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Attila

İlhan

ÝL

İz mir va li mua vin li ği gö re vin de bu lun muş-

tur. İz mir’de baş la dı ğı öğ re ni mi ni ka tıl dı ğı 

ba zı olay lar se be biy le İs tan bul’da Işık Li-

se si’nde ta mam la ya bil di (1946). Bir sü re 

İs tan bul Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si’ne 

de vam et tiy se de ikin ci sı nıf ta iken Pa-

ris’e gi din ce tah si li ya rı da kal dı, Pa ris’ten 

dö nün ce Tür ki ye Sos ya list Par ti si’nin ya-

yın or ga nı Ger çek’te ga ze te ci li ğe baş la dı 

(1950). Ar dın dan bir kaç de fa da ha Pa ris’e 

git ti, ora da ki sa nat ve kül tür ha ya tı nı ya-

kın dan ta nı ma fır sa tı bul du. Son ra ki yıl-

lar da çe şit li ara lık lar la Va tan, De mok rat 

İz mir, Ye ni Ulus, Ye ni Or tam, Dün ya, 

Mil li yet, Gü neş, Mey dan ve Cum hu ri-

yet ga ze te le rin de ya zı lar yaz dı. Yel ken, 

Sa nat Ola yı ve Cönk der gi le ri ni yö net-

ti. 1959-1962 yıl la rı ara sın da se nar yo ya-

zar lı ğı ve re ji sör lük yap tı. Ali Kap ta noğ lu 

tak ma adıy la yaz dı ğı, ara la rın da “Yal nız-

lar Rıh tı mı”, “Di şi Kurt”, “Şo för Ne ba hat”, 

“Ver Eli ni İs tan bul” gi bi ün lü film le rin de 

bu lun du ğu on beş ka dar se nar yo su fil me 

alın dı. 1974’te An ka ra’da Bil gi Ya yı ne vi’ne 

ya yın da nış ma nı ol du. 1981’de İs tan bul’a 

yer leş ti. “Kar tal lar Yük sek Uçar”, “Ya rın 

Ar tık Bu gün dür” ve “Kurt lar Sof ra sı” gi bi 

se nar yo la rı TRT’de di zi film ola rak gös te-

ril di. Ye ni ro man lar ka le me alır ken es ki 

ro man la rı da ye ni den ya yım lan dı. 15 Ekim 

2005’te İs tan bul’da öl dü.

Ken di ça pın da şi ir ler ya zan bir ba ba ile 

ro man me rak lı sı bir an ne nin ço cu ğu olan 

At tila İl han da ha il ko kul sı ra la rın da şi ir, 

or ta okul sı ra la rın da ro man de ne me le ri 

ka le me alır, 1940’lı yıl lar da ilk şi ir le ri ni 

ya yım la ya rak ede bi yat dün ya sı na adım 

atar. Genç lik dö ne min de bir yan dan âşık 

ve di van ede bi ya tı şa ir le ri ni okur ken di ğer 

yan dan baş ta Na zım Hik met ol mak üze re 

dö ne min genç şa ir le ri ni ta kip eder, an cak 

“bobs til ve alaf ran ga” bul du ğu Ga rip çi-

ler’i be ğen mez di. Yer yer Ana do lu hal kı nın 

ha ya tı nı yan sı tan, can lı ta bi at tas vir le ri 

ve sı cak söy le yi şiy le Da da loğ lu, Pîr Sul tan 

Ab dal ve Na zım Hik met’ten iz ler ta şı yan 

mâna sı na ge len “il le mek” Ana do lu’da 

yer leş mek ve yurt kur mak için kul la nı-

lır. “İl len mek, il leş mek” ise “hük met mek, 

ida re et mek” ve “ba rışmak” an la mın da-

dır. Türk çe metin ler de il / el ke li me si nin 

“kün” ile (halk, ka vim) bir lik te kul la nıl dı ğı 

da gö rü lür: “El-kün” = “el-gün”. Bu ra dan 

il~el: “ya ban cı”, il âlem > el âlem ve el kı-

zı or ta ya çık mış tır. Tür ki ye Cum hu ri ye ti 

dö ne min de vilâye te il ve ka za ya il çe ad la rı 

ve ril miş tir. Tür ki ye Türk çe si’nde gi de rek 

an lam da ral ma sı na uğ ra yan il ke li me si nin 

Cum hu ri yet dev rin de idarî bi rim le re ad 

ola rak ve ril me si ke li me nin kav ram ola rak 

Tür ki ye Türk çe si’nde ki sü rek li li ği nin bir 

gös ter ge si ol muş tur.
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ÿİl han Şa hin

– —ÝLHAN, Attila
(1925-2005)

Cumhuriyet devri þair,
romancý ve yazarý.˜ ™

15 Ha zi ran 1925’te Me ne men’de doğ-

du. Bü yük ba ba sı Meh med Ham di Efen di 

çe şit li Ana do lu ka sa ba la rın da ka dı lık yap-

mış, ba ba sı Mu har rem Bed ret tin Bey ise 

Edir ne, İs tan bul) gö rev li müder ris le re işa ret 

eden “iç-il mü der ris le ri” tabiri ni, sa de ce 

bu üç baş şeh rin ad la rıy la de ğil bun la rın 

Os man lı coğ raf ya sın da ki mekânla rıy la da 

iliş ki len dir mek ge re kir.

Os man lı dö ne min de il ke li me si il ya zı-

cı sı, il def te ri, il er le ri, il ket hüdâlı ğı gi bi 

ta bir ler de de kul la nıl mak tay dı. Bun lar dan 

mübâşir, mu har rir, vilâyet kâti bi gi bi ad-

lar la da bi li nen il ya zı cısı dev let adı na her 

tür lü ge lir kay na ğı nın tes bi ti ve bu nun 

tev zii işi ne, ya ni vilâye tin ve ya böl ge nin 

tah ri ri ne me mur olan kim se dir. İl def te ri 

il ya zı cı sı ta ra fın dan vilâyet ya hut böl gey le 

il gi li tu tu lan def ter dir. İl er le ri iç ka rı şık lık-

lar sı ra sın da gü ven li ği sağ la mak ama cıy la 

oluş tu ru lan ye rel mi lis kuv vet le ri dir. İl ket-

hüdâlı ğı ise şe hir ve ya ka sa ba lar da çe şit li 

gö rev li le re bağ lı ket hüdâlar dan da ha üst 

se vi ye de olan kim se ler dir.

İl ke li me si nin kö kü Or hon ya zıt la rın-

da ki “ilig / il lig”dir. “Ül ke si, yur du olan, 

dev let lü = hü küm dar” an la mı na ge len 

ke li me Ma ni di ni men sup la rın ca ka ğan 

ye ri ne kul la nı lır. Ku tad gu Bi lig’de de 

“hü küm dar” an la mın da sık sık geçer. Ka-

ra han lı lar’da sul tan la rın ço ğu bu unva nı 

da kul lanmıştır. Un va nın Ku tad gu Bi-

lig’de yay gın biçim de geç me si, an cak 

ay nı yüz yıl da ka le me alı nan Dîvânü 

lugåti’t-Türk’te hiç yer al ma ma sı Yûsuf 

Has Hâcib’in Ma ni ci ve ya Bur kan cı Uy gur 

kül tü rü ne ya kın lı ğı ile açık lan mak ta dır 

(Te kin, XVI/95 [1996], s. 16). İlig / İl lig, 

Uy gur böl ge sinde muh te me len iş ti ka kı-

nın müp hem li ği, bu la nık lı ğı, su ni li ği ve 

ye ni li ğin den ötü rü an la şı la ma mış, mâna-

sı nı da ha da kuvvet len dir mek için ar ka sı-

na bir de “kan” (han) ke li me si ek le ne rek 

“ilig+beg > il beg~il bey” olu şumu na ben-

zer bir şe kil de “ilig+kan > ilhan” un va nı 

or ta ya çık mış tır. İlig ke li me si, Mo ğol lar’la 

bir lik te İslâm mu hi ti nin eser le rin de ve 

bil has sa Fars ça kay nak lar da Mo ğol yö ne-

ti ci le ri nin un va nı şek lin de “il han” ola rak 

gö rün me si ne rağ men Tür ki ye Türk çe-

si’nde ke li me ye rast lan ma mak ta dır. An-

cak il kö kü nün te mel mâna sı olan “ba-

rış” tan ha re ket le Tür ki ye Türk çe si’nde 

“il lik” keli me si tü re til miş tir. İl lik “ba rış” 

an la mın dan baş ka “dârü lislâm” ve “bey lik 

mal” an lam la rı na da ge lir. Os man lı lar’ın 

hı ris ti yan dün ya sı ile sık sık kar şı kar şıya 

gel me si il il li ği, il lik, il lik düş man, il lik 

esir ler, il lik kâfir ler, il lik reâyâ ve il lik ya ğı 

gibi söz le rin oluş ma sı na ve bun la rın ta rihî 

kay nak lar la bel ge ler de yer al ma sı na ve si-

le ol muş tur. İlin ba rış mâna sı hu su si ter-

kip ve iş ti kak lar da da gö rü lür. Es ki Türk-

çe’de “teş ki lât lan mak, dev let kur mak” 
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ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ

Kan ton da İs yan (A. Mal ra ux’dan, 1967), 
Ça lar dı Ba sel’in Çan la rı (Lo uis Ara gon’-
dan, 1969).
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ÿAb dul lah Uç man

– —ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ

Türkiye’de eðitim ve öðretimi
desteklemek amacýyla

1951 yýlýnda
Ýstanbul’da kurulan cemiyet.˜ ™

De mok rat Par ti’nin 14 Ma yıs 1950 ta ri-

hin de ik ti da ra gel me sin den son ra 1951’de 

ye di il de or ta okul se vi ye sin de dört yıl lık 

İmam-Ha tip okul la rı öğ re ti me baş la dı. 

Bun lar dan bi ri olan İs tan bul İmam-Ha tip 

Oku lu’na bu gün (2015) Şeh za de ba şı’nda 

İlim Yay ma Yur du’nun ye rin de bu lu nan 

ha ra be du ru mun da ki es ki Zey rek Or ta-

oku lu tah sis edil mek le bir lik te her han gi 

bir maddî tah si sat ay rıl ma dı ğın dan ba zı 

iş adam la rı bu bi na yı sa tın alıp ta mir et-

tir di ler. Ar dın dan oku lun ku ru cu mü dü rü 

Celâl Ho ca’nın (Mah mut Celâlet tin Ök ten) 
ön cü lü ğün de alt mış se kiz ha yır seve rin 

des te ğiy le 11 Ekim 1951 ta ri hinde İlim 

Yay ma Ce mi ye ti ku rul du. Ce mi yetin ilk 

faali ye ti oku lun 17 Ekim 1951’de hiz mete 

açıl ma sı nı sağ la mak ol du. Yi ne ce mi yet 

ta ra fın dan Şeh re mi ni’de ki es ki halkev i 

bina sı ona rı la rak İmam-Ha tip Oku lu öğ-

ren ci le ri için yur da dö nüş tü rül dü.

İlim Yay ma Ce mi ye ti’nin ilk baş ka nı, 

1923 Lo zan Ant laş ma sı’nda İs met İnö-

nü’nün ma iye tin de kâtip üye ola rak bu-

lu nan avu kat Se ni yüd din Ba şak’tır. Onun 

baş kan lı ğın da ki ilk yö ne tim ku ru lun da 

Yu suf Tü rel, Ce mal Ka ra be kir, Veh bi Bi-

li mer, Hüs nü Ba yer, Na zif Çe le bi, Hu lu si 

Top baş, Mus ta fa Do ğan bey, Veh bi Çık rık-

çı oğ lu, Rah mi Kö se oğ lu, Ali Sün net çi oğ lu, 

Ce ma let tin Tunç, Ah met Ha mit Ça ğıl, Nu-

ri Ev ren ve Maz har Sün düs yer al mak tay-

dı (ku ru cu la rın lis te si için bk. Ka val cı, s. 
33-34, 120-123). Baş lan gıç tan gü nü mü ze 

(2015) ka dar ce mi ye tin ge nel baş kan lı-

ğı nı ya pan lar şun lar dır: Se ni yüd din Ba-

şak (1951-1953, 1955-1959), M. Maz har 

Ve zi roğ lu (1953-1955), Rah mi Kö se oğ lu 

kur ma ya ça lı şır ken çağ daş laş ma nın Türk 

top lu mu na yan lış bir şe kil de Ba tı lı laş mak 

di ye da ya tıl dı ğı nı ile ri sür müş tür. Bir çok 

ya zı sın da mo dern leş mek le Ba tı lı laş ma’nın 

fark lı şey ler ol du ğu nu ıs rar la vur gu la mış-

tır. Mil let ola rak ge liş me mi zin ki şi li ği mi-

zi ve ta rih sel kök le ri mi zi inkâr et me den 

sağ la na bi le ce ği dü şün ce sin de dir. Top lum-

cu te me le da ya nan sa na tın da mut la ka 

Ata türk il ke le ri ne bağ lı yer li bir bir le şim-

le ger çek leş ti ri le bi le ce ği ni ha ya tı bo yun-

ca sa vun muş tur. Şi ir le rin de ve özel lik le 

ro man la rın da hal kın ko nuş tu ğu Türk çe 

ile yaz ma ya özen gös te ren At ti la İl han, 

ro man la rın da an la tı mı yek ne sak lık tan 

kur tar mak için za man za man Türk çe’nin 

kla sik cüm le ya pı sı nı ter si ne çe vir di ği de 

gö rü lür. Şi iri ise mı rıl da na rak de ğil mut-

la ka yük sek ses le oku na bi le cek bir me tin 

şek lin de de ğer len di rir. Şi ir ve ro man la rı 

ya nın da bir kı sım Ba tı lı şa ir ve ya zar lar-

dan çe vi ri ler de yap mış, “Ben Sana Mec-

bu rum” adıy la seç me şi ir le rin den olu şan 

bir de ka set / CD dol dur muş tur (folk mü-
zik, 1999).
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ler (1985), Sağım So lum So be (1985), 
Ulusal Kül tür Sa vaşı (1986), Aydınlar 

Sa va şı (1991), Sos ya lizm Asıl Şimdi 

(1991), Ka dın lar Sa va şı (1992), Hang i 

Ede bi yat (1993), Han gi La iklik (1995), 
Han gi Kü re selleş me (1997), Bir Sap 

Kır mı zı Ka ran fil (1998), Uf kun Arkası-

nı Gö re bilmek (1999), Sul tan Gali yef: 
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Çe vi ri: Umut (André Mal ra ux’dan, 1967), 

“Ceb ba roğ lu Me hem med” ad lı şi iri 1946 

yı lı Cum hu ri yet Halk Par ti si’nin şi ir ya rış-

ma sın da ikin ci lik ka za nın ca adı da ha ge-

niş bir çev re de du yu lur. Pa ris’te ge çir di ği 

yıl lar şi ir le rin de ki ma ce ra duy gu su ve is-

yankâr ha va nın ge liş me si ne kat kı da bu lu-

nur. 1954-1955’te Ma vi der gi si et ra fın da 

bir ara ya ge tir di ği bir grup genç le bir lik te, 

Na zım Hik met çiz gi sin de da ha ye ni ye ni 

şe kil len mek te olan top lum cu şi iri bal ta-

la dık la rı ge rek çe siy le Ga rip çi ler’e sa vaş 

açar.

Şi ir ha ya tın da bir dö nüm nok ta sı ka bul 

edi len Sis ler Bul va rı (1954) top lum cu 

da ma rı için de ta şı mak la be ra ber yal nız lık 

duy gu su, yol cu luk, ay rı lık, sar hoş luk, ava-

re lik, aşk ve ölüm te ma la rı et ra fında yo-

ğun bir ha yal gü cü nün bes le di ği at mos fe-

riy le da ha son ra ki yıl lar da İkin ci Ye ni için-

de yer ala cak Tur gut Uyar ve Ce mal Sü-

re ya gi bi bir çok şa iri de et ki ler. Ar dın dan 

ya yım la dı ğı Yağ mur Ka ça ğı, Ben Sa na 

Mec bu rum ve Belâ Çi çe ği hep Sis ler 

Bul va rı’nda ki ko nu la rın zengin leş ti ril me-

sin den olu şur. Za man için de Türk şii rin de 

ken di ne öz gü bir söy le yiş tar zı ger çek leş-

tir me si ne rağ men şi ir dün ya sı nın Mark-

sizm’den Ke ma lizm’e, hü ma nizm den va-

ro luş çu lu ğa, cin sel lik ve eş cin sel li ğe ka dar 

çok ge niş bir yel pa ze de ve ol duk ça kay pak 

bir ze min de do laş tı ğı dik ka ti çe ker. An cak 

o Ga rip çi ler gi bi, şi iri top lum cu an la yış tan 

uzak laş tı ran İkin ci Ye ni şa ir le ri ni de şe ma-

tik şi ir ler ya zan bir kı sım top lum cu şa ir le-

ri de eleş tir mek ten ge ri dur maz. 1960’lı 

yıl lar dan son ra yi ne top lum cu ger çek çi lik 

adı na İkin ci Ye ni’ye kar şı çı kan şa ir, Ya sak 

Se viş mek’te yer alan şi ir le rin de doğ ru-

dan doğ ru ya di van şi iri es te ti ği ne yö ne lir. 

Di van şi iri nin özel lik le bir âhenk un su ru 

ola rak ses ve maz mun zen gin li ğin den ya-

rar la nıp ka le me al dı ğı şi ir ler de ga zel, şar kı 

ve müs te zad gi bi na zım şe kil le rin den ve 

on la rın ka fi ye dü ze nin den fay da lan dı ğı 

dik ka ti çe ker. Di van şii riy le ben zer lik sa de-

ce be yit çer çe ve sin de dir. Di van ve halk şi iri 

et ki si ta şı yan şi ir le rin de ulu sal bir bir le şim 

ger çek leş tir mek ama cın da dır.

At ti la İl han, bir ro man cı ola rak da ha 

çok Os man lı Dev le ti’nin çö küş yıl la rın dan 

baş la ya rak 1960’la ra ka dar uza nan bir dö-

ne mi ko nu alan, “ne hir ro man” ola rak ad-

lan dı rı la bi le cek eser le rin de bel li bir ba kış 

açı sıy la dev rin eko no mi, top lum ve si ya set 

me se le le ri ni ele alıp ir de ler. Ge niş bir kül-

tür bi ri ki mi ne sa hip olan ya zar, bir kı sım 

ro man la rıy la fi kir ya zı la rın da sol cu lu ğu 

Ata türk çü lük ze mi nin de bir te me le oturt-

ma ya gay ret et miş, Mark sizm’le Mus ta-

fa Ke mal in kılâpla rı ara sın da pa ra lel lik 




