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“Şimdi karşısında tetikte durmam gereken 
gerçek, hayatımın ölçülüp biçilmiş olması. 
Gençliğinde planlar yapan birinin sınırsız 
görebildiği ufuklarım yok artık.”

Yorgo Seferis

“Bizden sonra geleceklerden isteğimiz, 
kazandığımız zaferler için bize şükran 
duymaları değil, yenilgilerimizi 
hatırlamalarıdır. Bu bir tesellidir:  
Artık teselli edilme umudu kalmamış 
olanlara sunulabilecek tek teselli.”

Walter Benjamin





Bu bir insanın, bir dünyanın, hatta belki 
de bir resmin ya da bir kitabın en dolaysız 
yaşamöyküsü. Her şeyin yaşamöyküsü 
olduğu konusunda ısrarlıyım. Her şey 
yaşam, yaşanmış, resmi yapılmış ve 
yazılmış: yaşıyor olmak, resim yapıyor 
olmak, yazıyor olmak: yaşamış olmak, 
yazmış olmak, resim yapmış olmak. 
Bütün bunlardan önce dünyada kimse 
yaşamıyor, dünya insanın ve diğer 
hayvanların, bütün hayvanların, körpe 
etli, tüylü ve körpe şarkılı kuşların 
varmasını bekliyor ya da buna 
hazırlanıyor. Dağlarda ve ovalarda büyük 
bir sessizlik var. Sonra, çok daha sonra 
farklı dağların ve farklı ovaların üzerinde 
aynı suskunluk egemen, terk edilmiş 
kentlerde, sorgulayan, ancak hiçbir yanıt 
almaksızın kırlara doğru ilerleyen 
rüzgârın sokaklarda uçurduğu kâğıt 
parçaları... İki imgelem arasında, öncenin 
talep ettiği imgelem ile sonranın tehdit 
ettiği imgelem arasında yaşamöyküsü var, 
insan, kitap, resim var.

José Saramago, Ressamın Elkitabı
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İki pencerenin arasında duran masamın görüş açısı yem-
yeşil bir ufka açılıyor, içinde ağaçlar, çalılar, çiçekler, hayvanlar 
yaşıyor; tepeler, tepelerin arasında görünmez vadiler var, onla-
rı bazen görüyor bazen hissediyorum ama varlıklarını bilmek 
sürekli düşünmeme neden oluyor. “İnsan hem düşünüp hem 
alçakgönüllü olamaz,” diyor Cioran, kendisi için söylemiş ol-
malı, o çok zeki bir adam, cin fikirlerini seviyorum ama her 
dediği de doğrulanamaz, gene de aynanın arkasına geçip bu 
dediğine bakmam gerekir. 

Bu kitabı tamamlamaya karar vermemin nedeni burada 
bir anda canlanıveren hayat: kaç farklı kuşun bir anda başlayan 
şarkıları, gece duvarımızın dibine hönkürerek gelip ne buldu-
larsa çalıp çırpıp kaçışıveren domuz ailesi, incir ağacının çıplak 
dallarının bir gecede yapraklanıvermesi, aşağı sarkan dallarda-
ki incirler, türlü çeşitli kertenkeleler, kırlangıçların yorulmak 
bitmeyen pikeleri, karatavuklar, yarasalar, kabuğuna sığamayıp 
çatlayan narların sesi, soluk renkli bulutların boşalttığı yağ-
murlar, bir anda birkaç renk değiştiren dağımızın uğultusu, sık 
sık başkalaşan mevsimlerin insanların tekdüze hayatını kıskan-
dıran döngüsü. Düşündükçe bütün hayatım gözlerimin önün-
den, her sahnesi canlanarak geçiyor. Oysa bu sıraladıklarımdan 
çok farklı bir hayat yaşadık. Hayatımı mercek altına almayı da 
düşünmedim, onu karanlık gökyüzünde kayan bir yıldız gibi 
görmeyi de. Çocukluktan çıktıktan sonraki elli yıl, gözlerimin 
açıldığı, bireyliğimizi erkenden ortaya saçıverdiğimiz, arkadaş-
lıklar ve yoldaşlıklarla geçen, düz yollardan sırat köprüsüne 

Bir Hayat Kitabı
(Önsöz)
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çıkan ve sonra yaratıcı yazıyla iç içe görülebilecek en ayrıksı 
anılardan kendi payıma düşenleri yaşadığım yarım yüzyıl.

Belleğime ne çok şey tıkıştırmışım. Unuttuklarım zama-
nın karanlık sularına kapılıp gitti demek, hatırladıklarım aklım-
dan hiç çıkmayanlar, sık sık rüyalarıma girip gece gündüz dü-
şündüren, tedirgin eden ya da gülümseten. Adeta bir elimi 
gözlerime siper ederek uzaklara bakıyorum, kalabalıklar ve 
kargaşa, içinde kaybolduğum bir orman, o geçmişten kalan anı-
lar, anlar, ayrıntılar, küçücük bir ânı hatırlarken bile onun öteki-
leri nasıl tamamladığını görmenin şaşkınlığı. Bu kitap, kendim-
le ilgili kaygılarım azalırken yaşadığım ülkeyle ilgili kaygıları-
mın çoğaldığı bir döneme, hayatımın son dönemine girdiğime 
tanıklık ediyor. Hem kendimle yüzleşme hem okuduklarım ve 
tanıdıklarımla uzun zaman sonra yeniden karşılaşma gibi. 

Yaşadıklarım kimi ilgilendirir, bunu benim sorgulamam 
doğru değil, sanırım birkaç yakın arkadaşımı, ne zaman başım 
sıkışsa onlara başvurabilirim, hep aynı yerde dururlar, bilme-
dikleriyle karşılaşabileceklerini düşünerek bu kitabı da merak 
ederler, bildiklerini bir aydınlanıp bir karanlığa çekilen satır 
aralarında bulmuş olurlar. 

Bu ülkenin tarihinde çok önemli bir dönemeci oluşturan 
yıllar içinde ne çok şey yaşanmıştı, ne çok şey yaşamıştık, an-
latmaya değerdi ama yazmaya cesaret edip etmeyeceğimi bil-
miyordum. Yaşadıklarım beni hep somut olanın içinde tuta-
caktı, yaşanmış hayatlara ilişkin somut olanlar belki daha çok 
ilgi çekebilirdi ama hem her şeyi anlatmanın ve anlamanın 
güçlüğü hem de benim için olanaksızlığı vardı, onları ancak 
kitaplar ve düşünceler içindeki soyutlamalarla birleştirebilir-
sem anlamlı olabilirdi. 

Bu aklıma daha çok yattı. Böylece yola çıktıktan sonra ya-
şadıklarımla düşünme biçimimi iç içe geçiren bir hayat kitabı 
oluşmaya başladı. Bugüne dek günlük tutmadım, bir gün yaşa-
dıklarımı yazabileceğimi düşünerek notlar almadım, fotoğraf da 
sevmedim, arşivci de değilim. Okuduğum kitapların sayfaların-
daki boşluklara aldığım notlar her zaman yeterli oldu. Gene de 
yaşadıklarımı yazmayı ara sıra aklımdan geçirmiştim. 

Geçmiş apaçık, bugün daha belirsiz, yazmak onları hiç 
değilse önüme getirecek. Bugüne dek yazdıklarımı kimler 
okuyor, niçin okuyor, bilmiyorum, sonunda birkaç bin kişiyle 
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sınırlıysa da bunun ne önemi olabilir, okuyanlar için bir anlamı 
varsa benim için o yeterli. Hem yazmak, geçmişin defterini 
orada kapamak anlamını da taşır. Sonra oradan devam edecek 
yolculuk için yeni bir defter açılır masanın üstüne.

Yalnızlık Kime Benzer’in anlatıcı-karakteri, “Yazmak için 
yürümek zorundayım,” diyor, ekliyordu. “Uzaklara bakmadan 
yazamıyorum ben.” İkisi de bana uygun ama daha çok ikincisi. 
Aralarında bir çelişki yoksa da yürüyerek düşünüp tasarladı-
ğım pek çok metin, ilişki, sahne olmuştur ama uzaklara bak-
madan yazamamak beni şimdi daha çok düşündürüyor. Ben 
bunu her an düşünmek olarak alıyorum, yoksa bu kitap daha 
çok geçmişe bakarak yazıldı. Yaşadıklarım Belleğimde Uğuldu-
yor adı da zihinleri sanırım geçmişe gönderiyor. 

Orada bir yerde, “Yaşadıklarını yazmalısın,” diyordu Lal, 
“becerebilirsen ben de okurum.” Bana söylenmemiş olsa da 
Lal’in bu sözü kulağıma küpe olmuştu, becerebildim mi bil-
miyorum ama şimdi yazmayı çok istediğim bir kitap çıkıyor 
ortaya. Derken hemen geçmişe dönünce kendini anlatmanın 
sakıncaları düşüyor önüme. Alçakgönüllü olduğunu söyleye-
mez insan, şu ya da bu olumlu özelliğinden söz edemez. Bun-
ları söylerse başkaları söyler. Öte yandan açıksözlü de değilim 
(başkalarının yüzüne kusurlarını söyleyemem), açık yürekli 
olduğumu biliyorum ama açık olmadığımı da biliyorum, kapa-
lı, ketum bir kişiliğim olduğunu söyler arkadaşlarım. Ama böy-
lece birkaç yakın arkadaşımın sağlam sırdaşı oldum. Yaşadığım 
her şeyi de yazamam, bazıları ölene dek bende kalacak, onları 
kimse öğrenemeyecek. 

Daha gençken –yetmişli, seksenli yıllar– sert ve ister iste-
mez asık suratlıydım, her şeyin eksiksiz bir disiplinle yapılma-
sı ve bir kere bile aksamaması gerekirdi. Tehlikeli bir hayatı 
sırtlamış gidiyorduk, çalkantılı sulara kapılmak istemiyorduk 
ama tehlikeden kaçmayı da aklımıza getirmiyorduk. Neden 
sonra bende kendiliğinden bir değişim oldu, sanki ellisinden 
sonra sinirlerim alındı, bu kez çok sakin ve biraz güler yüzlü 
oldum ama hâlâ hiçbir şeyin aksamaması gerekiyor. Bu yüzden 
en yakınımdakiler bazen zor olduğumu söylüyor, ben kolay 
olduğumu düşünsem de. Sonunda pek kimselere bulaşmadan, 
edebiyat dünyasına (bir dünyası yok ama) yaklaşmadan, yaptı-
ğım işler nedeniyle ortada olduğum düşünülse de ortalıkta pek 
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görünmeden, düpedüz sıradan, normal bir insan gibi yaşıyo-
rum. Herkesin zorunluymuş gibi hızlı bir değişim içine girdiği 
zamanlarda, “Normal olduğunuza üzülmeyin,” derdi Cevat 
(Çapan) Ağbi, olduğum gibi olmakta ısrarlı oluşum birilerinin 
hoşuna da gitmemiş olabilir ama onun dediği gibi işte.

Arkadaşlarıma takılarak söylerim: Ben doğduğumda da 
şimdiki gibiymişim, doğduğu gün de boşinanları olmayan, bir 
ânında bile dini ve cenneti cehennemi düşünmemiş, sosyaliz-
me inançla doğmuş, her ânında düşünceyle içli dışlı, en yüce 
değerin edebiyat olduğuna inanan, kalabalıktan, törenlerden, 
yazarlardan uzak duran ve üç yüz altmış beş gün boyunca çal-
kantıları, zikzakları olmadan her gün aynı çizgide, aynı moral 
puanıyla yaşayan bir insan. Bu arada savaştık ve yenildik, gene 
de yere düşmeden kalktık ayağa ve bir de yazmak istediğim en 
önemli kitabımı yazamadan gideceğim bu dünyadan.

Bunları böyle sıralamamam gerekir belki, farkındayım 
ama bu kitabı başından sonuna dek okuyacak olanlar için baş-
tan verilmiş ipuçları olabilir bunlar. Yıllardan beri yakınlarım 
için ne oldum. Cansız değil ama sıkıcı, çünkü her gün aynı 
şeyleri yapan, aynı şeyleri yapmaktan sıkılmayan, eviçine bağlı, 
dışarıya az çıkan, eğlenceden pek anlamayan, mizahı farklı, 
renkli olmak bir yanda dursun, düz, dümdüz, hep aynı çizgide 
ve aynı yerde duran bir kişilik, biraz katı, kuralcı ama kasvetli 
değil. 

Gri, puslu bir kişilik mi bu? Sanırım o da değil, tersine 
mavi ile yeşilin ortasında sessizliği dinleyen, yaratıcılığa gelin-
ce, yapabileceğinin en iyisini yapan ama yapamayacaklarını da 
bilen, dolayısıyla bizim edebiyatımızın son otuz yılında pek 
çoklarının hemen olduğu gibi harika çocuk değil, belki sıradan, 
bunu da tam bilmiyorum. 

Kendimi çok geç olsa da ruh ikizi gibi gördüğüm John 
Fowles, “Hemen hemen bütün yazarlar tanınmak, apayrı bir 
tat haline gelmek için yazar,” diyor, “bense kocakarı ilacı gibi 
bir şey olmayı yeğlerim.” İşte bunun gibi bir şey.

Yazmaya başladıktan sonra herkes eleştirmen demeye 
başlamıştı ama benimseyemedim bu sıfatı, kendime yazar de-
dim, en çok yazar, o kadar, hiçbir sıfatı olmasa da kendisi için 
yazar, yazmayı sevdiği için yazıyor ama en çok okumayı. Her 
gün yazmam gerekmez ama her gün okumazsam o gün aylak-
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lık etmişim demektir, aylaklık ettiğim bir günü hatırlamıyo-
rum, boş zamanım hiç olmadı. 

Yaşadığım her şeyle, bozgunlarla da zaferlerle de barışık 
oldum. Bunu yazarken düşünüyorum da... demek ki mutsuz 
bir insan olmadım. Mutlu bir insan oldum mu? Bunu açıkla-
mam olanaksız gibi, uzak geçmişle ilgili bulanık zamanlar da 
var ama sanırım mutlu bir insan oldum. Mutluluk kavramının 
çok belirsiz olduğunu söylüyor Kant, gerçekte istediğimiz şeyi 
kesin ve tutarlı bir biçimde söyleyemezmişiz. Her zaman iste-
diğim yerlerde oldum, bu ülkedeki en önemli rüyaların birinin 
içinde başka hiçbir şey düşünmeden yaşadım, kendine tembel-
lik hakkı tanımayan bir iş manyağı gibiyim, iyi arkadaşlarım, 
otuz beş yıldan beri sorunsuz, yüksek sesle konuşulmayan ve 
kimsenin canının sıkılmadığı bir eviçi hayatım oldu ve sonun-
da dağ-göl-orman üçgeninin ortasında bu kitabı yazıyorum, en 
sevdiğim kitaplarımdan birini. 

Yaşadığım her şeyi yazmayı düşünmedim, kendine me-
raklı yazarlardan değilim. Önemli olan yaşadığım her şeyden 
aldığım dersler, bundan daha önemlisi, onların hiçbirini aklım-
dan çıkaramamış olmam. Bizim kuşağımız hem herkesin gör-
mediği kâbusları def etmekle geçirdi ömrünü hem de üstüne 
çığ gibi gelen kayaların altından çıktı, çıkarken epeyce yaralan-
dı ama güzel yaşadı. Yaşadığım o yıllar şimdi tarihöncesi gibi 
görünüyor, sonra gelenlere anlatmak olanaksız.

Kendimden ilk kez bu kitapta söz ediyorum, ne düşünüp 
yaşadığım pek bilinmez, anlatmam, bu satırları yazarken açıl-
maya başladım, çünkü yaşadıklarımdan önemli kesitler içeren 
koca bir kitabın önsözünü yazıyorum. En kalın kitabım bu, bu 
kitap aynı zamanda yazarlık serüvenimin kırkıncı yılında ta-
mamlanıyor. Kırk yıldan beri hakkımda yazılıp çizilmiş hiçbir 
şeyi saklayıp arşivlemedim, yöneticisi olduğum dergilerin ne-
redeyse tek bir sayısı bile yok kitaplığımda. Sonunda her şey 
gelip geçiciyken yazdıklarım geleceğe kalır mı? Sanmıyorum. 
Beni bir arkadaş olarak hatırlayanlar okuyabilir onları. Her za-
man okunmasını istediğim birkaç kitabım var ama bunu bek-
lemem de zor. Kitaplarım belki bir süre okunur, sonra unutu-
lup gider. 

Bu kitabın, yaşadığım önemli kesitleri, halimi, tavrımı, 
düşünme biçimimi gösteren kitabım olarak kalmasını isterim. 
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Kitaplardan ve yazarlardan çıkarak hayatın pek çok alanına 
ilişkin düşüncelerimi birbirine bağlayıp bir bütün olarak orta-
ya koymaya çalıştım. Yazdıklarını yayımlandıktan sonra oku-
maya korkan yazarlardanım ama bu kitabı sonraki yıllar bo-
yunca ara sıra elime alacağımı şimdiden görüyorum. Kitabım 
elimde, içinde kaybolacağımı bildiğim yoğun sise, içinden çı-
kamama korkusu olmadan ikinci kez giriyorum.
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Geçmişim Olmasaydı Unutabilirdim

Benimki iflah olmaz geçmiş özlemi, nostalji deniyor, 
kimilerine göre fena, geçmişe takılı kalmakmış, zararlıy-
mış. Ben hiçbir zararını görmedim. Zihnimin bir yanı 
şimdiki zamanların dünyasında çalışırken öbür yanı geç-
mişte. Geçmişimde. Nasıl çıkarabilirim aklımdan. Ne 
şanslıyım ki 1956’da doğmuşum. Çocukluğum ve ilk-
gençliğim 60’larda, gençliğim 70’lerde ve 80’lerin ilk 
yarısına kadar Ankara’da geçmiş, sonra içinde kaybolabi-
leceğim İstanbul. Gözlerimin önüne serilen ne kadar ya-
lan varsa bu hayatta, geçen o yıllarım o kadar sahici. 

Geçmişle ilişki konusunda, yazdıklarını hayranlıkla 
okuduğum Svetlana Boym’den çok şey öğrendim. Bunu 
anlamak için onu, yazdıklarının içinde yaşayarak oku-
dum. Nostaljinin Geleceği’ni, geçmişi ve bugün yaşanan 
hayatı yeniden yorumlayıp içinden yepyeni düşünceler 
çıkarmanın ne demek olduğunu görmek için okuyanlar, 
kendi düşünme biçimlerini gözden geçirmeyi de başara-
bilirlerse okunmaya değer yazılar da yazabilirler.

Boym 1990’ların ortalarında Moskova’da bir kafede 
portakal suyu içiyor, yanında Hitler kılığına girmiş bir 
adam oturuyor. Adam Kazakistanlıymış, dublörler ajan-
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sında Führer olarak yarı zamanlı, kazançlı bir iş bulmuş. 
Ve bir kez daha belirteyim, o sırada Hitler kılığında otu-
ruyor. Belki birkaç kişiyi güldürüp bedava bira içerim 
umuduyla Moskova’da bir Alman birahanesine gitmiş 
ama Almanların ona tepki gösterdiğini görmüş, şaşırmış 
ve kendisine tepki gösteren Almanlarda mizah duygusu-
nun hiç olmadığını düşünüyor.

Hitler’i anlatan şeylerle geçmişlerinin hatırlatılması 
aklı başında hiçbir Alman’ın hoşuna gitmez. Elbette so-
runlar vardı... denerek açıklanabilecek bir geçmişleri ol-
madığını, bu yüzden bedelini ödeyerek yaşamayı sürdü-
rebildiklerini bilir Almanlar. Mizah duygusunun duvara 
çarptığı yerler ve anlar hepimizin hayatında vardır.

Burada da kendisini 5 No’lunun kapısından Hitler’in 
torunu olarak giren Esat Oktay Yıldıran’a benzeten birini 
komik bulanlar çokça olabilir; çünkü bedeli ödenerek ya-
pılmış özeleştiriler bu topluma uzak. Benim gibilere ko-
mik gelmez bu. Sırt çevireceğimiz pek çok alçağın yaşadı-
ğı bir ülkenin talihsiz çocuklarıyız biz, yenildik ama hiç-
bir zaman birer yenik olmadık. Unutur muyuz yaşadıkla-
rımızı. Belleğim güçlü değilse de hep yazarak hatırlarım.

Doğrudan yaşadıklarımızın acısının yanında çepe-
çevre mankurtlarla sarıldığımızı görmek nasıl yaralayıcı-
dır, anlatmak zor. 1950’lerde bıçakları bilemeye başla-
yanlar 1960’larda ne yaptıklarını iyi bilerek saldırdıkları 
zaman, işledikleri suçların nasıl olsa unutulacağını da 
düşünmüşler midir? Sanmıyorum. O sıralarda kör inti-
kam duygularını gazete kâğıdına sarıp katillerin cebine 
koyan devlet, kendini yeniden inşa ediyordu. O devlete 
güveniyorlardı. 

1970’lerde artık bıçakları saklamaya gerek görmedi-
ler, sonra daha kıyıcı 12 Eylül geldi. İki kuşağı bütünüyle 
ezmeye çalışırken seçtikleri yanında hedef gözetmeden 
katlettikleri insanlarımız belleğimde yaşar durur. İçin-
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den çıkan ve en küçük bir karşılık beklemeden, katkısız 
özverilerle kendilerini feda eden insanlarını yok sayan 
mankurtlardan oluşan bu toplum, irinden mürekkep 
dünyası içinde yaşayıp gidiyor ama aslında yok gibi. Şu 
yaşadığımız toplumun –ülkenin– 2000’lerdeki dipsiz fe-
laketine bakın. Burada ne yaşananlar karşısında duyulan 
acı var ne kolektif travmalar. Belleklerin iyileştirilmesi 
için çaba göstermeye de gerek kalmıyor. 

“Nostalji iki tarafı keskin bıçak gibidir,” diyor Svetla-
na Boym. “Siyasete karşı duygusal bir panzehir gibi gö-
rünür ve dolayısıyla hâlâ en iyi araçtır.”

Çok yaşa Svetlana Boym. İçinin yüzüne yansıdığını 
görüyorum. Onu sevdiğimden haberi olsa J Nostalji 
duygusu kalbimde olduğu kadar belleğimde. Zaman 
içinde biçimini ve özünü değiştirip kendi kendime yap-
tığım eleştirilerle sürekli yenilediğim sosyalizm hayali-
nin karşılıklarını hem o elli yıllık geçmişimde hem de 
bildiğime inandığım gelecekte gördüğüm için hâlâ yaşı-
yor ve yazabiliyorum. 

Kimi dönüm noktalarında daha çok öne çıkan ritü-
eller iktidar gösterileri olarak yaşanıyor ve yaşatılıyor. 
Otoriter yönetimler buldukları bütün kutlamaları ve 
yas günlerini kitlesel ve etkileyici gösterilerle anmaya 
pek meraklı. Onların ritüelleri zihinlere baskı yapmayı 
amaçlıyor. 

Varlıkları her zaman tehlikeli olan kurumların insan 
hayatına olumlu katkı yaptığı tersine örnekleri düşünü-
yorum, aklıma gelmiyor. Devlet gerçekleri gizleme ko-
nusunda ustadır, bunun için vardır. Bu büyük gizleme 
aygıtı, işlediği suçlar ne kadar büyük olursa o suçları o 
kadar kalın bir örtüyle görünmez yapar. Yıl 1975, on do-
kuz yaşındayım, TSİP Genel Sekreteri Yalçın Yusufoğlu 
bir söyleşi sırasında, “Bu devlet Ortadoğu’nun en güçlü 
devleti, siyasal gericiliğin kalesidir,” demişti. Hiç unuta-
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madığım sözlerdendir, o anda bana çarpıcı gelmişti, son-
raki on yıllar boyunca kullandığım bir argüman oldu. 

Dolayısıyla geçmişten bugüne neler olup bittiğini 
öğrenmek için onları yaşayanlardan daha çok güvenece-
ğimiz kimseler yok. Yüzlerce yıl önce yaşananları neler-
den, nerelerden öğreneceğiz? Yaşayanlar yazmışsa belki 
onlardan, yoksa bize verilmiş bilgiyi kendi akıl süzgeci-
mizden geçirmekle yetineceğiz. Ulaşabileceğimiz uzak-
lıktaki tarihin gerçeklerini öğrenmenin en iyi yolu, onu 
yaşayanların tanıklığı. 

Svetlana Boym Leningrad’da doğmuş, Boston’da öl-
müş. Sovyetler Birliği’nde yaşanan acı zamanlarla hesap-
laşırken karşı-hafıza kavramıyla düşünüyor. Stalin kamp-
larında yaşananların gün yüzüne çıkması için de karşı-
hafıza (tanıklıklar) en güvenilir tarih yazıcısı. 

1960’larda dünyanın her yerinde yükselişe geçen 
sosyalizm ve özgürlük savaşımı, sosyalizmin iktidar ol-
duğu ülkelerde yakıcı sorunlara da yol açtı. İktidar ol-
mak kendi dramını da yaşamaya başlamak demek. Böy-
lece büyük umutlar içinde epeyce acı yaşandı.

Milan Kundera, “İnsanın iktidara karşı mücadelesi 
hafızanın unutmaya karşı mücadelesidir,” diyor. 

Milan Kundera bu kitabı yazdığım sırada Avrupa’nın 
yaşayan en büyük yazarı. Benim için öyle. Gençlik yılları-
mızda sosyalizme ihanet ettiğini de düşünürdük –gene de 
Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği’ni hemen okumuştum– 
ama erken zamanlarda neler düşünülmez ki. Önem li, hat-
ta büyük bir edebiyat düşünürü Kundera. Onun da dü-
şünme biçimime katkısı pek çok. Romanlarının yanında 
öteki yazılarını da bir kere okumakla yetinmedim. Onun 
kendisi için hissettiklerini, Arjantin ve Şili’de faşist cunta-
ların katliamlarına tanıklık edenler daha yoğun hissetmiş-
tir elbette. Latin Amerika ülkelerinde işlenen suçları –geç 
de olsa– yaşayanların tanıklığı ortaya çıkardı. O tanıklıklar 
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olmasaydı betonlara gömülen, uçaklardan denize atılan 
insanlara edilen alçaklıklar unutulabilirdi. Devletin insana 
karşı işlediği büyük suçlar arasında hatırladıkça dilimizin 
tutulduğu 1915, Mübadele ya da Dersim belleğimizi bu-
günkü kadar nasıl canlandırabilirdi.

Karşı-hafızanın Glasnost döneminde Sovyetler Bir-
liği’nin geçmişini coşkulu bir değişime uğrattığını belir-
tiyor Boym. Tanıklar ortaya çıkma cesaretini gösterince 
sahte görüntüler silinmeye, onların yerine, yaşananların 
kahramanları rol almaya başladı. Cürete karşı cesaretin 
zaferi. Bu nerede böyle yaşanıyorsa orada kilitli kapılar 
açılmaya başlar. 

Geçmişin izlerinin silinmesi süreci 1990’ların sonla-
rına doğru derinleşince bunun yarattığı bir tedirginlik de 
oldu. Tek tek bireylerin belleğindeki canlanma otları tu-
tuşturmuş, bütün ova yanmaya başlamıştı. Ortalık ay-
dınlandı. Nostalji böyle dönemlerde ateşi körükleyebilir 
de, söndürebilir de. Nereden çıkıp nereye yöneldiğine 
bağlı. Sonunda istediğimiz hayat toplumsal değişimle 
birlikte mi kurulacak yoksa tek başına mı? Ütopyalar in-
sanı ayakta tutabilir ama belli olmaz, bazen de bireysel 
çareler yolları buldozerlerden daha kolay açar. 

Balta girmemiş bir ormanın içinde yaşıyoruz, yaba-
nıl bir toplum bu. İş makineleriyle içine girmenin ola-
naksızlığını görenler bütün ormanı yakmaya kalkışıyor, 
ancak baltayı elimize alarak kendi yolumuzu açmak, so-
nunda bizi yaşayabileceğimiz bir yurda çıkarabilir. 

Nostalji, modern olanın içinde yaşama şansımızın 
kalmadığını gösteriyor. Bilincimiz, düşünme biçimimiz, 
nitelikli sanata ve kültüre ulaşma biçimimiz modern ola-
bilir ama mutluluğun yolu modernlikten geçmiyor artık. 

Ben niçin nostaljiyle yaşamaya çok yatkınım? Nos-
talji duygum ve geçmişi her gün yeniden canlandıran 
hayallerim olmasaydı yaşayamazdım sanki. Yaşadıkça 



26

gördüğümüz felaketler beni belleğimin karanlık yolları-
na sürüyor, orada yaşamayı iyi öğrendim; yoksa ayakta 
kalamazdım, bu kitabı yazmaya kalkışamazdım.

O İlkgençlik Yılları

Hiç durmadan dalgalanıp renkten renge giren bulut-
ların üstümüzden eksik olmadığı o yıllarda neler oldu? 
Yaşadıklarımı hatırlamak için belleğimi zorlamama gerek 
yok, elli yıl boyunca hiç aklımdan çıkmadı onlar ve şimdi 
de içinde yaşıyormuş gibi canlandırarak hatırlıyorum ama 
o günlerde rüzgârına kapılıp kendimi bıraktığım olağan-
dışı etkileri olduğu gibi yansıtmayı da denemedim. Bekle-
meliyim diye düşündüm. Hayatın edebiyatın önüne geç-
tiği zamanlar olur – edebiyatı hep hayatın önünde düşün-
müştüm. On beş yaşımın hemen öncesinde ve sonrasında 
yaşananlar, bir daha yaşanması olanaksız bir düş gibi zih-
nime akıyor ve uzayıp gidiyor. Hayalleri gerçeğe dönüştü-
remediğimizi yıllar sonra, nice acılarla karışık gördüm 
ama hâlâ bir yanım gerçeklerden çıkardığımız o hayaller-
le yaşıyor. 

Ankara. Şimdiki gibi değil. Nasıl olup da o masalın 
dilini sokaklarından geçirmişti, bugünkü Ankara’ya yakış-
tırmak kolay değil belki ama o yıllarda hem bütün masal-
lar gerçekti hem de Ankara aşklar ve arkadaşlıklar kentiy-
di ve kendi içine kapalı oluşu, kendine yetebilmeye bü-
yük yatkınlığındandı. Ankara’nın sokaklarının gündüz 
başka, gece başka güzellikte yaşandığına şimdi kim inanır. 

Benim kuşağımla bizden önceki kuşağa kimliğini 
veren o yılların duygusunun, içinde yaşamayanlarca an-
laşılması zor. Hikâyesi meraklılarını şimdi de sarsan baş-
kaldırının sokaklara taştığı yıllar. O yıllarda Ankara kal-
kışmanın merkezi. Sokaklar karışmaya başlamış, geceleri 
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dışarı çıkmak tehlikeli, insanlar alanlara taşıyor, ilk ka-
yıpların acıları sosyalizm heyecanlarını keskinleştiriyor. 
Ankara Koleji’nde ortaokuldayım, şimdi uzak kalsa da 
bir yanını hâlâ unutmadığım, duygusal olarak elli iki yıl-
dan beri kopmadığım küçük grubumuzla daha o günler-
de politikleşmeye başlamıştık. Yaşımız on üç-on dört, 
nasıl olmuştu da kendilerini ilkgençlik yıllarının kimli-
ğinden başka bir kimlikle tanımlayan çocuklar olmuş-
tuk, bugün düşünüp tarttığımda gene de tam anlayamı-
yorum ama o zaman öyleydi işte, en anlamlısı oydu, o 
kadar, ötesini düşünmemize gerek yoktu. Bülent, Nüvit, 
Naki, Mücahit, Nejat, Nâzım, Fuat, Kader, Barış, Sabri: 
Her yerde bulunmaz bir ilkgençlik arkadaşlığı, ilk beşiy-
le çok daha yakınım, Bülent’in hayatımdaki yeri apayrı, 
öbürleriyle de birlikteyiz, kendimizden başka bir hayat 
olduğunu görüp de o heyecanı yaşamaması düşünüle-
meyecek bir çete.

Yaşın önemi yoktu, okuldan çıktıktan sonra eve git-
meden, iki adım ötedeki Kızılay’a uzanıp Piknik’te bira, 
ilk deneyimin hemen ardından da votkalı bira içerek bü-
yümüyorduk, biz o yaşlara büyüyerek gelmiştik. Demek 
paranın para olduğu zamanlardı ve daha kafamızı yeni 
dikleştirdiğimiz ortaokul yıllarında, yok denecek kadar 
küçük harçlıklarımız votkalı biraya yetebiliyordu. Kita-
ba da ayrılınca bir bölümü... 

İlk politik deneyimlerin içine olağan biçimde düş-
müştük. Bir hayal kuruyorduk artık. Başkası yönlendir-
memişti, biz de beklememiştik. Nerede ne yapılıyor, cin 
gibi izliyorduk, çılgın zamanlardı ve artık başkaydık, 
bunu düşünmeden bir ânımız geçmiyordu. Birinci sigara-
sını ceketimin iç cebine koyduğum ilk gün, okulun bah-
çesinde hemen arkadaşlarıma gösterdim. Önemliydi, 
68’li ağbilerimizin simgelerindendi Birinci; yoksa sigara 
içmek değildi derdim. Böylece ben de görünmez bir eti-
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