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Pınar Ayhan'dan bir Müzikal Belgesel daha...

Son bir yıldır, “Orada Duruverseydi Zaman” adlı eser ile 
sanatseverleri müzikal belgesel tadında bir zaman yolculuğuna 
çıkartan Pınar Ayhan ve ekibi, bu kez Mustafa Kemâl'i odağa alarak, 
onun yaşam öyküsünü anlatan müzikal bir belgesel hazırladı. 
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"Tarih çok şey anlatır, ama saklar da!..." 

 

Orada Duruverseydi Zaman 

Kemâl

diyerek yola çıkan bu gösteri, Mustafa Kemâl'in yaşam 
öyküsünden az bilinen kesitleri, doğru bilinen yanlışları, çok iyi 

bilinen ama üzerine çok fazla düşünülmeyenleri sahneye taşıyor.
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Bu oyunda 
küçücük elleriyle 

tambura yapan bir 
çocuk 

tanıyacaksınız.  

Hayatı boyunca 
bahçesindeki nar 

ağacını özleyecek o 
çocuk; bir de 

insanları özgür, 
keyifli ve 

gülümseyen bir 
ülkeyi... 
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Hayallerindeki o 
ülkeyi inşa etmek 

için uğraşacak 
ömrü boyunca.  

Ama ya nar ağacı ?
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Mustafa’yı,  

Mustafa Kemâl’i,  

Mustafa Kemâl Atatürk’ü  

yürekle, bilimle ve sanatla anlatan  

bir oyun… 
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Yapım ve yönetimi Baha Müzik Yapım Organizasyon’a, fikir ve 
projesi Pınar Ayhan'a ait olan “Orada Duruverseydi Zaman-
Kemâl”in 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 yapıyor. Ses ve 
ışık, Sis Production tarafından gerçekleştiriliyor.
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Gösterinin afiş ve posterlerinde kullanılan resim ise ressam Nevin 
Keskin Dalyan tarafından bu projeye özel olarak yaratıldı. 
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Eserin adı: Mustafa Kemal 
Atatürk 

70 x 90 cm tuval üzerine akrilik 
ve kolaj karışık teknik 

Yapım yılı: 2017 

Yaşadığımız toprakları ve 
geleceğimizi borçlu olduğumuz 
Mustafa Kemal Atatürk'ü konu 
alan bu tablo, 
sanatçı Pınar Ayhan’ın “Orada 
Duruverseydi Zaman - Kemâl” 
adlı müzikal belgeselinin tanıtımı 
için, sanatçı Nevin Keskin Dalyan 
tarafından özel olarak yapılmıştır. 

Eserin ana teması özlem ve 
hasrettir. 

Eser, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün bir 
dünya lideri olmasını vurgular. 
Eserde, dünyanın bir çok 
ülkesinde anıtları bulunan 
Mustafa Kemâl Atatürk'e ait 
heykellere ilişkin gazete kupürleri 
kolaj tekniği kullanılarak 
aktarılmıştır.
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Sahnede Pınar Ayhan'a 6 kişilik bir orkestra eşlik ediyor.  
Evren Kalaycıoğlu (Piyano ve orkestra şefi) 

Özge Erdem (Keman) 
Aslı Gültekin (Viyolonsel) 

Erdinç Aktuğ (Perküsyon) 
Murat Işık (Bağlama/Ud/Buzuki) 

Mustafa Cihan Aslan (Klarnet)  
gibi deneyimli müzisyenlerden oluşuyor, orkestra…
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Bölümler: 
- Paşalar Böyle Giyinir Anne 
- Farklı Bir Öğretmen: Şemsi Efendi 
- Tambura Yapan Mustafa 
- O Rüya… 
- Eleni… Ah Eleni! 
- Şam, İtalyanlar Ve Hayat 
- Merhaba Asker 
- Hayali Kabine 
- Yaz Müfit 
- “Ben Bu Davaya And İçtim!” 
- Bravo Şakir 
- Bozkır’daki Çiftlik 
- Sanayi Musikisi 
- “İnanıyoruz ve Yapıyoruz!” 
- “Hayat Kısa, Biraz Hayal, Biraz Aşk ve Sonra…”
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Paşalar Böyle Giyinir Anne 

Bir çocuk düşünün daha 8 yaşında. Diyor ki 
annesine "asker olacağım ben" Gözü hep 

komşusu Ahmet Abi'nin üzerindeki üniformada. 
Ne cakalı, nasıl dim dik ve vakur gösteriyor 

insanı o üniforma. Üstü başı hep pırıl pırıl 
küçük Mustafa'nın. Öyle ya, paşalar hep 

tertemiz giyinmez mi ?  

Tambura Yapan Mustafa 

Uçsuz bucaksız yeşillik demekti çiftlik Mustafa için. 
Yaralarını sarmak için bir durak… Sadece karga 

kovalamadı. Bir tahta parçasından müzik aleti de yaptı 
Mustafa o çiftlikte. Madem imkansızlıklara rağmen, 

aletsiz, edevatsız küçücük elleriyle tambura yapmış bir 
insan tanıdık bu hikayede. Vuralım o zaman  O'nun 

hatırına tamburanın tellerine… 

Farklı Bir Öğretmen: Şemsi Efendi 

Bir insanın hele de bir çocuğun 
öyküsüne şöyle yakından bakın, azıcık 
tırnaklarınızla kazıyın altından 
mutlaka bir başka insan çıkar. Mustafa 
Kemâl'in öyküsündeki o insanlardan 
biri de Şemsi Efendi. 

O Rüya 

Zübeyde Hanım bir rüya görüyor. "Bir uçurum. 
Uzaktan bir ses geliyor. 

 -Anne anne- 

Bize asker Mustafa Kemâl'i tanıştıran o öykü, 
Orada Duruverseydi Zaman- Kemâl'de.
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Eleni… Ah Eleni! 

Eleni özenle hazırlanıp balkona çıktı. "Belki dün geceki genci 
yeniden görebilirim" diye düşünüyordu. Gördü de…Gördü ne 
kelime sanki gözleri birbirine çakılmıştı da ayrılamıyordu. 
Selanik'in Romeo-Juliet hikayesi işte böyle başladı 

Merhaba Asker 

Merhaba “farsça. "benden size zarar gelmez” 
demekti. Bu selamlama orduya o gün, oracıkta, genç 
Mustafa Kemâl sayesinde bir çırpıda giriverdi. 
Ezberbozan'dı O. 

Şam, İtalyanlar ve Hayat 

Konu Mustafa Kemâl olunca anlatacak öyle 
çok, öyle çok şey var ki. Ama o ışıksız, 

renksiz kentte; Şam'da yapacak şey öyle azdı 
ki. Bir akşam yine evine dönüyordu. Bir 

mızıka sesi çalındı kulağına. Baktı ki Hicaz 
Demiryolu'nda İtalyan işçiler, eğleniyorlar. 

Ertesi gün ne yaptı biliyor musunuz ? 

Hayali Kabine 

Düşünmek, hayal etmek, tasarlamak mı daha 
önemlidir, yapmak mı ? Mustafa Kemâl her ikisini de 

yapabilenlerden biriydi? Yıllar sonra Cumhuriyeti 
kuracağı kadroları daha genç yaşında seçmiş. Hatta 

kabinesini kurmuştu bile…
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Yaz Müfit 

Mustafa Kemal, Mazhar Müfit'i gördüğü yerde 
soruyordu; "Kaçıncı maddedeyiz mirim ? "  

“Ben Bu Davaya And İçtim”  

Para yoktu, ordu desen varla yok arası…Bu durum 
bazı milletvekillerine çürük gelmiş olacak ki, birer 
ikişer memleketlerine dönmeye karar verdiler. 
Bunu duyan Mustafa Kemâl çıktı Meclis kürsüsüne 
ve dedi ki: " Hepiniz gidebilirsiniz. Asker Mustafa 
Kemâl mavzerini eline alır, fişeklerini göğsüne 
dizer, bir eline de bayrağı alır, bu şekilde 
Elmadağı’na çıkar, orada tek kurşunum kalana 
kadar vatanı müdafaa eder"

Bravo Şakir 

Şakir Zümre, sessizce dinliyor Mustafa Kemâli. 
Taa Sofya günlerinden arkadaşı Mustafa Kemâl. 

Çok ama çok iyi tanıyor O'nu. Biliyor ki; aklına bir 
şey koyduysa mutlaka yapar. Kahvesinden bir 

yudum alıp, "Bak ne yapalım ?" diyor. Ne mi 
yapıyorlar ? Orada Duruverseydi Zaman- 

Kemâl'de…
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“Hayat Kısa, Biraz Hayal, Biraz Aşk ve Sonra…” 

Birkaç şiir de yazmıştı gençliğinde. Fakat bir kısa 
çevirisi vardı ki çok şey anlatıyordu iki cümlede: 
"Hayat kısa" diye başlıyordu şiir. Kısaydı evet hem 
de çok kısa…

Su Sızıyor 

Mustafa Kemâl, bir akşam tebdil-i kıyafet 
kaçıyor Çankaya Köşkü'nden. Tıpkı Kurtuluş 

Savaşı'nda olduğu gibi "Olmaz" denileni 
oldurmak, "imkansız" görüneni yapmak için.

Sanayi Musikisi 

İnsan aşkla bağlı olunca işine, evine, 
memleketine…Bazen sıradan bir 
dişlinin sesi bile çok şey anlatır ona. 

“İnanıyoruz Ve Yapıyoruz”  

Sümerbank işçileri o Atatürk heykelini, sahip oldukları herşey 
için teşekkür eder gibi getirip Genel Merkez Binalarının 

avlusuna yerleştirdiler . "İnanıyoruz ve Yapıyoruz" yazıyordu 
heykelin kaidesinde. "İnanıyoruz ve Yapıyoruz" tıpkı Mustafa 

Kemâl gibi "inanıyor ve yapıyordu" Türk halkı…
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O Mustafa Kemal sizsiniz! 

Hepinizsiniz!
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Hakkında
Yaklaşık iki yıllık yoğun bir araştırma ve hazırlık sürecinin ardından 
seyirciyle buluşan “Orada Duruverseydi Zaman”, izleyenleri tarih içinde 
yolculuğa çıkartan; müzikleri, dekor ve aksesuarlarıyla anlattığı dönemleri 
adeta yaşatan bir proje...  

Ancak projeyi farklı kılan, tarih sayfalarında belki de dipnot olarak kalan 
ancak öğrenildiğinde dönemin ruhunu kavramamızı sağlayan hikâyeleri…  

Çanakkale Savaşı, Karadeniz Vapuru, Özsoy Operası ve Köy Enstitüleri'ne 
ilişkin insan öykülerinin yer aldığı bu müzikal belgeselde Pınar Ayhan, 
seyirciyi yaklaşık 100 yıllık bir zaman  diliminde yolculuğa çıkarıyor; hiç 
tanımadığınız isimlerle, ya da adını duyduklarınızın farklı yönleri 
ile tanıştırıyor sizi...  

Bu gösteri, "keşke orada duruverseydi zaman" dedirtecek kadar güzel 
anların yaşandığı hikayeleri ya da “iyi ki geçmişte kalmış” dedirtecek 
hüzünlü hatıraları anlatıyor. 
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Pınar Ayhan 

Kimdir?

www.odzkemal.com

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” p
rogramında, 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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Orada Duruverseydi Zaman 
Proje Koordinatörü: Ayşe Karakoç 

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

Yapım-Yönetim 
Baha Müzik Yapım Organizasyon 

bilgi@bahamuzik.com 
Tel: +90-532-654 74 43

http://www.odzkemal.com
mailto:aysekarakoc@oradaduruverseydizaman.org?subject=
mailto:bilgi@bahamuzik.com

