
 � İktisat ve Toplum Dergisinin “Fark Yaratanlarla 
Röportaj” köşesinde yayımlanmak üzere bu gö-
rüşmeyi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. 

Estağfurullah, rica ederim. 
 � Bizim gençliğimizin mitlerindendiniz. Orta yaşa 

geldik hala mitsiniz. 2014-15 cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde adayımdınız, çünkü cumhuriyetin 
entelektüellere, bilgililere ihtiyacı olduğunu dü-
şünüyorum; o yüzden sizi sadece tiyatro ve sine-
ma sanatçısı olarak değil, aydın olarak görüyo-
rum; ama adaylığınızı koymadınız. 

Teşekkür ediyorum. Sizin düşündüğünüz gibi başka 
dostlar da düşündüler ama biliyorsunuz üniversite 
mezunu olmak şart. Ben iki üniversite okudum ama 
ikisinden de mezun değilim. Felsefeyi de bitirme-
dim, hukuku da bitirmedim. Benim cumhurbaşkanı 
adayı olmaya hakkım yok. 

 � Keşke öyle bir şart olmasaydı. Şimdi klasik bir 
soru ile başlayayım: yeni projelerde ne var? Bir 

tanesini yardımcınızdan duyduk, gazetede de 
okumuştum, ama şu anda proje olarak ne var?

Fatih Sultan Mehmet dizisinde Fatih’in hocası Ak-
şemsettin rolünü oynayacağım. Öyle bir çalışma 
içerisindeyiz. Çok net bilgi yok ama topladığımız 
bilgilerle Akşemsettin, devrin tıp bilimine hâkim, 
aynı zamanda da bir tarikat mensubu. Sonradan da o 
tarikatın lideri oluyor; ama biz dini ya da mistik ta-
rafından çok, bilim insanı tarafını almaya çalışaca-
ğız. Şehzadeliğinden beri Fatih’in yanında ve onun 
hem yardımcısı, hem doktoru hem de hocası. OPET 
firmasının reklamları var. Bir de, malumunuz içinde 
olduğumuz Okan Üniversitesi’nde gençlere kabare 
tiyatrosunu anlatmaya çalışıyoruz. 

 � Doğrusu, sizin gibi bir hocaları olduğu için öğ-
rencilerinizi de üniversiteyi de kıskandım.

Gençler sizin gibi düşünüyor olsa ben de çok mem-
nun olacağım ama Metin Akpınar’dan alınması 
gereken şeyleri almak doğrultusundaki çabalarını 
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Metin Akpınar

Bu ay, Fark Yaratanlarla Röportaj köşesinin konuğu, tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Metin 
Akpınar. Dergi editörümüz Ömer Faruk Çolak’ın gerçekleştirdiği bu röportajda, Metin Akpınar ile 
ekonomi, sanat, insan, bilim ve toplum konuları konuşuldu.
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yetersiz görüyorum. Nitekim ana hedefimiz zaten 
kabare oyuncusu yetiştirmek. Ben kabare tarihi 
dersi vermiyorum, “kabare oyuncusu ne olur, nasıl 
olur?” örnekleriyle bunu anlatmaya çalışıyoruz.

 � Buradan yola çıkarsak Türk tiyatrosunun du-
rumunu nasıl buluyorsunuz? Örneğin; devlet 
tiyatrolarının özelleştirilmesi, devlet desteğinin 
kaldırılması gibi düşünceler var. Hatta kimi za-
man bunlar yasa taslağına dönüşüyor. 

Ben değerler sıralamasında tiyatroyu çok üstlere 
koyan bir adamım. Tiyatronun, esasında bir ülkenin 
vazgeçilmezi olduğu kanaatindeyim, çünkü tiyat-
ro, genelinde bir empati kültürünün merkezi, hatta 
mabedidir. Empati orada öğrenilir. Eğer bir ülke-
de tiyatro az ise o ülkede kaos gelişebilir. Kendini 
sorgulayan insan, vicdanlı insandır. Kendini sorgu-
lamayan insan, kara vicdanlı insandır. Vicdan mu-
hasebesi yapan, her şeyi yeniden gözden geçirmeyi 
öğrenen, her şey için bir daha düşünüp bir daha ka-
rar veren insan, sorumlu ve vicdan sahibi bir insan-
dır.  Bizim de böyle insanlara gereksinimiz var. 

 � Adaletin olması için de vicdanın olması gereki-
yor. Vicdanı olmayanın adaleti olmaz diye düşü-
nüyorum, doğru mu? 

Kendini sorgulayan insan aynı zamanda kendini 
düzelten insandır. Shakespeare tiyatroya, “Sahne, 
dünyanın aynasıdır.” diye bir görüş getirdi. Aynaya 
bak, kendini gör, kendini sorgula, yargıla ve doğru 
kararı ver. Sahnede sergilenen olay, fos pozisyona 
düşen insanları sergiliyorsa o duruma sen düşme, 
düşmemeyi öğren. Kahramansa, doğru işler yapı-
yorsa “Ben de böyle olacağım.” diye kendini yeni-
le ve öyle ol. Sahne dünyaya bir ayna tutar, orada 
kendinizi görürsünüz. Kabare tiyatrosu, bu aynayı 
iç bükey ayna, dev aynası olarak görür. Yani olay-
ları biraz daha büyülterek anlatır. Sivilceyi çıban 
yapar ve gözüne sokar ki bunun kötü bir şey oldu-
ğunu anla ve gör; sivilce değildir o, çıbandır. Pis 
kokuyu burnunuza burnunuza üfler ki rahatsız olun 
ve o kokudan kurtulmaya çalışın. Gürültüyü kula-
ğınıza kulağınıza vurur ki onu duyun, o kaostan çı-
kın. Hem Shakespeare’in bu tanımlamasına hem de 
kabare tiyatrosunun bu görüşüne Brecht bir başka 
ilave yapmıştır. “Sahne, dünyanın aynası olmaktan 
öte, kamuyu düzelten, ona şekil veren, ona yön ve-
ren bir çekiçtir.” der. Yani bir anlamda, onu yontan, 
toplumun içindeki doğruyu gören, o doğrultuda o 

doğruyu yakalamaları için de kenarlarını yontan bir 
çekiçtir, diye tanımlar.

 � Brecht’i de Shakespeare’i de ele alsak, her iki-
sinde de sorgulama var. Anımsıyorum, “Yasak-
lar” oyununuzla 12 Eylül’ün o karanlık günleri-
ni, 12 Eylül’ü, yasakları açık açık sorguladınız. 
Çok da güzel yapmıştınız. Şimdi böyle bir şey 
yapılmıyor. Neden acaba?

E kabare tiyatrosu yok. Şuna katılmıyorum: “Bir 
korku imparatorluğu oluştu, kabare tiyatroları yapı-
lamıyor.” Hayır; kabare tiyatroları en müstebit, en 
faşist yönetimlerde de, en liberal, en kapitalist yö-
netimlerde de olmuştur. Her yönetimde yaşayabilen 
bir tiyatro türüdür, çünkü esnektir, gerçeği sahneye 
çıkarır ama dili her zaman değişebilir. “Söylemesini 
bilirseniz söylenemeyecek laf yoktur” mantığında-
dır. Toplumu uyarma görevi olduğu için her devirde 
yaşamaya çalışır. 

 � Kabarenin bu hale gelmesine birazcık da 
1980’den sonraki eğitim ve kültür politikası mı 
neden oldu?

Evet, övünmekle ve mensubu olmakla gurur duydu-
ğum kabare tiyatrosunun işlerini bizim yaptığımız 
dönemlerde Türkiye’nin nüfusunun %30’u kentler-
de yaşıyordu, %70’i kırsaldaydı. Kentte yaşayan bu 
%30, günde 4-5 tane gazete okuyordu. Operaya, ba-
leye gidiyordu; kitap okuyordu, yani rafine espriyi 
algılayacak düzeydeydi. Sonra ciddi bir göç dalgası 
oldu.  Bugün nüfusun aşağı yukarı %48’i, 12 ilde 
toplanmış durumda -gelenlerin kabahati yok, onları 
suçlamıyorum, gelmek onların hakları. Ülke kalkın-
macılığı olmadı maalesef, “yarı bölge kalkınmada 
öncelikli bölgeler” diye bir şeyler oldu. Tabii bu da 
uluslararası sermayenin, kendi ürettiği malı tüke-
tecek popülasyonu yaratmak için alım gücü olan, 
iştira kabiliyeti olan bir toplum yaratmak adına 
yapılmış bir oyundu. Bölge kalkınmacılığı yapıldı; 
bir kısmın, gayri safi milli hasıladan aldığı pay çok 
büyükken, maalesef ötekilerinin bu kadar değildi. 

 � O zaman, bu yeni kent dokusunda tiyatro, tüke-
tilebilir bir mal olmaktan çıktı.

Tiyatro zaten rafine bir iştir. Tabii ki hiçbir şey 
ekonomiden soyutlanamaz. O da bir para karşılığı 
yapılıyor; işletmesinin bir düzeni, bir parası, yatı-
racağınız bir vergisi vs. her şeyi var ama bunların 
çok daha üstünde, kamuoyunu aydınlatma ve eğitim 
aracı olma gibi ders vermeden, konferans vermeden 



eğitim amacı güden bir yanı da var. Şöyle özetler-
sek; tiyatroya gitmeyi düşünmek dahi, eğitimin bi-
rinci basamağıdır. “Hadi tiyatroya gidelim” demek 
müthiş bir şey. İnsan söylemediği sözün sahibi, 
söylediği sözün esiridir. Tiyatroya gidelim dediniz, 
tamam. Peki, tiyatroya nasıl gideceksiniz? Hangi 
oyuna gideceksiniz? Bu da bir plan program içerir, 
eğitimin ikinci aşaması odur. Üçüncü aşamadaysa, 
ekonominizi gözden geçireceksiniz. Bilet kaç lira? 
Ben kaç kişilik bir aileyim? Nasıl ulaşacağım? Gi-
diş dönüş masraflarım, hele bir de dışarıda yemek 
yersem -muhallebiciye de gitsem, işkembeciyi de 
gitsem, lüks bir restorana da gitsem- maaşımın yarı-
sını vermek durumunda kalabilirim. Yani bir iktisat 
hesabı, bir para hesabı da yapmak zorundasınız. Bu 
da eğitimin bir başka aşaması. 

 � Devlet eğer bu dönemde tiyatroyu sosyal bir 
olgu olarak görüp, eğitiminden salonların açıl-
masına, yetişmiş sanatçıların ücretlerine, ya-
şam düzeylerine kadar daha büyük destekler 
verseydi ve korumacı bir politika izleseydi, iyi 
olur muydu? Şimdi burada iki tane görüş var: 
bir tanesi “İyi olur.” derken diğeri “O zaman 
sanatçı, devlete bağımlı olur ve onun istediğini 
yapar.” diyor.

Ben ikinci görüşteyim. Biz, Devekuşu Kabare Ti-
yatrosu olarak, devletten hiç yardım almadık. Hatta 

onların yardım olarak dağıttığı paranın tamamından 
fazlasını vergi olarak ödedik, çünkü iyi bir iş yap-
tık biz. Yalnız, bu, devleti tiyatronun dışında tutmak 
asla değildir. Tiyatronun, bir ülkenin vazgeçilme-
zi olduğu düşüncesi devlette, yerel yönetimlerde, 
STK’larda, sendikalarda var olmalı. Bütün bunlar 
tiyatroyu arzulamalı ve de en önemlisi, sanat tü-
keticisinin kendini eğitmesi, talepkâr olması, iyiyi 
doğruyu istemesi, gerçeği olmalı. Bunlar olursa o 
zaman tiyatro olur. Devlet tiyatrosu, özel tiyatrolara 
yardım etmeli mi? Edeceği yerler de var etmeye-
ceği yerler de. Mesela salon temininde yardım et-
meli, çünkü öyle bir ekonomik baskı ile karşılaştık 
ki tiyatro salonları, sinemalar başka işlere çevril-
di. AVM’ler oldu, içlerinde bir minik tiyatro salo-
nu yok. Küçük sinema salonları var ama onlar da 
bence çok geçerli olmuyor, çünkü insanlar her saat 
sinemaya gidemiyorlar. Ara seanslar boş, büyük su-
arelerde doluyor; o da seksen kişilik sinemalarda 
olunca getirisi az oluyor; ya çok pahalı yapıyorlar, 
ya da cazibe aracı olarak kullanıp orada başka şey-
ler satıyorlar.

 � Böyle olunca, kırdan kente göçenler nasıl kentli 
olacak? Mübeccel Kıray’ın meşhur bir kavramı 
var: “Sahte kentliler”; kentte yaşayıp kent kül-
türü ile ilişkisi olmayanlar. 
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Gelenler kabahatli değil, dedim. Onlar tabii ge-
lecekler, çünkü bunu isteyecekler; ama geldikleri 
yerdeki folklorları, harsları, birikmiş kültürlerini 
orada bıraktılar. Geldikleri yerin kent kültürü diye 
tanımladığımız kültürüne de tam intibak edemedi-
ler. Maalesef kentte, rafine bir kent kültürü oluşaca-
ğına yoz bir kültür oluştu. Bunu ticarette de, sanatta 
da, müzikte de, tiyatroda da görüyoruz. Bunların 
hepsinin toparlanması lazım. Onun için, devlet de 
tiyatro üretecek. Özel tiyatroların çok büyük pro-
düksiyonları yapma şansları yok. Büyük gösteriyi, 
operayı, baleyi devlet yapmalı ve yönetmeli; eği-
timini de yapmalı, teknik elemanı da yetiştirmeli. 
Atatürk de zaten bu işe girdiği zaman “Tiyatro çok 
önemli bir olaydır. Toplumun vazgeçilmezidir; ama 
bu, mutlaka devlet yönetiminde, devlet kontrolünde 
olmalıdır.” demiştir. 

 � En kapitalist ülkelerde bile tiyatro, opera, bale 
hep devlet desteği ile yürüyor; ama devlet, des-
teği verirken de bunları kontrol edecek mekaniz-
malar üretmiyor.  

“Şu çok önemli, bana şu yardımı ver, seni eleştirecek 
bir şey yapmayacağım, cici çocuk olacağım. Fazla 
saldırmayacağım. Çok güzel işler yapacağım. Kamu 
yararına işler yapmaya çalışacağım. Ne olur bana 
para ver” mantığı kötüdür. Biz onun için o parayı 
almadık zaten. Bu bizde böyle; ama düzelecektir 
bunun başka çaresi yok. Gelişmeye ayak uydurmak 
zorundayız. Bütün ülkeler böyle. Biz de bunu 
bulacağız ama iki ileri bir geri yaptığımız için biraz 
yavaş gidiyoruz.

 � Ekim 2005’te Avrupa Birliği Türkiye ile tam üye-
lik görüşmelerine başlama kararı aldığında dü-
şündüm ki devlet, kentlere büyük kütüphaneler 
yapacak, liselerde sanat tarih dersleri artacak, 
yeni konservatuarlar açılacak, Güzel Sanatlar 
Liseleri artacak, tiyatrolar artacak. Hiç birisi 
olmadı. Dolayısıyla Avrupa kültürü ile -eğer 
medeniyet de batıdaysa Mustafa Kemal’in de te-
mel öngörüsü, batıyla eklemlendiğini düşünür-
sek- biz nasıl eklemleneceğiz?

Esasında, eklemlenmeyi isteyip istediğimize bağlı. 
Bence eklemlenmeyi çok istemiyoruz ve Avrupa 
Birliği de tek hedef olmamalı. Tamam, Avrupa Bir-
liği müktesebatını yapmamız sanat alanında olsun, 
ekonomik alanda olsun mutlaka lehimize olacaktır 
ama asla her şey demek değildir. Mesela Musta-
fa Kemal asla batıcı bir felsefe, batıcı bir politika 
gütmemiştir. O, doğru olan her şeyi gütmüştür. Do-
ğudaysa doğudan, batıdaysa batıdan; yukarıda, ku-
zeyden de yararlanıp ülkenin yararına, ulus adına 
her şeyi yapmak istiyordu (milliyetçilik biraz daha 
bağnaz bir tanımlamadır; ulus, ulusalcılık her şeyi 
barındıran daha çağdaş bir tanımlamadır). Bir de 
Avrupa Birliğine şu objektifle bakmak gerektiğini 
düşünüyorum: demir-çelik-kömür birliği olduğu 
zaman, birlik lehine herkes egemenlik haklarından 
vazgeçmişti. Onun için o iş iyi yürüyordu. Bizim 
düşünürlerimiz de demirin, çimentonun, kömürün 
önemli olması doğrultusunda bankaların millileş-
mesi, bunların devletleştirilmesi konusunda ciddi 
fikirler üretmişlerdi. Sonra Avrupa Topluluğu oldu. 
Avrupa Topluluğu 7 ülkeyken, birlik lehine fedakâr-
lıklar tasarlanıyordu ama tam başarılamadı. Bugün, 
hem katılım sayısı çok arttı hem de birlik lehine 
egemenlik haklarından vazgeçmek diye bir şey yok. 
Nasıl başardılarsa, bir tek para birliğini başardılar 
-ki ben onun da başarılamayacağı kanaatindeydim, 
çünkü bir paranın dünyada geçerli olması için arka-
sında en azından bir gücün, ordunun olması gerekir-
di. Avrupa Birliğinin böyle bir şeyi de yok. Avrupa 
Birliği, esasında kendini gözden geçirmek duru-
munda; Norveç ile olan anlaşmalar, İngiltere’nin 
ayrılması meselesi… Almanya’nın liderliğiyle, 
Fransa’nın yardımıyla yürüyecek bir olay değil bu. 
Komünist ülkelerden ayrılan Balkan ülkelerindeki 
disiplinli popülasyona sermaye katarak bir şeyler 
sağlamaya çalıştılar. Bazı yerlerde de sağladılar 
bunu ama o dahi gözden geçirilecek. Avrupa Birliği 
müktesebatı, Maastricht Anlaşması bizim sağlama-
mız gereken olaylardır ama “ne olur Avrupa Birliği-
ne girelim” diye de bir iddiam ve ısrarım yok. 



 � Avrupa’nın sahip olduğu bazı değerleri bu ül-
keye artık yerleştirmemiz gerektiğini düşünüyo-
rum. Örneğin; rahmetli Yaman Örs Hoca, “Ata-
türk, Felsefe ve Yaşam” diye bir kitap yazmıştı. 
Orada Yaman Hoca şunu söylüyordu: “Mustafa 
Kemal’in sistemi ya da Kemalist sistemin teme-
linde (1) aydınlanma yatar, (2) laiklik yatar, (3) 
bağımsızlık yatar.” Eğer gerçekten bunların üçü 
sağlanmış olsaydı, sadece bizde değil, diğer ül-
kelerde de -örneğin; Ortadoğu’da- bu çatışma-
ları yaşamazdık. 

Şüphesiz. Aydınlanmaya baktığımız zaman; 
biri antik aydınlanma, ikincisi Kant’ın 
pozitivizm aydınlanması, üçüncüsü Mustafa 
Kemal aydınlanması. Tiyatro özelinde olayı 
değerlendirmeye gelirsek, bugün Batı’da 25 senedir 
sürekli oynayan oyunlar, büyük prodüksiyonlar var: 
Operadaki Hayalet gibi Kediler gibi. Bütün dünyada 
da bu oyunu izleyen, bu oyundan bir şeyler alıp 
ülkesine giden bir popülasyon var. Bizim de bunu 
kaçırmamamız lazım. Avrupa’yı örnek alıyorsak, 
Avrupa’yı gelişmiş ülkeler babında görüp de onun 
iyi yanlarını örnek olarak almalıyız. 

 � 21. yüzyıl gençliği artık neredeyse internet Türk-
çesi ile konuşup internetteki gibi davranıyor. Ya-
şamdaki en büyük arkadaşı akıllı telefon olmuş. 
Bu gençlik bilgisayardan, elektronik dünyasın-
dan alınıp tiyatronun içine yerleştirilebilecek 
mi, yoksa tiyatro ölmeye yüz tutmuş bir sanat 
dalı mı olacak? Siz ne düşünüyorsunuz?

Teknoloji çok ciddi bir gelişme içerisinde. Bunu 
görmezden gelmek, ona ayak uyduramamak çok 
ciddi bir eksiklik olur; ama tiyatronun ana klasik 
yapısı insanı insana, insanla ve insanca anlatma-

dır. Yani insan unsuru oldukça tiyatro dünyada her 
teknolojide, her bölümde, her zaman yaşayacaktır. 
Teknolojiden yararlanmak mümkün müdür? Tabii 
mümkündür. Çağımızda öyle bir yere gidiyoruz ki 
tiyatro, beyaz camı da beyaz perdeyi de bünyesine 
almak zorundadır. Sinemayla da televizyonla da 
birleştirilerek bir şeyler anlatılabilir. Televizyonda 
kabare ya da tiyatro yapılabilir ama hiç böyle bir 
hareket görmüyoruz. Son zamanlardaki en büyük 
gelişme olan 4.0 teknolojisine ulaştığımızda aletler 
birbiriyle konuşacak ve piyasa ne hale gelecek onu 
bilmiyorum. Göreceğiz ve izleyeceğiz; ama ondan 
da yararlanacaktır. En basitinden onu övecektir; 
“böyle olmuş” diyecektir; ya da yerecektir, “Asla 
bunu kullanmayınız, yapay zekâ zaten insan bey-
ninden özümsenerek üretiliyor, ama insan beynini 
aşmasına imkân yoktur. Biz gene insanda kalalım!” 
da diyebilecektir. Ya da üretilmiş robotlar tiyatro 
yapacaktır. Bunu ileride göreceğiz ama oraya ulaşa-
na kadar, insanda insan unsurundan, insanlara hitap 
etmekten ve bunu insanca yapmaktan uzak kalma-
malıyız. 

 � Komik ya da trajikomik şeyler görüyorum. Suu-
di Arabistan’da, yüzü Audrey Hepburn’ün yüzü 
olan bir kadın robot, gazetecilerle diyalog kur-
du. Suudi Arabistan’daki kadınların kapalı ol-
duğunu düşünürseniz, “bu ülkede bu olur mu” 
diyeceksiniz ama teknoloji oldurdu ve ilginç ya-
nıtlar verdi.

Suudi Arabistan’da prensin en son açıklaması 
enteresan bir açıklamaydı. Biz malumaliniz, 
Batı’nın, uluslararası sermayenin ileri karakolu 
olma görevini yaptık. Ayrıca siyaset olarak da İslam 
terörizmi diye yorumlanan şeyden, İslamofobiden 
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Yani tüketicinin eğitilmesi ve talebi çok önemli. 
Aynı şey sanat için de geçerli. Sanat tüketicisi, 
eğer kaliteli olursa, eğitilmiş bir popülasyonsa, 
talebi de rafine olacaktır. O zaman bunu üreten de 
o talebe göre ürün çıkarmak zorunda kalacaktır. 
Eğer sanat tüketicisi, daha kolay algılanabilen, 
daha soft, daha kendini üzmeyen, sırf eğlenceyi 
hedefleyen bir şeyleri amaçlıyorsa ve bunu talep 
ediyorsa, bu işi yapanlar da bunu üretiyorlar. Ne 
yazık ki bu böyle ve karşılıklı bir mesele. O zaman 
genelinde eğitim, özelinde sanat tüketicisinin 
eğitimi çok önemli. Ki, onların talebi rafine olsun 
ona göre üretenler de rafine ve doğru işler üretmek 
zorunda kalsınlar. 

 � Sizin söylediklerinizden bir kelime yakaladım ve 
onun üzerine gitmek istiyorum. Eğitim meselesi 
ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Ben açıkça-
sı hangi eğitim sisteminde gittiğimizi bilmediği-
mi düşünüyorum, çünkü o kadar sık değişiyor ki 
eğitimin ne olduğu belli değil. Bir de öbür taraf-
ta masum bir unsur var: çocuklar, bu çocukların 
psikolojisi, hayata bakış açısı. Çocuk spor yap-
mıyor, kültür, tiyatro faaliyetlerine katılmıyor. 
Bu eğitim modeli ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Bizim burada bir değişikliğe gitmemiz gerekir 
mi? Eğitimi özgürleştirmek acaba bu sorunları 
çözer mi?

Eğitim bence önce evde başlıyor. Çocuğun, do-
ğumdan sonra beyinsel kapasitesi daha önümüz-
deki 500 milyon yıllık gelişmeyi algılayabilecek 
kapasitede. İki basit hücrenin, 23 kromozomun 
birleşmesi ile meydana gelen bir yaratık bu. Bu 
yaratık 2,5 milyon yıldır insan tanımlaması içeri-
sinde geliyor. Dünyadaki varlığı 200 bin, 300 bin 
senelik. Daha 500 milyon seneyi algılayacak ka-
pasite var. Yeter ki onun yetiştiği fiziki, coğrafik, 
ekonomik, kültürel çevre iyi, doğru, güzel ve rafi-
ne olsun. Esas eğitim orada. Demek ki önce anneyi 
eğitmeliyiz. Anne eğitilirse çocuğuna, zigotuna, 
yavrusuna doğru eğitimi verecek.

11 milyon kadın nüfus Türkiye’de çalışmıyor. “Niye 
çalışmıyorsun?” diye sorduğumuzda “Ev işleri ile 
meşgulüm.” diyor. Bu kadın nasıl eğitecek çocuğu-
nu? Devlet yine devreye girmeli mi? Mustafa Ke-
mal’in kurduğu sistemde bu vardı. Halkevleri vs.

biraz kurtulmak, biraz da örnek olma aşamasında 
ılımlı İslam’ı laik ve seküler olarak akıl bazında 
uygulayan bir ülke olarak, gelişmekte olan az 
gelişmiş beş tane İslam ülkesi olmak üzere onlara 
örnek olarak gösterilmiştik. Biz bu niteliğimizi 
galiba biraz kaybetmeye başlıyoruz ki Suudi 
Arabistan bu görevi üstlenir hale geldi. Ilımlı 
İslam’ı onlar uygulamaya başladılar bile. En 
basiti; kadınların araba kullanmasına izin verildi 
ve arkası da gelecek gibi duruyor. Orta Doğu ve bu 
ülkelere baktığımız zaman, bunlar da uluslararası 
sermayenin yönetiminde, kendi ulusalcılıklarını, 
bağımsızlıklarını asla kazanamadan, bağımlı 
olarak götürüyorlar. Burada önce, enerji sorunu 
çok önemliydi. Herkes enerjiye ve enerjiye giden 
yollara sahip olmak istiyordu. Şimdi bunu da aştık. 
Mesela Arap Baharı öyle bir şeydi. Daha önce 
Türkiye, Rusya, İspanya, Doğu Avrupa’da oynanan 
oyunun biri de bu ülkelerde oynanacaktı. Orada 
da tekfurlar, krallar, şeyhler değiştirilecek, cici 
demokrasiler kurulacak, toplum üretecek ve para 
kazanacak, o parayla da yine Batı’nın ürettiği malı 
tüketecekti. Arap Baharı’nın ana felsefesi buydu;  
fakat çok ciddi bir kaos gelişti. Buna iki ülkenin 
müdahalesi de çok farklı oldu. Rusya, o sayede 
ulaşmak istediği sıcak sulara ulaştı. Amerika onlara 
alan bırakmayacak şekilde yer aldı. Küçükleri de 
tepiştirip silah satıyorlar. 

 � O halde sanat; ne ekonomiden bağımsız, ne 
siyasetten bağımsız. Şimdi ilk soruya yönele-
ceğim; tiyatro yapan ya da -kabare değil de- 
komedi oynayan yeni sanatçılara bakıyorum, 
tek bir oyunda bile bu konulara değinmiyor-
lar. Daha çok cinsel içerikli, daha soft oyunlar 
tercih ediyorlar. Hâlbuki siz Shakespeare’den 
bahsettiniz. Shakespeare’in, oyunları içerisin-
de oyun vardır ve en büyük özelliği de odur. 
Niye bunu yapmıyorlar? Böyle bir tiyatroya 
ihtiyaç mı duyulmuyor? Eleştiren tiyatro, itiba-
rını mı yitirdi?

İktisat şemsiyesinden bakarsak bu tabii mal, üretim, 
satım ve taleple bağlı bir şey. Şimdi sanayiye 
baktığımız zaman, kamuoyu istiyor diye kapısından 
şerbet akan buzdolabı yapılmıyor. Firma şerbet 
akan buzdolabını yapıyor, onu reklamla tanıtıyor, 
alım gücünü yaratıyor ve “al beni tüket” diyor. 
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senaryonun karşıtlarını düşler, tartışır, yandaşlarını 
düşler, tartışır; laboratuvara sokar, aynı deneyleri 
yapar, aynı sonucu alır, matematiksel kanunlarını 
formüle eder, yerlerini koyar. Eğer bilgi değişirse bu 
değişebilir. Bu Allah’ın emri değildir, sabit değildir; 
bu değişebilir. 

 � Felsefe eğitimi de aldınız. Felsefe dersinin zo-
runlu olmaktan çıkartılmış bir eğitim modelinde 
bunu nasıl yaparsınız? 

Bugün maalesef en gelişmiş demokrasi şekli, pato-
lojileri yoksa, bireylerin özgür iradeleriyle gelecek-
lerini tayin ettikleri rejimdir. İlk önce bunu sağla-
yacağız, seçmen de bunu talep edecek. Bunu talep 
ederse, siyasi otorite doğrusunu yanlışını değerlen-
direcektir. Ona göre de bu iş gene sandıkta çözüle-
cektir. Demokrasi öyle çok sabit bir hedef değildir. 
Vardıkça uzaklaşır iyiye doğru. Bugün tüm Türki-
ye’de, bildiğiniz anlamda, insanların özgür iradeleri 
ile geleceklerini tayin ettikleri bir rejim, bir sistem 
yok. Bunun içinde değiliz. Özgür irade deyince pa-
rantezi nasıl açmak lazım? Ona dayatacak inanç 
mekanizmasının, etnik kimlik dayatmasının, mistik 
olayların hiç birinin etkisinde kalmayacak, özgür 
iradesiyle seçecek.

Onlar başka gelişmeler. Esasında benim sandığım 
biraz bilimsel, biraz tıpla ilgili, biraz da yaradılış 
felsefesi ile ilgili; inansanız da inanmasanız da bir 
düzenle ilgili ve o yapıya bizim yeni şeyler, doğru 
şeyler katmamız lazım. Onun için de çocuğun 
eğitimi bence evde, ailede başlar. Önce öğrenmeyi 
öğrenmeli çocuk. Demek ki önce anneyi eğiteceğiz, 
sonra öğretmeni eğiteceğiz. Benim eğitim 
zamanımda öğretmenlerimizin hepsi çok iyiydi. 
Bize öğrenmeyi öğrettiler, okumayı öğrettiler. Biz 
bir yerlere varmışsak onların sayesinde. Demek 
ki önce anneyle, sonra öğretmenle düşüneceğiz. 
Bugün öğretmen eğitimine baktığımız zaman; hem 
meslek içi eğitim yok, hem de öğretmenin verdiği 
kaynaklarda eğitim çok zayıf ve yetersiz. Burada 
annenin ve öğretmenin eğitiminden sonra önemli 
olan, doğru ve güvenilir bilgiye çocuğumuzun 
ulaşması meselesi. Yani bunu anne de verecek, 
öğretmen de verecek; çocuk alacak, onun üzerine 
ekleyecek. “Doğru nedir?” derseniz, doğru göreceli 
bir kavramdır. Eskiden bize “İki nokta arasını 
birleştiren çizgi.” denirdi. Doğruyu tanımlamak için 
bu yetmiyor artık. Az önce buyurduğunuz adalet 
meselesi mesela doğrunun yanında olmak. Doğru, 
adil olmalı. Pozitif bilim bir senaryo yapar, o 
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Şimdi biliyorsunuz, eskiden büyük kavga neydi? 
Adam Smith, kilise, Allah; oradan gelen şeyler, on-
lara bağlı bir gelişme, aşağıda da bunu reddeden 
emek ve sermaye çatışmasından yürüyen iki ölçü. 
Mustafa Kemal, Sovyet Rusya’nın dağılacağını 
36’da söylüyor, belki de 34’te, tarihte yanılıyorsam 
bağışlasın okuyucular, ta o zamandan biliyor ve 
“Sovyet Rusya bir gün patlayacak ve belli birim-
lere ayrılacak. Onlarla önce kültürel, sonra ticari, 
sonra ekonomik olarak birliktelikleri kurmamız.” 
lazım diyor. “Türki Devletler meydana çıkacak, 
onlarla da bağ kurun.” diye o zaman söylemiş. 
Böyle bir öncüye sahibiz. Ama Sovyet Rusya’da o 
patlama olunca dengeler gene sermaye ile ABD’nin 
lehine değişti. Eskiden bir Roma İmparatorluğu, bir 
Osmanlı İmparatorluğu vardı. Şimdiyse bir ABD 
İmparatorluğu, bir Avrupa İmparatorluğu var. Çin, 
Hindistan biraz kımıldanıyor şimdi. Daha önümüz-
de neler göreceğiz? Fakat iletişim araçları saye-
sinde dünya çok küçüldü; artık herkes her şeyden 
haberdar. Yalnız, bilgi kirliliği var. Bütün mesele, 
doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak, eğitim meka-
nizmasında çocuklarımıza bunları vermek, onları 
daha rafine taleplerde bulunmaya teşvik etmek. Bir 
de örgütlenme; yani siyasi otoriteden talepte bulu-
nan büyük kalabalıksa ve örgütlüyse siyasi otorite 
bunu duymazdan gelemez. 

 � Esasında galiba bu iletişim araçlarının yay-
gınlaşması, internet varsa her ülkeyi yerinde 
küreselleştiriyor. Örneğin; Youtube’da geçen-
lerde “Godot’yu Beklerken”i seyrettim. Ne gü-
zel bir şeydi. Ama bakıyorsunuz ki onun tüketi-
mi ile diğer -tiyatroyu mal olarak görmeyelim 
ama hizmet açısından bakalım- tüketimi farklı. 
Kapitalizm öyle bir kendini geliştiriyor ki -ge-
liştirmeyi iyi anlamda söylemiyorum- neyin 
tüketileceğine bizi ikna ediyor ve bu iyi yönde 
gelişmiyor. Artık o ulus devleti gibi büyük tut-
kulara sahip değiller.

Dediğim tarife uygun olan ulus devlet; yani her çağ-
daşlığı bünyesinde barındıran, etnik ve inanç üze-
rinden yönetim kabul etmeyen. 21. asırda artık etnik 
üzerinden, inanç üzerinden politika yapmak komik. 
Tam tersi o gelişiyor maalesef. Ulus bilinci, yani 
ümmetten millete geçiş, ulusa geçiş o demek.

 � Biz böyleyiz de, dünyadaki otorite eğilimine ba-
kıyoruz, lider rejimler öne çıktı. Amerika’dan, 
hiçbir şekilde başa geçemez dediğimiz adam, 
Trump çıktı. Paris Anlaşması’nı kabul etmemesi 
bile dünya için çok kötü bir durum. Geçen haf-
ta Çin’de Komünist Partisi Kongresi vardı,   Şi 
Jinping tek liderlik adayıydı. Bu otoriteleşme, 
demokraside -zaten biz yeterli değil diyorduk, 
tüm dünya için- geriye gitmek değil mi? Biz 
buna neden razı oluyoruz?

Gene bakacağız, biraz geçmişi irdeleyeceğiz ki ge-
leceği tayin edebilelim. Burada iki olay çatışır. Bir 
matematik vardır, bir de tarih. Biz tarihe bakıyoruz. 
Tarih bir pozitif bilim değil. Şimdi tarihe baktığımız 
zaman nerelerden yararlanacağız, nesinden yararla-
nacağız diye baktığımızda Amerika da iyi bir örnek 
değil. Tamam, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson 
bunlar çok iyi isimler; Amerika’nın ana çabası za-
ten bağımsızlığına, özgürlüğüne kavuşması doğrul-
tusunda olmuştur. Öyle gelmiş, öyle de bir özgürlük 
kavgasıyla giden bir ülke; ama güçlü bir eğitim sis-
temi vardı. Güçlü bir ordusu oldu. Güçlü bir tek-
nolojisi oldu. O yüzden de bir ada ülkesi olması-
na rağmen uçak gemisiyle istilacı bir devlet haline 
geldi. Bir ada ülkesinin uçak gemisi yapması zaten 
onun saldırgan, emperyalist olduğunun en büyük 
kanıtıdır. O yüzden Amerika’nın doğru yanlarının 
alınması, diğer yanlarının reddedilmesi lazım. Bu-
rada da seçici unsurda neyi örnek alacağız, ne ya-
pacağız? Bize ne öğrettiler? İyiyi, güzeli, doğruyu. 
Yalnız iyi yetiyor mu bugün? Yetmiyor. İyi fahişe de 
var, iyi esrarcı da var, iyi kaçakçı da, iyi dolandırıcı 
da. Demek ki iyinin yanına etik olanın, yani ahlaki 
doğrunun yerleştirmesi lazım. Güzel de görece bir 
kavram. Güzel, estetik haz da verebilir, estetik acı 
da. Güzelin yanına estetik bilimini, ahlak felsefesi-
ni,  güzel bilimini eklemek zorundayız. Doğrunun 
yanına adaleti eklemek zorundayız. Bunları birleşti-
rirsek öyle değerlendirip, doğrularını alıp, yanlışla-
rını reddedebiliriz. 

 � İktisatta devrim yaptığı söylenen Keynes’in ikti-
sat ile söylediği bir cümle var: “İktisat esasında 
bir ahlak felsefesidir.”. Ahlakın olmadığı yerde, 
iktisadın da öyle ya da böyle, savrulacağını söy-
leyebiliriz. 
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 � Bizim toplum sözleşmemizde bir sorun var. 
Ama şimdi bir anayasa olması için de mutlaka bir 
askeri darbenin, bir sermaye asker birlikteliğinin 
vs. olmasına gerek yoktur. Bir kurucu meclis ku-
rarsınız; ülkenizin bütün üniversitelerinden ve iyi 
yönetilen ülkelerden anayasa örneklerini alırsınız. 
Hepsini incelersiniz, içerisinden sizin toplumunuza 
uyacak en doğruyu seçersiniz, sıralarsınız, anayasa 
olur. Bugün tam olarak ihtiyacımız olan budur. 

 � Bugün son anayasa öyle yapılmış olsaydı duru-
mumuz farklı olurdu.

Şimdi son anayasa öyle yapılmadı. De facto bir 
durum yasallaştırılmaya çalışılıyor bugün. 2019’a 
kadar da zamanımız var. Bunu düzelttik düzelttik; 
düzeltemedik, öyle kendi istediği doğrultuda gi-
decektir. Değiştirilen 18 madde ve onun etkilediği 
30-40 maddenin yeniden gözden geçirilip, yeni çok 
katılımlı farkındalıklar içeren bir anayasaya gerek-
sinim vardır. 

 � Galiba onu da yapmazsak, sizin dediğiniz gibi 
patlamalar olabilir. 

Tabii olabilir. Gene de bence insan olan her yer-
de tiyatro olacaktır. Yasaklasanız da, mahalleden 
küçük küçük mahalle tiyatroları, sokak tiyatroları 
yine çıkar. Tiyatrodan bir endişem yok benim. Ama 
eğitimden büyük endişem var. Eğitim meselesi çok 
önemli. 

 � Bunları burada, İstanbul’da anlatıyorsunuz. 
Cumhuriyet aydınlanmasının ışığını biliyorsu-
nuz Mustafa Kemal başkentte çıkardı. Ne zaman 
uygun görürseniz -yaz, kış, sonbahar- Ankaralı-
lar da ışığınızdan faydalansın. 

Daha eski dönemlerde bunları ben çok yaptım. 
Gitmediğim üniversite aşağı yukarı yok gibi. Çok 
şükür hepsine gittim, gençlerle de konuştum. Popü-
lasyonlara da hitap ettim. Şimdi 77 yaşındayım. 41 
doğumluyum. Artık eskisi her şeye koşturacak ha-
lim doğrusu yok. Kendi işimizde emekli olduk biz. 
Burada kendi bilgimi paylaşarak, biraz da seçebildi-
ğim ürünlerle devam etmeye çalışıyorum. Her yere 
maalesef yetişemiyorum. Eski davetler tabii var 
ama çoğuna olumlu cevap veremiyorum. Söz vere-
mem ama bir gün bir şey olur, yuvarlanır geliriz. 

 � Çok teşekkür ediyoruz. Röportajdan beklediği-
nizi aldınız mı derseniz, yüzde yüz aldım.

 � Bunu 100 yıl önce o büyük insan söylemiş. Fran-
sa’da Piketty diye bir iktisatçı çıktı. 700 sayfalık 
kitabının sonunda diyor ki “Ülkeler ulus devlet, 
ekonomiler de karma ekonomi olmalı.”. Oku-
yunca dedim ki “Mustafa Kemal bunu zaten 
30’larda söylüyordu.”. Demek ki bizim biraz da 
Cumhuriyet Devrimi’ni iyi arz etmemiz lazım.

Zaten bu karma, kendi kendine dünyanın bulduğu 
bir şey. Şimdi kolektivist ülke kalmadı ama komü-
nist sosyalist ülkeler plan yapıyor. Planın öngör-
düğü ekonomi seviyesine ulaşan üreticisine prim 
veriyor. Öyle bir yönetimde prim olur mu? Öte yan-
dan her şeyi piyasa düzenliyor; ama orada da ulus-
lararası devletler dünya yönetiyorlar ve ekonomik 
olarak da kendi sistemlerine uymuyorlar. Onlar da 
kendi içlerinde plan programla yürüyorlar. Zaten 
bir karma kuruluş -Yüksel Hoca da onu bize anla-
tırdı genelleşen ekonomi diye- mesela o genelleşen 
ekonomi bugün gene ihtiyacımız olan ekonomi. Pa-
zar ekonomisi ama kontrollü bir pazar ekonomisi. 
Bugün en güzel örneği Çin. Kolektivist bir idare ile 
yönetiliyor, pazarı serbest. 

 � O da bir garip ülke.
Tabii çok garip ama artık bu garipliklerden de yeni 
doğrular özümsenip yeni idare biçimleri üretile-
cektir. Dünya başladığından beri böyle miydi? Bu-
ralara nasıl geldiysek, buradan daha ilerilere, daha 
doğrulara da gideceğiz. Ben çok karamsar olma-
mayı istiyorum ama son zamanlarda -son zaman-
larda derken de uzun bir süreci anlatıyorum- be-
nim görüşüme göre güneş 38’de battı. Ondan sonra 
bir alacakaranlığa girdik. Şimdi bir alacakaranlıkta 
gidiyoruz. Bir ışık doğacaktır diye düşünüyorum, 
başka çare yok. 

 � Ben de gençlerin özgürlük taleplerini çok önem-
siyorum.

Özgürlük önemli bir şey. Benim görüşüme göre 
esasında uğruna ölünesi özgürlük yoktur. Özgürlük-
lerin ne kadar sınırlanacağı ya da ne kadar serbest 
bırakılacağı konusunda anlaşma vardır. Bu böyle 
kimyasal bir katkı gibidir. Çok özgür bırakırsınız, 
yanlış işler yapmaya başlar, biraz kasarsınız. Çok 
kasarsınız, patlamaya hazırdır, biraz gevşetirsiniz. 
Bence bu böyle gitmeli yani.


