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Ümit Çırak’a
ve
kurduğu atölyenin öğrencileri ile
bütün çalışanlarına, hayatımın son çeyreğine
kattıkları bütün mutluluklar için...
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Önsöz yerine:
Kendi Hayatının Seyircisi Olabilmek
Aslında yaklaşık sekiz-dokuz yıllık bir aradan sonra
hazırladığım bu yeni denemeler kitabım için yeni bir önsöz düşünmüştüm. Fakat kitaba alacağım denemelere
topluca baktığımda, onca “eski”ye zorunlu atıf karşısında
neyin gerçek anlamda “yeni” sayılabileceği sorusu aklıma
takıldı.
Sanırım “yeni” sözcüğünün kimi zaman bizlere, hayatın aslında birbirinden bağımsız kısa öykülerden oluşmadığını, ama bir nehir-roman olduğunu unutturabilmek gibi bir sakıncası da var. Yani elbette neredeyse her
gün “yeni” diye nitelendirilebilecek bir şeyler olmakta.
Gelgelelim bunların çoğu gerçekte yalnızca tarih bağlamında “yeni”, sırf bugünlerde gerçekleşmelerinden ötürü “yeni” sayılıyor. Gerçekte ise “bugün” olanların pek
çoğu inanılmaz ölçüde “eski’. Ortada çoğunlukla sadece
bir kılık ve maske değiştirilmişlik durumu var.
Elbette eskileri “yeniden” ve “yeni zamanlarda” yaşamanın da beraberinde getirdiği bir farklılıktan söz edilebilir. Ama yine de şu “yeni zamanlar”a fazla takılıp eski
ile özellikle nedensellik bağlarını koparmanın pek akıllıca bir iş olmadığını düşünüyorum.
İşte bu düşüncenin rehberliğinde eski deneme kitaplarımı karıştırırken, en yenisi on iki yıllık iki dene17

memde, “Kendi Yaşamının Seyircisi Olabilmek” ve “Pahalı Yaşamak” başlıklı denemelerde, hep hayatımın dönüm noktası saydıklarımın, yaşamışlıklarımın ve yaşamamışlıklarımın, beni bir zamanlar yaşatanların ve öldürenlerin çok geniş diyebileceğim bir özetini buldum. Ve
bunun üzerine bügünkü “yenilerimi” o özetlerle dengelemeye, böylece de bir bütün sağlamaya karar verdim.
Bu satırları, hayatımın yetmiş iki yılını geride bırakmaya başladığım günlerde, 2012 yılının Mart ayı başlarında yazıyorum. Yaşlanmanın ya da ihtiyarlamanın neresinde olduğumu sorguluyor değilim. Ama bu hayat
yolu boyunca kendi hayatımın seyircisi de olabilmeyi,
bir de pahalı yaşamaktan hiçbir zaman vazgeçmemeyi
hep önemsemiş olduğumun da bilincindeyim. Bundan
ötürü, vermek istediğim özetin çıkış noktalarını doğru
seçtiğim kanısındayım.
Herhalde şimdiye kadar pek çok yerde okumuşumdur: “İnsan, aynı zamanda toplumsal bir varlıktır.”
Şu “aynı zamanda”yı özellikle italik yazdım, çünkü
sanırım insan sürüleşmenin belli bir noktasından öteye
geçtiğinde ve geçtiği ölçüde “aynı zamanda” söylemine
yer vermeyi gittikçe daha bir unutmaya başlıyor. Günlük
hayatın sıradanlığı içerisinde artık erimeye yüz tuttuğunda, bu defa aşırı toplumsallaşıp, aynı zamanda bir
başka şey, üstelik çok önemli bir şey, yani kendisi olduğunu, olması gerektiğini görmezlikten gelmeye başlıyor.
Böyle bir eylemin tek sonucu ise, insanın iç dünyasına ihtiyaç duyduğunda orada sadece uçsuz bucaksız
bir boşlukla karşılaşması. Montaigne’in deyişiyle, “kendi
iç kalelerini kuramayanlar”, günün birinde o iç dünyada
sığınacak bir yer, bir güç kaynağı bulamaz oluyorlar.
Bu nedenle, kendi hayatının da seyircisi olabilmek
ve bunun için olabildiğince fırsat yaratmak, bence ha18

yatta olup bitenleri bilgece bir tutumla karşılayabilmenin önkoşulu. Çünkü insan, ancak bu koşulu yerine getirebildiği takdirde “aynı zamanda bir toplumsal varlık”
olmanın gerçek anlamını kavrayabiliyor. Sürüleşmenin
sınırları içerisine hapsolmakla kalmayıp gerçek anlamda
toplumsallaşmanın en sağlıklı yolu da, hayatını aynı zamanda bir birey olarak kurgulayabilmekten geçiyor.
Üzerinde düşünülmemiş, dürüstçe hesaplaşma konusu yapılmamış bir Ben’in toplumsallığı, bir yanılsama
olmanın ötesine geçemez.
Akla gelebilecek her şeye seyirci olmayı doğal karşılamak, ama kendi hayatımızın seyircisi de olabilmeyi
genellikle hiç düşünmemek; bu, büyük bir olasılıkla zaten o hayatın içinde bulunulduğu düşüncesinden kaynaklanma bir tavır. Gelgelelim bu, bir tiyatro sahnesindekilerin –doğal olarak– sahneyi bir bütün halinde görememelerinden farklı bir durum. Oysa bunun yerine yapılması gereken, insanın kendisini zaman zaman hayatının sınır boylarına çekmesi, olup bitenleri onlarla olabildiğince özdeşleşmeksizin bir süre izlemesidir.
Kendi hayatı karşısında seyirci konumunu almak,
insana her şeyden önce bütün yerleşik yargılarını, kökleşmiş düşüncelerini yeniden sınama fırsatını verir. Bu
fırsatın değerlendirilmesiyle, bazı doğru sanılanların
yanlış, bazı yanlışların da aslında doğru olduğu sonucuna
varılabilir. Ve hepsinden önemlisi, güncelliğini ve önemini hiç yitirmeyecek bir noktaya, hayatın anlamına ilişkin
olarak daha somut bakış açılarına ulaşılabilir.
Bu, insanın kendi hayatı karşısında eleştirel bir tutum alması demek olur.
Hayatın anlamına gelince, kanımca bu konu ne fazla
büyütülmeli ne de hayatla bağlantıyı kesecek ölçüde soyutlaştırılmalı. Bu bağlamda bilinmesi en çok önem taşı19

yan nokta belki de şudur: Hayatın genel anlamı diye bir
şey yoktur; her hayatın kendine özgü bir anlamı vardır ve
o hayatın sahibinin insan ve birey olmak adına asıl yapması gereken, hayatın anlamını kendisiyle ilintisiz soyut
düzlemlere sürüklemek değil, fakat kendine düzenleyeceği yolculuklar aracılığıyla kendi hayatının anlamına
varabilmektir.
Kendi hayatının yalnızca yaşayanı değil seyircisi de
olabilmek, işte bu yüzden çok gerekli.
Ben, kendi hayatımın bir dönüm noktasında, hayatla ölüm, yaşamakla yaşamamak arasında sanki bir kararın arifesine vardığımı düşündüğüm bir gece, bunu yaptım. Hayatımı, başkasınınmış gibi seyre daldım.
Ve durduğum yerde epey bir süre sonra anladım ki,
ben hayatımı o âna kadar çok pahalı yaşamışım...
Adı Ahmet, soyadı Cemal.
O da benim gibi, bir ittihatçı Paşa’nın torunu ve ölünceye kadar alkol bağımlısı bir babanın oğlu. Bugün bile
tam anlayamadığı nedenlerden ötürü, babasının ailesince hep dışlanmış. Hem de öylesine dışlanmış ki, örneğin
baba tarafından üçüncü kuşaktan bir kız üye ülkenin en
zengin sanayicilerinden birine gelin giderken, büyük
otellerden birinde yapılan düğüne bile aileden sayılıp
çağrılmamış. Sonradan kulağına gelenlere bakılırsa, belki
düğüne giyecek doğru dürüst birtakım elbisesinin olmayabileceğinden, dolayısıyla da o zengin düğününe yakışmayacak bir pejmürdelikle ortalıkta dolanabileceğinden
korkulmuş.
Evet, bu hep pahalı yaşadığı, hesabını hiç bilemediği –o hesapların adı hiçbir zaman tam konmaksızın!–
söylenen adaşım da tıpkı benim gibi, ilkokuldan sonra
yabancı bir liseye verilmiş. Ama lisedeki öğrenimini, babası sonunda içkiye ve orospulara para yetiştiremez ol20

duğundan, ancak babasının patronunun, çocuğun haline
acıyan patronunun parasal yardımlarıyla tamamlayabilmiş. Ve yabancı bir lisede okumanın bedelini, yıllık kitap
ve defter giderlerinin listesini bile babasına değil ama bir
yabancıya vermekten kaynaklanan derin bir aşağılık duygusuyla, yani çok pahalı ödemiş.
Sanırım pahalı yaşama alışkanlığını da böyle edinmiş...
Üniversiteyi, hem annesine hem de kendine bakmak zorunda olduğu için, çalışarak ve –öyle bütünlemeye falan kalacak lüksü olmadığından– tam dört yılda bitirivermiş. Ardından, pahalıya patlamış olan geçmişine
bakarak akıllanacak ve bir an önce “yolunu bulmaya”
kalkışacak yerde, akademik kariyer yapma, biliminsanı
olma tutkusuna kapılmış. Çünkü yaşadığı ülkede o yıllarda bilimin yolu hâlâ akademisyenlikten ve üniversiteden geçebiliyormuş. Ama, hocalarının “çok parlak” diye
nitelendirdikleri bir doktora öncesi eğitiminden sonra,
artık parasal gücünü bütünüyle yitirdiğinden, tezini veremeden akademik hayatını da noktalamış. (Bu arada,
Roma Hukuku alanında doktora seminerini bitirme tezi
olarak “Roma Hukukunda ‘Libertas’, yani ‘Özgürlük’
Kavramı” diye çok güç bir konu seçmiş. Fakat semineri
yöneten Prof. Dr. Türkân Rado, tezi çol beğenerek birkaç
nüshasını ciltlettirmiş ve bir cildini de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kütüphanesine koydurtmuş.)
Her neyse...
Gelgelelim “alışmış, kudurmuştan beter olduğundan” adaşım, karşısına çıkan olanaklara ve yapılan parlak önerilere rağmen, şansını yine para getirecek işlerde
değil, fakat bu konuda en kısır sayılabilecek alanlarda
denemiş. “Ben, edebiyat çevirileri yapacağım!” diye tutturmuş. Bu arada daha ilkokul sıralarında edindiği bir
alışkanlıktan, kitap okuma ve –daha da kötüsü– kitap
satın alma alışkanlığından da vazgeçememiş. O yıllarda
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evde çoğu zaman sade suya makarnadan başka yiyecek
yokken kimi zaman borçlanarak kitap satın almayı sürdürmüş. Böylece zamanın akışı içerisinde kitaplığı giderek büyürken, annesi ile birlikte yaşadığı kira evindeki
eşyalar da giderek daha dökülür olmuş. Bu arada, baba
tarafındaki aile büyüklerinden biri öldüğünde, ailenin
öteki üyeleri merhumenin evindeki eşyaları “torunlara”
dağıtmaya karar vermişler. Ama değerli parçalar “öteki”
torunlara giderken adaşım yalnızca eskicilerin bile dönüp
bakmayacakları kadar partal bir koltuğa layık görülmüş.
Aslında belki de böylece kendisine, pahalı hayatını biraz olsun “ucuzlatması” yolunda bir uyarıda bulunulmuş.
Gelgelelim evindeki kitaplara demirbaş eşya, asıl eşyalara
ise gereksiz yer tutan nesneler gözüyle bakmaya çoktan
alışmış olan adaşım, o koltuğu “okuma koltuğu yaparım”
diyerek ve hiç gocunmaksızın alıp evine götürmüş.
Her neyse.
Yıllar geçmiş, adaşımın evinde bulunan, başkalarının yazdığı kitaplara zaman içerisinde kendi çevirdiği ve
yazdığı kitaplar eklenmiş, raflar uzadıkça uzamış; çeviri
ve yazma alanı yalnızca edebiyatla sınırlı olmaktan çıkıp
felsefeye, tarihe, sanata, estetiğe kadar sarkmış. Onlara,
çeşitli dergilere ve gazetelere yazdığı, sayısını kendisinin
de çoktan unuttuğu yazılar da eklenmiş. Ne var ki, bütün bunlar onun “pahalı” yaşadığı gerçeğini bir türlü değiştirememiş. Çünkü hayatı boyunca yaptığı bütün çevirilere ve kaleme aldığı kitaplara karşılık ödenen para,
hep en küçüğünden bir daire almak için gerekli paranın
bile çok ama çok gerisinde kalmış.
Öte yandan işin aslına bakarsak eğer, şunu da belirtmemiz gerekir ki, adaşımın böyle kaygıları hiç olmadı.
Onun kendine ait herhangi bir gelecek için güvence aradığını hiç görmedim ve duymadım. Ve adaşım, bugün
artık yetmişini aşmış olmasına rağmen, hâlâ bir kira
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evinde oturuyor. Kimi aylar telefon, elektrik ya da su faturasının biraz fazla gelmesiyle hâlâ ciddi sıkıntılarla
karşılaşabiliyor. Gerçi bu duruma alışkın olmadığı söylenemez; çünkü seçimleri, onu hayatı boyunca “borç” kavramıyla kardeş kıldı. Ödeyebildiği, çoğu zaman ise zamanında ödeyemediği, bu yüzden “yasal yollar”ın kapısına geldiği borçlarıyla. Kısacası, hayatının bedelini hâlâ
çok pahalı ödüyor. Ama bütün bunlara rağmen uslanmış
değil ve görünüşe bakılırsa böyle bir umut artık hiç yok.
Bunca güvenceden yoksun bir hayatta kendisini ilerde çok daha zor günler de bekliyor olabilir.
Ama o, buna hiç aldırmıyor.
Ve doğrusunu söylemek gerekirse eğer, adaşımı bu tu
tumundan ötürü suçlayamıyorum. Başkaları gibi, “Çok pahalı yaşıyorsun, geleceğin ne olacak?” diye soramıyorum.
Çünkü, diyorum kendi kendime, artık her şeyin çoktandır ucuza gitmeye başladığı bir ortamda ve zamanda,
belki hayatını ucuzlatmamakta direnmek de –en azından
bazıları için– ayakta kalabilmenin kendine özgü bir yoludur...
Adaşıma ait son bir anekdot.
Üniversitede çalıştığı yıllardan birinde, resmî görevi
dolayısıyla kendisinden “mal beyanında” bulunması istenmişti.
Ama adaşım, böyle bir beyanda bulunamadı.
Ve kendini bildi bileli hep çeviri yapmak, yazı yazmak, öğrenci yetiştirmek gibi, en azından bilinen anlamda “mal” üretmeyen işlere saplanıp kalmış biri olarak, bu
son olay, yani kendisinden mallarını yazılı olarak beyan
etmesinin istenmesi karşısında, neyin mal sayıldığı, neyin sayılmadığı, “çulsuzluğun” ne olduğu ya da olmadığı
konusunda bir defa daha kafası karıştı.
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Evet, dediğim gibi, adaşım mal beyanında bulunamadı, çünkü böyle bir beyanda bulunması için kendisine
verilen belgede “mal” diye sayılanların hiçbiri, ondaki
“mallara” uymuyordu.
En başta “taşınmazlar” diye bir bölüm vardı; orayı
geçmesi kolay oldu. Çünkü taşınmazlar hukukunun tanımlarına uyan herhangi bir taşınmazı hiçbir zaman olmamıştı. Buna karşılık son on yılda üç defa kira evi değiştirmek yüzünden sahip olduğu her şey iyice “taşınır”
hale geldiğinden, adaşım kendisine ancak “taşınırlar” sütununda yer bulabileceğini düşündü.
Gelgelelim o sütuna geçtiğinde, yeni bir düş kırıklığı
ile karşılaştı. Çünkü orada sayılan taşınırlarla örtüşebilen
bir taşınırı yoktu. Örneğin “hisse senetleri” denmişti.
Adaşım, hayatı boyunca borç senetleriyle hep çok yakın
ilişkiler kurmasına karşılık, herhangi bir hisse senedine
elini bile değdirmemişti.
Belgenin bir başka yerinde, “Mücevherler ve altın ya
da gümüş takımlar gibi kıymetli eşya...” denmişti; adaşımın evinde ise rahmetli babaannesinden merhum pederinin rica minnet kopardığı dört adet –dolayısıyla hiçbir
“takım” kavramının çatısı altına giremeyecek– gümüş
tatlı kaşığından başka gümüş yoktu.
Daha aşağıda, “Banka hesaplarındaki paralar...” diye
bir soru vardı. Adaşım, o soruyu da, o zamanlar elli üç
yaşında olduğundan ve o yaşta kimilerine gülünç gözükmeyi, tüm “anti-konformizmine” rağmen göze alamadığından, cevapsız bırakmayı yeğlemişti.
“Peki ama, benim hiç mi bir şeyim yok?” diye düşünmüştü bir an. Hatta, olmayan bir şeyleri var diye yazmayı da aklından geçirmişti. Fakat sonra olan malları
beyan etmemek gibi, belki olmayan malları beyan etmek
de suçtur diye düşünmüştü ve bu konuda yalan söylemekten vazgeçmişti.
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