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Namuslu 
bir aydın

--------Ölüm sonrası dileği---------
««»»APABİLECEĞÎMt DE YAPTIM* düşüncesiyle «Korkmuyorum ölümden» diyordu Ataç; «Bir be
li ■ (kitap), yüzyıllar boyunca okunacak bir betik bırakmak İsterdim, Olmadı, güctim yetmedi 
■* ■ onu yazmağa. Edebiyat tarihinde adım geçecektir. Öyle büyük bir Övgüyle değil, benim için 

söylenecek olan, bir iki çizeği (satırı) ancak doldurur: «Birtakım düşünülerin yazılmasında, yeni di
lin kurulmasında yararlığı dokundu» gibi sözler,.. Ancak bu geldi elimden. Gücümü aşan işleri başa
ramadım diye dövünecek değilim ya! Üzüntüsüz öleceğim.»

«Ölürsem yakında, bir dileğim var kalanlardan. Beni sevmeyenlere, beğenmeyenlere karışmam. 
Onlar, gerekli bulurlarsa, benim bir değerim olmadığım söylesinler. Ötekilerden benim dileğim; Öl
düğümün ertesi günü yazı yazmasınlar benim için... Tiksinirim o ağıtlardan. Benim için yazı yazmasın 
beni değerli bulanlar. İki yıl beklesinler, iki yıldan sonra unutmazlarsa, beni gene değerli bulurlar
sa, ilk üzüntü de geçmiş olur, yazsınlar düşündüklerini, ölçüyü aşırmazlar.» (GÜNCE, II, 513-514) 

Belliydi istediği şey; kişiliğinin etki ve izlenimlerini değil, yazdarının değerlendirilmesini dili
yordu Ataç. Gene de kimse dinlemedi önceleri. Tahir Alangu’nun hazırladığı «Ataç’a 
Saygı» kitabının (Varlık Yayını, 1959) çıkışı gerçi ölümünden iki yıl sonra oldu; ama içindekile
rin hepsi, ölüm gününün ertesinde yazılmış «iyi biliriz» yazılarıydı: «Bir namazlık saltanatın olacak / 
Taht misali o musalla taşında.» Bu yüzden şu noktalara dikkat etmişim o zamanlar: «Kitap, Ataç’ın 
ölümünün hemen ertesi günlerde yarattığı yankıları içine almaktadır. 93 sayfalık derlemenin 27 tam 
sayfası, Varlık’m 1 Haziran 1957 sayısından alınmıştır. 35 yazının hepsi 18 Mayısla 4 haziran 1957 ara
sındaki oabeş günün ürünüdür. Ölüm haberinin uyandırdığı üzüntüyle taze ve sıcak yazılar... Ataç ya 
da bir başkası, kendi düşünceleri ve eserleriyle mi, kişisel anılar ya da cenaze töreni söylevleriyle mi 
yaşar? O halde niçin Ataç’m düşünceleri derlenip düzenlenmemiş, kitaplarına girmeyen yazıları gün 
ışığına çıkarılmamıştır?» (Yorum, Haziran 1959)

«Bir önemim var benim, yaşadığım günlerde var, öldüm mü kendim gibi önemini de unutula
cak... Onlar, benden övgü umanlar, benim Övmediğimi görünce de kızanlar uydurdu benim önemi
mi...» (N. Ataç, «Ben», 15 Eylül 1954, Dünya Sanat İlâvesi) diyen Ataç haklı mıydı? Ölümünün on be
şinci yılında «ölçüyü aşırmadan» bu konuya yeniden bakmalıyız.

--------------------------------------------- Rauf MUTLU AY--------

Güncesindeki 
Nurullah Ataç

Türk edebiyatının unutulmaz simalarından Nurullah Ataç, 
ölümünden sonra kendisini unutulmazlar arasına sokacak 
asıl büyük eseri yazamadığım Heri sürecek ve bunu her 
fırsatta tekrarlayacak kadar mütevazı bir insandı. Kay
bettiği eşine ait yüzüğü de daima parmağında taşıyacak 

kadar vefalıydı..

H a b e r l e r ----------------------

«Parasız Yatılı» 
üçüncü baskısı

•  BU YIL, Darüşşafaka Cemiyeti’nin «Sait Faik Yarışması» m 
kazanan, başarılı hikâyeci Füruzan’ın «Parasız Yatılı» adlı hikâye 
kitabının üçüncü baskısı yapılmış ve kitap yayınlanmıştır. Bilgi 
Yayınları Hikâye dizisi içinde 21. kitap olarak yer alan «Parasız 
Yatılı» mn ilk baskısı Şubat 1971 de, ikinci baskısı Aralık 1971 de 
yapılmıştı. 12 hikâyenin bulunduğu bu kitap şimdi, geniş ilgi üze
rine üçüncü baskıya ulaşmıştır.

Sc

Tangfevvood Berkshire 
festivali yapılıyor

•  SANAT dünyasında geleneksel bir festival olarak tanınan 
Tanglewood Berkshire Festivali her yıl olduğu gibi Ağustos ayın
da yapılmaktadır. Birçok ünlü orkestra ve solist sanatçı ile mü
zik topluluklarının katıldığı bu festivalde, bu yıl Boston Sen
foni Orkestrası da konuk topluluk olarak dâvetli bulunmaktadır.

★

Hale Kuntay’dan 
yeni bir çeviri

9  TANINMIŞ tiyatro çevirmenlerimizden- Hale Kuntay, ünlü 
piyes yazarı Nikolai Erdmann’m, geçen mevsim Hamburg’da oy
nanan ve geniş ilgi çeken «Bir İntihar» adlı oyununu dilimize 
çevirmiştir. «Bir İntihar» adlı oyun, Hamburg’la gördüğü ilgi üze
rine bütün dünya sahnelerinin dikkatini çekmiş ve halen Yugos
lavya’da üç ayrı kentte (Belgrad, Zağrep ve Ljubliana) sahneye 
konularak aynı başarıyı elde etmiştir.

ATAÇ’ın kendi yazılarım der
leyen ilk kitabı 1946’da çık
tı; yazarlığının 25. yılında. 

Önsözde şöyle sunuyordu niye
tini: «...Yıllardır yazarım; ben
den de bir şey kalsın istiyo
rum. Bir umut... Bu yazıları 
gönlümce sevecek belki birkaç 
kişi bulunur umudu, ölüm başı 
mızda dolaşıyor; benim de 
Türk diline, Türk düşünce âle
mine hizmet için çalıştığıma 
tanıklık edecek bir kitap bırak
madan mı gideyim?» (Günle
rin Getirdiği)

48 yaşındaydı Ataç; hepsi de 
48 yaşında iken gitmiş edebi
yatımızın genç ölülerini hatırla
mış olmalı. Gerçekten daha da 
vakitsiz sayılan, «Gök ekim 
biçmiş gibi» iç yakan yiğitler bir 
yana, Namık Kemal (1840 -
1883), Tevfik Fikret (1867 -
1915), Ahmet Haşim (1885 -
1933), Ziya Gökalp (1876 - 1924), 
Sait Faik (1906 - 1954)... hep ay
nı dönemecin yitikleriydiler. Hiç 
birinin «Geçmiş, gelecek cümlesi 
rüya görünen», «Bir fasl-ı ha
zandır ki süren» son merhale
leri, yaşlılıkları olmamıştı; «Bir 
merhaleden her iki dünya gö
rünen» sınırda kalmış, yaşama
larını, eserlerini yarım, eksik 
bırakmışlardı. Gazete ve dergi
lerdeki yazılarının kitap biçimi
ne girmesini, onları kendi eliy
le ayıklamayı her halde bunun 
için istemiş olmalıdır. Böylece 
Karalama Defteri (1952), Söz
den Söze (1952), Ararken (1954),

Günün kitapları
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Sayısı çıktı

FELSEFE

KILAVUZU
Bilgi, ahlâk ve sanat 

teorileri
Yazarı: FAİK DRANAZ

öze! Ata Koleji Müdürü ve 
Felsefe öğretmeni 
Etiler _ İstanbul 

Istiyenlere ödemeli gönde
rilir. Fiyatı: 12,5 liradır.

ÖLÜMÜNÜN ON BEŞİNCİ YILINDA  
EKSİKLİĞİ OLSA DA ESKİLİĞİ 
OLMADAN YAŞIYOR ÖNÜMÜZDE

Diyelim (1954), Söz Arasında
(1957) yayımlardı. Ölümünün 
yarattığı ilgi genişliği yüzün
den de kolayca birleştirilmesi 
uygun görülen yazı derlemeleri 
çıktı; Okuruma Mektuplar
(1958) , Günce (1960), Prospero 
ile Caliban (1961).

■ OLAYLAR

1921’de Dergâh a t, dığl 
yazı hayatının bütün tırün 
lerinl bilmedikçe eksik. ı 

bunların hepsi. Ge.-çi çeviri e- 
serleri için tam bibliyografya 
hemen hazırlanıvermiştı (Yeni 
Yayınlar 8 • 9, Ağustos Eylül 
1957); ama 36 yıliiic çok çalış
kan, usanmaz bir edebiyatçılı
ğın hemen bütün gazetelerle «er 
gilere yetişmiş verimliliği, bu 
süre içinde çıkmış bütün ya
yın organlarının taranmasını 
gerektiriyordu. Bazıları ikinci 
baskıya ulaşmış sağlık kitapla
rının dışında kalan yazıları na
sıl toplanacak, hengi güçlerce 
yayımlanabilecekti?

Ölümünden senra, babasının 
yazılarının geliriyle karşılan
mak, her yıl mayıs ayı içinde 
bir önceki yılın en iyi eleştiri 
ve deneme yazılarına verilmek 
üzere kızının ortaya koyduğu 
«Ataç Armağanı» bile ancak 
iki yıl yürütülebilmiş; yazıları
nın hepsinin «Bütün Eserleri» 
dizisinde Varlık yayınları ara
sında yeniden basılma işi, ölü
münün onuncu yılma kalmıştı. 
Ataç gerçekten unutuluyor, yü
rütmeye çalıştığı özleşme, aşı
rılıklardan vazgeçip ılımlı sular
da eğleşmeye mi başlıyordu? 
27 Mayıs sonrasındaki hızlı po
litika olayları, eski bir CHP'Ii 
olan Ataç’ı çok mu aşmış, ya
zılarım, düşüncelerini eskitmiş 
miydi? «Günlerin Getirdiği» 
zenginliklerle biz, Ataç’ı geri
de mi bırakmış, onun «güncel 
önemini» kişiliğine bağlayarak 
daha büyük doğruların ardına 
mı düşmüştük?

■ SATIR SATIR

S ONRA birer birer çıktılar 
ortaya; Ataç’ı konu edinen, 
onu değerlendiren, onu ta

nıtan, onun eserlerini toplayan 
kitaplar: Ataç (Türk Dil Kuru
mu yayınları, 1962, Hikmet Diz- 
daroğlu’nun incelemesi, Dil üze 
rine Ataç’m 63 söyleşisi, Sami 
N. Özerdim’in hazırladığı Nu
rullah Ataç bibliyografyası, 408 
sayfa, 10 lira); Ataç’m Sözcük
leri (T.D..K yayını, hazırlayan 
Yılmaz Çolpan, 1963); Söyleşiler 
(TTi.K. yayını 1964); Ataç Ti
yatroda (İnceleme, Metin And, 
Kent yayınlan, 1963) Nurullah 
Ataç (Hazırlayan Saadet Ulçu- 
gür, Varlık Yayınları, 1964); A- 
taç’la Gelen (İnceleme, Mehmet 
Salihoğlu, 1968); Ataç’ı Anış 
(T.D.K. yayını, Ölümünün 10. 
yılı, 1967); Nurullah Ataç, Eleş
tiri anlayışı ve yazılan (Asım 
Bezirci, Kitaş yayınları, 1968, 
Ataç’la ilgili yayınlar bibliyog
rafyası ile birlikte).

Bibliyografyası elimizde oldu
ğu için bu kez büsbütün eksik 
kaldığım biliyorduk artık bun
ların. İzinden gittiğini söylediği 
Paul Leautaud’nun (1872 - 1956) 
Journal Littcraire’i 19 cilt tut
tuğu halde, onun gibi her gün 
yazan Ataç’m gazete ve dergi
lere dağıtmış binlerce yazısı 
ne olacaktı? Kişisel meraklar
la derlenebilir miydi hepsi? 
Bu soruların güzel cevabı, A- 
taç’a yönelmeyi başlıca görev 
sayan Türk Dil Kurumu ver
miş oluyor şimdi. 1921 • 1957 
arasındaki öteki yazılarına eği
lecek tarama emeklerinin bize 
hangi derlemeleri getireceğini 
bilemezsek de GÜNCE’nin ta
mamı şimdi elimizde. (Türk 
Dil Kurumu Yayınları, I. cilt 
1953 - 1955, 490 sayfa, 20 lira; 
IX. cilt 1956 • 1957, 314 sayfa, 
15 lira). Kurultay dönüsünden

bugüne satır satır okudujğum 
kitap bu.

■ ÖZDENLİK

I” ÇTENLÎKTEN yana olan 
Ataç, özdenlik sözüyle kar
şılamak istediği samimiliği 

lâubalilik sananlara alabildiği- 
n kızar. Samimiliği de şöyle 
U-jmlar: «Duygularımızın, dü
şüncelerimizin ne olıluğunu 
kentlimiz arayıp buln ., baş
kalarından öğrenmemi- ...» (439) 
«Nedir özdenlik? C duğumuz 
gibi gözükme «eğil m ? Dit. ön
celerimiz, kanılarımız. inanç
larımız bizden başka t • nen 
(şey) mi?., (ama) yalnız, dujf 
muz gibi gözükmede

' t r y  w v l i

Merhum
Nurullah

Ataç’a
ait

«Günce» 
adlı 

eserin 
ikinci 

cildi 
Türk 

Dil 
Kurumu 

tarafından 
1956.57 yılında 
yayımlanmıştı. 

Klişede, 
kapağın 

fotokopisi 
görülüyor.

özdenlik (samimiyet), bize dü
şünülerimizin, kanılarımızın, 
inançlarımızın öğütlediği gibi 
olmak dileği de bizim özümüzü 
gösterir. Olduğumuz gibi değil 
olmak istediğimiz gibi de gözü
kelim, Kendimizde olanı be
ğenip öğmeyelim, beğendiğimiz 
kişiliğe ermeğe çalışalım.. Öz
denliğim, kendimi denetliyerek, 
sorumunu yüklenerek, düşüne
rek yaptıklarımdadır..» (553)

■ HER ŞEYİ

GÜNCE, Ataç’m en içten e- 
serl bence, birkaç nedeni 
var bunun: ölümüne en ya

kın yazdandır, günü gününe 
tutmasa bile hep kendini bul
maya çalışarak ortaya çıkardığı 
doğrularım yansıtır, belli yazı 
biçimlerine özenmediği için do
ğal ve yalındır, ömrünün son 
hesaplaşmasını belli ilkelerin 
toplamına bağlayan konular 
tekrarıyla en çok önem verdi
ği odaklara yönelir; yanılgıları
nı, duygu tepkilerini, mizaç 
özelliklerini bütünlükle görme
mize olanak sağlar.

Günce’sinde Ataç; sevdiği, sev 
mediği, kızdığı, beğendiği, tik
sindiği, yaptığı, yapamadığı, dü
şündüğü, istediği, aradığı, bek
lediği... her şeyi söylemeye ça
lışır. Zorunlu değildir buna; 
görgü kurallarıyla toplum ge
rekleri yüzünden birçok duy
gusuyla davranışının köklerini 
saklaması olanağı vardır; o baş 
kaldırır hepsine. Kendi kendine 
bağlı kalabilmek ilkesi uğruna, 
çevresindeki her şeyle toptan 
hesaplaşmak ister gibidir, ama 
helâllik beklemeden. Yahya Ke
mal anılarında, sevmediği bir 
kişinin elini sıktığı için Tevfik 
Fikret’in kendisine darıldığını 
anlatır (Bkz. Siyasî ve Edebî 
Portreler, 7-8) ;  Ataç da bu ah
lâka varmıştır sonunda; nice 
kişiyle selamlaşmayı, ayaküstü 
konuşmayı bile reddeden bir ke 
sinliğe ulaşır.

■ DENETİM

âTAÇ’ın yaşaması, kendisini 
görüp duyduğu, okuyup dü
şündüğü her konuda sürek

li bir denetim altında tutmak

tı; bu vazgeçilmez ilkenin ya
zarlığı da yayın ve edebiyat 
dünyamızda onun denetim ağır
lığını duyururdu her zaman. 1940 
tan sonra gelen sanatçıların bü
yük çoğunluğu şiirlerinin zafe
rini ona ne kadar borçluysa
lar, Ataç’ı okuyup izleyen yeni 
kuşaklar da onu yazı ustası say 
makta kolayca birleşirler. Bu 
yüzden Ataç'ın savaştığı alatur
kalık, lâubalilik, düşünmezlik, 
ön yargıcılık, edebiyatta bey
lik sözlerle yetinme alışkanlığı, 
süs düşkünlüğü, dilde bilinç
sizlik, özgürlük düşmanlığı... 
gibi eğilimler var oldukça Ataç’ 
m yazıları yaşama gücünü sür
dürecektir her halde. Günce’yi 
okurken en çok bunu düşün
düm.

Günce’sinde Ataç’ın Hangi ko
nularla sınırlı olduğu da kolay
ca görülebilir; sürekli okunun
ca. Yeni şiir beğenisinin yer
leştiğine inandıktan sonra ağır-

GÜNCE
♦

1 1953-1955)

Nurullah
Ataç

.. ....................
«Günce» adlı kitabın birinci 
cildi. Bu eserdeki yazılar 
1953.1955 yıllarını kapsamak 

tadır.

lığı hep dil, deyiş sorunlarına 
vermektedir. Okuma yöntemi, 
göz gezdirdiği bir yazıyı takıl
dığı yerde hemen bırakıp ka
leme sarılma biçimindedir; he
men her kitaptan yalnızca bir
kaç sayfa okuyabilmektedir. Bu 
yüzden adına imzalanmış bazı 
hikâye ve romanların sunuş 
yazılarından yola çıkmaktaysa 
da hiçbir hikâye kitabıyla ro
manı okuduğuna inanamıyoruz. 
Romanlar, gençliğinde kalmış 
bir okuma tadıdır, yeniden gi-

rişemez hiçbirine. «Eylül Sonu» 
günleridir 1953 -. 1957; «Bilmem 
nasıl geçirmeliyim son beş • on 
yılı» diyebilecek kadar da öm
rünün varlığına, uzayacağına 
in anmamaktadır

■ DÖNÜŞME

ALIŞKANLIKLARININ dışı
na çıkamıyanlara, düşün
meden yazanlara, beylik söz 

leri kullananlara, anlamdaşlan 
tekrarlıyanlara, bilimi küçüm
seyenlere, «yaşayan dil» ilkesiy
le Türkçedeki yabancı sözleri 
koruyanlara, kadınlara saygı 
göstermiyenlere, lâubalilere, iç
ten davranmayanlara, yalan 
söyleyenlere, bir inanca körü 
körüne bağlananlara, cesaret
siz okumuşlara, düşünce ve 
parti döneklerine, çıkarcılara, 
övgü bekleyenlere, çabuk şıma- 
raniara, kendilerini yormayan 
ve aşmayanlara, avcılara, çabu
cak suçlayıp vazgeçenlere... dur
maksızın kızar, öfkelenir Ataç. 
Duygudan ne kadar kaçmak 
isterse de yazdıklarının hemen 
hepsi düşünce eşiğindeki duy
gulanmaların hızlı etkisini ta
şır; ne var ki çabucak düşünce 
ve ilkeye dönüşür.

Günce’yi her zaman, birçok 
kez, baştan sona ya da karışık 
yerlerinden okuyabilirim, ölü
münün onbeşinci yılında, ek
sikleri olsa da eskiliği olmadan 
yaşıyor önümüzde. Alıp neresin
den başlarsanız başlayın; hep 
ve her şeyi düşünen, kendinin 
doğrularını bulmaya çalışan na
muslu ve özgür bir aydının ko
nuşmasını duyacaksınız. Dos
tu Tanpmar Hoca’nın özetleyici 
birkaç satırına ben yeni bir 
şey ekliyemem: «Bütün hayatı
nı sohbet kelimesinde toplaya
bilirsiniz.. Yazıları biraz geli
şince konuşmasının lezzetine ve 
üslûbuna erdi.. Hiçbirimiz ken
dimizi onun kadar yalnız edebi
yata veremedik. Yaşadığı müd
det edebiyatımızın en canlı ga
zetesi o idi..» (Cumhuriyet 4 Ha 
ziran 1957).

Bana göre şimdi de, insan 
ve sanat konusunda, insancı öl
çüyle en doğru şeyleri, en ge
rekli deyişle bize iletmeye de
vam ediyor.

Taha Toros Arşivi
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