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Bir dünya güzeli insan ve en sevilen dost
Cem Serdengeçti’nin aziz anısına:

“... geçmişin kış soğuklarından birinde, şimdi senin 
rüzgârlı bir tepesinde uyuduğun bu kentte, son 

sevdiklerim, beni sevdiğim için öldürdüler...”

Oysa biz, birbirimizi hep yaşatmıştık ve belki de 
hangimizin daha önce öleceğini önemsemeyecek 

kadar çok sevmiştik, hatırlıyor musun?
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Bu kitap, “Yaşamdan Notlar”, “Okuma Notları” ve “Oku-
yan Gençliğe Mektuplar” başlıklı üç bölümden oluşuyor.

“Yaşamdan Notlar”a, çoğunlukla Cumhuriyet gazetesinde 
ve bir de dergilerde çıkmış yazılardan bir seçmeyi aldım. Bun-
lar, benim açımdan seyredilmiş bir yaşamın çeşitli izdüşümleri.

“Okuma Notları”, Anadolu Üniversitesi’nce çıkarılmakta 
olan haftalık Haber Anadolu gazetesinde, “Okuma Köşesi” adlı 
köşemde çıkmış yazılar arasından seçtiklerimi içeriyor. Bu ya-
zıları alışılagelmiş kitap yazılarından farklı bir anlatımla kale-
me aldığımı düşündüğümden, bazılarını bu kitaba da koyma-
nın okurlar ve okur olmak isteyenler için yararlı olacağını dü-
şündüm – özellikle de kimi yazıların doğrudan okuma eylemi-
ni konu alması nedeniyle.

“Okuyan Gençliğe Mektuplar”, 1999 yılında ilk kez Cum-
huriyet gazetesindeki köşemde tek tek yayımlanmıştı. Okur-
lardan gelen yoğun istek üzerine mektuplar, aynı yılın ekim 
ayında Kaf Yayınları arasında aynı başlıkla bir kitapçık olarak 
çıktı. Şimdi, aradan iki yıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına 
rağmen, mektuplarda işlenen konuların güncelliğini aynen ko-
ruduğunu gördüm ve daha geniş bir gençlik kesimine ulaşması 
umuduyla, bütün mektupları bu kitaba da aldım.

Dostum Cem Serdengeçti’nin ölümünü izleyen ilk za-
manlarda, her büyük yitimde olduğu gibi, neyi yitirdiğimi tam 
olarak algılayamamıştım. Şimdi, aradan geçen birkaç yılın ar-

Bu kitap üzerine
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dından, onunla yalnızca bir insanı değil ama yaşamımın çok 
önemli bir parçasını da yitirmiş olduğumu daha iyi anlıyorum. 
Onun ölümünden bu yana, belki biraz da onunla olan diyalo-
ğumu bir biçimde sürdürebilmek amacıyla yazmaktayım...

AHMET CEMAL
Ekim 2002, Moda
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Bizi Yaşatanlar ve Öldürenler başlıklı deneme kitabımın 
ilk basımı 2002 yılında yapılmıştı. Şimdi kitap on iki yıllık bir 
aradan sonra, eski kuşakların yanı sıra, yeni bir kuşakla da bu-
luşuyor. 

Aradan geçen bu süre, belli bir güncelleştirmeyi de zo-
runlu kıldı. Kitap yine “Yaşamdan Notlar”, “Okuma Notları” ve 
“Okuyan Gençliğe Mektuplar” başlıklı üç bölümden oluşuyor. 
Bu yapıya ve son iki bölüme dokunmadım; buna karşılık “Ya-
şamdan Notlar” bölümünden “Paranın Romanı ve Gerçeği 
Üzerine”, “Yanlış Ahlakı Savunmak”, “Eyuboğlu, Dostluk ve 
Günlük Cinayetler”, “Fümet Diye Biri” ve “Yuvadan Uçan Gü-
zel Kuşlar” başlıklı denemeleri, bazıları geçen zaman içerisinde 
gerçekten “eskidikleri” için, bazıları da daha yeni tarihli dene-
me kitaplarımda da yer aldığı için çıkardım. Onların yerini 
“Ben, Sen, Hoşgörü ve Öteki”, “Eski Yazıları Güncelleştirmek 
Üzerine”, “Dilini Unutmak mı, Yoksa Dilini Yutmak mı?”, 
“Anna Seghers’ten Güncel Alıntılar”, “Erasmus’un Yansızlığı” 
ve “Bir Haldun Taner Dersi” başlıklı denemeler aldı. 

Bizi Yaşatanlar ve Öldürenler adlı deneme kitabımı bu 
yeni eklemelerle birlikte okuyanlar, öyle sanıyorum ki 1923’te 
çıkılan yolun neresine vardığımızı veya varamadığımızı bir kez 
daha düşüncenin süzgecinden geçirebilme olanağını bulacak-
lardır.

AHMET CEMAL
Şubat 2013, Moda

İkinci basım için önsöz
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Yaşamdan Notlar
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Yetmişli yıllardan günümüze uzanan süreç boyunca 
İstanbul’daki üniversite gençliğinin değişimleri incelen-
diğinde, karşımıza sonuç olarak sanal bir kentte yaşayan 
sanal bir gençliğin portresi çıkar.

Bu portreyi doğru algılayabilmek için, önce İstan
bul’un, Batılı anlamda bir “büyük kent” diye anılmasına 
karşın, neden –en azından şimdilik– sanal bir kent oldu-
ğu üzerinde durmak zorunludur.

Günümüz dünyasında büyük kent kavramı, aslında 
çatısının altında –kabaca bir sınıflandırmayla– iki türlü 
kent tanımını barındırmaktadır. Bunlardan birincisi, son-
radan günümüzdeki anlamıyla büyük kente dönüşmüş 
olan eski kentler, ikincisi de geçmişi yaklaşık sanayi devri
minin başlangıcıyla örtüşen ve çoğunlukla daha en baş-
tan büyük kent olarak tasarımlanmış yeni kentlerdir.

İstanbul bakımından bizi yukarıdakilerden ilki, yani 
“sonradan büyük kente dönüşmüş eski kent” modeli ilgi-
lendirmektedir. Zaten asıl sorun kaynağı oluşturan da bu 
modeldir.

Büyümenin beraberinde getirdiği yeni yapılaşma-
nın, kentin tarihsel karakterini yansıtan eski yapılanmaya  
ters düşmeyecek, o yapılanmayı boğmayacak bir mimar-
lık anlayışıyla gerçekleştirilmesi, eskiden var olan altya-

Sanal Kentin Sanal Gençliği...
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pının modern insanın ve toplumun gereksinimlerini de 
karşılayacak konuma getirilmesi sırasında bir bütünleş-
menin korunmasına özen gösterilmesi, büyüyen kentin 
çeşitli bölgeleri arasında kopukluklara, “adalaşmalara” yer 
bırakmayacak bir ulaşım düzeninin sağlanması, büyük 
kente dönüşme yönelimindeki eski kentlerde üstesinden 
gelinmesi gereken başlıca sorunlar arasındadır.

Bu bağlamda –ülkemiz açısından da!– çok önem ta-
şıyan bir başka nokta da, hızla kentleşen ülkelerde, kent-
lere göçen insan sayısı artarken, kentleşme ile kentlere yı-
ğılma arasındaki ayrımın çok iyi gözetilmesi, kentin ken-
disini kentsel düzen içersinde ayakta tutabilmesini sağla-
yacak kuralları, kentlere sonradan gelenlere dikte edebile-
cek güce her zaman sahip olabilmesidir.

İstanbul’a bu açıdan baktığımızda karşılaştığımız 
man zara, kente göç olgusuna yenik düşmüş bir kentin 
man zarasıdır. Başka deyişle İstanbul, giderek hızlanan bir 
göç olgusu karşısında ne mimari bir bütünlüğü koruya-
bilmiştir, ne tarihsel kimliğini ayakta tutmayı başarabil-
miştir ne de şu anda içinde barındırdığı nüfusa yetebile-
cek bir altyapıyı gerçekleştirebilmiştir. İstanbul’un genel 
yapısındaki bu dağınıklık ve karmaşa, yetmişli yıllardan 
bu yana daha da yoğunlaşmıştır.

Kültürel bağlamda ele alındığında ise İstanbul, bir 
kent kültürünün egemenliği altındaki alt kültürlerden 
oluşmayıp çoğu uygulamalar açısından kent olgusuyla 
bağdaştırılabilmesi olanaksız bir parçalanmışlığı, çeşitli 
adalara ayrılmışlığı ve ilkelliği sergilemektedir.

Böyle bir kent (!) yapısının, damgasını içinde yaşa-
yan herkese olduğu gibi, barındırdığı üniversite gençliği-
ne de vuracağı tartışmasızdır. İstanbul’da gençliğin nasıl 
bir kültür içersinde yaşadığı sorusuna yanıt aranırken, 
bir yanlış değerlendirme olasılığına daha en başta dikkat
leri çekmekte yarar vardır. Bugünkü yapısıyla İstan bul’da 
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geçerli olan kültür, bir kozmopolit kent kültürü değildir. 
Kozmopolit kültür, çeşitli kaynaklardan ve alt kültürler-
den beslenen kültür anlamını taşır; ve böyle bir kültür, 
ancak yaygın bir kentlilik bilincinin potası içersinde ise 
bir zenginlik anlamına gelebilir. Eğer göçlerle hızlı nüfus 
artışı sonunda bir kentsel yapıda kentlilik bilinci zaafa 
uğramış, onun yerini bir kültür karmaşası almışsa, artık 
yaşanmakta olan, kesinlikle bir kent kültürü değildir.

İstanbul’daki üniversite gençliğinin kültür bağlamın
da belki de birincil sorunu, henüz tam anlamıyla kent 
olamamış bir büyük kentte yaşamasından ve bunu kent 
kültürü sanmasından kaynaklanmaktadır. Burada hemen 
belirtmek gerekir ki, yetmişli yılların başında İstanbul, 
kent kültürü bakımından henüz bu ölçüde bir parçalan-
mışlığı sergilemiyordu. O yılların gençliği, İstanbul’da bu
günkü gibi bir kaosu değil, fakat bir kenti yaşamaktaydı. 

Peki, bir kaos yerine bir kenti yaşamakta olma duy-
gusu, özellikle bir genç insan için ne bakımdan olumlu-
dur?

Psikolojik araştırmalar, mimari çevre bağlamında 
hızlı değişimlerin yaşandığı ortamlarda insanların bir tür 
köksüzlük duygusuna kapıldıklarını, buna karşılık –ge-
rekmedikçe– en azından dış görünüşün korunduğu or-
tamlarda insanların daha büyük bir güven duygusuyla 
yaşadıklarını yıllar önce kanıtlamıştı. Ayrıntılarını yer 
darlığı nedeniyle burada veremeyeceğimiz bu araştırma-
lardan elde edilen sonuçlarla, İstanbul’da bugünün genç-
liğinin bundan örneğin on beşyirmi yıl önceki yükse-
köğrenim gençliğine oranla çok daha günlük yaşaması 
arasında doğru bir orantı kurmak, kesinlikle bir abartma 
olmayacaktır. 

Ayrıca, yine mimari çevrenin tutarlılığı ile o çevrede 
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yaşayan insanların ilişkilerindeki tutarlılık arasında çok 
sıkı bir ilişkinin bulunduğu da bilimsel yoldan varlığı ka-
nıtlanmış olgulardan biridir. Başta mimari çevredeki yı-
kım ve yozlaşma olmak üzere, çeşitli nedenlerle kalıcılık 
duyguları örselenen insanların kalıcı şeylere –ilişkilere, 
çabalara, geleceğe yönelik çalışmalara– ne ölçüde değer 
verebilecekleri de sorgulanması gereken bir noktadır.

Yapılan bazı ilginç araştırmalardan alınan güvenilir 
sonuçlara göre bundan yaklaşık yirmiyirmi beş yıl önce-
ki İstanbul’un üniversite gençliğinin kitap okuma oranı, 
bugünkü oranın çok üstündedir. Aynı oran farkı, gençli-
ğin her türlü sanatsal çabaya ve tartışmaya gösterdiği ilgi 
için de geçerlidir. 

Son otuz yıllık süreç boyunca İstanbul’da yaşayan 
gençliği düşünsel bağlamda olumsuz etkileyen nedenler-
den biri de, kaynağını İstanbul’daki aydın çevrelerinin 
uğradığı erozyonda ve yozlaşmada bulur. Gençliğin her 
ülkede aydınlardan rehberlik ve “aydınlanma” beklediği 
göz önünde tutulursa, bu son nedenin önemi daha da iyi 
anlaşılır. Yetmişli yılların ortalarına kadar İstanbul, çeşit-
li düşünceyoğun kesimler arasındaki iletişimin canlı ol-
duğu ve gerçek anlamdaki aydın tartışmalarının odak 
noktası niteliğindeki bir kentti. Buna karşılık yetmişli 
yılların sonlarındaki anarşi ortamı ve nihayet 12 Eylül 
darbesinin yol açtığı büyük kıyım, hem sözünü ettiğimiz 
tartışma ortamının ve iletişimin sonunu hazırladı hem 
de özellikle gençlere “apolitik” bir yolun, kendileri için 
en hayırlı (!) yol olacağı gibi bir yanılsamayı aşıladı. 

Burada bir karşılaştırma yapmakta yarar var.
Yetmişli yılların gençliği, önemli filmleri, kitapları 

ve sanat olaylarını kaçırmamayı, kaçırmamakla da kal-
mayıp bunlar üzerinde tartışmayı, kişilik oluşumunun 
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olmazsa olmaz bir parçası sayan bir gençlikti. Bir başka 
deyişle, genelde hangi alanda olursa olsun, ülkesine ve 
içinde yaşadığı topluma ait bir meselesi olan bir gençlikti. 
O yıllarda henüz internet yoktu; ama o yılların gençliği, 
dünyaya şimdi olduğundan çok daha eleştirel bir bilinçle 
açıktı.

Bugünle karşılaştırdığımızda bir anlamda “altın çağ” 
diye nitelendirebileceğimiz bu dönem, 12 Eylül’le bir-
likte öldürücü darbeyi yedi. Ülkedeki anarşinin temel 
nedenini gençlikte ve üniversitelerde arayan 12 Eylül 
zihniyeti, üniversitelerde anarşi “kararlaştırılmasın” diye 
sınıf kapılarının ders sırasında açık tutulmasını emret-
mekle, her gün televizyonda baskınlarda bulunan silah-
larla birlikte kitapları da “suç aleti” olarak teşhir etmekle, 
sırasında ülkenin en değerli aydınlarını hapse tıkmakla, 
Türkiye’de her türlü eleştirel düşünme çabasını da yıkıma 
sürüklemiş oldu.

Bugünün İstanbulu’nun genelde “vakti değerlendir-
menin” değil fakat “öldürmenin” peşinde olan, genelde 
ülkeye ve içinde yaşadığı topluma ilişkin bir “meselesi” 
bulunmayan yükseköğrenim gençliği, 12 Eylül’ün en ka-
lıcı başarılarından (!) biridir.

Pek uzak olmayan bir geçmişte, başta İstanbul ol-
mak üzere, Türkiye’de üniversitelerin bulunduğu çeşitli 
kentlerde üniversite gençliği arasında yapılan bir anket-
te, gençlerin yüzde seksenine yakın bir bölümü ülkeleri-
nin geleceğini karanlık gördüklerini belirtmişlerdi; bu 
yüzde seksenin tamamına yakın bölümü de, kendi gele-
ceklerini aydınlık gördüklerini açıklamışlardı!

Yetmişli yılların büyük çoğunluğu kafasında ülkesi-
ne ve toplumuna ilişkin bir “mesele” taşıyan yükseköğre-
nim gençliğinden, geleceğini karanlık gördüğü bir ortam
da kendisi için parlak bir gelecek düşleyebilen bugünün 
gençliğine uzanan yol, aynı zamanda bugünün gençleri-
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nin ne ölçüde sanal ya da gerçeklikle bağlarını yitirmiş 
kişisel dünyalarda yaşamakta olduklarının göstergesidir.

Burada yapılabilecek en büyük yanlışlık, bu sonuç-
tan adı geçen gençliği sorumlu tutmak olur.

Bir mega kent olduğu söylemiyle avunurken, ger-
çekte bir normal kent kültürünü bile artık yitirmiş olan 
İstanbul’da, kökü çoktan kurumuş gerçek aydın çevrele-
rinden yoksun olarak ve 12 Eylül’ün bir erdem diye bel-
letmeye çalıştığı eleştirisiz yaşam içersinde yer alan bir 
üniversite gençliğinin önünde fazla seçenek var mıdır?

Aslında vardır. Olan, zor bir seçenektir ama yine de 
istendiği takdirde izlenebilecek bir yoldur.

İstanbul, son yıllarda neyse ki sayısı yine hızla art-
maya başlayan kitapçılarıyla, kitap fuarlarıyla, kitaplıkla-
rıyla, sanat etkinlikleriyle, istediği takdirde yalnızca 
oyunlar için değil ama bilgilenme amacıyla da kullanıla-
bilecek internet salonlarıyla, yine de gençlere çok değer-
li hammadde ve malzeme sunabilen bir kenttir. Böyle bir 
durumda bugünün İstanbul’unda yaşayan bir üniversite 
öğrencisine düşen şey, her şeyden önce kendine çok eleş-
tirel bir gözle bakmak, düşünce bağlamında içine itildiği 
sığ ortamda kalmak ile bu ortamın dışına kendi iradesiyle 
çıkmak şıkları arasında bir seçim yapmaktır.

Bu seçimin zor olan yanı, büyük çoğunluğun hep 
birinci şıkkı seçmesidir ve çoğunluğun seçimi ilk bakışta 
hep daha baştan çıkarıcı gözükür. 

İkinci şıkkı seçmek ise, ancak insanın bilginin reh-
berliğinde düşünmeksizin, çevresine sürekli eleştirel 
bakmaksızın insan olamayacağının bilincine varmasıyla 
gerçekleşebilecek bir olasılıktır...
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