


Merhaba;

Şehrimin dergisi yeni bir yılda, yeni bir sayıyla elinizde.Barındırdığı her yazı-
da ‘farklı bir şeyler duyumsatan’ dergimizin Şehremini öğrencilerinin kuvvet-
li kalemleriyle bir sayısı daha çıktı.

‘’Atlasları getirin! Tarih atlaslarını!

En geniş zamanlı bir şiir yazacağız

Ama harbi herkes cevap verecek 

Göğünde kuş uçurtmayan şu üç soruya…’’

Biz okurlar olarak Şehrimin’de en çok yazarlarımızın, şairlerimizin dili tepe 
tepe kullanışının sık sık tezahür edişini seviyoruz.Şehrimin’le günışığına çı-
kartılan kabiliyetler okulumuz için müthiş bir canlılık oldu.Öğrencileri teşvik 
etmek, bir harekete dahil etmek derken, galiba herkes kendine bir aşk edin-
di.İzahına gücümüz yetmez.

 

Öğrenciler bize ürünlerini sundu.Biz de aralarından ‘kalbimize değenler’i 
seçtik.Bu iyiyi kötüden ayırmak değildi.Alaeddin Özdenören’e bir röporta-
jında iyi şiir ile kötü şiir arasındaki fark sorulduğunda ;gül kokusu ve parfüm 
kokusu arasındaki fark gibi olduğunu söylüyor.Belki bunun gibi.Seçtiklerimiz-
le Ocak sayısını da çıkardık.’Kalbinize değmesini’ umuyoruz.

 Dergimize katkılarından dolayı öğretmenlerimiz Mustafa MANDALI’ya ,  
Mehmet ŞAHİNKOÇ’a ve Fırat KARABULUT’a teşekkürü borç biliriz.

Mehmet ŞAHİNKOÇ ,Sırrı Can KARA, Semih Öztekin, Ahmet Haydar ÖRNEK 
ve Samet CEVHER bu sayının şairleri.
Bircan ŞAHİN ve  Alihan AKCA bu sayının genç Sait Faik’leri.
Öğrencilerimizden Samet ALTUN ve Berk KORKUT  İhsan KABİL ile Türk sine-
ması üzerine bir mülakat yaptı.İhsan Kabil’e içten teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz.
Şehremini Lisesi’nde iki kez öğrencilerle söyleşen Kamil YILDIZ, öğretmenlik 
mesleği üzerine merak uyandırıcı harikulade bir deneme yazdı.
Deniz DİKBIYIK, Anton ÇEHOV’un başyapıtlarından ‘Vişne Bahçesi’ oyunu 
hakkında bir yazı kaleme alırken, tiyatronun benzersizliğini bize hatırlatmış 
oldu.
Doğukan TÜRKMEN Tolstoy’dan hareketle sanat ve algı üzerine bir deneme 
yazdı.
Fatma MİDİ, unuttuğumuz yuva’yı bize unutturulan ev’i anlattı.
Mehmet TANOBA  tarih bilimcilerinin yöntemleri üzerine algımızı değiştire-
cek bir yazı yazdı.
Berk KORKUT, Türk ve Dünya sineması üzerine okumanız gereken bir yazı 
yazdı.
Hakan ÖZCAN yakın zamanda kaybettiğimiz Türk Halk Müziği’nin en önemli 
sanatçısı Neşet ERTAŞ’ın portresini resmederken İlkan MUTLU bununla ilgili 
hislerini anlattı. NEŞET ERTAŞ’ı rahmetle anıyoruz.
İmge HALİLOĞLU,  ismine atıfla ‘imge’ yi anlattı.
Zeynep GÜNEŞ Doğu Roma döneminden kalma bir yapıt olan  ‘Milyon Taşı’ 
ile ilgili bir yazı kaleme aldı. 
 
Arka kapak Sinem Tuna SEZER’in fotoğrafıyla bezendi.
Umarız beğenirsiniz. Bir dahaki sayıda buluşmak dileğiyle…



YAĞMURU ÇAĞIRDIM

Yağmuru çağırdım düşlerime 
Özlenmeyenlerin ve beklenmeyenlerin ülkesine 
Ölümlerin ani ve kabul edilebilir olduğu, 
Kanatlarını tanrının parmaklarıyla boyadığı 
Kelebeklerin vadisine

Kokunu da getir, cennet kayganlığı terini de 
Ya da en iyisi sen kendini getir 
Gamzenden söküp aldığım gülüşünü de

Yağmuru çağırdım düşlerime - 
Karanlıkların ve yalnızlıkların ülkesine 
Çıldırışların affedilebilir olduğu 
Ve geri dönüşlerin hep içe olduğu 
Ruhumun camdan kalesine

Öldürüşlerini de getir yanında 
Gözünü kırpmadan eylediğin gömüşlerini de 
Tutup iliğimden, kemiğimden, kır beni 
Sözlerimi de al, öpüşlerimi de

Yağmuru çağırdım bu gece düşlerime 
Ben nadir gülerim bilirsin! 
Sen bakma bu sızlayan, 
İçine kapanık sövüşlerime

Samet CEVHER

 
Berk Korkut: 
Son yıllarda Türk yönetmenlerinin uluslararası alanda ödüller kazandığını görü-
yoruz. Bu açıdan bakıldığında Türk sinemasının geleceği açısından umutlanabilir 
miyiz?
 
İhsan Kabil:
Sinemamızın son yıllarda dünya festivallerinde kazandığı çeşitli ödüller kayda 
değerdir. Bilhassa genç yönetmenlerin yapımlarının bu ödülleri alması dikkate 
şayandır. Bu, bir yerde sinema anlatımında uluslararası standartların tutturul-
duğunu da gösterir. Türk sinemasının geleceği adına bir yönüyle umut vericidir. 
Öte yandan, bu durum festivallere göre film yapmayı da gündeme taşımaktadır. 
Bugün ‘festival filmi’ diye adlandırılan bir sınıflandırmadan da sözetmek müm-
kündür. Bir yönüyle, yabancı festival ortamları Türk sinemasını veya Türkiye’yi 
görmek istedikleri şekilde, kendi isterleri doğrultusunda yapılan filmleri de 
ödüllendirme yoluna gitmektedir. Bu da üzerinde durulması gereken bir başka 
olgudur.

Samet Altun: 
Türk yönetmenlerinin geçmişe göre daha fazla uluslararası ödüller kazandığını 
ve üretilen film sayısındaki artış dikkate alındığında, artık Türk sinemasının öz-
gün bir karakter kazanacağını, kendi film dilini kurabileceğini söyleyebilir miyiz? 
 
İhsan Kabil:
Bunu söyleyebilmenin pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Kazanılan ulusla-
rarası başarılar, ne yazık ki ortaya konabilecek özgün sinema diliyle bir paralellik 
gösterememektedir. Film sayısının artması ancak nicel bir değer olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Çok az sayıda örneğin özgün bir karakter taşıdığını söyleyebiliriz. 
Yine de film sayısının artması yine de yeni isimlerin bu sahaya girmesine yol aça-
cak ve gelecekte özgün sinema dilinin kurulmasında önemli adımlar atılacaktır. 
 
B.K. :
Sinema hangi özellikleri dolayısıyla sanat olarak kabul edilebilir? Bir filmin sanat-
sal değer taşıyabilmesi için asgari şartlar nelerdir? 
 
İ.K. :
Öncelikle zihinde kurgulanan ve yapım süreci değişik yaratım aşamalarından 



geçtiğinden sinema bir sanat dalı olarak kabul edilmelidir. Zihni tasarım süreci, 
senaryonun baştan sona oluşturulması, kurgunun belli bir mantık üzere yürü-
tülmesi, bir bütün olarak filme son halinin verilmesi sinemayı sanatın bir kolu 
olarak görmemize yol açar. Bir filmin sanatsal değer taşıyabilmesi, gerçeği ne şe-
kilde yeniden yorumladığı; bunu yaparken sembol, mecaz, çağrışım, anıştırma, 
gönderme, soyutlama gibi hangi anlatı yollarını kullandığı; görsel imgeler ortaya 
konarken nasıl bir estetik anlayışla hareket edildiği; konusunun hangi temaya 
göre çekildiği ve bazı şeyleri söze başvurmadan sadece nasıl görüntüyle aktarıl-
dığına bağlıdır.  

S.A. : 
Türk sinemasının kendine has ortak bir dili var mıdır? Bu açıdan Türk sinemasını 
İran, Meksika ve İspanyol sinemasıyla kıyaslayabilir misiniz? 
 
İ.K. :
Türk sinemasının kendine has bir dilinden söz edebiliriz. Her ülke sineması bir 
şekilde, ortaya çıktığı dönem itibariyle bir sinema dili ortaya koyabilir. Bugün-
kü Türk sinemasının kimi unsurları bir Amerikan melodramları, Mısır ve Hint 
sineması karması olan Yeşilçam’dan miras olarak devretmiş, kimi anlatımlar ise 
Avrupa sinemasının izlerini taşır biçimde meydana gelmiştir. Meksika ve İspan-
yol sinemaları kendi kültürel kodlarını bir komplekse kapılmadan rahatlıkla kul-
lanmaktadır. İran sineması da Avrupa sinemasından belli  izdüşümler  taşırken, 
bizde olmayan bir kültürel manada geleneksel devamlılık sözkonusudur. İran, 
topraklarında tarih boyunca oluşan bütün kültürel dönemlere sahip çıkarak, 
geleneği devam ettirmiş, bizde olduğu gibi değişik inkılap ve reformlarla kültürel 
kırılmalar yaşamamıştır. Bunun yanı sıra, 2500 yıllık tarihlerinin tümüne sahip 
çıkarak, şiir, İran resmi olan minyatür, taziye ve İran müziğini sinemanın modern 
dili üzerinden yeniden yorumlayarak kendi sinemasına yedirmektedir, yani bir 
sentezleme yapmaktadır. Türkiye’de geleneksellik üzerinden bir sinema oluştur-
ma bazı istisnalar dışında problemli görülmektedir. 

B.K. : 
Dinsel sinemadan söz edilebilir mi? Türkiye’de metafizik/aşkın bir sinema dili 
(söz gelimi Tarkovsky  yahut Bergman, Bresson) geliştirilebildi mi? 
 
İ.K. :
Dinsel bir sinemadan sözetmek mümkündür. Dünya hayatını dini bir perspek-

tiften ele almak veya bizzat dinin değişik alanlarını beyazperdeye aktarmak dini 
bir sinema yapmak anlamına gelebilir. Öte yandan, dinin kendisine görünür bir 
şekilde vurgu yapmadan, belli sembol, mecaz, çağrışım ve göndermelerle mis-
tik veya tasavvufi anlamda görsel bir anlatım da ortaya konabilir. Türkiye’de bu 
anlamda metafizik temaları işleyen az sayıda yapım ortaya konmuştur. İlk ör-
neklerden Metin Erksan’ın 1965 yapımı Sevmek Zamanı’ndan başlayarak, Yücel 
Çakmaklı, Salih Diriklik, Mesut Uçakan, İsmail Güneş, Mehmet Tanrısever gibi 
isimler zaman zaman eserlerinde tasavvufi değinilerde bulunmuştur. Son dö-
nemdeki çalışmalara bakacak olursak, Semih Kaplanoğlu’nun Bal, Mahmut Fazıl 
Coşkun’un Uzak İhtimal bu listeye dahil edilebilir.  

S.A. : 
Batıda sanatın, özellikle tekniğe yaslanan yanı düşünülürse, teknik üzerine bina 
edildiği görülüyor. Klasik Türk-İslam sanatı (yahut zanaatı da denilebilir) üzerine 
bina edilebilecek bir sinemadan söz edilebilir mi? Böyle bir sinemanın esas ve 
yöntemleri neler olabilir? Bu bağlamda bugünkü Türk sinema dili oluşturulurken 
minyatür\mimari\musiki yahut geleneksel Türk tiyatro öğelerinden eler tevarüs 
edilebilir? 
 
İ.K. :
Klasik Türk-İslam sanatlarının bugünkü sinemaya yeni bir anlatıma kavuşmaları-
nın denemesi Derviş Zaim’in filmlerinde yer yer tezahür etmiştir. Bu sanatların 
imgesel bir anlatıma sahip sinema diliyle yeniden temsilleri, onunla kaynaşıp 
bir sentezleme ortaya konması bizim özgün bir sinema dili meydana getirmemiz 
bakımından büyük bir önem arzetmektedir. Özellikle onların teknik dilleri kadar 
ruh dünyalarının da sinema diline yedirilmesi belki daha önemlidir. Geleneksel 
sanatlarımızı hat, minyatür, ebru ve tezhip olarak görsel, gölge oyunu ve orta-
oyunu olarak da sahne sanatları biçiminde iki form olarak düşünebiliriz. Görsel 
sanatlarımızın estetik ruhunu ve soyutlama yapmaya dönük potansiyellerini, 
mimarimizin insan ölçekli ve kutsal matematiğini, sahne sanatlarımızın da birer 
kıssa olma hassalarını ve sonunda bir hisse çıkarma özelliklerini sinemanın mo-
dern diliyle yeniden yorumlayabiliriz.   

B.K. : 
Pek çoğumuzun az çok fikrinin olduğu bir konu. Siz de yazılarınızda sinemanın 
ifşa edici bir tür olduğunu söylüyorsunuz. Sahicilik ve yazarın zihniyetinin yansı-
tılmasını, kurgunun neresine koyabiliriz? Teşhir ve ölçü sinemada nasıl bir arada 



bulunabilir? 

İ.K. :
Sinemada sahicilik, yönetmenin 
konuyu kavrayışı ve aktarışındaki 
samimiyetiyle ilgili bir meseledir. 
Kurguyla ilişkisini ise önce zihnî 
kurgu bağlamında ele alabiliriz. 
Sinema, yapısı ve tanımı gereği 
teşhir etme özelliğine sahip bir 
sanat dalıdır. Bu teşhirci yani gös-
termeci yanı sinemayı oldukça 
sorumlu bir konuma koymakta-
dır. Neyi nereye kadar gösterece-
ğimiz, gerçekçiliğe ne kadar sadık 
olacağımız üzerinde durulması 
gereken bir konudur. Bu anlam-
da, bir hikayeyi senaryolaştırdı-
ğımızda, gösterebileceklerimizin 
ölçüsü sokakta sosyal ortamda 
yaşantıladığımız kadar olmalıdır. 
Yine buradan hareketle, şiddet, 

kaba argo, küfür ve açıklık sinemada kaçınmamız gerek olgular olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Bunları bir şekilde tasvir etmek gerekiyorsa, yine sanatın dilini 
kullanarak sembol, mecaz, çağrışım, gönderme ve soyutlamayla bu haller ileti-
lebilir. Sanat, insan ruhunu geliştirmek, beslemek, yükseltmek ve aşkın olanın 
önünü açmak için mevuttur. Dolayısıyla bu düşük insanlık hallerini sergilemenin 
farklı yolları bulunmalıdır.  

S.A. : 
Sizce mahremi umumileştirme ve argo konusunda Türk sineması ve diğer millet-
ler nerede? Bir film bu noktada nasıl bir tutum izlemelidir?

İ.K. :
Mahrem olan ve argonun sinemamızda kullanımı maalesef yaygın bir hale gel-
meye başlamıştır. Dünya sinemasında da birçok örnekte bu durum sözkonusu-
dur. Bu noktada, bir filmin sosyal sorumluluk takınarak, bu kişiye özel ve basit 

insanlık durumlarını birebir sergilemeden, dolaylı ve sembolik anlatım yolları 
bularak (örneğin, argoyu edebi argo biçiminde kullanıma sokarak) çizmesi daha 
uygun olacaktır. 

B.K. : 
Sizin de belirttiğiniz üzere İran başta olmak üzere pek çok ulusun sineması her-
hangi bir komplekse kapılmadan öz kültürünü kucaklıyorken, Türk sanatçısının 
Batıyı örnek almasının altında ne yatıyor olabilir? Türk sineması kimliğini nasıl 
bulur?    
 
İ.K. :
Türk sinemasının Batı’yı örnek alması, Cumhuriyet tarihimizle beraber ivme 
kazanan batılılaşma hareketimizle ilintilidir. Batılılaşmayı öngörürken, geleneksel 
kültürümüzle bağlarımızın nerdeyse radikal bir biçimde kopartılması bu dönü-
şümü oldukça sancılı kılmıştır. Oysa, geçmişi bütünüyle reddetmeden, yumuşak 
geçişlerle batılılaşma yoluna girseydik,  bugün daha öz kimliğimize yakın bir yer-
de dururduk. Türk sinemasının kimliğini bulması, tarihi medeniyet anlayışımızla, 
geleneksel sanatlarımızla, ruh ve inanç köklerimizle bağlantı kurduğumuzda 
daha sağlıklı olacaktır. 

S.A. : 
“İyi bir film ruhu beslemeli, dili akıcı olmalı.” demişsiniz. Sizce günümüzde bu 
kıstaslara uyan filmlerden bahsedebilir miyiz? Bir bakıma sinema algınıza uygun 
bulduğunuz ve beğendiğiniz filmlerden tavsiye edebilecekleriniz hangileridir? 
 
İ.K. :
Günümüz sinemasında ruhumuzu besleyen, olabildiğince iyi bir sinema diline 
sahip filmler olarak gösterebileceğimiz örnekler, Semih Kaplanoğlu’nun üçleme-
si, Ahmet Uluçay’ın Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, M. Fazıl Coşkun’un 
Uzak İhtimal, Atalay Taşdiken’in Mommo Kızkardeşim, Mehmet Tanrısever’in 
Hür Adam, İsmail Güneş’in Ateşin Düştüğü Yer şeklinde belirtilebilir. 

Berk Korkut ve Samet Altun : TEŞEKKÜR EDERİZ.



Tüfeklerin hiç göz etmediği bir yerlerde 
Yabanlığı ve siyahı hüzünle sıyırdı elmalara 
Çünkü adım atsa duyulurdu kalbi, korktu 
Işıttı lambaları bir yoksun eğlencenin sonrasında 
Ürkerek bağırışlardan ve iç sıkıntılarından 
Yanımıza kadar bir aslanın kaçışını getirdi 
Biz eğdik başımızı, doğru değil, büyük yapılara sığındığımız 
Yalnız ellerine bir ceren kokusunun yahut sözlerine 
Yani dünyanın en güneşli gözlerine ve mevsimine 
Ben önceleri cerenleri dört pabuç sanırdım 
Bir kasım gününün akreplere haykırışını görmesem 
Gözyaşı insanlığa ait derdim, yalnız olmasak 
Yalnız olmayı bilmelidir bir ceren dağların ortasında

Tuttum onun tekliğinden bir parça kopardım 
Hem o vakte kadar hiçbir eğlencede söylenmemişti bu 
Ben kimseye güzel dememiştim 
Beliki annem susuz ağzımı sütten kesmişti, bilmiyorum 
Ama o çırptı kulaklarını eski apartman kavgalarına 
Gözlerini karın sulu sepkeninin altına sığdırdı 
Ki bütün insanların merakıydı ceren göz 
Şanslıydım. Aslında şanslıydık. Kalabalığı unutuyorum. 
Bana bakardı, onu kıvrandıran bir kadife ardında 
Bir ışığın yanma onurunu belledi 
Çünkü bilirdi insanlığın kederini, hiç görmediği ananesi

Gariptir ayağında bir zincir, kaçmasın ondan diye ormandaşları 
Evrenin bütün güneşleri onun, o tanrıyla aynı ipte cambaz 
Aynı telde durur, akşam üstü çalan bir sazın sözünde 
Güneşi dedim, sığdır bana ağlamam o zaman yaşamaklara

Hem tatlısı tuzlusu nedir ki bir suyun? 
Neyi merak edebilirdi teninin kırdığı bardaklar 
Yalnız ben bilirim, tanrım onu uykusunda öğle vakti 
İç sıkıntıları varır ellerime, ağaçlara varmamışken daha 
Kim sıkıştırmışsa kötülüğü bir solgun gülün balkonuna 
Onun adına geceleri uyarır, rüyaları böler 
Paralara, iyi giyimlere, pahalı zevklerin tatlarına

Ne kadar söküp aldığım kavga varsa akşamdan 
Hepsi kırık bir cerenin yarasına dokunur, sıcağında fırınların 
Gözleri bundan kutsaldır, bakın bu pek bilinmez 
Görür bir küfrün ardında kaçak kelebekleri 
Yüreği anasıyla sonsuza varır 
Hadi çıkar kürkünü ceren, akşam tırmandı karanlığa

Akşamın bilmem hangi saatinde oturduğum köşeye vuruyor batmakta olan güneşin son 

huzmeleri. İleriki ağacın birkaç yaprağı hışırdıyor. Sararmış güçsüz bir yaprak, süzülerek düşü-

yor yere. Sonbahar dolup taşıyor sokaklara. 

Bir deri bir kemik kalmış bir kedi geçiyor önümden. İleride, haylazın biri tekmeler savu-

rarak kovalıyor kediyi. Caddelerde insanlar koşturuyor telaşla. Az ilerideki seyyar satıcı da 

toplamış tezgahını, yürüyor ağır ağır, sonra kayboluyor üstüne akşam çökmüş sokaklarda. 

Hiçbir şey yapmadan oturuyorum. Hiç hareket etmiyorum. Yaşadığımı gösterebilecek tek 

şey; arada bir gözlerimi kırpmam oluyor belki de. Güneşin batışını izliyorum çaresizce. Çaresi-

zim, çünkü güneş batsın istemiyorum. Korkuyorum bir daha doğmayacak diye. 

Zamanın meçhule akan saniyelerinde akrebin sessiz çığlıkları yankılanıyor gök kubbede. 

İçimdeki haykırışlar her nefesimde boğazıma düğümlenip kayboluyor. Ben gizlemeye gayret 

ettikçe, daha da büyüyor içimdeki sıkıntı, hayal kırıklıkları. Sanki yıllar yılı birikmiş hepsi, bu-

günü, bu zamanı, bu anı beklemiş. 

Güneş battı ve zaman da durdu işte. Akreple yelkovan küsmüş sanki birbirine. Kıpırda-

madan oturduğum köşemde yalnız ben varım artık. Sanki bu evrende, bu saatte değilim de 

başka bir yerdeyim. İlerideki ağaç da yok, dökülmüş yapraklar da... Sesler yok, oradan oraya 

koşuşan insanlar yok, zaman yok. Ama ışık da yok. Karanlık... Sonbaharın rüzgârı tenime, 

yüzüme değdikçe sanki şubat ayazında kalmış gibi üşüyorum. Elimde ulaşılmaza giden bir 

biletle, kendimi yüreğimin, kalbimin sokaklarında buluyorum. 

Yürüyorum şimdi o ıssız, o tenha sokaklarda. Bir korku tünelindeymişim gibi hissediyorum. 

Öyle ki, adım atmaya korkuyorum. Her köşe başını döndüğümde bir anı yakalıyor beni. Ya-

kamdan tutup sıkıyor bırakmayacak gibi. Onlardan kurtulup yürüyorum, yürüyorum... Sanki 

bir sonsuzluğun içine sürükleniyorum, bir boşluğa düşüyorum. Düşünüyorum, görüyorum, 

duyuyorum. Yaşadığım şeyleri bir daha yaşıyorum. 

Ve ıssız bir sokağın köşesinde kendimi görüyorum. Bu olanaksız aslında ama aldırmıyo-

rum.  Uzakta, bir gölge gibi olduğu yere sinmiş olan ben, kalkıp bana yaklaşmaya başlıyor. 

Aslında bu olamaz ama aldırmıyorum. “Şaşırmadın değil mi,” diye fısıldıyor, gerçekten de 

şaşırmıyorum. Gördüklerim, işittiklerim bana olağan geliyor. Nasıl böyle oluyor anlamıyorum 

ama kabul ediyorum. 

 

“Nerede imkansızlık, orada sen,” diyor gölgem bana yine. Sonra dönüp yürümeye başlıyor. 

Nereye gidiyor bilmiyorum ama takip ediyorum. Ben ve gölgem ruhumun tenha sokaklarında 



yürüyoruz. 

Öyle çok gidiyoruz ki, artık bıkıyorum ve bir müddet sonra başımı kaldırdığımda o gölgenin 

de artık benimle birlikte olmadığını görüyorum. Sanki sonsuzluğa karışıp gitmiş, bulamıyo-

rum. Orada öyle dururken, uzaklardan bir şarkı çalınıyor kulağıma. Ses önce boğuk, uzaktan 

geliyor. Bir parça anı bu, yüreğimde bir kıpırtı... Yürüyorum sese doğru. Hatta yürümüyorum 

koşuyorum. Yine kendimi görüyorum ileride. Bir parça müzik var fonda ve ben şarkının sözle-

rini mırıldanıyorum. 

Bir parça müzik ve bir parça anı... O müziği dinlerken kurulan hayaller... Bin bir türlü 

dünya, başka bir âlem... Yaşananlar yaşanamayanlar, istenilenler ulaşılamayanlar, sevilenler 

sevilmeyenler, bilinenler bilinmeyenler, görünenler görünmeyenler... 

Ve koca bir hayaller silsilesi... Bir müzik, bir gözyaşı, bir kahkaha... Kulaklarımda hala müzi-

ğin sesi, yürüyorum. 

Aslında duymadan işitiyorum. 

Hayallerimi görüyorum. Hani, o gerçekleşemeyenleri. Okyanusa açılan bir gemideymişim 

gibi, içimde bir coşku ve aynı zamanda bir korku. Ya bu hayalleri bir daha göremezsem diye. 

Birden o gölge, benim gölgem, hayallerimin arasından sıyrılıp yeniden çıkıyor karşıma, “Gü-

neş battı,” diyor “Bir daha doğmayacak, o gün aydınlanmazsa o hayalleri göremezsin, göresen 

de yaşayamazsın,” diyor. Son bir kere, o, gerçekte yaşayamadığım mutluluklara bakıyorum. 

Belki onlara elveda diyorum. Gözlerim buğulu, yürüyorum, ardımda hayallerim. Bakmıyorum 

ama aslında onları hep görüyorum. 

Tenha sokaklarda kayboluyorum. Yolumu bulmaya çalıştıkça kendimi buluyorum. Köşele-

re sinmiş korkularımla, acılarımla yüzleşiyorum. Bazen bir kahkaha çınlıyor boş sokaklarda, 

bazen de hüzünlü bir gözyaşı hissediyorum yanağımda. 

Yürüyorum. Belki aslında yürümüyorum, ayağım yere basmıyor belki. Çünkü hissetmiyo-

rum. Hissetmiyorum ama biliyorum. 

Kaskatı kesilmiş, olduğum yere oturunca göremediğim bir şeyi fark ediyorum ve anında 

kalkıyorum yerimden. Sanki bir tarih romanının içinde saklı kalmış bir karaktere benziyorum. 

Tozlu, örümcek ağlı raflarda,  sayfaları eski bir defter var. İçinde birkaç satır yazı, birkaç sayfa 

karalama. Okuyorum. Ben yazmıştım bunları, ben düşünmüştüm. Yazarken, kıvılcımlar çık-

mıştı adeta sayfalardan. Kendimi yazmıştım. Ben vardım burada. Bana ait her şey buradaydı 

işte, şu birkaç satırda, birkaç sayfada. Düş kırıklıklarım, meraklarım, kuşkularım, düşüncele-

rim, bildiklerim, öğrendiklerim, gördüklerim, duyduklarım, sevdiklerim, nefretlerim... 

Defterin elimden kayıp alev alışını izliyorum bir müddet. Yüzüm acımı gizlemeye çalışıyor 

ama dayanmıyor, dayanamıyorum. Yüreğime karşı direniyor gözlerim. İçten içe bir savaş baş-

lıyor. Gözlerim hep çabalamış ağlamamak için, hep beni güçlü göstermeye çalışmış, kalbim 

ağlamış bu zamana dek. Kalbimle gözlerim arasındaki savaş büyüdükçe nefessiz kalıyorum. 

Boğazıma düğümlenen haykırışlar, büyük bir çabayla dökülüyor dillerimden. Ağlıyorum. 

Gözlerim yenik düştü. Ama kalbim de ne kadar kazançlı bilemiyorum, bunun muhakemesini 

yapamıyorum. 

Ağlıyorum. Kana kana su içer gibi. Sanki hep bunu istiyormuşum gibi. Susup başımı kal-

dırdığımda, yine o gölge, benim gölgem, yaklaşıyor nefesi kış rüzgârları gibi üşütüyor beni ve 

fısıldıyor yine ama bu kez çığlık atar gibi. “ Güneş doğmadı,” diyor “doğmayacak belki. Onlar 

gidiyor,” diyor. Ve işte o zaman iyice baktığımda fark ediyorum. Kara bir tren misali, az evvel 

ruhumun sokaklarında gördüğümü söylediğim hayallerim, hatıralarım, hepsi uzaklaşıyorlar. 

Belki son bir umut, karlar altında bir karanfil güneşin ışıklarını düşünerek umutlansa da akrep 

yelkovana küsmüş, zaman geçmiyor, güneş doğmuyor. 

Ardından bakıyorum benliğimin, beni ben yapan şeylerin, umutlarımın. Çocukluğumun 

korku dolabında saklı kalan bir gize dönüşüyor yoklukları. Sanki hiç yaşam belirtisi bulunma-

yan bir gezegenin ortasında kalıyorum bu koskoca âlemde. Meğer bana hayat veren her şey 

bu umutlarmış, düşlermiş diyorum. Kurulması unutulmuş bir köstekli saat gibi cansız kalakalı-

yorum kendimle. 

Ve aniden saatin tik taklarını duyuyorum. Önceleri inanmak istemiyorum ama ses öyle 

gerçek ki, bunun bir gölge ya da hayal olmadığına inanıyorum sonunda. Etrafıma bakıyorum. 

Bir deniz uzanıyor önümde. Sandallar, gemiler toplaşmış limanda. Burayı hatırlıyorum. Güne-

şin batışını izlediğim köşemden görünüyordu burası. Şehrin ışıkları yanıyor bir bir. Uzaklardaki 

bir yakamoz görüntüsünden başka hiçbir şeyim olmadığını düşünüyorum. Fakat yanılıyorum. 

Zaman ağır ağır, bir kum saatinden akan toz zerrecikleri kadar yavaş da olsa, ilerliyor. Çok 

uzaklardan, çok çok uzaklardan güneşin ilk huzmelerini görüyorum. Hayallerime bir kez daha 

tutunuyorum, onlara koşuyorum. Yüreğim özgürlüğünü ilan etmiş bir kuş gibi kanat çırpıyor. 

Az evvel yaşamıyordum, şimdi yaşıyorum. Sanki uzaklardan siluetimi görür gibi oluyorum. 

Güneşim ilk huzmeleriyle o siluet kayboluyor, gölgeye dönüşüyor. Hayallerimle birlikte kanat 

çırpıyorum. Onların gerçekleşeceğine inanıyorum ve uçuyorum. Yüreğimde bir hafiflik var. 

Ve uzaklardan siluetimi görüyorum, sonra o siluet kayboluyor.



Durmayalım, kalk 
bir hikaye de sen oku 
kendi sesimden 
altımızdan kaçarak geçsin zaman 
Durmayalım, kalk 
bu kadar ses sensiz çekilmiyor 
durmayalım öpüşelim rüzgarla 
halkımız ıslık çalıyor 
 
artık söyleyebilirim 
zamanla olmaz hiçbir şey 
Her şey zamansız gelir meydana 
Durmayalım kalk 
bir alıntı daha koyalım 
serin sular derin çöplükler 
bir çengel daha atalım, durma kalk

Koynumuzda döklüm döşek mısraları 
elimizde kullanılmış sayfalarıyla 
Durmayalım 
saat 9 çeyrekte 
o saatin altında 
fenerler daha yanarken 
sönmeden içimizin renkleri 
kalk durmayalım 
kalk; ruhumla birlikte yüksel 
ödünç alırım o saatte 
sahtelikleri göstermem 
kızıldan gizlice çalarım yanaklarına 
gerisini bilmeyiz zaten 
durmayalım kalk 
ıslık çalıyor gürbüzler 
artık söyleyebilirim 
söyleyebiliriz bunu biz bildikten sonra 
kalk durmayalım
 

derin çizgilerini azaltarak koş 
her yer bulut görmeyebilirim 
uygun bu sefer 
dağıl güneşle ben toparlarım 
aydınlık ol ama her vakit karanlığın-
dan korkmam 
karal istersen istemediğim kadar 
ama kalk, durmayalım

hiç olmak gibi, gül sokaklara 
tarafsız çiçekler doğrulturum 
hem yutkunarak da açtırırız sümbül-
leri 
durmayalım kalk ağlamanın hüznü 
başka 
dersimize çok çalışırız 
ve fes ederiz 
kanunları, hileleri, tenimizi 
yalnız kalk, durmayalım 
hücum vakti aydan önce gelecek 
kuytular çıkmadan yükselelim 

üstünüzden bu kadarı kafi 
aykırı dileklerim yok pınarlardan 
biraz daha yüksek tarasınlar 
üstümüzü bu kadar yeter 
Kalk Durmayalım..

Bu yazı güncel eğitim tartışmalarında gözden kaçan(kaçması muhtemel) iki soruyu dile getir-
meyi ve bu soruların doğruluğunu soruşturmayı içeriyor.  

İnsanın bilgiyle ilişkisi zorunlu olduğu kadar merakın itici gücüyle şekillenir (“Bütün insanlar 
doğal olarak bilmek isterler”1). Belirli bir kültür ortamında doğarız, toplumsallaşarak varlığı-
mızı korur ve sürdürürüz. Bu toplumsallaşma süreci, içinde birçok zıtlığı, çatışmayı barındırır. 
Hayat karşısında, nasıl eyleyeceğimizi bilme çabamız, varlığımıza ilişkin temel soruların sürek-
liliği, korku, umutsuzluk duyguları karşısında birbirimizle olan ilişkimiz bize hayat sunarken, bu 
temel soruların karşısında güvenli bir zemini de kurar. İnsan, “ölümü-aşmaya-yönelik-hayatla-
donanmış-varlık”2 tır. Salt yaşamanın, kültürle, bilgiyle, düşünceyle birleşmiş biçimi demek 
olan hayatın yüksekliği toplum ortamındaki bireylerin eğitim ve yeterlilikleriyle sağlanabilir.  

İnsanların belli bir yeterlilik ve güçlülük durumlarında kendilerini gerçekleştirebildiklerini, 
varlık imkânlarını3 ortaya koyabilmelerinin bu şekilde mümkün olduğunu kabul edebiliriz. 
Demek istediğimiz, insanın kendine ve başkalarına karşı iradesi ne denli güçlüyse o oranda öz-
gürce eyleyebilir. Kişiler arası mesafede kişilik vardır ve bu mesafe kişiliği korur. Kişilik, insanın 
kendine hükmedebilmesi, toplumsallaşma sürecinde gelişir. Kişinin belirli sınırlara çarpması, 
onları yıkma ya da daha doğru biçimiyle aşarak yıkması söz konusudur kişiliğin oluşmasında. 
Bu otoriteye karşı olumsuz duyguları da içerir. Çünkü insan, eğer içgüdüleri yozlaşmamışsa, 
kendi biricikliğini muhafaza etmeye yönelik bir iştihaya sahiptir. Hayatın farklılıklar üzerinde 
yükseldiğini, farklılıkların hayatın kaynağı olduğunu kabul ettiğimizde, farklılığı(burada özellik-
le kişi değerlerini) muhafazadaki gücün, iradenin zayıflamasına yozlaşma diyebiliriz. Yozlaşma 
kişi imkânlarının azalması, değer yitirmesiyle başlar, toplumun genel güçsüzlüğü, yetersizliği, 
iş göremezliği ve giderek bağımsız eyleyemez oluşuyla sonuçlanır. Dolayısıyla kişi eğitimi, kişi 
değerlerinin gözetilmesi, insanlar arası ilişkinin insan değerlerine göre yükseltilmesi birincil 
hedef ve temel sorumluluklardandır. 

Buraya kadar özetle geçtiğimiz temel durum üzerinde, zorunluluklar ve bunları yerine getir-
medeki sorumlulukların nasıl gerçekleştirileceği meselesi duruyor. Bu sorumlulukların yerine 
getirilmesinde şimdilik, asıl konumuza yaklaşmak için aile, toplumsal ilişkiler/çevre ve okul 
olarak sınırlandırdığımız üç önemli unsurun kişi üzerinde bir yük/ağırlık ve sınır koyucu bir 
vasfa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zaten tartışma konularından birisi budur. Öyleyse birinci 
sorumuz şu şekilde dile getirilebilir: 

Kişi değerlerini yok saymayan, kişi özgürlüğünü arttıran, çoğaltan ve güçlü bir kişiliğin ortaya 
çıkabileceği bir eğitim ortamı nasıl kurulabilir?  

II 

Okulu düşündüğümüzde en önemli iki unsur öğretmen ve öğrencidir. Öğretmenin öğrenciyle 
ilişkisi konumuz bakımından daha özellikli bir konuma sahip. Burada öncelikle kimi eserlere 
başvurarak öğretmenin düşünce ve edebiyat dünyasındaki izdüşümüne bakmaya çalışaca-
ğız. İlki kendi edebiyatımızdan olacak. Sami Paşazade Sezai Konak4 isimli yarım kalmış pek 



bilinmeyen romanında, mektebi zindana, ilerlemenin önünü zincirlerle kesen bir hapishane 
benzetiyor. Mektepte, okutanlarla okuyanlar, ne okuduklarını ne de birbirlerini anlıyor. Ah-
laka aykırılık bir tarafa, öğrencinin en ufak görgü hatası dayakla cezalandırıldığı için, eğitim 
ve çevrenin sonucunda talebede ahlak ve intizam bir vicdan olması gerekirken, aksine kor-
ku ve yıldırmayla yapılan eğitimin çocuğun doğasında sarsıcı sonuçlar doğurduğundan söz 
ediyor. Edebi öfkesiyle ve kendine özgü üslubuyla Thomas Bernhard ise, daha da sertleşerek 
öğretmenleri Eski Ustalar5 isimli kitabında pek anlayışsız, bilgisiz ve yaşamın, varoluşun tüm 
canlılığını yok ediciler, engelleyiciler olarak anlatır. Onlar, sanattan anlamaz ve anlamadıkları 
halde sınıflarıyla müzelere giderler, çocuklardaki tüm merakı gereksiz araya girişleriyle mah-
vederler, bu her öğrencinin müzeye son gidişidir aynı zamanda. Son olarak, bunlara Soseki 
Natsume’nin Küçük Bey6’ini katabiliriz. Bu defa roman kahramanı bir öğretmendir, onun gö-
züyle öğretmenden beklenenlerin çokluğu mizahi bir dille anlatılır, ancak işin ciddiyeti içinde 
bu baştan savmacı tavır, meseleyi kara mizaha çevirmektedir. Henüz göreve yeni başlamış bir 
öğretmene okul müdürü bir öğretmenin nasıl olması ve nasıl davranması gerektiğini uzun 
uzun anlatır, müdürün tasvirinde öğretmen; erdemli ve tam bir örnek, yüce şahsiyetli bir kim-
sedir. Kahramanımız kendisinin böyle bir öğretmen olmadığını, zaten böylesi yüce bir insan 
olmuş olsaydı bu tenha köye gelip öğretmenlik yapmacağını düşünür, istifa etmeyi ve geri 
dönmeyi de düşünür. Ancak yeterli parası olmadığı için, yalancılıktan da nefret ettiği için mü-
dürle konuşmaya karar verir: “’Müdür Bey istediklerinizi yapmam imkânsız. Lütfen bu belgeyi 
geri alın.’bunun üzerine müdür apışıp kaldı. Porsuk gözlerini iri iri açarak bana birkaç saniye 
baktıktan sonra, yalnızca ideal olanı dile getirdiğini, bunları yapmanın herkes için zor olaca-
ğını, bu konuda kaygılanmamam gerektiğini söyledi. Sonra da güldü. Madem bunu biliyordu, 
öyleyse niye beni tehdit edercesine, yapamayacağım şeyleri yapmamı istemişti acaba?” 

Bizde şairler ve yazarlar, entelektüeller ders kitaplarından okul öğretmenlerine kadar pek çok 
şeyi beğenmez, yetersiz de görürler. Eğer bir bilginin yanlışlığı gösterilecekse “Sizin o söyledi-
ğiniz sadece okullarda anlatılır.” ya da “Siz ders kitaplarına ne bakıyorsunuz.” yollu sözler sarf 
edilir. Okulu hafife almak, öğretmene güvenmemek uzun zamandır gündelik konuşmalarımız-
da ve yaşamımızda yer alıyor. Yukarıdaki örnekler, yirminci yüzyıl başları olmalarına rağmen 
bugünkü durumun benzerini sergilemeleri bakımından ilginçtir. İşin doğasında değişmeyen 
bir şeyler var ve biz bunu çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu karşı çıkışların, olumsuz ele alışların 
çok kere ya nitelik ya da özgürlük/bireyin yaratıcılığı etrafında temel gerekçelerini haklı olarak 
ortaya koyduklarını görebiliriz. Fakat sonuçların sebeplerle karıştırılmaması gerekmektedir. 
Temel eğitim ile yüksek öğrenimin kendine özgü yapılarının da ihmal edilmemesi gerekiyor. 
Temel eğitim hazırlayıcı ve araçsal olanın bilgisini kazandırır, ancak bu hazırlık ve araçlarla bir 
iş yaptığınızda bunları, araçlarınızı, hatırlamasınız bile, onları unutursunuz, çünkü sizde bunlar 
birer meleke olmuştur ve doğallıkla kullanılabilmektedirler. Araç ne zaman hatırlanır ve can 
sıkıcı olur? Arızalandığında ve işe yaramadığında.7 Demek ki önce temel eğitimin belli koşul-
ları yerine getirmiş olması, bunu sağlayabilmesi için de ciddiyetle ele alınması gerekmektedir. 
“Okulda öğrendiklerim hiçbir işime yaramadı.” sözü öğrenmeye çalıştığım ve öğretilmeye 
çalışılan ‘araç’ işlemiyor, arızalı anlamına geliyor çok kere. Eleştirilerin bir kısmı da bundan 
kaynaklanıyor.  

Düşünülmesi gerekenlerden biri şudur: Öğretmenlik nedir? Hangi özelliklere sahiptir? Kutsal 
bir meslek yahut “kutsal bir terslik” midir? Ve nihayet öğretmen rasyonel bir otorite olarak 
kabul edilebilir mi? Bunları düşünerek, bazı alışkanlıklarımız ile bugünkü dünyanın kendine 
özgü yapısını(büyük sermayeci/kapitalist yönünü) ve bunun talep ettiği insan tipini ele alma-
mız gerekiyor. Önce alışkanlıklarımızla başlayalım. Felsefe ve edebiyattan olacak örneklerimiz. 
Edebiyatımızda eleştirinin istenen sağlamlık ve olgunlukta gelişmemiş olması tartışılmıştır. 
Elbette bunun birçok sebebi vardır, ancak bizde bu yetersizlik üzerine yapılan yorumlar öğreti-
cidir. Yazarlar, şairler kendileriyle yapılan söyleşilerde sıklıkla eleştirmeni ve bu eleştirme işini 
küçüksemişler, hafife almışlardır. İyi bir eleştiri sahayı iyi bilmekten, derinlikli düşünmekten ve 
kavramsallaştırmalardan doğan zor ve zahmetli bir iştir; bunun ortaya çıkması ne kadar güçse, 
sürekli bir şekilde elinden geleni yapmaya çalışanların ihmali, görmezden gelinmesi ve hafife 
alınması bizde eleştirinin gelişmesini engellemiştir. Şiirse şiir elbette önemlidir, öyküyse öykü 
elbette önemlidir, ancak tam da bir sanatçının aynı zamanda filozof da olması gerektiği bir 
çağda, eleştiriye bakışımızda bir sorun var. Buna ve daha sonra ele alacağımız örneğe de bağlı 
olarak, bizde değerlendirmelerin ya bir çıkar için ya bir ilişkiyi sürdürme uğruna çok kere yo-
lundan saptığı da bir vakıadır. Kısacası kötü alışkanlıklar, birbirimizi cesaretlendirmemek, bir-
birimizin karşılıklı olarak özgürlüğünü budamaktır. Eğer çıkar ve ilişki hatırına değerlendirme-
ler yapılmasını istiyorsak, her alanda kendimizi kandırmanın yolunu tutuyoruz demektir. Diğer 
kötü alışkanlığımızı Ömer Naci Soykan’ın Bir Anarşistin Seyir Defteri8’ini anarak belirteceğiz. 
Kitapta yazar, haklı ve yerinde olarak birçok kötü alışkanlığımıza değiniyor zaten. Kitabın bir 
yerinde, anarşist için en uygun ülkenin Almanya olduğundan, bu düzenli ve katı suratlı ülkenin 
yıkılabilecek birçok otoritesi olduğundan, Kant ve Heidegger gibi filozoflarından söz ediyor, 
ancak onları yıkmak Türk felsefecisinin işi olmadığı ve bunun bir yarar/tatmin sağlamayacağını 
belirttikten sonra Türkiye’ye yüzünü çeviriyor; fakat burada, bu ülkede yıkılabilecek, yani sağ-
lam bir otoritenin olmadığını söylüyor. Gayet de doğrudur bu, çünkü kötü alışkanlıklarımızdan 
biri de budur ve bizde kimse işinde otorite olmak için çabalamaz, başkaları da muhtemelen 
aynı yolu tutmuştur ve böylelikle eleştirilecek dünya kadar bahis çıkar bize. Aslında tartışıp 
durduğumuz çoğu meselede işi derinleştirmemenin, doğru düzgün yapmamanın, belki de 
hiçbir şey yapmamanın ağır yükü vardır ve bu bizi fazlasıyla geveze yapmaktadır. Çok konuşa-
rak vicdanımızdan, özgürlüğümüzden, dolayısıyla sorumluluktan kaçmanın, sürekli kaçmanın 
yolunu tutuyoruz. Ne yazık ki kısır döngünün dışına çıkacak cesareti de göstermiyoruz.  

Şimdi bunlar ve anmadığımız kötü alışkanlıklarımızı hesaba katmadan öğretmen üzerine 
yürütülen tartışmaları değerlendiremeyiz. Öğretmenlerin yetenek ve yeterliliği toplumdaki 
genel düşüşle, toplumda hangi değerlerin öne çıkarıldığıyla, nelerin alkışlandığı ve nelerin 
kargışlandığıyla/yuhalandığıyla doğrudan doğruya bağlantılıdır. Biz bu yazıyı iki temel soru-
na/soruya hasretmeyi planladığımız için kimi betimlemelerle yetinerek öğretmen ile öğrenci 
ilişkisine geçmek istiyoruz. Acaba öğretmen rasyonel otorite olarak kabul ediliyor mu ve kabul 
edilmeli midir? Modern düşünce otorite karşıtıdır, fakat daha çok iktidara duyulan öfkeyi dile 
getirir bu ve biz bir ayrım yapmak zorundayız: Sermayenin, iş ve ticaret dünyası ile siyaset 
dünyasının iktidarının yanına ya da daha doğru biçimiyle temeline kültürden, bilgiden doğan 
otoriteyi koyabiliriz. Çünkü budur toplumun esas dayanak noktasını kuracak ve sürdürecek 
olan. Bu bağlamda okulu (özellikle konumuz olduğu için) ele aldığımızda öğretmenin yerini bu 



otoriteye(kültüre, bilgiye) bağlı olarak görmemiz gerektiği anlaşılır.  

Öğrencilerin en temel becerilerini anlama(okuduğunu ve dinlediği) ve anlatma(sözlü ve yazılı) 
oluşturur. Özellikle Türkçe dersleri bu amacı gerçekleştirmeyi üstlenir. Teknolojik ilerleme 
ne olursa olsun yine okumak, dinlemek üzerinden bilgilerimizi elde ediyoruz. Özellikle dille 
irtibatın zayıflaması bizi yurtsuzlaştıracağı ve güçsüz kılacağı için en temelde kazandırılması 
gereken beceriler bunlardır. Yazımızı her derse ait örneklere boğmamak için Türkçe dersiyle 
yetiniyoruz. Şimdi de içeriği, kazandırılması gereken becerileri bunlar olan bir dersin en iyi 
hangi koşulda sağlanacağını soruşturalım. Öğretmen ile öğrenci derslik/sınıf dediğimiz ortam-
da, belirli bir süre için bir araya geliyorlar. Öğrencinin öğrenme işini üstlendiği, ders için hazır 
bulunuşluk, isteklilik ve yeterlilik gibi özellikleri edinmiş olduğu, önceki öğrenmelerde bu be-
cerilerin kazandırıldığı düşünülüyor. Öğretme işini üstlenen, öğrenme sürecine rehberlik eden 
öğretmenler, öğrenci algılarının farklılığı dolayısıyla, belli yaş grubunda algının ne sürede uya-
nık kaldığını da hesaba katarak dersi farklı tekniklerle, öğrenci dikkatlerini de uyanık tutacak 
biçimde sunuyor/öğrencileri yönlendiriyorlar. Hiçbir sorunun ortaya çıkmadığı bu durumun 
böylece ortaya konması, sınıf ortamını bu denli kolay görmek bizi fazlasıyla yanıltmaktadır. 
Ders ne olursa olsun eğer öğretmen ile öğrenci arasında iletişim yoksa/sahih bir konuşma 
gerçekleşmiyorsa ortada ders yoktur. Açıkça kabul edilmelidir ki bugün okullarımızın çoğunda 
öğrenci ile öğretmen konuş(a)mamaktadır. Öğrenci ile öğretmen arasında iyi düzenlenmemiş, 
iyi başlatılmamış bir süreç işlemektedir. Bu nokta asla gözden kaçırılmamalı, öğretmenlerin 
beceriksizliğine çabucak bağlanmamalıdır. Mevcut sınıflarda ortaya çıkan sorunların çokluğu 
ve bunlara ilişkin çözümsüzlük düşünülenden çok daha fazladır. Ders ortamları elbette her 
ders için farklılaştırılabilir, ders, çoğu vakit görev bilinciyle yapılan bir şey olduğu –en azın-
dan öğrenci kimi zaman sevmese de görev bilinciyle öğrenme işini üstlenmelidir- için doğası 
gereği sıkıcıdır. Üstelik öğretmenler de pek sevimli kişiler değildir öğrencilerin gözünde ve bu 
gittikçe de artmaktadır çünkü gittikçe okulda daha çok vakit geçirdikleri halde daha az öğreni-
yorlar. Burada karşılıklı olarak birbirini yıpratan ilişkiler söz konusudur; okul idaresi-öğretmen-
öğrenci arasındaki ilişkiden söz ediyoruz. İyi düzenlenmiş ders ortamlarında, öğretmeni sınıfla 
ve öğrenciyle nitelikli bir şekilde buluşturmayı başarmak gerekiyor. Ancak araya giren ek 
işleri, bu ilişkinin niteliğini düşürecek görevlendirmelerin neler olduğunu da açıkça konuşmak 
gerekiyor. Şunu söylemek doğru olur: İyi düzenlenmiş ders ortamında ve mümkün olduğunca 
dersiyle baş başa bırakıldığında öğretmen daha verimli olacaktır. Eğitim zor ve ciddi bir iştir, 
dolayısıyla okulun yapacağı –ne kadar iyi ve nitelikli olursa o kadar işe yaracak sosyal etkin-
likler, birtakım şenlik ve eğlenceli gösteriler dışında- dersin eğlence olmadığı, görev bilinciyle 
yerine getirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Okulların bu tür sosyal etkinliklerde zamanlama 
ve planlamayı yapmakta yetkilendirmeden kaynaklanan sorunları konuşulmalıdır. Okul yöne-
timlerinin kimi haftalar için kendi takvimlerini oluşturmaları sağlanmalıdır. Özellikle okulların 
ilk haftası ile bahar dönemleri bu şekilde değerlendirilebilir. İyi bir başlangıç öğrenci üzerinde 
etkili ve motive edici olacaktır. Fazlaca pratik önerilere dalmadan ikinci sorumuzu, öğrenci 
öğretmen ilişkisi üzerinden formüle etmeye çalışalım. Öğrenme ihtiyaçları/becerileri bakımın-
dan öğrenci merkezli, fakat süreci yönlendirme/yönetme bakımından öğretmenin rasyonel 
otoritesine tâbi ders ortamını kurmak gerekiyor. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Temel çatışma ve 
tartışmada ortaya çıkan, öğrencinin öğretmen tarafından disiplin altında tutulduğu, bunun 

aşırıya vardırıldığı yönünde.  Tam da burada, yanlış anlaşılmalara yol açacağını göz önüne 
alarak şu temel soruyu sormalı: 

Öğretmenin öğrenciye katlanmak zorunda kaldığı bir ders ortamında eğitim-öğretim ne dü-
zeyde gerçekleşir?  

İfade edilişiyle kulağa pek sert ve uygunsuz “katlanma” sözcüğüne burada olumsuz bir anlam 
yüklenmemelidir. Çünkü temel eğitim disiplinli(belli bir biçime, düzenli ve planlı) bir yapıya 
sahiptir. Başlangıçta görev/ödev ağırlıklı, yönlendirmelerin çoğunlukta olduğu bir süreçtir 
eğitim. Kişi böylelilikle iç disiplini kazanır, iradesini güçlendirir. Ayrıca burada öğretmen ve öğ-
rencinin en iyi koşulda bir araya nasıl getirileceğidir mesele. Gözlemlerimiz ve mevcut durum, 
sınıf ortamının ve bu ortamdaki sorunların yeterince dikkate alınmadığını gösteriyor. Temel 
sorunlardan biri öğretmenin bilgiye dayalı otoritesinin gittikçe çözünüyor olmasıdır. Bu nasıl 
önlenebilir? İlk soruyla da ilişkili bir biçimde kimi öneri ve gözlemlerimizi kısa pasajlar halinde 
sunuyoruz: 

1. Günümüz toplumunda bireylerin gittikçe daha çok şeyden haberdar olmaları, daha 
çok şeyi biliyor görünmeleri, onları daha anlayışlı ve kavrayışlı kişiler yapmamaktadır. Küçük 
sorunlar karşısında bile depresyona düşüşlerin artması; can sıkıntılarının, satın almak, tüket-
mek ve sahip olmakla gidermek yoluna başvurulması tüm kişisel yaratıcılıkları öldürmekte, 
insanları belli davranış kalıpları içine hapsetmektedir. Toplum giderek güçsüzleşmektedir, 
artan hız ve telaş bizi yanıltmamalıdır çünkü bireyler zayıf bir şekilde yetişiyor, güçlü bir irade 
edinerek değil.  
 
2. Güçlü ve yaratıcı insanlar, sağlam kurumsal yapılarda; disiplinli ve ciddi ortamlarda 
yetişebilir. Okulların da güçlü kurumlar olmaları, toplumsal yaşama entelektüel katkıda bulun-
maları gerekir. 

3. Her şeyden önce hiçbir kurum aşırı tepkiler9 üzerine kurulmaz. Kurumlar telaşla çalı-
şan yapılar da değildir. Telaş, acelecilik ve geçiştirmeye neden olur. Kurumsal saygınlık, nitelik-
teki artış, ilişkilerdeki mesafe, iyi örgütleniş, küçük düşürücü olmayan görev tanımlamaları ile 
sağlanabilir. Okullarda en çok dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyoruz. Tüm bunlar sorumluluk-
lara koşut yetkilendirmelerle olur. 

4. Öğretmenlerin ilk birkaç yıldan sonra yetkinlik kazanması da bu kurumsallaşmaya 
bağlıdır, ancak bugün ilk birkaç yıllık dönemden sonra tersine bir süreç işlemekte, öğretmenin 
mevcut yetenek ve yeterliliği de törpülenmektedir.  

5. Toplumda ebeveyn-çocuk, öğretmen-öğrenci gibi belli rol tanımlarında ihmal edilen 
“baba” ya da “anne” ile çocuk arasındaki ilişkinin “arkadaşlık” ilişkisi olmadığıdır. Bunun gibi 
öğretmen de öğrencisinin arkadaşı değildir ve arada süreklice korunması gereken bir mesafe 
vardır/olmalıdır. Büyüklerin yetişkin olmak istemedikleri, yetişkin sorumluluklarından kaçtığı 
bir toplumda yukardan aşağı ya da aşağıdan yukarı doğru tüm rol ilişkilerinde yıpratıcı, ge-



lişmenin önünü kesici bir mesafe kaybı yaşanır ve bu da bireyleri daha güçlü yapmaz, aksine 
daha kayıtsız ve güçsüz kılar.
6. Eğitim kurumları gündelik yaşamın telaşından, pazarlama ve tüketim ilişkilerinden 
korunmalıdır. Özellikle temel eğitimin mutlaka bu ilişkilerden korunması gerekmektedir. Ka-
liteli bir eğitim ortamında standart başarı ve becerilerin ne düzeyde kazandırıldığına, dürüst, 
ahlaklı ve irade gücüne sahip bireylerin yetişip yetişmediğine bakılmalıdır.  

Yazımızda dışta tuttuğumuz meseleler olmakla birlikte, küçük görüldüğü için önemini yeterin-
ce kavrayamadığımız temel bazı düzenlemelerin ihmal edilmemesi için yukarıda özgürlük ve 
otorite ile öğretmen ve öğrenci ilişkisi başta olmak üzere iki soru etrafında düşüncelerimizi 
sunmak istedik. Tüm bunların; acele etmeden, titizce ve gerçek, sahici temeller üzerinde tartı-
şılması gerektiğini vurgulamak, şimdiki tartışma sürecine öğretmenlerin de katılması gerekti-
ğini belirtmek istiyoruz. 

1  Aristoteles, Metafizik, çev. Prof. Dr. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınları, İstanbul 1996. (Metafizik’in ünlü 
açılış cümlesi) 
 

2   Ş. Teoman Duralı, Sorun Nedir, Dergah Yayınları, İstanbul 2011. (Bu yazıda geçen “yaşam” ve “ha-
yat” kavramları büyük oranda bu kitaba ve ayrıca aynı yazarın Dergah yayınlarından çıkan Omurgasız-
laştırılmış Türklük isimli kitabına dayanmaktadır.) 
 

3  Bu kavram ve yazıda kullandığımız “insan değerleri” “kişi değerleri” gibi kavramlar, meselenin etik 
yönü özellikle İonna Kuçuradi’nin İnsan ve Değerleri (Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara 1998) ile Etik 
(Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara 2003) isimli eserlerine dayanmaktadır. 
 

4  Sami Paşazade Sezai, Bütün Eserleri 1, Haz. Prof. Dr. Zeynep Kerman, TDK yayınları, Ankara 2003. 
Özellikle 83-87. sayfalar arasında. 
 
5  Thomas Bernhard, Eski Ustalar, s.27 vd., çev. Sezer Duru, YKY, İstanbul 2006. 
 

6 Soseki Natsume, Küçük Bey, s.35-36, Türkçesi Mariko Erdoğan – Hüseyin Özkaya, Oğlak yayınları, 
İstanbul 2003. 
 

7 Martin Heidegger’in “araç” hakkındaki söylediklerini hatırlayarak. 
 

8 Ömer Naci Soykan, Bir Anarşistin Seyir Defteri, Kaos yayınları, İstanbul 1998. 
 

9  “Bir kurum asla ve hiçbir zaman bir aşırı tepki üzerine kurulmaz…” ve “[kurum] itaat ettirmeyi bilen 
bir vurguya sahip[tir.]” Friedrich Nietzsche, Putların Batışı ya da Çekiçle Nasıl Felsefe Yapılır, çev. Mus-
tafa Tüzel, İthaki yayınları, İstanbul 2005. (Nietzsche “Modernliğin Eleştirisi” başlıklı bölümde evlilik 
kurumunu değerlendirirken bu ifadeleri kullanıyor biz genelleştirmiş olduk.)



Evde zorunlu kalma vakitleri, insanı ister istemez yeni keşiflere; ev ve eşya üzerine dü-

şünmeye sürüklüyor. Kabaca bir bakışla nedir ki ev? Küçük ya da büyük bir kuru mekân... 

Oradan buradan alınıp getirilmiş eşya, yerleştirilmiş, bir biçime sokulmuş. Yaşamaya uygun 

hale getirilmiş odalar. Başlangıçta birbirinden alakasız gibi görünen her bir nesne, zamanda 

işe yararlılık ve kullanılırlıkları arttıkça ve yavaş yavaş bize benzedikçe ayrılmaz bir parçamız 

olmaya başlar. Evet; soğuk, mekanik eşya toplamı, ancak bizim elimizin hüneri ve nefesimizin 

sıcaklığıyla yepyeni bir kimliğe bürünür. Ve her haliyle bizim olan, bize benzeyen bir mekan 

çıkar ortaya. Evimiz, yani yuvamız...

İnsan evin bir yuva olduğunu ancak dışarısı yaşanmaz hâl aldığında ve kaçıp sığınacak, ka-

panacak bir yer aradığında fark ediyor. Ev tastamam bir kapanma ve sığınma mekanı. Her ne 

kadar bu, bir hayvan imgesini hatırlatsa ve biz yuva dendiğinde yuvasındaki kuşu, deliğindeki 

fareyi akla getirsek de insan eliyle yuva haline ev; sevimli, vazgeçilmez bir korunak olmaktan 

geri durmaz. İnsan eğer adamakıllı kulak verirse, evdeki her eşyanın kendine has bir müziğinin 

olduğunu ve günün her saatinde başka başka melodiler fısıldayıp durduğunu fark eder. Bu 

müziği yapan, bizim elimizden ve ruhumuzdan başkası değildir. Evde geçirdiğimiz saatler içeri-

sinde dilimizden dökülen her söz, ruhumuzdan esen her hayal; bir müziğin notaları olarak eve 

ve eşyaya yayılır. Ve biz, dış dünyaya kapılarımızı kapatıp yalnız evi dinlemeye başladığımızda, 

orada çoğu kez unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz ve belki de incittiğimiz kendimizle, hatıralarımız-

la karşılaşırız.

Ev ile konuşmak, bir hastalık alameti değil, bir keşiftir; mutluluk kapısıdır. Evin bir saadet 

yuvası olduğunu unutup bütün mutlulukları dışarıda aramaya başladığımızdan beri ne çok 

şey yitirdiğimizi düşünün. Belki de ev, bizim hayat felsefemizi saklar. Onunla aramıza soğukluk 

girdi mi bütün yaşamımız artık ayrı bir şekilde akmaya başlar.

Madem şimdi eve mahkumuz; dışarıda kar var, fırtına var. Öyleyse mecburen kapandığımız 

evin gizlerine dalıp onun müziğini dinleme vaktidir. Oradan mutluluklar çıkarma vakti...

Meğer ev hep bir başkasıymış 
Başkasının adımlarıyla yürünürmüş meğer 

Anahtarın er sesiyle dirilen ayak 
Ayak sesleriyle erilen, o bir başkaymış 

Dünyaları sığdıran kapılar 
Dünyalara sığmayan pencere 

Sanırdım geniş tutan dünyayı o bir bakış 
Bu çelik perde dar dünyanın atlası 

Yeryüzünü dölleyen kapı bir iç bulantısı 
Meğer ev hep bir başkasıymış 

 
Meğer ev sakınmış bir dilin aşina şarkısıymış 

Şarkıların izniyle doluşurmuşuz odalara meğer 
Suyun er sesiyle gerilen kaslar 

Gerilen kaslarla dillenen şarkı, o bir başkaymış. 
Bahçelere sarkan el ve sepserin ayaklar 

Sanırdım bizim kılan bahçeyi akış 
Aşka atılan her adım çağrının en duldası 
Dalları bezeyen bakış gözlerin pırlantası 

Meğer ev sakınmış bir dilin aşina şarkısıymış
 

Meğer ev aşkın en başkasıymış 
Başkasının sesiyle söylenirmiş şarkılar meğer 

Kaslarla akışan su, anahtarla gerilen kilit 
Kapının ötesinde döllenen, o bir başkaymış 

Ellerle bezenen ev, el bellenen er 
Sanırdım nar kılan bir evi başkasının başkasıymış 

Kımıl kımıl suskunluk, duvarların sultası 
Anahtarı evlerin her bir horantası 
Meğer ev aşkın en başkasıymış.



Ülkemizde her yıl yüzlerce film çekilmektedir; ancak son yıllardaki filmlerimizin dünya sine-
masının epey gerisinde kaldığı kanısına varabiliriz. Türk sineması birkaç doruğun yanı sıra kötü 
bir dönem geçirmektedir.

Günümüz Türk sinemasına baktığımızda genel olarak diğer ülkeleri taklit etmekten öteye gi-
dememiş, insanların espri anlayışını körelten, insanlara hiçbir şey kazandırmayan bir zihniyet 
hakimdir. Günümüzdeki yapımcıların çoğu sinemaya sanat kaygısıyla değil de “altın yumurtla-
yan tavuk” gözüyle bakmaktadır. Bu anlayış da sinemamızın gelişmesini engellemektedir.

Sinema anlatımı bizde hep Batıdan hazır alınacak bir şey sanılmıştır. Ancak Batı kültürüyle 
kendi kültürümüz arasında derin farklılıklar mevcuttur. Örneğin: dramatik değil epik olan 
daha çok bizim hikâyeleme tarzımıza uyar.

Yeşilçam’da anlatılan dünyalar, kaynağını masallardan ve hikayelerden alan, trajik olmayan 
“yerli” hayat görüşüne uygun düşer. Yeşilçam melodramı ise yerli halk masalı ile Batılı dramın 
garip bir karışımıdır. Buradan hareketle, geleneğin temeli üzerinde gerçek anlamda kültürel 
bir sinema kurmamız gerelir.

Günümüzde kültürel sinemamızın kurulmasında küçük de olsa bazı adımlar atılmıştır. Reha 
Erdem, Derviş Zaim, Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan bu adımları atanlar arasındadır.

Günümüz Türk sinemasının iftihar listesini hazırlayacak olsak Reha Erdem’i, onun Kaç Para Kaç 
ve Hayat Var filmlerini bu listenin en başlarına yazmamız gerekir. Özellikle Hayat Var filmi Türk 
sinemasının dorukları arasında sayılabilecek niteliktedir.

Hep bebek kalmak istercesine parmağını emen ama büyümeye karşı koyamayan  ve büyü-
dükçe daha çok yaralanan saf bir genç kızdır Hayat... Hayat’ın hikâyesini öyle güzel anlatmış ki 
Erdem, etkilenmemek elde değil.

Yeşilçam sinemasının ruhunu alın. Üzerine dünya sinemasından edindiklerinizi ekleyin. Sonra 
o ruhu kendi üslubunuzla şekillendirmeye çalışın. Filmin dünyası hem bildik tanıdık olsun, 
hem de kendine özgü ve yepyeni. Hem gerçekçi olsun, hem masalsı... İncelikli, detaycı bir 
dil kurun, ama sade olun. Yavan olmayın ama yalın olun. Cesur olun, yenilikçi olun, deneysel 
olun, ama anlaşılmaz olmayın. Resimleriniz zorlayıcı olsun, kafa karıştırıcı olsun ama yapay 
olmasın, sahte durmasın...

Ama hayır, bunları yapmak zor; hem de tehlikeli. Reha Erdem denemiş, yapmış, zoru başar-
mış. Adı da “Hayat Var” olmuş. Bu filmiyle Erdem, kuvvetli bir alkışı hak ediyor.

İftihar listesine eklenmesi gerekenlerden biri de Derviş Zaim’dir. Kıbrıslı yönetmen; Tabutta 
Rövaşata, Filler ve Çimen, Çamur, Nokta gibi filmleriyle tanınmaktadır. 

Zaim’in Nokta filmi bazı izleyicilere Lars Von Trier’in Dogville’ini anımsatmıştır. Bu konu hak-
kında Zaim şu yanıtı verir:

“Trier’in Dogville’inde evler yok ama film evler varmış gibi görmek üzerine kuruluydu. 
Nokta’da mekânı kendisi bomboş olduğu için bu izlenime varmış olabilirsiniz, ama bu boşluk 
seyircinin illüzyonunda herhangi bir çarpıklığa yol açmıyor. Lars Von Trier’in Dogville’inden 
farkı bu. Dogville’de biz varsayıyorduk, bir yabancılaştırma efekti vardı; ama benimkinde 
mekân gerçek, durum gerçek, mekânın yarattığı bir yabancılaştırma efekti yok. Dolayısıyla, bu 
paralellik ne derece benim amacımla uygundur, emin değilim.”

Derviş Zaim’in filmleri, tanımlamış olduğumuz “kültürel sinema”nın bir tarifi gibi. Zaim, 
filmlerini gerçeklik üzerine kurarak gelenekten beslenen ender yönetmenlerimiz arasındadır. 
Dolayısıyla iftihar listemizde olmayı sonuna kadar hak etmektedir.

Kuşkusuz iftihar listemize, listenin olmazsa olmazı olarak Nuri Bilge Ceylan’ı eklememiz gere-
kir. Kasaba, Üç Maymun, Mayıs Sıkıntısı, Uzak ve Bir Zamanlar Anadolu’da filmleriyle tanınan 
Ceylan, ülkemize birçok ödül de kazandırmıştır.

Ceylan’ın filmlerinde sanki oyuncular koridorun sonunda konuşuyormuş gibi bir hisse kapılı-
yorum. O derece filmlerin içine çekiliyorum, o kadar sakin ve bir o kadar hayattan. Her filmi 
fotoğraf sergisi tadında, gözleri de ruhu da yorulmadan izleyiveriyor insan. Lafın özü Türkiye 
için gurur kaynağıdır Nuri Bilge Ceylan. Kıymet verilmelidir, kıymeti bilinmelidir. Hazırlamış 
olduğumuz iftihar listemizde olmayı sonuna kadar hak etmektedir.

İftihar listemizin bir diğer önemli bireyinin Zeki Demirkubuz olması gerekir. “Bekleme Odası”, 
“Kader”, “Yazgı” gibi filmleriyle ünlenen Demirkubuz’un gelecekte daha da iyi filmler çekece-
ğine ve ulaşmak istediğimiz kültürel sinemamıza, bizi büyük adımlarla taşıyacağına güvenim 
tam.

Zeki Demirkubuz bir röportajında: “Ne pahasına olursa olsun gerçekle bir ilişki kurmak gereki-
yor. Zaten insanlığın en büyük probleminin bu olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sanatçıyı insan-
dan ayrı düşünmemek lazım. Yaptıklarımız kişiliğimizin bir uzantısıdır. İkisinin ayrılması bence 
utanç verici olur. Sırf bu yüzden “megaloman kişilik gösterisi” tabirini kullanırsak yazık etmiş 
oluruz.” diyerek çok önemli bir noktaya değiniyor.

Bir sanat eseri her şart altında düşünceyle biçimin organik birliği demektir. Bir sanatçının yapı-
tında hayat, kişisel algılamaların prizmasında kırılır; meydana gelen bu yansıma ise izleyicinin 
gerçekliğidir. Batıda Danimarkalı Dreyer, İsveçli Bergman, Fransız Bresson, Portekizli Oliveria 
sinemayı salt hayalciliğin pençesinden kurtarıp gerçekliğe yaklaştırmaya çalışmışlardır. Doğu-
da ise bu işi en iyi Tarkovski ve Kurosawa yapmıştır.

Bizde ise gerçekliği bu üstatlar kadar iyi ifade edilen olmamakla birlikte, oluşturduğumuz 
iftihar listesi gerçekliği  kullanmaya başlamış ve unutulmaya yüz tutmuş geleneğimizi ön plana 
çıkarmıştır. Bu liste gelecekte dünya sinemasına damga vurabilecek güce sahiptir.

Saydığımız bu dorukları bir kenara bırakacak olursak Türk sineması gerçeklikten uzak, buna 
bağlı olarak gelenekten kopuk, karanlık bir evre geçirmektedir.

Son dönemde meydana getirilen filmlere baktığımızda salt para kazanma amacıyla yapılan 



absürt komedilerin çoğunlukta olduğunu görmekteyiz. Bu tür filmler bizlere hiçbir şey katma-
makla birlikte bizden en değerli varlığımız olan zamanımızı götürmektedir.

Sinemamızın çıkışa geçebilmesi ve bayağılıktan kurtulabilmesi için tarihi filmlere ağırlık veril-
mesi iyi bir çözüm yolu olacaktır.

Türklerin tarihi; destan dönemine, başka bir deyişle yazının bulunmasından çok öncelere 
dayanır. Böylesine uzun zamandan beri tarih sahnesinde yer alan bir toplumun yaşantısında 
büyük etkiye sahip olayların olmaması düşünülemez. Birçok ulusun dünya sahnesindeki yeri 
bizden çok daha yeni olmasına karşın yaşadıklarını tüm dünyaya duyurabilmekte böylece tüm 
dünyayı etki altına alıp kültürlerini tanıtabilmektedir.

Bir zamanlar gerçekleşen bir olay şöyle anlatılır:

Japon eğitim uzmanları ülkemize gelmiş, eğitim sistemimizi incelemiş ve bir rapor hazırla-
mışlardır. Bu raporda eğitim sistemimizde millî ruhun olmadığını; onların Japonya’da okula 
başlayacak olan çocukları hızlı trene bindirip, dev fabrikalarını, teknoloji merkezlerini gezdi-
rerek ülkelerinin gücünü gösterdiklerini sonra da bu çocukları alıp Hiroşima ve Nagazaki’ye 
götürüp orada atom bombası atılan ve yıllardır ot dahi bitmeyen alanları göstererek milli ruh 
şoklaması yaptıklarından söz ederler. Bunun üzerine bürokratlarımızdan biri atılır: “Ama bizim 
Hiroşima’mız yok ki!” Japon uzmanın cevabı ise tokat gibidir: “Sizin Çanakkale’nin on Hiroşi-
ma eder.”

Bu örnekten de anlaşılabileceği gibi eğitim, yalnızca okulda gerçekleştirilen bir kavram değil-
dir. Herkesin her yerde, her an başvurması gereken bir kılavuzdur eğitim. Bir filmden de, bir 
tiyatro oyunundan da, bir romandan da çıkarımda bulunabilmelidir insan.

Destan dönemine kadar dayanan tarihimizden çıkarımda bulunulacak nitelikte -bazı doruklar 
haricinde- neredeyse hiç film çekilmemiştir. Film yapımcılarına bunun nedeni sorulduğunda 
ya bu tür filmlerin maliyetinin çok yüksek olduğundan ya da tarihi filmlerin yanlış anlaşılabile-
ceğinden yakınırlar.

Oysa kültürümüzü, tarihimizi koruyabilmenin en önemli yolu sanattan geçer. Mevcut kültü-
rümüzü sanat eserlerine döktüğümüz andan itibaren kalıcılığı yakalamış oluruz. Ayrıca birçok 
toplumun maliyeti çok düşük ancak etkileyici filmler oluşturmasını göz önünde bulunduracak 
olursak ekonomik nedenler bu tip eserler için çok önemli bir engel değildir.

Tarihi konu alan nitelikli filmlerin çekilmesi önündeki tek engel yine biziz. Eğer zihniyetimizi 
değiştirirsek yıllardır “küskün” olduğumuz tarihimiz hakkında çok güzel filmler meydana gele-
cek ve uzun yıllardır düşüşte olan sinemamız için yükselme dönemi başlayacak, iftihar listemiz 
sayısız başyapıtla dolup taşacaktır.

   İmge edebiyatla ilgilenenlerin sıkça duyabileceği bir terimdir. Çünkü imge edebi metinlerde 
ve özellikle de şiirde bir zorunluluktur, diyebiliriz. 
   Herhangi bir sözlüğe baktığımızda karşımıza çıkan anlam:’’ Zihinde tasarlanan, gerçekleşme-
si özlenen şey’’ şeklindedir. İmge, sanatsal bir terim olarak kullanıldığında bu anlamla doğ-
rudan bir ilgisinin oluğu görülür. İmge,  çok basit bir  şekilde  söylenecek  olursa,  bir  kelime  
veya  kelime gurubunun kendi anlamı dışında  bir  veya birden fazla anlamı çağrıştırmasıdır. 
M. Nuri Parmaksız’a göre ise imge, şiiri şiir yapan üç öğeden-duygu, düşünce ve hayalden biri 
olan hayalin,  çağrışım  noktasında,  duygunun  akıl  ile  yoğrulduğu,  hissin  düşünceyle muva-
zenesi  sonucunda  oluşan,  amacı  anlamı  derinleştirmek  ve  söylemin  etkisini güçlendirmek  
olan,  düşünce  ve  duygunun  kelimelere  yansıyan  şeklidir Erdoğan Alkan, “Şiir Sanatı” adlı 
kitabında imge ile ilgili olarak şunları söyler: “Bir varlık, nesne ya da bir düşünü çağrıştıran 
varlık ya da nesneye şiirde imge denir.
İmge şiirde kendisine bazen bir kelimelik yer bulabileceği gibi bazen de bir kelime grubu ya da 
ipuçları verilmiş fakat açıkça söylenmemiş bir ‘’im’’ şeklinde de olabilir.
   En başta da ifade ettiğimiz gibi imge şiirde bir zorunluluktur. Çünkü dilimiz bazen anlatmak 
istediklerimizi anlatmakta bize yardımcı olmayabilir. Kelimelerin akla gelen ilk anlamlarıyla 
kullanılması bir süre sonra şiirde özgünlüğün kaybolmasına neden olur. Oysa sanat özgünlük 
üzerine kuruludur. Sanatçılar birbirlerinden malzemeyi kullanış biçimlerine göre ayrılır. Sanat-
çının gelecekte var olabilmesi ve aynı zamanda başkalarını etkileyebilmesi için yenilik yapması 
şarttır. İşte tüm bunlar için imge bir zorunluluktur. 
   İmge; somut nesnelerle soyut bir dünya kurar ve biz o somut dünyayı yine o soyutlama ara-
cılıyla yeniden kurar, kavrarız. Şiirin özünü imge oluşturur. İmge de çağrışımdır. “Çağdaş
şiirin ayrılmaz, oluşturucu parçasıdır çağrışım ve çağrışımın bulunduğu yerde de ister
kurallı ister kuralsız üretilmiş olsun imge vardır.’’demiştir Özdemir İnce.
   Bir şiirde pek çok imge kullanılabilir fakat sadece bir tanesi ön plana çıkmalıdır. İmgeler 
kendi içinde bir bütünlük oluşturmak zorundadır. ‘’Şiir tek bir imgedir ya da parçalanamaz bir 
imgeler burcudur.’’  demiştir Meksikalı şair Octavia Paz…
   Şiirde birden fazla imge kullanılmış ve bu imgeler bir bütünlükten uzaksa bu durum şiiri 
anlaşılmaz kılar. İmgeler arasında bir bütünlük olmasının dışında kullanılan her imgenin yeni 
olması gerekmektedir. Yani daha önce bir başka sanatçı tarafından kullanılmaması gereklidir. 
Tabi eğer şair gerçekten bir şiir ortaya çıkarmak istiyorsa. Eğer kullanılmış bir imge başka bir 
şair tarafından tekrar kullanılırsa, bu, imge olmaktan çıkar ; okuyucuda çoşku ve heyecan 
uyandırmaz. Birden fazla kullanılan imge, çağrışımsal niteliğini yitirerek simgeye dönüşür. 
İmgenin simgeye dönüşmesi demek şiirin insanı heyecanlandırma ve duyularını harekete 
geçirme gibi özelliklerini kaybetmesi demektir. İmge özelliğini yitirip simge özelliği kazanan 
söylemlere örnek olarak: ‘’ gözlerindeki umut kıvılcımları’’ ,’’ firari geceler’’ vs. bu gibi ifadeler 
daha önce başkaları tarafından kullanıldığı için özgün değilidir.
    Ayrıca imgeler eserin verildiği döneme de sıkı sıkıya bağlıdır. Örneğin cumhuriyet döne-
mindeki din adamı imgesiyle günümüzdeki din adamı imgesi birbirinden farklıdır. İlkinde din 
adamı sakallı ve cübbeli bir kişiyi çağrıştırırken ikincisinde takım elbiseli bir kişiyi çağrıştırabilir.
     



      Günümüz  şairlerinden  biri  olan Nurullah Genç’in “Gelmedin” adlı şiirinde gayet özgün
imgelerin varlığına şahit oluruz. Şimdi de bu şiire bir göz atalım:

                                                                 Gelmedin
                                       Gelmedin son hayal de yanıp yanıp kül oldu
                                       Bu deruni kavgada kırılan gönül oldu
                                       Şimdi menziller elem, yürek duman, sine çâk
                                       Devleri mahkum eden hayatım şimdi helâk
                                       Gelmedin yıldırımlar düştü hülyâlarıma
                                       Nasıl kıydın be zalim masum rüyâlarıma
                                       Sana doğru her adım neden hep ölüm sunar
                                       

                                       Seni her andığımda renk solar, desen yanar
                                       Hangi rüzgâr sabırla böyle koşar ardından
                                       Hangi el nakış nakış gergef dokur ardından
                                       Susarsam anlatır mı seni göklere tarih
                                       Bensiz olur mu sabah güler mi kara talih
                                       Gelmedin koptu zincir parçalandı anılar
                                       Sardı bütün ruhumu tükenmeyen ağrılar
                                       Kalbimin pembe köşkü harab oldu gelmedin
                                       Bahçesinde açan gül turab oldu gelmedin
                                       Bil ki kıyamet kopsa bu ateş sönmeyecek
                                       Heyhat! Şair mehtaba bir daha dönmeyecek  

                                                                                                         Nurullah Genç

Şiirde geçen “son hayalin yanıp kül olması”,  derunî kavga”, kırık gönül”,
menzillerin elem yüreğin duman olması, devleri mahkum eden hayat, hülyalara yıldırım
düşmesi,  masum  rüyalara  kıymak,  kalbin  pembe  köşkünün  harap olması”  vs.  şair hayal 
gücünün ortaya çıkardığı birbirinden özgün imgelerdir. Her bir imgenin okuyucu
zihninde bir takım duygu ve düşünceleri çağrıştırdığı apaçık ortada.
       
     Birbirinden farklı ve zengin çağrışımların bulunduğu bir diğer şiir ise Attila İlhan’ın ünlü 
‘’Ayrılık Sevdaya Dahil’’ adlı şiiridir. Şimdi de bu şiire ve çağrıştırdıklarına bir göz atalım: 

                                                  Ayrılık Sevdaya Dahil
                                Açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın
                                En görkemli saatinde yıldız alacasının
                                Gizli bir yılan gibi yuvarlanmış içimde kader
                                Uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın
                                Rüzgâr uzak karanlıklara sürmüş yıldızları
                                Mor kıvılcımlar geçiyor dağınık yalnızlığımdan
                                Onu çok arıyorum onu çok arıyorum
                                Her yerimde vücudumun ağır yanık sızıları
                                Bir yerlere yıldırım düşüyorum
                                Ayrılığımızı hissettiğim an demirler eriyor hırsımdan
                                Ay ışığına batmış karabiber ağaçları gümüş tozu
                                Gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar yaseminler unutulmuş

     Şiirde geçen “kaderin gizli bir yılan gibi içimde yuvalanması, yağmurlu genç
kadın, rüzgârın yıldızları uzak karanlıklara sürmesi, mor kıvılcım, dağınık yalnızlık”
gibi imgeler hem şiirin çağrışım gücünü hem de şiirin estetik değerini artırmaktadır. Söz
konusu  imgelerin  neyi/neleri  çağrıştırdığı  her  ne  kadar  şairin  zihninde  bulunsa  ve
okuyucu bu imgelerin neyi/neleri çağrıştırdığını tam olarak algılayamasa da yine de
onun muhayyilesini  harekete  geçirtecek,  “acaba  şair ne demek  istiyor?”, sorusunun
cevabını arayacaktır.
   Burada da karşımıza imgenin bir diğer özelliği çıkıyor. Bazı imgeler tamamen şairin zihnin-
dedir. Biz şairin ne demek istediğini tam olarak hiçbir zaman anlayamayız fakat bu şiir bizi 
etkiler, duygularımızı harekete geçirir. İşte şiir böyle bir şeydir…
    Divan edebiyatında imgenin yerini mazmunlar tutmaktadır. İmge ve mazmun arasında çok 
büyük farklılıklar bulunmaz. Sadece mazmun imgeden daha dolaylı bir anlatıma sahiptir diye-
biliriz. Şimdi de mazmuna örnek olarak Fuzuli’nin bir beyitini inceleyelim:
         
           
        Gül-i ruhsâruna karşu gözümden kanlu akar su
        Habîbüm fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

    Fuzûlî’nin bu beytinde; gül, su, habib kelimelerinden ve bunlar arasındaki
anlam ilişkisinden yola çıkılarak Hz. Peygamber mazmunun olduğu söylenmektedir.
Çünkü  Hz.Peygamber  Allah’ın  habibidir.  Gösterdiği  yol  Müslümanlık,  safiyet  ve
temizlik  yolu  (su)’dur  .  Hz.  Muhammed  ise  âlem  gülistanının  gülüdür.  Habibin
Habibullah anlamında mürsel mecaz olarak Hz. Peygamber için kullanımı yaygındır.
   
     Divan şiirinin kuruluş döneminde anlaşılır, basit ve benzetme niteliği taşıyan mazmunlar 
kullanılmıştır. Fakat zaman içinde bu benzetmeler yerini istiareye ve özellikle de açık istiareye 
bırakmıştır. Yani ilk zamanlarda şair sevgilinin yanağı ile gülü, boyu ile serviyi,  nergis ile gözü-



nü bir arada veriyordu sonraları ise gül denildiğinde sevgilinin yanağından bahsedildiği anla-
şılmaya başlamıştır. Bu da zaman geçtikçe divan şiirinin anlaşılması güç hale gelmesine neden 
olmuştur.( Divan şiiri kültürüne ve şairin edebî kişiliğine vakıf olmayanlar için) 

    İskender Pala bir yazısında çok yerinde bir benzetmeyle şunları söylemiştir: “Askerliğini yap-
mış olanlar bileceklerdir. Zifiri karanlık gecelerde travers eğitimi yapılır. Buna göre geniş
bir arazinin bazı gizli yerlerine gündüzden birtakım işaretler bırakılıp ipuçları
serpiştirilir. Gece askerin eline bir fener ve pusula verilerek işaretlerden her birinin
mesafe ve yönleri ile hedefi bulması istenir. Eğer asker ilk işaretleri bulamamışsa ikinci
ve diğerleri için verilen yön ve mesafeyi tayin etmekte müşkilâtla karşılaşacaktır.  Ama
eğer işaretleri doğru bulursa bir sonraki işaret daha kolay tespit edilebilecek ve hedefe
varmak zor olmayacaktır. Ancak arazinin engebeli yapısı veya tabiat şartları hedefe
giden yolda oyalayıcı unsurlar olarak kendini hissettirecektir. Şimdi bir beyitteki her bir
kelimeyi  muhtemel birer işaret, mana veya  ahengi arazi, mazmunu da hedef olarak
düşünelim.  Şair  tıpkı  komutan  gibi  inisiyatifini  (üslûp)  kullanarak  arazinin  (mana) çeşitli  
tabiat  şartlarını(vezin ,kafiye, ahenk  vb.)  en  uygun  bir  sistemle  (şiirin  genel
çerçevesi  ve  kuralları  ile  edebî  sanatlar)  işaretlendirip  askerlerin  (okuyucu)
hedefe(mazmun) kısa sürede(az söz ile çok mana ifade ederek, muhtasar ve müfîd)
emniyetle  varabilmesini(anlaşılırlık)  ve  bunu  bir  zevke  dönüştürmesini  sağlamak
zorundadır.  Yani  mazmun,  belli  deliller  ve  işaretler  verilerek,  çeşitli  ipuçları
gösterilerek mana içindeki zarif ve sanatlı manaya ulaşmakla kendini gösterir ve bediî
zevk olur.’’  
  
  En baştan beri anlatmaya çalıştıklarımızı Yavuz Özdem’in şu sözleriyle özetleyip konuya son 
noktayı koyalım: “Bütün bir Türk şiirinde, Halk, Divan, Tasavvuf, Tanzimat sonrası ortaya çıkan 
edebi oluşumlar da dahil olmak üzere, imge her zaman var olmuştur. Ancak sanatçının içinde 
yaşadığı  çevre,  zaman  ve  kültür  dairesi  söz  konusu  imgeyi  farklı  kelimelerle adlandırma-
sına vesile olmuştur. Eski, özellikle Halk ve divan şiirimiz imgeden ziyade imge  aktarımında  
bir  araç  olarak  benzetme  ve  eğretilemelere  ağırlık  vermiştir.
Günümüz şiiri ise, karmaşıklaşan toplumsal ilişkiler, insanın doğa karşısındaki bugünkü konu-
mu,  yabancılaşma  bağlamında,  doğası  gereği  imgeyi  öne  çıkarmıştır.’’
   
    

Romanında anlatacağı Borodino Savaşı sahnelerine gerçeklik kazandırmak için savaş bölgesi-
ni, askeriyeden aldığı haritayla at üzerinde günlerce dolaşan Tolstoy, belleklerimize Savaş ve 
Barış romancısı olarak yerleşmiştir. Yaklaşık iki bin sayfayı bulan bu destan/roman, yedi kez 
gözden geçirilip yeniden düzenlenmiştir; matbaadan çıkışı alındıktan sonraki düzeltmeler de 
cabası. Anna Karenina, Diriliş, Sivastopol Hikâyeleri, İtiraflar, İvan İlliç’in Ölümü, Hacı Murat, 
Kroyçer Sonat… 19 yaşındayken “gereksiz ve boş bulduğu” üniversiteyi terk eden aydınlık 
zekânın yazdıklarından birkaçıdır.

İnsanlığa, oldukça kıymetli “okuma hazinesi” bırakan Tolstoy’un Sanat Nedir? kitabını edin-
mek için uzun süre bekledim. Kitabın Türkçe baskısını yayımlayan bazı yayınevlerinin baskı-
larına güvenemediğim için de almadım o kitapları açıkçası. Bizdekilerin yaptığı; Rus yazarın, 
kitabının İngilizce baskısına yazdığı “önsöz” yazısında, kendi ülkesinde “kitabın sansür tara-
fından iğdiş edilmesi”ne benzer bir çarpıtmaydı. Son birkaç yıldır, yayınevlerinin çıkarcılığı 
ve saygısızlığı yüzünden “ucuz tarife” ve “kuşa çevrilmiş” çeviri kitaplar ortalığı sardı; önemli 
yabancı yazarları okumak neredeyse imkânsızlaştı. Bu gerekçeyle, yarım/eksik okumaktansa 
okumamaya karar verdim büyük romancının Sanat Nedir? kitabını.

Şimdi elimde bir kitap var: “Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi” kitaplarından Sanat Nedir? (İş 
Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 2007/Çev. Mazlum Beyhan) Tolstoy’un, cevabı hayli uzun(iki 
yüz otuz sayfa) “Sanat Nedir” sorusuna cevap aradıktan sonraki “ekler” bölümüne Sanat 
Nedir?’in İngilizce Baskısına Önsöz yazısından başka altı yazı daha eklenince karşımıza üç yüz 
sayfalık bir kitap çıkmış. Edindiğim Sanat Nedir?, beklediğime değdi diyerek kitabı okudum.

Romancı Tolstoy ve sanata bakışı

Sanat Nedir?, 1897’de yayımlandığında, yazılışından sonra her biri yazarın “bir ruh çöküntü-
sü geçirmesine” neden olan büyük romanlar neredeyse tamamlanmış; “bildiği şeyleri hiçbir 
zaman unutmamış” Tolstoy da yetmişine merdiven dayamıştır. Romanlarıyla bir dünyayı 
kuşatmış,“içinde acı çekmiş ve tatmin olmamış bir sanatçı” olanTolstoy’un, güzel kavram
ından yola çıkıp sanat denilen estetik yaratıcılıktan neler anlamamız gerektiği hakkındaki 
görüşleri, bir ömrün durmak bilmez okuma isteğinin birikimini yansıtır. Beş yaşlarındayken 
birkaç yabancı dili, yabancılardan öğrenmeye çalışan, yaşama ve öğrenme tutkunu yazarın 
kitaplığındaki yirmi bin kitap “sanat nedir” sorusuna verilecek cevabın genişliğini göstere-
cek önemli bir ayrıntıdır. İnanmak ve inanmamak çatışmasının dramatikleştirdiği bir hayatın 
sonlarına yaklaşmışken; “Tanrım bana iman ver ki, onu bulmaları için başkalarına da yardım 
edeyim.”diye yalvaran Tolstoy, “sanat nedir” sorusuna cevap ararken işin özüne din faktörünü 
yerleştirecektir doğal olarak.

“Ortalama insan için sanat, güzelin ortaya çıkmasıdır.” diyen Tolstoy’un sanat konusundaki 
temel tezi, seçkin çevrelerde dinî inancın zayıflamasıyla halk sanatından uzaklaşarak eğlence-
lik sanatın giderek önem kazanmasının sakıncalı olduğudur. Avrupalı yüksek sınıfların dinsel 
inançları zayıfladıkça sanat içerik yoksulluğuna uğrayıp, profesyonelleşen bir eğlence aracına 
dönüşünce gerçek sanat olmaktan uzaklaşır. Bu bağlamda sanatı;ilahî/gerçek sanat ve gün-
delik/basit sanat olarak iki türe ayıran Tolstoy, soylu/gerçek sanat anlayışından uzaklaşıp haz 
duygunsa önem verip gündelik sanata yöneldikleri için Beethoven, Nietzsche, Oscar Wilde, 
Baudelaire, Verlaine, Moreas, İbsen, Wagner vb. ünlü bazı isimleri paylarken insanları “birlik 
ve kardeşlik duygularına” yönlendiren Dickens, Hugo, Dostoyevski gibi bazı isimleri de över. 
Romancı Tolstoy, sanatta soysuzlaşmayı, “Hastalığın nedeni, İsa öğretisinin gerçek anlamıyla 
benimsenmemiş olması”na bağlar. Ona göre gerçek sanatiçin herhangi bir gerekliliği olma-
yan eleştiri de dinsel bilincin yitirilmesiyle ortaya çıkmış ve eleştirmen denilen kimseler, 
“kendilerine inanan kimselerin beğenilerini iğdiş etmiş ve etmeyi sürdürmektedirler”. Sanat 
hakkında söylediklerini, öncelikle okumamız, bugün için tartışmamız ve sorgulamamız gere-
ken; ancak yazdıkları kadar yaşayışıyla da önemli olan; sanatta içtenliği önemserken yazıda 
kolaycılığa prim vermeyen Tolstoy için “Sanat ne keyiftir, ne avuntu, ne de eğlence, sanat 
yüce bir iştir.”



Maksim Gorki’nin anlatımıyla, “bir insanlık örneği” olan Tolstoy; “Herhangi bir insan etkinli-
ğinin tanımlanabilmesi için, bu etkinliğin önem ve anlamının kavranılması gerek. Bir etkinliğin 
önem ve anlamının kavranabilmesi için ise, neden ve sonuçlarından bağımsız olarak ve ondan 
aldığımız hazzı falan bir yana bırakarak, bu etkinliğin doğrudan doğruya kendisini ele almak 
gerekir.” diyerek 20 Kasım 1910’da, yazı atölyesi dünyaya veda etti. Ölümünün 100. yılında 
Tolstoy gündemi oluşturabilmemiz ümidiyle Sanat Nedir kitabından bazı bölümleri, yazarının 
önerisini dikkate alarak, “doğrudan doğruya” aktarıyorum.

Sanat Nedir? kitabından alıntılar

“…gıda almaktan amacın haz duymak olduğunu savunan insanlar, nasıl gıdanın anlam ve öne-
mini kavrayamazlarsa, sanatın amacını haz olarak gören insanlar da sanatın anlam ve önemini 
kavrayamazlar...”

“Sözcüklerle aktarılan düşünceleri anlama ve kendi düşüncelerini başkalarına aktarabilme 
yeteneği olmasaydı insanın hayvandan farkı olmazdı.”

“Gerçekten, son zamanlarda puslu, dumanlı gizemli olma, yığınlar için anlaşılmaz olma gibi 
özelliklerin yanı sıra, yanlış olma, belirginlikten ve özellikle de belagattan uzak olma gibi özel-
likler sanat yapıtlarının artamı için, şiirsellikleri için olmazsa olmaz koşullar olup çıktı.”

“Oysa bir sanat yapıtının güzel ama anlaşılmaz olduğunu söylemenin, bir yemeğin çok iyi, çok 
lezzetli, çok besleyici olduğunu, ama onu insanların yiyemeyeceğini söylemekten bir farkı yok-
tur.”

“Sanat, geniş bir halka halinde başlayıp gitgide küçülen halkalar halinde bir yol izler: Sonuçta, 
tepe noktası halka olmayan bir koni çıkar ortaya. Zamanımızın sanatında olup biten tam da 
budur işte.”

“Bir sanat yapıtını aktardığı ayrıntıların geçekliğinden, doğruluğundan dolayı değerli bulmak, 
dış görünüşüne bakarak bir yiyeceğin besleyiciliği hakkında kanıya varmak kadar tuhaf bir 
durumdur. Bir sanat yapıtının değeri için onun gerçekliğini ölçüt alıyorsak, burada bir sanat 
yapıtından değil, sanat yapıtının taklidinden söz ediyoruz demektir.”

“Bizim toplumumuzda sahte sanat yapıtları üretilmesinde etken olan üç koşul olduğunu düşü-
nüyorum. Bunlardan ilki, yapıtlarına karşılık sanatçılara oldukça yüksek telif ücretleri ödenme-
si ve bunun sonucu olarak da sanattan geçinmenin, yani profesyonelliğin yaygınlaşıp kurum-
sallaşması; ikincisi, sanat eleştirisi; üçüncüsü ise sanat okullarıdır.”

“Zevkleri iğdiş olmuş insanlarda sanatı alımlama yeteneği dumura uğramıştır; bunlar sanat 
yapıtlarını değerlendirirken, öğrendikleri şeyleri devreye sokarlar, bu da onların kafalarını 
öyle bir karıştırır ki tam tersi bir noktada bulurlar kendilerini.”

“Gerçek sanat, kocası tarafından sevilen bir kadına benzer; süslenip püslenmeye gerek duy-
maz; taklit sanat ise fahişeler gibi sürüştürmek, takıp takıştırmak zorundadır.”

“Gerçek sanatın ortaya çıkış nedeni, sanatının biriken duygularını dile getirmek için duyduğu 
içsel gereksinimdir; tıpkı bir annenin gebeliğinin nedeninin sevgi olması gibi. Taklit sanatın 
nedeni ise, tıpkı fahişelerinki gibi maddi çıkardır.”

“Çağımızda sanatın görevi, insanların esenliğinin onların bir araya gelmelerinde, birleşmele-
rinde olduğu gerçeğini akıl alanından duygu alanına geçirmektir; sanatın akıl alanından duygu 
alanına geçireceği bir başka gerçek de varlığını sürdürmekte olan şiddetin egemenliğinin yeri-
ni ilahî egemenliğin, başka bir deyişle hayatımızın en yüce amacı olarak bizlere sunulmuş olan 
sevginin egemenliğinin alması gerektiğidir.



Gönül dağı yağmur yağmur varan olunca
Akar can üstüne sel gizli gizli
Bir tenhada can cananı bulunca
Sinemi yaralar yar oy yar oy
Dil gizli gizli, dil gizli gizli...

Yukarıdakileri yazan Neşet Ertaş.Sözlerden rahatsız olan ve aşağıdakileri yazan İskender Pala:
“Türkülerdeki erotizmin kadını aşağılamasından rahatsızım. Kadınları, alınır-satılır bir meta 
olarak gören türkülerimiz var.
Düğmelerin dar geldiğini falan anlatan türküler var. Bir taksiye binseniz, taksi şoförü bu şarkıyı 
açsa rahatsız olmaz mısınız? 

Ben toplumda bazı şeylerin normalleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Neşet Ertaş’ın türkü-
lerinde de erotizm vardır. Bir tenhada can cananı bulunca... “ diye başladığınızda istediğiniz 
sahneyi üretebilirsiniz. Erotizmin nezih ve zerafete bindirilmiş kısmı başımla beraber, ondan 
heyecan duyarım, lezzet alırım. Ama kadınları aşağılayan türküleri artık radyolarımızdan çalıp 
söylemeyelim.”

Yüzyıllar önce insanların söyleyebildikleri şeyleri, İskender Pala, şimdi müstehcen buluyor. 
Muhafazakar zihniyetinden çıkan  “kadın bedenini aşağılama” sözleri, bence , önce Neşet 
Ertaş’a daha sonra halk edebiyatına büyük bir saygısızlık. Biraz düşününce, İskender Pala’nın, 
bu sözlerinin halk edebiyatının sınırlarını çizmeye, kadın ve cinsellik konularının halk kültürü 
içinde yasaklı bölgelere dahil edilmesine yönelik olduğunu anlayabiliriz.

Tüm semavi dinlerde olduğu gibi İslam’da da insan merkezli bi yaşam anlayışı hakimdir.Oysa 
Türk insanı, Asya’nın bozkırlarında kapmıştır insancıl inanışını ve kökenlerini tam olarak terk 
edemez. Dinin söylediği faydacı ve hesapçı anlayışın dışında da saygı duyar yetiştiği doğaya. 
Söz gelimi, İskender Pala “Od” adlı romanında her ne kadar sünni ve eril bakış açısıyla yeni-
den yaratmaya çalışsa da Yunus Emre’yi, o yine aynı dürtüyle önce sarı çiçeğe sorar derdini.
Halk edebiyatı da ister istemez bu doğa algısını ve saflığı taşır anlatımına.Karacaoğlan için sev-
gili, düşlenen ve hayal edilen bir varlık değildir, doğa ve insan ilişkileri içindedir.Onu, yaşam-
dan ve bu ilişkilerden soyutlamadan verir. Karacaoğlan bunların kimine bir pınar başında su 
doldururken,kimine helkeleri omuzunda suya giderken, kimine de yayık yayıp halı dokurken 
görüp vurulmuştur. Erotizm, şiirine sevmek ve sevişmek olgusuyla yansır. Kanlı-canlı sevgili, 
bu olgularla daha da belirginleşir, şiirinde etkileyici bir biçimde yer eder.

Kültürü, bu kökenler üzerine oturmamış, kadını ve aşkı anlatan türkülerden rahatsız olan 
erkeğin bir adım sonra onu sokaklarda görmesinden, sesini duymasından rahatsız olacağı 
normal günlere doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. Bu o kadar karmaşık değildir.Kadını her 
şeyiyle baştan çıkarıcı, erotizm yüklü bir beden ve zihin olarak gören kişilerin yapmaya çalıştı-
ğı şeydir. Onlara göre doğrusu budur...

Size, yaklaşık  dört  yıl  önce  vefat  eden, nerden  baksanız  yüzü  aşkın  yaşı  fakat  ruhu  

benim  gibi  genç  olan  bir  kızdan  bahsedeceğim. Bu  kız  benim  nişanlımdı  ve  halâ  öyle. 

Çünkü  o  hayatıyla, anılarımızla, sözleriyle  bugün  de  kalbimde  yaşıyor. 

     1900’lü  yılların  başlarında  Selanik’te  doğup  Balkan  Savaşları  zamanında  gelen  2-3  

yaşlarında  bir  bebektir. Ebeveyni  olmadığından  varlıklı  ve  kültürlü  bir  aileye  verilir  ve  

hem  o  ailenin  kızı  hem  de  ev  işlerini  gören  bir  yardımcısı  olur. Gün  gelir,   genç  bir  kız  

olan  Gülnaz,  Canip  adında  bir  beyefendi  ile  evlenir. Bu  evliliğin  üç tane  meyvesi  olur. 

Bunların  üçü de  kızdır. Onlardan  biri,  benim  (her  şeyden  çok  sevdiğim) anneannemdir. 

     Soyadı  Kanunu’nun  çıkmasıyla  Uyumaz  soyadını  alan  Gülnaz  ve  Canip  çifti  evlilikleri-

nin  bu  üç  meyvesi  sayesinde  hayata  daha  da  tutunmuş  ve  dişlerini  tırnaklarına  geçire-

rek  çalışmışlardır. Canip  Bey  inşaat  işçisi  olarak  çalışırken  Gülnaz  Hanım   üvey  ailesinden  

aldığı  terbiyeyi  çocuklarına  yansıtarak  onları  büyütmektedir. Çocuklarını  okutmaya  ve  

ahlâklı  evlatlar  yetiştirmeye  çalışan  Gülnaz,  özlü  sözleriyle  de  bunları  belli  eder. Kızlarını  

ve  torunlarını  genelde  tarhana  çorbası  ve  yararlı  şeylerle  büyüten  genç  kadın  disiplin-

den  de  kaçınmaz. Söz  gelimi    “Misafirlikte  yemek  yeniyorsa  masaya  bakılmaz.” diyerek  

misafir  adabını, “Nereye? Hamama, Ne pişirdin? Pırasa.” lâfıyla da  büyüklerin işine  karışıl-

mayacağını  çocuklarına  öğretir.  

    Kendisi  eşine  bağlı  bir  ev  hanımıyken  aynı  zamanda  erkeğe  itaat  ve  hizmet  etmenin  

önemli  olduğunu  savunurdu. Mesela  yemek  yenecekse  evvela  erkeğin  doyurulmasını, 

erkeğin  rahatının  sağlanmasını  öğütleyen  ve  erkeği  evin  direği  olarak  gören  Gülnaz,  

maalesef  kocasını  genç  yaşta  kaybeder. Bunun  verdiği  hüzne  rağmen    hayata  dört  elle  

sarılan  nişanlım,  daha  sonra  hiç  evlenmeyip  kendini  kızlarına  adar  ve  soyadının  hakkını  

vererek  gecesini  gündüzüne  katarak  kızlarını  yetiştirir.  

     Bunların  yanı sıra  minibüste  asker  görse  harçlığını  verir, her  gün  ihtiyacı  olanlar  için  

büyük  bir  tencerede  yemek  yapar,  aynı  zamanda  dualarını, şükür  namazlarını  esirgemez-

di. Adeta  hayır  anası  olarak  da  görülen  minnoşum,  biri  konuştuğunda  lâfının  kesilme-

mesi  gerektiğini, söylenen sözlerin  kulağımıza  küpe  olmasını,  herkesin  bol  kazançlar  elde  

etmesini, büyüklerin  küçüklere  sevgiyle  küçüklerin  de  büyüklere  saygıyla  yaklaşmasını  

isterdi. Her  zaman  hayatla  iç  içedir,  öyle  ki  hatta  hiçbir  zaman  ‘‘ajansı’’  kaçırmazdı. 

     Daha  sonraları  torunlarının  çocuklarını  yani  bizleri  de  gören  minnoş  yaşının  ilerle-

mesine  aldırış  etmez  ve  yetişkinle  yetişkin  gibi  çocukla  çocuk  gibi  olurdu. Ben  onu  çok  

izler, çok  öper  hatta  öptükten  sonra  sarkmasın  diye  şakacıktan  yanaklarını  okşardım. 



Aramızda  adeta  et  ve  tırnak  gibi  bir  bağ  oluşan  minnoş (kızlarının  tabiriyle) bana  bir  

gün  ‘‘sen  benim  nişanlımsın’’  dedi  ve  beni  çok  hoşnut  etti. Artık  nişanlıma  daha  da  

bağlanmış  ve  neredeyse  her  okul  dönüşü  ona  gider  olmuştum. Okulumla  evi  çok  yakın-

dı. Ama  bu  bir  şey  değiştirmezdi. Çünkü  ona  uzak  da  olsam  yanına  uğramayı  asla  ihmal  

etmezdim. 

     Bir  gün  yine  hep  beraber  yemek  yerken  ben  ve  ağabeyim  kola  içiyorduk. Yıllardır  hiç  

kola  içmeyen  belki  de  içmeyi  önemsemeyen  minnoş  bir  anda  “Çocuğun  içtiği  renkli  su-

dan  ben  de  istiyorum.” dedi. Bu  durum  doğrusu  hepimizi  güldürmüştü. Ama  benim  için  

bambaşkaydı.       Büyük  ninem  adeta  beni  çocuk  gibi  kıskanmış  ve  bir  anda  o  da  bizim-

le  kola  içmişti. Bu  çocuksu  tavrı  beni  çok  sevindirmişti. 

     Gel  zaman  git  zaman  ben  büyümüş  ve  altıncı  sınıfa  geçmiştim. Artık  SBS  denen  sı-

nava  hazırlanıyordum. Günler  çabuk  geçiyordu. Sınava  dört  gün  kalmıştı  ve  nişanlım  ilk  

defa  bu  kadar  halsizdi. İlk  önce  bir  şeyi  yok  dendi. Minnoş  hareketsiz, yüzü  bebek  yüzü  

kadar  gergin, elmacık  kemiği  çıkık,  serum  takılı  bir  şekilde  divanında  yatıyordu. Sadece  

arada  bir  titriyordu  o  kadar. Sınava  bir  gün  kala  biz  akşam  yemeği  yerken  telefon  çaldı. 

Annem  bir  anda  bağırdı  ve  o  acı  haberi  benden  saklayamadı. Benim  boğazımdan  bir  

şey  geçmiyor, sinirden  ağlıyor  ve  beni  sakinleştirmeye  çalışan  ağabeyimi  duymuyordum  

bile. Sinirimin  sebebi  nişanlımın  beni  yalnız  bırakmasıydı. Çünkü  ben  sınavdan  sonra  onu  

yine  öpmeye  gidecektim. Ama  olmadı. Bir  talihsizlik  de  sınavda  oldu. Ben  İmam  Hatip-

te  sınava  giriyordum. Saat  öğleye  yakındı  ve  pencereden  bir  sela  sesi  duydum. Bu  sela  

merhum  Gülnaz  Uyumaz’ındı. Sınavda  başımdan  aşağı  kaynar  sular  dökülüyordu. Neyse  

ki  sınav  bitmiş  ve  ben  hemen  nişanlımın  cenazesi  için  Cami’ye  gitmiştim. Bütün  seven-

leri  ordaydı. Belki  de  anılarımız  tabutla  beraber  halâ  o  toprağın  altında;  ama  minnoşu-

mun  sözleri  halâ  kulaklarımdan  gitmiyor.  

     Bir  sözü  vardır: “Üç  gün  yatak, dördüncü  gün  toprak.” Aynen  öyle  vefat  etti. Üç  gün  

serum  ile  yattı, dördüncü  gün kefenle. Hayat  işte  böyledir. Senden  birini  alır, daha  sonra  

başka  birini  verir. Ne  demişler  hayat  fani, ölüm  ani. Belki  onun  için  değildi  ama  benim  

için  ölümü  çok  ani  oldu. Fakat  biliniz; biz  halâ  minnoşumla  nişanlıyız…

Kütüphanelerde kitapçılarda vesaire yerlerde  –Tarih Kitapları- bölümündeki kitapları ince-
lerken hep kafamı kurcalamıştır “Acaba bu yazar nasıl yazıyor?” sorusu. Bu nedenle ismine, 
kapağına, konusuna hayran kaldığım halde bazı kitapları okumaya cesaret edemiyorum. Çükü 
artık yalan yanlış tarih yazanların sayısı o kadar arttı ki… Ama tüm bunlara rağmen birden 
fazla görüşü değerlendirebilmek için istemeyerek de olsa bazı kitapları okudum. Ve bu şekilde 
birçok “yazı oyununu” tanıdım. Bunlardan bazılarını naklediyorum. 

Birincisi hepimizin beğendiği ve aradığı yazıcılık.  Yani tarihi olayları tarafsız bir şekilde de-
ğerlendirerek.  Bu şekilde yazan yazarlar, tarihi vakaları incelerken olaylara ve olayların kah-
ramanlarına karşı objektif yaklaşırlar. Bu şekilde haklı ve haksız olan tarafları okur kendisi 
belirler. Ama yazar, bu şekilde yazmaz da okuru “kandırabilirse”, okur kendi vicdanında haklı 
göreceği bir tarafı/kişiyi haksız görebilir. Bunun için yazar objektif olmaya dikkat etmeli, kendi 
fikirlerini okurlara “enjekte” etmeye çalışmamalıdır. 

Bir diğerinde ise yazar, kullandığı kelimeler ve tabirlerle tarihi olaydaki bir tarafı haklı veya 
haksız gösterir. Bu şekilde okur olaya kendi yorumunu katamaz ve istediği şekilde anlayamaz; 
yazarın istediği şekilde anlamış olur. Ve olayları kendi bakış açısıyla değerlendirme ihtiyacı 
hissetmediği için “düşünebilme kabiliyeti” olarak da kendisini geliştiremez. Gelişmediği için 
de kendi hayatında benzer bir durumla karşılaştığında aciz kalır. Hatta en kötüsü başkalarının 
“kendi kişiliğine uymayan “ yorumlarının da etkisinde kalabilir. Bu insanlar kendi hayatlarını 
dilediği şekilde yaşayabilmek varken, bu imkanı başkalarına vermiş olur. Buradan çıkarılacak 
ayrı bir sonuç da okuduğumuz tarih kitapları bizi sadece geçmiş hakkında aydınlatmaz; gele-
cekteki olayları değerlendirme ve önceden bazı şeyleri kestirebilme konusunda bizi geliştirir 
de!  

Şimdi bahsedeceğim ise en tehlikelisi !!!  Ama bundan bahsetmeden önce şunları da belirt-
me ihtiyacı hissediyorum: Bir olay sonucunda karara varılması gerektiğinde, olayı meydana 
getiren ve sonuca yani karara götürecek olan, o zamanın “şartları”dır. Tarihte olayları yaşayan 
kahramanlar, karar verirken tüm unsurları birden değerlendirirler. Karara götürecek olan du-
rumların hepsinin aleyhte veya lehte olması beklenemez. Bu ancak masal mümkündür.
 Kararı verecek olan kahraman karara götürecek durumları topyekün değerlendirir. Sadece 
aleyhte veya sadece lehte olan durumları değerlendirmez. Bir ”nötrleme” yapar. Kararı bu 
nötrleme sonucu verir.  

Şimdi o okurlar için en tehlikeli olan yazı oyununa gelelim: Kahraman yukarıda bahsettiğim 
gibi karar vermiştir. Ama bu yazarın hoşuna gitmemiştir. (Hoşuna gitmemesinin sebebini tam 
olarak bilemem ama bence o yazar empati kurabilme yeteneğinden yoksun olabilir.) Ve kendi 
düşüncesini yaymak ister. Benim, kimsenin düşüncelerini yaymasına engel olmak gibi bir der-
dim yok. Ama bunu, düşünce yazılarıyla ifade etmelidir. Düşünce yazısında okur, yazara hak 
verir veya vermez, bu kendisine kalmış bir şeydir. Ancak yazar bu düşünceleri tarih kitapları-
na yansıtırsa düşüncelerine “resmiyet” katmış olur. En önemlisi olayın nedenlerini yazarken 



tüm nedenleri yazmaz/yazamaz da sadece kendi düşüncelerini destekleyen; başka bir tabirle 
‘ideolojisine uydurduğu’ nedenlerini yazar. Bu durumda okur lehteki ve aleyhteki durumları 
düzgün bir şekilde nötrleyemez; bu nedenle de yanlış bir değerlendirmede bulunur. Böyle-
ce yazar, okuru kandırabilmiştir. Okur, yazarın düşüncelerini “tarihten seçilen örneklemeler 
sayesinde” haklı bulur ve onları benimser; çünkü o düşüncelerin, kendi vicdanının bir ürünü 
olduğunu zanneder. 

     Üzerine basa basa, tekrar tekrar söylüyorum: Yazarların oyunlarına dikkat edin! Çünkü “Ta-
rihi incelemek, tarihi olayları meydana getiren asıl sebepleri öğrenmek demektir”. Yazarların 
bu oyunları kafa karıştırır ve perde arkasındaki asıl sebepleri görmemize engel olur.  

     Tarihi bir olayı öğrenmek ve kendi düşünceleri ile değerlendirmek isteyen bir okur, doğru 
düzgün bir değerlendirme yapmak için mümkünse, olayların tüm sebeplerini öğrenmelidir ki 
bu da birden fazla kaynağı incelemekle mümkün olabilecektir. Bu nedenle bir konu hakkın-
da sadece bir değil birden fazla kaynak incelenmelidir. Bu şekilde bir kaynakta belirtilmeyip 
başka bir kaynakta belirtilen sebepler varsa onlar da öğrenilmiş olur. Tüm nedenler kafada 
şekillenince düzgün bir değerlendirme yapmak ancak mümkün olur. 

      Bunlar ve bunlar gibi, okurun düşüncelerini, vicdanının ters yönünde etkileyebilen bir-
çok unsur vardır. Bu nedenle okur, okuyacağı kitabı, yazarı, hatta yayınevini bile doğru 
“seçmeli”dir. Doğru seçemediğimiz her kaynak bizi yanlış bilgiye ve gerçeklerle uyuşmayan 
yanlış kanaatlere sürükleyecektir.
 Tarihi metinler ve belgeler bile nihayetinde onları inceleyen tarihçilerin “seçimiyle” gün 
yüzüne çıkar ve yaygın kanaat halini alır; düşünün ki Osmanlı arşivlerinde henüz okunmamış 
milyonlarca belge vardır. O halde tarih de bir bakıma “seçimlerimizle” doğrudan alakalıdır…

aman ilerliyor ve hayatımız hızla akıp gidiyorken hem düşünsel anlamda aktif olduğumuz 
hem de dinlendiğimiz etkileyici bir sanattır tiyatro. Bazen yaşamımızın yoğun tem-
posundan dolayı gerçekleri göz ardı ettiğimiz olabilir fakat tiyatro gerçekleri unuttu-
ğumuz anda yüzümüze bir tokat gibi çarpan sanattır. Günümüzde değeri yavaş yavaş 

artan ancak hala hak ettiği mertebeye ulaşamamış olan tiyatro hayatın bir görüntüsüdür ade-
ta. Anton Çehov da hayatın görüntüsünü yansıtmakta çok başarılı bir yazar olarak tiyatroya 
oldukça katkıda bulunmuştur. 

Vişne Bahçesi’nde de Çehov’un, dönemini muhteşem aktarışına tanıklık ediyoruz. 1 9 . 
yüzyılın son on yılında gelişme yolunda, sanayileşmeye çalışan Rusya’da geçmektedir bu oyun. 
Rusya’da o dönemde işçi sınıfı ve kapitalist sınıf belirginleşmiştir. Marksizm güçlenirken, tiyat-
roda gerçeklik güçlenmiştir. İşçi sınıfı da sahnede temsil edilmeye başlanmıştır.   
        

“Vişne Bahçesi”, Anton Çehov’un son önemli eseridir.     
Çehov kırk dört yıllık oldukça kısa bir yaşam sürdürmüş olmasına rağmen, Rusya’da top-

lumsal anlamda önemli ve 
köklü değişiklikler yaşanan 
bir dönemde hayatını sürdür-
müştür. Doğduğu dönemde 
halkın önemli bir bölümü ta-
rım işçisi(toprak kölesi) olarak 
çalışmaktayken, Çehov’un ye-
tiştiği dönemde sanayi geliş-
meye başlamış ve kentlerde 
işçi sınıfı büyümüş, tarımsal 

anlamda derebeyleri varlıklarını yitirmeye başlamıştır.   
Vişne Bahçesi’nde Çehov, Rusya’nın tarihini basit bir hikaye görünümünde sıradan insan-

ların hayatlarına yansıtmıştır. Aynı zamanda genel kanının aksine, Vişne Bahçesi’ni “Dramdan 
ziyade komedi .” olarak tanımlamıştır.    

Bahsettiğim tüm bu konular oyunda oldukça başarılı şekilde işlenmiş. Dönemin durumu ile 
ilgili pek fazla bilgisi olmayanlar oyunda sıkılabilirler ancak oyundan önce yapılacak ufacık bir 
araştırma bile oyunun anlamını kavramaya yetecektir. ‘’Vişne Bahçesi’’nde bütün serve-
tini kaybetmiş bir ailenin dramı anlatılmaktadır. Ellerinde bir tek vişne bahçesi kalmış olan bu 
aile borçlarından dolayı onu da yitirmek üzeredir. Hayatın zor şartlarına alışkın olmayan yani 
hiç üretkenliği olmayan bu aile sürekli tüketmektedir.      
 

Tüm durum tabii ki bu aileden ibaret değil. Evin dışında, yani o dönemde Rusya’da yaşanan 
olaylar da göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalardır. Oyunun ana karakteri tüc-
car olan Yermolay Alekseyeviç Lopahindir. Az önce Anton Çehov’un hayatından bahsetmiştik, 
o hayatın etkileri görülüyor bu karakterde.  Lopahin’i canlandıran ve aynı zamanda oyunun 
yönetmeni olan Engin Alkan’ı tüm içtenliğimle tebrik etmek istiyorum. Oyunculuğuyla adeta 
herkesi büyüledi, çok da gerçekçiydi. Oyunun bu kadar güzel olmasında en büyük payın ona 
ait olduğu çok belirgin olarak anlaşılabilir. Bahsettiğimiz ailenin kaybetmek üzere olduğu 
vişne bahçesi için çözüm üretmeye çalışan da Lopahindir. Ancak aile bu çözüm önerilerini ka-
bul etmemektedir.          

Z



Lyubov Andreyevna Ronevskaya ailedeki annedir ve çiftliğin sahibi odur.  Gelen önerilere 
tek başına karar verme şansı olmamıştır çünkü ailedeki diğer fertler de duruma sürekli karış-
mıştır. Anya, Andreyevna’nın öz kızıdır; Varya ise onun evlatlık kızıdır. Andreyevna’ya en çok 
karışan kişi de bazen umursamaz bazen eğlenceli bazen ise çok olgun davranan ağabeyidir. 
Pyotr Sergeyeviç Gayev, Andreyevna’nın ölen çocuğunun eski öğretmenidir, üniversiteden bir 
türlü mezun olamamıştır ve oyunda dönemin akademisyenlerinin siyasi hareketin önemli aya-
ğını oluşturmasını temsil etmektedir.    

Vişne bahçesi ise hiçbir gelir sağlamayan, yalnızca şımartılmış, estetik duyguları gelişmiş 
soyluların göz zevklerini okşamak için yetiştirilen bir bahçedir.    A s -
lında oyunun teması için intikam de-
nilebilir. Çünkü yukarıda söz ettiğim, 
vişne bahçesini korumak isteyen tüc-
car oyunun sonunda intikam almıştır. 
   Tüccarın babası 
zamanında bu ailenin kölesidir. Burada 
bahsetmemiz gereken bir konu daha 
var. 1861’de Rusya’da köleliğin resmen 
kaldırılması, toprak sahibi aristokrat-
ların emrinde çalışanların alınıp satıl-
masını engellese de, aldıkları toprak 
karşılığında efendilerine yüklü miktar-
da borçlandırılan köylüler için aslında 
gerçek özgürlük sağlanamamıştır. İşte tüccarın babası da bu kölelerdendir.    
   

Tüccar, işlerini çok iyi ilerleten ve zaman geçtikçe servetine servet katan bir insandır. Onun 
ürettiği hiçbir çözüm kabul edilmeyince vişne bahçesi artık satılma durumuna gelmiştir. So-
nunda da bahçeyi bu tüccar satın almıştır.       

Günlük hayatta da aslında bu böyle değil midir? Çoğunlukla atalarımızın da dediği gibi 
“Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.” Tüccar bahçenin elden gittiğini ne kadar açıklarsa 
açıklasın aile onu dinlemiyor hatta neredeyse yokmuş gibi davranıyordur. Ancak gerçekler ya-
şanmaya başlamış ve bahçe satılma durumuna gelmiştir. Tüccar da bahçeyi satın almıştır. Tam 
da bu durum hayatın tepetaklak olmasını anlatıyor.  

Babası köle olan tüccar, artık önemli bir sembol haline gelmiş bahçeyi satın almış ve aileyi 
yerle bir etmiştir. Bu intikam değildir de nedir?     

Aile fertleri bahçe satıldıktan sonra dağılmış, hayatlarını bambaşka yerlerde sürdürmeye 
başlamışlardır.          

Konusuyla oldukça etkileyici olan bu oyunda ufak tefek eksiklikler de var. Bunlardan biri 
de sahne dekoru. Şehir Tiyatroları’ndan sahne dekorunun daha iyi olmasını beklerdim. Sanki 
biraz basit kalmıştı. Yalnızca ailenin evi bulunuyordu dekorda. Belki de bahçe için ufak betim-
lemeler de yapılabilirdi.        Ailenin da-
ğılması ve hayatın tepetaklak olması durumu için ben yazımı Çehov’un şu sözüyle sonlandır-
mak isterim: “Sana bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber; henüz ölmedik, kötü haber; hala 
yaşıyoruz.”

Milyon Taşı   Mermerden 4-5 metre 
yüksekliğinde dikdörtgen prizma şekilli bir 
kalıntıdır, 1967-68 yıllarında üzerindeki 
yapılar yıkılınca gerçekleştirilen arkeolojik 
kazılar sırasında bulunmuş Milyon Taşı’na 
ait bir parçadır. Milyon Taşı’nı temsil etmesi 
için tekrar dikilmiştir.  Anıt 4. yüzyılda şehre 
adını vermiş Birinci Konstantin tarafından 
dikilmiş, Konstantin Hristiyanlığı kabul eden 
ilk Roma imparatorudur ve yeni baştan 
kuracağı imparatorluğun başkenti için pagan 
geçmişiyle özdeşleşmiş Roma’nın uygun 
olmayacağını düşünür ve imparatorluğuna 
yeni, Hristiyanlaştırabileceği bir başkent seçer, 
burası özel konumu ile ticaret yollarının ve o 
zaman ki Doğu Roma imparatorluğunun coğrafi 
olarak tam ortasında duran küçük yunan şehri, 
kurucusu Megaralı komutan Bizas’ın adını taşıyan 
Bizantium’dur. Konstantin bu küçük şehri Roma 
İmparatorluğunun yeni başkenti yapar ve adınıda 

Yeni Roma (“Nova Roma”), Konstantinopolis (“Konstantin’in Şehri) koyar. 

İmparatorluğun başkenti Roma iken eski Roma’nın merkezi Forum’da Roma imparatoru, 
bugünkü Ağustos ayının isim babası (“Caesar Augustus”) İmparator Agustus tarafından dikilen 

Milliarium Aureum yani altın kilometre taşı (“golden milestone”) varmış, anıt sıfır noktası 
kabul edilirmiş ve üzerinde imparatorluğun önemli şehirlerine olan uzaklıklar yazılıymış. O 
zamanlarda Roma imparatorluğu dışındaki devletler henüz yol ve su kemeri gibi temel 
medeniyet ölçütü sayılabilecek altyapı yatırımları yapmaktan büyük ölçüde acizlerdi, Roma 
imparatorluğunun dört yöne yaptığı yollar Başkent Roma’ya geliyor ve hepsi forum’da, şehrin 
merkezindeki bu anıtta birleşiyordu.



Tüm yollar Roma’ya çıkar sözü burdan gelir. 
Aynı şekilde Yeni Roma, Konstantinopolis’e 
de Roma İmparatorluğunun merkezine yani 
“dünyanın merkezi”ne üzerinde imparatorluğun 
önemli şehirlerine uzaklıkların yazılı olduğu bir 
anıt dikilmiş. Bu şehirlerin o dönemin önemli 
şehirleri olan Roma, Ravenna, Selanik, Atina, 
Antakya, Şam, Kudüs ve İskenderiye olduklarını 
tahmin ediliyor.

Yapı dört ayaklı bir zafer takıdır: dört ayak, 
bunları birbirine bağlayan dört kemer ve 
en üstte bir kubbe’den oluşur, mermerden 
yapılmıştır. Roma’da bulunan bir sütun 
şeklindeki eşleniğinden mimari olarak çok daha 
karmaşık ve görkemlidir. Üzerinde imparator 
I. Konstantin ve Kudüs’e hacca gittiğinde 
üzerine İsa’nın çarmıha gerildiği orijinal haç 
olduğuna inanılan haçı (“True Cross”) bulup 
Konstantinopolis’e getiren Yalova doğumlu 
annesi Helena (Yalova’nın tarihi adı bu yüzden 
Helenapolis’tir) ve aralarında gerçek haç heykeli, 

arkalarında yunan mitolojisine göre şehrin koruyucusu tanrıça Tike (Roma mitolojisinde 
“Fortuna”) bulunuyordu. 

Yanındaki, yine sütun benzeri , kalın ve daha yüksek olan, tuğla karışımlı yapı , uzaklardan 
İstanbul’a taşınan suyun basıncını ve yüksekliğini ayarlayan su terazilerindendir. Bunlara 
sandık denir.

I. Justinianos döneminde (527-565) anıtın çevresi bir gümüş çemberiyle süslendi. İmparotor 
Filippikos (711-713) anıtı ilk beş ökümenik konsilin tasvirleriyle bezedi, onun tahttan 
indirilmesinden sonra bunlara altıncı ökümenik konsilin tasvirleride eklendi. V. Konstantinos 
(741-775) bu tasvirleri at yarışları ile ilgili tasvirlerle değiştirdi. Orta Bizans döneminde 
imparotorluk törenlerinde önemli bir yeri olan Milion’un adı kaynaklarda son olarak 1268’de  
geçmektedir.

Yeri:

İstanbul Fatih (eskiden Eminönü idi) ilçesi 

Cağaloğlu semtinde yer almakta olup Aya Sofya camii

karşısında Sultanahmet Meydanı’nın kuzeybatı 

köşesinde Yerebatan Sarnıcı’nın girişinin yakınında, 

tramvay yolunun yanında bulunur.




