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St. Paul de Vence, Fransa'n›n güneyinde,
Nice yak›nlar›nda bir köy. Askeri mimar-
larca, askeri amaçlarla kurulmufl. Çok sa-
vafllara sahne olmufl. Ama bugün bir sanat
köyü. Sunulan yemekler de sanat yap›t› gö-
rünümünde. Müzelerinde Miro'dan Braqu-
e'a yok yok...

Yves Montand'›n s›k s›k u¤rad›¤› köyde bir
de Montand sergisi vard›. Fransa'n›n güney
sahillerinde yapt›¤›m›z yolculu¤un üçüncü
gününde, bizi a¤›rlayan dostlar›m›z›n da
önerileriyle güzel ve de¤iflik bir bölge gör-
mek için St. Paul de Vence'a gidiyoruz. Ni-
ce'e 30 km uzakl›kta bir tepe üstüne yerlefl-
mifl, ortaça¤dan kalm›fll›¤› her halinden
belli olan köy, uzaktan bile çok heybetli gö-
rünüyordu.

Yaflam›n›n büyük bir k›sm›n› Anadolu top-
raklar›n› arfl›nlayarak geçirmifl ve bu köye
ad›n› vermifl Aziz Paul acaba buralara hiç
u¤ram›fl m› diye düflünmeden de edemiyo-
ruz... Bir duvar›nda Fatih'in toplar›na ben-

zeyen bir top duran, gri tafllardan örülmüfl
devasa bir kap›dan köye giriyoruz. Arabay-
la girilmesi yasak oldu¤u için arabalar›m›z›
parka b›rak›p k›sa bir yürüyüflten sonra kö-
yün meydan›na geliyoruz. 2 Temmuz-10
Ekim tarihleri aras›nda St. Paul Müzesi'nde
Yves Montand ile ilgili bir sergi var. Yves
Montand'›n bu köyde yazd›¤› flark›lar, üze-
rinde çal›flt›¤› senaryolar, Simone Signoret
ile yapt›¤› dü¤ünün foto¤raflar› ve kiflisel
eflyalar› sergileniyor.

Bu köy, bu ünlü flark›c›-aktörün sanki yara-
t›c›l›¤›n› artt›r›p beslemifl!!! Meydan›n bir
kenar› köyü çepeçevre saran surlardan olufl-
mufl. Ve bu surlardan birinin üzerine as›l-
m›fl dev posterden Yves Montand bize bak›-
yor, sanki "Hofl geldiniz" der gibi... Ünlü
aktör Yves Montand ‹talya'da do¤mufl,
Marsilya'da büyümüfl ama herkes onu St.
Paullü olarak biliyor. Sanki köyün kurucu-
su o! Köyü çok sevdi¤i, efli Simone Signo-
ret ile buraya çok s›k geldi¤i için köyün ta-
n›nmas›na katk›s› çok büyük olmufl. Mey-
danda tüm Frans›z köy ve flehirlerinde kar-
fl›laflt›¤›m›z görüntü bizi bekliyor; "Petan-
que" oyuncular›. Yani ellerindeki küçük yu-
varlak demir toplar› iflaretli bir tafla yaklafl-
t›rmaya çal›flan insanlar. Bu oyun Fran-
sa'n›n özellikle de güney bölgesinin en po-
püler oyunu. Her ortamda kolayca oynanan
bu oyuna daha çok erkekler ilgi gösteriyor.
A¤›z kenarlar›nda hani neredeyse dudakla-
r›n› yakacak kadar küçülmüfl sigara izmarit-
leriyle o iflaretli tafla niflan al›yorlar. Etrafta
köpekler ve küçük çocuklar koflturuyor. Az
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ileride "Vieux Four" yani "Eski F›r›n" adl›
çay salonuna serinlemek, bir fleyler içmek
için yerleflti¤imizde karfl›m›zdaki masada
oturan sevimli yafll› ihtiyardan, kap›daki
dökme topun hikâyesini dinliyoruz. Ad›
"Lacan Topu" imifl. Cerisola savafl›nda,
Frans›z birliklerince ele geçirilmifl. Savafl›n
1544 y›l›nda, ‹talyan Guast Dükal›¤› ile ya-
p›ld›¤›n› ve zaferle sonuçland›¤›n› büyük
bir keyifle anlat›yor Mösyö Bartelier.

SAVAfi KONULARI S‹ZDEN SORULUR
Türkiye'den geldi¤imizi ö¤renince savafl
konular›n›n as›l bizden dinlenmesi gerekti-
¤ini kibar bir ironiyle söylüyor. Kahveleri-
mizi bitirip ç›kt›¤›m›zda, soka¤›n sakinli¤i
dikkatimizi çekiyor. Tüm sokak sanatç›lar
ve sanat eserleri satan dükkânlarla dolu. St.
Paul de Vence, sanatç›lar› özellikle heykel-
t›rafl ve ressamlar› kendine çeken bir köy.
Buna ba¤l› olarak da bolca resim galerisi
var. Bunlardan "L'Auberge de la Colombe
d'Or" adl› olan, resim galerisinden çok bir
müzeyi and›r›yor. Asl›nda pansiyon-resto-
ran olan bu güzel binan›n bütün odalar›nda
duvarlar Picasso, Matisse, Braque ve Utril-
lo gibi ünlü ressamlar›n tablolar› ile dolu.
Yedikleri yemekleri, yapt›klar› resimlerle
ödemifller. Buradan ç›kar ç›kmaz ilginç bir
müzeyle karfl›lafl›yoruz. Burada 200 y›l bo-
yunca toplanm›fl müzik aletleri sergileni-
yor. Sokaklar›n temizli¤i ve insanlar›n ki-
barl›¤› karfl›s›nda etkilenmemek mümkün
de¤il. "Y›llardan beri tan›nm›fl sanatç›lar›n
u¤rak yeri oldu¤undan m› acaba" diye akl›-
m›zdan geçiyor. Çünkü burada da soka¤a
çöp atanlara ve ba¤›ranlara ceza kesilme-
mesine ra¤men çöpe veya taflk›n bir davra-
n›flta bulunana rastlamak mümkün de¤il.
Köyün befl as›r gibi uzun bir süredir bu ka-
dar iyi korunmas›n›n bir nedeni de bu olsa
gerek! Köyün her köflesinde hâlâ ortaça¤
kokusu var sanki. Köyün ‘büyük yol’ deni-
len ana yolundan giderek, ad›n› tarihi çefl-
meden alan meydana ulafl›yoruz: ‘Büyük
çeflme meydan›’ 1950'de yap›lm›fl. Frans›z-
lar›n Provence diye adland›rd›klar› bu sahil
arkas› kufla¤›ndaki köy ve kasabalarda yay-
g›n olarak görülen çeflmeler, flehrin sa¤l›k
ve esteti¤e verdi¤i de¤erin bir ölçüsü.

Yves Montand ve Simone Signoret

St. Paul de Vence'dan bir sokak detay›
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Turistlerin bol bol foto¤raf çektikleri yere
do¤ru ilerliyoruz. Çeflmenin bulundu¤u
küçük meydana bakan tarihi evlerden birini
14. yüzy›l mobilyalar› ile döfleyip otantik
bir eve dönüfltürmüfller. ‹çini gezerken
kendinizi d'Artagnan ve Üç Silahflör filmle-
rinin bir sahnesinde gibi hissediyorsunuz.
Bu evden ç›kt›¤›m›zda karn›m›z›n iyice
ac›kt›¤›n› fark ediyoruz. Sonunda St. Paul'e
kadar gelip de "L'Auberge de la Colombe
d'Or"da yememenin bize ve köye haks›zl›k
oldu¤una karar vererek köye kiflili¤ini ve-
ren bir restorana geri dönüyoruz. Etraf tu-
rist dolu. S›cak da insan›n beynini suland›r-
maya niyetli; gölge bir masa seçiyoruz.
Garsonumuz sanki turist gezdiren bir ter-
cüman-rehber becerisi ile yemekleri getirip
götürürken hem bölge mutfa¤› ile hem de
köyün tarihi ile ilgili bilgiler aktar›yor. Köy
ilk olarak askeri amaçlarla yap›lm›fl. Yük-
sekli¤i ve konumu nedeniyle do¤al bir ko-
runma sa¤lad›¤›ndan buraya yerleflmeyi dü-
flünmüfller. Nice'in korunmas›n› da sa¤la-
yan St. Paul de Vence'›n surlar› askeri mi-
marlar taraf›ndan yap›lm›fl. Köy XVI. yüz-
y›lda oldukça uzun süren Francois I-Char-
les V savafllar›n› yaflam›fl. Ard›ndan din sa-
vafllar›, sonra Macar ordular›n›n gelifli... 

100 gün savafllar› s›ras›nda Mareflal Brune
St. Paul de Vence'da karargâh kurmufl.
1800'lü y›llarla birlikte flehir askeri özelli¤i-
ni kaybetmeye ve ‘savaflma-sanat yap’ özel-
li¤ini kazanmaya bafllam›fl. Köy surlar›n›n
çok iyi yap›lm›fl olmas› köyün bugüne kadar
iyi korunmas›n›n nedenlerinden diye anlat-
maya devam ediyor garsonumuz Paul. Kö-
yün ad›n› ald›¤› azizle adafl olmas›ndan gu-
rur duydu¤u kesin. Önümüzden, ifltahla bi-
tirdi¤imiz yemeklerin tabaklar›n› toplay›p
tatl›y› getirmeye giderken bize kaç tane
tablo ald›¤›m›z› sormadan da edemiyor.
Yedi¤imiz yemekler o kadar güzel ki, antre-
den nerdeyse kahveye kadar yediklerimizin
tümünün tariflerini istiyoruz. Önce bir res-
sam›n elinden ç›km›fl güzel bir tabloya ben-
zeyen karides çorbas› içtik. Ard›ndan kabak
çiçe¤i içine yerlefltirilmifl bir adet karides ve
üç ince kabak dilimini ara s›cak olarak ge-
tirdiler. Ana yeme¤e gelince... Yeflil ot, li-
monlu so¤uk püre üzerine s›cak levrek tava
geldi. Bal›¤›n üzerine koyduklar› küçük do-
mates parçalar›, balzamik sos ve Provence
otlar› da eklenince o kadar güzel olmufltu
ki!!! Peynir sepetinde 23 çeflit peynir vard›.
Peynirsever bir kiflinin iki üç ö¤ününü flen-
lendirebilecek türden bir peynir ziyafeti...
Ard›ndan gelen yo¤un meyve suyu kokteyli
ad›na Coulis diyorlar içinde fleftali dondur-
mas› üzerine yerlefltirilmifl frambuaz, da¤
çile¤i ve cassis ile tatl› ifli bitti san›yorduk
ki, flefin ikram› olan kahve ile yap›lm›fl krem

karamel ve yan›nda, kabu¤u soyulmufl do-
mates içine doldurulmufl kuru meyve (incir,
f›st›k, vs) tatl›s› geldi. Böylesine güzel bir
atmosferde böyle güzel bir ö¤le yeme¤i in-
sana siesta yapma arzusu veriyordu do¤ru-
su, ama biz gezimize devam ettik. Miro'dan
Braque'a... Maeght Vakf›, Paris'te tan›nm›fl
resim galerilerinden birinin sahibi taraf›n-
dan çok küçük yaflta kaybetti¤i o¤lunun
an›s›na kurulmufl. 20. yüzy›l sanat müzesi
olmas› amaçlanan vakf›n temel amac› mü-
zede sanat eserleri sergilemekten çok, gü-
nümüz sanat›n›n anlafl›lmas›n› ve sevilmesi-
ni sa¤lamak. Vak›f binas› sadece müzeden
oluflmuyor, bir kompleks halindeki kuru-
luflta kütüphane, sanat kitaplar› sat›fl reyo-
nu, projeksiyon odalar›, lojmanlar, sanat
atölyeleri var. Sanatç›lar buralarda kal›p
heykel ve resim çal›flabiliyorlar.

SANATIN BES‹ YER‹
Do¤ay› bozmamaya büyük özen gösteril-
mifl. Befl usta sanatç›ya a¤›rl›k verilmifl: Mi-
ro, Chagall, Kandinsky, Giacometti, Bra-
que. Miro'nun heykellerle süsledi¤i bahçe-
nin havuzunu ve küçük flapelin vitraylar›n›
Braque yapm›fl. Bahçenin bir k›sm› Giaco-
metti'nin eserlerine ayr›lm›fl. Müzenin çok
zengin resim, heykel, seramik, desen ve
grafik koleksiyonu var. Burada Chagall,
Ubac, Bonnard, Adami, Bury, Garache,
Kelly, Lam, Matta, Steinberg, Bazaine gibi
ça¤dafl sanatç›lar›n eserlerini görmek müm-

kün. Bu sanatç›lar›n hemen hepsi St. Paul'e
gelmifl, yaflam›fl, üretmifl ve gitmifller. Sa-
natç›lar halen geliyor ve gelecek. Bu sanat-
ç› çekimi nereden kaynaklan›yor diye so-
ruflturdu¤umuzda temelinde Paul Roux
isimli bir köylünün yatt›¤›n› anl›yoruz. Pa-
ul Roux burada do¤mufl ve küçük bir kafe
iflletmeye bafllam›fl. Sanat› sevdi¤i için sa-
natç›larla iyi iliflkiler kurmaya özen gösterir
ve onlar› kollarm›fl. Hatta maddi durumu
iyi olmayanlara yard›m olsun diye eserleri-
ni sat›n al›r, masraflar›n› resim, heykel gibi
sanat eserleri ile ödemelerine izin verirmifl.
Sanki peri masal› gibi görünen bu hikâye
gerçek. Paul Roux "L'auberge de la Co-
lombe d'Or"un kurucusu.

Burada büyük sanatç›lar›n eserlerini de gö-
zünüzün iliflti¤i her yerde izleyebildi¤iniz
bu küçük restoran-pansiyonda kimler kal-
mam›fl ki; Jacques Prevert fliirlerini burada
yazm›fl. Dünyan›n tüm ünlü kiflileri buraya
u¤ramadan edememifller. ‹flte birkaç ünlü
isim: Maria Callas, Romy Schneider, Alain
Delon, Jean-Paul Belmondo, Jean Birkin,
Lino Ventura, Sophia Loren, Elizabeth
Taylor ve daha niceleri. ‹flte savaflç› köyün,
sanatç› köye dönüflünün hikâyesi. Ben de
bir dilekle yaz›ma son vermek istiyorum. 

Dilerim benim Safranbolu'ya ba¤l› Yörük
köyüm de böyle sihirli bir de¤nekle ad› tarihe
geçecek bir köy haline dönüflür.

Petanque oyuncular›


