




Bayram KARAAĞAÇ

Genel Yayın Yönetmeni

Bir zamanlar biz de millet hem ne milletmişiz
Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz

Geçmişten günümüze kaybolanlar… Böyle bir cümle kurulsa gözümüzün önüne gelecek yüzlerce şeyden 
birisi de muhakkak ki millet olma şuurudur. Müslümanı Hıristiyanı ve Yahudisiyle asırlarca yekvücut olmayı 
başarmış, hep birlikte kah sevinmiş kah üzülmüş bir millet…

Gelinen noktada ise aynı dini, aynı dili ve aynı tarihi paylaşan bir avuç insanın bile dörde beşe bölündüğünü, 
ideolojik koyunluğun bir milletin her zerresini kuşattığını ve her fırsatta daha dışlayıcı, daha ayrıştırıcı tavırlar 
sergilenerek parçalanmanın devam ettiğini görüyoruz.

“Yaradılanı sev yaradandan ötürü”
Kulak zarlarını patlatırcasına kainatta yankılanması gereken bu sözün, tozlu raflarda çürümeye bırakıldığı 
demlerden geçiyoruz. Yaşamak için gerekirse öldürmenin, nefes alabilmek için icabında boğmanın tercih 
edildiği, en zor demler…

İşte! Kurmak için ömrümüzü adadığımız yeni dünyada bunların olmamasını, yaradılanın yaradandan ötürü 
sevilmesini ve milletçek yekvücut olabilmeyi umut ediyoruz. 

Art arda heyecanla çevireceğiniz sayfalarda yalnızca adını bildiğiniz arkadaşlarımızın kalemlerinden süzülen, 
her biri bambaşka dünyalardan doğmuş, dünyanın muhtelif coğrafyalarından bakış açıları barındıran her bir 
yazıda yeni dünyanın numunelerini göreceksiniz.

Dergimizde sizin dünyalarınızdan da birer numune görmeyi temenni ediyoruz. 
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Evinin hususiyeti bir girenin yahut içinde bir doğmak 
gafletini gösterenin bir daha dışarıya çıkmamasıydı. 
Dışarıdan bitmez tükenmez gibi görünen bu evin 
içinde insanlar adeta üst üste yaşıyordu. Abdüsselam 
Bey’in konağı Meşrutiyet’in ilanına kadar bu şekilde 
devam etti. Hürriyetin ilanından sonra, ayrı ayrı 
planlarda bir benzeri olduğu İmparatorluk gibi, 
konak da yavaş yavaş dağıldı. Abdüsselam Bey bu 
hale içten içe üzülüyor, gizlice daima temenni ettiğini 
söylediği hürriyetin, evini böyle insansız, çocuk 
şamatasız bırakmış olmasını bir türlü anlamıyordu.”

19. yüzyılın sonlarında zenginler tarafından Galata 
ve Beyoğlu’nda inşa edilen ilk apartmanlar zamanla 
özenilen batı hayatının sembolü olmuştur. Değişen 
fikirler ile beraber geleneksel aile hayatı ve ev düzeni 
beğenilmez olmuş, batılılaşmanın bir parçası olarak 
görülen apartmanlar değer kazanmıştır. Özellikle 
edebi romanlar bu değişim sürecini detaylı bir şekilde 
anlatır. Konaklar, Osmanlı’nın geleneksel hayat 
tarzının, apartmanlar ise batılı hayatın sembolü 
olmuştur.

Eski Türk evlerinde insana huzur veren bahçeler, 
yeşillikler yerlerini neye bıraktı peki? Sezai 
Karakoç’un “Çocuk düşerse ölür, çünkü balkon 
ölümün cesur körfezidir evlerde” dediği balkonlara. 
Çok katlı binalarda yaşayan insanların, bahçe 
yerine dışarıyla temasını sağlayan birimleri oldu 
balkonlar. Tabiatla bağı koparılmış, daracık 
evlerde nefes alacak tel sığınakları olan balkonlara 
hapsetmiştir kendini insanoğlu. Gönüllü hapis bu 
olsa gerek! Tabiattan uzak kalan insanlar, zamanla 
insani değerlerden de uzaklaşır tezine katılmamak 
ne mümkün. Çünkü uzaklaştık. Bizi biz yapan bütün 
değerlerimizden koptuk. 

Şimdi bize ne mi kaldı?

İnsanî unsurların ön plana çıkarılmadığı bir mimari 
“zevk hezimeti”nin ortaya çıkmasına neden olan adına 
ev dediğimiz yapılarda yaşamak. 21. yüzyılın insanı 
asırların birikiminin oluşturduğu eşsiz bir güzelliği 
git gide yok ederken, insanlık yüksek katlı binalarda 
kaybolmuş bir zamanda yaşamaya mahkum 
bırakılmıştır. Perihan Balcı işte bu kaybolmuşluğu ne 
de güzel anlatmaktadır.

 “Semtten semte dolaştım hepsi virane
Üsküdar, Kadıköy, Fatih, Tophane
Aslında fotoğraf çekmek bahane
Arıyorum içimdeki, benim İstanbul’umu...
Bir sokak ki kalmamış, ne evi, ne asması 
Değişmiş insanları, değişmiş tüm yasası
Bitti hayalimdeki şehir, gönlümde bunun tasası
Arıyorum içimdeki, benim İstanbul’umu...”

Arıyorum geleceğin şafağında, geçmişin huzurunu...
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Nişanlanacak olan kişiler nişan yüzüğü takılmadan 
evvel yüzüğe ok atışı yaparlarmış. Biz bunu okçulukla 
ilgisi olan arkadaşlarımızın nişan ve düğünlerinde 
yapmaya bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz.
Yine okçulukla alakalı olarak köylerde sıkça 
rastlarsınız koç boynuzları evlerin önüne asılırdı. 
Mühim ve önemli görülürdü. Sebebiyse Orta Asya’dan 
beri Türklerin yaylarının içerisinde koç boynuzu, 
yaban keçisi boynuzu kullanılmasıdır.
   Yine ne yazık ki her tarafı tarih kokan İstanbul’da, 
Menzil Taşları yani bir sporcunun uygun rüzgâr ve 
uygun oku kullanarak resmi kayıtlara geçecek şekilde 
kırdığı rekorların bir nişanesi olarak dikilen sanatsal 
eserlerin evlerde kolon ve kaldırımlara taş olarak 
kullanıldığını gördük. Şimdi bu taşların bulundukları 
yerlerde muhafaza edilmesi gerekiyor. Kayıtlarda 
da mevcut olmak üzere 846,5 metre ile dünyada en 
uzağa atılan ok Tozkoparan İskender’e aittir.
   İşte bizim bu unutulan geleneklere, değerlere, spora 
ve sanata sahip çıkmamız gerekiyor.

Neden Konuralp Okçuluk bir hikayesi var mı? 

Konuralp ismi bilindiği üzere Osmanlı Devleti’nin 
kurucusu olan Osman Gazi’nin komutanlarından 
birinin adıdır. Doğup büyüdüğüm Akyazı’da 
bu isim çok yaygındır. Bu isimde bir okulumuz, 
caddemiz, sokağımız ve hatta mahallemize kurulmuş 
işletmelerimiz mevcut. Bende öncelikle bu ilçeye ve 
isme sahip çıkma düşüncesiyle bu ismi kullandım. 
Aynı zamanda Türk Marka ve Patent Kurumu’na da 
başvuruda bulunarak tescil işlemlerimizi başlattık.

Peki, bu iş için özverili çalıştığınız gözden kaçmıyor. 
Logonuzdaki simgelerin anlamları nedir?

Öncelikle şunu söylemeliyim ki 5 yıl kadar süreyle  
tasarım ve reklamcılıkla ilgili çıraklık yaptım. Burada 
edindiğim bilgiler ile sürekli tasarımlar yapıyordum 
ve logomuzun tasarımı da bana ait.

Bosna Zambağı’nı duymuşsunuzdur, Bosna’da ona 
‘Lilian’ denir. Baba tarafı Saraybosna göçmeni bir 
aileden geliyorum. Bu sebeple hem Bosna’yı hem 
asilliği, sadeliği, sürekli mücadeleyi anımsatan -zira 
zambakta bu özellikleri taşır- bu simgeyi kullanmayı 
tercih ettim.

Konuralp Okçuluk’u özetlemeniz gerekirse nedir ve 
ne işler yapıyorsunuz?

Konuralp Okçuluk™ Şirketimiz şu an için Sakarya 
merkezli olmak üzere geleneksel okçulukla alakalı 
ürün üretimi, pazarlaması ve danışmanlığını 
üstleniyor. Genellikle ithal edilen ürünleri yerli üretimle 
hem ülkemize hem de milletimize kazandırmayı 
amaçlıyoruz. Nitekim bu amacımız doğrultusunda 
çıkartmış olduğumuz Sakarya Geleneksel™ adında 
bir markamızda mevcut.

Tabi iş sadece okçulukta kullanılan ürünleri üretmek, 
tedarik etmekle de bitmiyor. Ülkemizde uzun yıllardır 
unutulmuş olan okçuluğun yaygınlaşması, bilimsel 
metotlara uygun olarak eğitimlerin verilmesi için de 
büyük bir çaba içerisindeyiz. Yine bu doğrultuda 
2019 yılının başında Konuralp Okçuluk Spor Kulübü 
Derneği’ni kurduk.

Hazır değinmişken derneğiniz hakkında da birkaç 
bilgi istesek?

Tabi. Derneğimizin şu an kurucu başkanı ve yönetim 
kurulu başkanlığını gurur duyarak üstleniyorum. Yine 
aynı gururu paylaşan bir ekibimiz de mevcut. 2017 
yılında Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun 
alt branşlarından olan Atlı Okçuluk Antrenörlük 
Belgesi’ne sahibim.

Derneğimizde yönetim ve antrenör kadromuzu 
oluşturduktan sonra Sakarya’da okçuluğun 
yaygınlaşması, bilimsel bilgi ve metotlara uygun 
olarak öğretilmesi, objektif bilgilere dayanmasını 
ve tarihsel sürecinin araştırılmasını hedefliyoruz. Bu 
konuda yanımda olan değerli ekip arkadaşlarıma da 
bir teşekkürü borç bilirim.

Siz bir genç girişimcisiniz girişimleriniz hakkında 
bilgi verebilir misiniz ve genç arkadaşlarımıza tav-
siyeleriniz olur mu?

27



Tabi ki öncelikle şunu söyleyebilirim: Kurumsal bir 
kimlik kazanıp resmi olarak hizmet sunduğumuz 
şirketimizin bu noktaya gelmesi için çok çalıştık. 
Devlete belli oranlardaki vergilerimizi veriyoruz 
ve ülkemizde olmayan ürünler için yerli üretimde 
bulunarak dışa bağımlılığımızdan kurtulmayı 
hedefliyoruz.

Ülkemizde genç girişimciler için birçok fırsat var; 
bunları iyi değerlendirmek, gençler -yani ülkenin 
gelecekleri- olarak tüketim değil üretim yapmamız 
gerekiyor.
Bu sözün şu an bizim için çok mühim olduğunu 
söyleyebilirim. Biz firmamızın internet sitesi ve sosyal 
medya yönetimi hususunda öğrenci arkadaşlarla, 
gençlerle yani sadece tüketen değil ülkemiz için 
üreten arkadaşlarla çalışıyoruz. Yine aynı zamanda 
spor kulübümüzde de tarihçi, edebiyatçı ve mühendis 
arkadaşlarımız aktif rol alıyor.

Konunun başına dönmek gerekirse tüketmek değil 
üretmek için mücadele etmeyi önce gençlerimize 
anlatmak gerekiyor. Ben ailem sayesinde erken yaşta 
bunun farkına vardım ve sahip çıkılması gereken bir 
mirasa sahip çıkmak için elimden geleni yapıyorum. 
Ekibimizdeki her arkadaşımda öyle. Yani uzun lafın 
kısası bir şeyler inşa etmek, üretmek, çalışmak ve 
ülkemize katkıda bulunmak isteyen her arkadaşımız 
yaptıklarımızı yapabilir durumdadır.

Konuralp Okçuluk ile ilgili bu kadar bilgi almışken 
aslında ana konumuz olan genç girişimci olmanın 
artı ve eksilerinden bahseder misiniz?

Eksileri muhakkak var ama artıları daha çok. 
Devletimizin genç girişimcilere KOSGEB, geri 
ödemesiz kredi ve sigorta primi ödemesi gibi verdiği 
destekler çok önemli ama benim için asıl önemli 

olanı duymak isterseniz o da söyle: Şu an üniversite 
öğrencisiyim ve aileme yük olmak yerine onlara 
yardımcı oluyorum yani tüketim nesli değil üretim 
nesli olması gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum. 
Bu hem benim hem ailem hem de ülkem için bence en 
önemli husus.

Hedefleriniz nedir, bu şekilde devam edip büyümeyi 
mi planlıyorsunuz?

   Hedeflerimiz tabi ki var ama bunlar büyük ve 
başarılamayacak şeyler kesinlikle değil. Öncelikle 
hedefimiz unutulmuş olan ve geliştirilmeye çalışılan 
geleneksel okçuluğun hak ettiği yere gelmesini 
sağlamaktır ve sonrasında hem eğitim konusunda 
derneğimizin büyümesi gelişmesi ve nitelikli 
öğrenciler yetiştirmesi hem de şirketimizin yerli 
üretimde bulunması bunlarında yurt dışına ithali ile 
ülkemizin büyümesi.

Bu uğurda çalışmalarımızdan biri de www.konural-
pokculuk.com adındaki internet sitemizde de 
yayımlamış olduğumuz Temel Okçuluk Bilgileri 
Kitapçığı’dır.

Bu kitapçığımızda geleneksel okçulukla alakalı 
olarak temel bilgilere yer verdik.
Okçuluğa nasıl başlanması gerektiğinden hangi 
malzeme ve ekipmanların hangi zamanda 
kullanılması gerektiğine kadar bilgilerimizi anlattık. 
Kullanılan malzemelerin tanıtımını kullanış amacını 
ve tarihsel sürecini de anlattık.

Sizinle ilgili birçok bilgi almışken Türkiye’deki ge-
leneksel okçulukla ilgili de bizi bilgilendirebilir mis-
iniz?

Yeni kurulan bir federasyonumuz mevcut. Diliyoruz ki 
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federasyonla birlikte bu iş daha da büyüyerek sistemli 
bir şekilde hak ettiği yere gelecektir. Şu an Türkiye 
genelinde vakıfların, derneklerin, spor kulüplerinin, 
üniversitelerin, belediyelerin düzenlediği yarışmalar, 
festivaller ve etkinlikler düzenlenmektedir. Bizlerde 
elimizden geldiğince bunlara katılım sağlıyoruz ve 
destek veriyoruz.

Birçok ilimizde spor kulüpleri kuruldu, eğitimler 
veriliyor. Bu işi yapmak isteyenlere tavsiyem şu olur: 
Lütfen araştırın! Her yerde olduğu gibi burada da 
her şeyi bildiğini sanan birçok kişi var. Okçulukla 
alakalı birçok kaynak kitap var. Yeni başlayanlara 
yeterli olacak şekilde bunları temin edin ve okuyun. 
İnternetten ve sosyal medyadan araştırın. İnanın artık 
birçok bilgiye erişmek çok kolay.

Bunun dışında üretim konusunda da konuşmak 
istiyorum. Ülkemizde yeni ortaya çıktığı yıllarda 
sadece yabancı üreticilerin yayları, ok çubukları, 
tüyleri ve ekipmanları kullanılırken şu an Türkiye’de 
sentetik yay yapıp Türkiye’ye ve dünyaya satan 
firmalar  mevcut. Yine aynı zamanda ok, tüy 
ve ekipman üretimleri de ülkemizde fevkalade 
yapılmaktadır. Bizde Konuralp Okçuluk ™ olarak bu 
konuda oldukça destek sağlıyoruz.

Okuyucularımızdan size soruları olanlar olacaktır, 
merak edip araştırmak isteyenler belki de okçuluğa 
başlamak isteyenler olacaktır tavsiyeleriniz neler-
dir?

Sorular güzeldir, özellikle de bilinçlice ve bir şey 
talep ederek sorulduğunda. Öğrenmeyi talep etmek, 
gelişmeyi talep etmek gibi.

Öncelikle şuradan başlayalım: Biz Konuralp Okçuluk 
olarak bu sporun doğru şekilde öğretilmesi için çokça 
çaba harcıyoruz. youtube.com/c/konuralpokçuluk  
Youtube kanalımızda oluşturmuş olduğumuz bir video 
oynatma listemiz mevcut. Geleneksel okçuluğu merak 
edenlerin öncelikle bunları izleyerek kendilerine 
uygun bir spor olup olmadıklarına karar vermeleri 
ve yine merak edenlerin tarihsel sürecini bilmesi 
gerekiyor. Kararlarını verdikten sonra bulundukları 
ilde geleneksel okçuluk ile ilgili eğitim veren bir kurum 
bulmaları gerekiyor, bu konuda bizlerde yardımcı 
olabiliriz. konuralpokculuksk@gmail.com adresine 
mail atmaları halinde elimizden gelen yardımı 
sunacağız ve tabi videolardan sitemizdeki kitapçıktan 
da faydalanarak bu işi öğrenmeleri mümkün.

Bu işe gönül verenlerin ya da verecek olanların doğru 
eğitimi almaları doğru malzemeleri kullanmaları ve 
doğru şekilde çalışmaları için sonuna kadar destek 
ve mücadele ediyoruz.

Son olarak şunu söylemeliyim ki iyi bir antrenör iyi 
malzemeler ve iyi bir çalışma başarı getirir.

Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz, son olarak 
eklemek istedikleriniz var mı?

Güzel sohbetiniz için ben teşekkür ederim. Biz 
geleneksel okçuluğa bize ait olana sahip çıkmak 
için bir uğraş veriyoruz, uğraş verenlere de destek 
olmaya çalışıyoruz. Bu yolda bize destekleriniz 
için de Konuralp Okçuluk™ yöneticisi olarak size 
şükranlarımı sunuyorum. Okçuluk hakkında bilgi 
edinmek isteyenlere kapımız her zaman açıktır, 
bekleriz.
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Dostoyevski ile lisede tanıştım. 
Kütüphane raflarında 
dolaşırken Suç ve Ceza 

romanını gördüm. “Herkesin dilinde 
olan bir eser, okumaya değer 
herhalde.” dedim. 3 gün gibi kısa 
bir sürede bitirdim. O sürükleyicilik, 
o karakterler, o olay örgüsü sizi 
dünyadan kitaba ışınlıyor. Tam adı ile 
Fyodor Dostoyevski gözümde ‘sultan-
ül eklam’ olmuştu. Daha sonralarında 
Kumarbaz romanını okudum. O da 
Suç ve ceza gibi hoş bir eserdi. Daha 
sonra ilk kitap olduğu için İnsancıklar’ı 
okumaya karar verdim ve işler bu 
evrede biraz karıştı. 

İnsancıklar’ı yazarın birkaç 
güzel romanını okuduktan sonra 
okursanız -benim gibi- afallarsınız, 
anlam veremezsiniz. Eğer yazarın, 
okuduğunuz ilk eseri ise bir daha 
Dostoyevski’ye hoş bakmazsınız. 

İlk önce kitaba biraz göz atalım. 
İnsancıklar mektup formatında 
kaleme alınmıştır. Yani birbirine 
mektup yazan insanların mektuplarını 
okursunuz. Bu tür güzeldir. İnsanları 
okursunuz çünkü. Biraz psikoloji ve 
düşünce yapısı incelerseniz. Kitap 
140 sayfa civarında olup dili de fena 
değildir, okunur. 

Şimdi biraz da ilk basıldığı zamana 
gidelim. Dostoyevski daha ilk eserinde 
Çarlık Rusya’daki tüm eleştirmenlerin 
ve edebiyat makamlarının 
eleştirilerine maruz kalmıştır. Bu 
kitabı okumadan anlamanız imkânsız 
tabi. İnsan ilk başta Dostoyevski’ye 

yakıştıramıyor ama okursanız o 
dönem için bile yetersiz ve güçsüz bir 
eser olduğunu anlarsınız. Okudukça 
eleştirilere hak verirsiniz. 

Eleştirilere bakalım biraz da. Kitap çok 
yavan bir harekete sahip. Çok sabit bir 
aksiyon var. Bu okurken sıkılmanıza 
sebep oluyor. Hikâyenin kademe 
kademe hareketlenmesini beklerken 
monoton bir gidişat beklentileri suya 
düşürüyor. Dahası Dostoyevski’nin 
eserlerinde gördüğünüz ortalama 
gidişat ve hareket akışı bu ilk eserde 
yok. Daha sonra karakterler birden, 
gökten düşer gibi kitaba ve olaya dahil 
oluyor. Yine yazarın betimleme ve 
tanıtma ustalığı burada mevcut değil. 
Bunlar Dostoyevski okuyanların, onun 
diline alışanların hemen anlayacağı 
noktalar. Benim naçizane gözlemim 
ise anlam ve ana fikir eksikliği gibi. 
Yazarın normalde her kitabında 
işleyebildiği fikirleri ve duyguları 
vardır. Bu eserde bir anlam boşluğu 
da benim gözüme çarptı. 

Daha üzerine kurabileceğimiz cümle 
çok tabi ama genel hatları çizdik 
zaten. Sizi de çok yormayalım. Tabi bu 
kitabın içinden değil de kendisinden 
dersler çıkarılabilir ve onlar da şunlar 
ki: insanlar sizi her zaman eleştirir. 
Eğer eleştirileri üstünüze yığarsanız 
altında ezilirsiniz. Ama eğer onları 
basamaklaştırır ve onlardan ders 
çıkarırsanız, bu merdiven sizi 
Suç ve Ceza’ya kadar götürür. 
Eleştirilmek önemlidir. Onları nasıl 
değerlendirdiğiniz ise daha önemlidir. 
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politikalarını etkilemiştir. Çünkü Humeyni kitleleri 
etkilemesi bakımından sinemanın; elde avuçta 
tutulması zor, haylaz bir çocuk olduğunu biliyor ve 
Avatar Aang misali ateşi kontrol etmek istemiştir.. 
Gelişmelerin ne tür vuku bulduğu sayfa sınırım 
sebebiyle başka dergilerin konusu olsun diyerek 
tarih faslını kapatıyorum.

Yüzeysel bir şekilde özetleyecek olursak 
İran sineması, hayatın dramatize ve realize 
edilmiş taraflarını yani tam olarak hayatın ta 
kendisini gayet samimi ve dokunaklı bir şekilde 
beyaz perdeye yansıtmaktadır. Karakterleri 
hikâyelerin içine zerk ederek ve hiçbir şekilde 
banal durmayan bir çerçeveye oturtarak ve yine 
özünden beslenerek özgünlükten vazgeçmemesi 
en belirgin övülmeye değer taraflarındandır. Var 
olan düzeni eleştireyim derken evdeki bulgurdan 
da olan bazı yönetmenlerin yüksek estetik kaygılar 
yerine sırf eleştirmek adına: “Sanatçı dediğin 
sadece eleştirir.’’ gibi devşirme bir fikre kapılıp 
asıl amaçlarından saptıklarını söylemek abesle 
iştigal etmeyecektir. Diğer taraftan Hollywood 
sineması; aşk, bilim kurgu, komplo, bilinçaltı, 
ideolojik sosyal bunalımlar, western, gizem 
konularında uç sayılabilecek fikirlerle dahi her 
türlü sınırı zorlamaktadır. Bu kapsamda söke 
söke özgünlüğe ulaştıklarını söyleyebiliriz. 
Bunlara daha fazla para, daha çok seksi kadın 
ve süper kahraman eklenince sadece Amerika ile 
kalmayıp tüm dünya sinemasının lokomotifi olup 
izleyici kitlesini bir hayli genişletiyor. Hollywood 
sineması, ABD’nin gerçekte ilk küreselleşen medya 
sektörü, popüler sinema endüstrisinin babası ve 
yaltakçısı konumundadır. Aynı zamanda kendini 
içten kemiren kapitalizmin beyaz perdedeki silüeti 
olmaktan da kaçınamaz vaziyettedir.

Bir tarafta Muhsin Mahbelbah, Abbas Kiyarüstemi, 
Cafer Penahi, Asgar Farhadi, Mecid Mecidi gibi 
daha şimdiden hem İran hem de Dünya Sinema 
Tarihine adını altın harflerle yazdırmış yönetmenler 
varken; karşı tarafta Alfred Hitchcock, Stanley 
Kubrick, Steven Spielberg, Quentin Tarantino, 
Peter Jackson, James Cameron, David Fincher, 
Cristopher Nolan gibi bırakın Hollywood’u Dünya 
Sinema Tarihini bile özgünlük bakımından yerle 
yeksan etmiş isimler vardır.

Orijinal isimleri ile “Rang-e Khoda” ve “Forrest 
Gump” filmlerini ele alalım: Sırayla 99 ve 94 
yapımı iki filmden ilki Türkçeye “Cennetin Rengi’’ 
olarak geçmiş olsa da orijinal ismini ve bunun 
etkisini tam olarak karşılamıyor. İkinci filmse 
ismini kahramanımızın adından alıyor. Bu iki film 
ilk bakışta hangi zeminde bir araya gelebilir diye 
düşününce tahmin edileceği üzere doğuştan sosyal 
ve fiziksel olarak engelli, ebeveynlerinden birini 
kaybetmiş, her türlü engellerine rağmen rengarenk 
zihin dünyasına sahip ve düğmeleri boğazlarına 
kadar ilikli iki çocuk karşımıza çıkıyor.
“Cennetin Rengi”nde; Muhammed Tahran’da yatılı 

okulda eğitim gören doğuştan görme engelli, 
dünyayı parmak uçları ile anlamlandırmaya 
çabalayan bir çocuktur. Yaz tatili için oğlunu 
köyüne götürmek üzere Tahran’a gelen babası ise 
içten içe oğlunun bu ‘kusurunu’ kabullenememekte, 
başka bir kadınla evlenmek konusunda da onu 
adeta bir yük olarak görmektedir. Köyüne dönen 
Muhammed, ninesinin de yardımıyla bir yandan 
kâinatı parmak uçlarıyla görmeye çalışacak, bir 
yandan da babasının sahip olduğu bu algının 
yanlış olduğunu ortaya koyacaktır. Çocuk psikolojisi 
-aile içi dinamikler- hüzün üçgeninde ilerleyen 
olay örgüsünü Mecidi’nin tercih edişi, İran’da 
uygulanan sıkı sansürün yönetmenlerin seçimleri 
üzerindeki bir tezahürü olarak açıklanabilir. Bu 
durum şüphesiz Mecidi’nin çocuk psikolojisine 
hâkimiyetini artırmış ve çocuk oyuncuların 
olanca doğallığıyla arz-ı endam etmesi ‘Mecidi 
Sineması’nın bir marka haline gelmesine vesile 
olmuştur

“Forrest Gump” aynı adlı kitaptan esinlenip 
çekilmiş bir yapıttır. Forrest, düşük zekâ 
seviyesindeki engelli bir çocuk olarak karşımıza 
çıkıyor. Zekâ seviyesi nedeniyle devlet okullarına 
giremediğinden annesinin yoğun çabaları ile 
özel bir okula başlamıştır. Bu yıllarda ilk defa 
okul otobüsüne binerken tanıştığı Jenny ile adeta 
hayatının nevri değişiyor. Bu ve bunun gibi bir 
çok olayın tesadüfi şekilde cereyan etmesi macera 
dolu kurgunun iskeletini oluşturuyor. Düşük zekâlı 
birinin hayata tutunuş tarzını ve umutsuzluk gibi 
bir kavrama yer olmadığını Robert Zemeckis 
kendi lisanınca sunuyor heybemize. Filmin ilginç 
yanlarından biri olan, her türlü olayın dönüp 
dolaşıp Jenny’de çözülüşü Jenny’e bağlanması 
Zemeckis’in kurgu zekasını takdir etmeye zorluyor 
bizi.

İlk olarak gözümüze çarpan Forrest ve 
Muhammed’in var olan sıkıntılar karşısında 
kendilerinin ve ailelerinin yaklaşımı. Forrest doğal 
olarak okula kabul edilmeyince annesi müdürden 
IQ seviyesinin olduğundan yüksek gösterilmesini 
ister. Sırf bunun için müdürle yatıp ardından 
müdürün evden çıkarken kapıda dönüp Forrest’e 
“Annen senin eğitimini kesinlikle çok önemsiyor’’ 
diyerek dalga geçmesi ve Forrest’in afazik tepkisi 
hem yönetmen için hem de izleyenler için kayda 
değer, üzerinde durulması gereken bir nokta 
olduğunu düşünüyorum. Bu yaklaşım bakıldığında 
tarzının bir tezahürüdür. Girişte de bahsettiğim 
gibi her türlü sahnenin kıyısından köşesinden 
tutan seksüel güdüler ve bu şekilde çekilmiş 
dakikalar, yüzlerce Hollywood yönetmeni için garip 
olmamakla beraber olması gereken bir ‘baharat’ 
gibi. Muhammed ise evlenmek isteyen, oğluyla ilgili 
neredeyse tüm sorumluluktan kaçan bir babaya ve 
baba tarafından marangoza verilmesine içerleyip 
evi terke duran bir nineye sahip. Muhammed’in 
kendi gibi âmâ olan marangoz ustasıyla konuşması 
belki de Dünya Sinema Tarihi’nin en hüzünlü 
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ilerliyor. Mecidi ise dairesini derinleştiriyor. 
Kâğıdın üzerine çok büyük bir daire çizip ilmek 
ilmek merkeze değin konu ve karakterleri işliyor 
ve sonunda ya kazağınızın ucuyla gözyaşınızı 
siliyorsunuz ya da gün boyunca karnınızda geçmek 
bilmez ağrıyla beraber beyninizde filler tepiniyor.

Forrest Gump gerçek manada Jenny öldüğünde 
duygusal bunalım yaşıyor annesi öldüğünde değil. 
Gömleği en üst düğmesine kadar film boyunca 
kapalıyken Jenny öldükten sonra meşhur mavi 
kareli gömleğinin en üst düğmesini açar. Belki 
de kahramanımızın ilk ve son ağladığı sahne 
Jenny ile mezarı başında konuşma sahnesidir. 
Karşı cinse duyulan muhabbet, aile sevgisinin 
önünde seyreder. Muhammed’in ise ninesine ve 
kardeşlerine olan düşkünlüğü onlarlayken kelebek 
gibi hissetmesinden pek tabii anlaşılıyor. İyi ya 
karşı cins ile bu manada Muhammed’in pek de bir 
ünsiyeti olmuyor zaten. Muhammed’in ninesiyle 
arasında geçen şu diyalog savımızı destekler 
niteliktedir: 

-Ellerin niye bu kadar beyaz nine?
-Öyle olduğunu kim söylüyor?
-Kendim anladım. Ellerin bembeyaz.
-Ömrüm boyunca tarlada çalıştığım için kapkara 
ve nasırlılar.
-Hayır, ellerin yumuşacık ve güzel.

Biraz daha ileri gidersek; bizler daha Forrest’in 
kim olduğunu bile bilmezken film bir kuş tüyünün 
usul usul süzülmesiyle başlayıveriyor ve final de 
aynı şekilde vücut buluyor. Filmdeki tüy ile ilgili 
kesin bir açıklama olmamakla beraber çıkarımlar 
şu yönde: Daha bir çocukken babası tarafından 
taciz edilen ve bu durum kendisinde takıntı haline 
dönüşen Jenny’nin bir kuşa dönüşüp uçma dileğini 
sembolize ediyor. Jenny filmde Forrest’e “Köprüden 
atlarsam, uçabilir miyim?” diye soruyor ve sürekli 
uzaklara seyahat ediyor yani kaçıp özgürleşiyor. 
Jenny ile mezarı başında konuşurken annesinin 
mi yoksa komutanının mı kader noktasında 
ileri sürdüğü savda haklı olduğuna bir karar 
veremediğini ve ölüme hangi nazardan yaklaşması 
gerektiği noktasında bocaladığını görüyoruz 
Forrest’in.                                                                                                         

Peki Mecidi bu noktada nasıl bir ışık yakıyor? Usta 
yönetmen filmi “Ey Gören fakat Görünmeyen! Yalnız 
seni ister, yalnız seni zikrederim” anlamındaki 
Farsça dua ile başlatıyor. Filmin tamamını kuşatan 
bu düşünce ile film bittikten sonra dahi özellikle bir 
ayet kulaklarımızda yankılanıyor. Kader, yaşam, 
sıkıntılar... Tıpkı Forrest gibi yer yer Muhammed ve 
babasını da düşünsel bunalıma sokuyor. Haşim’in 
annesine karşı acınası durumunu anlatmak için 
söyledikleri aynı bocalama eylemine kendisinin 
de katıldığını gösteriyor: “Nereye gidiyorsun anne? 
Bana ne yapmaya çalışıyorsun? (...) Bunu onun 
iyiliği için yaptım. Ne yapacaktım yani? Benim 
günahım nedir ki ömrümün sonuna kadar kör bir 

çocuğa bakmak zorunda kalayım? Elden ayaktan 
düştükten sonra bana kim bakacak? Senin şu yüce 
Allah’ın neden bu sefaletten kurtulmama yardım 
etmiyor? Niye ona minnet duymalıyım? Vermediği 
şeyler için mi? Sefaletim için mi? Kör bir çocuk 
için mi? Ölüp giden karım için mi? Tam beş yıldır 
bunlara sabrettim ben! (...) Kim bana yardım 
ediyor? Kim beni umursuyor? Git! İstediğin yere 
git!”

Ekollerin ve filmlerin elbette karşılaştırabileceğimiz 
daha onlarca bileşenleri var. Yazının başında da 
ifade ettiğim gibi birkaç noktayı esas almak istedik. 
Pek tabii olarak yazdıklarım iki farklı diyarın tüm 
filmlerini kapsamıyor. Zaten o kadar kapsamlı bir 
tetkike niyetimiz de yoktu. Düşünce süreçleri nasıl 
şekil alıyor onu irdeledik.
İran sineması; “Inception”, “Dövüş Kulübü”, 
“Matrix”, “Kuzuların Sessizliği”, “Split” vb. filmler 
gibi dudak uçuklatacak unsurlara sahip değil 
bu doğru ama Hollywood Sineması; “Baran”, 
“Kaplumbağalar da Uçar”, “Cennetin Çocukları”, 
“Serçelerin Şarkısı”, “Cennetin Rengi” vb. filmler 
gibi de ruhumuzu derinden sarsamayacaktır. 
Allah’tan temennim şudur: Hollywood için 
konvansiyonel bir hidayet, İran için ise berrak bir 
zihinle beraber hak gözeten yöneticiler. 

Son kertede şu notla yazıyı sonlandırmak 
istiyorum: “Cennetin Rengi”nde eminim Mecidi’nin 
de yola çıktığı ve hatırlamamızı istediği, yüzümüze 
haykırdığı ayet: “(Ey mü’minler! Deyiniz ki, bizim 
boyamız) Allah’ın boyasıdır. Allah’ın boyasından 
boyası daha güzel olan kim vardır? Ve bizler 
ancak ona ibadet edenleriz.” (Bakara Suresi 138.
ayet). Sıbgatullah’tır bizi değiştirmesi gereken ve 
O’nu bulmaya çalışırken ruhumuzu ısıtan.

Kaynaklar:
https://www.dunyabulteni.net/roportaj/cihan-ak-
tasla-iran-sinemasi-uzerine-h159489.html
http://www.gazetebilkent.com/2013/11/15/cenne-
tin-rengi-majid-majidinin-sinema-dili-1/
https://www.youtube.com/watch?v=hAJL2Ru78Gc
https://populerakim.com/kultur-sanat/sinema/film-
analizi-forrest-gump-75-iqya-sahip-bir-dahi/
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sistemini diri tutar.
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