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Ahmet Ertuğrul

Sosyal bilimler kategorisi içerisinde sayılan ekonomi bilimi, mo-
dern anlamıyla insanın ekonomik davranışlarını piyasa mekaniz-
ması içerisinde inceler. Smith ve diğer klâsik ekonomistlerde ve 

Marshall’da gördüğümüz bu anlayış, ekonomik teori ve analizin tarihi 
ile ilgili önemli bir sınırlamayı da zorunlu olarak ortaya koymaktadır. 
Yani insanın ekonomik davranışı ile piyasa mekanizması veya kavramı-
nın birlikte düşünülmesi. Bu anlamda modern ekonomik teori ve anali-
zin, Smith’in piyasa mekanizmasının düzenleyici rolünü keşfetmesiyle 
başladığı genelde kabul edilir. Bu çizgide klâsik ve neoklâsik ekono-
mistlerin çalışmalarının ortaya koyduğu düşünce, teori ve analizlerdeki 
gelişmeler büyük ölçüde bu kitabın konusu olmuştur. Bu ortodoks çizgi 
dışında piyasa mekanizmasının yetersizliğini, alternatiflerini, ekono-
minin diğer sosyal bilimler ve kurumsal yapı ile ilişkisini öne çıkaran 
heterodoks çizgideki çalışmalar da dengeli bir şekilde kitap kapsamına 
alınmıştır.
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 � Siz, cumhuriyetin başkenti Ankara’nın bir çocu-
ğusunuz; eğitim hayatınız Ankara’da geçti. Üs-
telik devlet okullarında öğrenim gördünüz; Kur-
tuluş Lisesi, Ankara Devlet Konservatuarı gibi. 
Sizin döneminizden onlarca sanatçı, edebiyatçı 
yetişti. Bugün, okullar aynı başarıyı gösteremi-
yor. Kendi deneyiminizden yola çıkarak bunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

İlk ağızda akla geliveren şudur: Bu bir eğitim poli-
tikası. Eğitim ile ilgili kişiler, kuruluşlar, kurumlar 
ve ülkeyi yönetenler, o günlerin yöneticileri sanat 
konusunu ne denli benimsiyor ve önemsiyorlarsa 
bunun sonucunda da, o denli o konularla ilişkili in-
sanlar yetişir. Bizim dönemizde de bizden önce de, 
hele ki Atatürk döneminde, okullarda bu bir eğitim 
politikası ve ilkeler haline gelmişti. Çağdaş sanat-
la ve sanatın bütün dallarıyla ilgili böyle bir bakış 
ve böyle bir yöneliş bizden önceki ilkleri, sonra 

da, işte, bizleri yetiştirdi. Bizden sonra da bu po-
litikalar sürdürülünce, zaman zaman iyi sonuçlar, 
sağlıklı sonuçlar, verimli sonuçlar alındı. Oysa-
ki günümüzde, açık konuşmalıyım; tiyatro, opera, 
bale ve senfoni orkestralarının varlığı, yöneticilerin 
pek de umurunda değil. Yani; “olsa da olur, olmasa 
da” gözüyle bakılıyor. Böylelikle sorunuzun cevabı 
kendiliğinden doğmuş oluyor. Ne kadar ilgi gösteri-
lirse, o kadar verimli ve sağlıklı sonuçlar alınır diye 
düşünüyorum.

 � Ülkede uygulanan politik ve ekonomik kararla-
rın yansıması sonrası, sanat da bundan payını 
alıyor. Sanattaki değişim de galiba bu politika-
ların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ülkede. 
12 Eylül sonrasında “Yeni Gündem” isimli bir 
dergi vardı, hatırlarsınız muhakkak. Derginin 
birkaç sayısında arabesk tartışılmıştır. Arabesk, 
hastalık gibi yayılmıştı o dönemde. Bu politika-
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lar ve kararların uygulanmasıyla ilgili değer-
lendirmeniz nasıl?

Arabesk yaklaşım, sadece sanatta değil; adeta her 
konuda, yaşam tarzı haline geldi. Bu, politika ile 
ilgilidir; bilinçli bir eğitim politikasıyla ya yapılır 
ya yapılmaz. En çarpıcı örneği de şudur; 1930 yılı, 
11 Nisan Cuma akşamı, bizim tiyatromuzun atası, 
ustası, Muhsin Ertuğrul ve arkadaşları, Atatürk’e 
bir oyun sunuyorlar. Atatürk de heyecanlanıyor ve 
diyor ki, “Bir dileğiniz var mı benden?”. Muhsin 
Ertuğrul’un yanıtı çok çarpıcıdır: “Bir tiyatro okulu 
dileriz, Paşam.” Atatürk de, “Savaştan yeni çıktık, 
yıl 1930, cumhuriyet daha emekleme durumunda, 
sorunlarımız çok, bu konuyu daha sonraya erteleye-
lim.” demiyor, duyar duymaz İsmet Paşa’yı (İnönü) 
çağırtıyor. İsmet Paşa da başvekil. Atatürk, diyor ki: 
“Bakınız İsmet Paşa, Muhsin Bey ne diyor?”. “Bir 
tiyatro okulu dileriz Paşam.” diye tekrarlıyor Muh-
sin Bey. İsmet Paşa da yadırgamıyor,  “Derhal.” di-
yor.  İşte o “Derhal”, 1930’dan (koşullar öyle gerek-
tirdiği için) 1936’ya kadar ancak toparlanabiliyor ve 
6 Mayıs 1936’da bizim okulumuz, Ankara Devlet 
Konservatuarı kuruluyor. Bütün ilkler, cumhuriye-
tin aydınlık ilkleri, yetenekli ilkler her dalda; müzik 
dalında, opera dalında, tiyatro dalında, 1950’lerden 
sonra da bale dalında, bütün ilkler başlıyorlar doğ-
maya, parlamaya, gelişmeye ve cumhuriyetin sanat 
kurumlarını oluşturmaya... Yani bu, “eğitim politi-
kasıdır, sanat politikasıdır” yaklaşımımın, çok canlı 
ve çarpıcı bir örneğidir. 

 � Sanatçı -bu tiyatrocu olur, sinemacı, müzisyen 
olur- sizce nasıl yetiştirilmeli, devlet nasıl bir 
rol üstlenmeli? Bu soruyu sorma ihtiyacı hisset-
tim, çünkü devlet tiyatrolarının özelleştirilme-
sinden bahsediliyor.

Biraz önce de değindim; pek de benimsemedikle-
ri için olsa gerek. Yani, “devlet tiyatroları, operası, 
balesi, senfoni orkestraları kapansa da olur” gibi bir 
düşüncenin gündemde olması, herhalde bundandır! 
Kişilerde bu kurumlara çok da ihtiyacın olmadığı 
görüşü var. Ben yöneticilik de yaptığım için biliyo-
rum. Emekliliğimden önceki dört yılımı başrejisör 
olarak tamamladım. Zaten kırk üç yılımı vermiştim 
tiyatromuza. Seve seve! Ama işte yaklaşım bu… 
Böyle olunca sanat kurumları nasıl gelişsin? Sanat 
kurumları için açılan okullardan öğrenci nasıl yetiş-
sin ve niye yetişsin? Ne olacak sonuçta? Bu iş, istek 



meselesidir. Bu sanat dalları, olmazsa olmazımız-
dır; Türkiye’nin kültür yaşamının bir parçasıdır. 
İnsanı insan yapan güzellikleri taşır bu okullar. O 
yüzden de buralardan sanatçı adayları yetişecek ki, 
sanatımızı yüceltsinler. Hem Türkiye çapında hem 
dünya çapında yüzümüzü ağartsınlar gibi bir istek 
olacak ki, bu okullarda doğru eğitimler yapılsın. 

Şu andaki eğitimler karmakarışık. Devletin tiyat-
ro okulları var, az miktarda da olsa; gerisi de özel 
okullar vs. Tanımını bile zor yapabildiğim bir kar-
maşa içindeyiz. Çok gibi görünüyor, ama nitelik 
olarak değil; nicelik olarak!? Ne diyebilirim? Hani, 
ne derler: ‘Böyle başa, böyle traş.’

 � Bu, soruların içinde yoktu ama adını bilmediği-
niz, niteliğini bilmediğiniz bir sürü okuldan söz 
edince aklıma geldi. Biliyorsunuz, televizyonda 
çok sayıda dizi var. Bu dizilerde de oynayanlar, 
insanların gönüllerini, akıllarını çelecek şekil-
de paralar kazanıyorlar.  Çok genç oyuncular 
bunlar, sanatçı diyemiyorum. Hata yapıyorsam 
özür dilerim. Bu insanların bir yerlerden yeti-
şiyor olması lazım ki, o dizilere geçsinler. Belki 
de bu adlarını sanlarını bilmediğimiz okullar-
dan yetişiyor bu çocuklar.

Ya öyle ya da yetenekleri birilerinin dikkatini çek-
miş; ama karmakarışık olduğu için sınıflandıramı-
yoruz, adını koyamıyoruz. Bazen çok iyi sonuçlar 
da alınabiliyor, etkileniyor seyirciler. Bizim de “A, 
ne güzel!” dediğimiz şeyler oluyor, ama bunlar, 
ayağı yere basmadıkça, yorum yapabileceğimiz 
şeyler değil. Rastlantısal olmaktan öteye gidemi-
yor. Rastlantısal bir güzellikle karşılaşıyorsunuz; 
genelde eksiklerle dolu, sanat denilen zor olayı ko-
layından anlatan, ucuzundan anlatan, sanki sanat 
dediğimiz buymuş gibi bir sunumla karşı karşıya 
kalıyor seyircilerimiz, bizler, hepimiz, ilgililer, il-
gisizler… O zaman da “Sanat nedir? Nasıl olmalı-
dır?” soruları, benim gibi yıllarını vermiş kişilerin 
bile cevaplamakta bocaladığı bir durumu doğuru-
yor. Görüyorsunuz, size tarifini bile yapamıyorum. 

 � Bir dönem, bunun ciddi bir tartışması vardı sa-
nat üzerine. Özellikle 12 Eylül öncesi ve son-
rasında.

Bitmez tabii. Tanımını, tartışmasını yapalım da 
belki doğrusunu buluruz. 

 � Doğru. Keşke tartışabilecek bir kültürümüz, bi-
rikimimiz olsa da tartışabilsek.
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Doğruyu bulma çabası bile iyi bir çabadır. Bulalım 
ya da bulmayalım. Yeter ki çabalayalım. 

 � Siz aynı zamanda bir sinema sanatçısısınız. Sa-
nırım üç kuşak, Keloğlan filmi ile büyüdü. Ben, 
hala da büyüyecek, büyümesi gerekli kuşaklar 
olduğunu düşünüyorum; sizce de Keloğlan’ın 
dürüstlüğüne, sevgisine ihtiyacımız yok mu?

Keloğlan, bildiğiniz gibi, 17. yüzyıldan bu yana 
dededen- nineden, torunlara söylene- söylene gü-
nümüze ulaşmış masalların kahramanı. Tabii ki çok 
parlak, çok çekici bir kahraman. Anadolu masalları 
da birbirinden güzeldir; ama Anadolu masallarının, 
adeta birinci kahramanı da -benim bildiğim kada-
rıyla 17. yüzyıldan bu yana- Keloğlan’dır. Ancak, 
20. yüzyıl başlarında yazıya dökülmüş olsa da, dil-
den dile bugünlere ulaşması, gücü ve güzelliği için 
yeterli bir kanıt. Adeta Anadolu insanının simgesi 
gibi. Keloğlan’ın bu simgesel yapısı da çok ilginç. 
Yoksunluğunu ve yoksulluğunu, “Saçı bile yok ada-
mın!” diyerek tarif edebiliriz. Bir tek, heybesi var, 
sazı var, sözü var o kadar. Silahı yok. Büyük bir 
yüreği var. Büyük bir aklı da var. Sağduyu diyebi-
leceğimiz akıl, hep önünde gider, ona yol gösterir. 
İyiliklerin peşinde koşar; kimse kötülük görmemiş-
tir Keloğlan’dan. Hep iyiliğe doğru, onu arayarak, 
kendi aklınca ama hoş çözümler bularak ulaşılmazı 
da elde eder. Nedir o? Padişahın kızı! Daha ne ol-

sun. Cankız’lar, Balkız’lar, Aykız’lar hoş birer ör-
nektir, yüzyıllardır da anlatılagelmiştir… 1960’ların 
sonunda da önce Ankara Radyosu’ndaki temsiller-
de, bizim ‘Çocuk Saati’nin temsil kolunda Keloğlan 
oyunları sunarak,  onu bir daha gündeme getirdik; 
bilerek değil, rastlantısal. Sonra sinemacıların ak-
lına gelmiş; geldiler Ankara’ya ve dediler ki “Bu-
nun filmini yapalım.”. Radyoda çok tuttu çünkü. 
“Olur, yapalım.” dedik. Filmi de çok tuttu. Benim 
yarattığım ses kompozisyonu çok tutmuştu. Çünkü 
yeni bir şey bulmuştum; radyoda bir ses, bir tavır 
yükledim sesime, yani bir makyaj yaptım. Masal-
lardaki ile kafamızda kurduğumuz Keloğlan’a denk 
düştü. Bir de makyajına giriştik, sinemada görüntü 
olarak da tuttu. O açıdan ben, hazır olan, yüzyıllar 
öncesinden kurulmuş bir tahta, Keloğlan’ın tahtına 
oturdum; yani, hazıra konmuş oldum. Çok da hoşu-
ma gitti tabii. İyi bir şey Keloğlan’ı yeniden canlan-
dırmak. O gün bugündür de, çektiğimiz toplam dört 
film yinelenmekte, yeni seyircileriyle buluşmakta. 
Sizin de belirttiğiniz gibi üç dört kuşak seyircisi 
var… Bitmez tabii… Yüzyıllardır süregelen Ke-
loğlan niye bitsin? Daha üç kuşak oldu. Henüz çok 
genç sinemadaki Keloğlan. O yüzden insanların da 
benimsediği bir dost Keloğlan, yabancısı değil kim-
senin; bu yüzden sürer gider sanıyorum. 

 � Tabii biz önce radyoda, sonra tiyatro sahnele-
rinde sesinize aşinaydık ama Keloğlan sayesin-



de bir de müzikal sesinize şahit olduk. “Bugün 
Ayın Işığı”nı bilmeyenler, Keloğlan sayesinde 
-sizin sayenizde- öğrenmiş oldu. Çok da dile 
oturdu o türkü.

“Bugün Ayın Işığı”nı rahmetli Ruhi Su ustamızdan 
dinlemiştim ilk kez. O, Anadolu türkülerimizi ye-
niden yarattı, diyebiliriz. Büyük ustaydı Ruhi Bey, 
biliyorsunuz. Rahmetli Turgut Özakman ustamız 
senaryoları yazarken, ben şarkı-türkü hecesini sa-
yardım, Turgut Bey de bana söz yazardı. Hazır mü-
zik üstüne sözler döşenirdi. Böylece “Bugün Ayın 
Işığı”, Keloğlan’ın türkülerinden biri olarak, tekrar 
gündeme gelmiş oldu.

 � Sizi, sanatçı olduğunuz kadar aydın kimliğinizle 
de seviyoruz. Bunu nasıl anlatırsınız?

İşte en zor soru. Neler umuyordum? Sanatın uçsuz 
bucaksız yelpazesinde iyileri, güzellikleri, doğrula-
rı, yanlışları da vurgulayarak, sanat yoluyla ülkem 
insanlarını aydınlatmak ve güzellikler peşinde ko-
şarken, onları da sanatın güzellikleri ile buluşturmak 
adına, sanatçı kimliğimle bir yararımın dokunma-
sını isterdim; ama ülkedeki toprak kayması, tozun 
dumana karışıp her şeyi birbirine katması, benim de 
yapacaklarımı, yapmayı umduklarımı, dilediklerimi 
hep karmaşık bir hale getirdi. Ne yapacağımı, nasıl 
yapacağımı şaşırdım; ama hiç olmazsa, belli doğru-
larımız var yetişmemizden gelen. Alt yapı da sağ-
lam sayılır; bizim dönemimizde, ortalık daha yoz-
laşmamıştı pek. Yere sağlam basıyoruz, ama nerede 
nasıl davranacağımızı şaşırır olduk güncel çalkantı-
larla. Aydın olmak o kadar büyük bir sorumluluktur 
ki… Neler- neler beklerdim kendimden ve yaptığım 
işlerden. Şunu da yapayım, bunu da yapayım, diye 
çabaladığım çok oldu, ama yurttaş olarak, sanatçı 
olarak çok büyük eksiklerim var, diye düşünüyo-
rum. İstediklerimi yapamamış olmanın mutsuzluğu-
nu ve doyumsuzluğunu yaşıyorum elbette. Bunları 
dost olarak sizinle paylaşıyorum, ama yapamadıkla-
rımın sorumluluğu benimdir.

 � Estağfurullah. Biz bunu şöyle de değerlendirme-
liyiz bence; mutlaka insanın kendi elinde olabi-
lenlerle, olamayanlar diye bir sınır var. Tabii her-
kesin bir sınırı var. Keşke her kişi üzerine düşen 
görevi zamanında yeterince yapabilseydi. O za-
man bu ülke, herhalde çok farklı bir ülke olurdu.

Haklısınız. Bize öyle öğretildi. Siz kendi görevinizi, 
mesleki çapınızla ve insani çapınızla yapın; herkes 
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sizin gibi yaparsa ülke aydınlığa çıkar. Biz bu öğreti-
yi aldık, benimsedik, öyle yürüdük yolumuzda; ama 
baktık ki işler pek de böyle değil. Karmakarışık... 

 � Sizin ışığınızda, insanlar daha çok etkilenip 
elinden gelen çabayla katkı vermek isteyecektir, 
diye düşünüyorum. Röportajın sonunda söylen-
mesi gereken bir söz belki ama iyi ki varsınız 
demek istiyorum. 

Sağ olasınız, sizler de öyle. Aydın insanlarımız da 
eksik değil; çok umutsuz konuşmuş olmayı hiç is-
temem. Öylesine dertleştik, o kadar da yoksul ve 
yoksun değiliz. 

 � Bir röportajınızda, Atatürk’e vurgu yaparak 
sanatın bir ayna olduğunu, ona asla ihanet et-
mediğinizi söylemiştiniz. İlk bakışta bizde de, 
başka ülkelerde de halka ihanet eden, daha da 
önemlisi bilime, sanata ihanet eden sanatçılar 
var. Ezra Pound, Knut Hamsun ilk aklıma gelen-
ler. Aslında sanatçının ilk ihanet ettiği kendisi 
değil midir? Yoksa ihanet ağır bir kavram mı-
dır? Bunun nedeni inanç olabilir mi? Bunu so-
rarken aklıma Orhan Hançerlioğlu’nun şu sözü 
geldi: “İnanç bilginin bittiği yerde başlar.”.

Hançerlioğlu, aydın denilince -tam olarak- örnek 
verilecek bir imzadır, kişiliktir. Saygıyla anıyorum. 
Yanlış anımsamıyorsam “İnanç öyle bir şeydir ki, 
bilginin bittiği yerde başlar ya da başladığı yerde bi-
ter!” der “Dünya İnançları Sözlüğü”nün sunumun-
da. Bu, beni de çok etkileyen bir tanımdır. Doğru, 
birbiri ile karıştırmayacaksınız ve de hepsini kendi 
yerinde değerlendireceksiniz. Birbirine bulaştığı 
anda, iş sarpa sarıyor, olmuyor; birbiriyle ilişkili 
kavramlar değil çünkü. İhanet, tabii ki, çok ağır bir 
kavram olduğundan, birine hain demek için epey bir 
yutkunmak lazım; ama bunlar, -sadece siz söylemi-
yorsunuz ki- dünya çapında ihanet etmiş sanatçılar 
diye adları çıkmış “Biri Nazizm’e, biri Faşizm’e 
hizmet etmiş.” İhanet ağır bir kavram tabii. Biz 
yine kendimize dönelim: Kendisine ihanet etmeye-
cek insan. İşte o zaman kötü, o zaman yenik düşer. 
Onun dışında, bazen birilerine yakıştırmalar yapı-
labiliyor; o ona, o da ona “hain” diyebiliyor. Göre-
ce bir kavram yani… Kim? Nasıl? Niye? Hadi gel 
de çık işin içinden. O yüzden biz kendi kendimize 
yenik düşmeyelim. Kendi kendimize karşı mahcup 
olmayalım, önemli olan budur diye düşünürüm. Bu 
arada da ayna meselesi, evet, Atatürk’ün bulunmaz 

tanımlarından biridir. “Tiyatro, bir memleketin kül-
tür seviyesinin aynasıdır.” diyor. Müthiş bir tanım; 
doğrudur da. İşte o aynayı çarpıtmamaktır asıl olan. 
Ben de -dilerim ki- bu aynayı çarpıtmamışımdır. 
İhanet etmediğimi sanıyorum. 

 � Rüştü Asyalı yine tiyatro yapıyor, gençleri yetiş-
tiriyor. Bu enerjinin kaynağı nedir?

İnanarak söylüyorum: Bu enerjimin kaynağı sizin 
de değindiğiniz gibi, gençlerdir. Onlardaki ışığı gör-
düğüm zaman, ne kadar yorgun ve bezgin olursam 
olayım (ne kadar umutsuz demeyeyim, yakışmaz 
“umutsuzum ben” sözcüğü, hiçbir insana yakışmaz, 
insanlarımız da kendine yakıştırmasın “Ben umut-
suzum.” sözünü. Umut hangi dağın ardında olursa 
olsun var, duruyor orada, biz gidip bulacağız onu) 
gençlerdeki pırıltı, ışıltı, istek beni ayakta tutuyor. 
Sözgelimi tiyatro yapmayı göze alamadığım sıra-
lar oldu. Yıllar yılı yaptım, yapmadın diyemeyecek 
kimse, ben de diyemiyorum. Ama eğitmenliği bı-
rakamadım. Bir çeşit, tiyatronun dallarıyla uğraşan 
bir program içindeyiz burada, Başkent İletişim’de. 
“Hiç olmazsa buna devam.” diyorum. Tiyatro tek-
lifleri alıyorum, bazı başka teklifler de oluyor. Göze 
alamadıklarım var, beğenmediklerim var, beğensem 
de -takvim başta olmak üzere- uyuşamadığımız 
koşullar var vs. Onları yapamasam da, hiç olmaz-
sa eğitmenliğimi on beş yıldır Başkent İletişim’de 
sürdürüyorum; Ankara-İstanbul-İzmir trafiğinde. 
Tiyatroyu emekliliğimden sonra bir iki yıl yapmaya 
çabaladım ama hepsi bir arada ağır geldi. Ben eğit-
menliğimi sürdüreyim de gençler beni umutlandır-
sın; ben de onlara, bir bilgi kırıntısı, insanlığa dair 
bir yorum, bir düşünce, bir öneri sunayım… Belki 
akıllarında kalır diyerek, o umudu taşıyor ve sürdü-
rüyorum. Sanırım bu enerjinin kaynağı da, dediğim 
gibi gençlerin ta kendisi. 

İTD olarak sizinle birlikte olmak büyük keyifti, za-
man ayırdığınız için teşekkürler.
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