şemsettin Başkurt'un sergisini Paris'te açmak istemiş 
ama eserleri toparlayamamış. Biz de Adana'nın gücünü ve sanatla olan 
birlikteliğini yansıtmak için Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Abidin 
Dino Sergi Salonu'nun açılmasını sağladık. Bunun sonucunda bu iki 
ustanın vasiyetini yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Son Söz;
Yaşamımızda iz bırakan insanların hayatını anlatırken bazen insan 

bir yerde tıkanıp kalıyor. Haluk Uygur'u da anlatırken “şunları da 
anlatmalıydım” dediğim çok fazla konu oldu. Böylesine kent sevdalısı 
bir insanın kente kazandırdıklarından sadece bir kısmını anlatabildim. 
Kendisi, Adana Sinema Müzesi'nin karşısındaki Atatürk Heykeli'nden 
tutun, Ortopedia Hastanesinin önündeki Lokman Hekim heykeline 
kadar bu kente tam 17 tane heykel kazandırmıştır. Hatta Adana Turizmi 
için katkı sağlayacak “52 Hafta Adana ve Çevresi” isimli kitabın 
gelirinden elde edilen parayla da Atatürk Parkı'ndaki Ziyapaşa 
Heykeli'nin oraya konulmasını sağlamıştır. Umarım bir gün Adana halkı 
da yaptığı katkılardan dolayı onun heykelini dikerek vefa borçlarını 
ödemiş olurlar. Ve böyle değerli bir ustayla iş birlikteliği yapmış olmanın 
mutluluğu ile yazımı sonlandırıyorum.
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Fotoğrafı sadece bir görüntü olmaktan çıkaran unsur, ona ait 
“kültür”dür. Fotoğrafın kültürü, pratiğe yön veren teori, deneyimler, 
bakışlar ve bunların yazılı hale gelmesidir. Bu alan batıda çok zengin 
olup, ne yazık ki bizde fakirdir.  Haluk Uygur, fotoğraf ve sanat hakkında 
üretmiş, ürettiklerini ve bildiklerini sürekli yazmış, paylaşmış ve 
paylaşmaktan çekinmemiştir. Ülkemiz fotoğrafının ve sanatının ileri 
gitmesi için hem eleştirmiş hem de tüm eleştirilere açık olmuştur. 
Fotoğraf ve fotoğrafçı dünyasına olan eleştirisini yıllardan beri 
yapmaktadır. Bu eleştirilerin temelinde, ülkemiz fotoğrafına bakışın 
değişmesi konusunda gösterdiği çabaların karşılık bulması için yaptığı 
mücadele yatar. Bu mücadele ile fotoğraf veya sanat konusunda yıllardır 
devam eden bazı basmakalıp bilgilerin artık değişmesi gerektiği 
konusunda bizleri uyarır. Fotoğraf, özelinde sanatın tüm konularına 
değinir. Bunun da amacı sanatın gelişim ve değişim süreçlerini temelden 
bilerek ve bu konuda atölye öğrencilerini eğiterek fotoğrafa farklı bir 
bakış arzusu getirme isteğidir. Bunun için sürekli uğraşır, her atölyesinde 
farklı bir yaklaşım yakalamayı hedefler. Bu farklılıklar düşüncede, 
konuda, yaklaşımda, teknikte, sunumda, içerikte de olabilir. 

Fotoğrafı sadece bir belge, bir kayıt aracı olarak görmez. Bir 
fotoğraf eğer bir şeyleri değiştirecekse onun için önemlidir ve fotoğraf o 
konuda görevini yapmıştır. Bu konuda yaşadığı hayal kırıklığını ve bu 
noktaya nasıl geldiğini şöyle anlatır; “Bir gün ödüllerden kazandığım 
tüm fotoğrafları yan yana dizdim. Sonra bunların bir anlam ifade 
etmediğini anladım. O günden sonra yarışmalara katılmadım.” O gün 
yalnız ve yalnız bir şeylerin değişmesine yol açabilen fotoğrafın güzel 
olduğunu fark ettiğini söyler. “Değiştirmek için fotoğraf yapıyorum. 
Kendimi insanları ve toplumu değiştirmek için” der Haluk Uygur ve 
bunu “sanatın ifade biçimlerinden biri” olarak ifade eder. Geçmişi 
karıştırmanın bir anlamı olmadığını hep geleceğe bakılması gerektiğini 
ve ne yapacaksın gelecekte denildiğinde “değiştireceğim” der.  Bu 
iddialı söylem için yaratıcı ve cesaretli olmak, kalıpları kırmak, 
yenilikler peşinde koşmak, güncel sanatı takip etmek, çağdaş sanatın 
gereklerini getirmek, bunun için geleceğe ait sanatçı yetiştirmek gerekir. 

Haluk Uygur, sanatı acı çekmekle eş değer tutar. Ve sanatı ancak acı 
çekenlerin yapabileceğini savunur. Bunu da belli dönemlerin 
sanatçılarından çeşitli örnekler vererek anlatır. Fotoğrafı, mutluluğun 
ortaya çıkan eserin izleyici ile kurduğu ilişkisine göre değerlendirir. Bu 
değerlendirme kişinin o güne kadar ki sanata, yaşama, işine bakış 
açısıyla ilintidir. Bunlarda bir soru işareti uyandırıyorsa işte o zaman 

Hocam Haluk Uygur
Doç. Dr. Ali İhsan Ökten
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mutluluk vericidir. Her fotoğrafın ardında bir düşünce, bir öykü yatar. 
Her fotoğrafçının fotoğrafının arka planında anlamlı bir şeyler söyleme 
arzusu vardır. Fotoğrafçı bir fotoğrafı niçin çektiğini belirlemediği 
sürece fotoğraf ile algılayan arasında bir iletişim kurulması 
zorlaşacaktır. Tüm fotoğraflarda bir duyguyu, bir düşünceyi veya estetik 
bir kaygıyı aktarma arzusu yer aldığına göre fotoğrafçı iletmek istediği 
mesajın daha güçlü olması için daha önceden bu düşünce üzerinde 
yoğunlaşmalıdır. Fotoğrafın dili, içerikteki anlamın görsel biçime 
çevrilmesidir. Fotoğrafçının düşüncesi onun aynı zamanda görsel dili de 
olacaktır. Her fotoğraf aynı zamanda fotoğrafçının hayatına dair bir 
kayıttır. Çektiği her portre biraz da kendi portresidir.  Bu dilin 
oluşmasında fotoğrafçının bedeniyle birlikte duygu yoğunluğu, ruhu, 
algı kapasitesi, kültürel birikimi, ideolojisi, dönemin görme biçimleri 
gibi bir dolu etken rol alır. Günümüzde fotoğraf yapmaya çalışanlar 
klasik “fotoğraf çekmek” eylemini “fotoğraf yapmak” kavramına 
dönüştürdükleri zaman kendilerine özgü fotoğrafik dillerini oluşturmuş 
olacaklardır. Genelde ülke fotoğrafçılarına baktığımızda fotoğrafın 
sadece çekilmekle dolu olduğunu görürüz. Haluk Uygur buna şiddetle 
itiraz eder. Çünkü fotoğraf çekilmez,  yapılır. Yapılması içinde sanat 
tarihini okumak, matematiği bilmek, fotoğraf üzerine okumak, 
tartışmak, sorgulamak gerektiğini söyler. Ancak böylece sanata ve 
fotoğrafa  bir  bakış  açımızın olabi leceğini  ve değiş imin 
yakalanabileceğini belirtir. Haluk Uygur da yıllardır fotoğraf çekmenin 
değil, fotoğraf yapmanın veya yaptırmanın peşindedir. Bu konuda 
öğrencilerini çok zorlar. Çünkü fotoğrafın günümüzde sinema gibi bir 
dili yoksa bunun bugüne kadar fotoğrafçıların sadece yarışmaya 
yönelmesi veya bu konuda yeterince yazılmamasını ve okunmamasını 
gösterir. Bunu aşmamızın çok zor olacağını ancak bununla mücadele 
ederek aşılabileceğini belirtir. Bu nedenle öğrencilerini yarışmalardan 
uzak tutmaya çalışarak, onları daha çok proje bazlı çalışmalara 
yönlendirir. 

Haluk Uygur, fotoğrafla ilgili her konuşmasında şu cümlesinin 
özellikle altını çizer.  “Bana gezdiğiniz yerlerin değil, düşündüğünüz 
şeylerin fotoğrafını getirin.” Ve fotoğrafla ilgili temel felsefesi budur.  
Fotoğrafta her zaman proje çalışmasını önemser. Bu yüzden atölye 
çalışmalarında veya fotoğraf çalışmalarında her zaman değişik projelere 
önem verir. Proje çalışmalarını da çoklu bir grupla yapmaya özellik 
gösterir. Böylece kişilerin de birbirlerinden öğrenecekleri çok şey 
olabileceğini, birbirlerini etkileyerek yeni çağrışımlar ve yeni 
yaklaşımlarla fotoğrafı güzelleştireceklerini düşünür. 

Fotoğrafta imgelere önem verir. Çünkü görüntüler, farklı 
anlamların sözcülüğünü üstlenen sayısız imgelerle doludur. Doğası 
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gereği sanat yapıtlarının hiçbiri tek anlamla sınırlı değildir. Gerek 
sanatçılar gerekse eserleri birçok anlam çeşitliliğine olanak sağlayan bir 
konuyu temel alırlar. Bu durum fotoğraf sanatı ve sanatçıları için de aynı 
şekilde geçerlidir. Görsel sanat dallarında görüntülerde bulunan nesneler 
anlamı belirginleştirmenin ve bütünleştirmenin unsurları olarak bu 
görüntülerin bütünlüğünü oluştururlar. Haluk Uygur'da çalışmalarında 
veya atölyelerinde bütünlüğe önem verir. Bu bütünlük anlam, estetik, 
güzellik, sunum, içerik gibi her açıdan olmalıdır. 

Haluk Uygur, fotoğrafı diğer sanat dallarından ayırmaz. Hepsini bir 
bütünlük içinde değerlendirir. Onun için kendi yaşamından bir kesiti 
genişletilmiş öykü olarak 30x30 kitabında bize anlatır. Bazen fotoğrafla 
anlatamadıklarını şiirleştirir. Bize Haiku tarzında şiirlerle fotoğraf yapar. 
Bazen “fotoğraflarla heykel yapabilir miyim?” diye düşünür. 

Fotoğraf çekmek için fotoğraf makinası veya ekipmanının önemli 
olmadığını fotoğrafın insanın beyninde çekildiğini anlatır. Buna örnek 
olarak Yaşar Kemal'i verir. Önceleri daktilo ile yazan Yaşar Kemal'in 
şimdi bilgisayar kullandığını, ama romanı Yaşar Kemal'in beyninin 
yazdığını belirtir. Bazı fotoğraflara gereğinden fazla anlam yüklemek 
veya zoraki anlam yüklemek fotoğrafın sanat yapıtı değeri üzerine 
olumsuz etki yapabilir.  Bu durum fotoğrafın sahip olmadığı birtakım 
gerçekliklerin yüklenmesi demektir ki bu durum fotoğrafı yaşamın 
içinden almak veya onu kendi sınırları haricinde başka sınırlar içine 
hapsetmektir. Oysaki fotoğrafa anlam yüklemek, ona farklı bakış 
açısıyla bakmaktır. Onun için fotoğrafın anlamı ile fotoğrafçının ve 
fotoğrafın gerçekliği birbirinden farklı şeylerdir. 

Fotoğrafta siyah-beyaz çalışmayı sever ve tercih eder. Fotoğraf türü 
konusunda belgesel fotoğrafçılık esas tarzını oluşturur. Portre veya foto-
röportaj konusunda da ağırlıklı çalışır. Fotoğraflarında bize geçmiş 
zaman öyküleri anlatır. Tarihe kalan fotoğraflarda ki zaman mekan-insan 
ölçütlüğünü Haluk Hoca’nın fotoğrafların da bulabilirsiniz.  
Fotoğraflarında arka plan çok önemlidir. Yaşamındaki, işindeki veya 
atölyesindeki disiplini fotoğraflarında da görebilirsiniz. Yayınlanmış 
eserlerinde, sergilerinde veya gösterilerinde tesadüfe yer yoktur. 
Fotoğraflarında sade ama güçlü ve etkileyici bir anlatım bütünlüğü 
vardır.  İnsanlara bir düşünceyi taşıyan, toplumu değiştiren fotoğrafları 
kim yaptıysa o fotoğrafçıyı beğenir. Bu ünlü bir fotoğrafçı da olabilir, 
öğrencisi de.

Haluk Uygur fotoğraf haricinde bir sanat insanı olarak Adana'yı 
değiştirmeye uğraşmış ve bunu yine çağdaş kentlerde olması gereken 
heykeller, müzeler, sergilerle yapmaya çalışmıştır. Ve bu konuda çok 
fazla emek harcamıştır. Adana'nın sadece kavgalarıyla, adliyesiyle, 
kebap ve şalgamıyla anılmasına gönlü razı olmamıştır. Çukurova'nın 
bereketli topraklarından birçok bereketli sanatçı çıktığı için bunun 
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tesadüfi olamayacağını belirtir. Bu bereketin son yıllarda azalmasını 
içine sindiremez. Adana'nın o eski görkemli günlerine döneceğine inancı 
tamdır. Bu yüzden Adana'da sanatın ve yeni sanatçıların gelişmesi için 
kendi alanında ve çapında birçok çalışma yürütür.  Bu konularda son 
zamanlarda daha etkin yapılmayışının kırgınlığını yaşar kendi içinde. 

Adana sanatı ve kültürü adına Altınkoza Film Festivali, 13 Kare 
Sanat Etkinlikleri Uluslararası Sanat Festivali, Sabancı Dünya Tiyatro 
Festivali, Portakal Çiçeği Festivali gibi birçok etkinlikte aktif rol alır. 
Kendi çapında Türkiye'de ikinci olan Baltacı Fotoğraf Müzesi, Yeşiloba 
Şehitliği Müzesi, Karacaoğlan Müze Kütüphanesi, Adana Sinema 
Müzesi gibi birçok müzenin Adana'ya kazandırılmasında yoğun emeği 
vardır. Kent belleği açısından çok önemli olan Adana Kent Kütüphanesi 
oluşturulması ve orada Adanalıların yazmış olduğu veya Adana ile ilgili 
yazılmış olan tüm kitapların toplanması ve yine burada 1925'li yıllardan 
itibaren basılan yerel gazetelerin dijital ortama aktarılmasında ve 
böylece Adana'nın tarihsel belleği oluşturulmasında önemli katkıları 
olmuştur. Kent müzesinde Adana fotoğrafları toplanmış, on bin kadar 
tarihi ve yeni Adana fotoğrafı arşivlenmiştir. Haluk Uygur'a göre 
müzeler diğer görevleri dışında bu kent belleğini oluşturması açısından 
çok önemli oluşumlar olmalıdır. Adana'nın tarihi ve turistik yerleriyle 
ilgili en geniş fotoğrafik çalışmayı yapmış ve bunu Adana'nın kültürel 
mirası olarak geleceğe bırakmıştır. 

Adana'da ses getiren birçok fotoğraf projesinin küratörlüğünü 
yapmıştır. Çağdaş sanat anlamında küratör, sergi düzenleyicisi veya 
sergi yapıcısı anlamında kullanılır. Yaşadığımız çağda ve günümüz sanat 
ortamı içinde küratörlük kavramı kaçınılmazdır. Küratörün adeta 
orkestra şefi gibi, bir yorumcu, hatta kimi zaman bir sanatçı gibi 
davranması gerektiğini düşünür. Nasıl ki sanatçı söyleyecek bir sözü 
olmadan, hayatı, varoluşu yorumlamadan derinlikli bir iş yapamazsa, 
aynısı küratör için de geçerlidir.  Bir yayın için editör ne anlama geliyor 
ise, bir sergi için de küratör o anlama gelir. Küratörlüğün sadece bir sergi 
düzenleyicisi olmadığını, aynı zamanda eserin sunumu, tanıtımı, sanat 
için hoş bir tanım olmasa da pazara ulaşmasını sağlaması gerektiğinden 
yola çıkarak küratörlük işlevini tamamlar.  Küratörlerin yaptıkları iş 
hiçbir zaman teknik bir iş değil aynı zamanda entelektüel bir iştir. 
Sanatçının söylemi dışında, küratörün de sergide bir söylemi olmalıdır.  
Sanat tarihi ve sanat felsefesi konusunda çok bilgili olmalı, sanat 
dünyasını yakından izlemeli, sanatın bütün disiplinlerine dair bilgi 
birikimi (disiplinler arası veya multidisipliner) olmalıdır.  Süreç içinde 
oluşabilecek polemikleri çözebilmeli, sanata dinamizm ve rekabet 
üreten bir bakış açısıyla bakmalıdır. Küratör aynı zamanda yeni isimler 
keşfedip sanat dünyasına kazandıracak gayret içinde olmalıdır.  Bugüne 
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kadar küratörler ya tek bir sanatçının sergi yapıcısı olarak veya farklı 
sanatçıların farklı çalışmalarını kendi bakış açısına ve sanatsal 
anlayışına göre düzenlemiştir.  Haluk Uygur, son dönemlerde yaptığı 
küratörlüklerde fotoğrafı sergiyi oluşturanlar açısından bireysellikten 
çıkarıp kolektif hale getirmeye çalışarak fotoğrafa yeni bir çalışma tarzı 
ve bakış açısı getirmeye çalışmıştır. Fotoğrafta çokseslilik gibi bir 
kavram getirmeye çalışan Haluk Uygur küratörlüğünü yaptığı birçok 
çalışmada fotoğraf altlarına fotoğrafçıların ismini yazmayarak sanatı 
bireysellikten çıkararak kolektif sanat anlayışını yerleştirmeye 
çalışmıştır.  Sanatın bireysel yapıldığı kavramından farklı bir kavram 
olan bu anlayışın nasıl bir konuma dönüşeceğini tarihsel süreç 
belirleyecektir. Sergilerin küratörlüğünü üstlenen Haluk Uygur, burada 
farklı kişilerle çalışmanın zorluğunu ancak konuya hakim olan sanatsal 
bakış açısıyla sağlamıştır.

Haluk Uygur'un fotoğraf anlayışında veya atölyelerinde konu 
sadece fotoğraf değildir. Sadece fotoğrafın değil sanatın her türlüsünün 
ciddi bir entelektüel okuma kültürü sonucunda olacağını belirten Haluk 
Uygur, tüm atölyelerinde derslerine sanat tarihinden başlar. Bu derslerde 
sanat tarihinin tüm dönemleri klasik ders anlatımları olarak değil çarpıcı 
noktaları ile incelenir ve işlenir. Böylece bizlere okullarda okutulmayan, 
hatta sanat eğitimi veren okullarda okutulmayan sanat tarihi eğitimi 
vermiş olur. Son günlerde tüm bu konuları anlattığı ders notları ile 
çıkaracağı yeni “Sanatın Aktüel Tarihi” kitabı merakla beklenmektedir. 

Ben bu yazıyı ilk fotoğraf eğitimi aldığım, birçok proje 
çalışmasında beraber çalıştığım, tanıdığım, konuştuğum, bazen 
mesajlaştığım, sergilerini gezdiğim, kitaplarını okuduğum ve 
fotoğraflarına baktığım, gösterilerini izlediğim, yazılarını okuduğum, 
dersini dinlediğim, bazen tartıştığım, bazen anlaşamadığım ama onu 
tanıdığım ölçüde kendimce yazdım.
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Bana Gördüklerinizin Değil, Düşündüklerinizin Fotoğraflarını 
Getirin 

Atölye Günleri… 
İleri fotoğraf Atölyesi'nin ilk dersleriydi. Çektiğimiz fotoğrafları 

hocamıza gösteriyorduk. Bir anda elindeki tüm fotoğrafları masaya attı 
ve biraz da kızarak ''Bana gördüklerinizin değil, düşündüklerinizin 
fotoğraflarını getirin'' dedi. Haluk Uygur'dan etkilenmeme sebep olan ilk 
cümle bu olmuştu sanırım. Birkaç hafta sonra proje çekimlerinin nasıl 
gittiğini sorduğunda; artık fotoğraf çekemediğimi söyledim. Ne zaman 
kadrajdan baksam karşımda bir manzara, bir çiçek, bir insan yüzü veya 
bir tren görüyordum ve daha önce izlemiş olduğum diğer binlerce benzer 
fotoğrafı görüyordum. Elim bir türlü deklanşöre basamıyordu. Bunca 
süredir Haluk Uygur'dan almış olduğum eğitimin neticesinde her 
basacağım deklanşörün sonucunu sorgular olmuştum. Biraz da 
suçlayarak, artık fotoğraf hevesimin kırıldığından bahsettim. Daha 
sonraları bir fenomene dönüşecek ve özellikle arkadaşların yıllarca bana 
takılacakları o cümleyi işte o anda söylemişti: ''İşte şimdi doğru yerdesin, 
Mustafa. Artık fotoğraf çekmeyi bıraktın, şimdi fotoğraf yapmaya 
başlayacaksın…'' 

Daha sonra, konusu ''Hiçbir şey göründüğü gibi değildir'' olan bir 
fotoğraf projesinde fotoğraf yapmayı becerip beceremediğim ayrı bir 
konu ama şimdi düşündüğümde o günler, yirmili yaşların sonunda olan 
benim için sadece fotoğrafı değil, sayesinde hayatı da öğrendiğim en 
verimli günlermiş. Belki de benzer sebeplerden kendisini okutan 
hocaları bile, bugün dönüp kendisine aynı benim gibi ''Haluk Hocam'' 
diye sesleniyorlar. 

Altınşehir Adana Kent Kültürü ve Sanat Dergisi… 
Dergi Günleri… 
Kendisini tanıdığımdan beri Adana sevdalısı olduğunu bilirdim. 

Kaldı ki bunu zaten Haluk Uygur'u tanıyan ya da onu tanımasa bile 
Adana ile bir şekilde ilgilenen herkes zaten bilirdi. O güne kadar birçok 
Adana konulu kitap yazmış, gazete yazıları yazmış ve sergiler açmıştı. 
Ama bunların hala yetmediğini hissettiriyordu. O zamanlar Adana'da 
pek de Kent Dergisi kültürü yokken her ne kadar ismi ile ilgili kaygıları 
olsa da Adana Life isimli çok başarılı bir derginin editörlüğünü 
üstlenmişti. Nitekim birkaç sene içinde o dergi de ya tam olarak 
kendisine yetmemişti ya da aklındakileri tam uygulayamıyordu. Ama 
sanırım tecrübesine tecrübe katmıştı. İşte o zamanlardı, bir gün bir 

Bir Adana Sevdalısı
Mustafa Gökçen
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yemekteyken yeni bir dergi için elini taşın altına sokmaya hazır 
olduğunu anlatıyordu ama en az onun kadar elini sokması gereken bir 
kaç kişi daha gerekiyordu. Sahibi olduğum reklam ajansımın öyle pek de 
varlıklı bir ajans olmadığını zaten biliyordu ama işin hem mutfağını hem 
de maliyetini yüklenecek bir kuruma ihtiyacı vardı. Her ne kadar 
dergicilik, iyi bir reklam pazarlaması ile normalde gelir getirici ticari bir 
iş modeli olsa da beni de tanıdığından olsa gerek bana hiçbir zaman ''Çok 
para kazanırsın'' gibi bir söylemle yaklaşmadı. Onun yerine ''Bak 
Mustafa'' dedi, ''insanın sadece anaya babaya vefa borcu olmaz. Aynı 
zamanda yaşadığı, hayatı öğrendiği, ekmeğini kazandığı, yaşadığı yere 
de vefa borcu olur. Bu şehirde yazılarıyla, fikirleriyle bu vefa borcunu 
ödemek için çalışmaya hazır, söyleyecek sözü olan birçok insan var ama 
yazacak mecraları yok.'' demişti. Uzun lafın kısası beni ''kandırmayı'' 
başarmıştı. Her ne kadar bugün ne kentim ne de memleketim için çok 
karamsar bir ruh halinde olsam da o gün o tohumu bana ekmiş ve 
filizlenmesini izlemişti. 

Bir ara ajansta tam 17 kişi olmuştuk. Bunun dışında yazar olarak 
görev alan 20'den fazla farklı kişi her sayıda 30'dan fazla konuyu 
işliyordu. Her konunun profesyonelce işlendiği bu dergi; iki ayda bir 
2000 adet basılıyor ve ücretsiz olarak Adanalılara ulaştırılıyordu. Biz de 
ajans olarak tasarımı, koordinasyonu, reklamları, baskıyı, dağıtımı ve 
maliyeti üstleniyorduk. En önemlisi de dergi, baskı ile eş zamanlı olarak 
yine ücretsiz bir şekilde internet sitesinden yayınlanıyordu. Sadece 
Adana'daki Adanalılar değil, tüm dünyadaki Adanalılar ve hatta Adanalı 
bile olmayanlar bu yazılara ulaşabiliyordu. Bu değerli fikirler ve yazılar 
bugün bile internet sitesinde hala yayınlanarak tarih sayfalarında yerini 
almıştır. 

Her sayıyı hazırlarken her bir konuyu okumak zorunda kaldığım 
için Adana hakkında birçok bilgiyi o yıllarda öğrendim ama sadece 
Adana'yı mı öğrendim? Bugün fark ediyorum ki belki de öğrendiğim en 
önemsiz şeyler o dergide yazanlardı. Şahsen o dergi sayesinde işletmeyi 
öğrendim, koordinasyonu öğrendim, halkla ilişkileri öğrendim, 
pazarlamayı öğrendim hatta tasarımcı bizdik ya hani, ben o yıllarda 
tasarımı dahi Haluk Hocam'dan öğrendim. 

Adana Rotary Kulübü Fotoğraf Yarışması… 
Altın Juri Günleri… 
Henüz Rotary Kulübü üyesi nam-ı diğer Rotaryen olmadığım 

günlerdi. Adana'da sanat ile hele ki Fotoğraf Sanatı ile ilgili bir proje 
yapacak her kurumun olduğu gibi Adana Rotary Kulübünün de yolu 
Haluk Uygur ile kesişmişti. Çok da eski gibi görünmese de fotoğrafın, 
günümüz fotoğraf anlayışından çok farklı olduğu o yıllarda, Adana 
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Rotary Kulübü bir fotoğraf yarışması düzenlemek istiyordu. Türkiye'nin 
ilk uluslararası fotoğraf yarışması olacak olan bu yarışma ile ben 
tanıştığımda, henüz dokuzuncusu yapılıyordu ve yine Haluk Uygur 
sahne arkasındaydı. Bizler de o dönemki öğrencileri olarak bu tarz 
sanatsal etkinliklerde elimizden geldiğince yardımcı oluyor ve 
projelerde yer alıyorduk. Bu, belki de Rotary Kulübü için bir projeydi ve 
sanata yaptığı katkıydı ama bizler ve çoğu Adanalı için her zaman bir 
sanat etkinliğiydi. Haluk Uygur, dokunduğu her projede yaptığı gibi bu 
yarışmada da kendi farklı felsefesini gösteriyordu. Bir taraftan bir Sivil 
Toplum Örgütü'ne en yakışır şekilde yarışmanın yapılmasına yardımcı 
olurken, diğer taraftan Adanalı sanatseverler için bir sanat etkinliği, 
öğrencileri içinse bir sanat eğitimi haline getiriyordu. Aynı anda birden 
fazla farklı gruba hitap edecek şekilde planlar yaparken, kimisi 
yarışmacı oluyor, kimisi proje yapmış oluyor, kimisi sanat etkinliği 
izlemiş oluyor, kimisi de eğitim almış oluyordu. 

Her sene fotoğraf yarışmasını bir adım öteye taşımaya çalışırdı. İlk 
yıllarında sadece Siyah/Beyaz kategorisinde düzenlenen bu yarışma, 
Haluk Uygur'un önerileri ve yönlendirmeleri ile daha sonraki yıllarda 
önce renkli fotoğraf kabul etmeye başladı, sonraları çoklu kategorili 
oldu, daha sonraları çoğu organizasyonun cesaret edemediği şekilde 
portfolyo olarak eserleri kabul etti. Bir taraftan yarışmayı kendi içinde 
geliştirirken bir taraftan da her sene gerek yurtiçinden gerekse 
yurtdışından farklı jüriler belirleyerek onları Adana'ya davet ediyordu. 
Yarışma jürisi bir gününü bu yarışma için geçirirken kalan günlerde bu 
duayenler Adana'da kendi sergilerini açıyorlardı; bu esnada Haluk 
Uygur, Rotary Kulübünün, diğer farklı STK'ların ve belediyelerin de 
destekleri ile çevre bölgelere geziler planlayarak farklı bir etkinlik 
yapılmasını sağlıyor, bir de üstüne öğrencileri için küçük atölyeler araya 
sıkıştırıyordu. Ama özellikle ben ve benim gibi birçok öğrencisi için, 
çoğunu ''dostum'' diye tanıştırdığı nice duayen fotoğraf sanatçısını 
bizlerle tanıştırmakla kalmayıp yeni dostluklara vesile olurdu. 

Haluk Uygur bir işe elini attığında en üst düzeyde o işi yapar, bunu 
yaparken de birçok farklı açıdan faydalı bir hale getirmeyi çok iyi 
başarırdı. Tam bir win/win üstadıydı. İş bittiğinde birden çok kazanan 
olurken, asla hiç kaybeden olmazdı. 

Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu… 
Altınoran Günleri… 
Artık fotoğraf yetmiyordu sanırım. Zaten geniş bir vizyon sahibi 

olduğundan belki de öğrencilerinin kendilerinde görmedikleri 
potansiyeli de görebiliyordu. Bir gün ben de dahil kendisine yakın 
bulduğu yaklaşık bir on kişiyi evine davet etmişti. Yeni bir oluşumdan 
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bahsediyordu ama buna dernek demek pek doğru olmazdı. Yasal bir 
düzleme oturtmak için yine de resmi bir dernek kurulacaktı ama adına 
''platform'' diyordu. İsteyen herkese kapısının açık olduğu bir platform. 
Üyesi olmayan, aidatı olmayan. Ben Altınoranlıyım, diyen herkesin 
Altınoranlı olduğu bir oluşum. Daha ilk günden manifestosu belliydi. 
Uluslararası organizasyonlara eser gönderecek seviyede amatör 
sanatçılar yetiştirmek, Adanalı sanatçılar yaratmak ve/veya bu 
yoldakilere destek olmak, Adana'ya yeni sanat mekanları ve müzeler 
kazandırmak, sanata multidisipliner bir bakış açısıyla bakabilen 
öğrenciler yetiştirmek ve bu şehirden yine, yeni Yaşar Kemaller, yeni 
Şahin Kaygunlar, yeni Orhan Kemaller çıkmasına yardımcı olmaktı. Bu 
manifestodan da belliydi ki artık hedef sadece fotoğraf değildi. Sanatın 
artık multidisipliner olarak ele alınmasını istiyordu ve en önemlisi bunu 
yapacak olan kişinin kendisi olmasından bahsetmiyordu. Ne yeni bir 
ödül kazanmak istiyordu ne de yeni Yaşar Kemal olmak. Sanırım sadece 
olacakların arkasındaki kişi olmayı seçmişti. Hiçbir aidatı veya geliri 
olmadan ne eğitimler verildi, ne sergiler açılmadı ki o platformda. Sanatı 
tekrar ABC'sinden ele aldı, sanat tarihine girişti. Hem kendisi öğrendi 
hem bizlere öğretti. Düşünsenize kaç kişi Penteon'u incelemek için 
Adana'dan kalkıp Roma'ya giderdi ki? Hatta bunların kaçı Panteon'u 
daha iyi anlamak için Roma gezisinden önce Koca Sinan'ın izini 
sürmeye Edirne'ye gitmişti? 

Her 8 Mart'ta ülke genelinde açılan kadın fotoğrafları sergilerindeki 
''anam, garip anam, çilekeş anam'' konseptli ezilen kadın fotoğraflarının 
artık değişmesi gerektiği fikri yine Haluk Uygur önderliğinde bu 
platformdan çıktı. Ondan sonra her 8 Mart'ta Adana'da başarılı 
kadınların öykülerinin anlatıldığı ''Kadın Başarır'' fotoğraf sergileri 
yapıldı. 

İnsanların öldükten sonra değil de yaşarken değerlerinin bilinmesi 
fikri yine bu platformdan çıktı. Adana'ya bir şekilde emek vermiş 25 
farklı kişinin hayatları, platform öğrencileri tarafından bir sene boyunca 
hem fotoğraflandı hem biyografileri yazıldı ve herbirinden 1000 adet 
olmak üzere toplam 25 bin kitap hazırlanarak, projenin fotoğraf sergisi 
ile birlikte halkla buluşturuldu. Ne buluşmaydı ama! Sanırım ilk kez 
Adana'da bir sanat etkinliği o kalabalığı görmüştü. İçeri girebilmek için 
en az yarım saat kuyrukta beklemek ve içeriden bazı ziyaretçilerin 
çıkmasını beklemek zorunda kalan bir kalabalık olmuştu. Ertesi 
senelerde yeni kişilerle devam etti. İşte daha ilk günde bahsettiği 
multidisipliner sanatın ne olduğunu canlı olarak tecrübe ediyorduk. 
Daha ne projeler yapıldı, ne sergiler açıldı ve ne insanlar tanınmadı ki bu 
platform sayesinde. 

Hani derler ya, şöyle insanlardan iki tane olsa memleket kurtulur, 
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işte Haluk Uygur onlardan bir tanesidir. Adana için bir şanstır. Benim 
gibi yakın çevresindekiler zaten bu şansı direk yakalayanlardır ama 
aslında farkında olmasalar bile, yaptıklarıyla bütün Adanalılar için bir 
şanstır Haluk Uygur. 
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Tanışma ve Yola Çıkış
Hep duyardım adını. Simasını bilirdim. Ama denk gelmemiştik hiç. 

Oysa merhum Mehmet Baltacı, ısrar etti yıllarca; “sen de başla şu işlere, 
git kaydol derneğe” diye. Yıllar sonra fırsat buldum ve gittim. Ben de 
çıktım ışıkla çizilen bu uzun yola.

Talihsiz bir dönemine denk geldim; organizasyon kötü, yönetim 
ilgisiz, her şey darmadağınıktı. Yine de kırmadım hevesimi, ısrarla 
devam ettim.

Ve bir dersimize de giriverdi bir akşam Haluk Uygur. Aslında tüm 
hayatımıza…

Tüm o bozuk organizasyon içindeki en etkileyici dersti. Soluksuz 
dinledim; dinlemekle kalmadım diyaloğa giriştik derste. Karşılıklı 
sorular, yorumlar… Ders bitiminde yanıma geldi ve dedi ki “yakında bir 
atölyeye başlayacağım, senin de katılmanı isterim”… Körün istediği bir 
göz iken, ikiye katlanmıştı.

Ondan sonraki yaklaşık 8 ay boyunca her karşılaşmada “hocam, 
atölye ne zaman başlıyor?” diye sormaktan usanmadım. Ve nihayet 
başladı efsanevi “Değişim Atölyesi”… Efsanevi tabiri abartılı 
bulunabilir sizce; ama bizim için öyle idi. Öncelikle sanki sınavla 
alınmışçasına uyumlu, iyi anlaşan bir öğrenci grubuyduk. Bir çoğuyla 
dostluğumuz aksamadan sürüyor. Ayrıca öyle çok şey öğrendik 
birbirimizden, derslerden ve özellikle Haluk Uygur'dan.

Ondan öğrendiklerimizi özetlemeye kalksam, bu kitabın tamamını 
bu yazıya ayırmaları gerekebilir. Bu yüzden pas geçiyorum, çok önemli 
bir iki tanesine değinmek yeterli olacaktır. Mesela “yaşadığın kente vefa 
borçlusun” kavramı… Öyle ya; bizler o güne dek sadece şikayet 
ediyorduk kentin eksiğinden, yanlışından. Karanlığa sövmek yerine bir 
kibrit çakmayı öğrendik Haluk Uygur'dan.

Kimi zaman kızdık birbirimize, kimi zaman tartıştık, hatta kavga 
ettik; ama hiç saygısızlık etmeden, hiç sırttan bıçaklamadan. Öğrenme 
aşkını da örnek alıp, hep yanında durduk.

Bir gün geldi, bulunduğumuz yerden ayrıldık hep birlikte. Çünkü 
aynı yöne bakmadığımızı fark ettik orasıyla. Bizim peşinde olduğumuz 
şey orada yoktu. Kendi yolumuzu çizmeye karar verdik. Epeyi sancılı bir 
süreçti ama bizi hedefimize taşıyacağına inandığımız Altınoran Düşünce 
ve Sanat Platformu'nun temelini attık el ele…

Müzesiz Kent Olur mu?
Kente kazandırdıklarını saymak epey vakit alır. Başlıcalarına 

Çok Yönlü Bir Figür Olarak Haluk Uygur
Edip Kuzey Akten
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kısaca değinerek 'sıkıcı yazar' ünvanı almaktan kaçınacağım elbette. Ve 
en başa müzeleri yazsam, ayıp etmiş olmam herhalde. Sinema Müzesi, 
Mehmet Baltacı Fotoğraf Müzesi, Karacaoğlan Müze Kütüphanesi ilk 
aklıma gelenler. Böyle yanyana yazıp geçmek de okuyup geçmek kadar 
kolay bu ölümsüz eserleri. Oysa nice emek var ardında, nice kavga, nice 
gözyaşı, alınteri…

Benim en önemsediğim ise Abidin Dino Sanat Parkı… Bir 
zamanlar Halkevi olan Büyükşehir Belediyesi'nin yanıbaşındadır yeri. 
Abidin Dinoların, Yaşar Kemallerin Orhan Kemallerin demlendiği 
meşhur 'Halkevi Bahçesi'. Şimdi pırıl pırıl bir park, aynı zamanda bir 
açık hava sergisi.

Özetle; Haluk Uygur'a borçluyuz kent kültürüne katkı yapan 
parkları, müzeleri. Fakat bir çoğu bilinmez; sahiplenmiştir başkalarının 
elleri.

Bizim ülkede adettendir; Çok üretir, çok paylaşırsan bir o kadar 
düşman edinirsin. Haluk Uygur da en çok nasibini alanlardan biridir. Ne 
zaman üretse, kente ufacık bir katkı koysa hemen harekete geçer fısıltı 
gazeteleri…

Projeler, Uygulamalar ve Ötesi
Dediğim gibi “yaşadığın kente vefa borçlusun” kavramı bize ilk 

öğrettiklerindendir Haluk Uygur'un. Ve bunu uygulayarak öğretti 
elbette. Fotoğrafı (ve diğer sanat disiplinlerini) öğretisini, üretmeye 
teşvik ederek yaptı hep. Ve üretilen her şeyin, bu kente katkısı olacak 
şekliyle…

Örneğin “Adana'ya Güç Verenler” dedi iki kez. Öyle ya; bir kenti 
var edenler sadece siyasileri ya da idari amirleri değildi ki!.. Kentin 
sanayicisi, sanatçısı, esnafı, doktoru, düşünürü, eczacısı; yani kendin öz 
halkı vardı. Ve bu insanların da kente katkısı olanlarını seçti özenle. Ve 
yaşarken hatırlattı onları, yaşayan diğerlerine… Öyle ya; kör ölür badem 
gözlü olur, kel olur sırma saçlı olurdu zaten. Önemli olan hayattayken 
kıymet bilmek değil miydi?

İki kez açtı perdesini “Adana'ya Güç Verenler”in. Vefayı hatırlattı 
cümle aleme. Yeni sergileme biçimlerini tanıttı. Fotoğrafın aynı anda 
hem belge hem de sanat eseri olabileceğini anlattı.

Sonra “Adana'nın Gelinleri”ni çıkardı sahneye. Binlerce kilometre 
ötelerdeki hayatlarını bırakıp, hiç bilmedikleri bir kültüre gelin olarak 
gelen yabancı hanımları. Adana'nın nasıl bir tutku olduğunu gösterdi 
tekrardan. Ayrıca farklı kültürlerin iyi niyet potasında nasıl eriyerek 
birbirine karıştığını.

Adana, kent merkezinden ibaret değildi elbet. Kentin sırtını 
dayadığı Toroslar'a çıktı uzun sure, bir grup öğrencisiyle. Endemik 
bitkileri buldular tek tek, fotoğrafladılar. Sıradan çiçek fotoları değildi 
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bunlar; dedik ya 'endemik' bitkilerdi; tamamen Toroslar'a özgüydüler, 
'Adanalı' çiçeklerdi. Bilimsel değeri de vardı elbet; Üniversite ile 
işbirliği getirdi.

Sanatseverler farkındadır zaten; Son 5 yılda bu kentte yapılan dişe 
dokunur tüm sanat projelerinin kaynağı; Altınoran Düşünce ve Sanat 
Derneği oldu Haluk Uygur önderliğinde.

Adana'nın Sinematek'i
Haluk Uygur başta olmak üzere bir kaç sinema tutkunuyduk bir 

arada. Bazen bir film seçer, projeksiyon ile yansıtır, Tarihi Kız Lisesi 
binasında ya da birinin evinde izlerdik grupça. Başka konuklar da alırdık 
elbet aramıza. Sonra film üzerine tartışmalar, sohbetler…

Altınoran'ın kuruluş zamanlarında, ev toplantılarından birinde 
döndü üç 'sinefil'e ve “zamanı gelmedi mi artık bir Sinematek'in; üstlenir 
misiniz bu işi?” dedi. Seve seve kabul ettik elbette. İlk yıl Adana Ticaret 
Odası, konferans salonunu açtı bize. İlk gösterimimiz de pek havalı idi; 
O yılın Altın Koza ödüllü yönetmeni Cemil Ağacıkoğlu'nu ağırladık, 
filmini izledik hep birlikte.

İkinci yılından itibaren Başkent Hastanesi Kışla Yerleşkesi 
salonunu açtı bize. Zeki Demirkubuz, Aslı Selçuk, Işıl Özgentürk gibi 
çok önemli isimleri ağırladık kimi zaman. Gösterim şansı bulamamış, ya 
da hak ettiği ilgiyi görememiş filmlerle, kültleşmiş klasikleri sunduk her 
ayın son Cuma akşamı, Kışla Yerleşkesi’nde. Titizlikle sunumlar 
hazırladık her filmden önce, o filme dair. Yönetmenini çalıştık, sinema 
dilini öğrendik ve paylaştık izleyiciyle. Her filmden sonra saatlerce 
tartıştık birlikte. 

Sinematek, her kentte olmasını ümit ettiğimiz devasa bir 'sanat 
(sinema) okulu'dur. Ve Haluk Uygur'un Adana'ya en büyük 
armağanlarından biridir bence.

Şu anda 6. Yılında olan Sinematek'in yöneticileri bendeniz E. 
Kuzey Akten, Murat Ali Hersekli ve Nuri Gürdil. Ama fikrin babası, 
cesaretlendiricisi, destekçisi Haluk Uygur'dur yine…

Haluk Uygur'un iyi yönlerini saymaya kalksam epey vakit alır. 
Ama en önemlisi “paylaşma” sevdasıdır. Adana'ya kattığı her değerin, 
ürettiği her projenin ucundan tutturur birilerine; Kimi zaman fotoğrafçı, 
kimi zaman kürator, kimi zaman sunucu; ama en çok da 'multidisipliner 
sanatçı adayı' olalım diye… Ve aslan payını da hep bu 'ucundan tutan'lara 
ayırır, kendisini geri plana itmek suretiyle.

Son Söz
Benim için gerçekten çok zor bir görev oldu şu iki satır yazıyı 

karalamak. Çünkü Haluk Uygur 12 yıldır hayatımın orta yerinde duran 
kocaman bir figür; kimi zaman öğretmen, kimi zaman ağabey, kimi 
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zaman arkadaş, kimi zaman proje ortağı vasfıyla. Onun hakkında 
söyleyebileceklerim sınırsız, fakat yine kendisinden öğrendiğim 
'minimal' yaklaşımla, mümkün olan en az sözcükle en fazla şeyi 
anlatmayı denedim. Biliyorum, yetmedi; belki de ben beceremedim. 
Olsun; daha yolumuz uzun. Yapılacak nice proje, katılacak nice değer 
bizleri bekler, hocam ve yoldaşım Haluk Uygur ile…
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Bir proje için “Size göre fotoğraf nedir?” sorusuna verdiğim cevap 
sanırım Haluk Uygur atölyelerinin temel anlayışını ya da benim Haluk 
Uygur atölyelerinden yaptığım çıkarımı ifade ediyor…

Fotoğrafın benim için ne olduğunu ifade etmeye çalışırken 
“Fotoğrafın sadece anı kaydetmek olmadığını, bir anlatım aracı da 
olduğunu hissedince bunun nasıl yapılması gerektiği konusunda 
arayışlarım başladı ve bu arayışların karşılığı olarak “her zaman 
yaptığınız fotoğrafların bir öyküsü olmalı” şiarıyla hareket eden Dr. 
Haluk Uygur Hocamın atölyelerinde ve farklı sanat atölyelerinde 
fotoğrafla başlayıp, edebiyat (Haiku), sinema, sanat tarihi, felsefe vb. 
alanlarda çok sayıda atölyeye katılarak geliştirmeye başladım” 
demiştim…

1999 yılında AFAD başkanı iken bir fotoğraf gezisinde yaptığı 
duyuru ile aldığı temel eğitimi daha üst seviyeye taşımak isteyen içinde 
benim de bulunduğum 5 arkadaşla S.Haluk Uygur'un ve AFAD'ın ilk 
fotoğraf atölye çalışması başlamış oldu. O dönemde kendisi de “Bir 
Başka Bakış” fotoğraf projesiyle bakış açısını fotoğrafı gez, gör, çek 
mantığından düşün, yap mantığı doğrultusuna çevirmiş biri olarak ilk 
atölyesinde bu yönde adımlar atmaya başladı. Kendi verdiği derslerin 
yanı sıra Türkiye'den farklı fotoğraf ustalarını da Adana'ya davet ederek 
atölye öğrencilerinin kendisiyle birlikte fotoğraf anlayışını 
geliştirmesine yardımcı oldu. İlk atölye, kısa sürede temel eğitimi bitiren 
yeni arkadaşlarla “Hareket” adında yeni bir atölyeye dönüştü. Bu atölye 
daha sonra yeniden yapılanarak “Farklı Ufuklar” adını aldı. S. Haluk 
Uygur'un her verdiğim derste kendim de öğreniyorum diyerek 
kendisinin ve atölye öğrencilerinin fotoğraf anlayışı ve teknikleri 
konusunda yeni bilgilerle geliştirirken, derslere davet edilen ustalarla bu 
konudaki bilgilere atölyenin adı gibi farklı ufuklar için yeni pencereler 
açılıyordu. Bu atölye öğrencilerinin her birinin farklı algıyla oluşturduğu 
fotoğraflardan oluşan sergiyle sonuçlandı.

Farklı Ufuklar Atölyesi’nin sergisini yaparak sonuçlandırdığı 
dönemde, fotoğraf dünyasında dijital döneme geçiş süreci 
yaşanmaktaydı ve yeni kurulan “Değişim” atölyesi ise bu dijital 
teknolojiye doğru teknik geçişi, düşünsel olarak da daha soyut 
kavramlara yönelen değişim sürecinin olduğu bir çalışma grubu oldu…

S.Haluk Uygur Hocam, değişim atölyesinden sonra oluşan diğer 
atölyelerde (Paylaşım, İris, Işıl...) ise farklı fotoğraf tekniklerini 
kullanmaya devam ederken daha önceki atölyelerde temelleri atılmaya 
başlayan, başta sanat tarihi eğitimleri olmak üzere sanatın bir bütün 

Haluk Uygur Atölyeleri
Gülsüm Ünal
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olduğu anlayışıyla fotoğrafı tamamlayacak, diğer sanat dalları 
konusunda yeni adımlar atmaya ve bu yönde projeler yapmaya 
başlamışlardır.

Fotoğrafla başlayan sanatı anlamak kaygısı içinde farklı projelerle 
üretime devam eden Haluk Uygur atölyeleri Altın Oran Düşünce ve 
Sanat Platformu çatısı altında sanatı yapabilmek için önce anlamak, 
anlayabilmek içinde bilmek gerekir düşüncesinden hareketle daha 
önceki sanatçıların, ustaların yaptıkları hakkında bilgi sahibi olmak için 
gayret göstermeye devam etmektedirler… Haluk Hocamız, “Geçmişi 
öğrenip,  bugünle yorumlarsanız geleceğe dair,  bir  görüş 
oluşturabilirsiniz” diyerek bitirdiği son atölyesi Ters Atölyede de resim, 
sinema, kaligrafi, haiku gibi farklı dallardan oluşan eğitim ve 
uygulamalar yaptırmıştır.

“Sanat Adana için, Adana'dan dünyaya” diyerek öncelikle kendi 
kenti için birçok proje yapan S. Haluk Uygur ve Haluk Uygur Atölyeleri 
bu amaçla farklı konularda ve kişilerle Adana için kalıcı birçok projeye 
imza atmışlardır.

Sanatta usta-çırak ilişkisinin önemine inanan Haluk Uygur, 
atölyelerinde yetişen öğrencilerin bir kısmı “ben artık ustayım” diyerek 
ya da öyle olduğunu zannederek yollarını ayırsalar da öğrencilerinden 
biri kendisini geçtiği zaman mutlu olacağını her zaman ifade eden ve 
zaman zaman da kendisi kadar çalışma disiplinine sahip olmayan 
öğrencilerinin sanat üretimi konusunda yavaş gittiklerini düşünerek 
üzülse de, bilgilerini, projelerini her zaman atölye öğrencileriyle 
paylaşarak Adana'ya, ülkesine sanatıyla yaptığı katkı kadar yetiştirdiği 
sanat izleyicileri ve sanat üreticileri ile büyük hizmet sunmaktadır.
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 “Sınırlarımızın yakınlarındaki Kalindra şehrine girdim. Bu şehir 
Toros Dağlarının Fırat'tan ayrılan kolunun eteklerinde kuruludur. Ve 
batısında koca Toros Dağı’nın doruğu yükselir. Bu doruk öylesine 
yüksektir ki gökyüzüne dokunur gibidir. Dünyanın hiçbir yerinde bu 
dağdan daha yüksek bir dağ yoktur. Yüksekliği öyle bir yüksekliktir ki, en 
uzak gökteki bulutların, düz bir çizgi imlinde dört mil yukarısına çıkar. 
Batıya doğru baktığınızda gecenin üçüncü kısmından sonra bile güneşin 
bu dorukları aydınlattığını görürsünüz. Hani bir zamanlar durgun 
havalarda, göktaşı sandığımız, gecenin karanlığında biçim 
değiştirdiğini gördüğümüz, kimi zaman iki üç parçaya ayrılan, kimisinde 
kısa, kimisinde uzun gözüken şey işte budur. Bütün bu değişikliğin sebebi 
dağın bu kısmıyla güneşin arasına giren, gün ışıklarını kesen bulutlardır. 
Dağın eteğine yerleşenler çok zengindir, buralarda güzel dereler, çaylar 
akar, her zaman verimlidir, her köşeden ürün fışkırır. Üç mil 
tırmandıktan sonra koca çam ormanlarına, gürgenliklere, böyle başka 
ağaçlara gelinir. Bundan sonra, bir üç mil daha çayırlardan, 
otlaklardan geçilir. Ondan sonrası yıl boyu eksilmeyen kardır. Bu karlı 
alan da on dört mil daha gider. Oralarda daha doruğa varmadan, yakıcı 
bir havayla karşılaşır ama rüzgârın imini timini duymazsınız. Orada 
hiçbir canlı da yaşamaz. Yalnız doruktaki yarıklarda barınan, avlarını 
aramak için bulutlardan aşağıya süzülen birkaç alıcı kuş vardır. 
Ağaçlıklı tepeler bitince, bulutların başladığı yerin yukarısı çıplak 
kayalıklardır. Kayalar da apaktır. Görülmemiş bir aklıktadır. Bu sert, 
zorlu yamaçlardan doruğa çıkmanın mümkünü yoktur. Toroslar, ovayı 
bir ay gibi çepeçevre kuşatır. Ve Çukurova, Akdenizle dağların arasında 
kalır. Ovayı kuşatan dağlar kat kattır. Ta görünmeze kadar açık maviden, 
maviden, mordan, laciverte uzanır, çok uzaklarda da göğün belli 
belirsizliğinin içine karışır gider. Sonra da laciverte dönüşür, bahar 
aylarında menekşedir dağlar. Yamaçlarına altın çiviler çakılmış gibidir. 
Menekşenin, lacivertin üstünden, yumuşacık, sonsuza kayarlar bir ışık 
selinde”.   

                            
     Leonardo Da Vinci

Torosların Nadide Çiçekleri Projesi ve Haluk Uygur
Yrd. Doç. Dr. Serpil Demirci Kayıran

104

Ç.Ü. Ecz. Fak. Öğretim Üyesi



Leonardo Da Vinci'nin bu muhteşem Toros Dağları betimlemesini 
Yaşar Kemal'in İnce Memed romanının girişinde okumuştum. Da Vinci 
gibi bir sanatçının dünyada eşi benzeri yok diye tarif ettiği Torosları, 
Yaşar Kemal'in romanlarından okuyarak hayalinizde canlandıra-
bilirsiniz, o kadar güzel anlatmıştır çünkü... 

İşte bu kadar eşsizdir Toroslar…

Ülkemizin olağanüstü zengin bitki hazinesi içinde Toros Dağları 
doğal bitki çeşitliliği açısından önemli bitki alanlardan biridir. Bu 
zenginliğin önemi, sayısal çokluğundan ziyade, türlerin birçoğunun 
Toroslar' a özgü yani endemik olmasıdır. Torosların bu denli zengin 
olması Akdeniz, İran-Turan ve Avrupa fitocoğrafik bölgelerinin 
kesişiminde bulunması, farklı yükselti ve habitatlara sahip olması, 
Anadolu diyagoneli (Anadolu çatalı) üzerinde yer alması, birçok kuş 
türünün göç yolu üzerinde olmasındandır. Ülkemizde bulunan 122 
önemli bitki alanı'nın 20 kadarı Toroslar'da yer almaktadır.

Torosların bu eşi benzeri olmayan güzelliğini bir sanatçı gözüyle 
görebilen insanlardan biridir Haluk Uygur. 

Bitki fotoğrafları çekmenin boşa zaman sayıldığı yıllarda filmli 
makinasıyla bitki fotoğrafları çekmeye başladığını anlatır hep. O 
dönemde Torosların ne denli mükemmel bir bitki hazinesine sahip 
olduğunu fark ediyor ve bunlar bizim, bu toprakların zenginliği diyerek 
Torosların Nadide Çiçeklerinin bir arşivini oluşturmaya başlıyor. 

Daha sonraki yıllarda Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu 
Doğa grubu Haluk Uygur öncülüğünde bir araya gelerek, çiçekler doğal 
ortamlarında fotoğraflanmaya başlanıyor. Benim Doğa Grubu ile 
tanışmam ise çok sonralara dayanıyor. 

2013 yılında bana bu proje fikri söylendiğinde çok şaşırmıştım 
açıkçası.  Neden mi? Çünkü Adana'da bir grup doğa fotoğrafçısı bitkileri 
sadece fotoğraflamakla yetinmiyorlardı, onlara hak ettikleri değeri 
vermek istiyorlardı. Nasıl mı? Fotoğrafladıkları her bir örneğin bilimsel 
adlarının belirlenmesini,  herbaryuma yerleştiri lmesini ve 
ölümsüzleşmesini istiyorlardı. Aslında her şey çoktan oluşmuştu. 
Projenin öncülerinden dekanımız Prof. Dr. Nuran Öğülener benim de 
ekibe katılmamı önermişti. Öncelikle ekibe herbaryum ve Torosların 
çiçekleri hakkında bir sunum yaparak işe başladım. Daha sonra hep 
birlikte bir proje hazırladık ve arazi çalışmalarına başladık. Onlar 
bitkileri doğada fotoğraflıyor, ben ise herbaryum materyali haline 
getiriyordum. Peki herbaryum nedir?

Herbaryum, doğadan toplanan bitki örneklerinin düzgün bir 
biçimde kurutulup, özel kartonlara alındıktan sonra, bilimsel adlarının 
teşhis edilerek sistematik bir biçimde yerleştirildiği bitki müzeleridir. 
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Bir herbaryumun kurulması Adana'nın bitkilerinin koleksiyonunun 
oluşturulması açısından oldukça önem taşımaktadır. 

Üç yıllık çalışmalarımızın sonucunda fotoğrafçı arkadaşlarımız 
örnekleri doğada fotoğraflayarak bir arşiv oluşturdular, ben ise yaklaşık 
2000 örneği doğadan toplayarak ve herbaryum örneği haline getirdim.

Ornithogalum adanense (Adana Akyıldızı) ve Muscari 
mcbaethianum (Tufanbeyli sümbülü) gibi Adana'ya özgü (endemik) 
olan nadir bitki örnekleri herbaryumumuzda muhafaza edilmektedir. Bu 
bitkilerin toplanarak herbaryum örneği haline getirilmesi, öncelikle bu 
tıbbi bitki türlerinin tanınmasını ve korunmasına yönelik farkındalığın 
artırılmasını, aynı zamanda da örneklerin oluşturulan herbaryum ile 
korunma altına alınmasını sağlamış olacaktır. Ayrıca Torosların bitkileri 
bir bitki müzesinde toplanmış olacaktır.

Ancak çalışmalarımız henüz tamamlanmış değil. Torosların 
Nadide Çiçekleri projesinin son aşaması tüm bu çalışmalarımızın bir 
kitap haline getirilerek yayınlanması olacaktır. Bu kitabın hem Adana'ya 
hem de ülkemiz kültürüne katkıları olacağı kanaatindeyiz. 

Torosların Nadide Çiçekleri projesinin fikir babası olan, bizleri bir 
araya getirerek sanatla bilimi buluşturan ve güzel çalışmalar yapmamıza 
olanak sağlayan Sayın Haluk Uygur'a sonsuz teşekkürlerimizle.
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Mavi alır götürür… İmgelem dünyasında uçurur insanı. İşte bu 
yüzden bir mavi pencereden bakar S. Haluk Uygur Çukurova'nın sarı 
sıcağına, boz yazısına, kara yazısına, sayıklayan gri, apak bulutlarına, 
bereketli toprağına, börtü böceğine, uçan kuşuna, kozadan fırlamış ak 
pamuğuna ve yanık yüzlü, dert yüklü, derin bakışlı, terli, elleri nasırlı, 
efendi insanına… 

Aşk ile sarılmış Çukurova'ya. Yağmuruna, tozuna, çamuruna 
bitmeyen dertlerine… Bir iz bırakmaktan öteymiş ki ereği, önce yüreğini 
koymuş, gönlünü vermiş Adana'ya,  yürümüş… Yorulmuşta; ama 
vazgeçmemiş Adana sevdasından. Sanat adına, kültür adına, aydınlanma 
adına kucaklamış Adana'yı… 

Kentler daha çok yetiştirdiği sanatçılar ile tanınır, bilinir. Adana bu 
yönüyle ülkemizde ilk sırayı almıştır. Edebiyat'ın, sinemanın başşehri 
olmuştur hep. Şimdi de Fotoğraf sanatındaki yerini öğrenmiş oluyoruz.  

S.Haluk Uygur yalnızca fotoğraf sanatçısı olarak değil, sanatın 
birçok alanında emek verip Adana'yı kültür yolculuğunda ileri taşımıştır.

Yapıt isimleri bile onun sanattaki derinliğini anlamaya fazlasıyla 
yetiyor. “Tespihsiz Hapishaneler,”  “Denize İki Yıldız Attım,” Fotoğraf 
Tırnak İçinde,” “Bu Sefer Fotoğraf Yazdım”…

İçeriklerindeki şu değinmeler estetik bir dil, kendince bir üslup 
yarattığının da kanıtıdır, “ Gözlerinde bir hüzün. Ama beraberinde umut 
var. Hüzün sevdiklerinden uzak olmalarından, umut ise yaşama 
tutundukları bir tutanak… umutla eğitim birleşince zaman çekilmez 
olmaktan çıkıp, tespihe ihtiyaç kalmıyor…”

Yurt içi ve yurt dışında açtığı sergiler, verdiği seminerler, yaptığı 
gösteriler… Adana Kent Konseyi, sanat konseyi, sinematek kurucuları 
arasında yer alması, Altın Koza Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunması, 
senaryo ve kısa film yarışmalarında jüri üyesi olarak görev yapması, 
fotoğraf alanında yüz civarında ödüle kazanması ve şu ana kadar 73 
kitapta çeşitli dallarda imzasının olması…

 Çukurova'yı yüreğinde taşıyan bir sanatçıyla yan yana 
bulunmamızın kanıtı değil de nedir... 

Hep mavi pencerenden bakmaya devam et değerli S. Haluk Uygur. 
Sevgimizi, saygımızı sunuyoruz…  

Çukurova'nın Mavi Penceresi S. Haluk Uygur
Nazmi Bayrı
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Haluk Uygur'u anlatan bir yazı istendiğinde;  60'a yakın kitabın 
yazarı, birçok ülkede sergi açan, atölyesinde birçok sanatçı adayına 
temel ve üst eğitim veren, FIAP tarafından EFIAP (Fotoğrafın ekselansı) 
ilan edilen fotoğraf sanatçısı, düşünür, insan ve doğa sevgisi ile dolu 
yüreği Adana ve Adanalı ile çarpan Haluk Uygur'u bir makaleye 
sığdırmanın imkansızlığı gerçeği ile yüz yüze geldim.

Sevgili Dostum Haluk'la 2003 yılında tanıştım. Daha doğrusu 
yakından tanıma fırsatı buldum. O gün bu gündür her projesinde, her 
eyleminde ve söyleminde yeniden tanışıyoruz.  Anlaşıldığı üzere 
Haluk'u tanımak zevkli, yeni fikirlere rüzgar açan bitimsiz bir süreç. İlk 
düşündürdüğü; keşke her şehirde bir Haluk Uygur olsa, yaşadığımız 
ülkenin kentleri daha kentsoylu, daha sanatsever ve uzamında kentin 
ortak mekanlarının birbirlerine saygı çerçevesinde kullanıldığı bir kent 
kültürü oluşurdu düşüncesidir.  Ben sanatın geleceğe barış,  sevgi ve 
kardeşlik dolu bir kültür mirası bıraktığı düşüncesindeyim. Bu mirasın 
nesnesini de Haluk ve Haluk gibi sanatçılar üretmektedirler. 

2003 yılında siyah-beyaz dalında uluslararası fotoğraf yarışması 
düzenlemek için bir araya geldik. Daha doğrusu o dönem başkanı 
olduğum Adana Rotary Kulübü'nde gerçekleştirmeyi düşündüğüm 
ulusal fotoğraf yarışması Haluk Uygur'un yüreklendirmesi, ortaya 
koyduğu yüksek enerji ve özverili çalışmayla uluslararası Fotoğraf 
yarışması haline geldi. Bu yıl on dördüncüsü düzenlenen, öncekilerde 
olduğu gibi FIAP ve TFSF patronajlı fotoğraf yarışmalarını yalnızca bir 
fotoğraf yarışması olarak algılamamak gerekir. Bu uluslararası yarışma, 
kendi kategorisinde bir ilkti ve bu ilki Adana'ya yaşatan Haluk Uygur idi. 
Ayrıca Haluk Uygur'un girişimi ile oluşan yurt dışından ve yurt 
genelinden gelen jüri üyelerinin jüri üyeliği görevlerinin dışında; jüri 
üyelerinin, Adana'nın uluslararası düzeyde tanıtılması ve Adanalı 
fotoğraf severlerin fotoğraf sanatı konusunda eğitilmeleri gibi konularda 
inanılmaz faydaları oldu. Özellikle yurt dışından gelen jüri üyelerinin 
Adana ve çevresini Haluk Uygur'un rehberliğinde fotoğraflayarak 
Adananın uluslararası düzeyde tanıtılmasına büyük katkıları oldu. Bir 
örnek vermek isterim. Londra'da bir iş toplantısında bir arkadaşıma 
nereden geldiği sorulduğunda Adana'dan diye cevapladığında 
arkadaşımın aldığı reaksiyon “hani şu fotoğraf yarışının yapıldığı kent 
mi?” şeklindedir. Bu Adananın uluslararası düzeyde tanıtılmasının 
örneklerinden sadece biridir ve bunun baş mimarı Haluk Uygur'dur.

Kurucusu ve fikir babası olduğu Sinematek ile “Altın Oran Kültür 
ve Sanat Platformu” ile Adana'da zaten var olan sanatçı potansiyelinin 
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çok üst seviyelere çıkmasına neden olmuştur Haluk Uygur. Özellikle 
Sinematek toplantılarına katılan genç beyinlerin seyrettikleri filmleri 
yorumlamaları, gelecek için insana umut veren güzel duygular 
uyandırıyor.

Haluk Uygur'un Kent Konseyi, Sanat Konseyi ve Engelli Meclisi 
gibi sivil toplum örgütlerindeki projelerini ve etkinliklerini anlatmaya 
kalksak ayrı bir kitap olur kanısındayım.

Haluk Uygur'un en büyük özelliklerinden biri de paylaşımcı 
olmasıdır. Bu özellik, eylemlerinin merkezine insancılık ilkesini 
koymasından gelir. Eğer eylemlerinizin merkezinde insancılık yok ise 
duygularınızın yönü de bencillikten yana gelişir. Ama Haluk Uygur 
insancıl değerlerle donanmış bir dostumuzdur. Projelerinin genelinde 
düşünce ve eylem yoğunluğu kendisinde olmasına rağmen birçok sivil 
toplum örgütünü ve üyelerini başarının ortağı etmiştir.

Verdikçe azalmayan, aksine artan tek şey sevgidir ve Haluk Uygur, 
üretken ve sevgisi yoğun bir sanatçıdır. Son zamanlarda  “artık 
kabuğuma çekilmek istiyorum” ifadesini sıkça kullanıyor. Ama Haluk 
Uygur'u içine sığdıracak kabuğu Haluk bile bulamaz. Yeni bir ürün, yeni 
bir proje ile o kabuk çatlar ve Haluk Uygur tüm görkemi ile ortaya çıkar.

Dost olmanın gururunu yaşayan
Dr. Ahmet İhsan Çay  
22- Şubat – 2017 / ADANA
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2006 yılında davet edildim Adana'ya. Fotoğraf sanatçısı bir 
arkadaşım kendisi gibi fotoğraf sanatçısı bir arkadaşı ile mutlaka 
tanışmam gerektiğini söylediğinden kısa bir süre sonra…

Koza A.Ş Genel Müdürü Fevzi Acevit Bey'in odasında Adana 
deyince heyecanını gizleyemeyen bir sanatçı ile ilk karşılaşmamız böyle 
oldu.

Tanışmamızdan hemen sonra beni kucaklayan, Haluk UYGUR'dan 
önce onun samimiyetiydi. O ilk karşılaşma ve sonrası bu sıcaklık ve 
samimiyet hiç azalmadan hep artarak bugüne kadar geldi.

2016 yılında 10. defa verilen Altınkoza Film Ödül heykelinin de 
hikayesidir aslında bu karşılaşma ve sonrası.

10 yıl önce, Fevzi Bey ve Haluk Bey Adana'nın Altınkoza Film 
Festivali'ne dair birçok bilgi verdikten sonra daha güncel, daha dinamik 
ve yeni vizyonumuza uyacak yeni bir ödül heykeli tasarımı yapmamızı 
rica ettiler. Onlarca farklı tasarım ve aylarca süren istişare ve 
değerlendirme toplantılarının sonucunda Adana, Altınkoza Film 
Festivali yeni bir ödül heykeline sahip oldu. 

Haluk Bey'in Adana için hayalleri ve projeleri 10 yıldır hiç 
azalmadı

Her yıl Adana'ya Festivaller kapsamında davet edilen konuklarına 
Adana'yı anlatacak, ifade edebilecek birçok somut eser mevcut iken 
Adana'nın sadece kebabıyla bilinmesi elbette düşünülemezdi. Menekşe 
Lahit'i, Hitit Kralı, Romalı Senatör ve Adana Anı Tabağı bu dönemin ve 
heyecanının Adana'ya kazandırdıklarıdır. Elbette bu heyecanın ve 
Adana'ya hizmet sevdasının ortağı Fevzi Bey'i unutmamak lazım. Zira; 
Haluk Bey ve Fevzi Bey, bir döneme damgasını vurmuş iki münevver 
insandır benim Adana'da tanıdığım.

Bu iki münevver ve mütefekkirin sanatsal faaliyetleri elbette 
bununla bitmedi. Atatürk ve Karacaoğlan'ın yaşatılması için verilen çaba 
ve sonuç yine bu iki aydın'a nasip olmuştur. 'Nasip olmuştur' meselesini 
açmak lazım burada çünkü nasip ancak mücadelenin bir sonucudur.

Mücadele deyince aklıma hemen Abidin Dino gelir nedense. 
Dino'nun Paris yılları ve Yaşar Kemal'le buluşmaları da var elbet ama 
benim aklıma gelen Haluk Uygur'un Abidin Dino'su...

Şehir Tiyatrosu'ydu sanırım beni gezdirdiği, 10-15 ağaçlı birkaç 
bankın olduğu, insanların Adana'nın sıcağında terini soğutmak için 
sığındığı salaş parkın yanındaki bina. 
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O salaş park bir defa Haluk Beyin hayal dünyasında yerini 
bulmuştu anlaşılan ki; yine O'na özgü bir heyecanla anlattı projesini. 
Yaşar Kemal, Orhan Kemal ve Abidin Dino'nun bir kahvehanede 
buluşup sohbet ettiklerini anlattı. Dino'nun eserlerinin kopyalarını nasıl 
sergileyeceğini, Adanalıların bu insanların bir zamanlar Adana'da 
yaşadıklarının farkında olmadıklarını, bu insanların bu toprağın 
çocukları olduğunu ve tüm Dünya bilirken Adanalıların bilmemesinin 
düşünülemeyeceğini söyledi. Size yazımın başında bahsetmiştim Haluk 
Bey'le ilk buluşmamızda kendisinden önce samimiyetinin insanı 
sardığını. Haluk Bey projesini anlatırken bir fotoğraf çekmişte onu 
anlatırcasına anlatır size ve sizi o karenin içine çeker ansızın. Velhasıl 
bugün Adanalıların, o ağaçların gölgesinde serinlerken ve kıraathane 
masasının etrafında oturan üç heykeli seyrederken birbirlerine “dayı bu 
adamlarda Adanalıymış biliyon nu” dediğini duyar gibiyseniz Haluk 
Uygur'un fotoğraf karesindesinizdir demektir.

Haluk Bey'i 10 yıldır tanıyorum, aklınıza “madem bu kadar samimi 
niye hala Bey diyon birader” diye bir soru gelebilir. Bu sıcakkanlı bir 
Çukurovalı'nın doğal olarak soracağı bir soru, çünkü bende 
Çukurovalıyım bilirim. Tabii ki Haluk Bey, Bey'liğinin yanında 
ağabeydir, dosttur ama O, Adana'nın Kültür Elçisi, bir entelektüel ve 
mücadele adamıdır. Bu sebeple Adana Beyi'dir.

Temennim o ki; Haluk Bey gibi Fevzi Bey gibi münevver ve 
mütefekkirler çoğalsın Ülkemizin bu aydınlık yüzleri gelecek kuşaklara 
ışık olsun. Yolunuz hep açık olsun Haluk Bey… 
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Sevgili Haluk'u tanımam 1976-1977 yıllarına dayanıyor. Malum 78 
kuşağıyız. 1980 ihtilali öncesinde devrimci hareket içinde yer alıyorduk. 
Ben Akademi'de, Haluk Tıp Fakültesi'nde öğrenciydi. Aynı siyasi 
düşüncenin içinde olmamız nedeniyle birçok eylemde birlikteliklerimiz 
oluyordu. Ama her okul kendi grubunu oluşturduğu için, çok da yan yana 
olmamız mümkün olmuyordu. Yine de aynı siyasi görüşü savunmamız 
nedeniyle birçok arkadaşımızla şahsen de olsa tanışıyor ve yan yana 
mücadelemizi sürdürüyorduk. Gel zaman git zaman Haluk, ikimizin de 
üyesi olduğu siyasi çizgimizde kurulan derneğin yönetiminde yer aldı. 
Tabii dernek faaliyetlerinde de birlikteliğimiz...  

Ben 1980 ihtilali öncesi okulu bitirir bitirmez, işe başlamam 
nedeniyle Adana'dan ayrıldım. Bu nedenle de iletişimimiz koptu. (O 
tarihlerde şu anki gibi iletişim kolay değildi. Ya bir telefon yazdırıp 
başında 4-5 saat beklerdik, ya da mektupla iletişim kurardık). Ta ki, 2004 
yılında bir arkadaşımla Beyşehir Fotoğrafçılar Buluşması'na gidene 
kadar.

Birlikte gittiğimiz arkadaşım Haluk'la daha önceden tanıştıkları 
için, bana “Haluk Uygur'da gelmiş. Onu bir görelim” dedi. Haluk Uygur 
ismi yabancı gelmemekle birlikte tanımadığım için önceleri pek sıcak 
bakmadım. Sonra “Biz de Adana grubuyla takılırız. İkimiz ne 
yapacağız” deyince Adana kelimesi sıcak ve yakın geldiği için kabul 
ettim. Ne de olsa yıllarca Adana'nın ekmeğini yemiş suyunu içmiştim.  
İyi ki de kabul etmişim. Halukla sıcak dostluğumuzun ateşlenmesine 
sebep oldu bu birliktelik. 

Beyşehir'de içkili sadece bir lokanta vardı o tarihlerde. Arkadaşım 
Adana grubuyla akşam yemeğinde birlikte olalım dedi.  Lokantanın 
ortasına uzunca bir masa ve etrafında Adana'dan gelen fotoğrafçı 
arkadaşlar ve biz. Haluk yanımda oturan arkadaşımın karşısında. Sima 
hiç yabancı değil. O da bana bakıyor. Ben genelde girişken birisi 
değilimdir. Resmi konuşmalar sürüp giderken, arkadaşım Melih de 
Adanalı sayılır deyince sohbet başlıyor. Nesin, kimsin, neredensin vs. 
gibi konuşmalar, bizi öğrencilik yıllarımıza kadar götürüyor ve yıllar 
sonra arkadaşımla fotoğraf vasıtasıyla yeniden kavuşmanın zevkini 
çıkartmaya sürüklüyor o akşam beni. 

Daha sonraki yıllarda aynı Tugayda askerlik yaptığımız ortaya 
çıkıyor, ama onun “30'a 30 Demir Kapaklı Pencere” isimli kitabında 
bahsettiği gözaltına alınması olayını yaşaması 80'li yılların başında 
Erzurum Kandilli'de buluşmamızı engelliyordu.  
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Beyşehir buluşmasından sonra,  o sevecen, o yüreği güzel insan 
benim için en değerli dostlar listesinin başında yerini alıyordu. 
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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
Başkanı olarak 18 Kasım 1993 tarihinde göreve başladım. Bu alanda 
bilgi ve tecrübemi arttırmak amacıyla İngiltere'ye gitmeye karar verdim 
ve bu konuda gerekli girişimlerin sonucunda 1 Nisan- 30 Haziran 1994 
tarihleri arasında İngiltere Aberdeen Üniversitesi Aile Hekimliği 
Bölümü'ne gittim. Buraya gitmeden önce ilgili kurullarda altıncı sınıf 
öğrencilerine 15 gün Aile Hekimliği stajı uygulamasının başlamasına 
karar verilmişti. Bu nedenle Türkiye'de ilk defa 1 Ağustos 1994 tarihinde 
Aile Hekimliği staj uygulaması başladı. Bu uygulama öncesi hazırlıklar 
sırasında Dr. Haluk Uygur ile yollarımız kesişti. Dr. Haluk Uygur'un 
görev yaptığı SSK Karşıyaka Dispanseri, birinci basamak uygulaması 
için uygun bir yerdi. Bu görüşümüze kurum yöneticisi olarak Dr. Haluk 
Uygur da destek verdi. Böylece Tıp Fakültesi öğrencilerine Aile 
Hekimliği staj uygulamasında, Dr. Haluk Uygur ve ekibi eğitici olarak 
görev aldılar. Bu iş birliği aksamadan yıllarca sürdü. Bu süreç içinde 
yapmış oldukları katkılar için Anabilim Dalım adına müteşekkirim.

Anabilim Dalı olarak yaptığımız eğitimlere SSK Karşıyaka 
Dispanseri hekimlerini davet ettik. Katılımlarını kolaylaştırmak için bir 
süre eğitimlerimizi akşam saatlerine aldık. Yaptığımız tüm bilimsel 
toplantılara katılmalarını sağlayarak, bilgi ve tecrübelerin karşılıklı 
paylaşılmasına katkıda bulunduk.

Dr. Haluk Uygur ile birlikte İsveç'te Yapılan Avrupa Aile Hekimliği 
Kongresi'ne birlikte katılarak, uluslararası tecrübelerin paylaşılmasına 
fırsat yarattık. 

Ayrıca Adana'da düzenlediğimiz Aile Hekimliği ile ilgili tüm 
toplantılarda bizimle birlikte oldular ve katkı sağladılar.

Dr. Haluk Uygur'un sanatçı ve hekim kişiliği, sorun çözme azmi ve 
ortak çalışmalarda son derece önemli olan uzlaşma kültürüne sahip 
olması, hem işbirliğimizin hem de dostluğumuzun güçlenerek sürmesini 
sağladı. 

Saygılarımla
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1990 yılında Dr. Kemal Okat emekli olunca (o dönemde genç 
olmasına rağmen liyakatta daha önde olduğu için) başhekim yardımcısı 
olan Haluk, SSK Karşıyaka Dispanseri başhekimliğine atandı. Haluk, 
başhekim olunca önce temizlikten işe başladı. Daha önceleri tuvaletlerin 
çeşmeleri akmazdı, musluklar çalınıyor diye çeşme ağızlarına kör tıpalar 
takılmıştı. Haluk daha ilk günden onlar çalacak biz yeniden yapacağız ve 
böylece çalmamayı öğrenecekler diye başladı işe... Takılan kör tapalara 
musluk takıldı. Her akşamüstü dispanserin tümü Arap sabunları ile 
yıkanarak kuruluşun hijyenik hale gelmesini sağladı. Ve hastane kısa bir 
süre sonra eğitimlerin verildiği, resim ve fotoğraf sergilerin açıldığı bir 
yere dönüştü. Doktorların kendi aralarında kaynaşmasını sağlamak 
amacıyla geceleri hastane bahçesinde voleybol turnuvaları,, kaynaşma 
yemekleri gibi aktivitelerin gerçekleşmesini sağlardı. Bu sayede eşlerin 
de katılımı ile uzun süren dostlukların ilk adımının atılmasını sağladı. 
Erkekler voleybol oynarken aileler de bahçede piknik yapardı. Ayrıca 
Karataş'a, Erzin piknik alanına, Karatepe tarihi bölgesine, Anavarza'ya 
geziler de düzenlenirdi. O dönemde yapılanları başlıklar altında 
anlatmanın, Haluk'un yapmış olduğu yenilikleri size anlatmamda bana 
kolaylık sağlayacağını düşünüyorum.

Çatalan Suyunun Kente Gelişi
90'lı yıllarda Adana'da ishal vakası çok sık görülürdü. Zehirli ishal 

nedeniyle çok sayıda çocuk ölümü olurdu. Verilen antibiyotiklerin etki 
etmemesi sonucunda çocuklar su kaybeder ve ölürlerdi. Tabi bu vakalar 
en çok Karşıyaka olarak adlandırdığımız Adana'nın kenar mahallesi olan 
Yüreğir'de olurdu. Karşıyaka Dispanseri ise o dönemlerde günde 1500- 
2 bin arasında hastaya bakmaktaydı. Hastaneye Haluk Bey'in eşi Dr. 
Hanife Hanım'ın da biyokimya uzmanı olarak tayininin buraya 
çıkmasıyla, dispanserde  kısa bir sürede gelişmiş bir laboratuvar 
kuruldu. Çocuk ölümlerinin her geçen gün artması sonuncunda 
başhekim olan Haluk Uygur önderliğinde doktorlar toplanarak ishal 
vakası ile gelen hastaların hepsinden  gaita kültürü, gaita tetkiki gibi 
testleri yapmaya karar verdik. 

O  günlerde bu büyük bir lükstü ve ancak Hanife hanımın gayreti ile 
başarılabildi. Binlerce çocuk üzerinde yapılan bu çalışma gösterdi ki 
ishalle gelen çocukların ishal nedeninin yüzde 32 si amip denilen bir 
parazit, yüzde 20 den fazlası da amip dışı parazitlerden oluşuyor. 
Halbuki sıradan antibiyotikler bu hastalıklara etkin değil. Çocuklara da 
antibiyotik verince hastalıkları daha da kötüleşip, su kaybından 
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ölüyorlar. Aksine amip hastalarına Biteral verildiğinde çabucak sonuç 
alabilirsin.. Böylece bir taraftan bu ilacı kullanarak hastaları 
iyileştirirken, öbür taraftan amipin niye bu kadar yaygın olduğunu 
araştırmaya başladık. Araştırma sonucu gördük ki şehir suyunun nehir 
suyu ile karışması sonucunda nehre sızan lağım suyu içme suyuna 
geçiyor. Bu araştırmayı Adana'da yapılan bir çocuk kongresinde yayınlar 
yayınlamaz olay oldu. Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçilerin sağlığına 
gösterdiğimiz hizmet dolayısıyla ödül verirken, Sağlık Müdürlüğü de 
“niçin bu kadar amip buldunuz da bizi ihbar ettiniz” diye soruşturma 
açmıştı. Bunun formalite icabı açıldığı öğrenildikten sonra olay tatlıya 
bağlandı.

Hemen arkasından o dönem Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 
olan Aytaç Durak, Haluk Uygur'u arayarak görüşmek istemiş. Haluk 
görüşmeye gittiğinde yapılan araştırmanın sonucunun belediye 
otobüslerinin arkasında yayınlanmak istendiğini bildirmiş. Bunun 
sebebi ise Aytaç Durak'ın Çatalan Suyu'nu kente getirmek istemesiymiş. 
Ama bazı çevreler “Adana'nın yeteri kadar suyu var, ne için bu kadar 
masraf ediyorsun?” diye karşı çıkmışlar. Bu araştırmanın katkısı 
sonucunda Çatalan Suyu Adana'ya gelmiştir. Ve o tarihten itibaren 
zehirli ishal nedeniyle ölümler son bulmuştur.

Aile Hekimliği  ve SSK Karşıyaka Dispanseri
O yıllarda doktor az, buna karşın hasta çoktu. Bazen bir doktor 

günde 150 hasta bakmak zorunda kalabiliyordu. Bu hem doktorları 
zorluyor, hem de ilaç maliyetini çok yükseltiyordu. Halbuki yeni bir 
hemşire ataması yapılmasını sağlamak bile bir mucizeydi. Bunun için 
Haluk'un öncülüğünde bölgemizdeki hastaların sayısının azaltılması 
için eğitim çalışmalarına başladık. Biliyorduk ki bazı hastalıklar 
eğitimle yok olur. O zamanın kıt imkanları içerisinde Haluk, Lions 
kulüplerinden de destek alarak hastanede eğitim salonları yaptırdı. Bu 
salonlarda bölge halkına her hafta eğitimle son bulacak hastalıklar 
hakkında bilgi verilmesini sağladı. Ayrıca doktorlara da  mezuniyet sonu 
eğitim adı altında eğitimler verilmeye başlandı. Pratisyen hekimlerin 
okul sonrası olan bu eğitimleri bir ilktir aynı zamanda. Daha sonra bu 
eğitimler Adana Tabip Odası ile işbirliği yapılarak kurumsallaştırıldı. 
EKG okuması, ultrasound bilgisi gibi eğitimlerle, doktorların okul sonu 
eğitimini sağlayarak hastalarına daha yardımcı olmalarını sağladık. 
Çukurova Üniversitesi'nden gelen hocalar sayesinde eğitim alan çok 
sayıda doktor genel tababeti daha iyi uygular hale gelmiş ve hastalarına 
yardımcı olmuştur. Bu çalışmalar aynı zamanda pratisyen hekimliğin de 
bir uzmanlık alanı olması gerektiği fikrinden yola çıkmıştır. Eğitimler 
belgelendirilerek belli puanı toplayan pratisyen hekimin uzman 
pratisyen (bir anlamda aile hekimi) olmasını sağlamak amaçlanmıştır. 
Tam bu sıralarda o zaman doçent olan Prof. Dr. Nafiz Bozdemir de, 

116



Çukurova Üniversitesi'nde Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı'nı 
kurma görevi almıştı. Benzer çalışmalar yapıldığı için buradan Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı ile işbirliği ortaya çıktı. Ana bilim dalına 
öğrenci alınınca da Tıp Fakültesi öğrencileri yaklaşık 6 yıl aile hekimliği 
eğitimini bizim dispanserden aldılar. Çok ciddi bir eğitim süreci yaşadık. 
Biz doktorlar hem öğrencileri yetiştiriyor, hem de kendimiz kendimizi 
geliştirici eğitimler alıyorduk. 

Türkiye'de İlk Kez İlkyardım Kursu
Türkiye'nin devlet tarafından verilen ilk yardım kursları yine Haluk 

Uygur'un başhekimliği sırasında Karşıyaka Dispanseri'nde olmuştur. O 
yıllarda ambulans hizmeti yok denecek kadar azdı, ilk yardım bilen 
sayısı belki de hiç yoktu. Hemşire sayısı yetersizdi. Bu açığı kapatmak 
için Türkiye'de ilk kez bir devlet kuruluşu, üniversiteden alınan destekle 
ilk yardım kursları açtık. Valilikten alınan destekle de Karşıyaka'da 
bulunan tüm fabrikaların (ki o zamanlar çok sayıda fabrika vardı) 
sağlıkla görevli çalışanlarına en az 2 ay süren kurslar verildi. Bu kurslara 
SSK Karşıyaka Dispanseri yıllarca devam ettikten sonra, Adana Tabip 
Odası'yla işbirliğine gidildi, ardından da devletin diğer kurumları olaya 
sahip çıktı. Şimdi ambulans ve bilgili sağlık teknisyeni sayımız yeterli, 
ama o yıllarda bu hizmet bir devrim sayılırdı. Hastanede ilk kez müzik 
yayını verildi

Haluk 90'lı yıllarda Lionslar'ın işbirliği ile hastane içine bir ses 
sistemi kurdurup duyuruların buradan yapılmasını sağladı. Ayrıca müzik 
yayını yapılarak hastaların kuyruklarda beklerken müzik dinletileri 
yapılması sağlandı. Düşünün 90'lı yıllarda bu, hastaneler için büyük bir 
lükstür.

Sergiler Düzenlendi
Haluk'un sanatçı kişiliği Türkiye'de bir ilkin gerçekleşmesini 

sağlayarak hastanenin koridoru sergi salonu haline getirilmiştir. Sürekli 
farklı sanatçıların sergileri açılarak hastaların haricinde de sergileri 
görmek için çok sayıda insan hastaneye gelir olmuştu. 

Havuzlu Hastane
Haluk'un başhekim olmasıyla birlikte hastanenin içi kadar dışında 

da düzenlenme yapıldı. Japon balıklarının yaşadığı küçük bir havuzlar 
yapıldı, bahçemiz egzotik bitkilerin bile yetiştirildiği bir botanik bahçesi 
haline getirildi.. Başteknisyenimiz Seyit Kolukısa'nın bu işlerde bizzat el 
emeği çok oldu. O dönem birçok gazetede “Botanik Bahçeli Hastane” 
diye haberler çıkmıştı. Havuzlu hastaneye gideceğiz diye çok sayıda 
çocuk hastaneye korkmadan gelip, doktorlara muayene olmuşlardır. 
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Deprem Bölgelerine Hizmet Verildi
98 Adana depreminde Haluk önderliğinde bir ekip kuruldu. Ve bu 

ekip sigorta güvencesi olmayan insanlara baktı. Suluca'da Sağlık Ocağı 
yıkılmıştı. Haluk Lionslarla iletişime geçerek Danimarka Lions 
Kulüplerinin yardımıyla Suluca Sağlık Ocağı'nın yeniden yapılmasını 
sağlamıştır. Daha sonra İstanbul depremi de olunca aramızda 
topladığımız yardım malzemeleriyle üç doktor, bir sağlık memurunu 
Adapazarı'na göndererek yaralıların tedavi edilmeleri sağlanmıştır. 

Türkiye'de ilk defa halka, yani tıp dışındaki insanlara yönelik ilk 
yardım kursunu Haluk başkanlığında Karşıyaka SSK'da bizler 
düzenlerken, halkın hastalıklarla bilinçlenmesini sağladık. Sonraki 
yıllarda bu yeniliklerin ülke genelinde kabul görüp uygulanıyor olması 
bizleri mutlu etmiş ve bugün de bu ilkleri Haluk önderliğinde 
gerçekleştirmiş olmanın hazzını yaşıyoruz. Umarım bu tür eğitimlerin 
ya da yeniliklerin insanlara yol gösterecek olduğunu bazı çevrelerin 
anlamalarını sağlarız. Ve yıllar sonra yeni kuşak doktorların da 
farklılıklarını anlatacak hikayelerin çıkmasına yardımcı oluruz.
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1995'in Nisan ayının ikinci haftasında, yayın hayatına başlayan 
dergimizin ilk sayısının kapağına bir kez daha baktım yıllar sonra; 
“Adana nefes alamıyor” diye atmışız ilk manşetimizi… 

Kapakta, o zaman şimdiye göre yeni gelişen (!) Kuzey Adana'dan 
çekilmiş koca bir fotoğraf, Çukurova'nın bereketli toprakları öbek öbek 
apartman vermiş bu kez!  Aşağıdan baksan gök görünmüyor, yukarıdan 
baksan toprak…

“…Adana hızla Betonkent oluyor…” diye yazdığımız, “Böyle 
gitmesin” diye kent yöneticilerini, sivil toplum kuruluşlarını ve 
kamuoyunu uyardığımız, hatta ilk sayımızda böyle manşet attık diye de 
dönemin belediye başkanının uzun süre bize küstüğü dergi formatında 
gazetemiz Güney Medya…

Nasıl çıkartmıştık o gazeteyi?
1994 Sonbaharı, bütün Türkiye'deki basın emekçileri için olduğu 

kadar Hürriyet'in Adana Bürosu'nda çalışan bir grup genç gazeteci için 
de hazan mevsimiydi.  Türk basınının “Amiral Gemisi”nde kaptan 
yorulmuştu.  Erol Simavi'nin Aydın Doğan'a sattığı gazetede yeni patron 
sendika yükünden (!) kurtulmak istiyordu. Çalışanlar için yeni 
sözleşmeler hazırlanıp gönderiliyordu ve deniyordu ki; “Ya bu yeni 
sözleşmeleri imzalarsınız ya da nokta nokta nokta…”

Yazıda çok önemli değil ama konuşurken birisi sözlerinin sonunda 
üç nokta bırakıyorsa, korkacaksın!

O dönem Hürriyet'te Haber Ajansı'nın temsilcisiyim, yani 
Hürriyet'in Bölge Haber Müdürlüğü gibi bir unvana denk geliyor 
görevim, fiilen yaptığımız iş o.  Aynı zamanda yayınlamaya 
başladığımız Hürriyet Çukurova Eki'nin de başyazarıyım.  6 yıl önce 
adliye koridorlarından, olayları ve siyasileri takipten, miting 
alanlarından, mahalle sorunlarından, toplantı salonlarından, gece ve 
gündüz işlerinden kopup o zamana değin 24 saati paylaştığım muhabir 
arkadaşlarımın başına şef – müdür yapılmışım. İyi kötü 6 sene geçmiş. 

Rutin haber toplantıları yerine bu kez geleceğimizle ilgili bir karar 
vermek için oturduk. Kalktığımızda ikiye ayrılmıştık. Ben ve birkaç 
arkadaşım yeni sözleşmeleri imzalamayacağımızı, sendikadan istifa 
etmeyeceğimizi beyan ettik ve kovulduk. Diğer bir grup arkadaşlarımız 
ise sözleşmeleri imzaladılar, sendikadan ayrıldılar, üç ay sonra onlar da 
kovuldular!
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O tarihte basın emekçisi ölçeğinde oldukça iyi sayılabilecek bir 
tazminat aldık. Paramız vardı, işimiz yoktu.  Cebinde parası olup da 
başka bir iş yapmasını bilmeyen gazeteciler ne yaparsa biz de onu, 
bildiğimiz en iyi ve tek işi yaptık. Tazminatlarımızı birleştirerek Güney 
Medya'yı çıkarmaya başladık.  İş yerlerinden kovulan genç gazetecilerin 
tazminatlarıyla gazete patronluğuna kalkışmaları o zamana dek çok da 
rastlanası bir olay değildi. Bu o dönemde, bizim istemeden 
sahiplendiğimiz en büyük reklamımız da olmuştu. 

Dürüst ve ilkeli gazetecilik yapmak için idealleri olan yurtsever, 
demokrat gençlerle yola çıkan bir gazeteydi Güney Medya…  Her hafta 
bin-bin beş yüz adet basıyor ve tamamını kurduğumuz abone servisi ile 
(sonraları da şirketlerle) dağıtıyorduk. Deneyimli gazeteciler olarak 
özgür çalışma ortamına kavuşunca yaptığımız haberler ses getirmeye, 
her sayımız merakla beklenilmeye başlanmıştı. Daha ilk sayıdan itibaren 
yaptığımız haberlerin yanı sıra Adana'da edebiyat, kültür, sanat ve spor 
dünyasının önemli isimleri de yazılarıyla katkı sunuyorlardı gazetemize. 
Bu katkıların gazeteye kattığı değer tartışılmazdı. İşte o değeri katanların 
en önde gelenlerindendi Haluk Uygur…

Gazetede sürekli ya da aralıklarla yazan değerli kalemlerin içindeki 
yeri biraz daha ayrıydı Haluk Uygur'un. Şöyle ki; daha gazeteyi 
çıkartmadan önce gelişen doktor-hasta ilişkisinin sevgisel başkalaşım 
sürecinde ağabey-kardeş biçimine dönüşmesi, benim ona, “Hocam, 
bizim gazetede sağlık sohbetleri yazar mısın?” deyivermemi 
kolaylaştırmıştı.  

Haluk Bey, o günlerde hasta profili ağırlıklı olarak Yüreğir'in 
yoksul semtlerinde oturan, her birisi şifaya; fakat şifadan önce insan 
yerine konulma, sevgi ve ilgiye muhtaç vatandaşların akın ettikleri 
hastanenin hem “baş” hem de en yoğun hekimiydi.  Hangi şartta olursa 
olsun, sıraları gelip doktorun odasına girdiklerinde can kulağı ile 
dinleniyorlar, gerektiği gibi muayene oluyorlar, baştan savılmadıklarına 
emin olma duygusuyla odadan çıkarken zaten yüzde 50 iyileşmiş 
oluyorlardı. İlaçlar da –üstelik başhekim tarafından yazılmış-  işin diğer 
yüzde 50'sini hallediyordu. Haluk Bey, hepimizin doktoru ve ağabeyi 
olduğu için sanıyorum bizi kırma şansı yoktu. Onca yoğunluğuna 
rağmen Güney Medya'da “Sağlık Sohbetleri” yazmaya başladı. Yine de 
bunu, sırf bizi kırmamak için yapmadığından emindim. 

Çünkü su akacak, kanat çırpacak yer arar… 
Biliyordum ki Haluk Uygur'da da bardak dolmuştu ve artık kabına 

sığmıyordu. 
Ne ki, her defasında toplum yararına ne kadar faydalı ve gerekli 

bilgiler verilirse verilsin, haftada bir “Sağlık Sohbetleri” yazmanın 
hocayı kesmesi mümkün değildi.
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Doğa ve fotoğraf sevdası, güzellikleri paylaşma hasletiyle 
birleşince, “Gezi Rehberi” adlı yeni bir seri çalışmaya imza atan Haluk 
Hocam'a bu kez yeni sayfa, kimi haftalar da sayfalar ayırmaya başladık. 
“Sağlık Sohbetleri”yle birlikte aksatmadan sürdürdüğü gezi sayfasında;  
her köşesi bir başka cennet olan Çukurova'nın o vakitlere kadar yeterince 
bilinmedik, çoğumuzun adını ilk kez duyduğu doğal güzellikleri, tarihi 
zenginlikleri, hazinelerin Pandora'nın açılan kutusundan saçıldığı gibi 
ortaya serilmeye başlandı. Bu çalışma aynı zamanda Adana'da o zamana 
kadar yapılmamış, bir doğa-yaşam, kent-yaşam dergiciliği 
diyebileceğimiz yeni bir türün de kapılarını aralıyordu. 

Yeni yazı dizisinin ilk sayısında, Toroslar'ın 2 bin 500 metre 
yükseklikteki iki saklı değerli taşı, Kara Göl ve Çini Göl'ü şöyle 
anlatıyordu:

 “Şehir Ağustos sıcağında yanarken buz gibi hava… Yemyeşil 
çayırın ortasında, üzeri nilüferlerle donatılmış gibi işlenmiş bir krater 
gölü. Hemen 100 metre ileride bir doyumsuz göl manzarası daha… Yüze 
yakın çeşidiyle, rengarenk dağ çiçekleri… Buz gibi sularını göle akıtan, 
doyumsuz tada sahip bir pınar… Yeşil çayıra yayılan kara renkli şirin 
keçiler… Trekking yapan yabancıların rengarenk kamp çadırları... 
Yörük ailesinin çöpe dizerek pişirdiği etin davetkar kokusu… 
Kurbağalar, yanı başındaki yalçın kayalardan göle pike yapan şahinler, 
rengarenk kelebekler… Aşağıda otlayan yılkı atları… Bunlar sadece 
birkaç özelliği, Bolkar Dağları'nın zirvesindeki Kara Göl ile hemen 
yanındaki Çini Göl'ün…”

Geziler gezileri, yazılar yazıları izledi. Doktor Haluk Uygur, artık 
aynı zamanda araştırmacı, gezgin, fotoğrafçı, gazeteci, yazar Haluk 
Uygur'du ve bu özelliklerin hepsi sanatsal bir kaygıyla evriliyordu. 

Haluk Uygur, Toroslar'da Kara Göl, Çini Göl, Yedigöller'den girip 
Kapuzbaşı, Eğnel, Simit Şelalesi, Sabun Çayı gibi cennet pınarlarından 
geçip Şar, Karatepe, Sis gibi tepeliklerde soluklanıp Anavarza, 
Kastabala, İsos düzlüklerinde dinlenip, Akyatan, Yumurtalık 
lagünlerinde serinleyip,  aynı günde 4 değil 14 mevsimin yaşandığı 
Amanoslar'dan çıktıkça Çukurova'nın bereketi ve büyüsüyle tanışıyordu 
okurları…

O güne kadar hemen yanı başımızda olmasına rağmen 
bilmediğimiz tarihi zenginliklerimizin ve doğal güzelliklerimizin her 
biri birer sanat eseri netliğindeki fotoğraf kareleriyle anlatılması, hem 
doğa fotoğrafçılığına hem de şimdi artık rekabet etmeye başlayacak 
kadar çoğalan kulüplerin kurulmasına neden olan doğa sporları ve 
gezginciliğine ilgiyi artırıyordu. Haluk Uygur 'un açtığı yoldan birçok 
değerli araştırmacı, gazeteci ya da meraklı bu çabaya önemli katkılar 
koyarak, Çukurova'nın doğa ve tarih hazinesinin haritasının 
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çıkartılmasına katkılarda bulundu. Fotoğraf sanatının büyük gelişme 
göstermesi, bu sanat uğruna 13 şehit veren Adana'nın artık sadece 
Türkiye genelinde değil, dünya ölçeğinde önemli bir fotoğrafçılık şehri 
olmasına sebep oluyordu. Ve bu, tartışmasız Haluk Uygur'un katkılarıyla 
oluyordu. 

Haluk Hocam, yaptığı işte o kadar gönüllü ve devamlı ki;  yazmaya 
başladığı Güney Medya'daki yayınlarının, gazetenin kurucuları arasında 
yer alan ve 5 yıla yakın genel yayın yönetmenliğini yapan benden daha 
uzun sürdürdüğünü söylemem sanırım meramımı anlatmaya yeterlidir.

Haluk Uygur'un yönetiminde çıkan Adanalife Dergisinin de 
Adana'da bir ekol yarattığını ve kentimiz yayıncılık tarihinin 
unutulmazları arasında yerini aldığını söylemeden geçmek olmaz. 
Benim açımdan farklı bir anı olarak şunu da söylemem gerek;

Kaderin garip bir cilvesi olmalı ki,  kurucuları arasında yer aldığım 
Güney Medya'da Haluk Uygur'un ilk kez yazı dünyasıyla tanışmasına 
aracı olmuştum.  Nereden bilebilirdim ki yıllar sonra bu kez ben ondan 
bir yayın emaneti devralacağımı. Haluk Uygur yönetiminde yayınlanan 
ve Adana'da büyük başarılara imza atan Adanalife'ı, Uygur'un 
ayrılmasından sonra bir anlamda hocamın emaneti olarak ben devraldım 
ve 3 yıl boyunca onun açtığı yoldan giderek bu güzel dergiyi yayınlama 
gururunu arkadaşlarımla paylaştım. 

Aynı şekilde Adanalife'dan sonra Altınşehir Adana'da, Haluk 
Uygur'un doğup büyüğü, sevdalısı olduğu şehrin kültürel, sanatsal ve 
doğal zenginliklerinin tanıtılması, korunması adına sürdürdüğü nitelikli 
özverinin bir başka kanıtıdır. 

***
Uluslararası  Çukurova Sanat Girişimi (UÇSG), bu yılki Çukurova 

Ödülü'nü Haluk Uygur'a verme gerekçesini zaten çok güzel ifade etmiş. 
Yazar, yayıncı, fotoğraf sanatçısı ve editör olarak 60 yılda 73 kitaba imza 
atan, iki süreli dergi ile 3 ulusal gazetede 20 yıl yazan, sayısız yurt içi ve 
yurt dışı karma ya da kişisel sergilemelerde eserleriyle yer alan, fotoğraf 
sanatında, ulusal ve uluslararası saygın kurumlarca taçlandırılan, 
Adana'nın kültür sanatla ilgili sivil toplum kuruluşlarında etkili görevler 
üstlenen Haluk Uygur'un bu şehre olan katkıları konusunda benim 
ekleyecek fazla bir sözüm olamaz.

Biz gazetecilerin, dünyanın neresinde ve hangi ulusundan olursak 
olalım “Nasıl gazeteci oldunuz?” sorusuna verdiğimiz esprili, ortak bir 
yanıtımız vardır; “Başka iş bulamadık!” deriz…

İşin espri olmayan yanı ise bu meslekte geçirdiğim onlarca senede;  
gazetecilikte,  daha genel bir tanımla da yazar/çizerlikte zirveye 
çıkanların arasında, asıl mesleklerinde başarıya ulaşmış kişilerin 
sayısının azımsanmayacak kadar fazla oluşuna tanıklık etmemdir…

122



İşte Haluk Uygur da Güney Medya'da ilk kez ellerine kalem alıp 
yazmaya başlayan, yazılarını kitap olarak üzerine ölümsüzlük pulu 
yapıştırıp kent kültürünün sonsuz ömrüne postalayan rahmetle andığım 
büyük ressam Ahmet Akata, değerli hocam beyin cerrahı Prof.Dr. Aşkın 
Karadayı gibi kendi mesleklerinin zirvelerindeyken, içlerinden taşan 
doğa ve insan sevgisini, memleket sevdasını ince ince akıtarak nehirlere 
dönüştürmeyi tercih etmiş insanlardandır. 

Haluk Uygur Hocam, Çukurova'nın insanının, pınarının, kalesinin 
yanı sıra keçisine, gelengisine, kurbağasına bile sahip çıktı. Nesli 
tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Toros Kurbağaları için verdiği 
çaba, dünyada sadece Bolkarlar'ın Kara Göl ve Çini Gölü'nde yaşayan 
Toros Kurbağaları'nın korunması konusundaki duyarlılığı ve önlemleri 
artırdı. 

Sayın Haluk Uygur! Toros Kurbağaları dünyanın ötmeyen tek 
kurbağa cinsiymiş.  Zaten ötseler de hakkınızda ne düşünür, ne söylerler, 
ne minnetleri vardır bilemem! Fakat Adana'ya, kentimize, insanımıza; 
daha estetik, daha onurlu ve daha doğal bir yaşam sürme ereğimize 
yaptığınız katkılardan dolayı kendi adıma size minnettarım…
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2007 yılında Ekin Ajans'ın yazı ekibinde yer aldığım dönemde 
tanıdım Dr. Haluk Uygur'u. İçeriği sır gibi saklanan bir yayının hazırlığı 
yapılıyordu; Haluk Bey bu yayının Genel Yayın Yönetmeni olacak, 
bizler de ekipte yer alacaktık ajansa başladığımda. Önce görev bölümü 
yaptı Haluk Bey ardından da isim babalığını yaptığı Adana Life 
Dergisi'ne start verdi… 

Haluk Bey, çalışmalara başlarken Niyazi Keçeli ve beni karşısına 
alarak, “Paraya, pula karışmayın; dürüstlük ve sevgi temel ilkeniz olsun. 
Gerisi zaten kendiliğinden gelecektir.” demişti. Birbirini tanımayan 
kişiler olarak tabii ki anlam veremedik; hatta ne gerek var böyle bir 
cümle sarf etmesine diye de hayıflanmıştım içimden… Nereden bilirdim 
ki bu öğütün gelecek yaşantım için rehberlik edeceğini…

***
Birbiri ardına toplantılar, gelenler, gidenler, yazı/fotoğraf teslim 

edenler, gidilen haberler, yapılan röportajlar, tasarımlar, alınan formalar, 
düzeltmeler… Ve 2 ay gibi sürede çalışmalar sona erdi ve Adana Life 
Dergisi'nin nihayet birinci sayısı çıkmıştı. 

Dergi matbaadan geleli neredeyse üç dakika olmuştu ki, Haluk Bey 
“2. sayı için hemen hazırlıklara başlayalım” dedi. Bir, iki üç… derken 
elbirliğiyle, gönül birliğiyle 17 sayı kazandırdık Adana'ya. Dile kolay 17 
sayı…  

Adana Life, sadece dergi değil bir kent rehberi olma özelliğiyle de 
kısa sürede kentlinin ve kent protokolünün dikkatini çekmeyi başarmış 
Çukurova'nın ilk dergisiydi. Derginin prestijine paralel olarak Haluk 
Uygur ve biz ekibinin de sorumluluğu her geçen gün arttı. 

O yıllarda yer aldığı konularla Adana Life, Adana kent gündemini 
de belirlemeye başlamıştı. Haluk Uygur yönetimindeki derginin her 
sayısında Adanalılık/Çukurovalılık ruhunun yeniden canlanması için 
birçok çalışmaya imza atmıştık.

Özellikle Dr. Uygur'un Akdeğirmen Köprüsü'nün kurtarılmasıyla 
ilgili kaleme aldığı yazı dizisi, derginin kaderini bir anda değiştirmişti. 
Artık herkes Adana Life'ı konuşuyor ve ziyaret ettikleri Akdeğirmen'den 
çektikleri fotoğrafları görüşleriyle birlikte bize gönderiyordu. Bayilerde 
dergiyi bulmak zorlaşmış satış rekorları kırıyorduk… Dönemin Valisi 
İlhan Atış başta olmak üzere kent protokolü Akdeğirmen'in kurtarılması 
için Haluk Uygur'un başlattığı kampanyaya destek vermiş hatta 
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde 
Akdeğirmen ders kapsamına alınmış ve öğrencileri burada uzun süre 
incelemeler yapmışlardı.

Gerçek Bir Çukurova Sevdalısıyla 
Çalışma Ayrıcalığını Yaşadım…

Meral Kara Delen
Ç.Ü. Rektör Basın Danışmanı
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Akdeğirmen örneğinde olduğu gibi 17 sayı boyunca haberlerimiz, 
özel röportajlarımızla kimsenin daha önce gündeme getirmediği 
konuları ele alan Adana'nın ilk dergisi olarak tarihe geçti Adana Life… 

Ünü Toroslar'ı aşan Adana Life Dergisi yayın hayatına devam 
ederken, bitmek tükenmek bilemeyen Adana sevdası ve 'bu kente daha 
fazla nasıl katkıda bulunurum' düşüncesini kalbinde taşına Dr. S Haluk 
Uygur bu kez de aynı ekiple kent rehberi yapmaya karar verdiğini 
söyledi ve fizibilite çalışmalarına hızlıca başladık. 

Yeni bir şeyler öğrenme vakti gelmişti bizim için… 
Haluk Bey'in yol haritamızı çizmesiyle başladık içerik 

hazırlamaya. Aylarca süren çalışmamızın neticesinde, Adana dışından 
gelenlere rehberlik edecek, Adana hakkında bilgilerin yer aldığı bir 
yayın ortaya koyduk. Haluk Uygur'un 'Adana Guide' ismini verdiği 
rehber Adana Life Dergisi'nden fazla etki yarattı. İlk etapta 10 bin adet 
basılan rehber yoğun talep nedeniyle birkaç kez aynı sayılarda basılmak 
zorunda kalındı. Adana İl Kültür Müdürlüğü, Dr. Uygur'un Genel Yayın 
Yönetmenliği yaptığı Adana Guide'ın tekrar basımını sağlayarak, uzun 
yıllar kenti ziyarete gelen yabancılara dağıttı.

Niyazi ve ben Adana'nın hiç bilmediğimiz tarihçesini, Toroslar'ın 
endemik çiçeklerini, Puduhepa'yı, Taşköprü'nün halen kullanılan 
dünyanın en eski köprüsü olduğunu, Adana'yı sevmenin, Adanalı 
olmanın bir ayrıcalık olduğunu, İstanbul'da Yaşayan Adanalıların 
oluşturduğu derneği, Çukurova'nın bağrından çıkmış sanatçıları, bir 
sergiye gittiğinizde nasıl bir davranış sergilemenizi, parayla insanın 
satın alınamayacağını, adamlığın her kapıyı açacağını, önceden 
yazdığımı sandığım haberlerin meğerse ruhunun olmadığını, değer 
görmeyi, kısacası yıllar önce bize söylediği “dürüstlük ve sevgi temel 
ilkeniz olsun.” cümlesinin anlamını bize öğreten kişidir Haluk Uygur.

Haluk Uygur'un başka başarılarının kıyısında köşesinde dâhil olma 
mutluluğunu da yaşadım. Mesela “30'a 30 Demir Kapaklı Pencere” adlı 
kitabını dijital ortama geçirirken ilk okuyan kişilerden biri olmak 
ayrıcalığını hep ruhumda hissetmişimdir.

Ajans dönemi çalışmalarımız bir süre sonra sona erse de Haluk Bey 
ile bağlantımız hep taze kaldı. Acıbadem Sağlık Gurubu'nun Basın 
İlişkileri Sorumluluğu yaptığım yılarda kurulumunda yer alma şansı 
bulduğum Adana Sağlık Turizmi Derneği'nde de yollarımız kesişti. 
Haluk Bey bu dönemde de yurtdışından Adana'ya hasta çekmenim 
yollarının anlatıldığı “Ortadoğu'nun Sağlık Üssü Çukurova” yayınına 
öncülük etti. Yazı ekibinde bulunduğum bu yayın meslek hayatımın köşe 
taşlarından biri oldu. Daha önce tecrübelerimin yanı sıra öğretmen 
Haluk Uygur bu kez de bana sağlık turizmi kapısını aralamıştı. Adana 
Sağlık Turizmi Derneği için hazırladığı ikinci yayın olan 'Adana Kent 
Rehberi'ni de yine Haluk Uygur, her satırını yazarak kent tanıtımına 
katkıda bulunmayı sürdürdü…
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Haluk Bey'i ilk tanıdığım günden bugüne kadar tavrı ve tarzını her 
zaman örnek aldım kendime. Şu anda dünyanın sayılı üniversitelerinden 
biri olan Çukurova Üniversitesi'ndeki görevim Haluk Uygur'un bana 
2007 yılında verdiği öğüdün ürünüdür… İyi varsınız hocam, ağabeyim, 
babam…
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1998 yılında yaşanan Ceyhan Depremi'nin bir hafta sonrasında 
atandığım Defterdar Yardımcılığı görevime başlamak üzere Ankara'dan 
Adana 'ya hareket ettim. Sabaha karşı adını sonradan öğrendiğim Atilla 
Altıkat Köprüsü'nde otobüsten indim. Havanın aydınlanmasını 
beklerken şöyle bir etrafı dolaşayım dedim. Ama ne mümkün Adana'ya 
Temmuz sıcağı çökmüş nem ve sıcaktan bir an nefes alamadığımı 
hissettim. Kendimi otobüs yazıhanesine zor attığımı ve oradaki klimanın 
serinliği ile kendime geldiğimi hatırlıyorum. Mesai saati yaklaşırken 
Defterdarlığa nasıl gideceğimi sorduğumda, “çok yakın, yürüyerek 
gidebilirsin” dediler. Yolda giderken depremin izleri görülüyordu. 
Gerçek adını şu anda hatırlamıyorum ama o zaman depremde yıkılan 
minareleri nedeniyle kırık minareli cami diye anılan caminin önünden 
geçerek Defterdarlığa ulaştım. Böylelikle Adana toprağına ayak 
basmıştım.

O yıl aynı zamanda Cumhuriyetin Kuruluşu'nun 75.yılıydı ve 
kuruluş yıldönümü tüm ülkede ve Adana' da çeşitli etkinliklerle 
kutlanıyordu. Şenlikler, yürüyüşler, sportif yarışmalar, konserler 
düzenleniyordu. Kurumlar 75. yıl logoları yaptırıp binalara asıyor, yarış 
halinde 75.Yıl Hatıra Ormanları oluşturuyorlardı. Çalıştığım kurumda 
bu etkinliklere büyük bir sevgiyle katılıyordu. Kurumca yaptığımız 
etkinliklerden biriside Atatürk Fotoğrafları sergisiydi. Serginin küratörü 
Dr. Haluk Uygur'du. İlk defa orda tanıdım Haluk Uygur'u, o zamana 
kadar yerel basından adını sıkça duymuşluğum vardı. Bir hastanenin 
başhekimi olduğunu, görevden alındığını, göreve döndüğünü falan 
okuyordum. Zaman içerisinde bir fotoğraf sanatçısı, AFAD başkanı 
olduğunu, çok yönlü kişiliği olduğunu öğrendim. Görev yaptığım 
dönemde birçok sergide, söyleşide, 13 Kare Fotoğraf etkinliklerinde 
beraber olduk.

Derken aradan yedi yıl geçmiş benim için Adana'ya veda zamanı 
gelip çatmıştı. Kocaman yedi yıl göz açıp yumuncaya kadar geçmişti. 
İşlerin yoğunluğu nedeniyle bir türlü vakit bulup Haluk Hoca'nın 
tedrisatından (fotoğrafçılık eğitimi) geçememiştim. 2005 yılının 
Ağustos ayında kader beni vatanın bir başka köşesine (Hakkari) 
savurmuştu. Adananın sıcağına da sıcak insanlarına da çok alışmış, 
Adana'yı kültürüyle, sanatıyla, sporuyla, kebabıyla, şalgamıyla, bici 
bicisiyle, güneşiyle, kurduğumuz dostluklarla yaşadıkça sevmiştik. O 
kadar ki, çocuklarıma nerelisin diye sordukların da onlarda Adanalıyız 
diyecek kadar benimsemişlerdi Adana'yı. Çok zor olmuştu Adana'dan ve 
dostlardan ayrılmak, veda ederken otoyol da ki mola tesislerine kadar 
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ağladığımı hatırlıyorum. Eşimi ve çocuklarımı Ankara ya bıraktıktan 
sonra yeni görev yerim Hakkâri'nin yolunu tutmuştum. Hakkârililer, hoş 
geldin ziyaretinde bulunurken Hakkâri ye gelen ağlar, giden ağlar 
diyorlardı.  Öylede oldu. Giderken zaten ağlayarak gitmiştim, ayrılırken 
de ağlayarak ayrıldım.

Karlı bir kış günü dairede çalışırken Haluk Hoca'yı aradım, hal 
hatırdan ve Hakkari hakkında bazı bilgiler verdikten sonra kendisini 
Hakkari'ye davet ettim. Sağ olsun her zamanki nazik, naif ve mütevazı 
kişiliğiyle, tereddütsüz bir şekilde programa alacağını bildirdi. Haluk 
Hoca, Van' a kadar uçakla gelecek; oradan da araçla biz aldıracaktık. 
Beklenen misafir gelmişti gelirken Çukurova'nın bütün sıcaklığını 
getirmişti, sevgili bir dostu Hakkâri'de görmek içimiz ısınmıştı.  Bu 
arada Haluk Hoca Hakkari'ye gideceğini Anneciği ile paylaşırken “ne 
işin var orada, bu kış kıyamette, terör bölgesinde gitme oraya, gidersen 
sütümü helal etmem” dediğini anlatmıştı. Duygulanmıştım dostları için 
ANA'dan bir an için geçmişti. Yoksa annelerimiz asla vazgeçilemez 
Gelirken de boş gelmemiş Adana'nın cezeryesi, Adana Tanıtım Kitapları, 
Altınşehir Adana Dergisi ve Fotoğrafa dair kitap ve bir yığın doküman. 
Ben çok mutlu olmuştum. Adana da alamadığım fotoğraf eğitimini yine 
Haluk Hoca'dan Hakkari 'de neredeyse özel alacaktım. Çok havalı değil 
mi ? O kadar da değil tabi sadece ben değil,  yaklaşık 20-25 civarında 
Hakkarili dostumuzda fotoğrafla tanışacaktı. Bundan daha büyük 
bahtiyarlık olabilir miydi? Beş gün üst üste aldığımız temel fotoğrafçılık 
eğitiminin arkasından, bir gün de Zap Vadisi'nde saha çalışması yaparak 
eğitimimizi tamamladık. Daha doğrusu hoca bize virüsü bulaştırdı. 
Haluk Hoca'nın Hakkâri'deki sayılı günleri çabucak geçmişti. Kendisini 
yine Van'a kadar araçla oradan uçakla Adana'ya gönderecektik.  Van'a 
geldik, hocayı kötü bir sürpriz bekliyordu. Uçak seferleri hava 
muhalefeti nedeniyle iptal edilmişti. Hoca otobüsle gitmeye karar verdi, 
ben bir gün sonra uçarsın ısrarıma rağmen, ertesi gün çok önemli bir 
toplantısının olduğunu mutlaka orada olması gerektiğini söyleyince 
daha fazla ısrar edemedim. Orada Hoca'nın sözüne bağlılığını, işine olan 
sevgisini, karşıdakine olan saygısını ve kararlı kişiliğini bir kez daha 
gördüm. Bir başkası olsa nasıl olsa gerçek bir neden de var. Uçak 
kalkmıyor deyip programı erteleyebilirdi. O öyle yapmadı. Kar kar kış 
demeden yaklaşık 1000 km. yolu 17-18 saatlik bir yolculuğu ve riski 
göze alarak yola koyuldu. Hoca yolda, benim aklım onda kolay değil, 
terör, kar, kış uzun bir süre otobüsle seyahat etmek. Ertesi gün Adana'ya 
indiğini bildirdiğinde ben derin bir o çekmiştim. Hoca sağ salim 
Annesine, sevdiklerine ve sevgili Adana'sına kavuşmuştu. Üstadın 
Hakkari izlenimlerini bilemem ama kendisine Hakkari Kültür Merkezini 
gezdirdiğimde; iki ayrı salon, orkestra çukuru, bale salonu, galeri, 
kütüphane, misafirhane burası müthiş koskoca Adana'da böyle bir salon 
yok demişti. Hakkari'de de salon var, ne yazık ki içi boştu.
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Hiç unutmam bu arada Haluk Hoca'nın yemek seçmediğini ama 
yine de Adana Kebabı ve yanında şalgamı eksik etmediğini gördüm. Bu 
Adana'yı tanıtmanın, Adana sevdasının bir göstergesiydi. Aynı zaman da 
doktor olan hocanın vardır bir bildiği diyerek, Adana da iken sağlık 
nedeniyle uyguladığım diyeti terk ettim. Adana'dakinin yerini tutmasa 
da, ben de kebap ve şalgamla Haluk Hoca ya eşlik ettim. Eskiden 
Hocaların dediğini yap, yaptığını yapma derlerdi. Ben şahsen Haluk 
Hoca'nın dediğini de, yaptığını da yapmaya gayret ediyorum. Üstadın 
hızına yetişmek ne mümkün, anlıyorum ki bir Haluk Uygur olmak çok 
kolay değil. Onun, öğrencisi olmak bile benim için ancak onur vesilesi 
olabilir. Haluk Hoca Hakkâri'den ayırılmadan önce bir de bu grupla 
birlik ve beraberliğin sürdürülmesini, dernek veya benzer bir oluşum 
yapabileceğimizi önermişti. Biz de bu öneriyi kısa sürede hayata 
geçirerek HAKFAD'ı kurduk. Hoca bilgisini ve çevresini paylaşan birisi 
olarak, giderayak bize bir jest daha yapmıştı. 

Bize derken bu jest tüm Hakkârili çocuklara idi. Ben size Hayali 
Mahmut (Mahmut Hazım Kısakürek'i )göndereyim demişti. Kukla, 
Karagöz ve Tiyatro sanatçısı ve Çukurova'nın başka bir değeri olan 
Mahmut Hoca'yı da tanıyordum. Adana'da iken onunla da ortak 
çalışmalar yapmıştık. O da sağ olsun bizi kırmadı. Hakkâri'ye geldi ve 
bir hafta süreyle yatılı bölge okulları öncelikli olmak üzere okullarda 
kukla ve karagöz gösterileri yaptı. Onu da burada saygıyla anmadan 
geçemeyeceğim.

Haluk Hoca Hakkâri'den ayrılmadan önce çektiğimiz fotoğrafları 
değerlendirmiş, bana dönerek bunlardan bir sergi yapalım, hem de ilk 
sergiyi Adana'da açalım dediğinde Hocam olur mu? Ben daha çok 
yeniyim desem de biz ilk sergimizi yine hocanın büyük emekleriyle 
''Seversen Her Yer Güzeldir Hakkari'' adıyla Adana Başkent Sanat 
Galerisi'nde Adanalı sanat severle buluşturduk. İlk serginin verdiği 
heyecan ve mutluğu hiç unutamam. Sergi çok büyük bir beğeni almış, 
izleyenlerde Hakkâri'yi görme isteği uyandırmıştı. Bir anlamda sergimiz 
amacına ulaşmıştı.

Araya yıllar ve mesafeler girse de Haluk Hocayla dostluğumuz hiç 
kopmadığı gibi Adana'dakinden daha çok görüşür olduk ve birçok ortak 
projeyi hayata geçirdik. Yine görevim gereği bu defa Uşak'tayım. Ben 
nerede isem üstadı oraya sürüklüyorum. Bu defa Uşak'a davet ediyorum. 
Adana Altın Oran Sanatçıları'nın katılımıyla daha zengin bir programla, 
Usta Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Baltacı anısına, üç sergi, “Tesbihsiz 
Hapishaneler” Uşak AKM, Çıplak Ama Değil'' Uşak Üniversitesi ''Işıkla 
Boyama “Defterdarlık sergi salonlarında; iki konferans, iki ayrı eğitim 
(temel fotoğrafçılık ve pinhole)eğitimleri ve Uşak da kurduğumuz 
U F S A D ' ı n  a ç ı l ı ş ı n ı  b i r l i k t e  y a p ı y o r u z .  Yi n e  e ğ i t i m 
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sonrası Haluk Hoca'nın başkanlığında Altın Oran'ın değerli 
sanatçılarıyla birlikte Uşak ve ilçelerinde fotoğraf çekimleri yapıyoruz. 
Hoca Ulubey Kanyonlarına ve Blandus Harabelerine hayran kalıyor. Bu 
arada akşamları grup eğitimi alanlara Haluk Hoca büyük bir heyecanla 
fotoğraf ve sanat tarihi dersleri anlatıyor, kitaplarını, kişisel 
bilgisayarındaki bilgileri, neyi var neyi yoksa cömertçe paylaşıyor. Hiç 
unutmam bir kursiyer Hoca'nın bilgisayarından bilgileri flash belleğine 
alırken bir başka kursiyer onu engellemeye çalışıyor, Hoca'nın izni yok 
yasak… diye. Düşünebiliyor musunuz, hocanın paylaşıma izin verdiği, 
hiçbir kıskançlık göstermediği bir konuda kursiyerler birbirini 
kıskanıyor. 

Bir sonraki yıl, Haluk Hoca'ya yeni bir proje önerisi yapıyorum, 
Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında ve ülkemizin bu günlere gelmesinde 
büyük emek ve katkıları olan bugün artık unutulmaya yüz tutmuş 
meslekleri unutturmamak, onları saygıyla anmak ve genç kuşaklarla 
tanıştırmak istiyorum. Bunu yapabilir miyiz dediğimde “yaparız hem de 
bu sergiyi caddede açalım”.  “Nasıl yani caddede sergi mi olur?” diye 
sorduğumda “sen sergilenecek iş yerlerini bul, gerisine karışma” 
demişti.  Sanatçılardan izinlerin alınması, özgeçmişlerinin 
oluşturulması, eserlerin basılması, paketlenmesi, nakliyesi bir dizi 
zahmetli işi Hoca ve ekibi çözmüştü. Türkiye'nin çok önemli fotoğraf 
sanatçılarının eserlerinin yer aldığı 70/100 ebadındaki 64 eser “Uşak Bir 
Sergi Yeri, Ustalara Saygı” adı altında, Uşak İsmet Paşa Caddesi 
üzerindeki 64 işyerinde, 15 gün süreyle sergilendi. Fotoğrafların tek tek 
asılmasına, saygıdeğer eşi Hanife Hanım ve Altın Oran Sanatçıları ve 
UFSAD sanatçıları yardımcı oldu. Gerçekten de ben hiçbir şeye elimi 
sürmedim. Bu sergi Uşaklı vatandaşlar tarafından ve ulusal basın 
tarafından büyük ilgi gördü. Ben de sergi açılışından sonra cadde 
üzerindeki işyerlerindeki fotoğraflara bakarken; iki ilkokul öğrencisinin 
bir vitrindeki fotoğrafa dikkatle baktığını gördüm ve onlara sordum. Bu 
fotoğraftaki adamlar ne yapıyor? Doğal olarak bilemediler, bende 
kendilerine fotoğraftaki insanların keçe yaptığını, keçenin koyun, keçi 
yününden yapıldığını, eskiden giysi, çadır, çarık, yaygı, duvar süsü, 
kepenek (çobanların giydiği) olarak kullanıldığını kışın sıcak, yazın 
serin tuttuğunu anlatmaya çalıştım. Ben tam da bunu amaçlamıştım. Salt 
bu gözlem bile serginin amacına ulaştığının göstergesiydi. Bu sergi, 
caddede ki işyerlerinde açılarak Uşak için hatta Türkiye için bir ilkti. 
Emeği geçenlere bir kere daha teşekkür ediyorum.

Bitmedi yine Uşak'a gittiğimde loş bir han görünümünde olan 
Defterdarlık hizmet binasının girişine bir sergi salonuna dönüştürme 
fikrini Hocayla paylaştığımda en büyük desteği yine kendisinden 
gördüm. Galerinin oluşumunda ve açılışının yine Adana Altın Oran 
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sanatçıları'nın yapmış olduğu “Torosların Çiçekleri” fotoğrafları Üstat 
Etem Çalışkan'ın yazılarıyla bezenmiş Torosların Çiçekleri adeta dile 
gelmişti. Müthiş bir katılım ve müthiş beğeni; Uşak'ta artık fotoğraf 
konuşulmaya başlamıştı. Ama doğru dürüst bir galerisi yoktu. Zamanın 
Belediye Başkanı'nı Haluk Hocayla ziyaret ettiğimizde bu eksikliği dile 
getirmiştik. Bu önerimiz de hayat buldu ve bugün Uşak AKM'nin 
bitişiğinde büyük bir galeri salonu var. Tüm bu anıları geri çağırırken 
şüphesiz anımsayamadıklarım olmuştur. Üstatla yaklaşık yirmi yıla 
varan dostluğumuz ve yaptıklarımız bir film şeridi gibi gözlerimin 
önünden geçerken, üstadı bir hayli yorduğumu fark ettim. Dostluğunla 
beni zenginleştirdiğin, çok değerli bilgilerle beni aydınlattığın için, 
birlikte hayata geçirdiğimiz projeler için çok teşekkür ederim. Hakkını 
helal et, güzel insan, sevgili dost.  

Haluk Uygur on parmağında on bir marifet olan bir insan. Tıp 
doktoru, yazar, gazeteci, fotoğraf sanatçısı, öğretim görevlisi, yayıncı, 
yönetici, müzeci, Haiku sanatçısı, jüri, küratör… Her birisinde başarılı 
olmuş bir üstadın hangi özelliğinden bahsetmeliyim diye düşünürken. 
Birini anlatsam öbürünün hatırı kalırdı. En iyisi bunların hepsini 
içselleştirmiş bir potada eritmeyi başarmış, ben de derin izler bırakan 
benim tanıdığım, İnsan Haluk Uygur'u anlatmaya çalışacaktım.

Haluk Uygur'u anlatmaya ne sözcükler, ne sayfalar, ne de benim 
kalemimin gücü yetmez. Ziya Paşa'nın ''Ayinesi iştir kişinin lafa 
bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde'' dediği gibi. Hoca'nın 
Adana ve Çukurova için yaptıklarının ve kazandırdıklarının en yakın 
tanıkları sizlersiniz. Onlar hakkında söz söyleme hakkını kendimde 
görmem. Ben naçizane Hoca'nın, engin insan sevgisiyle, paylaşmaktan 
haz duyduğu bilgisiyle, nezaketiyle, iş disiplini ile ekip çalışmasına 
verdiği değerle, sosyal sorumluluk projeleriyle, sorumlu aydın 
kişiliğiyle, güzel bakışı ile güneyinden, kuzeyine, doğusundan, batısına 
tüm Anadolu'ya elini uzattığının, sevgi tohumları saçtığını ve bizleri 
aydınlattığının canlı bir tanığı olarak bunları sizlerle paylaşmak istedim.

Haluk Uygur daha güzel bir Adana, daha güzel bir Türkiye, 
yaşanılası bir Dünya için hiç durmadan yeni yeni projeler üretmeye, icat 
çıkarmaya, şimdi sırada ne var diye bizleri meraklandırmaya, bilgiyi ve 
sevgiyi çoğaltmaya ve özelliklede paylaşmaya devam ediyor.  

Sevgili dostlar, bilesiniz ki Haluk Uygur sadece Çukurova'nın değil 
Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli bir değerdir. Eserleriyle Türkiye'yi 
yurt dışında da en iyi şekilde temsil etmektedir.  Değerbilir 
Çukurovalıların, Üstadı hayattayken ödüllendirmesi çok güzel 
düşünülmüş, tertip komitesini ve üstadı içtenlikle kutluyorum. Son söz, 
hani derler ya heykeli dikilecek adam, bence “İnsan Haluk Uygur” tam 
da odur. Saygılarımla…       
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Kentlerin bir ruhu vardır. Bu ruhu, sanatçılar ve kültür adamları 
canlarından can suyu vererek, ölümsüzlük oksijeni üfleyerek verirler. 

Adana'da bu kentin, sanatın ve kültürün sevdalısı, özverili, bu şehre 
kendi estetik anlayışını, yüce gönlünü, sonsuz sabrını katan bir büyük 
değeri, Dr. Haluk Uygur'u tanımaktan, onunla dost olmaktan, zaman 
zaman da beraber çalışmaktan hep onur duymuşumdur.

Tarihi Kız Lisesi'ni hem büyük bir devlet adamı, hem halk adamı, 
hem de gönül adamı olan, o zamanın Adana Valisi M. Cahit Kıraç'ın 
himayeleriyle restore ettirmiştik. Adana için birçok değerler ifade eden, 
anlamlar taşıyan bu binayı işlevselleştirecektik. Bütün sanatçı 
gruplarının evi gibi kullanabileceği ve burayı benimseyeceği mekanlar 
oluşturmayı planlıyorduk. Resmi bir karar almak yerine her sanatçı 
grubun görüşlerini alarak bir plan uygulamayı düşünüyorduk. Zira her 
zaman iki kişi bir kişiden daha iyi düşünür. Demokrasinin güzelliği de 
çoğulculuğundandır. 

Yönetimde para, insan, makine ve malzemenin en verimli ve en 
ekonomik kullanılmasının gerekliliği esastır. Bu düşünceden hareketle, 
sanat temsilcilerini bir araya getirmeyi düşünürken aklıma şimşek gibi 
Dr. Haluk Uygur geldi. Onun birleştirici, toparlayıcı, hoşgörülü, geniş 
ufuklu kişiliğinde bütün sanatlar ve sanatçılar bir araya gelebilirdi. Bu 
yüzden kendisinden binanın düzenlenmesinde rehberlik etmesini, bütün 
sanat ve kültür adamlarının mutlu olacağı, her sanatçının kendisine 
orada bir yer bulacağı mekanlar yaratılması ve bunun nasıl hayata 
geçirileceği hususunda yardımını talep ettim. Her zaman olduğu gibi 
verici ve centilmen tavrıyla elini, hatta gövdesini taşın altına soktu.  
Kilim dokur gibi büyük bir özenle sergi salonları, sanat atölyeleri, 
konferans salonları, müzeler gibi ünitelerle muhteşem bir düzenleme 
gerçekleştirildi.

Ardından hiç bir maddi karşılık almadan oluşan Kültür Merkezi'nin 
Genel Sanat Yönetmenliği'ni yıllarca yaptı. O yıllarda sanatçılar, Kız 
Lisesi'nde sergi açmak için sıraya girerlerdi. 4 toplantı salonu yetmez 
gece 24'lere kadar sanat toplantıları ve sanat eğitimleri verilirdi. 
Belediye Konservatuarı, Polifonik Çocuk Korosu bu salonlarda 
çalışmıştır. 

Yine Adana'yı en iyi tanıtabilecek bir prestijli kitap hazırlamayı 
planlamıştık. Bu alanda yanı başımızda bir büyük değer dururken ondan 
yaralanmamak olur muydu? Hemen yardımını talep ettim. Canla başla 
üstlendi bu görevi. Günlerce, aylarca, evini, çocuklarını ihmal ederek 
muhteşem bir eser çıkardı ortaya. Bu eseri gururla Türkiye'nin ve 
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dünyanın her noktasına ulaştırdık. O kadar olumlu tepkiler alındı ki, 
yurdun dört bir yanından telefonlarla teşekkür yağdı. Ayrıca bu kitabın 
birçok illerin çalışmalarında bir esin kaynağı olduğuna tanık oldum.

Dr. Haluk Uygur'un üstün çalışmaları anlatmakla bitmez. Onun 
eserlerini her yerde görmek mümkündür. Hastanelerde onun fotoğraf 
tabloları, duvarları, koridorları, odaları birer nakış gibi süsler.  Onu 
çalışma atölyelerinde ders anlatırken, sanat uygulatırken; hastanelerde 
şifa dağıtırken bulursunuz her zaman.

Dr. Haluk Uygurlar kolay yetişmez. Bütün ödüller ona küçük gelir. 
Onu en çok kendisine benzeyen insan tiplerinin çoğalması mutlu eder.
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Doktor, fotoğrafçı, düşünür, araştırmacı, gözlemci, yazar, kentinin 
âşığı bir eylem adamı, tam bir entelektüel. Çevresinde yer alan ya da yolu 
bir şekilde onunla kesiştiğinde dokunduğu tüm insanları hemen 
manyetik alanı içine alıveren hiperaktif bir aydın. Kendisindeki mevcut 
birikimleri, talep edenlere sunmaktan asla erinmeyen, sabırla ve adeta 
hiç fark ettirmeden karşısındakinin bünyesine aktarıveren iyi bir 
öğretmen.

Adana'ya bir etkinlik için geldiğim zamanlarda gözlemlediğim şey, 
sevgili Haluk Uygur'un yönettiği atölye çalışmalarına katılanların, 
yalnızca fotoğraf sanatıyla değil, sanatın diğer disiplinleriyle de 
harmanlanan büyülü bir atmosferin içindeki üretme tutkuları olmuştur. 
Atölyelerdeki aktarımları alma şansına sahip olanların, bu ayrıcalığın 
değerini yaşamın her alanında duyumsadıklarını düşünüyorum. 

Haluk Uygur Türkiye fotoğraf sanatında özel bir yere sahiptir. 
Uzun yıllar süresince ürettiği fotoğraflarla birçok projeye imza atmış ve 
atmaktadır. Türkiye fotoğrafına emek vermiş isimlerle Adana'yı 
buluşturarak fotoğraf sanatına, felsefesine dolaylı yoldan da katkıda 
bulunmaktadır. 

Türkiye'nin dört bir yanından çağırdığı iki otobüs dolusu fotoğrafçı 
ile birlikte gerçekleştirdiği organizasyonla, 10 yıl öncenin Suriye'sine 
yaptığımız o muhteşem geziyi asla unutamam. Böylece birbirini hiç 
görmemiş fotoğrafçılar da tanışıp kaynaşma şansına sahip olmuştuk. 
Hele şu anda paramparça olmuş Suriye'ye ait o fotoğraflar, maalesef o 
gezinin hüzünlü anıları olarak elimizde acı birer belge olarak kaldı.

Ürettiği kitapların sayısını ise aklımda tutamıyorum. En çok da, 
Haluk Uygur'un 24 saati ile bize öğretilen “bir gün 24 saattir” mantığı 
aynı mıdır diye hep merak etmişimdir. “Zaman görecelidir” kavramı 
galiba doğru. 

Tabii bütün bunlar Hanife Uygur şans faktörü olmadan asla 
olamazdı sanırım.

İyi ki varsın sevgili Haluk Uygur.
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Onunla ilk tanışmamız Kanalköprü yolundaki bağ evinde olmuştu. 
Benim de uzaktan hısım olduğum dedesinin evinde. Zaten o ve 
kardeşleri vakitlerini kendi evlerinde olduğu kadar dede ve 
büyükannesinin evinde de geçirirdi. (Aslında büyükanne dediği teyzesi, 
dede dediği de eniştesi olmasına rağmen annesini büyüttükleri için onları 
dede ve büyükanne bilirdi). Dedesi Galatasaray'dan mezun olmuş, o 
dönemde Avrupa görmüş, Adana'nın köklü ailelerindendi.

Sanırım daha ilkokula başlamamıştık. Çelik çomak, saklambaç 
oynar, toprağa bulaşır, bazen de didişirdik... Zaman zaman başka 
ortamlarda da bir araya geldik. Ancak onunla asıl buluşmamız Tepebağ 
Ortaokulu'nda aynı sınıfa düşmekle olmuştu. O en ön sırada rahmetli Dr. 
Yavuz Toyganözü ile birlikte oturur, sınıf birinciliği için çekişirlerdi. O 
dönemde babası iflas etmiş, ekonomik durumları iyice bozulmuştu 
zannederim. Bu yüzden dersten başka hiç bir şey ile ilgilenmez başarı 
için çalışırdı.

Sonuçta ben de, o da Tepebağ'dan mezun olmuştuk. Adana Erkek 
Lisesi'ne de birlikte gittik. O fen bölümüne gitti, ben ise edebiyat 
bölümünü seçtim. Benden sanırım bir yıl önce, okulu derece ile bitirip, 
tıp fakültesine gitti. Bense bir iki yıl sonra şimdiki adı ile açık öğrenim 
olan mektupla öğrenime başladım. Okullarımızı bitirince, o da ben de 
askerlik sonrası iş yaşamımıza başladık.

Haluk 'un abisi Nezihi ile kız kardeşi Dr. Asuman da Haluk gibi 
çocukluk arkadaşlarımdı. Biri Ziraat Mühendisi oldu, şimdi Çukurova 
Üniversite'sinde profesördür. Diğeri ise Haluk gibi doktor. Zannederim 
dededen başlayıp, babayla devam eden bir aile içi eğitim onların 
başarılarına katkı sağlamıştır.

Haluk, bırakın beni tüm Adana medya çalışanlarının doktoru 
olmuştu. Sağlık problemi olan Haluk'un kapısının önünde soluğu alırdı .

Karşıyaka SSK dispanserinde sanırım 25 yıl hekimlik, en az 15 yıl 
başhekimlik yaptı. Haluk aynı zamanda oğlum Sarper' in de kirvesidir... 
Sarper'in tüm çocukluğu Haluk'un odasında geçti diyebilirim. Haluk o 
zamanlar aile doktoru uygulaması yoktu, ama o bizim sülale 
doktorumuzdu. Hiç unutmam rahmetli babamı çok ağırlaştığı bir günde 
evine gelerek muayene etmiş, Hamdi her şeye hazırlıklı ol demiş, 
ardından evine dönmüş, evine girerken babam rahmetli olmuştu. 
Teşhisine en çok güvendiğim doktordur diyebilirim kirvem için.

Kirvem tam bir Adana sevdalısıdır. Adana dendiğinde onun için 
akan sular durur. Sanırım Adana'da hangi tepenin arkasında hangi tarih 
yatar onun kadar iyi bilen bir Adanalı yoktur.
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Asırlardır kimsenin önünden bile geçmediği bir mağaraya girip, en 
büyük hobisi olan fotoğraf sanatı ile orayı görüntüye alır. Fotoğraf 
denince Haluk için akan sular durur, Her fırsatta yurtdışında da bu 
hobisini sürdürür.

Kirvem diye söylemiyorum, yaşamını Adana'ya adayan biri olarak 
bu ödülü gerçekten hak etmiştir. Kendisini tüm medya ailesi ve ailem 
adına sanırım kutlama hakkım vardır. Kutlarım!
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Bir aşktır onun için sanat. Bir tutkudur. Sevgisi yüreğinden gelen 
doktordur.

Adanalıdır ve Adana için çalışan, Adanalıları yurt içi ve dışında 
tanıtan, sanat denince akla ilk gelen kişi.

Kibar konuşmaları, centilmen davranışları ile dikkatleri üzerine 
toplayan gerçek bir centilmen.

Haluk Uygur, SSK Karşıyaka Dispanserinde Başhekimliği 
yaparken tanımak gerekti aslında. Hastalara yaklaşımı, dispansere 
verdiği düzeni görmek gerekti.

O insanları severken duygularını da yansıtırdı.
Hastalar üzerindeki araştırmaları ile ödül kazanan kişiydi.
Bir tutkusu daha vardı ki onu da uzun yolun başlangıcı olarak 

yazdırdı yaşam tarihine.
Sanat ve sanatçıydı. Sanatı hep doktorluk mesleğinin yanında hobi 

olarak kullandı, profesyonelleşti, birinci planda tuttu. Dünyasını sanat 
üzerine kurmaya başladı.

Fotoğrafçılığının dışında yazılar yazmaya başladı. Çeşitli gazete ve 
dergilerdeki yazıları Adana'ya ışık oldu.

Adana'nın yetiştirdiği ender insanlardan biri oluvermişti. 
Yazdıkları ve çektikleri ile Adana'yı en güzel şekilde anlatan kişi oldu 
Haluk Uygur.

Yazdığı 9 kadın öyküsü ile yabancı gelinlerin durumunu yazarak 
Adana'ya yeni bir kitap kazandıran kişiydi.

Dr. Haluk Uygur'u anlamak ve anlatmak için tanımak gerekti.
Sevmek ve sevilmek. İki güzel olguyu omuzlarında taşıyan Uygur, 

sanat için her konuda çalışmalarını titizlikle yapar, yazar ve insanların 
önüne sunan bir sanatçıdır.

Puduhepa Bilim ve Sanat Onur Ödülü, Şinasi Barutçu Kupası, 
Seyhan ve Adana Rotary Kulüpleri'nin verdiği meslek hizmet ve onur 
ödüllerinin sahibidir. Türk Tıp Talebeleri Birliği (Türk MISC) Uygur'a 
2015 yılında yılın sanatçısı ödülünü vermiştir. Lions Külüpleri'nin en 
büyük ödülü kabul edilen Melvin Jones ödülünü de almaya hak 
kazanmıştır. FIAP (Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu) 
tarafından AFIAP ve EFIAP unvanları ile onurlandırılmıştır.

Elliden fazla kitapta yazar, fotoğrafçı, editör ve sanat danışmanı 
olarak imzası vardır. “Tarihi ve Turistik Yerleri ve Kentsel Dokusuyla 
Çukurova'nın merkezi; Adana, 4 Bin yıllık Öykü Adana”, “İlklerin 
Teklerin ve Enlerin Kenti Adana”, “Kilikya Arkeolojik Rehberi”, “ 52 
Hafta Adana ve Çevresi” gibi kitaplar Adana'yı tanıtan en önemli 
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kaynaklardır. Bıttım, İnançları ile Yaşayan Anadolu ve Sınır Tanımayan 
Anadolu gibi prestij fotoğraf kitapları vardır. Aynı zamanda Kültür 
Bakanlığı'nın bazı prestij kitaplarında fotoğrafçı olarak da görev yaptı.

Adana ile ilgili  kitapları toplamayı amaçlayan Kent İhtisas 
Kütüphanesi'nin kurulmasında da rol almıştır.

Kütüphaneye ilaveten Adana'da yayınlanmış tüm gazetelerin dijital 
ortama taşınmasında ve bunların şehrin tarihi kayıtları arasında 
bulunmalarında önemli bir rol oynadı.

Son olarak da Çetin Yiğenoğlu, Mehmet Karasu ve Yaşar 
Öztürk'ten oluşan Seçici Kurul, Çukurova Ödülü'ne layık gördü. 
Hakkıydı Haluk Uygur'un, çünkü o çok şey verdi Adana'ya. Hiçbir şey 
istemedi. Önemli olanın memleketi olduğuna inanan ender kişilik sahibi 
insan olarak geçti Adana tarihine.

Zaten ödülü veren jürinin açıklaması da bunu doğruluyordu. Ne 
için bu ödülü verdiklerini açıklarken jüri üyeleri, "Yeni bir dil, bir anlatı 
olanağı yaratmak için 'Sanatlararasılık' diye tanımlanabilecek çizgisi, bu 
çalışmalarını yürütürken verdiği çok yönlü ürünleri, uzun soluklu 
sanatsal poetikasının yaslandığı Çukurova'nın doğal, kültürel kalıtlarını 
koruma duyarlılığı, söz konusu edimleriyle yaşama gerekçelerini 
artırmayı ereksediği Adana'nın daha yaşanılır bir kent olması için yaptığı 
çalışmalar dolayısıyla” diyerek bir gerçeği gözler önüne serdi.

Fotoğraf sanatçısı olarak da dünyaya ismini duyuran Adanalı 
doktor, deklanşöre yüzlerce fotoğrafların içerisinden öyle bir tanesini 
seçerdi ki fotoğraftaki insana baktığında yaşamışlıklarını adeta anlatırdı 
insanlara.

Sonra 21. Yüzyılın gezgini olarak yollara düştü.
'Az gittik uz gittik' ile Adanalılara Adana'yı tanıtmaya başladı 

Uygur.
Aslında çok gitti, çok yazdı. Adanalılara görmedikleri yerleri 

gösterdi. Tarihleri ile açıklayarak yol haritası çizdi. Bu gezginliğini yurt 
dışında da sürdürerek fotoğraf üzerine artık tartışmasız isimler arasına 
adını yazdırdı.

Adana'nın en eski fotoğraf arşivini bulunduran Doktor Haluk 
Uygur, eline geçtiğinde fotoğrafı uzun uzun inceler, tarihi bulmak için 
araştırmalarını yapar sonra Adana halkına tanıtımını yapardı.

Dr. Haluk Uygur'u anlatmak, yazmak kolay değildir. Yaptıkları, 
yapacakları Adana'ya her zaman ışık olarak gelecek nesile bırakacağı 
eserlerle dolu.

Adana'da yıllardan beri var olan sanat geleneğini ileriye taşımak, 
yeni Yaşar Kemaller, Orhan Kemaller, yeni Şahin Kaygunlar, Yılmaz 
Güneyler çıkarmak için bir sanat eğitim alanı oluşturmak, kentte sanat ve 
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kültür alanları oluşturmak için lobi yapmak üzere Altınoran Düşünce ve 
Sanat Platformunu kurarak bir ilke daha imza atan Haluk Uygur, 
Adana'yı sanat ve kültür alanında dünyanın bir merkezi yapmak için 
çalışmalarına hız vermesi Adana'yı ne kadar sevdiği gerçeğini ortaya 
koyuyordu.

Milliyet Güney'de beraber olduğumuz günleri anımsıyorum.
Adana'yı tanıtan resim ve yazıları gönderdiğinde yepyeni bir 

dünyanın kapılarını açardı bana. Okuduklarımla gezintiye çıkmış 
hissederdim kendimi.

Aldığı ödüller...
Ünvanlar...
Katıldığı juri üyelikleri...
Açtığı sergiler...
Kitapları...
İyi ki böyle değerli bir insanın yazılarını, fotoğraflarını Adanalılarla 

paylaşmışım.
İşte Dr. Haluk Uygur.
Yaşamına sığdırdığı o kadar çok şey var ki.
Sığdırdıklarını Adanalılarla paylaşan üstat bir sanatçı.
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“4 Aralık 2007 " ne zor günlerdi, düşündüğümde o gün ve sonrasını 
atlatabilmek, koca bir miras ile şaşakalmak. bilgi paylaşarak çoğalır 
misyonu ile hayatına yön veren bir babayı kaybetmek. Ne çok sevgi 
bırakmış ardında ki, bir an bile yalnız bırakmadı onlarca dost ailemi.

O zor anların ilk dakikalarından itibaren hastane koridorlarından şu 
anki sürece kadar gölgesini üzerimden eksik etmeyen  eleştirmeden, 
karalamadan ve kırmadan daima sırtımı yaslayabildiğim bir dost bir 
Haluk Amca olarak girdi hayatıma.

"Kızım usta gitti" sözünü ilk duyduğumdan, “haydi durmak yok 
yarım kalanları tamamlamalı” dediğinde, kutularda açılmayı bekleyen o 
dev koleksiyonun parçalarına nefes vermemize yardımcı olurken, Kız 
Lisesi'nde “Baltacı” adına verilen o sınıfı, ailem ve tüm fotoğraf severler 
için hayata geçirirken ve sonrasında yaşanan olumsuzlukların, 
karışıklıkların ve daha nice olayın sonunda daima yanımızdaydı.

Bugün ne kadar da konumu şartları farklı hale gelmiş olsa bile, 
Mehmet Baltacı Fotoğraf ve Sinema Tarihi Müzesi var ise biliyorum ki 
ustasının adını her duyduğunda duygusallaşan, gözleri dolan sevgili 
Haluk Uygur'un göstermiş olduğu vefa asla ödenemez, yarım kalan son 
bir isteğin yerine getirilmesindeki bu emek  asla yadsınamaz.

Sevgili Haluk Amca ile kesişen bu yol, bir fotoğrafçı kızı olarak bir 
başka fotoğrafçıdan fotoğraf öğrenmeye başlamam ile devam etti. O 
dönemde ondan ilk aldığım dersin bana değişerek gelişmek olduğunu 
söyleyebilirim. Gece yarılarına kadar süren atölye derslerinde “sanatta 
gelişmek adına ne yapabiliriz” diyen, derslerinde “bana gezdiğinizi değil 
düşündüğünüz şeylerin fotoğraflarını getirin” düşüncesi  üzerinde 
oldukça yoğun duran Haluk Uygur'un fotoğraftaki değişiminin, 
Adana'daki başlangıç noktalarından biri olduğunu düşünmekteyim.

“Her şey Adana için” sloganını hayatından hiç çıkartmayan, hiç 
yorulmak bilmeyen, öğrenme isteği ile çevresindekileri her zaman 
ayakta tutmayı başarabilen, her yenilginin peşinde koşan, sanatta 
geçmişte kalan tüm akımları takip edip geleceğe uyarlayabilen sevgili 
Haluk Uygur'un Adana'ya ve fotoğraf sanatına hatta yaptığı birçok 
çalışma ile diğer sanat dallarında da kendinden sonra gelen nesillere bir 
arşiv olabileceğini düşünmekteyim.
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19 yıllık Adana yaşantımda iyi ki tanıdım ve beraber çalıştığım 
insanlardan biri diyebileceğim son derece değerli bir abimizdir. Adana 
kenti için yaptığı hizmetleri benim tek tek anlatmam mümkün değildir. 
Biz birlikte bölgedeki büyük bir boşluğu doldurduğuna inandığımız 
Kilikya Toros ve Amanosların Gölgesinde Kültürlerin Buluştuğu Nokta 
ismiyle bir arkeolojik rehber kitap yayınladık. Tanıtımını hakkıyla 
yapamasak da bu yayının değeri çok sonra anlaşılacaktır. Bu çalışma 
sırasında Haluk Beyin ne kadar disiplinli ve yaptığı işe olan inancıyla 
nası l  çal ış t ığını  gördüm. Bu özell ikler  günümüzde çoğu 
akademisyenimizde ne yazık ki yok. İyi insan olması da günümüzde 
artık altın kadar değerli özelliklerinden birisi. Bu kente hayatını adamış 
bir kişi olmasından dolayı Haluk Bey Adana için unutulmazlar 
arasındaki yerini şimdiden almış görünüyor. 

 Sevgilerimle.

141

Sevgili Haluk Bey

Yrd. Doç. Dr. K. Serdar Girginer
Ç.Ü Arkeoloji Bölümü



İnsan yerleşik yaşama geçtikten sonra, zaman içinde, 
gereksinmeler ve yapılması gereken işler çeşitlenir, hızla çoğalır. 
Ayakkabıcı fırıncıdan öğretmene, asker memurdan çömlekçi, süslemeci, 
oyuncuya… Ürün fazlasının kazandırdığı zamanlarda bilim ve sanat 
başlar. Yaşamı, halimizi, geçmişi-günümüzü-geleceğimizi daha iyi 
anlamak ve verimlendirmek için. Giderek çoğalan yapılacak işler 
uzmanlaşmayı, genel toplum yapısı ise “nitelikli vatandaş” yetiştirmeyi 
gerekli kılar. Eğitim aşamalardan geçer, yaygınlaşır ve zorunlu süreçler 
gelişir. Yönetim biçimleri de aşamalardan geçer, günümüz için “en iyi” 
olduğu düşünülen demokrasiye varılır (varamayan ülkeler, toplumlar 
sayısı çok olmakla beraber!). Demokrasinin ön koşulu ise vatandaşın 
görebilir, anlayabilir, düşünebilir ve karar verebilir nitelikte olmasıdır.

Ormanlarda veya savanlarda avcılık-toplayıcılıkla yaşam 
sürdürülen dönemlerde de ayni kural geçerliydi; niteliği yüksek olan 
daha iyi konumda oluyordu. Modern toplumlarda da böyledir. Bilgi 
beceri ile donanmış ve ilgileri, araştırması, çalışmaları ile kendisini 
geliştiren insan giderek nitelik kazanır, yaşam koşullarını geliştirir. Bu 
nitelikte bireyleri çoğaldığında toplum da nitelik kazanır ve sorunlarını 
daha kolay çözer, giderek azaltır.

Uygarlık tarihinin iyi bildiğimiz son 2500 yılında bazı insanlar, 
bireyin ve toplumun nitelik kazanması için çabalamayı görev 
bilmişlerdir. Etkinlikler yaratmak, çok kişiyi katmak, çalışmalar 
yürütülmesine ve süreklilik kazanmasına öncülük etmek sanki varoluş 
nedenleridir. Hani bir şeyler bekledikleri de yoktur. Bir çalışma 
gerçekleştiğinde kısa süre haz duyarlar ve hemen yenilerinin peşine 
düşerler. Etkinliklere katılanların nitelik kazandıklarını görürler ve daha 
çok sorumluluk duyarlar.

Çalışmalarını, gelişmesini, bilincini belirli aşamalara 
ulaştıramamış toplumlarda böylesi insanlara pek sahip çıkılmaz, destek 
olunmaz. Hatta “ona ne oluyor ki” diye bakılır ya da “bıksın, bıraksın, 
kaybolsun” istenir…

Antik dönemlerde Anadolu kentlerinde böylesi önderler, 
aydınlatıcılar, yüreklendiriciler, bilgeler saygı görürlermiş. Ama 
yönetenlerin gazabına uğradıkları da olurmuş. Aynen günümüzdeki 
gibi…

Adana'da, diğer kentlerimize örnek olacak düzeyde “bir şeyler 
olduğunu” imrenerek iz lemekteyim.  Konseyler,  kurul lar 
oluşturulmakta, peşpeşe çalışmalar yapılmakta ve giderek gelişmekte. 
Böylesi çalışmaları önerenler, yapanlar dikkate alınmakta ve saygı 
duyulmakta.
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Uzun yıllardır yürüttüğü özverili çalışmalarını yakından bildiğim 
Dr. Haluk Uygur şimdi onurlandırılmakta. Kendisi iflah olmaz bir 
gönüllü, kocaman yürekli, çalışma yaratmadan duramayan bir “özel 
görevli”. Ne desem az… Öncelikle Adana toplumunu, kurumlarını, 
yöneticilerini kutluyorum. Önerilere, çalışmalara ve önderlere kucak 
açtıkları, destek oldukları ve onurlandırdıkları için.

Haluk Uygur'un çalışmalarını saymaya kalkmayacağım, “yerim 
dar”… Beraberliğimiz olanların bir-ikisinden söz etmek isterim.

Belki ortak noktamız böylesi çalışmaları, doğuştan genlerimize 
yüklenmiş görev bilmemizdir. Ve tabi fotoğraf… Uygur başarılı bir 
fotoğrafçıdır. Anlam arar ve yükler. Sergiler açar, ödüller alır, albümler 
hazırlar. En eski 3. Derneğimiz AFAD'da sorumluluklar üstlendi. Kendi 
atölyesinde gençlere, guruplara öncülük etti, eğitimler verdi. Başarılı 
gençler yetişmesini sağladı. Yarışmalar düzenledi ki bazıları geleneksel 
olarak sürmekte.

1985'de başlattığım “dernekleri bir araya getirme ve 
federasyonlaşma” çalışmalarına, sadece Adana değil ülkemiz bütününde 
çabası ile katıldı Haluk Uygur. O sürecin gönüllü ve tanıklarından biridir. 
Federasyon Şinasi Barutçu'nun özlemi idi. Ondan bayrağı, bir anlamda 
ben devralmıştım. 1979'de İstanbul-İFSAK, Adana-AFAD ve Ankara-
AFSAD'ı toplantıda bir araya getirdik. Tüzüğü hazırladık. Ancak olaylar 
ve 12 Eylül engelledi. Yasa değiştirildi, olanaksız oldu. Bir kapı 
aralamak için iki kez cumhurbaşkanına gittim ama sonuç alınamadı. 
85'de sayıları çoğalan derneklerimizi yeniden bir araya getirdik. 
Beraberlik gelişmeye başladı. 2000 sonrasında, AB ilişkileri bazı 
yasalarda değişikliği zorunlu kılınca 2003'de Fotoğraf Federasyonu 
kuruldu. Veee, siyaseti hiç bilmediğimizden olsa gerek, Haluk Uygur ve 
ben devre dışı kaldık. Dert edinmedik. Yapılacak çalışmalar vardı… 

Haluk Uyhur Adana'da coşku ile sürdürdü çalışmalarını. Bıkmadı, 
yılmadı, yorulmadı. Orada yapılan çalışmalar diğer kentlere, bölgelere 
de örnek olmaktadır. Biliyorum Onun da özlemi, kenti aşarak ülke 
çapında ve hatta uluslararası ortamda çalışmalar yürütmektir. Ülkemiz 
içinde bölgeler arasında yakınlaşma, kucaklaşma ancak böylece 
sağlanabilir. Ve uluslararasında… Umarım bir gün bu anlayışlara ulaşır.

Dr. Haluk Uygur arkadaşımı, dostumu kutluyorum. Daha pek çok 
tasarıları, hazırlıkları olduğunu biliyorum. Kendisini kucaklayan, 
onurlandıran kurum ve yöneticileri de kutluyorum, saygı ile 
selamlıyorum.

Darısı diğer kentlerimizin başına…
Sevgilerimle.
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Sevgili Arkadaşlar
Sözlerimi benim hayalim olan ve içinizden bazılarıyla zaman 

zaman paylaştığım, tamamen benim hayal ettiğim yeni hedefleri ve yeni 
ilkeleri bir kez daha yazarak bitirmek istiyorum;

Hedefler
1/ Bazı arkadaşlarımız Berlin Film Festivali'ne film göndermeli
2/ Hepiniz uluslar arası ünvanları almalısınız… Tecrübeli olanlar 

bu işi organize etmeli
3/ Adana'nın yeni sanat mekanlarına kavuşmasını sağlamalıyız. Var 

olan mekanları sanat ve sanat eğitimi için kullanılmasına yardımcı 
olmalıyız. Buna sanat derneklerine  kalıcı mekanlar temin etmek de 
dahil olmalı.

4/ Artık sanata multi disipliner bir yöntemle  bakabilmeliyiz
5/Adana'dan gerçek bir sanat ve kent kültürü dergisi ve hepimizin 

kitap ve kataloglarını basabilip, dağıtabilecek bir Adana Yayınevi  
OLUŞMALI

6/ Üreten arkadaşlara el birliği ile ürettikleri sanat ürünlerini 
yaygınlaştıracak olanaklar sağlanmalı.

7/Baltacı Müzesi Türkiye çapında bir müze olsun diye çalışılmalı 
ve yeni sanat müzeleri için çalışılmalı.

 İlkeler
1/ Herhangi bir siyasal parti veya gurup ile ilişkimiz olmamalı
2/ Sponsor bulmak için iş kurumlarıyla ilişki kurulabilir
3/Amaç Adana'dan geçmişte olduğu gibi sanatçılar ve sanat 

ekollerinin çıkmasını sağlamaktır. Yani sadece sanattır.
Hepinizin yeniden bayramını kutlar mutluluklar dilerim.
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Sevgili Arkadaşlar
Bugün nedense iyi insan olmak ile sanatçı olmak arasındaki ilişkiyi 

düşündüm. Önyargı mıdır bilmem ben iyi insan olmadan sanatçı 
olunamayacağı kanısındayım. Hatta daha ileri gidip, sanatseverlik bile 
iyi insan olmak kriterlerini içeriyor diye görüş belirteceğim.

Bu görüşüme örnekler vererek itiraz edenler olacaktır haliyle... 
Yılmaz Güney adam öldürdü, yani katil, o sanatçı değil miydi? 

Hatta Caravagio bile bir katildi? Mozart'ın kendisine emanet edilen bir 
besteye sahip çıktığı söyleniyor?

Söylenenler doğru... Ama benim kafam iyi nedir veya kime kötü 
denir sorularının cevapları konusunda karışık. Karışık olduğu için de bu 
örnekler bile bence konuya açıklık getirmiyor.

Örneğin her adam öldüren kötü müdür? Onun iyi bir yanı yok 
mudur? Veya yaptıklarıyla tüm toplumun takdirini kazanmış birinin 
kabul edilemez  gibi görünen kötülükleri olamaz mı? 

Örneğin Hz. Mevlana daha reşit olmamış üvey kızını o sırada 70 
yaşında olan  öğretmeni Şems ile (kızın başka birisini sevmesine 
rağmen) evlendirmiş. Üstelik günümüzde hoşgörünün en iyi temsilcileri 
olan mevleviliğin fikir babası bu insan (Şems), kendinden habersiz 
annesinin evine gitti diye eşini (Kimya Hatun) döverek öldürmüş. Ama 
biz bugün iyi insan olmak konusunda Şems veya Mevlana'dan en ufak 
şüphe duyuyor muyuz?

Bazen kötülük denilen şeylerin zamanla iyilik olduğunu da 
görebiliyoruz. Veya bunun tersi de olabiliyor.

Nazım'a bir zamanlar vatan haini deyip, yurtdışına kaçmasına 
neden olan kurumlar bugün mezarını  Türkiye'ye getirmeye 
çalışmıyorlar mı? Görüşleri nedeniyle derisi yüzülen Hallac-ı Mansur'a 
günümüzde kötü diyen bir kişi var mı?

Bunları düşünerek ben şu kanaate varıyorum;
Mükemmel, yani pür iyi insan yoktur. Düalitenin kaçınılmaz 

sonucu olarak herkes iyilik ve kötülüğü bünyesinde taşır.
Öyleyse ben kime iyi insan diyeceğim;
Herkes belli oranlarda iyiliği ve kötülüğü bünyesinde taşıdığına ve 

bu değerleri ölçebilecek mutlak bir terazi de bulunmadığına göre, bu 
sorunun cevabı şu değil; İnsanları analiz edip iyi tarafı fazla ise ona iyi 
insan diyelim, kötü tarafı fazla ise kötü... 

Bu durumda aynı soruyu kendime yeniden sormalıyım... Ben kime 
iyi diyeceğim?

Cevabım da şudur;
Her kim ki mükemmel olmadığının farkına varmışsa, farkına 
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varmakla da kalmayıp (kendini sürekli eleştirerek) içindeki iyiyi 
çoğaltıyorsa, o insan iyidir. Bence o anda kötü yanları daha fazla görünse 
bile iyidir. Yeter ki daha iyi olma isteğinden vazgeçmemiş olsun.

Bir insan mükemmel olduğunu düşünüyorsa eğer, mükemmelin 
daha iyisi olamayacağına göre, içindeki iyiyi artırma gayreti de 
olamayacaktır. Bence mükemmel olduğunu düşünen biri ise kötüdür, 
hatta ölmüştür. İçindeki iyilerin miktarı çok bile olsa böyledir. 

Tabi ki bence...
Şimdi siz “bunları kabul etsek bile , söylediklerinizin sanatçı 

olmakla ne ilgisi var” diye sorabilirsiniz.
Hani demiştim ya; “ İyi sanatçı olmak için, iyi insan olmak lazım!” 

diye... 
Ben alakayı şöyle kuruyorum;
Eğer bir sanatçı adayı, kendisinin en iyisini yaptığını düşünüyor 

ise, bu daha iyisini yapmasının da mümkün olmadığı anlamına gelir. 
Yani artık yeni bir şey üretmesine gerek yoktur. Zaten üretebileceğinin 
en iyisini üretmiştir. O halde artık sanatçı olarak ölmüştür.

Halbuki ben iyi insanı o an yaptıkları mükemmel olmasa bile 
kendini sorgulayıp, bir dahaki seferde daha iyi şeyler yapma gayreti 
içinde olan kişi olarak tarif etmiştim. Eğer ki bu felsefe insanın 
yaşamının bir parçası haline gelmişse, yaptığı her işte iyi olur.

Mühendisse; İyi mühendis...
Doktorsa; İyi doktor...
Öğretmense; İyi öğretmen...
Sanatla ilgiliyse; İyi sanatçı...
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Geçen hafta bir söyleşiye katıldım… Üzüldüm…
Ve Picasso'yu hatırladım yeniden… Picasso ile beraber kübizmi de 

hatırladım…
Ne diyordu usta… Kubizmi kendine rehber edinerek…
Sen nesneye bu taraftan baktığında, göremediğin öbür yüzü yok mu 

sanıyorsun…
Eğer öyle sanıyorsan…. Öyle sanıyorsan acırım sana…
***
Bugünkü tartışma gerçeklik üzerineydi… Fotoğrafta gerçeklik…
Ve konuşmacı fotoğrafın bir ideolojisi olması gerektiğini 

söylüyordu… Ama bakın burada dikkatinizi çekmek isterim…O 
fotoğrafçının değil, fotoğrafın bir ideolojisinden bahsediyordu. Veya 
ben öyle algıladım.

Algılamamın sebebi de şu….
Konuşmacı diyordu ki, egemen sınıflar fotoğrafı kendi iktidarlarını 

devam ettirmek için araç olarak kullanıyorlar…Ve bu yüzden  gerçeği 
çarpıtarak yansıtıyorlar…

Kendinin de “Diyalektik Materyalist “olduğunu söyleyen 
konuşmacı arkadaşım, ama gerçeğin yaşamın içinde var olduğunu ve 
belgesel çalışmaların da bu gerçekliğe hiç müdahale edilmeden 
yapılması gerektiğini söylüyordu.

Ben bu durumdan iki şey anlayabilirdim…
1/ Fotoğrafçının ideolojisi (ben buna daha çok dünya görüşü demek 

istiyorum) belgeselde önemli değildir. Belgesel yapan fotoğrafçı kendi 
görüşünü asla fotoğrafına koymamalıdır.

2/ Eğer bu anladığım yanlışsa ikinci olarak; belgesel fotoğrafçı,  
hem kendi dünya görüşünü fotoğrafına yansıtır, hem de (belgeselin 
konuşmacı tarafından yapılan ve benim karşı çıktığım tarifine göre) 
gerçeği olduğu gibi (nesnel gerçeği) yansıtan egemen sınıflara karşı olan 
ideolojideki fotoğrafçıdır.

***
İşte bugünkü söyleşide üzüldüğüm nokta burada…
Diyalektik hepinizin bildiği gibi düaliteyi içinde barındırır. Dualite 

denilen şey ise, zıtların birliğidir… Yani her şey zıtlarıyla beraber yaşar. 
Dolayısıyla yaşam içinde zıtlarıyla beraber olmayan hiçbir şey yoktur. 
Bu gerçeklikte de vakidir.

Yani demem o ki… Bir kişi gerçeğe ancak çok yaklaşabilir. Tam 
gerçeğe ulaşması ise ancak sonsuzlukta mümkün olabilir.
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Yıllardan beri diyalektikle yatıp kalkan biri olarak çok rahatlıkla 
söyleyebilirim ki, bu düaliteyi taşımayan materyalizme, diyalektik 
materyalizm değil, sadece ve sadece “Kaba Materyalizm” denilebilir ve 
bu en az metafizik kadar tehlikeli bir görüştür.

Diyalektik ancak ve ancak özgür düşünceye sahip olan insanların 
uğraş alanı olabilir. (Dikkat edin düşünce özgürlüğünden değil, özgür 
düşünceden bahsediyorum). Özgür düşüncenin temeli de kendisinin 
mutlak doğru olamayacağını düşünmekten geçer. Böylece değişime yol 
verebilir. Ancak böyle değişebilir… Böyle değiştirebilir.

Kendisinin mutlak doğruya vakıf olduğunu (yani gerçeğe 
eriştiğini) düşünenler, mantıken mükemmel olduklarını da kabul 
etmeliler…  Mükemmellerin ise değişmeye ihtiyacı olmadığı açıktır.

Halbuki diyalektiğe göre değişmeyen sadece değişimdir.
Niye üzüldüğümü anladınız mı?
Fotoğrafı ve tabiî ki fotoğrafçıyı böyle bir çıkmaza sokan 

düşüncenin karşısında söylediklerimin anlaşılmamasına üzüldüm..
***
Halbuki ben ne söylemiştim…
Genelde kişilerin ve özelde fotoğrafçının diyalektiğe göre teorik 

olarak birebir gerçeğe ulaşmaları imkansızdır. Ancak birisi diğerine göre 
daha yakın olabilir. Bu yüzden bir fotoğrafçı fotoğrafına mutlak gerçeği 
değil de, ancak kendi dünya görüşünü koyabilir. Zaten diyalektiğe 
inanıyorsa, görüşünün gerçeğe en yakın olan olduğunun da 
bilincindedir. Ama bu bilinci düaliteyi, yani karşıtı da göz ardı etmemesi 
gerektiği algısını da içerir. Bu algı nedeniyle de devamlı değişime açıktır. 
Bilimsel yöntemin soyut izah biçimi olan matematikle de algılarını 
devamlı kontrol altında tutar. Felsefe gibi bir konuda matematiğin 
kullanılamayacağını söylemek ise, çok üzgünüm ki tüm diyalektikçiler 
tarafından cahillikle tarif edilir. Çünkü bilim ancak ölçülebilen bir şeyin 
bilimsel olduğunu düşünür. Ölçemediğin şeyden şüphe et der. Ama 
matematiğin sadece sayılardan oluştuğunu düşünenler bazen bu konuda 
şaşırırlar.

Bana göre bir fotoğrafın içinde fotoğrafçının düşüncesi (ideolojisi) 
varsa o fotoğrafı tırnak içine alabiliriz. Yoksa tırnağı hak etmez. Düşünce 
denilen şey ise gerçeğin ta kendisi değil, sadece fotoğrafçının 
doğrusudur. Gerçeğin ta kendisinin ne olduğunu bilseydim eğer, zaten 
benim düşüncem mutlak doğru olurdu. Bilemeyeceğime göre de ben 
gerçeğin ta kendisini değil, sadece kendi gerçeğimi fotoğraflayabilirim.

Konu kendi gerçeğim olunca da, nesnel olmaktan çıkar öznel hale 
gelir. Kişisel görüşler işin içine girince de kurgu başlar. Ve bence 
dünyada kurgulanmamış hiçbir şey yoktur. Evreni incelediğinizde karşı 
karşıya kaldığınız matematiksel düzen de bu kurgunun ta kendisidir. 
Doğa bu kurguyu bozmaya çalışan her şeye karşı durur. Bu karşı duruşun 
galibi ise bellidir.
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Etik'e gelince… Karşılığı “Ahlak” olan tamamen öznel bir şeydir. 
Dolayısıyla ölçü olarak etiği, yani ahlağı alıyorsak (şunu demek 
istiyorum, bire bir gerçeği yansıtmanın kıstası ahlaklı  davranmaksa) 
baştan nesnellikten ayrılmayı kabul ettik demektir. Benim ahlak 
anlayışım dünden beri bile değişti. Yoksa sizin ahlak anlayışınız mutlak 
mı? Hiç değişmez mi? Böyle düşünenler olduğu için üzülüyorum..

***
Üzüldüm…
Çünkü yeni tanıdığım biri bana Haluk Ağabey diye seslenerek, bir 

özet yaptı. Öyle şeyler söyledi ki, beni hiç dinlemediğini anladım. Daha 
doğrusu dinlememiş olmasını temenni ettim. Çünkü dinlemişse 
anlayamamış demekti… 

Bu yüzden de beni anlayamayacağını düşündüğüm kişilere karşı 
yaptığımı yapıp, sadece sustum.

***
Anlaşılmadığım bir konu da, söyleşiden sonra yapılan ve çok güzel 

bulduğum gösteri sonundaki sözlerimdi… İzleyenler hatırlar… Gösteri 
sahibi arkadaşıma;”

“Kutlarım… Çok güzeldi… Duygu ve düşüncelerinizi işinize çok 
iyi aktarmışınız. Gösteriden önceki Gökçeada ile ilgili görüşlerimi kendi 
doğrultunuzda değiştirdiniz…”

Bu aslında gösteri önceki tartışmaya ışık tutacak, samimi bir 
değerlendirme idi… Ve içinde bir fotoğrafçının, bir de izleyicinin 
görüşünün olduğu bilgisini taşıyordu. İzleyici olarak ben benim 
doğrumun değiştiğini ifade etmiştim. Peki daha önceki görüşümün 
içindeki gerçekler ne olmuştu sizce?

Fotoğrafçı da eğer kibarlık yapmadıysa benim söylediklerimden 
memnun olduğunu ifade etti. Ben bunu diyalektiğe yaklaştı olarak kabul 
ettim ve mutlu oldum. Üzülmemin nedeni ise, kibarlık olsun diye mutlu 
olmuş gibi davranması ihtimalidir.

Sürç-ü lisan etmiş olabilirim. O zamandan beri zaten bunu 
düşünüyor, bir kez daha üzülüyorum. Ya ben yanlışsam…
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Henri Cartier Bresson 'u hatırladım birden…. Paris Fotoğrafçısı…
Usta bu ünvanı tüm dünyayı fotoğraflarken, asıl dikkatini yaşadığı 

kente vermesi nedeniyle almıştı. İyi ki de ustam dikkatini Paris'e vermiş, 
böylece biz de Paris'in bir döneminin görsel öykülerini topluca 
görebilme şansını yakalayabildik.

Ara Güler de “İstanbul Fotoğrafçısı” olarak biliniyor. Söyleyin 
bana kim İstanbul gibi 3 deryaya kol açabilecek büyüklükte bir şehri, bir 
İstanbul fotoğrafçısından daha iyi anlatabilir?

Söyle bana Gülen !... Sen Adana'da ışıkla birlikte yaşamıyor 
musun? Yağmurlu bir sonbahar gününden sonra yeniden uyandığın 
kentinde, güneşin ilk defa hangi binayı aydınlatacağını, bir başka 
şehirden gelmiş fotoğrafçı senden daha iyi bilebilir mi?

Mehmet Emin sen konuş!.. Hani bir zamanlar yaşamını sokakta 
geçiren çocukları anlatacaktınız… Dünyadaki haklarını tüm 
hemşehrilerinden daha az alan bu gençlerle, sizin sahip olduğunuz 
aydınlığı paylaşmıştınız. Evinize komşu olan tarihi köprünün altını 
sizden daha iyi bilebilen Parisli veya İstanbullu bir fotoğrafçı tanıyor 
musunuz ki, onlar onları sizden daha iyi anlatsın?

Ayhan…  Zihni çapkın, gönlü güzellikle dolu oğlum… Sen 
değimliydin dolunayın, yılın hangi gününde hangi caminin minareleri 
arasından doğacağını bir yıl gözlem yaparak inceleyen. Bunu 
tasarladığın fotoğrafta bir kolaj malzemesi olarak mı kullanacaktın ne?

Murat…Erhan… Şebnem… İlhan… Cemil… Hasan… Özgür… 
Mustafa….Nuri… Ogün… Müge… Gülsüm… Nuran… Aydan… 
Edip… İbrahim… Yıldız… Ali Rıza… Reşat… Emel… Niyazi… 
Orhan… Esra… Veya adını buraya eklemek isteyecek herhangi bir 
Adanalı “Fotoğrafçı”… Benim sevgili dostlarım….Kentinizi sizden 
daha iyi anlatacak kimse var mı sizce?..  Siz 365 gün 24 saat  
Adana'dasınız, Ara Güler Ustam bile sizin bu avantajınıza sahip olabilir 
mi ki sizden daha iyi Adana Fotoğrafı yapsın?..

Dikkat ederseniz size “fotoğrafçı” diye hitap ederken,  o kelimeyi 
tırnak içine aldım. Yani Tırnak İçinde Fotoğrafçı… “Tırnak İçinde 
Fotoğrafçı” ile ne demek istediğimi daha önceki yazılarımın birinde 
yazmıştım. Burada, o tırnak işaretinin sizleri sadece “fotoğraf çeker” 
olan diğerlerinden ayırmak için olduğunu tekrar etmek isterim. Aslında 
genel anlamda “fotoğrafçı”nın sırtındaki aydın sorumluluğuna 
değinmektir amacım. Kentli bir aydının en önemli sorumluluğu da 
kentine karşı olanlar değil midir?
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Kent hemen hergün değişmekte, yeni bir şeyler eklenirken, 
eskilerden bazıları yok olmaktalar. Aslında yok olanlarla birlikte kentin 
yerel tarihi de yok olmakta. Yok olan tarih aslında bizden, Adanalı'dan 
giden bir şey… Bizden giden şey ne kadar çoksa aydınlığımız da o kadar 
azalmaz mı sizce?

Bugün kentin en köklü caddesi ortasından alt geçit geçirilerek 
tamamen değiştiriliyor. Acaba herhangi biri o caddenin eski halini 
fotoğraflayıp arşivine kaldırdı mı? Bunu yaptıysa bile o arşivin geleceğe 
taşınmasını sağlayabilecek mi? Eğer yapabilmişse benim için o kadar 
önemli ki. Çünkü bir gün rahmetli babam o caddenin, Adliye Sokağı ile 
kesiştiği yerde bana, okulumu bitirmenin görüşlerimi daha çok yaymak 
için gerekli olduğunu anlatmıştı, ben de orada doktor olmaya karar 
vermiştim. Bu yüzden şimdi karşılaştığım her gence aynı şeyleri 
anlatıyor, olanağı olmayanlara elimden geldiğince destek oluyorum. 
Bugün benim doktor olan kızlarım, avukat olan oğlanlarım, mühendis 
olan çocuklarım varsa eğer, o caddenin bu işte çok yeri var.

Tarihi bilgilere göre 1900'lü yılların başından beri Adana'da 
fotoğrafçılık faaliyeti var. Kim bilir bugüne kadar kaç milyon kare 
çekilmiştir kentimiz hakkında. Ama geride kaç fotoğraf kalmış? 
Sayılabilecek kadar az… Veya kaç “fotoğrafçı” hatırlanıyor? Biri 
Gaston Mızrahi… Diğeri de Baltacı Mehmet… Çünkü sadece onlar 
kentlerini çekmişler… Çekmekle kalmayıp günümüze taşıyacak arşivi 
yapmışlar.

Yani demem odur ki… Eğer dünyadan önünüze gelen herhangi bir 
yerin fotoğrafını yaparsanız, bilesiniz ki sizden daha iyi yapmış 
fotoğrafçı muhakkak bulunacak. Fotoğrafladığınız yörenin 
fotoğrafçısını bırakın, yıllarca oraları fotoğraflamış Henri Cartier 
Bressonlar'ı, Ara Gülerler'i geçebilir misiniz?

Ama çalışmanızın temelini kendi kentiniz teşkil ederse, ne Paris'in 
Fotoğrafçıları'nın, ne de İstanbul'un Fotoğrafçıları'nın sizlerle yarışma 
şansı yok.

İşte “Adana Külliyatı” dediğim şey böyle bir şey… Adana'nın her 
şeyini anlatan, dünya fotoğrafçılarının da asla ulaşamayacağı bir çok 
projeyi bir araya getiren bir toplu sunum.

Bakalım Adana Fotoğrafçısı ünvanı kime nasip olacak? Adana'nın 
Henri Cartier Bresson'u kim olacak?

Merak ediyorum…
Bayram gibi aydınlık günler…
Haluk

154



155

SATSNEFERU HEYKELİNİ
ADANAYA GETİREBİLMEK İÇİN

BAŞLATILAN İMZA KAMPANYASI
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Artık boğazımıza kadar geldi... Birileri sesimizi duymalı... 
Adana'nın öz malı, 4000 yıllık heykelimiz  kentimize geri gelmeli... Bu 
konuda ilgili olan herkesi desteğe çağırıyoruz.

“Tabi ki destekleriz!” diyenler için de  kısa bir öykümüz var. 
İsterseniz birlikte dinleyelim;

Şimdi sizleri 1882 yılının Adana'sına götüreceğim. Amerikalı 
misyoner Mr. Montgomery 1882 yılında, bir misyon evi olarak 
kullanmak üzere planlanan, daha sonraki yıllarda bir çok Adanalı'nın 
öğrenim gördüğü, Tepebağ Ortaokulu'nun inşaatı ile görevlendirilir. 
Görevi kim verdiyse...

Bugün harabe halinde olan ve bu sütunlarda eski fotoğrafını 
gördüğünüz binanın temel kazısı sırasında, 33 santimetre boyunda bazalt 
bir heykel bulunur. Bağdaş kurarak oturmuş bir kadın heykeli.

Montgomery din adamı ve misyoner ya, bizim buralara kadar da 
erdemlerini(!) yaymaya geldiğine göre, allahtan korkar. Ama bu kez  
öyle olmamış bulduğu heykeli yetkililere teslim etmek yerine, gizlice 
yurtdışına kaçırma planları yapmış.

Uzun sözün kısası, biz demiyoruz, ekte sunduğumuz belgelerden 
anlaşılıyor ki... Bizim heykel bir patates çuvalının içine konularak, 
Mersin'e yanaşan bir ingiliz kotrası ile İngiltere'ye kaçırılıyor.

British Museum'da Dr. Samuel Birch, ki kendisi bir Mısır Tarihi 
uzmanıdır, heykelimizin üstündeki yazıları okuyup, karbon testi 
yapınca; 4000 yıllık bir sağlık görevlisi, yani hemşire ile karşı karşıya 
kaldığını anlıyor. Üstelik hemşiremizin isminin  Satsneferu olduğunu, 
Mısır 12. Hanedanlık dönemine ait olduğunu öğreniyor. Böylece bizim 
hemşiremiz daha da kıymetleniyor.

Sonra mı ne oluyor? Montgomery heykeli 20 yıl kadar elinde 
tuttuktan sonra, zannederiz yaşlılığın yükselttiği vicdan sesinin 
rahatsızlığına kanarak, heykeli Newyork Metropolitan Müzesi'ne 
bağışlıyor. Yani ücret almadan veriyor.

Bugün  Adana'nın malı bu heykel Newyork Metropolitan 
Müzesi'nin en kıymetli eserlerinden biri olarak Klikya Salonu'nu 
süslemektedir.

***
Dikkat ettiyseniz; Size anlattığımız bu öykünün özetinde, kaçak 

kazıda çıkarılmış bir heykel, tamamen kaçak yollarla yurtdışına 
kaçırılmış bir tarihi eser ve bu esere para ödemeden sahip olmuş dünyaca 
önemli bir müze var. Kazançlı tarafta Newyork, mağdur tarafta da  
maalesef Adana oturuyor.

Heykelimizi Geri İsteyecek Birini Arıyoruz
Haydi Devletim Göster Kendini!
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Öykünün en önemli noktası ise; Bizim sadece aktarıcı olmamız. 
Okuduğumuz bir bilimsel dergiden tüm dünyaya haykırarak yaptığımız 
bir aktarımda bulunuyoruz sadece. Yani söylediklerimizin hiç biri 
uydurma değil, bilimsel bir veri.

Bilimsel Dergi hangisi derseniz, sıkı durun heykelimizi şuan elinde 
tutan Newyork Metropolitan Müzesi'nin bülteni...Tarih September 
1921...VolumeXVI... Yazar H.E. Winlock...Bülletin of Metropolitan 
Museum of Art...

O yıllarda gariban ülkeler henüz uyanıp, eserlerini istemeye 
başlamadıkları için müze, bizim heykelimizle ilgili tüm bilgileri 
çekinmeden, açıkça itiraf etmiş. Neyse ki ...

***
Ancak o zamandan bu yana değişen iki şey var;
BİR; Artık gariban ülkeler uyanmaya başladı, eserlerini geri 

istiyorlar.
İKİ; Konuyla ilgili olan uluslararası hukuk değişti. Artık izinsiz 

kazıyla çıkarılmış eserler, hele kaçak yollarla vatanından çıkarılmışsa 
hemen geri iade edilmek zorunda. Belki şuan eseri elinde tutan kişi veya 
kuruluş, eser için bir bedel ödediğini ispat edebilirse, bir tazminat 
isteyebilir. 

Halbuki bizim 4000 yıllık Satsneferu'muz için Metropolitan bir 
kuruş bile ödemediğini itiraf ediyor. Aynı, kaçak kazıyla elde edilip, 
patates çuvalları içinde kaçırıldığını itiraf ettiği gibi.

***
Heykelimizin Adana Müzesi'nde yerini alması için şimdi tek bir şey 

yapmamız gerekiyor. Birileri sesimizi duymalı ve heykelimizi geri 
istemeli. Bu ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı olabilir. Çünkü 
dayanağımız olan o hukuksal kurallara göre heykelin sahibi devlet ve 
sadece o “Heykelimi bana geri verin” diyebilir. 

Haydi devletim göster kendini! 



Heykelimizi Geri İstiyoruz
Günümüzde Newyork Metropolitan Müzesi'nde “Güney Anadolu 

Seksiyonu”nda sergilenmekte olan Satsneru isimli 30 santimetre 
boyundaki granit heykel tamamen yasadışı yollardan Adana'dan 
kaçırılmıştır.

1921 yılında yayınlanan Newyork Metropolitan Müzesi'nin bir 
yayınında heykelciğin günümüzde Tepebağ Ortaokulu olarak bilinen 
binanın temel kazısı sunucu 1882 yılında bulunduğu ve patates çuvalları 
içinde bir gemiye konularak kaçırıldığı bilgisi verilmektedir.

Yapılan teslerde 4000 yıllık bir tarihi olduğu anlaşılan heykelin, 
geri Adana'ya getirilmesi, yasadışı bir kazıyla çıkarılmış olması ve 
yasadışı bir yolla yurtdışına çıkarılmış olması nedeniyle hukuken 
sağlanabilir. Heykelin 4000 yıllık yaşı göz önüne alınırsa, kentimizin 
tarihi açısından ne kadar önemli olduğu da görülür.

Biz Adanalılar, yurtdışına kaçırılan tarihi eserlerin geri getirilmesi 
konusunda hassasiyetini bildiğimiz Kültür ve Turizm bakanı Sayın 
Ertuğrul Günay'dan heykelimizin geri getirilip kentimizde sergilenmesi 
için gerekenin yapılmasını arz ediyoruz.

Saygılarımızla...

Satsneferu Heykelinin Geri Getirilmesi ile 
İlgili İmza Kampanyasının Metni
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Sayın Ertuğrul Günay
Kültür ve Turizm Bakanı

Sahibinin Türkiye olmasına rağmen, kanundışı yollardan 
yurtdışına kaçırılmış olan tarihi eserlerin geriye getirilmesi konusundaki 
çabalarınızı, biz Adanalılar takdirle izlemekteyiz. Bu konuda sizin ve 
bakanlığınızın vermiş olduğu çabayla bir çok önemli eserimiz geri 
kazandırıldı. Biz Adanalılar olarak bu çabalarınızdan cesaret alarak, 
bizim kentimizden yasadışı yollardan kaçırıldığı bilinen Satsneferu 
isimli 4000 yıllık heykelimizin geri getirtilmesi için desteğinizi arz 
etmekteyiz.

Bu eserin 1882 yılında tamamen yasadışı bir kazıyla (bir misyoner 
evi temeli atılırken bulunmuştur) çıkarıldığı ve misyonerler tarafından 
patates çuvalı içine saklanarak, bir İngiliz yatıyla kaçırıldığı, eserin şuan 
sahibi olan Newyork Metropolitan Müzesi'nin 1921 yılında bizzat 
çıkardığı bülteninde itiraf edilmektedir.

Eser Adana kentinin sınırları içinde bulunan ve arkeologlar 
tarafından 10 bin yıl eski olabileceği tahmin edilen Tepebağ Höyük'den 
basit bir temel kazısı yoluyla çıkarılmıştır. Tespit edilen yaşı 4000 olan 
Satsneferu isimli heykelin Tepebağ Höyük'ün değerinin ortaya 
çıkarılması için ne kadar önemli olduğu aşikardır. 

Ekte eserle ilgili bilgi ve belgeleri sunarak, Adana'da faaliyet 
gösteren kültür ve sanatla ilgili 39 sivil toplum kuruluşu ve Adanalılar 
adına, izlememiz gereken yol hakkında önderliğinizi saygılarımızla arz 
etmekteyiz.

Satsneferu Heykelinin Geri Getirtilmesi için 
Dönemin Kültür ve Turizm Bakanına Mektup
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Sayın Ayşe Arman 
Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki burada aktaracağımız tüm bilgiler 

Newyork Metropolitan Müzesi'nin 1921 yılı Eylül ayına ait bültenden 
(dergisinden) alınmıştır. Bu dergi ise ekte sunulmaktadır.

1882 yılında Amerikalı bir misyoner olan Mr. Montgomery Adana'nın 
bir mahallesi olan Tepebağ Höyük'te, misyoner okulu inşaatı sırasında, 
yaptığıkları temel kazısında yaklaşık 35 cm büyüklüğünde bir heykel ve 
bazı tarihi parçalar bulur.

Montgomery izinsiz bir kazı ile elde ettiği bu heykeli patates çuvalları 
içine koyarak, tamamen yasadışı yollarla yurtdışına kaçırır.

O zamanın önemli Mısır Bilimcisi Samuel Birch'e heykelin eteğinde 
bulunan yazıyı okutur. M.Ö 1880 yılına ait olduğu ve Satsneferu isimli 
Mısırlı bir hemşireyi temsil ettiği ortaya çıkar.

Bir müddet sonra Montgomery bu heykeli, bir ücret almadan Newyork 
Metropolitan Müzesi'ne hediye eder.

Şuan heykel söz konusu müzede görkemli bir yerde, camekan içinde, 
Adana 'dan getirildiği beyan edilerek sergilenmektedir.

Adana Şehri'nin tarihini bir anda 4000 yıl geriye götürecek kadar 
önemli bu eserin kaçak bir kazı ile çıkarıldığı, tamamen yasadışı yollarla 
yurtdışına kaçırıldığı ve şimdiki sahibinin esere bedel ödemeden sahip 
olduğu ekdeki Newyork Metropolitan Müzesi'ne ait dergide (Yani eserin 
şimdiki sahibine ait bir yayında) açıkca belirtilmektedir.

Eser sahibi kurum itiraf ettiğine göre, bu eserin ülkemize 
kazandırılmasının önünde hiç bir engel olmadığı açıktır.

Adana halkı da bu eserin öneminin bilincindedir ve kentte geri 
getirilmesi için imza kampanyası yürütülmektedir.

Bu konuyu bir yazınızda işlemeniz kaçırılmış eserler konusunda çok 
hassas olan Kültür ve Turizm Bakanlığının dikkatini çekebilir düşüncesi ile 
yardımınızı rica etmekteyiz.

Bilgilerinize saygıyla arzederiz.  

Dr. S. Haluk Uygur                         Yrd.Doç. Dr. K.Serdar Girginer
Altınoran Düşünce ve Sanat           Çukurova Üniversitesi Arkeoloji
Platformu Kurucusu                       Bölüm Bşk. 

Ekler;
Newyork Metropolitan Müzesi'nin 1921 tarihli bülteni
Bu bültendeki ilgili bölümün ingilizceden türkçeye tercümesi
Eserle ilgili diğer bilimsel yayınlar
Eseri sergilenirken gösteren fotoğraflar
Eserin o dönemde çekilmiş fotoğrafı
İmza kampanyasından örnek imzalar
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Satsneferu Heykeli'nin Getirtilmesi için 
Ayşe Arman'a Yazılan Yazı
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HALUK UYGUR’UN
KALEMİNDEN
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İncelendiğinde Darwin'in evrim teorisinin birbirini tamamlayan iki 
öğe içerdiği görülmektedir.

1. Canlı dünyada değişik biçim ve türler ortak bir kökten 
kaynaklanarak gelmiştir.

2. Canlılar arasındaki  “Yaşam Savaşı” ve “En uyumlunun 
ayıklanmaktan kurtulması” evrimin gerçekleşme düzeneğini oluşturur.

Bence burada asıl dikkat çekici olan 2. madde. Bitkiler ve 
hayvanlar ve tabiî ki insanla o

kadar hızla çoğalmaktadırlar ki, doğa bu popülasyona cevap 
veremez hale gelmektedir. Dolayısıyla doğa bunlardan bir kısmını 
eleyerek, yaşamı var etmeye çalışmaktadır.

Burada şu soru aklımıza takılabilir: 
Canlılar içerisinde hangilerinin yaşamını devam ettirip, 

hangilerinin yok olup gideceği nasıl belirlenmektedir?
Bunda tabiî ki tesadüflerin rolü olabilir. Ama her şeyi tesadüflere 

bağlayarak, gittikçe gelişen bir canlılar dünyasını izah etmek de güç olsa 
gerek... Doğanın bu seçiminde sadece tesadüfler rol oynasaydı gelişme 
daha ileriye doğru değil, bazen de geriye doğru olabilirdi. 

Bu yüzden “Acaba tesadüfen başka etkenler de evrimde rol 
oynuyor mu?” sorusu hep tartışılan ve farklı tezler sunulan bir konu 
olmuştur. Ben ise tesadüfen başka etkenlerin de olduğunu ve ama bunun 
bazı tezlerde olduğu gibi doğa dışında değil, doğanın kendisinde 
aranması gerektiğini düşünüyorum.

Öyleyse tesadüfün dışındaki bu etken ne olabilir?
Belki birden fazladır.
Ama ben biri üzerinde yoğunlaşmayı istiyorum;
Bireysel farklılıklar (kalıtsal varyasyonlar) ve bu farkların 

çevresel faktörlere uyum sağlamadaki rolü…
Aynı çevrede yaşayan, aynı türde olan ama özellikleri üç aşağı beş 

yukarı farklılıklar gösteren bireyler, çevrenin azalan olanakları için 
yarışmak zorundalar. Doğa ise çevresine uyum sağlayan canlıların 
yaşamına devam etmesine izin verir. Diğerlerini ise “ doğal seleksiyona” 
tabi tutar.

Buraya kadar canlılardan bahsettim. Ama konumuz “İnsan”.

“İnsanın  evrimsel gelişmesinde bilim ve sanatın yeri”
Başlıkta bilim ve sanatın birlikte kullanılması ilginç. Bence başka 

ilginç olan şey hem bilimin, hem de sanatın kullandığı yöntemlerin aynı 
olması. Bazen bunların faaliyeti için “yaratmak” kelimesi kullanılsa da, 
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aslında her ikisi de bir şeyi yoktan var etmekten ziyade, doğada zaten var 
olanı keşfetmekten(anlamaktan) başka bir şey yapmıyorlar.

“Doğayı anlamak” fiili, düşünmekle başlayan ve sonuna kadar 
düşünülerek devam edilen bir faaliyettir. Ve yine “doğayı anlamak” fiili, 
doğayla birlikte yaşamayı kolaylaştıran bir faaliyettir.   

Ben bu sunumumda “Bilim”in veya “ Sanat”ın evrim üzerindeki 
etkisini ayrı ayrı incelemek yerine, sanatında bir bilim dalı olduğu 
düşüncemden veya bazı bilim adamlarının “Bilim bir sanattır” savından 
yola çıkarak ikisinin insan evrimi üzerine etkisini birlikte ele almaya 
karar verdim.

“Doğayı anlamak” bir düşünme faaliyeti olduğuna göre, en çok 
düşünen varlık olan insanın, doğayı anlamada en önemli yolu katettiği de 
bir gerçektir (insan için düşünen tek varlık sıfatı yakıştırılsa da, ben 
“acaba hep diğer canlılarda kendi çapında düşünüyorlar mı?” diye 
kendime soruyorum).

Düşünen ve doğayı bu oranda anlamaya çalışan (bir ölçüde de 
anlayan) insan, doğaya uyum sağlamak (hatta ona hakim olmak ) 
içgüdüsüyle hareket eder. Bunun için kendine özgü yöntem ve araçlar 
geliştirir. Toprağı işlemek üzere geliştirdiği basit aletlerden tutun da, 
azgın sular önüne yaptığı barajlara kadar yürüttüğü her şey doğaya uyum 
sağlamak eylemi olsa gerek. Yani artan nüfus karşısında doğanın 
olanaklarından daha çok yarar sağlayarak, yaşamını devam ettirmek.

İnsanoğlunun “doğayı anlama”  faaliyeti onda gittikçe artan bir 
bilgi birikimi de sağlayacaktır. Gittikçe artan bu bilgi birikimi aynı 
zamanda doğayla yaptığı mücadelenin biçimini de değiştirmektedir. 
Daha önceleri daha çok kas gücünü kullanırken, giderek düşünsel 
gücünü kullanmaya başlamaktan bahsediyorum.

İnsanoğlunun önceleri içgüdüsel olarak yaptığı daha sonraları bunu 
bir yöntem çerçevesinde yapmaya devam ettiği doğayı anlama faaliyeti 
ve bu faaliyeti yaparken kullanılan yöntemlerin tümü ise bilimin ta 
kendisi olsa gerek.

Sanat mı?
Sunumum ile ilgili fikir oluşturmak üzere konuştuğum, fikrine 

güvenilir bir arkadaşım Sanat'ın düşünme faaliyetinin ta kendisi 
olduğunu, “Bilim”in ise bu faaliyetin yaşama uygulanması yöntemlerini 
belirleyen disiplin olduğu tezini ortaya attı. Ona göre Sanat insanın kendi 
gelişimini (evrimini), ancak gelişmiş insanların kullandığı Bilim ise 
toplumun gelişimini (tabi ki değişimini) sağlarmış. Söylediklerini 
irdeleyince arkadaşımın bu görüşünden bahsetmem gerektiğini 
düşündüm.

Kısacası bizim mesleğimizde olanlar, bilimsel yöntemler ve 
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sanatsal aktivitelerin, insanları kişisel farklılıklarını oluşturarak bir 
ömür içinde gelişmelerini sağladığına inanarak, bu iki alanın kişinin 
evriminin vazgeçilmez öğeleri olduğunu düşünürler.

Evrimleşen kişi ise toplumu değiştirmeye adaydır.
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Daha önceki yazılarımın birinde, özgeçmişim ile ilgili sorular 
arasında “Kaç yaşındasınız” şeklinde olana cevap vermekte 
zorlandığımı yazmıştım.

Özgeçmişim ile ilgili zorlandığım diğer bir soru da “Ne zaman 
fotoğrafa başladınız ?”dır. Yaşımla ilgili olarak zorlanmamın nedeni, 
belli yaşı geçmiş kişilerde var olan yaşlanma takıntısının artık bende de 
başlamasından olsa gerek. Ama fotoğrafa başlama tarihim ile ilgili soru 
da zorlanmam, (dolaylı bile olsa) yaşımın ortaya çıkmasıyla ilgili değil!

Bu tamamen fotoğraf kelimesi ile neyin kastedildiğini bilmememle 
ilgili…

Eğer fotoğraf kelimesinden sahip olduğum fotoğraf makinesinin 
denklanşörüne basmam kastediliyorsa söyleyeceğim tarih başka, ama 
fotoğraf kelimesinden “Fotoğraf”ın duygu ve düşünceleri anlatmak için 
teknolojik bir araç olması kastediliyorsa söyleyeceğim tarih başka 
olacaktır.

Hatta bu iki uç tarihin arasında başka aşamalara denk gelen 
zamanlamalar da bulunur.

Gezdiğim yerleri başkalarına anlatmak için fotoğrafı kullanmaya 
başladığım zaman… Tanıtım amaçlı olarak fotoğrafı kullanmaya 
başladığım zaman… Ders anlatmak için fotoğrafı kullanmaya 
başladığım zaman gibi…

Fotoğrafın diğer sanat dallarına göre bir şanssızlığı var (Çok emin 
değilim! Belki de bu bir şanstır.)…

Şans veya değil! Anlatmak istediğim fotoğrafın diğerlerinin aksine 
sadece sanat için yapılmamasıdır… Anılarınızı geleceğe taşımak için 
fotoğraf yapabilirsiniz. Gezdiğiniz yerleri başkalarıyla paylaşmak için 
de… Basın mensupları haberlerini oluştururken fotoğrafı temel unsur 
olarak kullanırlar. Veya reklamcılığı fotoğrafsız düşünebilir misiniz? 
Fotoğraflarla anlatılan derslerin ne kadar etkili olduğunu öğretmen 
arkadaşlarım söyleyeceklerdir zaten. Ve bu sıralama vesaire vesaire diye 
devam eder gider…

Bir de sanat için fotoğrafın kullanılması var. Yani “İzleyiciye 
fotoğrafçının düşündüklerini estetik şekilde taşıyan” fotoğraflar…

İşte fotoğraf bu kadar farklı alanlarda kullanım sahası bulmuşken 
ve ben bunların neredeyse hepsini denemiş, kullanmışken; nasıl 
“Fotoğrafa ne zaman başladınız ?” sorusuna bir çırpıda cevap 
verebileyim? Ama ille de cevap vermem gerekirse “Hangi fotoğrafı 
kastediyorsun? ” sorusunun cevabını da bilmem gerekir.
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Eğer fotoğraftan sadece denklanşöre basmak kastediliyorsa, ben 50 
yıllık fotoğrafçıyım arkadaşlar…

Hemen şaşırdığınızı hissediyorum. “Zaten ancak 50 yaşında 
görünüyorsunuz!” diye düşünüyorsunuz çünkü…

İsterseniz sizlerle paylaşabilirim, benim 3 yaşındayken ailemle 
birlikte çekilmiş, boynumda fotoğraf makinesi asılı bir fotoğrafım var. 
Ve bildim bileli evimizde bir fotoğraf makinesi olagelmiştir.

17 yaşından beri ailemden bağımsız macera içeren gezilere 
çıktığımı düşünürseniz, gezdiğim yerleri fotoğraflayıp başkasına 
gösterme fikrinin oluşma tarihi benim fotoğraf hayatımdaki ikinci bir 
zamanlama olacaktır. Ama fotoğrafın eğitimi alınabilen bir disiplin 
olduğunu öğrenmem 1990'lı yılların başında Adana Fotoğraf Amatörleri 
Derneği (AFAD) ile tanışmamla başlar. O halde bu da baştaki soruya 
verilebilecek üçüncü bir cevap olabilir.

1998 ise keskin bir dönemeçtir benim için… Çünkü “Fotoğraf” 
(ama dikkat edin bu kez Fotoğraf kelimesini tırnak içine aldım) adına o 
güne kadar hiçbir şey yapmadığımı hissettiğim tarihtir  “1998”…

Bakın bu konuyla ilgili 2001 yılının Mart ayı SUNU'sunda 
(AFAD'ın aylık bülteni) neler yazmışım;

“Birkaç yıl önceydi…
Bir sergi açmak istiyordum. Aklıma o güne kadar ödül aldığım 

fotoğrafları , 'Ödüllü Fotoğraflarım' adıyla sergilemek geldi.
Kırkın üzerinde fotoğraf çıkardım ortaya…
Ancak gördüm ki neredeyse hiç biri, bir sergiyi oluşturabilecek 

özellikleri taşımıyor. Ortaya çok zayıf bir sergi çıkıyor.
O zaman sergi açmaktan da  (benim için manevi değerleri olanların 

dışında) yarışmalara katılmaktan da vazgeçtim.
Yarışmaların fotoğrafın gelişmesinde maddi ve manevi katkı 

sağladığını yadsımıyorum. Üstelik fotoğrafta yeni yol almaya başlamış 
arkadaşların yarışmalara katılmaları için çaba sarf ediyorum. Ancak 
çalışmalarını yarışmalara endekslemelerinin, yarışmaları ustalık (!) ve 
üstünlük için ölçü kabul etmelerinin de yanlış olduğu inancını 
taşıyorum. Hatta tamamen yarışmalara yoğunlaşmanın, yaratıcılığı 
azalttığı ve kaliteyi düşürdüğü inancındayım.

Bu yazdıklarım benim kişisel görüşlerim…
Bu görüşe de ödül alan fotoğraflarımı yan yana getirince vardım. 

Üstelik vardığım bu nokta sadece yarışmalardan alınan ödüller için değil 
, (Yarışmalara bağlı olarak verilen) unvanlar için de geçerli.

Son bir söz yazmak gerekirse eğer;
 'Yarışmalarda başarılı olmanın ve unvan almanın insanları motive 

ettiği, başarıyı kamçıladığı doğrudur. Hatta daha önemlisi yarışmalar 
fotoğraf camiasında isimlerin duyulmasını sağlayarak da yarar 
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oluşturmaktadır. Fakat buna rağmen yarışmaları fotoğraf faaliyetlerinin 
temel çalışması haline getirmek, başarısızlığı doğurur. Asıl başarı 
beraber üretmek, projeler geliştirmek ve birlikte sunmaktan geçer.' 
diyorum.” 

***
Tam 8 yıl önce böyle yazmışım… Şimdi ise; paylaşmanın gerekli 

ama yeterli olmadığını da biliyorum. 
Bence “Fotoğraf” değiştirmelidir! Benim duygu düşüncelerim 

doğrultusunda değiştirmelidir… Kişiyi…Toplumu… Belki de dünyayı.
İşte bu yüzden “Fotoğraf'a ne zaman başladınız ?” sorusuna 

cevap vermekte zorlanıyorum.
Ben “Fotoğraf”a başladım mı ki?
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Niçin fotoğraf yapıyorsunuz diye bir soru sorulmuştu bir gün...
“Değiştirmek için” demiştim.
Kendimi, insanları ve toplumu değiştirmek...
“Eğer birisi sergimi izlemiş ve sonunda fikirlerinde ufacık ta olsa 

bir değişiklik olmamışsa, başarısız olduğuma inanırım” diye de 
eklemiştim.

 “Fotoğrafı ilerici kılan da bu olsa gerek” diye görüş bildirmişti 
soruyu soran.

***
Ama değiştirmek için fotoğrafçının donanımlı olması gerek!
Araştıran, yorumlayan, öneriler sunabilen...
En önemlisi düşündüğünü söyleyebilen.
 “Düşündüğünü söyleyebilen” ama yüksek sesle, içinden değil....
Peki bir sorum var...
Günlük hayatında bile düşündüğünü söyleyemeyen, bulunduğu 

sosyal ortamlarda “Yaptığı yanlış ama şimdi söylersem kötü olurum” 
diye susarak Fikret Mualla'nın tanımıyla “Leblebici” rolünü oynayan 
kişi, fotoğraflarında nasıl düşüncesini ifade edecek? Düşündüğünü 
söylemeyecekse, nasıl değiştirecek?

Bir dakika özür dilerim...
Tabii ki bazıları iddialı değildir ve fotoğraflarıyla değiştirmek 

istemeyebilir. Gezmek, görmek, tarihi eserlerin, çiçeklerin, böceklerin 
fotoğraflarını çekmek, cumartesilerini, pazarlarını hoşça geçirmek ona 
yetebilir. Çalışmaktan artan günlerin hoş geçmesini istemekten daha 
doğal ne olabilir ki? Bazı şeyleri dert ederek üzülmek niye?

Öyleyse niçin beğenmediği serginin sahibine görüşünü söyleyip 
kötü olsun?

Nasıl olsa o yokken diğerlerine söyleyebilir. Bu biraz dedikodu olur 
ama o kadar hata kadı kızında da var.

Niye yanlış yapan yöneticiye yanlışını söyleyip, durduğu yerde 
onunla takışsın?

Şüphesiz biri çıkıp yöneticinin hatalarını ortaya koyacaktır.
Veya biri diğerine “Namussuz” dedi diye, niçin bunca yıllık 

tanıdığı ile tartışmaya girsin? Durduğu yerde acı çekmenin ne alemi var?
Ancak unutmayınız ki sanat sadece acı çekenlerin yapabileceği bir 

şeydir.
Kerim Bora'nın deyimiyle “Acı çekmeden fotoğraf olmaz!”.
Ve benim deyimimle “Her şeyin bir bedeli vardır. Tabi ki iyi 

fotoğrafın da...”
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Ben Fotoğraf Çekmeye Gidiyorum



 Sizlere hoşça vakitler diliyorum...                   
Ben ise fotoğraf çekmeye gidiyorum.
(Üstelik 5 yıldır fotoğraf yaparken beraber olduğum atelye 

üyelerimin ve yakın arkadaşlarımın hiç birini yanıma almadan...)
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Köy Enstitüleri günlerinde öğretmen bir ödev vermiş gençlere...Bir 
de konu...

Hepsi fotoğraf çekecekler, öğretmen de fotoğraflardan birini birinci 
seçecekmiş.

 Çalışkan Öğrenci bir sürü fotoğraf çekmiş.
Çekmesi kolay ama,seçmesi zor...O kadar fotoğraf arasından 

uğraşmış didinmiş ve öğretmene sunmak üzere birini seçmiş. Diğerlerini 
de atıvermiş, yatakhanenin çöp tenekesine...

Çalışkan Öğrenci'nin görevini yapmasının huzuru içerisinde 
uyuduğu bir sırada, Tembel Öğrenci görüvermiş çöp tenekesindeki 
fotoğrafları...”Aman ne güzel şans! Bu fotoğraflardan birini seçer 
öğretmene veririm” diye düşünmüş. Böylece zahmetsiz öğretmenin 
verdiği ödevi yapmış olacakmış.

Epeyce uğraşmış, hangi fotoğrafı seçeceği konusunda... 
Fotoğrafları iyice incelemiş ve birisini seçerek öğretmene vermiş.

Sonunda öğretmen kendisine verilen fotoğraflar arasından bir 
birinci seçmiş. Ama durum öyle karışık hale gelmiş ki, isterseniz gelin 
kimin birinci olduğuna siz karar verin!

Öğretmen birinci olarak Çalışkan Öğrenci'nin çektiği ancak iyi 
fotoğraf olduğunu anlayamayıp çöp tenekesine attığı fotoğrafı seçmiş 
çünkü... 

Peki ,sizce birinci kim?
Fotoğrafı çeken Çalışkan Öğrenci mi, yoksa onu çöp tenekesinden 

çıkartan Tembel Öğrenci mi?
Bir kısmınız fotoğrafı çeken diyecektir...
Ama,”Fotoğrafı çeken,onun iyi fotoğraf olduğunu anlayamamış 

olmalı ki çöpe atmış. Belki de iyi fotoğrafı tesadüfen çekmiştir” diye 
karşı çıkanlarınız da olacaktır.

Bazılarınız ise,”Çöp tenekesinin içindeki fotoğraflardan hangisinin 
iyi olduğunu bilebilecek kadar önseziye (belki buna yetenek de 
diyebiliriz) sahip olan Tembel Öğrenci birinci olmalıdır” diyebilir.

Bu  kez de karşı taraf, “Önsezisi olabilir ama, beyninde 
oluşturduklarını fotoğraf kağıdına aktarabilecek kadar teknik bilgiye 
sahip mi bakalım?” diye sorabilir.

O zaman birincilik ikisine birden verilebilir mi?
Öğretmen iki kişiyi birden birinci ilan edebilir miydi bilemem! 

Ama ben,iyi fotoğraf yapabilmek için, o iki öğrencinin özelliklerinin bir 
kişide bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyorum.
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    Beyin ve El Birleşir, 
Beynin Yapabileceğini El Üstlenir



Bir kez iyi fotoğrafın nasıl yapılacağına dair önsezi olmalı ve 
fotoğraf insanın beyninde oluşmalı.Ayrıca kişi beynindeki bu oluşumu 
kağıt üzerine aktarabilecek teknik bilgiye sahip bulunmalı...

Michelangelo 15. yy da bu söylediğimi şöyle ifade etmiş:
İçimizdeki ilahi kuvvet, bir yüzü şekillendirmeye çalıştığında, 

beyin ve el birleşir(...) Beynin yapabileceğini,el üstlenir.
Aksi halde iyi fotoğrafı seçebilen en fazla iyi bir eleştirmen, diğeri 

ise yine en fazla iyi bir zanaatkar olabilir.
Gerçi bu da önemli bir şey!
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Bugünlerde çok canım sıkılıyor.... Canım sıkılıyor ve 
üzülüyorum....

Sıkılıyorum , çünkü üstümde bir çok baskı hissediyorum.... Tabi ki 
yazı yazdığım mecra bir sanat, en azından bir fotoğraf alanı olduğu için 
fotoğrafik sıkıntılarımdan bahsedeceğim... Hoş fotoğrafik sıkıntıları 
ülkesel hatta evrensel sıkıntılardan ayırmak biraz zor ama ben yine de 
yazdıklarımı mecramızın ilgi alanı içinde tutmaya çalışacağım... 

“Fotoğraf birebir gerçeği söylemelidir”... “Birebir gerçeği 
söylemezse belgesel olamaz”...

”Fotoğrafçı göstermekle yükümlüdür... Değiştirmek onun işi 
değildir”... “Değiştirmek işi olmadığına göre, fotoğrafında kendi 
görüşünü söylemesine gerek yoktur”...

Niye sıkıldığımı anladınız mı?
Ben gerçeğin mutlak olmadığını düşünürken ve ne düşündüğümü 

özgürce söylemek mutluluğunun peşinde ömrümü vermeye hazırken, 
onlar beni bir kalıba sokmaya çalışıyorlar...

Şunu yaparsan şu olmaz, bunu yaparsan bu olmaz.... vesaire 
vesaire... Buna da fotoğraf ideolojisi diyorlar. Üstelik öyle bir ideoloji(!) 
ki, onun gibi düşünmeyenlerin “Hakim Sınıf” sayılmasına kadar 
gidiliyor. Veya onlar gitmiyor, ben öyle hissediyorum. En azından öyle 
hissetmeme neden oluyorlar...

Böyle bir baskıyı (hakim sınıflardan) ömrü boyunca görüp, 80 
darbesinde hapis bile yatmış biri olarak, hakim sınıflardan yana sayılmak 
beni fazla sıkmıyor ama, özgür düşünmeme ve düşüncemi  yayma 
özgürlüğüme karışılması yüzünden sıkılıyorum.

Halbuki her konuşmam da belirtip, yazılarımda yazmıştım (*)... 
Yaptığımın ne olduğu önemli değil diye... Ona ister sanat deyin, ister 
belgesel... Veya ister sanat demeyin, ister belgesel...  Umursamıyorum... 
Umursadığım tek şey değiştirip, değiştirememek... İnsanları... 
Çevremi... (Hadi biraz megalo takılayım) Ülkemi... Evreni... 

Yani anlayacağınız... Dünyayı biraz olsun değiştirebildiysem 
çektiğim acıya değdi demektir. Yoksa gerisi boş....  

Bugünlerde canım sıkılıyor ve üzülüyorum...
Üzülüyorum çünkü, bazen değiştirdiğimi zannettiğim şeylerin de 

değişmediğini farkediyorum... Değişmediğini mi farkediyorum, yoksa 
benim istediğim gibi değişmediğini mi ayırmak lazım aslında... Ve 
benim istediğim gibi değişmelerini istememin de bir kalıp olup, 
olmadığını da sorgulamak...
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Canım Sıkılıyor ve Üzülüyorum



En iyisi ben üzülmeyi bir kenara bırakayım... Çünkü evrende 
değişmeyen tek şey değişimdir demiş ustalar... Böyle olduğuna göre 
gerçekler bile her an değişeceklerdir. Dolayısıyla  “Mutlak Gerçek” 
kalıbına girenler de gerçeğin değişimiyle birlikte değişeceklerdir 
mutlaka...

Ama ben hala sıkılmaya devam ediyorum...   Acaba niye?     
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Geçenlerde Hacı Arif Bey'in bir parçasını dinliyordum. Gudüm'ün 
ritmik önderliği altında icra edilen melodi, o günkü ruh halimin 
yorgunluğunu alıvermişti. Bu eseri dinlerken vurgulu basit bir çalgının 
(gudüm), ne kadar önemli bir görev üstlendiğini de fark edip 
heyecanlanmıştım.

Eserin melodisi; gudümün vurularının rehberliğinde bazen 
hızlanıp, bazen yavaşlayarak yoluna devam ediyordu. Sırf bu rehberliği 
daha çok hissedebilmek için Klasik Türk Musikisi'nden arka arkaya 
parçalar dinlemeye başladım. 

Bu kısa tecrübemden sonraki edinimlerim beni, ister istemez (ve 
elimde olmayarak)  gudümün ritmik önderliği ile, bir senfoni 
orkestrasının şefi arasındaki benzerlikleri irdelemeye itti. Benzerlikleri 
görmekten öte, temsil ettikleri müzik türlerinin felsefelerindeki 
farklılıklarını daha iyi anladım.

Biri Klasik Türk Musikisi, diğeri Klasik Batı Müziği gibi basit bir 
tasniflemeden öteydi fark ettiğim şey.

Tek sesli bir melodiye sadece bir vurgu aletinin önderliği yeterken, 
melodiler çeşitlenip, temayı aynı anda birden fazla teknikle anlatmak 
isteyince, başlı başına bir öndere, bir orkestra şefine ihtiyaç 
duyuluyordu. 

Yanlış anlaşılmasın burada Itriler'in veya Hacı Arif Beyler'in 
bıraktıklarına söz söyleme gibi bir çapsızlık yapmak istemiyorum. Ama 
yapabileceğim çapsızlıkları da hoş göreceğinizi umarak; çok sesli 
müziğin, onların temsilcisi olduğu tek sesliliğin evrimi sonucu ortaya 
çıktığını da söylemek istiyorum. En azından, her ikisinin farklı tatları 
olduğunu belirtmektir amacım.

***
Bilgisiz olduğum bir alanda daha fazla söz söylemeyi bir kenara 

bırakıp, saadete geleceğim... Ve sorum şu;
Müzikte çok sesliliğin oluşturduğu farklı tatların bir benzerini, 

acaba “fotoğrafta” da yakalayabilir miyiz?
Tabi “Fotoğraf” denilen şeyin, fotoğraf makinesinin deklanşörüne 

basmak olduğunu (Buna fotoğraf çekmek diyebilirim) düşünüyorsanız, 
hiç şüphesiz ki deklanşöre ancak bir kişi basabilir. Dolayısıyla (ve 
maalesef) bu düşünce biçimiyle, fotoğraf sadece bir kişiye ait olabilir.

Deklanşöre kim bastı ise fotoğraf onundur.
Ancak “Fotoğraf”ın, düşüncelerin ifade edilmesinin bir yolu 

olduğu düşünülüyorsa (Buna da kısaca fotoğraf yapmak diyebilirim), 
deklanşöre kimin bastığı değil, temayı kimlerin oluşturduğu ve 
anlatımda hangi yolların kullanıldığı önemlidir (Bakınız yol kelimesini 
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bilerek çoğul kullanıyorum) . Deklanşöre yoldan geçen herhangi biri 
basabilir. 

Yani bir konu üzerinde birden fazla kişi düşünüp, fikir 
oluşturuyorlar (Tema)… Bu fikri anlatmak için de yollar belirliyorlar 
(Teknik)… İçlerinden biri de deklanşöre basıyor… Veya deklanşöre 
basma komutunu veriyor.

İmza?
Sadece deklanşöre basanın değil elbet!
İşte “Çok sesli fotoğraf” bu olsa gerek.
***
Bugüne kadar bir fotoğrafın altına birden fazla imza atıldı mı? 

bilmiyorum… 
Eğer atılmadıysa dostum Mehmet Dilci ile beraber yaptığımız, 

Yılankale fotoğrafı bir ilktir. Bu fotoğrafı beraber çıkardığımız Adana 
Life Dergisi'ne kapak yapmak üzere ortak düşünmüştük ve deklanşöre o 
basmıştı. Sonunda da fotoğrafı iki imzayla birlikte yayınlamıştık

Bu konuyla ilgili benzer bir düşünceyi de, yıllar önce, Sayın Prof. 
Mehmet Bayhan; bir bienale katılmak üzere, “Siyah / beyaz fotoğrafları 
boyayalım” diye öneri getirdiğinde dile getirmiştim. 

 Sevgili Hocam hatırlar mı bilmem…
 “Birinin fotoğrafını, başka biri boyasa ve ortaya çıkan yeni şey 

ikisinin imzası ile sunulsa olur mu?” diye sormuştum.
O bienale böyle bir fotoğrafla katılmamıştık ama, buradan çıkan 

fikirle ressam dostum Raşit Karakılıç benim ve diğer bazı fotoğrafçıların 
fotoğraflarını (yağlıboya tekniği ile boyamak suretiyle) yeniden 
yorumlayarak bir sergi açmıştı.(Sonradan da kendi fotoğraflarını 
boyamaya başlayarak, yeni ufuklara doğru yolculuğuna devam etti).

***
İşte şimdiki önerim şu…
Fotoğrafçılar bir araya gelelim… Düşünelim… Düşündüğümüzü 

hangi teknikle (veya tekniklerle) anlatacağımızı tartışalım… Hatta 
sunum şeklinde bile birden fazla görüşün izi olsun… Bu arada biri de 
deklanşöre bassın.

Kısacası tek başına üretilen ve tek biçimde sunulandan farklı tatta 
bir “Fotoğraf” yapalım.

Yani Itri'ye göre, Cemal Reşit Rey gibi…

178



Atelyeme devam eden bir fotoğrafçı arkadaşım bir gün  “Hocam 
ben atelyeye katıldığımdan beri fotoğraf çekemez oldum. Halbuki 
daha iyi fotoğraf için gelmiştim buraya. Nedir bu işin hikmeti?” diye 
sormuştu.

Ben de ona “Hah! Şimdi fotoğraf yapabilirsin. Çünkü fotoğraf 
yapmak için çekmeyi bırakacaksın.” diye cevap vermiştim.

Arkadaşımın o gün o soruyu sormakta haklı bir gerekçesi vardı… 
Ama ben de haklıydım.

Daha önceleri gezdiği yerlerdeki gördüğü şeyleri rahat rahat 
fotoğraflarken, biz ona ışık şöyle olursa çekme, adamın arkası karışıksa 
deklanşöre basma, konuna uzaksan biraz yaklaş gibi ahkamlar 
kesmiştik. Yani yaptığı işi zorlaştırmıştık. Daha önceleri fotoğrafı şipşak 
bitiriverirken şimdi beklemesi, yürümesi, yere yatması, cefa çekmesi 
gerekiyordu. Ve okuması…

Biliyorsunuz ki fotoğraf denilen şey, fotoğraf makinesi denilen 
şeyin malum düğmesine bir kere basmak suretiyle çekilebiliyor. 

Önce “Klik” diye bir ses çıkıyor ve hemen arkasından da 
ikincisi…”Klark”.

Bu iki ses arasındaki sürenin ne kadar olduğunu da biliyorsunuz.
Benim kullandığım makinede bu süre 1/2000 saniyeye kadar 

kısalabiliyor. En uzun hali ise ancak birkaç saniye…Yani “Fotoğraf 
çekmek” dediğimiz şey bir bölü iki bin saniyeden birkaç saniyeye kadar 
uzanan çok kısa bir an.

Fotoğraf makineni boynuna takıp geziye çıkacaksın, güzel bir şey 
bulunca da çekeceksin…Klik, klark…Ne kadar kısa ve ne kadar kolay 
değil mi?

Peki “Fotoğraf yapma”nın süresi ne kadar?
İsterseniz gelin bu süreci birlikte gözden geçirelim:
Önce işe düşünerek başlamak gerek…”Ben fotoğrafım ile ne 

anlatacağım?” diye…
Sonra anlatmak istediklerin ile ilgili incelemelerde bulunacaksın… 

Yani kitaplar okuyup, internette vakit geçirmelisin.
Böylece yapacağın “Fotoğraf” kafanda oluşacak.
Sıra mekanları ve objeleri bulmaya geldi… Çünkü kafandaki 

“Fotoğraf”ı başkalarına gösterebilmen için görüntüyü oluşturmalısın.
Mekan ve objeleri kullanabilmek için ise kamusal veya özel 

izinlere ihtiyacın var.
Çalışacağın mekanın ışık şartlarının kontrolü, ona uygun film 

seçimi… Acaba tripod götürsem mi? Vesaire…
En sonunda mekana ulaşıp, ışığın istediğin gibi olması için 
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bekleyeceksin. Her şey yolunda giderse de deklanşöre basarsın… 
Klik… Klark.

İki sesin arasında 1/2000 saniyelik bir süre var… Hadi biraz insaflı 
olayım…1/250 veya 1/20…Sen de ki 3 saniye.

Ama durun “Fotoğraf'ın Yapılması” bitmedi.
Filmlerin yıkanması veya bilgisayarda düzenlenmesi, bunların 

nerede kime nasıl gösterileceğine karar verilmesi, çerçevelerin seçimi, 
izleyicinin soracaklarına verilecek cevapların hazırlanması… Ta ki 
insanlar sergi yerinden ayrılana kadar devam eden, belki de hiç bitmeyen 
bir süreç.

Görüldüğü gibi “Fotoğraf Çekme” denilen şey, ”Fotoğraf Yapma” 
denilen uzun sürecin 1/250 saniyelik kısa bir süresi.

 “Fotoğraf yapmak için, fotoğraf çekmeyi bırakacaksın” demekte 
kastım buydu işte.

Yaptığımızın deklaşöre basıp bırakmaktan öte, uzun bir düşünce 
faliyeti olduğunun farkına varabilirsek, “Fotoğraf”  yapmaya 
başlayabiliriz demek istemiştim sadece.

Atelyede bana o soruyu soran arkadaşım şimdi çok iyi “Fotoğraf” 
yapıyor.
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Fotoğrafta kuramsal düşünmeye başladığımdan beri “Çıplaklık” 
kavramı hep zihnimi kurcalar.

Sadece kelime anlamını bile düşünsek birçok farklılıkla 
karşılaşabileceğiniz, böyle bir kavramın, fotoğrafik çözümlemesinin 
sanat fotoğrafının temel özelliğini anlamamıza olanak tanıyacağına 
inanırım. 

Sözlükteki karşılığı” örtüsüz olmak” olarak tarif edilen 
“Çıplaklık”a, birçok kez mecazi anlam da yüklüyoruz. 

Katıksız, özgür, başka bir şey eklenmemiş, açık gibi anlamlar…
Çıplak fiyat, çıplak düşünce, çıplak araba, çıplak arazi gibi 

tabirlerle; vergisiz fiyatı, açık düşünceyi veya aksesuarsız arabayı 
kastetmez miyiz?

Fotoğrafta da aynı anlamlandırmalar geçerlidir zannederim. 
Fotoğraf'da da çıplaklık “Vücudunun giysisizliği” başta olmak üzere, 
birçok sembolik değerler alabilir. 

Ben bu yazımda daha çok “giysisizlik” üzerine kafa yormak 
istiyorum. 

Sadece “giysisizliği” kastetsem bile, ne kadar değişken şu “çıplak” 
kavramı!..

Antalya sahillerinde kısa bir şortla gezen genç kızımız çıplak 
sayılmazken, aynı kızımız aynı elbiseyi İstanbul'da giyse, herkesi 
kendisine baktıracak kadar “Çıplak” kalabilir.

Yine aynı şekilde üstsüz güneşlenen karısını çıplak saymayan 
erkekler olduğu gibi, saçının bir perçemi görüldü diye eşinin 
çıplandığını düşünenler de var.

Şimdi  “Çıplak” kavramının niye kafamı karıştırdığını anladınız 
mı?

Daha neyin çıplak olduğuna bile karar verememişken, Fotoğraf'da 
çıplaklığın kullanılmasının felsefik çözümlemesini yapmaya girişmek 
nasıl mümkün olacak?

Hangi çıplak erotiktir veya porno?
Hangisi cinsel istek uyandırmadan fotoğraf'ın mesajını iletebilir. 

(Acaba bu tip fotoğrafları diğerlerinden ayırmak için mi “Nü” kelimesi 
kullanılıyor? )

Ne kadar zor bir soru biliyor musunuz!..
Ben aslında  bir tıp doktoruyum...
Her gün çok sayıda kadın karşımda çıplanıyor. 
Ama 25 yılı geçmiş meslek hayatımda, bir kez bile onlara karşı 

cinsel bir ilgi uyanmadı bende… Ama hiç şüphesiz ,onlardan bazıları 
normal yaşamımda karşıma aynı durumda çıksalardı durum değişirdi.
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Ve tabi ki, önümde giysilerini çıkaran kadının da giysilerini 
çıkarırken sahip olduğu niyeti, benim davranışımı etkilerdi. İşini iyi 
bilen bir hanımefendinin niyeti beni baştan çıkarmak olsaydı, 
zannederim muayenehanemde de beni baştan çıkarabilirdi. 

Yani bu durumda 3 ayrı obje ortaya çıkıyor.
Birincisi çıplak vücudun kendisi…
İkincisi çıplananın (veya konu fotoğrafsa buna çıplatanın da 

diyebiliriz) niyeti…
Üçüncüsü ise onu izleyenin algısı…
Her durumda da ortada çıplak bir beden var…
Bir de fotoğrafçının niyeti bulunuyor.
Vizörün arkasındaki ne anlatmak istiyor, amacı bedeni gösteren 

cinsel dürtü mü oluşturmak, yoksa bedeni kullanarak bir öyküyü, bir 
düşünceyi mi anlatmak?

Ama asıl önemli olan izleyicinin ne algıladığı... 
Eğer fotoğrafçı işini ustaca yapmışsa; onun öyküsü, izleyicinin 

görüşleri içerisine girecektir. Ama fotoğrafçının işi iyi değilse, çıplaklık 
pornografinin bir parçası olmaktan kurtulamayacaktır.

İşte “çıplaklık” kavramının çözümlenmesinin,  fotoğraf felsefesine 
benzeyen yanı da bu olsa gerek. Fotoğrafçı bir objeye yüklediği kendi 
tanımını, izleyicinin düşüncesi haline getirebildiği miktar kadar 
başarılıdır. O fotoğraf da o miktarda iyidir. 

Hemen itiraz seslerinin olduğunu izler gibiyim. 
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Bir fotoğraf sempozyumunda çektiği çıplak fotoğrafları gösteren 
hanım arkadaşıma sordum;

“Bana çıplak poz verir misin?” diye…
Cevabı “Hayır!” oldu.
“Neden?” diye sorduğumda da…
“Ülkemizin şartlarını” gündeme getirdi…
Ama aynı şartlarda kendisi başka bir hanımın çıplak fotoğraflarını 

çekmişti. 
Bulabilsem o model hanıma da sormak isterdim. “Ülkemizin 

şartları (!) sizin bu fotoğrafları çektirmenizde ne kadar etkili oldu?” diye. 
Aslında birçok fotoğrafçı ve birçok model çıplak fotoğraf 

yapabilmek için can attıkları halde  “Ülkemizin şartları”ndan (!) fazlaca 
etkileniyorlar. Bu yüzden de fotoğraflarının anlatımında hiçbir rolü 
olmadığı halde, ortalık saçlarıyla veya başka bir maske ile yüzleri 
örtülmüş çıplak kadın fotoğraflarından geçilmiyor.

Halbuki, çıplaklığın fotoğrafını çekebilmek için, ilk defa 
düşüncenin çıplanabilmesi gerekmez mi? 

“Özgür düşünce” olmadan, “doğru fotoğraf” ne kadar olur sizce? 
Eğer düşünce özgür ise, “Ülkelerin şartları”nı zorlamadan da, “Nü” 

fotoğraflar yapılabilir bence… 
İlle de yalın göstermek de gerekmez, anlatım için çıplaklığı 

çağrıştıracak simgeler de kullanılabilir. 
Şimdi haklı olarak siz de bana bir soru sorabilirsiniz. 
“Çıplak” konulu fotoğraflar yapmak istiyorum. Bana model olur 

musunuz? 
Cevabım: 
Eğer anlatacak bir öykünüz var ise… Ve benim çıplak 

görüntülerimin bu öyküyü anlatmadaki rolüne, beni ikna edebilirseniz, 
tabiî ki size çıplak poz verebilirim. 

İnsanları çıplatmadan önce, düşüncenizi çıplatmanız dileğiyle… 
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Geçenlerde arabayla küçük bir köyün önünden geçiyordum. Gölün 
kenarına kurulmuş bir köydü bu… 

O an ağaçların suya yansıyan yeşili ile mavi dans ediyor gibi 
gelmişti bana. Meleşen koyun yavrularının sesi, suyun kenarındaki 
güvercin beyazı evden yayılan radyonun namesine vokal yapıyordu. 
Kuzeyden tatlı sert esen rüzgarın uğuldaması da bu vokale eşlik 
ediyordu. Rüzgarın kaldırdığı samanların rengi ile yarışacak kadar alımlı 
saçlara sahip bir kız etrafta koşuştururken, huzur veren saf güzelliğini 
sanki tüm dünyaya ilan ediyordu.

Arabamı yola çektim… Köyü doyasıya izlemeye başladım… 
Dalmışım… İçime bir çoşku doldu, zevkten uçuyordum… Haykırdım;

 “Ahh!… Ne kadar güzel benim memleketim…”
***
Dalmışım dedim ya… Köyün yanında ne kadar zaman geçirdiğimi 

o yaşlı teyze bana hatırlattı;
“Oğlum bir saattir rüyada gezer gibi bize bakıyorsun… Hayrola?” 
Acaba “Bir saat” diye söz gelişimi söylemişti. Yoksa gerçekten bir 

saattir orada mıydım? Yaşlı kadını o evin penceresinden bana bakarken 
görmemin üzerinden bu kadar çok zaman geçmiş miydi acaba? 
Bilmiyorum!

***
“Köyünüzün güzelliğine hayran oldum” dedim. “Şu suya bak! 

Sanki renkler dans ediyor!”
 “Şu bizim boklu su mu?”diye cevap verdi.
“Oğlum sen divane misin, nesin? İlerideki fabrikadan zehirli 

madde atıyorlarmış suya. Koyunlar içince hasta oldular. Onun için 
meleşip duruyorlar. Torunlara bir durup, bir tembih ediyorum. Aman 
sudan uzak durun diye. Radyo arada bir ölenleri söyleyip çalmaya 
devam ediyor.”

“Bir de aksilik rüzgar çıktı. Bizim buralarda buna Poyraz derler. Bir 
çıktı mı ne saman bırakır uçurmadık ne de ekin bırakır yatırmadık. Al 
başına belayı!” 

***
Bu sırada sarı saçlı güzel kız geldi yanımıza… 12-13 yaşlarında bir 

şeydi. Belki de biraz daha büyük.
Sohbet konusu açmak için iltifat ettim ama sözümü bitiremedim;
“Böyle güzel bir yerde yaşamakla Ne kadar şanslısın”

184

Güzel Beni Niye Mutlu Eder
 “Hayatta canımızı sıkan
  Hoş gelir resimde bize…”  
                                           Goethe 



“Ne şansı? Keşke şehir de olabilsem… Burada ilkokulu bitirdim 
ama gerisi yok. Ömür boyu koyun pisliği temizleyip, rüzgarın 
dağıttıklarını mı toplayacağım?” 

“Bu köy olmasaydı annemle babam da yaşayacaktı!”
Sorarak bakan gözlerime cevabı yaşlı kadın verdi;
“Torunumdur garibim. Babası balıkçılık yapardı gölde. Fakirlik ya, 

ağları çekecek yardımcıya para veremediği için karısını da yanına alırdı. 
Bir gün bu poyraz kayıklarını devirdi. Zavallılar ölüverdi işte. Göl yuttu 
onları…”

Birden bire, yeni gördüğüm bana çok güzel gelen bu yerin, buranın 
içinde yaşayanlar için bir kabus olabileceğini hissettim.

Güzel Nedir Öyleyse?
Dahil olduğum bir felsefe gurubunda sözüne güvendiğim bir 

arkadaşım “Bilgi mutluluk verir ve güzeldir.” demişti. Aksiyim ya ben de 
itiraz etmiştim “Bildiklerim bana mutsuzluk veriyor” diye.

O göl kenarındaki köyü seyrederken edindiğim tecrübe bana 
gösterdi ki, bu konu aslında tam bir “Tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa 
yumurta mı tavuktan…” meselesi.

***
Şöyle ki; 
İnsanın bilinci (ve buna bağlı olarak karar verme yetisi, iradesi) 

öğrendiği şeylerle oluşuyor. Daha önce sahip olmadığı bir bilgiyle 
karşılaşınca, ilk başta onu kendi bildiklerinden ayrı olarak saf nesnesiyle 
(sadece gördüğü, işittiği veya dokunduğu ile) algılıyor. (Örneğin benim 
ilk kez gördüğüm köy hakkında yaptığım yorumlara dikkat ediniz). Bu 
yeni rastladığı şey için, daha önceki bilgilerine dayalı bir yargısı (Buna 
önyargı demek daha doğru. Çünkü eğer orayla ilgili daha önce başka 
bilgim olsaydı, bu köy için değerlendirme yapmama etkili olacaktı) 
olmadığı için de, kendine farklı gelen yeni bilgiyi güzel buluyor. Ancak 
yeni edindiği bilgi, çok kısa bir süre sonra insanın değerlendirme (ve tabi 
ki kıyaslamalarında) etkili olmak üzere bilincine katılıyor. Artık bilinç 
kendisi için yeni olmayan, yani bilgisi dahilinde olan bu şeyi kendine ait 
bir irade (davranma bilinci) ile değerlendirmeye başlıyor. Bu 
değerlendirme beraberinde tüm keder ve ızdırapları da hatırlatıyor. 
Böylece eskiden haz aldığımız bir şeyden haz almamaya başlıyoruz. 

***
Ünlü düşünür Schopenhauer benzer konuda  şunları yazmakta;
“Sözgelimi bütünüyle yabancı bir kasabanın görünümü çoğu kez 

yolcu üzerinde görülmedik şekilde hoş bir izlenim bırakır. Oysa söz 
konusu kasaba aynı etkiyi orada yaşayan kimseler üzerinde kesinlikle 
doğurmaz.(…) yolculuk etmenin zevki kısmen buna dayanır.”

“(…)bize keyif veren manzaradaki nesnelerin güzelliği, eğer 
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bunlarla her zaman bilincinde olduğumuz ve öyle kaldığımız kişisel 
ilişkiler içinde olsaydık kaybolurdu”

“Hayat asla güzel değildir. Fakat sadece hayatın tabloları, yani 
sanat ve şiirin başkalaştıran aynasındaki tablolar, onu henüz tanımazken 
güzeldir”

Bu durumda naçizane, güzelin tanımlarından birini daha yapmaya 
çalışırsak eğer;

“ Daha önce farkında olmadığımız bir bilgiye ulaştığımızda 
aldığımız haza yol açan şey” diyebilir miyiz acaba?

Sanat ve bilim insanlarının farklılıklar peşinde koşmasının sırrı bu 
olsa gerek…

“Yaratıcılık yeni şeyler düşünme, yenilik ise yeni şeyler 
yaratmaktır” diyerek yazımı bitirmek isterim.
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Sanatın felsefeye katkısı nedir?
Veya felsefesinin sanata?
Farklı sorular mı sizce?
Hem farklı, hem de aynı!
Bilimin felsefeye veya felsefenin bilime katkısı da benzer özellik 

taşıyor.
Çünkü hep düşünmüşümdür “Estetik bir bilim midir?” diye.
Bilim değilse bile, en azından onunla aynı yöntemi kullanır.
Doğayı inceler, yorumlar, onun içinden güzel olanı bütününden 

kopartarak, sanatın tekniklerinden herhangi birini kullanmak suretiyle 
insanlara sunar.

Amacı insanı doğruya, güzele doğru değiştirmektir. 
 “Bir üretimi sanat eseri yapan nedir?” diye de düşünmüşümdür.
Ve niçin birçok sanatçının değeri ölmeden önce anlaşılmamıştır?
Bence bir üretimin sanat eseri olması için olmazsa olmaz iki temel 

unsur vardır. 
Birincisi bu üretim bir düşüncenin ürünü olmalı, bir düşünceyi 

taşımalıdır. Düşünce yoksa sanat da yoktur bence…
İkincisi bu ürün taşıdığı düşünceyi izleyicisine aktarabilmeli ve bu 

düşünce doğrultusunda onu değiştirebilmelidir. 
Yani sanatın insanı ve toplumu değiştirme gibi bir görevi olmalıdır. 
Bilimin de dünyayı anlama ve değiştirme gibi bir misyonu yok mu?
“Ama biz bilimsel verileri ve bilgileri ölçebilir ve bunu sayılarla 

ifade edebiliriz ya sanat?” diye itiraz edebilirsiniz.
Emin olunuz ki estetiği de (güzelliği de) ölçebilir ve bunu sayılarla 

ifade edebilirsiniz. Ben “Fotoğraf Felsefesi ve İleri Fotoğraf 
Teknikleri Atelyeleri”mde her öğrenciye iki yıl boyunca güzelliğin 
sayısal ifadelerini anlatıyorum. 

Burada bu konunun derinliğine girmem uygun olmayacaktır ama, 
bir tek örnek vermem gerekirse popüler olması nedeniyle altın oranı 
verebilirim. 1.618 sayısı veya 8/5 oranı güzelliğin (hatta sağlamlığın) 
sayısal ifadelerinden sadece biridir. Ayak parmaklarından göbeğine 
kadar olan mesafenin, göbekten başa kadar olan mesafeye oranı 8/5 olan 
insanı güzel bulmamız bundandır.Bu yüzden kadınlar topuklu ayakkabı 
giyerek bu oranı yakalamaya çalışırlar.

İsterseniz sorumuza yeniden dönelim.
Sanatın felsefeye katkısı nedir?
Sanat insanı değiştirmeli demiştim.Üstelik  insanoğlu güzel olanı 

daha çabuk algılar. Kısacası  güzel olan insanı daha çabuk değiştirir. 
Aklınıza güzel nedir diye bir soru gelebilir?

187

Sanatın Felsefeye Katkısı



Veya güzeli ne belirler?
Bunun insanın anatomik ve mental yapısıyla ilgisi vardır. 
Güzel insana özgü bir şeydir. Eğer insandan başka düşündüğünü 

söyleyebilen bir yaratık daha olsaydı, emin olunuz ki bizim güzel 
bulduğumuzu o bulmayacaktı. 

Güzellik insanın algılama biçiminin bir sonucudur. İnsan çabuk 
algıladığını güzel bulur, güzeli de çabuk algılar. 

İnsanın görme alanı uzun kenarı 8 kısa kenarı 5 olan bir dikdörtgen 
olduğu için, fotoğraf karesi dediğiniz şey aslında yaklaşık uzun kenarı 8 
kısa kenarı 5 olan bir dikdörtgendir. Hiç kare şeklinde bir sinema 
perdesine veya TV ekranına katlanabilir miydiniz?

İnsanoğlu dünyaya soldan sağa doğru bakmaya başlar. Onun için 
sanat eserlerinde ana öğe genellikle soldadır. İnsanoğlu genellikle zıt 
renkleri sever. Zıtların birliğinden hoşlanır. Beşiktaş'ın renginin siyah 
beyaz seçilmesinin tesadüf olmadığını bilmenizi isterim. Fenerbahçe'nin 
ki de, Galatasaray'ınki de öyle. Trabzonsporlular ise burada da 
Karadenizliliği'ni göstermişler. 

Kısacası sanat estetik bilimini kullanarak insanların, sanatçının 
düşüncesi doğrultusunda değişmesini sağlar. Felsefenin de görevi buna 
benzer değil mi?

Doğayı gözlemlemek, yorumlayıp bilgiyi oluşturmak, bu bilginin 
ışığında da insanları değiştirmek.Geliştirmek.

Öyleyse sanat felsefenin bir aracı olabilir mi?
Bence öyledir zaten…
Sanatçının değerinin öldükten sonra anlaşılmasının nedeni de 

toplumun sanatçıların dediklerini anlayabilmesi ve kendini 
değiştirebilmesi için zamana ihtiyaç olmasındandır. Bu zaman 
neredeyse insan ömrüne eşit. 

İşte bunun için ancak uzun yaşayan sanatçılar, yaşarken 
değerlerinin anlaşıldığını görebiliyorlar. 
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Bir 13 Kare Festivali'nin daha bittiği şu günlerde, birden bire 
“Tarihe Kalmak Üzere” diye bir yazı yazmak geldi içimden. Adana'da 
anılarına festival yaptığımız ve elim bir kazada ölen 13 fotoğraf 
gönüllüsünün tarihe kaldığını ima etmek istemiyorum asla... Kendi 
kendimize “Hangimiz onların isimlerini hatırlıyor” diye sorarsak eğer, 
aldığımız cevap hiç birinin tarihe kalmadığını gösterir.

Ama belki bu festival nedeniyle Türk fotoğrafının  bugüne kadar 
faaliyetlerini sürdürmüş olan 3 duayeni ile karşılaşmak beni bu 
düşüncelere itti (İzzet Keribar, Sıtkı Fırat ve Gültekin Çizgen festivalin 
konuklarındandı) Ve bu düşünceleri sizlerle paylaşmak istedim. Bu 
sadece bir fikir jimnastiği, belki katılımlarınızla bir fikire dönebilir.

Ustalar tarihe kalır mı?
Öncelikle sanatın bir dalında tarihe kalmakla, o sanatın tekniğini 

bilmek arasındaki ilişkiyi sorguladım kendi kendime. Sanatta veya 
zanaatta tekniği iyi kullanan insanlara “Usta” deniliyor. Ama her usta 
tarihe kalıyor mu? Tarihe kalmak başka bir şey olmalı bence... 

Ama tekniği iyi bilmenin (yani ustalığın) tarihe kalmak 
kavramında önemli bir şey olduğunu yadsımamak gerekir. Çünkü teknik 
size düşüncelerinizi güzel anlatma yolunu açar. Ama güzel düşünce 
yoksa eğer, teknik ne işe yarar?...

Durun bir de burada soruyu tersine çevirerek sorayım... Güzel 
(bunu estetik biliminin tarif ettiği anlamda kullanıyorum) düşünceye 
sahip olmak bile (tekniğe hakim olmakla birlikte olsa dahi) tarihe 
kalmaya yeter mi? Veya başka bir soru; “Güzel düşünceye sahipsen 
teknik ille de gerekli mi?”

Burada füturist ve dadaist ressam Malevich'i anımsadım 
birdenbire...

Siyah Kare mi onu tarihe taşıdı?  
Hatırlarsınız Malevich 1915 yılında “Son Füturistler” sergisinde 

“Siyah Kare” isimli bir işini asmıştı. Simsiyaha boyanmış bir kare... 
İçinde hiç görüntü yokmuş gibi duran bir kare... Asış o asış, Malevich 
tarihe katılıverdi birden. Simsiyah bir kareyi yapmak için teknik bilgiye 
gerek var mı? Öyleyse onu tarihe bırakan neydi acaba? Kendi bu işi 
yapmakla tarihe kalacağını hesaplamış mıydı?...

Onu bilemem, tartışmasını size bırakıyorum. Ama benim bildiğim 
Malevich'in söylenecek bir sözü vardı... İtiraz edeceği bir şey... Onu 
tarihe bırakan şey de bu itirazın içinde saklıydı bence;
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“Sanatta akademik çevrelerin dayattığı formlara itiraz ediyorum, 
onun için hiç bir formun olmadığı bu kareyi yaptım.” 

Ben bundan şunu anladım, size dayatılan kalıpları yıkmadan tarihe 
kalamazsın... En fazla iyi bir şey yapmış olursun. Ama tarihe kalmak 
başka bir şey...

İşte simsiyah bir kare ile tarihe kalan Malevich'i bence konumuz 
açısından hepimiz dikkatle incelemeliyiz. 

Adam ne yaptı ki tarihe kaldı? Gerçekten onu tarihe bırakan siyah 
karesi miydi? Yoksa onun vasıtasıyla anlattığı düşüncesi mi?

Picasso halimize üzülür müydü?
Yoldan geçen kişilere çok tanınmayan bir Picasso tablosunu 

(yapanın Picasso olduğunu söylemeden) gösterirsek eğer, sizce 
bakanların yüzde kaçı “Aaa...Ne güzel resim, hayran kaldım.” der?.. 
Tarihin derinliklerindeki koltuğunda oturan Picasso da  bu denemeyi  
nasıl bir edayla seyreder acaba?  Dalga geçer gibi hafif bir gülümseme ile 
mi, yoksa üzülerek mi?

Yani demem o ki; “Tarihe Kalmış Olmak” ile işlerinizin yaygın 
kitlelerce beğenilmesi arasındaki ilişki de doğru orantılı değil. Örneğin 
Ankaralı Turgut bu dönemde ne kadar sevilirse sevilsin, bir gün gelecek 
unutulacak. Çünkü unutulmamak için tarihe kalacak bir şey yapması 
lazımdı. Yapmadı... Yapamadı.

“oldum” kanısına kapılmak
Burada çok önemli bir fotoğrafçının, bir zamanlar benim öğrencim 

olmuş bir arkadaşım için söylediklerini paylaşmak istiyorum. Söz 
konusu olan arkadaşım fotoşop uygulamalarını yapmak konusunda çok 
yetenekli bir kişiydi. Ancak eğitimini sadece teknik yönden geliştirip, 
felsefi olgunluğa erişmeden “Oldum” kanısına kapılıp, eğitimden 
kopmuştu. 

İşte o önemli fotoğrafçı, (eğitimden kopan arkadaşın hala benim 
öğrencim olduğu zannıyla) bana şöyle bir uyarı yaptı;

“Teknik olarak yetenekli. Ama içerisi boş. Şu günler yarışmalarda 
ödüller aldığı için de kendine olan güveni, bulunduğu yeri 
değerlendirmesine engel haline gelmiş. Ama yaptığı fotoşop 
uygulamaları (sıradan izleyiciler tarafından beğenilse bile), bilen biri 
bunların tam bir Doğu Avrupa fotoğrafının kötü taklidi olduğunu fark 
ediyor. Hiçbir şey olmadığını hemen anlıyor” 

Yani başka bir Ankaralı Turgut vakası...

Hitler tarihe kalmadı mı?
Peki tarihe kalmak için sadece iyi bir şeyler mi yapmak lazım? Kötü 
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şeyler yaparak da tarihe kalınamaz mı?
Hitler... 
İşte önemli bir örnek...Şimdi siz; “Milyonlarca insanın ölümüne 

neden olan biri tarihe nasıl kaldı? diye bir tartışma açılmasını da 
isteyebilirsiniz.

Bence tarihe kalmanın en önemli nedeni bir şeyleri değiştirmiş 
olmaktır. Değişikliğin boyutuna göre de tarih içindeki yeriniz belirlenir. 
Maalesef bir insan kötülük yaparak da bir şeyleri değiştirebilir. Şimdi 
hep beraber 2. Dünya Savaşı'nın dünyada yaptığı değişiklikleri 
düşünelim. Böylece Hitler'in tarihe kalmasının sebebini de öğrenmiş 
oluruz. 

Ama sanatta böyle bir şey olur mu? Kötü iş yapanlar tarihe kalır mı? 
Çok düşündüm ama uyacak bir örnek bulamadım. 

Halbuki Hitler resim de yapmış... Kötü resimler...Ama bu onu 
tarihe taşımamış.

Keşke iyi resimler yapabilseymiş, belki de tarihe kalmak için başka 
yollar denemezmiş.

Bir rivayete göre; Mozart da yaşamının son günlerinde o kadar 
sevilmez(!) olmuş ki, şüpheli ölümünden sonra cenazesine sadece 6 kişi 
katılmış ve bunlar da mezarlığa kadar yürümeye üşenerek, kilisenin 
kenarında dilenciler için açılmış olan bir çukura gömüvermişler onu. 
Ama o bir dilenci mezarında değil, tarihin görkemli tahtlarından birinde 
oturmaya devam ediyor.

Tarih geçmiş mi, yoksa gelecek mi?
Bu arada benim aklıma tarih nedir diye bir soru da takıldı... Geçmiş 

midir, gelecek midir?
Eğer tarihe kalmışsak geçmişi mi değiştirdik yoksa geleceği mi?
Ben oyumu gelecekten yana kullanıyorum ama tartışmaya açık bir 

konu. 
Bir de başka tartışma var... Tarihin coğrafi  sınırları var mı acaba?  
Bir kentin tarihi... Bir ülkenin tarihi... Veya dünya tarihi..
Madem tarih denilince böyle bölümlemeler var, tarihe kalmak için 

ille de dünyayı da değiştirmen gerekmiyor öyleyse. Kentinde bir şeyler 
yapıp, kentinin tarihinde de iz bırakabilirsin. Belki de yaşadığın kent;  
kendinde iz bırakacak kişilerin yarattığı etkiyle bir dünya kenti 
oluverecektir. Böylece sen de dünyada iz bırakan bir insan haline 
gelebilirsin. Bence tüm tarihe kalanlar zaten bu yoldan geçmiştir. Önce 
kent, sonra ülke, ardından da dünya... 
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Bugün Milliyet gazetesinde bir haber okudum. Tarihin ilk 3 boyutlu 
erotik filmi Hong Kong'da izlenme rekoru kırıyormuş. Seks ve Zen 
isimli film, Hollywood'un görkemli (?) ve 3 boyutlu yapımı Avatar'ın 
birinci gün izlenme rekorunu ikiye katlamış.

Ben ne yazık ki “Seks ve Zen”i şimdilik izleme şansını 
yakalayamadım. Ama Avatar'ı izleme şansızlığını yakalamıştım. 
Biliyorsunuz film yaratıcılık konusunda garabet olmasına rağmen, 
insanlar akın akın sinemadaki o 3. boyutu izlemeye gitmişti. Böylesine 
bir akının etkisinde kalmamak mümkün değil, dolayısıyla 3. boyut 
aşkına ben de filmi seyretmiştim.

Ama kafam mı çalışmıyor, yoksa gözüm mü görmüyor 
bilmiyorum, bu filmde bir türlü 3. boyutu algılayamamış ve 
üzülmüştüm… 

“Allahım!.. Ben niye başkalarına göre eksiğim?”

Biri bizi mi yelliyor?
Eşim bile hayret etmişti benim filmdeki 3. boyutu göremediğime…
“Nasıl göremiyorsun? Kelebek sana doğru geliyor işte… Elini 

uzatsan yakalayacaksın!”
Ben ise elimi sallamıştım, belki bir kelebek yakalarım diye, ama her 

defasında havayı yellemekten başka bir şey yapamamıştım. O zaman da 
içime bir kurt düşmüştü…

 “Acaba 3 boyutlu film diye, biri bizi mi yelliyor?”

Oxford vardı da okumadık mı?
Ben üç boyut denilince bir hacim anladım her zaman. Eni, boyu ve 

derinliği olan bir hacim… Biliyorsunuz bilim de hacmi, bir nesnenin 
uzayda kapladığı yer olarak tarif eder ve matematiksel olarak 3 boyutun 
(En, boy, derinlik) çarpımıyla anlatır. Peki o zaman 2 boyutlu, yani 
sadece eni ve boyu olan bir perdede ben nasıl olur da hacmi görebilirim?  
Yoksa ünlü yönetmen Cameron göstermiş de ben mi görmemişim? 
Oxford vardı da okumadık mı?

Eğer Cameron göstermiş de ben görmemişsem, nasıl oluyor da 
uzayda yer kaplayan o nesnelerin arasına giremiyorum? Ne oluyor da 
elimi salladığımda kelebeğe değmiyor?

Koltuğumun yerini değiştirirsem, başka açıya ulaşabilir 
miyim?

Halbuki uzayda ben yerimi değiştirerek nesneleri her defasında 
farklı açıdan görebilirim. Hatta arkasına geçerek öbür yüzü hakkında da 
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fikir sahibi olabilirim. Peki Avatar'ı seyrederken koltuğumun yerini 
değiştirsem bile başka bir görüntü açısına ulaşabilir miyim? Seks ve 
Zen'in başrol oyuncusu seksi Vonnie Liu nun  kalçasının arkasında kalan 
(ve rejisörün güzel bulmayıp, izleyiciye göstermediği) lekeyi 
görebilmek için öbür tarafa (?) geçebilir miyim? 

       Cevaplar hep “hayır”…
       Cevaplar hayırsa eğer, bu nasıl 3. boyut?

Yönetmenin gösterdiğini görmek
İzleyici  olarak ben yerimi değişt irerek,  bakış  açımı 

değiştiremiyorsam eğer, sadece yönetmenin gösterdiğini görmek 
zorundaysam,  nasıl bir derinlik kavramı var bize gösterilen 3 boyutlu (!) 
sanat eserinde? (Yoksa parantez içindeki ünlemi “3 boyutlu” ifadesinden 
sonra değil de  “sanat eseri” ifadesinden sonra mı kullanmalıyım?)

Acaba yapılan şey iki boyuta yeni bir boyut eklemekten öte, bir 
illüzyon mu? Yani orada yapılan en ve boy'a derinliği de eklemek mi, 
yoksa sadece zaten eskiden beri yapılagelen sahte derinlik hissini biraz 
daha artırmak mı?

Ben rejisör göstermek istemedi diye, Vonnie'nin öbür kalçasını da 
göremiyorsam, 3. boyut nerede, bunu neresi gerçek?

Ne sıfat takacağız?
Görüyorsunuz bir sürü soru var aklımda… En önemli soru ise şu? 

Bu biraz da fotoğrafla ilgili olduğu için önemli…
Madem biz iki boyutlu bir yüzeyde asla hacmi algılayamayız, 

“Benim gösterdiklerim gerçeğin ta kendisidir” diyenlere hangi sıfatı 
yakıştıracağız? 

Geçen günlerde fotoğraf derneklerinin birinin yayın organında, 
fotoğraf ve gerçeklik konusunda (zannederim benim gibi düşünenleri 
kastederek) “Fotoğraf yalan söyler diyenler, yalancıdır” gibi bir cümle 
yazmışlardı.

Bence de fotoğraf doğruyu söyler!... Ama sadece fotoğrafçının 
doğrusunu… Siz onun yaptığını güzel buldukça, onun doğrusu sizin 
doğrunuz haline de gelir.

Bak işte yine kafam karıştı…
“Allahım!.. Ben niye başkalarına göre eksiğim? Gerçeği bir türlü 

göremiyorum?” 
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Zannederim 2011 yılının son günleriydi, Eşim Hanife ile birlikte 
Güzin Dino'yu Paris'deki evinde ziyaret etmiştik. Dünyaca ünlü Adanalı 
Ressam Abidin Dino'yla onlarca yıl birlikte yaşadığı ev bu bahsettiğim.

Paris'te daha çok Türklerin yerleştiği bir mahallede, Rue D'etoule 
10 numarada, 9. Katta bulunan ev yani.

Adana Sinema Müzesi ve Abidin Dino Sanat Parkı'nın yapılması 
için onaylarını almak amacıyla gitmemize rağmen, bir de Altınşehir 
Adana için röportaj yapmıştık kendisiyle, bu evde... 

“Adana'dan mı geldiniz? Biz de Adanalıyık.” ve “Ben Adana'ya 
gelin gittim!” cümleleriyle başlayan sohbetimiz uzun saatler sürmüş, bu 
röportaj da maalesef Güzin Dino'nun son röportajı olmuştu.

Büyük Üstad Güzin Dino, 1,5 yıldan fazla süren bir hastalıktan 
sonra 30 Mayıs 2013 tarihinde vefat etti. Geriye Abidin Dino, Nazım 
Hikmet başta olmak üzere birçok yarenlik, ama ondan daha da önemlisi 
çeviriler, kitaplar, eserler bırakarak gitti.

Biz hem onun, hem de Abidin'in hakkında zaman zaman yazdık, 
hatta “Abidin Dino Evine Dönüyor” isimli bir kitapçık da çıkardık. Onun 
ve eşinin hakkında araştırma yapanlara, kitap çıkaranlara hep yardımcı 
olduk. Yani neredeyse onun hakkında yazılmadık bir şey kalmadı gibi. 
Sadece bir şey hariç.. Paris'teki oturdukları ev...

Abidin ve Güzin Evleri
Güzin Dino Can Yayınları'ndan çıkan “Gel Zaman, Git Zaman” 

isimli kitabının “Önceki Evler” başlıklı bölümde, en son ev hariç, Abidin 
ile birlikte oturdukları diğer evleri anlatmış. Ama gördüğüm kadarıyla en 
uzun süre oturdukları, en son ev bugüne kadar anlatılmamış.

İşte müsaadenizle bu sayımızda, (daha önce bu evi anlatan varsa 
ondan da özür dileyerek) Etoule Caddesi 10 numaradaki bu evi anlatmak 
istiyorum.

Tabi ki bir çok kişi tabloları binlerce dolara satılan bir ressamın bir 
malikanede kaldığını düşünebilir. Bunda da haksız değildir. Çünkü 
arkadaşı ve çağdaşı olan Picasso gibi ressamlara bakınca böyle bir zanna 
kapılmak olası.

Ama Abidin ve Güzin'in son yıllarını geçirdiği bu ev, Paris 
Belediyesi'nin sanatçılar için yaptığı sosyal konutlardan sadece biri... 
Ama zannederiz belediye Abidin Dino'yu çok önemsiyordu ki, ona bir 
torpil yapmış ve en üst katı vermiş. En üst katı vermesi torpil gerçekten. 
Çünkü bu yüzden evin içinde bulunan asma kat tavandan ışık alıyor. 
Böylece ev aynı zamanda Abidin için stüdyo görevi de görmüş.
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Evleri Kaç Metrekare?
Şimdi tabi ki siz evin büyüklüğünü merak ediyorsunuz. Kaç katlı, 

kaç odalı, kaç metrekare, vesaire?
Tabi ki elimize metre alıp ölçme şansımız olmadı. Ama içine sığan 

eşyaları tarif edersem eğer ortak bir tahmin yapabiliriz zannederim.
Ev doğuya bakıyor. Batı ışığını ise tavandaki camlı bölmeden 

alıyordu. Eğer oturdukları apartmana doğu cephesinden bakarsanız, 
sadece bir veya iki penceresi görülüyor olmalı. Bir veya iki diyorum, 
kesin bir şey söyleyememem şundan;

Kapıdan içeri girdiğinizde direk salon denilen yere geliyorsunuz. 
Salonun ortasından doğudan batıya doğru uzanan ve asma kata çıkışı 
sağlayan bir ahşap merdiven var. Solda ise içeride yatak görünen bir oda 
daha bulunuyor. Ancak bu odaya giremediğimiz için dışarıya penceresi 
var mı yok mu bilemiyorum.

Salonda Ne Var?
Salondaki merdivenin altında sadece bir masa için yer kalmış. Bu 

masayı Abidin'in çalışma masası olarak kullandığını, çekilmiş 
fotoğraflardan biliyorum. Masanın arka duvarında Abidin'in orta boy 
çiçek resimlerinden biri, özensiz bir çerçeve içinde asılmış. Yine arkada 
bulunan kalorifer peteğinin üstünde, Güzin, Abidin ve Nazım'ın birlikte 
çekildiği o meşhur fotoğraf bulunuyor. Fotoğrafın sağ ve sol taraftan 
kesilmiş olduğu, formatının bozukluğundan anlaşılıyor. Güzin Dino bu 
kesme işinin öyküsünü şöyle anlatıyor;

 “Aslında bu fotoğrafın bir tarafında Avni Arbaş (ünlü ressam), 
diğer tarafında da Vera (Nazım'ın karısı) vardı. Ama biz Abidin ile 
birlikte, Nazım ile baş başa olmak istedik. Onların bulunduğu yerleri 
kestik.” 

Masanın hemen sağ tarafında ise bir televizyon ve küçük bir raf 
bulunuyor. Raflarda Abidin ile ilgili kitaplar var.

Salon dediğimiz yerde bu küçük masanın dışında ancak iki basit 
koltuğun ve iki sandalyenin sığacağı kadar bir genişlik bulunuyor. Bir de 
sol tarafta küçük bir çek-yat...

Güzin Dino bize bisküvi ve vişne suyunu üzerinde ikram ettiğine 
göre, bu küçük masa aynı zamanda yemek masası olarak da kullanılmış 
olmalı.

Tek Kişilik Mutfak
Salonun sol tarafında ise ancak bir kişinin girebileceği büyüklükte, 

iki kişinin ise sıkışarak dolaştığı, çok küçük bir mutfak bulunuyor.
Masanın bulunduğu duvarın arkası ise banyo ve tuvalet. 
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Merdivenle çıkılan asma kat ise evin neredeyse yarısı kadar. 
Burada Abidin'e ait tuvaller ve resimler var. Bir kaç tane de çiçek. Daha 
önce de yazdığım gibi tavan tamamen cam ve devamlı ışık alıyor. Asma 
katın toplam 20 metrekare civarında olduğunu tahmin ediyorum. Belki 
biraz daha büyük. Demek ki tüm ev 60-70 metrekare kadar.

Evin içindeki eşyaları da yeniden sayarsak, çalışma-yemek masası, 
televizyon, iki basit koltuk, iki sandalye, biri mutfak kapısının ağzında, 
diğeri giriş kapısının solunda, üzeri Abidin imzalı objelerle dolu iki 
komodin, mutfak eşyaları... Ve Abidin'in işleriyle dolu duvarlar. 

Güzin'e “Adana'da bir sergi açmayı düşünür müsünüz?” diye 
soruyoruz. “Satılır mı ki?” diye cevap veriyor. Biz satılsın istiyor diye 
düşünüp, kem-küm ederken, o asıl düşüncesini açıklıyor; “Ben 
bunlardan ayrılamam. Abidin bu evin duvarlarına kadar sinmiştir. Onlar 
olmazsa bu ev zaten anlamsız. Eğer satılmayacaksa niye olmasın!”

Yani anlayacağınız küçücük bir ev... Ama içine girdiğinizde 
kendinizi öyle bir büyüklük içinde hissediyorsunuz ki, siz küçücük 
kalıyorsunuz.

***
Güzin Dino sağlığında bu ev için bir şey düşünmüş müdür 

bilmiyorum ama umarım Paris Belediyesi unutmayıp burayı bir Dino 
Müzesi yapar.

Biz Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu olarak oranın müze 
olması için Paris Belediyesi'ne başvuru hazırlığı yapmaktayız. Umarım 
Adana bizi destekler.
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Bela Bartok hakkında yazmak kolay bir şey aslında. Google 
hazretlerinin bir iki tuşuna basınca sayfalar, ama hepsi birbirine 
benzeyen sayfalar çıkıyor onun hakkında... 1881 yılında Atatürk ile aynı 
yılda doğduğunu öğreniyoruz, Balkanlar'ın başka bir bölgesinde. O 
zamanlar Macaristan'a  ait olan, şimdilerde Romanya'ya katılmış bir 
toprakta...

Franz Liszt ile birlikte Macaristan'ın yetiştirdiği en önemli 
bestecilerden olduğunu da rapor ediyor hazret. Besteci... Piyanist... 
Müzik derlemecisi... 1945 yılında da Nazi zulmü nedeniyle kaçtığı 
Amerika'da küskün ve parasız bir şekilde ölüyor.

***
Atatürk hakkında bilgi toplamak için ise tuşa bile basmaya gerek 

yok... Yaşantımız içine girmiş bir çok argümandan zaten onu tanıyoruz. 
Veya tanıdığımızı zannediyoruz. Belki de yeterince tanımıyoruz ki 
bazen karşımıza onun hakkında iddialarla çıkıp, bizleri şaşırtıyorlar.

Bu iddialardan biri de onun Türk Müziği'ni yasaklayacak kadar 
müziğimize düşman oluşudur.

***
Sizlere bahsedeceğim üçüncü adam ise Ferit Celal Güven... Bir 

Adanalı... Millet Vekili... Yeni Adana ve Türksözü gazetelerinin 
yayınlanmasında katkı sağlamış bir aydın... 1936 yılında Ankara 
Halkevi Başkanı...

Bağımsız Ulusal Kültür
Atatürk ve arkadaşları cumhuriyeti kurarken sadece kişilere dayalı 

bir kurum olmasından ziyade, kültürü, ekonomisi, sosyal yaşantısı ve 
psikolojisiyle bağımsız bir vatan oluşturmayı planlamışlar. Üstelik bu 
vatanın batıdaki ülkelerin medeniyet seviyesine ulaşması için önlemler 
de almışlar. Böylece kişiler gittikten sonra ülkenin devamını sağlamayı 
planlamışlar.

Bu çalışmaları yaparken bağımsız, bağımsız olduğu kadar da 
medeni ülkelerin kültüründen eksiği olmayan bir kültürel gelişme  
planlamışlar. Batıdan geri kalmayan, hatta batıyı etkilemiş olan; bize ait, 
yani ulusal yüksek bir kültür. 

O yıllarda Atatürk, Türklerin kültürel geçmişlerin çok gelişmiş 
olduğuna ve Hitit (Eti), Sümer uygarlıklarını, Macaristan başta olmak 
üzere eski Avrupa kavimlerini etkilediğine inanıyor. Hatta Uygur 
türklerinin geçmişini Mu Uygarlığı'na kadar gidebileceğini düşünüyor.

197

“Atatürk Türk Müziği'ni Yasakladı mı” 
sorusuna cevap olan bir ruhsal buluşma

Bela Bartok, Atatürk ve Adana Kesişmesi     



Ulusal bilincin uyanması, emperyalist kültürün yükseldiği o 
yıllarda, devrimci bir davranış biçimi çünkü. Bu yüzden Mustafa Kemal 
yaptırdığı tüm araştırmalarda (arkeolojik ve tarihsel) bu geçmişin 
bulgularına ulaşmaya çalışıyor. Yaptırdığı araştırmalardan biri de Türk 
Müziği hakkında...

Adana'daki Tanışıklık
Mustafa Kemal Atatürk'ün Ferit Celal ile tanışıklığı ise 1923 

yılında Adana'ya yaptığı ziyarete kadar uzanıyor. 
Ferit Celal; Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ne karşı Gençliğin Ata'ya 

hitabesini okuyan genç. Bu tanışıklıktan sonra Ferit Celal, önce 
milletvekili daha sonraları ise halkın kültürel olarak muaasır 
medeniyetler seviyesine çıkması için çalışmalar yapan halkevlerinin 
Ankara Şube Başkanı. Ahmet Adnan Saygun, Cemal Ulvi Erkin gibi 
önemli müzik insanlarıyla mesai arkadaşı...

Bela Bartok, Atatürk, Ferit Celal Güven, Adnan Saygun, Cemal 
Ulvi Erkin, Necil Kazım Akses gibi  çok önemli isimler müzik için, Türk 
Halk Müziği için Adana çevresinde bir araya gelmişler desem ne 
düşünürsünüz?

Atatürk Toroslar'ı İşaret Ediyor
Türk Müziği'ni yasakladı denilen adam  kültürel kişiliğine 

güvendiği genç dostuna, Adanalı Ferit Celal'e tarihin derinliklerinden 
gelen Türk ezgilerini toplama önerisinde bulunuyor. Yöre olarak da Türk 
Dil Kurumu'na Öz Türkçe konusunda işaret ettiği Toroslar'ı, Adana'yı 
işaret ediyor. Hiç şüphesiz ki Ata, buradan çıkacak yörük ezgilerinin, 
dünyanın her yerine yayılmış evrensel ezgilerle benzeşik çıkacağına 
inanıyor.  

Ferit Celal ise tanıdığı, arkadaşı Ahmet Adnan Saygun'a ulaşıyor... 
Yıl 1936...

“Etnografik müzik araştırmaları konusunda uzman bir müzik 
adamı bulup, birlikte Toros Yörükleri arasında derleme çalışmaları 
yapabilir misiniz?”

İşte dünyaca önemli müzik insanı Bela Bartok ile Atatürk ve 
Adana'nın ruhsal buluşması bu anda başlıyor. Bulşmanın nedeni ise; 
Türk Müziği... Onun dünya etkileşiminin bilimsel olarak ortaya 
konulması...

Söz Prof. Dr. Bela Bartok'ta
İsterseniz bundan sonrasında hiç yorum yapmadan, sadece Bela 

Bartok'un anılarına bakarak devam edelim;
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“Aşağı yukarı iki yıl kadar önce Türk resmi çevreleri Paul 
Hindemith'in yardımı ve yönlendirmesiyle belediyeler eliyle Avrupa 
çizgisinde bir musiki eğitimi örgütlemeye başladılar. Ama Türk Ulusal 
Musikisi'nin Türk Halk Musikisi temeli üzerinde nasıl geliştirilmesi 
gerektiğini anlatacak bir danışmanları yoktu. Gerçek bir halk ezgisi 
derlemesi için de onlara yol gösterebilecek hiç kimse yoktu.
Böylece Halkevi'nin Ankara şubesince benim davet edilmeme karar 
verilmişti. Küçük Asya gezimi hazırlayan şartlar bunlardı. “

“1936'da Ankara'ya davet edildim. Ayrıca, Macaristan Bilim  
Akademisi için Anadolu Türk Halk Musikisi örneklerinden plak 
doldurmamı sağlayacak iki gezi için de söz almıştım. Söylemek bile 
gereksiz, bu daveti büyük bir zevkle kabul ettim, çünkü gerçek Türk Halk 
Musikisi (yani Türk Köy Musikisi) üstüne o sırada hiçbir şey 
bilmiyordum. Türk Halk Musikisi'nden daha önce derlenmiş olan çok 
sınırlı malzeme sistemsiz bir derlemeydi; bu küçük ölçekli malzemeden 
de hemen hemen hiçbir şey yayımlanmamış, yayımlanmışsa bile baskısı 
tükenmişti. En eski, hiç şüphesiz Asya kökenli olan Macar halk musikisi 
ile Türk halk musikisi arasında herhangi bir bağ olup olmadığını da çok 
merak ediyordum.”

Olağanüstü Derlemeler
“(...) belediye (İstanbul) musiki konservatuarındaki plakların 

tekniğin imkanları ölçüsünde mükemmel olduğunu gördüm. Bu plaklar 
İstanbul şehir belediyesinin siparişiyle His Master's Voice ile Columbia 
şirketlerince doldurulmuştu. Çoğu köylü icracılarca doldurulmuş, çift 
yüzlü altmış beş plak vardı. Plak dizisi 1930'dan itibaren yayımlanmaya 
başlamış, sonunda toplam 130 kadar ezgi plağa alınmıştı. Bu çok büyük 
bir miktar olmamakla birlikte, bizim çift yüzlü sadece dört çok mütevazı 
Macar musikisi plak derlememizle karşılaştırıldığında olağanüstüydü.”

Bela Bartok'un bahsettiği bu Türk Müziği derlemeleri 1924 
yılından beri İstanbul Belediyesi Konservatuarı tarafından yapılan ve 
“Yurdumuzun Nağmeleri”, “Halk Türküleri” gibi isimlerle plaklara veya 
defterlere kaydedilen türküler olsa gerek. 

Adnan Saygun, Cemal Ulvi Erkin, Necil Kazım Akses
Bartok Usta anılarına şöyle devam ediyor;
“Besteci Ahmet Adnan Bey, Halkevi tarafından bana eşlik etmek 

üzere görevlendirilmişti. Onun görevi türküleri söyleyenlere soru 
sormak ve ezgilerin sözlerini not etmekti. Ondan başka, Ankara 
Konservatuarı'nda bestecilik öğretmenleri olan Necil Kazım Bey ile Ulvi 
Cemal Bey de, yerel ezgilerin yerinde nasıl derlendiğini görmeleri için 
Maarif Vekaleti'nin isteği üzerine bizimle geldiler. Halkevi'nin yerel 
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şubelerine merkezden gönderilen emirde bize yardım etmek için 
ellerinden gelen her şeyi yapmaları istenmişti. Onlar yatacağımız yer, 
ulaşım gibi sorunlarımızla ilgilenecekler, çalışmamızın ilerlemesi ve 
işlerin yolunda gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacaklardı. Bizimle o 
kadar ilgilendiler, bize o kadar yakınlık gösterdiler ki, o geziyi 
hatırladıkça gerçekten duygulanırım.”

Adana Merkez
“Çalışmalarımızın merkezi Adana şehriydi. İlk iki günü orada, 

çevre köylerden getirilen şarkıcılarla çalışarak, oldukça iyi sonuçlar 
alarak geçirdik.(…) Üçüncü gün Mersin adlı bir kıyı kasabasına gittik, 
ama oradan aldığımız sonuçlar hiç tatmin edici değildi.(…) Sonunda, 
dördüncü gün Adana'nın seksen kilometre doğusuna, Yürüklerin 
yaşadığı yöreye gittik. Önce Osmaniye adlı büyükçe bir köye (nahiye) 
uğradık. Bu köyün ve bazı çevre köylerin halkı, şu yahut bu nedenle 
göçebe yaşayışı terk ederek yetmiş yıl kadar önce oraya yerleşmek 
zorunda kalan 'Ulaş' aşiretindendi.

( . . )  b i r  köy  ev inde  gerçek  b ir  ça l ı şma uygulamaya 
başlayabileceğimizi düşünerek, büyük bir sevinç duydum. Ev sahibi 
yetmiş yaşlarında, Ali Bekir oğlu Bekir adında yaşlı bir adamdı, bizi pek 
konukseverce karşıladı. 

Biraz konuştuktan sonra, ''kemençe'' adlı, ''rebab''a benzer, eski 
tarzda çalınan, kemandan daha büyük olmadığı halde viyolonsel gibi 
tutulan bir çalgı çaldığını öğrendik. Bu çalgı hemen hemen bizim keman 
gibi akort ediliyor. İhtiyar herhangi bir çekingenlik duygusuna 
kapılmadan, avluda bizim için bir ezgi söylemeye başladı. Söylediği 
havada, eski savaşlardan biriyle ilgili eski bir hikaye anlatılıyordu. 
Kulaklarıma inanamadım., eski bir Macar ezgisinin bir varyantı gibi 
gelmişti bana çünkü. Büyük bir sevinç içinde, Koca Bekir' in türküsünü 
iki bütün silindire kaydettim. Koca Bekir'den dinlediğim ikinci hava yine 
Macar şarkısı varyantıydı. Bu beni adamakıllı şaşırttı”

Çardak Köyü
Bela Bartok anılarına daha sonra gittiği Çardak adlı köyü ve orada 

kendine yardım eden eski bir parlamenteri anlatarak devam ediyor;
“Sözünün eri bir adammış. Yetecek kadar sayıda köylüyü okul 

binasında topladı, halk oyunları da oynansın diye komşu köyden iki 
çalgıcı bile çağırmıştı. (Daha sonra öğrendik ki, kendisi eski bir 
parlamento üyesiymiş.) Ama ne oyundu o öyle! Musikisi ise 
sersemleticiydi. Çalgıcılardan biri obuaya benzer bir çalgı olan zurnayı, 
öbürü önüne bağlanan davulu (bas davul) çalıyordu. Davulcu davula 
tahta bir tokmakla öyle korkunç bir güçle vuruyordu ki, o sırada doğrusu 
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ya o koca davulun ya da kulak zarımın patlayacağını sandım. Davula her 
vuruşunda, oracıkta bulunan üç gaz lambasının titrek alevleri bile 
parlıyordu. Oyuna gelince! Dört erkek oynuyordu, daha doğrusu biri tek 
başına oynuyor, ötekiler el ele tutuşmuş olarak, ağır ölçülü hareketlerle 
ona eşlik ediyorlardı. Ama garip olan, iki çalgıcının da birkaç adım ve el 
kol hareketi ile zaman zaman oyuna katılmasıydı. Gel gelelim kısa bir 
süre sonra musiki ve oyun ansızın durdu ve üç oyuncudan biri adeta 
patlarcasına bir türküye başladı. Yüzünde öyle dalgın, hülyalı bir ifade 
vardı ki, o yüzü anlatacak kelime bulamıyorum. Türküye çok tiz bir tenor 
sesle başladı, türkünün sonunda ise yavaş yavaş daha doğal bir perdeye 
indi. Yedi sekiz dize kadar türkü söyledikten sonra, çalgıcılar başka çeşit 
bir halk oyunu musikisine uygun olarak yeniden ahenk tuttular. Daha 
sonra da bunu, daha önce olduğu gibi bir sözlü solo izledi. Basit, ilkel 
fonografımdan basbayağı utandım, çünkü en iyi gramofonlar bile böyle 
bir sahneyi canlandırmakta aciz kalırdı. Sesli film kamerası kullanmak 
gerekirdi. Koca Bekir' in söylediği Macar ezgilerini andıran havanın 
buradaki köylülerce de bilindiğini görmüştük, dernek ki o türkü yörenin 
genellikle bilinen havalarındandı, dolayısıyla bir rastlantı sonucu 
bugüne kalmış bir ezgi değildi.”

Makine Sesimi Hapsedecek
Bartok anılarında Tecirli Kışlağında karşılaştıklarından da 

bahsediyor; 
“(…) on beş yaşlarında bir erkek çocuğu en ufak bir çekingenlik 

göstermeden bir hava tutturuverdi. Gene Macar havalarına çok 
benzeyen bir ezgiydi söylediği. Hemen araç gereçlerimi hazırlayarak işe 
koyuldum. Tabii, yerdeki minderler üzerinde görüyordum işimi, ocaktaki 
ateşin aydınlığında ezgiyi notaya geçirdim, sonra türküyü plağa almak 
istedim. Bu mükemmel başlangıçtan sonra umduğum gibi kolay olmadı 
plağa almak, çünkü çocuk türküyü o şeytani makineye söylerse sesini 
temelli kaybedeceğinden korkuyordu bütün saflığıyla. Makinenin sesini 
geri vermemecesine alıp götüreceğini sanıyordu herhalde. Güç bela 
korkularını yatıştırabildik de ondan sonra gece yarısına kadar aralıksız, 
rahatça çalışabildik.”

Bilimsel Sonuç
Bela Bartok Usta Adana'da yaptığı bilimsel gezinin sonucunu da 

şöyle aktarmakta;
“Söz konusu Türk ezgilerinden bazıları Macar şarkılarından daha 

süslü. Bunların dizisi eski Macar ezgilerinin çoğunda olduğu gibi 
pentatonik değil, Aeol yahut Dor dizileridir, ama kullanılan dizilerin 
pentatonik dizinin dönüşmüş bir biçimi olması da imkansız değildir.”
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“Bugünün Türkiye'si Almanya'nın hemen hemen bir buçuk katı 
kadar büyük, nüfusu da on yedi milyon kadar. Toprakları bu kadar geniş 
bir ülkeden derlenen doksan ezgi kesin sonuçlara varabilmek için çok az 
imkan sağlayabilir. Ancak, bu küçük ölçekli malzemenin yüzde 
yirmisinin eski Macar musikisiyle benzerlikler göstermesi, sistemli 
olarak derlenen, daha geniş ölçekli bir malzeme sağlandığında arada 
daha çok benzerlik noktaları bulunabileceğini düşündürüyor. Bunun 
sadece bir rastlantı olmadığı ortadadır. Yugoslavların, batı ve kuzey 
Slovaklarının, Yunanların musikisinde bu tür ezgiler bulunmaz, 
Bulgarlarda, Transilvanya ve Moldovya Romenlerinde, Çeremislerde 
(Volga bölgesinde yaşayan Fin-Ugor halkı) ve kuzey Türk halklarında 
bile bu ezgilere ancak seyrekçe rastlanabilir; buna göre, bu musiki antik, 
bin yıllık bir Türk musikisi-üslubunun kırıntıları olabilir.”

Türkiye ve Adana'ya Teşekkür
Bartok anılarını teşekkür ederek bitiriyor;
“Çıktığım derleme gezisini gerçekleştiren herkese olan gönül 

borcumu dile getirmek isterim. İlkin, Ankara Halkevi yönetimine, 
özellikle bu geziyi büyük bir özenle düzenleyen Ferid Celal Bey'e; 
Yörükler'in yaşadığı yörede hiç eksilmeyen heyecanıyla bana eşlik eden, 
karşılaştığım bütün güçlükleri ortadan kaldırmak için uğraşıp didinen 
Adana Müzesi Müdürü Ali Rıza (Yarkın) Bey ile Adana Halkevi 
yöneticilerine, ayrıca, özverili arkadaşım, çalışkan meslektaşım ve 
tercümanım Ahmed Adnan Bey' e; son olarak da, Ankara 'da kaldığım 
süre içinde bana her bakımdan canla başla yardımcı olan, Macaristan'ın 
Ankara Ortaelçisi Zoltan Mariassy'e teşekkür ederim.

Ankara Maarif Müdürü Cevad Bey' le gelecekte neler yapılması 
gerektiği konusunda çeşitli tartışmalarımız oldu. Bu toplantılarda, Türk 
hükümetinin Türk halk musikisi araştırmalarını en kısa zamanda 
başlatmakta kararlı olduğunu gördüm. Malzemenin sistemli bir şekilde 
derlenmesi, hem Türk hem Macar, hatta hem de bütün Doğu Avrupa halk 
musikisi araştırmaları için kazanç ve yarar sağlayacaktır.”

Atatürk ve Radyodaki Alaturka Yasağı
Sadece Bela Bartok'un anıları bile Cumhuriyet Hükümeti'nin ilk 15 

yılda Türk Müziği'ne ve onun gelişmesine verdiği önemi göstermekte… 
Üzgünüz ki bu 15 yıldan sonra da böylesine önemli çalışmalar 
yapılamadı. Ayrıca Bela Bartok'un davetiyle birlikte; bu daveti 
oluşturanlardan, Alman Müzikolog Paul Hindemith vasıtasıyla Ankara 
Devlet Konservatuarı'nın kurulması bir tesadüf olmasa gerek.

Ama tüm bu gerçekler 2 Kasım 1934 tarihli, dönemin içişleri 
bakanı Şükrü Kaya imzalı genelgenin varlığını yok sayamaz. Bu genelge 
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radyoda Alaturka müziğin yapılmasını yasaklıyordu. Çok kısa sureli 
devam eden bu yasak Atatürk'den habersiz konulamazdı elbet.

Belki de ulusal yükseliş ile batılı müzik arasındaki ilişki yanlış 
değerlendirildi. Belki yanlış danışmanlıklar söz konusuydu. Belki de 
bugünün perspektifiyle baktığımızda anlamakta zorlandığımız o 
günlerin şartları böyle diyordu.

Ayrıca yasaklananın Halk Müziği değil de Alaturka ismiyle 
anılmasına ragmen günümüz Arabesk'inin atası sayılacak şarki müzik 
olduğu iddiası da yabana atılamaz.

Ama neden ne olursa olsun, 1936 da Bela Bartok ile Adana'da 
yapılan çalışmalar; Şükrü Kaya'nın genelgesinin yanlış bir karar 
olduğunun hemencecik anlaşıldığının belgeleri olmalı.

Not; Bela Bartok'un Toros Dağları'nda yaptığı kayıtlar 1976 
yılında ABD ve Macaristan'da iki kopya halinde basıldı. 1996 yılında ise 
Macar Etnoğrafya Müzesi'nden Jozsef Birinyi'nin gayreti ile iki CD 
halinde yayınlandı. Şuan bu CD leri internetten temin edebilirsiniz; 

Yararlanılan kaynaklar;
Ali Özgentürk, www.turkuler.com ve www.allmusic.com
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Rahmetli Aziz Nesin “Bu ülkenin yüzde altmışı aptal!” dedi, adamı 
neredeyse linç ettiler… Ama aradan 30 yıl geçti… “Aziz Nesin az 
söylemiş, rakam yüzde doksan…” diyorlar.

Fazıl Say arabesk müziğe “Yavşak” demiş, kızılca kıyamet koptu... 
Doğan Hızlan'ın dolaylı sahiplenmesi dışında, sahiplenen olmadı. 
Çünkü henüz aradan 30 yıl geçmedi…

***
Galile dünya dönüyor dedi, ateşte yakılmaktan son anda attığı geri 

adım nedeniyle kurtulabildi… O adımı atmayan Bruno ise, alevler 
arasında can verdi.

Kimya'yı simyacılıktan kurtararak, bilim dalı haline getiren 
Lavoisier, kafasını giyotine vermekten kurtaramadı… Üstelik giyotinin 
başında, o gün iktidarda olan Fransız Devrim Mahkemesi vardı.

***
Ünlü edebiyat insanı Orhan Kemal, hapishane hayatı ve fakirliğin 

baskısıyla kırk yaşlarında öldü… Ona “Komünist” dediler… Bugün 
komünistliği anlatıyor diye suçlanan romanı, televizyonun en sevilen 
dizisi oldu.

Öte yandan kırkında ölmeyip de, doksanına kadar yaşayabilme 
başarısını gösteren çağdaşı Yaşar Kemal,  yaşamı boyunca sürdürdüğü 
saygınlığı çevresinden de görebilme şansını yakaladı. Çünkü adaşı diğer 
Kemal'den en az 30 yıl daha fazla yaşadı.

***
Van Gogh yaşadığı süre boyunca bir tek tablo satamadı… Bırakın 

tablo satmayı, sanatla ilgisi yok diye, onu diğer sanatçıların gittiği kafeye 
bile sokmadılar… Biçare tepkisini,  kulağını keserek gösterebildi. 
Günümüzde, gelmiş geçmiş en pahalıya satılan tablo ise, (Picasso'dan 
sonra) ona ait… Üstelik bahsettiğim rakam, yazılınca dudak uçurtan 
rakamlardan biri…  90 milyar dolar falan…

Tablosunu Van Gogh'dan daha pahalıya satan Picasso ise, neyse ki 
90 yaşına kadar yaşayabildi de, yaptıklarının kıymetini yaşarken gördü. 
Yoksa o da Van Gogh gibi, genç yaşlarda baskıya dayanamayıp intihar 
etseydi, toplum tarafından anlaşıldığını görememiş olacaktı.

Sanatçı Geleceği Gösterir
Bilim ve Sanat Tarihi hep bu ve benzeri öykülerle doludur. Bilim 

insanları ve sanatçılar yaşadıkları müddetçe hep anlaşılamamaktan 
şikayet ettiler. Hayyam'da da böyle oldu, Hallaç'ta da… Darwin'de de 
böyle oldu, Nazım'da da…

Ama bence ne bilim insanlarının, ne de sanatçıların, bu nedenle 
şikayet etmeye hakkı yoktur. Çünkü olması gereken budur.
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Yaptıkları işin doğası böyledir. Eğer onlar sadece, herkesin o an 
ittifakla kabul edeceği bir şeyler söylüyor olsalardı, zaten sanatçı veya 
bilim insanı olmaya hak kazanamayacaklardı. 

Bilim insanları ve sanatçılar, daima toplumun o anda 
inandıklarından daha ileride bir şey söyleyen ve bu yüzden toplumu ileri 
taşıyabilen kişilerdir. Yeni bir şey icat etmek veya yeni bir şey 
düşünebilmek, takdir edersiniz ki çoğunluğun düşüncelerine ters 
düşmenin nedenidir. Ve bu yüzden geleceği gösteren eserler, 
aydınlanmamış çoğunluk tarafından kabul görmeyecektir.

Aradan geçen 30 veya 50 yıl ise, toplumun sanatçılar ve bilim 
insanlarının seviyesine gelmesini sağladığı için, bilim insanı ve 
sanatçıların uzun yaşayanları toplum tarafından anlaşılabilecektir. 
Doksanlarına kadar yaşayabilmiş Yaşar Kemal veya Picasso'nun  
saygınlıklarını görebilmeleri de bundan olsa gerek.

Yavşak Demek, Yılışık Demek
“Yavşak” demek,”Yılışık” demek anlamına geliyor. Türk Dil 

Kurumu sözlüğü Yılışık'ı, “Yapmacık bir gülüşle hoşa gitmeye 
çalışan…” olarak tarif ediyor. Yani bilim insanı ve sanatçıların 
yaptığının tam tersi bir şey yavşaklık!..

Şimdi bir düşünelim… Arabesk, en çok dinleyici bulduğu, 
toplumun ezilip, horlanmış alt kesimine kaderine razı olmayı mı, yoksa 
daha ileri düzeyde bir yaşamı mı önermektedir?.. Onlara yapmacık bir 
yakınlaşmayla yağ mı çekmektedir, yoksa (yine ezilen tabakaların 
müziği olan blues veya caz örneğinde olduğu gibi) bulundukları duruma 
itiraz etmelerini öğütleyip, geleceği mi göstermektedir? 

Yani kısacası yavşak  mıdır, yoksa devrimci mi?.. Yağcı mıdır, 
ilerici mi?

Meğer Dünya Dönüyormuş
Koskoca(!) kilise, ufacık(!) Galile'den geçte olsa özür diledi... 

“Özür dileriz… Meğer dünya dönüyormuş” dediler.
Yaşar Kemal 90 yaşına kadar yaşadı… Picasso da öyle… Orhan 

Kemal o kadar yaşasaydı romanını televizyondan izleyebilecekti… Van 
Gogh,  fakirlik içinde değil, varlık içinde ölecekti… 

Fazıl Say ise, eğer otuz sene daha yaşarsa, bugün konuşmayanların, 
yarın neye yavşak dediğini görebilecek.

Bense şimdiden söylüyorum… “Arabesk yavşaktır…”
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Türkiye'nin en önemli sanatçıları Adana'dan çıkıyor. Bura doğumlu 
olmasalar bile, en azından kentimizin suyunu içmiş oluyorlar. 

Bir kez daha böyle düşünmeme neden olay; Ondördüncü 13 Kare 
Festivali nedeniyle Abidin Dino Sanat Parkında açtığımız, Turhan 
Selçuk karikatür sergisini hazırlarken, ustanın Adana Erkek Lisesi'ni 
bitirdiğini, hatta ilk karikatürünü 1941 yılında Adana Türk Sözü 
Gazetesi'nde yayınladığını öğrenmiş olmamdır. Aslında bir sanatçının 
doğumu olarak; ilk eserinin yayınlandığı tarih kabul edilirse, “Turhan 
Selçuk da Adana'da doğmuştur” diyebiliriz..

İki kardeş
Ne kadar ilginç değil mi? Aynı yıllarda Abidin Dino da aynı 

gazetede çalışırken ilk eserlerini vermişti. Biz ikisinin çok iyi arkadaş 
olduğunu biliyorduk ama, böylece kardeş de olduklarını öğrenmiş 
olduk. Sanatın yarattığı bir kardeşlik.

Daha da ilginç bir şey var... Biliyorsunuz bundan bir müddet önce 
benim kreatörlüğümde Abidin Dino Sanat Parkı açılmış ve Abidin 
sergisiyle evine dönmüştü. Biz bu serginin tanıtımını “Abidin Evine 
Dönüyor” diye yapmıştık.

Şimdi Turhan Selçuk'un da sergisi (Söz Çizginin) aynı yerde, 
hemen Dino'nun yanında açıldı ve böylece iki kardeş bir araya geldiler. 
Üstelik her ikisinin ortak dostları olan Orhan Kemal ve Yaşar Kemal de 
bronz dünyalarından onları seyrediyorlar.

Söz Çizginin 
Burada bu kitabın içeriğini oluşturan “Söz Çizginin” adlı sergiden 

de biraz bahsetmek isterim. Turhan Selçuk için 2010 yılında ölmüş 
diyorlar. Ama “Söz Çizginin” isimli sergisini izlediğinizde sanki bugünü 
anlatıyor izlenimine kapılıyor ve ölmediğini düşünüyorsunuz. Bu sergi; 
bir tek yazılı sözcük kullanmadan, çizginin zirvelerden konuştuğu bir 
başyapıt bence. Ustanın elinde söz çizginin olmuş yani. Bu yüzden; 
Adanalılar hemşerilerinin ustalığı karşısında adeta saygı duruşunda 
bulunmak üzere, akın akın Abidin Dino Parkı'na, onu görmeye geldiler.  
Ve gelince Turhan ustanın yanında Abdülcanbaz'ı da gördüler.

Turhan Selçuk ve Abdulcanbaz
Şimdi bu durumda ben size Abdülcanbaz'ı da anlatmalıyım. 

Abdülcanbaz; Turhan Selçuk'un 1957 yılında Milliyet Gazetesinde 
çizmeye başladığı bir kahraman. Uzun boylu, burma bıyıklı yağız bir 
delikanlı. Kararlı, dürüst ve hafif isyankar. Ne hafifi, haksızlıklar olunca 
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tutun onu tutabilirseniz. Nerede hak aramak için bir mücadele varsa onu 
hemen orada görebilirsiniz. Bir bakarsınız İstiklal Savaşı'nda Atatürk'ün 
yanında, bir bakarsınız şehirde eşkıya savaşında. 

Düşünüyorum da Abdülcanbaz aslında Turhan Selçuk'un taa 
kendisi herhalde... İşte bu yüzden sergiye gelenler ikisini bir arada 
gördüler zannederim.

Ve yine zannediyorum ki; usta da kahramanını kendi ile 
özdeşleşdirince başarısını artırdı, Abdülcanbaz'ın ünü dünyaya taştı, 
pullara konu oldu, tiyatroları yapıldı.

Turhan Selçuk'un Adana'ya eserleriyle olsa bile geri dönmesi o 
kadar önemli ki. Ayrıca bu kitabın yapılması bu geri dönüşü 
ölümsüzleştiriyor. Ne mutlu ki “Turhan da evine geri döndü artık!” 
diyebileceğiz.

Hoş geldin koca Turhan... Abidin, Arif, Orhan ve Yaşar'ın yanına 
öyle bir yakıştın ki...
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Şuan 2012 değil, 6012 bitiyor…Gelecek yıl 6013…
Niye bazıları her doğum gününde 4 yaş birden yaşlanıyor?
Niçin yeni yıl 1 Mart'ta  değil de 1 Ocak'ta başlıyor?

Bugün 21 Aralık 2012… Yani Mayalar'ın takvimine göre son 
günümüz. Henüz hiç birimize bir şey olmadığına göre Maya 
Takvimi'nde bir yanlışlık veya eksiklik olmalı.

Peki Mayalar'ın takvimi yanlış… Ya bizim kullandığımız?
İşte bir an takıldım, bu kez bizim kullandığımız takvimi ve 

mevsimleri düşündüm birden… 
Akıl bu bazen takılıyor işte… Takıldığım nokta şuydu;
“Takvimdeki mevsimler ile yaşamdaki mevsimler birbirine uyuyor 

mu?” Örneğin; bizim kullandığımız Gregorien takvimine göre sonbahar, 
Eylül ayının birinde başlıyor. Ama biz güneyde yaşayanlar o zamanlar 
hala rahatlıkla denize giriyor hala evlerimizde klima çalıştırıyoruz. 
Sanki yaz devam ediyor.

Fotoğraf çekmek için, en iyi zamanı yaprakların sarardığı ilk günler 
olan Yedigöller'e ise ancak Kasım ayında gitmemiz gerekiyor. Halbuki 
sonbaharın geldiği zaman yaprakların sarardığı zaman değil mi? 

Çiçekler ve Mevsimler
Bir kaç yıldır  bir gurup arkadaşımla Toroslar'da yaşayan nadir 

çiçeklerin fotoğrafını çekiyor, üniversite ile işbirliği içinde herbarium 
denilen bilimsel bir yöntemle bu çiçeklerin analizini ve isimlendirmesini 
yapıyoruz.

Bu süreçte gördüm ki; güz çiğdemi denilen bitki 2000 metre 
rakımda ağustos ayında çıkarken, 1200 metrede ekim ayında görülüyor. 
Veya baharın habercisi kardelen; aşağılarda yukarılara göre daha önce 
karı delip çıkıveriyor.

Coğrafi olarak aynı enleme  rastlayan bir yerde yaşarsak, 
mevsimlerin değişimini genellikle  takvimin benzer günlerinde 
hissediyoruz ama yer değiştirdiğimizde zaman hemen değişebiliyor.

Hatta kutuplarda yaşayan bir insan için bazı mevsimler kısala 
kısala yok bile olabiliyor. Sadece uzun ve karanlık bir kış, onun yanında 
da kısa ve aydınlık bir yaz.

Yani demem odur ki; kullandığımız takvimin dışında bir de 
hissettiğimiz takvim var. Bu bulunduğumuz yere göre değişen bir 
takvim. Üstelik bu takvimde her mevsim asla tam üç ay değil. Bazen 
uzun, bazen de kısa… 
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Işık Takvimi
Bunun tek nedeni ise ışık… Daha doğrusu dünyamızın tek doğal 

ışık kaynağı olan güneş ışığını hangi açıyla alıyor olduğumuz. 
Biliyorsunuz dünyamız güneş etrafında dönerken dönme düzlemine 
yaklaşık 22 derece açılı bir eksenle döner. Bu açı nedeniyle ekvatora 
yakın yerler eşit açıyla ışık almalarına ragmen kutuplara doğru gittikçe 
alınan ışığın açıları değişir. Tabi ki bir taraf daha fazla ışık alırken diğer 
taraf daha az alacaktır. Bu az ışık alan yer de kış, çok ışık alan yerde yaz 
olması demektir. Yani aslında mevsimlerin zamanını ışığın zamanı 
belirler.

O halde aksak işleyen şu takvimi bırakıp, birer ışık takvimi mi 
edinsek?

Her Doğum Gününde 4 Yaş Birden Yaşlananlar Var
Kullandığımız takvimin aksadığı şey sadece mevsimler değil. 

Neredeyse her şey… Artık yıl denilen kavramı yaratan, yılda 6 saatlik 
sapmayı hepimiz biliyoruz. Bu 4 yıla bir farklı bir takvimde yaşamamıza 
neden oluyor. Düşünün bir kere 29 Şubat'ta doğan birinin suçu ne ki, 4 
yılda bir doğum gününü kutluyor? Veya soruyu şöyle sorabiliriz; Niçin 
onlar, diğer tüm insanlardan farklı olarak her doğum gününde 4 yaş 
birden yaşlanıyorlar.

Niçin Yılbaşı 1 Ocak
Başka bir soru da niçin yılbaşı 1 Ocak?
Hazreti İsa'nın doğum günüdür şeklindeki cevabınız hazır olabilir. 

Ama İsa 1 Ocak'ta değil de 24 Aralık'ta doğmadı mı? Bence yılın yeniden 
başladığı tarih olsa olsa doğanın yeniden doğduğu  bir döneme rast 
gelmeli. Yani kışın ortasında bir gün değil, baharın başladığı bir gün 
olmalı.

2012 mi, yoksa 6012 mi?
Daha çok takıldığım bir nokta da; milat niçin İsa'nın doğum yılına 

göre ayarlanmış? 
Bugün dünyaya hıristiyanlar hakim olduğu için mi?(!) Ama aslında 

Hz. İsa'nın doğduğu tarih bile tam bilinmiyor. Bu durumda gelecekte 
hiristiyan hakimiyeti kalkarsa içinde yaşadığımız yıl da değişecek mi? 

Bu işi bir kesimin diğerine hakimiyeti ölçeğinden ayırıp daha adil 
bir yere çekersek eğer, tüm insanlığın üzerinde uzlaşabileceği bir milat 
zamanı bulabiliriz. Bence (*) bu yazının icat edildiği zamandır. Tarihin 
başlamasına neden olan yazının icadı ile birlikte takvimimiz de 
başlayabilir. Kimse de buna itiraz etmez. 

Öyleyse şuan biz 2012 değil 6012 yılında olmalıyız. Peki mevsim 
nedir? Herkes ne hissediyorsa o… Bana sonbahar, güney yarım kürede 
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benimle eş noktada olan birine ilkbahar…
Ne kadar insansı değil mi?  

(*) Bu yazı önemli ressam- hattat Etem Çalışkan'dan esinlenmedir…
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Sevgili okuyucularım 30 Marttan itibaren tüm ülkede olduğu gibi 
kentimizde de yeni bir dönem, yeni umutlar başlıyor. Herkes yeni 
belediye başkanlarından kendi yaşamına uygun beklentiler içine girdi 
haliyle... Tabi ki kültür ve sanat alanında da beklentiler bulunuyor. 
Haliyle benim de bazı beklentilerim ve önerilerim olacak. Affınıza 
sığınarak bu haftadan itibaren bir kaç hafta süreyle bu konudaki 
görüşlerimi iletmek istiyorum. Festivaller Kenti olarak başlayacak 
önerilerim, Taşköprü ve çevresinin kültür ve turizme hazırlanması ile 
ilgili olarak devam edip, müzeler ve önemi ile sürecek.

Festivaller Kenti Adana
Önemli bir sanat alt yapısı olan kentimizde yapılacak sanat 

etkinlikleri, hem göreceli ve yaratıcı düşünmeye eğilimini sağlayarak 
analitik düşünen yeni bir nesil oluşturacak, hem de kentin tanıtımına 
katkı sağlayacaktır. Ayrıca kent insanının moral güç bulması için eğlence 
ihtiyacı da karşılanmalıdır. 

Ancak yapılacak etkinliklerden kent için neyin (veya nelerin) 
beklendiği iyi planlanmalı ve hedefler buna göre belirlenmelidir. Bu 
emek, para ve zamanın fonksiyonel harcanmasını sağladığı gibi, 
önceden açıklanıp, toplumla mutabakatı sağlanan etkinlikler oldukları 
için haksız ve bilgisiz eleştirilerin azalmasına, değerlerin 
yıpratılmamasına neden olacaktır.

Eğlence Başka Sanat Başka
Sanatın asıl amacı eğlence olamaz. Sanat bir olaya (veya bir 

nesneye) çok yönlü bakmayı, ilk akla gelenin dışındaki olasılıkları da 
varsaymayı, daha önce düşünülmemişlerin düşünülmesi sistematiğini 
vb. öğreten toplumun dinamiği bir faaliyet alanıdır ve böyle olmalıdır. 
Bunun için yapılan etkinliklerin gençlere böyle bir eğitimi sağlayan 
etkinlikler haline getirilmesi, boş kalabalıklar yerine bu amaçla 
yaygınlaştırılması hayati önem taşır.

Herkesin bildiği gibi Avrupa'nın bilimde atılım yaparak dünyanın 
bilimsel lokomotifi haline gelmesi Rönesans diye isimlendirilen ve 
yeniden doğuşa yakışır bir düşünce sistematiğini kilise de dahil tüm 
halka yaygınlaştıran sanat hareketidir.

Sanat ve Tanıtım
Ayrıca sanat gerek bizzat sanatçıların, gerekse onların oluşturduğu 
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sanat ürünlerinin ve sanat kurumlarının ülke ve dünya düzeyinde 
tanınması ile kentin tanıtımına da katkı sağlar.

Fakat bu katkı tamamen popüler kültüre dayalı, eğlenceye yönelik 
olursa yeterince faydalı olmaz, yaptığı mum alevi etkisidir. Örneğin bir 
Sibel Can Konseri'nin  tanıtıma katkısı konserin ertesinde unutulmaya 
mahkumdur. Buna rağmen Borusan'ın filarmoni orkestrasının kurumsal 
ve devamlılığı olan etkisi Borusan'ı marka yapmaya yetmiştir. 

Kısacası sanatın tanıtım gücü ancak kurumsallaşma ve 
devamlılıkla etkili olur. Çukurova Senfoni, Şehir Tiyatrosu, sanat 
dernekleri gibi kuruluşların güçlendirilip, önemli sanatçılarla takviye 
edilmesi(veya yeni önemli sanatçıların çıkmasının sağlanması), 
bunların faaliyetlerinin kent dışına taşınmasının desteklenmesi 
önemlidir. 

Hatay'ın amatör olmasına rağmen Medeniyetler Korosu'nun etkisi, 
eğlenceye yönelik popüler bir konserin etkisinden çok fazladır. Halbuki 
ünlü bir popçuya bir kerede ödenen para böyle bir koroya bir yılda 
verilse, her yıl tanınmış yeni bir sanat kurumu oluşur. Düşününüz 
dünyaca bilinen bir kukla tiyatrosu oluşturmak, sadece 2 Tarkan 
konserinin ücretidir.

Karnavallar da Önemli
Hiç şüphesiz halkın moral takviyesi için de sanat ve kültür 

etkinliklerine ihtiyaç vardır. Bu etkinlikler halkın beraberce eğlenme 
kültürünün oluşmasına katkı sağlayarak, çatışmaları da azaltacaktır. 
Ancak karnaval olarak isimlendirebileceğimiz (Rio karnavalı, 
Oktoberfest gibi…) bu etkinliklerin, toplumun gelişmesini sağlayan 
sanat festivalleriyle karıştırılmaması önemlidir. Örneğin kentimizde 
Şalgam festivali, hasat bayramı, Taşköprü günleri, Ramazan eğlenceleri, 
Portakal Çiçeği Festivali gibi içinde toplu eğlenmenin bulunduğu 
etkinlikler de yapılmalı, desteklenmelidir. O zaman kimse bir sanat filmi 
festivalinde Alemdar'ın niye olmadığını değil de, Nuri Bilge Ceylan'ın 
gençlerle niye sinemada yaratıcılık diye bir workshop yapmadığını, 
okullarda sanat filmlerinin niye tartışılarak seyredilmediğini konuşur.

 Özetle;
1/ Adana'da yapılacak sanat etkinliklerinin hedefleri baştan 

belirlenmeli ve topluma deklere edilmeli, etkinlik programı ona göre 
yapılmalı,

2/ Var olan, Altınkoza, 13 Kare, Edebiyat ve Tiyatro Festivalleri 
güçlendirilip, sanat kurumları ve sanatçı yetiştiren etkinlikler haline 
getirilmeli, bunun için bütçe ayrılmalı.. Ayrıca ihtiyaca göre yeni 
karnavallar da planlanmalı,
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3/ Her festivalden önce konuyla ilgili sanat kurumlarıyla işbirliğine 
girerek, okullarda hazırlık çalışmaları yapılarak, gençlerin etkinlikleri 
bilinçle izlemesi sağlanmalı. Bunun için sanat kurumları desteklenmeli. 
( Bir sergiye gidecek genç, müellifi hakkında bilgiye sahipse, oradaki 
eserlerindeki düşünce sistematiği için önceden tartışılmışsa, kalıcı etki 
sağlanabilir.)

4/ Var olanlara ilaveten, Adana Kent Orkestrası, Çağdaş Kukla 
Tiyatrosu, Genç Ressamlar Birliği gibi ulusal ve evrensel boyutta 
sanatçıların da içinde bulunduğu  kurumlar oluşturulmalı ve 
desteklenmeli. Bunlar kendi festivalimizde aktif roller aldığı gibi, diğer 
kentlerin festivallerinde de onur konuğu olarak, tanıtıma katkı 
sağlamalı. Bunun için bütçe ayrılmalı. Örneğin Adanalı genç 
fotoğrafçılarla, Türkiye'nin en önemli fotoğrafçılarının oluşturacağı bir 
Adana Fotoğraf Atelyesi, hem sanat eğitimi vererek gençleri yetiştirir, 
hem de günlük hayattan kentsel gelişmeye, sanayiden, ticarete, önemli 
insanlarından kültüre kadar kentin belleğini oluşturacak bir 
”Fotoğraflarla Adana Külliyatı” oluşturulabilir. 

5/ Eskiden de var olan sanat konseyi yeniden kurulmalı, 
kurumsallaşması için destek verilmeli, bu kurulun danışmanlığı 
önemsenmeli,yaygın sanat eğitimi için bu kuruma görev verilmeli

6/ Sanat Mekanlarının artırılması sağlanmalı…
En basitinden Yüreğir'de kaba inşaatı, hatta daha ötesi bitmiş kültür 

merkezi hemen bitirilmeli. Yıllardan beri boş duran bu mekanı devlet 
gözden çıkardıysa eğer, Sanat Konseyi(tabi ki Kent Konseyi) ortak akılla 
burayı devralıp bitirmeye talip olmalı

Ayrıca üniversitede yapılan kongre merkezi halkla bütünleşecek bir 
halde organize edilmeli. Çukurova ilçesinde eksik olan sanat mekanları 
çoğaltılmalı, işlevselliğini yitiren Mimar Sinan Amfi Tiyatrosu yıkılıp,  
bulunduğu yere festival salonları inşa edilmeli. Bunun için bütçe 
ayrılmalı.

Devlet Senfoni Orkestrası'na çağdaş bir konser salonu yapılıp, her 
bakımdan desteklenmelidir.
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Olamaz ya… 
Bir gün olsa… Bir ışığın üstüne binip yolculuk edebilsem… Yani 

saniyede 299 792 458 metre hızla yol alabilsem… Güneş sisteminin bir 
ucundan öbür ucuna tam 10 saatte gidebilirmişim. 

Şu büyüklüğü düşünün bir an… Ama düşünmeyi bırakmayın… 
Güneş sisteminin de Samanyolu galaksisi içinde sadece bir nokta 
olduğunu hayal edin. Hayalinize biraz da ben katkıda bulunayım… 
Güneş sisteminin Samanyolu'nun merkezi etrafında dönmesini 
(yaklaşık ışık yılı hızıyla) tam 230 milyon yılda tamamladığını 
hatırlatayım.

Bir de uzayda şimdilik Samanyolu gibi milyardan fazla galaksinin 
bilindiği gerçeğini göz önünde bulunduralım…

Uzay olur 20 milyar ışık yılı çapında bir küre…
Düşünüyorum… Ve aklımı kaçıracak gibi oluyorum… Peki bu 

küre neyin içinde? Çok değil sadece 700, bilemedin 800 yıl önce 
insanların dünyanın evrenin merkezi olduğunu sandıklarını 
hatırlarsanız, bugün bile uzayı aynı dar bakış açısıyla düşünebileceğimiz 
tehlikesini de görebilirsiniz. Eğer böyle düşünmeyip evreni anlamaya 
çalışsak, sonsuzluğun içinde kaybolup gideceğimiz de aşikar.

Şimdi bir de başladığımız yerden tersine doğru gidelim 
isterseniz… Dünyanın güneş sistemi içinde kapladığı yeri düşünelim 
önce… Hemen ardından da ülkemizi, şehrimizi, mahallemizi, 
bulunduğumuz ortamı ve kendimizi zihnimizde canlandıralım…

Ne kadar büyüğüz?
Eğer önemimiz bu büyüklüğümüz kadar olsaydı… Ne kadar 

önemli olurduk? Bunu düşünürken, düşüncemi özgür bırakarak, bugüne 
kadar kendimi ne çoklukta önemsediğimi sorguladım. Sonunda 
kocaman bir soru yumağı ile karşılaştım ve ürktüm… Ama ürküntüm 
evrenin büyüklüğü ile ilgili olmaktan çok egomun büyüklüğü ile 
ilgiliydi… Ve kendimin evren yanında ne kadar küçük kaldığını görmem 
ile… 

Buna rağmen hala iyi fotoğrafın evreni değiştirdiğine inanıyorum.
Zihninizde canlandırabiliyor musunuz? 
Evren yanında bir nokta bile olmayan Güneş sisteminin mini 

minnacık bir insanı, çıkmış ben fotoğrafımla evreni değiştireceğim 
diyor.

İnsanın evrenin bir fraktalı olduğunu ve herkesin kendinden 
başlamak üzere bir şeyleri değiştirebileceğini düşünürseniz neden 
olmasın…

Kaynaklar;
Sinan Sertöz,Matematiğin Aydınlık Dünyası,Tubitak Yayınları, 2009
S.Haluk Uygur,Bu Sefer Fotoğraf Yazdım,Say Yayınları, 2009
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Bu Pazartesi Milliyet Gazetesi'nde çıkan şu haber beni 
Yumurtalık'a kadar götürdü. Adana'nın Akdeniz kıyısında bulunan şirin 
ilçe, Yumurtalık'a;

“Türkiye'de ilk kez Antalya'da çift kol nakli yapılan Cihan Topal, 
yaklaşık bir ay sonra hastanesindeki odasından çıkıp, bahçede yürüdü” 

Antalya'da yapılan bu ameliyatın beni, başka bir Akdeniz 
yerleşkesine götürmesine anlam veremezseniz eğer, Çukurova 
Üniversitesi Tıp Tarihi Kürsü Başkanı hocam, Sayın Prof. Dr. İlter Uzel'e 
bir kulak vermelisiniz. Ben de bu yazacaklarımı yıllar öncesinde 
hocamın bir konferansında duymuş ve şaşırmıştım.

Dünyanın İlk Hastanesi
Uzel de dahil bir çok araştırmacıya göre, bilimsel tıbbın atası 

sayılan Hipokrat'ın kurduğuna inanılan, dünyanın ilk tıp okulu ve ilk 
hastanelerden biri, tam 2000 yıl önce Yumurtalık'taymış. Bu hastanenin 
adı da Aeskulapion (Eskülapyon okunur) imiş. Ve şimdi sıkı durun… 
Ben diyenlerin yalancısıyım… Bir efsaneye göre dünyanın ilk organ 
nakli de, bir zencinin bacağının bir beyaza takılması suretiyle bu 
Yumurtalık Eskülapyonu'nda yapılmış.

Sizin kafanıza takılacak soru, o zamanlar benim de aklımı 
kurcalamış ve hocaya sormuştum;

“Niye bir zencinin bacağı bir beyaza?...” diyerek .
Hoca da;
“O yıllarda, köle olmayan kim bacağını bir başkasına verir?” diye 

cevaplamış, “Zenci herhalde köleydi…” diyerek de tamamlamıştı.

İlk Organ Nakli
Şuan Milliyet'in haberinin beni niye Antalya'dan, Yumurtalık'a 

taşıdığını anladınız zannederim.
Eğer efsane doğruysa… Ve bir zenci bundan 2000 yıl önce 

bacağını, efendisi için feda etmişse… Türkiye'nin ilk organ nakli 
Antalya'da yapılmamış oluyor. Yumurtalık'ta yapılmış oluyor. Üstelik 
Türkiye'nin değil dünyanın ilk nakli bu.

Durum böyle olunca benim sizlere Yumurtalık'ı da anlatmam 
gerekiyor.

Yumurtalık'ın en eski ismi Hygea veya Aegea… Hygea, efsaneye 
göre Hipokrat'ın annesinin ismi. Tıpta temizlik, mikroptan 
arındırılmışlık anlamına gelen Hijyen kelimesi de kökünü buradan 
alıyor.

Dünyada İlk Organ Naklinin Yapıldığı Yer; Yumurtalık
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Yeşil Deniz Kaplumbağası Sadece Bin Tane
Daha sonra şirin kasabanın ismi Ayas olarak değişmiş. Yakın 

zamanda da Yumurtalık oldu. Kasaba'ya Yumurtalık denmesinin nedeni, 
dünyada soyu tükenen Yeşil Deniz Kaplumbağası (Celonia mydas)'nın 
sadece bu sahillere yumurtlamasından ileri geliyor. Soyu tükenen 
deyince de hamaset yaptığımı zannetmeyin. Carettalar'ın toplam 4000, 
Celonialar'ın ise toplam 1000 yuvası olduğu gerçeğini göz önünde 
bulundurursanız, Yumurtalık sahillerinin önemini anlarsınız.

Btc Yumurtalık'ta, Marko Polo Da
Yumurtalık'ın önemi bunla da bitmiyor. BTC olarak bilinen ve 

ülkemize Bakü'den petrol getiren boru hattı da burada son buluyor. Yani 
gelecekte dünyanın petrol borsası buradan yönetilirse şaşmayın.

Yumurtalık geçmişte de önemli bir ekonomik merkez olmuş. Bunu 
ayağınızı yere sürterken bile bulabildiğiniz, Hygea adına basılmış 
paralardan ve ünlü gezgin ve tüccar Marko Polo'nun kasabaya sık 
gelmesinden anlayabiliyorsunuz. Hatta Marko Polo iskelesi adında 
tarihi bir iskele de var Yumurtalık'ta…

Kız Kalesi Öyküsü
Kenarındaki antik kale de, limanın ne zamandan beri kullanıldığına 

işaret ediyor. Bir zamanlar gümrük binası olarak kullanılan Adakale de 
bu tarihin bir şahidi. Halk, üzerinde kale olan, kıyıya yakın her ada için 
söylediği Kız Kalesi öyküsünü bu ada için de söylüyor;

“Kahinin biri krala kızını bir yılanın sokup öldüreceğini söylemiş. 
Kralda evladını korumak için bir adaya kale yaptırıp kızını oraya 
göndermiş. Ancak üzüm sepeti ile adaya giden bir yılan yine de kızı 
sokup öldürmüş.”

Gördüğünüz gibi hep efsaneler anlatılıyor Yumurtalık için. İlk 
organ nakli de bir efsane… Üstelik efsanelerin doğru söylediğinin hiçbir 
garantisi yok. Biz sadece Milliyet'te çıkan haberi vesile edip, tarihi 
(özellikle de tıp tarihi) açısından önemli bir yere sahip Yumurtalık'tan bir 
kez daha bahsetmek istedik. Sürç-ü lisan bile etmiş olabiliriz. Ama 
biliniz ki Yumurtalık bu mevsimde bile görmeye değer. Sürç-ü lisanımız 
en azından böylesine güzel bir kasabayı bir kez daha anlatmamıza vesile 
oldu. 
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Geçenlerde Anavarza'da arkeolojik bir gezi yapıyordum. Altından 
geçmeye çalışırken, paslı bir dikenli tele takılıp bacağımı yırtmıştım. 
Bana rehberlik yapan köylü hemen evinden “Kantaron” dediği bir sıvı 
getirmiş, kanayan yarama sürmüştü… Denize düşen yılana sarılır misali 
izin verdiğim bu müdahalenin kanayan yaramı, şehre gidene kadar 
iyileştirdiğini görerek de şaşırmıştım.

1700 Yıllık Kitab-Ül Haşşaşi
Ama asıl şaşkınlığım Kitab-ül Haşşaşi'nin içeriğini öğrenince 

gelişti…
Topkapı Müzesi'nin sık uğranılmayan sergi odalarından birinde 

mütevazı bir şekilde bekleyen üç cilt bir kitaptır Kitab-ül Haşşaşi…
Arapça yazılmıştır ve tam 1700 yaşındadır…
Ama siz Arapça yazılmasına bakmayınız!... Yazarı, Dioskorides 

isimli antik çağın bir Kilikyalısıdır.
Kilikya'yı bilen bilir… Bilmeyene de ben fısıldayayım…  

Günümüz Adanasını ve Mersini içine alan bir bölgedir. Yani 
Çukurova'nın taa kendisidir. 

Dioskorides ise, (Hipokrat veya Lokman Hekim gibi efsaneye 
dayanan önemli kişilikleri saymassan) tıp biliminin bilinen en eski bilim 
adamıdır. Ve Adana'nın Anavarzası'nda yaşamıştır. Orada hekimlik 
yapmıştır.

2000 Yıllık Materna Medica
Aslında Diokorides bu kitabı yaklaşık İsa'nın doğduğu yıllarda 

Materna Medica ismiyle yazmıştı… Latince olan o nüsha da Padişahın 
elindeydi… Ama Padişah, günümüzün “Bugüne kadar gelebilmiş en 
eski tıp ve eczacılık kitabını” Avusturya büyükelçisine hediye etti…

Yani anlayacağınız “Dünyanın tıp ve eczacılık alanında yazılmış en 
eski kitabı” şu gün Viyana'dadır. Ve bu kitapta da yaramı kısa sürede 
iyileştiren “Kantaron” otundan bahsedilmektedir.

Bilinen En Eski Hekim Dioskorides
Materna Medica mı desem, yoksa Kitab-ül Haşşaşi mi, Adanalı bu 

kitap tam üç cilt… Bu üç cildin en az bir tanesi de yöre çiçekleri ile 
yapılan ilaçları anlatıyor. Ve sıkı durunuz, onun şifa niyetine tarif ettiği 
bazı bitkisel ilaçlar yörede hala kullanılıyor. 

Aynı benim bacağımı iyi eden “Kataron otu” gibi…
Ama tabi ki Dioskorides ilacın nasıl yapıldığını da, bazı uyarılarda 

bulunarak anlatıyor…

Dünyanın En Eski Tıp Kitabı ve Kantaron Otu
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Kantaron Otu ve Basur
Kantoron otu aslında zehirli bir bitki… Latince ismi de Hypericum  

perforatum… Hayvanların önsezisi kuvvetlidir, zehirli bitkileri 
yemezler… Bu yüzden kantarona da yaklaşmıyorlar. Halk ise 
yapraklarına dokunmamaya gayret göstererek, sadece çiçeklerini 
toplayıp, bir şişe zeytinyağı içinde güneşte bekletiyor. Bir haftalık 
bekleyişten sonra pembe renge ulaşan sıvıyı süzerek dış yaralara ve 
basura ilaç olarak kullanıyorlar. Özellikle de bu sıvıyı şeker hastalığı 
nedeniyle açılan yaralar için öneriyorlar. Ama bunun sadece dıştan 
sürülecek bir şey olduğunu, içilmemesi gerektiğini de söylemeden 
geçmiyorlar.

Lokman Hekim Aslında Dioskorides Mi?
Tam burada aklıma Lokman Hekim takıldı nedense… Onun adına 

anlatılan efsaneyi bir hatırlayın lütfen…
Hani çiçeklerin dilinden anlıyormuş… Konuşabildiği çiçekler ona 

ölümün sırrını vermişler… Ama ölümün sırrını yazdığı kağıt Misis 
Köprüsü'nün üzerinden geçerken Cebrail meleğin yarattığı bir rüzgarla 
Ceyhan Nehri'ne düşmüş ya… İşte o Lokman Hekim…

Aklıma takıldı dedim ya… Takılan da şu…
Acaba Lokman denilen hekim, efsaneleşmiş Dioskorides'in taa 

kendisi olmasın?
Ne de olsa ikisi de çiçeklerin dilinden anlıyormuş. 
İkisi de neredeyse aynı yerlerde yaşamışlar.
Şu Adana her şeye kadir ya rabbim!..

Yaşar Kemal'in İnce Memed'i Yazdığı Ev
Ünlü yazarımız Yaşar Kemal'in, yine ünlü romanı “İnce Memed”, 

bir Anavarza tasviri ile başlar. Toroslarla çevrili Çukurova'nın bereketli 
topraklarında yetişen bitkilerden, Anavarza'nın çiçeklerinden bahseder. 

Yaşar Kemal'in, kendisini Nobel'in sınırına kadar getiren İnce 
Memed'e böyle bir tarifle başlaması tesadüf değildir elbet. 

Birincisi, o zaten İnce Memed'i Anavarza'da, oranın eski bekçisi 
Hatun Dilci'nin evinde yazmıştır. Yöreden etkilenmemesi olanaksızdır. . 
Bu evi Anavarza'ya gittiğinizde ziyaret edebilirsiniz.

İkincisi, Anavarza'da bir tıp geleneği olduğu gibi bir edebiyat 
geleneği de vardır. Örneğin Dioskorides'in çağdaşı ünlü yazar Opianus 
da Anavarza'da doğmuş ve yaşamıştır.

Çukurova Dünyanın En Çok Bitki Çeşitine Sahip Yöresidir
Dioskorides'in yaklaşık 2000 yıl önce çiçeklerden elde edilen 

ilaçlarla ilgili bir kitap yazması da tesadüf değildir. Çünkü Toroslar ve 
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onun kucak açarak beslediği Çukurova, dünyanın bitki ve çiçek 
çeşitliliği açısından en zengin yeridir. Bu zenginlik, Toroslar'ın 
Çukurova ile birlikte yarattığı özel klima, göçmen kuşların bölgeden 
geçmesi ve tohum bırakarak dolaşan Yörük sürüleri sonucu bin yıllara 
dayalı oluşmuş bir zenginlik olsa gerek. Dioskorides'in ciltleri bu 
dediğimi doğrulayan bir ögedir.
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“Adana'da yaşayan en eski aile hangisidir?” diye sorsam eğer… 
Adanalı okuyucularım hangilerini sayar acaba?

Ve arkasından bir soru daha eklesem “Kaç yıldır Adana'da yaşıyor 
bu aile?” diyerek… Adanalı olmaya gerek yok, Adanalı olmayan 
okuyucularım bile tahminlerde bulunabilirler...

100 yıl?.. Veya 500?.. Bin?..
Bilemediniz!
En eski aile tam 110 milyon yıldır Adana'da yaşıyor.
Evet… Evet… 110 milyon…
Bu hafta soru sorarak başladık ya! Müsaade ederseniz eğer bir soru 

daha sorarak devam etmek istiyorum. Ama sorum bu kez sadece 
Adanalılara değil tüm okuyucularıma;

 “Deniz kaplumbağası denilince aklınıza ilk gelen nedir?”
 “Caretta caretta” değil mi?.. Yani Türkçe ismiyle adı Deniz 

Kaplumbağası…
Çünkü garibimin sayısı yok denecek kadar azalmış. Akdeniz'de 

sadece 4000 çift Caretta kalmış. Çevreye tutkun olanlar da haklı olarak 
önem vermişler adı “Adı” olan nadir kaplumbağaya…

Caretta'yı korumak için gösterilen çabayı sonuna kadar 
destekliyorum. Ama size başka bir deniz kaplumbağasına haksızlık 
edildiğini söylesem…Ve Caretta 4000 ama benimki sadece 900 çift 
desem. “Adı nedir?” diye sorarsınız değil mi?

Celonia mydas… Yani “Yeşil Deniz Kaplumbağası”.
Müsaade ederseniz sorumu yineleyeceğim… Adana'nın en eski 

ailesinin ismi nedir? Kaç yıldır Adana'da yaşar?
Ve cevap; Ailenin ismi “Yeşil”dir. İki milyon yıldır Adana'da yaşar. 

Evet! Yeşil Deniz Kaplumbağası'ndan, onun sadece 900 çiftlik 
ailesinden bahsediyorum. Bizler Adana'nın 8 bin yıllık insanlık tarihine 
bakıp övünürken, 110 milyon yıldır Adana sahillerinde yuva kuran bu 
canlılar, takdir edersiniz ki hepimizden binlerce kez daha Adanalı…

Sayıları, soyu tükendiği için korumaya alınan Caretta'dan bile az 
olan Yeşil Deniz Kaplumbağa'larının 600 adet yuvası Adana'nın Sugözü 
sahilinde… Diğer 300'ü de Mersin, Samandağ ve Kıbrıs'da.

Yani tüm Yeşil Deniz Kaplumbağa'larının yüzde 65 'i Adana'da 
yaşıyor. Sugözünde… Ama pek bilinmiyor…

Yine bir soru!
Sugözü neresi?
Hani Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den başlayıp, Gürcistan'ın 

başkenti Tiflis'den geçtikten sonra Ceyhan'da sonlanan Petrol Boru Hattı 
var ya… BTC… Bir de İSKEM isimli termik santral… İşte o ikisinin 

Adana'nın En Eski Ailesi
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arasındaki sahil Sugözü… Ben oraya Sugözü yerine, “Kaplumbağalar 
Sahili” diyorum. Tabi orada 600 kaplumbağa yuvası olması nedeniyle bu 
ismi verdim. 

Son bir soru…
Rafineriler inşa edilirse?..
Adana'nın en eski ailesi kaç kişi kalır?

Nasıl Gidilir?
Adana'nın Ceyhan İlçesi'nden Yumurtalık İlçesi'ne doğru giderken 

işaret levhaları termik santralı göstermektedir. Su gözü Sahiline girmek 
için izin almak gerekir. Kaplumbağaların yumurtadan çıkma mevsimi 
yaz aylarıdır.

Nerede Kalınır? Ne yenilir?
Günübirlik gidilebileceği gibi, Yumurtalık'ta yıldızsız ama temiz 

oteller bulunmakta. Yumurtalık'taki balık lokantalarında lezzetli 
Akdeniz balıklarının tadına bakmanızı öneririm. Limanın içinde, tarihi 
kale manzarasına bakarak balıkla beraber içeceğinizi yudumlamak 
isterseniz, Baba'nın Yeri'ni tavsiye ederim. Yumurtalığa gitmişken antik 
kenti gezmeden gelmeyin.

Yeşil Deniz Kaplumbağası Hakkında… 
Boyları 1 m'nin üzerindeki bu devasa kaplumbağalar dünyada nesli 

tehlike altında. Uzmanlara göre günümüzde tüm Akdeniz havzasında 
900 adet dişi yeşil deniz kaplumbağası varlığından söz edilmektedir. 
Dişi kaplumbağalar eşeysel olgunluğa ulaştıkları 25-30 yıl sonunda 
doğdukları kumsallara giderek yumurtalarını bırakırlar. Bir dişi mayıs 
eylül ayları arasındaki yuva sezonunda 3 adet yuva yaparlar ve yuvalama 
ile geçen bir sezon sonrasında 3 yıl boyunca yumurtlamaya gelmezler. 
Yuvalar yaklaşık 80 cm derinliğindedir ve 100 adet yumurta içerirler.
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Günlerden bir gün...
Ama en az 1700 yıl önce...
Belki de 3500...
Büyücülerden biri Adania denilen kentin kralına bir kehanette 

bulunmuş: “Senin güzeller güzeli kızını bir yılan sokup öldürecek.”
Kralı almış bir telaş ve bu telaş sonucu kızını kentin önünden akan 

nehrin ortasındaki bir adaya göndermiş. Yılan oraya ulaşamaz diye 
umuyormuş. Ama gelin görün ki yılan, üzüm dolu bir sepetin içinde 
adaya ulaşmış ve kızı sokup öldürmüş.

Efsane bu ya, kral da ölen kızının anısına nehrin iki yakasını 
birleştiren bir köprü yaptırmış. Adını da, kullandığı yapı malzemesini 
çağrıştıracak şekilde Taşköprü koymuş. Ama sadece köprü yaptırmakla 
kalmamış, kızının anısı sonsuza kadar yaşasın, köprü yıkılırsa bir daha 
yapılsın diye, köprünün ayaklarının birinin içerisine hazine yerleştirmiş. 
Üstelik “Her kim ki köprüyü yeniden onarmak isterse bu altınları 
kullansın ama onarırken daha sonrası için yeni altınlar koysun” diye 
vasiyette bulunmuş. 

Efsane böyle...
Efsaneler doğru mu, değil mi diye araştırılmaz!
Ama bir doğru var ki, Adana'nın ortasında, Seyhan Nehri'nin iki 

yakasını bir araya getiren Taşköprü, dünyanın en uzun yaşayan 
köprülerinden biridir. Belki de en uzun yaşayanıdır. İsterseniz bir yol 
efsanelerin gerçeküstü anlatılarından sıyrılıp, tarih biliminin belgeleri 
arasında Adana'nın Taşköprü'sünü arayalım. 

Belki de 3500 Yıllık
Köprünün yapılış tarihi hakkında farklı görüşler bulunmakta... 

Adana Arkeoloji Müzesi'nde köprüye ait bir yazıt bulunuyor. Bu yazıtta 
Auxentios adlı bir mimarın imzası var. Bazı yazarlar, köprünün Roma 
İmparatoru Hadrianus döneminde yapıldığını (M.S. 117-138) ifade 
ederken, Auxentios adlı bir mimarın 4.yüzyılda Roma'da da bir köprü 
yaptığı biliniyor. Bu tarihler arasındaki çelişkiyi, farklı dönemlerde 
yaşamış Auxentios adlı birden fazla mimarın olması veya müzedeki 
yazıtın inşa kitabesi değil de onarım kitabesi olduğu savıyla ifade eden 
tarihçiler bulunuyor.

Bazı tarihçiler köprünün tarihinin çok daha eskilere 
taşınabileceğini savunuyorlar. Tabi ki de bunu belgelere dayandırıyorlar. 

Çünkü Hititler'in başkenti olan Hattuşaş'ın kalıntıları arasında, 
M.Ö. 15.yüzyılda hüküm sürmüş Hitit Hükümdarı I. Arnuwanda'nın 
anılarını yazdığı bazı taş tabletler bulunmuş. Ve bu tabletlerden birinde 

Taşköprü'nün Öyküsü
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kral, “Adania” denilen bir kentle savaştığından bahsederken, önünden 
bir ırmağın aktığından ve ırmağın üzerinde bir köprü bulunduğundan 
bahsediyormuş.

Bazı arkeologlara göre o köprünün bugün hala kullanılan Taşköprü 
olma ihtimali bulunmaktadır. 

Adana Taşköprü'yü 3500 yaşına taşıyan bu tez, bence de doğru 
olabilir. Ama diyelim ki doğru değil, inşası ile ilgili en yeni tarih bile 
(M.S.4.yüzyıl) Taşköprü'yü 1700 yaşına taşımakta ve köprünün 
“Dünyanın hala kullanılan en eski köprüsü” ünvanını almasını 
sağlamaktadır. 

Üç Elma
Konuya efsane ile başladık, masalla bitirelim dilerseniz;
Gökten üç elma düşmüş...
Biri; Adania Kralı'nın kucağına...
Kral, kızının hayatını koruyamamış ama “Bu köprü sonsuza kadar 

yaşasın” diye dileyerek, kızının anısının sonsuza kadar yaşamasını 
sağlamış. 

Elmanın diğeri de; Adanalılar'ın kucağına düşmüş...
Bu yüzden onlar köprülerini sonsuza taşımak için ellerinden geleni 

yapıyorlar.
Üçüncü elma ise; Adana'daki Taşköprü'yü ziyaret ettiğinizde sizin 

kucağınıza düşecek...
Ve Taşköprü'nün de, elmanın da tadına doyamayacaksınız.
Aynı kralın kızının güzelliğine doyamadığı gibi...
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Adana sanat ve kültürel faaliyetler açısından çok gelişmiş bir kent. 
Belediye ve valiliğin desteği etkili olmuş olacak ki, son günlerde bu tip 
etkinlikler iyice arttı. Her gün yeni bir sergi, her hafta yeni bir sanat 
etkinliği oluyor. Değişik dallardan sanatçılar veya çeşitli sivil toplum 
kuruluşları güçlerini birleştirerek daha etkili toplantılar düzenliyorlar. 
Bu etkinliklerden biri de yarın saat 18.00 de Büyükşehir Belediyesi 
Tiyatro salonunda yapılacak.

Bu etkinlikte Puduhepa Bilim-Sanat-Başarı Onur ödülleri 
dağıtıldıktan sonra, dünyanın ilk yazılı antlaşması olan (MÖ 13.yy) 
Kadeş Barış Antlaşması'nın seramik bir rölyefi fuayeye asılacak. Ayrıca 
fuayede anlamlı bir fotoğraf sergisi olacak. İsmi “Özgür Yaşa”…

Tabi ki şimdi sizler iki konuda itiraz edebilirsiniz…
Birincisi “Kim bu Puduhepa, nedir Kadeş denilen şey?”  diye 

sorarak… İkincisi “Siz bir gezi yazarısınız, biz de sizi gezilerimize 
örnekler olsun diye okuyoruz. Sanat etkinlikleri önemli ama bize gezi 
anlatın lütfen!” diye uyararak...

Zaten ben de sizin gibi düşündüğümden, Puduhepa'yı onun 
yaşadığı yerleri gezerek anlatmayı yeğledim. Böylece gezilerinize de 
yön vermiş olabilirim. 

Barışın Doğduğu Yer
İsterseniz öncelikle Adana'nın Tufanbeyli İlçesi sınırları içinde ve 

ona sadece 10 km. uzaklıkta bulunan Şar-Comana Antik Kenti'ne 
gidelim. Bu yol otomobille Adana'dan 2,5 saat sürüyor.

Yol iki buçuk saat sürüyor ama gittiğinizde bulacaklarınız 
yorgunluğunuza değecektir, emin olunuz.

Özellikle karşıdan baktığınızda anıtsal görünüşüyle ilginizi 
toplayacak olan Kırık Kilise, yaklaşık 3500 yıllık bir tapınağın 
görkemini yansıtan Alakapı, Roma'dan kaldığı düşünülen koca bir Amfi 
Tiyatro ve Bizans Tapınağı gibi oluşumları şaşırtıcı bulacaksınız. Ama 
bence Şar'da göreceğiniz en önemli şey ise, bir dönem Tufanbeyliler'in 
de ikametgah olarak kullandığı kayaya oyulmuş mezar- mağaralar… 
Tufanbeyli'nin “Mağara” olan eski ismine de kaynaklık yapan bu yer, taa 
Hititler'den kalmış.

Adanalı Kraliçe
Gelelim Puduhepa'nın Şar ile ilgisine… Puduhepa bir Hitit 

Kraliçesi… Dünyanın bilinen en eski yazılı antlaşması olan Kadeş Barış 
Antlaşması'nı sağlayan ve bu yüzden antlaşmada 2. Ramses ve 3. 
Hattuşil'le birlikte mührü olan bir Adanalı…

Adanalı Kraliçe'nin Peşinden Çukurova'dan Mısır'a
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Adanalı dedim, çünkü onun Adana yöresinde doğduğu biliniyor. 
Ama tam yeri kesin değil. İşte burada Şar devreye giriyor. Doğduğu yer 
Şar diyenler var, Tatarlı diyenler var. Kimileri de Şar'da doğmadıysa bile 
orada öldü diyorlar. Bunun da arkeolojik bir kanıtı yok. Ancak 
Tufanbeyli'nin Hanyeri Köyü'nde bulunan Puduhepa'ya ait kaya yazıtı, 
onun açıkça burada yaşadığını gösteriyor.

İşkence Karşıtı Kraliçe ve Tatarlı
İlk yazılı antlaşmada mührü olan ve dünyanın işkence ve kötü 

muameleye karşı çıkan ilk kanunları yaptığı söylenen Puduhepa'nın 
doğduğu düşünülen diğer bir yer ise Tatarlı. Tatarlı da Adana sınırları 
içerisinde… Burayı görmeye giderseniz eğer, sizi tarihi kalıntılarla 
birlikte içine kurulmuş masalarda yöresel yemekleri tadabileceğiniz 
muhteşem bir su göleti karşılayacak. Kaynargöz denilen bu yere, 
Ceyhan'ın Mustafabeyli beldesinden, arabayla 5 kilometre kuzeye 
gitmek suretiyle ulaşabilirsiniz.

Ebu Simtel'deki Kadeş
Bu arada sizlere Kadeş'i de anlatmam lazım. Ancak günümüzde 

Suriye sınırları içinde kalmış olan yerde görmeye değer bir şey kalmamış 
maalesef.

Ancak eğer yolunuz Mısır'a düşerse, kuzeyde Ebu Simtel 
Tapınağını muhakkak görmelisiniz. Tapınağın içi tamamen Kadeş 
Savaşı'nı anlatan resimlerle dolu. Anlaşmanın Mısır dili ile yazılmış 
metni de kimsenin ilgilenmediği bir köşede duruyor. Ve eğer oradaki 
yazıtları birine okutursanız, savaşta Mısırlılar'ın başarılı olduğunu 
düşünebilirsiniz. 

Ama aynı antlaşmanın çivi yazısı ile yazılan, şu an İstanbul 
Arkeoloji Müzesi'ndeki Hitit versiyonuna bakarsanız, muzaffer olanın 
Hititler olduğunu bulursunuz… 

Tarih denilen şey böyle bir şey işte… Herkes tuttuğu tarafa çekip 
durur. Onun için savaşlarda kimin kazandığından çok, barışın ne kadar 
sürdüğü önemlidir. Puduhepa'nın önemi de savaşı değil, barışı sağlayan 
kişi olmasından ileri geliyor olsa gerek. Üstelik onun barışı dünyanın ilk 
barışı… 
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Rahmetli Semih Balcıoğlu, bir sohbet sırasında “Nerede önemli 
biri varsa Adana ile ilişkisi olma ihtimali de vardır.” demişti. O zaman 
ben de “Sizin Adana ile bağınız var mı?” gibi bir soru sormuştum. “Evet! 
Karım Kozanlıdır.” diye cevap vermişti…

O zamandan beri Adana ile bağı olan önemli insanları araştırmak 
gibi bir takıntım oldu. Takıntı deyip geçmeyin… Basit araştırmalarla bile 
öyle önemli bilgilere ulaşıyorsunuz ki!..

Örneğin… Cumhuriyet Devrimleri'nin simgesi olan Kubilay'ın 
Adanalı olduğunu biliyor muydunuz? Aynı Semih Balcıoğlu'nun karısı 
gibi Kozanlı. Tabi ki Menemen Olayı'nın kahramanından bahsediyorum.

Durun…Durun …İtiraz etmeyin!.. Beni bir yol dinleyin.
Yıl 1898… 
1645'den beri bir Osmanlı Adası olan Girit çalkalanıyor. Yunan 

milliyetçileri adada rahatsızlık yaratıyorlar. Avrupa Ülkelerinden 
aldıkları destekle de Müslüman ahaliyi huzursuz etmişler. 

Osmanlının gittikçe zayıfladığı bu günlerde Müslüman halkın bir 
kısmı din değiştirip Girit'te kalırken, diğer kısmı da akın akın Anadolu'ya 
göçüyorlar. 

Zeynep ile evli Hüseyin de birçok badirelerden sonra bir gurup 
hemşerisiyle birlikte, Girit'ten gelip Kozan'ın Örtülü denilen bölgesine 
yerleşiyor.

Daha sonra Kozan'ın yöneticilerinden Şevki Paşa Kilgen Çayı 
kenarına tek tip evlerden oluşan bir mahalle kurulmasını ve yeni 
gelenlere verilmesini sağlıyor. Küçük bir bahçenin içerisine inşa edilen 
evler o kadar düzenli yapılıyor ki, iki tarafında kapısı olan binaların iki 
kapısı birden açılınca, mahalleyi bir uçtan diğer uca kadar 
görebiliyorsunuz. Girit'den göçen vatandaşlarla birlikte birçok yenilik 
de Kozan'a geliyor. Yeni kurulan bu mahalleye o günden beri kurucusuna 
izafeten Şevkiye Mahallesi deniliyor.

O yıllarda Zeynep ile Hüseyin'e de bir ev veriyorlar. Zeynep ile 
Hüseyin'in Fatma, Demire, Mehmet Ali ve Mustafa Fehmi isimli ikisi 
kız, ikisi de erkek 4 çocuğu oluyor bu evde… Ancak bir müddet sonra 
geçim sıkıntısı nedeniyle aile İzmir'e göçüyorlar. Çocuklardan Mustafa 
Fehmi Öğretmen okuluna gidiyor ve öğretmen oluyor. Mustafa Fehmi 
önce Aydın İline, sonra da Menemen ilçesindeki Zafer İlkokulu'na 
atanıyor. 1929 yılında ise yedek subay olarak askere gidiyor.

Aynı günlerde, kaderin cilvesidir ki aynı Mustafa Fehmi gibi Giritli 
olan Mehmet isimli bir gerici, kendisinin mehdi olduğunu ve 70 bin 
Halife askerinin kendisinin arkasında bulunduğunu söyleyerek, halkı 
Cumhuriyet'e karşı isyana çağırıyor ve ayaklanmayı bastırmak için 

Devrim Şehidi Kubilay da Adanalı
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silahlarında kuru sıkı mermi olan bir manga askerle göreve gelen 
Mustafa Fehmi'yi ayağından vuruyor. Bunun üzerine askerler ateş 
açıyor. Mermilerin kendini öldürmediğini gören asiler, attıkları yalana 
kendileri de inanıp, mucize yaratan peygamber olduklarını iddia 
ediyorlar. 

Olayın gerisini neredeyse hepiniz biliyorsunuz. Anımsamayanlara 
da Mustafa Fehmi'nin soyadının Kubilay olduğunu söylersem hemen 
hatırlayacaklardır. Tahmin ettiğiniz gibi Adana'nın Kozan İlçesi'nde 
doğan Mustafa Fehmi, Devrim Şehidi Kubilay'ın taa kendisidir.

Kozan'da doğduğu ev yıkılmış olsa da arsası hala boş durmaktadır. 
Üstelik Şevkiye Mahallesi'ndeki tek tip göçmen evlerinden bazıları boş 
olmasına rağmen hala ayaktadır. Hatta Kozan Belediyesi Şevkiye 
Mahallesi'nin yanı başındaki çayın iki tarafını düzenleyerek,  çok güzel 
bir dinlenme alanı haline getirmiş. Yani geriye sadece bu evlerden birinin 
onarılıp Kubilay Müzesi yapılması kalmış.

İ s t e r s e n i z  y e n i d e n  S e m i h  B a l c ı o ğ l u ' n u n  i d d i a s ı n a 
dönelim…“Nerede önemli biri varsa Adana ile ilişkisi olma ihtimali 
vardır” demişti… Kozanlılar buna karşı çıkıyorlar. “Nerede önemli biri 
varsa Kozanla ilişkisi olma ihtimali yüksektir” diyorlar. Atatürk 
diyorum… Susuyorlar çaresiz… 

Yalanlarını çıkaracağım ya!..  Mareşal Fevzi Çakmak diyorum… 
1920 yılı Kozan milletvekili diye cevap veriyorlar. Ben baktım… 
Doğru… İnanmasanız siz de bakın! 

Kubilay'ın Aile Ağacı
Fatma Vedide ile evlenen Kubilay'ın Vedat isimli tek bir çocuğu 

oluyor. Vedat'ın Mustafa, Ali, Kemal, Sevgi ve Bahar isimli çocukları 
var. Şuan Bahar, Kemal ve Mustafa Nazilli'de yaşıyor. Sevgi ise 
İzmir'de…

Kubilay'ın Halası Reyhan'dan doğan çocuklar ise Kozan'da 
yaşamaya devam ediyorlar. Biz Reyhan'ın kızı Halime'nin torunu olan 
Ömer Faruk Kaymaz'dan bilgi aldık. Kozan'da Kaymaz ve Görgülü 
soyadını taşıyan kişiler Devrim Şehidi Kubilay'ın akrabasıdır.
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Bu sayı sizlere Haiku'dan bahsedeceğim. 
Ve Başo'dan…
Başo; 17.yy.da Japonya'nın Kyoto şehrinde yaşamış bir filozof.
Haiku da bir Japon yazım sanatı… İlk kez Başo tarafından icat 

edilmiş. 
Bu yazım sanatının önemi felsefik bir söyleminin olmasından 

geliyor;
“Çok şey söyle… Ama sözü uzatmadan!”
Haiku'nun kuralları da bu felsefeye uygun olarak belirlenmiş.
“Ne söyleyeceksen söyle, ama söyleyeceklerini sadece 17 hece 

ile söyle!”
Ne 16 ne de 18…
Üstelik bu 17 heceyi 3 satıra bölmelisin!
Ama üç satıra bölmekle de iş bitmiyor. 
Birinci satır 5, ikinci satır 7, üçüncü satır yine 5 heceden oluşmalı.
Gördüğünüz gibi hem az sözle çok şey söyleyeceksin, hem de bir 

formülün içerisinde kendini disipline edeceksin.
 ***                 
Zaman zaman düşünürüm “ Fotoğraf ” diğer hangi sanat 

dallarından en çok hangisine benzer diye…
Bilirsiniz fotoğraf en çok resim ile karıştırılır. Ara Güler bile zaman 

zaman yaptığı işi resim diye isimlendirdiğine göre, karıştırılmasına 
neden olacak çok benzerlikler olmalı. Ama yine de ben toplayıcı bir sanat 
dalı olan resimle, ayıklayıcı bir sanat dalı olan fotoğraf arasında yaratım 
felsefesi açısından temel farklılıklar olduğunu düşünüyorum.

Ressam doğaya bakar ve güzel (aynı zamanda uygun) bulduğunu 
tuvaline toplar. Fotoğrafçı ise doğaya bakar, güzel (aynı zamanda uygun) 
bulmadığını karesinden ayıklar.

Bu yaratım felsefesi ile bence fotoğraf resimden daha çok taş 
heykelciliğine benziyor.

Ama yine de bana sorarsanız “ Fotoğraf diğer sanat dallarından en 
çok hangisine benzer?” diye, cevabım “Heykel” olmaz. 

Belki “Öyküye benzer” diyebilirim.
Yahut şiire…
Yok! Yok! Bence “ Fotoğraf ” en çok Haiku'ya benzer!
***
Çünkü…
“Fotoğraf”ı sıradan bir görüntü olmaktan çıkaran, “ Fotoğrafçı”nın 

onunla anlatmaya çalıştığı öyküdür. Ve yine bence “Fotoğrafçı”nın 
duygu ve düşüncelerini taşıyan “fotoğraf”lar değer kazanmaktadır. 
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Allı pullu, renkli ve albenili olsa bile fotoğrafın içerisinde 
“Fotoğrafçı” yoksa, bu benim kastettiğim “Fotoğraf” kavramı değildir. 
(Dikkat ettiyseniz ben yazılarımda kastettiğim “fotoğraf ” kavramını 
diğerlerinden ayırmak için tırnak içine alıyorum.)  

Yani kısacası “Fotoğrafçı” söyleyeceklerini  “Fotoğraf”ı 
vasıtasıyla söyleyebilmeli. Üstelik çok şey de söylemeli…

Çok şey söylemeli ama yeri dar…
Elinde sadece uzun kenarı 36, kısa kenarı 24 mm. olan (her nedense 

kare dediğimiz) bir dikdörtgen var …
Yani “ Fotoğrafçı” ya  diyoruz ki;
“Çok şey söyle… Ama ne söyleyeceksen bunu 36 çarpı 24 

milimetreye sığdır”…
Aynı Haiku gibi değil mi? 
***
İzin verirseniz yazımı, bundan birkaç yıl önce yakalandığım ve her 

iki gözümdeki görme oranını %10'lara kadar düşüren hastalığım 
sırasında (eğer bundan sonra yeterince göremeyeceksem) kendime 
“Fotoğraf” dışında  bir çıkış noktası bulmalıyım düşüncesiyle yazmaya 
başladığım Haiku'larımdan bir-iki örnek vererek bitirmek istiyorum;

Beyaz yazıyor
Kurşunun siyahına,
İnat kalemim.

Yine de güzel
Işık-Alışmışsam da
Karanlıklara.

Namussuz demiş
Namussuzun birisi…
Namussuz muyum?    

İlk gözyaşını
Bıraktı mı toprağa,
Karanlık bulut?

Gün bitti ama
Başındayım henüz ben,
Kırık yazımın.
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Geçenlerde Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu'nun bir 
sergisinde, Nuran Oğulener kendi fotoğraflarının altına “Lütfen 
Dokununuz” diye yazmıştı. Hemen sonraki sergide bu kez Emel 
Karakozak, çıplak bir kadın vücudundaki el izlerini gösteren fotoğrafı 
için aynı sözleri kullanmıştı.

Bunları görünce yıllar öncesine gittim. Sergilerimizin altına 
“Lütfen Dokunmayınız” diye yazdığımız yıllara… Belki o yıllarda iyi 
bir baskıya ulaşmak zor ve pahalıydı… Hele fotoğraflarımız 
Cibachrome dediğimiz yöntemle basıldıysa (bu baskı yöntemiyle sergi 
açmak o zaman fotoğrafçıların büyük hayaliydi) her temas fotoğrafta 
bırakılmış bir parmak izi anlamına geleceğinden, “Lütfen 
Dokunmayınız” demek bize doğruymuş gibi gelirdi.

Şimdi şöyle bir düşünüyorum da, izleyiciye ne kadar haksızlık 
etmişiz meğer. 

Dokunmadan Sevmek…
Takdir edersiniz ki sanat ürünleri duygu ve düşüncelerin izleyiciye 

aktarılması için yapılır. Duygunun veya 
düşüncenin insandan, diğer bir insana 
aktarılması ise başta bilinen 5 duyu olmak 
üzere, tüm algıların kullanılması ile sağlanır. 
Bu algıların içinde görme (ve işitme) 
tartışmasız en önemli olanları… Ama ya 
dokunma?...

Bu kez siz bir düşünce jimnastiği yapınız 
lütfen… Sevgilinize sevginizi dokunmadan 
anlatabilir misiniz? Pazarda bile alacağınız 
domatese (manavın yasağına rağmen) 
dokunma çabasında değil miyiz? Sizce fırından 
alacağınız bir ekmeğin güzelliğini en iyi hangi 
duyunuzla algılarsınız?

Mikelanj'a Dokundum…
Son yıllarda ziyaret ettiğim St. Petersburg'daki Hermitaje ve Ruski, 

Moskova'daki Puşkin, Roma'daki Vatikan ve Borgese, Floransa'daki 
Senyörler Sarayı ve Uffizzi müzelerinde dokunma yasağının neredeyse 
yok denilecek kadar az olması, eserlerden aldığım tadı artırarak, bende 
memnuniyet yarattı. Bir Da Vinci'ye dokunacak kadar yakın olmak… 
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Rafael'e, Mikelangelo'ya dokunmak… Veya Caravagio'yu 
sevmek… Van Gogh'un yanında fotoğraf çektirmek… Matisse'nin 
kenarında jimnastik yapmak…  Aşkınızın platoniklikten çıkıp, hayata 
geçmesi kadar zevk verici inanın. 

Adana'daki bir heykel sempozyumunun 
tanıtım kitabına belediye başkanı Sayın 
Aldırmaz şöyle bir cümle koymuş…

“ (…)Heykel ise, kentliye en çabuk ulaşan 
ürün… Üstelik üç boyutlu… Etrafında dönüp, 
dokunabiliyorsun. Dokundukça daha iyi 
anlıyorsun, sana daha çok ait oluyor. Etrafında 
döndükçe farklı açıdan, farklı görünebildiğini 
fark ediyorsun. Bu da yaşam için bir ders oluyor, 
birlikte yaşadığın insanların farklı bakış açısı 
için empati yapmanı sağlıyor.”

Aslında bu cümlelerde başkan, bir izleyici 
olarak, bir sanat eseri ile (sadece heykelle değil) 
olan ilişkisini özetlemiş. Ve bu ilişkiden 
beklediklerini.    

Heykeli Kıskanıyorum
Bir ara, bir fotoğrafçı olarak heykel 

sanatını kıskanmadım desem yalan olur. Çünkü 
biz klasik olarak  “fotoğraf” diye tarif ettiğimiz 
şeyi, en ve boy sınırlaması içinde, 2 boyutlu 
fotoğraf kağıdına indirgemişiz. Çok uzak değil, 
yakın zaman önce, fotoğrafı tarif ederken, 
“fotoğraf kağıdına basılan” cümlesi çok sık 
kullanılırdı. Şimdi kağıdın yerini neredeyse 
ekran aldı, ama bu fotoğrafa dokunma 
özgürlüğümüzü daha da kısıtladı. 

Sadece dokunma özgürlüğümüzü mü?... 
Kullanılan ekranların ayarlarına göre diğer algıları da özgürce 

hissetmemiz önüne engeller geldi. Tonlar, renkler artık fotoğrafçının 
istediği gibi değil, ekranların istediği gibi…

Yaşlıyım Ama Gencim…
Yaş 50'yi geçince, bir de üstelik gittikçe yaygınlaşan yeni 

teknolojilerden şikayet etmeye başlayınca, gelişimin karşısına duran 
dinozor gibi algılanmak tehlikesi var. Yaşlanmış olmama rağmen, yeni 
teknolojiyi reddetme gibi bir yanlış yapmayacak kadar gencim. Ancak 
yeni teknolojiler de ihtiyacı karşılamak üzere oluşturulur. Fotoğrafçılar 
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eserlerinin sunumu  için ihtiyaçlarını doğru ortaya koyarlarsa, 
teknisyenler de ona göre üretim yaparlar.

Fotorafla Heykel Yapabilir Misin?
Kısacası ben hala heykeli kıskanıyorum. Çünkü bir şeye heykel 

diyebilmek için ekran görüntüsü yetmiyor. İllaki dokunup, etrafında 
dönebileceksin. 

Ama fotoğraf için????
Bu yüzden hep aklımı kurcalayan bir soru var… Fotoğrafla heykel 

yapabilir misin? Taşla, tahtayla, hatta kağıtla oluyor da, niye fotoğraf 
kağıdı ile olmasın? 

Bakalım kim yapacak?
Buna fotoğraf değil, diyenler olacaktır. Olsun biz sadece fotoğraf 

mı yapmak zorundayız. Fotoğrafla birlikte resim, tiyatro, heykel veya 
bunların hepsini birden yapmamızı kim engelleyebilir? Nazım iyi bir 
ressam değil miydi veya Bethoven iyi bir tiyatrocu? Picasso iyi bir 
heykeltıraş… Einstein iyi bir keman virtiözü… Sebahattin Ali de bir 
fotoğrafçı…  
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Matematik…
Doğanın kanunlarının, insanlar tarafından anlaşılması için, yine 

insan tarafından geliştirilen soyut bir bilim dalı.
Ne demek istiyorum?
Newton'un kafasına o malum elma düşünce yıllardır süren 

çalışmaları birden bire meyvesini verdi ve ünlü bilim adamı yer çekimi 
kanununu buldu. 

Ancak hepimiz bir kere daha düşünelim.
Newton' yer çekimi kanununu buldu mu? Yoksa anlayıp izah mı 

etti?
Yani şunu sormak istiyorum;
Newton yer çekimi kanununu ortaya koymadan önce de yer çekimi 

yok muydu? Newton'dan önce de elmalar yere düşmüyor muydu?
Tabi ki düşüyordu!
Zaten bilim bir şeyi yoktan var etmek demek değildir. Bilim doğada 

var olan şeyi, anlayıp başkalarına da izah etmektir.
Matematik de bu izahın araçlarından biridir.
***
Ünlü fizikçi Kelvin bilim adamlarına seslenirken şunu söylemiştir, 

“Hakkında konuştuğunuz şeyi ölçebiliyor ve bunu sayılarla ifade 
edebiliyorsanız, o zaman o konu hakkında bir şeyler biliyorsunuz 
demektir.”

İnsanoğlu doğayı gözlemlediğinde vardığı sonucu ifade edebilmek 
için kendine göre isimlendirdiği sayılar icat etmiştir.

En ilkel toplumlarda sayılar çok basit bir şekilde betimlenirken 
gelişmiş toplumlarda  matematik sayılarla ifade edilen bir bilim olarak 
devreye girmiştir.

Örneğin Kuzey Kanada'da yaşayan Slavi Kızılderilileri 
konuşurken “Netlo” sözcüğünü uzatarak miktarları ifade ederlerdi. Yani 
Kızılderililer bir veya iki ördek vurduklarını ifade edeceklerinde 
“Netlo” derken, 5-6 için “Neetloo”, daha çoğu için ise “Neeetlooo” 
sözcüklerini kullanırdı. 

Yine Orta Amerika'da yerlilerin10 tabanlı değil de 20 tabanlı 
sayıları kullanmalarının nedeni, zannederim bu yerlilerin çıplak ayakla 
dolaşıyor olmalarındandır. (On tane ellerde , on tane de ayaklardaki 
parmaklar ikisi birden 20 eder. Parmak sayarak hesap yapıyorasan eğer  
rtakamların 20 tabanlı olabilir.)
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Sümerliler 60 tabanlı sayıları kullanırken, 
günümüzde yaygın olarak kullanılan 10 tabanlı 
sayı sistemi Müslüman bilginler tarafından icat 
edilerek bilim dünyasına girmiştir.

***
Kısacası sayılar biz onları nasıl ifade 

edersek edelim, sadece doğanın bir parçasını, bir 
doğa kanununu anlatmak için insanlar tarafından 
belirlenmiş soyut ifadelerdir. 

Doğanın dengesi, simetrisi ve düzeni bazen 
insanoğlunu o kadar etkilemiştir ki, bu kendi 
yarattıkları  sayıları  kutsamalarını bile 
sağlamıştır.

Örneğin insanlar için 7 sayısı kutsaldır. Ölünün 7. günü yemek 
verilir. Ne 6. ne de 8. gün. Kabe'nin etrafında 7 kez dönünce hacı 
olabilirsiniz. Veya dünyanın 7 günde yaratıldığına inanılır. 12 sayısı da 
kutsaldır. İsa'nın 12 havarisi vardır, aleviler 12 imamı önemli sayarlar, 
Tevrat 12 İsrailoğlu kavmine gelmiştir. Ölünün veya bebeğin kırkını 
çıkarması önemlidir. 52'si de öyle… 

Ama aslında tüm bu sayıların doğanın yapılanması içinde yeri 
olduğunu, düşünen akıllı insanların bilimsel yöntemlerle doğayı 
incelediğinde bu sayılara ulaşabildiğini biliyoruz.

Müzikte 7 notadan oluşan ses, gökkuşağının 7 rengi, insan beyninin 
12 çift sinirle vucudu kontrol etmesi , bir haftada 7 gün, bir yılda 12 ay 
olması gibi… Bu örnekler o kadar çoğaltılabilir ki…

***
Şimdi siz başlığa bakarak “Fotoğraf” ın bu sayılarla ilişkisini 

sorgulayabilirsiniz.
 Kelvin'in ünlü sözünü bir kez daha hatırlamanızı istiyorum;
“Hakkında konuştuğunuz şeyi ölçebiliyor ve bunu sayılarla 

ifade edebiliyorsanız, o zaman konu hakkında bir şeyler 
biliyorsunuz demektir.”

Hangi fotoğrafın güzel, hangisinin güzel olmadığını da acaba 
ölçebilir ve sayılarla ifade edebilir miyiz?

Bir ölçüde evet… Hatta büyük ölçüde evet.
Doğanın (sadece dünyanın değil evrenin) yapılanmasında 3, 7, 12, 

40, 52 gibi önemli olan hatta çok daha önemli olan başka bir şifre var… 
Alıştığımız rakamlarla ifade edersek bu şifre 1.618 veya 8/5…

Sanat ve mimarlık çevreleri bu sayıya fi sayısı veya altın oran 
diyorlar.

Niçin bu oran altın… Niye bu sayı güzelliğin sayısal ifadesi…
İsteseniz burada biraz duraklayalım ve güzelliği tarif etmeye 
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çalışalım. Sizce tarif edebilir miyiz güzelliği?
***
Zamana, mekana, eğitim ve kültüre göre değişebilen, görece içeren 

bir kavram!
Evet güzelliğin izahında değişken ve göreceli şeyler var ama… 

Güzellik denilince herkesin fikir birliği içinde olduğu durumlar bu 
değişkenlerden daha fazla. 

Kim Nicole Kidman'a çirkin diyebilir. Veya Angelina Jolie'ye… 
Yahut bir de bizden olsun Arzum Onan'a… Hanımlara da haksızlık 
etmeyelim Tom Cruise'yi çirkin bulan var mı?

Öyleyse nedir insanları böyle fikir birliği içinde tutan…
İnsanın görme biçimi!..Ve diğer algı biçimleri...
Anatomik olarak beynin kafatasına yerleşmiş bir parçası olan göz, 

beyinle birlikte belirler insanın görme biçimini… İnsanın kendine özgü 
olan görme biçimi de güzelliği belirler.

***
Bu söylediklerimi bir örnekle şöyle açabiliriz. Eğer köpek de 

düşünebilen bir canlı olup, neyi güzel bulduğunu söyleyebilseydi. Onun 
görme biçimi içerisinde renkler olmadığından, yani dünyayı siyah/beyaz 
gördüğünden, insanoğlundan farklı olarak oluşmuş bir güzellik anlayışı 
olacaktı. Yine düşünen bir balığın güzellik anlayışı, geniş açı 
birobjektife çok uyacaktı.  
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İnsanın buna benzer birçok görme biçimi bulunmaktadır. Örneğin 
insan gözü doğayı soldan sağa doğru incelemeye başlar. Ritim etkili olur. 
Zıt renkleri iyi algılar vb.

Kısacası insanın güzellik anlayışında önemli belirleyicilerden 
birinin insanoğlunun anatomik yapısı olması, estetikle uğraşanların 
insanı tanımasının önemini ortaya çıkarıyor.

Bu yönüyle, doğayı ve insanı araştırıp, tarayıp, yorumlama 
biçimiyle, estetik de diğerleri gibi bir bilim dalıdır bence… Sanatla 
uğraşanların bir çoğu, insanın görme biçimlerini araştırarak değil de 
yetenek de denilen ön sezi ile fark ederek kullanmalarına rağmen, 
insanın tanınarak estetik eserlerin oluşturulması, yeteneğe çok şey 
katabilir. Da Vinci'yi tartışılmaz dünyanın gelmiş geçmiş en önemli 
sanatçısı yapan da, yeteneğinin üzerine insanoğlu ve evren ile ilgili 
yapmış olduğu araştırmalardan edindikleri bilgileri koyması olsa gerek. 

Bu kadar gevezelikten sonra ancak anlatacağım konuya 
gelebildim. 

***
Hatırlarsanız ben size Matematik, sayılar ve fotoğrafı anlatacaktım. 

Ve yine hatırlayacaksınız matematik, hakkında konuştuğunuz şeyi 
sayılarla ifade etme biçimiydi. Üstelik konuştuğunu şeyi ifade 
edebiliyorsanız biliyorsunuz demek oluyordu. 

Konumuz fotoğraf olduğuna göre, hiç düşündünüz mü, bizim kare 
dediğimiz şeyin aslında uzun kenarı 36, kısa kenarı 24 mm olan bir 
dikdörtgen olduğunu. Niçin dikdörtgen?

Bir de düşününüz kare bir televizyon ekranında veya sinema 
perdesinde film seyretmek ister misiniz?

Cevabınızın hayır olduğuna eminim. Çünkü insanoğlunun estetik 
anlayışında, en güzel görme alanı uzun kenarı 8, kısa kenarı 5 olan 
dikdörtgendir. Yani altın dikdörtgen 

Çünkü insanoğlu 2 gözünü bir noktaya dikerse, dünyayı uzun 
kenarı 8, kısa kenarı 5 olan bir dikdörtgen şeklinde görür. Yani bu insanın 
görme biçimlerinden biridir. 

Ve insan kendi görme (veya algılama desek daha geniş bir kavram 
olur) biçimlerine uygun olan şeyleri daha çabuk algılar.

Ve yine insan daha çabuk algıladığı şeyleri daha güzel bulur. Yine 
ve... güzel bulduğu şeyleri daha çabuk algılar. 

Kısacası güzellik (tabi ki onun anlatım biçimi olan sanat) 
algılamayı kolaylaştırdığından, anlamayı hızlandırır. Dünya 
anlaşıldıkça da değişim hızlanır.

Zamanımızın darlığı nedeniyle altın oranın detaylarına 
giremeyeceğim. Ancak bilmenizi isterim ki evrende güzel olan (aynı 
zamanda sağlam) her şey bu oran içerisinde yapılanmıştır. 

236



Peki sadece bu mu?
***
Güzelliğin başka sayısal ifadesi var mıdır?
Buna tereddütsüz evet diyebilirim. 
Yaşamın her alanı için geçerli olan fizik kuralları fotoğraf için de 

uygulayabiliriz. 
Örneğin, perspektif, denge, alan derinliğinin azalıp çoğalması 

tamamen fizik ve matematik kuralları içinde vardır. Sayılarla ifade 
edilebilir. 

Örneğin fotoğrafınızda alan derinliğini bir kademe arttırmak 
isterseniz (diyelim ki diyaframınızı bir stop kısarak), netlik önde 5 kez 
artarsa, arkada 8 kez artar. Yani 1.618 oranında…

Bu konuda o kadar çok konuşulup, o kadar çok yazılabilir ki. Gel 
gelelim bizim  yerimiz az. Bu yüzden  bir cümle söyleyerek sözümü 
tamamlamak istiyorum;

Bir fotoğrafın niye güzel veya niye çirkin olduğunu, izah 
edebiliyorsanız ancak iyi fotoğraf yapabilirsiniz. 

Bu izah için de sayılara ihtiyacınız olabileceğini unutmayınız.
Her ne kadar sayılar insanoğlunun kendi yarattığı simgeler 

olsa da bu böyledir.
Zaten yaşamda her şey simge değil mi?
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Sanat insanın kendisini ifade edebilmesi için yarattığı bir iletişim 
biçimidir...

Diğer iletişim yollarından ayrı olarak, ortaya koyacağı şeyleri 
insanın güzellik duygusunu  harekete geçirerek sunar. Yani insan için 
vardır ve insanın özelliklerine hitap etmeyi hedeflemiştir.

En eski sanat dallarından resim başta olmak üzere (ki 50 bin yıllık 
bir tarihi vardır), biri hariç tüm sanat dalları bir insanlık keşfidir. İnsanın 
yarattığı bir olgudur. Yani dünyada insan yaşamasaydı, bugünkü 
anladığımız anlamda sanat olmayacaktı. Ne resim... Ne Tiyatro... Ne 
yazım sanatları...Ya müzik!..

***
Biri hariç demekle 

müziği kast etmiştim zaten.
Dünya var olduktan 

sonra, insan var olana kadar 
mi lyonlarca  y ı l  res im 
yoktu... Tiyatro da yoktu, 
edebiyat da...

Ama müzik vardı.
Ç ü n k ü  r ü z g a r 

ağaçların dallarını sallarken 
çıkan melodi o zaman bile 

atmosfere yayılıyordu. Veya şırıldayan suların ezgileri dönem 
canlılarının kulaklarına ulaşabiliyordu. Kısacası hareket eden her şey 
ritmi olan bir ses üretiyordu.

Belki de bu yüzden bitkiler ve hayvanlar da müzikten hoşlanıyorlar
Örneğin sevgili eşim Hanife, evde ve işyerinde yetiştirdiği 

çiçeklere sık sık müzik dinletiyor. Üstelik müzik dinleyen bitkilerin daha 
canlı olduğunu savunuyor. 
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Bizim yerinde duramayan köpek dostumuz Çarli'nin de klasik 
müzik çalarken sakinleşip uyuduğuna bir çok kez bizzat ben şahit oldum. 
Ama ne Hanife'nin çiçeklerinin, ne de benim Çarli'nin Picasso'dan veya 
Dostoyevski'den etkilendiğini hiç görmedik.

***
Yukarıdaki cümlelerimin içinde 

sanat insan içindir demiştim... Ama 
biri hariç diye de eklemiştim.

Sanat dallarından sadece müzik 
insanoğlu var olmadan da var olan bir 
olgu. Dolayısıyla insanoğlu tarafından 
değil, evreni yaratan güç tarafından 
yaratılmış bir olgu. Ayrıca sadece 
insanoğlu için değil, tüm evren için var 
olan bir olgu. Belki gelecekte uzayın 
başka yerinde bile bu olguya rastlamak 
mümkün olacak. Çünkü hareket olan 
yerde ritim ve ses de vardır.

Bu yüzden diğer sanat dallarına 
insan l ığ ın  sana t ı  ama müziğe 
“Tanrının Sanatı” diyebilir miyiz 
acaba?.. 
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3D diye isimlendirilen, sözde üç boyutlu filmlere gittiğimde 
kandırıldığımı hissediyorum. Veya benim 3. boyut kavramım başka, 
adamlarınki başka, anlamıyorum.

Benim bildiğim üçüncü boyut, ancak bir nesnenin etrafında 
dönebiliyorsan mümkün. İnsanın görme yeteneğini göz önüne alırsak, 
sinemaya gitmiş bir insanın oturduğu yerden, kendi etrafında dönmeyen 
bir nesneyi, 3 boyutlu olarak görmesi mümkün değil.

3d üçüncü boyut mu? Yoksa illüzyon mu?
O halde bize 3 boyutlu diye gösterilen şey nedir? Bence sadece 

(zaten sinema görüntüsünde var olan) yalancı derinlik hissinin 
artırılması… Yani illüzyondan başka bir şey değil. Bu durumda insan 
düşünmeden edemiyor… Acaba son zamanlarda konuşulan 3 boyutlu 
fotoğraf da,  sinemadaki gibi yalancı bir 3. boyut mu?

On binlerce yıl önce Altamira Mağarası'nın duvarlarına çizen 
ressamlardan beri, görsel sanatlarla uğraşan insanoğlu, gerçek 
yaşamında görebildiği 3. boyutu eserlerine yansıtmaya çalışmış. 
Herhalde bu çabada mutlak gerçeğe biraz daha yaklaşma arzusu önemli 
yer tutuyor. Rönesans'ın başlama vuruşunu yaptığı düşünülen Massaccio 
da, hava perspektifini ilk kez uygulayan Da Vinci de, gölge ışık 
oyunlarıyla derinliği yakalamaya çalışan Caravagio da bu arzunun 
itkisiyle çaba sarf etmişler,

(Birinci resim insanlık tarihinin ilk resmi kabul edilen resim. 
Altamira Mağrası'nın duvarına çizilmiş. İkincisi ise Lascoix 
Mağrası'nda, Altamira'dan hemen sonra… Aradan geçen zamanda 
insanoğlunun derinliği artırarak, üçüncü boyutu yakalama 
çabasına tanık olabiliyorsunuz.) 
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(Da Vinci'nin Mona Lisa'sı ile, 
Diğer usta Rafael'in Maddelena 
Doni'si… Uzmanlar Rafael'in bu 
tabloda,  Mona Lisa'yı taklit etmeye 
çalıştığı görüşünde… Bildiğiniz gibi 
Da Vinci tablosunda bizim Hava 
Perspektifi dediğimiz uzaklaştıkça 
renklerin soluklaşması olarak tarif 
edi lebi lecek Sfumato tekniğini 

uygulamış. Rafeal ise Leonardo'daki gizeme karşı daha açık seçik 
çizmiş… Sizce hangisi gerçek… Daha doğrusu ikisinin de gerçeğe 
olan uzaklığı aynı mı? Gerçek nerede?)

Ama ne gariptir ki, soyut resmin ilk atılımlarını yapan kübizmin 
temsilcileri,  3. boyutu gösterebilmek uğruna, en az; gerçeğine benzer 
resimleri yaptığı düşünülen bu ustalar kadar gerçekçi adımlar atmışlar.

Sen cismin arkasını göremiyorsan, arkası yok mu?
Kübizmin felsefesinin, “Siz bir nesneye (küpe) bir taraftan bakınca 

diğer tarafını göremezsiniz. Ama göremiyorsunuz diye diğer taraf yok 
mudur?”sorusuna cevap aramak olduğunu düşünürseniz, bana hak 
verebilirsiniz. O güne kadar yapılanlarda gerçeğe benzemeli ilkesiyle 
hareket edilmesine rağmen, nesnenin sadece bir (veya iki) tarafı 
gösterilirken, kübistler (nesneleri bir küpün düzleme açılımı gibi açarak) 
cismin 6 yüzünü de göstermeye çalışmıştır. Picasso'nun iki boyutlu 
tuvalde, küpün 6 yüzünü göstermeye çalışırken yaptığı illüzyonun 
gerçeğe olan uzaklığı, bana Da Vinci veya Massaccio'nun gerçeğe olan 
uzaklığından daha uzak değil gibi geliyor. 

(Picasso'nun Guernica'sına bakınca da başka bir gerçeklik 
bizleri kucaklayabilir… Yeter ki resme Kübizm'in mantığını 
düşünerek bakabilelim. Ben bu resme baktığımda savaş ve 
Nazizm'in dünyada yarattığı yıkımı çok iyi algılıyorum.)  
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Söylemek istediğim, daha ilk sanat ürününden itibaren, 
insanoğlunun 2 boyutlu düzlemde üçüncü boyutu göstermeye çalışma 
çabası sanatın önemli uğraş alanlarından biri olmuş. Yani amaç gerçeğe 
yaklaşmaya çalışmak gibi görülüyor…

İki boyutlu düzemde, gerçek üçüncü boyut gösterilebilir mi? 
Belki ???

Ama şimdi takıntısız düşünelim bir kere… Fotoğrafı tarif ederken 
eğer,  iki boyutlu düzlemdeki bir görüntüyü kast ediyorsak… Fotoğraf, 
tarihi boyunca asla gerçek olmadı…  Gerçeğe yaklaşmayı ilke edinse 
bile gerçeğin ta kendisi olamadı… Gerçek 3. boyutu yakalayana kadar 
da olmayacak… Gerçek 3. boyut ise, izleyicinin onun gösterdiğinin 
etrafında dönebilmesi ile mümkün sadece…

3D diye adlandırılan görüntü ise, sadece koca bir yalan… Ben bir 
cismin arkasına geçip, tüm yüzeyleri ile birlikte göremiyorsam, o 
görüntü nasıl üç boyutlu olur. Olan sadece derinlik hissinin biraz daha 
arttığı iki boyutlu bir illüzyondan başka bir şey değil bence… Çünkü ben 
hala nesneyi 2 açıdan görebiliyorum.

Hangisi etik?
Burada aklıma sıkıcı bir soru takılıyor… Fotoğrafımın gerçeğin ta 

kendisi olduğunu iddia etmek acaba etik bir zafiyet mi? 
Hadi bana hala gösteremediğin arka yüzeyde başka bir gerçek 

bulunuyorsa?
Halbuki , “Mümkün olan en az oranda (ama dikkat edin mümkün 

olan en az diye üstüne basarak yazıyorum) müdahale edilmiş fotoğrafları 
üretmeme rağmen, bu benim gerçeğim, senin inanmanı isterim, ama 
birebir gerçektir dersem yalan olabilir, ona göre değerlendir” dersem, 
daha mı etik olurum?

Bu yazdıklarım sadece benim görüşlerim…. Gerçeği ise herkes 
kendi bulacak!
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(Bunlar da benim fotoğraflarımdan… Bu fotoğraflarda 
mümkün olduğunca digital müdahale olmamış olsa da ben 
ahlaksızlık yapmış olmaktan korkarak, bunlar gerçeğin ta 
kendisidir diyemem. Çünkü deklanşöre basarken kullandığım 
objektif veya durmayı seçtiğim yer, en azından fotoğrafın 
persperktifini değiştirecektir. Örneğin ilk fotoğrafta elin yanında 
değil de kazanın yanında dursaydım, belki öykü değişecekti.)

243



Bazen geriye doğru baktığımızda kentin, insanların, en önemlisi de 
düşüncelerin ve yargıların ne kadar çabuk değiştiğini görüp şaşırıyorum. 
Bizim nesil, yaşamımız kısa olmasına rağmen, geçmişte kötü gözle 
bakılan hatta suç sayılan şeylerin günümüzde bir değer haline geldiğini 
gözlemleyecek kadar büyük değişikliklere şahit oldu.

Bu nesil de günümüzde suçladığı, kabul etmediği bazı şeylerin 
önemli bir değer olduğunu gelecekte görebilir. Dolayısıyla bugün 
kurulacak bir empati köprüsü, gelecekte duyulacak pişmanlığı 
önleyebilecek güçtedir.

***
Ne demek istediğimi kentimizin yetiştirdiği ünlü ressam, 

heykeltıraş, yazar ve sinemacı Abidin Dino'nun imzasının şekli 
nedeniyle başına gelenleri anlatırsam anlayabileceksiniz.

Abidin kim?
Öncelikle kısaca Abidin'den bahsetmeliyim;
Abidin Dino, Adana'nın önemli caddelerinden birine adını veren 

Vali Abidin Paşa'nın torunu. Kendisi ile birlikte ve kardeşlerinden Arif 
ve Ali de önemli sanatçılar. Ama Abidin dünya sanat camiasında çok 
bilinen, Picasso dahil dünya sanatının önemli insanları tarafından kabul 
görmüş, çok yönlü bir sanatçı. Yani imzası değer haline gelmiş biri. 
Günümüzde eğer o imza bir objenin üzerindeyse objeye paha 
biçilemiyor.

Gazete başlıkları
Ama bakın 1952 yılında imzası nedeniyle başına neler geldiğini 

dönemin gazetelerinden görelim. Üç ayrı gazetenin başlığı sırasıyla 
şöyle (imla hataları yayınlara aittir);

“Bir koministin yaptığı melanet”
“Bir koministlik propağandası tahkikatı”
“Resimlerine orak-çekiç çizen bir ressam”

Abidin'in imzası orak- çekiçmiş
İsterseniz kısaca haberlere de göz atalım;
“Sanatkar Abidin Dino'nun yaptığı bazı eserlerde orak-çekiç 

bulunduğu alakalıların dikkatini çekmiştir. Yapılan incelemeler 
neticesinde komünistlerin sembolü olan bu işaretlerin birçok esere 
ustaca yerleştirildiği neticesine varıldığından Abidin Dino hakkında 
tahkikat açılmıştır.”
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Hürriyet Gazetesi 13-5-1952
“Tanınmış ressamlardan Abidin Dino'nun yaptığı seramikler 

üzerinde komünist propağandası mahiyetinde bazı şekiller görüldüğü 
iddiası ile tahkikata başlanmıştır”

Ulus Gazetesi 13-5-1952
“Bundan bir müddet evvel, tanınmış 

r e s s a m l a r d a n  A b i d i n  D i n o ' n u n  b a z ı 
tablolar ında,  bi lhassa seramikler inde 
komünizm propağandası mahiyetinde Orak ve 
Çekiç resimleri gizlediği ihbar edilmiştir”

Akın Gazetesi 29-6-1952

Şimdi imza milyarlar ediyor
Çok ilginçtir ki orak çekiç'e benzetilen o 

şey SADECE Abidin Dino'nun ucu kıvrık 
imzasıdır. Daha açık söylersek, bugün bir 
objenin üzerinde olsa milyarlarca lira 
vereceğimiz imzadır o.

Bu ve buna benzer soruşturmalar 
nedeniyle yurtdışında yaşamak zorunda kalan 
ama günümüzde heykelleri dikilecek kadar 
takdir gören, eserleri müzeleri süsleyen 
Abidin'in olay için daha sonraki yorumu ise 
kısa;

“ (…) seramiklerin altındaki imzamı 
orağa benzetmişler. Bugün de aynı imzayı 
atıyorum.”

***
Ölümünün yirminci yılında (7 Aralık 

1993) andığımız Abidin, ve sevgili eşi Güzin 
ışıklar içinde yatasınız. 

Kaynak; A'dan Z'ye Abidin Dino / Zeynep Avcı -YKY Yayınları

245



Adana'da hala durur mu bilmiyorum? Bugünkü ismi Ali Münif 
Yeğeğenağa Caddesi olan 1920'lerde Dr. Roland Caddesi olarak bilinen 
yerde bir Singer Bayi vardı. Şimdiki Vakıflar Sarayı civarında bir yerde... 
Biliyorsunuz Singer meşhur bir dikiş makinası markası. Ali Münif 
Caddesi de 1950'lere kadar Abidin Paşa'dan sonra en işlek cadde. 
Dolayısıyla Meşhur Marka, büyük caddede olacak.

İşte 1924 yılında, Adana'nın bu işlek caddesinin, bilinen markasına 
ev sahipliği yaptığı yerde; küçük, daracık bir çıkmaz sokak içindeki evde 
oturmaya başlayarak Adanalı oldu Arf ailesi...

Arf  soyadı aslında Arifi isminin kısaltılmışı. Selanik'ten Adana'ya 
Posta Müdürü olarak atanan Yusuf Arifi Bey'in çocukları soyadı 
kanununun çıkması ile birlikte bu  soy adını almışlardı.

Günümüzde 10 liralık banknotun yüzüne baktığınızda portresini 
gördüğünüz kişi Arf soyadını almış iki önemli kişiden biridir. Ord. Prof. 
Dr. Cahit Arf... 

TÜBİTAK ve  Gebze Araştırma Enstitüsü'nün kurucusu, 
Matematik'te Arf Halkaları olarak bilinen teoremi ile dünyada önemli bir 
yer almış bir bilim adamı; 1980 öncesi ODTÜ'de öğretim görevlisiyken 
haksız bir rektör atamasına karşı generallere kafa tutabilecek kadar 
cesur, aydın bir hemşehrimiz...

Her ne kadar portresi banknotların üzerine işlenmemiş olsa da en az 
ağabeyi Cahit kadar önemli diğer Arf ise şüphesiz Ertuğrul Arf... Üstelik 
o ağabeyinden daha çok Adanalı... Ölene kadar kentimizde üretmiş bir 
bilim adamı çünkü. Mimar..

***
Madem mimar dedik burada durup, Adana'daki mimari yapıları 

konuşalım biraz...
Bir çok konuda zengin olan kentimiz, maalesef  mimari konusunda 

çok fakir... Taa Osmanlı'dan itibaren mimari özelliği olan bina 
üretiminde geride kalmış. Halbuki mimari bir sanat dalı. Bina sadece 
barınmak için bir mekan değil, kültürümüzün izlerini de taşıyan bir güzel 
sanatlar ürünü olmalı. Böylesine binalarla bezenmiş bir kentin insanının 
yaşamaktan daha çok haz alacağını biliyoruz hepimiz.

Ama kentimizdeki,  herbiri yarımdan fazla trilyonlarla satılan 
binalara bir bakınız... Hangisi size o hazzı vermektedir? Baktığınızda 
gördüğünüz sadece üst üste konmuş kutulardan başka bir şey değil... 

***
Buna rağmen haksızlık etmeyip, etrafımızda kutudan öte mimari 

sanat ürünü olan işlerinde olduğunu söylemeliyiz... Örnek mi istersiniz?
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Şu an harabe halinde olsa bile, Hipodrom yolundaki eski Elvan-
Coca Cola Fabrika binası... İşyerime giderken hergün önünden geçer 
eski bir prenses gibi, yaşlılığına rağmen güzelliğinden bir şey 
kaybetmediğini düşünürüm bu yapının...

Yüzevler'deki Özbek Özler'in evi... Dışından bakınca bile içindeki 
huzuru hissedebileceğiniz bir bina.

Bir de Ziyapaşa Bulvarı ile Pandora sokağının kesiştiği yerde 
bulunan Talip Aksoy'un evi var... Hep korkarım vallahi birileri gelecek 
bunu da yıkıp, çok katlı kutulardan yapacak diye...

Ama korkmakta da haklıyım... Örneğin benim yaşımdakilerin çok 
kolaylıkla hatırlayacağı bir mimari şahaser olan Sun Sineması yıkılmadı 
mı? Filmin karanlığından yararlanarak sevgilimin elini ilk kez orada 
tutmuştum. Sonra da bodrum kattaki Amerikan Bar'da birlikte gazoz 
içmiştik. Ama şimdi yok, yerine betondan bir heyula yapılıyor.

Bir de Bossa Apartmanı vardı. Atatürk Caddesi'nin üzerinde... Altı 
da Amerikan Konsolosluğu'ydu... Farklı bir elin değdiği daha dışından 
bakınca belli olurdu. İç mimarisi de en az dışı kadar güzeldi... Koca 
Sabancılar hangi akılla bilmem, yıkıverdiler  binayı. Yerine bir şey 
yapsalar gam yemem, kentimiz en güzel caddesinde yıllarca boş duran 
bir mezbelelik kazandı sadece.

Gerçi Sabancılar bunlar, paraya ihtiyaçları vardır, karşıdaki yine 
Ertuğrul Arf tarafından yapılan görkemli 3 evi de yıkıp, kutu kutu 
apartmana vermediler mi? Yıkılıp kutu kutu apartmana verilen  başka bir 
mimari eser de Gökçeli konağıydı. Atatürk Caddesi'nin üzerinde başka 
bir güzellikti bu konak... Şimdi ise yerinde 5 bilmem neli bir süper 
market var....

***
Uzatmayalım isterseniz... Bu binaların hepsinin mimarı 

kahramanımız Ertuğrul Arf'tan başka biri değil...
Ertuğrul Arf sadece bir mimar değil aynı zamanda bir matematik 

dehası ve akustik uzmanıydı...
Sadece Adana'dan değil tüm Türkiye'den binaların  akustiği için 

onun bilgisine başvururlardı. O akustiği gelişi güzel değil, bir 
matematiksel proplem çözer gibi düşünür, kağıt üzerinde sesin yol 
haritasını çıkararak binaya uygulardı.

Başta Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Anfisi olmak üzere, 
Alsaray Sineması, Sun Sineması, Arı Sineması, İstanbul'daki Kenter 
Tiyatrosu onun hesaplarının ürünüdür.

Kısaca kentimizde mimari eser sayılabilecek binaların büyük 
kısmına Ertuğrul Arf'ın eli değmiştir. 

***
Bu kadar önemli olmasına rağmen maalesef hakkında pek yazılıp 

çizilmemiş bu Ertuğrul Arf kimdir öyleyse?
Kısaca anlatayım isterseniz...
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Ertuğrul Arf; Selanik'li bir ailenin ortanca çocuğu olarak (Cahit, 
Ertuğrul, Dündar Arf) 1913 yılında İstanbul'da doğdu.

Lise öğreniminden sonra İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi Yüksek Dahili (İç)  Mimarlık Bölümü'nden derece ile mezun 
oldu.

1938 yılında Almanya'ya giderek önce Stutgart sonra Münih Güzel 
Sanatlar Akademisinde Mimarlık eğitimine başladı. 1942 yılı, savaşın  
şiddetinin arttığı,  Alman ordusunun askere gereksinim duyduğu bir 
yıldı. Ve o yıl üniversite öğrencilerine erken diploma verilip askere 
alındığı yıl oldu. Sömestir sonunda Yüksek Mimar diplomasını alan 
Ertuğrul Arf Türkiye'ye döndü.

Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi'nde bir Alman hocanın asistanı olarak göreve başladı. Daha 
sonra yedek subaylık görevini tamamlayan Ertuğrul Arf, İstanbul Ziraat 
Bankası inşaat dairesinde çalısmaya başladı.

Ankara Sergi Evi binasının opera olarak değiştirilmesi projesini 
üstlenen Alman mimar Prof. Paul Bonatz'ın isteği ile Ankara Opera 
Binası projelendirme ve yapımında çalışmaya başladı. Binanın 1948 
yılında bitiminden sonra  ek tesislerinin projelendirilmesinde ve 
yapımında çalıştı. Bu dönemde bir çok sahne eserinin dekorlarını ve 
kostümlerini de hazırladı. 

1950 yılında Ankara'da büro açarak serbest mimar olarak 
çalışmaya başladı. 1952 yılında Sabancı ve Sapmaz ailelerine ait evleri 
yapımı için Adana'ya davet edildi. İşin süresi altı ay olarak 
düşünülmüştü, ancak evlerin daha önce başkaları tarafından hazırlanan 
projelerinde görülen aksaklıkların ve hataların düzeltilmesi uğruna 
projeler yeniden hazırlandı 
ve süre uzadı. Bu arada Talip 
Aksoy ve Emin Gökçe'ye ait 
evlerin projelendirme işlerini 
alan Ertuğrul Arf, 1953 
y ı l ı n d a  t e m e l l i  o l a r a k 
Adana'ya yerleşti. Ertuğrul 
Arf'ın kendisi gibi mimar, 
halen mesleğini Adana'da 
sürdürmekte olan bir oğlu ve 
Adana'da doğan matematik 
öğretmeni (sonra bankacı) bir kızı vardır.

Yüksek Mimar Ulvi Özdemir, Yüksek Mimar Demirtaş Ceyhun, 
Yüksek Mühendis Mimar Zeki Yüzüak ve İnşaat Yüksek Mühendisi 
Yalçın Yüreğir gibi saygın meslektaşları ile birlikte çalışarak Adana'da 
bir çok yapıya imza atmışlardır.
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Yüksek Mimar Ertuğrul Arf,  01 Eylül 1985 de Adana'da öldü. 1913 
yılında doğduğu hatırlanırsa, Ertuğrul Arf'ın 2013 yılı yüzüncü doğum 
yılı.

Biz Adanalı'lar onun ölmediğini, sanat eseri binalarında yaşadığını 
farzederek, sadece doğum gününü kutlamayı yeğliyoruz.

İyi ki doğdun Ertuğrul Arf...

Kaynaklar; 
Prof. Yalçın Yüreğir (Mesai arkadaşı), Bülent Arf (Oğlu), Ayşe Karabiber (Kızı)
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“Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu, 9 
Ağustos gün ve 134 sayılı toplantısında Profesör Doktor Mustafa İnan'a; 
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 1944'lerde başlayıp,1967'de vefatına 
kadar tatbiki mekanik dalındaki bilimsel çalışmaları, eşsiz hocalığı ve 
çok sayıda araştırıcı ve bilim adamı yetiştirmek suretiyle, modern 
anlamda bir EKOL kurmuş olmasını dikkate alarak 1971 yılı Hizmet 
Ödülü'nün verilmesini kararlaştırmıştır”

TÜBİTAK ölümünün üstünden 4 yıl geçtikten sonra, Mustafa 
İnan'a “Bilim Hizmet Ödülü”nü yukarıdaki gerekçelerle verdi.  Ödülü 
eşi, Side Harabeleri'ni ortaya çıkaran 
efsanevi arkeolog Prof. Dr. Jale İnan ve 
oğlu Hüseyin İnan aldı.

Tübitak aynı zamanda diğer bilim 
insanlarına ışık tutması için onun 
yaşamını anlatan bir biyografik eser de 
yayınlamaya karar verdi. “Başka bilim 
insanlarına ışık tutmak” deyimi, onun 
sıra dışı bilimci kimliğini biraz ortaya 
koymakla beraber, Mustafa İnan'ın 
bilim dünyası için niye önemli biri olduğunu ayrıca araştırmak istedik. 
EKOL yaratmış olmak deyimi ile ifade edilen o kişiliği sizlerle 
paylaşmayı bu yüzden arzuladık.

Ben Mustafa İnan… Adana'da Dünyaya Geldim…
Tabi ki Mustafa İnan'ın Altınşehir Adana dergisinde konu 

edilmesinin ana nedeni bilimci kişiliği ve bildiğini herkese aktaran 
okulcu, yani öğretmen yanıdır. Ama doktora tezinde kendisinin yazdığı 
şu cümlelere baktığımızda başka nedenler de bulmak mümkündür;

“Ben Mustafa İnan, Hüseyin ve Rabia'nın oğlu olarak 2 Nisan 
1911'de Adana- Türkiye'de dünyaya geldim.”

Anlaşılacağı gibi Mustafa İnan Adanalı aynı zamanda… 
Okurlarımızdan birisi çıkıp, birinin Adana'da doğmuş olması, hakkında 
yazı yazılması için ne kadar geçerli bir gerekçe olabilir diye sorabilir. 
Ama Adanalı kimliği, onun tüm bilimci ve okulcu yaşamında 
hissedilebiliyorsa, kurmuş olduğu ekolün özelliklerinden bazıları 
kentimizden esinlenmiş ise, Mustafa İnan'ı anlatırken Adanalılığı da 
önemli hale gelebilir.

Çok sayıda dil bilen, dil öğrenme konusunda özel bir yeteneğe 
sahip olan Mustafa İnan'ın, öldüğü güne kadar Türkçeyi, “gelek, gidek” 
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tarzı Adana lehçesiyle konuşmaya dikkat etmesi, bu kentsel 
esinlenmenin işareti sayılmalı bizce…

Fakir… Soluk Benizli… Ufak Tefek…
Adana'da doğup, şimdi kültür merkezi olarak kullanılan ve Tarihi 
Kız Lisesi Binası olarak bilinen yerde liseyi okuyan Mustafa İnan 

ekonomik olarak zor bir çocukluk geçirmiş. . İnan'ın zorlukları sadece 
ekonomik değilmiş çocukluğunda… Aynı zamanda sağlık sorunları da 
olan, cılız, soluk benizli, ufak tefek bir çocukmuş. Hatta bir keresinde 
gece uykulu iken damdan düşerek, hastanede yatmak zorunda da kalmış.

Ama kendisi bu beyin üzerine düşmeyi, olumsuz değil, “Aklımı 
yerine getiren olay” diye yorumluyor.

Aklının Yerine Gelmesi
Tabi ki bu deyim; çok az kişide görülebilen parlak bir zeka ile 

günümüz bilgisayarları ile yarışabilecek yüksek bir hafızanın mütevazı 
ifadesi sadece. Bir de buna matematik yeteneğini eklemelisiniz. Bu 
yeteneğinin daha lisede okurken matematik kitabı yazmaya ulaşacak 
kadar yüksek olması ise şaşırtıcı.

Öyle bir yetenek ki; öğretmenleri daha o yıllarda dersi kendileri 
anlatmaz, Mustafa'ya anlattırırlarmış. Çünkü arkadaşları onun 
anlatmasından daha iyi anlarlarmış. Üstelik sadece kendi sınıfına değil, 
üst sınıflara da ders anlatırmış. Onu tanıyan herkes ondan, biz çok ders 
kitabı okuduğunu zannederdik, ama o derslere neredeyse hiç çalışmaz, 
beline soktuğu kıvrılmış bir defterle okula gelip, giderdi diye 
bahsediyorlar. Hatta hiç ders çalıştığını görmediği için, babası bu çocuk 
adam olmaz kanısına bile kapılmış, bir ara…

Bilgi Sınıf Geçmek İçin Değil, Yaşamak İçin Lazım…
Ama onun asıl özelliği, problemlerin çözümünü ezberleyerek 

değil, kendine özgü akılcı çözümler üreterek sağlaması ve bunu bilimci 
evreninin merkezine oturtması olsa gerek… Örneğin o, bir matematik 
öğrencisinin ödev olarak verilen bir eğriyi çizmesinin amaç olmadığını, 
asıl bu eğriyi çizmekle nasıl bir yarar sağlayacağını öğrenmesinin 
önemli olduğunu savunmuştur. Bu yüzden lisede okurken arkadaşlarının 
sadece sınıf geçmek için ders çalışmalarını anlayamamış, toplanan 
bilginin yaşamı kolaylaştırması gerektiğini savunmuştur;

“Matematiği birtakım yorucu ve uzun işlemlerden ibaret 
gördüğünüz için bilim size çekici gelmiyor.(…)Sayılarla hayatın 
arasındaki ilişkiyi göremezseniz, matematik ve dolayısıyla fizik 
çalışmanızın tek amacı sınıf geçmek olur”
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Mustafa İnan Ekolü
Bilime ve matematiğe bu bakış açısını geliştirerek, tüm 

öğretmenlik yaşantısının şiarı haline getirip, yetiştirdikleri yeni bilim 
insanlarına da bunu aşıladığı için, kendine özgü bir EKOL yaratan İnan; 
Adana Lisesi'ni bitirdikten sonra leyli meccani, yani parasız yatılı olarak 
mühendis mektebine yazıldı.

Mustafa aynı yıllarda sanata da ilgi duymaya başlamış, tiyatro, 
daha çok da edebiyat yaşamının bir parçası haline gelmişti. Daha lise 
yıllarından beri de ney üflemeye, Yunus Emre, Mevlana gibi filozofları 
incelemeye başlamıştı bile… O, evrenin düzeninde var olduğunu 
düşündüğü matematiği bu dahilerin eserlerinde görüp, onları daha o 
zamandan itibaren sevmişti.

Mustafa İnan; Mühendis okulunda da hemen kendini gösterdi. 
Hocası Kerim Erim daha 3. Sınıftayken onu asistanı ilan etmişti. Zaten 
kısa bir süre sonra da, hocanın doçenti olacaktı.

Türkiye'nin İlk Doktorası
Okul bitince Zürih'e doktora yapmaya gitti. Ama burada, yaşanan 

bir ilki de aktarmamız lazım. Bu doktora çalışması, bir Türk bilim 
insanının yurtdışındaki ilk doktora çalışmasıdır. Yani Türk bilim tarihine 
geçmiş bir durumdan bahsetmekteyiz. (Aynı zamanda Türk 
üniversitelerinde doktora öğrencisi alıp, ilk kez doktora diploması veren 
öğretmen de Mustafa İnan'dır.)

Ülkenin ilk doktorası sayılan bu tez ise, yukarıda da bahsettiğimiz 
gibi; 

“Ben Mustafa İnan, Hüseyin ve Rabia'nın oğlu olarak 2 Nisan 
1911'de Adana - Türkiye'de dünyaya geldim.” cümlesi ile başlar. Bir ilki 
temsil eden tezin ilk cümlesinde yer almalarından, Hüseyin, Rabia ve 
Adana üçlemesinin; Mustafa İnan için ne kadar önemli olduğunu anlarız. 
O,yaşamı boyunca önem verdiği bu değerlerle ilgili birçok kez görüş 
ifade etmiştir;

“Bugün bile aranızda konuşurken şivemle alay ediyorsunuz, yani 
köyde yetiştim.(Burada köy olarak bahsettiği Adana'dır, zannederiz köy 
kelimesini taşra anlamında kullanılmıştır-yazarın notu) Dört yaşımda 
damdan düştüm. On sekiz yaşımdaydım babamı kaybettim. Zavallı 
babam kangren olmuştu ve damdan düşen oğlunun adam 
olamayacağına inanmıştı ve adam olduğunu göremeden ölmüştü.”

En Genç Dekan ve En Genç Rektör
1954 yılı Haziran ayında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 

Fakültesi Dekanlığına, sadece 43 yaşındayken seçildi. Arkasından 1957 
yılında ise 46 yaşındayken rektör olmuştu.
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Yaşamının bir parçası haline getirdiği ekolünü artık okulun prensibi 
haline getirecekti;

“Düşünmek sanatı mükteseptir, yani sonradan öğrenilir.(…)Bu 
yüzden okullarda matematik, fizik, kimya uygulamalarının yanında, 
düşünme egzersizleri de yapılmalıdır.(…) Hayatta dahi bir problemi 
çözmenin bize öğretilmiş uzun yollarını denemek yerine, yeni daha basit 
yollar bulmak güzeldir, 'Elegant'dır.”

Ona göre; Aklın yanına “hikmet” denilen, yüksek bilgi kabiliyetine 
de yer vermek lazımdır. Hikmet; bu alemin olaylarına, onun üstüne 
çıkarak mütevazı bir şekilde bakmak, aralarındaki iç ahengi sezmek, aşk 
ile realitenin derinliğine nüfus etmektir.

Mustafa İnan'ın “Elegant” demekle de bir sanatsal güzellikten 
bahsettiği açıktır. O açıkça düşünmeyi sanat gibi gören ve bu sanatı 
bilimin başköşesine oturtan ekolünü, okulun da ekolü yaparak, İTÜ'yü 
yüksek zirvelere taşımıştır.

Tübitak
Mustafa İnan; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar 

Kurumu'nun da fikir babaları ve kurucuları arasındadır. TÜBİTAK'ın 
hala bilimsel misyonundan bir şey kaybetmemesini, kuruluşunu 
oluşturan düşünce silsilesinin gücüne bağlamak yanlış olmaz. Bu 
silsilenin içinde o zamanların taşrası Adana'nın etkisi ise muhakkak 
vardır. Çünkü kurucularından ikisi de, Prof. Dr. Mustafa İnan ve Prof. Dr. 
Cahit Arf (günümüz on liralık banknotlarının üzerinde resmi olan büyük 
matematikçi, geçen sayı konu ettiğimiz Ertuğrul Arf'ın ağabeyi) bu 
kentin suyunu içmişlerdir.

Vefat
Hemşerimizin hep sağlıksız sürdürdüğü ömrü, 5 ağustos 1967 

tarihinde, Almanya'nın Freiburg kentinde özel bir hastanede tedavi 
gördüğü sırada sona erdi. Geriye ise; hastaneye ödenmeden cenazenin 
verilmeyeceği talimatıyla, bir sürü borç faturası kaldı.

Eşi Jale İnan'ın oğlu Hüseyin'i doğurmak için yattığı hastaneye de 
borç bıraktıkları için, Jale Hanım duruma alışıktı ve borç alarak sorunu 
çözdü…

“Bugüne kadar bütün hayatım boyunca geçim sıkıntısı çektim 
sayılır. Borçtan çok korktuğum halde gün geldi asistanlarımdan bile 
borç aldım, bugünde borçluyum” diyerek ölen Prof. Dr. Mustafa İnan 
için, yine Adanalı olan, başka bir önemli bilim insanı Cahit Arf bakın ne 
demekte;

“İnsanlar mutluluklarını sınırsızlık, ölümsüzlük duygusunda 
ararlar. Maddesel olarak ölümsüz olabileceklerine kendilerini  
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inandıramadıkları için de kimileri çocuklarına kendilerinin devamı 
gözüyle bakmak eğilimindedirler, kimileri ise toplumda bırakacaklarını 
umduk lar ı  an ı l a r la  b i r  bak ıma  ö lümsüz lük  duygusuna 
erişebilirler.(…)Mustafa İnan'ın (…) yaşamı sırasında bu ikinci tür 
mutluluğa erişebildiğini sanıyorum.” 

Mustafa İnan yaşarken yaptıklarıyla, zaten ölümsüzler arasına 
katılmıştı. Ölümü sırasında bahsedilen borca gelince; bahsedilebilen tek 
borç, ülkemizin ona olan borcundan başka bir şey olamaz. Bu borcu 
ödemenin tek yolu da onun  yerleştirmek için uğraştığı ekolü 
yaşatmaktan geçer.

Kaynak; Bir Bilim Adamının Romanı, Oğuz Atay
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“Ne korkuyorsun
 Uyanıp geceleri
 Ölüm yaşayacağını yok edebilir
Yaşadığını degil”
 
Türkiye'nin en önemli karikatüristlerinden Turhan Selçuk'un kızı 

Aslı bir gün bana şunu söylemişti;
“Eğer bir sanatçıdan bahsediyorsak, 

doğum tarihini eserinin ilk yayınlandığı tarih 
olarak kabul etmeliyiz. Doğum yeri de eserin 
yayınlandığı yer olmalı.

Babamın karikatürleri ilk kez Adana'da 
yayınlandığına  göre ,  Turan Selçuk 
Adanalı'dır.”

Aslı Selçuk'un ifade ettiği gibi; sanatı 
n e d e n i y l e  ö n e m l i  o l a n  b i r i n d e n 
bahsediyorsak, ilk üretiminin bir doğum 
olduğunu da kabul etmeliyiz. Böyle 
düşünürsek eğer, Türk Şiirinin büyük ismi 
Fazı l  Hüsnü Dağlarca  da Adana 'da 
doğmuştur diyebiliriz.

Çünkü Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın ilk eseri 1927 yılında, bir ortaokul 
öğrencisiyken, Kurtuluş Savaşı Kahramanı Ahmet Remzi Yüreğir'in 
çıkarttığı Yeni Adana Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

“Sessizdi yeryüzü
Yeryüzünde biricik Akdeniz vardı
Akdenizde
Yalnız ikimiz.

Beni seviyor musun dedim,
Yumdu gözlerini uzaklığa,
Tam sorulacak an, diye gülümsedi,
Tam sorulacak yer.”

Tarsus-Adana- Kozan Üçgeni
Tabi ki üstadın Adanalılığı da sadece bu kadar değil. 1924 yılında 

İstanbul'da doğmasına rağmen, ilkokul çağına geldiğinden ta ki Askeri   
Liseye gidene kadar, Tarsus-Adana-Kozan üçgeni içerisinde, 
Çukurova'nın doğurgan ruhundan beslenerek yetişmiştir.
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Fazıl Hüsnü'nün, Hüsnü'sü bir süvari subayı olan babasının, Hasan 
Hüsnü'sünden gelir. Sanata düşkün bir ailenin içinde yetişmiştir. 3 
abladan sonra kazandibi bir erkek olarak doğan Küçük Fazıl, bu aile 
içinde piyano eşliğinde şiir dinleyerek büyümüş, bazen de şiirler keman 
sesine eşlik etmiştir. Çünkü ablasının biri iyi bir piyanist, diğeri ise iyi bir 
kemancı...

Piyano çalan ablası Tiraje Türkiye'nin hala çıkan en eski gazetesi 
Yeni Adana'nın sahibi, Atatürk'ün yakın arkadaşı, Ahmet Remzi Yüreğir 
ile evlidir. Bu yüzden Fazıl Hüsnü de bu gazetelerde yazılarını 
yayınlayabilmiştir.

“Sen korkutursun      
Küçücük kuşları      
Bahçelerde sabahtan akşama dek      

Ama gelince kocaman gökler geceleyin      
Üstüne doğru      
Senin korktuğunu duyarım.” 

Otuzbin Şiir
Adana Tepebağ Ortaokulu'ndan sonra Kuleli Askeri Lisesi'ne giden 

üstadın ilk kitabı da  Harbiye'den mezun olduğu gün yani 30 Ağustos 
1935 de yayınlanır. “Havaya Çizilen Dünya” isimli bu kitaptaki 
metaforlar, simgeci ve sezgici ögeler çok büyük bir şairin doğduğunun 
işaretidir. Arkasından 30.000 yanlış anlamadınız, otuzbin şiir, yüzün 
üzerinde kitap gelir.

“Bu eller miydi masallar arasından
Rüyalara uzattıgım bu eller miydi.
Arzu dolu, yaşamak dolu,
Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan.”

Şimdi biz bu otuz bin şiiri size nasıl anlatalım. Anlatamayız tabi, o 
zaman otuzbininde de gördüğümüz Türkçe sevgisini anlatalım;

"Şiir bütün ülkelerin ilk sesidir, Türkiye'ye gelince iş değişiyor 
çünkü ülkemiz kendi dilinden uzun süre yoksun bırakıldı. Genç şairlere 
tavsiyem, dilin gramerini hep yaşasınlar ve Türklüklerine şükretsinler. 
Benim şiir çalışmalarımın izi budur." diyen şair Türkçe'ye duyduğu 
hayranlık nedeniyle yabancı dil öğrenmeyi reddetmiştir.

1967 yılında  Dil Devrimi ile ilgili görüşlerini  söylerken biraz da 
sitem ederek, Türkçe'ye duyduğu sevgiyi açıkca ortaya koymuştu;

“Türk Dil Kurumu'nu kurarken Mustafa Kemal'in tek mutsuzluğu 
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vardı .Türkçe'yi sevdiğini daha Türkçe söyleyememek…. 
Kimilerinin şimdi tek mutluluğu var Türkçe'yi sevdiklerini daha 
Osmanlıca söylemek....”

Türkçe Katinda Yaşamak
30 bin şiirinin bir tek hecesinde bile Türkçe olmayan bir söz 

kullanmamış olan hemşerimizin “Türkçe Katında Yaşamak” isimli şiiri 
onun Türkçeye duyduğu sevginin işareti olarak değerlendirilir;

“Seslenir seni bana yakın uzak,                                                                                              
 Yeryüzü mavisinden gökyüzü yeşiline,                                                                                     
 Tutsak uluslar var ya, geceler boyu                                                                                              
 Onlar için,                                                                                                                                      
 Yitik özgürlükler için,                                                                                                                
 Türkçe haykırmak…”

Harbiye'den mezun olduktan sonra çeşitli yerlerde askeri görev 
yapan şairimiz,  1950 yıl ında önyüzbaşı  iken askerlikten 
ayrılıp,Aksaray'da bir kitap evi açtı ve yayıncılığa başladı. Türkçe adlı 
aylık dergiyi çıkarttı.

Necati Güngör Anlatiyor
Necati Güngör 1995 yılında Negatif isimli dergide bu kitapevinden 

şöyle bahseder;
“Onu ilk kez, Şehzadebaşın'daki kitapçı dükkanında tanıdım. Hani, 

dükkan demeye bin tanık isteyen o süfli, parmak kalınlığında toz içinde 
yüzen garip mekanda... Çoğu zaman dükkanın kapısı kapalıydı; kendisi 
içeride, birtakım kitap ve kâğıt yığınlarının arasında, gözlüğü alnının 
üstünde, insanların bir akarsu gibi hiç durmadan geçtiği caddeye, 
kaldırıma bakar, bakardı öyle. Durup vitrindeki, sanki yüzyıllardan beri 
unutulmuşcasına tozlu kitaplara baksanız; onunla göz göze gelseniz 
bile, ne sizi görür, ne de ilgisini çekerdiniz!

Bu zamanlarda şiir yazar, şiir düşünürdü de ondan... Üniversitenin 
hemen koltukaltı bir yerdi orası. Fen fakültesi'nin duvarlarını, yan 
kapısını görürdünüz boydan boya. Üniversite bir cadı kazanı gibi 
kaynardı her gün. Sancılı toplumun ağrıları caddeye, üstadın burnunun 
dibine kadar taşardı çoğu kez. Ve ben, Anadolu'dan tozlu 
ayakkabılarımla henüz gelmiş, tıfıl bir edebiyat mereklısı, çiçeği 
burnunda bir üniversiteli olarak, ilk gördüğüm gün, bu, Fazıl Hüsnü 
Dağlarca, diye mim koymuştum; burası da onun ünlü dükkanı... Zaten, 
dükkan kapısının üstündeki kitap yazısından da belliydi; Varlık 
dergisinde, burada çekilmiş bir resmi mi yayınlanmıştı ne...
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Şiir yazmadığı saatlerde dükkan kapısını aralık tutar, sözümona 
müşteri beklerdi. Kimileyin içeri dalardım, o saatlerde. Fiyatları birkaç 
yıl öncesinde kalmış, gökte arasanız bulamayacağınız birçok hikâye ve 
şiir kitaplarından edinirdim.

Kitapların üstündeki kalın toz tabakasını bir bezle siler, altından 
inanılmaz ucuzluktaki ederleri ortaya çıkarırdık birlikte... Elli kuruş, 
yetmiş beş kuruş, yüz elli kuruş, iki lira... Bu fiyatlar üzerinden bir de 
indirim yapardı üstat! Sorduğum meraklı sorular ilgisini çekerdi belki; 
kendisinin sorduklarına verdiğim yanıtlara şaşardı belki de... Bu 
nedenle, öyle herkese yapmadığı bonkörlükle, kitaplarını daha ucuza 
satardı bana... Zamanla Tahsin Yücel'i, Oktay Akbal'ı, Salah Birsel'i de 
orada görüp tanıyacaktım ilk kez olarak...”

Nerdesin Be Hey Adanali!
Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın tabi ki çok sayıda da ödülü var. Aslında 

Yeni Adana Gazetesi'nde yayınlanan ilk yazısı bile ödüllü. Ama onun 
için Vehbi Koç Vakfı'ndan aldığı ödül en önemlisi olmuş. Bu yüzden;

 "Bu ödül aldığım en az 200 ödülden çok daha başka. Çünkü daha 
öncekiler edebiyat içindeki kişilerin, sanatçıların seçmeleriyle 
kazanılmıştı. Bu ömrümde kazandığım ilk halk ödülüdür. Vehbi Koç 
iğne ucuylu biriktirdiği, hepsi de Türkiye'ye uygarlık yolu açmış 
çabalarıyla, bu çabalardan kazandıklarıyla yurdumuzda deyim 
yerindeyse ilk sivil armağanı kurmuştur. Resmi olmayan bir armağan. 
Daha önceki armağanların ulaştıkları yerler bu dediklerimi 
doğrulamaktadır. Koç'un ülkemizin şimdilik Nobel'i sayılan bu ödülü 
nasılsa bana verilmiştir. Bu halk ödülünü evimde, en güzel yere 
koyacağım. Ve bundan sonraki çalışmalarımı onun öğüdü doğrultusunda 
yapacağım."  görüşünü dile getirmiştir.

15 Ekim 2008 tarihinde  vefat eden Fazıl Hüsnü Dağlarca, Kadıköy 
Mühürdar Sokak'daki evini belediyeye bağışlamış, belediye de bu evi 
müze yapmıştır.

Burada bir Adanalı olarak haykırmak geçiyor içimden… Neredesin 
be hey Adana… Bir isimsiz cadden mi yok? Hatta bir  boş park bile 
olabilir. Kaldığı, yaşadığı yerler belli bir müze de Adana'da açılamaz mı?
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(Belki Adana'yı da ziyaret etti) 
Resim sanatının büyük ustası, dağa bilimci, anatomist, mühendis 

ve mimar... Arka arkaya bir çok şey sayabiliriz onun hakkında...
Daha da önemlisi Leonardo Da Vinci henüz yaşarken bilgisi 

nedeniyle hükümdarları etkilemiş, onlara ülkelerinin sorununu 
çözmeleri için bilgisiyle yardım etmiş bir bilim insanı. Bir çok hükümdar 
onu şehrine davet ederek çeşitli konularda görüşlerini almışlar.

Bunlar arasında Papa ve 
Roma şehrinde yaşayanların 
olduğunu biliyoruz. Milano'yu 
yöneten dükler de ondan yardım 
beklemiş. Fransa kralı Güneş Lui 
de Paris ve diğer Fransa şehirleri 
için bilgisinden yararlanmış. 
Pisa... Siena... Lombardiya... Ve 
tabi ki doğduğu şehir Floransa 
yöneticileri de onun desteğini 
istemişler.

Ama sıkı durun!... Bizim bölgemiz, yani (merkezi Halep olduğu 
için) o zamanlar Suriye diye anılan (daha derli toplu ismiyle Kilikya diye 
bilinen) bölgenin yöneticileri tarafından da Toros Dağları'ndan gelen sel 
afetine çare bulması için davet edildiğini biliyor muydunuz?

Adana'yı İşaretlediği Bir Türkiye Haritası Çizmiş
Altınoran atölyelerinde anlatacağım Sanat Tarihi dersi için Da 

Vinci'nin sanatsal ve bilimsel gözlemlerini anlattığı defterlerinin 
tercümelerini karıştırırken; birçok kişinin dikkat etmediğini 
düşündüğüm (çünkü hiç bu konuda yazılmış bir makale veya yazı 
görmedim) uzunca yazılmış bazı notlara, çizimlere ve üzerinde Adana'yı 
özellikle işaretlediği bir Türkiye haritasına rastladım.

Dokuz bin sayfa olduğu söylenen defterlerinin  dört sayfasını 
ayırdığı bölümde, Suriye Defterdarı'na hitaben yazılmış iki mektubun 
kopyası vardı.

Belli ki Defterdar; Toroslar'dan gelen ve tufan gibi yok edici bir sele 
karşı, nasıl bir önlem almaları gerektiğini Da Vinci'ye sormuştu, usta da 
mektubunda ona yanıt veriyordu.

Calindra (Aydıncık) Şehrine Girdim
Mektubunda öncelikle Toroslar'dan gelen sel felaketinin tüm 

dünyada yaşandığından bahsederek defterdarı rahatlatmaya çalışıyor, 
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arkasından da devam ediyordu;
 “ (...) Ermenistan'ın bu bölgesinde, beni görevlendirdiğiniz 

konuda çalışmak üzere amacımıza en uygun olan şehre, Calindra 
şehrine girdim. Bu şehir Toros Dağları'nın eteklerinde yer alır ve batıya 
doğru büyük Toros Dağları'nın zirvelerini görür.” 

Da Vinci birinci mektubunu Toros 
Dağları'nın zirvelerini, bu zirvelerde güneşin 
nasıl doğup, nasıl battığını uzun uzadıya 
anlatarak bitiriyor.

Serge Bramly'nin Leonardo Da Vinci'yi 
anlattığı kitabın Türkçe versiyonunun 391. 
sayfasında da, yazarın 1514 yılında sel 
felaketleri ve tufanla uğraştığı, özellikle 
Suriye'deki sel felaketinin onu etkilemesi 
üzerine defterine tufan resimleri çizdiğini 
yazdığını fark edince, Calindra diye bahsettiği  
ve Toros Dağları eteğinde bulunan o şehrin 
peşine düştüm.

Calindra ile Aydıncık
Karşıma ise elli yıl önceki ismi Gilendere, eski dönemdeki ismi ise 

Calyndra olan, günümüzde Mersin'in bir ilçesi olarak yaşayan Aydıncık 
çıktı. Gerçekten de Da Vinci'nin bahsettiği yıllarda Aydıncık'da 
Ermeniler yaşarmış. Üstelik Avrupalı tacirlerin sıkça uğradığı bir 
limanmış. Tam o yılları bilemem 
ama bölgenin (tabi ki bu arada 
Adana'nın) tarih boyunca çok sel 
yaşadığını, hatta aynı bölgede 
olan Adana'nın selden yok 
olacağının efsane edildiğini 
bilmeyen yoktur.

B a k ı n ı z ,  g e z g i n  W. H 
Barlett 1836 yılında “Calendria” 
diye isimlendirdiği Aydıncık için 
“Suriye, Kutsal Topraklar ve 
Küçük Asya” isimli kitabında neler yazmakta (M.Yalçıner-Günaydın 
Kelenderis; Aydıncık kitabından aktararak);

“Klikya kıyısında küçük Calendria Limanı, mehtaplı gecelerde, 
doğanın sadık bir kopyasından ziyade bir ressamın hayalinde 
canlandırarak yaptığı bir tabloya benzer.”

Leonardo ikinci mektubunda ise Suriye Defterdarı'ndan özür 
dilemektedir;
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“Saygıdeğer Defterdar, sitemlerinizde ima ettiğiniz üzere, beni 
tembellikle suçlamayınız. Bana gösterdiğiniz teveccüh ve sağladığınız 
yararlar beni bu kadar büyük ve dehşet verici olayın sebebini  itina ile ve 
sabırla anlatmaya yöneltti. Bunu yapabilmek için zamana ihtiyacımız 
vardı”

Arkasından da hem Küçük Asya'nın (yani Anadolu-Haluk Uygur) 
hem de Toroslar'ın jeolojik özelliklerini anlatmaya başlıyor;

Da Vinci Toroslar'ı Anlatıyor
“Haziran ayı ortalarında, güneşin 

geldiği belli bir noktada Toros Dağı'nın 
gölgesi öyle bir yükseğe ulaşır ki bu 
gölge 12 günlük mesafedeki Sarmatya 
(*) sınırlarını; Aralık ayının ortasında 
i se  kuzeye  doğru  b i r  ay l ık  yo l 
mesafes indeki  Hiperborya  (**) 
Dağlarını bulur.(...) Bu dağın (Toroslar- 
Haluk Uygur) özellikle de güneye 
bakan, bol ürünün alınabildiği, çok 
güzel su kaynaklarının ve nehirlerin 
bulunduğu eteklerinde, zengin bir halk 
yaşar (Kanımca Da Vinci burada Ovalık 
Klikya'yı kastetmektedir. Bahsettiği yer 
Göksu deltasının bulunduğu Silifke veya 
üç büyük nehrin suladığı Çukurova 
olabilir.-Haluk Uygur). Üç mil kadar 
yukarı çıkınca büyük köknar, kayın ve 
buna benzer ağaçların bulunduğu 
ormana ulaşırız (Zannederim burada 
bahsedilen üç mil yükseklikten  çok, belli bir yüksekliğe ulaşılmak için 
alınan mesafedir- Haluk Uygur). Bu ormanlardan üç mil kadar sonra ise 
geniş çayırlar ve otlak alanlar gelir.(...) Ormanlık alanın üstünde kalan 
her şey çıplak kayalıktır”

Da Vinci'nin Haritasındaki 
Adana ve Taşköprü

Ş ö y l e  b i r  k a f a m d a 
canlandırıyorum ve hayretler 
içinde kalıyorum. Da Vinci  aynı 
bugünkü Toroslar'ı anlatıyor 
sanki.  Buradan da Toroslar 
üzerinde  dolaştığını ve çokça 
vakit geçirdiğini hemen anlıyoruz.
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Usta'nın bölgeye geldiğini en önemli kanıtı ise; İskenderun 
Körfezi'ni , Seyhan (belki de 
Ceyhan... Çünkü kenarında Chıanı 
yazıyor. Ama İtalyancada “c” 
harfinin “s” diye okunduğunu 
dikkate alırsanız  Seyhan da 
olabilir.) Nehri'ni ve hatta Adana'yı 
açıkça gösteren bir harita çizimi de 
yapmış olması. İlginçtir bu harita üzerinde tam Adana'nın bulunduğu 
yerde bir de köprü var. Biraz ötede bir köprü daha görülüyor. (Taşköprü 
ve Misis Köprüsü olma ihtimali yüksek- Haluk Uygur) Daha uzun olan 
köprünün kenarında köprü “ponte” yazıyor. Hatta köprünün adı da yazılı 
ama ben okuyamadım.

Bu bilgilerden yola çıkarak dünya sanat tarihinin gelmiş geçmiş en 
büyük ustasının bölgemize, belki de Adana'ya, ama tartışmasız bir 
şekilde Aydıncık'a geldiğini; bölgenin yöneticilerinden destek, belki de 
para aldığını ve bölgemizin hala sorunu olan sel felaketine çareler 
düşündüğünü öğreniyoruz.

Gerçekten önemli bir bölgede, önemli bir kentte yaşıyoruz 
diyebilirim. En azından Büyük Usta Da Vinci'nin bile ilgisini çekebilmiş 
önemli bir bölge.

 (*) Sarmatya, MÖ 6-4 yüzyıllarda Orta Asya'dan Ural Dağlarına, ardından Güney 
Rusya ve Kuzey Kafkasya'ya, sonrasında ise Balkanlara kadar yayılmış olan bir halkın 
yaşadığı bölgeye verilen ad.. Bazı araştırmacılara göre Sarmatlar ağırlıklı Türk idi. ve 
hatta bazı araştırmacılara göre bir kısmı Türk öbür kısmı İrani idi. 

(**) Hiperborya; Sibirya
Yararlanılan Kaynaklar;
1/Leonardo'nun Defterleri, Leonardo Da Vinci, Editör H.Anna Suh
2/Aydıncık Günaydın, Kelenderis, Mustafa Yalçıner
3/Leonardo Da Vinci, Serge Bramly
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Bir varmış bir yokmuş... 
Yüksek ve ulaşılmaz Toros dağlarının tepelerinde yaşayan bir 

prenses varmış.  Adı Rana olan bu prenses; bir ucu Pamfilya'da, öbür ucu 
Kommegene'de olan koca Toros sıra dağlarının yaşayanları tarafından 
bilinir tanınırmış. Toroslar'da yaşayan bir prenses dediysem; onu dağlara 
hükmeden bir kralın, her dediği yapılan biricik kızı zannetmeyesiniz 
sakın! 

Toroslarda yaşayan her varlık kendi çaplarında o kadar güzelmişler, 
o kadar nadideymişler ki, tek tek hepsi bir prenses veya prens gibi 
hissedermiş kendilerini.

Örneğin çiçekler... Üzerlerindeki renklerin canlılığının, 
dokularının yumuşaklığının Toroslar'da yaşamalarının kendilerine 
tanınan bir ayrıcalık olduğunu bilir, her yeni yılın yıldönümünde yeniden 
açarken bu farklılığın onuruyla, Pamuk Prenses'in kırlarda koşturduğu 
gibi, doğaya yayılırlarmış.

Veya kayalar... Sanki yerinden hiç hareket etmezmiş gibi duran o 
ağır başlı, ağır vücutlu kontlar... Sarısı güneşi kıskandıran düğün 
çiçekleri açacak yer bulsun diye, kışın içinde bile genleşip çatlaklarını 
büyütürmüşler. Kendinde yarattığı bu değişimin de Toroslar'ın 
yenilenme isteğinden geldiğini bilirlermiş.

263

Toroslar'da Yaşayan Ahraz Prenses'in Masalı



Ahraz 
Bizim prensese gelince. Maalesef o güzeller güzeli eşsiz varlık 

ahrazmış.  Yani dilsiz... Bilenler bilir; Toroslar'a yakın yaşayanlar 
doğuştan konuşamayanlara ahraz derler.

Tabi ki Prenses Rana niye konuşmuyor diye çok araştırılmış, derin 
incelenmiş... Hatta Toroslar'ın ozon yüklü havasındandır, bu hava 
konuşmaktan çok güzellikleri gözlemleyip, yaşamaktan zevk almayı 
sağlayan bir tılsıma sahiptir. Prenses bu güzellikleri yaşamayı 
konuşmaya tercih ediyor iddiasında olanlar bile olmuş. Bu eğer Prenses 
Rana Toroslar'dan ayrılırsa konuşabilir anlamına da geliyormuş. Ama 
Toroslar'ın güzelliklerini bırakmaktansa konuşmam daha iyi diye 
düşünmüş prenses... 

Büyücünün Kehaneti
Bir bilge büyücü ise;
“Prenses uzaklardan gelecek beyaz bir ata binmiş, beyaz elbiseli bir 

prensi bekliyor. Bir gün prens gelecek, elini uzatıp gözlerini prensesten 
hiç ayırmadan onu kucaklayacak. Eğer gelen prens gözlerinin içine 
bakarak prensesi öperse, Prenses konuşmaya başlayacak” diye bir 
kehanette bulunmuş.

Rana bir masal diyarında yaşadığını bildiği ve masallarda 
anlatılanların bir gün gerçek 
olabileceğine inandığı için, 
Toroslar'ın tepesinde su 
mercimekleriyle süslü, 
dünya güzeli bir gölün 
kenarında, uzaktan gelecek 
p r e n s i n i  b e k l e m e y e 
başlamış. 

Kendine uzatılan hiç 
bir elden kaçmamış, aksine 
göz le r in i  ona  d ikerek 
kendini öpmesini beklemiş.  Ama yaşadığı yer o kadar yükseklerde, o 
kadar ulaşılmaz yerdeymiş ki; elini uzatanlar ancak yörede yaşayanlar 
oluyormuş. Halbuki bilge büyücü “uzaklardan gelecek olan bir prens” 
dememiş miydi? 

Günler günleri, yıllar yılları böylece kovalayıp gitmiş. Rana'nın 
adları yine Rana olan birçok kardeşi olmuş. Maalesef kardeşlerin hepsi 
de ahrazmış. Böylece uzaklardan gelecek prensini bekleyen çok sayıda 
prenses olmuş. Bu yüzden, bana sıra nereden gelecek diye düşünen 
kahramanımızın umudu kırılmış.
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Beyaz Ata Binmiş, Beyaz Elbiseli Prens
Tam umudunu kestiği bir gün uzaklardan tanımadığı bir ses 

duymuş Rana...  Vınnn.. Vıııın. Vın. Vın. Sese doğru bakınca gölün 
ötesindeki tepede bilmediği beyaz bir şey görmüş. O sırada kendi ve 
kardeşleri ayakları suya girmiş bir şekilde gölün kenarında 
dinleniyorlarmış. 

 O kocaman şey önce hareket ediyormuş ama sonradan hareket 
etmez hale gelmiş. Daha da garibi; koca devin içinden beyaz elbiseli bir 
başka şey çıkmış. Beyaz elbiseli şey tepeden aşağıya inerek göle doğru 
yaklaşmaya başlamış. Beyaz elbiseler içinde kendilerine doğru yaklaşan 
şeyi görünce Rana'nın kalbi çarpmaya başlamış. Körelen umudu yeniden 
canlanıvermiş. “Yoksa? Yoksa? Beklediğim prens bu mu?” diye 
düşünerek heyecanlanmış. Sevincini bağırarak belirmek istemiş ama 
nafile sesi çıkmıyor. Ahraz...

Beyaz Elbiseli Prens önce etrafı incelemiş, sonra Rana'ya doğru 
yönelmiş, yaklaştıkça yaklaşmış. Rana artık bilge büyücünün 
kehanetinin çıktığına ve kendisini öpecek prensinin geldiğine emin 
olmuş. Ellerini uzatıp, gözlerini prense dikerek onun kendine doğru 
yönelmesini sağlamış. Bu sırada tüm kardeşleri de kendi yaptığını 
yapıyor, prensi kendilerine doğru davet ediyormuş.

Birden bire tüm doğa canlanmış, düğün çiçekleri şarkı söylemeye, 
beyaz bulutlar dans etmeye başlamışlar. Gölün üzerindeki su 
mercimekleri güneşten gelen ışıkları yansıtarak Beyaz Elbiseli Prens'e 
yol göstermişler. 

Nokta... Nokta... Nokta Üniversitesi
Prens Rana'ya iyice yaklaşmış... “Aman Allahım ne kadar da 

heybetli” diye düşünmüş prenses. Prens eğilmiş, Rana'nın gözlerinin 
içine bakarak ellerini uzatmış. Prenses “İşte şimdi beni öpecek ve artık 
herkes gibi ben de ses çıkarabileceğim” diye düşünürken, birdenbire 
Beyaz Elbiseli'nin elinde keskin dişleri, oynak yüzgeçleri olan, garip 
başka bir canlı belirmiş.  Prenses şaşırmış. Onun şaşkınlığı daha 
geçmeden, Beyaz Elbiseli elindekini gölün suyuna bırakıvermiş. 
Meğerse Beyaz Elbiseli'nin göle bıraktığı ismi Suzan mı, yoksa Sazan mı 
olan bir canavarmış.

Suzan göle girer girmez hemen Rana'nın kardeşlerine saldırmış, 
yakaladığını birer lokmada yutuveriyormuş. Onları yutuverince (gözü 
Beyaz Elbiseli'ye takılıp kalmış olan) prensese de saldırmış. Rana 
kendini ancak suların derinliklerine dalarak kurtarmayı başarmış. Suya 
dalarken de prens zannettiği Beyaz Elbiseli'ye bir kez daha bakma isteği 
duymuş. Bu sırada gözü Beyaz Elbiseli'nin göğsünde bulunan bir 
isimliğe takılmış. Aceleyle baktığı için, ismi hayal meyal görmüş...
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 “ Nokta... Nokta... Nokta Üniversitesi”
Böylece Beyaz Elbiseli Prenst'en kaçması gerektiğini öğrenmiş...
Bugünlerde Rana'nın sesi hala çıkmıyormuş. Ama olsun,  o “Toros 

Dağları'nın güzelliklerini yaşamak, konuşamamaya değer” diye 
düşünüyormuş.

Masallar Birer Gerçektir
Bir varmış bir yokmuş... Diye başlar ya masallar, zannedilir ki adı 

masal, kendi hayal... Yani aslında yok da ben varmış gibi anlatıyorum. 
Her ne kadar bir varmış, bir yokmuş diye anlatılsa da, aslında her masalın 
dayandığı bir gerçek vardır. Ve bu gerçeği hissetmek dinleyici için en 
önemli kazanımlardan biridir.

Öyküme bir varmış, bir yokmuş diye başlamama takılmadan, onun 
içerisindeki gerçeği yakalamanızın da benim kazanımımın olacağını 
bilmelisiniz.

 Aslında bu zor bir şey değil. Çünkü benim masalımdaki her şey 
gerçek...

Toroslar'ın 2500 metre yüksekliğinde bulunan, Karagöl isimli, 
üzerinde su mercimekleri dolaşan göl mesela... Veya bahar geldiğinde 
düğün yapar gibi açan çiçeklerin, birer prenses gibi doğayı süsledikleri.

Toroslar'da Yaşayan Prenses; Rana Holtsi
Masalımdaki en önemli gerçek ise; Dünyada sadece bu gölde 

yaşayan, Rana isimli prenses. Rana bilimsel ismi Rana holtsi olan 
Karagöl'e endemik bir kurbağa çeşidi. Bu nadide canlıyı diğer 
kurbağalardan ayıran ise hiç ama hiç ses çıkarmıyor olması. Ayrıca 
elinizi uzattığınızda kaçmayıp, gözünüzün içine bakıyor olması da 
ilginç. Belki bu henüz insan denilen canavarı yeterince tanımamasından 
ileri geliyor.

İnsan denilen canavar sözünü kendimi 
Rana holszi'nin yerine koyarak yazdım. Çünkü 
bir gün, ismini burada yazmayacağım, 
“Nokta... Nokta... Nokta Ünivesitesi'nden” bir 
kısım beyaz önlüklü, ne akla hizmetse 
Karagöl'de balık yetiştirmeye karar vermişler. 
Ve koca koca sazanları, bunlar ne yiyecek diye 
düşünmeden göle atmışlar. Tabi ki Suzan, pardon Sazan da kurbağaları 
ve yavrularını yemeye başlamış. 

Benim yaklaşık 15 yıl önce ilk gittiğimde bölgede on binlerce Rana 
varken, günümüzde maalesef bu sayı çok ama çok azaldı. En kötüsü 
şimdi yapılan yanlış anlaşılmış ama, ne yaparlarsa yapsınlar sazanları 
geri toplayamıyorlar.
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İşte böyle;
 “Bir varmışşşş... Bir Prenses varmış...” diye başladık.  “Ahraz... 

Adı Rana...” 
İnşallah bizim masalımızın sonu, klasik masallar gibi olmaz. Bir 

varmış deriz... Ama bir yokmuş demeyiz Ranalar sonsuza kadar yaşar.
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Haluk Uygur 4 Yaşındayken Aile Fotoğrafı
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Haluk ve Hanife Uygur Tıp Fakültesinde Öğrenciyken (1978)



Haluk Uygur Tıp Fakültesinden 
Mezun Olduğu Gün Ailesiyle (1980)
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Haluk ve Hanife Uygur Düğün Fotoğrafı (21 Aralık 1981)

Haluk ve Hanife Uygur Düğün Fotoğrafı (21 Aralık 1981)



Haluk Uygur ve Ailesi (1994)

Haluk Uygur ve Ailesi (2015)
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13 Kare Sanat Festivali Sırasında 
Mehmet Baltacı ile Birlikte

Fotoğraf Çekiminde Dostlarıyla
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Haluk Uygur’un Başlattığı Toplu Sünnet Töreni

Haluk ve Hanife Uygur
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Etem Çalışkan ile Sohbetlerinden
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