
130

ÂÞIK ALÝ ASKER

sü re Ga la ta sa ray Mek teb-i Sul tâ nî si’nde 

oku du. Dör dün cü sı nıf ta iken bu ra dan ay rı-

la rak tah sil için Ce nev re’ye git ti. An cak ba-

ba sı nın ölü mü üze ri ne (1919) ge ri dön mek 

zo run da kal dı ve bir sü re Dârül fü nun’da 

ede bi yat ders le ri ni ta kip et ti (1919-1921). 
Fran sız ca’sı nı ken di ken di ne ge liş tir di. Ni-

şan ta şı, Ve fa, İs tan bul ve Üs kü dar li se le riy-

le Ada na Li se si’nde Fran sız ca ders le ri ver-

di. Bir sü re Ti ca ret Ve kâ le ti’nde mü ter cim 

ola rak ça lış tı. Daha son ra Maa rif Ve kâ le ti 

Ta lim ve Ter bi ye Da ire si’nde mü ter cim lik, 

İlk Ted ri sat Da ire si’nde şu be mü dür lü ğü 

yap tık tan son ra tek rar öğ ret men li ğe dö-

ne rek An ka ra Or ta Mu al lim Mek te bi’nde 

Türk çe, sa nat ta ri hi ve Fran sız ca, İs tan-

bul Per tev ni yal Li se si’nde, İs tan bul Üni-

ver si te si Ya ban cı Dil ler Oku lu’nda, Ga zi 

Eği tim Ens ti tü sü’nde ve An ka ra Ata türk 

Li se si’nde Fran sız ca ho ca sı ola rak ça lış tı 

(1941-1945). 1945’ten iti ba ren Ba sın Ya yın 

Umum Müdür lüğü’nd e ya yın şef li ği gö re-

vi nin ar dın dan cum hur baş kan lı ğı mü ter-

cim li ği ne ta yin edil di (1951-1952). Resmî 

gö rev le ri nin ya nı sı ra Türk Dil Ku ru mu’nda 

yö ne tim ku ru lu üye li ği ve ya yın ko lu baş-

kan lı ğın da bu lun du (1951-1957). 17 Ma yıs 

1957’de An ka ra’da öl dü.

Ya zı ha ya tı na Yah ya Ke mal’in ida re si 

al tın da çı kan Dergâh mec mu asın da Ah-

med Hâşim’in Göl Sa at le ri üze ri ne bir 

eleş ti ri ya zı sı ve şi ir ler le baş la yan Ataç, 

kı sa bir sü re için de şi ir de ba şa rı lı ola ma ya-

ca ğı nı an la yıp sa de ce ti yat ro ve ede bi yat 

eleş ti ri le riy le de ne me ya zı la rı na yö nel miş-

tir. Di van ve halk ede bi ya tı ile XVI II ve XIX. 

yüz yıl Fran sız ede bi ya tı na olan hâki mi ye ti 

onun, ya zı ha ya tın da dev rin di ğer eleş tir-

men le rin den ayı ran bel li baş lı özel li ği ola-

rak dik ka ti çe ker. An cak eleş ti ri le rin de ki 

süb jek tif tu tu mu ken di si ni eleş ti ri den çok 

de ne me ya zar lı ğı na yak laş tır mış tır. 1940-

1955 yıl la rın da Ak şam, Ulus, Cum hu ri-

yet, Mil li yet, Son Pos ta, Ha ber, Ak şam 

gü zel le me le ri meş hur dur. Bu tarz şi ir le ri 

ra hat söy le niş le ri, an lam ca zen gin lik le ri, 

şe kil ba kı mın dan mü kem mel lik le riy le dik-

kat çe ker. Tür ki ye, İran, Er me nis tan ve 

Gür cis tan gi bi ge niş bir coğ raf ya ya ya yı lan 

şi ir le ri bu böl ge ler de ye ti şen âşık la rı et ki le-

miş, bir kıs mı da tür kü ola rak okun muş tur.

Azer bay can âşık la rı Ali As ker’in ha ya tı na 

da ir Eles ger’le Seh ne ba nu, Eles ger le 

De li Alı, Eles ger’in Ka ra bağ’a Toy Se-

fe ri, Ana ha nım’ın Küs me si, Eles ger’-

le Âşık Hü seyn Hak kın da Ri va yet, 

Eles ger’le Şa ir Na ğı, Âşık Eles ger’in 

Nah çi van Se fe ri gi bi halk hikâye le ri söy-

le miş tir. Ali As ker’in ilk ola rak Hüm med 

Eli za de ta ra fın dan top la nan şi ir le ri 1934, 

1935 ve 1937 yıl la rın da ba sıl mış tır. Do ğu-

mu nun 150. yı lı 1972’de resmî tö ren ler le 

kut lan mış, me za rı üze ri ne hey ke li di kil miş, 

to ru nu İslâm Eles gerzâde’nin der le di ği şi-

ir le ri Âşıg Eles ger adıy la ya yım lan mış tır 

(dü zen le yen ler: E. Ahun dov, M. H. Teh ma-
sıb, I-II, Bakû 1972), Ta nın mış şa ir ler den 

Os man Sa rı vel li onun hak kın da Güd ret li 

Şa ir, Us tad Se netkâr adıy la bir mo nog ra fi 

yaz mış ve sa natkârlı ğı nı tah lil et miş (Bakû 
1971), Zey ne la bi din Yıl tı rak da (Ma kas) 
Âşık Eles ger is miy le bir me zu ni yet te zi 

ha zır la mış tır (1974, Er zu rum Ata türk Üni-
ver si te si Türk Di li ve Ede bi ya tı Bö lü mü). 
Ay rı ca Ni za met tin Onk ve İslâm Eles ger zâ-

de şai rin ha ya tı, edebî ki şi li ği ve et ki le ri ne 

da ir bir in ce le mey le bir lik te şi ir le ri ni Göğ-

çe li Âşık Eles ker adıy la ya yım la mış lar dır 

(An ka ra 1987).
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ÿYa vuz Ak pı nar

– —ATAÇ, Nurullah
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Cumhuriyet dönemi eleþtirmeni
ve deneme yazarý.˜ ™

23 Ağus tos 1898’de İs tan bul Bey ler be-

yi’nde doğ du. Ham mer’in Os man lı ta ri hi ne 

da ir meş hur ese ri nin önem li bir kıs mı nı 

Dev let-i Osmâniy ye Ta ri hi adıy la Türk-

çe’ye çe vi ren Ma li ye nâzır la rın dan Meh med 

Atâ Bey’in oğ lu dur. İl ko kul dan son ra bir 

So nuç ta Ali As ker “A ya ğa ya ğa” du dak 

değmez tecnîsiy le us ta sı nı yen di. Ar-

dından Kafkas ya, Tür kiye ve İran’ın çe şit li 

yö relerin de do laşarak bir çok âşık la atış tı. 

Kırk yaşların da iken Kel be cer yö re si nin 

Yan şak köyünden Ana ha nım’la ev len di, 

bu ev li lik ten üç erkek , al tı kız ço cu ğu ol-

du. En kü çük oğ lu Talı b ba ba sı nın âşık lık 

ge le ne ği ni devam ettirmiş tir.

Sa zı sol eliy le ça lan Ali As ker, oku ma 

yaz ma bil me di ği hal de kuv vet li hâfı za sı 

ve ir ticâlen şi ir söy le me siy le ta nın dı. Söy-

le di ği şi ir le ri he men ez ber ler ve çı rak la rı na 

da öğ re tir di. Za man la yir mi ye ya kın çı rak 

ye tiş tir di. 1915’te kar de şi Me şe di Sa leh’in 

oğ lu ve ken di da ma dı olan Kur ban genç 

yaş ta ölün ce Ali As ker sa zı bir da ha eli-

ne al ma dı. 1918-1919 yıl la rın da Er me ni 

çe te le ri nin Gök çe’de ki ta lan ve kat li amın-

dan ka ça rak ai le siy le bir lik te Kan lı kent’e 

yer leş ti. 1921’e ka dar ora da ya şa dı ve ar-

dın dan ken di kö yü Ağ ki li se’ye dön dü. Bu 

yıl lar da mey da na ge len olay la rı, çe ki len sı-

kın tı la rı şi ir le rin de an lat mış tır. Ağ ki li se’ye 

dön dü ğün de 100 ya şı na rağ men sağ lı ğı 

ye rin dey di. Ken di si ni ta nı yan lar ya kı şık-

lı, uzun boy lu, ge niş omuz lu, ka ra göz-

lü, çat ma kaş lı bir ki şi ol du ğu nu be lir tir. 

1922’de ölen eşi Ana ha nım’ın ar dın dan 7 

Mart 1926 ta ri hin de Ağ ki li se’de ve fat et ti; 

öle ce ği gü nü ön ce den bil dir miş ti.

Kars-Iğ dır yö re sin de ki söy len ti le re gö-

re bir ara İs tiklâl Sa va şı’yla il gi li söy le di ği 

“Türk ler’in” re dif li öv gü şii rin den do la yı 

Rus yö ne ti mi ta ra fın dan hap se atıl mış, 

ye di se kiz ay ha pis yat tık tan son ra tah li ye 

edi lin ce Tür ki ye’ye git mek is te miş, an cak 

ken di si ne izin ve ril me miş tir. Âşık Ali As-

ker ken di dev rin de ve da ha son ra ye ti şen 

Azer bay can âşık la rı üze rin de de rin iz ler 

bı rak mış, Ku zey Azer bay can’da “De de” 

un va nıy la anı lan bü yük âşık lar dan ka bul 

edil miş tir. Âşık ede bi ya tı nın bü tün na zım 

tür le rin de şi ir ler söy le miş; hem kla sik şi ir 

ge le ne ğin de ba şa rı lı ol muş, hem de âşık 

şi iri nin zor ka bul edi len, oyun ve ma ha re-

te da ya lı “dil dön mez”, “du dak değ mez”, 

müs te zad, tecnîs gi bi na zım bi çim le rin de 

mü kem mel ör nek ler or ta ya koy muş tur. 

Onun “ge ray lı” ve koş ma la rı ise âşık şi iri nin 

en gü zel ör nek le ri ara sın da sa yıl mak ta dır. 

Ay rı ca Gen ce-Gök çay yö re sin de Rus lar’a 

ve Er me ni ler’e kar şı mü ca de le eden ka-

çak De li Ali hak kın da ki “Ha cer Ha nım” ve 

“De li Alı Das ta nı” baş ta ol mak üze re ba zı 

hikâye ler de yaz mış tır. Aşk, ta bi at, sos yal 

so run lar la dinî ve ahlâkî ko nu lar da ki şi ir-

le ri halk ta ra fın dan ez ber len miş, ağız dan 

ağı za gü nü mü ze ka dar gel miş tir. Özel lik le Nurullah Ataç
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eği ti min den son ra 1917’de Dârü’l-hilâfe-

ti’l-aliy ye Med re se si ih zarî kıs mı na kay dol-

du. 3 Mart 1924’te med re se ler ka pa tı lın ca 

öğ re ni mi ne Kon ya Li se si’nde de vam et ti 

ve 1928’de me zun ol du. Ay nı yıl Maa rif Ve-

kâ le ti ta ra fın dan açı lan sı na vı ka za na rak 

fel se fe öğ re ni mi gör mek için Fran sa’ya 

git ti. 1932’de Be san çon ve Nancy üni ver-

si te le rin den me zun ol du. 1933’te yur da 

dö nün ce iki yıl Sam sun ve dört yıl Kon-

ya li se le rin de fel se fe öğ ret men li ği yap tı. 

1938’de dok to ra ha zır la mak ama cıy la Al-

man ya’ya git tiy se de II. Dün ya Sa va şı’nın 

baş la ma sı üze ri ne yur da dön dü.

1939’da An ka ra Üni ver si te si Dil ve Ta-

rih-Coğ raf ya Fa kül te si’ne fel se fe asis ta-

nı ola rak ta yin edil di. Bu fa kül te ye bağ lı 

Fel se fe Ens ti tü sü’nün 1939-1942 yıl la rı 

ara sın da di rek tör lü ğü nü ya pan Oli vi er La-

com be’un asis tan lı ğı na ge ti ril di. 1942’de 

Aris to’nun Man tık ve İlim An la yı şı ad lı 

te ziy le do çent li ğe yük sel di. Ay nı yıl Oli vier 

La com be’un baş kan lı ğın da Aris to’nun 

eser le ri ni Türk çe’ye çe vir mek üze re 

kuru lan ko mis yon da yer al dı. Aris to’nun 

Or ganon ad lı man tık kül li ya tı nı dört yıl-

da tam ola rak ilk de fa Türk çe’ye çe vir di. 

1949’da Me tot Üze ri ne ad lı ça lış may la 

pro fe sör un va nı nı al dı. 1953’te An ka ra 

Üni ver si te si İlâ hi yat Fa kül te si’nde ken di-

si nin tek li fiy le ku ru lan Fel se fe ve Man tık 

Kür sü sü’nün baş ka nı ol du.

1954’te si ya se te atı lan Ata de mir, 1954-

1960 yıl la rı ara sın da iki dö nem De mok rat 

Par ti’den Kon ya mil let ve ki li ola rak par la-

men to da gö rev yap tı. Bu sü re için de UNES-

CO ve Av ru pa Kon se yi nez din de Tür ki ye’yi 

tem sil et ti. 1960 ih tilâli nin ar dın dan tu tuk-

la na rak yak la şık iki bu çuk yıl Yas sı ada’da ve 

Kay se ri’de ha pis te kal dı. 1966 yı lın da çı ka-

rı lan si yasî af tan son ra üni ver si te ye dön-

dü. 1968’de An ka ra Üni ver si te si İlâhi yat 

Fa kül te si’ne fel se fe ta ri hi ho ca lı ğı na ta yin 

edil di, se kiz ay son ra da İlâhi yat Fa kül te-

si’ne de kan ol du. An cak ül ke de ki si yasî 

ka rı şık lık la rın et ki siy le fa kül te de ya şa nan 

eleş ti ri-de ne me ya zı la rı na ve ril mek üze re 

oluş tu ru lan Ataç ar ma ğa nı 1959’da Me-

met Fu at’a, 1960’ta da Sa ba hat tin Eyü-

boğ lu’na ve ril dik ten son ra kal dı rıl mış tır.

Eser le ri: Fran sız ca-Türk çe Re sim li 

Bü yük Dil Kla vu zu (I-III, İs tan bul 1935, 
İs ma il Ha mi Da niş mend, Re şat Nu ri ve 
Ali Sü ha ile bir lik te), Gün le rin Ge tir di-

ği (An ka ra 1946), Söz den Sö ze (İs tan-
bul 1952), Ka ra la ma Def te ri (İs tan bul 
1952), Arar ken (İs tan bul 1954), Di ye lim 

(İs tan bul 1954), Söz Ara sın da (İs tan bul 
1957), Oku ru ma Mek tup lar (İs tan bul 
1958), Gün ce (İs tan bul 1960), Pros pe-

ro ile Ca li ban (İs tan bul 1961), Söy le şi-

ler (An ka ra 1964), Der gi ler de (I-III, An-
ka ra 1980). Onun ti yat ro ile il gi li ya zı la rı 

Ataç’ın Ti yat ro Ya zı la rı (haz. Mü ber ra 
Bağ cı Tay fur, İs tan bul 2010), şi ir le il gi li 

ya zı la rı ise Şi ir Da ima Şi ir-Ataç’ın Şi ir 

Ya zı la rı (haz. Şe ri fe Ça ğın, İs tan bul 2013) 
adıy la ya yım lan mış tır. Otuz al tı yıl lık ya zı 

ha ya tın da sek sen den çok ga ze te ve der-

gi de 4000’den faz la de ne me ve eleş ti ri ya-

zı sı nın bü yük bir kıs mı he nüz ki tap ha li ne 

ge ti ril me miş tir. 1920’ler den baş la ya rak 

ölü mü ne ka dar Yu nan, La tin, Rus ve Fran-

sız kla sik le rin den el li den faz la ki tap ter cü-

me si bu lu nan Nu rul lah Ataç’ın çe vir di ği 

eser le rin tam lis te si Tan zi mat’tan Bu-

gü ne Ede bi yat çı lar An sik lo pe di si’nde 

yer al mak ta dır (I, 113).
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Kon ya’da doğ du. Say gın bir din âli mi 

olan ve Millî Mü ca de le’yi des tek le yen Hacı 

Meh med Râgıp Efen di’nin oğ lu dur. İlk 

Pos ta sı, Son Ha va dis ga ze te le riy le Ha-

yat, Fi kir Ha re ket le ri, Ye di gün, Ye ni 

Adam, Ye ni Mec mua, Ya rım Ay, Pazar 

Pos ta sı, Se çil miş Hikâye ler, Ül kü, Var-

lık ve Türk Di li der gi le rin de de ne me ve 

eleş ti ri ya zı la rı yaz mış, Fran sız ca’dan ter-

cü me ler yap mış, dev rin sa nat ve ede bi yat 

or ta mı na ken di dü şün ce le ri doğ rul tu sun-

da yön ver me ye ça lış mış, be lir li çev re ler ce 

bir oto ri te ka bul edil miş tir. Bu çev re ler ce 

gö rüş le ri ne da ima iti bar edil miş, özel lik le 

genç şa ir ve ya zar lar üze ri ne yap tı ğı de-

ğer len dir me ler me rak ve il giy le iz len miş-

tir. Bal zac, Stend hal ve Lac los gi bi Ba tı’nın 

kla sik ya zar la rın dan yap tı ğı çe vi ri ler se vi-

le rek okun muş tur.

Ataç, es ki şi ir an la yı şı na kar şı çı kışları, 

Türk şi iri ne ser best tar zı ge tir me si ve ede-

bî sa nat la rı red det me si do la yı sıy la Ga rip 

akı mı nı so nu na ka dar des tek lemiş, da ha 

son ra ki yıl lar da Ga rip şi irine tep ki ola rak 

or ta ya çı kan İkin ci Ye ni şair le ri ni de öv-

mek ten ge ri kal ma mış tır. Denemelerind e 

baş ta sa nat ve ede bi yat ol mak üze re dö-

ne min kül tür ha ya tı na yön ver me ye ça lış-

mış, di van şi iri ni över ken bir ta raf tan da 

bu şii rin ar tık öm rü nü dol dur du ğu nu söy-

le miş, bir kı sım ya zı la rın da za man za man 

Fuzûlî, Bâkî, Nâilî, Nedîm ve Şeyh Ga lib gi bi 

di van şa ir le rin den be yit ler zik ret mek ten 

ge ri dur ma mış tır. Türk di lin de öte den be-

ri kul la nıl mak ta olan Arap ça-Fars ça asıl lı 

ke li me le re bir ta rih ten son ra ki ya zı la rın da 

aman sız bir sa vaş aç mış, dil de aşı rı de re-

ce de sa de leş tir me nin ateş li bir sa vu nu cu-

su ol muş tur. Ha ya tı bo yun ca Türk çe’nin 

ya pı sı na ay kı rı “dev rik tüm ce” an la yı şı na 

uy gun, ço ğu nu ken di si nin uy dur du ğu ke-

li me ler le ya zı lar yaz mış tır. Bu dav ra nı şı 

onu, Ba tı dil le ri nin esa sı olan La tin ce’nin 

okul lar da mec bu ri ders ola rak oku tul ma-

sı nı is te me ye ka dar gö tür müş tür.

Cum hu ri yet dö ne mi Türk ede bi ya tı nın 

en il ginç şah si yet le rin den bi ri olan Nu-

rul lah Ataç, sev me di ği kim se ler le açık ça 

alay eder ken sev dik le ri ne kar şı da za man 

za man öf ke li dav ran mak tan ka çın maz. 

Ze kâsı, sa nat de ğe ri ta şı yan eser le ri ve 

ye te nek le ri ko lay ca ta nı ma sı, de ğer li ile 

de ğer si zi ayırt ede bi le cek edebî ve es te tik 

zev ke sa hip ol ma sı, hiç bir za man sö zü nü 

sa kın ma ma sı onun dik ka ti çe ken özel lik-

le ri ara sın da dır. De vam lı şe kil de ede bi yat 

dün ya sı nın için de bu lun muş, fevrî çı kış la rı, 

çe liş ki le ri ve ka lem kav ga la rıy la hâfı za lar-

da yer et miş, ki mi za man övü lüp sa mi mi 

bu lun muş, ki mi za man ob jek tif lik ten uzak 

dav ran mak la suç lan mış, bu na kar şı lık ya-

zı la rı da ima ses ge tir miş tir. 1958 yı lın da 

kı zı Me ral Tol lu oğ lu ta ra fın dan yı lın en iyi 

Hamdi

Ragıp

Atademir
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