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Özet 
Küçük Kız’ın uykusu kaçmıştır. Likya Dede’den kendisine hiç bilmediği bir öykü anlatmasını ister. Likya Dede 
Küçük Kız’ın ricasını kırmaz, ancak bir şartı vardır: öykünün ve içindeki kahramanların adını küçük kızın 
bulması gerekmektedir. Küçük Kız heyecanla kabul eder ve Likya Dede bir kadın ile bir adamın hikâyesini 
anlatır. 

Hikâye boyunca Kadınla ile Adam'ın: 

NASIL VAR OLDUKLARINI, 

NASIL YÂR OLDUKLARINI, 

NASIL YEK OLDUKLARINI, 

NASIL YOK OLDUKLARINI 

NASIL HEP OLDUKLARINI ANLATIR. 

Eser, sembolik olarak Küçük Kız’ın “Erginlenme Töreni”ni temsil eder. İpuçlarını bir araya getiren Küçük Kız, 
hikâyenin ismini bulacaktır. 

Likya Dede’nin öykülerinin kaynağı “Anadolu’yu Anadolu Yapan” etmenlerdir. Binyıllar boyunca devinerek 
oluşmuş, diller, dinler ve ırklar-üstü Anadolu kültürünü sergilemektir amacı. Bu gayeye hizmet ederken kimseyi 
kimseden yukarıda tutmaz, tarihsel bir sıralama gözetmez. Bu yüzden Likya Dede’nin hikâyelerinde, bir arada 
bulunması ve birbiriyle ilişki kurulmasında zorluk çekilebilecek karakterler ve semboller bile aynı anda 
sahnede var olabilir, Anadolu kültürünü oluşturmuş olmaları, bir arada bulunabilmeleri için yeterli bir sebeptir. 

Likya Dede, balenin ve tiyatronun birlikte kullanıldığı, disiplinler arası bir tasarıma sahiptir. On iki ana bölüme 
ayrılmış olan eserde, sahne üzerinde Likya Dede ve Küçük Kız olarak iki ana karakter bulunur. Bölüm 
aralarında ikisinin diyaloğu sayesinde bir konudan diğer konuya bağlanılır. Diyaloğun hemen arkasından 
Likya Dede’nin resitatif tarzda lirik tiradıyla müzik başlar ve dans ile devam eder. 

Bölümlerdeki ana karakterler, kadın ve erkek figürü üzerine kurulmuştur. Ne kadının ne de adamın isimleri 
eser boyunca belirtilmez. İzleyicinin oyundaki karakterleri nasıl algılayacağı evrenselden yerele serbest 
bırakılmıştır. 



Synopsis 
The little girl is out of sleep. She asks Likya Dede to tell her a story that she has not heard before. Likya Dede 
accepts with one condition: At the end of the story she must find the name of the story and the characters. She 
happily accepts the challenge and Likya Dede beings his story about a man and a woman. 

Through out the story he talks about: 

HOW THEY EXIST, 
HOW THEY BECOME LOVERS, 
HOW THEY BECOME ONE, 
HOW THEY BECOME EXTINGUISH, 
HOW THEY BECOME PERMANENT. 

The piece is symbolizing the rite of passage for the little girl. At the end of the story, she will find the name of 
the story.  

The source of the Likya Dede stories are based on Anatolia. His main aim is to present the wholeness of 
Anatolian culture which had been shaped in thousands of years, by many civilizations. 

Likya Dede has been composed as a modern dance ballet and theater at the same time. There are two main 
characters on the stage, little girl and Likya Dede during twelve consecutive movements. A monolg of Likya 
Dede pursues the dialogue and music continues.  

Two main characters in the dance are based on woman and man. Their names are not heard during the 
libretto, it is up to the listener. 



Anlatıcılar 
Likya Dede Tarihten fırlamış bir Anadolu Âşığıdır, zamanı ve 

mekânı yoktur. Yeri gelir, kendisini Homeros yerine 
koyar, yeri gelir Yunus Emre olur, yeri gelir 
Halikarnas Balıkçısı... Lirik bir dille hikâyelerini Küçük 
Kıza anlatır.  
Likya Dede’nin hikâyelerinin kaynağı “Anadolu’yu 
Anadolu Yapan” etmenlerdir. Binyıllar boyunca 
devinerek oluşmuş, diller, dinler ve ırklar-üstü 
Anadolu kültürünü sergilemektir amacı. Bu gayeye 
hizmet ederken kimseyi kimseden yukarıda tutmaz, 
tarihsel bir sıralama gözetmez. Bu yüzden Likya 
Dede’nin hikâyelerinde, bir arada bulunması ve 
birbiriyle ilişki kurulmasında zorluk çekilebilecek 
karakterler ve semboller bile aynı anda sahnede var 
olabilir, Anadolu kültürünü oluşturmuş olmaları, bir 
arada bulunabilmeleri için yeterli bir sebeptir.  

Küçük Kız

Altı-yedi yaşlarındadır. Saf ve temiz bir dille Likya 
Dede’ye sorular sorar, bu şekilde bir hikâyeden 
diğerine geçme konusunda farkında olmadan köprü 
görevi görür. Eserin sonunda, hikayedeki kadının 
kendisi olduğunu fark edecektir.  



Sembolik Analiz 
Lahit Likya Dede’yi sembolize eder. Üzeri abartıya 

kaçmayan zarif desenlerle süslü, yalın, tipik bir Likya 
taş lahdidir. Likya Dede lahdi ve çevresini bir yaşam 
alanı olarak kullanmaktadır.  
Taş kapağı kaldırıldığında lahdin gövdesini bir kasa 
gibi kullanan monochord çalgısı ortaya çıkar. Likya 
Dede, sondan bir önceki bölümde bu enstrümanı 
çalarak müziğini ve buna bağlı olarak kendini 
deşifre eder.  

Müzik Kutusu
Likya Dede’nin son bölümde Küçük Kız’a verdiği 
müzik kutusu, erginlenme töreninin tamamlandığını 
sembolize eder. Küçük Kız’ın müzik kutusundaki 
ninni ile uykuya dalması, onun hikâyeyi özümsediğini 
ve artık kendi hikâyesi olarak kabullendiğini temsil 
eder.  

Yatak
Likya Dede’nin lahdinin tam karşısında yer alan 
yatak, Küçük Kız’ın yaşam alanıdır. Bu bağlamda 
bakıldığında sahnede realiteye ait olan tek yerdir. 
Küçük Kız yatağından kalkarak bir hayal âlemine 
girer. Son bölümde uyumak için tekrar yatağına 
döndüğünde artık hayal dünyasını da beraberinde 
taşımaktadır.  



(Sahne karanlıktır. Sahnenin sağ bölümünde Küçük Kızın yatağı durur. Yatağın çevresinde rüzgar çanları yer 
alır. Küçük Kız yatağında uyur. Sahnenin sol bölümünde bir lahit yer alır. Bu, Likya Dedenin lahitidir. Likya 
Dede, seyircinin görmeyeceği şekilde, lahitin arkasında yer alır. Işık sahneyi belli belirsiz aydınlattığında, 
Küçük Kızın yatağı ile Likya Dedenin lahiti görünür. Küçük Kız yatağında uyumaktadır. Kısa bir süre sonra 
Küçük Kız uyanır, yatağının içine oturur. Etrafına bakar, bebeğiyle biraz oynar ve sonra Likya Dedenin lahitini 
fark eder. Küçük Kız kalkar, elinde bebeğiyle lahite doğru yürür. Lahitin önünde durur ve bir kapıya vurur gibi 
lahite vurur. Sessizlik.)  

KÜÇÜK KIZ- (Lahite vurur.) Likya Dede! Likya Dede! (Sabırla bekler.)  
(Kısa bir sessizlik.)  
KÜÇÜK KIZ- Ben geldim!  
LİKYA DEDE- (Lahitin arkasından çıkar. Sevecen ve nüktedan bir şekilde.) Küçük Hanım, bir şey mi istediniz 
benden?  
KÜÇÜK KIZ- Uykum yok Likya Dede. Bana hikaye anlatır mısın? (Önemli bir istekte bulunur gibi.) Ama bu 
sefer bilmediğim bir hikaye olsun.  
LİKYA DEDE- (Küçük Kızı önemsediğini belli etmek için daha ciddi bir tavırla düşünür gibi yapar.) Bilmediğin 
bir hikaye?  

Sahne 1
Farkında Ol Be conscious

Seyirciyi karşılayan ve selamlayan Anadolu kültürünün anlatımıdır. Bölüm boyunca ileride görülecek figürler sahnede 
boy gösterir, bu bağlamda uvertür niteliği taşır. Ney taksimi ile birlikte ana tanrıça kültünün tanıtımı yapılır. 

�



KÜÇÜK KIZ- (Likya Dedenin elinden tutar ve sahnede yavaş yavaş yürürler.) Devler ve cüceler olmasın, 
prenses ve krallar da... Sonra cadıları da istemiyorum. Tavşanlı masaldan da sıkıldım. (Durur. Likya Dede’nin 
karşısına geçer.) Senin bildiğin, benim bilmediğim bir hikaye anlat.  
LİKYA DEDE- Bir kadın ve bir adama ait, başı ve sonu belli olmayan bir hikâye anlatabilirim, ister misiniz 
küçük hanım?  
KÜÇÜK KIZ- (Heyecanlanır.) İsterim! (Bir an durur.) Ama, neden hikayenin başı yok?  
LİKYA DEDE- Bilmiyorum da ondan. 
KÜÇÜK KIZ- (Saf bir şekilde) Neden bilmiyorsun, unuttun mu yoksa? 
LİKYA DEDE- (Gülümser) Çünkü bu hikâye başlarken ben yoktum.  
KÜÇÜK KIZ- Peki hikayenin sonu neden yok?  
LİKYA DEDE- (Küçük Kızın yüzünü okşar) Hikâyenin sonunda da ben olmayacağım.  
KÜÇÜK KIZ- (Bilgiç bir tavırla) Üzülme, hikayenin sonunu belki de ben bulurum.  
LİKYA DEDE- (Gülümseyerek)Tamam, o zaman başlıyorum. Ancak bir şartım var.  
KÜÇÜK KIZ- Nedir o?  
LİKYA DEDE- Bu hikayenin hem bir sürü hem de tek bir adı var. Hikayenin sonunda, adını da sen bulmalısın.  
KÜÇÜK KIZ- (Sevinerek.) Bu hikaye bir bilmece gibi! Bilmeceleri bilirsem, hikâyenin adını da bulabilirim. Ne 
güzel! (Likya Dedenin elini tutar.) Hadi başla Likya Dede!  

O zaman gel otur yanıma,  
Bir benden bak içeri,  
Geçeni gör, 
Bir kendinden bak dışarı,  
Geleni gör.  
Bu yüce yapı içinde,  
Bir nerdesin onu gör...  

Bir var imiş, bir yok imiş  
Aslında var bildiğin bile  
Bir zamanlar yok imiş 
Her şeyden, herkesten önce 
İsmin kimse bilmez  
Cismin kimse anmaz 
Bir kadın var imiş... 

Then come sit by my side, 
Look through mine inside, 
See who passes by, 
Look through yours outside, 
See who comes by. 
In this sublime presence, 
See where you lie.. 

Once upon a time 
The one known to be 
Actually did not exist 
Before everything and everyone 
Name unknown to anyone 
Presence alluded by noone 
There was a woman…



KÜÇÜK KIZ- Likya Dede! Hikâyenin başında bir kadın ile bir adamın hikâyesini anlatacağım demiştin.  
LİKYA DEDE- Evet. 
KÜÇÜK KIZ- Ama sadece kadını anlattın. 
LİKYA DEDE- (Gülümser.) Dikkatli dinlediğiniz belli oluyor küçük hanım. 
KÜÇÜK KIZ- Peki adamdan da bahsedecek misin? 
LİKYA DEDE- Tabii ki! Kadın için kimse ismini bilmez, cismini anmaz demiştim değil mi?  
KÜÇÜK KIZ- Evet? 
LİKYA DEDE- Çünkü adam olmadan kadının ismi olmazdı. 
KÜÇÜK KIZ- Yani adam mı verdi kadının ismini? 
LİKYA DEDE- Önce kadın adama isim verdi, sonra da adam kadına...  
KÜÇÜK KIZ- (Anlamamış bir şekilde) Çok karışıkmış bu bilmece. 
LİKYA DEDE- (Sevecen bir şekilde.)Bilmek istediğiniz şeyleri bana sorabilirsiniz küçük hanım.  
KÜÇÜK KIZ- Tamam. O zaman bana adamı anlat.  

Sahne 2
Devingen Ol Be in motion

Anahtar kelime Purulliyaş’tır (Hititler’de 21 Mart bahar bayramı). Bölüm boyunca sırasıyla çiçekler ve ateşle 
yapılan açılış seremonisi, çiftçilerin ekim sahnesi, kanun taksimi ile İnanna’nın dansı ve seremoni sonunda 
adamın ortaya çıkması sahneleri sergilenir. 



Önce kadın varmış dedik ya, 
Öylece oturup beklermiş sessizlik içinde,  
Bir gün kendine ait bir isim istemiş, Kendine benzer 
bir cisim istemiş...  

Önce açmış yüreğini sonuna kadar, 
Kendinden toprağa can vermiş.  
Sonra daldırmış kollarını 
ateşten nemli çamura,  
Çekmiş çıkartmış adamı, adına canan demiş.  

Adam gözünü açınca, 
Tanımış kadını, ismini söylemiş,  
Kadın mutlu, sevinçli, 
Adamın cismini soylamış.  

As we said, first there was woman  
Who awaited in silence 
One day wanted a name like herself 
Wanted a presence as herself 

First, opened her heart to the utmost 
Gave life to earth from her own 
Then plunged her arms inside 
The fiery damped mud  
To pull out man, calling him “beloved” 

As the man opened his eyes 
Knew who she was, uttered her name, 
Woman merry and gay 
Procreated the presence of man.



KÜÇÜK KIZ- (Düşünceli bir şekilde Likya Dede’nin etrafında dolaşır. Kendi kendine konuşur.) Kadın ve adam. 
Adam ve kadın. Kadın ve adam. Adam...  
LİKYA DEDE- Ne düşünüyorsunuz küçük hanım? 
KÜÇÜK KIZ- Söylediğin her şey bilmece gibi ve ben hiçbirini bilemiyorum.  
LİKYA DEDE- (Küçük Kızını saçlarını okşar.) Yavaş yavaş öğreneceksin. Kadın ve adam da böyle öğrenmiş, 
yavaş yavaş.  
KÜÇÜK KIZ- Gerçekten mi? Peki, kadın ve adam, birbirini bulunca ne yapmışlar? 
LİKYA DEDE- (Küçük Kızın ellerinden tutar.) Bitmeyen bir oyunu oynamaya başlamışlar.  
KÜÇÜK KIZ- (Mutludur.) Bitmeyen bir oyun! 
(Likya Dede ile Küçük Kız yavaş yavaş dönerler.)  

Sahne 3
Dengeli Ol Be balanced

Hümanizm, tolerans, kadın-erkek eşitliği anahtar kelimelerdir. Bölüm boyunca kadın ve adam arasında 
denge üzerine kurulu bir semah dansı vardır. Yedi Erenler bölümü ile birlikte sahneye Yazılıkaya’daki Hitit 
kabartmalarına benzeyen külahlı erenler girer, gezegenleri temsil edecek şekilde dansa katılırlar. 



Dengedir bu oyunun adı,  
Ortayı bulabilmektir...  
Birbirini tamamlayan, 
İkinin bir olduğu oyun... 

Ne bir adım önde, ne de geride,  
Her daim ve her noktada eşit mesafede... 
Birisi ayaklar üstünde, diğeri baş aşağı,  
Ne fazla yukarı, ne fazla aşağı...  

Dengedir bu oyunun adı,  
Ortayı bulabilmektir...  
Dengeyi dengede tutabilmektir...  

Balance is the name of this game 
Finding the centre is the aim 
Completing one another 
Becoming one with each other 

Not one step ahead, nor one behind 
Always equal in distance, on every side 
One standing, the other upside down 
Not a bit higher nor a bit lower 

Balance is the name of this game 
Finding the centre is the aim 
Keeping the balance is the gain



KÜÇÜK KIZ- (Öğrendiklerini tekrar eder gibi.) Kadın ve adam karşılaştı...  
LİKYA DEDE- (Başı ile onaylar.) Hıhı.  
KÜÇÜK KIZ- Dans ettiler...  
LİKYA DEDE- (Başı ile onaylar.) Hıhı.  
KÜÇÜK KIZ- Oyun oynamaya başladılar... (Bir an durur, aklına zor bir soru takılmıştır.) Likya Dede, kadın ve 
adam hangi oyunu oynuyormuş?  
LİKYA DEDE- (Güler.) Kendilerinin bulduğu oyunları oynarlarmış. Oyunları, onlara paylaşmayı öğretiyormuş.  
KÜÇÜK KIZ- (Likya Dedeye dikkatle bakar.) Paylaşmak mı?  

Sahne 4
Bereketli Ol Be generous

Bölümde Şahmaran hikayesi anlatılır. Dans, Şahmaran ile Tahmasp’ın yılanlı mağarada karşılaşması, 
insanlık tarihi üzerine sohbetleri, vezir’in bilgiyi elde etmek için uğraşması ve sonunda Tahmasp’ın lokman 
hekime dönüşüp şifa dağıtması ana başlıklarında toplanır.  



Kadın ile adam bir olunca, 
Konuşmuşlar boylu boyunca, soylu soyunca...  
Kendisini anlatmış adama kadın, 
İlk kez aynı noktaya gelmişler tarih boyunca.  

Kadın koşmasını beklerken, 
Adamı görmüş hala emeklerken... 
Anlamış ki paylaşmak için bir olmak gerek,  
Tereddüt etmemiş kendini kurban ederken...  

As woman and man became one 
Talked everything, of what to become 
Told about herself to the man 
First time in history’s race 
Were they at the same place 

Waiting for the man to run 
Crawling is what she sees 
Understands the “must” to be one 
Nothing but sharing is to be done 
Hesitation did not suffice 
For the woman to sacrifice    



(Likya Dede oturur, Küçük Kız onun etrafında dans edermiş gibi döner ya da izlediği danslardan öğrendiği bir 
figürü biraz beceriksizce yapar.)  
KÜÇÜK KIZ- (Durur.) Hep kadın adama bir şey anlatıyor. Biraz da adam kadına bir şeyler anlatsın.  
LİKYA DEDE- (Küçük Kızın yüzünü okşar.) Adamın da anlatacağı zaman gelecek.  
KÜÇÜK KIZ- Ne zaman? 
LİKYA DEDE- Kadının anlattıklarını anladığında. 
KÜÇÜK KIZ- Peki nasıl anlayacak?  
LİKYA DEDE- Daha çok çalışması, her yere bakması lazım.  
KÜÇÜK KIZ- (Anlamamış bir şekilde) Nereye bakması lazım?  

Sahne 5
Bilge Ol Be wise

Anahtar kelime astronomi’dir. Sahnenin solunda Batı Anadolu, sağında ise Doğu Anadolulu astronomlar 
dekordaki devingen yıldız haritasına bakarak gözlemlerde bulunurlar. Demokritos şarap ve su karışımından 
atomu sunar, Thales denklemlerini gösterir, Harran Üniversitesi’nde astronomi çalışılır. Bölümün ortalarında 
kadın gökyüzünden hilal olarak iner, solo dansını yapar, astronomlar ona eşlik eder.  



Gün gelir, devranlar döner, 
Adamın başı üstünde âlemler döner. 
Gökte bakar büyüğü,  
yerde bakar küçüğü görür,  
Dönüp kendi içine baktığında orada kadını görür...  

Zaman durmadan aktıkça,  
Anlamak için kendini yaktıkça,  
Daha fazlasına hâkim oldukça,  
Kadını kendine daha yakın görür...  

As the day comes, time passes by 
On top of his head realms spin 
Up in the sky he sees the major 
Down on earth sees the minor 
Turns inside and sees the woman 

As time passes by 
Burns inside to understand why 
Taking control of more 
Feels closer to the one that adores 



(Küçük Kız bebeğine dikkatle bakar. Bebeğine fısıldar gibi bir şey anlatır, sonra bebeğini kendi kulağına 
yaklaştırır, bebek ona bir şey söylüyormuş gibi dinler. Buradaki durum şudur; Küçük Kız, Likya Dedeye soru 
sormaktan çekindiği için bebeği bir tür aracı yapar. Likya Dede, Küçük Kızı izler.)  
LİKYA DEDE- Ne yapıyorsun?  
KÜÇÜK KIZ- Bebeğimle konuşuyoruz.  
LİKYA DEDE- Öyle mi, ne konuşuyorsunuz?  
KÜÇÜK KIZ- Ben ona, sen bu hikayeyi sevdin mi diye sordum. O da bana, evet sevdim dedi. Ama onun da 
anlamadığı şeyler, bilemediği bilmeceler varmış. Bana soru sorup duruyor.  
LİKYA DEDE- Ne soruyor sana?  
KÜÇÜK KIZ- (Bebeğini kulağına yaklaştırır, sanki bebeğin söylediğini tekrar eder gibi.) Diyor ki, adam 
kadından bir sürü şey öğrenmiş.  
LİKYA DEDE- Evet?  
KÜÇÜK KIZ- (Bebeğini kulağına yaklaştırır, sanki bebeğin sorduğu soruyu tekrar eder gibi.) Adam, ne 
öğrenmiş diye soruyor?  

Sahne 6
Yaratıcı Ol Be creative

Bölüm boyunca sahnede bir tapınak inşa edilir. Emek ve sabır gerektiren bir çalışma betimlenir. Sonunda 
tapınak biter, kadın figürü tepeye yerleştirilir ve perde kapanır. 



LİKYA DEDE- Adam ne öğrenmiş? Kendisi ile ilgili bazı şeyler öğrenmiş, kadınla ilgili bazı şeyler öğrenmiş, 
hayatla ilgili bazı şeyler öğrenmiş...  
KÜÇÜK KIZ- (Likya Dedenin sözünü keser.) Ne kadar çok şey öğrenmiş! (Yine bir şey keşfetmiş gibi.) Adam 
çok şey öğrenince büyümüş değil mi?  
LİKYA DEDE- Büyümüş. Kadın da büyümüş, ikisi beraber büyümüş.  
KÜÇÜK KIZ- Adam büyüyünce ne yapmış Likya Dede?  
LİKYA DEDE- Öğrendikleriyle bir şey yapmak istemiş. Bir şey yaratmak istemiş.  
KÜÇÜK KIZ- Bir şey mi yaratmak istemiş?  
LİKYA DEDE- Adam, kadına teşekkür etmek istemiş. Kadının, ona öğrettiği, anlattığı şeyler için, kadına bir 
hediye vermek istemiş.  
KÜÇÜK KIZ- (Bebeğini kulağına yaklaştırır, sanki bebeğin sorduğu soruyu tekrar eder gibi.) Adamın, kadına 
verdiği hediye neymiş diye soruyor. Likya Dede, adamın kadına verdiği hediyeyi anlatır mısın?  

Adam Kadına erdikçe, 
Aklı aklına değdikçe,  
Kadına cisim,  
kendine isim ister olmuş.  

Geçirmiş eleğinden aklının, tüm bildiklerini,  
Kadından o güne kadar gördüklerini  
Akıttıkça alın terini, daha bir aşkla dolmuş,  
Adı emek, adı umut, adı marifet olmuş  

Hediyesi emeği, emeği marifeti oldukça,  
Hediyenin marifeti göğe uzandıkça İçini sabrıyla 
doldurdukça, 
Kadının cismi yaşar olmuş.  

O günden beri hediye verdikçe, 
Şevk ile sürekli ona doğru koştukça, Kadının adına 
şehirler kurdukça, Adamın ismi, cisminden taşar 
olmuş.  

As he is drawn to the woman 
As her wisdom defines his 
A presence for the woman 
A name for the self becomes his desire 

Sifts through his mind all his knowledge  
The ways he saw from her until then 
Seeing the hard work done, fell more in love 
Naming it effort, hope and talent 

As the effort became a gift, a talent 
As the gift’s effort reached the sky 
As it poured patience inside 
The presence of the woman continued to live 

As he gave his gift since then 
As he ran towards her with desire 
As he built cities in her name 
The name of the man proceeded his presence. 



(Likya Dede ve Küçük Kız sahneye girer. El ele tutuşmuşlardır, sahne gerisinden sahne önüne doğru 
yürüyerek gelirler. Likya Dede yorulmuştur, dinlenmek için durur. Küçük Kız, Likya Dedeye bakar, bebeğini bir 
kukla gibi kullanır, bebeğini elinde oynatarak sorar.)  

KÜÇÜK KIZ- Sonra?  
LİKYA DEDE- Bu hikayeye devam etmek istiyorsun demek?  
KÜÇÜK KIZ- Evet. Merak ettiğim o kadar çok şey var ki!  
LİKYA DEDE- Neyi merak ediyorsun?  
KÜÇÜK KIZ- Kadını. Adamı. Yüzlerini. Birbirlerine benziyorlar mı Likya Dede?  
LİKYA DEDE- Bazen birler, bazen hiç.  
KÜÇÜK KIZ- (Bebeğini yere atar. Kızgın bir şekilde ayaklarını yere vurarak.) Anlamıyorum işte! Anlamıyorum! 
Bu da ne demek şimdi!  
LİKYA DEDE- (Şaşırır ama anlayışlıdır. Bebeği yerden alır.) Küçük hanım, gerçekten bu hikayeyi sonuna 
kadar dinlemek istiyor musunuz? (Bebeği, Küçük kıza uzatır.)  

Sahne 7
Hoşgörülü Ol Be tolerant

Zıtlıktan bir olmak anahtar kelimedir. Mevlana ve Şemse ait dansta, ateşi piyano, suyu ise arp temsil eder.  



KÜÇÜK KIZ- (Sakin bir şekilde bebeği Likya Dededen alır, ona bağırdığı için utanmıştır.) Gerçekten 
istiyorum. Bu hikayeyi istiyorum. Ama hep kafam karışıyor. (İşaret parmağını Likya Dedeye doğru sallar.) 
Kadın ve adam, iki kişi, sen ise bana “onlar birler” diyorsun. Neden anlamıyorum! Çok zor bilmecelerle dolu bu 
hikaye! (Yere oturur, başını öne eğer.) 
LİKYA DEDE- (Onu cesaretlendirmek ister.) Biliyor musunuz küçük hanım, en zor bilmece de budur zaten. 
Kimler kimler çözememiş bu bilmeceyi bir bilsen, kimler kimler aramış da bulamamış bunun cevabını.  
KÜÇÜK KIZ- (Başını kaldırır, Likya Dedeye bakar.) Ya ben de bulamazsam bu bilmecenin cevabını. Kadın ve 
adam. Bazen birler, bazen hiç...(Kafasını kaşır.) Çok zor işte.  
LİKYA DEDE- Zor demeyin küçük hanım, dinleyin, belki de çok basittir, kim bilir?  

Kadın ateş olmuş, adam su.  
Adam ateş olmuş, kadın su.  
Suyun ateşe sevdası, ateşin suya hasreti… 
Can aramışlar özlerine... Canları ezele ulaşsın 
diye...  

Gün gelmiş, bereketli toprakta kesişmiş yolları  
Gelmişler bir araya, vermişler baş başa,  
Dökmüşler sırları, açmışlar dünyaları… 
Geçmişler katlarından evrenin, 
Ulaşmışlar doğdukları yaşa...  

Su “SIR” demiş; “Görmek dünya gözüyle ne 
hadde...” 
Ateş “KALP” demiş; “Anahtarı sende, yeter ki 
çözmeyi bile” Ateş “KALP” demiş; “Merhamet, 
hoşgörü, iyi niyet, tevazu...” Su “SEVGİ” demiş; 
“Bulamazsın ondan yüce arzu”  
Su “SEVGİ” demiş; “Nedensiz sualsiz sevebilmek” 
Ateş “CANAN” demiş; “Yanacağını bile bile serden 
geçmek” Ateş “CANAN” demiş; “Can pahasına can 
verir...”  
Su “AŞK” demiş; “Candan içre can verir...” 
Su “AŞK” demiş; “Ağırdır uğruna ödenilecek 
bedel...” 
Ateş “GEL” demiş; “Ne olursan ol yine gel...  

Woman became fire, man water. Man became fire, 
woman water. 
The water’s love for fire, the fire’s longing for water.. 
They searched life for their being.. so their life would 
be forever.. 

One day, intersecting at fertile lands 
Coming together as one, consulting each other 
Spilling all secrets, opening realms.. 
Went through layers of the universe 
Reaching to the age they were born.. 

Water said “SECRET”; “Daring it is, to see alive” 
Fire said “HEART”; “You have the key, just know how 
to use it” 
Fire said “HEART”; “Mercy, tolerance, goodwill, 
humility…” 
Water said “LOVE”; “Cannot find a greater desire” 
Water said “LOVE”; “Loving without a question” 
Fire said “BELOVED”; “Knowingly sacrificing your 
life” 
Fire said “BELOVED”; “Giving life at the expense of 
own” 
Water said “LOVE”; “Being the reason to live” 
Water said “LOVE”; “Heavy is the price for its sake” 
Fire said “COME”; “Come, whoever you are..”



(Likya Dede yavaş yavaş yürür; volta atar gibi, belirli mesafede gidip gelinen bir yürüyüştür bu. Küçük Kız onu 
takip eder, Likya Dedenin arkasındadır. Likya Dede bir anda durur. Küçük Kız yürümeye devam eder.)  
LİKYA DEDE- Ne yapıyorsun?  
KÜÇÜK KIZ- (Düşünceli.) Su ve ateş konuşur mu? Ateş demiş ki kalp, su demiş ki (ne diyeceğini bilmez, 
unutur. Havaya bakarak düşünür.) Su ne demişti Likya Dede?  
LİKYA DEDE- Sevgi. 
KÜÇÜK KIZ- Peki ateş ve su konuşurken, su ateşi söndürmemiş mi?  
LİKYA DEDE- Evet, ateş sönmüş, su da buharlaşmış, böylece kadınla adamdan geriye ne kalmış?  
KÜÇÜK KIZ- Hiç!  
LİKYA DEDE- Gördün mü? Az önce sorduğun sorunun cevabını kendin verdin.  
KÜÇÜK KIZ- Anlamaya başladım galiba... Peki, hangisi ateş olmuş, hangisi su?  
LİKYA DEDE- İki şekilde de olabilirler. Sen hangisini istersin? 
KÜÇÜK KIZ- (Heyecanlı bir şekilde) Kadın su olsun o zaman.  

Sahne 8
Su Ol Be water

Bölüm boyunca Akdeniz ve kültürü anlatılır. Karşı kıyıya ulaşan denizciler meşalelerle kadını aydınlatır.  



Merhaba!  
Demiş adam, Kalbinin bütün ateşiyle, Merhaba!  

Kadın mağrur, gururlu,  
Kadın engin, mavi, 
Saçaklarında beyaz pırıltılar,  
Gülümseyerek selamını almış adamın.  

Açmış kollarını, kucaklamış,  
Nefesindeki rüzgârla taşımış ateşi uzak diyarlara,  
Söndürmeden, incitmeden...  

Yayıldıkça adamın ateşi,  
Suyu aydınlatır olmuş,  
Çevirdikçe dört bir yanını, 
Kadının ismine yeni manalar bulmuş...  

Hello!  
Said the man, 
With all the fire in his heart 
Hello! 

Woman proud and lofty, 
Woman vast and blue, 
White sparkles at her hemline 
Took his salute with a smile 

Opened her arms and embraced 
Carried to faraway lands 
The fire with the wind of her breath 
Without putting it out, without hurting it 

As his fire spread, 
It enlightened water 
As it encompassed every corner 
Found new meanings for the woman’s name.. 



(Küçük Kız, Likya Dedenin elbisesini çekiştirir.)  
KÜÇÜK KIZ- Sevmek güzel bir şey mi Likya Dede?  
LİKYA DEDE- Bazı şeylerin cevabını belki de sen bulmalısın.  
KÜÇÜK KIZ- Ama bana demiştin ki, (Likya Dedeyi taklit ederek söyler) bilmek istediğiniz şeyleri bana 
sorabilirsiniz küçük hanım. Soruyorum işte; sevmek güzel bir şey mi?  
LİKYA DEDE- Neden bu sorunun cevabını merak ediyorsun?  
KÜÇÜK KIZ- Çünkü, ateş ve su birbirini sevdi. Bu sefer birbirlerini yok etmediler. Güzel bir şey değil mi bu?  
LİKYA DEDE- Evet, sevgi güzel bir şey, ancak tek bir yolu yok. Birbirlerini yok ederek de sevgiye ulaşabilirler.  
KÜÇÜK KIZ- (Omuz silker.) İşte, anlamayacağım bir şey daha!  
LİKYA DEDE- Hemen pes etmeyin küçük hanım. Sana kadının su, adamın ateş olduğu hikâyeyi anlattım. Bir 
de tam tersini dinlemek istemez misin?  
KÜÇÜK KIZ- Bu sefer ateş ile su birbirini yok ederek mi sevecekler? LİKYA DEDE- O kararı hikâyenin 
bitiminde sen vereceksin. 
KÜÇÜK KIZ- (Düşünür.) Peki... O halde kadın ateş olsun, adam su.  

Sahne 9
Özgür Ol Be free

Anadolu’daki özgürlük savaşları betimlenir(Likya özgürlük mücadelesi, Truva savaşı, Çanakkale ve Kurtuluş 
harbi) Harabe halindeki bir ülke tasvirinden sonra savaş sahnesi devreye girer, solo vurmalı ile birlikte kadın 
ile adam arasında sert bir dans yapılır, özgürlüğün kazanılması ile birlikte karşılama teması duyulur.  



Bazen bir olabilmek için, 
Hiçliği seçebilmek gerek, 
İsmini korumak için, 
Cisminden vazgeçebilmek gerek.  

Kadın ateş olduğunda, 
Canı dara vurduğunda,  
Elleri, ayakları kuruduğunda,  
Su olup koşabilmek gerek.  

Adamın dileği belliyse, 
Özgür olabilmek tek isteğiyse,  
Can çağırdığında hiç düşünmeden,  
Ateşe atlayabilmek gerek.  

Ne ayrı isimler kalır sonunda, 
Ne de farklı cisimler, 
Ateşi söndürebildiği o mutlu gün,  
Bir olup kucaklaşabilmek gerek.  

Sometimes to be one 
You need to choose none 
To protect your name 
Must give up your presence 

When woman becomes fire 
When she gets in a bind 
Drying up her hands and feet 
Must run and be water 

If the man’s wish is evident 
Being free is his only desire 
When beloved calls, without hesitation 
Must jump into the fire 

Eventually, no separate names 
No separate presences 
A day becomes happy 
As soon as the fire abolishes 
Becoming one, embracing.



(Küçük Kız, Likya Dedenin yanına sokulur, utangaç bir tavırla. Likya Dedenin ona doğru eğilmesini isteyen bir 
hareket yapar. Likya Dede, Küçük Kıza doğru eğilir.)  
KÜÇÜK KIZ- (Kıkırdayarak.) Anladım! Aşk! Kadın ve adam, birbirlerine âşık olmuş.  
LİKYA DEDE- Evet.  
KÜÇÜK KIZ- Aynı olsalar da olmasalar da, seviyorlar mı?  
LİKYA DEDE- Evet, ister aynı olsun, ister zıt, seviyorlar birbirlerini. Kavuşsalar da ayrılsalar da seviyorlar 
birbirlerini.  
KÜÇÜK KIZ- (Üzgün.) Ayrılsalar da mı? Kadın ve adam ayrılmış mı?  
LİKYA DEDE- Bazen bir, bazen hiç olurlar demiştim, hatırlıyor musun?  
KÜÇÜK KIZ- Evet, hatırlıyorum. Ama kadın ve adam ayrılmasın.Ben kavuşmalarını istiyorum! Tam da 
anlamaya başlamışken neden ayrılıyorlar? Sen bana, onların kavuşmalarını anlat Likya Dede.  
LİKYA DEDE- (Dizlerinin üstüne çökerek, Küçük Kızın karşında durur, Küçük Kızın ellerini tutar.) 
Kavuştuklarında sevin, ama ayrı düştüklerinde üzülme, bir gün yine kavuşacaklar diye düşün. Kadın ve adam 
kaybetmezler birbirini.  

Sahne 10
Aşık Ol Be in love

Mübadele ve yaşadığı topraklardan ayrılmak zorunda kalmış insanların acısı resmedilir. Sonunda 
Prulliyaş’a bağlanan tema, umudu ve birleşmeyi temsil eder.  



Zaman geçer, roller denişir, Birbirine olan bakışlar 
dönüşür, Öbürünün varlığı ile birlikte Diğerinin 
anlamı oluşur.  

Araya dağlar girse de,  
Derin, kara kaplı denizler  
Hafızaları silse de,  
Yürekler konuşsun yeter;  
Gün gelir ayrılıklar biter,  
Yollar yeniden kavuşur.  

Time passes by, roles develop 
Change holds the perspectives 
With the being of the other 
Developing the meaning of the other  

Even if mountains , 
Deep, landful oceans are amid 
Even if memory is erased, 
The discourse of the hearts 
Is what matters 
Day comes, seperation ends 
Intersecting the roads again



(Likya Dede oturur, Küçük Kız Likya Dedenin yanında oturmaktadır, başını Likya Dedenin dizine koymuştur. 
Küçük Kız kendi kendine şarkılardan birini mırıldanır. Başını kaldırır ve Likya Dedeye bakar.)  
KÜÇÜK KIZ- Başka yerde olsalar da yan yana gibiler. 
LİKYA DEDE- Bunu söylemeniz ne güzel. Küçük hanım, bence hikayeyi anlıyorsunuz.  

Sahne 11
Duruk Ol Be still

Tirat ile birlikte tüm yaylılar sabit armonikler çalmaya başlar. Likya Dede “Monochord”un başına geçer ve ilk 
armoniği oluşturur. İlk armonikle birlikte yaylılarda periyodik hareketler oluşur. Sahnede yedi dansçı sufi 
kıyafetleriyle monochord’un çevresinde yere çömelmiştir. Likya dede sırayla armonikleri sundukça sırası 
gelen dansçı üzerine takip ışığı açılır. Üzerinden siyah kabanı atar ve ağır ağır dönmeye başlar.  
Likya Dede ortada güneşi, dansçılar ise gezegenleri temsil eder. Dansçılar yörüngede döner gibi Likya 
Dede’nin etrafında dönerler.  
Likya Dede üçüncü armoniği sunduğunda (dünya) Ud taksim başlar, sonra sırasıyla bağlama, kanun ve 
ney taksim yapar. Ney taksim sırasında ayrıca vurmalılar çok sessiz bir şekilde Devr-i Turan usulünü 
çalarlar.  
Ney taksiminin bitimiyle birlikte dansçılar tekrar Likya Dede’nin monochord’u etrafında toplanırlar. Sadece tek 
bir nota kalmıştır artık, bu arada Arp’ta ninni duyulur (bu tema son bölümün de ana temasıdır) Işık söner, 
Likya Dede monochord’un yanından ayrılıp orkestraya doğru yürür, şeften ninni müziğini çalan müzik 
kutusunu alır.  



KÜÇÜK KIZ- Ama bu nasıl oluyor Likya Dede? Başka yerde olsalar da, ayrılsalar da, nasıl yan yana gibiler?  
LİKYA DEDE- Bunun adı “bir” olmak. 
KÜÇÜK KIZ- İki kişinin bir olması mı? Kadın ve adam aslında birler demiştin? Bu o mu?  
LİKYA DEDE- Evet, bu o. (Küçük kızın ellerini tutarak) Ben hikayenin bildiğim kadarını anlattım, bitmesine az 
kaldı. Peki siz küçük hanım, hikayenin adını bulabildiniz mi?  
KÜÇÜK KIZ- Neredeyse bulmak üzereyim. Ama önce önemli bir sorum var. 
LİKYA DEDE- (Sabırlı ve sevecenlikle) Peki, sorunuz nedir? 
KÜÇÜK KIZ- (Heyecanla) Adam! Adamın kim olduğunu bilmek istiyorum. 
(Likya Dede Küçük Kızın elinden tutar, sahne ortasındaki monochorda doğru yürürler)  

Çağlar gelip geçse de,  
Kadına yeni manalar üretilse de, 
Adamı adam yapan hikayeyi bilmesidir; 
Kadınla gönülden bir olabilmesidir. 

İsimler, cisimler önemli değil,  
Gün olur Homeros olur,  
destanlar yazacak kadar,  
Gün olur Halikarnas Balıkçısı,  
destandan taşacak kadar 
Gün olur Anaksagoras’tır,  
doğruluktan şaşmayacak kadar,  
Gün olur Yunus Emre,  
dergâha eğri odun sokmayacak kadar  
Gün olur Thales’tir,  
düşüncede çığır açacak kadar, 
Gün olur Mimar Sinan  
her eserinde ''AŞK'' bulacak kadar...  
Gün olur, büyüktür ismi, Atatürk gibi,  
Tarihi değiştirebilecek kadar 
Gün olur küçüktür, Likya Dede gibi,  
Sana hikayeyi anlatabilecek kadar...  

Even if ages pass by 
Even if new meanings define the name of woman  
What makes the man a “man” is his knowledge of the 
story 
Is his link to the woman’s heart 

Name or presence loses importance 
A time comes, becoming Homer  
writing an epic 
A time comes, becoming the fisherman of 
Halicarnassus,  
exceeding epic 
A time comes, becoming Anaxagoras,  
a true defender of the truth, 
A time comes, becoming Yunus Emre,  
a stern believer  
A time comes, becoming Thales,  
a pioneer of thought 
A time comes, becoming Mimar Sinan 
creating “love” in every work of art 

Some day, the name is big, like Ataturk 
Changing history 
Some day, the name is small, like Lycia Dede 
Telling you the story 



(Küçük Kızın yatağına doğru yürürler. Küçük Kız yatağının önünde durur, bebeğini yatırır ama kendi yatağa 
girmez. Likya Dede gülümseyerek ona bakar.)  
KÜÇÜK KIZ- (Masumca.) Sakın hikayeyi bitirme.  
LİKYA DEDE- Bu zaten bitmeyen bir hikaye. Demiştim ya, hikayenin sonunda ben de olmayacağım.  
KÜÇÜK KIZ- Evet biliyorum, bir gün hikayenin sonunu ben bulup sana yardım edeceğim.  
LİKYA DEDE- (Gülümser) Bulacağını biliyorum.  
KÜÇÜK KIZ- (utangaç bir şekilde) Likya dede, sana son bir soru sorabiliri miyim? 
LİKYA DEDE- Lütfen küçük hanım, buyurun.  

Sahne 12
Işık Ol Be light

Küçük kız bölüm ortasında uykuya dalar, bütün dansçılar müzik ilerledikçe sahneye girerler. Bütün bölüm 
boyunca dansçılar ve orkestra sanki küçük kızı uyandırmak istemez bir tavırda, dinamiklerini kontrol altında 
tutarak sahnelerler. Bir ara müziğin dinamiği artar ve kızı uyandıracak seviyeye ulaşır. Likya Dede 
dansçılara sessiz olmalarını söyler ve sahneyi yavaşça terk eder. Bölüm sonunda dansçılar yatağın 
etrafında toplanırlar, yere yatarlar.  
Bütün sahne kararır, sadece yatağın ön tarafında kalmış müzik kutusunun üzerinde bir ışık vardır, müzik 
bitmiştir, sadece kutunun çaldığı müzik duyulmaktadır, bir de yatağın etrafında bulunan rüzgâr çanlarının 
sesi. 



KÜÇÜK KIZ- Bana kadının biraz daha anlatabilir misin? Kadının bilirsem bu bilmeceyi de çözerim. İşte o 
zaman, hikayenin adını da sana söyleyebilirim.  
LİKYA DEDE- Peki, söyler misiniz Küçük Hanım? Adamın adam olabilmesi için ne gerekiyordu?  
KÜÇÜK KIZ- Hikayeyi bilmesi... 
LİKYA DEDE- Peki başka? 
KÜÇÜK KIZ- Kadınla bir olabilmesi... 
LİKYA DEDE- O halde kadınla adam birler değil mi?  
KÜÇÜK KIZ- (Likya Dede’nin söylediklerini anlamak için çabalar) Evet? LİKYA DEDE- Peki, sana anlattığıma 
göre, şimdi bu hikayeyi kim biliyor? KÜÇÜK KIZ- Ben!  
LİKYA DEDE- O halde bu hikayedeki kadın kim?  
(Küçük Kız, Likya Dedeye bakar, bilmeceyi çözmenin mutluluğuyla sarılır. Likya Dede Küçük Kızın elinden 
tutar onu yatağına yatırır. Küçük Kız uysal bir şekilde yatağına girer, gözlerini Likya Dededen ayırmaz, 
mutludur. Likya Dede müzik kutusunu kurar, yatağın başucuna yerleştirir.)  
LİKYA DEDE- Sıra benim sana soracağım soruya geldi. 
KÜÇÜK KIZ- (Uykulu ama bilgiç bir tavırla) Biliyorum, hikayenin adını söylememi istiyorsun.  
LİKYA DEDE- (Gülümser) 
KÜÇÜK KIZ- Adını biliyorum, ancak söylemeyeceğim.  
LİKYA DEDE- (Şaşırmıştır) Neden?  
KÜÇÜK KIZ- Çünkü bu sadece benim hikâyemin adı olacak Likya Dede. Benim hikayeme ait bir ad. Bir gün bu 
hikayeyi başkalarına anlattığımda onlar da başka adlar bulacak, bu yüzden bu hikayenin adı bende saklı 
kalacak.  

Uyu güzel kız,  
Gözlerin kapansın, yüreğin açılsın. Bu hikayeyi 
anlattıkça, 
Yüzünden ışıklar saçılsın. 
BEN’i al, benden geçir,  
benden al, BEN’i geçir,  

Benden aldın, senin oldu, 
Şimdi senin sıran geldi, 
Senden ver, onların olsun, 
Umarım ki bir gün sayende, 
Bütün cisimler saf isimde bir olsun.  

Sleep pretty girl 
Let your eyes close, heart open 
As the story is told 
Let the beams bounce of your face 
Take me, teach mine from me 
Take from me, teach me from mine 

You took from me, it is yours 
Now its your turn 
Give it from yourself, let them have it 
I hope oneday you will be  
The reason for all images 
To become one in pure name. 
  



Uzun bir yolculuktur yaptıkları ikisinin 
Başı sonu belli olmayan… 

Zaman içinde rolleri değişse de, 
Bazen bir olup, 

Bazen ırak düşseler de 
Yolları hep bağlı, 

Sonunda bir yerde kesişen


