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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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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).

Eser le ri. Şi ir: Du var (1948), Sis ler Bul-

va rı (1954), Yağ mur Ka ça ğı (1955), Ben 

Sa na Mec bu rum (1960), Belâ Çiçe ği 

(1962), Ya sak Se viş mek (1968), Tu tuk-

lu nun Gün lü ğü (1974, TDK Şi ir Ödülü), 
Böy le Bir Sev mek (1977), El de Var Hü-

zün (1982), Kor ku nun Kral lı ğı (1987), 
Ay rı lık Sev da ya Da hil (1993). Ro man: 
So kak ta ki Adam (1954), Zencile r Birbi-

ri ne Ben ze mez (1957), Kurtlar Sofrası 

(1963), Bı ça ğın Ucu (1973), Sırt lan Payı 

(1974, 1975 Yu nus Na di Roman Ar ma-
ğanı), Ya ra ya Tuz Basmak (1978), Fena 

Hal de Le man (1980), Dersaadet’te Sa-

bah Ezan la rı (1981), Ha co Ha nım Vay! 

(1984), O Ka ran lıkta Biz (1988), Yen-

gecin Kıs ka cı (hikâye, 1999), Ab bas 

Yol cu (ge zi, 1957). Di ğer Eser le ri: Han gi 

Sol (1970), Han gi Ba tı (1972), Fa şiz min 

Ayak Ses le ri (1975), Han gi Seks (1976), 
Ger çek çi lik Savaşı (1980), Hangi Sağ 

(1980), Han gi Ata türk (1981), Batını n 

De li Göm le ği (1981), İkin ci Ye ni Sava şı 

(1983), Yanlış Ka dın lar Yanlış Erkek-

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: 

Avras ya’ da Do la şan Ha ya let (2000). 
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 
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yir mi se ki zi İs tan bul’da ol mak üze re 155’e 

ulaş mış, otuz se kiz olan yurt sa yı sı da yir-

mi al tı sı İs tan bul’da ol mak üze re 120’yi 

aş mış tır.
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aç mış, öğ ren ci le re -İlim Yay ma Vak fı ile 

iş bir li ği ha lin de- li sans, yük sek li sans ve 

dok to ra aşa ma la rın da burs sağ la mış tır. 

Da ha son ra açı lan Yük sek İslâm ens ti tü-

le ri nin ih ti yaç la rı nı kar şı la ma sı ama cıy la 

ça lış mış, ile ri ki yıl lar da hiz met le ri ni di ğer 

fa kül te öğ ren ci le ri ne ya ya rak on lar için 

yurt lar aç mış tır. Ay rı ca çe şit li fa kül te, 

okul ve yurt la ra te sis ve ta mir, de mir baş 

eş ya, ki tap, eği tim mal ze me si vb. ko nu-

lar da yar dım ya pan ce mi yet bir çok aka-

de mis ye ne yurt için de ve dı şın da ya ban cı 

dil öğ re ni mi, ilmî fa ali yet le re ka tıl ma, tez 

ha zır la ma gi bi ça lış ma ve et kin lik le ri için 

maddî des tek ver miş tir. Ce mi yet ha len, 

ge le nek sel fa ali yet le ri ya nın da İmam-Ha-

tip li se le ri ve İlâhi yat fa kül te le ri ta le be-

le ri için mes lekî yaz se mi ner le ri, be lir li 

za man lar da bil gi sa yar ve özel lik le yük sek 

li sans ve dok to ra ta le be le ri ne yö ne lik dil 

kurs la rı dü zen le mek te; ilmî top lan tı lar, 

sem poz yum lar ve kon fe rans lar ter tip le-

mek te dir.

Gü nü müz de İlim Yay ma Ce mi ye ti ile 

İlim Yay ma Vak fı or tak fa ali yet ler yü rüt-

mek te, Tür ki ye’nin bir çok ye rin de vak fın 

mül ki ye tin de ki yurt bi na la rı ce mi yet ta-

ra fın dan iş le til mek te dir. Ay rı ca 1998-1999 

öğ re tim yı lın da fa ali ye te baş la yan Özel İr-

fan Eği tim Ku rum la rı ile 2000-2001 öğ re-

tim yı lın da açı lan Er zu rum İs tiklâl Ko le ji 

de vak fın des te ğiy le hiz met le ri ni de vam 

et tir mek te dir. Ni ha yet va kıf 2010 yı lın da 

İs tan bul Sa ba hat tin Za im Üni ver si te si’ni 

kur muş tur. İlim Yay ma Ce mi ye ti’ne hiz-

met le rin den do la yı Tür ki ye Cum hu ri ye ti 

Cum hur baş kan lı ğı ta ra fın dan 29 Ma yıs 

1996 ta ri hin de bir şük ran pla ke ti ve ril-

miş tir. Ce mi yet son on yıl da bü yük bir 

ham le yap mış, ül ke ge ne lin de fa ali yet le-

ri ni, yurt la rı nı, şu be le ri ni art tır mış, 2004 

yı lın da alt mış bir olan şu be sa yı sı 2015’te 

(1959-1961), Veh bi Bi li mer (1961-1968), 
Yu suf Tü rel (1968-1972), Ab dül ka dir Ça-

vu şoğ lu (1972-1973, 1973-1974), Kor kut 

Özal (1973-1973), Ab dül ka vi Be şer (1974-
1981), Ke mal Una kı tan (1981-1982), Meh-

di Sun gur (1982-1986), Ha san Sağ lam 

(1986-2002), Yü cel Çe lik bi lek (2002-2004), 
Ham za Ak bu lut (2004-2012), Yu suf Tü lün 

(2012-).

İlim Yay ma Ce mi ye ti, 10 Şu bat 1952 ta-

rih ve 4/169 sa yı lı Ba kan lar Ku ru lu Ka ra rı 

ile “umu mi hiz met le re hâdim” der nekler-

den sa yıl dı. 27 Ma yıs 1960 İh tilâli’nden 

son ra kay yu ma dev re di len ce mi yet vesa-

yet ten an cak 1967’de kur tu la bil di. Dev le-

tin za man za man der nek le rin fa ali yet le-

ri ne kı sıt la ma lar ge tir me si, gi de rek si vil 

top lum ku ru luş la rı nı ya sal ba kım dan da ha 

gü ven ce li olan va kıf laş ma ya yö nelt ti. İlim 

Yay ma Ce mi ye ti de 8 Ocak 1973’te İlim 

Yay ma Vak fı’nı kur du ve ce mi ye tin bü tün 

mal var lı ğı nı vak fa dev ret ti. Vak fın ku ru-

cu la rı ara sın da Yu suf Tü rel, İs ma il Ni ya zi 

Kur tul muş, Mu am mer Top baş, Sa ba hat-

tin Za im, Ay han Son gar, Ha san Tah sin 

Uğur, Meh met Feh mi Bil ge, Ma hir İz gi bi 

isim ler bu lun mak tay dı. Otuz ku ru cu üye 

ile fa ali ye te baş la yan va kıf ta he yet le rin 

te şek kü lün de zor luk lar çık ma sı se be biy le 

ku ru cu la rın sa yı sı dok san se ki ze çı ka rıl dı, 

za man içe ri sin de fa ali yet le rin ge niş le me si 

üze ri ne va kıf se ne di nin il gi li 10. mad de-

sin de de ği şik li ğe gi dil di (22 Mart 2012). 
8 Mart 2014 ta ri hin de ya pı lan 43. ola ğan 

top lan tı da ku ru cu üye le rin sa yı sı 113’e 

yük sel til di.

Millî ve mânevî de ğer le ri ne bağ lı, ça-

ğı nın bi lim, dü şün ce ve kül tü rü ne vâkıf, 

şah si yet li ne sil ler ye tiş tir me yi he def le yen 

İlim Yay ma Ce mi ye ti böy le bir genç li ğin 

ye tiş me si için her tür lü hiz me ti ver me ye 

ça ba gös ter miş, okul lar, yurt lar ve kurs lar 
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