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Gezici sergimiz ‘Yerel Harikalar Dolabı’, iki farklı bölgedeki kültürel
ve doğal zenginliği belgeliyor: Antalya ve Altenburg. Dolapta
sergilenen nesneler arasında, geçmişten günümüze dek ulaşan yapı
teknikleri, tarihi giysiler veya hasat zamanı kullanılan tarım aletleri
gibi somut ve somut olmayan kültürel değerler bulunuyor. Sergide,
otantik nesnelerin yanı sıra, özellikle bu sergi için üretilmiş olan
sanat eserlerini, bir takım eğlenceli alet ve aygıtları ve ses
peyzajlarını da deneyimlemek mümkün.

Koleksiyon, yerel öneme sahip olan hikayeleri de beraberinde
sunuyor. Bu hikayeler arasında, çevre tahribatına direniş, uzak
diyarlardan gelen ve antik yollarda yürüyüş yapan gezginler ya da
nesilden nesle aktarılan bir çiftlikle gibi konular yer alıyor. Sergilenen
nesnelerin şiirsel, eğlenceli, dünyevi ve yer yer üzücü karakterleri,
çoğunlukla göz ardı edilmiş ve bu yüzden unutulmaya yüz tutmuş
değerleri içinde barındırıyor. Bu değerlerin tamamı, tabii ve sosyal
çevremize dair, asırlara dayanan bir bilgi birikimine, gözleme ve
deneyime sahip yerel harikalardır.  Elinizdeki bu kataloğu
okuduğunuz esnada bile kültür mirasımız, onu sonraki nesillere
aktarmayı sürdürecek insanların noksanlığı nedeniyle kaybolmakta.
Hem de günbegün…

Serginin ismi, günümüz müzecilik anlayışının ilk emsali olan ‘Nadire
Kabineleri’nden geliyor. Dolabımız, diğer klasik sergileme
yöntemlerinden farklı olarak, ziyaretçilerini nesnelerle etkileşime
geçmeye, her bir nesneyi diledikleri gibi kurcalamaya ve onlara eşlik
eden hikayeleri okuyarak, dinleyerek keşfetmeye davet ediyor.
Dolabın, muhtelif köy ve benzeri yerleşkelerde tura çıktığını ve
dolayısıyla tüm bunları yaparken yerel halklarla ve dışardan gelen
meraklılarla aynı sosyal çerçevede bir aradalık imkanı sağladığını
da hatırlatmakta fayda var. 

Sergideki nesnelere eşlik eden hikayeler, 2022 yılında altı aya
yayılan ve Antalya ile Altenburg çevresindeki insanlarla yapılan bir
dizi röportaj sonunda ortaya çıktı. Hikayeleri okurken nereye ait
olduklarının belirtilmediğini fark edeceksiniz. Bu yolla nesneler,
ziyaretçilerin hayal gücünü kullanmalarını ve tahminlerde
bulunmalarını bekler ki; bu tam da ‘Nadire Kabineleri’nin
alametifarikası olan gizem unsurunu devreye sokar. Hikayeyi
anlatan kişiye ait yaş ya da cinsiyet gibi bilgiler de kasten ucu açık
şekilde bırakılmıştır. Böylece, ilgi odağı, katkıda bulunan kişilerin de
istediği üzere, anlatandan çok, anlatılan hikayeye ve nesneye kayar.
Umuyoruz ki, bu gibi yöntemlerin tamamı izleyicilerde içsel bir
monologa dönüşürken, yerel harikaları kendi kendilerine
araştırmaya yönelecekleri yeni meraklar uyandırır. Bunu yapmak için
ihtiyacınız olan şey, bu harika ve nadirelere dair bilgilere (hâlâ)
sahip olan ve onları koruyan kişilerle konuşmaktır.

Bu katalog, dolaptaki nesneler ve hikayelerinin yanı sıra, VAHA
kültür programı kapsamındaki beş kurum tarafından gerçekleştirilen  
işbirliği esnasındaki süreci ve izlenimlerimizi de anlatıyor. Bu
çalışmanın farklı bölgelerdeki kolektif edinimlere dair yeni hikayeler
ve bakış açılarına yol açacağını umuyoruz.

Şimdi hiç acele etmeden, Yerel Harikalar Dolabı’ndaki, bazı gizemli
ve yer yer kafa karıştıran kadim bilgilerin içine dalmaya hazır olun!

YEREL
HARİKALAR
DOLABI



Yerel Harikalar Dolabı sergisinin Antalya
ayağını VOYN! kültür topluluğu yönetti. Bölge
lehçesinde "Hey!" anlamına gelen VOYN! ekibi
olarak, Antalya ve çevresindeki kırsal kültürel
mirasın keşfine yönelik çeşitli saha gezileri
gerçekleştirdik. Sergi hazırlık süresi boyunca,
obje, hikaye ve geleneklerin peşine düştüğümüz
bu gezilerde, farklı geçmişe sahip birçok
insanla "ev" ve "deniz" temaları etrafında
şekillenen röportajlar yaptık. 

Bu gezilerde; endemik flora, Akdenizli
hissetmek, kültür rotaları ve yürüyüşçüler,
kırsalda yaşam ve bir aradalık, yaban hayat ve
çevre aktivizmi, toprak evler, yörüklerin yer
değiştirme geleneği, güncel dünyanın zorunlu
göçleri, dokuma geleneği ve bağ kurmak gibi
konuları hep birlikte düşünme fırsatımız oldu. 

Saha gezisi yaptığımız yerler arasında Antalya
- Döşemealtı Kovanlık Köyü, Kemer - Beycik
Yaylası, Alakır Vadisi, Demre - Andriake Antik
Kenti, Kapaklı Köyü, Fethiye - Sidyma Antik
Kenti ve Dodurga Köyü bulunuyor.

ANTALYA & ALTENBURG

Altenburg’daki saha gezilerimizde yerel halk ve bölge
uzmanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdik. Mevcut sivil
toplum örgütleri yerel mirasın korunması ve aktarımını
amaçlayan faaliyetler yapsalar da, bu alanda aktif
katılımcılar bulmakta zorlanabiliyorlar. Bu durumun
sebebi, genç nüfusun göçü ve bölgedeki demografik
yapının değişmesinden kaynaklanıyor. Röportajlarımızı
gerçekleştirirken, özellikle Altenburg’a dışarıdan gelen
insanların göç hikayelerini ve kurdukları kültürlerarası
bağlantıları merak ediyorduk. Geldikleri yerden
getirdikleri bilgiyle, Altenburg bölgesinin tarihi gerçekliği
arasında nasıl bir bağlantı kurduklarını ve hayatlarını
yeniden nasıl kurduklarını konuştuk. Hikayelerden birinde
bahsedildiği gibi, hayatta kalabilmek için sahip
olduğumuz bilgi her zaman değişime muhtaç…

Bu röportajlarda bizimle hayallerini, korkularını ve
hedeflerini paylaşmaktan çekinmeyen herkese büyük
teşekkür borçluyuz. Saha gezilerimizi yaptığımız yerler
arasında Beerwalde, Prehna, Gleina, Lumzig,
Windischleuba, Schmölln, Altenburg, Kleinmecka,
Fockendorf ve Selka yer alıyor. Bizden desteklerini ve
emeklerini esirgemeyen Altenburger Bauernhöfe e.V.,
Altenburg Folkloreensemble, Tanzraum Altenburg,
Muiscafe Schmölln ve Kulturhof Kleinmecka’ya özellikle
teşekkür etmek isteriz.

Saha Gezileri & Röportajlar



Serginin Antalya ayağı ilk olarak 14-21 Haziran 2022 tarihleri arasında Antalya şehir merkezindeki AKS
Kaleiçi Evi'nde izleyiciyle buluştu. 11-16 Ekim 2022 tarihleri arasında ise, Likya Yolu üzerindeki çeşitli
köyleri ziyaret eden gezici bir sergiye dönüştü.

Dolapta yer alan objelerin her biri, saha gezilerinde yaptığımız röportajlarda topladığımız hikayelerden
yola çıkarak seçildi ve oluşturuldu. Daha sonra her bir obje, teknik ve stilize olarak resimleştirildi.
İzleyicilerin objelere ait hikayeleri daha iyi anlamasını sağlamak için resimlerin ve hikayelerin bir arada
yer aldığı açıklama kartları sergiye eşlik etti.

DOLAP
Antalya



Altenburg’daki dolap ise seyirciyle ilk kez, 24 Haziran - 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Antalya ve
Altenburg ekiplerinin gezici evine de dönüşen bir karavan turu sayesinde civar köylerde seyirciyle
buluştu. Gezici sergiye sosyal buluşmalar da eşlik etti; konser, yemek pişirme atölyeleri, film gösterimleri,
dans atölyesi ve hikaye anlatımı gibi yan etkinliklere bölge halkı katılım sağladı. İnsanların bir araya
gelmesine vesile olmak, yaşadıkları bölgeye sergi vasıtasıyla yeni bir gözle bakmalarını sağlamak,
ekibin ve diğer katılımcıların çeşitliliğinden ileri gelen farklılıkları bir arada deneyimlemek en öğretici
unsurlardan biri oldu.

Dolap artık çeşitli kamusal etkinliklerde görülmek üzere kalıcı olarak Altenburg Stadtforum’da
izleyicilerini bekliyor.

DOLAP
Altenburg



SERGİLER
AKS Kaleiçi Evi, Antalya
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SERGİLER
Likya Yolu'nda gezici sergi



OBJELER & HİKAYELER



"Sergiye gelene kadar köy enstitüsü fikrinden zaten etkilenmiştim; fakat
Aksu Köy Enstitüsü sergisini çalışmaya başladıktan sonra beni en çok
etkileyen şey, doğru olup olmadığından hala yüzde yüz emin olmadığım,
efsane olan hikaye şuydu: Enstitünün kurulması için ilk başta başka bir
köyde yer alan meralık bir alan seçilmiştir; fakat oradaki bir köylü otlakları
elden gidecek endişesiyle ekibe bugünkü Aksu’nun yerini tarif eder. Perge’yi
kast ederek “Orada zaten bir sürü taş var, kolay yaparsınız.” der. Bunun
üzerine köy enstitülerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç ve ekibi Aksu’ya
gelir. Aksu’yla iç içe olan Perge Antik Kenti’ni gördükten sonra Tonguç, “Evet,
yeni medeniyeti biz buradan, bu eski medeniyetin üzerinden, onun yol
göstericiliğinde kuracağız.” der. 

Bu cümle tabii çok etkileyici bir cümle. Batılı bir aydınlanmacı zihniyetin,
batıdan beslenmesi ve Yeni Türkiye’yi onun üzerine inşa etmek üzere, yerle
ilişkili doğrudan bir bağlantı kurması ve bunu bir aforizmaya dönüştürmesi
çok etkileyici… Köy enstitülerindeki yaparak öğrenme felsefesine bağlı
olarak resim derslerini antik kentte yapan öğrencilerin dışında aklımda
kalan diğer bir şey ise çocukların kareyi, dikdörtgeni okulun bahçe
duvarlarını örerek öğrenmeleri idi. Hayatın içinden olduğu için unutulmayan
şeyler bunlar..."

PERGE SÜTUNU

01



"Dün Gera’ya gittim, çiftlik evindeki pazar yerinde yer alan papaz
evindeydim. Etrafa biraz bakındım. Çiftliğin kapısından dışarı adım
attığımda ilk gördüğüm şey, orada yer alan üç adet konuttu. Kutu kutu,
birbirinin aynısı üç ev. Of! Bunu asla anlamıyorum. Bu evlerin hiçbir estetiği
yok, buranın kültürüyle hiçbir bağlantısı yok. Zevksiz ve gelişi güzel hepsi.
Böyle evleri gördüğümde “Gerçekten Gera’da mıyım?” diye sormadan
edemiyorum. O an Münih’te, Hamburg’da veya Schwerin’de de olsam farkı
anlayamazmışım gibi. Bu evler her yerdeler. 

Bence insanlar işte bu noktayı kaçırıyorlar. “Geldiğim yer burası, bu benim
memleketime has bir şey. Bunlar benim köklerim.” dememizi sağlayan türde
bir kimlikleşmedir bu. 

Bence buraya dışarıdan gelen insanlar da buradaki yerellerin artık
göremediği o kendine has ögelerin olmadığının farkındalar. Bunu dışarıdan
bir gözle görmeye ihtiyacımız var."

BAKIŞ AÇISI

02



"Sidyma’da Kate’le beraber çıktığımız yürüyüşte, köyün merkezinde Likya
dönemi ve Roma dönemine ait kalıntılarla karşılaştık. Köydeki hayatla antik
kentin iç içe geçtiğini gördük. Mesela cami yeni bir yapı ama yapımında
Likya dönemine ait taşlar kullanılmıştı. Sonrasında da bir tarlanın
içerisinden geçerek nekropole indik ve orada bir aile mezarlığıyla karşılaştık. 

Nekropoldeyken ölüm fikriyle iç içe olup aynı zamanda yeşeren bir bitki
tarlasının içerisinde bulunmak; aynı anda hem ölüm hem de yeniden bir
varoluş hikayesi de çıkarıyor aslında ortaya. Aile mezarının üstünde
tavanında aile fertlerinin ve o döneme ait bitkilerin olduğu bir kabartma
kompozisyonu vardı. Bu kabartmaları kullanarak, hem yaşamı hem ölümü
bir arada kullanacağım bir iş yapmak istedim. 

Mum aslında varolan bir şeyin yavaş yavaş tükenerek yok olması ama bir
enerji ortaya çıkarması ve bu enerjinin evrende hali hazırda kalıyor olmasını
temsil ediyor. Mumun modelleme kısmında toprak kullanmak ayrıca
hoşuma gitti, çünkü bizim kültürümüzde “Topraktan geldik, toprağa
gideceğiz.” düşüncesi var. Farklı kişilerin şahitliğinde eriyecek bir yok olma,
bir hayat hikayesi yaratmak istedim."

MUM
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"Antik Dönem içerisinde giysilerde kullanılan mor renkli boya, üst sınıfın
konumunu gösteren çok önemli bir sembolmüş. Likya Bölgesi’ndeki en
önemli murex boyası üretim merkezlerinden birinin Andriake olduğunu
biliyorduk. Bu boyanın nasıl yapıldığını araştırdığımızda, en iyi rengin,
murex türü deniz kabukluları vasıtasıyla elde edildiğini öğrendik. Rengi elde
etmek için deniz kabukluları tek tek elle kırılıp, boyanın özütü çıkarılırmış.
Çıkarılan özütün kazanlara alınıp günlerce süren ısıtılıp süzülme işleminden
geçirilmesiyle birlikte saf boya elde edilirmiş. İşte bu mor renk ve deniz
kabukları, geçtiğimiz yaz Andriake’de yaptığımız performatif grup
egzersizindeki çıkış noktamızdı. Geçmişten gelen bu motifi, elimizdeki mor
kumaş yardımıyla orada tekrar çağırmak, bedenlerimiz vasıtasıyla harekete
geçirmek istedik. Önce hep beraber malzemeyi aldık. Tanımaya çalıştık
bedenlerimizle; o grup enerjisini ve sinerjisini hep beraber hissettik. Sonra
bedensel olanaklarımızı anlamaya çalıştık. Etrafımızdaki rüzgarı, güneşi,
sıcaklığı, kullanarak malzemeyi anlamaya çalıştık. Daha sonra bu
olanakların ötesine geçip kendimizi kumaşın içine aldık. Bu sefer de dış
dünyayla kendimizi koparıp o malzemeyle bir beden olduk. Ritim ve dengeyi
kullanarak rüzgarın aktive olduğu, itme ve çekme güçlerimizi de kullandık.
Agoranın ortasında, tam o sarnıcın üst tarafında hep beraber yaptığımız bu
egzersiz daha sonra başka bireysel performanslara da ilham oldu. "

MUREX KABUKLARI & MOR KUMAŞ
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"Denizi eski yerine taşıyabilir miyiz?
Bir zamanlar Likya'nın liman kentlerinden biriyken, 
bugün denizden uzak kalmış bir müze alanında kalmış kurumuş bir
sarnıçtan, 
ucunda kova olmayan bir kuyu çarkını çevirirken çıkan ses ile 
denizi ve suyu geri çağırma çabasının sesi yankılanıyor;
çevresinde taşlara çarparak, seraların kuruttuğu akarsu yataklarından
denize ulaşıyor. 
Yazın tam ortasında, günün en sıcak anlarından birinde kaydedilen sesleri,
aynı noktada sonbaharın başlarında gelen yağmur takip ediyor. 
Ve bu döngü mevsimler boyu devam ediyor."

SES PEYZAJI
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"Burada çiftlikte, bu ev yapıldığından beri insanların yardım etmeye çalıştığını
hissediyoruz. Gündelik çiftlik hayatı için gerekli olan makineler burada yoktu. Çokça
insan vardı, yirmi kadar belki.

Ve bu insanlar oldukça fakirdi. Mutfakta çalışan hizmetçi daha önce Leipzig’e hiç
gitmemiş, Baltik Denizi’ni ise hiç görmemiş. Çiftçi de aynı şekilde, ama o biraz daha
imtiyaz sahibiydi.

Bu, bir tür kendini adama ve merak işi. Neler ürettiklerini görüyorsunuz. Kirişlerin
arası toprak dolu. İnsanlar nasıl çalışıyor, buraya izlerini nasıl bırakıyorlar
görüyorsunuz. Evin giriş kapısının yanı başında bir niş var. Buraya gaz lambalarını
bırakıyorlar. Bunun gibi nişler evin her yanında var, bu yüzden ev ışıkla kaplı.
Bu o kadar da süslü bir ev sayılmaz. Oldukça basit bir yer, bir şato değil. Ama harika
bir yer. Pencerelerinden her zaman gün ışığı sızar, bu da oldukça özel bir his verir
buraya. Doğuya doğru konumlanmış bir yer burası. Sabah kalktığınızda ilk iş
mutfağa gidersiniz ve doğan güneşi görürsünüz. Akşamları oturma odanıza
çekildiğinizde batan güneş bu defa karşınızdadır. Her anı ışıkla dolu, özel bir yer."

MUMLUK
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"Bir evin kokusunu düşündüğümde, fazlaca uğraştığım bir malzeme olduğu
için aklıma ilk olarak kil geliyor. Alakır Nehri, bir ev inşa etmek için
ihtiyacınız olan her şeyi dağlardan size kadar aşağıya taşır. Kenarlarda
birikmiş son katman ise kil ve kumdan oluşur. Nehir bu ikisini sizin için kendi
akışıyla ayrıştırır. Size ise yalnızca nehrin kenarına gidip biraz kil ve kum
toplamak kalır. Bu kil, sanki içerisinde bütün dağı barındırıyormuş gibi,
oldukça kendine has ve farklı bir kokuya sahip. Sanki dağların parfümü gibi!
Bu kokunun içinde çiçekler de var, ağaç dalları da, hayvanların dışkısı da…
Hepsinin birbirine karışarak bir komposta dönüştüğü ve sonunda bu kili
oluşturduğu bir koku bu."

DAĞLARIN PARFÜMÜ
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"Lucka’daydım. Lucka, hani şu küçük komik kasaba. Açıkçası buranın görülecek
hiçbir şeyi olmayan, çirkin bir yer olduğunu düşünüyordum eskiden. Daha sonra
bana buralı bir adam ulaştı ve “Benim Lucka’da bir çiftliğim var, senin de pazarcılık
yaptığını duydum.” dedi. Sonra bana buradan birkaç fotoğraf gönderdi ve
gözlerime inanamadım. Köyün tam ortasında, hemen belediye binasıyla kilisenin
yanında bir yer. Gerçek bir çiftlik. Bu yöreye özgü bir mimari olan ahşap iskeletli eski
evlerden de var. Birbirine bağlı olan iki çiftlik aslında; daha sonra arşivdeki eski
haritalardan keşfettim. Zamanında büyük büyük büyükbabası şimdiki sahibinden -o
da şimdi yaşlı bir adam- almış ve onun arazisine birleştirmişler. Buradaki evlerin
arasında dolanıp “Of burası ne güzel!”, “Ahşap bir oda!” diyordum. “Burası,
şurası… A burada bir sütunlu sıra kemer olmalı!”. Kendi mimarıma buranın bir
fotoğrafını yolladım ve o da beni onayladı. Kendi kendime eski bir revak keşfettiğim
için acayip gururlandım.

Size kısaca revak olarak da bilinen sütunlu sıra kemerin ne olduğundan bahsedeyim.
Burada, yarı ahşap bir evin dışında, üstten ayrılmış ama açık koridor gibi bir yer
olduğunu hayal edin. Yani üst katta, üstüne çıkabileceğiniz sundurma gibi bir koridor
var. Burası bir şeyler kurutmak için kullandıkları bir yer; tütün, hububat veya çamaşır
için. Bu kısım daha sonraki yüzyıllarda sökülmüş ve boş kısımlara duvar örülmüş ve
odalar içeriden genişletilmiş. Lucka’da geçmişten kalma bir şey, gizli bir revak
keşfettiğime dair işaretler işte bu kesik ağaç kalıntılarıydı."

GİZLİ REVAK
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"Yün yumağı eğirmesi bir dert. Yeni nesil şimdi sanmıyorum günde bir
yumak bitiremez. Bizler iki tane bitiriyorduk ama şu an benim parmaklar
asılmaz, gücüm yetmez yani mesela. Yünleri hazırlamak için önce koyundan
yünü alıyorsun, onu hafif küllü suyla yıkıyorsun. Çok küllü su yaparsan gıcır
gıcır olur, olmaz. Yıkadıktan sonra güneşe serip kurutuyorsun. İplerin ucu
saçaklı saçaklı olur, endeğini böyle tiftik tiftik didiyorsun. Ondan sonra
tarıyorsun. Boyamaya hazırlamak için ipleri burma yapıyorsun. Kök
boyalardan yeşil elde etmek için önce ezentere topluyorsun dağdan.
Sütleğenden de oluyor, ama sütleğeninki daha çok ebrulaşıyor. Kazanın
tabanına şapla beraber topladıklarını döşüyorsun, sonra ipi döşüyorsun
kazanın genişliğine göre, iki kere veya üç kere, tekrar üstüne sütleğen
döşüyorsun. Tekrar şap, sonra tekrar ipi koyuyorsun. Kazanları sabah
7:30’da kuruyoruz. Günler kısaysa akşam namazına kadar, yazınsa ikindiye
kadar kaynatıyorsun. Zaten altına yaktığın odunların sıcağı yatsıya kadar,
sabah namazına kadar kalıyor.. Ertesi gün kazanın içinden çıkarıyorsun o
ipleri. Güneşe seriyorsun. Kurutuyorsun. Sonra küllü suya basıyorsun. Küllü
suya basınca renkler azcık koyulaşır. Ondan sonra çömleğe katıp, tekrar
kurutuyorsun. İplerimizi yazdan hazırlayıp, kışın dokumasını yaparız."

DOKUMA ALETLERİ
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"Ben yerel bir köy tarihçisiyim. İnsanlar bana okuyamadıkları yazıların olduğu
belgelerini getirirler. Örneğin bu belediye başkanı Gößnitz’in bana verdiği eski bir
kitap. Bunu müzede sergilemek istiyorlardı fakat tam olarak ne olduğunu
anlayamamışlardı; başkanın sekreteri bir yerlerde bulmuş… Ben de çevirilerini
çıkarttım.

Bu bir çiftçinin ticaret defteri imiş. İlk sayfalarında hava durumuyla ilgili bazı bilgiler
var. Burada mesela şöyle diyor: “Fındık ağacı Şubat ayında çiçeklenirse, o sene yağış
çok olur.” Burada örneğin, hizmetçilerin maaşlarını, senede bir kez paranın yanı sıra
ham ve işlenmiş keten olarak aldığını söylüyor. O zamanlar çiftçiler ekonomistler
gibiymiş. Her bilgiyi deftere işlerlermiş. Şurada da gelir-giderlerin yazılı olduğu bir
bölüm var; burayı muhtemelen karısı yazmış. Şöyle giderler var: tiyatro biletleri,
tadilat harcamaları - üç ayda bir buna para harcamışlar-, şehirdışında okuyan
çocuklara verilen harçlıklar… Ve bir de üç ayda bir yazılmış “kocama cep harçlığı”
var; bu yüzden kesin karısı tutmuş bu defteri diye düşündüm!"

ESKİ BİR ÇİFTÇİ GÜNLÜĞÜ
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"Ailemin kökleri bu köye dayanmıyor ama benim kendi köklerim var! Bu
kökleri burada kendim yarattım ve bu benim kendi kimliğimi tanımlamama
çok yardımcı oldu. Ben burada yerleşik olmak istiyorum, burayı seviyorum.
Bence özel bir yer burası. Çiftlik evi topluluğumuz arasında, şehirden
uzaklaşıp kendi köklerini burada yaratmaya bilinçli bir şekilde karar vermiş
benden başka insanlar da var. 

Kendi köklerini oluşturmak bir karar meselesi; tıpkı aşkta ve sevgide olduğu
gibi. Bir insana duyulan sevgiden çok, bir yere, hatta bir yuvaya duyulan bir
his gibi. Tabii ki ilk olarak buranın güzel fiziki özelliklerinden etkilendim;
yine aşkta olduğu gibi. Ama burada kalmaya karar verdikten sonra
köklerim gelişti. Bunu bir insanda köklenmeye benzetiyorum; onunla birlikte,
onun içinde köklenmek…"

KÖKLER
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"Ailem Doğu Karadenizli, bu yüzden çocukken tüm yaz tatillerimi orada
geçirirdim. Yılın kalan kısmında da oradaki yemyeşil rengi düşlerdim. Ama
şimdi, yazları oraya gittiğimde bu defa kendimi Antalya’daki kuru yeşil
rengini özlerken buluyorum. Gerçekten acayip özlüyorum bu rengi. Özellikle
arabayla dönerken, Ankara’yı geçtikten sonra dağları görmeye başlayınca
“Oh!” diyorum; “Evet, sonunda geldim, evdeyim!” Böyle bir his işte. Burada
yeşil tonu bir farklı. Sedir ağaçlarındaki mavi-yeşil rengin tonu gibi, zeytin
ağaçlarında da olan… 

Buna benzer bir şeyi Japonya seyahatimde de yaşamıştım. Japonya o kadar
yeşil bir yer ki, gözlerinize inanamazsınız. Zümrüt yeşili gibi her yer. Ama
oradayken de biraz kaya, biraz toprak rengi, farklı bir şey görmek için yanıp
tutuşuyordum. Bence Antalya’da özellikle renk uyumu müthiş, çünkü burada
kireçtaşını da görebiliyor; tüm jeolojiyi bir arada deneyimleyebiliyorsunuz."

SEDİR KOKUSU
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"Haziran’da başlardı harman. Çocukken bizi de götürürlerdi, biz de dövene
bineceğiz diye heyecanlanırdık. Bizim için lunapark gibiydi dövene binmek.
Bu ellikler de babamdan kalma. Ekin biçerken orak ellerine gelmesin, ellerini
korusun diye kullanırlardı. Babamın elinden geldiği için kendi elliğini kendisi
yapıyordu. En iyi ellik sandal ağacından yapılırdı. Sandal parçaları
toplamak için rakımı yüksek yerlere giderlerdi. Oyma aleti vardı, ağacın içini
aça aça şekil verirdi. Ekin biçerken şakkıdı şakkıdı ses çıkarırdı, çok
hoşumuza giderdi bizim. Bu ses hala kulaklarımda." 

ELLİK
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"Bugün pişiririm, yarın mayalarım!

Bazı günler bira fabrikasını ziyarete gelenlere buranın geleneksel kostümünü giyerek
rehberli turlar düzenliyorum. Eskiden insanlar fırınlarda hep birlikte ekmek pişirir,
birahanelerde biralarını mayalarlardı. Bu bir gelenekti. Ayrıca bu işi erkekler değil,
kadınlar yapardı. Hatta kadınlar evlendiklerinde yanlarında çeyiz olarak maya
kazanı getirirlerdi.

Havada var olan mayadan ötürü önce pişirme olur, ardından ise demleme. Bira
fermantasyonu için yaban mayaları iyidir. Hazır mayalar o zamanlar yoktu,
sonradan çıktı onlar."

EKMEK
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"Ben de buralı değilim, buraya Berlin civarından taşındım. Altenburg'a ilk
geldiğimde buranın müziği ve dansı çok hoşuma gitmişti. Okul yıllarımdan beri,
neredeyse 36 senedir, hep yeni bağlantılar kurmanın peşinde koştum. Buraya
geldiğimde yalnız başımaydım ve kimseyi tanımıyordum. Geldiğimde burada müzik
ve dans işleriyle ilgilenen bir grup olup olmadığını öğrenmeye çalıştım. O zamanlar
sene 1984. buradaki folklor topluluğu iki senedir faaliyet gösteriyordu. Ben de bir
süre çocuk gruplarına liderlik ettim, koroda şarkı söyledim ve performansa çıktım.
İşte o zamanlar buraya özgü lehçeyi de öğrenmeye başladım". Örneğin;

  Henge un vorn (öne arkaya)
 

 Sauhaksch (mankafa)   Schien (güzel)  Du Haksch (seni sersem)     
 

Ei verbibbsch (hoppala)     Heye (voyn!)       Motz (taze peynir)
 

Gale (sarı)       Quale (havlu)      Plotz (kek)       Hapern (patatesler)
 

Muffeln (yemek)        Loden (uzun saç)
 

Gemeende Bulle (belediye reisi)        Ditsche (sos)
 

Hitsche (tabure)
 

LEHÇE
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"Bence yuva demek, bağlılık hali ve bir sığınak gibi; bir konumla ilgili
olmaktan daha çok, bir eylem halinde olmak gibi. Her birimiz bir topluluğa
bağlıyız. Bu sebeple doğaya, hayvanlara ve diğer insanlara temas etmenin
gerekliliğinin bizim için kutsal olduğunu anlamamız gerek. Bu özelliğimizi
kaybettiğimiz zaman hayatımızı olması gerektiği gibi yaşama yetimizi de
yitiriyoruz. 

Bence buraya gelen insanları en çok cezbeden şey de bu; yıllar içerisinde
bunun böyle olduğunu artık anladım. Buraya gelen insanlar Fatma’yı
büyükanneleri gibi görüyorlar. “Neden bu insan beni bu kadar önemsiyor ki?
Üstelik sadece birkaç saatliğine buradayım.” diye hissediyorlar. Bu his
gündelik hayatlarımızda alışık olduğumuz deneyimlere o kadar ters ki! Yani
bu sebeple, benim için bağ kurmak yuva demek. 

Buraya ilk geldiğimde benim de gözüm açıldı. Burada sizin kurmaya alışık
olduğunuz bağlar, Amerika’da yoksunluğunu hissettiğimiz türden. Çok
büyük bir yalnızlık hissi var orada. İşte bu sebepten dönüp dolaşıp buraya
geri dönüyorum her sene. Yürüyüşçüler de bu sebeple geliyor; bu harika bir
şey. Çok zengin ve doyurucu bir his benim için."

YÜRÜYÜŞ BOTLARI
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"Sizce bu nedir? 

Bu bir değirmen ağırlığı. Lumpzig’deki rüzgar değirmeninden… Geçen sene orada bir
çiçeklik hazırlıyorduk ve toprağı kazarken bunu bulduk. Hiç kimse önemsemedi ve
“Boşver, at kenara!” dediler. Ama ben ne olduğunu bulmak istedim ve bir kenara
koydum. Şimdi ne olduğunu biliyoruz ve bizim için bir anlam ifade ediyor. 

Bir şeyle ilgili bilgi sahibi olmadığınızda o sizin için tamamen değersizleşiyor. Ne
işime yarayacak ki diye düşünüyorsunuz."

DEĞİRMEN AĞIRLIĞI
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"Burada yaşarken paraya ihtiyacımız yok. Ama mahkeme bizden dava
açabilmemiz için 5000 Dolar gibi çılgın bir para istedi. Bu parayı
bulabilmek için bir müzik albümü çıkarttık ve sokaklarda insanlarla bir
araya gelerek müzik yaptık. İnsanlardan direkt para istemiyorduk ama bu
sokak buluşmaları sayesinde yavaşça Antalya bizi tanımaya ve
desteklemeye başladı. Mahkeme için gerekli paraya ulaştığımızda ise şu
oldu: İnsanlar bize küçük miktarlarda para, yani bir sürü madeni para,
bağışladıkları için toplanan miktar koca bir bez çantayı doldurdu. Bu bozuk
paraları tümletmek istemedik, bunun yerine mahkemeye bu bozuk para dolu
bez çantayı götürmek istedik. Çünkü böyle yapmak, “İşte bizi bu kadar insan
destekliyor!” demek gibiydi. 

Oraya elimde bozuk para dolu bez çantayla gittiğimde görevlilerin de
kafası karıştı tabii ki. Her bir bozuk parayı tek tek saymak zorunda kaldılar.
Sadece sayma işlemi bile bir saat sürdü. Ama bu sırada ben de buradaki
insanlarla bir bağ kurabilme fırsatı buldum, çünkü parayı neden böyle
getirdiğimi ve bu davanın ne olduğunu merak ediyorlardı. Ben de tüm
hikayemizi anlattım; beni dinlediler ve anladılar. Bir kişiyi bile kazanmak
hala bizim için çok önemli."

BOZUK PARA DOLU ÇANTA
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"Akdeniz ile ilgili özel olan şey, burada küçücük bir bölgede birçok bitkiyi bir
arada görebilmenizdir. Burada jeoloji karmaşık; iklimsel özellikler ise
düşündüğünüzden daha karmaşık. Bu sebeple bazı bitkiler bazen sadece
belli bir yerde büyüyebiliyorlar. Bu sorun değil; ama burada tabii ki turizm
ve tarımın genişlemesi gibi kalkınma gerekçeli nedenler yüzünden sadece
belli bir yerde büyüyebilen bitkiler oldukça savunmasız olabiliyorlar.
Özellikle bu bölgede bu sorunu görebiliyoruz. 

Örneğin sadece Adrasan’da yetişen türler var; çünkü buradaki kayaç yapısı
bölgedeki diğer oluşumlardan çok farklı. Phaselis bölgesi de sadece orada
yetişen türlere ev sahipliği yapıyor. Bu gibi bölgelerde araçlarla yapılan
saha temizleme çalışmaları her zaman öncelik olarak görüldüğünden büyük
miktarda bitki popülasyonu zarar görebiliyor. Bu sebeple oldukça
korunaksızlar."

AKDENİZ BİTKİ ÖRTÜSÜ
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"Kostümle birlikte, siz de başka bir role bürünüp bir hikayenin parçası gibi
hissedersiniz. Folklör topluluğunda, korse tahtası olan o geleneksel kostümü ilk kez
giydiğimde “Nasıl yani? Göğsümde bir tahtayla mı dans edeceğim? Böyle hareket
etmem imkansız.” diye düşünmüştüm. Geçmişi düşündüğümde ne çok şeyin
değiştiğini fark etmek hoşuma gidiyor. Bu değişimi bedenimde hissetmek öyle; korse
tahtası ve bu kostüm bana bu değişimin bir simgesi oldu. Onları giydiğimde
gündelik hayatı bir kenara bırakıp yepyeni bir dünyaya adım atıyorum gibi
hissediyorum. Bir anda Altenburglu bir çiftçinin halk şenliklerindeki karısı oluyorum
örneğin. Bir kalede veya geleneksel bir ahşap evdeysek hele, “Ben burada bir hafta
yaşarım!” diyorum. O geçmiş zamanları deneyimleyip bir şeyler öğrenesim geliyor. 

Ama bu tahta parçası ile hareket etmek fiziksel olarak gerçekten kısıtlayıcı
diyebilirim. Onunla dans ederken hep biraz sıkışmış hissediyorum. Eskiden insanlar
nasıl giyiyormuş bunları hayret ediyorum. Bu bahsettiğim panik hissiyle
boğulmayayım diye artık korsenin iplerini biraz geniş bırakmaya başladım. Hala çok
rahat hissettiğimi söyleyemem ama dans ederken artık unutuyorum. Her halükarda
ön kısmınız oldukça düzgün gözüküyor. Erkek kostümleri biraz daha rahattır
muhtemelen ama tam da bilemiyorum. Bu biraz da korunaklı olsun diye böyleymiş
aslında. Ben bazen tahtanın arasına rujumu sıkıştırıveriyorum, arada bir tazelenmek
için kolaylık oluyor. O da kostümün bir parçası ne de olsa."

KORSE TAHTASI
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"Antalya’ya ilk geldiğimde gördüğüm şey Kaleiçi oldu. Havaalanına indim,
bir taksi tuttum, taksi şoförü beni Üç Kapılar’da bıraktı. Üç Kapılar’ın içinden
geçince büyülenmiş gibiydim, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bir
sürü çok ağır çantam vardı; onları yere koydum ve insanların yanına
oturdum. “Evet, sonunda geldim. Buradayım. Güzel burası.” diye
düşündüm. Geldiğim yerle buranın kültürü ve insanları şaşırtıcı derecede
benziyorlar. Hem Akdenizli hem de Orta Doğulu olmak bir şekilde… 
Suriye’den gitmeyi oldum olası planlıyordum ama nasıl yapacağımı
bilmiyordum. 

Antalya’daki ilk dönemlerimde mağara resimlerinin olduğu stencil’lar
yapardım. İnsanların avlandığı ve hayvanların onları kovaladıkları gibi
sahneler… Bunları yaparkenki motivasyonum duyduğum bir hikayeye
dayanıyordu. Buz Devri’nde insanlar nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı
karşıya kaldıklarında onların hayata tutunmalarını sağlayan şey mağara
duvarlarına yaptıkları duvar resimleriymiş. Stencil’ları sprey boyalarla
duvara uygulamak için kimsenin Kaleiçi’nde olmayacağı hafta içi bir günü
seçiyordum. Kimsenin etrafta olmadığından emin olup sonra ‘ppssshh!’...
Mağara resimlerimi Kaleiçi’nin tamamına yapmak istiyordum. Ama hiçbirini
binaların üzerine yapmıyordum."

MAĞARA RESMİ
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"Burada, hem kırsal kesimde hem de şehirde gerçek bir yıkım kültürü oluşmuş
durumda. Buradaki evler mücevher değerinde aslında! Gerçekten her birimizin
buradaki evleri korumaya çaba harcaması gerek. Ama çoğu insan bunun farkında
değil, eski olandan bir an önce kurtulmak gerektiğini düşünüyor. Bir an önce batılı ve
iyi görünen, orta karar bir şey elde etmenin derdindeler. 

Burada göze batan anlamında kullanılan “  Schandfleck” diye argo bir kelime var;
bence insanlar bu kelimeyi bir an önce beyinlerinden silmeliler. Göz zevkini bozan bir
bina yıkıldığında gazeteler bu ifadeyi kullanıyorlar. Burada bir ev 20 yıl boyunca
sahipsiz kalmışsa ve bir çöplüğe dönüşmüş durumdaysa artık utanç verici bir yer
olduğu ve yıkılması gerektiği düşünülüyor. Ama aslında bu kelime zamanında
Nazilerin Yahudileri damgalamak için kullandığı bir kelimeydi. Anlaşılan o ki bu
kelime insanların zihinlerine işlemiş.

Windischleuba örneğin, inanılmaz bir yer. Bütün bir köyü ta Doğu Almanya
zamanında koruma altına almak gerekirdi. O zamanlardan beri birçok malikane yok
oldu. 200 metrede bir, bir çatı katından diğerine geçmeniz mümkündü eskiden.
Hepsi 15. yüzyıldan kalma yerlerdi ve hiçbiri günümüze kalmadı. Büyük bir yıkım
dalgası başladı. Şehirliler geldi ve o güzelim avlulu evler yıkıldı; yerlerine teraslı evler
yapıldı."

GÖZE BATAN
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23
"Aslında kırsal kesimin talep görmediğini söylemek artık o kadar da mümkün değil.
Oldukça fazla bir ilgi var. Eğer terkedilmiş ve yıkılmakta olan bir çiftlik evi
görürseniz, bu durum genellikle miras sebebiyle bir anlaşmazlık doğmuş olmasından
kaynaklıdır.

Tabii bir de spekülasyon yapan insanlar var; ki bu gerçek bir tehlike yaratıyor. Bu
insanların amacı bu mülkleri kendi ellerine geçirmek, olanı yıkıp araziyi başka
amaçlarla kullanmak. Bazı insanlar burada kendi evlerini yaptırmak istiyorlar. Şehir
tipi evler bunlar; 150 metrekare, iki katlı ve çirkin çatıları olan… Bu çok açık. İnsanlar
neyi satın aldıklarını bile bilmiyorlar. İnşaat firmaları “Villa sahibi olma hayalinizi
gerçeğe dönüştürün!” diye reklamlar yapıyorlar. Yani tamam evet, her yerde eski
çiftlik yapıları olmak zorunda değil; fakat, bu çiftlik evi yapılanması hali hazırda
hem genç hem de yaşlı topluluklar için kullanılabilecek, yalnızlaşmaya karşı çok
güzel işleyen geçmişten günümüze gelebilmiş bir model.

İlginç bir bilgi: Grossmecka, Altenburg civarındaki en yüksek göç nüfusuna sahip yer
olarak biliniyor. Çiftliğe yerleştirilmiş üç Suriyeli aile olduğundan ötürü, yerleşik
nüfusun %40’ı yabancılardan oluşuyordu. Sonrasında bu yapılar yerleşik yaşama
uygun olmadığı için aileler yer değiştirmek zorunda kaldılar fakat bu yöntem, köyleri
yeniden canlandırmak için güzel bir fırsat olabilirdi.

Burada dışarıdan gelen insanlara ihtiyacımız var. Yeterince genç nüfusumuz yok.
Günümüzde artık evden çalışma düzeninde olan birçok insan var; birçok farklı iş
yapış şekli var. Bunun gibi insanları buraya davet etmeliyiz."

DURAK



"En başından beri burayı bir kültür mekanı olarak korumak benim için çok önemliydi.
Başka yerlere her gittiğimizde korumamız gereken evler görüyoruz. Her sene
neredeyse on ev karşımıza çıkıyor bu durumda olan. Buna gerçekten hiç gerek yok.
Bu evleri onarmak gerçekten mümkün, o kadar da zor değil. Eskiden insanların
yaptığı da buydu nasıl olsa.

Buraya bir yalıtım kaplattık. Tabii ki günümüze uygun, modern yöntemler kullanmak
iyi bir şey. Ama bazı şeyleri de olduğu gibi bırakmamız gerekmez mi? Özellikle çok
da kullanmak istemediğimiz evin köşe kısımlarını mesela? Ev bir tamirat istiyor, bu
kesin; ama bu aynı zamanda nostaljik görüntüyü ve evin kendine has kokusunu yok
edebilir. Büyükannem ve dedemin de bir çiftliği vardı. Bazen çocukluğumun
kokusunu duyuyorum burada. Bu tavan arası mesela; deli gibi tozlu olurdu ve güneş
ışığı vurduğunda havada dans eden tozları görebilir; hatta onların kokusunu
duyabilirdiniz.

Burada her kahve yapışımızda büyükannemi hatırlıyorum; onun buradaki eski
duvarların arasında yaşayışını, kömürle ocağını yakışını… Bence estetik açıdan nasıl
yaşam sürdüğümüz çok önemli bir konu. Bu nerede rahat hissedip hissetmediğimizi
de belirliyor."

SÜSLÜ BİR TAVAN ARASI PENCERESİ
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"Kayıp Masallar Projesi için ön araştırma yapmak üzere bir yörük köyünde
misafirdik. Evin 10 yaşındaki oğlu, adaşım Çağlar’a “Biz yakında tekrar
geleceğiz. O zamana kadar ninelerinden masal bulur musun?” dedim.
Çağlar’ın cevabı şöyleydi: “Tamam Çağlar ağabey, ben internetten indiririm
hemen…” 

Projenin ilk arazi çalışmasında karşılaştığımız bu durum, tıpkı masallar gibi
birçok anlamı birden barındırıyor. Masal bulmak gerçekten zordu. Bir ayda
10.000 kilometre yol aldık, 100’e yakın haneyi ziyaret ettik, onlarca masalı
kayıt altına aldık. Sohbetler sayesinde geçtiğimiz yerlerde masalların tekrar
önemsenmeye başladığını gördük. Biz gittikten sonra bize yeni masal
buldukları konusunda haberler gelmeye başladı. Çünkü biz gittikten sonra
köylerde bizim geldiğimiz duyuluyor, onlar da sohbetlerde birbirlerine
masallar anlatıyormuş. 

Bu masallar göçebe bir halkın, bu ülkenin toplumsal bilinçaltının belki de en
önemli parçasının sakladığı sırları anlatıyor. Elinize aldığınız bu kitap,
masalların hala yaşadığını fakat Toroslar’da nesli tükenmek üzere olan bir
orkide kadar çaresiz kaldığını vurgulamak isteyen bir projenin ürünü."

YÖRÜKLERDEN KAYIP MASALLAR

25



"Eskiden olduğu gibi burada bir çocuk grubu kurmak istedim yeniden. Küçük
yaşlardan itibaren çocukları sosyal danslara çekmek ve folklör topluluğuna yeni
insanlar kazandırabilmek için… Önce iki kursla başladık, bolca şarkı söyleyip dans
ettik. Çok güzel zamanlardı. Fakat fark ettim ki, çocukların bu ilgisi 8-9 yaşlarına
kadar sürüyor, ancak sonradan topluluğa karşı ilgilerini kaybediyorlar. Hip-hop gibi
danslara merak salıyorlar, bazısı bale yapmaya karar veriyor veya kimisi tamamen
dansa ilgisini yitiriyor. Bu neden böyle? Çocukların gelişimi sebebiyle mi yoksa başka
faktörler de var mı? Bu konuda biraz araştırma yapmak istiyorum; çünkü genç neslin
ilgisini koruyamazsak bu danslar yok olup gidecekler.

Ben geleneklerle iç içe bulunduğum bir ortamda büyüdüm; o yüzden bunları
korumaya çalışmak benim için çok önemli. Çocukken sık sık büyükannem ve dedemle
Leipzig’deki bando takımını izlemeye giderdik. Bunun gibi buranın tarihiyle alakalı
aktivitelere katılmak hem keyifliydi, hem bir bağ kurmamı sağladı diye
düşünüyorum. Ayrıca, şehre dışardan gelen biri için de buranın geçmişini anlatması
konusunda faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Eski Berlinliler'in dansları mesela;
asla modası geçmez. Bu danslar bir 'bir aradalık' hissi veriyorlar. Mesela iki sene
önceki Balkabağı Festivali’nde Iris’ten öğrendiğim Neşeli Çember pratiğini
yapmıştık. Pazar yerinde kocaman bir daire olup “Çocuklar, ebeveynlerinizi tutup
getirin, hadi!” demiştik. Acayip güzel bir andı. İnsanların dans vasıtasıyla
birbirleriyle bağ kurduklarını görmek beni çok mutlu ediyor."

GELENEKSEL ÇOCUK GİYSİSİ
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"Haziran 15 dedin mi hayvan durmazdı bizim oralarda, hepsi yaylaya
hücum ederlerdi. Sen biraz dayanabilirsin sıcak havaya, ama hayvan
dayanamaz. Vakit geldiğinde bütün köy hep bir arada giderdik. Mesela
sabah çıkacağız, herkes keçisini, davarını yola koyar, eşyasını, yiyeceğini
ayırır; ne yiyeceksek deveye yüklerdik. Birazımız hayvanlarla göçerdi;
birazımız da götüreceği eşyasını denizin kenarına indirir, oradan tekneye
yüklerdi. Eşyalar tekneden marinada indirilir, oradan da bir araba çağrılırdı.
Ama o zaman araba da yok, nadir, çok az… Eşyalar arabayla Elmalı’ya,
yaylaya giderdi. Biz de yayan giderdik. 

Ben 5 - 6 yaşlarındaydım; bu göçlerin birine aşağıda teknedekilerle
gitmiştim. Annem tekneye binerken elime bu gaz lambasını vermiş; “Feneri
tut, hiç bırakma. Aman annem!” demişti. İndik deniz kenarına, tekne
yanaştı, herkes eşyasını koydu. Bindik, gidiyoruz… Açıkta bir dalga çıkmasın
mı!? Alabora oluverdi kayık. Anam bana öyle dedi ya, hafızamda kalmış,
herkes düştü denize, kimse de yüzme bilmiyor. Ben karaya nasıl çıktımsa,
bakmışlar ki elimde hala feneri tutuyorum."

YÖRÜK GÖÇÜ
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"Ben sekiz yaşından beri bu işi yapıyorum ablam. 4-5 yaşından beri annem dokuma
yaparken ona gaz lambası tutuyordum. Gündüz de olsa tutuyordum. Kış günü demek
ki karanlıkmış, tek pencereden demek ki aydınlık olmuyormuş. Lamba tutarken
ezberledim halıyı annemden. Cumartesi pazarları ben dokuyordum. Ben okuldayken,
annem teyzemle dokuyordu. Dokurken bunun başından hiçbir yere gidemezsin. Bir
sosyal yaşam yok. Sadece radyo, televizyon. Televizyonu da dinleyebilirsin sadece,
izleyemezsin."

KİNEVİZYON
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"Büyükannem buraya beş kilometre uzaklıktaki bir çiftlik evinde yaşıyordu. 90
yaşlarındayken vefat ettiğinde ailem bu evi ellerinde tutmak istedi. 18 yaşındaydım
ve o zamandan beri böyle eski evlere büyük bir tutkum var. Annemin köyünden ben
de bir ev satın almak istedim. 1200 Euro gibi çok az bir paraya bir ev alabiliyorsunuz.
Ama annem bunu istemedi. İnsanların laf edeceğini düşündü. Çok büyük bir kavga
etmiştik o zaman. Gerçekten çok büyük bir evdi, şimdikinden de büyüktü. Güzel bir
konaktı, şu anda yok. Evin arazisi daha sonra satıldı ve alan kişi yıkmaya karar verdi.

Sonraları buraya yolum düştü. Her zaman eski malzemelere ve güzel taşlara büyük
bir ilgim olmuştur. Buranın sahibinin telefonunu nereden buldum hatırlamıyorum
ama onu arayıp ondan taş almak istediğimi söyledim. Buna hayır dedi ama bunun
yerine tüm çiftliği satmak istediğini söyledi. O an, çok iyi hatırlıyorum, omuzlarıma
bir yük bindiğini hissetmiştim. Çünkü bunu ben istememiştim, aklımda böyle bir şey
bile yoktu. Buraya birinin el atıp kurtarması gerektiğini düşünüştüm. 

Diğer birçok evde olduğu gibi buranın daha fazla dayanamayacağı belliydi.
İneklerin ahırı neredeyse tamamen yıkılmıştı. Çatı sağlamdı ama kirişler tamamen
kırıktı. Bu yüzden bir şeyler yapıp burayı kurtarmam gerektiğine karar verdim. Evet,
hala burayı satın almadım ama tamamen sorumluluğunu üzerimde hissediyorum.
Açıkçası böyle yerleri kurtarmak o kadar da zor değil."

PEMBE TAŞLAR
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"Likya Medeniyetleri Müzesi’nin olduğu arazide eskiden babamgilin evi
vardı. Kışın sebze yapıyorduk başka bir yerde, yazın da oraya yazlamaya
geliyorduk. Ön tarafında seralar vardı. Zeytin, portakal, mandalina ağaçları
ve üzüm bağı vardı. Çok güzel çiçekler açardı. O tepelerde laleler toplardık.
Keçiboynuzu toplardık. Şimdi de müzenin yakınında bir kamp yeri işletiyoruz
ailecek. Ev deyince burası geliyor aklıma. Çünkü burada bir şeyleri
öğrenmeye başladım."

KEÇİBOYNUZU
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"Pencerenin altındaki güvercin yuvası sanabileceğiniz bu boşluk aslında bir peynir
rafı. Bu yadigar hala bizimle birlikte. Eskiden her çiftlik evi, Altenburg’un o meşhur
keçi peynirinden üretirmiş. Şimdi ise az ötede AB standartlarına uygun paslanmaz
çelikle kaplı modern peynir fabrikaları var. Eskiden keçi peyniri üretimindeki ilk
adım, ısıtılmış ahşap odalarda başlardı. Bunun için delikli kil çömlekler ve özel
sandıklar kullanılırdı. Buraya kadar mozeralla peynirine benziyor diyebilirim.
Sonrasında kireçte kurutulma aşaması var. Çömleğin deliklerinden sızan rüzgar ile
kururdu peynirler.

Bu çifltlik Nuh’un gemisi gibi, kendi içinde bir işleve sahip. Bodrum katında mantar
yetiştiriyoruz, dışarıdaki yeşillikte kendi bostanımız var. Her biri birbirine bağlı, çok
değerli şeyler bizim için."

PEYNİR ÇÖMLEĞI
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EKİPLE
TANIŞIN

Connie bir kültür yöneticisi ve eğitimcidir. Thuringia
bölgesindeki Altenburg’da doğdu ve büyüdü. Eğitimini
sürdürmek için buradaki evinden ayrılıp Dresden’e yerleşti.
Geçtiğimiz dört sene boyunca memleketinde çalışmalarını
sürdürmektedir. Uluslararası partner kurumlarla birlikte
sosyokültürel projeler tasarlayan Connie, "Altenburg am
Meer", "Heimatgefühle" ve "VAHA" gibi programlarda görev
aldı. Sürdürülebilir ve canlı bir kent için, mültecilere yardım
eden çeşitli projelerde gönüllülük çalışmalarına sürdürüyor.

CONSTANCE BÖHME

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki lisans eğitiminin ardından,
Londra’da Kültürel Miras ve Sanat Yönetimi yüksek lisansı
yapan Ilgın, 2013 yılından beri kültür sanat alanında çalışıyor.
Şimdiye dek, sanat galerileri, müzeler ve festivallerde
operasyon, koordinasyon ve iletişim sorumlusu olarak görev
yapmıştır. VOYN! kültür topluluğundaki rolünün yanı sıra,
Antaya’nın yaratıcı topluluğunun ayda bir, bir araya geldiği
sabah seminerleri olan Creative Mornings buluşmalarının ev
sahipliğini üstleniyor.

ILGIN TUFAN

HÜSEYİN ERYURT
Antik ve güncel sanatlar, arkeoloji ve kültür mirası alanlarında
geniş bir akademik ve mesleki tecrübeye sahip olan Hü, alternatif
ve yaratıcı turizm proje koordinatörü olarak çalışmaktadır.
Özellikle ilgilendiği konulardan bazıları, sürdürülebilir turizm,
kırsal kalkınma, müzecilik ve sergilerdir. Hü an itibariyle,
Türkiye’deki mevcut kültür rotalarını korumak, yeni rota
oluşumlarının tanıtımını yapmak ve bunların gelişimi için en iyi
standartları oluşturmayı amaçlayan Kültür Rotaları Derneği’nde
çalışmaktadır. (www.cultureroutesinturkey.com; 
IG/Youtube/Facebook: @CultureRoutesSociety)

MARKO HEINKE
Marko Heinke Altenburg - Thuringia’da büyüdü ve Stuttgart
ile Amsterdam’da ekonomi eğitimi aldı. Kentsel kalkınma,
sosyokültürel çalışmalar ve kültürel miras alanlarında proje
yönetimi konusunda aktif olarak rol almaktadır. 2019
yılından itibaren, kentsel gelişim ve anıt koruma konularında
çalışan bir sivil girişimi olan Stadtforum Altenburg’da görev
yapan Marko, Altenburg şehrinin belediye meclisi üyesidir.

VALENTIN SCHMEHL
Valentin Schmehl bir performansçı, dans eğitmeni ve kültür
aktivistidir. Weimar’da sosyal güçlendirme için çalışan bir kurum
olan Other Music Academy (www.othermusicacademy.eu) için
çalışmaktadır. Disiplinlerarası ve kültürlerarası projelerinde,
sanatsal, sosyal ve bilimsel uygulamaları ve bakış açılarını iç içe
geçiren bir çalışma izler. 2017'den beri sanat, zanaat ve sosyal
grupların kesiştiği çalışma ortamları tasarlamaktadır. 2019'da
www.openpavillon.eu, Altenburg Kalesi’nde katılımcı "Der Neue
Mensch" kabaresinin yapımcılığını yaptı. 2020'de “Altenburg am
Meer” katılımcı festivali “Mary Jane” (www.altenburgammeer.eu)
yüzme proje platformunu yarattı. Proje, Almanya'nın Yenilikçi
Sosyokültürel 3. ödülü ile onurlandırıldı.
www.valentinschmehl.eu 

http://www.cultureroutesinturkey.com/
http://www.othermusicacademy.eu/
http://www.valentinschmehl.eu/


TEŞEKKÜRLER

“Yerel Harikalar Dolabı” sergisi, Antalya'daki VOYN! kültür topluluğunun temsilcisi Kültür Rotaları
Derneği ve Antalya Kültür Sanat ile Almanya'daki Other Music Academy, Futura ve Stadtforum Altenburg
kurumları arasında yapılan uluslararası bir işbirliği sonucunda Antalya ve Altenburg kentlerinde eş
zamanlı gerçekleşmiştir.

Bu proje, VAHA programı tarafından finanse edilmektedir. VAHA, Anadolu Kültür ve MitOst e.V. girişimi
olup, Stiftung Mercator ve European Cultural Foundation tarafından finanse edilmektedir. VAHA
konsorsiyumu, tematik çalıştay ve ağ kurma toplantıları için iac Berlin ve seyahatle ilgili harcamaları için
Chrest Vakfı’yla işbirliği içindedir.

VAHA, kamusal tartışmalar ve diyaloğun Türkiye, Avrupa ve komşu ülkelerdeki kentlerde
desteklenmesine yönelik çalışmalar yürüten bağımsız kültür ve sanat mekânlarından ekipler ile birlikte ve
onlar için geliştirilmiş iki yıllık bir program. Hibrit mekânların barındırdığı çeşitliliği ve bölgedeki ülkelerin
içinden geçtiği demokrasi krizlerine yönelik bağlamsal çözüm arayışlarını biraraya getiren VAHA, yerel
uygulamalardan öğrenmenin gücünü keşfederken, ifade özgürlüğü ve kültürel programlama
platformlarına yönelik destek geliştirmek üzere yola çıkıyor. Alternatif yaklaşımlar ve dönüştürücü
ekonomiler ile ulusötesi dayanışma ve destek bağlamında yapılacak fikir alışverişleri VAHA'nın
faaliyetlerinin temelini oluşturuyor. Programın, yerel mekânların birbirine bağlanan vahalar olarak
topluma mâl olacak bir ekosistem oluşturması ve bu mekânların diyalog alanları açan bereketli
topraklar olarak genişlemesine fırsat tanıyan bir çerçeve sağlaması hedefleniyor. Bu tür alanların
içindeki ve çevresindeki yaratıcı aktörler, sistemik uygulamalara dair fikir alışverişinde bulunmak,
çabalarını birleştirmek ve dayanışma içerisinde beraber ilerlemek için sürece katılıyor.

Detaylı bilgi: www.vahahubs.org
 

Hikaye, nesne ve yardımlarıyla katkıda bulunanlar:
 

Khalil Ahmad • Salih Balcı • Kate Clow • Münevver Eminoglu • Basak Gardner • Chris Gardner 
Emrah Gökdemir • Sami Göktürk • Marina Göktürk • Hatice Gümrü • Mert Hocaoglu • Hüseyin Çaglar Ince 

 Alakır Nehri Kardesligi (Tugba & Birhan) • Fatma Mete • Yusuf Narcı • Zeynep Narcı • Brea Pelletier  
Ayse Taç • Serkan Türk

 
Bernd Apel • Günther Beyer • Dorit Bieber • Ivy Bieber • Marion Böhme • Martin Burkhardt • Anton Eßwein 

 Marcus Friese • Robert Herrmann • Aytac Ismailova • Jakob Jurkošek • Jens Lenk • Anja Losse 
Ibrahim Machael • Gina Motta • Pepe • Carsten Schröter • Susann Seifert • Jan-Ole Sierck 

Michaele Sojka • Iris Ullrich
 

İllüstrasyonlar: Gül Yavuz

İlk olarak Ekim 2022'de Antalya'da basılmıştır. Talep ve görüşleriniz için: ma@othermusicacademy.eu / info@cultureroutesinturkey.com
IG: @voynantalya, @cultureroutessociety @antalyakultursanat @othermusicacademy @izfutura @stadtforumaltenburg @altenburgammeer

https://www.instagram.com/cultureroutessociety/
https://www.instagram.com/antalyakultursanat/
https://www.instagram.com/othermusicacademy/
https://www.instagram.com/izfutura/
https://www.instagram.com/stadtforumaltenburg/
https://www.instagram.com/altenburgammeer/



