
Sunuş

Toktamış Ateş’in aramızdan ayrılmasının üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçti. Aslında, İstan-
bul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak, sadece üniversitemizin değil aynı zamanda yayınevi-

mizin de bir kurucusu olarak gördüğümüz hocamız için bir armağan kitabı yayınlamayı, daha 
sağlığında planlamış ve bazı çalışmalara da başlamıştık. Ama ansızın çıkıp gelen, o beklenmeyen 
“erken ölüm” dostları, arkadaşları ve öğrencileri gibi bizim yayınevi çalışanlarını da şaşkına uğ-
rattı; adeta ne yapacağımızı unuttuk, birlikte hazırlayacağımız başka kitaplar, Devrim Tarihi 
derslerini bol görselli, canlı filmlerle aktif hale getirecek e-book projemiz ve diğerlerini onsuz na-
sıl yapacaktık?

Armağan kitap konusunda yapılan bazı şeyler de vardı, ama doğrusu neresinden tutacağı-
mızı bilemedik. İşte bu sırada bütün acılarına rağmen Nevin Ateş, büyük bir gayret göstererek ya-
zıları toplamaya ve kitabın çatısını kurmaya başladı. Bu arada hocanın evrakları arasında, kafa-
sında yazmayı planladığı anıları için kaleme aldığı notları da bulunca, Suriçi’nde Bir Yaşam’ın ge-
nel çerçevesi ortaya çıkmış oldu.

Kuşkusuz, elinizdeki bu kitap alışılmış bir armağan kitabı değil. Hele daha önce Gülten 
Kazgan hocamız için yayınlamış olduğumuz armağan kitabına da pek benzemiyor. Gerçi özellik-
le makalelerin yeraldığı bölüm, benzeri çalışmaların tümünde var. Ama bunun dışında eşinden, 
kızına, yakın dostlarına, dostlarının çocuklarına, mahalledeki bakkaldan, yemek yediği lokanta-
nın sahibine kadar uzanan bir “muhip zinciri”ni, arkadaş, dost ağını, onların yazdıklarını, hocay-
la fotoğraflarını vb. bir armağan kitapta bulmak zor. Hele Suriçi’nde Bir Yaşam diye zor okunan 
el yazısının adeta canlandırıldığı sayfalar ve bunlara düşülen şerhler, notlar...

Belki kitabın sistematiği, bugüne kadar alışılagelen armağan kitaplardan biraz farklı görü-
necek, bazı eksiklerinden dolayı da eleştirilebilecek ama tüm bu çabaların sonunda ortaya Tokta-
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mış Ateş’in kişiliğini, yaşama sevincini, savunduğu dünya görüşünü, düşüncelerini ve diğer tüm 
özelliklerini yansıtan bir çalışmanın ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu arada kitaptaki bazı söyle-
şilerin de hocanın ölümünden önce yapıldığını belirtelim.

Bunda emeği geçenleri saymakla bitmez; başta eşi Nevin Ateş, sevgili kızı Ayşegül, yeğeni 
Emre ve yengesi Benian Ateş her aşamada kitabın hazırlanmasına büyük katkılarda bulundu. 
Ama ortak dostlarımızı, Osman Saffet Arolat’ı, Alpay Biber’i, Nihat Falay’ı, Şeref Özgencil’i, Ke-
nan Mortan’ı, Vahap Adıyaman’ı, Ahmet Güryüz Ketenci’yi, Ümit Gürtuna’yı, Sezer Duru’yu, 
Zihni Çetiner’i ve diğer tüm arkadaşları unutmamak gerekir; onları da her aşamada aradık, Suri-
çi’nde Bir Yaşam’daki notları çözmeye, hocanın zor okunan yazısını “okumaya” çalıştık, bilgile-
ri doğrulattık.

Yayınevinin çalışanları da hocanın aramızda olduğu günlerden başlayarak, onsuz yaşanan 
günlere kadar kitaplarının basımı, dağıtımı ve satışında önemli katkılarda bulundu. Şinasi Korku-
tur, Bülent Cepdibi, Muhammed H. Tarhan, Hüseyin Binici bu süreci yaşayan kişilerdi.

Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ve her daim gülen yüzüyle Toktamış Hoca’ya se-
lamlar...
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