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ÖZ: Yalnızlık, ‘insan’a özgü evrensel bir duygudur. Yalnızlık, ya antıdan kaynaklanan bazı durum/lar veya bu durum/ların yol açtı ı bazı davranı ların sonucunda ortaya
çıkar. Fakat kayna ı ne olursa olsun, yalnızlık insan ya amının önemli bir parçasıdır. Yalnızlı ın hangi durumlarda
ortaya çıktı ı ve insanda nasıl davranı de i ikliklerine yol
açtı ı/ açabilece i hakkında yapılan ara tırmalarda “psikotik, otistik, sosyal, gizli, varolu sal, manastır, içsel” vb. birçok sınıflandırma (taxonomy) ile kar ıla mak mümkündür.
Yazı, insanî öze ili kin bu konuyu, Modernizmin sonucu
olarak bireyin öne çıkı ıyla görülmeye ba lanan “varolu sal yalnızlık” açısından ele alıp konunun Behçet Necatigil’in eserlerinde nasıl ortaya çıktı ının izini sürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Varolu sal yalnızlık, Modernizm,
Rilke, Malte Laurids Brigge’nin Notları, Neoromantizm.

Necatigil, Rilke and Loneliness
ABSTRACT: Loneliness is a universal emotion unique to
“human being”. It results from certain situations originated
from certain experiences or certain behaviours caused by
those situations. Regardless of its source, it is an important
part of human life. Studies on the sources and behavioral
changes of loneliness show different categorizations of
loneliness such as psychotic, autistic, social, hidden, existential, monastic, or internal. This study aims to discuss this
issue about human essence in terms of “existential loneliness” that started to seem as a result of modernism with the
prominence of individual, and to trace how it appears in the
works of Behçet Necatigil.
Keywords: Existential loneliness, Modernism, Rilke, The
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Giri
Behçet Necatigil, orta ikinci sınıftan itibaren girmi oldu u Kabata
Lisesi’nde iyi bir Almanca e itimi alır. 1936 yılında kayıt oldu u stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okurken Almancasını ilerletmek amacıyla Halkevleri’nin yabancı dil kurslarına
da devam etmektedir (Tarım, 2002: 29). Üniversitede, hocası Prof. Dr. Reit Rahmeti Arat’ın yardımlarıyla ve Deutscher Akademische Austauschdienst (DAAD) kurumunun davetlisi olarak 3 Temmuz 1937 tarihinde
Almanya’ya giden Necatigil (Necatigil, 1999b: 17)1, Humboldt Stiftung
bursu ile dört ay Berlin Üniversitesi’nde yabancılar için verilen Almanca
kurslarına katılır. Necatigil’in Almanya’ya ikinci gidi i ise, ö retmenlik
yıllarından beri yazı makta oldu u Frankfurt’taki Türkolog arkada ı Prof.
Dr. H. Wilfrid Brands’ın aracılı ıyla (Necatigil, 2001: 153) ve yine aynı
kurumun davetlisi olarak 1972 yılının temmuz, a ustos ve eylül aylarında
Stuttgart/Feuerbach’a gerçekle ir (Çetin, 1997: 6, 7, 16; Pazarkaya, 2016:
5, 8, 11). 1974 yılının a ustos-eylül aylarında “Sürrealizmin 50. yılı” dolayısıyla Belçika/Knokke’de düzenlenen bir etkinli e giden Necatigil,
Yüksel Pazarkaya’nın tatlı bir emrivakisiyle yanlarında Türkiye temsilcisi
Tahsin Saraç da oldu u halde Almanya’ya geçer (Pazarkaya, 2016: 7).
Yine 1977 yılının 3-7 Ekim tarihleri arasında Münih/Tutzing’de yapılan
Balkan Edebiyatları Semineri’ne katılmak üzere Almanya’ya giden Necatigil, Yüksel Pazarkaya ile Stuttgart ve Berlin’e de kısa bir ziyaret yapma
imkânı bulur (Pazarkaya, 2016: 7).
Behçet Necatigil’in yabancı dil bilgisi, Batı kültürünün kapılarını
ona Almanca üzerinden açacaktır. Almancadan “otuzun üzerinde” çevirisi
olan (Pazarkaya, 2016: 11) Behçet Necatigil’in Rilke’den yaptı ı ilk çeviri,
1940 yılının eylül ayında Hamle dergisinde Behçet Necati adıyla ve “Rainer-Maria Rilke’nin ‘Malte Laurids Brigge’nin Notları’ simli Kitabından
Bir Parça” ba lı ıyla yayımlanan bir bölümdür.2
1947 yılında ise Tercüme Dergisi’nde3 Millî E itim Bakanlı ı’nın
Batı dillerinden çevrilecek eserler listesinin 329 numarasında Alman klasiklerinden Rainer Maria Rilke’nin Malte Laurids Brigge’nin Notları adlı
eserinin Dr. Andreas Tietze ile birlikte Behçet Gönül tarafından çevrilece i

1

2
3

1 A ustos 1948 tarihinde Fahir Onger’e verdi i bir röportajda unları söylemektedir:
“1937 temmuzunda üniversite ikinci sınıfa geçince Berlin’de ‘Deutscher Akademische
Austauschdienst’ müessesesinin davetlisi olarak etüd maksadıyla Berlin’e gittim. Dört
ay Berlin Üniversitesi lisan kurslarına devam ettim.”
Hamle, S.2, Eylül 1940, s. 11-13.
Tercüme, C. VII, S.41-42, 19 Mart 1947, s. 488.
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haberi verilir.4 Daha sonra bu eser, Millî E itim Bakanlı ı yayınları arasında 1948 yılında yayımlanır (Necatigil, 1999b: 17; Tayanç, 2016: 99)5.
Eserin iç kapa ında “Bu eseri Dr. Tietze ve Kabata Lisesi Ö retmenlerinden Behçet Necatigil dilimize çevirmi lerdir.” açıklaması da yer almaktadır.
Behçet Necatigil vefatından tam dört yıl önce, Rilke’nin 100. Doum Yıldönümü dolayısıyla yazmı oldu u yazısına “Do umu da ölümü
de aralık ayında (1875-1926).” diye ba larken kendisinin de çok sevdi i
air gibi bir aralık günü aramızdan ayrılaca ını bilemezdi elbette… Ancak
kendisiyle Rilke arasında kurdu u ruh akrabalı ını u satırlarla ifade etmeye çalı ıyordu:
Ölüm, insan hayatının bir mihenk ta ıdır. Hayat sarho uyken
ölümü unutmamak, gerilere atmamak, korkusuyla donup kalmamak,
ona teslim olmamak, bir vecd içinde kurtarıcı bir uyku gibi kollarına
atılmak, hayır, bunlar de il benim söyledi im. Ona kar ı bilinçli yaamak, anlamını kavramak, onu hayata eklemek… büyük ve anlatılmaz olan budur. Rilke bu dü ünceleri; canlı ve cansız e yalar ve
nesnelerdeki, do adaki tanrısal uyumu, parçalanmaz bütünlü ü geçirdi iirlerine. (Necatigil: 1975)
Necatigil, yazısına Rilke’nin hayatını, Türkçe’ye yapılan ilk çevirileri ve kendisinin Malte Laurids Brigge’nin Notları’ndan yaptı ı parça
parça çevirilerle, eserin Millî E itim Bakanlı ı’ndan kitap halinde çıkan
çevirisine Dr. Traugott Fuchs’un yazdı ı önsözden yaptı ı alıntılarla ba lar. Rilke’den Suut Kemal, Melahat Özgü ve kendisinin yaptı ı nesir çevirilerinden örnek parçaların da yer aldı ı yazıda, Rilke’nin seyahatleri,
etkisinde kaldı ı dü ünür ve sanatçıların onun sanat anlayı ında oynadı ı
rolden söz edildikten sonra Rilke’nin iir anlayı ından, tercümelerinden ve
di er özelliklerinden söz ederek sona erer.

4

5

Necatigil, Fahir z’e yazdı ı 3 Nisan 1947 tarihli mektubunda bu konuda unları söyler:
“ imdi bir Almanca Lektörüyle birlikte Rilke’nin Maltenin Notları adlı mensur eserini
tercüme etmi bulunuyoruz. Beray-ı tetkik Tercüme bürosuna yolladık. Ne redilirse
maaliftihar ve güvenle sen a abeyime gönderirim.” Mektuplar, Yapı Kredi Yayınları,
stanbul 2001, s. 207.
Eseri daha sonra Necatigil yeniden tercüme eder. 29 Eylül 1965 tarihli Salâh Birsel’e
yazdı ı bir mektupta Necatigil, bir yayınevinin kendisinden bu eseri çevirmesini istedi ini, ilk basımın bakanlıktan çıkmasından dolayı herhangi bir engelle kar ıla ıp karıla mayaca ını Salâh Birsel’e sormaktadır (Necatigil, 2001: 109). Bu tarihten yakla ık
bir yıl sonra, 15/16 Eylül 1966 tarihli Kâmuran ipal’e yazdı ı bir mektupta ise bu
çevirinin bitti ini ve Memet (Necatigil Mehmet demi . R.T.) Fuat’a teslim edildi ini,
kasım ayı ba ında da çıkaca ını ümit etti ini söylemektedir (Necatigil, 2001: 131) ancak kitabın künyesinden “Aralık 1966”da yayımlandı ı görülmektedir.
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1. Rilke ve Malte Laurids Brigge’nin Notları Hakkında
Bu eserin önemi, yazarı kadar yazıldı ı dönemden de kaynaklanmaktadır. Rilke’nin ya adı ı ve eserin yazıldı ı dönem, sadece büyük imparatorlukların de il, özellikle insanlı ın bel ba ladı ı kültürel de erlerin
de çökü e geçti i bir dönemdir. Endüstri devrimi sonucunda ortaya çıkan
Modernizmle birlikte çözülen insanî de erler sadece ahlâkî konularla sınırlı kalmayıp inanç gibi a kın (transcendent) de erleri de içine almaktadır. Bu, Nietzsche (1844-1900)’nin “Tanrı öldü” dedi i bir dönemdir.
Ça ın bunalımı, asrın belası, “yüzyılın hastalı ı” (mal du siécle), artık
“yüzyılın sonu” (fin de siécle) olarak anılmaktadır.
Almanların “Jahrhundertswende” yani “yüzyıl dönümü” dedikleri
bu dönem, her türlü çökü ün ardından yepyeni bir dönemin geldi inin de
habercisidir. Çünkü insan ya amına ili kin eski-yeni birçok de er birbirinin içine girmi âdeta yeniden harmanlanmaktadır. Bu dönemde ya ayan
ve Rilke (1875-1927)’nin ça da ı olan Stefan Zweig (1881-1942), Robert
Musil (1880-1942), Karl Kraus (1874-1936), Hermann Broch (1886-1951)
ve Franz Kafka (1883-1924) edebiyat; Freud (1856-1939) ve Alfred Adler
(1870-1937) psikoloji; Ludwig Wittgenstein (1889-1951) felsefe; Gustav
Mahler (1860-1911) de müzikte alanlarında çı ır açmı öncü ki ilerdir
(Özo uz 2008: 12; Cemal 2014: xii). Rilke’nin yine Paris’te bir süre yanında kaldı ı ünlü heykeltıra Rodin (1840-1917); air Arthur Rimbaud
(1854-1891) ile Paul Valéry (1871-1945); yazar André Gide (1869-1951)
ile sviçreli psikolog ve psikanalist Carl Gustav Jung (1875-1961); ngiliz
yazar Oscar Wilde (1854-1900) da bu isimlere eklenebilir.
Bu dönemde, Natüralist akımın nesnele tirdi i birey ve araçsalla tırdı ı sanata kaybetti i de eri yeniden kazandırabilmek amacıyla eskiye
de bir dönü ya anır. Shakespeare yeniden gündeme gelir; efsaneler, mitler, tarihî motiflerle örülü ve rüya âlemleriyle donanmı bir edebiyatla
özellikle romantik dönemin de erlerine bir dönü tür bu. Kısacası, Alman
Romantizmi, Neoromantizm olarak Fransız sembolistlerinin etkisiyle Almanya’ya geri döner (Aytaç, 1983: 16, 12):
Verlaine, Baudelaire, Mallermé ve Rimbaud gibi 20. yüzyılın
sanatını da etkileyecek olan airler bu akımın içinde yer alır.
Fransa’ya kom u Almanya’da Stefan George, Fransa’dan gelen bu
güçlü rüzgârın, bu yeni akımın etkisinde kalırken, Avusturya’da
Hugo von Hofmannsthal ve Rainer Maria Rilke, her ne kadar ‘L’art
pour l’art’ dü üncesine ba lı olsalar da Alman Romantizmi’ne daha
yakın dü en Neoromantizm akımı içinde yer alır ve daha özel bir yol
izlerler. (Özo uz, 2008: 12-13)
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Gürsel Aytaç, Rilke’yi Hofmannsthal, Thomas Mann gibi isimlerle birlikte empresyonizmin Alman edebiyatındaki temsilcileri arasında
sayar ve “edebiyatı amacı kendi içinde olan sanat” olarak yorumlayan bu
sanatçıların zamanla “edebiyata esteti in yanı sıra ahlakî ve dinî görevler
yüklemeye” çalı tıklarını söyler (Aytaç, 1983: 10). Bu edebiyatın insan anlayı ında ise Nietzsche’nin “üstün insan” (Übermensh) dü üncesinin etkisi
büyüktür. Bu insan tipi; yalnızlı ı seven, kalabalıktan ho lanmayan sosyal
ya amdan uzak duran bir insandır. Çünkü Nietzsche’nin bu görü leri arasında “toplumun insanı er geç baya ıla tırdı ı, âdile tirdi i”6 dü üncesi de
vardır.
Bana çatmayan bir ey yankımaz bende (Necatigil, 1999b: 45) diyen
Necatigil, Rilke’nin Malte Laurids Brigge’nin Notları adlı eserini bir arkada ının evinde tesadüfen görür ve kendisi gibi air olan kahraman
Malte’den dolayısıyla kitaptan çok etkilenir.7 Ancak kitabı Rilke’nin dünyasına tamamen hâkim olmadan çevirmek istemez. 1940, 1944, 1945 ve
1946 yılında sırasıyla, Hamle, Varlık, Hürses ve Yenilikler gibi bazı süreli
yayınlarda bu eserden bazı bölümler yayımlarsa da (Fuchs, VIII) ona asıl
güveni Dr. Tietze a ılar ve birlikte bu eseri çevirirler (Fuchs, II-III). Eserin
1948 yılında Millî E itim Bakanlı ı yayınları arasında yayımından sonra
Necatigil’in adı Türkiye’de Rilke ile birlikte anılmaya ba layacaktır ama
onun Almanca üzerinden çevirdi i tek yazar Rilke de ildir. Yüksel Pazarkaya’nın:
Almanca’dan yaptı ınız çevirilerle ilgili bir soru: Adınız Türkiye’de Rilke’nin adıyla bir arada anılıyor. Rilke’den yaptı ınız Malte
Laurids Brigge’nin Notları çevirisinin yayımlanması yirmi yılı geçiyor.
Bu, çevirmen olarak sizin Rilke’ye Türkiye’deki hizmetiniz. Ama Rilke
dı ında da çeviriler yaptınız. Bunların en önemlileri sizce hangileridir?
Dü ün ve iir dünyalarına kendinizi yakın buldu unuz Alman yazar ve
airleri var mı?

eklinde yöneltti i bir soruya Necatigil öyle yanıt verir:
Almancamı sadece Alman edebiyatından çevirilere yöneltmem mümkün olmadı. Norveççe, spanyolca asıllarından çeviren
çıkmadı ı için ben, Knut Hamsun8, Unamuno gibi, sevdi im ba ka
yazarları çevirmekte de kullandım onu. Do rudan do ruya Alman
6
7

8

“Gemeinschaft macht irgendwo, irgendwann gemein.”
Necatigil, Do umunun 100. Yıldönümünde Rilke üzerine kaleme aldı ı bir yazısında
bu etkiyi öyle açıklar: “Bu yıllar benim de Malte Laurids Brigge’nin Notları romanını
buldu um, onunla büyülendi im yıllardı. Romandan çevirdi im bölümler, 1940-1946
arası orada burada basıldı. Romanın bütünüyle ilk çıkı ı 1948 yılına rastladı. (…) Evet,
içlerinde a ır bir gurbet ta ıyanlar içindi bu kitap.” (Necatigil, 1999a: 260, 262).
Necatigil’e göre Knut Hamsun da “yalnızlıkların adamı”dır (Necatigil 1999b: 144).
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edebiyatından çevirdiklerim, kitap olarak imdilik on, on be kadar.
Rilke, Günter Eich, Karl Krolow, Hagelstange ile kayna ırdım. Bu
airlerin dünyalarında rahatlıyorum. (…) Bütün algılar, benim prizmamda biçim de i tirir, (…) iir her eyden önce bir yaradılı tır;
çocuklu umuzdan bu yana bizi yo urmu , kalıpla tırmı , bir bakı
açı ı, bir aspekttir. (Necatigil, 1999b: 114, 115, 115)
Necatigil, yukarıda alıntıladı ımız söyle ide sözünü etti i bu bakı
açısını Rilke’den ö renmi tir. Felsefî bir ifadeyle Necatigil, Rilke’den
‘görme’yi ö renmi tir. Rilke’nin adı geçen bu kitabının ba ında yer alan
“Görmeyi ö reniyorum / Ich lerne sehen” cümlesi büyük olasılıkla çeviri
öncesi ba layan ruh akrabalı ının bir “ya antı birli i”ne (einfühlung) dönü mesine yol açacak ve air, her ‘ ey’e bamba ka bir açıdan bakmaya
ba layacaktır.
Rilke’nin adı geçen bu kitabı günlük tarzında kurgulanmı bir anlatıdır. Necatigil “bireyin iç dünyasındaki depremleri vurgulayan” ve “roman” dedi i bu eserin Batılı birçok edebiyat tarihinde Modern Avrupa
edebiyatının ba langıcı sayıldı ına dikkat çeker.9 Rilke’nin Paris izlenimlerinin bir sonucu olan ve 1904 yılında yazılmaya ba lanıp 1910 yılında
yayımlanan eserinin esin kayna ı, bazılarına göre Rilke’nin Paris’te tanıdı ı Norveçli air Sigbjørn Obstfelder (1866-1900)’dir (Özgü, 1948: 52).
Ancak a ırlıklı e ilim ve kabul, eserin air kahramanı Malte’nin Rilke’nin
kendisi oldu u yolundadır.
nsanın dünya ile olan ili kisinin didik didik edildi i bu eserde,
dünyanın deh ete dü üren gerçekleri kar ısında insano lunun elinde kalan
ve sı ınabilece i iki eyden söz edilir: A k ve yalnızlık. Bunun için de insanın her eye en ba ından ba laması lâzımdır:
Yalnızlık, içinde ruhun harekete geldi i, geli ti i yerdir. Düüncelerin sı ına ı de il, fertleri tehdit eden tehlikelerin kahramanca kar ılandıkları yerdir. Bu beraber olmaktan da bir kaçı
de ildir. Daha çok bir ‘a k i i’ için kuvvetleri geli tirecek olan yerdir (s. 131); çünkü beraberli in ana prensibi bu ‘a k i i’dir. Bu da
sevgiliyi elde etmekten, sözde bir sevgiyi göstermekten farklıdır. A kın kuvveti, iç varlı ın yükselmesi ile ancak mümkündür. Bu da sadece ‘yalnızlık’ içinde mümkündür. (…) en yüksek a kı
ba arabilmek üzere yalnızlı a gidi i, saf bir duygunun üzerine çıkı ı

9

Behçet Necatigil, bu eser için “bir günce-romandır” dedikten sonra yazının sonralarında
do rudan “roman” kelimesini kullanır. Bkz.: “Do umunun 100. Yıldönümünde ‘Hayat
Sarho u’ Rilke: Ölümün anlamını Kavrama, onu hayata ekleme çabası harcayan Alman
airi” Milliyet Sanat, S.: 162, 12 Aralık 1975, s. 14, 15.
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yalnızlı ı yeni i de ildir. O, (…) dünya ıstırabının mukabil bir kuvvetini arar. (Özgü, 1948: 53-54)
2. Yalnızlık, Rilke ve Necatigil’de ‘Yalnızlık’
Yalnızlık, ‘insan’a özgü evrensel bir duygudur. Yalnızlık, ya antıdan kaynaklanan bazı durum/lar veya bu durum/ların yol açtı ı bazı davranı ların sonucunda ortaya çıkabildi i gibi “metaforik yönüyle (…)
ya amın yok edilemeyecek bir ko uludur” (Borgna, 2015: 30).
Yalnızlı ın hangi durum/larda ortaya çıktı ı ve insanda nasıl davranı de i ikliklerine yol açtı ı/açabilece i birçok ara tırmaya konu olmu tur. Bu ara tırmalarda, yalnızlıkla ilgili olarak “psikotik, otistik, sosyal,
gizli, varolu sal, manastır, içsel” vb. birçok sınıflandırma (taxonomy) ile
kar ıla mak mümkündür.10 Bu sınıflandırmaların ayrıntılarına girmek, bildirimizin gerek sınırlarını gerekse amacını da a aca ından biz burada sadece “varolu sal yalnızlık” ile yetinece iz.
Modernizmin sonucu olarak bireyin öne çıkı ıyla yo un olarak görülmeye ba layan “varolu sal yalnızlık”, bir anlamda insanın dünya üzerindeki varlı ını sorgulaması ile ba layan ‘farkındalık’tır (Tarım, 2002:
313-320). nsan; varlı ı, ya amı, ya amını, “ölümü ve sonrasını düün(üp)” sorgulamaya ba lamasıyla “kendinin ve kendisiyle dünya arasındaki mesafenin (de) farkına var(ır)” ve kendini yalnız hissetmeye ba lar
(Ya ar, 2007: 240, 241). Do al olarak bu yalnızlık Tanrı, ölüm, ya amın
anlamı, ne e, hüzün, umut, umutsuzluk, mutluluk, mutsuzluk gibi dü üncelerle, çe itli korku ve kaygıları da barındırır. Hatta denebilir ki insan söz
konusu oldu u için bütün bu kavramlar iç içedir.
Ya amın “ba kalarına aktarılamaz”, özgün ve biricik oldu unu söyleyen Ortega y Gasset ise bu aktarılamaz olu undan dolayı ya amı “özünde
yalnızlık, kökten yalnızlık” olarak niteler (2011: 57, 58). Ona göre insan,
evrenin ortasında ve sonsuz ‘ eyler’le çevrili olmasına ra men yapayalnızdır ve “mesele de budur zaten!” (Gasset, 2011: 60). Gasset, bu insanî “durumları fark edenlerin airler ve romancılar” oldu unu söylemeyi de ihmal
etmez (2011: 65).
Borgna ise, yalnızlı ın ba ka insanlarla olan ili kilerde tanımlanabilece ini, kendi içine kapanma, toplumdan soyutlanma, kendini tecrit etme
gibi durumlarda ise “olumsuz yalnızlık” dedi i bir dünyadan “elini aya ını
çekme hali” oldu unu söyler. Oysa “yalnızlıkta insanların ve nesnelerin

10

Bu konuda bkz.: Eugenio Borgna, Ruhun Yalnızlı ı (Çev.: Meryem Mine Çilingiro lu),
Yapı ve Kredi Yay., stanbul 2015, 222 s.; M. Ruhat Ya ar; “Yalnızlık”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 17, S.1, Elâzı 2007, s. 237-260.
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dünyasına açık olunur, hatta ba kalarıyla ili ki içinde olma arzusu ve özlemi” bile vardır (Borgna, 2015: 23). Ancak yine de bu tür varolu sal yalnızlar ile toplumun kendileri gibi duyarlı olmayan di er kesimi arasında
a ılmaz duvarlar oldu undan onlar tarafından tuhaf kar ılanır ve
‘öteki’le (tiril)irler. Çünkü varolu sal yalnızlıkta birey ile ‘öteki/ler’ arasında hatta “en derin ve doyurucu ili kilerde bile varolan” a ılmaz bir bo luk vardır (Yalom, 2016: 19).
Rilke, Malte Laurids Brigge’nin Notları adlı eserinde bu türden yalnızlık durumunu öyle dile getirecektir:
YALNIZLARDAN bahsetmemiz, insanlardan, fazla anlayı
beklemektir. nsanlar, neden bahsetti imizi anlarlar sanıyoruz. Hayır, anlamazlar. Bir yalnızı görmemi lerdir asla, ondan, tanımaksızın, nefret etmi lerdir sade. nsanlar, onu tüketen kom ular
olmu lardır; biti ik odanın, onu ba tan çıkaran sesleri olmu lardır.
nsanlar, patırtı etsinler, onun sesini bo sunlar diye, e yaları ona
kar ı kı kırtmı lardır. Narinli i ve çocuk olu u yüzünden çocuklar,
ona kar ı birle mi ler ve o her büyüyü ünde, yeti kinlerin ra mına
büyümü tür. Bir av hayvanı gibi barına ını sezmi ler ve uzun gençli i sürekli bir takip altında geçmi tir. Takatten kesilmeyip de ellerinden kaçtıkça, yaptı ı eylere ba ırmı lar, çirkin deyip
kötülemi lerdir yaptıklarını. Ve o, bunlara kulak asmadı mı biraz
daha ortaya çıkmı lar, yiyece ini bitirmi ler, teneffüs edece i havayı tüketmi ler ve i rensin diye yoksullu una tükürmü lerdir. Bula ıcı hastalı ı olan biri gibi adını kötüye çıkarmı lar, daha çabuk
kaçıp gitsin diye ardından ta lar atmı lardır. Ve yıllanmı içgüdülerinde haklıydılar gerçekten: O, hakikaten dü manlarıydı çünkü.
(Rilke, 1966: 146)11
Valéry, tanıdı ım ola anüstü ki iler arasında, en büyüleyici olanlardan biri ve en esrarlı olanı diyerek tanımladı ı Rilke’nin yalnızlı ı varolu unun bir ko ulu gibi gördü ünü ve militan yalnızlı ım, kutsal
yalnızlı ım dedi i yalnızlı ını gitti i her yere beraberinde götürdü ünü
söyler (Oflazo lu, 1976: 10, 22).
Burada Behçet Necatigil’in Rilke’den “Yalnızlık” ve “Ciddi Saat”
adlı iirleri çevirdi ini de hatırlatmakta yarar var. Hatta “Yalnızlık” ba -

11

Rilke, Genç Bir aire Mektuplar adlı eserinde de “Topu topu tek bir yalnızlık vardır, o
da büyüktür, kolay katlanılacak gibi de ildir. (…) Bizlere gereken yalnızlıktır, büyük,
içsel bir yalnızlık.” diyecektir. (Rilke, 2001, 33)
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lıklı iirin ilk dizesi, Necatigil’in ölümünden sonra kızı Ay e Sarısayın tarafından bir araya getirilen çeviri iirlerinin de adını olu turacaktır: “Yalnızlık Bir Ya mura Benzer”12.
Behçet Necatigil bir söyle isinde, insanın varlı ının gayesini sorgulayan Rilke’yi “modern ça ın bir misti i” olarak görür ve ondaki “hikmet”in Batı kültüründeki gibi sadece dü ünceden de il, gönülden,
yalnızlıktan, lirizmden geldi ini söyler:
- ‘Do u’nun ‘hikmet anlayı ı, sadece be erî kaynaklara dayanmıyor Batı’da oldu u gibi. Çünkü Do u, yani biz ‘mutlak hakikat’e varmı bir toplumuz. Hikmet’in asıl kayna ı da bizde bu.
Hikmeti bir de bu açıdan ele alırsak, ne diyebiliriz?
- Do u hikmetinin yüceli i tasavvuftan do uyor. Batı’daki
hikmet yalnız zihinden, dü ünce keskinli inden do an bir hikmettir.
Goethe de hakîm, bilge bir airdir. Fakat slâm felsefesindeki, tasavvuftaki rintlikten, deryadillikten, Tanrı’ya yakla ma çabasından
yeni feragattan haberdar olmadı ı için, Batı hikmeti akıldan sâdır
olur. Bizde gönülden huruç eder, yükselir. Bizde gönülden geldi i
için Do u hikmeti liriktir. nsanı dü ündürdü ü oranda co turur.
Sakin bir co madır bu. Öteki felsefi bir serinkanlılıkla yalnız bizi
dü ünceye davet eder. Do u hikmeti bizi kendine çeker, onunla birlik oluruz. Dervi airlerimizin, Tekke edebiyatımızın üstünlü ü budur.
Bu mistisizm, Batı’daki airleri de etkilemi tir. Ben bu
anda bir eserini çevirdi im için Rilke’yi hatırlıyorum. Rilke mistik
bir airdir. Çünkü ondaki hikmet yalnız dü ünceden gelme bir hikmet de ildir. Gönlünden gelen, mizacından gelen, yalnızlıklarından, lirizminden gelen bir hikmettir. Dünyayı yadırgamasından,
Tanrı ile arasına girmi olan engelleri garipsemesinden do an bir
bilgeliktir, Rilke’nin bilgeli i. Bunu sembolistlerde de bulmak mümkün. Baudelaire irret bir dünyaperest miydi sade? Baudelaire’deki
hüzün, Baudelaire’deki melankoli de bir nevi mistik naçarlıktır. ltica edece i tek liman olarak mistisizmi de bir bakıma agrandize
edilmi ya da dünya çamuru ile fazla karı tırıldı ı için, bulandırılmı bir Do u mistisizmidir, diye dü ünmek istiyorum. (Necatigil,
1999b: 136-137)

12

Behçet Necatigil, Yalnızlık Bir Ya mura Benzer (Çeviri iirler); (Düz.: Ay e
Necatigil); Adam Yay., stanbul 1984. iirlerin yer aldı ı sayfa numaraları: 2930.
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Necatigil’in Rilke için yaptı ı bu tespite benzer bir tespiti de Tanpınar Necatigil için yapar. Tanpınar “Türk Edebiyatında Cereyanlar” ba lıklı
yazısında Behçet Necatigil’in, yalnızlık hissini “insanlı ın tek kaderi gibi”
gördü ünden söz etmektedir:
Rainer Maria Rilke’den M. L. Brigge’nin Notları’nı Türkçeye
çeviren Behçet Necatigil, iirinin karakteristi ini yapan tam bir ekil ve dil inkârı içinde, insanın tek kaderi gibi ve sessizce razı oldu u
bir yalnızlık hissini anlatır. (1977: 118)
Necatigil, ölümünden kısa bir süre önce kaleme aldı ı bir yazısında
da yalnızlık konusuna de inir. Bu yazıda Necatigil, Rauf Mutluay’ın Ziya
Osman Saba üzerine yapmı oldu u bir yorumunda geçen “yalnızlık ve acı
ortaktır” sözlerini aktardıktan sonra Françoise Mauriac’ın Orhan Gürsel
tarafından çevrilen “ iir ve Yalnızlık”13 yazısını da hatırlatarak “ iirin (ve
genellikle edebiyatın) sonsuz kaynaklarını, ortak bir pınar olan yalnızlı ın
besledi ini” söyleyecektir.
Behçet Necatigil, Sait Faik Abasıyanık’ın hikâyeleri üzerine yapmı
oldu u bir konu masında ise bu hikâyelerde dikkatini çeken yalnızlıkla ilgili unları söyler:
Yine Havuz Ba ı’nda ‘Parkların Sabahı, Ak amı, Gecesi’
hikâyesine ba larken öyle der: ‘Milyonluk ehirlerde de ya asa,
insano lunun içinde yalnızlık, kendi içine çekilme, sinme günleri
doludur.’ On, on iki satır a a ıda devam eder: ‘Böyle günlerimizin
en kaçılacak yeri bir oda de ildir elbet. Bir e lence yeri de olamaz.
Ben kendi nefsime böyle günlerimde parklara giderim.’ (1999b:
201)
Yalnızlık bir anlamda içe yönelmektir. çe yönelebilmek için de
önce dı arı çıkmak gerekir. Dı arısı ise tehlikelerle doludur. Dı arının
“ayartıcı” ve rahatsız edici kalabalı ından bir sı ınak gibi eve; evde de
tıpkı Montaigne’in benzetmesindekine benzer bir odaya çekilmelidir:
Montaigne’in yalnızlık üzerine bir denemesini14 hatırlarım
hep: Bir dükkândan bahseder. Gündelik hayatın gürültüleriyle dolu,
alı veri lerle yüklü bir dükkân. Ve biz ordan oraya, bir mü teriden
13
14

Türk Dili, S.112, 1 Ocak 1961.
lgili paragraf tam olarak öyledir: “ nsanın, olanak varsa karısı, çocu u, parası ve hele
sa lı ı olmalı, ama mutlulu unu yalnız bunlara ba lamamalı. Kendimize dükkânın arkasında, yalnız özgürlü ümüzü, kendi sultanlı ımızı kurmalıyız. Orada, yabancı hiçbir
konu a yer vermeksizin kendi kendimizle her gün ba ba a verip dertle meliyiz.”
(Montaigne; Denemeler, Çev.: Sabahattin Eyubo lu, 30. Bs., Cem Yay., stanbul 1999,
s. 62).
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ötekine ko an, i i ba ından a kın bir tezgâhtar yahut dükkân sahibiyizdir. Ama yalnızca, bu telâ lı hayat, gün boyu o dükkân bizim saadetimiz olabilir mi? Hayır! Dükkânın arkasında tamamen bize ait
küçük bir oda olmalı. Zaman zaman oraya sı ınmalı, gerçek hürriyetimize o kısa aralıklarda orada kavu malıyız. (Necatigil, 1999b:
76)
Tanpınar’ın bir denemesinde Ahmet Ha im için “hayatı kasten daralttı ı”ndan söz etti ine de inen Hilmi Yavuz, bu sözün Necatigil için
daha geçerli olaca ını söyler. Sınırlı sayıda insanla temas, ev i hayatı arasında sadece odasında mutlu olan hocası için Hilmi Yavuz, “Odası Dünyadan Büyük air” nitelemesini kullanır. (2010: 23) Gerçekten zaman gibi
mekânın da göreceli inden söz edebiliriz. Gaston Bachelard, “en büyük
hapishanenin dı arısı” oldu unu söyler. Bu ba lamda Necatigil’in “Dıarda” iirini de hatırlamak gerekir. (Necatigil, 2002: 125)
çe yönelme durumunda süjenin, dı dünyadan ve onun parçaları
olan ‘e ya’dan (objelerden) da mümkün mertebe kendini soyutlaması gerekir. Ancak bu durumda süje, iç dünyasının derinliklerini ke fe çıkabilecektir:
Dı arıyı dinleme, içerideyim / Kımıldayan perdenin imdi az
berisinde. / nsan kimi geceler niçin u rar dı arı? / Bir gerçe in
içinde kendini dinlediyse. (Necatigil, 2002: 213)
Necatigil, bu iiriyle ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soruya
öyle yanıt verir:
- ‘ çerde’ iirinizde ‘dı arıyı dinleme, içerdeyim’ derken kaçınılmaz yalnızlık nedir sizce?
- Bizi biz eden kaçı lardır, kenara çekili lerdir. Kalabalıkların ortasında kendi yalnızlı ını sürdürüp bir kozayı olgunla tırmaktır. Bütün çalı malar bir yalnızlı ı gerektirir. çinde birikene e ilen,
‘içeriyi’ dinleyen ki i, dı arda söylenenlerden daha çok ey duyar.”
(Necatigil, 1999b: 38)
Sonra yalnızlıklara hem neden kaçılmı tı? /Uzayıp giderken
alay kimilerinde, / Görmezden gelecek saygılı bakı ları / Arardı bir
gizli özlem içinde (Necatigil, 2002: 210)
Ya biz böyle nelerden kaçarız? / Çalarlar da kapımızı. / Ama
sıfır çarpı yalnızlık / Toplasalar hepimizi (Necatigil, 2002: 213)
Yalnızlı ın ba ka insanlarla olan ili kilerde belirginle ti ini söyleyen Borgna gibi, Ortega y Gasset de ya amını bizimle aynı çizgide sürdürecek ki ileri aradı ımızı, bunun için dostluk ya da a k gibi insanî
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de erlerin ardından gitti imizi söyler. Ona göre a k da iki yalnızlı ın de i
toku undan ba ka bir ey de ildir:
Ya amımız olan o çaresiz kökten yalnızlı ın dibinden hep bir
o kadar kökten e lik arayı ıyla çıkarız. Ya amı bizimkiyle bir potada
eriyecek, girift olacak ki iyi ararız. Bunun için en de i ik giri imlerde bulunuruz. Bir tanesi dostluktur. Ama en yücesi a k dedi imiz
eydir. Gerçek a k iki yalnızlı ı de i toku etme çabasından ba ka
bir ey de ildir. (Gasset, 2011: 61)
Varolu sal yalnızlı ın çaresi olmadı ını söyleyen Irvin Yalom ise,
bu türden yalnızlıktan kurtulma çabalarının insan ili kilerini zedeledi ini,
kendi yalnızlıklarından kurtulmak için evlili i “kalkan” olarak gören bu
gibi ki ilerin kurdukları evliliklerin ba arısız oldu unu söylemektedir:
Varolu sal yalnızlı ın gerçek bir çözümü olmamakla birlikte,
terapistler sahte çözümlerin önüne geçmek durumundadır. Ki inin
yalnızlıktan kurtulma çabaları di er insanlarla ili kilerini baltalayabilir. Pek çok dostluk ya da evlilik, insanların birbiriyle ili ki kurması ve birbirini sevmesi yerine, bir ki inin bir di erini yalnızlı a
kar ı bir kalkan olarak kullanması nedeniyle ba arısızlı a u ramı tır. (2016: 20)
Necatigil’in Kareler/Aklar adlı iir kitabının “Kareler” bölümünde
yer alan “Evlilik” iirinde de yalnızlı ın böyle bir sı ınma durumu oldu u
ama asla giderilemeyece i öyle dile getirilir:
Çıkar / yalnızlı ından / bo luk / dönerken /
bir yalnız / bir yalnızı / çeker yalnızlı ına (2002: 291)
Eski Toprak adlı iir kitabında bulunan “Besinler” adlı iirinde de
Yalnızlık gururu besliyor diyen Necatigil’in, “dervi ” kelimesini de “sabır,
katlanma ve yalnızlı a çekilme” olarak kullandı ını (Ta çıo lu, 2006:
204), bu ba lamda sözünü etti i yalnızlı ın âdeta Ortega y Gasset’nin sözünü etti i din büyüklerinin çekildi i yalnızlı a (Gasset, 2016: 48) denk
dü tü ünü de hatırlamak yerinde olacaktır.
Rüzgârda gül yaprakları sultan saçları / Geçtik parklardan oysa
/ Oysa dervi odalarda yalnızlık gerekirdi / Ve hazırlanmak (Necatigil,
2002: 183)
Bütün bunların dı ında Necatigil’in mektuplarında da yalnızlık konusuna ili kin dikkatlerine rastlarız. Örne in, 8/9 A ustos 1938 tarihli
mektubunda bir akrabasını ziyarete gitti ini ve orada evin genç kızıyla aralarında geçen konu ma sırasında kızın evde yalnız kalmaktan korkmayıına hayran kalır:
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Yalnızlıktan neye korkayım. –Bu cümleleri uydurmuyorum.
Bilhassa müteakip cümleleri.- Do arken yalnız do arız. Bizi anlayan var mı o anda. Ya ölürken. Yine yalnızız. Ama ba ucumuzda a layanlar varmı ne çıkar. Kim inanır. Onların hepsi, içlerinde
ölenden fazla ya ayacak olmanın sevincini duymaktadırlar. Bilmiyor gibi söylüyorsunuz. Sonra kendimden neye korkayım. (Necatigil,
2001: 30).
Yine, Tahir Alangu’ya yazmı oldu u 23 A ustos 1938 tarihli bir
mektubunda da yalnızlıkla ilgili olarak unları söyler:
Ebedi korkuma ebediyyen mahkûmum. Ebediyyen. Yalnızlı a
mahkûm. Ke ke lânete olaydım da yalnızlı a olmayaydım. Dünyada,
kendimi yalnız hissetti im nispette korkuyorum. Zaten sırf yalnız olmadı ımı kendime kabul ettirmek ve nefsimi aldatmak için de il midir ki bir kıza tutunmak istedim oysa o bana ne getirebilirdi. Hadi
diyelim birkaç gün için birkaç teselli. Sonrası? Ve bo saatlerde yalnızlık büsbütün devle iyor. (Necatigil, 2001: 33).
Salâh Birsel’e yazdı ı 25 Temmuz 1968 tarihli mektubunda ise günlük ko u turmalar arasında yazı malarındaki aksaklı a sebep bulamazken
“e er” der Kendimizi büyük yalnızlıklara, tükenmelere alı tırmak, hazırlamaksa bu, iyi bir bakıma. Fakat altta hatırlanmalar, vefasızlıklarımızın
utancı- onları nasıl susturmalı? (Necatigil, 2001: 113). nsanın kendini büyük yalnızlıklara alı tırması, hazırlaması… Bu ifadenin üzerinde dikkatle
durmak gerekir diye dü ünüyoruz. Zira geciktirilmi bir cevabî mektuba
yazılmı edebî bir mazeretten çok felsefi derinli i olan bir ifadedir bu.
Çünkü Necatigil, yaptı ının bilincinde otantik yani “sahih” bir airdir.
Kendisiyle yapılan bir söyle ide sanatçının birikimine ili kin söyledikleri
bunu kanıtlar niteliktedir:
Sanatçı bir prizma gibi üzerine dü en ı ınları kendi renklerine
bulayarak, özümleyerek yansıtan adamdır. Bu çerçeve içine kendi
öz geçmi i girer, ya adı ı hayat artları – okudu u eserler girer.
Kısaca, kitaplar ve hayat hepimizi besleyen iki ana kaynaktır. (Necatigil, 1999b: 109)
Sonuç
Yalnızlık insanlı ın en temel duygularından biri oldu u gibi edebiyatın da en önemli temlerinden biridir. Sanatçıların evrensel olma yolunda
insanlı ın temel ve ortak yönlerinden yararlandıkları bilinen bir gerçektir.
Behçet Necatigil, bu ba lamda insanlı ın tüm ortak geçmi inden yararlanmaya çalı an otantik bir airdir.
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Sanatın merkezinde insan vardır. Sanatçının da bu konuda üzerine
dü en “sanatın ebedî konusu olan insanı çe itli yönleriyle, çe itli kıvranı
veya kurtulu larıyla tanıtabilmek için ilk art airin kendine bir çevre çizmesi!”dir (Necatigil, 1999:b 175) diyen Necatigil’in Alman Filolojisi’nde
ö rendi i Almancası Batı kültürünün kapılarını kendisine Almanca üzerinde açmı tır. Bu sayede tanı tı ı Rainer-Maria Rilke’nin eserlerinde buldu u ruh akrabalı ının, Behçet Necatigil’in ve eserlerinin üzerindeki etkisi
büyüktür. Necatigil’in Rilke’den dilimize kazandırdı ı Malte Laurids
Brigge’nin Notları adlı eser, Batı’da ba lı ba ına incelemelere konu olmu
çok önemli bir eserdir. Behçet Necatigil, Rilke’nin gerek bu eserinde gerekse iirlerinde görülen bu yalnızlıktan büyük ölçüde etkilenmi tir. Rainer-Maria Rilke’den çevirdi i bir iirin de (Yalnızlık Bir Ya mura Benzer)
yalnızlık üzerine olması tesadüf de ildir.
Sonuç olarak, Do u’dan Batı’ya kadar geni bir kültürel birikime
sahip olan Behçet Necatigil’in eserlerinde görülen yalnızlık, yazarın sadece kendi içe dönük mizacından kaynaklanan sıradan bir yalnızlık de ildir. Aksine bu yalnızlık, airin çekingen mizacından da beslenen ve
Rainer-Maria Rilke gibi içsel, büyük bir “varolu sal yalnızlık”tır. Sanatçı
bu yalnızlı ı sadece insanî bir durum, kelime veya konu olarak de il, iirlerinin çıkı noktası olarak da ele almı tır. Bu yüzden de Necatigil’in eserlerindeki yalnızlık, Borgna’nın sözünü etti i, üretken, yaratıcı bir
yalnızlıktır. nsanî öze ili kin bir duygu olarak bu ‘varolu sal yalnızlık’,
Necatigil’in eserlerine felsefî derinlik de katan önemli bir özelliktir.
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