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“Fakat ne kadar az şey biliyoruz 
geçmişimizle ilgili azizim…!”

Bu cümleler Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın 
geçmişine ait kritik anları ve bu topraklar için çok 
kıymetli, ancak gizli kalmış kahramanları sahnede 
adeta bir masal gibi anlatan Pınar Ayhan’ın 
ağzından dökülüyor.

-
Oysa, satır aralarında o kadar çok şey gizli ki geçmişin...

Pınar Ayhan, bir hikaye 
anlatıcısı olarak tek 
kişilik müzikal belgesel 
gösterisi ‘’Orada 
Duruverseydi Zaman"da, 
tarihin tozlu sayfalarını 
çeviriyor ve bizlere bu 
topraklarda yaşanmış 
ancak pek anlatılmamış 
olayları, çoğunu hiç 
tanımadığımız 
kahramanları anlatıyor, 
elimizden tutup bizi adeta 
canlı bir müzede 
gezdiriyor. 

Gösteride henüz üç yaşındaki gencecik Türkiye Cumhuriyeti’ni 86 gün boyunca 
dolaştırıp dünyaya tanıtan Karadeniz Vapuru’nun serüvenini, dünyanın bir ucundan 
kendilerine ait olmayan bir savaşta ölmek üzere Çanakkale’ye gelen Anzaklar’ı, 
çoğumuzun belki de ilk kez duyacağı Özsoy Operası’nın çılgın öyküsünü, nasıl oldu da 
kaybettik dediğimiz Köy Ensititüleri’ni, şiirlerini okuyup, şarkılarını söylediğimiz 
ozanların hiç duymadığımız aşk hikayelerini dinleyecek, sevgililerine yazdıkları 
mektupları okuyacağız."
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Orada  Duruverseydi Zaman’da 
neler var?

Pınar Ayhan, tek kişilik müzikli gösterisi 
"OradaDuruverseydi Zaman"da hiç tanımadığınız  
isimlerle tanıştırıyor sizi. Ya da adını 
duyduklarınızın, farklı yönlerini anlatıyor.  

Kah Çanakkale’den bir öykü olacak bu gösteride; 
kah ünlü bir  yazarın sevgilisine yazdığı bir 
mektup… "Hiç haberim yoktu bu aşktan" 
diyeceksiniz.

Bu gösteri, "Orada Duruverseydi Zaman" dedirtecek kadar güzel anların yaşandığı hikayeler 
ya da “iyi ki geçmişte kalmış!” dedirtecek hüzünlü hatıraları ulaştırıyor ruhunuza.  

“Orada Duruverseydi Zaman”ı izlemek için koltuklara oturduğunuzda, bir anda beyaza 
boyanmış bir vapurla Avrupa limanlarında buluveriyorsunuz kendinizi… Ya da Salacak'ta bir 
yalıda… Ama en çok da şarkılarını, türkülerini seveceksiniz bu öykülerin. Pınar Ayhan'ın 
sesiyle buluşacak o şarkılar ve öyküler…
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Ve Pınar Ayhan 
sahnede!

Gösteri tek kişilik, ancak Pınar Ayhan sahnede 
yalnız değil… Perküsyon, piyano, viyolonsel gibi 
batı müziği çalgılarının yanısıra, bağlama ve ney 
gibi bu toprakların çalgıları çok uyumlu bir sentezle 
kulaklarınıza ulaşıyor "Orada Duruverseydi 
Zaman" da. Bu gösteride dönemin müzikleri ve 
öykülerin kahramanlarının "göz göze" söylediği 
şarkılar, izleyicisini zaman yolculuğuna çıkartıyor.

Kimi zaman daha önce hiç görülmemiş orijinal 
fotoğrafların, kimi zaman 1920’lerden kalma 
video görüntülerinin, lime lime bir kitabın, 
sararmış bir mektubun görüntüleri de sahnede 
eşlik ediyor Pınar Ayhan'a. İşinin ehli sanat 
yönetmenlerince görseli oluşturulan bu zengin 
malzeme, barkovizyon aracılığıyla gösteriye 
farklı bir boyut kazandırıyor.

Ve kimbilir daha kimler kimler çıkacak o arşivden? 

Gösteri toplamda 2 saat 15 dakika sürüyor ve  iki bölümden oluşuyor. Bazı 
gösterilerde fuayede izleyiciyi dönem yolculuğuna çıkartacak mini bir sergi yer alıyor. 
İzleyici, sahnede anlatılan öykülerin eşyalarını, giysilerini vb.bu sergide bulabiliyor.
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KARADENİZ VAPURU 
Çürüksulu Belkıs Hanım 
Seyyar Sergi 
Şeyh Ata Efendi 
Devr-i Avrupa

Orada Duruverseydi Zaman
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ÇANAKKALE 
Edebiyat Heyeti 
Cesarettepe 
Fevkalade Nüsha 
Mustafa Kemal ile Röportaj 
Milli Tekbir 
Broken Hill Kasabası Olayı

ÖZSOY OPER ASI 
Şah  
Bir Opera Doğuyor 
Genç Adnan Saygun 
İstanbul Müzisyenleri 
Son Sahne

1. BÖLÜM

SAVAŞ  YILL ARI 
Yokluk 
Şekerden portre 

KÖY ENSTİTÜLERİ  
Mustafa Necati 
Tonguç 
9150  Köy 
Orada Bir Köy Var Uzakta 
Özkucur 
Hasanoğlan ve İnönü  
Mualla  Eyüboğlu 
Wendell Willkie  
Toprak Kanunu 
Aşık Veysel 
Tonguç’un Veda Ziyareti

2. BÖLÜM



Karadeniz Vapuru ile 
86 uzun gün!

Atatürk istiyor ki, dünya genç cumhuriyetin bir-iki yılda başardıklarını 
görsün, anlasın. Ama nasıl? Elde yok, avuçta yok. Sergi Ankara'da 
açılmalı ki, Avrupa yeni başkenti tanısın. Ama gelin görün ki, Ankara’da 
otel bile yok.Derken akla ilginç bir fikir geliyor:

Sergi seyyar olsun!

Seyri-Sefain'in en gözde vapuru Karadeniz Vapuru bu iş için tahsis ediliyor ve Haliç'e çekilip 
bir yandan beyaza boyanıyor. Diğer yandan ürünlerin sergilenmesi ve satılması için iki salon 
yapılıyor içine. Tavanlar alçı oymalarla süsleniyor, Sanay-i Nefise Mektebi öğrencileri her yanı 
resimler, heykeller, biblolarla beziyorilar. Herkes heyecanlı, herkes özverili, herkesin eli taşın 
altında…

Ne de olsa bu gemi Türkiye'nin yüz akı olacak! 
Yıl1926, örneği dünyada tek tük. Türkiye’de ise hiç yok. Düşünsenize 
20O0'li yılların pazarlama stratejisi olan "roadshow", 1926'da öngörülmüş 
ve uygulanmış. Tamı tamına 86 gün 22 saat süren bu ilginç gezinin ve 
Türkiye'nin ilk seyyar sergisinin hikayesini, bu seyahate katılanları, 
yaşananları, güvertede doğan aşkları anlatıyor Pınar Ayhan, “Orada 
Duruverseydi Zaman”da…

www.oradaduruverseydizaman.org



Çanakkale Savaşı’ndaki 
Üniformalı Yazarlar

Gösteride anlatılan bir başka hikaye de 
Çanakkale Savaşı'na gözlemci olarak 
katılan Edebiyat Heyeti'nin anıları… 
11Temmuz 1918'te sol kollannda defne 
dalı işli beyaz kolluklar, haki renkli 
üniformalanyla Sirkeci Gan'ndan yola 
çıktı Edebiyat Heyeti.. 30 kişiydiler. 
Görüntüleri askere benziyordu ama 
kollanndaki defne yaprağı barışçıl 
olduklarını açık ediyordu... Peki kimdi 
Enver Paşa'nın emriyle cepheye giden 
şairler, yazartar, ressamlar? Neler 
yaşadılar? Neler yazdılar? Ya Çanakkale 
Savaşı'nda dayısını yitiren Nazım 
Hikmet'in yazdığı Çanakkale Destanı? 

Broken Hill'den Çanakkale'ye  
Bir ''Derin Nefret” Öyküsü

Orada Duruverseydi Zaman, Anzakları, binlerce 
kilometre uzaklardan Çanakkale’ye getiren çok eski 
ama az bilinen bir "derin nefret'' öyküsünü de yeniden 
gündeme getiriyor. Usuldendir, "silah göründüyse 
patlar" der senaryo yazarları. Sultan Reşad'ın Cihad 
çağnsını alıp, yılbaşı günü pikniğe giden vagon dolusu 
insana ateş açan, Broken Hill'i kana bulayan Molla 
Abdullah ve Gül Muhammed neyin peşindeydi? 
Gazeteler neden ısrarla onların Türk olduğunu yazdı? 
Bu saldırı sonrası gönüllü asker sayısında artış olması 
kimlerin işine geldi?

www.oradaduruverseydizaman.org



Özsoy Operası: 
Ya da bir çılgınlığın öyküsü

Yıl 1934. Cumhuriyet 1O yılı geride bırakmış. 
Dünya bizi seyrediyor. Tabii ki İran da…  
İran Şahı Türkiye'ye gelmek ve  devrimleri 
yakından incelemek istiyor. Ne ala… Sizce bu 
sıradan bir gezi olabilir mi? İşin içinde Atatürk 
varsa “hayır''. Atatürk istiyor ki Türkiye ve 
İran dost olsun. Şah, modern Türkiye'den 
etkilensin. İyi de nasıl? Bir kaç fabrika, 
modernleşmeye başlayan kentler deseniz, 
İran'da da var. Şah'ı etkilemek, Türkiye ve 
İran'ın iki dost ülke olmasını sağlamak için 
bambaşka bir şey yapmalı… 

''Bir opera yazacağız!” 
Şah Türkiye’ye gelmeden 30-40 gün 
önce "bir opera istiyorum”diyor 
Atatürk. Herkes şaşkın… Ne operası? 
Daha ortada doğru düzgün bir 
orkestra bile yok. Geçtik operayı, 
daha Ankara'da doğru dürüst otel 
yok, otel olsa lokanta yok. Hatta 
kiralamak için ev bile yok. Yani yok 
yok yok. Ve bu yokluklar içinde 
Atatürk opera istiyor. Çoğuna göre bu 
çılgınlık…

www.oradaduruverseydizaman.org

Pınar Ayhan bu çılgınlığm öyküsünü anlatıyor tek kişilik müzikal gösterisinde. Büyükada’da 
denizden çıkartılıp apar topar Ankara’ya getirilen müzisyenlerin ve 27 günde ilk operasını 
besteleyen ve yöneten Ahmet Adnan Saygun'un öyküsü bu…



Orada bir köy var uzakta!

Orada Duruverseydi Zaman'ın öykülerinden biri de Köy Enstitüleri… 

Uzaktaki köyü yakın eden okullar…

Bilmeyenimiz yoktur o şarkıyı: "Orada bir köy var uzakta" diye başlar?  
Bu gösteride o şarkının sözlerinin yazılış öyküsü de yer alıyor. Mustafa Necati’nin, İsmail Hakkı 
Tonguç’un, Hasan Âli Yücel'in, Köy Enstltüleri’ni birer birer bezeyen Bedri Rahmi’nin kızkardeşi mimar 
Mualla Eyüpoğlu’nun, ona aşık olan Ruhi Su'nun, Orhan Veli'nin hatta hatta Yaşar Kemal'in öyküsü de. 
Kara toprağa sevdalı Aşık Veysel de bu gösteride bizimle olacak. 

Pınar Ayhan, elinde sazıyla, Köy Enstitülülere müziği 
öğreten, diploması olmadığı için Köy Enstitüleri'nde 
"müstahdem" kadrosuyla çalışan Aşık Veysel'in en 
güzel türkülerini seslendirecek, öykülerini anlatacak 
bu gösteride bize. 

” Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tunç muyum? 
Aynı vardan varolmuşuz, sen gümüşsün, ben sac mıyım"  
diyerek sözcükleri kuyumcu inceliğiyle bir araya 
getiren Veysel'in türkülerinde tazeleyeceğiz insanlığa 
inancımızı yeniden.
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Pınar Ayhan 

Kimdir?

1990 yılında orkestra solistliği 
ile profesyonel müzisyenliğe 
başlayan Pınar Ayhan, 1994 
yılında, TRT’de yapım ve 
yönetimini İsmail Güngör,'ün 
sunuculuğunu ise Ömer 
Önder'in üstlendiği “Kokteyl” 
programında, program solisti 
olarak yer aldı. 
1995'te TRT’de “Dünden 
Bugüne Jazz” programında 
solistlik yaptı ve “Stüdyo 
Gençlik” programını sundu. 
1996 yılında TRT’de “Bilim ve 
Teknik” programının 
sunuculuğunu yapan 
sanatçı, aynı zamanda TRT 
Çok Sesli Gençlik Korosu’nda 
alto olarak koristlik yaptı.  

1996 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Tarkan Tüzmen ile düet 
yaptığı, söz ve müziği Dr. Erdinç Tunç'a ait olan “Var mısın 

Söyle” isimli şarkıyla Türkiye ikincisi olan Pınar Ayhan, 1997 
Eurovision Şarkı Yarışması'nda sözleri Dr. Selma 

Çuhacı'ya, müziği Dr. Erdinç Tunç'a’ a ait olan “Sen Nerede 
Ben Orada” adlı şarkıyla Grup S.O.S. eşliğinde yine Türkiye 

ikincisi oldu. Pınar Ayhan, 2000 Eurovision Şarkı 
Yarışması’nda Grup S.O.S. eşliğinde, sözleri kendisine ve 

Orkun Yazgan'a, bestesi Dr. Sühan Ayhan’a ait “Yorgunum 
Anla” adlı şarkıyla Türkiye birinciliğini kazandı. Sanatçı, ilk 

kez yarı Türkçe, yarı İngilizce olarak seslendirilen bu şarkıyla 
45. Eurovision Şarkı Yarışmasında ülkemizi Stockholm’de 

başarıyla temsil etti ve 59 puanla 10.cu oldu.
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Pınar Ayhan, müzik kariyerinin yanı sıra, 2002-2003 yıllarında TRT’de yapım ve 
yönetimi Demet Şahin'e ait olan “İyi Günde Kötü Günde” ve “Hayal Bu Ya” 

programlarınnda sunucu olarak görev yaptı. 2005-2008 yılları arasında 
yine TRT-2'de yapım ve yönetimi Gülçin Onbaşıoğlu'na ait olan Sağlıklı 

Yaşam" adlı programın sunuculuğunu yaptı. Aynı zamanda 2014 yılına kadar TRT 
Okul'da yapım ve yönetimi .... ait olan  "Günlük Rehber" programının 

sunuculuğunu üstlendi.

Pınar Ayhan 

Kimdir?

2012 yılında, ilk albümü “Duyuyor musun?” ile uzun 
yıllardır beklenen şarkılarını hayata geçiren sanatçı, 
2013 yılında, Burak Kaya'nın "Cango'ya Türküler" 
albümünde, caz yorumuyla icra edilen türkülere sesini 
verdi.  2014 yılında, bu kez "İkimiz İçin" adlı ikinci 
albümüyle yeniden hayranlarının karşısına çıktı.

2014-2016 arasında internette You Tube üzerinden canlı yayınlanan Misafir Şarkılar 
projesini gerçekleştirdi. Sanatçı, hem albüm şarkılarını, hem de unutulmaz klasikleri, 

samimi bir ev ortamında misafir ettiği birbirinden değerli sanatçılarla birlikte, 
takipçilerinin evlerine misafir olarak seslendirdi. 2 yıldır devam eden projede, 18 

programlık seri, Pınar Ayhan'ın #MisafirSarkilar hashtagi ile sosyal medya üzerinden 
dinleyiciler ile kurduğu etkileşimle de dikkat çekti.

2016 yılında  "Orada Duruverseydi Zaman" adlı müzikal belgesel 
projesini hayata geçirdi. Bu projede Banu Mertyürek Güler, Gülçin 
Onbaşıoğlu, Lalegül Sabuncuoğlu, eşi Prof. Dr. Sühan Ayhan ve 
Ankara'nın önemli müzisyenleri ile çalışarak, Türkiye 
Cumhuriyetininin önemli şahsiyetlerinin satır aralarında kalmış 
gerçek hikayelerini, her hikayenin içinden taşan ezgilerle bezeyerek 
tiyatro sahnelerinde seyirciyle buluşturdu. 2017 yılında projenin 
ikinci ve üçünü ürünü olan "Orada Duruverseydi Zaman-Kemâl" ve 
"Zamansız Ezgiler"i de sergilemeye başladı.
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Yapım ve yönetimi Baha Müzik Yapım Organizasyon’a, fikir ve 
projesi Pınar Ayhan'a ait olan “Orada Duruverseydi Zaman”ın 
dönem araştırma ve metin yazarlığı'nı Banu Mertyürek Güler, 
proje koordinatörlüğünü Ayşe Karakoç, sahne yönetmenliğini 
Lalegül Sabuncuoğlu, yapımcılığını Sühan Ayhan, dönem kostüm 
danışmanlığını ise Esra Başıbüyük gerçekleştiriyor. Ses ve ışık,  
Sis Production tarafından gerçekleştiriliyor.

Orada Duruverseydi Zaman 

Ekip
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Orada Duruverseydi Zaman
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Sahnede Pınar Ayhan'a 5 kişilik bir orkestra eşlik ediyor.  
Evren Kalaycıoğlu (Piyano ve orkestra şefi) 

Bilgin Canaz (Ney)  
Aslı Gültekin (Viyolonsel) 
Erdinç Aktuğ (Perküsyon) 

Metin Altun (Bağlama) 
gibi deneyimli müzisyenlerden oluşuyor, orkestra… 

Semada ise Tolga Aktekin var…



Gösterinin afiş ve posterlerinde kullanılan resim ise ressam  
Aslı Sinman Kutluay tarafından bu projeye özel olarak yaratıldı. 

Orada Duruverseydi Zaman
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İletişim

Orada Duruverseydi Zaman 
Proje Koordinatörü: Ayşe Karakoç 

E-posta: aysekarakoc@oradaduruverseydizaman.org 
Telefon: +90-532-654 74 43

Yapım-Yönetim 
Baha Müzik Yapım Organizasyon 

@2016 
bilgi@bahamuzik.com 

Tel: +90-532-654 74 43
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