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KAYNAKÇA

Öz

Bu yüksek lisans çalışması, Attila İlhan'ın ölümünden sonra gazetelere yansıyan
haberleri ele alıp inceleme amacını taşımaktadır. Attila İlhan 11 Ekim 2005'te Hakk'ın
rahmetine kavuşmuş, 12 Ekim 2005 tarihli tüm ulusal gazetelerin birinci sayfasına ölümünün
ardından duyulan üzüntü yansımıştı. Çalışmamızda öncelikle Attila İlhan hakkında çıkan
haberlerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu değerlendirmelerin yanında, gazete yazarlarının
Attila İlhan'ı konu eden yazılarının içerikleri üzerinde de inceleme yapılmıştır. Daha sonra,
Attila İlhan hakkında yirmi üç ulusal gazetede çıkan tüm haberlerin yanı sıra, Attila İlhan'ı
konu eden köşe yazarların orijinal metinleri çalışmamızın sonunda aynen verilmiştir.
Birçok köşe yazarımızın Attila İlhan hakkındaki düşüncelerini de ortaya koyan bu
yüksek lisans çalışması, değerli edebiyatçı Attila İlhan'ın bir kez daha çalışmaları, eserleri ve
şahsiyeti ile saygıyla anılmasına vesile olmuştur. Sonuç bölümünde ise çalışmanın amacına ne
kadar hizmet ettiği üzerine genel bir değerlendirme yapılmıştır.

ABSTRACT

This high lisence work, aimed to find the writings and news which seemed after his
Attila İlhan died in 11th october of 2005, and the sorrow of his death was published in
cover page of all the national newspapers in 12th of october. Firstly the evolution of news
Attila İlhan has been done in our work. Beside this evolution of article writershave
examined writings which was about Attila İlhan. Later on, beside all news about Attila İlhan
23 national newspapers the original articles of newspapers writers have been given at the
of our work which is about Attila İlhan.
This high lisence work which is about the Notion of Attila İlhan shown by many
writers and ithonoured him a lot. A general evaulation has been done about how
to the aim of work in the final part.

ÖN SÖZ
Attila İlhan, şair, romancı, denemeci, gazeteci ve eleştirmen olarak Türk edebiyatına
e düşünce dünyasına önemli katkıları olmuş bir aydındır. Attila İlhan için kimileri
~Marksist",kimileri "Kaptan", kimileri "Ulusalcı" dedi. Ne demişlerse demiş olsunlar o, her
şeyden önce bir şairdi.
Attila İlhan, Türkiye'nin değişen toplum yapısını, ekonomisini, politikasını ve
~debiyatını; hep aynı düşünceyle çözümlemiştir. 1 "Ben sana mecburum" ifadesi, genel olarak
ttilô İlhan'ı anımsatan ve belki de onun kişiliğini özetleyen bir özdeyiş haline gelmiştir.'
~alışkanlığıyla, azmiyle ve mücadelesiyle birçok insana örnek olan, bunun yanında birçok
~landa eser veren bir şahsiyeti yüksek lisans çalışması olarak hazırlamak elbette çok zevkli bir
çalışma oldu. yaşarken düşünceleriyle her zaman tartışılan ve özgün fikirleriyle devamlı göz
··ınünde olan Attila İlhan, ölümünden sonra onun edebi şahsiyeti ve düşünceleri "basına nasıl
ansıdı?" 'merak'ı tezin konusunu oluşturmuştur.
Merak; dünyaya, çevremizde olup bitenlere araştırıcı bir gözle bakmak demektir.
.ttila İlhan için ise bunun anlamı, çok sonraları kitapları için hazırladığı "meraklısı için
otlar, ekler" tanımlamasıyla ortaya çıkacaktır. Attila İlhan çevresine 'merakla' bakar,
aştırır, sorgular.3
Her kesimden insanın beğendiği ve takdir ettiği şairimizin ardından, toplumu
önlendiren, hatta günümüzde artık iktidarlara hükmeden medyada, şairimizin ardından neler

.y~ılip çizildiğini, aynı merakla öğrenmek için çalışmalarıma başladım.
Yüksek lisans çalışmasına başlamak için öncelikle Ankara'da bulunan Milli
ütüphane'ye gittim. Arşiv bölümünde bir ay boyunca dönemin bütün ulusal gazetelerini
eker teker tarayıp, Attila İlhan hakkındaki tüm haberleri bir dosya altında topladım. Bu
ınalzemeyi toplamak için 12 Ekim 2005 ile 17 Ekim 2005 tarihleri arasında yayınlanmış yirmi
üç ulusal gazeteyi taradım. Bu gazeteler şunlardır: Akşam, Birgün, Cumhuriyet, Dünya,
vrensel, Gözcü, Hürriyet, Milli Gazete, Milliyet, Ortadoğu, Posta; Radikal, Referans, Sabah,
Vakit, Vatan, Yeni Asya, Yeni Çağ, Yenişafak ve Zaman

tBelgin Sarmaşık, Attila İlhan "Açtırma Kutuyu!" Röportajları-1 (1946-1983). (Ankara: Bilgi Yayınevi,
isan 2004) s.l I
Gülten Akın, Şiir Üzerine Notlar (İstanbul: Yapı Kredi Yayınlar, Nisan I 996) s.5 I
Öner Ciravoğlu, Büyük Yolların Haydutu. (İstanbul: Sel Yayıncılık, 1997) s.12

Çalışmamızda sadece şairimizin ölümünün ardından çıkan haberleri göstermekle
lqı.lmadık, aynı zamanda ulusal gazetelerimizin köşe yazarlarının Attila İlhan hakkındaki
örüşlerini ve onun hangi yönleriyle ilgilendiklerini göstermeye çalıştık.
Bu yüksek lisans çalışmasında, incelediğimiz bu gazetelerdeki Attila İlhan hakkında
ayınlanmış yorumlara ve yazılanlara hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Aynı şekilde Giriş
ölümüne yapılan alıntılara da hiçbir değişiklik ve düzeltme yapılmamıştır.
Ayrıca bu çalışmamızın daha sağlıklı anlaşılabilmesi için; Giriş bölümünde Attila
lhan'ın özgeçmişini, Attila İlhan'ın şiiri ve onun Türk edebiyatındaki önemini başlıklar
ltında değinmeye çalıştık. Daha sonra Attila İlhan'ın ölümünden sonra gazetelere yansıyan
azıları incelemeye başladık. Bunun yanında Giriş bölümüne gazetelerimizin ve köşe
azarlarımızın, Attila İlhan'ı anlatırken dikkat çektikleri noktaları ayrıntılı bir şekilde
iiktarıldı. Böylece gazetelerimizin ve köşe yazarlarımızın bahsettikleri konular, daha akıcı ve
aha anlaşılır hale getirildi. Değerlendirme bölümünde ise, gazetelerin Attila İlhan hakkındaki
aberleri özetlenmiştir. Bunun yanında köşe yazarlarımızın, Attila İlhan hakkındaki
üşünceleri incelenmiştir.
Çalışmanın sonuç aşamasında değerli katkılarını esirgemeyen sayın hocam Doç. Dr.
nver Töre'ye teşekkür ederken, 12 Ekim 2005 ile 17 Ekim 2005 tarihleri arasında
ayımlanan gazeteleri incelememde, değerlendirmemde ve bu yüksek lisans çalışmamı
hazırlamamda bana en büyük desteği veren, yol gösteren, yazdıklarımı özenle ve sabırla
qkuyifu sayın hocam Prof. Dr. Bülent Yorulmaz'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Ferhat Çetinkaya
Haziran 2010
Lefkoşa

GİRİŞ

Türk edebiyatının önemli bir şahsiyeti olan Attila İlhan, 15 Haziran 1925'te
enemen' de doğdu. İlk ve orta eğitiminin büyük bir bölümünü İzmir' de ve babasının işi
playısıyla gittikleri farklı kentlerde tamamladı. İzmir Atatürk Lisesi birinci sınıfındayken
ektuplaştığı bir kıza Nazım Hikmet'in bir şiirini gönderdiği için 1941 'de tutuklandı ve
uldan uzaklaştırıldı. Üç hafta gözetim altında kaldı. İki ay hapiste yattı.
Türkiye'nin hiçbir yerinde okuyamayacağına dair bir belge verilince, eğitim hayatına
a vermek zorunda kaldı. Danıştay kararıyla, 1944 yılında okuma hakkını tekrar kazandı ve
tanbul Işık Lisesi'ne yazıldı. Lise son sınıftayken amcasının kendisinden habersiz katıldığı
HP Şiir Armağanı'nda Cebbaroğlu Mehemmed şiiriyle ikincilik ödülünü kazandı. 1946'ta
ezun oldu.
İstanbul Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. Üniversite yıllarında Yığın ve Gün gibi
debiyat dergilerinde ilk şiirleri yayınlanmaya başladı. 1948'de ilk şiir kitabı Duvar'ı
ayınladı.
1949 yılında, üniversite ikinci sınıftayken Paris'e gitti. Fransız toplumu ve orada
l:iulunduğu çevreye ilişkin gözlemleri daha sonraki eserlerinde yer alan birçok karakter ve
laya temel oluşturmuştur. Türkiye'ye geri dönüşünde sıklıkla başı polisle derde girdi. Bir kaç
ez gözaltına alındı.

/1951 yılında Gerçek gazetesinde bir yazısından dolayı kovuşturmaya uğrayınca tekrar
Paris'e gitti. Fransa'daki bu dönem Attila İlhan'ın Fransızca'yı ve Marksizmi öğrendiği
yıllardır. 1950'li yılları İstanbul - İzmir - Paris üçgeni içerisinde geçiren Attila İlhan, bu
dönemde ismini Türkiye çapında duyurmaya başladı.
Yurda döndükten sonra, Hukuk Fakültesi'ne devam etti. Ancak son sınıfta gazeteciliğe
başlayınca öğrenimini yanda bırakır. Sinemayla olan ilişkisi, yine bu dönemde, 1953'te Vatan
gazetesinde sinema eleştirileri yazarak başlar. 1957'de askerliğini-yaptıktan sonra sinema
çalışmalarına ağırlık verir. Ali Kaptanoğlu adıyla on beşe yakın senaryo yazar.
1960'ta Paris'e gider. Fakat babası ölünce tekrar İzmir'e döner. Sekiz yıl boyunca
İzmir' de kaldığı sürede, Demokrat İzmir gazetesinin başyazarlığını ve genel yayın
yönetmenliğini yürütür. Aynı yıllarda, şiir kitabı olarak Yasak Sevişmek ve Aynanın
İçindekiler serisinden Bıçağın Ucu yayınlanır.
1973'te Bilgi Yayınevi'nin danışmanlığını üstlenerek Ankara'ya taşınır. Sırtlan Payı
ve Yaraya Tuz Basmak'ı Ankara'da yazar. 1981'e kadar Ankara'da kalan yazar, daha sonra
İstanbul'a yerleşir.
1

İstanbul'da

gazetecilik serüveni, Milliyet ve -Gelişim Yayınları ile devam eder. Bir

e Güneş gazetesinde yazan Attila İlhan, 1993-1996 yılları arasında Meydan gazetesinde

maya devam eder. 1996 yılından itibaren köşe yazılarını Cumhuriyet gazetesinde sürdürür.
kiye'de televizyon yayınlarının geniş kitlelere ulaşmasıyla, Attila İlhan da senaryo
maya geri döner. Sekiz Sütuna Manşet, Kartallar Yüksek Uçar ve Yarın Artık Bugündür
lı dizilerin senaryosunu hazırlar.
Türk edebiyatının usta kalemi Attila İlhan, 11 Ekim 2005'te hayatını kaybetti

Attila İlhan'ın Şiiri ve Türk Edebiyatındaki Önemi:

"Attila İlhan'ın şiiri, ne kolay ne de zor anlaşılan bir şiirdir. Şiirsel tadın alınabileceği
r şiirdir. Okurların önünde onu popüler yapan, herkesin içindeki şiiri keşfetmesinden

Attila İlhan'ın şiiri incelendiğinde, altının çizilmesi gereken ilk şey, AO'lt .yıllardan
len bu şairin nasıl olup da şiirlerinin her dönemde bu denli popüler olabildiği anlaşılacaktır.
.un yanıtı bileşimdir. Attila İlhan şiirleri bileşimlerden oluşur. Şair, Halk ve Divan
ebiyatı kaynaklarından yararlanarak çağdaş bir içerik üretmeyi amaçlar ve Attila İlhan
u "ulusal bileşim" olarak adlandırır. Geçmişi reddetmek yerine onu eleştirir, irdeler ve

at tekniğine ilişkin özelliklerden yararlanarak çağdaş bir zemine oturtur.
Zamanla toplumcu anlayışı bırakmamakla birlikte, bireysel düşünce ağırlıklı ve
sanın duygu dünyasından kesitler verdi; artistik abartmalarla ve yerli dünya görüşüne de
ı:ı.slanarak, bireysel temaları işledi. Aynı gerginlik ve gerilim kendine özgü bir söz dizim ve
~inesiyle, çarpıcı benzetmelerle zenginleşmiş dil romanlarında da görülür.
"Atilla İlhan, şiir anlayışını şöyle açıklar: Şiirin kelimelerle değil, imgelerle yazıldığını
ilen şairler için, kelime, diyalektik bir ilişkiler yumağıdır; bir kere, anlatacağı imgeyle
incisi aynı imgeyi anlatmakla görevli öteki kelimelerle, üçüncüsü mısra içindeki özel şiir
indeki genel ses uyumuyla, dördüncüsü imgelerarası birlik ve karışıklıkların gelişme
üreciyle bağlantılıdır. Çünkü kelimenin önemi, imgenin somutlaşmasında oynayacağı role
'ıre değişir, bu rolü belirleyen ise kelimenin çağrışım yükü anlam boyutları ve imgeyle olan
yalektik bağlantısıdır'"

Hızlan, Dil Dergisi. Sayı:84,
Dr. İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri. Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı, s.606-607

2

Attila İlhan şiirlerinin çarpıcı ve kalıcı olmasını sağlayan öğe, hem tek tek dizelerde
anlatılması, hem de şiirin bütününde başka bir anlama ulaşılmasıdır. Attila İlhan,
sürekli olarak bir yenilik peşinde koşarken, şiirinin bütünlüğünden uzaklaşmaz.
Bu şiir anlayışıyla Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Attila İlhan, önce
reketine daha sonra da İkinci Yeni hareketine karşı çıkmıştır. İnci Enginün, Attila
şaır

şahsiyeti

al Realizmin

üzerinde

Münasebetleri

şu

değerlendirmeyi

yahut Başlangıç'

yapar:

adlı yazısında

')Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'i 'bomstiller'

"Mavi

dergisinde

(sayı 21, 1 Temmuz

diye nitelemiştir. Aynı derginin

Iarından Ahmet Oktay 'Orhan Veli'nin Yeri' (sayı 26, Ocak 1955) adlı yazısında 'Orhan
eksik bir öncü ve eksik bir şairdi' hükmüyle, Garip akımının sığlığını anlatmıştı. Daha
alan Mavi dergisindeki bu yazılardan hareketle bir yeni akım sayılmak istenmişse de, bu
iş rağbet bulmamıştır. Onlar Birinci Yeni hareketine karşı çıktıkları için bir bakıma İkinci
i'nin öncüleri olarak değerlendirilmişlerse

de Atilla İlhan, buna da karşı çıkmış ve İkinci

"İmla kurallarını bütünüyle reddetmiş veya kendisine has bir imla tarzı geliştirmiş olan
,la İlhan (Büyük harf kullanmaz ama özel isimleri ek almaları halinde (') ile ayırır), dil
µsunda çok keyfidir. Günlük dilde artık kullanılmayan çok eski kelimeleri, Fransızca veya
anca kelimelerle beraber kullanır. Bunlar, hem yazarın dikkati çekme çabasını, orijinal
a ..' meral(ını, hem de karmakarışık
retinı gösterir.

bir dünyada yaşadığımızı

okuyucuya

Sinema tekniğini kullanan Atilla İlhan adeta kamerasını

hissettirme
kalabalıklar

;~rinde gezdirir, zaman zaman belirli noktalarda uzunca durur. Renkli, ıslak, ürperiş ve
rku dolu bu şiirlerde bazen büyük bir ferahlık bazen da melankoli gizlidir'"

Dr. İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri. Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı, s.606-607
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Attila İlhan'ın Ölümünün Gazetelere Yansıması

Günümüzde basının edebiyata ilgisinin azaldığına dair bir görüş bulunmaktadır.
öyle midir? Gerçek anlamda halkı bilgilendirecek, eğitecek, yönlendirecek nitelikte
gazeteyi çıkaran kişinin Şinasi olduğu bilinmektedir.5 Şinasi ile başlayan edebiyat-basın
ilişkisi, günümüzde de aynı ilişki düzeyini gösteriyor mu? Bu gibi sorulara cevap vermeyi de
amaçlayan çalışmamız, yazılı basının, edebiyatçılarımıza gösterilen ilginin ne boyutta
olduğunu da ortaya koyacak düşüncesindeyiz. Bu amaçla edebiyatımızın ünlü bir ismi olan
Attila İlhan'ın ölümünden sonra, basın dünyamızda ona gösterilen ilgi ve saygının akislerini
bir araya getirmeye çalıştık. Böylece hem gazetelerimizin ona bakış açılarını öğrenmek, hem
de basınımızın değerli pek çok yazarın Attila İlhan' ı kendi dünya görüşlerine göre nasıl
değerlendirdiklerini ortaya koymak istedik.
Çalışmamızda, Attila İlhan'ın ölümünün Türk basınında benzeri görülmemiş bir etki
yarattığı görülecek. Bunun en önemli sebebi, Attila İlhan'ın çok tartışılan bir edebiyat adamı
olmasıdır.6 Siyasal görüşleri ile farklı uçlarda bulunan gazetelerimizin, şairimizin ölümü
üzerine verdikleri haberler ve yazılanlarla ona ne kadar değer verdiklerini de ortaya koymaya

Yazılı basının tamamı, yitirdiğimiz Attila İlhan'ın ölüm haberini birinci sayfadan
duyurdu. Maı:ışet olarak okurlarına Attila İlhan'ın ölümünü duyuran gazete, Radikal
gazetesidir. Sürmanşetten okurlarına duyuran gazeteler, Akşam, Birgün, Cumhuriyet,
Evrensel, Gözcü, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Tercüman, Yenişafak ve Zaman gazeteleridir.
Attila İlhan'ın ölümünü birinci sayfalarında geniş yer vererek duyuran gazeteler, Dünya,
Posta, Referans, Milli Gazete, Ortadoğu, Takvim, Türkiye, Vakit, Vatan, Yeni Asya ve Yeni
Çağ gazeteleridir.
Akşam gazetesi "Şair Öldü: Elde Var Hüzün", Birgün gazetesi "An Gelir, Attila
İlhan Ölür", Cumhuriyet gazetesi "An Geldi, Attila İlhan Veda Etti", Dünya gazetesi
"Kaptan Son Yolculuğuna Çıktı", Evrensel gazetesi "An Gelir, Attila İlhan Ölür", Gözcü
gazetesi "Attila İlhan'ı Kaybettik", Hürriyet gazetesi "Elde Var Hüzün", Milli Gazete "Ve
An Geldi, Attila İlhan da Öldü", Milliyet gazetesi "Elde Var Hüzün", Ortadoğu gazetesi
"Attila İlhan Vefat Etti", Posta gazetesi "Elde Var Hüzün", Radikal gazetesi "An Gelir
Attila İlhan Ölür", Referans gazetesi "Saatli Bir Bombadır Patlar, An Gelir Attila İlhan
ölür", Sabah gazetesi "Attila İlhan Öldü", Takvim gazetesi "Evvel Zaman İçinde Bir
5.İsmail
6

Parlatır, Şinasi, (Ankara: Akçağ Yayınları), s. 41
Selim İleri, Nam-ı Diğer Kaptan (İstanbul: Kültür Yayınları, Mart 2002) s.274
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a İlhan Ölür", Tercüman gazetesi "Şimdi Elde Var Hüzün", Türkiye gazetesi "Attila

µ. Öldü", Vakit gazetesi "Attila İllıan Öldü", Vatan gazetesi "Ve O An Geldi", Yeni
ı:ı.gazetesi "Attila İlhan Öldü", Yeni Şafak gazetesi "An Gelir Attila İlhan Ölür", Yeni
gazetesi "Türk Bayrağını Burca Dikip Gitti" ve Zaman gazetesi "An Geldi, Attila

n Öldü" başlıklarıyla Attila İlhan'ın ölümünü okuyucularına duyurmuştur.
Değerlendirme

bölümünde

. Bu kısımları özetlememin

gazeteleri incelerken, bazı kısımları özetlemek zorunda
sebebi ise, tekrara düşmemek ve akıcılığı bozmamak

Birçok gazetemizin ve köşe yazarımızın dikkat çektikleri konuları aşağıda vermeye
Bu konu başlıkların

kısa açılımlarını,

yapılan incelemenin

özeti olmak üzere

halinde şöyle sıraladık:

Attila İlhan'ın son dakikaları
Süleyman Demirel'in şiirli başsağlığı mesajı
c) Attila İlhan'ın Cumhuriyet gazetesindeki son yazısı
d) Attila İlhan'ın vasiyeti
e) Cenaze töreni sırasında protesto edilen Kültür ve Turizm Bakanı Atilla .Koç'un
konu hakkında görüşleri
f) Attila İlhan'ın son çalışmaları
Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün şairimiz hakkındaki düşünceleri
Birçok gazetenin ve köşe yazarının şairimizin

"Hangi Batı" eserinden en çok

alıntı yaptığı ve dikkat çektiği bölüm
i)

Attila İlhan'ın kendi ağzından 16 yaşında tutuklanmasının hikayesi

j)

Attila İlhan'ın Türk aydını hakkındaki görüşleri .

k) Birçok köşe yazarımızın Attila İlhan'ı anlatırken, onun "Sultan Galiyevci"liğinden
söz etmiştir. Peki, Sultan Galiyev kimdir?

a) "O an" gelmişti. Ünlü şair, yazar ve düşünür Attila İlhan; Kanlıca'daki evinde saat
5'te geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Attila İlhan son nefesini kardeşi
pan İlhan, yeğeni Kerem Alışık ve asistanı Belin Sarmaşık'ın kollarında verdi.
Kardeşi Çolpan İlhan "Ambulans çağırmak için yalvardım. Ama hastaneye gitmeyi
~tti" dedi. "Attila her şeyi bu vatan için düşündü. Çocukluğumdan beri yazar, okur ve
.rken görürdüm. Bu yaşlarında bile sabahlara kadar çalışırdı. Ara ver deyince 'vakit yok'
kAkşam saat 21.00'e kadar iyiydi. Birden bire bir şişkinlik geldi. İlaçlarını aldı. 'Başım
üyor ve kendimi iyi hissetmiyorum'

dedi. Sonra da olan oldu. Yalvardım, ambulans

5

ak için. 'Hastaneye

gitmem'

dedi. Zaten ambulans

gelene kadar her şey bitti.

aramadık. Romanım bitiriyordu. Sormuştum: 2-3 sayfa kaldı demişti. Pazar imza günü

b) Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı

Süleyman Demirel, Attila İlhan'ın vefatı

yısıyla kardeşi Çolpan İlhan'a gönderdiği başsağlığı mesajında üzüntülerini belirttikten
11 şöyle dedi:
"Sevgili Attila'nın

söylediği gibi; Ayrılık girdi araya/Hicrana

düştük bugün/Evet. ..

var hüzün. Ruhu şad olsun. Onu hep sevgiyle anacağız."

c) "Bilmem

söylemiş

Jiğimiz yayın döneminde,

miydim,

benim

sicilimde

bir enfarktüs

-hekimlere bakarsan, aşırı çalışmadan-

eteye mümkün mertebe aksettirmeden,

sabıkası

vardır;

bazı arazı nüksetti,

iki defa yoğun bakımda kızağa çekildim. Yeni

n dönemine başlamadan, görüşlerine başvurduğum dört farklı hekimin dördü de,
rirndeki yükü hafıfletmemin bir sağlık mecburiyeti olduğunu belirtti; dediklerine göre, iki
inevi, bir gazete ve bir televizyondaki yoğun çalışmayı kaldıramazmışım. Cumhuriyet'teki
larım, meslek hayatımın en hareketli, en renkli, en bereketli yılları oldu. Her şey, -bilhassa
a.mmülünüzve sabrınız- için hepinize teşekkür ederim. İyi haftalar..."

d) Attila İlhan'ın "Alkış istemiyorum. Kendi geleneklerimize göre gömülmek
iyôrum" şeklindeki vasiyetini, Tuncay Özkan ve Teşvikiye camiinin imamı hatırlatmıştır.

e) Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, cenaze töreninin gerçekleştiği Atatürk Kültür
erkezi'ni yıktırmaya yönelik düşüncesinden dolayı protestoya maruz kalmıştır. Protesto
ında gazetecilere demeç veren Bakan "Benim için hiçbir tepki önemli değildir. Büyük bir
uslu yazarın cenaze merasiminde, Kültür ve Turizm Bakanı olarak burada bulunmam
emliydi. Bu görevimi de 'bütün asaletimle yaptım" dedi. Gazetecilerin "Bu protestoyu neye
ğlıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna ise, Bakan Koç, "Hiçbir şeye bağlamıyorum. Çolpan
lıan yanımdaydı, fevkalade üzüldü. İlhan'ın vasiyetini de Tuncay Özkan iletti, 'Alkış
.temiyorum. Kendi geleneklerimize göre gömülmek istiyorum' diye. Bunu vasiyet olarak
qylemiş. Ama oradaki durum o değildi" yanıtını verdi. Bakan Koç, şairimiz için "Attila
han, şair, yazar, senarist ve gazeteci olarak benim gençliğimden beri takip ettiğim büyük bir
Onların yazdığını ilk okuyanlardan biri benim. İlhan sadece bal üreten bir arı
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Yazdıklarını yaşamaya devam edeceğiz. Ne mutlu eserleriyle ölümsüz olanlara. Bu
uslu aydının hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" demiştir.

t) Attila İlhan, sağlık sorunları ve doktorların uyarıları nedeniyle Cumhuriyet

;~tesindeki yazılarına veda etmiştir ve üzerinde çalıştığı romanı "Gazi Paşa"nın, bir ay
µta İş Bankası Kültür Yayınlan 'ndan çıkacağı gazetede açıklanmıştı. Attila İlhan son
ak, Kanaltürk'teki sohbetlerinin yanı sıra Bilgi Yayınları'ndan çıkan "Bir Millet

'tinıyor" dizisinin de editörlüğünü yapıyordu
g) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Ôzkök'ün Attila İlhan hakkındaki
şlerine gazeteler ilgi göstermiş, bu gazetelerden Milliyet gazetesi, haberi birinci sayfadan
uştur. İşte o açıklama: "Gençlik yıllarımda Attila İlhan, bizim gönüllerimize tercüman
büyük bir şairimizdi. O zamandan beri kendisini takip ederiz. O değerli şiirleri bizleri
etkilemiştir. Adeta bizim söylemek isteyip de söyleyemediklerimizi veya güzel
eyemediklerimizi o vermiştir. Zaman içinde düşünceleri evrim . geçirmiştir. Son
anlardaki düşüncelerini hep beraber yakından izleme olanağı bulduk. Çok entelektüel bir
andı. Son zamanlarda bazen dilini anlamakta sıkıntı çekerdim. Ama onun tabii fikri
fü.ı:ıliğine ulaşamadığım için herhalde öyleydi."

h) ,tLisede Sofokles okuduk, klasik Türk musikisine sövmeyi, divan şiirini hor
eyi, buna karşılık, devletin yayımladığı kötü çevrilmiş Batı klasiklerine körü körüne
,yfcllllık göstermeyi öğrendik. Sanki Sinan Leonardo'dan önemsiz, Mevlana Dante'den
'iktü, Itri ise Bach'ın eline su dökemezdi. Aslında kültür emperyalizminin ilmiğini kendi
izle boynumuza geçiriyorduk, ulusal bileşim arama yerine hazır bileşimleri aktarmak

i) Neredeyse gazetelerimizin tamamı, Attila İlhan'ın 16 yaşında tutuklandığına dikkat
iştir. Gazetelerimizin ve köşe yazarlarımızın birçoğu bu olayı eleştirmiş, dönemin utanç
manzaralarından biri olduğu konusunda uzlaşmışlar. Olayın hikayesine neredeyse
gazetemiz ayrıntılı değinmemiş, eleştirilip geçiştirilmiştir. Peki, nasıl gerçekleşmiştir

İlhan, Hangi Batı (Ankara: Bilgi Yayınevi, 1972)
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Attila İlhan'dan dinleyelim:
''İzmir' de, Karşıyaka' daydık; on altı yaşındayım, komşuda liseli bir kız, ona sebebini
iğim bir yakınlık duyuyorum. Büyük tereddütlerden
; iyi de, nasıl ulaştıracağım?

sonra, mektup yazmaya karar

Bu büyük sorun! Atatürk Lisesi'ndeyim

ya, her sabah

:vapurla gidiyorum; evlerinin önünden geçtiğim sıra, okula gitmek üzere, koridorda
anıyor; geçerken mektubumu merdivenlere bırakırsam çıkar alır.
Oturdum

dehşetli bir mektup yazdım, geçerken merdivenlere

bıraktım,

bir süre

; dönüp baktığımda, o elinde okul çantası, eğilmiş mektubumu alıyordu. Heyecandan
lm; adeta uçarak vapura gittim. Üç gün sonraydı sanırım, cevabı aynı yere bırakmış,
hnmdan etkilendiğini, zaten bana yakınlık duyduğunu yazıyordu: ne kadar sevindiğimi
am. O garip aşk, böylece başlamış oldu.
Birbirimizi ne görüyoruz, ne buluşuyoruz,

ne konuşuyoruz;

ama üst üste bir sürü

yazıyoruz. En çok da ben yazıyorum. O tarihte Nazım Hikmet'i yeni tanımışım, ona
Jıyorum; şiirlerini aktarıyorum;
ôr:Mektuplaşmamız

o da bana, aynı heyecan ve hevesle, . . duygularını

sonbahardan kış ortalarına, yanılmıyorsam Şubat'm sonhaftasına

ürdü; çok da kötü bitti.

Müdür Muavini geldi, beni sınıftan aldı; İdare'ye gittik,
a.iriyan bir adam; "-Oğlum," dedi, "bey seni götürecek!" Adam beni alıp doğruca
a Polis Karakolu'na

götürdü, sorgu başladı. Ertesi gün İzmir'e

Emniyet

Juğü'ne götürüldük, sorgumuza Siyasi Şube'de devam edildi; başıma ne geldiğini tam
ordum ama, 141-142'den sorguya çekiliyorduk. Sevgilime yazdığım mektuplarda,
ınşiirleri var, şair o zamanlar şiddetle yasak, o yüzden şiirleri okuduktan sonra imha
ı:ıi sıkı sıkı tembih etmişim; ama o kıyamamış saklamış; o yıllarda okul yönetimleri çok

ık sık öğrencilerin dolaplarını karıştırırlar; böyle bir aramada mektuplar ele geçiyor,
,e+düşen Okul İdaresi, 'keyfiyetten' Siyasi Polis'i haberdar ediyor. Haberim yok,
iter' günlerce beni izlemiş, bu arada kime merhaba dediysem mimlenmiş; neticede,
iz Siyasi Polis'te buluştuk. Üç dört gün, uykusuz perişan sorgu, yüzleştirme, karakol
Idolaşma ve nihayet Sulh Ceza Mahkemesi: 70'li yıllarda Yargıtay Başkanı olacak
eza Hakimi, beni ve liseden yakın bir arkadaşımı tutukladı; o akşam eski İzmir
vi'ne nakledildik, yaşımız küçük olduğundan hangi koğuşa koyacaklarını bilemediler.
İşin tuhafı, sorgu sırasında da, onunla konuşamadık. Bir kere, yan yana gelebildik.
aka Karakolu'ndayım, onu da getirmişler, İzmir'e Emniyet Müdürlüğü'ne 'mevcutlu'
Karakol'un merdivenlerinde, şemsiyemi ona uzattım, mahzun gülümseyip
işte hepsi bu. Serüvenin sonunda mahkum oldum, okuldan kovuldum,
8

kiye'nin hiçbir yerinde okuyamaz' diye, elime 'siyasi bir belge' verdiler; babam, hukuk

ı, Danıştay' a başvurdu, iki yıl sonra mı ne, okuma hakkımı geri almayı başardı; buna
en Atatürk Lisesi beni istemiyordu, ben de İstanbul'a Işık Lisesi'ne gittim, liseyi orada
d.im. Onun ne olduğunu yıllarca bilmedim, 1960'lı yıllarda, mutlu bir evlilik yaptığını
m; bana çok saygı duyuyormuş, benimle iftihar ediyormuşl'"

j) Attila İlhan'ın Türk aydını hakkındaki düşünceleri birçok kitapta, dergide ve

Attila İlhan'ın Türk aydını hakkındaki görüşleri:
"Türk aydını dediğimiz kişi Batı'mn Türkiye'deki manevi ajanı. Kendi memleketini
görüyor, kendi adamını adam olmaz görüyor. Batılı'yı başının üstünde gezdiriyor ve
bizim memleketimize yaptığı en büyük kötülük ne? Biz hepsi batı' dan değer
sınlar diye kimini Fransa'ya, kimini Almanya'ya, kimini İngiltere'ye, kimini şuraya
geriyoruz, her biri oranın kültürüyle geliyor ve biz tam bir panayır içine düşüyoruz. Bizim
eketimizde, özellikle Cumhuriyetin ilk zamanlarında, Osmanlı'nın son zamanlarında bir
su getirmek gerektiği zaman 5 mühendis, 5 ayrı sistem öneriyordu, her biri gittiği
Iekette öğrendiğini. Hiçbirisinin Türkiye'nin şartlarına uygun bir önerisi yoktu.
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?iye'de ilericilik, aydınlık diye bir yabancı taklitçiliği geçerlidir. Türk aydınlarının Türk
na sundukları gelişme reçetelerinin hepsi kopyadır ve taklittir. Türk halkı bunlara tepki
rm.ektedir. Çünkü kişiliğine uymaktadır. ıo Halbuki "aydın" halkın rehberi olmalıdır,
'n rehberi olmalıdır. İşçinin aydınına inanması, onu anlaması ve izlemesi için, ikisinin

eşleşebilmesi' lazım; oysa Türk aydını 'alafranga' entel, Türk işçisi 'alaturka' arabesk;
kesim arasında iletişimi sıfıra indirgeyen faktör budur.'!"
Attila İlhan eskiden beri söyler, "bizim hain kontenjanımız vardır" der ve işi
imat'tan başlatır. Şairimiz, bu hain kontenjanın genellikle "aydınlar" içinde bulunduğunu

Bu bölümde dikkat edilmesi gerekilen nokta: Attila İlhan'm-fürkeydını için "Batı'nın
·kiye'deki manevi ajanı" demesidir. Birçok gazetemiz Attila İlhan'ın bu sözüne dikkat

er Ciravoğlu, Büyük Yolların Haydutu (İstanbul: Sel Yayıncılık, 1997) s.35, 36, 37, 38, 39, 40.
iki Cevizoğlu, Bütün Kaleler Zaptedilmedi (Ankara: Ceviz Kabuğu Yayınları, 13.Baskı, Mayıs 2005) s.31
elgin Sarmaşık, Attila İlhan: "Söyletme Kötüyü! ••" - Röportajları - 2 (1983-1987). (Ankara: Bilgi
.yınevi,Temmuz 2005) s.301
ttila İlhan, Bir Sap Kırmızı Karanfil (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlar, Kasım 2005) s.198
.röl Manisalı, Attila İlhan'la Siyaset Güncesi 2.bs.(İstanbul: Derin Yayınevi, Ekim 2004) s.6

9

k) Birçok köşe yazarımız Attila İlhan'ın Sultan Galiyev'e olan hayranlığından
iştir. Gerçektende de şairimizin Sultan Galiyev' e hayranlığı tartışılmazdır.

söz

Attila İlhan

a bir eserinde "Mustafa Kemal ve Sultan Galiyev, Türklüğün medar-ı iftiharı, iki halk
Fakat köşe yazarlarımızın

"1980'lerin

birçoğu Sultan Galiyev'in

ortasına kadar Sultan Galiyev'i,

kim olduğundan söz

sosyalistler de dahil olmak üzere pek

ıyan yoktu. Sosyalistler, Stalin'in Ekim Devrimi sonrasında ulusal sorun konusundaki kimi
ale ve konuşmalarından

milliyetçi

sapma içinde olan biri olarak tanıdılar

Sultan

iyev'i. Bu dönem içinde Attila İlhan, Kemal Tahir ve Aclan Sayılgan gibi bazı isimler,
an zaman Sultan Galiyev'i

yazılarında işlediler.14 Özellikle Attila İlhan son yıllarda

darında, düşünsel ağırlığını edebiyattan çok Sultan Galiyev araştırmalarına ve
aslar'daki Türk Cumhuriyetlerine yöneltmiştir. Attila İlhan'ın Cumhuriyet gazetesindeki
ıları da çoğunlukla bu yöndeydi.
Dünyayı derinden sarsan 1917 Bolşevik Ekim Devrimi'nin dört büyüklerinden (Lenin,
Troçki ve Sultan Galiyev) biri olan Sultan Galiyev, Marksist teoriyi pratikle
ştirmede Lenin ve Stalin'le aynı güçte üçüncü, başta Türk ve Müslüman halklar olmak
re sömürge ülkeler üzerine geliştirdiği teorik tezleriyle birinci dereceden yer alan bir

Sultan Galiyev, Kazan'lı bir Tatar Türk'ü ve Müslüman bir Marksist'tir. 1917 Ekim
ı,imi'1hin başarıya ulaşmasını takip eden yıllarda, Sultan Galiyev'in kendine özgü
ürge halklar ve ülkeler" üzerine geliştirdiği tezler, uzun yıllar değişik çabalarla göz ardı
esi sonucu onun ideali olan koloni ülkeler tarafından ya hiç tanınmamış, ya da çok az

Sadece Rusya Türkleri ve diğer koloni halkları arasında değil, 1917 Ekim Devrimi'nde
olşevik Tarihi'nde önemli bir yere sahip olan Sultan Galiyev, mazlum milletlerin hürriyet
bağımsızlıklarına kavuşması yolunda mücadele ve eylemleri ile Koloniler Devrimi ve
.~masyoneli tez'iyle seçkin bir teorisyendir.t'" "Sultan Galiyev;' sosyalizme sempatiyle
[aşan ve proletarya zaferlerinin şan ve şereflerini korumaya ve sosyalist devrimi tüm
lüman Doğu ülkelerine yaymaya çalışan tüm Müslümanlara açık olacak bir "Sosyalist
lüman Ordusu öngörüyordu.v"

itila İlhan, Dönek Bereketi (İstanbul: Kültür Yayınları, Mayıs 2002) s.13
ehmet Bedri Gültekin, Sultan Galiyev Eleştirisi (İstanbul: Kaynak Yayınları, Temmuz 1999) s.7
!'Ol Kaymak, Sultan Galiyev ve Sömürgeler Enternasyoneli (İstanbul: İrfan Yayınevi, 2000) s.19
exandre A. Benningsen - S.Enders Wimbush, Sultan Galiyev ve Sovyetler Birliğinde Milli Komünizm,
Bülent Tanatar (İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi, Nisan 1995) s.92
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EGERLENDİRMELER

,~tesi Değerlendirmesi

()5 tarihli Akşam gazetesi, Attila İlhan'ın ölümünü manşetten yayınlıyor
~}Eldevar büzün" başlığıyla okurlarına duyuruyor. İç sayfalardaki haberin
~3;ŞabsınŞiiri Babasız Kaldı" olarak karşımıza çıkıyor. "Türkiye'nin gündemine
da yazdığı şiirle giren İlhan bir daha hiç çıkmadı" diye başlayan haber içeriği, Kerem
n-şiirli vedasını, Çolpan İlhan'ın konuşmasını ve Attila İlhan'ın okurlarıyla en son iki
ce 24. TÜYAP Kitap Fuarı'ndaki Bilgi Yayınevi'nde buluştuklarını okuyucularına
or. Daha sonra Attila İlhan'ın okura veda mektubunun tam içeriğini okuyucularına
azete, "Sevgilisine Şiir Yazınca 16 Yaşında Tutuklandı" diye alt başlıkla Attila
nhayatını ve "An Gelir" şiirini yayınlıyor.
Bir sonraki sayfada Çolpan İlhan'ın, Attila ilhan'ın son dakikalarını anlatması ve
İlhan'ın ambulans istememesini anlatan gazete, Çetin Altan'ın "gençlik arkadaşımdı"
aşlayan yorumunu okuyucularına aktarmaktadır. Gazete, Özdemir İnce'nin Attila İlhan
da "Türkiye'nin Sarte'ıydı" demesini, Ahmet Oktay'ın Attila İlhan'ın sosyalist ve
,tçi yönünü anlatmasını, Sennur Sezer'in "tek başına bir kadroydu" diye Attila İlhan'ı
lamasını; Ahmet Cemal'in Attila İlhan'ın romanlarının genç kuşaklar için bir miras
Daha sonra gazetede İlhan Berk'in şairimiz hakkında
en" tabirini kullandığını yazar. Gazete bunun yanında, şiirleriyle ve romanlarıyla
ı:ıya devam edeceğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un görüşlerine de

Akşam gazetesi köşe yazarlarından Şakir Süter'in "Hepimizin Başı Sağolsun" adlı
ıtaşıyan yazısında, Attila İlhan'ın çok yönlü bir aydın olduğunu ve Türk edebiyatının
,tıyük bir değerinin yitirildiğini yazmaktadır. Süter, şairimizin dünyalı bir sanatçı
unu ama asla yabancılaşmadığını ve kendi insanlarını hiçbir zaman küçümsemediğini
etmektedir. Şakir Süter, Attila İlhan'ın haksızlığa uğradığını da belirttikten sonra kısa
Attila İlhan'la ilgili anılarını yazmakta, "mıh gibi aklımızda, içimizde kalacak"
deki ifadesiyle sevenlerine başsağlığı diledikten sonra köşe yazısını noktalamaktadır.
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Ekim 2005 Cuma

Ekim 2005 tarihli Akşam gazetesinde Attila İlhan'la ilgili ilk karşımıza çıkan
azetenin yazarlarından olan Meriç Köyatası "Hayal Kadınlara Veda" başlıklı köşe
q.a öncelikle Attila İlhan'ı her şeyden çok, bir düşünce adamı olarak görmektedir.
ı,.Attila İlhan'ın bazı meseleler üzerindeki tespitlerini aktarır.
.Akşam gazetesinin diğer bir yazarı Burhan Ayeri ise "Asıl Şimdi Korksunlar"
ı.taşıyan köşe yazısında, neredeyse tüm medyanın Attila İlhan'ı sahiplendiğine dikkat
r)rAttila İlhan'ın programlarını bir anda kesen TRT'nin bile onun eski konuşmalarını
.<lığını belirtiyor. Bunun yanında Ayeri, medya gruplarının şairimizin işlerine gelen

f,i

hükümet büyüklerinin bir bölümü ise onun 'şair' yanını ön plana çıkarttığını ifade

.:Burhan Ayeri, Attila İlhan'ın zamansız ölümünü iyi kullanan medya programlarının
di programlarının yayın akışını bozarak, Attila İlhan'ı konu edinmesini örneklerle
ulanna sunuyor. Ayeri, Attila İlhan'ın da bir süre sonra unutulacağını sananlara da,
iındi korksunlar, İlhan'ın yaktığı 'İstiklal ve Bağımsızlık' ateşi güçlenerek parlayacak.
lar ise bu şerefsizler olacak!" diye mesaj vermektedir.
kşam gazetesi'nin bir diğer yazarı Deniz Ülke Arıboğan, "Elde Var Hüzün"
köşe yazısında, ruh halini okuyucularına aktardıktan sonra Attila İlhan'ın kaybı
e durı.ı,p, ölümünün erken olduğunu yazmaktadır. Herkesin hayatından bir Attila İlhan
ifade eden Arıboğan, köşe yazarlarının çoğunun onun şiirlerine ve hayatından
yer vermelerinin etkileyici olduğunu düşünmektedir. Daha sonra günümüzün
Arıboğan, aşkın günümüzde "ilişki" diye tanımlanması üzerinde
ahlak anlayışının ve yeni ruhun en zavallı kurbanının ise "aşk"
.u ifade ettikten sonra yazısını "elde var hüzün" diye noktalıyor.
Akşam gazetesi iç sayfalarında Attila İlhan'la Akşam kitap yayın yönetmeni Kürşad
~asındaki geçen konuşmaları haber olarak vermiştir. Soru•.cevap şeklinde yapılan
:P,\Attila İlhan'ın, Yılmaz Erdoğan, Orhan Pamuk, Yaşar+Kemal ve Ahmet Altan
yer vermiştir. Daha sonra şairimizin cenaze töreni programını

12

14 Ekim 2005 Cumartesi

14 Ekim 2005 tarihli Akşam

gazetesi "Attila İlhan'ı

indeki başlıkla, şairimizin defnedildiğini

okuyucularına

Binlerce

duyurmaktadır.

Kişi Uğurladı"
Şairin vasiyeti

ne alkışsız uğurlandığına dikkat çeken gazete, Bakan Atilla Koç'un da cenaze töreninde

Gazetenin yazarlarından Şakir Süter, Attila İlhan'ın cenaze törenini köşesinde anlatmış
Çok

Özel

Bir

Tören"

diye köşe

yazısına

başlık

koymuştur.

Tören

hakkında

culanna duyguları doğrultusunda bilgi veren Süter, Attila İlhan için "toplumuna borçlu
;.alacaklı gidiyor o" demiştir. Attila İlhan'ın "aydın" yönünden bahsettikten sonra Attila
Ha olan anılarını okurlarına aktarmıştır. "Adam" olmak isteyenlere Attila İlhan'ı örnek
en Şakir Süter, yazısını "kendisini çok arayacağız" diye bitirmektedir.

15 Ekim 2005 Pazar

15 Ekim 2005 tarihli Akşam

Gazetesi'nde

Engin Ardıç'ın

"Zamanında

Ölmeyi

J{'' başlıklı köşe yazısı var. Yazısında, öncelikle Attila İlhan'ın kendisinin nasıl
iğini, nasıl biçimlediğini hiç kimsenin bilemeyeceğini ve anlayamayacağını
uyor. ~dıç, sebebini belirtmeden yazacaklarının yanlış anlaşılacağını da ekliyor. Attila
nJvefat ettiğinde uzaklarda olduğunu söyledikten sonra onun hakkında yazılanları da
.<lığını, çünkü kimin ne yazdığını az çok tahmin edebildiğini söylüyor. Engin Ardıç'a
:ttila İlhan yirmi yıl önce ölmüş olsaydı Türkiye daha çok kazançlı çıkacaktır. Ardıç
da kalmayıp "o büyük adam son yıllarında saçmalıyordu" diyecek kadar işi ileri
or. Çünkü şairimizin fikirlerini saçma bulmaktadır.
Attila İlhan'ı hayli eleştiren ve saygı çizgisini aşan Ardıç, Attila İlhan'ın romanlarının
Iduğunu ve şairimizin kendi kafasında olmayan bir Atatürk yarattığını açık bir şekilde
Şairimizin son şiir kitabının bile kötü olduğunu ifade eden 'Ardiç,··BülentEcevit, Doğu
ek, Devlet Bahçeli ve İlhan Selçuk arasında kendine bir yer edindiğini yazar.
Yazısında "Benim Şairim Değildi" şeklinde başlık atan bir diğer gazetenin yazarı
Eğin, yazısında, ölümünün ardından Attila İlhan'ı koşulsuz sevmenin nedeninin ne
u sorar. Eğin, Attila İlhan hakkında "son 20 yılını kasketinin altına topladığı beyaz
yla 60'lı yıllar Paris'ine ait kent masallarını televizyondan anlatıp, anlatıp, anlatıp
muhafazakarlığın içine batmış geçirdi" şeklinde alaycı bir üslupla dile
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irgün Gazetesi Değerlendirmesi

2 Ekim 2005 Perşembe

2tEkim 2005 tarihli Birgün gazetesi de diğer gazetelerde olduğu gibi, Attila İlhan'ın
birinci sayfadan okuyucularına duyurmaktadır. Attila İlhan'ın ölümü hakkında
arına bilgi veren gazete, 16 yaşında tutuklandığına dikkat çekmektedir. Daha sonra
iiyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye Yazarlar Sendikası Genel
Ercan, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Genel Sekreteri, yazar Turgay
Yılmaz Odabaşı'nın, Attila İlhan hakkında duygu ve görüşleri alınmıştır. Gazete,
haberde "An Gelir" şiirine de yer verdikten sonra, haberi tamamlamaktadır.

2005 Cuma

Ekim 2005 tarihli Birgün

gazetesinde, Attila İlhan'ın

defnedileceğini

bildiren haber bulunmaktadır. Yapılacak cenaze töreniyle ilgili detaylı bilgi
ete, daha sonra Selim İleri ve Seyyit Nezir'in duygu ve görüşlerini de okuyucularına

azetenin yazarlarından Tarık Günersel, çok kısa bir şekilde Attila İlhan'ı köşesinde

fr. Şairimiz hakkında zihnen dolu dolu yaşadığını söyleyen yazarımız, Attila İlhan
sal Hazine' ifadesini kullanmıştır.
lrgün,

14 Ekim 2005 tarihli nüshasında Attila İlhan'ın sevenleri tarafından

giğini okurlarına duyurmuştur. Törene askerin de katıldığına dikkat çeken gazete,
in kardeşi Çolpan İlhan, yeğeni Kerem Alışık, Ahmet Oktay ve Merdan Yanardağ'ın
na da yer vermiştir. Tören hakkında ayrıntılı bilgi veren gazete, Attila İlhan'ın
·stemiyorum" şeklindeki vasiyetinin de yerini getirildiğini .vurgulamaktadır. Gazete
ak Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un yuhalanmasını haber olarak verdikten
'ilmek Zamanı" şiirine de yer vermiştir.

16 Ekim 2005 Cumartesi

16 Ekim 2005 tarihli gazetede Adnan Bostancıoğlu'nun yazısı bulunmaktadır.
.izin edebi şahsiyetini irdelemeye çalışan Adnan Bostancıoğlu, onun şairliği üzerinde
aşmıştır. Şiirlerinin zaman içinde kendini tekrar etme duygusu uyandırmasına rağmen
14

duğunu söyleyen Bostancıoğlu, daha sonra şairimizin ideolojik düşüncesinden
ikten sonra yazısını noktalamıştır.
16 Ekim 2005 tarihli Birgün gazetesinin eki Pazar'da, Ercan İmre'nin hazırladığı yazı
aktadır. "Güle

Güle Kaptan"

başlıklı yazıda, şairimizin çeşitli yönlerinden

ikten sonra "kısacası günümüzün filozofuydu" diyerek Attila İlhan'ı anlatır. Şairimizin
arak şiir yazdığını söyleyen İmre, şiiri şarkıyla bütünleştirdiğini belirtmektedir. Bu
en çok Ahmet Kaya'nın besteleyip, seslendirdiğini de eklemektedir. Bestelenmiş
ende örnekler veren İmre, son olarak Semih Sergen'in seslendirdiği "Kaptan" adlı
yucularıyla paylaşmaktadır.
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Cumhuriyet Gazetesi Değerlendirmesi

12 Ekim 2005 Çarşamba

12 Ekim 2005 tarihli Cumhuriyet gazetesi, Attila İlhan'ın vefatını "Şair, yazar ve
n adamını yitirdik, 'An geldi' Attila İlhan veda etti" haber başlığıyla okuyucularına
aktadır. Ülke açısından büyük bir kayıp olduğunu dile getiren gazete, yapılacak
;e töreni hakkında okurlarını bilgilendirir. "Son yarım yüzyılın en kavgacı şairi, en
macı düşünce adamı artık yok" diyen gazete, vefat sebebini okuyucularına bildirir.
Şairimizin özgeçmişini ayrıntılı bir şekilde okurlarına aktaran gazete, Attila İlhan'ın
eserlerini de okurlarına hatırlatmıştır. Bunun yanında şairimizle ilgili, CHP Genel
anı Baykal, Cumhurbaşkanı Sezer, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, SHP Genel Başkanı
.t Karayalçın ve İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci, ANAVATAN Genel
anı Erkan Mumcu, DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, CHP Grup Başkanvekili Kemal
ol, CHP İstanbul Milletvekili Nurettin Sözen, AKP Şanlıurfa Milletvekili Attila Maraş,
Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Prof. Dr. Muzaffer
maz, Ahmet Küflü ve Mehmet Eroğlu'nun fikir ve duygularına yer vermiştir.
Şairimizin ilk şiirlerinden "Balıkçı Türküsü "nü okuyucularına sunan gazete, Attila
'ın edebi şahsiyeti ve kişiliği hakkında birçok değerli edebiyatçının ve yazarın
şlerine yer vermiştir. Son olarak gazeteye taziye mesajını gönderenleri tek tek isimleriyle
ıktan sonra haberi tamamlamıştır.
Attila İlhan'ın Cumhuriyet gazetesinden ayrılış nedenini köşesinde değerlendiren
et Bila, daha sonra şairimizin 80 yıla birçok şeyi sığdırdığını vurgulamaktadır.
usanmadan devamlı yazdığını, sağlık sorunları elverseydi daha da
Bila,

onun

onurlu bir

yaşam

sürdürdüğünü

okuyucularıyla

Attila İlhan için "Bütün Bulvarlar O'nundu" diyen Hikmet Çetinkaya, şairimizin
arlarında bütün dünyanın rüzgarlarını taşıdığını söylemektedir. Attila İlhan'ın İzmir'li
lanndan bahseden Çetinkaya, onunla komşu olduğunu da belirtir. Hikmet Bila gibi bu köşe
arımız da Attila İlhan'ın Cumhuriyet gazetesine yazdığı veda mektubunu okurlarına
Daha sonra Attila İlhan'dan dizeler veren Çetinkaya, onun edebi şahsiyetinden söz

"Elde Hüzün Bile Yok" başlıklı yazısında Attila İlhan'ın şiirlerinden dizeler vererek
'şair' yönünü ele alan Mümtaz Soysal, aynı zamanda onun "kaptan" özelliğine de
16

tir. "Osmanlı geçmişini ve hiç dinmeyecek Kemalist atılımını şiir inceliği ve mantık
ğıyla yansıtabilen

çok az insanımız vardı; onlardan biri daha aramızdan ayrıldı"

azısında şairimiz hakkında "Attila İlhan benim için soluk soluğa paylaşılmış uzun
hayatın tam yaşanamamış bir derin dostluğu anlamına geliyor" diyen İlhan Selçuk,
an'm kendisine

yazdığı son mektubu okurlarıyla

paylaşır. Köşesinde

"Üçüncü

iri "nin ilk dört dizesine yer verdikten sonra yazısını bitirir.
.:ı.zetenin yazarlarından Ataol Behramoğlu "Bir Hançer Gibi Çıkıp Gitti" başlıklı
;<İlhan'ın ölümünü bir türlü kabullenemediğini yazar. Şairimizin ölümüyle ilgili
uygulan şiirsel bir dille okurlarına aktaran Behramoğlu, şairimize hayran olduğunu
ille yazar. "Ekrandaki sözcükler bir kez daha sislenip bulanıklaşıyor... " dedikten
sını noktalamıştır.
ütün küçük harflerin başı sağ olsun" diyen Deniz Som, sadece Attila İlhan'ın "Pia"
~(Değişimi" şiirlerini köşesinde verdikten sonra yazısını noktalamıştır.
eniz Kavukçuoğlu, "Bir Şairin Ölümü" başlıklı yazısında Attila İlhan'ın-ölüm
nasıl ve kimlerden aldığını yazdıktan sonra, Attila İlhan'ın 'şair' ve 'düşünür'
le alıp değerlendirir. Cumhuriyet gazetesindeki yazılarının çoğunluğun düşünsel
gµğunu vurgulayan Kavukçuoğlu, son olarak "Sabah Uyanırsın" şiirini köşesine
onra yazısını noktalamaktadır.

Ekim 2005 tarihli gazete "Güle Güle Büyük Usta, Attila İlhan'ı Uğurluyoruz"
jhaber başlığıyla okurlarına Attila İlhan'ın uğurlanacağını duyurmaktadır. Cenaze
ında okuyucularını bilgilendiren gazete, şairimizin halkıyla bütünleşmiş bilge bir
ğunu bildirmektedir. Bunun yanında Attila İlhan için birçok siyasi ve sivil toplum
gazeteye gönderdiği taziye mesajları da yayınlanmıştır.
.ttilcl İlhan hakkında görüş bildiren İlker Çetin ve Yıldız Sertel' in kısa yazılarına yer
ete, İstanbul Barosu Başkanlığı'nın mesajını da ayrı olarak yayınlamıştır. 13 Ekim
~etede, bir hayli fazla olan taziye mesajlarıyla karşılaşmaktayız.
r.:ı.zısına, Attila İlhan'ın ölümüyle kolektif bir acı yaşattığını yazan Ali Sirmen, onun
medyanın yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çeker. Sirmen, şairimizin 16 yaşında
asının yanlışlığı üzerinde durduktan sonra yazısını bitirir.
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Sözün büyüsü üzerinde duran Orhan Bursalı, iyi şairin en iyi büyücü olduğunu ileri
Yazısında şiirsel bir dil kullanan Bursalı, Attila İlhan'ın 'şair' yönünü ele alır. Attila
dizelerinin esiri olduklarını söyleyen Bursalı, onun şiirlerinin güzelliği üzerinde

Gazetenin yazarlarından Ahmet Cemal "Attila İlhan: 'Ne Korku Ne Pişmalık Ne
•. "' başlığını taşıyan yazısında, öncelikle Attila İlhan'ın ölüm haberini SkyTürk
zyonundan aldığını yazar. SkyTürk televizyonu, Attila İlhan'ın ölümü ile ilgili telefon
şisi yapmak için kendisini aradığını ve onun da ölüm haberini o anda öğrendiğini açıklar.
" ·k televizyonuna yaptığı telefon söyleşisini okurlarına aktarmaktadır.
Attila İlhan'ın "Dipten gelen dalga" sözü üzerinde yoğunlaşan Ümit Zileli, onun
Milliyeci" yönünden bahsetmektedir. Attila İlhan'ın Türkiye'nin

sömürge

una düşmesinin sebebini irdeleyen konuşmasına köşesinde yer veren Zileli, ayrıca
Yayınevi'nden çıkan "Bir Millet Uyanıyor" dizisinden de bahsetmektedir.
"10 Ekim 2005'te yitirdiğimiz Attila İlhan'ı 1970'li yılların ortasında, Ankara'da Bilgi
,ınevi'nin editörü olarak tanıdım" diyerek yazısına başlayan Emre Kongar, 12 Eylül'e ait
'~ndan bahsetmektedir. Attila İlhan'ın 'siyasi' yönü hakkında okuyucularına bilgiler
n Kongar, edebiyat konusunda da Fakir Bayburt .ile sert polemiklere girdiğini okurlarına
Iatır. Kongar, Attila İlhan'ın edebi şahsiyeti üzerine görüşlerini yazdıktan sonra yazısını

14 Ekim 2005 Cuma

14 Ekim 2005 tarihli Cumhuriyet gazetesi Attila İlhan'ın defnedildiğini okurlarına
aktadır. Şairimizin yoğun bir kalabalık tarafından sevgilerle, gözyaşlarıyla
landığına dikkat çeken gazete, kardeşi Çolpan İlhan ve yeğeni Kerem Alışık'ın
gularına yer vermiştir. Gazete, Ahmet Oktay, Prof. Dr. Erol Manisalı, Necdet Sevinç gibi
la İlhan'ı yakından tanıyan değerli kişilerin duygu ve görüşlerine de yer verir. Kültür ve
izm Bakanı Atilla Koç'un protesto edilmesine değinen gazete, Baykal'ın protesto
ındaki görüşlerini de okuyucularına aktarır. Son olarak cenaze törenine katılan değerli
tek tek verdikten sonra haberi tamamlamaktadır.
Gazetenin yazarlarından Erol Manisalı "Bir Ulu Çınar ••• Ayakta Dimdik••• " başlıklı
ısında, Attila İlhan'ın yaşamını ulu bir çınara benzetmektedir. Her şeyden önce namuslu
uğunu vurgulayan Manisalı, onun için Don Kişot benzetmesini de yapar. Daha sonra
irimizin 16 yaşında hapse girdiğini okurlarına hatırlatır. "Bir koca çınar göçtü gitti dersem
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olur, ayakta dimdik. Seveni de sevmeyeni

de ulu çınara saygıyla bakıyor, hatta

"dedikten sonra, Attila İlhan'ın eserleriyle yaşayacağını vurgulamaktadır.

5 Ekim 2005 Cumartesi

Ekim 20Ô5 tarihli Cumhuriyet

gazetesi gelen mesajların bir bölümünü

ıktan sonra, mesajları gönderenlerin isimlerini de tek tek okuyucularına açıklamıştır.
•Şiir mucizedir çünkü" diyen Ataol Behramoğlu, Attila İlhan'ın şiirini ayrıntılı bir
kendi duyguları içerisinde yorumlar. Ataol Behramoğlu, bu yorumlamayı şairimizin
dizelerinden örnekler vererek açıklar. Behramoğlu, yazısının tamamında Attila
edebi şahsiyetini irdelemektedir.
airlerin aslında ölmediğini belirten Birgül Kopuz, "o şiirlerin kim bilir kaç kadının
buzları erittiğini" şeklindeki duygularını okurlarıyla paylaşır. Yazısının tamamında
an'ın 'şair' yönünü ele alan Kopuz "şiirleriyle ışık olurlar gökyüzünde sonra yıldızlı
de bir yıldız yukarıdan göz kırpar bize, birisi ansızın bir şiir fısıldar kulağımıza"
sonra yazısını tamamlar.
ir şaire, bir yazara saygımızı belli etmek için ölmesinin gerekli olmadığını" ifade
nep Oral, yazısında medyamızın ikiyüzlülüğünden bahsetmiştir. Medyanın şairimizi
getirmekte yarış halinde olduğunu yazan Zeynep Oral, bunun bir günah çıkarma mı,
·.edan rahatlaması mı olduğunu sorgulamaktadır. Yazısında bir okurun mesajına yer
ynep Oral, o mesaj üzerinde durmaktadır. Okurun mesajı "Benim okul hayatım
aşladı. 2000'de bitti. Bu 16 senede bir okul kitabımda bu adamı okumadım ... Yani
ak ben Attila İlhan'ı tanımıyorum... Bu büyük çelişkiyi düşünebiliyor musunuz?"
i. Daha sonra Attila İlhan'ın edebi şahsiyetini de alt başlıklarda anlatan Zeynep
şiirlerinden ve diyalektik inancından bahsetmektedir.

6 Ekim 2005 Pazar

6 Ekim 2005 tarihli gazetede Sunay Akın, Attila İlhan'ın 'şair' yönünü yazar.
daki tek küçüklük, şiirlerini küçük harflerle yazmasıdır" diyen Akın, Attila İlhan'ı
lerden bazılarını yazısında değerlendiriyor. Bunlardan biri Ümit Yaşar Oğuzcan' dır.
geçmiş zamanda Attila İlhan hakkında "Attila İlhan'ın yarına kalacak gerçek ve
şair olmadığını söyleyebilirim" demiştir. Server Tanilli'nin mahkeme salonunda
şiirini okuduğunu yazan Akın, daha sonra Attila İlhan'ın "Türk aydın"ı
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i görüşlerini okurlarına aktarır. Son olarak Atilla İlhan için "şiirimizin gerilim
akıştırması yapan Akın, ayrıca "şiirimizin telefon hattı kesildi, gözlüğü kırıldı"
Şairimizin "Deprem Bekçisi" şiirini verdikten sonra yazısını

\r diğer yazısında Tüyap Kitap Fuarı'ndan bahseden Zeynep Oral, Attila İlhan'ın
.µnher tarafa sindiğini yazar. Zeynep Oral da Sunay Akın gibi Fuarda Server Tanilli
ştığını yazar. Tanilli'nin DGM'de yargılandığı sırada mahkemede Attila İlhan'ın
.c:luğunu okuyucularına hatırlatır ve Tanilli'nin mahkemede okuduğu şiiri okurlarına

Ekim 2005 tarihli Cumhuriyet gazetesi eki Pazar Dergi'de genç şairler Attila
e şiirlerini anlatmaktadırlar. Bu kişiler, Deniz Durukan, Can Bahadır, Zeynep
Onur Caymaz isimli genç şairlerimizdir. Bu genç şairlerimiz Attila İlhan ile
gazetesi okuyucularıyla paylaşırlar.
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Gazetesi Değerlendirmesi
2005 Çarşamba
Ekim 2005 tarihli Dünya gazetesi "Kaptan Son Yolculuğuna Uğurlanıyor"
haber başlığıyla, okuyucularına Attila İlhan'ın vefat ettiğini duyurmaktadır.
cenaze töreni hakkında okuyucularını bilgilendiren gazete, Çolpan İlhan, Cengiz
im İleri ve Ahmet Tevfik Küflü'nün şairimiz hakkındaki duygu ve görüşlerine yer
Gazetedeki haber Attila İlhan'ın "An Gelir" şiiri ile sona ermektedir.
ete ayrıca şairimizin bir röportajını ayrıntılı bir şekilde okurlarına aktarmıştır. 2
5 tarihli Dünya Kitap Dergisi, Attila İlhan'ın 80. Yaş gününü kutlamıştır. Faruk
yaptığı söyleşiyi tekrar gündeme getiren gazete, özellikle Attila İlhan'ın ölüm
i görüşlerine yer vermiştir.
Ekim 2005 Perşembe

1$ Ekim 2005 tarihli gazete, Attila İlhan'ın bugün uğurlanacağını okurlarına bildirir.
öreni hakkında detaylı bilgi veren gazete, şairimizin adına bir internet sayfası
ve her kesimden yüzlerce mesaj yağdığını okuyucularına duyurur. Attila İlhan'ın en
iirlerini de okurlarına hatırlatır. Son olarak "Kimi Sevsem Sensin" şiirini okurlarına
sonra haberi tamamlar.

Ekim 2005 tarihli gazete "Yalnız Şövalye"nin uğrulandığını bildiriyor. Cenaze
ında ayrıntılı bilgi veren gazete, Kanaltürk İcra Kurulu Başkanı Tuncay Özkan'ın
ma yer verir. Gazete ayrıca Çolpan İlhan'ın, Kerem Alışık'ın ve Ahmet Oktay'ın
tı\ düşüncelerini okuyucularına aktarır. Gazete son olarak İzmir Büyükşehir Belediye
Aziz

Kocaoğlu'nun,

şairimizin büstünün Kültürpark'a

konularak anısının

ağıyla ilgili düşüncelerine yer verdikten sonra haberi tamamlar.
Qazetenin yazarlarından Faruk Şüyun "Attila Bey" başlıklı yazısında, Attila İlhan ile
ından bahseder. Son günlerde Attila İlhan ile geçirdiği anlardan bahseden Faruk
airimizin çok yorgun gözüktüğünü yazar. Bugün ise kendisinin çok yorgun olduğunu,
ölümünü derin üzüntüyle karşıladığını ifade eder. Şüyun, son olarak Attila
bir yaşamın daha eksik olacağını yazdıktan sonra yazısını noktalamıştır
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/ Ekim 2005 Pazartesi
Ekim 2005 tarihli Dünya gazetesinde Feridun Andaç'ın yazısı var. Andaç,
öncelikle 1970'lerde yolda gördüğü Attila İlhan'ı tanıtır. Daha sonra Attila İlhan'ın
ne kadar güçlü olduğunu örneklerle okuyucularına gösteren Feridun Andaç,
yönlü bir şahsiyete sahip olduğunu anlatır.
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Gazetesi Değerlendirmesi
12 Ekim 2005 Çarşamba
12 Ekim 2005 tarihli Evrensel gazetesi, "An Gelir, Attila İlhan Ölür"

haber

la okuyucularına Attila İlhan'ın vefat ettiğini duyurmaktadır. Yapılacak cenaze töreni
.c:l.a okuyucularını bilgilendiren gazete, ayrıntılı bir şekilde Attila İlhan'ın özgeçmişini
na sunar. Diğer birçok gazetelerde olduğu gibi bu gazetemiz de şairimizin 16 yaşında
asına dikkat çeker. Gazete, Paris'ten Türkiye'ye döndükten sonra başı derde giren
lhan'ın Sansaryan Han'da sorgulandığını ve bu olayın eserlerine de yansıdığı
u getirir. Gazete, Attila İlhan'ın önemli eserlerine değindikten sonra haberi
ar. Bu haberin yanı sıra, Sennur Sezer'in hazırlamış olduğu yazıda da Attila İlhan'ın
bir şekilde özgeçmişi ele alınmış, onun eserlerine yer verilmiştir.

13 Ekim 2005 Perşembe
13 Ekim 2005 tarihli gazete yapılacak cenaze töreni hakkında okuyucularını
dirir, Bülent Habora'nın hazırladığı yazıda, çok eski yıllarda Attila İlhan ile iyi
olduğunu, fakat 15 yıl önce bir tartışma yüzünden aralarının açıldığını okuyucularıyla
aktadır. 1950'1i yıllarda Bayhan pastanesinde yaşanan bir anısını okuyucularına sunan
:E-Iabora,.,Attila İlhan ile ilk karşılaşmasındaki geçen diyalogları yazısına ekler. Bülent
bir anısından daha söz ettikten sonra, "dost insandı Attila Ağabey, ah bir de son
ız olmasaydı" dedikten sonra yazısını noktalamıştır.
Köşesinde Attila İlhan hakkında çok şey yazılıp söyleneceğini ileri süren Yücel
e, şairimizin her şeyden önce yalnız biri olduğunu yazar. Yazısında Attila İlhan'ın
tine yer veren Sarpdere, onun büyük bir şair olduğunu da belirtir.
14 Ekim 2005 Cuma
14 Ekim 2005 tarihli gazete Attila İlhan'ın uğurlandığını okuyucularına duyurur.
{öncelikle Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un yuhalanmasına dikkat çeker. Daha
ören hakkında okuyucularına bilgi veren gazete, DİSK Genel Başkanı Süleyman
nin, EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel'in, CHP İstanbul İl Başkanı Şinasi Öktem'in,
lediye Başkanı Mustafa Sarıgül'in, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan
n ve Vural Savaş'ın yanı sıra birçok kişinin cenazeye katıldığını aktarır. Gazete ayrıca
İlhan'ın duygu ve görüşlerine yer vermiştir.
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etenin yazarlarından

Sennur

Sezer, yazısında

öncelikle

Attila

İlhan'ın

tüm

bahseder. Daha sonra şairimizin 'siyasi' yönü üzerinde yoğunlaşan Sennur Sezer,
sürekli muhalif bir kimlikte olduğunu düşünür. Attila İlhan'ın "Kuvvacı" yönünden
;Jul\.ltaı

sonra yazısını noktalamıştır.
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özcü Gazetesi Değerlendirmesi

Ekim 2005 tarihli Gözcü gazetesi, "Attila İlhan'ı Kaybettik!" şeklindeki haber
okuyucularına Attila İlhan'ın vefat ettiğini duyurur. Şairimizin vefat sebebini de
gazete, onun her zaman sevgiyle anılacağını yazar. Gazetedeki haber, şairimizin
mişine ve edebi şahsiyetine değinerek sona ermektedir.
dret Sebat, "Türk Edebiyatında Bir Çınar Devrildi!" başlıklı yazısında,
.,ı\ttila İlhan'ın Cumhuriyet gazetesinden ayrılışının nedenleri üzerinde durur. Kudret
.a.isonra gazeteci bir arkadaşının Attila İlhan ile bir hafta önce Marmara Oteli'nde
r ve bu karşılaşmada geçen diyalogları okuyucularına aktarır.

etenin köşe yazarlarından Necmi Tanyolaç "Biz Sana Borçluyuz Attila İlhan"
şı.yan yazısında, şairimizin eserlerinin önemi üzerinde durur. Tanyolaç, Attila
adri Alışık ile olan akrabalık bağına değindikten sonra "Sisler: Bulvarı": şiirinin

ısında, bir yıldız kaydığını, tarifsiz kederler içinde olduğunu, bir Atatürkçü'nün
Jüğünü yazan Kurtul Altuğ, duygularını okuyucularıyla paylaşır. Şairimizin
bilinmeyen yönlerinden sıkça bahsettiğini yazan Kurtul Altuğ, onun hem
lı~m şair ve hem de filozof olduğunu yazar. Daha sonra Attila İlhan'ın 'şair' ve
önleri üzerinde yoğunlaşır. Kurtul Altuğ, son olarak Attila İlhan'ın TRT 2'de
konuşmalarının önemine de değinmiştir.
.Eldm 2005 Perşembe
Ekim 2005 tarihli gazete, Attila İlhan'ın defnedileceğini okuyucularına duyurur.
cenaze töreni hakkında okurlarına bilgi veren gazete, şairimizin sevgiyle
ı belirtir. Süleyman Demirel'in başsağlığı mesajına yer veren gazete, ayrıca
i:Düşünce Derneği Genel Başkanı Ertuğrul Kazancı'nın, İstanbul Barosu'nun, Eski
ardan Bülent Ecevit'in başsağlığı mesajlarına da yer vermiştir.
etenin yazarlarından Rahmi Turan, Attila İlhan için "o an"ın geldiğini, 80 yılı dolu
Mıaııuı

huzuruyla şairimizin göçtüğünü yazar. Attila İlhan'ın hem şair, hem yazar,
ve hem de vatansever olduğunu yazan Turan, şairimizin isminin doğru

ilgili hassasiyetini okuyucularına hatırlatır. Buna bağlı olarak bir anısını
yazarımız, şairimizin adının yanlış yazılmasına kızdığını vurgular. Turan, Attila
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Cumhuriyet gazetesindeki veda yazısının bir bölümünü köşesinde paylaştıktan sonra

gün Tekin yazısında, öncelikle Attila İlhan'ın ölümü üzerinde durur. Daha sonra
aynı çatı altında çalışma mutluluğunu yaşadığını belirten Tekin, 1991 'e dayanan bir
söz eder. Anısında, Attila İlhan'ın teknolojiyi nasıl takip ettiğini anlatır.
Ekim 2005 Cuma
Ekim 2005 tarihli gazete, Attila İlhan'ın toprağa verildiğini okuyucularına
adır. Gazete, şairimizin Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildiğini bildirdikten sonra
Turizm Bakanı Atilla Koç'un protesto edildiğine dikkat çeker. Cenaze törenine
:kişinin katıldığını yazan gazete, Çolpan İlhan'ın törende yaptığı konuşmaya yer
it.Gazete ayrıca, cenaze törenine Deniz Baykal'ın, Erkan Mumcu'nun, Muammer
Kadir Topbaş'ın, Celalettin Cerrah'ın, Yaşar Kemal'in, Ayşe Kulin'in, Selami
Yavuz Bingöl'ün, İzzet Günay'ın, Leman Sam'ın, Ekrem Bora'ın, Halit Kıvanç ve
'm aralarında bulunduğu çok sayıda tanınmış simanın katıldığım yazar.
etenin yazarlarından Kudret Sebat, 13 Ekim 2005 tarihli Hürriyet gazetesinde yer
Uluengin'in yazısını eleştirir. Bilindiği gibi Hadi Uluengin yazısında Attila İlhan
ağır eleştirilerde bulunmuştu. Sebat yazısında, Uluengin'in yazısını yorumlayıp
ijynu ispat etmeye çalışmıştır. Ölen birisinin ardından bu şekilde yazmanın etik
savunan Sebat, "tüm ülkede Attila İlhan hakkında olumsuz hiç bir eleştirinin
; sadece Hadi Uluengin'in olduğunu, şairimizin bu olumsuz yönlerini koca ülkede
gördüğünü" söyleyerek yazısını bitirir.
Ekim 2005 Cumartesi
Ekim 2005 tarihli gazete, Attila İlhan'ın anısına İzmir'de bulunan Kültürpark'a
'konulacağını okuyucularına duyurmaktadır. Gazete, İzmir Büyükşehir Belediye
iz Kocaoğlu'nun konuşmasına yer vererek haberi tamamlar.
Ekim 2005 Pazartesi
ısında Attila İlhan'ın 'şair' yönünden söz eden Ayşe Egesoy, şairimizin ölümüne
üzüldüğünü yazar. "Sisler Bulvarı"nın öksüz kaldığını belirten Egesoy, köşesinde
popüler şiirlerinden "Pia "yı da okurlarına sunar.
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ürriyet Gazetesi Değerlendirmesi
Ekim 2005 Çarşamba
Ekim 2005 tarihli Hürriyet gazetesi "Şairler Ayakta Ölür Demişti, Öyle Yaptı"
şljğiyla okuyucularına Attila İlhan'ın vefat ettiğini duyurmaktadır. Şairimizin

ni okurlarına

sunan gazete, şiirleri en çok okunan şair olduğunu yazar. Bunun

irimizin birçok siyasi tartışmada adının geçtiğini yazan gazete, TRT'de yayınlan
ah'la Sohbetler' programının en uzun program olduğunu okurlarına hatırlatır. Attila
triema alanında da başarılı olduğunu vurgulayan gazete, daha sonra şiirleri üzerinde
ıea Attila İlhan'ın öldüğüne dair haberin hurriyet.com.tr sitesinde yer aldığı andan
urların mesaj bombardımanına tutulduğunu yazan gazete, ilk dört saatte 600 yorum

etenin yazarlarından Ahmet Hakan, şairin ölümünü onun dizelerinden alıntılar
latır. "Daha ne olsun: 'Adım sonbahar' diyen şair, sonbaharda öldü" diyen Ahmet
,ıı. sonra duygu ve düşüncelerini okurlarına aktarır. Ahmet Hakan, Attila İlh.an'ın

·.• duygularıyla yorumlar. Ahmet Hakan, son olarak "Tertemiz aşklar için
Ne olur Attila İlhan'dan 'helallik' dileyin" dedikten sonra

la İlhan'ın mısralarının deyimleşmiş şairlerin sonuncusu olduğunu iddia eden
"/

· akçı, buna örnekler de vermektedir: "Cenaze suratlı adam", "feldketim olur",
asılırız", "ben sana mecburum" gibi... Bardakçı, bugünkü yazısını Attila İlhan' a
belirttikten sonra mısraları deyim haline gelmiş şairlerimizi sıralar. Daha sonra
ar Attila İlhan'a getiren Bardakçı, "Pia" şiirinin çıktıktan sonra Boğaz'da çok
dalın adı "Pia" olduğunu yazar. Murat Bardakçı, Attila İlhan'ın kendisi için
~!( şair olduğunu yazdıktan sonra "Türk şiirini bu büyük evladına sizler de birer
şair gitti ve meydan artık 'müteşairlere'e kaldı" diyerek yazısını

ila İlhan için "şiirin kitlelere yayılmasını, popüler bir kimlik kazanmasını sağladı"
yapan Doğan Hızlan, onun şiirinin çok etkili olduğunu savunur. Aynı zamanda
.tt.ila İlhan'ın çok iyi şiir okuduğunu, çalışmalarını titizlikle yaptığını, bunu da şiir
sonradan eklediği 'Meraklısı İçin Notlar' kısmından anlayabileceğimizi ifade eder.
ttila İlhan'ın yazarlığından ve Sultan Galiyev'den söz ettikten sonra, Attila İlhan
yazılmış kitaplardan söz eder.
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azısına "Bir Yurtseveri Yitirdik" başlığı koyan Tufan Türenç, Attila İlhan'ın
'çin her zaman övünç ve gurur kaynağı olduğunu yazar. Attila İlhan'ın çok yönlü

an övgülerle söz ettikten sonra, şairimizin kararlı bir Cumhuriyet aydını olduğunu
ektedir.
bir diğer yazarlarından Yalçın Bayer ise, şairimizin Cumhuriyet
en ayrıldı mı, yoksa ayrılmaya zorlandı mı, sorularına köşesinde yer verir. Bayer,
ının yanıtını gazetenin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim
erdiğini de hemen ekler. Yazıda, gerçekten de şairimizin sağlık sorunlarından
~uriyet

gazetesinden ayrıldığını anlamaktayız. Bayer, Attila İlhan'ın veda

alıntılar yapıp yorumladıktan sonra, şairimizin 'An Gelir ' şiirini hastalandığında

ığmı yazar. Bayer, daha sonra şairimizin görüşlerinden örnekler verir. Son olarak
0ın her yönüyle çok tartışılacağını söyledikten sonra yazısını noktalar.

kim 2005 Perşembe
Ekim 2005 tarihli gazete, bugün Attila İlhan'ın toprağa verileceğini okurlarına
adır. Yapılacak cenaze töreni hakkında okuyucularını bilgilendiren gazete,
.AşiyanMezarlığı'na defnedileceğini duyurur. Süleyman Demirel'in şiirli başsağlığı
yrıntılı bir şekilde yer veren gazete, ayrıca eski Başbakan Bülent Ecevit ve
yBaşkanı Org. Hilmi Özkök'ün duygu ve görüşlerine de yer verir.
tenin yazarlarından Hadi Uluengin, yazısında, imam efendi'nin şairimiz ıçın
ircliniz" sorusuna, Attila İlhan'ın dizeleri karşılığı satın aldığı aşklar hatırına "iyi
iyeceğini yazar. Böyle söylemesinin nedenini de okurlarına sunan Uluengin, bunun
'edebi" ve "insani" açıdan olduğunu yazmaktadır. Hadi Uluengin'in yazısının
her satırında Attila İlhan'dan hazzetmediği açıkça görülür. Uluengin, Attila İlhan
f'dev şair Nazım Hikmet Ran komünist yalancılığın suç ortağı olmadı mı?" der.
'ın 'düşünür' yönünü, fikirlerini ve çözümlemelerini ağır şekilde eleştirdikten

la İlhan'ı "iyi" bildiğini fakat "doğru" bilmediğini yazar.
etenin yazarlarından Doğan Hızlan, Attila İlhan'a gösterilen yoğun ilginin sadece
ma değil, aynı zamanda Türk edebiyatına da olduğunu yazar. Tüm gazete ve haber
de ilk haber olarak şairimizin ismi geçtiği için mutluluk duyan Hızlan, onun
hoşlandığını da yazar. Şairimiz için 'Yalnız Şövalye' ifadesini kullanan Hızlan,
genelinde şairimizin edebi şahsiyeti üzerinde yoğunlaşır.
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kuyucusunun görüşlerine yer veren Yalçın Bayer, okuru Emin Gürses'in Attila
uvay-ı Milliye Düşünce Cephesi Kumandanı olarak görür. Attila İlhan'ın, bu
emeğinin çok olduğunu düşünen okur Emin Gürses, şairimizin birçok kesimi
yazmaktadır.
Ekim 2005 Cuma
Ekim 2005 tarihli Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında göze çarpan "Uğurlama
·21

Taştı" başlıklı haber, Attila İlhan'ın büyük bir kalabalık tarafından uğurlanarak

erildiğini bildirir. Cenaze töreni hakkında okuyucularına detaylı bilgi veren gazete,
an'ın cenazede alkış istememe vasiyetini hatırlatır. Çolpan İlhan'ın hüzünlü
na yer veren gazete, törende Bakan Koç'un protesto edildiğini de yazar.
şesinde "'Ülkücü-ulusalcı solcu' birlikteliğin onu anmaya hakkı olacak da, o
sahip çıkmayanların hakkı olmayacak mı?" diye soran Ahmet Hakan, Attila
erkesin şairi olduğunu yazar. Cenazede Bakan Atilla Koç'a yapılan protestoyu
öşe yazarımız, şairimizin birçok şiirini besteleyen Ahmet Kaya'yı da okurlarına

ir ülkenin insanlarının edebiyatçısına sahip çıkmasını mutlaka yazmalıyım" diyen
ılan, cenazede her kesimden insanın buluştuğunu yazar. Bunu da edebiyatın gücüne
ısıwn genelinde Attila İlhan'ın cenaze törenine gösterilen ilgiden dolayı duyduğu
söz eder.
Ekim 2005 Cumartesi
Ekim 2005 tarihli Hürriyet gazetesi eki Cumartesi'de, Temuçin Tüzecan'ın yazısı
ına, şairimizi hiç tanımadığını ama çok okuduğunu yazar. Yazısının tamamında,
da bir arkadaşıyla Ankara'da geçen bir anısından söz eder. Arkadaşıyla birlikte bir
alkol eşliğinde Atilla İlhan'ın şiirlerini okuyarak geçirtdiğini, ertesi gün
yaptığı etkiyle mülakatı önemsemediğini ve sonucunda mülakatı
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2005 Pazar
diyen Ahmet Altan, Attila İlhan hakkında yazdığı
tamamını

şiirsel bir dille Attila İlhan'ın

kişiliğini ve edebi şahsiyetini

Altan, yazısını şairimizin dizeleriyle süsler. Ahmet Altan'ın şiir gibi yazısı,
tarihli Hürriyet gazetesi Pazar ekinde bulunmaktadır.
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·ıu Gazete

Değerlendirmesi

Ekim 2005 Çarşamba
Ekim 2005 tarihli Milli Gazete "Ve An Geldi Attila İlhan da Öldü" başlığıyla
na şairimizin vefat ettiğini duyurmaktadır. Gazete, ölüm sebebini açıkladıktan
"ınizin düşünce ve duruşuyla "milli" bir kimlik sergileyerek haklı bir saygı
ifade eder. Gazete, Attila İlhan'ın özgeçmişini okuyucularına aktarırken,
16 yaşında tutuklandığına dikkat çeker. Attila İlhan'ın bütün eserlerini kronolojik
·¢n gazete, şairimizin "An Gelir" şiirini de okuyucularına aktarmıştır.
.El{im 2005 Perşembe
Ekim 2005 tarihli gazetede Alper Gencer'in yazısı bulunmaktadır. "Rabbimiz Bir

si. Çalmıştı
r,

Yüreğine" başlıklı yazısında, Attila İlhan'ın edebi şahsiyetinden söz

artık ne zaman yağmur yağsa şairimizin hatırlanacağını yazar. Bunun sebebini,

a.ğmur ile özdeşleştiğine bağlayan Gencer, şiirsel bir üslupla Attila İlhan'ın 'şair'

nüsha Attila İlhan'ın toprağa verildiği okuyucularına
Cenaze töreni hakkında okuyucularını bilgilendiren gazete, Kültür ve Turizm
Koç'un protesto edildiğine de dikkat çekmiştir. Gazete, yapılan protesto
ve Turizm Bakanı Atilla Koç ve Deniz Baykal'ın görüş ve ifadelerine yer

tarihli nüshada yer alan Alper Gencer'in yazısı, bugün de "Sevgili Üstadım"
karşımıza çıkmaktadır. Baskı hatası mı yapıldı, yoksa bilerek mi okuyucularına
orası meçhul, fakat yazı aynı yazı, sadece başlık far~h.•..
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Gazetesi Değerlendirmesi
kim 2005 Çarşamba
Ekim 2005 tarihli Milliyet Gazetesi, Attila İlhan'ın kalp krizi sonucu vefat ettiğini
:.~dır. Birinci sayfadaki haberde göze çarpan bölüm; Attila İlhan'ın Türkiye'de
Iman ilk lise öğrencisi olmasıdır. İç sayfalarda "An Gelir Attila İlhan Ölür"
okuyucularına Attila İlhan'ın ayrıntılı hayat hikayesini sunan gazete, şairin "Böyle
" şiirine yer verir. Attila İlhan'ın katıldığı son söyleşiye yer veren gazete, hemen
ı:ı.irin "Biraz Paris" şiirini okuyucularına sunar. Gazete, Attila İlhan'ın eski eşi
ıın, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın, Gülten Akın'ın, Pınar Kür'ün, Çetin Altan'ın, İlhan

.ahsin Yücel'in ve Füruzan'ın Attila İlhan hakkındaki görüş ve duygularına yer

etenin yazarlarından Taha Akyol, "Düşünür

Olarak Attila İlhan" başlıklı

başlığından da anlaşılacağı gibi Attila İlhan'ın 'düşünür' yönünü ele almıştır.
Terindeulusal kültür sentezi fikrini görmenin mümkün olacağını·söyleyen Akyol,
ir Kemalist olduğunu ve aynı zamanda Selçuklu-Osmanlı kültürüne bağlı bir aydın
azar. Bunlara rağmen şairimizin insafsızca eleştirilmesine üzülen Akyol, bu
ili örnekler de verir. Son olarak Attila İlhan'ın Kemalizm hakkındaki görüşlerinin
aynen köşesine alan Akyol, şairimizi "Rahmetle, derin bir saygıyla anıyorum"

etenin bir diğer yazarı Sina Koloğlu "Şapkası ve Çantası" başlıklı yazısında,
şiirlerinde anlattığı kadınları merak eder. Koloğlu, şairimizin anlattığı kadınların,
fi, bir sis bulutunun arkasında olduğunu düşünür. Son olarak TRT ve KanalTürk
arına seslenen Koloğlu, şairimizin o televizyon kanallarında çıkan programlarının

kim 2005 Perşembe
Ekim 2005 tarihli Milliyet Gazetesi, gazetenin birinci sayfasında "Org. Özkök
lcu Şair Okumuş" şeklinde haber başlığıyla, dönemin Genelkurmay Başkanı
Hilmi Özkök'ün, 14 yaşında askeri lise öğrencisi olduğu dönemde İlhan'ın
9kuduğunu yazar. Gazete, Özkök'ün açıklamalarına yer verdikten sonra, Demirel'in
lıan'a şiirli başsağlığı dileklerini haber şeklinde okuyucularına aktarır.
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Gazetesi, iç sayfalarda "Attila İlhan Buluşması" başlığı altında, şairin ölüm
veren gazeteleri haber olarak okurlarına sunar. En karşıt noktalarda duran
bile Attila İlhan'ın

vefatına geniş yer ayırmasına

"farklı şekillerde

Gazetesi yazarlarından

dikkat çeken gazete, öteki

de olsa, Attila İlhan'a

sahip çıktılar"

Hasan Pulur, "Güle Küle 'Kaptan',

şeklinde

Kasketini

~şlıklı yazısında Attila İlhan'ın 'düşünür' yönünden söz eder. Attila İlhan'la olan
1950'li yıllarda başladığını belirten Pulur, o dönemlere ait anılarından söz eder.
rn "Hangi Batı" eseri üstünde yoğunlaşan Pulur, şairimizin Batı'yı ne kadar iyi

ikkat çeker. Attila İlhan'ın bir kitabına önsöz yazdığını belirten Pulur, o önsözün
mı okuyucularına aynen aktarır. Son olarak Attila İlhan'ın her şeyden önce şair
i~at çeken Pulur, şairin "Üçüncü Şahsın Şiiri "nden dizeler vererek yazısını
lıep anılacaktır" diyerek bitirir.
tenin yazarlarından Çetin Altan "Bir Hakikat Var mı Derken Bir Hayale
aşlıklı yazısında, öncelikle Afrika ile Bafra Gölü çevresinde bulunan garip
ahseder. Kayaların 595 milyon yıl önce biçimlendiğine dikkat çekmenin yanı sıra
da 2 milyon yıl kadar önce ortaya çıktığını belirtir. İnsanoğlunun ne kadar uzun
sın, bunun en fazla 4 bin 500 hafta olduğunu hesaplar. Tam bu noktadan sonra
an bahseden Altan, şairimizle 1974 yılında Ankara' da tanıştığını, aynı kuşağın
ciıığunuyazar. O dönemlere ait anılarından bahseden Altan, Attila İlhan hakkında
·ü{erimizaynı plağın çok değişik iki şarkısı gibiydi" der. Çetin Altan, şairimizin
apsedildiğini, çalışkan ve doğurgan bir sanatçı olduğunu" da okurlarına hatırlatır.
önunda kayaların uzun ve insanoğlunun kısa yaşamına dikkat çeken Altan "Hiç
i.bir iz bırakarak geçip gitmek, Attila İlhan gibi. .. " ifadesiyle yazısını sonlandırır.
an Cemal "Elde Var Hüzün Ama... " başlıklı yazısında, Attila İlhan'ın kalın bir
gittiğini ve şiirlerinin kendisinin duygu dünyasını etkilediğini yazar. Yazısında
'in 'siyasal' yönünden bahseden Hasan Cemal, şairimizin lise öğrencisiyken hapse
p.µ hapse atan zihniyetin hala bugün devam ettiğini vurgular. Buna örnek olarak da

,m Hrant Dink için kaleme aldığı yazısının bir bölümünü okuyucularına aktarır.
Sazak "Şairin Ölümü" başlıklı yazısında, öncelikle gazetelerin şairin ölüm
,p.µn dizeleriyle verdiklerini yazar. Buna örnek olarak Attila İlhan'ın "An Gelir"
kıtasını köşesinde yer verir. Derya Sazak da Attila İlhan'ın Nazım'ın şiirleri
çok genç yaşta tutuklandığına dikkat çeker. Daha sonra "Ben Sana Mecburum"
t'bölümünü okuyucularına aktaran Sazak, 1980'lerde Çetin Altan ve Mümtaz Soysal
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da yazılarının aydınlatıcı olduğunu yazar. Sazak yazısına, Attila İlhan'ın

:~tenin yazarlarından Can Dündar "Ayrılık da Sevdaya Dahil" başlıklı yazısında,
at.İlhan'ın

ölüm haberini nasıl aldığını anlatır. Daha sonra şairimizle ilgili bir

söz eden Dündar,

Attila İlhan'ın

şiirlerinden

söz eder. Yazısını,

şairimizin

ye sözlerinden seçtikleriyle süsleyen Dündar, Attila İlhan'ın adını tek "t" ve iki "l"
ı:ı kızdığını da belirtir.

Me Attila İlhan" başlıklı yazısında Melih Aşık, önceki akşam televizyon
şairimizin anısına programların hazırlandığını, onu en güzel anlatanın ise TRT
Çatay'ın hazırladığı belgesel olduğunu yazar. Belgeselin ilk kez 2002'de
nr ve Attila İlhan'ın da çok beğendiğini yazan Melih Aşık, belgeselin Attila
yönünden çok, araştırmacı yönünü anlattığını yazar.
tenin spor sayfası yazarı Ercan Güven, "Attila İlhan'a Saygıyla" başlıklı
.ttila İlhan'ın vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü okuyucularıyla paylaşır. Ercan
sinde Attila İlhan'ın "Cazgır" şiirine yer verdikten sonra yazısını noktalar.
~tenin bir diğer yazarı Fikret Bila, "Düşünce Adamı Olarak Attila İlhan"
ısında, Attila İlhan'ın 'düşünür' yönünden söz eder. Attila İlhan'ın edebi
ıı· söz eden Bila, şairimizin yaşadığı tüm zamanlarda insanları etkilediğini
'kret Bila, Attila İlhan'ın bağımsız bir çizgide durduğunu ve Atatürk'ü temel
aldığını belirtir. Daha sonra Attila İlhan'ın "Hangi" sorusuyla başlayan
¢ğinen Bila, 78'liler kuşağında soru sormanın cesaret işi olduğunu vurgular.
~. Attila İlhan'ın İnönü karşıtlığı ve son dönem Avrasyacılığının sol düşünce
µınüyle kabul görmediğini ifade eder. Son olarak, "sağ"dan ve "sol"dan gençlerin
la İlhan'a ilgi gösterdiğini ve bunun da Attila İlhan'ı mutlu etmiş olabileceğine

2005 Cuma
kim 2005 tarihli Milliyet Gazetesi, Attila İlhan'ın cenaze töreninin yapıldığını
.ğa "Rahat Uyu Kaptan!" başlığıyla okuyucularına duyurmaktadır. Eşine .az
9rende hüznün elle tutulabileceği kadar yoğun hissedildiğini yazan gazete, tek
ültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'a yapılan protesto olduğunu bildirir. Gazetenin
Ahmet Oktay, "Attila İlhan İçin" başlıklı yazısında cenaze namazına gösterilen
şairin ne kadar değerli olduğunu yazar. Attila İlhan'ın dizelerinden örnekler
özelliği ile ilgili analizlerde bulunan Oktay, şairimizin 'düşünür' yönünü de ele
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cularına sunar, yazısını "Bir ah ile bu alemi viran ederim ben" şeklindeki Nefı'nin

liyet gazetesinin yazarlarından Ece Temelkuran "Ne Kadar Aşk, O Kadar Attila
şlıklı yazısında, Attila İlhan'ın 'şair' yönünü ele almıştır. Yazısına öncelikle Attila
fatını nasıl öğrendiğini yazan Temelkuran, ilerleyen satırlarda şairimizin 'şair'
()nun dizelerinden örnekler vererek okuyucularına sunmuştur. Halkın -hiç şiirden
fi

bile- onu unutmayacağını, her zaman aşkla birlikte yaşayacağını belirttikten

.nı sonlandırmıştır.
ı:•gazeteninbir diğer yazarı Taha Akyol ise "Sol ve Osmanlı" başlıklı yazısında,

Am 'düşünür' yönünü irdeler. Yazısına Atiila İlhan'ın vasiyetiyle başlayan Taha
nazemde alkış istemiyorum" diyen Marksist Attila İlhan'ın kültürüne ne kadar
u vurgular. Taha Akyol, şairimizin savunduğu "ulusal kültür sentezi" üzerinde

onra, Attila İlhan'ın sol düşünce açısından önemini açıklamıştır. Son olarak
a Attila İlhan'ın edebi şahsiyetini takdirle anlatan Akyol, Attila İlhan'ın siyasi

Ona Mecburduk" başlığı altında okuyucularına Attila İlhan ile ilgili bir anısını
~ri Cıvaoğlu, yazısında, onun her şeyden önce çok sevecen ve neşeli olduğunu
···}ıı:ıizden zaman zaman telefonla fikir aldığını yazan Cıvaoğlu, onun kaybının
~r yarattığını belirtir.
2005 Cumartesi
kim 2005 tarihli Milliyet Gazetesi'nde Melih Aşık "İşte Edebiyatçı" başlıklı
.ttila İlhan'ın edebiyatçılar hakkındaki görüşlerine yer vermiştir.

kim 2005 tarihli sayıda ise Milliyet yazarları Attil~ İlhan'ı anlatmaktadırlar.
onuk yazarlarından Pınar Kür, Attila İlhan'ın cenaze töreninden bahsetmesinin
endisine olan katkılarından ve ilk romanının çıkmasında kendisine nasıl yol
guğunu yazar. Pınar Kür, Attila İlhan ile olan anılarından söz ederken, o anda
guları da okurlarına aktarır.

r Ortaylı'nın

16 Ekim 2005 tarihli Milliyet gazetesinin Pazar ekinde yer alan

9revini Yapmıştır"

başlıklı yazısında, şairi zor beğenenlerin bile kendisine

nı ifade ettiğini yazar. Daha sonra Attila İlhan'ın 'şair' yönünü ele alan Ortaylı,
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'ın herkese örnek olabilecek bir şahsiyet olduğunu vurgular. Attila İlhan ile ilgili
okuyucularıyla

paylaşan Ortaylı, şairimizin gözlemlerinin

de keskin olduğunu

olarak Attila İlhan'ın çok özleneceğini belirtir ve yazısını noktalar.

ıekte yer alan gazetenin bir başka yazarı Ülkü Tamer ise "Şiirinin İçinde Güneş
,, başlıklı yazısında, Attila İlhan'ın dizelerinden örnekler vererek, onun 'şair'
,pz eder. Attila İlhan'ın sanatına özendiğini açıkça ifade eden Tamer, "Lucia" adlı
~n Attila İlhan'ın "Pia "sından etkilendiğini ve ona özendiğini itiraf eder. Ülkü
lJa İlhan ile nasıl tanıştığını, aralarında geçen diyalogları ve nasıl dost olduklarını
la paylaşmaktadır.
e.<Pazar ekinde Can Dündar "Attila İlhan Kimi Düşünürdü?" başlığı taşıyan
öncelikle Bolu'da DİSK'in bir toplantısına davetli olduğunu ve bu davette

sorunları ve solun geleceğini tartıştıklarını yazar. Davete Attila İlhan'ın bir şiirini
,t{.iı'düğünü yazan Dündar, kendisine göre 'muhteşem' olarak değerlendirdiği bu
bir kere dövdüler, çok gözlüklüydüm" diye başlayan şiirdir. Ayrıca bu şiiri

2005 Pazartesi
.l{im 2005 tarihli Milliyet gazetesinde Derya Sazak'ın "Attila İlhan'ı Okumak"
şıp.da, Orgeneral Özkök'ün lise yıllarında Attila İlhan'ı okuduğuyla ilgili olarak
ve bunun üzerine söylenenleri köşesine alır.

36

:a<102u Gazetesi Değerlendirmesi
im 2005 Çarşamba
kim 2005 tarihli Ortadoğu gazetesi, Attila İlhan'ın vefatını birinci sayfada
a ·. duyurmaktadır. Şairimizin ölüm sebebini okuyucularına aktaran gazete,
de okuyucularına sunar. Ayrıca şairimizin 'An Gelir' şiirine de yer verir.
tenin köşe yazarlarından Taylan Songur, Attila İlhan'ı kaybettiklerini ve
l'Natansever
olduğunu yazar.

0

tenin bir diğer yazarı Kenan Akın ise "Attila İlhan'dan MÜSİAD'a •.. " başlıklı
.ttila İlhan ile olan bir anısından söz eder. Öncelikle paylaştığı hatırayı pek
etliğini belirten Akın, arkadaşlarıyla beraber verdiği bir iftar yemeğinde şairin
m.acı" olarak katıldığını yazar. Akın, "Cezayir'de Fransız Vahşeti ve Ötesi" adlı
izin önsöz yazdığını hatırlattıktan sonra yazısını bitirir.
ldm 2005 Perşembe
kim 2005 tarihli Ortadoğu Gazetesi'nin birinci sayfasında, ülkücülerin Attila
aze törenine katılacağını okuyucularına duyurmaktadır. Gazete, Ülkü Ocakları
ltür Vakfı Genel Başkanı Harun Öztürk'ün başsağlığı mesajını yayınlar. Bunun

,te;

Attila İlhan'ın, Kenan Akın'ın kitabına yazdığı önsözü de geniş olarak

a· sunar. Gazete son olarak, şairimizin cenaze töreniyle ilgili bilgi verdikten
izin eserlerini okuyucularına hatırlatır.
:tenin yazarlarından Taylan Sorgun "Attila İlhan, Antiemperyalizm ve Zor
ı=yazısında, her şeyden önce Attila İlhan'ın muhteşem bir şair olduğunu yazar.
ı:ida Attila İlhan'ın sağlam bir cumhuriyetçi olduğunu vurgulayan Sorgun,
şiyasi' yönünden de övgüyle söz eder.
.ur Kılıç "Orhan Pamuk, Attila İlhan" başlıklı yazısında, öncelikle Nobel
l'han Pamuk'u eleştirmiştir. Daha sonra Kılıç, Türk milletinin asıl ödül verdiği

lğ İlhan olduğunu okuyucularına duyurur. Altemur Kılıç, Attila İlhan'ın siyasi
iele alıp yorumladıktan sonra, yazısını noktalamaktadır.
:~tenin bir diğer yazarı Orhan Karataş ise "Attila İlhan ve Fikrin Namusu"
ısında, şairimizin 'düşünür' yönünden söz eder. Attila İlhan'ın ideolojisiyle, yaşam
klı bir dünyanın adamı olduğunu savunan Karataş, şairliğiyle zaten tartışılmaz
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Karataş son olarak, Attila İlhan'ın her şeyden önce dürüstlüğüyle örnek

Ekim 2005 Cuma
Ekim 2005 tarihli Ortadoğu

Gazetesi, Attila İlhan'ın toprağa verildiğini

ma duyurmaktadır. Gazete, cenaze törenine MHP Genel Başkanı Yardımcısı
anadır, MYK Üyesi Meral Akşener, MHP İstanbul İl Başkanı İhsan Barutçu, MHP
Başkanı Başbuğ Pınarbaşı ve İstanbul Ülkü Ocakları yöneticilerinin katıldığına

yazarlarından Alper F. Karabudak "Türklüğün

Hafızasını

Diri

';\ başlıklı yazısında, Attila İlhan'ın 'düşünür' yönünden söz eder. Attila İlhan'ın
dele ruhunu diri tuttuğunun altını çizen Karabudak, şairimizin son yıllarda Kuva-yı
unu yeniden canlandırma çabasına yürekten katıldığını yazar. Karabudak son
k milletine hizmet etmiş aydınlarımızı ne kadar tanıdığımızı ve tanıttığımızı

2005 Cumartesi
Ekim 2005 tarihli Ortadoğu

gazetesinde bulunan Kenan Akın'ın "Sisler

d~"Belgin Sarmaşık" başlıklı makalesinde, Attila İlhan'ın ardından çok şeyler
ve asıl mirasın da bu olduğunu vurgular. Yazılanların çok güzel şeyler olduğunu

m, bunun da şairimizin huzur içinde yatmasına sebep olacağını savunur. Ömrünce
ile sadece bir kez tanışma, karşılaşma fırsatını bulmuş insanların bol bol yazdığını
, asıl görüşü alınacak kişilerin bir Selim İleri, bir Kerem Alışık, bir Çolpan İlhan,
ı\Erol Manisalı, bir Buket Uzuner olması gerektiğini savunur. Görüşü alınabilecek
kişi olarak da Belgin Sarmaşık olduğunu okuyucularına paylaşır. Çünkü Akın,
aşık'ın şairimizin eli-kulağı-gözü olduğunu özellikle vurgular,
diğer yazarımız İrfan Ülkü ise "Fena Halde Attila İlhan" başlıklı yazısında,
ıl'dan sonra, hiçbir şairimizin ve yazarımızın kaybının bu kadar Türkiye'yi
ğini savunur. Daha sonra Attila İlhan'ın yazar ve şair yönüyle ilgili bilgi veren
la İlhan'ın dizeleriyle yazısını süsler. Sultan Galiyev ve şairimizin 'Avrasyacılık'
ında da okuyucularına bilgi verdikten sonra yazısını noktalar.
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Gazetesi Değerlendirmesi
fm 2005 Çarşamba
im 2005 tarihli Posta gazetesi, Attila İlhan'ın vefatını "Elde Var Hüzün" adlı
la okuyucularına birinci sayfadan duyurmaktadır. Şairimizin ölümünün nasıl
ile ilgili bilgi veren gazete, en ünlü şiirlerinin adlarını verdikten sonra,
~ler olduğunu okuyucularına sunar. Gazete, Attila İlhan'ın araştırma yazılarının
eler olduğunu sıraladıktan sonra, şairimizin ölüm ile ilgili düşüncelerini
tarır, Şairimizin özgeçmişine yer veren gazete, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet
şpakan Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Başkanı Bülent Annç'ın, Kültür ve Turizm

ıı Koç'un, Doğan Hızlan'ın, Biket İlhan'ın, Deniz Baykal'ın, Fazıl Hüsnü
ye Çetin Altan'ın duygularına da yer verir. Gazete son olarak şairimizin popüler
Ben Sana Mecburum" şiirini okurlarına sunar.

im 2005 tarihli Posta gazetesi "Attila İlhan'a Veda" başlığı altında, şairimizin
i<hakkında okurlarına bilgi verir. Bunun yanında Genelkurmay Başkanı Hilmi
.ttila İlhan hakkındaki demecini okuyucularına aktarır.

ı<:im 2005 tarihli sayısında "Böyle Bir Sevmek Görülmemiştir!"

diyen Posta

· imizin cenaze töreni sırasında izdiham yaşandığını yazar. Kültür ve Turizm
Koç'un protesto edildiğine dikkat çeken gazete, ayrıca Süleyman Demirel'in
ığı mesajına da yer verir.
kim 2005 Cumartesi
im 2005 tarihli gazetede Güler Kazmacı'nın "Hangi Attila İlhan?" başlıklı
aktadır. Yazısında Attila İlhan'la ilgili bir anısını okurlarına aktaran Kazmacı,
ttila İlhan'a gösterdiğini ve çok olumlu eleştiriler aldığını anlatır. Attila İlhan'ın
aşıtığınden övgülerle söz eden Kazmacı, şairimizi en disiplinli yazar olduğunu

39

azmacı "Hayatın İçinden Aşk ve İnsanlar" başlıklı yazısında, Attila İlhan'ın
ettiği bir şiirini okuyucularına sunar. Attila İlhan'ın bu şiiri beğendiğini de
Durak" isimli bu şiir, Kazmacı'nın "Döküm" adlı şiir kitabında yer alır.
köşesinde ikinci defa Attila İlhan'ı konu olduğu yazısı, 16 Ekim 2005
~etesinde yer almaktadır.
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· .dikal Gazetesi Değerlendirmesi

Ekim 2005 tarihli Radikal gazetesi, okuyucularına Attila İlhan'ın vefatını "An
İlhan Ölür" şeklindeki haber başlığıyla duyurmaktadır. Öncelikle şairimizin

ini veren gazete, onun özgeçmişine de yer verir. Gazete daha sonra Selim İleri ve
µDağlarca gibi birçok değerli edebiyatçımızın görüş ve duygularını aktarır. Haberi
a.dan okuyucularına duyuran gazete, ayrıca şairimizin "An Gelir", "Ben Sana
"Yağmur Kaçağı" ve "Üçüncü Şahsın Şiiri" şiirlerine de yer verir. Bunun
şairimizin ani ölümüyle ilgili, sıradan vatandaşların görüş ve

Haydar Ergülen yazısında, Attila İlhan'ın "Pia" diye bir
lmadığını, Pia'nın aslında Pakistan Hava Yolları'nın {Pakistan International
ltması olduğunu yazar. Ergülen, şairimizin edebi şahsiyetinden kısaca söz
yazısını tamamlar.
.enin yazarlarından Haluk Şahin "Şair ve Kurum Olarak Attila İlhan" başlıklı
ttila İlhan gibi şiir okuyanın dünyaya gelmediğini ileri sürer. Bunun yanında
çok yönlü şahsiyetinden söz eder.

1..Devrim ise "Attila İlhan'ın Mecburu?" başlığı taşıyan yazısında, Attila
ş~yden önce bir şair olduğunu, kendisinin de Attila İlhan'ı beğenerek okuduğunu
ı.\Devrim, gazetelerin şairimize verdiği değerin okur tarafından şaşırtıcı
düşünmektedir.

'cm 2005 Perşembe

im 2005 tarihli Radikal gazetesi okuyucularına Attila İlhan'ın cenaze merasimi
ği · verir. Bu tarihli sayıda Attila İlhan hakkında Aftan Öymen ve Erendiz
ıları haber olarak karşımıza çıkar.
Öymen yazısında, Attila İlhan'ın "Emperyal Oteli" şiirini irdelerken, gençlik
ladığını yazar. Öymen, Attila İlhan ile anılarından kısaca söz ettikten sonra
I<.-. defa mahkum olduğunda yaşadığı duyguları okurlarına aktarır. Öymen son
ize rahmet diledikten sonra yazısını noktalar.
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bir yazarımız Erendiz Atasü ise; Attila İlhan'ı, doğu bilgelerinin soyundan
ş gibi gördüğünü, onun her zaman bir usta öğretmen olduğunu yazar. Attila İlhan

ü.i sözü bir aydındı" diyen Atasü, eserlerinin ne kadar değerli olduğunu yazar. Atasü,
'çeşitli yönleriyle değerlendirdikten sonra yazısını noktalar.
etenin yazarlarından Türker Aklan "Attila İlhan" başlıklı yazısında, Attila İlhan
işler yapmak için sadece zekanın yeterli olmadığını yazar ve azimli bir çalışmanın
.uğunu ekler. Alkan, buna örnek olarak şairimizin yanında Aziz Nesim'i de örnek
,ttila İlhan'ın sanki bir 80 yıl değil, bir kaç 80 yıl yaşadığı hissine kapılan Alkan,
mizin her türden eser vermesine ve onun çalışma azmine bağlar.
etenin bir diğer yazarı Fatih Özgüven de Attila İlhan'ın çok yönlü karakteri
oğunlaşır. Özellikle Attila İlhan'ın senaristliği üzerinde duran Özgüven, onun
an ve renkliliğinden söz eder. Özgüven'in, kavruk ve renksiz şeklinde tasvir ettiği
mine, Attila İlhan'ın parlak renkli fırça sürdüğünü vurgular ve o döneme ilişkin
Terini okurlarına sunar.
Ekim 2005 Cuma
Ekim 2005 tarihli gazete, "Güle Güle Kaptan ... " başlığıyla Attila İlhan'ın
ğini duyurmaktadır. Haberin içeriğinde şairimizin Aşiyan'a defnedildiğini, Kültür
:Şakanı Atilla Koç'un protesto edildiği yazılır. Gazete ayrıca, Attila İlhan'ın
hür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir anı kitap çıkarılacağını da duyurur.
ila İlhan'ı köşesine konu eden Hakkı Devrim yazısında, cenazede Kültür ve Turizm
illa Koç'un protesto edilmesi üzerinde durur. Hakkı Devrim, bunun yanlış
hoş görmediğini açık bir dille yazar
µstünü Kendi Diken Attila" diyen Zeki Çoşkun, köşe yazısında Attila İlhan'ın
llarının şairi olduğunu vurgular. Attila İlhan'ın 'romancı' yönünden bahseden
nun bu yönü hakkında değerlendirmelerde bulunur. Çoşkun, Attila İlhan'ın
ı 'tezli roman' olarak ifade eder. Son olarak şairimizin=siyasi' yönünden de söz
nra yazısını noktalar.
Ekim 2005 Pazar
Ekim 2005 tarihli Radikal gazetesinde Avni Özgürel'in "Kaptan'ı Yolculamak"
azısı yer alır. Yazısında, Attila İlhan'ın iyi bir şair olmasının yanında, Türkiye'nin
la meşgul olan bir aydın olduğunu yazar. Özgürel, Attila İlhan'ın Osmanlıca
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v,uııaıım,a

diye ayrı bir dil yok. O Türkçe, İmparatorluk Türkçesidir" şeklindeki

verir. Özgürel son olarak Attila İlhan'a rahmet diledikten sonra yazısını

kim tarihli gazetenin eki olan İki'de,

Ayşe Düzkan'ın hazırladığı ve

sunduğu "Türk Modernizmi En Fiyakalı Oğlunu Kaybetti ••• " başlıklı
aktadır, Attila İlhan'ın ölmüş olmasını şaşırtıcı bulan Düzkan, bu durumu onun
ygularının, mücadelesinin en az gençler kadar dinamik olmasına bağlar. Daha
hile 'sanatçı' kavramları üzerinde duran Düzkan, Attila İlhan'ın kalemiyle
·ıe.ri okurlarına sunar. Attila İlhan'ın dizelerinden örnekler veren Düzkan,
gk şiirinin bestelediğini, ama en çok da Ahmet Kaya ile kanı uyuştuğunu ifade
in, şimdilerde Pia ile birlikte olduğunu iddia edenleri gerçekçi bulmadığını
,rbunu da Attila İlhan'ın yaptığı son röportajına bağlar. Son röportajında Attila

w:ı,, paradan ve şöhretten uzak duracaksın" dediğini hatırlatır.
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Gazetesi Değerlendirmesi
im 2005 Çarşamba
·.t<:im 2005 tarihli Referans gazetesi, Attila İlhan'ın vefatını "Türk Şiiri Büyük
;Yitirdi" şeklindeki haber başlığıyla okuyucularına duyurmaktadır. Şairimizin
i.yazan gazete, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun mesajını
a.sonra şairimizin özgeçmişini veren gazete, ona ait dizelerden örnekler vererek
nünü, eserlerinden alıntı yaparak da onun 'yazar' yönünü okuyucularına sunar.
şair için İzmir' de taziye defteri açıldığını duyurur
nin yazarlarından Atilla Birkiye "Ben Sana Mecburum Bilemezsin!" başlıklı
çelikle şairimizin adının düzgün yazılmasıyla ilgili hassasiyetine değinir.
:.Attila İlhan, adının iki "t" ve sondaki a'nın da şapkalı olmasına dikkat eder ve
ek isterdi. Çünkü adının orijinali buydu. Sadece şair olmadığını hatırlatan
zamanda "ilerisini" görebilen bir denemeci, yazar ve senarist olduğunu
ırlatır. Okuyucularına, Attila İlhan'ın en sevdiği şair olduğunu yazan Birkiye,
gün önce TÜYAP'ta yapılan imza gününe gidemediği için deüzgünolduğunu
nı; şairimizin "Ben Sana Mecburum" adlı şiirinden dizeler vererek tamamlar.

Referans gazetesinde yer alan "Attila İlhan Şiirleriyle
haber içeriği, İstanbul'da gerçekleştirilecek 24'üncü TÜYAP Kitap
"Ben Sana Mecburum Bilemezsin" isimli şiir dinletisiyle Attila
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kim 2005 Çarşamba
kim 2005 tarihli Sabah gazetesi, Attila İlhan'ın vefatını "Attila İlhan Öldü"
haber başlığıyla okuyucularına duyurmaktadır. "An Gelir" şiirine birinci
veren gazete, birçok edebiyatçı, sanatçı ve siyasetçi kişilerin görüşlerine yer
an'ın özgeçmişine geniş bir şekilde değinen gazete, şairimizin birkaç şiirine de

nin yazarlarından Emre Aköz, "Güle Güle Kaptan" başlığı taşıyan yazısında,
ndi hayatındaki yerinin önemine değinir. Şairimizin "Cinayet Saati" adlı şiirini
sına kazıdığım söyleyen Aköz, şiirlerini bir çok yerde ezberden okuduğunu
l980'de şairimizle yollarının ayrıldığını, sebebini de şairimizin şiirlerinde artık
ladığına bağlar. Aköz için bir nostalji olan Attila İlhan, onunla hiç tanışmadığım
arak Attila İlhan'ın "soğuk denizlerin buzlu aydınlığı" şeklinde başlayan adsız

da, "Anlaşılması da anlatılması da adeta imkansız olan karmaşaları bir dizede
berraklığı, ne tür bir oluşumun sonunda 'şair' denilen yaratığı oluşturur?"
buna örnek olarak da köşesinde şairimizin "Diyalektik Gazel" şiirine
ize ait dizelerin büyüsüne şaşıran Barlas, ayrıca şairimizin "Arabesk" adlı
Son olarak şairimizin "An Gelir" şiirinden de birkaç dize vererek yazısını

İlhan'ın ölüm haberini nasıl aldığını ve o neler yaşadığını anlatan
şesinde şairimizin "Ne Kadınlar Sevdim Zaten Yoktular" şiirine yer verir.
e Benzemedi Kendi Gibi Yaşadı" diyen Refik Durbaş, şairimizin edebi
öz eder. Şairimizin 1946'da aldığı şiir ödülünü okuyucularına hatırlatan
İlhan'ın öteki yönlerinden de bahseder ve onun kendisinden başka kimseye

iıı yazarlarından Fatih Altaylı ise "Kaç Attila İlhanımız Var ki!" başlıklı
}a ·İlhan'la hiç tanışmadığını ama sevdiği birkaç şairden biri olduğunu yazar.
Sabah gazetesinin birinci sayfanın tamamını Attila İlhan'a ayırması
:g.ı..ıu\.u:uı

sonra yazısını bitirir.

annesini, bugün de çok sevdiği bir şairi kaybettiğini yazan Mahmut Övür,
Gelir" şiirini köşesinde aynen verir.
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kim 2005 Perşembe
ırca, "Mahur Beste" başlıklı yazısında Attila İlhan'ın bestecisi Ahmet Kaya'dan
et Kaya'nın haksızlığa çok uğradığını belirten Kırca, daha sonra şairimizin
a tarafından bestelenen şiirlerinden birkaçını okurlarına sunar. Son olarak
vdiği bu hüzünlü sonbaharda Ahmet Kaya'nın da hatırlandığını yazar.
tenin yazarlarından Savaş Ay köşe yazısında, Attila İlhan'la yaptığı bir sohbetini
.tarır. Savaş Ay, üniversite yıllarında Attila İlhan'ın şiirlerine derslerinden daha
erdiğine değinir. Şairimizin gençler arasında her zaman popüler olduğunu yazan
nunla ilgili bir anısını okuyucularıyla paylaşır.

~.im 2005 tarihli gazetede, şairimizin defnedildiğini okuyucularına "Büyük Şaire

.~da" haber başlığıyla duyurmaktadır. Cenaze töreniyle ilgili okurlarına ayrıntılı
azete, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un yuhalanmasına dikkat çekmiştir.
a şairimizin kardeşi Çolpan İlhan ve yeğeni Kerem Alışık'ın duygularına yer

tenin yazarlarından Savaş Ay, şairimizin geçmiş zamanda Hürriyet gazetesinde
leşisinden okuyucularına söz etmektedir. Savaş Ay, Attila İlhan'ın bu söyleşide
"hıin canına okuyor" dediğini okuyucularına hatırlatır. Savaş Ay bunun üzerine
bir şiir kasetini alıyor ve tekrar tekrar dinledikten sonra, Attila İlhan'dan bir
ediyor ve kabul ediliyor. Sohbetinden de okuyucularına söz eden Savaş Ay,
lınünün büyük yankı uyandırdığını yazar.
İlhan'ın kendisine farklı bakış açılarını kazandırdığını yazan Ergun Babahan,
rçek bir Türkiyeli olduğunu savunur. Babahan, Attila İlhan'ın ölüm haberinin

a dokuz sütun manşetten çıktığını ve bunda etkisinin olduğunu itiraf eder. Daha
an, Sabah gazetesini devraldıklarında hangi durumda olduğunu, şimdi nasıl
l:ll'şılaştırma yöntemini kullanarak okurlarıyla paylaşır. Son olarak Attila İlhan'ın
Hi duygularını okuyucularıyla paylaştıktan sonra yazısını noktalar.
kim 2005 Cumartesi
,y Akın'ın yazısı 15 Ekim 2005 tarihli Sabah gazetesinde yer alır. "Attila İlhan

mer" başlıklı yazısında, Attila İlhan'ın Orhan Yüksel'in kaleme aldığı "Merih 'e
lı eserinin kapağını görüp görmediğini merak eder. Akın, bu merakının sebebini
46

eserini, Attila İlhan'ın çocukluk yıllarında kaleme aldığı "Merih 'e
çok benzettiğindendir. Bunun hikayesini de ayrıntılı bir şekilde

2005 Pazar
tarihli gazetede, Hıncal Uluç'un "Aşklarımın Şairi 80 Yaşında!.•"
almaktadır. Uluç, iki hafta önce Attila İlhan'ın 80. Yaş gününü köşesinde
ı.uauı~uu

okurlarına hatırlatır. Hıncal Uluç daha sonra şairimizin adının "Atilla"

olduğunu şairimizin sitesinden öğrendiğini yazar. Romantik kişiliğinde
şiirlerinin de katkısını olduğunu saklamayan Uluç, şairimizin edebi
eder. Hıncal Uluç, şairimizin "Kimi Sevsem Sensin" şiirini köşesine
tamamlar.
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2005 Çarşamba

m 2005 tarihli Takvim Gazetesi, "Evvel Zaman İçinde Bir Attila İlhan
aşlığıyla Attila İlhan'ın ölümünü duyurmaktadır. Attila İlhan'ın ölümünün
.yan gazete, şairimizin özgeçmişine de yer vermiştir. Daha sonra Attila İlhan'ın
cularına aktarmıştır.
Gazetesi'nin yazarlarından Hakkı Yalçın "Attila İlhan" başlığı taşıyan köşe
a İlhan' ı şiirsel bir dille anlatmıştır. Yalçın, Attila İlhan' ı gerçek bir "aydın"
ur. Şairimizi hakkında "Karanlıklar üzerine yürüyen korkusuz adam" diyen
ı<Attila İlhan'ın "Ne Kadınlar Sevdim" şiiriyle tamamlar.
kumuş "Milli Solcuyu Kaybettik" başlıklı yazısında, öncelikle Attila İlhan'ın
ansız ayrılmasının sebebini yazar. Daha sonra Attila İlhan'ın 'aydın' ve
ü

ele alan Okumuş, şairimiz için "milli ruh ve kimliğin son ustalarından

medya sayfasındaki yazarı Mustafa Gürbüz, Attila İlhan'ın ölümünün
J'lızlık duygusu uyandırdığını, aynı duyguyu Necip Fazıl Kısakürek'in vefatında
azar. Attila İlhan ile yüz yüze buluşma fırsatını bulamayan Gürbüz, onu daha
n ve kitaplarından tanıdığını yazar. Gürbüz yazısını, "Attila İlhan'ın
lki bizi bir nebze olsun kendimize getirebilir!" diyerek tamamlar.
İlhan da Gitti .•• " başlıklı köşe yazısında daha önce de köşesinde Attila
idoğum gününü kutladığını okuyucularına hatırlatan Halit Çapın, şairin "Sisler
çlen bir bölümünü okurlarına sunar. Attila İlhan'ın gittiği yerde belki de Pia'sını
eyen Çapın, yazısında "Pia" adlı şiire de yer verir. Halit Çapın "Güle güle

2005 Cuma
2005 tarihli Takvim Gazetesi "Güle Güle Büyük Usta" şeklindeki haber
İlhan'ın vefat ettiğini bildirmektedir. Gazete, cenaze törenine binlerce
ı sıra sanat ve siyaset dünyasının ünlü isimlerinin de katıldığını yazar. Daha

ilgili bilgi veren gazete, yeğeni Kerem Alışık'ın konuşmasını ve Ahmet
şlerini özet şeklinde vermiştir.
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Yalçın "Cenazede

Tepki" başlıklı köşe yazısında, cenaze töreninde Kültür ve

Atilla Koç'un protesto edilmesini eleştirir. Yalçın, cenaze törenlerinin protesto
olmadığına ve bunun yakışıksız bir tavır olduğuna dikkat çeker. Ayrıca
göstermek için daha geniş ve çağdaş ortamlar olması gerektiğine inanır.
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2005 Çarşamba

2005 tarihli Tercüman gazetesi, Attila İlhan'ın ölümünü "Şimdi Elde Var
la okuyucularına duyurmaktadır. Attila İlhan'ın "Benim soyum ayakta ölür.
ğim" sözünü hatırlatan gazete, Attila İlhan'ın hasta yatağından kalktıktan bir
,ta veda ettiğini yazar. "Ben Sana Mecburum" şiirine yer veren gazete, Attila
ü sanat, edebiyat ve siyaset dünyasından birçok kişi arasında üzüntü
ikten sonra, Attila İlhan'ın özgeçmişini ayrıntılı bir şekilde okurlarına sunar.
azeteci Tuncer Bahçıvan'ın The Marmara Oteli'nin pastanesinde karşılaştığı
aptığı sohbeti ve çektiği fotoğrafı haber olarak verir. Son halinin oldukça
,lduğunu bildiren gazete, sohbetin ayrıntılarına da yer verir. Gazete, Çolpan
lıan'ın son anlarıyla ilgili demecine yer vermesinin yanında, Kerem Alışık'ın

yazarlarından Sevinç Çokum'un "Edebiyatımız,

Attila İlhan'a Mecbur"

.pşe yazısında, Attila İlhan'ın vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü yazıya
saray metro istasyonunda bir kanepenin üstünde Attila İlhan'ın resmi ve
urum" şiirinin bulunduğunu anlatır. Belediyenin bu uygulamasını olumlu
nrin Samime Sanay tarafından şarkı olarak da okunduğunu okuyucularına
sonra Çokum, Attila İlhan'ın bütün yazdıklarından mücadeleci bir kişilik
ynca Attila İlhan'ın telefonla kendisine tavsiyelerde bulunduğunu yazan
'Edebiyatımız Attila İlhan'a mecburdur" diyerek tamamlar.
sel: Cebeci'nin "Parola vatan, işaret namus" diye başlayan yazısında, Attila
a.şındayken sevdiği kıza Nazım Hikmet'in şiirlerini gönderdiği için okuldan
çeker. Şairimizin daha o yaşlardayken 80 yıllık yol haritasını çizdiğini yazan
q~? ·. Marksist olarak yaşayacak ve Türk kimliğine ölünceye kadar bağlı

Cebeci, Attila İlhan'ı, şiirin en güzel örneklerini veren, Atatürk'ü en iyi
pklerini irdelemekten bıkmayan, özgür ve bağımsız birey olarak kalmayı
rinsanlardan biri olduğunu yazar. "Keşke bütün Marksistler Attila İlhan gibi
yen Cebeci, Attila İlhan'ı Türk milletine örnek gösterir. Attila İlhan'ın
miydi, değil miydi?" ve "Atatürk Batıcı mıydı?" sorularına verdiği cevapları
ebeci, "Dürüst ve namuslu aydın tipinin belki son örneğiydi" diyerek yazısını
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kim 2005 Perşembe

im 2005 tarihli Tercüman Gazetesi "Usta'ya Devlet Töreni" başlığıyla Attila
edileceğini duyurur. Aynca gazete,

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi

nçlik yıllarında Attila İlhan'ın şiirlerinin kendi duygularına tercümanlık yaptığı

enin yazarlarından Ergun Göze "Son Sözler ve Attila İlhan" başlıklı köşe
"Meşhurların Son Sözleri "nden ayrıntılı bir şekilde bahseder.
ile tanışıklığı olmadığını yazan Göze, Attila İlhan'ın kendi ilgi alanına
elirtir. Göze, bunun sebebinin sadece meşrep meselesi olduğunu yazdıktan
:tMuhip, Fazıl Hüsnü varken ona sıra gelmediğini açık bir dille ifade eder. Attila
lar ve hakkında konuşanlara göz atan Ergun Göze, "ilk defa şiiriyle değil,
duymuşlar" yorumunu getirir. Attila İlhan'la ilgili bir anısını da
sunan Göze, Attila İlhan'ın kendisi için "Bu kadar medeni bir gerici
diğini de itiraf eder. Attila İlhan'ın siyasi görüşüyle ilgilLyorumlar yaptıktan

bir seviyeydi. Sol için büyük kayıptır" der. Daha sonra "Parola Vatan,.jşareti
minin Attila İlhan' dan daha önce yaşamış birçok şairimizin kıblesi olduğuna

Özsoy "Son Nefeste Attila İlhan" başlıklı köşe yazısında, Attila İlhan'ın bir
yazar. Şairimizin üretkenliğine ve çalışkanlığına hayran olduğunu yazan
görüşlerinin ne kadar orijinal olduğu üzerinde durur. Attila İlhan'ın çıktığı TV
ne kadar enerjik olduğuna değinen Özsoy, şairimizin ölüm haberini aldığında
lar. Attila İlhan'ın "Atlar ayakta ölür" sözünü okuyucularına hatırlatan Özsoy,
son nefesine kadar çalıştığını, hatta son kez okuyucularıyla buluştuğu TÜYAP
da tam yedi saat boyunca kitap imzaladığına dikkat çeker. Özsoy, şairimizin
mek" şiirine yer verdikten sonra yazısını tamamlar.
. an gazetesinin yazarı Namık Kemal Zeybek ise, "Attila İlhan!' başlığı taşıyan
ij,.

öncelikle üniversite yıllarında kurdukları bir demekten söz eder. Bu derneğin

lduğu gecelerde şiirlerin okunduğunu yazan Zeybek, Okan Acar tarafından

İlhan'ın şiirlerini diğer şiirlere göre daha çok sevdiğini açıklar. Daha sonra
öncesinde Türk milletinin bölündüğünü hatırlatan Zeybek, kendisinin sağda,

n solda kaldığını yazar. Zeybek, Attila İlhan'ın

sanatçı olmasından dolayı, o ve

in "bizim" olduğunu yazar. Zeybek, özellikle Attila İlhan'ın eseri "Hangi Batı"
milliyetçileri arasında en çok okunan kitap olduğuna dikkat çeker. Aynca
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Attila İlhan'la tanıştığında "Ben Sana Mecburum" şiirini ezbere
İlhan'ı şaşırdığını itiraf eder. Son olarak şairimizin "Ben Sana Mecburum"

lal Güzel, "Attilalar ve 'Ulusal Kültür Savaşı"' başlığı taşıyan köşe
kle Attila İlhan'ı Yeni Türkiye Dergisi'nde Türk kültürü konusunda bir yazı
.q.ığını ve ikna etmek maksadıyla "Ben sana mecburum" dediğini yazar. Attila
ağlam bir milliyetçiydi" diyen Güzel, şairimizin Türkçeyi en zengin ve en
Bandığım savunur. Güzel, Attila İlhan'ın Nobel adayı gösterilmemesinin
hısalcı/milli bir Türk edebiyatçısı olduğuna bağlar. Attila İlhan hakkında son
as tutuyoruz. O'nun şiirleri dillerimizden düşmeyecektir" der.
azoğlu "Attila İlhan" başlıklı köşe yazısında, Attila İlhan'la defalarca
"',.men tanışıklığının dostluk seviyesine ulaşmadığını yazar. Attila İlhan'ın
a katılmayan Ayvazoğlu, onun kendi 'siyasi' görüşü uğruna ömrü boyunca
ni takdir eder. Attila İlhan'ın 'araştırmacı' yönüne dikkat çeken Ayvazoğlu,
sanatçı olduğunu yazar. Daha sonra "İkinci Yeni" akımından söz eden
a İlhan'ın 'şair' yönünü irdeler. Ayvazoğlu şairimiz için "cinsellik saplantısı
az hale getirdiği romanlarıyla değil, şiirleriyle kalacak, şahsiyetli duruşu ve
rlerine bağlılığıyla her zaman sevilip sayılacaktır" diyerek yazısını tamamlar.

u2005 tarihli Tercüman Gazetesi "Sessiz, Sedasız Veda Etti" başlığı taşıyan
İlhan'ın defnedildiğini duyurmaktadır. Haberde, öncelikle Atilla Koç'un
e Deniz Baykal ile Mustafa Sarıgül'ün aralarında olan gerginliğe değinir.
yaklaşık üç bin kişinin katıldığını duyuran gazete, "sağ" ve "sol" kesimden
µrlerin Attila İlhan için bir araya geldiklerini yazar. Bunun yanında Kerem
ôlpan İlhan'ın hüzünlü konuşmalarına yer veren gazete, alt başlıkla Atilla
edildiğine tekrar dikkat çeker.
olarak, köşe yazısında ağır bir dille Attila İlhan'ı eleştiren Hadi
tepki topladığını, birçok kişinin yanı sıra İP Genel Başkanı Doğu
TRT'nin spikerlerinden Rüştü Erata'nın Hadi Uluengin'i hainlikle suçladığını
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e

Güle Yağmur Kaçağı" diyen gazetenin köşe yazarı Hakan Akpınar, Attila

Teriyle lise yıllarında tanıştığını yazar. Attila İlhan'ın şiirlerini, Milli Eğitim
müfredata almamasını sorgulayan Akpınar, buna rağmen Attila İlhan'ın çok
dikkat çeker. Attila İlhan'ın 'ulusal' yönünü ele alan Akpınar, daha sonra onun
ü;sentez yapabilme kabiliyetini ve sanat terbiyesini irdeler. Akpınar, ayrıca Attila
ulusalcı, hem de sosyalist bir Türk aydını olarak öne çıktığını yazar.
.ç Çokum, "Attila İlhan ve O Yazı" başlığıyla okuyucularına Attila İlhan ile
ısından söz eder. Sevinç Çokum'a, yazacağı ilk senaryo denemesi için dostları
.ttila İlhan'ın senaryolarının dikkatle okunması tavsiye edilir. Çokum, Attila
Senaryosunu bulup, çalıştıktan sonra senaryo yazmak için cesaretlendirdiğini ve

ığmak" senaryosunu yazdığını açıklar. Daha sonra şairimizin cenaze töreninde
~(..bulunduğunuyazan Çokum, 12 Ekim 2005 tarihli köşe yazısına konu ettiği
ı:ıxtam o sırada ölüm haberini aldığını itiraf eder.

)Menderes "Attila İlhan'ı Kaybettik" başlıklı yazısında, öncelikle Attila
' yönünden söz eder. Menderes, Attila İlhan'ın şiirleriyle olduğu kadar köşe
öyleşileriyle ve polemikleriyle de hatırlanacağını yazar. Attila İlhan'ın
çok tartışılacağını yazan Menderes, şairimiz için "O, yeni bir gelecek inşa
der. Menderes, Attila İlhan'ın yakın gelecekle ilgili düşünceleri üzerinde
şairimizin Atatürk'e olan sevgisinden ve hayranlığından söz eder. Menderes,
başsağlığı dileyerek yazısını tamamlar.
yazarlarından Kemal Sönmezler ise "Vallahi Ölürdün Attila Ağabey!"
yazısında, öncelikle katıldığı son kitap fuarını betimler. Daha sonra orada
Attila İlhan hakkında yazdığı yazıyı eleştirir ve "Sen Hadi'ye n'aptın be
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~w.c,ıuııı2005

Çarşamba

2005 tarihli Türkiye gazetesi "Attila İlhan Öldü" başlıklı haberde, Attila
at ettiğini duyurmaktadır. Attila İlhan'ın özellikle 'şair' yönüyle tanındığını yazan
irimizin özgeçmişine de yer vermiştir. Attila İlhan'ın eserlerinden bazılarını
sunan gazete, Attila İlhan'ın Aşiyan Mezarlığı'nda defnedileceğini bildirir.
etenin yazarlarından Rahim Er "Sen Yazmaya Mecburdun"

başlıklı köşe

Attila İlhan'ın seksen yıllık hayatının en az elli yılını yazmakla geçirdiğini
un yanında Attila İlhan'ın cezalar aldığını ve birçok defa yargılandığını yazan
ölümünün hüzün verici olduğunu yazar. Öte yandan Orhan Pamuk'a da değinen
bu tür kaliteli yazarlarımız olmasını Türkiye'nin zenginliğine bağlar. Attila
vizyon sohbetlerini müthiş bulan Rahim Er, son olarak köşesinde şairimizin "An

Ekim 2005 tarihli Türkiye

Gazetesi, Attila İlhan'ın toprağa verildiğini

rıa duyurmaktadır. Cenaze töreniyle ilgili bilgi veren gazete, Çolpan İlhan ve
jk'm taziyeleri kabul ettiğini duyurur. Attila İlhan'ın vasiyetini hatırlatan gazete,
,i.iyük izdihamın yaşandığını, törene katılanların cami avlusuna sığmadığını, bu
.balığıncaddelere taştığını yazar.

kim 2005 Cumartesi

kim 2005 tarihli gazetede ise, gazetenin yazarlarından-Sabahat Emir'in "Attila
lıklı yazısı bulunmaktadır. Emir, Attila İlhan'ı en son TRT 2 kanalından
ve ensesinden sarkan beyaz saçlara rağmen sağlıklı bir beyni olduğunu yazar.
ölümünün kendisinde eziklik ve hüzün uyandırdığını yazan Emir, Attila İlhan için
i kucaklayan, geniş ufuklu, dost gönüllü, bir derin insandı" der. Emir, Attila
dece bir kere görüşme fırsatı bulduğunu, bu yüzden onun derin kültüründen
adığını üzülerek belirtir. Emir, son olarak Attila İlhan'ı "O, bütün dar kalıpları aşıp
ğe ulaşan bir bilge" olarak tanımlar.
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Ekim 2005 Pazar

ehmet Soysal'ın 16 Ekim 2005 tarihli gazetesinde yer alan "An Gelirse" başlıklı
Attila İlhan'ın ölümünü -yazının genelinde hüznün hakim olduğu- şiirsel bir dille
oysal yazısını, Attila İlhan'ın dizelerinden alıntılar yaparak kendi cümleleriyle

Ekim 2005 Pazartesi

Ekim 2005 tarihli gazetede yer alan Ayşe Göktürk Tunceroğlu'nun "Attila İlhan"
ısında, Attila İlhan'ın röportajlarından derlenen "Söyletme Kötüyü" adlı eserinden
ar. Tunceroğlu, bu kitabı okuduğu sırada Attila İlhan'ın vefat ettiği haberini alır.
reninde Atilla Koç'a yapılan protestoya değinen Tunceroğlu, protesto yapanların
'a saygısızlık yaptığına dikkat çeker.
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~im 2005 tarihli Vakit gazetesi, "Attila İlhan Öldü" haber başlığıyla Attila
atını duyurmaktadır. Yapılacak cenaze töreniyle ilgili bilgi veren gazete,
k edebiyatına olan hizmetine değinir. Daha sonra Attila İlhan'ın ölümüyle ilgili
izm Bakanı Atilla Koç'un, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, TBMM
t Arınç'ın, Hürparti Genel Başkanı Yaşar Okuyan ve CHP Genel Başkanı

duygu ve görüşlerini aktarmıştır.

2005 Perşembe
2005 tarihli Vakit gazetesinde yer alan A.İhsan Karahasanoğlu'nun "Attila
l'Vine Tıkan, CHP Değil miydi?" başlıklı köşe yazısında, Attila İlhan'ı
ayan zihniyetin bugün gözyaşlarının ne kadar gerçek ve ne· kadar samimi
.ular. Karahasanoğlu, Attila İlhan'ı cezaevlerinde süründüren zihniyetle, bugün
erin aynı zihniyet, aynı kişiler olduklarını yazar. Karahasanoğlu, "eğer Attila
ame' veren CHP değil de, DP olmuş olsaydı bugün herkes DP'yi yerden yere

bir diğer yazarı Münib Engin Noyan'ın "Attila İlhan" başlıklı yazısında,
insanları diğer aleme uğurlamada zorlandığını ve bunlardan birisinin de
duğunu yazar. Cenazeye katılmayacağını yazan Noyan, sebebini şöyle açıklar:
işinin imanı konusunda tatminkar bir kanaate sahip olamadığımdan dolayı
ilmayacağım". Bunun başlıca sebebini ise, müşriklere has bir adet olan "alkışlar
istirahatgaha uğurlanma" şekline şahit olmak istememesine bağlar (Noyan bu
<lığına göre, Attila İlhan'ın "cenazemde alkış istemiyorum" vasiyetinden
ğu anlaşılmaktadır). Daha sonra yazısında, rahmetli Cem Karaca'nın
alkış kepazeliği"nin yaşanmadığını, bunu da vasiyeti gereği yapılmadığını
ger. Attila İlhan'a çok şey borçlu olduğunu yazan Noyan, özellikle onun "Hangi
kendisinde kalıcı izler bıraktığını ve gerçek kimliğini bulmasına yardımcı
. Ayrıca Attila İlhan'dan çok şey öğrendiğini ve bunların neler olduğunu da
larak "üstad" diye hitap ettiği Attila İlhan'ın cenazesine katılmayacağını yazan
kabrini mutlaka ziyaret edeceğini belirtir.
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in Kazcı'nın "Attila İlhan" başlıklı yazısında, Attila İlhan'm namuslu bir yazar
ar. Attila İlhan'ın hem Türkçe için hem de Türkiye için bir kayıp olduğunu
J(azcı, onun gerçek bir aydın olduğunu ifade eder. Daha sonra Kazcı yazısına,
l.n Türk aydınıyla ilgili görüşlerinin yanı sıra, "batı" hakkındaki görüşlerini de
1~ İlhan'ın İnönü ve Gazi hakkındaki fikirlerinden bahseden Kazcı, daha sonra
ın 'şair' yönünden de söz eder. Köşe yazısını Attila İlhan'ın "Üçüncü Şahsın
cuları için aynen vererek bitirir.

im 2005 tarihli Vakit Gazetesi, Attila İlhan'ın defnedildiğini okuyucularına
Gazete,

Attila

İlhan'ın

"cenazemde

alkış

istemiyorum"

vasiyetini

sonra, "vasiyete bile saygıları yok, bazı 'saygısızların' avuçlarını patlatırcasına
örüldü" şeklinde ifade kullanıp, Atilla Koç'u cenaze töreninde protesto edenlere

yazarlarından Hasan Karakaya'nın "Attila İlhan'dan, Yeşil Alan'a •.•
· Samimiyet?" başlıklı yazısında, cenaze törenine katılan CHP'lilerin sahte
.µğüne dikkat çeker. Karakaya, CHP'nin "büyük kayıp" dediği Attila İlhan'a
büyük ayıbı CHP'nin yaptığını yazar. Yazarımız, CHP'lilerin ya İnönü'ye ya
'a olan sevgilerinden birinin sahte olduğuna inanır. Çünkü Karakaya'ya göre
birbirine zıttır. Daha sonra CHP'nin samimiyetsizliği üzerine birkaç örnek
a yazısını tamamlar.

im 2005 Cumartesi

},(im 2005 tarihli Vakit Gazetesi'nde Yavuz Bahadıroğlu'nun köşe yazısı "Şiir
'' başlığıyla karşımıza çıkmaktadır. Bahadıroğlu, Attila İlhan hakkında yazı
ın.ediğini vurguladıktan sonra, yazısına bir fıkra ile başlar. Klasik bir "Temel
emel önce öldürüyor, sonra üzülüyor. Fıkranın özeti bu... Bu fıkrayı ilk kez
an Menderes ve arkadaşlarında gören Bahadıroğlu, daha sonra Deniz Gezmiş ve
a da denendiğini yazar. Attila İlhan'da da denendiğini yazan Bahadıroğlu,
irimize karşı samimiyetsizliğinden söz eder. Bahadıroğlu, "Fena halde bir
orunumuz olduğunu düşünüyorum" dedikten sonra yazısını bitirir.
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]:£kim 2005 tarihli Vakit Gazetesinin eki Arşiv'de, Akşam Gazetesi yazarı Engin
.ttila İlhan hakkında yazdığı "Zamanında Ölmeyi Bilmek" başlıklı yazısını birinci
okuyucularına aktarır. Engin Ardıç'ın yazısını Akşam Gazetesi bölümünde
e yaptığımız için, burada yazılanları tekrar değerlendirmenin gereksiz olduğunu
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Ekim 2005 Çarşamba

2005 tarihli Vatan Gazetesi, Attila İlhan'ın vefatını "Ve O An Geldi ...
Attila İlhan'ı Kaybettik" haber başlığıyla duyurmaktadır.
...cu hayatını kaybettiğini

kaydeden

gazete, şairimizin

Attila İlhan'ın kalp

kardeşi Çolpan İlhan'ın

a yer verir. Ayrıca gazetenin birinci sayfasında Attila İlhan'ın "An Gelir" şiiri yer

sayfalarında ise, Attila İlhan'ın 10 Ekim'de Cumhuriyet gazetesinde
yazısı aktarılır. Gazete ayrıca şairimizin 16 yaşındayken sevgilisine Nazım
şiirlerini gönderdiği için tutuklandığına dikkat çeker. Gazete bunun yanında,
kanı Ahmet Necdet Sezer'in, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, Türkiye
Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç'in, Çetin Altan ve Can Dündar'ın Attila İlhan
görüş ve yorumlarına yer verir. Son olarak şairimizin "Diyalektik Gazel" şiirine

gazetesi yazarlarından Zülfü Livaneli'nin "Attila İlhan" başlıklı köşe
'BMM'de, Meclis Başkan Vekili Ali Dinçer' den söz isteyip Attila İlhan hakkında
~fırsatı bulduğunu yazar. Bunun şairimize karşı bir borç ve görev sayan Livaneli,
'~<dilimizekatkıda bulunan şairlere saygı göstermesi gerektiğine inanır. Meclis'te
ında yaptığı konuşmaya değinmeyen Livaneli, Attila İlhan'ın birçok kuşağı

Vy birçok edebiyatçıya, sinemacıya, gazeteciye yol gösterdiğini yazar.
et Babaoğlu'nun "Elde Var Hüzün" başliklı yazısında, Attila İlhan'ın ölümüne
ffakat içimizdeki Attila İlhan'ın kaybolmasının mümkün olmadığını yazar.
c.lizeleriyleyazısını süsleyen Babaoğlu, Attila İlhan'ın hayatını anlatır. Babaoğlu
yıllarda Nokta Dergisi'nde Attila İlhan'la beraber geçirdiği anlardan söz

bir diğer yazarı Mustafa Mutlu'nun "Birdenbire" başlıklı yazısında, Attila
yolculuğuna birdenbire gittiğini yazar. Ardından birçok güzel sözcükler
rcu.u.u.u.ı

eden Mutlu, özensiz muhabirlerin de şairin adını tek "t" ile yazacaklarını
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Ekim 2005 Perşembe

Ekim 2005 tarihli Vatan gazetesi, şairimizin bugün defnedileceği bildirmektedir.
an Bilinmeyenlerini Vatan'a Anlatmıştı" başlıklı haberde, Buket Aşçı'nın Attila
pmış olduğu röportajı okuyucularına sunar. Bu röportajda Attila İlhan, ilk
söz etmesinin yanında, babasının kendi şiirlerini beğenmediğini aktarır. Daha
iz röportajında, bir ara Nazım Hikmet'i taklit ettiğini itiraf eder
etenin yazarlarından Tuğçe Baran'nın "Belki de Biz Yoktuk" başlıklı köşe
ttila İlhan'ın ölümünün kendisini sarstığını yazar. Büyük şairin ölümünün eski
atırlattığını yazan Baran, eski sevgilisini unutamadığını, ona mecbur olduğunu
aylaşıyor. Bu köşe yazarımız da şairimizin dizeleriyle yazısını harmanlar.
et Babaoğlu'nun "Attila İlhan'lı Dakikalar" başlıklı yazısında, iki hafta önce
"Yaşamdan Dakikalar" programında 80. yaşını kutladığını okurlarına
aş gününün kutlanmasından dolayı şairin mutlu olduğunu ifade eden Babaoğlu,
ettiklerinden dolayı kendilerinin de daha bir mutlu olduğunu yazar.
etenin bir diğer yazarı Yüksel Aytuğ'un "Şiirin Ekrandaki Sesi Sustu" başlığı
ısında, bir edebiyatsever olarak şairin kaybına üzüldüğünü yazar. Attila ilhan için
}indaki sesiydi" diyen Aytuğ, şairimizin tam 9 yıl boyunca TRT ekranlarında
ptığına dikkat çeker. Şiiri televizyonda sevdiren kişinin Attila İlhan olduğunu
ytuğ, "artık şapkalı adam ekranlarda olmayacak" der. Aytuğ, "Yaşamdan
;<programının son dakikada yayın akışını bozarak, programının tamamını Attila
.rdığını yazar. Aytuğ son olarak köşe yazısında, Sunay Akın'ın "Attila İlhan eğer

o İngiltere'nin,

Almanya'nın bir şairi olsaydı, eminim bugün tüm ülkede bayraklar

irilirdi" fikrine yer verir.

Ekim 2005 Cuma

Ekim 2005 tarihli Vatan Gazetesi, Attila İlhan'ın son yolculuğuna uğurlandığını
na duyurmaktadır. "Şair Gider, Şiir Kalır" diyen gazete, şairimizin şiirleri gibi
de sağcıyı, solcuyu, milliyetçiyi, liberali aynı duyguda birleştirmeyi başardığını
,ııa.£.ı;;;,muıı

hayli kalabalık olduğunu belirten gazete, Çolpan İlhan'ın konuşmasına yer
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kim 2005 Cumartesi

kim 2005 tarihli Vatan gazetesinin Çikolata eki, Attila İlhan'la yapılan son
~amını

okuyucularına

sunar. Röportajı,

Haftalık

haber dergisi yapmıştır .

.ttila İlhan, ilk on romanını yayınlatmadığını itiraf eder. Babasının divan tarzında

"'ı için kendisinin şiirlerini sevmediğine değinen Attila İlhan, amcasının
abersiz CHP'nin düzenlediği şiir yarışmasına şiir gönderdiğini açıklar. Attila
gençlerin Amerikan yazarlığına özenmesinin yanlış olduğunu vurgular. Sebebini
a.lıların bütün tarihi 250 yıldan ibaret olduğuna, bizim ise görkemli bin yıllık
izin olduğuna bağlar. Daha sonra röportajda, Attila İlhan'ın 'İkinci Yeni' ile
'aktarılır. Bunun yanında Orhan Pamuk'u da eleştiren Attila İlhan, "Türkiye'ye
ğan alıyor" der. Röportajın son bölümünde ise, ekonomi, eğitim ve savunmada
ızın gerekliliğine inanan Attila İlhan, son olarak "milli meseleleri anlatan ülkücü
hep solcu" der.

im 2005 tarihli Vatan gazetesinde İclal Aydın'ın "Oysa" başlıklı yazısı yer alır.
leAttila İlhan'ı anlatan Aydın, Attila İlhan'ın ölüm haberini nasıl aldığını ve o

;¢nin Pazar ekinde ise, Cem Mumcu'nun 1998 tarihinde Attila İlhan'la yapmış
.l'taj yer alır. Vatan gazetesi yazan Cem Mumcu, röportajın önemli bulduğu
.l<:urlanna aktarır. Babasının köyden getirttiği Emine Nine'nin elinde büyüdüğünü
ila İlhan, ailesinin yaşam tarzından, örf ve adetlerimizden söz eder. Daha sonra
kerlik anılarından söz eden şairimiz, askerde Ayhan Songar tarafından insülin
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2005 Çarşamba

tarihli Yeni Asya gazetesi, "Attila İlhan Öldü" haber başlığıyla Attila
,ttiğini bildirmektedir. Bu gazetemiz de, diğer birçok gazetenin yazdığı gibi,
m Hikmet'in şiirlerinden dolayı 16 yaşında hapse mahkum edildiğine dikkat
in eserlerine yer veren gazete, Attila İlhan'ın Cumhuriyet gazetesinden
dığı ihtimalini gündeme getirir. Gazete, şairimizin Cumhuriyet gazetesindeki
ettikten sonra, Cumhuriyet gazetesi yönetimine "tahammülleri ve
şekkür etmesini mercek altına alır. Gazete daha sonra şairimizin "Türkiye
37'.ye kadar laik değildir ... " cümlesi içeren demecine yer verir.

2005 Pazar

2005 tarihli gazetede Abdurrahman Şen'in "Attila İlhan da Yok Artık .•• "
bulunmaktadır. Şen yazısında, şairimizin çok yönlü oluşundan övgüyle söz
.irimizle ilgili bir anısını aktarır. "Attila" adının çift "t" ve tek "l" ile yazılması
Iarına hatırlatır. Daha sonra cenaze töreninde Kültür ve Turizm Bakanı Atilla
asını eleştiren Şen, "ulusalcılar, 'ulusal töre'ye ayıp ettiler" der.
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ni Şafak Gazetesi Değerlendirmesi

Ekim 2005 Çarşamba

Ekim 2005 tarihli Yeni Şafak gazetesi "An Gelir Attila İlhan Ölür ••. " şeklindeki
ğıyla, Attila İlhan'ın vefat ettiğini bildirmektedir.

13 Ekim'de yapılacak cenaze

ğinen gazete, daha sonra şairimizin özgeçmişine yer verir. "O, herkesin ilk
iyen gazete, şairimizin Türkiye'nin nadir şairlerinden olduğunu yazar. Çolpan
.ygu ve görüşlerine yer vermesinin yanı sıra, Prof. Dr. Hüsrev Hatemi'nin, Doç. Dr.
an Alkan'ın, Yavuz Bülent Bakiler'in, Mehmet Ocaktan'ın, Yıldız Sertel'in, Prof.
in Hatemi'nin, Seyhan Erözçelik ve Doğan Hızlan'ın görüş ve duygularıyla "An

ısına "Kaptan!" diye başlık atan Ahmet Kekeç, şairimizin Cumhuriyet
n ayrılışının nedenini gerçekten de rahatsızlığından dolayı olduğunu yazar. Köşe
şairimize yakıştırmayan Kekeç, nedenini ise "şiir, roman hatta güfte
en, köşe yazarlığına zaman ayırmasına ne gerek var" diyerek açıklar» Kekeç,
için "İyi bir yazar, parlak bir düşünür, büyük bir şairdi" derken, şairimizin zaman

ış şeyler anlattığını da yazar.
tenin yazarlarından Mehmet Şeker'in "An Geldi" başlıklı kısa yazısında,
an"ın geldiğini yazar. Şairimizi çok sevdiğini yazan Şeker, birer birer çekip
[anmıza çok üzüldüğünü yazar.

kim 2005 Perşembe
kim 2005 tarihli Yeni Şafak gazetesi TV sayfasında, Haşmet Babaoğlu'nun,
n.'ın, Hıncal Uluç ve Nebil Özgentürk'ün sunduğu "Yaşamdan Dakikalar"
Attila İlhan'ın anılacağını okuyucularına duyurmaktadır.
sının tamamında Attila İlhan'ın 'şair' yönünü ele alan İhsan Deniz, onun şiirinin
oğunlaşır. Attila İlhan'ın şiirlerini her yönüyle yorumlayan Deniz, II. Yeni
şiir anlayışından söz etmiştir. "Şiirimizin başı sağ olsun!" diyen Deniz, Attila
rına iftar verileceğini duyurur.
an Akkuşak da II. Yeni akımının şiirini ele alır. İkinci Yeni ile Birinci Yeni'yi
Akkuşak, şairimizin İkinci Yeni hakkındaki görüşlerini aktarır. Akkuşak, "Gazi
emal de bir muhibbini kaybetmiştir" dedikten sonra yazısını tamamlar.
63

im 2005 tarihli Yeni Şafak gazetesi, "Güle Güle Kaptan" başlığıyla Attila
fnedildiğini duyurmaktadır. Şairimizin cenaze törenine sanat ve siyaset
yoğun katılım olduğunu yazar.
an Koç'a Yobaz Protesto" şeklindeki alt başlıkta ise, Kültür ve Turizm Bakanı
bir grup tarafından protesto edildiğine değinir. Bu protestonun Attila İlhan'a
olduğunu yazan gazete, CHP lideri Deniz Baykal'ın da olaya üzüldüğünü

izin "batı" karşıtlığına rağmen yaşam tarzının "yerli" olmadığını iddia eden
ğlu, "Hangi Attila İlhan?" başlığı taşıyan yazısında bu konuyu tartışır.
.ttila İlhan'ın "Hangi" diye başlayan eserlerinden söz eder. Şairimizin doğarken
okumadığını iddia eden Hocaoğlu, bu iddiasını Attila İlhan'ın ilk ezanı on iki
duymasma bağlar. Son olarak Hocaoğlu, Attila İlhan'ın ahrete inanmadığı için,
pin de doğru olmadığını vurgular.
iııda, şairimizin ilk gençlik yıllarında "fiş"lendiğini belirten Fehmi Koru,
l kesimlerin gözünde hala "sakıncalı" olduğunu yazar. Bunun yanından Koru,

cenaze töreninde sahte gözyaşı dökenlerin olduğunu yazar. Koru, şairimize
~ her türlü iftirayı atan şahısların, şimdi Attila İlhan'ı yücelttiğini iddia eder.
· da, cenaze töreni sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un protesto
bazlık olduğunu yazan Mehmet Ocaktan, bunun saygısızlık olduğunu vurgular.
stodan dolayı Attila İlhan'dan özür dileyen Ocaktan, "keşke yobazlar hiç
iyerek yazısını bitirir.
Fatma

K.Barbarosoğlu,

öncelikle

ölüm

hakkındaki

köşesinde paylaşır. Attila İlhan'ın ölümüne üzülen Barbarosoğlu, şairimiz
.ygu ve düşüncelerini yazar.

2005 tarihli gazetede "Aşiyan'da Buluştular" başlıklı haberde, Attila
Mezarlığı'nda kimlere komşu olduğunu yazar.
Kürşat Bumin, şairimizin "nev'i şahsına münhasır" sıfatını fazlasıyla hak
Yokluğunun mutlaka hissedileceğini yazan Bumin, Attila İlhan'ın 'siyasi'
Şairimizin TRT-2 ve KanalTürk televizyonlarındaki programlarından ve o
64

)n konularından söz eden Bumin, onun 16 yaşındayken tutuklandığım da yazar.
Attila İlhan için "Her alanda bir fenomendi" dediğini hatırlatan Bumin, bu
inde olduğunu savunmaktadır.
ut Şeker "Türünün Tek Örneği" başlığı taşıyan yazısında, şairimizin Türk
değinir. Şeker, şairlerin asla ölmediğini, sadece adres
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Ekim 2005 tarihli Yeniçağ gazetesi, "Türk Bayrağını Burca Dikip Gitti"
haber başlığıyla Attila İlhan'ın vefat ettiğini bildirmektedir. Gazete, şairimizin
illeti uğruna bütün ömrünün mücadele içinde geçtiğini yazar. Daha sonra cenaze
ında okuyucularına bilgi veren gazete, Attila İlhan'ın kısa özgeçmişine de yer

e

aynca, şairimizin katıldığı "Ceviz Kabuğu" programındaki söyleşisini aktarır.

gazete, siyaset dünyasının değerli liderlerin görüş ve duygularına yer verdikten
istamamlar.
ün önce Attila İlhan'ın Cumhuriyet gazetesinden ayrılmaya zorlandığı ihtimali
şündüğünü yazan Hulki Cevizoğlu, böyle bir ihtimalin olmadığını daha sonradan
özellikle belirtir. Daha sonra köşesine, şairimizin Cumhuriyet gazetesinde yazdığı
alır. Attila İlhan'ın sadece şair olmadığını hatırlatan Cevizoğlu, onun diğer
alar. Son olarak "Jüri tarafsız ise, Nobel Edebiyat Ödülü ona verilmeli" der.
.etenin bir diğer yazarı Muhittin Nalbantoğlu "Bir Büyük Adamın Ölümü"
ısında, Attila İlhan ile ilgili bir anısından söz eder. Zamanında yayınevi sahibi olan
fiŞükran Kurdakul ile şairimizin yayınevine ziyaretlerinden söz eder. Bu ziyaret
~çen diyalogları okuyucularına aktaran Nalbantoğlu, şairimizin ailesine ve Türk
sağlığı diledikten sonra yazısını tamamlar.
sında Attila İlhan'ın ölüm haberini aldığında çok üzüldüğünü yazan Hasan Demir,
el yüreğime bir jilet darbesi indirdi sanki" der. Şairliğe kendisinin de heves
Demir, bu işin pek de kolay olmadığını yazar. Demir, en sevdiği şairler arasında
atigil ve Attila İlhan'm olduğunu yazar. Daha sonra övgülerle Attila İlhan'ın
illiye" ve "aydın" yönünden söz eden Demir, onun gibi.değerlerin zor yetiştiğini
Pamuk'u ağır bir dille eleştiren Demir, "namussuzların cirit attığı şu günlerde
bir vasiyet gibi ısrarla haykırıyordu: Parola Vatan, İşareti Namus" der.
an Bulut yazısında, Attila İlhan ile tanıştığı zamanı ve daha sonra nasıl
anlatır. Bulut daha sonra Attila İlhan'ın "ulusalcı" kimliği üzerinde yoğunlaşır.
hn "ulusalcı" kimliğini etraflıca irdeleyen Bulut, Attila İlhan için "Nihal Atsız'ın
sosyalist olduğu için Sultangaliyevci idi" der.
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inı 2005 Perşembe

im 2005 tarihli gazetede yer alan "Haydi Son Göreve" başlıklı haber, şairimizin
in yapılacağını duyurmaktadır. 12 Ekim 2005 tarihli gazetelerin tamamı, Attila
.tını birinci sayfadan duyurmasının önemi üzerinde duran gazete, şairimizin
ükten sonra anlaşıldığını yazar.
tenin yazarlarından Lale Şıvgın "Onun Değeri Yaşarken de Biliniyordu"
a, Attila İlhan'ın edebiyattaki değerine değinir. Şairimizin sözde bir aydın
.vunan Şıvgın, şairimizin görüşlerinin bir kısmını köşesine alır. Şıvgın, köşesinde
~zün" şiirine yer verdikten sonra yazısını tamamlar.
ında öncelikle Attila İlhan ile bir anısından söz eden Arslan Bulut, daha sonra
Uyanıyor" dizisinden söz eder. Bulut, bu dizinin beşinci kitabı olan "Küresel
:':eserinin kendisine ait olduğunu hatırlatır.

·m2005 Cuma

im 2005 tarihli Yeniçağ gazetesi, Attila İlhan'ın binlerce kişi tarafından edebi
ıığurlarıdığını duyurmaktadır. Gazete, şairimizin yoğun bir kalabalık tarafından
·J yazdıktan sonra, birçok değerli edebiyatçımızın görüş ve duygularına yer

Kıbrıs Milli Koordinasyon Komitesi Başkanı Yakan
da yayınlanmıştır. Attila İlhan'ın son eseri "Bir Millet
izisine yer veren gazete, dizinin beşinci kitabı olan "Küresel Haçlı Seferi" eseri

tenin yazarlarından Arslan Bulut, yazısında şairimizin cenaze töreninde her
sanın bulunduğunu yazar. Bulut daha sonra, Attila İlhan'ın Müdafaa-i Hukuk
akkında görüşlerini aktarır ve şairimizin cenaze töreni de o şekilde olduğunu
insanlarımız kendi içinde birbirine düşman, fakat dışarıdaki düşmana karşı tek
ila İlhan'ın en büyük hayalinin bu olduğunu yazdıktan sonra, bu hayalinin kendi
inde gerçekleştiğini yazar. Son olarak Bulut, Attila İlhan ile olan anılarından söz

am Gibi Bir Adam: Attila İlhan" diyen İsrafil K.Kumbasar, yazısında şairimizin
düşünür yönlerinden övgüyle söz eder. Şairimizin bilinen solculardan olmadığını
Kumbasar, onun gerçek bir aydın olduğunu savunur. Şairimizin Hüseyin Nihal

67

ğrencisi olduğunu hatırlatan Kumbasar, daha sonra şairimizin "Hangi Batı"
Iıntı yaparak okuyucularıyla paylaşır.

kim 2005 Cumartesi

i:la İlhan'ı anarken, onun 'Türk aydını Türk değildir' sözü üzerinde de durmalıyız"
aıı Tekin, şairimizin üniversite yıllarında "Hangi "yle başlayan eserlerini
yazar. Daha sonra Attila İlhan'ı okumayı bırakıp, Cemil Meriç'i okumaya
azarı Tekin, şairimiz ve Cemil Meriç hakkındaki düşüncelerini aktarır. Tekin son
izin "Türk aydını Türk değildir" demecini köşesine alır.
İlhan'ın kendi çalışmalarını ve siyasi mücadelesini takdirle karşıladığını yazan
;idaha sonra şairimizin kendi çalışmaları hakkındaki fikirlerini aktarmıştır. Bulut,
akkında duygu ve düşüncelerini de okurlarına aktardıktan sonra yazısını bitirir.

2005 tarihli gazetede Suat Yalaz'ın "Biz Sana Mecburuz Attila İlhan! ••"
1950'li yıllarda Çolpan İlhan ile birlikte Güzel Sanatlar

arkadaşlarının Attila İlhan'a yoğun sevgi gösterdiklerini yazar. O yıllarda
.n..ı".n..".uuı5uu

yazan Yalaz, daha sonra Attila İlhan'ın edebi şahsiyetinden söz
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2005 tarihli Zaman gazetesi, Attila İlhan'ın ölümünü "An geldi, Attila
haber başlığıyla okuyucularına duyurmaktadır. Şairimizin ölüm sebebini
f daha soma habere "An Gelir" şiirini alır. Attila İlhan'ın özgeçmişine ayrıntılı

er veren gazete, şairimizin

16 yaşında tutuklandığına dikkat çeker. Şairimizin

gazetesindeki veda yazısını okurlarına aktaran gazete, eselerine de yer verir. Son
fiedebiyatçılarımızın görüş ve duygularına yer verdikten soma haberi tamamlar.

. m2005 tarihli gazete "Unutulur Her Şey, Geride Şiir Kalır" başlığıyla, Attila
yönünü ele alır. Can Bahadır Yüce'nin kaleme aldığı yazıda, Attila İlhan'ın

-Sanat servisinin hazırladığı "Şairler Kabristanı Aşiyan'a uğurlanıyor" başlığını
şairimizin yapılacak cenaze töreni hakkında bilgi verir.
nin yazarlarından Ahmet Selim "Sisler Bulvarı" başlıklı yazısında, Sisler
saray'a inen bir bulvar olduğunu anlatır. Sisler Bulvar ile ilgili anılarını yazan
oma Attila İlhan'ın 16 yaşında tutuklanması olayından söz eder. Attila İlhan'ın
olduğunu yazan Selim, son olarak onun

'siyasi' yönünden ve

söz eder

im 2005 tarihli gazete, Attila İlhan'ın defnedildiğini duyurmaktadır. Gazete,
özyaşlan içerisinde uğurlandığını yazar. Bunun yanında gazete, Yeniçağ gazetesi
et Sevinç'in konuşmasında "Fikir ve eylem adamı olan İlhan, bir 'aşk şairi' olarak
demesinin salonda tepkiye neden olduğunu da yazar. Kültür ve Turizm Bakanı
yuhalandığını habere ekleyen gazete, ayrıca konuyla ilgili Kültür ve Turizm
illa Koç'un açıklamalarına yer verir. Gazete son olarak farklı kesimlerden
enazede buluştuğunu yazar.
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Ekim 2005 tarihli gazetede yer alan Ali Çolak'ın yazısında, Attila İlhan'ın 'şair'
iştir. Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'a yapılan protestonun

yanlışlığına

plak, birçok samimiyetsiz kişinin cenaze törenine katıldığını yazar. Çolak, "Yeri
ir mi?" sorusunu yorumladıktan sonra yazısını bitirir.

Ekim 2005 Pazar

ısında, şairimizi ilk kez 1954 yılında tanıdığını yazan Hilmi Yavuz, Attila İlhan'ın
iseyi yeni bitirdiğini ve edebiyat heveslisi olarak tanıdığını yazar. Attila İlhan için

ii ve narsist

biriydi" diyen Yavuz, bunun yanında şairimizin "çok iyi konuşan ve

ri kendisine hayran bırakan biri" olduğunu da belirtir. Daha sonra Hilmi Yavuz,
ile ilgili birkaç anısından söz eder.
.Ekim 2005 tarihli Zaman gazetesi eki Pazar' da, Rahime Sezgin, Attila İlhan ile
n görüşmeyi anlatır. Sezgin, şairimizin Nazım Hikmet'i kurtarmak için Paris'e
ada, Bülent Ecevit ile Can Yücel'in Paris'e geldiklerini ve kendileriyle dalga
i yazar. Sezgin, Attila İlhan'ın ilk kitabının satılmadığını, bedava dağıtmasına
git yılda dağıtabildiğini yazar. Daha sonra Sezgin, şairimizin kendisiyle görüşmek
cni~ttin Erbakan'ı reddettiğini ve hiçbir partiye dahil olmadığını yazar.

Ekim 2005 Pazartesi

Ekim 2005 tarihli gazetede Mehmet Niyazi'nin "Milletçe Özleyeceğiz" başlığı
azısı bulunmaktadır. Mehmet Niyazi öncelikle Attila İlhan'ın siyasi yönünden söz
a sonra Attila İlhan'ın şiirlerini yorumlayan Niyazi, şairimizin unutulamayacağını

70

•

•

.JINAL ME1?INLER

Şair öldü: Elde var hüzün
aşkı öğreten adam kalbine yenildi: Usta şair Attila İlhan, Kanlıca'daki
birden olacak, seziyorum" dizesinde yazdığı gibi öldü. Kardeşi Çolpan
s çağırmak için yalvardım. Ama hastaneye gitmeyi reddetti" dedi. 80
masasında üç sayfası eksik bir roman kaldı.
3. şahsın şiiri babasız kaldı
yasta. Toplumcu şiirin usta kalemi, düşünür, yazar, senarist Attila
tybetti. Türkiye 'nin gündemine 21 yaşında yazdığı şiirle giren İlhan bir daha
ar-düşünür Attila İlhan kardeşi Çolpan İlhan ile birlikte yaşadığı Kanlıca'daki
:tti. 80 yaşındaki İlhan'ın cenazesi Zincirlikuyu Gasılhanesi'ne konuldu. İlhan
günü saat 09.30'da son olarak çalıştığı Kanaltürk önünde, saat 11.00'de de
ı tören düzenlenecek. İlhan'ın cenazesi daha sonra öğle namazına müteakiben
ii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa

en Şiirli Veda
kardeşi Çolpan İlhan ve yeğeni Kerem Alışık, Maçka'daki .•. . eylerinde
bul etti. Aile adına açıklama yapan Kerem Alışık "Büyük: bir edebiyatçıyı
imizin başı sağolsun. Kalp krizi olduğunu biliyoruz. Hep söylenir büyük bir
ik.diye fazla bir şey söylemeye gerek yok. Attila İlhan'ın bir şiiri vardı. 'An
an ölür' diye 'An geldi Attila İlhan öldü"'. İlhan okurlarıyla son kez geçen
ş>Bankası Yayınevi'rıde buluşmuştu. 16 Ekim'de de 24. TÜYAP Kitap
gi Yayınevi standında kitaplarını imzalayacaktı.
önce veda etti
'de Cumhuriyet'teki yazılarına son veren Attila İlhan'ın okura veda mektubu:
emiş miydim, benim sicilimde bir enfarktüs sabıkası vardır; geçtiğimiz yayın
ekimlere bakarsan, aşırı çalışmadan- bazı arazı nüksetti, gazeteye mümkün
irmeden, iki defa 'yoğun bakım'da kızağa çekildim. Yeni yayın dönemine
görüşlerine başvurduğum dört farklı hekimin dördü de, üzerimdeki yükü
(~. bir 'sağlık mecburiyeti' olduğunu belirtti; dediklerine göre, iki yayınevi, bir
·rtelevizyondaki yoğun çalışmayı kaldıramazmışım. Cumhuriyet'teki yıllarım,
.tımın en hareketli, en renkli, en bereketli yılları oldu. Her şey, -bilhassa
i:iz ve sabrınız- için hepinize teşekkür ederim. İyi haftalar;..

Sevgilisine şiir yazınca
16 yaşında tutuklandı
Menemen'de doğdu. 16 yaşında, bir kıza Nazım Hikmet şiiri gönderdiği için
'DA amcasının kendisinden habersiz gönderdiği 'Cebbaroğlu Mehemmed' adlı
Armağanı'nda 2. oldu.
kitabı 'Duvar'ı 1948'de kendi imkanlarıyla yayımlandı.
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'da Paris' e gitti. Türkiye 'ye döndüğünde başı sık sık polisle derde girdi. 1951 'de
geniyle kovuşturmaya uğrayınca tekrar Paris'e gitti.
';yılları İstanbul-İzmir-Paris hattında geçirdi. Artık bütün Türkiye'de tanınan bir
Gazetesi'nde sinema eleştirileri, Demokrat İzmir'de başyazarlık yaptı. Milliyet,
ydan'da çalıştı. 1996'dan bu yana Cumhuriyet'te yazıyordu.
erinden bazıları: Sisler Bulvarı, Ben Sana Mecburum, Böyle Bir Sevmek, Fena
, Hangi Sol, Faşizmin Ayak Sesleri ...

AN GELİR
görünmez bir mezarlıktır zaman
şairler dolaşır saf saf
tenhalarında şiir söyleyerek
kim duysa I korkudan ölür
-tahrip gücü yüksek
saatli bir bombadır patlar
an gelir
Attila ölür
ulans istemedi
her şeyi bu vatan için düşündü. Çocukluğumdan beri yazar, okur ve çizerken
u yaşlarında bile sabahlara kadar çalışırdı. Ara ver deyince 'vakit yok'>derdi.
1.00'e kadar iyiydi. Birden bire bir şişkinlik geldi. İlaçlarını aldı. Başım dönüyor
yi hissetmiyorum dedi. Sonra da olan oldu. Yalvardım, ambulans çağırmak için.
. itmerrı dedi. Zaten ambulans gelene kadar her şey bitti. Kurtaramadık. Romanını
ormuştum: 2-3 sayfa kaldı demişti. Pazar imza günü vardı.
Çolpan İLHAN
na varmak lazım
da benim yaşımdaydı. Canım sıkıldı çok, gençlik arkadaşımdı. Yazarlar, şairler
gi gösteriyor gazeteler, o da kısa bir süre. Şimdi Attila'nın tadına varmak lazım.
övdesel lezzetlere dönük yaşıyoruz. Bir de beyinsel lezzetler var. İşte o zaman
iriyor devreye ve ancak ölünce hatırlanıyor.
Çetin ALTAN
·ıye'nin Sartre'ıydı
olarak düşünülür ama benim için ilkin bir düşünürdü. 20. yüzyılı layığıyla
Onunla 1952'de tanıştım, yazdığı her şeyi okudum. Attila 20. yüzyılın
en önemli temsilcisiydi. Fransa' da Sartre ve Albert Camus nasıl bir rol oynadıysa
ı rolü oynadı. Şairliği göz kamaştırdığı için büyük özellikleri gölgede kalmıştır.
Özdemir İNCE
miyetçiliğe karşıydı
edebiyatının en önemli yazarlarından ve düşünce insanlarından biriydi. Son
a çok romana ve düşünce kitaplarına ayırmış olmasına rağmen, genç kuşaklar
ilen bir şairdi. Küresel kapitalizme, AB'ye karşı izlenen teslimiyetçi tutuma karşı
an milliyetçilik akımı içinde Attila'ya daha da önem kazandırdı.
Ahmet OKTAY
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ek başına bir kadroydu
ttila sekseninde bir delikanlıydı. Onun kaybı yalnızca bir şairin, bir romancının, bir
ının, bir televizyon söyleşicicinin, bir kavga adamının, bir muhalifin kaybı değil.
kişilikler bir araya gelince oluşan kadronun kaybıdır. Öldüğü dönem, Türkiye'nin
maların eşiğinde olduğu bir dönemdi. Attila'yı bu yüzden de çok özleyeceğiz.
Sennur SEZER
'rkiye bir aydınını ve bir şairini kaybetti. İlk gençlik günlerimizin idolüydü. Allah
lesin.
Hilmi YAVUZ
manian kurtuluş mücadelesinin müthiş bir tarihiydi. Umarım genç kuşaklar
a anlaşılır. Birçok kuşağa yetecek kadar miras bıraktı. Hepimizin başı sağolsun.
Ahmet CEMAL
;ila İlhan benim için hep bir fenomen olmuştur. Hep de böyle sürecektir. Attila
e anlatabilirim.
İlhan BERK
mızın yetiştirdiği ender aydınlardan biriydi. Gerçek bir edebiyat . ve kültür
Şiirleri ve romanlarıyla yaşamaya devam edecek. Türk halkının gönlündeki
eri koruyarak daima saygı ile anılacaktır
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ

İlhan, Akşam Kitap Eki Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz'a Konuşmuştu
Herkesin iyi tarafını görmek lazım

a İlhan 'la yapılmış,

daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış bu söyleşide 'üstad',
uk'tan Yaşar Kemal'e, Yılmaz Erdoğan'a kadar, pek çok tanınmış edebiyat
rine görüşlerini açık açık dile getiriyor
iTürkiye'de büyük romancı yok mu?
da ortalarda dolaşanlardan yok. Eskilerden var birkaç kişi.Mehmet (Eroğlu) hala
Çünkü onun başından itibaren toplumla irtibatı kopmadı; Buket (Uzuner)
fantezilere kaydı çok. Fakat o da Gelibolu'yla bir zemine oturtmaya başladı

an Pamuk'un, Ahmet Altan 'ın kitapları çok satıyor. Onları edebiyattan
usunuz?
r hayır, onlar edebiyattandır. O edebiyat zaten vardı, o edebiyatı Muazzez Tahsin
Mahmut Bey temsil ediyordu.
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'iJ~r edebiyat mı demek istiyorsunuz?
i, sahici edebiyat değil ki o. Hiçbir edebiyat kitabı ilerde bu konuyu ciddiye alıp
yan etmeyecektir. Bu çok açık.
yor musunuz bu kitapları? Yoksa genel havaya bakıp da mı söylüyorsunuz?
#yla alakası yok. Ben bu işi çok ciddiye almış bir adamım. Pamuk ilk kitabını
da Mehmet Eroğlu'na şunu söylediğimi hatırlıyorum: Öyle boşa atılacak bir
bu Orhan. Sonradan bozuldu. İyi başlamıştı. Sonradan Türkiye'deki havanın
irünce, birdenbire bu havanın herkesi öne çıkardığı, paralar kazandırdığı ortaya
k kişi gibi, çok genç bir çocuktu tabii, haliyle o da o işe kapıldı bence.
Adım Kırmızı'nın beğeninize uygun düşeceğini düşünüyorum nedense •••
hayır, hiçbirisi. Bir defa roman anlayışından başlıyor hata. Oradan kopuyor. Ben
ir · şekilde toplumcu gerçekçiliği kendime göre yorumlayıp yazan biriyim. Türk
benimsediğini alakasıyla gösterdi.
inizi Türk şiirinde de en iyi noktada görüyor musunuz?
im söylemem gereken bir laf değil... Bana gençler gelip diyorlar ki, kimsenin
sı ve şiir kitaplarının basılmaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ahmak mısın
a.Kemal, Necip Fazıl, Nazım Hikmet satıyor, ben satıyorum. Satan kaç tane şair
or musun?
az Erdoğan da satıyor ...
.r<zaman satacak. Onların kategorisi farklı. Onun da müşterisi vardır. Hatta o
'l;l. bize gelir. Önce almazlar, sonradan yavaş yavaş bizi okumaya başlarlar.

bu edebiyat kuşağını silecek bir kuşak gelecek diyorsunuz.
le şu; hiçbir şekilde eski kriterler geçerli değil. Eski kriterler ne demek? Yani
rakibin de olsa, beğenmediğin başka özellikleri de olsa, iyi taraflarını görüp
oynumuzun borcudur. Biz bu terbiyeyle yetiştik, bu şimdi yok. Şimdi Yaşar
amızda da şakalaşmışızdır, romancılığında, bana göre savruk bir sürü taraf vardır.
emal çok büyük bir romancıdır. Ben bunu her zaman söylerim.

O da Aşiyan'a gidiyor
a-İlhan'rn cenazesi bugün toprağa veriliyor. İlhan için sabah 10.00'da Kanal Türk
cidiyeköy binasının önünde bir tören düzenlenecek. İlhan'ın naaşı daha sonra
i Atatürk Kültür Merkezi'ne getirilecek. Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle
sonra Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Aşiyan'da Tevfik Fikret'in evinin
hmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı, Orhan Veli, Edip Cansever gibi ünlü
arın mezarları da bulunuyor.
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2005 Cuma, Akşam

Attila İlhan'ı Binlerce Kişi Uğurladı
Cami 'deki törene 1. Ordu Komutanlığı 'nı temsilen Nihat İstanbullu geldi. Yılmaz
unlu, Yaşar Kemal, Selim İleri, Kürşat Başar, Yaşar Okuyan katılanlar arasındaydı.
ık Teşvikiye Caddesi boyunca yürüdü.

Şair Alkışsız Gözyaşlarıyla
ttila İlhan 'ı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı. AKM'deki törende Attila Koç 'a

protesto, cenazede Baykal-Sarıgül gerginliği ve İlhan 'ın vasiyeti gereği
aması dikkat çekti
ila İlhan için ilk tören, program yaptığı KanalTürk TV'de düzenlendi. Törene
olpan İlhan, yeğeni Kerem Alışık, Sibel Turnagöl, Şişli Belediye Başkanı Mustafa
İSK Başkanı Süleyman Çelebi ve çok sayıda seveni katıldı. Ardından cenaze
KM'ye hareket etti.
ıltür Bakanı Atilla Koç'un da hazır bulunduğu AKM'deki törene 3 bin kişi katıldı.
ostları ve 'Bir Millet Uyanıyor' kitap dizisinde bir araya getirdiği sağ ve sol
yazarlar, Ahmet Oktay, Prof. Erol Manisalı, Cüneyt Akalın, anısına konuşma yaptı.
an'ın farklılığıyla herkese mal olduğunu, bu yüzden çok sevildiğini ifade eden
ışık "Şairdi, en şairdi. Bana göre Cumhuriyet döneminin en büyük şairiydi. Hayatını
aşadı, Yazdığı şiirler hep ona yakıştı" diye konuştu. Alışık, "Ben çok zenginim.
.yımın bizden sonraki kuşaklara yetecek kadar eseri var. Bana 'dayınızın vasiyeti'
üldüm. O ölümü düşünmedi ki vasiyeti düşünsün" dedi.

Bakan Koç Yuhalandı
'.pnuşma sırası gelen Bakan Atilla Koç kürsüye giderken yuhalandı. Protestolar
konuşan Koç "Attila İlhan gençliğimden beri adeta hatim ettiğim bir yazardı" dedi.
üinseyerek yaptığı konuşmanın ardından kürsüden inerken bazı kişiler "Yıkmak
salonda konuşma yaptınız!" diye bağırdı.
anal'Türk Yayın Yönetmeni Tuncay Özkan Attila İlhan'ın bir vasiyetini hatırlattı ve
enazemi Anadolu geleneklerine göre kaldırın, alkışlamayın" dediğini söyledi.
enaze Teşvikiye Camii'nde kılınan öğle namazının ardından alkışsız Aşiyan
ğfnda toprağa verildi.
u arada Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Protestocular, cenazeden çıkar sağlamak
rdi" açıklaması yaptı. Bakan Koç da "Reaksiyondan İlhan'ın ailesi de üzüldü" dedi.
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ŞakirSÜTER
Hepimizin başı sağolsun
biyatı çok büyük bir değerini yitirdi.
kalade şair-yazar değil, tam anlamıyla vatansever bir aydındı Attila
~;şair,öykücü, senarist, gazeteci-yazar.
ir sanatçı ama ülkesine asla yabancılaşmadan, kendi insanlarını hiç
ğunu yüksünerek değil, göğsünü gere gere söyleyen bu toplumun içinden
iş, itilmiş, kakılmış, hapse atılmış ama...
sla küsmemiş, içinde nefret duygusunu yeşertmemiş..
duğu toplumun değerlerini yücelten, kendisini ulusuna karşı sorumlu
n.
i, içimizden biriydi.
in "kokusu" idi.
n, Türk edebiyatının Aşık Veysel'i gibi gelirdi sesi bize.
arşısında başı öne eğik değil, dimdik duran bir kişilikti.
etenek, bir o kadar komplekssizdi Attila İlhan...
alardan etkilenmeyip, bildiği doğrulardan asla vazgeçmeyen bir insandı...
dıklarıyla değil, gazetedeki yazıları, televizyondaki söyleşileriyle de
bir kanaat önderiydi.
egeçen yıl Marmara Kafe'deki bir sohbetimizde, sokaktaki vatandaştan
latırken ne kadar mutluydu anlatamam.
Bursa'daki bir toplantıda ısrarla parti kurmasını isteyen insanlarla yaptığı
kahkaha atıyordu:
amlar, mevcut siyasetçilerden çok umutsuz, 79 yaşındaki Attila İlhan'a
kıyorlar!
Ii Kırca ile uzun bir sohbeti yayınlanmıştı; çok güzeldi.
onra dönemin Cumhurbaşkanı Demirel'e sormuştum:
, Attila İlhan'ı izleyebildiniz mi?
,rµişti; bir gün sonra kasetini buldurup seyretmişti İlhan'ın konuşmasını.
i11i söylemişti:
~.de bir Türk aydını.
fla İlhan; İsmet İnönü gibi Demirel'i de çok eleştirirdi ama yiğidi öldürür
¢n de geri durmazdı.
an'ın da çekiştiği, çatıştığı ters düştüğü çok insan vardı.
es, yiğidi öldürüp hakkını veriyordu İlhan'ın, ortak kanaat şuydu:
lhan büyük bir değerdi.
ee bilgili, paylaşma duygusu yüksek gerçek bir aydındı.
~i• insanları döver gibi yapmadan, tepeden bakmadan aktarırdı birikimlerini
kiye dün, bu değerli evladını yitirdi.
üzülsek azdır.
aklımızda, içimizde kalacak" Attila İlhan•..
başı sağolsun. Allah rahmet eylesin
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Meriç KÖYATASI

Hayal kadınlara veda
usta gidiyor, el sallamaktan başka çaremiz yok. "Ne kadınlar sevdim zaten
diyen adam "hayal kadınlarına" veda ediyor. Sadece "hayal kadınlara mı?"
a ediyor. Attila İlhan'ı kaybettik. Bugün toprağa veriyoruz.
şkı en güzel anlatan şairdi" diye verdi haberi televizyonlar. Evet doğru o, aşkı
atan şairdi de, bu tanımlama yeter mi? Yazılmış bir yığın deneme, roman, piyes,
s, ama en önemlisi bir düşünce adamı...
ığın yazılar güzeldi de hele o televizyonda tatlı tatlı Mustafa Kemal ve İstiklal
ışın var ya... Kim bilir ne kadınlar seni sevdi de haberin var mıydı be usta! Hani
n programında Atatürk'ü anlatırken, "Paşam seni çok seviyorum" diyerek lafı
gözünden yaşlar akıyordu. Sen gittiğinde epey insanın gözünde de o yaşlar vardı,
.Ama inan, yas değil, sana sahip olmanın gururuydu o gözyaşları...
r bir edebiyat, bir düşünce adamı, bir filozoftun da Attila İlhan, acaba bir Türk
n?
urada, utana sıkıla sana hayır diyorum. Çünkü Türkiye'de aydın kriterleri değişti.
aydın olmak için, Atatürk' e hakaret etmek, İstiklal Savaşı'nı . aşağılamak,
u. bunu kestiğinden söz etmek gerekiyor. Maalesef yeni . aydın kriterlerimiz bu;
ucunda Nobel bile var.
kadınlar sevdim, zaten yoktular" derken aşkın mükemmel bir ifadesi vardı,
al'i anlatırken de içinde heyecan...
güle be usta, güle güle Attila İlhan, el sallamaktan başka çare yok.
en benim hiçbir şeyimsin" var ya, sen bizim her şeyimizsin. İşte o şiirin...
Sen Benim Hiçbir Şeyimsin
Sen benim hiçbir şeyimsin
Yazdıklarımdan çok daha az
Hiç kimse misin bilmem ki nesin
Lüzumundanfazla beyaz
Sen benim hiçbir şeyimsin
Varlığın yokluğun anlaşılmaz
Galiba eski liman üzerindesin
Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak
Dudaklarınla cama çizdiğin
Enfazla sonbahar otellerinde

77

Burhan A YERİ
Asıl şimdi korksunlar
elli yılın en büyük yazar ve düşünürü Attila İlhan' ı bugün toprağa veriyoruz.
bakıyoruz, sahiplenen sahiplenene. Hatta, söyleşilerini şak diye bitiren TRT bile,
nuşmalarını ekrana sürebiliyor. İstifa ettiği gazete övgüler yağdırmakta. 'Parola
i namus' diyen bir bölünmez bütünlük abidesini işlerine geldiği yönüyle ele
es fark etmekte. Hükümet büyüklerimizin bir bölümü 'Şair' yanını ön plana
ak savıyor'.
ansız ölümü iyi kullanan ekranlar da var. Kısa süre önce Nebil Özgentürk'le 'Bir
'ın yeni bölümleri için anlaşma yapan CNN TÜRK, beş yıl önceki Attila
zlettirme imkanını yakaladı. Aynı kanalın '5nlk'sında değişiklik yapıldı. Ali
etin Celal gibi isimler anı tazeledi. Yine Nebil Özgüntürk'ü'ü, Ahmet Oktay'ı izledik. Yol göstericisi, danışmanı ve 'Ulu Kişisi' konumunda olduğu Kanal
akışı, diğerlerinden çok farklı gördük. Tuncay Özkan'dan, Hulki Cevizoğlu'na
ar. Haberler ve her çeşit canlı program onunla açıldı. Araçta dinlediğimiz
lhan'sız cümle duyamadık. İşte bu 'Yoğun Sevgi Seli' arasında en çok SKY
uygulandık. Selvi Naz'ın programına telefonla bağlanan Bülent Ecevit'in
r duyunca, bizler de kendimizi tutamadık
ün ebedi istirahatgahına bırakılacak Attila İlhan'ın, bir süre sonra unutulacağını
a mesajımız var. Mandacılar, işbirlikçiler, dış güçlere . parayla satılanlar ve .• de
sıl şimdi korkmalı. İlhan'ın yaktığı 'İstiklal ve Bağımsızlık Ateşi' güçlenerek
Yanacaklar ise bu şerefsizler olacak!
tem Batum'la Söylenmeyenler' de Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen Ermeni
nm ele alınacağını duyunca, dikkatle izledik. Fethiye Çetin'in 'Anneannem' adlı
ışının öyküsüne lafımız yok. Ancak bir Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi daha
yşe Gül Altınay. Meşhur konferansı öve öve bitiremedi. Trabzon'dan Tekirdağ'a
ileştirdi. Bir yemek kitabından diaspora ağzıyla söz etti. Osman Köker'in Ermeni
ı la.tabını yere göğe koyamadı. Hadi onu da sineye çektik. Gregoryan mezhebi
likliği seçmiş Etyen Mahçupyan'ın iki bayanın arasında yer alışının sebebini
Belki de Rüstem Batum'la, Bilgi Üniversitesi'ndeki toplantıda 'Eylem Birliği'
ışlardı. Mahçupyan'ın 'Yeryüzüne milliyetçilik kadar zararlı ikinci akım
' sözünü belleğimize kaydettik. Tabii 'Ermeniler baskılar sonucu bugüne kadar
lar' lafını da...
oprağın Türküsü' genç yetenekleri ön plana çıkarmaya başladı. Yarışmacılar,
türküsünü okuyor. Arif Sağ'ın 'Bölge sanatçısı seçmiyoruz. Türkiye'yi
isimler arıyoruz' lafını tuttuk.
jüri kısmı hayli eğlendirici. Ali Atıf Bir şimdi de 'Kıyafet eleştirmenliği'ne
ırız yakında ikinci soyadım alır; İpekçi. Bir ara Pakize Suda'nın 'İçime yara oldu'
erene' karşılığı verince, hak ettiği cevabı aldı. Terbiyeye davet edildi. Suda'nın
"ırdır. Sana tuhaf bir şeyler olmuş' karşılığını alkışladık. Aslında 'Türkü'ye 'Şarkı'
in orada ne işi var?. Yine Bir'in TRT'ye hiç gerek yokken saldırısını önce Belkıs
.ından Arif Sağ yüksek tonda göğüslediler. Ayşin Zeren, yardımcı sunuculuğu,
fet değiştirmek sanmakta. Beyaz da, oy vermede aranacak SMS numaralarını
ürdürmekte. Yine de 'Bu Toprağın Türküsü'nü severek izliyoruz. Levent Kırca,
Aynı çizgide devam ediyor.
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Deniz Ülke AR/BOGAN

Elde var hüzün
sanın kendisini giderek yaşadığı ortama yabancı hissetmesi, bu kadar hızla değişen
ada hiç de şaşırtıcı bir durum değil. Bizler içerisinde konumlandığımız
ardan, yaşadığımız zaman diliminin geçerli değerlerinden beslenen varlıklarız.
r.enir ve uygularız. Geçmişten geleceğe, gelenekten yeniliğe uzanan bir kültürün
dır. Annelerimizin pilav pişirme tekniği de, babalarımızın gazete alışkanlıkları da,
miz müzikler de, bir şekilde bu beslenme damarlarıyla bedenimize nüfuz eden
/Bizi biz yapar, dünya kurgumuzu şekillendirirler.
} kez bu kurgu oluştuktan sonra her şeyin bununla uyumlu gideceğini zannederiz.
.bii ki yanılırız. Biz yollarda yürümesek de, yolların altımızdan akıp gittiğini
rumunda kalırız. Zaman akarken, nice emeklerle inşa ettiğimiz, değerlerimizle
z dünyalarımızın da akıp gitmesi hüzün vericidir. İdeolojilerimiz, inançlarımız
,.vdiklerimizfarklılaşır, bedenlerimiz eskir.
e iyiler ve kötüler arasında değişikliklerin çoğunu itaatkar bir biçimde benimseriz.
konularda eskiyi yadederek "ah bizim zamanımız, bizim neslimiz böyle miydi"
anmaktan da geri durmayız.
bugün öyle bir duygu halindeyim doğrusu. Gazeteleri okurken eski günleri
¢1,epse Attila İlhan'ın kaybı. Doğrudur, "her ölüm erkendir", ama bazı ölümler
en geliyor insana. Köşe yazarlarının çoğunun onun şiirlerine, yaşamından kesitlere
si gerçekten etkileyiciydi. Toprağa değil, kalplere, kitaplara gömülen şanslı
11 biri oldu, büyük usta. Hangi mısrası daha etkileyiciydi? Hangi şiiri'daha güzel?
vda yolculuklarımızın bir yerinde onunla rastlaşmışız. Hepimizin hayatından bir
geçmiş belli.
derken, kenara ayırdığım bir ilaveye takıldı gözüm. İki güzel yüzlü gencin,
sarılmış bir fotoğrafı ve beyanları; "aşk mutsuzluktur, biz ilişki yaşıyoruz".
luları" yani. Tam da "ben sana mecburum bilemezsin, adını mıh gibi aklımda
'. dizelerinin ardından, mutlu ilişkiler neslinin gerçekliği çıkıverdi karşıma. Ve
üldüm onlar adına. El ele tutuşup, saatlerce yürümeyi, sohbet etmeyi, sevgilisini
arca beklemeyi, hasreti, vuslatı, sonsuz aşkı, ömür boyu sevmeyi bilmeyen
genci düşündüm. Sonra anneannelerimizi, dedelerimizi ve diğerlerini.
n, ya da yeni moda ifadesiyle "ilişki"nin yeni nesiller için bir hamburger lezzetini
en kısa sürede tüketilmesi gerektiği fikrine alışmak zorunda olduğumu fark ettim.
'n biraz beklediğinde çöpe atılması, yoksa aynı lezzeti taşımayacağı fikrinin
im ülkemizin değil, tüm dünya gençliğinin ortak değeri olduğunu fark ettim.
kültür" dünyayı böyle sarmıştı. Artık klasikleşen melodiler dinleyemeyecektik.
.ekilde hayatımıza giren ve iki ay içinde aklımıza bile gelmeyen şarkılardı
iz. Duvarda asılı resimlerimiz günün dekorasyon modasına, gıdalarımız lezzet
ına, vücut ölçülerimiz ve hatta ağız burun yapımız bile estetik akımına uyumlu
Sürekli değişmeli, arzu ve zevklerimizi değiştirmeli, sürekli yeni ürünler talep
eralizmin ve kapitalist ahlak anlayışının sert rüzgarları "tüketim"i kutsallaştırırken,
kurgumuzun tüm duvarlarını yıkmış, yeni değer yargılarım, ahlak anlayışını,
ızı, umutlarımızı kendi emellerine tutsak etmişti. Kimse bir giydiği kıyafeti bir
iyor, herkes ölçüsüzce besleniyor, markalara tapınıyor, hayatlar ve beklentiler
öşeyi dönmek, en fazla parayı kazanıp en pahalı ürünleri tüketmek üzerine
u, Arsızlık, bireysellik, özgürce sahip olmak, her şeyi fethetmek, yoz bir kapitalist
kutsal kılmak; işte "zamanın ruhu" buydu. Bu yeni ruhun ve yeni ahlak
zavallı kurbanı ise "aşk" oldu ne yazık.
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İlişki obezleri" ile dolu bu yeni dünyada, aşkın şairleri de barınamayıp terk-i diyar
/bir bir. Bizlerse izliyoruz altımızda akan yolları çaresiz. Ne kalıyor geriye derseniz,
alsın, artık "elde var hüzün".

ŞakirSÜTER
Çok özel bir tören
İstanbul'da çok özel bir cenaze töreni vardı.
iye, çok özel, çok değerli bir insanını ebedi yolculuğunda uğurluyordu.
ürk Kültür Merkezi'nde hiç bu kadar büyük bir kalabalık görmemiştik.
kes oradaydı; yaşlısı, orta yaşlısı, delikanlısı, çocukları ve her sınıftan
ede bir tabut; fonda kendi sesinden Attila İlhan'ın şiirleri.
lar, sessiz sedasız İlhan'la helalleşiyorlardı.
lumuna borçlu değil alacaklı gidiyordu O.
yaştan insan, bu değerli kaybın arkasından gözyaşı döküyordu.
ik ya; "çok özel bir cenaze töreni" idi bu.
" ·kçe konuşup yazmanın solcu olmaya yettiği günlerde Attila İlhan,
dan şüpheye düşmediği için, Türkçe'yi fukaralaştıracak yollara sapmadı.
''casus" diyen zavallılar da çıktı...
rşı devrimciliği" uygun bulanlar da...
sadece ve sadece kendisi gibiydi ve bu nedenle birileri Attila İlhan'ı nereye
ı bilemiyor, saçmalıyor, çamur atıyorlardı.
yönlü değil, çok yönlü ve hayat doluydu.
uru bir ciddiyetle sıkıcı değil, renkli, neş'eli ve espriliydi.
okrat İzmir Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı 12 Mart döneminde
:iyaretegitmiştim.
de önemli bir haber, çalıştığım eski Akşam'da yayınlatamamış, Cumhuriyet ve
iürtam gazeteleri de yayınlamaya yanaşmayınca soluğu İzmir'de almıştım.
.sına girip elimdeki haberi ve macerasını anlattım, güldü:
nbul'daki puştlar korktu değil mi?
ndan çok çarpıcı bir "İstanbul matbuatı" anlattı ki, sormayın!
ar içinde Attila Ağabey'den dinlediklerimin her biri tek tek doğrulandı!
, İzmir'in duayen gazetecilerinden Özden Alpdağ'ı buldum Foça'daki evinden.
a İlhan' ı konuştuk.
n Abi "12 Mart döneminde O, Demokrat İzmir'de çarpıcı yayın yapıyor,
azıyordu. Kritik süreçte İzmir' de 100 kişi gözaltına alınmıştı" deyip ekledi:
şıyaka'nın 8.45 vapurundayız, "yahu Özden canım sıkılıyor" dedi.
den?
ahu bizi kimse ciddiye almıyor galiba; baksana gözaltına bile alınmadık!
ğzından yel alsın!
nra bastı kahkahayı.(O günlerde İstanbul'da "sıkı solcu" sayılmak isteyen kimi
tutuklanmak için kendilerini sıkıyönetime ihbar ediyorlardı da!)
"Attila İlhan çok değerli ve renkli bir insandı; Allah rahmet eylesin" diyerek nokta
ürkçe'nin hakkını gerçekten çok iyi veren..
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ldiğinde argoyu da kullanmaktan geri durmayan ...
~i insanlar arasında seçim yapmadan her birini önemseyip, romanına ve şiirine
·~nüllüydü ve tevazu gösterdikçe büyüyordu.
ttila İlhan kendisi gibiydi..
ibi adam tanımının ayağa düşmediği günlerde Attila İlhan, adam olmak
deal bir örnekti.
ili çok arayacağız çok; tekrar başımız sağolsun.

Engin ARDIÇ
Zamanında ölmeyi bilmek •••
çok sevdiğimi, onun bende nasıl bir yer tuttuğunu, beni nasıl etkilediğini, beni
ini hiçbiriniz bilemezsiniz.
sevdiğim için ona çok kızardım. Uğradığı değişim akıl alır gibi değildi.
aklı'nın ölümünde de buna benzer bir sıkıntı. yaşamadım-mı? Bugün bile
sevdiğim ve çok kızdığım Ercan Arıklı' dan nefret ettiğimLşa.nrrııyormu? Bu
Rimbilir kaç kişi de beni yanlış anlamayacak mı?
da bile değildir.
de buralardan uzaktaydım. Yetişemedim. Söylenecek her şeyi de
şimdi... Okumadım. Özellikle bakmadım, kim ne demiş? Mutlaka şiirlerinden
rmişlerdir, satır doldurur. Kimisi on ikiden vurmuştur, kimisi tatlı tatlı
dan kimin ne yazdığına bakacaksınız, herkesin çapı, yeteneği kabak gibi ortaya
ıyorum, çünkü kimin ne yazmış olacağını üç aşağı beş yukarı tahmin
ün değil de, diyelim yirmi yıl önce ölseydi, yakınları, sevenleri elbette daha
klerdi, ama Türkiye daha kazançlı çıkacaktı.
afı bitmişti. Çünkü abuklamaya başlamıştı. Ama hangi babayiğit "gayrı benim
ip ölmeye yatabilir? Hangimize sağlanmıştır bu yetenek?
de bilinçaltında sezmiş sanırım, kurtarılmak istememiş... Yorgunmuş.
adam son yıllarında saçmalıyordu.
iyük sanatçının "dönemleri" vardır, ben onun "ellili ve altmışlı yıllarım"
şolcu geçinen salak 12 Mart 1971 olayına sevinç çığlıklarıyla alkış tutarken, o
izm deneyecekler" demişti.
gitti, sığlığa saplandı.
,ii.yük bir şairdi, romanlarını da şiir gibi yazdı.
.ce ortaya çok iyi yazılmış, çok keyifle okunan kötü romanlar çıktı. "İmgecilik"
eldi ama romana gitmiyordu
''<kişiler için geçerli olan cinsel karmaşayı herkese sıvamaya kalktı, bunu tuttu
aya yapıştırdı; romanlarında bütün batı işbirlikçileri cinsel sapıklardı, bütün
e birbirlerini saf ve temiz bir aşkla seviyorlardı!
m tadı" versin diye tuttu Osmanlıca yazdı, buna göre Roma İmparatorluğu'nda
anı da Latince yazmak gerekecekti.
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Kendi kafasında kendi kendine "olmayan bir Atatürk" yarattı, o tartışılamazdı; İsmet
bütün kötülüklerin babasıydı... İki dönemi bıçakla keser gibi birbirinden ayırıyordu.
ünkü kendisine çektirilen acılar gençliğinde, İnönü diktası altında çektirilmişti de
şi, birçok bürokrat gibi "Atatürk kuru fasulyayla pilavı çok severdi" derken
idoldurmaya kadar götürdü.
ematizm" onu bozdu. Bu kadar büyük bir şairin son şiir kitabı bile kötüydü. İnanılır
ldi bu!
ônra da gitti Bülent Ecevit, Doğu Perinçek, Devlet Bahçeli ve İlhan Selçuk arasında
uldu kendine. Bir de kasket uydurdu. Bu, "solcu havası" verdiği varsayılan Willy
sketiydi, aynı havalara bir zamanlar Ecevit de girmişti.
gençliğimizde bizi allak bullak eden zıpkın düşünür gitmiş, yerine "egzantrik bir
elmişti... Pek sevdiği Mirseyyid Sultangaliyev'in "milli komünizm" abukluklarını
yorum.
at bundan tam kırk yıl önce, o zamanların tıfıl bir gencinin, benim gözlerimi açmış,
ir onu söylerim, sosyalizm ya insancı ve özgürlükçü olacaktır, ya da hiç
ııktır" demişti. Cümlesinin ikinci bölümü doğru çıktı.
ürkiye durdukça var olacaksın sevgili Kaptan, ama Cumhuriyet Gazetesi'ndeki
a değil, evvelce başardığın çok büyük işlerle ... Yattığın yer ışık içinde olsun.
yazıyı hiçbiriniz beğenmeseniz bile Hilmi Yavuz anlar, bu da bana yeter.

ŞakirSÜTER
Cenaze-Alkış
alkış tutulmasına hatırladığımız kadarıyla rahmetli Cenk Koray çok
rirdi.
~k.iin, Cenk Ağabey' in cenazesi kaldırılırken alkış sesi hiç duyulmadı.
ceki gün Attila İlhan'ın cenazesinde de, vasiyeti gereği alkış yoktu.
ışlamayı çok anlamsız bulduğumuzu söylemeliyiz.
cenazenin ardında sessiz kalmanın hiç mi anlamı yok?
a sessizlik çok daha anlamlı değil mi ki...
acının ne olduğu, nereden peydahlandığı bilinmeyen ve marifet sanılan alkışla
ılır cenaze törenlerinde?

OrayEÖİN
Benim şairim değil
edeki bir arkadaşımıza sevgilisi habire aşk mektupları yollar, altına kendi imzasını
eri de eklemekten çekinmezdi. Yıllar sonra Murathan Mungan'ın bir dergide
remix projesini düşününce aklıma hep bu çocuk gelirdi. Mungan'ın yıllardır
alıştığı remix projesinin esası şu: Türk şiirinin farklı farklı şairlerinden farklı
ıp onları tek bir şiir haline getirmek, yeniden üretmek, yaratmaktı. Bu fikrini yazalı
:una göre, hala üzerinde çalışıyor olmalı.
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lisedeki kız da aldığı bu mektuplardan dolayı erkek arkadaşına daha fazla
içindeki şaire hayran olurdu. Bir gün geldi ve yolladığı şiirlerden birini bize
·ç kimse de fark etmez mi diye düşündü, nedir; öyle bir aşırtma yapmış ki, bunu
ız ilişkilerinin de sekteye uğramasına sebep olmuştu. Yoktur genç kızların
ülü, ya! Bir baktık şiirin ilk dörtlüğü Ümit Yaşar'dan, hemen ardından Attila
ediyor. Şimdi ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorum ama kilometrelerce
Idiğimiz bir dörtlüğü üstelik.
i bir genç kız, Türkçe'deki bu büyük şairlerin dizelerini bu kadar kolaylıkla
a mal edebiliyorsa, bu onun cehaleti kadar şairlerin büyüklüğünün de
u göstermez mi bize?
j,. şiirin hep mahrem bir tarafı olduğunu düşünürüm ben. Şiir kitaplarının az
u anlamda hoş bir tarafı vardır. Belki de bu mahremiyetinden dolayı birçok iyi
Iarını ezbere bilmez. Şiirin yayılmasının korkutucu bir tarafı da olabilir. Bir
a girdiği andan itibaren, şarkı sözleştirildiğinde, Kerem Alışık-Yılmaz
iler tarafından okunduğunda, kasete doldurulduğunda klişeleşme tehlikesi de
ir de şiir buna elverişliyse... İsmet Özel'in de, Metin Altıok'un da, Kemal
;{ Lale Müldür'ün de şiirleri bestelendi ama hiçbiri merhumunki kadar
~fCinayeti kör bir kayıkçı gördü"den tutun da "Ne kadınlar sevdim ki
dar. Aynı nehirden beslenen, birbirinin türevi, .çatışmadan kurulan benzer iki
de olmayan kadınlar, cinayeti kör olamadığı için gören kayıkçılar...
den bir mısra, bir şarkı sözünün bir dizesinden bile dahıı.klişe olabiliyorsa, o
atıramayacak mıyız? Beğenene de itirazım yok ama, . ölümiiniin ıırd.ındıııı ııed.ir
tek bir ret oyu olmadan koşulsuz sevme önergesi?
.yorum, İlhan Mansız için küçük İskender bir · şiir yazdığında o zamanki
Denizli'yle konuşmuştum. Mansız'ın dost ortamlarında şiire duyduğu tepkiyi
için şöyle demiş: "Neye kızıyorsun, bu muhteşem bir şey, ben hayatım
ila İlhan'ın şiir yazdığı bir kadın olmak isterim."
Savaş Abi'sine anlatan manken Şebnem Schaffer de Attila İlhan'ın ölüm
'ftajda almış ve gözyaşlarına boğulmuş. Hemen o esnada ezberden bir İlhan şiiri
ii.
r.Erkan Özerman: O nehir, bu nehir. Bu nehrin şairiydi Attila İlhan daha çok;
arın hislerine tercüman oluyordu. Çılgın günlerini çok geride bırakmıştı zaten.
da feci bir çizgiye oturmuştu son yıllarda.
ki kamuoyundaki imajıyla da hiç öyle sevimli, sempati duyabileceğimiz biri
20 yılını kasketinin altına topladığı beyaz saçlarıyla 60'lı yıllar Paris'ine ait kent
elevizyondan anlatıp, anlatıp, anlatıp (Ülkü Abla'dan masallar) muazzam (büyük
uhafazakarlığın içine batmış geçirdi. Laiklik faşisti olarak ulusalcılığın dümenini
iştı, kaptan. Ve maalesef rahmetlinin tirajını da Turgut Özakman çalıverdi işte
evi!) ulusalcılığın kaptan köşküne oturuvererek o iresmi tarih parçalaması
izisinin novelizasyonuyla.
ün Attila İlhan'ın ölümü toplumsal bir olay oluyorsa da bundan sanat adına sevinç
kadar büyük bir yanılsama olamaz. Bir şairi uygulamıyoruz ki. O nehir bu nehir
t. Özakman'la vücut bulan ulusalcılık dalgasının bir neferi için bu kadar büyük olay
.e. Yoksa şairler tek ölür, ulusalcılar kalabalık cenazelerle uğurlanırlar.
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80 YAŞINDAYDI
'An gelir, Attila İlhan ölür ••• '
asrı aşkın süreyle edebiyata şiir, roman ve deneme gibi eserleriyle hizmet
yazar Attila İlhan önceki gece Maçka'daki evinde hayatını kaybetti. 80 yaşındaki
e yazar Attila İlhan'ın cenazesi, yarın İstanbul'da toprağa verilecek. İlhan'ın
daha sonra Teşvikiye Camii'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Aşiyan
na defnedilecek.

BİYATIN USTA KALEMİ ATTİLA İLHAN 80 YAŞINDA HAYATINI
KAYBETTİ
An gelir, paldır küldür yıkılır bulutlar •••

yılı aşkın süredir edebiyata şiir, roman ve denemeleriyle hizmet veren şair - yazar
n dün gece saatlerinde Maçka 'daki evinde hayatının kaybetti
ım asrı aşkın süreyle edebiyata şiir, roman ve deneme gibi eserleriyle hizmet veren
ar Attila İlhan dün gece saatlerinde Maçka' daki evinde hayatını kaybetti. 80
ünlü şair ve yazar Attila İlhan'ın cenazesi, yarın İstanbul'datoprağaverilecek. İlhan
olarak, cumartesi günleri "Attila İlhan'la Yolculuk'') programwı. >yaptığı
köy'deki Kanaltürk Televizyonu'nun önünde daha sonra daAtatürkKültürMerkezi
önünde bir türen yapılacak. İlhan'ın cenazesi, daha sonra Teşvikiye Camii'nde
ılınacak namazın ardından Aşiyan Mezarlığı'nda defnedilecek.

16 Yaşında Tutuklanmıştı
ttila İlhan, İzmir'in Menemen ilçesinde 1925 yılında doğdu. İlhan, ilk ve orta
inin büyük bölümünü İzmir ve babasının işi dolayısıyla gittikleri farklı bölgelerde
adı. İzmir Atatürk Lisesi 1. sınıfındayken mektuplaştığı bir kıza yazdığı Nazım
şiirleriyle yakalanmasıyla 1941 yılında 16 yaşındayken tutuklanan İlhan, okuldan
,tırıldı. Üç hafta gözetim altında kalan İlhan, 2 ay hapiste yattı. İlhan, "Türkiye'nin
yerinde okumayacağına" dair belge verilince, eğitim hayatına ara vermek zorunda
han, Danıştay kararıyla 1944 yılında okuma hakkını tekrar kazandı ve İstanbul Işık
e yazıldı. İlhan, lise son sınıftayken 'CHP Şiir Armağanı'nda 'Cebbaroğlu
ed' şiiriyle ikincilik ödülünü pek çok ünlü şairi geride bırakarak aldı. Daha sonra
1 Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydolan İlhan'ın, bu yıllarda 'Yığın ve Gün' gibi
rde ilk şiirleri yayınlanmaya başladı. İlhan, 1948'de ilk şiirkitabı 'Duvar'ı kendi
arıyla yayınladı. 1949 yılında üniversite ikinci sınıftayken 'Nazım Hikmet'i kurtarma
tine' katılmak üzere ilk kez Paris'e giden İlhan, 1951 'de 'Gerçek' gazetesinde bir
dan dolayı kovuşturmaya uğrayınca yine Paris' e gitti. Yurda döndükten sonra Hukuk
esi'ne devam eden, ancak son sınıfta gazeteciliğe başlamasıyla beraber öğrenimini
bırakan İlhan' ın sinemayla olan ilişkisi, yine bu dönemde 1953 'te Vatan Gazetesi' nde
eleştirileri yazmasıyla başladı. Sekiz yıl İzmir'de kaldığı dönemde 'Demokrat İzmir'
sinin başyazarlığını ve genel yayın yönetmenliğini yürüten İlhan, 1973'te Bilgi
evi'nin danışmanlığını üstlenerek Ankara'ya taşındı. Başkentte 1981 yılına kadar kalan
, 'Fena Halde Leman' adlı romanını tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. Burada
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serüvenine Milliyet ve Gelişim Yayınları ile devam eden İlhan, bir süre de Güneş
Ida yazdı. İlhan, 96'dan itibaren de yazılarını Cumhuriyet'te sürdürdü.

Kültür Sanat
anesini yaşarken yarattı'
ir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: "Attila İlhan, İzmirli'dir. Bu
eğerlerinden ve İzmir' den beslenmişti. Kentinden aldıklarını hiç unutmamış, hep
ıştır. İzmir'in, ege'nin insanı ve kültürü, eserlerine her zaman yansımıştır. İzmir
¢ri doldurulamaz bir sesini kaybetmiştir."
iye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Enver Ercan: "Türk şiiri, kitlelerle mal
üyük şairini yitirdi. Şiir ve edebiyat üzerine söyledikleri, yazdıkları kadar,
ydınlar üzerine kaleme aldıklarıyla da hep ilgi çekti, gündem yarattı, tartışmalara
ttila İlhan, efsanesini yaşarken yaratmış bir şair."
ın Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Genel Sekreteri ve yazar Turgay Fişekçi:
imizin en benzersiz kişiliklerindendi. Nazım Hikmet'le başlayan şiir serüveninde,
irey arasında çağdaş bireyi şiir dünyamıza kazandırdı. İlhan, imge gücü benzerine
.¢ak ölçüde büyülü bir şiir dünyası yarattı"
az Odabaşı: "Türkiye şiir bir efsanesini kaybetti. Yalnızca usat. bir şair değil
kir adamıydı Attila İlhan,.Dünyaya Attila İlhan gibi bir usta bir daha gelmeyecek,
fl,irlere ve gelecek kuşaklara düşen görev onun anısına layık olamaya çalışmaktır.

AN GELİR
an gelir
paldır küldür yıkılır bulutlar
gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet
o eski heyecan ölür
an gelir biter muhabbet
çalgılar susar heves kalmaz
şatarabfuıölür
şarabın gazabından kork
çünkü fena kırmızıdır
kan tutar I tutan ölür
sokaklar kuşatılmış
karakollar taranır
yağmurda bir militan ölür
an gelir
ömrünün hırsızıdır
her ölen pişman ölür
hep yanlış anlaşılmıştır
hayalleri yasaklanmış
an gelir şimşek yalar
masmavi dehşetiyle siyaset meydanını
direkler çatırdar yalnızlıktan
sehpada pir sultan ölür
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son umut kırılmıştır
kaf dağı 'nm ardındaki
ne selam artık ne sabah
kimseler bilmez nerdeler
namlı masal sevdalıları
evvel zaman içinde
kalbur saman ölür
kubbelerde uğuldar baki
çeşmelerden akar sinan
an gelir
-la ilahe illallah
kanuni süleyman ölür
görünmez bir mezarlıktır zaman
şairler dolaşır saf saf
tenhalarında şiir söyleyerek
kim duysa I korkudan ölür

-tahrip gücü yükseksaatli bir bombadır patlar
an gelir
Attila ölür

KAPTAN'I BUGÜN UGURLUYORUZ
'Yokluğum fazla uzayabilir'
~i kalp krizinin ardından hayatını kaybeden usta edebiyatçı Attila İlhan, 'Fena
adlı romanında da bahsettiği gibi, o uzun seyahatine bugün çıkıyor
.irwe yazar Attila İlhan'ın cenazesi, bugün İstanbul'da törenle toprağa verilecek.
ilk tören, Kanaltürk televizyonunun önünde saat 10.00'da yapılacak. Daha
anatçısı olan İlhan için AKM' de resmi tören yapılacak. Ardından cenaze
kiye Camii'ne götürülecek ve cenaze namazının ardından Atilla İlhan'ın naaşı
"'-ı'nda toprağa verilecek.

'Onu Çok Özleyeceğim'
eri: Attila İlhan çağdaş Türk edebiyatında bence tek başına bir akımdır. Uzun
.®'nun hemen her yazdığını birçık okuru gibi dikkatle okurdum. Büyük bir
f:rnden hatta hiç şiir okumamış insanları dahi etkiyecek şiirler kaleme getirdi.
eıydı, başta 'Fena halde Leman'. Romanlarında pek çok kemikleşmiş doğru
tY azarlık yaşamı boyunca, hep bildi. ama bütün bunların dışında Attila İlhan
ağabeyim ve dostumdu. Birçoğumuz gibi, O'nu çok özleyeceğim.
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Attila İlhan yaşanıı boyunca kendisiyle satranç oynadı. Bir şiirinde de söylediği
lar şairiydi. Ama soruları da yanıtları da satranç hamleleri kadar kesindi;
mel özelliğiydi. Yine de kendi yalnızlığında kalabalık olmayı başardı. Her
u doldurulamaz bir yaşamdı. Sarkacın topu yere hep en yakındı.
Haber: Cevahir EVREN

öceğim;
bir seyahate çıkacağım, hareketimden evvel bazı şeyleri söylemek
. Yokluğum fazla uzayabilir, zaman zaman, dediklerimi dinleyerek saptarsın
se kimseyi anlayamaz, kimse kimsenin yerini tutamaz; aşk dediğimiz, ya
ış anlaşılmadır, ya kötü bir hayal kurma tarzı: iki kişinin ikisi de, öbürünün
urmaya kalkıştığından, sukut-u hayaller eksik olmaz! Sen dediğime kulak ver,
aşkasını sevemiyoruz; sevdiğimiz, şahsiyetimizin dışlaştırılmış, bir başkasının
.tlaştırılmış hayali; o başkası da kendisini üçüncü bir şahıs üzerinde dışlaştırır,
arada ahenk kurulamaz, nasıl kurulsun, sevdiğimizle sandığımız farklı!
çift, yalnızlığa tahammülü yüksek iki insan manasını taşır: çift demek, yanyana
.eınek, beraber bile olamamış, kesişmesi bile zor! Onun için böyle bir hayatı,
anı olmadan yaşayacaksın, yani uzaktan. Uzaktaki, soyut, hemen hemen yok
ekten güzelini tasavvur edemiyorum. Yakında olmayan sevgili-tahayyülde
Ide yaşamak az evvel açıkladığım kaideye uygun» olarak, onu/ kendine
yanında bulunmayacağından, o buna ne itiraz edebilir;..ne.miidahale::.sev<iiğini
ştiedikçe, kendine benzettikçe daha çok seversin, böylece.dengekorunmµşOlur.
ek esasında alıp başını gitmektir, sevgiliden uzaklaşan mutlak aşka yaklaşır,
ünde kendi bildiğince yeniden yaratarak.
Attila İlhan

Cuma, Birgün
O zaman sevmek değil ölmek zamanı ...
fyatın usta kalemi Attila İlhan 'ı yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Bakan
lµprotesto edildi
Törene Askerde katıldı
ilhan için ilk tören Kanaltürk Televizyonu önünde, ikinci tören ise AKM'de
set ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı cenaze töreninde 1. Ordu
nı temsilen beş subay da hazır bulundu. Attila, İlhan'ın naaşı, Aşiyan
efnedilecek.
'Ağabeyime Hayrandım'
eleri kabul eden Çolpan İlhan, "O an gelir demişti, benim bir tanecik ağabeyim.
.i, ben o anın geleceğine inanmıyorum. Attila İlhan öldü mü, ölür mü? Onu bu
·p10pf'pJr
" dedi.
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ÜNLÜ ŞAİR YAZAR ATTİLA İLHAN
DÜN SON YOLCULUGUNA UGURLANDI
O zaman sevmek değil ölmek zamanı

iği kalp krizine yenilerek aramızdan ayrılan edebiyatın usta kalemi Attila İlhan
erildi. Sevenleri O 'nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı
air ve yazar Attila İlhan, son yolculuğuna uğurlandı. İlhan için ilk tören, "Attila
uluk" programını yaptığı Mecidiyeköy' deki Kanaltürk televizyonu önünde
.ttilaİlhan'ın naaşı, alkışlar eşliğinde hazırlanan platforma konuldu. Törende bir
ı duruşunda bulunulmasının ardından konuşan Kanaltürk İcra Kurulu Başkanı
, İlhan'ın Kanaltürk televizyonunun kurucuları arasında bulunduğunu
urası Attila İlhan'ın son yolculuğu değil, yeni güçlü yolculuğunun başlangıcı"
sonra Attila İlhan'ın omuzlara alınarak, ikinci törenin gerçekleştirileceği Atatürk
i'ne (AKM) götürülmek üzere cenaze aracına konuldu.
e)Attila İlhan'ın kardeşi Çolpan İlhan, Cengiz İlhan, yeğeni Kerem Alışık'ın
P. Genel Başkanı Hayri Kozanoğlu, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal,
Genel Başkanı Erkan Mumcu, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, İstanbul Valisi
üler, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, DİSK Genel Başkanı
lebi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç ve Vural Savaş'ın
unduğu çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisi de katıldı.
·~ edebiyat ve sanat dünyasından Yaşar Kemal, Ayşe Kulin, Selim İleri, Kürşat
).'Tanilli, Selami Şahin, Yavuz Bingöl, Ali Sunal, Tarık Akan, İzzet Günay, İlhan
i Çaman, Halit Kıvanç, Nejat Yavaşoğulları, Talat Bulut, Ekrem Bora, Sevda
Ida Alkor yer aldı.
eti Yerine Getirildi
iye Camii'ndeki cenaze töreninde Attila İlhan'ın kardeşi Çolpan İlhan ve yeğeni
: taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı sırasında caminin ·imamı, cemaate Attila
etini hatırlatarak, "cenaze götürülürken alkışlanmamasını" istedi.
t, sanat ve edebiyat dünyasından binlerce kişinin katıldığı cenaze törenine
katıldı.
n Koç'a Protesto
ııde diğer konuşmaların ardından kürsüye, Kültür ve Turizm Bakanı Koç davet
rada salondaki bazı kişiler, "istemiyoruz" diyerek alkışlarla Koç'u protesto ettiler.
süre alkışların dinmesini bekleyen Bakan Koç, daha sonra konuşmasını başladı.
f "Attila İlhan, şair, yazar, senarist ve gazeteci olarak benim gençliğimden beri
im büyük bir yazardır" dedi. Protestoların sürmesi üzerine Bakan Koç, "Hiç
. Onların yazdığını ilk okuyanlardan biri benim. İlhan sadece bal üreten bir arı
ı zamanda bunu izah etti" dedi. Törenin ardından salondan ayrılan Bakan Koç,
uplarının "tepkileri nasıl değerlendirdiğini" sormaları üzerine, "Benim için hiçbir
li değildir. Büyük bir namuslu yazarın cenaze merasiminde, Kültür ve Turizm
ak burada bulunmam önemliydi. Bu görevimi de bütün asaletimle yaptım" dedi.
sından ayrılırken bazı kişiler Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'a "Yıktırmak
nada konuştuğunu" söylediler. Bakan Koç, bu kişilere "Yıkacağım tabii" diye
rdi,
Kültür Sanat
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:yimehayrandım'
İlhan: O an gelir demişti, benim bir tanecik ağabeyim. O an gelir mi, ben o
inanmıyorum. Attila İlhan öldü mü, ölür mü? Onu bu toplum, bu millet
im kalbim sızlıyor. Ben ve ailem onu çok özleyeceğiz. Bize verdiğiniz güç ve
çok teşekkür ediyorum
Alışık: Genellikle hafta sonları Kanlıca' da rıhtımda yürüyerek konuşurduk.
ir insandı, ama benim dayımdı, ailemizden biriydi. Ailemizin onuruydu,
.ba mal oldu, bu yüzden de çok sevildi. Bana göre Cumhuriyet döneminin en
Hayatını hep şiir gibi yaşadı. Yazdığı şiirler, hep ona yakıştı.
,tçı Ahmet Oktay: 1954'te Şişli'deki evinin kapısında beni karşılıyormuş gibi
l954'ten bu yana dosttuk. Attila İlhan'ın, bugün "ulusalcılık" denen kimliği o
ana anlattı. İlhan çok iyi okuyan, düşünen, sorgulayan bir insandı.
i Merdan Yanardağ: Attila İlhan "Bir millet uyanıyor" kitap dizisiyle
ilkücüleri bir araya getirdi, İlhan, bu salondan çıkınca. görülecek, İngilizce
.opraklardaTürkler'in aşağılanmasına itiraz etmiştir.
ÖLMEK ZAMANI
dağılırdı saçlarınız yaz akşamı
batan güneşe karşı I kumral
susardınız ne de çok susardınız
anlaşılması güç susmanızın anlamı
sanki bir bulmaca uzun bir sarmal
uzadıkça sersem eder adamı
o zaman sevmek değil ölmek zamanı
(uzak bir kız sisli mavi susarsa
acılarla yüklüdür suskunluğu
akıl almaz tehlikeler içerir
hele hayatında bir sürgün varsa
kelepçe kuşlarının buz gibi uçuştuğu
o siyah tren uğultularla gelir
bütün üçüncü mevki cıgara dumanı)
bana susar bir hayalle konuşurdunuz
hanifakülteden çıkarken vurmuşlardı
kollarınızda ölen tıbbıyeli çocuk
birbirinize nasıl da uymuştunuz
sevginizde yüceltici birşeyler vardı
korku bulaşığı garip bir mutluluk
birfilmi hatırlatan belki bir romanı
(uzak mavi kız dalgasız bir su
ah onun yalnızlığı benim yalnızlığım
içimizde gemiler ansızın yol kesiyor
ansızın beni de vururlar mı korkusu
izlendiğini sanmak her gece adım adım
şehrin karanlığında devriyeler geziyor
telsizde cızırtılar I cinayet alarmı)
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eflatun ve ıssız ağzınız bir muamma
susardınız arkasında susmuşluğunuzun
tekrar tekrar sizi duruşmaya çağırırlar
geç vakte kalır sorgular bitmez ama
hapislik nedir ki I unutulmak asıl
sorun seyreldikçe seyrelir
istanbul'dan mektuplar
ne arayanı kalır gittikçe ne soranı
(baksa da beni görmüyor sanki yokum
duymadığı açık anlattıklarımı
sessizliği kalabalık giremiyorum
ölüler kuşatılmış sağımı solumu
geçmişte yaşıyor biliyorum
bir anlatabilsem onsuz olamadığımı
o zaman sevmek değil ölmek zamanı)

Güle Güle Kaptan
ölümünün şiirini bile yazmıştı, gün geldi Attila İlhan öldü. Ölümüyle beraber
vizyonlarda yaşamı ve sanatı üzerine kısa bir zaman içinde ne çok şey
ebiyatçı kişiliği; şiir, roman, ve denemeler, senaryo yazarlığı; film ve
, siyasi fikrileri; kitapları, söyleşileri, köşe yazıları ve televizyon programları
üzün filozofuydu desek daha doğru olmaz mı?
·
ütün bu yazılan çizilen arasında müzikle ilişkisi yeterince konuşulmadı. Burada
rjğine uygun olarak Attila İlhan'ın bu yönü üzerinde duralım biraz.
İlhan şiir yazılmaz konuşulur duygusundan ve fikrinden hareketle şiirlerini
okuyarak yazardı. Kardeşi Çolpan İlhan kaç defa böyle şiirlerini mırıldanırken
ine kendisini rahatsız etmeyeyim" dediğini bizlerle paylaşıyor. Şiirin kendi
disine bu kadar önem veren sanatçının kaçınılmaz olarak birçok şiiri de
un öncesinde bazı şiirleri altmışlı yılların sonlarında Semih Seren tarafından
, bu şiirlerin bazıları, "Kaptan", "Pia", "Gece Buluşması". Yetmişli yılların
a ise bir çok kişi belki de Attila İlhan'ı tek bir şarkıyı tanıdı "Sultan'ı Yegah".
aş'ın müziklerini ve düzenlemesini yaptığı Nur Yoldaş'ıri seslendirdiği şarkı o
ğenildi ki, Türk Pop müziğinin milatlarından biri olarak kabul edilebilir.

Şiirin Şarkıyla Bütünleşmesi
işli yılların şarkılarının birbirinin aynı basmakalıp, artık insanları bıktıran şarkı
ında bu şarkı dinleyenlere büyük bir keyif ve haz vermişti. Bu kırkbeşlik plağın
ı üzerine bu üçlü üç şiir üzerinde daha çalışılıp bunları müzikleştirdiler. Nur
lde Var Hüzün albümünde yer alan şiirler şunlar "Kim Kaldı sabuha",
Lambamızı", "Elde Var Hüzün". Ahmet Kaya ilk plağını yaptığı 1985 yılından
2003 tarihli "Biraz da Sen Ağla" albümüne kadar çıkardığı on sekiz albüm
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l zaman bir kimi zaman iki, üç ama mutlaka bir Attila İlhan şiiri yer aldı. Bunlardan
le:
Gelir albümünden; An Gelir, Lili Marlen Türküsü, Sen İnsansın, Yorgun Demokrat
n; Haçan Ölesim Gelir, Tut ki Gecedir, Başkaldırıyorum albümünden; Acı Ninni,
lada albümünden; Hiçbir Şeyimsin, Yangın Gecesi, Dokunma Yanarsın
n; Böyle Bir sevmek, Rina Rinan Nay, Biraz da Sen Ağla albümünden; Jilet Yiyen
dan başka Zuhal Olcay'ın "ihanet" albümünde "Ayrılık da Sevdaya Dahil", yine
p şarkıcılarında Yaşar'ın "Masal" albümünde "Beş Dakika Bekle Git", "Hatırla"
"Beni Koyup Gitme" adlı Attila İlhan şiirleri bestelenmiş olarak yer aldı. Şiirlerin
"-- bir ahenk içinde okunması ve ritim duygusu konusunda çok hassas olan Attila
yılında içinde on yedi şiirinin yer aldığı ve kendi okuduğu "Ben Sana Mecburum"
çıkarttı. Ben öldükten sonra şiirlerimi yanlış okurlar en iyisi kendim doğru şekilde
erek hazırladığı albümde kendisine müzik yönetmenliğini Ruhi Ayangil'in yaptığı
Musikisi sazları ve korosu eşlik etti. Yapılan bu özenli titiz çalışmada kendi
en nadir örneklerden biri sayılabilir. Evet Kaptan yaptığı ve giriştiği her işte bitip
nerjisi, çalışma disipliniyle daima en güzeli ve en iyiyi yapmaya çalışmıştır.
haftaki plağımızda Semih Sergen "Kaptan" isimli şiirini seslendirmiş, ama plakta
·••• çeken şeyler var; Şiirde bir bölüm atlanmış, buna teknik yetersizlik veya yer
ğından yapılmıştır diyelim, fakat bazı dizeler burada yok veya değiştirilmiş bazı
oynanmış. Burada sözleri plakta olduğu gibi değiştirmeden aldım artık meraklıları
n böyle yapıldığını belki açıklayabilir.
ErcanİMRE
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KAPTAN
eflatun gözlerin olduğunu bilmiyordum
gece yarısını yaşamaktan yorgunum
ayazın avucunda unutmuştun ellerini
yanından geçtiğim halde beni tanımadın
ben değiştim biliyorum, hem sakal bıraktım
şiirlerim kül rengi kumrular gibi uçuyorlar
bakır çalığı göklere katiyen tahammülüm yok
hele Paris'in gökleri aklımı başımdan alıyor
bana seni, senden önceki poitiers'li kızı hatırlatıyor
ayazın avucunda unutmuştun ellerini
montmarte metrosu civarında seni gözden kaybettim
o zenci yine yanında mıydı hiç dikkat etmedim
ağzında yoksul bir ıslık, ıslak bir cigara gibi
Sidney Bechet'den caz havaları çiğneyip tüküren
o saklasın varsın seni sevdiğini biliyorum ben
yüzünün renginden geliyor bütün üzüntüsü
kahvelerden birine girip bir grog ısmarlasam
seni öldürmek için çareler tasarlasam
sükut bembeyaz buz tutsa bıyıklarımda
mağrur bir totem gibi sussam konuşmasam
ve türküm kaybolsa, sessizliğin hırçın türküsü
ve ben unutulsam ve yazdığım şiirler
senin için yazdıklarım herkes için yazdıklarım
eski padişahlar gibi unutulsa birer birer
ve ben seni unutsam hiç hatırlamasam
hiç mi hiç ihanetini hatırlamasam, ihanetini hatırlamasam
yarı gecenin içinden bir zenci sütbeyaz bakıyor
rue lafatette 'de dünden bugüne geçiyorum
eflatun gözlerini bir grog kadehinde
Seslendiren: Semih Sergen Ankara Plak-ANK-001
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Tarık GÜNERSEL

Attila İlhan'a Saygı
İlham da olabilirdi. Etkileri açısından. Beni en çok etkilemiş şairlerden.
şımda yazdığım bazı şiirler onun üslubuyla şört ürünüdür. Doğrusu, 'mısra
anlayışını benimsemem; aynca, opera sanatına donanımsız tepkisi karşısında
indayım.
~görüşlerinden daima fazla mı emindi?
~':öyle bir iz var -beni tedirgin eden.
dolu dolu yaşadı, yazdı, yaşattı.
~Ulusal Hazine' diye bir unvan varmış.
İlhan bir 'Ulusal Hazine'.
yaşadı, yazdı, müdahale etti.
ın. okunur daha çok.

5 Pazar, Birgün

1

Adnan BOSTANCIOGLU
Şairi uğurlayan kalabalık
üzeri Yüksekkaldırım'dan Tünel'e çıkmamız icabettiyse, Maria Missakian'ı
edemezdik. Gizliden gizliye ilgi duyduğumuz, lakin bizi hiç umursamayan benzi
kızların, sabaha kadar yanlarında kaldıkları sevgililerinin 'hayırsızın biri'
emindik. Bir Paris yolculuğunda, otelimizin Rue Bonaparte'da olmasının özel bir
ıydı bilinmez; ama Cafe Deux Magot'ya girdiğimizde 'bir kadeh calvados'
edememiştik; 'ceddimizi cibilliyetimizi satmadan' ...
'edebi' girişi daha da uzatabiliriz... Hatta bir masanın etrafına toplaşsak, daha
çlik yıllarımızda yaşanmış benzer hissiyatları anlatmak için, herhalde lafı
ağzından kapardık. Bizden öncekiler ve bizim kuşağın, 'Yağmur Kaçağı'ndan,
:yan'ndan, 'Ben Sana Mecburum'dan dilini ödünç almadığı bir aşkı, bir yolculuk
matogrefik bir macera hevesi var mıdır acaba?
ül etmek gerekir ki, mısralarına birer darbı mesel gibi bunca sık müracaat edilen,
az şair vardır. Ölümünün ardından gazetelerimizden biri sokaktaki vatandaşa
ttila İlhan'ı nasıl bilirdiniz" diye... Hatırlayabildiğim kadarıyla orta yaşlı bir
bı, anlatmak istediğimize tercüman oluyor aslında: "Güzel aşk şiirleri yazardı.
r kaçını okumuşluğumuz da vardır!"
a İlhan'ın şair ve romancı yanı üzerinde uzun uzadıya duracak değiliz. Gayet
ir alan ve bir gazete köşesinin boyutlarını aşar. Ama kişisel kanaatimiz olması
unu da söylemeden geçmeyelim. Romanları üzerine diyecek fazla bir şey yok; olsa
edebi duruşunun vasatını temsil ediyor. Şairliğine gelince... Zaman içinde kendini
i duygusu yaratsa bile, Türk şiirinde fazlasıyla şahsına münhasır, gözalıcı bir
uğu kesin,
t, boyumuzu aşacak sulara girmeden asıl meselemize gelelim...
ila İlhan'ın cenazesi, bu ülkede bir edebiyat insanına gösterilen ilginin çok üzerinde
an topladı. Tabii medyanın payı da var. Şairin ölümünü, gazetelerin hepsinin
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örmesi, televizyonların günboyu özel programlar, canlı bağlantılar yapması,
emine dair toplumsal bir hassasiyet yarattı.
önce de kalabalık cenazelere tanık olmuştuk; Barış Manço'nun, Kemal
ibi... O törenlerde de, ölümünün ardından halk olarak rahmetliyi aslında ne kadar
iz duygusu fazlasıyla taşınmıştı, gazete sayfalarından, televizyon ekranlarından ...
du.
Attila İlhan'ın cenaze töreninde -tabirimi mazur görün'medya dolduruşundan'
ir şey vardı. Sizlerin de malumudur, son yıllarında 'bolşevik' esinler taşıyan ağır
iliğinin sözcülüğünü üstlenmişti. Radikal'in Kitap ekinde Ömer Türkeş,
kendinden menkul bir ulusalcı Marksist dünya görüşünün son temsilcisi" diye
Attila İlhan'ın, köşeleri zamanla iyiden iyiye sivrilen siyasal tutumunu ve bu
hımsal karşılığını şöyle anlatıyor: " ... milliyetçiliğin anti-emperyalist, laik ve
olmak zorunluğu gibi önkabullerle, Milli Mücadele ile sol arasında bir mutabakat
ça.lışır. Ancak Attila İlhan'ın zaman zaman kullandığı 'solcu' terminoloji
; çünkü milliyetçilik farklı siyasal görüşler arasında bir ortak payda, E. Özkök, G.
Çölaşan, D. Perinçek ve Attila İlhan'ı birleştiren, hiçbir kişi ya da kurumun
göze alamayacağı hegemonik bir söylemdir."
aide, Attila İlhan'ın cenazesinde toplanan kalabalığa bakarak, yüce gönüllü
bir büyük şairin ardından vefa borcunu ödediği hissine kapılmak, fazla iyimserlik
meselesi nedeniyle yirmi yıldır akan kan, bir süredir Avrupa Birliği'nin 'bitmek
istekleri' ve son olarak da Ermeni kıyımı ile yüzleşmek derken ... Fazlasıyla itilip
hor görüldüğü duygusu, anlaşılan daha epey bir zaman milliyetçilik damarını
'şu çılgın Türkler'in ...
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Cumhurivet
Şair, yazar ve düşün adamını yitirdik
'An geldi' Attila İlhan veda etti
ebiyatının usta ismi, yazarımız Attila İlhan(80),kalp krizi sonucu yaşamını
han için yarın saat 10.00'da Mecidiyeköy'deki Kanaltürk binasında.l 1.00'de
i Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlencek. İlhan'ın cenazesi Teşvikiye
nacak öğle namazının ardından, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
'başkanı Sezer, İlhan'ın yapıtlarıyla yaşayacağını vurgulayarak "Kendisinden
için de yol gösterici olmayı sürdürecektir."dedi. Erdoğan, Baykal, Bakan
ıda siyasetçi ile sanatçı Attila İlhan'ın yaşamını yitirmesini kültür, sanat, düşün
ası için büyük bir kayıp olarak değerlendirdiler.
ir'
ezarlıktır zaman
af saf
ir söyleyerek
udan ölür
ıksek-

ançer gibi çıkıp gitti
,I<: annem için "Annem yok artık"ı yazarken gözlerimden akan yaşlar önümdeki
>rnıemeengel oluyordu. Bir kez daha aynı şey... Attila İlhan'ın öldüğüne nasıl
;. Bir hançer gibi çıkıp gittiğini... Türk şiirine 'Duvar'la bir hançer gibi nasıl
Daha nice nice şiirler... İlk gençliğimizin yağmurlarında bizlerle ıslanan...

arım yüzyılın en kavgacı şairi, en tartışmacı düşünce adamı artık yok
An Geldi, Attila İlhan öldü
iirinde "An gelir, Attila İlhan ölür" demişti. O an, önceki gün geldi. Ünlü şair,
şünür Attila İlhan(80), Kanlıca'daki evinde saat 22.15'te geçirdiği kalp krizi
ızdan ayrıldı. Gazetemiz yazarı Attila İlhan son nefesini kardeşi Çolpan İlhan,
em Alışık ve asistanı Belin Sarmaşık'ın kollarında verdi. Attila İlhan için
ünü saat 10.00'de Mecidiyeköy'deki Kanaltürk binasında, saat 11.00'da Atatürk
rkezi'nde düzenlenecek törende sonra cenazesi Teşvikiye Camisi'nde kılınacak
mm ardından, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Attila İlhan, sağlık
e doktorların uyarıları nedeniyle gazetemizdeki yazılarına kısa bir süre önce veda
e üzerinde çalıştığı romanı "Gazi Paşa"nın, önümüzdeki ay İş Bankası Kültür
adan çıkacağı açıklanmıştı. İlhan son olarak, Kanaltürk'teki sohbetlerinin yanı sıra
nları'ndan çıkan "Bir Millet Uyanıyor" dizisinin de editörlüğünü yapıyordu.
İstanbul Haber Servisi
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'An Gelir'
"görünmez bir mezarlıktır zaman
şairler dolaşır saf saf tenhalarında şiir söyleyerek
kim duysal
korkudan ölür -tahrip gücü yüksek
saatlı bir bombadır patlar
an gelir attila ilhan ölür"
i yaşarken yaratmış bir şairdi
han, Türk edebiyatına damgasını vuran şiirlerinin yanı sıra senaryoları,
,yla başlayan serisi, Ulusal Kurtuluş Savaşımıza ve Cumhuriyet tarihine ilişkin
elemeleriyle de geniş kitlelerde derin izler bıraktı.
1925'te İzmir'in Menemen ilçesinde doğan İlhan, ilk ve orta öğreniminin
Ü.,\kaymakam olan babasının görevi nedeniyle, İzmir'in yanı sıra Anadolu'nun
ğe. yaptı. İzmir Atatürk Lisesi 1. sınıf öğrencisiyken mektuplaştığı bir kız
gığı Nazım Hikmet şiirleriyle yakalandığı için,1941 yılında 16 yaşındayken
kuldan uzaklaştırıldı. Üç hafta gözaltında kalan İlhan,2 ay hapis yattı. İlhan
Içbir yerinde okuyamayacağına" dair belge verilince, öğrenimine ara verdi.
yla 1944 yılında okuma hakkını yeniden kazanınca İstanbul Işık Lisesi'ne
son sınıftayken CHP Şiir Armağanı'nda "Cebbaroğlu Mehemmed" şiiriyle
, pek çok ünlü şairi geride bırakarak aldı. Daha sonra kaydolduğu İstanbul
'llkuk Fakültesi'ndeyken "Yığın ve Gün" gibi dergilerde şiirleri çıkmaya
ç,ilk şiir kitabı "Duvar"ı kendi olanaklarıyla yayımladı.
iversite ikinci sınıftayken "Nazım Hikmet'i kurtarma hareketine" katılmak
~s' e 1951 'de "Gerçek" gazetesindeki bir yazısından dolayı kovuşturmaya
iden gitti. Türkiye'ye döndükten sonra Hukuk Fakültesi'ne devam etti, ancak
eteciliğe başlayınca, öğrenimini yarıda bıraktı.1953'te Vatan gazetesinde
eri yazmaya başladı.
İzmir' de kaldığı dönemde Demokrat İzmir gazetesinin başyazarlığını ve genel
enliğini yürüttü.1957'de askerliğini Erzincan'da muhabereci olarak
Bilgi Yayınevi'nin danışmanlığını üstlenerek Ankara'ya taşındı.1981 yılına
'da yaşadı, "Fena Halde Leman" adlı romanını tamamladıktan sonra İstanbul'a
;eteciliğe Milliyet ve Gelişim yayınları ile devam etti, Güneş ve Meydan
yazdı, 1966 yılında gazetemizde yazmaya başladı. Yazarlığının yanı sıra TRT
ak da Kanaltürk'te haftada bir gün "Attila İlhan'la Sohbet" programını
buluşmaktaydı.
itaplarn
,• Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Bela Çiçeği, Yasak
utuklunun Günlüğü, Böyle Bir Sevmek, Elde Var Hüzün, Korkunun Krallığı,
aya Dahil, Kimi Sevsem Sensin.
anları-Öyküleri:
aktaki Adam, Zenciler Birbirine Benzemez, Kurtlar Sofrası, Aynanın İçindekiler,
u; Sırtlan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Dersaadet'te Sabah Ezanları, O Karanlıkta
aide Leman, Haco Hanım Vay, Allahın Süngüleri, Yengecin Kıskacı.
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Denemeleri-Anıları:
bbas Yolcu, Yanlış Kadınlar Yanlış Erkekler, Anılar ve Acılar, Hangi Sol, Hangi
gi Seks, Hangi Atatürk, Hangi Edebiyati, Hangi Laiklik, Hangi Küreselleşme.
enaryoları:
enaryolarında ilk yıllarda Ali Kaptanoğlu adını kullanan İlhan'ın en ünlü senaryoları
ütuna Manşet, Kartallar Yüksek Uçar, Yarın Artık Bugündür, Yıldızlar Gece Büyür.
oför Nebahat, Yalnızlar Rıhtımı, Devlerin Öfkesi filmlerinin de senoryalarını

ttili İlhan'm Defteri:
erçekçilik Savaşı, İkinci Yeni, Faşizmin Ayak Sesleri, Batı 'nm Deli Gömleği, Sağım
obe, Ulusal Kültür Savaşı, Sosyalizm Asıl Şimdi, Aydınlar Savaşı, Kadınlar Savaşı.
Çumhuriyet söleşileri:
yazetemizdeki söyleşilerini topladığı,
Inek, Sultan Galiyef, Dönek Bereketi.
evirileri:
anton'da İsyan(Malraux'dan),

Bir Sap Krımızı karanfil, Ufkun Arkasını

Umut(malraux'dan),

Basel'in Çanları(Aragon'dan)

HP Genel Başkanı Baykal:
ılgın Türkler'in anlaşılmasına yardımcı oldu
HP Genel Başkanı Deniz Baykal, Attila İlhan'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile
en "Türkiye'nin ulusal duyarlılığının gelişmesine, 'çılgın Türkler'in yaptıklarının
asına yardımcı olmuş çok değerli bir insandır. Kaybı yazın, kültür, sanat, düşün
ya dünyası için çok büyük bir eksiklik, büyük bir boşluk yaratacak" dedi.
aykal, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İlhan'ın Türk edebiyatının
iyef' döneminde yetiştirdiği çok seçkin bir yazar olduğunu vurguladı. Baykal,
uriyet döneminin, 2. dünya savaşı dönemi romantizmini
en iyi dile getiren,
duyarlı, çok değerli bir şair ve romancı aynı zamanda seçkin bir düşünce
ır. Ülkesinin sorunlarını
sorgulayan,
önemli saptamalar yapan ve inançla
n ve son dönemde yaptığı konuşmalarıyla
Türkiye'nin ulusal duyarlılığının
esine, 'çılgın Türkler'in yaptıklarının anlaşılmasına yardımcı olmuş çok değerli bir
ır" dedi.
Attila İlhan'ın ölümünün ardından yapılan değerlendirmeler de şöyle:
DSP Genel Başkanı Zeki Sezer: Ülkemizin yetiştirdiği kitlelere mal olmuş büyük bir
düşün adamını, Atatürkçülüğünü yılmaz savunucusu ve bir aydınlanma savaşçısını
O; sanatı, görüşleri ve eksilmeyen enerjisiyle Türk ulusuna ve insanlığa ışık saçan
ler vermiştir.
SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz
i:
Şiirimizin, romanımızın ve de düşünce hayatımızın bu büyük kaybını en derin
izi paylaşıyor, bütün Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz. Kendi ülkesine, toplumuna,
ve toprağına bağlı, aydınlık yüzlü, Cumhuriyetimizin sevgili evladı Attila İlhan'ı
acağız, Cumhuriyetimizin ulu çınarını, devrimci ve demokrat Attila İlhan'ı yaşatacak
bir Türkiye'nin varlığı tek tesellimizdir.
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AVATAN Genel Başkanı Erkan Mumcu: Attila İlhan; şiirleri ve romanlarıyla,
·yat dünyasına yön vermiş, örnek olmuş, dar kalıplar içerisinde değerlendirilmesi ve
ası mümkün olmayan büyük bir düşün adamıdır.
P Genel Başkanı Mehmet Ağar: Çok değerli düşünür, tarihi doğruyu süzerek
yansıtan değerli yazar ve şair Attila İlhan'ın vefatı hepimizi derinden üzmüştür .
.üncelerini özümseyerek aydın kimliği ve fikriyatıyla Türk halkına ışık olan Attila
"':ı birçok kitap ve şiirle tarihimizdeki mümtaz yerini almıştır.
Grup Başkanvekili Kemal Anadol: Çok yanlı bir sanat ve düşün adamıdır.
n yıllarında Cumhuriyet'te yazdığı yazılar karşıtları tarafından bile özenle okunur
.• Attila İlhan sadece yazın yaşamının değil, ülkemizin büyük bir kaybıdır.
tan bul Milletvekili Nurettin Sözen:
etken, çok çalışkan bir yazardı. Son yıllarda düşünce insanı olarak kendisini
likli ve namuslu insanların giderek azaldığı günümüzde eksikliği daha çok

Şanlıurfa Milletvekili Attila Maraş: 'Yasak Sevişmek' diye bir kitabı çıkmıştı.
~ri çok sevmiştik. Gece koynuma alıp yatardım o kitabı.
enel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu: Türk milleti, idealist ve büyük bir insanını
Ancak, eserleriyle ve milletimize yaptığı büyük hizmetlerle, gelecek nesiller
·y1e yaşatacaktır.
ya Belediye Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Eryılmaz: Nice kuşakları şiirleri ve
flt' eden

büyük adam, sen rahat uyu.

:(Ff ürk

milletinin yeniden uyanışının ve bu uyanışın başat gücü Kemalistlerin
derlerinden Attila İlhan'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Büyük Usta'ya
et, Cumhuriyet gazetesi ailesine başsağlığı dileriz. M.Kemal'in yanında rahat

cı Ahmet Küflü: Hem 60 senelik arkadaşımı, hem de 40 senedir yayıncı olarak
.yımladığımbir yazarı kaybettim. Türk edebiyatı çok nadide bir insanı kaybetti.
r Mehmet Eroğlu: Cumhuriyetimizin özellikle ikinci yarısının en önemli
n biriydi. 12 Mart günü tanıştık. 3 üniversiteli Demokrat İzmir'deki bürosuna
imdi göreceksiniz gününüzü" demişti. O sırada bazı solcuların 12 Mart darbesi
'yimser görüşleri vardı. Gördüğüm en çalışkan insanlardan biriydi. Ben de
nu bu konuda izledim. Attila İlhan'ı sadece "şair" ve "yazar" değil, "düşünce
adlandırmak daha doğru olur. "Şair" ve "yazar"dan öte onları da kapsayan ama
bir tanımın içine konması gereken bir kişilikti. Soluk gibi bir kişilikti, ancak
ığımız zaman yokluğunu hissedeceğiz.
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)
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in Arzuhali .••"
a maka, bir yıl daha geçti; ayıptır söylemesi, elen geldiğince, yaşamakta
zı, yakın tarihimizin penceresinden bakarak değerlendirmeye, gerektiğinde
alıştık. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az!
münasebetle, bir süre için izninizi rica ediyorum; siz de, halkımızın o güzel
ıılağınızı dinleyin'. Birkaç hafta sonra, aynı kararlılık, aynı açık sözlülük, aynı
e, yeniden tartışmaya başlarız. Kendi hesabıma, yaşadığımız koşullar altında,
runluluk olduğuna inanıyorum.
arola' VATAN, işareti 'NAMUS'! aksi takdirde, sen yoksun; hiçbirimiz yokuz!...)
(Cumhuriyet, 12 Eylül 2005)
IMLANAN İLK ŞİİRİ
çı türküsü
\dudaklarında denizin
bacaklı balıkçıların türküsü
lar türkümüzü söyler
ir gün doğuruyorken dünya
h yıldızı parlayıp duruyorken
kurutalım çocuklar
çılar hey balıkçılar
ze vererek uykularını
a/arı kırıp devirerek
'ftgümüşpullu balıklarını
1

ufkundan sabahın
ılerimizle
gibi geliyoruz
rt ilk ışıklarda kurutalım çocuklar

hi Edebiyat' gazetesi
irinci Teşrin 1941
@'ı: 23
·nişiirin öncüsüydü
met Oktay:
tila İlhan, Cumhuriyet döneminin önemli şiir düşünce adamlarından biriydi.
1950 kuşağı şairlerinin bir bölümünü etkilemiş, dahası, Garip şiirinin karşısında
dırdığı kendi özgün şiirleriyle bir bakıma 2. Yeni şiirinin önünü açmıştır. Kuşkusuz,
i.irini öne alamayız. Attila İlhan'ı değerlendirirken. Onun antiemperyalist,
ist ve Atatürkçü ilkeler doğrultusunda bir sentez arayışını dillendiren düşünce
er zaman eleştirel okumaya açık önemli bir toplam oluşturmaktadır. Romancılığı da
de bir kenara atmamak gerektiğini söylemeliyim. Attila İlhan, önümüzdeki yıllarda
ası gereken üretken bir yazardı. Şunu da eklemeliyim son bir söz olarak, Attila, ne
lümlerinin ardından Turgut Uyar ve Edip Cansever gibi çağdaşlarına kendisinden
yen bir haşinlik, kadirbilmezlik ve değerbilmezlikle bakmıştır.

99

im için fenomen olmuştur'
Berk:
İlhan benim için hep bir fenomen olmuştur, hep de öyle kalacaktır. Ne zaman
düşünsem kendi kendime hep böle derdim.
İleri:
k üzüldüm. Her ölüm insanı üzüyor ama bu kez bambaşka. Attila İlhan beni
tutup yazar yapan kişiydi.40 yıl sürmüş, çok güzel anılarla bezenmiş bir
vardı. Onun yokluğunu bütün hayranları gibi bende çok hissedeceğim. Attila
te edebiyatımızda bir devrin kapandığını düşünüyorum.
saatlerini ayrı ayrı yaşardı
Hüsnü Dağlarca:
iiİlhan önce çok çalışkan bir adamdı. Yaşamasına yeniden dikkatle bakarsak
·ni ayrı ayrı yaşadığını görürüz. Çok gezi yapması, onun baktığı yeri daha geniş
lamıştır. Sanat dünyasında değişik yönleriyle görülür, siyasal kişiliği de onu
kıyılarına ulaştırmıştır. Attila İlhan'ın Atatürk üzerine söylediklerine,
katılmıyorum. Dilerim ki bu konuda ayrı ayrı düşünmeyelim. İlk haberi
an ölü bulunması olayı beni çok üzmüştür. Ölümünün acısını bana iki kat
. .Hepimiz onu severiz, dilerim bu ona yeter.
benim gençlik arkadaşımdı'
amar:
İlhan'la aynı yıl doğduk, tabii başka kentlerde. Benim .gençlik arkadaşımdı.
tanımadan önce CHP'nin düzenlediği şiir yarışmasında CahitSıtkı'nın ardından
u hatırlıyorum. O yarışmada Dağlarca da üçüncü oldu. Genç yaşta bu ona
ağladı. Onun ilk şiirini 1941 'de Yeni Edebiyat Dergisi'nde okumuştum. Çok
; çok iyi bir şairdi, çok çalışkandı. Çeşitli konularda kitaplar, yazılar yazdı. Hatta
~bıhı Nazım Hikmet hapishanede görüyor, ayrıca Attila İlhan'ı en çok beğendiği
da sayıyor. Kendisiyle 1949'da tanıştık, hava değişimiyle askerde İstanbul'a
angaltı'da Suna Pastanesi'nde tanıştık. Aynı gün İlhan Berk de oradaydı. Attila
yayımlanmamış olan 'Sokaktaki Adam' romanından parçalar okudu bana.
an Kurdakul'un Gümüşsuyu'ndaki Ataç Kitabevi'nden 'Sisler Bulvar'nın
.tırlıyorum. 'Şiirimizin yeri benim gönlümde Orhan Veli ve Nôzım'ın şiirlerinin

nlar için de büyük kayıp
er Tanilli:
a İlhan'ın şahsında, çağdaş Türk şiiri, en büyük temsilcilerinden birini kaybetti.
ve temalar bakımından zengin imkanlar sağladı; şiiri, bir yerden alıp bir büyük
dü. Romanı için söyleyeceklerimiz de, yücelticidir. Attila İlhan için, sadece
yanına bakarak konuşmamalı. O,bir tarih felsefesi de geliştirdi ve ondan bakarken
ar açtı. Özetle, bir büyük kültür adamımızı yitirdik ve ondan da bize zengin bir

ustafa Öneş:
ila İlhan, şiirden romana, toplumbilimden tarihe değin birçok alanda ustaca kalem
en, Türk yazısına damgasını vurmuş, çok yönlü, çok renkli kişilerden biridir. Onun
şiirimizin gelişmesine katkıları unutulmaz. Şiirimizin kendi imge alanı
sunda yeniden yapılandırıldığı söylenebilir. Bu da her kesimden insanın şiirlerini
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ğlamıştır. Önemli işlevlerinden biri de kavşakta durup, genç kuşaklara, yeni
şiire açılan yolları göstermesidir. Bu yüzden ölümü yalnızca bugünküler için
ğmamış kuşaklar için de büyük kayıp.
:Sezen:
an'ın ölümü yalnızca bir şairin ölümü değil. Bir Kuvva-yı Milliyecinin, bir
ın, bir tartışılan yazarı da öldü. O,bir şiirine "Attila İlhan ölür" demişti. Ama
alık bir kadroyu kaybedeceğimiz düşünmemiştim. Kaybının büyüklüğünü daha
anlayacağız.
Özyalçıner:
İlhan'ın ölümüyle şiirimizin, romanımızın, düşünce yaşamımızın bir yanı
umuz kesilmiş gibi oldu. O kol İstanbul'du, Türkiye'ydi, dünyaydı. .. Attila
(!f yeni bir söyleyiş getirmiştir. Bu söyleyişte geleneksel, halk ve divan
çizgiler olduğu gibi, çağdaş edebiyatın en uç noktalarını şiirimize aktarıp
ağlayan bir şairdi. Toplumda bireyi, bireyle toplumu derinlemesine kavrayıp
ir şair, bir düşünce adamıydı. Edebiyatımızın başı sağ olsun.
Oflu oğlu:
e bir şair tanıyorum, adı Attila İlhan,22 yaşlarında, zekanın, çoşkunun
şairi olarak çıkıyordu yazın dünyasına. Bir yıl sonra 'Duvar' adlı şiir.kitabını
.Mücap'a' diye imzalamıştı, tarih 8.3.1948... 1946'da Halk Partisi'nin şiiri
Cahit Sıtkı'nın '35 Yaş' şiirinden sonra ikinciliği kazanmıştı,'Cebbaroğlu
ey' adlı şiiriyle. Üçüncülüğü de 'Çakır'ın Destanı' şiiriyle Fazıl Hüsnü
ştı. Attila, daha çok kendi çevresini kendi oluşturan, herkese pek sokulmayan,
Yardından ortalığı yoklayan, gözlemci, ciddi bir kişiliğin sahibidir. Meyhanelerde
z, görünse de kendine yakın arkadaşlarıyla olur, sosyal ve şiirsel konularda
yıcı karakterini yansıtırdı. Başta İzmir, sonra İstanbul ve Ankara... Yaşayıp
ği kentlerdir. İki kez gidip öğrenim için uzunca kaldığı Paris, kültürüne çok şey
ı şiirlerinde Parislidir... Beyoğlu'ndaki Baylan Pastanesi, genç arkadaşlarıyla
ında görüş alışverişinde bir çeşit kulüpleri olmuştur. Ölümünü TV' de duyunca
çok şaşırdım. Benden gençti, ama 80 yaşına gelmişti. Nur içinde yatsın,
aşı sağ olsun...
pHatipoğlu:
ır İlhan bizim hocamızdı, ağabeyimizdi. Onun sofrasında bulunmak bile bir
onun öğrencileri gibi oturduk masasında. Her sohbetinde pay çıkarılan bir
aşımız sıkıştığında kapısını çalacağımız bir ağabeyimizdi. Gazete yazılarına ara
yurduğunuzda içim burkuldu. Yine de kötüye yormak istemedim. Geçici bir şey
ışündüm. Şükran Kurdakul ve Attila İlhan bizim kuşağımızın iki hocasıydı.
diye düşünüyorum.
er Ercan:
şiiri kitlelere mal olmuş büyük bir şairini yitirdi. Şiir ve edebiyat üzerine
i, yazdıkları kadar Türkiye ve dünya politikaları ile aydınlar üzerine kaleme
da hep dikkat çekti, gündem yarattı, tartışıldı. Edebiyat dünyasına adım attığı
üne kadar özellikle şiirde belirleyici rol oynadı. Ondan etkilenmemiş kuşak, şair
Cumhuriyet dönemi şiirini o olmadan ne açıklayabiliriz, ne de yerli yerine
Attila İlhan, efsanesini yaşarken yaratmış bir şairdi.
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Bektaş:
ilhan gerçek bir eski tüfektir. Sonuna dek Türkiye'dir. Daha lise öğrencisiyken
lmak istendi. Nazım gibi onu da yenemediler. Yenik düşmek şöyle dursun,
ine... Hep sevdi ülkesini... Şiiri, bizim üniversite yıllarımızda bütün gençleri
.ı; Ezberlendi. . . Hem kendini hem birkaç kuşağı yetiştirdi, geliştirdi. . . Onun
estedir. Kendine özgü müziğini bulmuştur. Türk şiirinde kendi yapısını,
ini kurduğu açıktır. Cengiz İlhan'a, Çolpan İlhan'a, Kerem'e, herkese

Meriç:
!Attila, kardeşim,(bana hep kardeşim diye yazardın)bu olmuyor ama. Hepiniz
eden böle yapıyorsunuz. Ben ağlayan biriyim. Hanginize ağlayacağıma
yıl! Hele bu iki yıl! Olmaz ki! Biraz ara verir insan. Cumhuriyet okurları seni
(Sen boş ver boş kafalıları. Ne demiş bizden öncekiler, ayinesi iştir kişinin,
·•... )Okuyan, öğrenmeye çalışan gençlerde öyle. Onlar seni dikkatle izliyorlardı.
lerin itirazları olabilir, ama, bunun için okumak öğrenmek gerekiyorsa, sen
k.dürtüklüyordun. Kasketinde çok yakışıyordu. Kaşkollar, o 'şık' kazaklar,
gençler seni beğeniyordu. Yaşlı bir adam değildin, onlar için. Napalım! Bu,
li.> dünya dedikleri böle bir şeymiş işte. Çok üzülüyorum. Zaten kederler
ee Salim amcama, sonra arkadaşlarımızın hepsine(çok sevdiğim Sadri Alışık'ı
sevgilerimi, selamlarımı söyle. Hepsinin yanaklarından öperim. Hadi hoşça kal.
~r, içinizdeki tanrı sizleri korusun.
araören:
dünyamıza çok genç yaşta girmiş, ilk şiirleriyle ilgi odağı olmuş ve ilk ödülüne
endine özgü biçemini, üslubunu geliştirerek korudu. Özgün imgelem(tahayyül)
t,. Derin ve yüksek duyuşlar yansıtırdı. Yaratıcı ve üretkendi. Ülke gerçeklerini
lğı en iyi şekilde yansıttı yapıtlarında: Şiirde, düzyazılarında ve romanlarında
ii· herkesten ayrıyım'cılığa sarılmıştı. Devrimciydi, ama dil devrimine
nndaydı. Sözcüklerin Osmanlıcasını kullanması hoşuma gitmezdi, devrimciliğe
ô.ırn. Gazi'de kalıp Atatürk'e neden ulaşamadığına hep şaşırmışımdır. Hem
uygusal dizeleri aşık gençlerin dilinde.

et Altınkaynak:
önlü bir sanatçı, büyük bir şairdi. "fedailer mangası" saydığı 1940 Kuşağı' nın
le "Genç Takımı"ndandı.16 yaşından beri verdiği savaşım, toplum içindi.
aydınlanması, çağdaşlaşması içindi. Ulusal kültürün içselleştirilmesi,
in oyununa gelmeden, sömürülmeden korunması, zenginleştirilmesi içindi.
gibi bir usta, yalnızca bizim toplumumuzda değil, Batı' da da 100 yılda bir zor
kle gençlerimiz onun şiirleriyle aşık oldu, onun şiirleriyle hüzünlendi, sevindi. ..
asla doldurulmayacağını düşünüyor; ailesine, dostlarına, tüm sevenlerine
ağlığı diliyorum, anısı önünde saygı ve sevgi ile eğiliyorum
ir 'sesini' yitirdi
Kocaoğlu:
'r Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Attila İlhan'ın yaşamını
İzmir'in de yeri doldurulamaz bir "sesini" kaybettiğini vurguladı. Kocaoğlu,
lı açıklamada, İlhan'ın kaleme aldığı ölümsüz eserleri, şiirleri, senaryoları, tadına
az televizyon sohbetleri ve romanlarıyla ülkemizin kültürel ortamını zenginleştiren
edebiyat insanı olduğunu belirterek, şu görüşlere yer verdi:
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riye doğru bakıldığında Attila İlhan'ın aydın tavrını, ülkemizin sorunları üzerinde
ü gösterme uğraşını, daha ilk gençlik yıllarında itibaren kolayca tespit etmek

tılar yaşamıştır, öğrenim hakkı elinden alınmıştır. Ama o tutarlı çizgısını,
ayrıldığı bugüne kadar sürdürmeyi bilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluş
ni çözümleyebilmiş, Atatürkçü çizgisini hiç terk etmemiş ve bu konudaki
erini eserlerine edebiyatçı çizgisini hiç tahrif etmeden aktarmayı becerebilmiştir.
, İzmirlidir. Bu toprakların değerlerinden ve İzmir' den beslenmiştir. Kentinden
hiç unutmamış, hep İzmirli kalmıştır. İzmir'in, Ege'nin insanı ve kültürü, eserlerine
yansımıştır. Kentimizin basın hayatına ve gazetecilik dünyasına çok emeği
İzmir gazetelerinde yazılar yazmış, gazeteler yönetmiştir. Bütün bunlardan dolayı
.bir kat daha fazladır; çünkü İzmir önemli ve yerini doldurulamaz bir sesini
Hr. Kendisine Tanrı' dan rahmet, akrabalarına, dostlarına, sevenlerine baş sağlığı
Hepimizin başı sağolsun."
mhurbaşkanı Sezer:
pıtlarıyla yaşayacak
urbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, ünlü şair, yazar ve düşünür Attila İlhan'ın
ardından gazetemizi arayarak başsağlığı diledi.
MM Başkanı Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm
.tilla Koç ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek de birer mesaj göndererek Attila İlhan'ın
en duydukları üzüntüyü dile getirdiler.
umhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer: "Yazın dünyamızın seçkin ismi Attila
vefatından büyük üzüntü duydum. Şiir, roman ve denemeleriyle ulusumuzun
}kazanan Attila İlhan, yazınımızın usta isimleri arasında her zaman saygıyla anılacak,
ı:ı-aktığı yapıtlarıyla yaşayacaktır. Yapıtları beğeniyle okunan Attila İlhan, kendisinden
kuşaklar için de yol gösterici olmayı sürdürecektir. Kendisine Tanrı'dan rahmet,
yazın.ve basın dünyamıza başsağlığı dilerim."
BMM Başkanı Bülent Arınç: "Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan
İlhan'ın hayatını kaybetmesini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kalemini,
.tın her alanında ustalıkla kullanan Attila İlhan, geride bıraktığı eserleriyle yaşamaya
edecektir. Yaklaşık 60 yıl boyunca sanat ve edebiyat dünyasından hiç kopmayan İlhan,
e dışında da hak ettiği şöhrete ulaşmış bir isimdir. Bu büyük acı dolayısıyla, başta
ın yakınları olmak üzere sanat ve edebiyat dünyamıza başsağlığı dileklerimi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: "Edebiyat dünyamızın önemli isimlerinden Attila

m vefatından büyük üzüntü duydum. Kaleme aldığı şiir, romatı ve denemeleriyle büyük

1

kuyucu kitlesine sahip olan Attila İlhan, bıraktığı eserleriyle sevenlerinin kalbinde
aya devam edecektir. Değerli şair ve yazar Attila İlhan'a Allah'tan rahmet, edebiyat ve
camiamıza başsağlığı diliyorum."
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç: "Gerçek bir edebiyat ve kültür adamı olan
İlhan, şiirleri ve romanlarıyla yaşamaya devam edecek ve Türk halkının gönlündeki
yeri koruyarak daima saygı ile anılacaktır."
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nelkurmay
Genel Sekreteri Tümgeneral
Sabri Demirezen: Attila İlhan'ın
rin üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Tanrı'dan rahmet, ailesine sabır

saj gönderenler

i DSP Milletvekili Ahmet Tan ve Hasan Metin, emekli diplomat Daver
Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Zeki Sarıhan, eski Cumhuriyet Savcısı
¢mir, AA Genel Müdürü Hilmi Bengi, Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi
'¥alçın, sanatçı İlyas Salman, SODEV Başkanı Aydın Cıngıl, gazeteci Aydın
MA Başkanı Hayrettin Karaca, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan
Ahmet Erbek, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Genel Müdürü
mar, Mehmet Akif İlköğretim Okulu öğretmenleri, emekli astsubay Adnan
oku Sanat Galerisi sahibi Mehmet Kıyat, Belediye-İş Eğitim Uzmanı Necip
~<..Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Rodyoloji Bölümü Başkanı Sedat Işık, BCP
Yönetimi'nden Süleyman Dinçel, Emekli General Osman Özbek ile Onur
emet Erel, Uğurhan Çelik, Şule Türel, Dilek Sıngın da başsağlığı dileklerini
ANKARA/İSTANBUL (Cumhuriyet)

Güle güle büyük usta
Attila İlhan'ı uğurluyoruz
yazar ve düşünür Attila İlhan'ı bugün törenlerle uğurluyoruz. Attila İlhan
günü saat 10.00'de Mecidiyeköy'deki Kanaltürk binasında, saat 11.00'da
tür Merkezi'nde düzenlenecek törende sonra cenazesi Teşvikiye Camisi'nde
Tt:i namazının ardından, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
temize gönderilen mesajlarda, İlhan'ın ölümünün büyük kayıp olduğunu
DSP lideri Sezer, "Kitlelere mal olmuş büyük bir şairi, bir aydınlama savaşçısını
rken SHP İstanbul İl Başkanı Özkahraman, kalemini ülkesinin insanlarının
.a.-,uıua ustaca kullanmasını bilen bir ustayı yitirdiğimizi belirtti.

Attila İlhan'ı bugün uğurluyoruz
n bugün Teşvikiye Camisi 'nde saat 13. 00 'te kılınacak öğle namazının ardından,
'zarlığı 'nda toprağa verilecek.
n son olarak, Kanaltürk'teki sohbetlerinin yanı sıra, kitabı Bilgi Yayınları 'ndan
Millet Uyanıyor" dizisinin de editörlüğünü yapıyordu.
"iılü şair, yazar ve düşünür Attila İlhan'ı bugün törenle uğurluyoruz. Attila İlhan için
'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir tören düzenlenecek. Törenlerden sonra,
Teşvikiye Camisi'nde saat 13.00'te kılınacak namazının ardından, Aşiyan
Inda toprağa verilecek. Attila İlhan önceki gün, kardeşi tiyatro sanatçısı Çolpan
evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. İlhan, sağlık sorunları ve
nm uyarıları nedeniyle gazetemizdeki yazılarına kısa bir süre önce son vermiş ve
çalıştığı romanı "Gazi Paşa"nın, önümüzdeki ay İş Bankası Kültür Yayınları'ndan
açıklanmıştı. İlhan son olarak, Kanaltürk'teki sohbetlerinin yanı sıra, Bilgi
ı'ndan çıkan kitabı "Bir Millet Uyanıyor" dizisinin de editörlüğünü yapıyordu
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'Halkıyla bütünleşmiş bilge bir insandı'
siler, sivil toplum örgütleri ve yurttaşlardan başsağlığı mesajları
n ölümünün ardından aralarında siyasetçi, sivil toplum örgütü yöneticisi ve
bulunduğu çok sayıda kişi, gazetemize ve Çolpan İlhan'a gönderdikleri
üntülerini dile getirdiler.
an Demirel (9.Cumhurbaşkanı, Çolpan İlhan'a gönderdiği mesaj): Türk
çkin şair ve yazarlarından, değerli insani, aziz dostum Attila İlhan'ı kaybetmiş
üzüntüsü içerisindeyim. Şahsınıza sizin, ailenizin, edebiyat dünyasının ve
ısını paylaşır, merhuma Allah'tan rahmet dilerim. Sevgili Attila'nın söylediği
girdi araya/Hicrana düştük bugün. Evet ... Elde var hüzün!"
Ecevit (Eski Başbakan, Çolpan İlhan'a gönderdiği mesaj): Sevgili kardeşiniz,
Attila İlhan'ın ölümünden eşim Rahşan Ecevit ile birlikte derin acı duyduk.
lkıyla bütünleşmiş bir bilge aydındı. O, büyük bir ozandı. Aynı zamanda Türk
eğişim sürecindeki sorunlarını derinliğine irdeleyen bir yazar ve yürekli bir
ila İlhan, her zaman yapıtlarında yaşayacaktır.
eral Hilmi Özkök (Genelkurmay Başkanı): Gençlik yıllarımda Attila İlhan,
rimize tercüman olan büyük bir şairimizdi. O zamandan beri kendisini takip
eğerli şiirleri bizleri çok etkilemiştir. Adeta bizim söylemek isteyip te
erimizi veya güzel söyleyemediklerimizi o vermiştir. Zaman içinde düşünceleri
iştir. Son zamanlardaki düşüncelerini hep beraber yakından izleme olanağı
entelektüel bir insandı. Son zamanlarda bazen dilini anlamakta sıkıntı çekerdim.
ii fikri derinliğine ulaşamadığım için herhalde öyleydi.
nçer (TBMM Başkanı Vekili): Onunla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
·
devam edeceğiz. Attila İlhan'a rahmet, yakınlarına ve milletimize

ğrul Kazancı (ADD Genel Başkanı): Şair, yazar, düşünür ve Kemalist
eçkin temsilcisi Attila İlhan'ı yitirmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Bütün
in bir yurt ve ulus sevgisine adayan Attila İlhan, insanlık idealinin saygın bir
tarihteki ayrıcalıklı yerini almış bulunmaktadır. İlerici bir çizginin Kemalist
ayeni olan Attila İlhan, insanlık idealinin saygın bir siması olarak tarihteki
erini almış bulunmaktadır. İlerici bir çizginin Kemalist ekoldeki duayeni olan
, eğitim ve öğrenim bilgisizliği içinde yozlaştırılmaya çalışılan bir toplumun
~ışığıdır. ADD Genel Merkezi ve Türkiye örgütü, Attila İlhan'ın yüksek fikriyat ve
fği önünde saygıyla eğilir.
an Aygün (ATO Başkanı): Cumhuriyet döneminin en önemli şair, yazar ve
amı, Cumhuriyet gazetesinin ilgiyle okunan köşe yazarı Attila İlhan'ın kaybının
z. O, sadece bir şair, roman yazarı veya köşe yazarı değildi. İlhan, Atatürk'ün
tez düşüncesini benimseyen, bilgi birikimiyle, fikirleriyle Türk halkına ışık olan
aydındı. Bu nedenle hepimizin kaybı büyüktür.
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met Poyraz (Hasanoğlan Belediye Başk.): Son yılarda öylesine güzel, üretken,
azan, çizen arkadaşlarımızı yitiriyoruz ki artık ölümleri de takip edemez olduk.
'ın yaşamı bizlere örnek olmalı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sizlere

ahir Köse (Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı): Değerli edebiyatçı ve gazeteniz
an Attila İlhan'ın kaybından derin üzüntü duydum. Tüm Cumhuriyet gazetesi
na başsağlığı dilerim.
er mesaj gönderenler: Coşkun Deniz Ercan, Güler Kızıltün, Mehmet Morsümbül,
:ı, · Haluk Argun, Mehmet Ali Sulutaş, Sevgi Arslan, Ozan Önen, Zehra-Halit
Hayrünisa Günışık, Süleyman Ekinci, Cafer Çavuşoğlu, İlkiz-Hürol Taşdelen,
rem Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri.

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)

BU YAŞINDA SULH VE KAHVE
TADINDA. SEN, UZUN MISRA.
Müdürün kurtulması gerekiyordu
Ve senin kalın
Sarı bıyıkları vardı.
İzmir
Manisa 'dan çıkınca bir yere düşer ya
diyelim sağa
Karşıyaka düşman hesabıyla zaten
Karşıyaka ya düşer
yurtsever deryaya.
A. ilhan misket oynamıştı
efelendiğinde
gür misket amma.
Şiirin mis gibi akıyor duru
kanı
sulh ve kahve tadında
Gül hesabıyla sayarsak İlhan
dün öldü
bu yaşında. 1 O Ekim 2005
Salih ACAR
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İyi ki yaşadın Attila İlhan!
İlker Çetin
lhan, şiirinden romana, denemeden senaryoya kadar edebiyatın hemen tüm
lı yapıtlar vermiş bir yazar. Ama insanın melankolik duygularını yansıtan
rı bir yeri var. Edebiyatımızda melankoliyi en iyi yansıtan şair olduğunu
olmaz...
insanın belleğinde, ondan hiç değilse bir dize vardır. Zaten çoğu şiiri de
elki, yazanın o olduğunu bilmeden dinledik o şarkıları, türküleri ... Attila İlhan,
iyi bir konuşmacıydı... Güçlü belleğinde biriktirdiklerini, kendine özgü
evizyon programlarında paylaştı izleyicilerle... Ve çalışkandı... Son nefesine
nden bırakmadı ... 1970'1iyıllarda, Sanat Kurumu'nun Tuna Caddesi başındaki
günleri yaşayanların, tanığı olanların belleğinde onun da görüntüsü var.
düzenlediği birçok söyleşide konuşmacıydı. Onu son yolculuğuna uğurlarken
edebiyatımıza, sanatımıza kattıkları için teşekkür ediyoruz. "İyi ki
ı-µz. İyi ki yaşadın Attila İlhan! Ama biraz erken terk etmedin mi bizi?
urumu Yönetim Kurulu adına Sanat Kurumu Başkanı.

'Bağımsız cumhuriyetin baş savunucusu'
Yıldız Sertel
izin, bütün dostları, okurları, Türk halkı onu daima saygı ve sevgiyle anacağız.
e:yazılarıyla, Türk edebiyatına yaptığı katkılarla anacağız.
devrimlerinin bekçisi; laik, demokratik, bağımsız cumhuriyetin baş savunucusu
z.
ııriyet tarihinin kültürlü eleştiricisi, doğru gördüğünü söylemekten çekinmeyen
·ak anacağız.
ou kalitelerinden ötürü, Sertel Gazetecilik Vakfı, onu 2003 yılı Sertel Ödülü'ne
,tü. Bu ödülü alırken yaptığı konuşma da, Tan olaylarının perde arkası hakkında
.ttila, aynı zamanda, Zekeriya Sertel "Nazım Hikmet'in Son Yılları" başlıklı
türü hücuma uğradığı vakit onu, aşağıdaki sözlerle savunmuştu:
kimse Nazım Hikmet'i benim kadar sevmesin ve savunmasın, hiç imse onun
:iicüne benim kadar inanmış olmasın, burası böyle kanıtlanmış ya Zekeriya
beşeri zaaflarını yazması, Nazım Hikmet'i benim ozan ve devrimci olarak
üçültür mü? Ne münasebet, aksine önemini artırır: Böyle bir çelişkiler
çinde öyle pırıl pırıl bir sanat eseri çıkarmış kişiyi büsbütün
illiyet)
bu pırıl pırıl sanatçımız önünde saygıyla eğiliyoruz. Serteller'le beraber, onun
ve özgürlükler uğruna verdiği savaşı sürdürmeyi kendimize borç biliyoruz.
2005
Sertel Gazetecilik Vakfı adına.

107

Unutmayacağız
l Barosu Başkanlığı: Cumhuriyetin önde gelen aydınlarından, yazar, şair,
eteci Attila İlhan'ı yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Gençlik yılarından
,pluma ve ulusa adanan yaşantıya, kendine özgülüğe, bireysel ve toplumsal
ı.ıygusuna, 'Parola: Vatan, İşareti: Namus' ilkesine, aşkın en durusuna, en
ganın en ateşlisine saygımız hep sürecek. . . Attila İlhan genç kuşaklara,
örnek bir anıt olarak yazın evrenimizde yaşayacak.

'Bir aydınlanma

savaşçısını yitirdik'

ar, Attila İlhan 'ın ulusal kültür konusundaki duyarlılığı ve Cumhuriyetçiliğine
omancı ve düşünür, gazetemiz yazarı Attila İlhan'ın ölümünün Türkiye için
ip olduğu vurgulandı. Gazetemize gönderilen mesajlardan İlhan'ın ulusal kültür
uyarlılığı ve Cumhuriyetçiliğine dikkat çekildi.
Genel Başkanı Zeki Sezer: Kitlelere mal olmuş bir şairi, bir aydınlanma
tirdik. O, sanatı, görüşleri ve son günlere kadar eksilmeyen enerjisi ile Türk
sarılığa ışık saçan hizmetler vermiştir.
İstanbul İl Başkanı Dr. Beyzade Özkahraman: İnandığı yolda kararlı ve
yürüyen, kalemini ülkesinin insanlarının aydınlanmasında ustaca kullanmasını
ariyet döneminin yetiştirdiği en büyük şair, yazar ve düşünce yaşamımızın
birini yitirdik.
arti Genel Başkanı Yaşar Okuyan: Türkiye'nin birlik ve beraberliğine, üniter
na, Cumhuriyet kazanımlarına ve Atatürk' e karşı içten ve dıştan yöneltilmiş
ara bir Kuvayı Milliyeci olarak hep direnmiş, karşı koymuş ve Türk halkına
aykırmıştır. Attila İlhan, ulusalcı anlayışı ile yaşamaya devam edecektir.
ce Valisi Halil Nimetoğlu: Edebiyatımızın usta isimleri arasında her zaman
J.ıcakolan Attila İlhan, geride bıraktığı eserleriyle yaşayacaktır.
K Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç: Çağdaş Türk edebiyatının büyük ustası,
msızlığımızın yılmaz savunucusu ve yarım asırdan fazla bir süre isminden daima
de söz ettirebilen nadir insanlarımızdan birini yitirdik.
i Üniversitesi İktisadi İdari Bilgiler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Altınbaş: Büyük bir düşün, yazın ve gönül adamı sonsuzluğa çekip gitti. Bizleri,
lığından yoksun kılarken bıraktıkları ile bizleri bilinçlendirmeyi, gönlümüzü
ilincimizi bilendirmeyi sürdürecektir.
aya Belediye Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Eryılmaz: Türk edebiyatı ve düşünce
olağanüstü kalemiyle romandan senaryoya, makaleden şiire dalgalandıran,
nin ulusal bağımsızlığının, ulusal kültürünün savunucusuydu.
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D Diyarbakır Şubesi: Türkiye, aydınlanmacı, antiemperyalist, "İstiklal tam"
en yana, yüreği Türkiye için atan, beyni Türk insanı için üretken, ayakları sürekli bu
olan Kemalist düşünürünü zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
kın Yükselişi Partisi Genel Merkezi (HYP) adına Nevzat Selvi: Atatürk'ü, onun
f'Gazi Paşa"yı milletine, yeni kuşaklara, en iyi anlatan değerli Türk aydınım, şiirin
atın büyük üstadını, efsaneleri yaşarken yaratan büyük insanı kaybettik. Acımız
cak, bu büyük fikir kavgacısının, bize ufuklar açan ulusalcı ve Kuvayı Milliyeci
:ktesellimizdir.
brıs Milli Koordinasyon Komitesi Başkanı Yakan Cumalıoğlu:

Vatan Sağolsun!

nca, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Zakir Haşimov, Halkın Yüklelişi Partisi
aşkanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nusret Sevenoğlu,
ırköy Şubesi, ADD Marmara Bölge Sorumlusu Turgut Ünlü, Eskişehir Büyükşehir
Şehir Tiyatroları, İTÜ Dış İlişkiler ve Enformasyon Müdürlüğü adına Prof. Dr .
.aradoğan, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği(İKKB)
Başkanı Nazan Moroğlu,
yet Kadınları Derneği Polatlı Şube Başkanı Münevver Özgür Kabaklı, Ankara
, İstanbul Valiliği Bakırköy Başöğretmen Öğretmenevi Kültür Merkezi Müdür
ısı Fatma Tan, Çankaya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Emekli Albay Ercan
lu, Kayhan-Birsen Bezer, Süleyman Bal, Sedef Ertürk, Hulki Tanl'ıyar, Hicran
dak, Sevil Ilgın Esim, Yaşar İçseloğlu, Sami Toprak, Karşıyaka.Beledtye-Başkenı
urak, CHP Bağcılar İlçe Başkanı Hikmet Çelik, Trakya Üniversitesi 4. ve 5; Dönem
U Prof. Dr. Osman İnci, ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu Dış İlişkiler Birimi

usu Lemi Atalay, Tekgıda-iş Sendikası Genel Yönetim Kurulu ve İzmir CUMOK da
ları mesajlarda üzüntülerini ilettiler.
"Şövalyem,
Sen gittin, artık her şey "eksik" ...
Madamme La Contesse de la Marsant"
İstanbul Haber Servisi

Cumhurivet
Attila İlhan'ı uğurladık
Attila İlhan 'ın kardeşi Çolpan İlhan ve yeğeni Kerem Alışık 'ın cenazede bitkin
kları görüldü.
Usta şair, yazar ve düşünür, gazetemiz yazarı Attila İlhc:tV, edebiyat, sanat, bilim,
aset ve iş dünyasından binlerce kişinin katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.
için ilk tören, bir süredir program yaptığı KanalTürk'ün Mecidiyeköy'deki binası
'(.inde yapıldı. Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) getirilen İlhan'ın Türk
yrağına sarılı tabutu, AKM'nin büyük salonunda sahneye konuldu. Teşvikiye Camii'nde
Tınan cenaze namazı sonrasında bir grup, ellerinde "Parola: Vatan, İşaret: Namus" yazılı
ankartla, cenaze arabasını bir süre yürüyerek takip etti. Attila İlhan'ın cenazesi daha sonra
şiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Dün 'yalnız' değildi

ta şair, yazar

ve düşünür, gazetemiz yazarı Attila İlhan, binlerce kişinin katıldığı
son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Attila Koç
ildi
fla İlhan 'ın yakın dostu Ahmet Oktay: 'Attila, antiemperyalist ve antikapitalist bir
n yürütülebileceğine inanan ve bunu Mustafa Kemal ile bağdaştıran bir düşünürdü.
antik, gerektiği yerde de teatraldi. O hep mutsuz aşka açtı şiirini. '
lü şair, yazar ve düşünür, gazetemiz yazarı Attila İlhan, edebiyat, sanat, bilim,
iş dünyasından binlerce kişinin katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.
l'ıan için ilk tören, bir süredir program yaptığı KanalTürk'ün Mecidiyeköy'deki
nünde yapıldı. Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) getirilen İlhan'ın
KM'nin büyük salonunda sahneye konuldu. Tabutun üzerine "Çolpan, Kerem,
azılı bir çiçek konulurken, başında da iki polis saygı nöbeti tuttu. Sahnede, "Rahşan
cevit" ve "Türkiye Emekli Subaylar Derneği" yazılı çelenkler dikkat çekti. Kendi
şiirlerinin okunduğu kısa bir saydam gösterisinden sonra başlayan törende ilk
yr yapan Çolpan İlhan, ağabeyi için, "0 'an gelir' demişti. O an geldi mi? Attila
ür mü, öldü mü? Onu bu toplum gösterecek. İçimin yandığı bir insandı. O
ğumdan beri hayran olduğum bir insandı, ben ve ailem onu çok özleyeceğiz"
esinden sonra kürsüye gelen, İlhan'ın yeğeni Kerem Alışık da, ''Yazardı, şairdi,
dü, aydındı ve tüm bunların yanında beni dayımdı. Başsağlığıa ziyaretleri
a bir büyüğüm bana "bazı insanlar da birden fazladır" dedi. İşte benim dayım
fazlaydı. Farklıydı. Bu farklılığıyla da bütün topluma mal olmuştu. En önemli
e insan olmasıydı" dedi. İlhan'ı, "kendisine ait olmayan, ama kendisi olan bir
larak tanımlayan Alışık, dayısının, hayatını şiir gibi yaşadığını, yazdığı şiirlere de
iştığını söyledi. Alışık, "Bana dayımın vasiyetini soruyorlar. O ölümü ciddiye
ki, vasiyet yazsın. Ölüm onun için sıradan bir şeydi, ama o hiç sıradan bir adam
O bir fenomendi" diye konuştu. İlhan'ın yakın dostu Ahmet Oktay ise sosyal
;,kuramının öncülerinden olduğunu anımsatarak "Attila, antiemperyalist ve
italist bir programın yürütülebileceğine inanan ve bunu Mustafa Kemal ile
tıran bir düşünürdü.Şiiri romantik, gerektiği yerde de teatraldi.O hep mutsuz
tı şiirini.Ben de mutluluğun edebiyatının olamayacağını düşünüyorum" dedi.

İşareti: Namus'
İlhan'ın, Bilgi Yayınları'ndan çıkan "Bir Millet Uyanıyor" dizisinde buluşturduğu
µ±dan olan gazeteci Necdet Sevinç de, Türk milletinin çok büyük bir evladını
tfiğini söyleyerek, "0 her şeyden önce bir ulusalcı, bir Kuvayı Milliyeci, bir
'kçüydü. Küresel kuşatmaya karşı, ulusal huruç harekatını başlatmıştı" dedi.
a Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Cüneyt Akalın da İlhan'ın, Türk
u, "Müdafaa-i Hukuk" çatısı altında buluşturmaya çabaladığını anımsatarak, "Bu
a bize, ülkemizin tüm namuslu ve ulusalcı güçlerine ağabeylik, büyüklük,
Ik etti" dedi.
İlhan'ın yakın dostu, gazetemiz yarı Prof. Dr. Erol Manisalı ise toplumcu ve devrimci
ın, hayattayken topluma bin verip, bir aldıklarını, öldükten sonra ise topluma bir
verip, bin aldıklarını anlatarak "Ama Attila İlhan bir istisnaydı. O hep şaşırttı. Hiç
in saldırmaya cesaret edemeyeceği çevrelere doğrudan saldırdı. Bu cesareti çok
ın göstermiştir" diye konuştu.
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Türk Televizyonu İcra Kurulu Başkanı Tuncay Özkan da, İlhan'ın ilkelerini
ücra köşelerine kadar götürerek yaşatmaya devam edeceklerini ve ünlü şairin,
'.'cenazesinde alkış istemediğini belirttiği" söyledi.
oğun protesto
protestolar altında sahneye çıkan Kültür ve Turizm Bakanı Attila Koç, kürsüde
şiarın dinmesini bekledikten sonra konuştu:
jla İlhan, şair, yazar, senarist ve gazeteci olarak benim gençliğimden beri
ın büyük bir yazardır. Onların yazdığını ilk okuyanlardan biri benim. İlhan
üreten bir arı değildi, aynı zamanda bunu izah etti. Yazdıklarını yaşamaya
eğiz. Ne mutlu eserleriyle ölümsüz olanlara. Bu namuslu aydının hatırası
ıyla eğiliyorum."
.al'ın protesto değerlendirmesi
Genel Başkanı Deniz Baykal, Bakan Koç'a yönelik protestoyla ilgili soruları
dı:
,jintü verici bir şey. Yani böyle bir durumun ortaya çıkmasını memnuniyetle
söz konusu olamaz. Ama bunun değerlendirilmesine, sorgulanmasına,
Ina ihtiyaç var. Yani ne olmuştur da bu kopuş ortaya çıkmıştır? Bunu
Iarı gerekir. Ben üzüldüm. Sayın Koç, son zamanlarda çok ağır yükler
rumunda kaldı. Başkalarının yükünü de herhalde burada taşımak zorunda
iş olsun."
ikiye' deki cenaze namazı
ikiye Camii'nde kılınan öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı
e Çolpan İlhan ve Kerem Alışık başsağlığı dileklerini kabul ettiler. Baykal,
n, Türkiye'nin ulusal gücüne sahip çıkan bir insandı. Türkiye'ye yapılanlara
ğlam bir siyasetçiydi" derken, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu da İlhan
i,fbağımsızhğı, milli şuur ve vicdanı, biz onun kitaplarından okuyarak
;Meni nesil de, onun kitaplarını okuyarak daha bilinçli ve şuurlu yetişecektir"
aze namazı sonrasında bir grup, ellerinde "Parola: Vatan, İşaret: Namus" yazılı
cenaze arabasını bir süre yürüyerek takip ettiler. İlah'ın cenazesi daha sonra Aşiyan
nda toprağa verildi.
lan isimler ...
eşi Cengiz İlhan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Anavatan Partisi Genel
rkan Mumcu, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Yurt Partisi Genel Başkanı
Tantan, Hür Parti Genel Başkanı Yaşar Okuyan, BBP Genel Başkanı Muhsin
uf İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, Eski Devlet Bakanı Masum Türker, I .Ordu
ğı'nı temsilen Tuğgeneral Nihat İstanbullu ve beş yüksek rütbeli subay, İstanbul
uammer Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Emniyet Müdürü
il Cerrah, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevingen, DYP Genel Başkan
si Celal Adan, CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, eski DSP Milletvekili
udak, eski MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Gül, Eski İçişleri Bakanı Meral
',>.Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet
an, işadamı Mehmet Nazif Günel, Yaşar Kemal, Demirtaş Ceyhun, Ayşe Kulin,
'fanilli, Selami Şahin, Yavuz Bingöl, Ali Sunal, Tarık Akan, İzzet Günay, İlhan
, Hadi Çaman, Halit Kıvanç, Nejat Yavaşoğulları, Talat Bulut, Ekrem Bora,
Ferdağ, Selda Alkor, Nejat Uygur, yazarın eski eşi Biket İlhan, Sibel Turnagöl,
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akanı Yılmaz Karakoyunlu, Selim İleri, Kürşat Başar, Hıncal Uluç, Ali Rıza
edri Baykam, Şişli Belediye Başkanı Mustafa
Sarıgül, Eski Yargıtay
Başsavcısı Vural Savaş, Eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan,
su Başkanı Kazım Kolcu oğlu, yayıncılar Mehmet Atay, Aydın Ilgaz ve Turan
ekli General Kemal Yavuz, Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, eski milletvekili İlhan
Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Doç. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Nurseli İdiz,
, Haldun Dormen, Üstün Akmen, Macide Tanır, Sevgi Sanlı.
Dr. Erol Manisalı:
esaret edemeyeceği

Attila İlhan bir istisnaydı. O hep şaşırttı. Hiç kimsenin
çevrelere doğrudan saldırdı. Bu cesareti çok az aydın

eel Necdet Sevinç: Türk milleti çok büyük evladını kaybetti. O her şeyden önce
Kuvayı Milliyeci, bir Atatürkçüydü.
Doç. Dr. Cüneyt Akalın: Türk ulusunu, Müdafaa-i Hukuk çatısı altında
Bu konuda bize, ülkemizin tüm namuslu ve ulusalcı güçlerine

Koç: Protestoyu hiçbir şeye bağlamıyorum
ve Turizm Bakanı Attila Koç, Attila İlhan'm cenaze tört:!ninde protesto
eğerlendirerek "Merhum Attila İlhan 'ın kendisinin de isteme<JiğLtarzda Ve
e üzüleceği tarzda reaksiyona,
nümayişlere • girildi''
dedi. }'Tiirkiye
.ti Kültür ve Turizm Bakanı olarak, büyük şair, romancı ve düşün adamının
«maze ile ilgili kendisinden istediğini yerine getirdiğini" belirten Koç, şunları
cenaze merasimine

de katıldım,

Bir grup yazarın,

merhum

Attila İlhan'ın

de istemediği şekilde, tarzda ve ailesinin de üzüleceği tarzda bu reaksiyona,
e girildi. Bu nümayişlerden ben de nasibimi aldım. Bu kadar basit." Bakan
pJ:"otestoyu neye bağlıyorsunuz?" sorusuna ise şu karşılığı verdi: "Hiçbir şeye
rum. Çolpan (İlhan) hanım yanımdaydı, fevkalade üzüldüler."
tür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada ise Koç'un cenaze törenine
dına katıldığı, ancak "cenazeden kendine çıkar sağlamak isteyen küçük
protestolarına maruz kaldığı" belirtildi. Yazılı açıklamada, yazılarıyla topluma
Attila İlhan'ın vefatı nedeniyle AKM'de düzenlenen törendeki konuşması sırasında
elik bazı kesimlerin tepkileri üzerine açıklama yapma zorunluluğunun doğduğu
lhan için bakanlığın bir sorumluluk bilinciyle ve ailesinin istemi üzerine AKM'yi
ğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi:
"Sayın Bakan, büyük şaire olan
:vini yerine getirmek üzere hükümet adına törene katılmış, ancak ailesi
ijn istenen konuşmasını yaparken cenazeden kendilerine çıkar sağlamak isteyen
!ÇÜk grupların protestolarına maruz kalmıştır. Bu durumu, sadece Sayın
şahsına yapılmış bir tavır olarak değil, aynı zamanda gerçek bir edebiyat ve
damı olan merhum Attila İlhan'ın manevi şahsiyetine, ailesine ve Türkiye
iyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı makamına karşı yapılmış olumsuz bir tavır
eğerlendirmekteyiz,"
İstanbul Haber Servisi
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'5xCumartesi,Cumhuriyet

GAZETEMİZE GELEN MESAJLAR
Attila İlhan, ödünsüz bir Kemalistti.
·yatçı, düşünür ve gazetemiz yazarı Attila İlhan'ın ölümü nedeniyle, gazetemize
esajlarda, İlhan'ın Kuvayı Milliyeci kişiliğinin, tüm diğer niteliklerinin üstünde
landı.
Eylül Üniversite Rektörü Prof. Dr. Emin Alıcı, İlhan'ın ülkemizin kültür
tğine dikkat çekerken İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüsamettin Kavi de
1:>iyatçı kişiliğinin yanı sıra, ülkemizin bağımsızlığı ve ulusal değerlerimiz
çabalarının da her zaman anılacağını belirtti. Yeniden Kuvayı Milliye Hareketi
anı Hakkı Sevim ise İlhan'ın ödünsüz bir Kemalist olduğunun altını çizdi.
İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Akbıyık mesajında, edebiyat
yamızın bir duayenini yitirdiğini anımsatarak "Üniversite olarak, savunduğu
ri zaman sahip çıktığımız, Cumhuriyet gazetesindeki köşe yazarlığı ilgi ve
ediğimiz Attila İlhan, içinden geçtiğimiz uluslar arası süreci en iyi analiz
aydınlarından biriydi. Attila İlhan Türk ulusu için acı bir kayıptır. Adı,
~. dizeleriyle birlikte sonsuza dek yaşayacaktır" dedi.
İstanbul Bğyğkşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna, Eren Eraldemlr;
n, Arzu Taştan, Atatürkçü Düşünce Demeği··(ADD)··BeşiktaşŞube?.Başkanı
ADD Maltepe Şubesi 2. Başkanı Rukiye Erdem, eski ADD yönetici olan Ertuğ
µ., ADD Kadıköy Şubesi'nden Batur İlter ve ADD Genel-Merkez-Yönetiminden
r, Sağlık - iş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Başoğlu, İtanbul Üniversitesi
servatuarı Müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Ahmet
olladıklan mesajlarla acımızı paylaştılar.
İstanbul Haber Servisi

05 Pazar, Cumhuriyet-PAZAR DERGİ
'Çünkü, Ayrılık da Sevdaya Dahil ••• '
\a İlhan şiirlerini, romanlarını, yazılarını ve senaryolarını bizlere bırakıp Onat
]:>Canseverve Orhan Veli'nin yanına, Aşiyan'a gitti. Ama sevenleriyle ilişkisi hiç
Çünkü ayrılanlar hala sevgili... Genç şairler, Attila İlhan'ı ve şiirlerini
Esra Açıkgöz

ÇÜNKÜ AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL
İlhan, şiirlerini, romanlarını, yazılarını ve senaryolarını, yani bir büyük
izlere bırakıp Onat Kutlar, Edip Cansever, Turgut Uyar ve Orhan Veli'nin yanına,
gitti. Ama sevenleriyle ilişkisi hiç bitmeyecek. Çünkü ayrılanlar hala sevgili ... Attila
en çok da şiirleriyle büyüyen kuşaklar zincirinden, genç şairlere onu ve şiirlerinin
etkisini sorduk ...
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kez gördüm. İki ay önce, Marmara Etap'ın kafesinde. Kenarda, hayır en
ış gibi oturuyordu. Sevgili İlhan Berk'le buluşmaya gitmiştim. İkisini de yan
) onlara doğru ilerledim. İlhan Berk bizi tanıştırdı. "İçimde kanlı bir ihtilal
arheyecanlandım. Şiirlerini mıh gibi aklımda tuttuğum usta karşımdaydı. Biraz
, ya da keyifsiz? Anlamadığım bir durgunluk, yalnızlık hissettim yüzünde. İlhan
eda edip yan masaya geçtiğimizde, arada göz ucuyla ona bakıyordum. Masaya
.qir biçimde, önünde duran dergiyi okuyordu. Acıyla karışık bir hüzündü sanırım
lli ki kafasını bir şey meşgul ediyordu, orada değil gibiydi.
a.ha karşılaşmadık. Elbette ki Attila İlhan'la ilk tanışıklığım kitaplarıyla oldu.
şyaşındayken okumuştum şiirlerini. Farklıydı, öyle bir dil ve üslup oluşturmuştu
emezdi. Tek başına bir akım gibiydi. Cesur ve mücadeleci tavrı da bir genç şair
beni en çok etkileyen özelliği olmuştu. Toplumcu gerçekçi tavrını sonraki
ye yansıtarak sezdirme yoluna gitmiş, hem gelenekten beslenip hem de modem
'limini, aşklarını şiirlerinde kullanmıştı. O hem buralı, hem Batılı tavrıyla
duruşuyla tam bir sentez adamıydı. Düşünce tarihimize de ışık tutan Attila İlhan,
şiirleri, romanları, denemeleri, "vahşi bir kadın gibi taşıdığı yalnızlığıyla"
boşluk bırakmadı ardında. Tüm boşlukları doldurarak gitti.

şiiriyle, lisede tanıştım. Bir radyo programında Bela Çiçeği'ni dinlemiştim ve
de şiirinin iç sesi beni çok etkilemişti. Zaten onun şiirindeki ses çok önemlidir.
sesle büyük bir etki alanı içine alır.
yazmaya çalışan bir genç olarak, ustaları taklit etmeye çalışıyordum ve ilk
/ onun etkisi görülür. Yayımlanmayan bu şiirlerim, Attila · İlhan' a öykünerek
enernelerdi. Sonra onun bütün kitaplarını okudum.
kçe şiir yazan, benim kuşağım ve benden önceki kuşak için eninde sonunda
duraklardan biriydi. Kimilerince küçümsenen, çok kolay sanılan, ama bence
f'bir tekniği vardı. Böyle şiirler yazmak, bu dizeleri insanların akıllarına sokmak
,Bence en güzel kitabı "Böyle Bir Sevmek".
.bii Attila İlhan, sadece şiiriyle değil, romanı ve senaryolarıyla da büyük bir yere
nee "Zenciler Birbirine Benzemez" Türk edebiyatı için çok önemli bir roman. Farklı
yaptığı işlerin birbirini beslediğini düşünüyorum.
nun dizelerini bilen birine romanının da daha tanıdık geleceğine inanıyorum. Ya da
ayımlanan "Baykuşların Saltanatı" dizisindeki diyalogları, şiirini bilenler için, başka
ifade etmiştir.
ence o, kasketi, duruşu ve tüm yaptıklarıyla bir fenomendi. Çok özgündü ve yaptığı
amamına baktığınızda ortaya bir şair imgesi çıkar. Romanı da senaryosu da gazete
a hep şiir omurgası üzerindedir.
ZEYNEP UZUNDA Y

Şiirle tanışmam çok geç oldu. Kayseri'de sağlık meslek lisesinde okurken bir tek
Hikmet'i biliyordum. Kitapçı yok, kütüphane yok, başka şairlerin de olduğunu
en yok ... Sonra Ankara'ya geldim ve her şeyin ortasına düştüm.
Ankara' da öğrenciyken, evinizde soba yoktu. Zaten odun, kömür de yoktu. Ankara
alum ... Biz de ev arkadaşımla sokağa çıkar, sürekli Attila İlhan şiirleri okurduk. Böyle
neredeyse tüm şiirlerini ezberledik. Yine bir gece barda sabahlamak zorunda kaldık.
eryal Otel'de 3 gece kaldık, fazlasına paramız yetmedi" dizelerini kendimize uyarlayıp,
pta, dostta 3 gece kaldık, fazlasına yüzümüz tutmadı" diyerek ısınmıştık. 12 Eylül
sı gözaltına alındık. Bu kez "24/61" şiirini uyarladık yaşadıklarımıza. Yani bize ve
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hklanrmza hatta yaşadıklarımıza denk düşen bir şiiri oldu hep. Onunla hiç yüz yüze
ik, ama hep yüz yüze olduk.
Henüz adını koymadığım, bitirdiğim metnin içinde biri Attila ilhan'ın şiirlerini
. O sabaha da haberini aldım. Okula çıkmaya hazırlanıyordum ve içimden "güle, güle"
Güzel yaşadın, iyi bir şairdin. Bana ve bu ülkenin gençlerine şiir sevdirdin. Bence O,
dirmek için yazdı ve bunu başardı.
NUR CAYMAZ
Attila İlhan her şeyden önce benim için sayfaları artık solmuş bir telefon defteridir.
lının kasım ayında adıma imzalanmış bir "Ben Sana Mecburum" kitabı.
"Soğuk bir kasım günü" yazmış, altına o kocaman, aşağılara doğru uzayıp giden
ağmurlu bir ekim günü şimdi. Haberi bir şair arkadaşımdan aldım. "Ben Sana
"dan çalıp çalıp çocuksu bir heyecanla yazdığım, benim saydığım, ir telefon

e karalanmış dizeler gözlerimin önünde. 24-61 şiirinin kıyısına yazdığım aşk
'arı...
apkası ve hep koltuğunun altındaki çantasıyla Maçka Teknik Lisesi'nin önünden
adam. Bilirdim. Tanırdım. Büyük bir şairdi. Bir şair olma aşıklısrydım. Geçtiği saati
iştim. O saatte edebiyat dersi olurdu. Girmezdim ben. Ondan iyi edebiyat dersi mi
e düşünürdüm. Okulun demir parmaklıklarının önünde bekler yoluna çıkar şiirden
dum,
Üniversiteye gir mutlaka," demişti.
Derslerini ihmal etme... "
998'in ekimi.. Bir kitap fuarı. Yanına gidiyorum çekinerek. Şiirleri yayımlanan bir
teliyim artık. Yaklaşıyorum. Bakıyor. "Ne haber üniversiteli," diyor. Tanıyor beni.
ış.
.ttild Bey. Sokaktaki Adam'dan, Yağmur Kaçağı'na ... Hangi Sol'dan, Fena Halde
.. Emperyal Oteli'nden Yarın Artık Bugündür'e ...
,ttila Bey, ustam, ben de sizi hiç unutmadım ...
Id:oşçakalın.
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Hikmet BİLA

Hangi Attila İlhan?
Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız'ın pazartesi yazısı zaten ilk ~ son işareti veriyordu. Başlık "Attila İlhan ayrıldı" diyordu: "Yazarımız Attila İlhan,
sağlık sorunları nedeniyle bundan böyle Cumhuriyet 'tekiyazılarına son verdi. "
Yıldız, İlhan'ın ayrılma gerekçesini kendi satırlarıyla aktarmıştı. O gerekçede çok şey
"Bilmem söylemiş miydim, benim sici/imde bir enfarktüs sabıkası vardır; geçtiğimiz
meminde, -hekimlere bakarsan aşırı çalışmadan-,bazı arazı nüksetti gazeteye mümkün
aksettirmeden, iki defa 'yoğun bakım 'da kızağa çekildim.
eni yayın döneminde başlamadan, görüşlerine başvurduğum dört farklı hekimin
de, üzerimdeki yükü hafifletmenin bir 'sağlık mecburiyeti' olduğunu belirtti;
ine göre, iki yayınevi, bir gazete ve bir televizyondaki yoğun çalışmayı
azmışım.
Cumhuriyet 'teki yıllarım, meslek hayatımın en hareketli, en renkli, en bereketli yılları
er şey -bilhassa tahammülünüz ve sabrınız-,için hepinize teşekkür ederim. "
Şu kısacık üç paragrafta neler gizli?
On parmakta on hünerle geçirilmiş 80 yıllık bir ömür.
air, yazar, eleştirmen, sinemacı. ..
esiller onu okudu. Kaç şiir, kaç yazar, kaç genç onu örnek aldı.
80 yaşında, dört doktorun müdahalesiyle ancak ve kısmen durdurulabilen bir çalışma
e azını. ..
azetedeki çalışma arkadaşlarına bile duyurmadan yaşanan yoğun bakım.
'Yoğun bakım"lı günlerden sonra bile iki yayınevi, bir gazete ve bir televizyonda
çalışma.. Kitaplar, söyleşiler, yazılar, yazılar ... Ve hep sorgulayan yazılar... Onun için
iiki,'Attila İlhan'ın kitapları "Hangi?"sorusuyla başlayan başlıklar taşıyordu.
azarken ölmek kaç yazara, kaç şaire nasip olur?
'.'Sağlıkmecburiyeti" olmasa daha da yazacaktı.
Okurlarına tahammül ve sabırları için teşekkür ediyor. Aslında tahammül eden,
n kendisiydi. O sabırla ve tahammülle yazmaya devam etti.
Yozlaşmanın tüm boyutlarıyla nasıl egemen olduğunu gördü.
Edebiyatın nasıl üç kuruşluk çıkar uğruna ayaklar altına alındığını gördü.
Satış için, ucuz şöhret için, o güzelim ilham perilerinin nasıl katledildiğini gördü,
Her yerinden pislik akarı-Attila İlhan'ın sıkça kullandığı Türkçe ile söyleyelim
etmiş çürümüş ödüller için, kişiliklerin, kalemlerin nasıl küçüldüklerini gördü.
Yine de yazdı.
Tahammülle.
Sabırla.
Attila İlhan, işte o Attila İlhan'dır.
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Hikmet ÇETİNKAYA

Bütün Bulvarlar O'nundu •••
dünyanın bütün rüzgarları vardı onun, savaşlara, açlıklara, yalnızlığa
aris 'te 1951 yılının aralık ayında tün bulvarlar onundu ve dilinin ucunda bir türkü
L..
ir ara yalnızlar rıhtımındaydı ...
üzünlüydü •.•
ir Karşıyaka'da, Çamhk'ta başında kasketiyle dolaşıyordu...
'.Attila ilhan öldü...
arşıyaka' da orman fidanlığının karşısında "Eğitim Apartmanı"nda oturuyordu...
partmanlarımız karşı karşıyaydı. ..
bah saat tam sekizde köşede buluşur, birlikte Karşıyaka vapur iskelesine doğru
e başlardık ...
kiz otuzda Alsancak vapuru ...
ordonboyu'ndan yürüyerek Gümrük önüne varırdık ...
.ttila İlhan Konak'a, ben Çankaya'ya ...
yıllar Demokrat İzmir Gazetesi'nin Genel Yayın Müdürü'ydü Attila İlhan...
ün sabah kitaplarını koydum masamın üzerine ...
eş gün önce İlhan Selçuk' a gönderdiği mektubu bir kez daha okudum...
ektupta şöyle diyordu usta şair:
em söylemiş miydim, benim sici/imde bir enfarktüs sabıkası vardır; geçtiğimiz yayın
'e ,-hekimlere bakarsan, aşırı çalışmadan-,bazı arazı nüksetti, gazeteye mümkün
aksettirmeden, iki defa 'yoğun bakım' da kızağa çekildim
eni yayın dönemi başlamadan, görüşlerine başvurduğum dört farklı hekimin dördü
irrıdekiyükü hafıjletmenin bir 'sağlık mecburiyeti' olduğunu belirtti; dediklerine göre,
evi bir gazete ve bir televizyondaki yoğun çalışmayı kaldıramazmışım.
umhuriyet'teki yıllarım, meslek hayatımın en hareketli, en renkli, en bereketli
du.Her şey-bilhassa tahammülünüz ve sabrınız-için, hepinize teşekkür ederim."
ttila İlhan'ın ölüm haberini dün sabah aldım...
irden aklımdan salkım salkım dizeleri geçti. İzmir akşamlarını anımsadım.
üyük kentlerde büyük aşklar mı yaşanırdı?
yaz avuçlarında unutulmuş eller miydi sevmek?
ia'yı görür gibi oluyordum. Ellerini tutmak istiyordum Pia'nın ...
öyle uzak uzak seslenmese, ben bir şehre gittiğim zaman o başka bir şehre gitmese...
eniz fenerlerini düşündüm sonra .
işli' de inceden yağmur yağıyordu .
mir' de Pasaport'ta olmalıydım, bir kahve içip denize bakmalıydım, Alsancak
biraz olsun oyalanmalıydım...
en şiirleri çok sevdim Attila İlhan'ın. Çoğunun 17 yaşındayken ezberledim.
azılarını şiirleri kadar sevemedim ama tartışma ve tepki yaratan köşesini hep
ep kendi kendime sormuşumdur yazılarını okuduğum zaman:
'arksizmi bilen Attila İlhan neden Aydınlanma Devrimi 'nin bir parçası olan Köy
11i 'ne karşı çıkıyor, İsmet İnönü 'yü eleştiriyor, Osmanlıcayı savunuyor?"
ün ıslak bir hava vardı İsatanbul' da...
er gök griydi sanki...
ok sevdiğim "Yağmur Kaçağı"nı okumaya başladım:
'Elimden tut yoksa düşeceğim
oksa bir bir yıldızlar düşecek
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ğer şairsem beni tanırsan
ağmurdan korktuğumu bilirsen
ôzlerim aklına gelirse
/imden tut yoksa düşeceğim

'ağmur beni götürecek yoksa beni"
işli'den Taksim'e indim...
arlabaşı'ndan Karaköy'e.
ağmur Saraybumu'nda hızlandı. ..
lüm haberi içimi acıttı!...
ir tuhaf düş gibi geldi. ..
İzmir Karşıyaka'da Çamlık Sokak ve Eğitim Apartmanı ...
aşında kasketi, boynunda kaşkoluyla Attila İlhan belirdi karşımda...
anatları parça parça olmuş ağustos geceleri ...
ehennem sarmaşıkları... Sirkeci Garı'ndan tren çığlıkları...
üzün! •• Yağmur! •• Aşk!••
a o yeşil fuları sarma çocuk I gece trenlerine binme /kaybolursun
da mızıka çalma çocuk I vurulursun"
e-koca şair!.. Güle güle yalnız şövalye!..
Mümtaz SOYSAL
Elde Hüzün Bile Yok
idişinden çok önce, yıllar önce, "ayrılık girdi araya" dedikten sonra "elde var
emişti.
ysa artık hüzün bile yok elde; büyük, kolay doldurulmayacak kadar büyük bir boşluk
azelinde yüzyıllar öncesinin unutulmaz şairi Baki'ye seslenirken,
"ne şair kalmış ülkede ne şiir
divanlar unutulmuş
mesneviler parça parça
ey şairlerin sultanı ey baki
inanılmaz kafiyeler düşürüp yıldızlardan
(mef'ulü mefailü)
ruhunla söyleşirim"
n kendini alamamıştı.
Bundan sonra hemen hemen herkes Attila'nın ruhuyla söyleşecektir.
En başta aşıklar, sevdalılar, hatta sevdasız "mecbur"lar, sonra tutuklular, işkencede
µle tırnakları sökülenler, Makedonya komitacılarının torunları, sisli bulvarların
arı, sokaktaki adamlar, yağmur kaçakları ...
Herkes.
Herhalde, vapurları sevenler de. O tutkunlardan bu topluma hala tek tük kim kalmışsa,
Evet, vapurları sevenler. Öyle "gemi" diye bütün tekneleri birbirine karıştırıp
botları, katamaran deniz otobüslerini, apartman görünüşlü transatlantikleri falan değil,
gemileri, özellikle de yaşlanmış şilepleri.
Kimse Attila ilhan kadar onlardan söz etmemiş, şiirin içine sokmamış,
irmemiştir. Nerdeyse canlandırırcasına, sevdirirce, acındırırcasına:
"haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi
demirlemişti, eli kolu bağlıydı ağlıyordu
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pur kudurdu kuduz gibi böğürdü
içbiriniz orada yoktunuz"
lr cinayete sahne olmuş vapuru kim daha iyi anlatabilirdi?
esinin her tür insanım, her görüntüsünü, kolay unutulmayacak Osmanlı geçmişini
eyecek Kemalist atılımını şiir inceliği ve mantık sağlamlığıyla yansıtabilen çok az
vardı; onlardan biri daha aramızdan ayrıldı. Böylesine şair bir insanın ülkesindeki
esine en doğru tanıları koyması, halkının sorunları için en geçerli çözümleri
, yaşamı boyunca en tutarlı tavrı sürdürmesi, başına gelenleri en rintçe karşılaması
ezdi.
a Attila beklenebileceğini, beklenmesi gerektiğini göstererek gitti.

İlhan Selçuk
Attila •••
İlhan benim için soluk soluğa paylaşılmış uzun bir ortak hayatın tam
ış bir derin dostluğu anlamına geliyor ...
aha önceki anıları bir yana bıraksak bile 1960'larda yayımlanan 'Yön' dergisinde
birlikte çalıştık, yazdık ...
umhuriyet'te çalışmaya başlamadan önce 'Nadir Nadi Odası'nda yaptığımız uzun
a söylediğini hiç unutmam:
'than" demişti, "merak etme seni üzmem... "
dümü? ..
lal olsun!..
etede yazacağı köşeyi kendi seçti, özellikle arka sayfayı istedi, yazısının yalnız
değil, haritasına da çok düşkündü ...
irden romana, sinemacılıktan gazeteciliğe dek bir yelpazede, köşe yazarlığıyla
levizyondaki söyleşilerine dek gürül gürül süregelen bir yayın yaşamının kasketli,
ekli devrimcisi Attila ...
lki çelişkiyi içeriyor, ama içimden gelen uğurlama sözcüğünü dile getirmek
n çok yaşa!..
lığına Gökova'ya gitmiştim, döndüğümde İbrahim Yıldız dedi ki:

ttild İlhan 'dan sana mektup var ...
kutluktan sonra Yıldız'a dedim ki:

'ektubun gerekli bölümlerini köşende okurlara açıklamalısın!..
.cak Attila'nın bana yazdığı mektubun bütününü bugün yayımlamak istiyorum:

'4 Ekim 2005 I Salı
ardeşim,
ilmem söylemiş miydim, benim sici/imde bir enfarktüs sabıkası vardır; geçtiğimiz
'meminde.Jıekimlere bakarsan, aşırı çalışmadan-,bazı arazı nüksetti, gazeteye
mertebe aksettirmeden, iki defa 'yoğun bakım 'da kızağa çekildim.
eni yayın dönemine başlamadan, görüşlerine başvurduğum dört farlı hekimin dördü
imdeki yükü hafıfletmenin bir 'sağlık mecburiyeti' olduğunu belirtti; dediklerine göre
evi, bir gazete, bir televizyondaki yoğun çalışmayı kaldıramazmışım.
Kanaltürk: zaten Mayıs 'tan beri eski programlarımı tekrarlıyor; şimdi ise,
urıyet 'teki çalışmalarıma son vermek mecburiyeti gündeme geldi; elbette ilk
cağım sen olacaktın, üzülerek söylemeliyim ki, Ekim başından itibaren beni 'müstafi'
ilirsiniz. Kısmet bu kadarmış!
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mhuriyet 'teki yıllarım, meslek hayatımın en hareketli, en renkli, en bereketli yılları
şey -bilhassa tahammülünüz ve sabrınız-için, başta sen olmak üzere, hepinize
derim.
di kolay gelsin! ..

ila İlhan'ın Cumhuriyet'teki yorumları çeşitli tartışmalara yol açtı. Dikkat edilsin,
µmü devrimci kapsamda tartışmalardır ...
ila nasıl bir insandı?..
:yrimci benliğinin yapısında alabildiğine romantik kişiliğinin çekimini vurgulamak
/rJcü şahsın şiiri"nden dört dize:
ôzlertn gôzlerime değince
'c,ketim olurdu ağlardım
ni sevmiyordun bilirdim
sevdiğin vardı duyardım "
ür bitmez, şiir bitmez, devrim sürer, dostluklar tükenmez ...

Ataol BEHRAMOÖLU
Bir hançer gibi çıkıp gitti
tek annem için "Annem Yok Artık"ı yazarken gözlerimden akan yaşlar önümdeki
görmeme engel oluyordu.
r kez daha aynı şey...
tila İlhan'ın öldüğüne nasıl inanabilirim...
un artık yaşamadığını nasıl kabul edebilirim...
ir hançer gibi çıkıp gittiğini. ..
ürk şiirine 'Duvar'la bir hançer gibi nasıl girdiyse, öyle...
isler Bulvarı', 'Kaptan', 'Ben Sana Mecburum'
mperyal Oteli', 'Yağmur Kaçağı', 'Üçüncü Şahsın Şiiri' ..•
aha'nice nice nice şiirler...
gençliğimizin yağmurlarında bizlerle ıslanan...
srik akşamlarımızın, ilk aşklarımızın, ilk gönül kırgınlıklarımızın yoldaşları ...
lıp başımızı gitme duygularımızı ateşleyen...
.ttila İlhan' sız İzmir İzmir değil .
.ttila İlhan'sız İstanbul öksüzdür .
,ı\.ttilaİlhan'sız Paris'i ne yapayım .
'Yaşamımdane çok şey onun şiiriyle ilgili. ..
uşakdaşlarımın pek çoğu için de olduğu gibi. ..
tuzaktaki beyaz kadın" imgesini bize kazandıran odur .
ykusuz, yalnız gecelerimizde, özlemiyle bizi sıcak tutan .
¥etmiş yaşında yazılan 'Ayrılık Sevdaya Dahil' , hiç kuşkusuz, hepimizin ustası
n son yıllarının ürünü 'Saman Sarısı' kadar değerli ve eşsizdir...
Attila İlhan olmasa benim hiçbir şiirim yazılmış olamazdı ...
En çok sevilen şiirlerimin bir yerinde onun şiirinin tadı, kokusu da vardır ...
Kişisel olarak çok az karşılanıp görüştük...
Ankara'da hemen hemen hiç...
İstanbul' da, son yıllarda, birkaç kez .
Belki biraz benim çekingenliğimden .
Yine de bu birkaç görüşmede onun şiirine duyduğum sevgiyi, kişiliğine hayranlığımı
ine söyleyebildiğim için mutluyum...
Attila İlhan benim en büyük ustamdı.
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şiirinin

yeri

benim

gönlümde,

Orhan

Veli'nin

ve

Nazım'ın

şıırının

jrmaşıkları duyuyor musun rüzgarda ..• "
ili usta ...
rgun başını üşümüş yastığına koyuyor musun
yor musun?" .••

qi artık bir zaman, bunları senin için de bizler yapacağız ...
daki sözcükler bir kez daha sislenip bulanıklaşıyor ...
Ben Sana Mecburum
Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
Büyüdükçe büyüyor gözlerin
Ben sana mecburum bilemezsin
İçimi seninle ısıtıyorum
Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
Bu şehir o eski İstanbul mudur?
Karanlıkta bulutlar parçalanıyor
Sokak lambaları birden yanıyor
Kaldırımlarda yağmur kokusu
Ben sana mecburum sen yoksun
Sevmek kimi zaman rezilce korkudur
İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur
Tutsak ustura ağzında yaşamaktan
Kimi zaman ellerini kırar tutkusu
Birkaç hayat çıkarır yaşamasından
Attila İlhan

Deniz SOM
Bütün küçük harflerin başı sağ olsun
İlhan ölmüş dediler... Bu işe "pia" ne diyor?
olur kim olduğunu bilsem pia'nın/ellerini bir tutsam ölsem/böyle uzak seslenmese
geldiğim vakit/o başka bir şehre gitmese/ otelleri bomboş bulmasam/ içlenip
adeh gibi/ buğulanıp buğulanıp durmasam/ne olur sabaha karşı rıhtımda/çocuklar
eler/ bana haber salsalar bilsem/ içimi büsbütün yıldızlar basar/bir hançer gibi çıkıp
ben bir şehre geldiğim vakit/ o başka bir şehre gitmese/ singapur yolunda
bana bunu yapmasalar yorgunum/üstelik parasızım pasaportsuzum/ne olur sabaha
ımda/seslendiğini duysam pia'nın/sırtında yoksul bir yağmurluk/çocuk gözleri büyük
şümüş ürpermiş soluk/ellerini tutabilsem pia'nın/ ölsem eksiksiz ölürdüm."
"oksa bu bir "nöbet değişimi" mi?
'İstediğim yağmur hazır mı bakalım/yerlerine konuldu mu soğuk katiller/karanlığı ya
okudularsa/öldürüleceğimden emin olmalıyım
şimşekler gecikti herhalde unutulmuş/acı yeşil keseciklerdi birden yolumu/hani viraj
yla hain otomobiller/sarı sarı göz kırpan trafik ışığı
eryüzünde çok fazla bir yalnızlığım/başka yalnızlıklara hak tanımayan/biliyorum
bozduğumu/yerimi uysal birine bırakmalıyım"
_.,,
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Deniz KA VUKÇUOGLU

Bir Şairin Ölümü
ağdaş Türk şiirinin büyük ustalarından Attila İlhan'ın ölümünü dün sabah TÜYAP
Kongre Merkezi'nin yanındaki otelin kahvaltı salonunda, değerli dostlarım Mustafa
ıı.aran ve Yüksel Pazarkaya ile sabah kahvelerimizi içerken öğrendik. Masamıza bir
ktü, duyduğumuz acı yüzlerimize yansıdı, bir süre konuşamadık. Üçümüz de bu usta
la ilgili anılarımızı geçiriyorduk kafalarımızda .
.ttila İlhan şiirleriyle benim kuşağımı derinden etkilemiş bir şairdi. Sevgililerimize
ir şey söyleyemediğimiz, "Ben sana mecburum"un o çarpıcı, o unutulmaz dizeleri
imdadımıza. Bir aşk şairiydi o, ama aynı zamanda da hayatta hep var olan, insan
u sürece de hep varolacak kavgaların da şairiydi.
üm romanlarını, araştırmalarını, denemelerini okudum. Uzun zaman müdavimi
ivan Oteli'nin pastanesinde birçok kez onu izleme olanağı buldum, televizyon
inin sadık bir izleyicisiydim, doğal ki TÜYAP'taki imza günlerinin, konuşmacı
nldığı etkinliklerin de.
on yıllarda düşünsel ağırlığını edebiyattan çok Sultan Galiyev araştırmalarına,
'daki Türk cumhuriyetlerine, Avrasya bölgesine, emperyalizme yöneltmiş,
e edebiyatseverler kadar siyasal arayışta olan oldukça geniş bir kitle oluşmuştu.
yet'teki yazıları da çoğunlukla bu yöndeydi. Geçen yıl İzmir Kitap Fuarı'nda
ayrılan konferans salonu hıncahınç dolup da salondaki izleyicilerin en az iki katı bir
dışarıda kalınca alelacele fuar alanı dışında geniş bir salon bulmuştuk, konuşmasını
pmıştı.
ıllarca onunla aynı gazetede köşe yazarı olarak görev yaptım, bunun onurunu
. Dünyaya, hayata, geleceğe, siyasal gelişmelere baktığımız pencereler zaman
arklı da olsa, birçok görüşümüz örtüşmese de iki gün önce gazetemizde onun bundan
.<lğlık sorunları nedeniyle artık yazamayacağını okuduğumda içim cız etti. O,
·yet gazetesi için bir renk, benim içinse dizelerini okumaya doyamadığım büyük bir
ıydı(
lümüyle edebiyat dünyamız yeri doldurulamaz önemli bir kişiliği yitirdi. Halkımızın,
ın, dostlarının başı sağ olsun. Işıklar içinde yatsın.
ısının önünde saygıyla eğilirken "Sabah Uyanırsın" başlıklı şiirini sizlerle
ak istiyorum:
bah uyanırsın karanlıktır
ezan yağmurda dağılır
kuş yağar bulutlardan
ık/ardafırtına
telsiz işaretleri kayıp vapurlardan
yemyeşil sonsuzluğa akıyor
eriyip sabah yıldızları bir bir
'aştılaröldü
gençler yaşlanıyor
bebekler doğacak
her an kendini yenilemektedir
yeryüzünde insan
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AliSİRMEN
Attila İlhan' dan Hrant Dink'e Türkiye
ttila İlhan'ın ani ve erken ölümünün doğurduğu kolektif acı, medyanın gösterdiği
ni bir boyut kazandı.
edya, şairin, yazarın, düşünürün haberini en öne çıkarmıştı. Umarım, bu yeni bir
başlangıcı olur.
ila İlhan, hem kuşakların benimsediği bir şair, hem içinde yaşadığı toplumu
bir romancı, hem de düşüncelerine katılın katılmayın, kendi özgün sentezini
isteyen bir araştırmacı düşünür, hem de yarım yüzyıl boyunca mesleğin, yazıişleri
:ü dahil, her alanında çalışmış bir gazeteciydi.
kadar toplumla, insanlarla haşır neşir A.İlhan, aykırı ve yalnız bir insandı demek
asa gerek.
kiye Attila İlhan'ı, daha 16 yaşındayken, sevgilisine yazdığı mektuba Nôzım'ın bir
dizeler koyduğu için hapishaneyle tanıştı.
zamanlar Nazım'dan söz etmek de aykırılık olarak kabul edilebilirdi.
a kendi özgün sentezini arayan, bunu bir ömür boyu sürdüren aykırı insanlar,
inin zenginliği, bir anlamda da onsuz olmazıdırlar.
yazık ki, bunu o günkü milli eğitim kadroları da anlamadılar; rejimi de. "O
ülkemizde demokrasi yoktu, şimdi geldi, artık böyle şeyler>olmuyor'} -diye
eyız ışı.
adan 64 yıl geçti. Türkiye'ye güya demokrasi geldi, ülkemiz Avrupa'ya üyelik
lerine başladı. Söyler misiniz ne değişti?
'Zgüngörüşlerini savunan, gazeteci Hrant Dink 2005 yılında, Türklüğe hakaretten,6
zasına çarptırıldı, cezası 6 ay ertelendi.
ant Dink kendine özgün görüşleri ve cesur tavırlarıyla, çok kişiye, hatta kimi zaman
ç kalmamış olan Ermeni cemaatinin kimi üyelerine de aykırı gelen bir insan.
rhan Pamuk gibi. ..
manlarının keyfini çıkardığım ama görüşlerine katılmadığım Orhan Pamuk da, aynı
argılanıyor.
rant Dink ve Orhan Pamuk ile Atilla İlhan'ın ortak noktaları, birbirinden çok farklı
eki aykırılıkları.
ürkiye hala bu aykırılıklara tahammül edemeyen bir ülke.
rant Dink'in dava konusu olan yazılarını ve mahkemenin eski TCK'nin
desine dayanarak geçen yıl açtığı davadaki bilirkişi raporunu pazartesi günkü
lde okudum.
ilirkişi, haklı gerekçesinde de belirttiği gibi, yazıda Türklüğe hakaret görmemiş, ama
.e de mahkfun olmuş.
u sütunda sık sık dile getirdiğim bir hususa, bir kez daha dokunmak zorunluluğunu
um için affınıza sığınıyorum. Ama görüyorsunuz, sorun yalnızca yasalarımız değil,
anda, onların yorumlanış ve uygulanış biçiminde. Bilirkişi denen uzmanların bile
görmediği bir yazının sahibi mahkfun olabiliyor.
Bu nasıl bir hakaret ki, ehil kişiler bile anlamıyor da, sokaktaki adam anlasın?
Ayrıca bu bilirkişi uygulaması üzerinde de biraz durmamız gerek.
Bizim hukuk uygulamamızda, ne zaman bir propaganda veya eski TCK'nin 159.(yeni
Ol.) maddesinden dava açılsa, yargıçlar hemen bir bilirkişiye başvururlar.
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ukuk okumuş, stajını yapmış, yargıç olmuş kişilerin bile hakaret olup olmadığını
yıp bilir kişiye sormak zorunluluğu hissettikleri bir yazıda, toplumu etkileyecek ya
e edecek bir unsur olduğunu söylemek mümkün mü?
ilirkişi, hakimin eğitim ve birikimi dışındaki ihtisas konularında başvurulması
ir kurum değil midir?
ıyorum, yalnız yasaları değil, düşüncelerimizi değiştirmek zorundayız.
ııhsen ben, yurttaşım, meslektaşım, düşünce özgürlüğünün üstüne titremek zorunda
rmeni kardeşim Hrant Dink'in bilirkişinin bile suç unsuru görmediği bir yazısında
imasından rencide oluyor, utanç duyuyorum.
sen ben, "1.5 milyon Ermeniyi kestik" diyen Orhan Pamuk'un bu sözlerinden
ki, belgesiz ve dayanıksız olsun, bu fikrini açıklandığı için kovuşturulmasını
çin tehlike olarak görüyorum .
.ttila İlhan'ın hapse girmesinden bu yana geçen bunca yıl boyunca hiçbir şeyin
iş olmasından daha korkunç ne olabilir bir toplum için?

Orhan BURSALI
Attila İlhan
'aşlangıçta söz vardı." Söz insanlar arasında dolaşan en büyülü olaydır. Üç-beş
araya geldiğinde, hiçbir şeye ihtiyaç yoktur, sözünden başka; Hiçbir şey.olmasaydı
, sadece söz olsaydı, belki de varlığının tadını daha iyi çıkartabilirdi insanoğlu.
üyüsu", Düşüncenin büyüsü. Anlatımın büyüsü, ifadenin büyüsü.
i şair en iyi büyücüdür. İyi şairler büyücüdür! Sözüyle, dizeleriyle esir alır
liğinizi sarıp sarmalar,ruhunuzun farkına vardırır,içinizi uçuşturur,yer çekimi yok
:rlığınızkaybolur, varlığınız erir,ne yapacağınızı şaşırırsınız..
üyülü sözcükler içinde büyük dönüşümünüz gerçekleşir..
ttila İlhan'larda söz nasıl oluyor da en büyülü elbiselerini giyebiliyor?
nlafcası, yüzlercesi evrenin neresinden, hayatın hangi yüzyıllarından süzülerek,
ir defalık böylesine eşleşebiliyor?
airdeki sırdır bu, hiçbir zaman, ne kendisinin ne de başkasının bilebileceği ve
bileceği belki de.
.ttila İlhan, çoğumuzun gençliğini esir almış ve büyümemize yol çizmiş Söz ve
üyücüsü.
960'ların yoksul çevremizin heyecanlı ve taşkın çocuklarıyız. Şiir ve edebiyat
} ve tabii ki solcu. Varoluşun nedenleri, bizce.
O'nun gibi duyumsamaya çalışıyoruz hayatı. "Yelpaze"ye, Ümit Yaşar Oğuzcan'a
izi gönderiyoruz..
Acaba ne olsak? Şair mi olsak? Arya mı "yazsak"? Roman mı yoksa? "Rüzgar Gibi
in ikinci cildi peşinde geçen ayları anımsıyorum. Hala çıkmadı mı?
Okul kaçaklarıyız..
Babıali Yokuşu.. Beyazıt kitapçıları..
Söz'ün, düşüncenin ardından koşuşturan.
İlhan'ın dizelerinin esirleriyiz.
Sık sık, bazen bu bazen öbürü, şiirlerindeki en tılsımlı sözcüğe kesiliyor bedenlerimiz.
Yürüyüşümüz, bakışımız, bütün benliğimiz, varolmaktan, kendi olmaktan çıkıyor..
Şiirlerdeki sözcükler gibi başkalaşıyoruz.
İşte böyle günlerden biri, Attila İlhan, bizi Sedef Adası'na sürüklüyor. O zamana
azamadığımız en iyi şiirleri yazacağız! Hasan Çakır ve ben.. Bir şiir yarışmasına
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.. Yanımızda Attila İlhan kitapları .. Şehir Hatları vapurları .. Adalar .. Büyükada
ası .. İskelede birkaç bina sadece ..
'da doğayla,martılarla baş başa geçen günler ..
adar çok martı!
rada yazılamayan şiirler ..
ayık yapılarak denize salınan kağıtlar ..
gililere, Söz'ün Büyüsü'ne, Attila İlhan'a!
la.İlhan "Tahammül ve sabrınız için.." diyor..

şair, içindeki ürkek kuşu hissettiriyor.
'la bazı noktalarda hemfikir olmayabilirsiniz.
yıpratıcıdır, zedeleyicidir; farklılıkları abartır, geçici olanlar vurgular..
alçaktır!
lanı saklar.
m ise aslolanı gösterir, kalıcılığı gün ışığına çıkartır..
Ielandır, bizim olan!
li.iın, en büyük dost mudur!?
an'ın, siyasi düşünce ve kültür olarak, özgünlüğün peşinde koşması, aslolandır.
ü İlhan yaratıcılığın, kültürün ve hayatın özgünlüğünde saklı olduğuna inandı.
amen haklıdır!
üm, Hayatın Köpüğü'nü alıp götürdü..
ride önemli olanları bıraktı,bizlere ve sonradan geleceklere şu büyük dramı
nda en güvenilir yol arkadaşı olarak..
atıcı, yalnız, hırçın, hoşnutsuz, insanın sürekli arayışı..
ve Sözün Büyüsü..

Ahmet CEMAL
Attila İlhan: 'Ne Korku Ne PişmalıkNe Yeis... '
..ne korku ne pişmanlık ne yeisi en sessiz derinliklere içimde belki senini hasretini
imi sadece "
Yoksa ilk benden mi duydunuz?" Skytürk televizyonundan, Attila İlhan'ın ölümü
e bir telefon söyleşisi yapmak üzere beni arayan, genç ve nazik hanımefendinin sesi
Attila İlhan 'ın ölümü mü? Ne zaman?"
Haklısınız ... Gece olmuş ... "
Beni bir on dakika sonra arar mısınız?"
.'Elbette... Özür dilerim ... "
endime gelmeliyim biraz da olsa. Bir şeyler söyleyebilmek için. O'ndan ne kadarı
ekanik hareketlerle doğruluyorum; çevirilerimin bulunduğu raflara gidiyorum;
, istisnaen yerinde. Rilke'den "Gece mi Tek Gerçeğimiz?"başlığı altında çevirdiğim
isi. Onat Kutlar'ın anısına ithaf ettiğim kitap. Sayfa yirmi sekiz. "Şairin Ölümü"
şiir. Tamamdır:
'' Yatıyordu. Çehresi, hafifçe yükseltilmiş, /solgun ve dargındı dik yastığında,/ dünya ve
'a ait bildiği ne varsa, I artık duyularından koptuğundan bu yana, I hepsi de
maz bir zamanda yitirilmiş. - I Onu öylece yaşarken görenler, bilememişlerdi, I ne
da bütünleşmiş olduğunu bütün bunlarda; I çünkü bunlar: O derinlikler çayırlarda I ve
bütün bunlardı çizen o çehreyi. - I Onun çehresiydi aslında bu enginler,/ onlar ki,
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'e çıkmışlardı şimdi şaire; I korkuyla ölmekte olan maskesine gelince, I sanki havayla
iğinde bozulan bir meyvanın I içi gibiydi, öylesine kırılgan ve ince. "
asıl bir miras bıraktı?" diye soruyor telefondaki nazik ses.
et - nasıl bir miras? Bütün geleneğiyle sindirilmiş bir dilin mirası; yeni'nin, öz
dece yüzyılların temelinde inşa edilebileceğine yönelik bir dil ve kültür bilincinin,
önceki dokuzu yok sayarak ayakta tutmaya çalışmanın umarsızlığını hep
bir aklın mirası; söylemek istediğine varsa eveleyip gevelemeden, ortalığı ve
landırmadan, bilgi birikiminin saydam süzgeçlerinden geçirerek söylemeye yönelik
nnın mirası; tüm yazdıklarında aynı zamanda zamanının tarihçisi olmuşluğun mirası.
eki ya gençlerimizin -nasıl değerlendirmeli bu mirası?"
tin mi çetin bir soru, çünkü ancak okumakla değerlendirilebilecek bir miras var
a. Soruda sözü edilen 'gençler' ise seksenli yılların kuşaklarından gelme. O
resmi sansür çabalarına taş çıkartırcasına, bizler, yani kendini aydından sayanlar
a sansürler oluşturmaya, hep sıradan olanın peşinden koşmaya, edebiyat okurluğunu
odaya dönüştürmeye ve hep en yeni ve gündemde olanı okumaya alıştırdık. Eşsiz
ızla -hani o "Aman, yalnızca bizi okusunlar!" kaygısıyla -edebiyatta, kültürde
bir kavram tanımayan gençlerden oluşma bir çoğunluk.
et, bu gençlik nasıl değerlendirilmeli, nasıl değerlendirecek bir Attila ilhan'ın paha
kültür mirasını - korkarım bir zamanlar bir Bilge Karasu'nun mirasını nasıl
irdiyse, yani kısa zamanda yoksaydıysa, yine öyle.
yetişkinlerin "Ben"den başka değer ölçütü tanımayan emekleriyle.
anların birbirlerini de okumak, birbirlerinden aşılanmak yerine, açık ya da
a örtük bir biçimde 'öteki 'nin neden okunmaması gerektiğini anlatnı~ çabalarının
lduğu bir ortamda, Attila ilhan gibilerinin yazgısı. sadece hi!yattayken değil/fakat
sonra da yalnızlıktır.
sun. Sadece yalnızlık. Ama sessizlik değil ya!
lar sayfalarında konuşmayı sürdürdükçe, artık bu dünyanın sakinleri arasında. yer
bile, günün birinde duyulacaklarını umabiliriz.
fifo Zweig 'ın Erasmus için söylediğini, Attila İlhan'a da çok yakıştırıyorum:
nızlar gibi özgür ve bütün özgüler gibi yalnızdı.
de o yalnızlıktan daha öğreneceğimiz çok şey vardır...

Ümit ZİLELİ
Dipten gelen dalga •..
ilyonların hem yüreğine, hem beynine çakılan bu sözcükler ona ait:
Dipten gelen dalga!
ani, bu toprakları bin yıldır yurt edinmiş olanların çocukları! Yani, en olmaz denilen
"ayağa kalkanlar" ve muzaffer olmayı bilenler! Yani Türk'milleti !
üm konuşmalarımızda, o umudun temsilcisiydi.. Benim zaman zaman içine
karamsarlıklara kesin bir kararlılıkla karşı çıkar, yakın tarihin, Kurtuluş Savaşı"nın
lık günlerinden örnekler verirdi. Yine böylesine karanlık düşüncelere savrulduğum
üstü, tesadüfen karşılaşmıştık. İçimdeki sıkıntı, öfke karışımı "karanlık" yüzüme
olacak ki; kendine has tebessümüyle yumuşak biçimde paylamıştı:
Tanzimat aydını ruhuna teslim olma!
ürk aydınının halktan bu denli uzak, bu denli kopuk olmasını, ülkenin sömürge
a düşmesinde başlıca etken olarak görüyordu. Bunu açıkça anlatıyordu da:
Türk aydınlarının başka bir modele göre kendilerini şekillendirme olayı
at'tan bu yana var••• Aydının yaşama biçiminden dünyaya bakışına kadar her
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halkın her şeyi arasında mahiyet farkı doğdu... 19. yüzyılda yarı sömürgeleşmiş
'ünya ülkelerinde Batı'tnın ihraç ettiği kültür var ki ona ben "komprador kültür"
., bu kültürle yetiştirilmiş aydın nesiller var ki, kendi bağlarından ayrı ve
ırlar ve Batı ya daha yakındırlar, mahiyetleri itibarıyla daha yakındırlar ve bunun
di halklarıyla aralarında çok ciddi mahiyet farkı vardır•.. Bu komprador kültürü
'etişmiş kişiler, o ülkelerdeki yabancı okullarda, azınlık okullarında, o dille tahsil
okullarda yetiştirilirler ve o kültürün temsilciliğini yaparlar; yani işbirlikçilerdir... "
e kadar açık ve ne kadar acı değil mi?!
lkenin üzerinde estirilen "Atatürk'ün istediği hatta vasiyet ettiği Batı medeniyetine
iyoruz" laflarına da tüm açıklığıyla yanıt veriyordu:
'azi için, "çağdaşlaşma" esastır; Batı'tdan ancak onu üst düzeye yükseltmiş olan
düşünce almabilirı fakat bileşim mutlaka "ulusal" olacaktır•••
ilgi Yayınevi'nden çıkan "Bir Millet Uyanıyor" dizisinin ilk kitabına yazdığı
yazısında, Falih Rıfkı Atay'ın "Çankaya" isimli eserinden yaptığı şu alıntı bile tek
ttila İlhan'ın kimliğini, biley taşına vurulmuş bıçağın parıltısı gibi ışıldatmıyor mu:
· Türkiye 'nin Atatürk sonrası ve demokrasi tarihi, dünya tarihine, karaktersiz
ın bir millete yapabilecekleri kötülükler örneği olarak ve Kurtuluş tarihi ise,
karakterde bir aydının, nasıl mucizeler yaratabileceğinin örneği olarak geçecektir.
nu en son pazar günü TÜYAP Kitap Fuarı'nda gördüm. Önünde kocaman bir
, kitaplarını imzalıyordu. O kadar insanı itip kakarak "merhaba" demeyi göze
; "daha sonra görürüm, hem sohbet ederiz" diye düşündüm...
Sonrası yokmuş!
ttila İlhan'ı bundan böyle eminim çok ama çok sık anımsayacağım ve her
ışımda hep "keşke" diyeceğim, "keşke bir merhaba deseydim" ; bu/merhabanın
bir "elveda" olduğunun ayırdına varmaksızın...
u ülkenin aydınlık insanları, bir büyük şairi, bir büyük aydını, bir büyük yurtseveri,
iyetin bir büyük evladını yitirdi...
llhaıı'ı çok özleyecek, çok arayacağız... Ama onun her defasında ısrarla ve inançla
.dı.ğı 'gibi, "dipten gelen dalga" mutlaka ama mutlaka tarihsel görevini bir kez daha
etirecek... Sevgili Attila İlhan, ışık içinde yat•••

Emre KONGAR
Attila İlhan
1 O Ekim 2005'te yitirdiğimiz Attila İlhan'ı 1970'li yılların ortasında Ankara'da Bilgi
editörü olarak tanıdım.
Demek ki aradan otuz yıl geçmiş.
Tanışmamızdan kısa bir süre sonra dostluğumuz gelişti; hemen hemen her hafta
am yapılan uzun sohbetlerle sürdü.
Bu sohbetlerde bir toplumbilimci olarak ona sistematik sorular yönelttim, kişiliğini,
ce sistemini, sanata bakışını saptamaya ve irdelemeye çalıştım.
Edindiğim izlenimleri indeks kartlarına kaydediyordum.
Fakat 12 Eylül 1980 darbesini izleyen ilk Pazartesi günü, 14 Eylül'de Hacettepe
ersitesi'nin Beytepe yerleşkesi askerler tarafından basılıp, bütün öğretim elemanları,
amfinin önündeki meydana toplandığında, ayakta, tuvalete bile gitmemize izin
eden bekletildiğimizin dördüncü saatinde, çantamda taşıdığım bu kartları, "Hücre
yeti yapıyorlar" gibi bir suçlamaya gerekçe oluşturabilecekleri ve hem onun hem de
başımı belaya sokabilecekleri kaygısıyla imha ettim.
Ama söylediklerinin satır başları ve pek çok ayrıntı hala bütün canlılığıyla belleğimde.
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Onu yitirmenin acısını yüreğimizde taşıdığımız bugünlerde, bu izlenimlerin bazı
arını siz okurlarımla paylaşmak istiyorum; belki ilerde bu konudaki anılarımı daha
olarak da yazarım.
ttila İlhan çok muntazam olmakla övünür, sabah tam dokuzda çıktığı yürüyüşte, onu
anların saatlerini ayarladığını söylerdi.
asasının üstü, benim gittiğim öğleden sonra saat üç dolayında tertemiz olurdu; ne bir
bir kitap; bu düzenliliği ile de övünürdü.
ransa'ya ilk gittiğinde orak çekiçli komünist bayrakları altında Troçkistlerin, Lenin
'"<'i, yani Sovyet sosyalizmini eleştirdiklerini gördüğünde yaşadığı şoku anlatır,
çizgisindeki "resmi" komünist görüşe karşı olduğunu belirtirdi.
.irkiye'deki siyasal olaylara, "uluslararası istihbarat örgütlerinin mantığı ile
!

gerektiğini söyler, bu mantığa göre, "ulusal çıkarları" öne süren çözümlemeler

ol partileri beğenmez, liberal sağ partilerin halkla daha iyi bütünleştiğini belirtirdi.
Jsmet Paşa dönemini çok sert eleştirir, bu dönemin, Mustafa Kemal'in devrimlerini
ğunu söyler, dil devrimine, (bu devrimin halkı kültürel kökenlerinden kopardığı
File) dünya klasiklerinin çevrilmesi seferberliğine, (bu seferberliğin altında Yunan
ltürünü dayatma projesinin yattığı gerekçesi ile), köy enstitülerine (buralardaki
faşizan olduğu gerekçesi ile) karşı çıkardı.
öy romanı döneminin kapandığını söyler, Fakir Baykurt ile sert polemiklere
bunlardan birinin sonunda "Acıttım mı" ifadesini kullandığı için kendi~ini
ğimde, "Bu benim köşe yazarı kimliğimin polemikçi yönüdür ve gereklidir'' diye
işti.
iirin büyüsünün sözcüklerde değil, imgelerde yattığını, şiirin, sözcüklerden çok
ahenginde ve ritminde değer kazandığını söylerdi.
yuşturucu alarak şiir yazmaya çalıştığında, yazarken muhteşem şeyler ürettiğini
ı; ayıldığında yazdıklarının değersiz ve tutarsız hezeyanlardan ibaret olduğunu
belirtmişti.
!Beni'l970'lerde Ankaralı genç sosyal bilimciler yeniden keşfetti" derdi.
Batı emperyalizmine çok karşıydı, bu niteliği onu ulusalcı görüşlere yakınlaştırmıştır.
ü

2005 Cuma, Cumhuriyet
Erol MANİSALI
Bir Ulu Çınar..• Ayakta Dimdik .•.
Ağaçlar ayakta ölür derlerse de inanmayın siz; ayakta kalan ağaçlar hiç ölmez diye
'.µrüm ben. Yıllar önce bir Tekirdağ dönüşü resmini çektiğim, yaprakları dökülmüş çınar,
damı süsler, ayakta dimdik...
Attila İlhan bir ulu çınardı. Bazen duygulu, bazen düşünceli ama hep ayakta dimdik.
a kaldıysa tabuları devirdiği içindir. Duyguda, aşkta, coşkuda ve düşüncede tabuları
; alışılmışın dışına çıkabilmek. Herkesin ak dediği şeyin içindeki karayı görerek o
cık noktayı dev aynasına yansıtmak...
Yürek ister, bilek ister, namus ister. Sıkıysa gir bakalım arı kovanının içine, sok
.ğını... Herkes yapamaz, yürek ister, namus ister, bilek ister; herkes elini taşın altına
az... Hem de en ağırının altına...
O bir Don Kişot'tu... Onun da zaafları vardı, takıntıları vardı... Birçoklarımız gibi,
gibi... Ama yürekliydi, namusluydu kendince... Öyle biriydi işte; yazdı, konuştu ve gitti,
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romanlar ve düşünceler bıraktı. Sevenleri vardı, kızanları vardı kuşkusuz, her
edim ya, takıntıları bile vardı. ..
Jay değil 16 yaşında hapse gir, yaşa, gör, gözüne yaş gelse de akıtma, diren, dile

.ç git uzak diyarlara, Paris'e, Nazım'ı kurtarmak için... Sefil, parasız, yersiz, yurtsuz,
hrini iç ve yaşa... Margot 'yutanı, Afrikalı zenci kızı sev. Çizgi dışı ne varsa takıl
layıncaya kadar. Ama yine de başın dik, ödün vermeden...
ana, Paris'ten kaçarak İstanbul'a dönüşünün gerekçesini şöyle özetleyiverdi: "Bir de
<bir gün, kafamdaki şiiri Fransızca telaffuz etmeye başlamışım..." İşte o zaman
arar vermiş Attila İlhan, herhalde devşirilmekten korktuğu için...
koca çınar göçtü gitti dersem yanlış olur, ayakta dimdik. Seveni de sevmeyeni de
saygıyla bakıyor, hatta sevgiyle...
'la Siyaset Güncesi'ni, 1000 Saat'i, Düşünceler'i yayımlarken ulu çınarın köküne
ırek de benden diye toprak attığımın farkında değildim. Konuştuklarımızı,
mızı, düşündüklerimizi, hatta hayal ettiklerimizi basit, sade bir dille serpiştirmeye
m.
a en önemlisi özgürce konuşmalarımızdı. Kendimizi kısmadan, kısıtlamadan,
, önyargısız söyleşilerimizdi.
ha "yalnız kovboy", "kaptan" diyenler çıktı. Bence o bir Don Kişot'tu. En ciddi
ri:deki sadeliği ve saflığı gören bir mizahi bakışı vardı; Ciddi ciddi baktığına
, içinde bal gibi muzip biri vardı. Şeytanın avukatlığını yapmasa bile>onuıı>gör
örmeye çalışırdı.
Sevenleri üzüldü, sevmeyenleri rahatladı. Ama o hala aramızda, ayakta dimdik
nca şiir, onca roman, onca fikir nereye savrulup gidecek ki? Örtmek isteseler bile
kolay mı...
şimdi daha fazla, onu yaşatıp sürdürmek isteyenler her-zamankinden daha çok...
mizde bir burukluk var... Neden ki? O hala aramızda, bedeni yanımızda olmasa da
, düşündükleri ve tüm eserleriyle.
,plum.cu yazar ve düşünür olmanın ayrıcalığı bu. Verdiğinizden çok daha fazlasını
ürsünüz yanınızda... Sevgiyi, coşkuyu, her şeyi tadarsınız buradayken de oradayken
umcu olmanın ayrıcalığı bu, bir verir bin alırsınız... Bir alın teri, bin sevgi seliyle yer
gönüllerde, kafalarda, her yerde...
ulu çınar hep yanımızdasın, daha da gür daha da yeşil, sonbaharın yaprakları inse
... İlkbaharda yeniden doğar, filizlenir yeni çiçekler, yeni düşünceler açarsın...
in rahat olsun... Buradan öbür diyara selamlar... Kucak dolusu sevgiler...

2005 Cumartesi, Cumhuriyet
Ataol BEHRAMOGLU
Şiir Mucizedir Çünkü
Her gün yaşadığımız, sıradan bir yaşamdır. Bu, hepimizin, herkesin gerçeğidir.
ğümüz, kendi değişimleri içinde hep aynı gökyüzü, yıldızlar hep aynı yıldızlar, ağaçlar
endi değişimleri içinde hep aynı ağaçlardır. Aynada (kısa ya da uzun erimli değişimleri
) gördüğümüz hep aynı yüzdür. Fiziksel ya da toplumsal, yakın ya da uzak çevremiz
ynı çevre; yiyip içtiklerimiz hep aynı şeyler; belli şeyleri dile getirmek için
<lığımız sözcükler hep aynı sözcüklerdir. Bu bıktırıcı liste böyle bıktırırcasına uzar
. Sonra bir gün bir şair gelir ve şöyle der:
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'pir yumruk vurdum dünden kalma bir şarkıyı dağıttım"

ünkü:
ep aynı manzarayı kullanmaktan"bıkıp usanmıştır...
ü:

kullanılmamış maceralar peşinde"dir ...
ila İlhan'dan söz ediyoruz.
ini neden bu kadar çok sevdiğimi, bu şiirden neden böylesine etkilenmiş olduğumu
ve kitaplarına bir kez daha baktığımda bunu bir kez daha anlıyorum: Hayatın
kdüzeliğine karşı bu yenilenme duygusundan, bu meydan okuyuştan, yeni bir dilin
ırıl pırıl yıkanıştan...
arıdaki dizeler "Kaptan" dan ve "ümitten ümit kesilmez" adlı, çok daha az bilinen
şiirindendi. Ve belleğime şimdi unutulmaz "Ben Sana Mecburum "dan, oraya
ir dize geliyor:
na kullanılmamış bir gök getirsem... "
giliye bundan daha eşsiz bir armağan olabilir mi...
ilin içinde yıkanmak dedim... Şiir tam da böyle bir şeydir işte... Yeni bir dil
ız. Fakat "dil içinde dil" değil... Şairin işliğinde, yapay olarak üretilmiş bir dil
ın içinden fışkıran bir dil. Yaşanmışlıklardan, yaşanamamışlıklardan, ama her
yaşamın canlı dokularından özümsenmiş, damıtılmış, dövülmüş bir dil... Öyle ki,
n ya da başkaca o tür kaynaklardan alıp işlediğiniz sözcükler, deyimler, başka dil
yaşam bulacak, canlanacak, damarlarına yeni özsular yürüyeeek; ölüvsözcük
larak kalmayacaklar...
ila İlhan tam olarak böyle bir şairdi.
yle bir şiir dili yaratabilmiş olan...
yazımda onu "mucize şair" diye nitelememin nedeni budur.
ki gençken, ilk gençlik dönemlerimizde, hepimiz birer mucize olduğumuzu,
arattığımızı ya da yaratabileceğimizi düşünürüz... Bu gençlik inancının ilk bölümü
nsan bir mucizedir çünkü. Fakat bu mucize giderek kanıksanır, sıradanlaşır... Daha
cize karşıtlığına, sıradanlık savunuculuğuna dönüşülür... Bir zamanların mucizesi,
biricik sandığı sıradan küçük dünyasının içinde yok oluşa doğru yol alır. Daha
aşamıyordur zaten; nefes alıp vermekteyken de yok olmuştur. Şiirin mucizesi
karışır... Şair, hayatı oluşturan ne varsa, bir iskambil destesini oluşturan kartları
ibi karıp karıştırır; yeni oranlar, yeni biçimler, yeni görüş açıları, yeni duygular,
anlar yaratır onlardan; ve bir gün, örneğin, şöyle bir dize çıkıverir karşımıza:
linin arkasında güneş duruyordu... "
birkaç sözcük, alışılagelmiş oranları, görüş açılarını değiştirmiştir artık. Ondan
lacak hiçbir şey onun gerisinde kalmamak zorundadır. En doğru, en haklı, en güzel
üşünceleri de dile getirseniz, görme açınız yukarıdaki dizenin gerisinde kalmış ise,
aktan kurtulamazsınız...
adanlaşan insanın nefes alıp veriyor olmasına karşın gerçek anlamıyla yaşıyor
yacağı gibi, şiir ortamları da yaşıyor görünmelerine karşın sıradanlaşıp bitkisel
irebilir...
r gün mucize bir şair gelir, bir yumruk vurarak dünden kalma bir şarkıyı dağıtır...
asan ve şiir yenilenir; gerçek anlamıyla yaşamaya başlar...
ünkü insan yaşamında olduğu gibi şiirin esasındaki mucize de bu yenilenme
gizlidir...
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Birgül KOPUZ

Bir şaire mektup
ttila İlhan öldü dediler, ama herkes bilir ki şairler ölmez aslında.
ı::ı,ç aşk yarasını iyileştirdi şiirleriniz ya da kaç ayrılığı kanattı kim bilir? Kaç kadının
Iar eridi o dizelerde? Sahi siz kaç aşka tanıklık ettiniz?
sela yıllar önce yine böyle bir sonbaharda, İstanbul'un eski semtindeki eski bir
adam sizin şiirinizi fısıldamıştı sevdiği kadının kulağına. Dışarıdan hüzünlü bir
·• geliyordu. İmkansız bir aşkın ilk günleriydi daha. Henüz kimse hikayenin sonunu
.• Yoksa siz de mi oradaydınız? Kadın mutluluktan öleceğini sanmıştı hani, sevdiği
ğustos Mızıkacıları "nı okurken ona: "Bitmeyecek bu benim alıp başımı gittiğim
kaç İstanbul değişerek yeniden başlamak halinde sevdiğim gökyüzünü en güzel
ışunmek bitmeyecek delilikler biriktirdiğim her akşam uyanıp bir başkasında."
a o imkansız aşkın gönüllü kahramanı, sığınacak bir liman ararken kendini yine
yetişmişti sizin dizeleriniz. İsyan olup dökülüvermişti dudaklarından. Tam da
n en ince yerlerinden. Dünden yorgun, yarından umutsuzken. Sizin dizelerinizde
adığı bütün soruların cevabını. O kadın o günden sonra hiç aşık olmadı bir daha.
nlış bir hayalin şehrinde kaldım, sevdiği ben değilim, anlatamam, o aşk bu değildi,
ım büyük bir tenhalık, nasıl korkmam, korkularım bir canavar doğurdu ... '' Sonra
¥anlık ve bitimsiz bir gecede her şeyden vazgeçmeye hazır başka bir kadın, . neden
a ve aşka yenildiğini düşünürken yine siz çıkıp gelmiştiniz cebinizde.bir/işiirle.
;yaşamı da, aşkı da aynı tutkuyla anlatan dizelerinizle o kadın tekrar haya.ta. ve: aşka
iı.belki de.
:eni de kırdılar, içimden kırdılar, karanlık camlardan sular .akıyordu,. şimşekli bir
aat vurdu, beni de kırdılar, belki yalnızdılar, belki. onların da>çocukluğuyoktu,
ılara kapalıydılar, bir genç kız değmemişti saçlarına ... " Başka bir aşk hikayesinde
sevdiği adama sesleniyordu durmadan. Adam uzaktaydı, gelmeyecekti,
ç:ekti. Zaten hiçbir zaman gelmemişti ki çağrıldığında. Kadın pişman, öfkeli, çaresiz
ı.egece. Masada iki tabak, iki bardak, papatyalar ve bir de sizin şiir kitabınız vardı.
iraz bulut saklamıştım geçen sonbahardan, mehtabında yaldızladığı bir deniz
oyduğum yeri unutmuşum, fakat görebilseydiniz, n 'olur çabuk gelin manzara
n, fazla uzun sürmez hayallerimin ayarı, size bu akşamı hazırladım ayıp mı oldu
"

r adam tek başına oturmuş deniz kenarında yalnızlığı büyütüyordu.
çen vapurlara doğru bir şiir okuyordu gözleri hafif nemli. Sizin şiirinizi okuyordu
oksa siz de o vapurda mıydınız? Önce güverteden ona el sallamış, sonra da bir şiir
ize mi atmıştınız yoksa? O adam yıllarca hep o şiiri okudu biliyor musunuz?
ğuk kadınlardı usulca geçtiler, koyu bir yalnızlığın kenarından adımları ürkekti,
/er kan mı sızıyordu dudaklarından, başka bir yalnızlığa gittiler ... "
.ttila İlhan öldü dediler. Ama herkes bilir şairler ölmez.. Şiirleriyle ışık olurlar
de. Sonra yıldızlı bir gecede bir yıldız yukarıdan göz kırpar bize. Birisi ansızın bir
ar kulağımıza.
lümün yakışıklısı olur mu hiç? Olmaz. Ama böyle dingin bir ölüm ancak böyle
adamlara yaraşır belki de.

131

Zeynep ORAL

'Büyük bir şaşaadır ölüm'
bir yazara, sevgimizi, saygımızı, hayranlığımızı belirtmek için illa ki ölmesi
Keşke bugün ona ayrılan sayfaların, saatlerin yüzde biri, yeni çıkan bir kitabı
ılabilseydi... Medyamızın ikiyüzlülüğü, riyakarlığı sizi rahatsız etmiyor mu?
ir hançer gibi çıkıp gitti" •.• Kendi dediği gibi... Ataol Behramoğlu'nun onun
~<lığı o güzelim yazıda vurguladığı gibi. ..
vet, tüm medyamız basını, yayını, hepsi birden, hep beraber, sayfalarını, saatlerini
ta kıyasıya bir yarışa girdiler... Günah çıkarma mı? Vicdan rahatlatması mı?
üne dek Attila İlhan'ın bir düşüncesine, bir sözüne, bir eleştirisine, bir dizesine
rniş olanların bu tutumları size de riyakarlık, ikiyüzlülük gibi gelmedi mi?
şaire, bir yazara, sevgimizi, saygımızı, hayranlığımızı belirtmek için illa ki ölmesi
or! Keşke bugün ona ayrılan sayfaların, saatlerin yüzde biri, yeni çıkan bir kitabı
.yrılabilseydi...
liyorum, bunları duymak kimsenin hoşuna gitmiyor. Ancak, bunları söylemeden,
pir şey söyleyemeyecektim.
nç bir okurdan gelen ve intemette dolaşan şu mesaja bakar mısınız "Benim okul
1984'te başladı.2000'de bitti. Bu 16 senede bir okul kitabımda bu adamı
••• Yani resmi olarak ben Attila İlhan'ı tanımıyorum ••• Bu büyükçelişkiyi
Uiyor musunuz???"
ncin mesajı, öfke dolu satırlarla devam ediyor...
gün üniversite öğrencilerimiz arasında bile Attila İlhan'ın adını duymamış (yani
öncesine dek duymamış) olanlar var! Bugün onun ardından timsah gözyaşları
etici durumundakiler, eğitim sorumluları ve medya, akıllarını başlarına devşirip, bu
kbiraz düşünmelidir!
le bir sevmekler
leneksel halk şiirinde, divan edebiyatından, dünya edebiyatından, bir bileşime
çalışan şiirleriyle aşka aşık etti benim kuşağımı Attila İlhan...
öyle bir sevmek görülmemiştir" dediğine o, genç kızlar, delikanlılar inandılar ki,
~.. yalnız "Benim" aşkımdan söz ediyor.
(.) nedenle sevgilinin gözleri gözlerimize değince felaketimiz oldu ağladık; sevgiliye
kaldık, içimizi onunla ısıttık, elimizden tutmazsa düşeceğimize inandık, yağmurlarda
dik, sokaklarda Jezabel ile birlikte vurulduk, bulutlarla parçalandık, kullanılmamış
üne uzandık, gözlerimizden şilepler geçti, günler, haftalar ellerimizde ufalandı,
da intihar etmiş yaprakları topladık... Genç kızlar azıcık okşansalar sanki
rinde, başka bir şehre giden Pia'nın peşine düştüler... Singapur'dan Marsilya'ya,
l, İzmir ve Ankara' dan geçerek savrulduk...
Yaşadığımız serüvenleri, onun dizeleriyle yaşadık.
Sanmayın ki o aşklar, o sevgililer, unutuldular. Zaten, belki de gerçek değildiler, birer
lar...
Kentin Sesi
Attila İlhan'ın kentin şiirini söylediği, onun şiirleri ilk okumaya başladığım 13
a değil, çok daha sonra keşfedecektim. (Tıpkı romanlarında olduğu gibi kenti
ordu.)
Kentlerin semt isimleri, bulvarları, limanlara inen sokakları, (neredeyse adres verirdi)
ımlarla yüklü kadın adlarının geçit töreni, yankesicisi, emniyet görevlisi, kent insanının
hali ...
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renkli, çok geniş bir yelpazeye yayılan, zengin mi zengin, abartılı
e tadında nefes nefes bir gerilim...
pu özellikler, şimdi bana caz müziğinin tatlarını çağrıştırıyor.Belki doğaçlama
iğinden (oysa hiç de doğaçlama değillerdi), belki okunmaktan çok
eye/dinlemeye yatkınlıklarından ... Bir ucu "Blues" a ya da ''hüzün"e, öteki
larına uzanan bir tür caz...
ktik inan
İlhan sosyalistti. Asla ödün vermediği iki ilke bağımsızlık ve özgürlüktü. Hem
toplum için savunduğu bağımsızlık ve özgürlük.
ktiğe inancı sonsuzdu: A, a ise ... b, a'nın karşıtıysa ... a, b değildir. Ama a, b'yi
açıklardı. Diyalektiği yöntem olarak benimsemişti.
adevran içinde devran I bu devranın devamıyız biz••• "( ••• ) "tohum ağaç ve
ün içerdiği hayat I buhara intikal eden su I gün bu gün ... saat bu saat I
fermanıyız biz" .•• ( Şeyh Bedrettin-i Simavi'ye Gazel)
da, Sola da, ama en çok doğmacılığa, bir öğretiye körü körüne bağlanmaya
ışmasız bağlılık, imandır; iman ise feodal/ümmet toplumlarına özgü bir
ğdaşlık, Descartes'ın işin içine kuşkuyu, yani aklı karıştırmasıyla başlamış!
üğün ve bağımsızlığın ana koşulu tartışmadır. Çağdaş aydının birinci görevi,
i müminlere karşı, sağlıklı kuşkunun, yani aklın, soru işaretlerini. sıralamak!
r mı, isterse solun en ileri ucunda olduğunu savunsun, azgelişınişlikte patinaj
ü ilericilik, bir inanç işi değil, bilinç işidir, yani yöntem." (Sağı~ Solum
)
ük bir şaşaadır ölüm" diye başlayan "diyalektik gazel" şiirinin bir yerinde
akla başlarsa ölüm I ölmekle başlar öyle hayat" der.
'rim bundan sonraki hayatlarımızda bir şaire, bir yazara, sevgimizi, saygımızı,
ızı belirtmek için illa ki ölmesini beklemeyiz. Attila İlhan bu yolda da bizleri
!

Işık KANSU

Şair ölümü
Iaşılmaz mı hiç şair?
'~niden başlamak/arla geçiyor ömrümüz I iyimserlik/erimizi duvarlara çarpıyorlar"
'duğu gibi, görüldüğü gibi, duyulduğu gibi anlaşılabilir mi şair?
asada yalnızlık bir bıçak gibi çekili"

iradanlığın kuytularında bıçaklanabilir mi şair?
kendimden kurtulmak için gölgemi koridorda astım"

enelgeçere yenilir mi şair?
beni de kırdılar içimden kırdılar I belki onların da çocukluğu yoktu I bğtğn şarkılara

'ılar"
ttila İlhan şairimizdi, bizim çalar saatimizdi...
"ayrılık çalar gibi uzun uzun ve yalnız /silah başı çalar gibi kısa ve kalabalık I o çalar
kşam I yine istikldl-i tam I yine istikldl-i tam. "
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Ölüm bıçak gibi •..
İlhan 80 yıllık ömründe aydınlanmanın etrafındaki 'Devr-i Alem 'ini tamamladı.
aydınlardan en önemli farkı, okuması, araştırılması ve sığ polemikler yerine bir
tası gibi yaptığı hamlelerdir. Attila İlhan, edebiyatı hiçbir zaman dama oyunu gibi
ı. Hayatındaki tek küçüklük, şiirlerini hep küçük harflerle yazmasıdır!

: ülkede iki şeyi kırmak çok kolaydır: Birincisi yumurtların ortak özelliği, ikisinin de
leriyle kolayca tokuşturulabilmesidir. Buyurun, Ümit Yaşar Oğuzcan'ı dinleyelim:
lhan'ın yarına kalacak gerçek ve usta bir şair olmadığını söyleyebilirim."
endi kuşağımda birçok şairin sabah kahvaltısında tokuşturulan yumurtalar gibi
i kırma yarışına girdiğini gördüğüm günden beri Şiir Cuınhuriyeti'ne sığınmış
rum. Peki ya, adı pek anılmayan ama şiirlerini sık sık ve severek okuduğum Ergin
.n 'Şehirli Şiirler Antolojisi' şu dizelere ne demeli:
llız bir gürültü Attila İlhan
iirtmize aksırık ve nezleyi getiriyor

ahkeme salonunda okunan şiir
ysa, güneşi yeryüzündeki adlarından biri olan Server Tanilli, bir kitabından dolayı
yargılandığı dönemde, savunmasını Attila ilhan'ın bir şiiriyle sonlandırır. Bu, tüm
ödüllerinden daha üstün bir ödül ve daha büyük bir onurdur. İşte, Server Tanilli'nin
e salonunda okuduğu şiirin son dizeleri:
sözler ki
rrıgeleyen sonsuzluğunun
leşten gülüdür/er
lebek çırpınma/arıyla doğarlar I ölürler
sözler ki kalbimizin üstünde
luıbir tabanca gibi
lüp ölesiye taşırız
sözler ki bir kere çıkmıştır ağzımızdan
ğruna asılırız.

aider ölünce garip ve sinirli bir adam olurum. Sanırım, bunu nedeni de şairlerin
hktan öteye gitmeyen, gidemeyen nedenlerden dolayı birbirlerini kırmaları,
Ieridir, Oysa bu zavallı, kısır ve küçük tartışmalar hep güldürür beni... Ama, bir şair
. . İşte o zaman, dedim ya kızıyorum, hem de çok kızıyorum; kıskançlıklara, eleştiri
apılan yumurta tokuşturma yarışlarına, sığlıklara ve saçmalıklara!
Efendim, bu yanlışlığın nedenini mi sordunuz? Yanıtını Attila İlhan versin: "Türk
hala ümmet aydınıdır. Yani doğma ister. Doğmalı aydın, hayatı çok kolay yaşar•
.esersin; bu olmaz, bu yasak, bu bilmem ne; böylelikle götürür, yasaklarla tayin
albuki, üstelik de demokrasiyi istediğini, insan haklarından yana olduğunu
Ama bunun istediği insan hakları hep kendisi içindir. Başkaları için asla istemez •
.lerimizin hiçbirisinin kendi düşüncelerinin dışındaki düşüncelere tahammülü
r. Çok büyük bir rahatlıkla kavga çıkarabilirler. Dinleyemezler bile."
Bir başka yazısında Attila İlhan, şöyle tarif ediyor aydını: "Aydın olmanın bilgiler
nda etkin olmak demeye geldiğini öğrenmeliyiz artık: Önce bilgi yükümüzü
ğız, tuttuk mu tuttuk; hemen özel koşullarımızı incelemeye girişeceğiz, giriştik mi
k; o bilgilerden çektiğimiz yöntemlerle bu koşulların özünden kişisel bir sonuçlar
ü çıkaracağız, çıkardığımızı 'kendimizce' söylemesini bileceğiz. Belki o zaman
üz söze, eylemimiz eyleme, yazınız yazıya benzer."
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!Humanie gazetesinin kurucusu Jean Jaures de vardır Attila İlhan'ın şiirinde, Hilal
in başyazarı Ahmet Samim de... Her iki kalemşör de düşüncelerinden,
ından dolayı katledilmiştir.
iirin gerilim ustası ••.
iirimizin gerilim ustasıdır Attila İlhan ... Alfred Hitchcock'u kıskandıracak dizelerin
r iki sanatçının da ortak yanı çocuk yaşlarda hapishaneyle tanışmış olmalarıdır.
yan elektrikli gitarın sesini duyarız İlhan'ın şiirinde... Fatih'te çalan yoksul
sesini de!
gster dünyasının ünlü tipleri çıkar karşımıza, dizeleri arasından: Al Capone,
zar ... Bir telefon numarası ad olur şiirine: 24 61 ... Ya da bir arabanın plakası: 34

.

,ttila İlhan 80 yıllık ömründe aydınlanmanın etrafındaki 'devr-i Alem'ini tamamladı.
~ki aydınlardan en önemli farkı, okuması, araştırması ve sığ polemikler yerine bir
stası gibi yaptığı hamlelerdir. Attila İlhan, edebiyatı hiçbir zaman ama oyunu gibi
l; Hayatında tek küçüklük, şiirlerini hep küçük harflerle yazmasıdır!
geldi, Attila ilhan öldü.
irimizin telefon hattı kesildi, gözlüğü kırıldı. .. Çünkü İlhan'ın şiirinde en çok
iki sözcüktür telefon ve gözlük...
,zincan depremi Nazım Hikmet'in şiirinde var; Varto depremi Cemal Süreya'da,
remi Rıfat Ilgaz'da ... Oktay Rıfat da 'küçük kıyamet' olarak adlandırılan 1509
çin bir şiir yazmıştır. Can Yücel ise bir şiirinde deprem habercisi olarak adlandırır
Ve 'Deprem Bekçisi' Attila İlhan'ı görev yerine uğurluyoruz, Türkçe var oldukça
ebir 'ölçek' değeri taşıyacak dizeleriyle:
iknatıslı bir anten gibi tek tek
Jkyüzüne açılmış kirpiklerim
ilimde yanık yıldızların tadı
akta ne uyku ne durak
'1tün bir gece deprem bekledim
wadık saatleri yokladım
ıçbiri yerinden kımıldamadı
ıprem gecesini dörde katladım
aranlıkta sustum büyük bekledim
,ıüm bıçak gibi parlıyordu

Zeynep ORAL
'Özgürlüğümden utanmak'
Tüyap Kitap Fuarındayım ...
Yolda trafikte geçirilen iki saate çıldırasıya öfkelensem de; hak etmediğimize
ım bir muamelenin kurbanı olsam da; yolu olmayan semtlere gökdelenler dikilirken
i göremeyen yerel yöneticilerin aymazlığına şaşsam da; kitapların, yazarların, sanat
inin egemenliğindeki kitap fuarına girdiğim anda, bütün olumsuzluklardan sıyrılıyor,
uradayım, iyi ki buradayım diye sayıklamaya başlıyorum.
Attila İlhan'ın yokluğu her köşeye sinmiş... Her adımda onu anımsatan, çağrıştıran
ş, bir fortoğraf, bir renk, bir ses...
Server Tanilli'yle karşılaşıyorum. Kitaplarını imzalıyor... Günümüzden, eski
rden konuşuyoruz. Onu görünce anımsıyorum birden: DGM' de yargılanıyordu... Ve
asının sonunda Attila İlhan'ın dizelerini okuyordu, kendisini şaşkınlıkla dinleyen
.. Neden yargılanıyordu, neydi "suçu"?
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an ıçın şaşkın kalakalmışım,
"neden yargılanıyordunuz, neydi suçunuz?"
. Server Hoca, gülerek yanıtlıyor:
eden olacak? Uygarlık tarihi kitaplarından" diyor...
er, gençler ya da dünü anımsamayanlar bu yazıyı okuyorsa, sakın şaşırmasınlar:
ir zamanlar, benim yaşamım boyunca yararlandığım Server Tanilli'nin "Uygarlık
ltleri fena halde sakıncalı, tehlikeli ve "suçluydu. "
M'de yargılanan Server Tanilli Attila İlhan'ın dizeleriyle bitirmişti savunmasını:
'sôzler ki acıdır I mapusane avlularında I demir kırbaçlar gibi şaklar I o sözler ki
çiçek açmış bir nar ağacıdır I dağ ufkuna vuran deniz aydınlığı I sırasında gizemli
O sözler ki I imgelem sonsuzluğunun I ateşten gülüdür/er I kelebek çırpıntılarıyla
ljlürler I o sözler ki kalbimizin üstünde I dolu bir tabanca gibi I öldü ölesiye taşırız I
bir kere çıkmıştır ağzımızdan I uğrunda asılırız. "
zdan çıkmış sözler uğruna asılanların ülkesidir Türkiyem...
fı dolandırıp durmayayım: Hayır, asılacağından falan değil, sırf mahkum olduğu
rdir Hrant Dink'le atıyor kalbim.
irkişi raporu istediği kadar "Hrant Dink suç işlemedi" desin. Mahkeme onu
:tmeyekararlı.
·csirmen "Attila İlhan 'dan Hrant Dink'e Türkiye" başlıklı yazısında "Attila İlhan 'ın
esinden bu yana geçen bunca yıl boyunca hiçbir şeyin değişmemiş olmasından
nç ne olabilir bu toplum için" diye soruyordu.
ca yıl dediği 64 yıl!
a korkunç olan ise, hiçbir şeyin değişmemiş olmasından öte dahada..gerileın~şi!
ila İlhan'ın çok sevdiğim bir şiiri var: İşkence lafını ağzına almadan, "lşkence"nin
e.. söylemeden yazdığı " Sana ne yaptılar" adlı şiiri... O şiirinbir dizesi şöyle:
eni görür görmez özgürlüğümden utandım. "
rim şu günlerde, Hrant Dink'le, Orhan Pamukl'Ia, Ragıp Zarakolu'yla ve daha
karşılaşmam ... Karşılaşmam ki, özgürlüğümden utanmayayım!
yrılık da Sevdaya Dahil. .. '
laı'İlhan şiirlerini, romanlarını, yazılarını ve senaryolarını bizlere bırakıp Onat
dip Cansever ve Orhan Veli'nin yanına, Aşiyan'a gitti. Ama sevenleriyle ilişkisi hiç
Çünkü ayrılanlar hala sevgili...
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"Kaptan" son yolculuğuna çıkıyor
ebiyat, sanat ve düşün dünyamızın "Kaptan"ı Attila İlhan'ı 80 yaşında kaybettik.
, yarın düzenlenecek törenle sonsuzluğa uğurlanacak. Yazar için düzenlenen ilk
ila İlhan'la Yolculuk" programını yaptığı Kanaltürk Televizyonu'nda saat 10.00'da
:rilecek. "Kaptan" için ikinci saygı töreni ise Atatürk Kültür Merkezi'nde saat
şlayacak. Attila İlhan'ın naaşı, öğleyin Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın
Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

sonsuzluk yolculuğuna çıkan 'son yolcu', 40 gün önce ölüm için diyordu ki:
"Cereyan kesilir, her şey biter"
WYA Kitap Dergisi 'nin 2 Eylül 2005 'te yayınlanan sayısı, Attila İlhan 'ın 80. yaşını
ize! bir içerikle hazırlanmıştı. "Attila ilhan: 80 Yaşında" başlıklı sayı, derginin
tmeni Faruk Şuyün 'un usta yazarla yaptığı yaş, yaşlılık, hayat ve ölüm izlekli bir
açılıyordu. Attila İlhan, tam 40 gün önce yayınlanan bu söyleşide "Belki
'tbir formasyonum olduğu için, ben ölümü manevi tarafıyla deperlendiremiyorum.
için cereyan kesilmesi gibi bir şey. V cereyan kesilince her şey biter... " diyordu. Bu
e özel sayıda yer alan yazılardan yaptığımız bir derlemeyi, Attila İlhan'a saygıyla
:;a sunuyoruz
kyönlü, teşbihte hata olmaz binbir suratlı, 10 parmağındalO ınarifetolan bir
tila İlhan ... Şiir, roman, senaryo, fıkı-a yazarlığı, deneme, eleştiri, televizyon
aırı, gazetecilik, dergicilik hemen bir çırpıda sayabildiklerim... 1925 doğumlu
n, bütün bu özeliklerinin yanında hala bir öğrenci ••• Durmaksızın çalışıyor ve
Peki, yaşlılık bunlara engel değil mi?
şlıhk, fiziki bir durum, moral bir durum değil. Yaşlılığını üstlenmiş olanlar bile
en gençliklerini de değil, çocukluklarını muhafaza ederler... Ben bunu pek çok
üm, ama bunu en açıkça söyleyen rahmetli Sadri'nin rahmetli annesidir. O bir gün
eme, "Perihan hanım şu yaşındayım, içim hala 16 yaşında bir kız." dedi. Ben bunu
duydum.
n, yaşımın kesinlikle farkında değilimdir. Yaşama tarzım da zaten bunu gösteriyor.
nim yaşımdaki ihtiyarlar, eğer onu üstlenirlerse ya evlerinden çıkmaz, ya kahvede
. Herhangi bir iş sahibi değildirler, bunu düşünmezler de üstelik. Halbuki ben, aşağı
yaşıma rağmen iki yayınevi, bir gazete ve bir televizyon kanalıyla teşviki mesai
, işbirliği yapıyor ve çalışıyorum. Benim yaşımda birisinin böyle bir şey yaptığını
ıyorum Türkiye'de. Bunun fiziki bir görüntüsü de oluyor. Yani yaşlılık, sen onu
ersen fiziğe yansıyor.
eçen gün yazdırıcı için kartuş alıyorum, adam bana altmış yaşında var mısınız? diye
~ seksen yaşındayım, deyince de inanamadı... Çünkü, ruhsal davranış, tutum fiziksel
ı:t da yansıyor. Bir çok yaşlının etrafındaki gençlere yaptırdığı şeyleri ben hala kendim
t. · Şimdi mesela bu yaşımda, pekala iyi bir bilgisayarcıyım da... Sırasında denize
, namütehani yürüyorum Bu manada, istersen şöyle bir deyim kullanalım:
skimeyi kabul etmiyorum .
avranışlarınla kabul etmezsen eğer, yaşın hiçbir önemi yok... Şimdi adını unuttum
bir operatör, seksen yaşının da üstündeyken bir ameliyat yapmak üzere bir yere
ona bu yaşta bunu nasıl başaracaksınız diye sorar gazeteciler. Cevap, sanırım
kulağına küpe olmalıdır. "Yaş, sadece bir rakamdır..."
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argınızda spor yapmanızın da payı var mı?
gençlik yıllarımda ciddi bir şekilde sporcuydum. Fizik olarak bünye bir takım
indi o yıllarda. Hem futbol oynadım, hem koştum, hem güreştim. Bunların üçünü
eler zarfında yaptım. Mesela ben yüz metre koşardım, o zamanki derecemi hala
: 11.3.10.
ala çok iyi bir derecedir yüz metrede. Bunun dışında şunu da söylemem lazım
im hayatımızda, yani ailemizde iki ayn yaşama düzeyi vardır. . . Bunun biri,
on derece alafranga ve modem yaşama tarzıdır... O zamanlar, babam İzmir'de
sanıyorum, hayli iyi para kazanıyordu... Çünkü biz hep yalılarda oturduk.
katlı, üç katlı, on iki odalı yalılardı. Evde hizmetkarlar bulunurdu ve o zaman için
s olan, 1929 modeli açılır kapanır bir Fiat arabaya sahiptik. Onun da özel şoförü
alı.
g.i bu bir hayat tarzı, onu öyle yaşıyorduk, ama anne tarafım, Menemen eşrafından
ailesiydi. Bağları, bahçeleri, zeytinlikleri falan vardı... Biz, yaz geldi mi,
giderdik, orada tamamen başka bir hayat yaşamaya başlardık. Dedem, ilk iş
çlarımızı çıkarttırırdı, elimize birer kürek ve kazma verirdi ve çeşitli işlere
izi. Ben bu sayede bir sürü bitkinin, bir sürü böceğin, bir sürü meyvenin adını
dum. Yılandan, akrepten korkmayı öğrenmiş oldum. Oradaki hayatımız, beni ve
imizi son derece büyülerdi. Yani şehirdeki hayattan çok, orada yaşadıklarımızı
luyorduk. Sonraki yıllarda ben bunu hep teşekkürle hatırlamışımdır ...

her şey çalışarak oluyor... Öğrencilik daimi... Sizi tanıyan herkes bu
pzelliklevurguluyor ...
enelik bir ayrılıktan sonra İstanbul'a tekrar dönmüştüm... Adetim üzere, sabahları
üş
yapacak bir yol, hem de çalışacak bir kahve aradım... O zaman taksimde
inde bir kahve vardı. .. Maçka'dan her sabah çıkar, Nişantaşı üzerinden Taksim'e
yüp o kahvede ne çalışacaksam çalışırdım. Yanılmıyorsam bir kış günüydü... Bir
ş
yazıyordum... Başımı her kaldırdığımda birkaç masa öteden, benden yaşlı,
.avi gözlü birisinin bana baktığını görüyor, işin tuhafı onun gülümsediği zehabına
µm. Bu birkaç kere tekerrür etti. Sonunda o kişi, "Sen kaç yaşına girersen gir hep o
ğrencisin ... " dedi, birden sesinden Rıfat Ilgaz'ı tanıdım sonra masaları birleştirdik
aya başladık. Çünkü o, benim öğrencilik hayatımda çalışkan bir öğrenci olduğumu
yazarlık hayatımda da aynı çalışkanlığı sürdürdüğüm fikrindeydi. . . Ben bu bir
dım çünkü, yazarlık öyle bir meslektir ki, öğrencilikten farkı, teneffüsünün
ır... Bildiğim, sevdiğim hemen bütün yazarlar hayatlarını çalışarak geçirmişlerdir.
iğimizde, o zaman Türkiye' de adeta moda olan Emile Zola'yı okurduk, Maksim
okurduk... Panait İstrati'yi okurduk... Sonradan bu yazarların hayatları boyunca
sayıda eserler verdiklerini öğrendim, birçoğunu da <okudum. Bu, bana yerli
bir ders oldu. O yüzden hangi şart altında olursam olayım yazarım. Bu tabii
Mauriac'ın sanırım yetmişli yaşlarındayken kendisine soru soran bir gazeteciye
evabı hatırlatıyor. Hatırlamanın tam sırası:
f0rtaokuldan beri kompozisyon yazıyorum."
en de öyle...
eki şiir, niye şiirlerinizi okuyamıyoruz artık... Yoksa yazmıyor musunuz?
iir yazıyorum, fakat eskisi kadar sık yazmıyorum. Bunda ağırlığı romana vermemin
." Aynanın içindekiler" dizisini daha o zaman, on roman olarak tasarlamıştım ...
ltıncısını yazıyorum ve yaşım seksen. Bu bakımdan ona öncelik tanıyorum... Şiir
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olsa yazılıyor zaten son kitapta başka bir şiir kitabı yayınlamayacağım
Ianlar, öbür kitaplardaki ilgili bölümlere eklenecek ...

söyledim ...

~şlılıkla ilgili şiirler yazıyor musunuz?
eni yazdıklarımın arasında yaşlılıkla ilgili şiirler yok. Bir şiir var ki beni uzun süredir
diyor, daha doğrusu dürtüyor. O şiirde çok dolaylı olarak ölüm teması işlenecek ...
bunu şairlerden hareket ederek yapmak istiyorum... Yani öteki tarafa gitmiş
,üç veya dört bendini yazdım ... Arkasını da öyle getireceğim sanıyorum. Ama bu
şunu söyleyeyim ki, ölüm, benim için metafizik bir konu değildir, biyolojik bir
nu, taşıdığı önemden abartarak başka bir yere taşımak, bireyin zaafını gösterir ...
imek için erken, sevmek için geç" diyorsunuz...
ıivar mı?

bu sözcüklerin yaşınızla bir

genellikle kendi hayatıma ait şiirlerde bunu açıkça belirtirim... Bu düşüncede
en ilerleyen yaşın dolaylı etkisi olmuştur. Fakat hayatın bütününe bakınca öyle bir
ar ki gençlikteki anlamında sevmek, mümkün olamıyor... Halbuki, o yaş ölmek
yli erken... Herhalde bu duygularla yazmışım ... Alaka görmüş bir şiirdir... Bunu
ların bir icadı ile daha iyi anlıyorum... Bilindiği gibi, intemette bir sürü şiir sitesi
erde hemen her hafta sıralamalar yapılıyor ve sık sık rastlıyorum o şiire de...
1.1,

1.1. hastaneye yattığımda, merhaba diye gidiyorsun, hastaneye yatırıyorlar hemen.
; işi uzatmak işlerine geldiği için, hemen durumun önemli oluşundan, bir ameliyat
daha iyi bir sonuç alınabileceğinden bahsediyorlardı. Bundan üç dört sene önce
· ğimde de aynı şeyle karşılaşmıştım. Beni sorumluluğu olduğu için salıvermek
ar, Onlara dedim ki, öldüğüm takdirde bunun sorumluluğu tamamen bana aittir.
1.1 tavsiyelerini dinlemiyorum. Arkasından daha da dramatik bir şey söyledim,
~yüzüne karşı dedim ki: "Siz artık hastaları değil, hastaneleri düşünüyorsunuz!.."
~men söylemeliyim, belki materyalist bir formasyonum olduğu için, ben ölümü
afıyla değerlendiremiyorum. Bu benim için, cereyan kesilmesi gibi bir şey. Ve
silince her şey biter... Bir de tabii şunu da ilave etmek gerekiyor. Klasik Türk ve
biyatında ölümün algılanışı, 'batılı'lardan çok farklıdır. Sanırım Ahmet Gazali'nin
eyebileceğim ünlü saptaması her şeyin ifadesidir: Yeryüzünde tek gerçek vardır, o

"
Ağabeylerini anlattılar
olpan İlhan
er gün, ertesi gün önemli bir imtihanı varmış gibi çalışan bir talebe Attila İlhan...
bir öğrenci hem de... Çalışmaya ara verdiği zaman düşünüyor, düşündükten beş on
onra yazıyor... Hepimizin zaman zaman böyle çalıştığı dönemleri vardır, ama bu
lacak şey değil... Çok üzüldüğümü bilirim, bütün haftayı çalışarak geçiriyor;
u şurada, Kanlıca' da bir-iki dakika dinlensin, mümkün değil... Burada farklı şeylede
JP diyorum, onu bile yaparken, kafası yine bir yerlerde, düşünüyor; bu arada bizi de
yor, ama anlıyorsunuz ki o burada değil yine... Bırakayım, düşünsün diye
unuz...
Çalışkanlığı en önemli vasıflarından biri ahimin Hem okul hayatında hem sonraki
iida çalışkan kelimesinin tam karşılığı Attila İlhan .
(... )
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ayata duruşu öğretti bize ... Ben öyle aldım, değerleri, insan olmayı ... Bir insan neler
r, gerçek değerler nelerdir, o değerlere sahip olmak için nasıl bir eğitim ve kültür
ımdır ... Bunları öğretir gibi değil, konuşmalarımız sırasında anlatırdı. .. Bu sohbet
söylediği her şey, benim yetişmemde çok büyük rol oynamıştır. Kitap okumasını,
yabileceğimi seçmeyi öğretti. Hayattaki önemli insani şeyleri kullanabilmeyi

ngiz İlhan
arların, şairlerin ülkelerini sevmeleri yeterli değildir, içinden gelmeleri yaşamaları
ttilü İlhan'ı farklı kılan, sanırım budur; Anadolu'nun içinden gelmesi, onun bir
asıdır. Ancak böyle bir yazar, şimdilerde bazılarının yaptığı gibi, başka iklimlerde,
kendisine aidiyet aramaz, ülkesini şikayet etmez, halkını hor görmez. Evrensel
ir parçası mı, yoksa uydusu mu, hangisi? Attila İlhan'ın cevabı birincisidir, ikincisi
e kültürüdür. Nazım Hikmet'in ifadesiyle, kökü "memleket toprağındadır" ve yükü
ettin gibi taşımaktadır". İşte hepsi bu, bütün bu öyküyü bunun için anlattım.

Dostların kaleminden
im İleri
7'DE "Böyle Bir Sevmek", ezberimizde tuttuğumuz şiir geleneğine son
dan biridir:
kadınlar sevdim zaten yoktular
ğmur giyerlerdi sonbaharla bir
cık okşasam sanki çocuktular
akşam korkudan gözleri sislenir.
kadınlar gördüm zaten yoktular
.le bir sevmek görülmemiştir.
kitabın iç kapağında Attila İlhan'ın el yazısıyla: "Ömrümüzü bir suç gibi
adık mı I ağır bir hüküm giyer gibi öleceğiz ... "
sanıyorum ki bizim kuşağın üzerinde çok büyük etkisi olan bir şair, bir yazar, bir
ila İlhan. "Sisler Bulvarı"ndan bugüne onun yayımlanmış her yazısını, her satırını
iyebilirim. Hiç pişmanlık duymadan ...

le

met Tevfik Küflü
ila İlhan'la bir okur olarak tanıştığımda 16 yaşındaydım. O 25 yaşındaydı. Şimdi 76
:diğime göre, demek ki 60 yıldır Attila İlhan'la yaşıyorum. ( ... )Attila İlhan'ın önce
okuru oldum. Sonra gazetecilik günlerimiz ... Bilgi Kitabevi'ni kurduktan sonra
w-dından yayıncısı oldum. Bilgi Yayınevi'nde birlikte çalıştık.( ... ) Attila İlhan çok
·r, çok akılcı bir düşünür, büyük soluklu nehir romanlar yazan bir romancı ve köşe

ir

Yarın törenle uğurlanacak
ttila İlhan yarın düzenlenecek saygı töreniyle sonsuzluğa uğurlanacak. Usta için
tören, "Attila İlhan'la Yolculuk" adlı programı yaptığı Kanaltürk Televizyonu'nda
.OO'da düzenlenecek. Edebiyatçı için ikinci saygı töreni ise Atatürk Kültür
i.'nde, saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Attila İlhan'ın naaşı, öğleyin Teşvikiye
de kılınacak namazın ardından, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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"An Gelir"den
( ... )

son umut kırılmıştır
kaf dağı 'nın ardındaki
ne selam artık ne sabah
kimseler bilmez nerdeler
namlı masal sevdalıları
evvel zaman içinde
kalbur saman ölür
kubbelerde uğuldar baki
çeşmelerden akar sinan
an gelir
-la ilahe illallahkanuni süleyman ölür
görünmez bir mezarlıktır zaman
şairler dolaşır saf saf
tenhalarında şiir söyleyerek
kim duysa I korkudan ölür
-tahrip gücü yüksek
saatli bir bombadır patlar
an gelir
Attila ölür

Attila İlhan sevgi seli ile uğurlanıyor
kaybıyla sevenlerini hüzne boğan Attila İlhan, bugün son yolculuğuna çıkacak.
için Kanaltürk televizyonu ve Atatürk Kültür Merkezi 'nde törenler düzenlenecek.
deşi Çolpan İlhan'ın Kanlıca'daki evinde önceki geçirdiği kalp krizi sonucunda
iz Attila İlhan, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Ani kaybıyla sevenlerini hüzne
ila İlhan, üç gün önce, 24. İstanbul Kitap Fuarı kapsamında bir söyleşi ve bir imza
buluştuğu sevenleriyle Kanaltürk ve Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek
monisi ve Teşvikiye Camii'ndeki cenaze töreniyle vedalaşacak.
dına www.attilailhan.com internet adresinde bir taziye defteri açılan, yüzlerce
çeşitli basın organlarına üzüntülerini dile getiren mesajlar yağdırdığı yazın ve düşün
zın usta ismi için ilk tören, televizyoncu Attila İlhan'ın son programı "Attila İlhan'la
"u yaptığı Kanaltürk'te saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek. Törende; Tuncay
emal Yavuz ve Nevşin Mengü birer konuşma yapacak.
tanbul Kitap Fuarı'ndaki panolara şiirlerinden örnekler yerleştirilen ve standlarda
öşeleri oluşturulan Attila İlhan'ın naaşı, Kanaltürk'teki törenin ardından, Atatürk
erkezi'ne getirilecek. Edebiyat, yayın, sanat ve basın dünyasından isimlerin yanı sıra
hayranlarının da yoğun katılımının beklendiği tören 11.00'de başlayacak. Çolpan
erem Alışık, Erol Manisalı, Necdet Sevinç, Yıldırım Koç ve İlhan Selçuk'un
.arını katılııncılarla paylaşacağı tören, bir saat sürecek.
Trabzon ve İzmir'de de adına taziye defterleri açılan Attila İlhan'ın naaşı, saygı
rinin ardından Teşvikiye Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın sonrasında Aşiyan
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toprağa verilecek. Tören programında; Mecidiyeköy Şişli Belediyesi çadırında
yemeği ve 19.30'da başlayacak mevlit de yer alacak.
Ölümsüz dizeliyle de hep aramızda
lan, düşünce yazıları, senaryoları bir yana unutulmaz şiirlerin şairiydi bugün
ız Attila İlhan ... Yüzlerce yüzlerce dize; her biri edebiyatseverlerin anılarına
üvar"
"Sisler Bulvarı" ... "Yağmur Kaçağı"
"Ben Sana Mecburum" ...
vmek"
"Ayrılık Sevdaya Dahil" ... ".An Gelir"
"Emperyal Oteli", "Sana Ne
Ide Var Hüzün", "Pia", "Yağmur Kaçağı", "Üçüncü Şahsın Şiiri", "Sen Benim
sin", "Aysel Git Başımdan"; Attila İlhan şiirlerinin bir çırpıda sayılı
nyalnızca birkaçı ...
ı:rson şiir kitabı "Kimi Sevsem Sensin"e adını veren şiiri, Attila İlhan'ın anısına
oruz:

KİMİ SEVSEM SENSİN

kimi sevsem sensin I hayret
sevgi hepsini nasıl değiştiriyor
gözleri maviyken yaprak yeşili
senin sesinle konuşuyor elbet
yarım bakışları o kadar tehlikeli
senin sigaranı senin gibi içiyor
kimi sevsem sensin I hayret
senden nedense vazgeçilemiyor
her şeyi terk ettim I ne aşk ne şehvet
sarışın başladığım esmer bitiyor
anlaşılmaz yüzü koyu gölgeli
dudakları keskin kırmızıjilet
bir belaya çattık I nasıl bitirmeli
gitar kımıldadı mı zaman deliniyor
kimi sevsem sensin I hayret
kapıların kapalı girilemiyor
kimi sevsem sensin I senden ibaret
hepsini senin adınla çağırıyorum
arkamdan şımarık gülüşüyorlar
getirdikleri yağmur I sende unuttuğum
hani o sımsıcak iri çekirdekli
senin gibi vahşi öpüşüyorlar
kimi sevsem sensin I hayret
in misin cin misin anlamıyorum
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05 Cuma, Dünya
"Yalnız Şövalye" kalabalık uğurlandı
la İlhan, dün Kanaltürk ile Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenler ve
amii'nde öğleyin kılınan namazın ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
.ç düşün dünyamızın "Yalnız Şövalye"si, son yolculuğuna; edebiyat, sanat, yayın,
basın dünyasından isimlerin yanı sıra çok sayıda sevenin katılımıyla 'kalabalık'

ar için ilk tören, "Attila İlhan'la

Yolculuk" programını yaptığı Mecidiyeköy'deki
elevizyonu önünde düzenlendi. Attila İlhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, alkışlar
hazırlanan platforma konuldu. Törende bir dakikalık saygı duruşunda
anın ardından konuşan Kanaltürk İcra Kurulu Başkanı Tuncay Özkan, İlhan'ın
Televizyonu'nun kurucuları arasında bulunduğunu söyledi. Attila İlhan'ın bir
lduğunu vurgulayan Özkan, fikirleri ve düşüncelerinin yaşama devam edeceğini

a sonra, Attila İlhan'ın naaşı, alkışlar ve "An gelir Attila İlhan ölür" dizeli posterin
uğu binadan atılan karanfiller eşliğinde omuzlara alınarak, ikinci tören için Atatürk
ezi'ne (AKM) getirildi.
'ın naaşı, AKM Büyük Salon' da hazırlanan platforma konuldu ve üzeri
e. süslendi. Yazarın naaşının başında tören kıyafetleri içindeki .polisler. nöbet
.Çolpan~ Kerem - Sadri" yazılı çiçek de bırakıldı.
ila İlhan'ın görüntülerden bir sinevizyonun katılımcılara sunulduğu törende
ttila İlhan'ın kardeşi Çolpan İlhan, ağabeyi hakkında. düşünce ve duygularını
an gözyaşlarına engel olamayarak dile getirdi. Çolpan İlhan, "O an gelir demişti,
anecik ağabeyim. O an gelir mi, ben o anın geleceğine inanmıyorum. Attila İlhan
lür mü? Onu bu toplum, bu millet gösterecek. Benim kalbim sızlıyor" dedi.
cukluğundan beri ağabeyine hayran olduğunu ve onu kaybetmenin içini yaktığım
~Olpan İlhan, "Ben ve ailem onu çok özleyeceğiz. Bize verdiğiniz güç ve
için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu
ende diğer konuşmaların ardından kürsü'ye, Kültür ve Turizm Bakanı Koç davet
sırada salondaki bazı kişiler, alkışlarla Atilla Koç'u protesto ettiler. Kürsüde bir
arın dinmesini bekleyen Bakan Koç, daha sonra konuşmasına başladı ve "Attila
, yazar, senarist ve gazeteci olarak benim gençliğimden beri takip ettiğim büyük bir
dedi. Protestolara aldırmadan konuşmasını sürdüren Bakan Koç, şunları kaydetti:
dece bal üreten arı değildi, aynı zamanda bunu izah etti. Yazdıklarını yaşamaya
eceğiz. Ne mutlu eserleriyle ölümsüz olanlara. Bu namuslu aydının hatırası önünde
eğiliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum."
KM'deki törende konuşan Attila İlhan'ın yeğeni Kerem Alışık, dayısının
de bulunmanın kendisi için çok zor olduğunu belirterek, İlhan'ın büyük bir düşünür,
ar, aydın ve edebiyatçı olduğunu, son günlerde bunun defalarca söylendiğini dile
erem Alışık, "Güzel anlatıyorlar. Dayım farklı bir insandı, ama benim dayımdı,
en biriydi. Ailemizin onuruydu, insandı" dedi. Attila İlhan'ın hep farklı olduğunu ve
lığıyla da herkese, her gruba mal olduğunu, bu yüzden de çok sevildiğini ifade eden
ttila İlhan'ın doktorlara da inanmadığını, ölümünün gerçekleştiği son dakikalarda da
olpan İlhan'ın tüm yalvarma ve ısrarlarına rağmen hastaneye gitmeyi şiddetle
iğini belirterek, "Kendi deyimiyle ölüm, onun için sıradan bir şeydi. Ama Attila İlhan,
dan bir insan olmadı. O hep bir fenomendi" şeklinde konuştu.
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tem Alışık, dayısı Attila İlhan'a bir şiiriyle veda etmek istediğini dile getirerek,
ok hatıralara, sen bize elimizden, kalbimizden daha yakınsın, seni hiç
ağız. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
et Oktay da, törendeki konuşmasına ağlayarak "1954 'te Şişli' deki evinin
beni karşılıyormuş gibi geldi" diye başladı. İlhan'la 1954'ten bu yana dost
anlatan Oktay, yazarın bugün 'ulusalcılık' denen kimliği o tarihlerden bu yana
söyledi. Oktay, "Attila İlhan çok iyi okuyan, düşünen, sorgulayan bir insandı" dedi.
anardağ, Necdet Sevinç, Prof. Dr. Erol Manisalı ve Tuncay Özkan'ın
nm ardından AKM'den çıkarılan Attila İlhan'ın naaşı, cenaze aracıyla Teşvikiye
.ötürüldü.

k edebiyatının "Kaptan"ı, öğleyin kılınan namazın ardından Aşiyan Mezarlığı'nda
rildi.

Anısına etkinlikler düzenleniyor
prağa dün verilen Attila İlhan, 24. İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nda düzenlenecek
ile anılacak. Fuarın 16 Ekim Pazar günü programında, Attila İlhan'ın "Bir Millet
başlıklı söyleşisine ayrılan 13.15 - 14.30 saatleri, şairi anma töreni olarak yeniden
i. Attila Birkiye'nin hazırladığı "Ben Sana Mecburum" başlıklı dinleti, interexpo
a gerçekleştirilecek. Dinletide; Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar ve Hakan.Gerçek,
'dan şiirler okuyacak. Serdar Yalçın' ın bestelediği . dizeleri •· ise Zafer :ISrda.ş
cak.
arada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Attila İlhan'ın anısına bir toplantı
eek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; toplantının İlhan'ın ölümünün
ında Ankara veya İstanbul' da düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirildi. Anma
na, çeşitli çevrelerden edebiyat, kültür ve sanat adamlarıyla ülke çapında tanınmış
rin, yazarların, bilim adamlarının ve sanatçının okurlarının katılmasının beklendiği
.Attila İlhan'ın anısına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ayrıca bir anı kitabı
cağı belirtildi.

Kültürpark' a büstü dikilecek
mir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şair - yazar Attila İlhan'ın
Kültürpark'a konularak anısının yaşatılacağını söyledi.
ttila İlhan'ı İzmirliler'in hiçbir zaman unutmayacağını belirten Kocaoğlu, şöyle
"Ülkemizin büyük bir değeri olan hemşerimiz Attila İlhan'ın kaybından dolayı derin
içindeyim. Ama İzmirliler olarak, değerli fikir ve edebiyat insanı dostumuzu daima
e yaşatmak için yaptıracağımız bir büstünü çok sevdiği Kültürpark'a yerleştireceğiz.
ların değerlerinden ve İzmir' den beslenmiş, kentinden aldıklarını hiç unutmamış ve
irli kalmış Attila İlhan, memleketinde yaşayacak. Değerli heykeltıraş ve aynı zamanda
lhan'ın yakın arkadaşı Bihrat Mavitan tarafından hazırlanacak büstü Kültürpark'a
erek anısını kendi şehrinde yaşatmak istiyoruz. Fuara 9 Eylül- Basmane Kapısı'ndan
seven ve son gelişinde yine Basmane Kapısı'ndan uğurladığımız İzmirli büyük şair
bu kez bir daha gitmemek üzere İzmirliler'le birlikte olacak."
ü

144

FarukŞÜYÜN
Attila bey
irzrmısra kaçak sonbahar ele geçirildi şair olduğunu öne süren sanık ve sevgilisi
Iındı"
· kacak bir şey yok hesap tamam sıram geldi mi hatta güleceğim kendimi
ı;biliyorum" saatlerdi bu şiiri dinliyorum Attila İlhan'ın sesinden... Bir, bir buçuk
ldu, Kanlıca'da birlikteydik Attila İlhan'la ... Onun dizeleriyle düşünüyordum .
arça parça bir ağustos gecesiydi... Bütün Karadeniz akıyordu önümüzden .
ülmüş, o eski takalar yerini dev tankerlere bırakmışlardı çoktan... İstanbul'un bu
da, oksijeni eksik bir akşam üzeriydi... Boğazın o vurulmuş yırtıcı kuş
µnden gözlerimizi alamadan oturuyorduk ... Kimi zaman hızla bir martı düşüyordu
riı... Asılı kalıyordu beyazlığı havada... Gözlediği balığı tutamasa da açlığıyla
iı o serin, lacivert sularda...
ila bey, konuşuyordu:
eni, sorumluluğu olduğu için salmak istemiyorlar. Doktorlara dedim ki, öldüğüm
un sorumluluğu tamamen bana aittir."
ıflamıştı. ..
.t 17.00 gibi oturmaya başlamıştık Çolpan İlhan'ın evının terasında ...
da, gece yarısını çoktan geçmişti... Yaşlılığın ve ölümün de aralarındaold.µğüher
a gerçekten her şeyden konuşmuştuk Attila beyle... Tıpkı eski günlerdeki.igibi,
üştüm ... Saatlerce dinlerdik onu... Öyle çok şey öğrenmiştim ki. ..
rgun gözüküyordu...
gün ise ben, ben öyle yorgunum, öyle yorgunum...
k yordamıyla yokluyorum kapıları karanlığa açılmış içki içsem ağzımda cam
enize girsem sıra sıra boğulmuşlar bindiğim gemiler batıyor önünden geçtiklerim
üyôrlar yarışalım mı var yoksa geciktim mi nurettinden sonra bu ilk sonbahar bir
.cağımişte son"
u dizeler bana nasıl yakın ...
:te son... Attila beyden sonra ilk gün...
nemli kararlar arifesinde daima danıştığım birkaç kişiden birisi olan Attila İlhan'dan
005 nasıl acı bir yıl oldu benim için... Bir ayrılık... Bir yoksulluk... Bir ölüm...
n sevdiklerim gidiyorlar I gittiler hayatımdan ... Bazıları hiç dönmeyecekler, kimileri
oksulu bıraktılar ...
Elişi laciverdine dönüşürken gökyüzü Kanlıca'da, Attila bey'in daima ayakta
ünu da düşünmüştüm ... O, hastanelerde yatacak biri değildi. .. İnsan olarak da, beden
.da ayakta kalmalıydı, 80 yıldır durmuştu da...
Şehrin ışıkları teker teker yanarken; eflatun, nemli bir karanlık çökmüştü Kanlıca'nın
.e •••

Attila bey, eşofmanlarını giyip yeniden gelmişti aramıza...
Çolpan İlhan ve Belgin Sarmaşık'la, onun yokluğunda, yine onu konuşmuştuk ...
demişti Çolpan İlhan, "Hayata duruşu öğretti bize."
Zaten yazının girişindeki dizeler de bunu anlatmıyor mu?
Attila İlhan hiçbir zaman korkmamıştı. .. Her şeye hazırdı. ..
Zaten o, ölüme yenilmedi; olan, kalan bizlere oldu... Onsuz çok daha eksik bir yaşam
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Feridun ANDAÇ

Attila İlhan labirenti!
'ızlerinin ardındaki sini gizemli bakışını karşıma alıp oturduğumda onun şiirine
.ydim. Duygusal olarak beni etkileyen bir şiir yatağında yol almamı ancak kendime
[irim. Gidip şaire sürekli uğrak yeri kıldığı Divan Pastanesi'nde bulduğumda,
Ide Var Hüzün" adlı şiir kitabı vardı.
ç bir buluşmaydı belki bu!
O'li yılların ortalarında, bir gün, Cağaloğlu Yokuşu'nu çıkarken, uzaktan
kişinin Attila İlhan olup olmadığını öğrenebilmek için kaldırımın karşısına geçmiş,
ım elbiseli, beyaz kasketli adamın o olduğuna iyice emin olmuştum.
eden gelip nereye gittiğini bilemezdim. Ama bir süre, onu, koltuğunun altındaki
ürümesini izlemiştim.
ndine özgülüğünü ele veren bir duruşu vardı.
'rinde, diğer yazdıklarında da bunu gözlerdiniz. Hayat, olaylara, özellikle de tarihe
an; soran, sorgulayan biri. .. "ben söylemiştim" edası. .. belki de onun bu yanıydı
çekici olan!
şkaldırısı da yiyebiliriz belki!
rçekten de ona doğru yürüdüğünüzde bir yanıyla labirentimsi bir dünyaya adım
ğer yanıyla da başkaldırının seslerini işitiyordunuz.
.ttila İlhan'daki arayış bir özgürlük arayışı mıydı, yoksa yazıdan gidilen yolların
da karşımıza çıkanları değerlendirmenin getirdiği kaçınılmaz. bir bakışın
mı?
an zaman bunu da kendime sormadan edemezdim.
irlerinde kurduğu imgelemi romanlarına taşıması, tarihsel fonun arka planında yer
e örüntüsünü toplumsal gerçekçi bir bakışın yansıması olarak değerlendirmesi
gibi değildi. Öyle ki, bu konuda 80'lerin başında tartışmalara girmişti.
u> işitirdiniz onun sesinden, kaleminden: "Ben bunu 1950'lerde söylemiş,

,,

ğrudur da.
.ttila İlhan dünyaya yazmak için gelmiş biriydi. Yazmak soluk alma, yaşama
ı onun.
han'ın Batı yüzleşmesi ise onu kendi yurduna, yurdunun değerlerine dönmesine
ur. "Anılar ve Acılar" başlığında yer alan "Hangi" sorusuyla başlayan kitaplarındaki
unun öyküsünü, açılımlarını sergiler.
airliğini yer yer arka plana düşüren, kimi kez romancılığını, son dönemleri ayn ayn
dirmek gerektiği kanısındayım.
Buralardan hareketle Attila İlhan labirentinin görünen görünmeyen yüzlerini daha iyi
biliriz diye düşünüyorum.
Onu son yolculuğuna uğurlamak için bir araya gelen insan kalabalığında Türkiye
vardı az çok.
İlhan'ın ulusalcı söylemini edebiyatın dışına taşıyarak yurtseverlik düşüncesini,
ist bir bakışla yorumlayarak sosyalizmi yeniden düşünmek gerektiğinin altını çizmesi
ır.
Durumu "vahim" olarak nitelendirir. Çıkış yolu, başlama noktası "Gazi" (Mustafa
) ve arkadaşlarının ilk adımlarının yaslandığı düşünceyi açıklamakla başlar.
"Cumhuriyet Söyleşileri" adını verdiği yazılar toplamında bu düşünce yatmaktadır.
sıklıkla altını çizdiği "utkun ötesini görebilmek" düşüncesinde Mustafa Kemal' den el
söylemek gerek.
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, yaşamının son durağında, bağlı olduğu Bilgi Yayınevi'nde başlattığı "Bir Millet
dizisinde, "parola: vatan, işareti: namus" söylemini öne çıkararak toplumun farklı
insanların düşüncelerini bir araya getirerek, şu mesajı vermeyi amaçlamıştı:
'fakı ve NATO bu tarafa, 'sistem', ekonomiden kültüre, savunmadan eğitim ve
ütün 'ulusal' kalelerimizi düşürmek peşindedir; 'dil'ini ve 'din'ini, açık açık,
tere, dayatmaya başlamıştır ... O halde, hangi kesimden olursak olalım, 'teslim
· çin bir araya gelmek, ortak bir direnişe yönelmek, millet olarak uyanmak

'

a İlhan'ın

yazın I düşün insanı olarak karşımıza çıkardığı, bir anlamda da onu var
p.tleriayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir.
irini bütünleyen, açımlayan; hatta bazı kesişme noktalarında çelişkileriyle var olan
''rın izlerini yakalayabilmek için, sanırım, şiirini yazınsal denemeleri, romanlarını
enemeleriyle bir arada okumak gerekmektedir.
deş söylemlerinin esintisiyle, çağrıştırdıklarıyla kaleme alınmış gazete yazılarının
oparlanan farklı uçlardaki insanların duruşuna bakarak Attila İlhan'ın açıklanıp,
ayacağım düşünüyorum.
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An gelir, Attila İlhan ölür •••

'r ve Yazar Attila İlhan, İstanbul maçka'daki evinde 80 yaşında vefat etti. "Ben
burum", "Ayrılık Sevdaya Dahil" gibi ünlü şiirleriyle geniş kitlelerin gönlünü
ttila İlhan için yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören
Attila İlhan için öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde de tören

USTA ŞAİR ATTİLA İLHAN'I KAYBETTİK
'An gelir ••.'
·r ve Yazar Attila İlhan, İstanbul Maçka'daki evinde 80 yaşında vefat etti. "Ben
burum", "Ayrılık Sevdaya Dahil" gibi ünlü şiirleriyle geniş kitlelerin gönlünü
han, 50 yılı aşkın süredir Türk edebiyatına pek çok önemli eser kazandırdı.
ila İlhan'ın cenaze töreni bugün saat 11.00'da AKM 'de Sanatçının daha sonra
azı öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak.
ü Oyuncu Çolpan İlhan'ın ağabeyi İlhan, İzmir'in Menemen ilçesinde1925 yılında
.ir Atatürk Lisesi'nde öğrenciyken "Ceza Yasasının 141. maddesine aykırı eylemde
savı ile tutuklandı ve 1941 yılının Şubat ayında okuldan ''ihraç'' etli.idi.•SöWkonusu
ir Atatürk Lisesi 1. sınıfındayken mektuplaştığı bir kıza yazdığıNazım>Hikmet
ıştay' da açılan dava sonunda öğrenim hakkına konan yasak kaldırılınca
a Işık Lisesi'ne girdi. Ortaöğrenimini bu okulda tamamladı. İstanbul Üniversitesi
akültesi'ni kazandı. 1949 yılında, üniversite ikinci sınıftayken Nazım Hikmet'i
areketine katılmak üzere ilk kez Paris'e gitti. Bu harekette aktif rol oynadı. Fransız
ve orada bulunduğu çevreye ilişkin gözlemleri · daha sonraki eserlerinde yer alan
akter ve olaya temel oluşturmuştur.
ansaryan sorgulamaları
ürkiye'ye döndükten sonra başı sık sık polisle derde giren, Sansaryan Han'da
Atilla İlhan'ın yaşadıkları, ölüm, tehlike, gerilim temalarının işlendiği eserlerinde
1 oynamıştır. 1951 yılında Gerçek gazetesinde bir yazısından dolayı kovuşturmaya
a Paris'e tekrar giden Attila İlhan Fransızcayı ve Marksizmi bu yıllarda öğrenir.
ılları İstanbul-İzmir-Paris üçgeni içerisinde geçiren Attila İlhan, bu dönemde ismini
avaş Türkiye çapında duyurmaya başlar. Sinemayla olan ilişkisi de bu dönemde Vatan
inde yazdığı sinema eleştirileri ile başlar.
l957'de Erzincan'da askerliğini yaptıktan sonra, tekrar İstanbul'a dönüş yapan Attila
iıiema çalışmalarına ağırlık verdi. Onbeşe yakın senaryoya Ali Kaptanoğlu adıyla imza
iKaptanoğlu adıyla yazdığı senaryolar arasında "Şoför Nebahat", "Yalnızlar Rıhtımı",
rin Öfkesi" gibi filmler de vardı.
Sinemada aradığını bulamayınca, 1960'ta Paris' e geri döndü. Babasının ölmesiyle
e yazarın İzmir dönemi başladı. İzmir' de kaldığı sekiz yıl içinde, Demokrat İzmir
sinin başyazarlığını ve genel yayın yönetmenliğini yürüttü. Aynı yıllarda, şiir kitabı
"Yasak Sevişmek" ve "Aynanın İçindekiler" serisinden "Bıçağın Ucu" yayınlandı.
evlendi, 15 yıl evli kaldı.
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Halde Leman'
Bilgi Yayınevi'nin danışmanlığını üstlenerek Ankara'ya taşındı. "Sırtlan
ıaraya Tuz Basmak"ı Ankara'da yazdı. 81 'e kadar Ankara'da kalan yazar, "Fena
" adlı romanını tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. Gazetecilik serüveni
Gelişim Yayınları ile devam etti. Bir süre Güneş gazetesinde yazan Attila İlhan,
ılları arasında Meydan gazetesinde yazmaya devam etti.
lerde Türkiye'de televizyon yayınlarının başlaması ve geniş kitlelere ulaşmasıyla
a İlhan da senaryo yazmaya dönüş yapmıştı. "Sekiz Sütuna Manşet", "Kartallar
,,,, "Yarın Artık Bugündür" ve "Yıldızlar Gece Büyür", halk tarafından beğeniyle
iler oldu. Geride, "Duvar", "Sisler Bulvarı", "Ben Sana Mecburum", "Böyle Bir
yrılık Sevdaya Dahil", "Kurtlar Sofrası", "Sırtlan Payı", "Fena Halde Leman",
Cu", "Hangi Sol", "Faşizmin Ayak Sesleri", "Batının Deli Gömleği", "Yanlış
lış Kadınlar", "Allah'ın Süngüleri" ve daha pek çok yapıt bırakan Atilla İlhan,
beri köşe yazılarını Cumhuriyet gazetesinde sürdürüyordu.
Kültür Servisi

Hangi Attila İlhan'dır ölen?
İlhan, 1940 Kuşağı denilen kavgacı toplumcu kuşaktandı. Tam yeni
değil, "40 Karanlığı''m herkes}nkendi
'tığınıgöstermişti.
~ İlhan ölmüş ajanslara göre... Pazartesiyi salıya bağlayan gece... Belki gece
onra. "ölüm birden boşalmasıdır insanın kendisinden /..gizlititreşimleruçarbelki
sinden". Daha önceden bildirmişti neler duyacağını. O aslında yüreğimizin telini
lirikti. Ama bu lirizme kapılıp gitmemizi önleyen, göstermeci bir yanı vardı.
ylememiş miydi:
görünmez bir mezarlıktır zaman
şairler dolaşır saf saf
tenhalarında şiir söyleyerek
kim duysa I korkudan ölür
-tahrip gücü yüksek
saatlı bir bombadır patlar
an gelir
attild ilhan ölür
adık... İnanmadım. Attila İlhan nasıl kalabalık bir şairdi. Romanlar, kavga
şiirler... Senaryolar, televizyon söyleşileri. Tutkunları olan bir şair ve yazardı.
ilde "Attila İlhan'kolik"ler vardı. Şöyle sorular soruyorlardı: şapkasız görsek
miyiz? ilk ödül aldığı şiiri hangisidir? kullandığı takma isimler nelerdir? yazdığı
hangileridir? neden yazılarında hiç büyük harf kullanmaz? şiire getirdiği yenilikler
uzun süre danışmanlık yaptığı yayın evi hangisidir? hangi televizyon dizilerinin
mı yazmıştır? "aynanın içindekiler" kaç kitaptan oluşur? İstanbul' da hangi
enin adı onunla anılır? bunun nedeni nedir? gezi notlarını yazdığı kitabı hangisidir?
acılar dizisi hangi kitaplardan oluşur? üçüncü şahsın şiiri'ni nasıl okuruz?
ençlik işte... Ben onu bir aşk şairi olarak tanıdım. Arkadaşlarımın Pia'yı gözleri
okuduğu yıllarda. Yüreğimin teline dokunduğunu duydum, reddettim. Beni bir seyyar
şiiriyle inandırdı büyüklüğüne. Acı acı gülümseterek. Sonra o çapkın, o serdengeçti
üreğimizi, başımızı koyduğumuz sorunları yazarken de sürdürdü:
toplumcu/arız karakollarda açtık gözümüzü
verirse halklar verir tarihte hükmümüzü

n, eşiğinde çekip gitmesi yorgunluğundan
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iliyorsunuz işte, tam seksenindeydi. 1925 yılında Menemen ilçesinde doğdu. İstanbul
tesi Hukuk Fakültesi'ndeki yüksek öğrenimini yarıda bıraktı, gazete ve dergilerde
emokrat İzmir Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü ve Başyazarlığından Ankara' da
ayınevi Danışmanlığı'na geldi (1973-1980). Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığını
".(1968-) (Yeni Ortam, Dünya, Milliyet, Söz, Güneş, Meydan) 1950'li yıllarda Vatan
fode sinema eleştirileri yazdı, senaryo yazarlığına başladı.
enaryolannda Ali Kaptanoğlu adını kullandı. Belli başlı filmleri: Yalnızlar Rıhtımı
ad), Ateşten Damlalar (Memduh Ün), Rıfat Diye Biri (Ertem Gönenç), Şoför
Metin Erksan), Devlerin Öfkesi (Nevzat Pesen), Ver Elini İstanbul (Aydın Arakon).
unu yazdığı Sekiz Sütuna Manşet (6 bölüm) 1982'de, Kartallar Yüksek Uçar (12
984'te, Yarın Artık Bugündür 1986'da, Yıldızlar Gece Büyür (16 bölüm) 1992'de,
(13 bölüm) 1993'de TV dizisi olarak oynandı..
şiiri "Balıkçı Türküsü", Yeni Edebiyat gazetesinde çıkmıştı (sayı: 23, 1.1O.1941 ),
ısı ise (Kültürümüz Üzerine Düşünceler) Balıkesir'de yayınlanan Türk Dili
de (29.10.1944). Duvar kitabına aldığı "Cabbaroğlu Mehemmed" şiirinin 1946
Yarışması'nda ikincilik almasıyla tanındı.
irliğinin ilk on yılını, destan boyutlarıyla ve duygusal, gergin bir hava içinde, İkinci
avaşı'nın Avrupa'yı saran bezginlik çöküntülerini yansıtmaya adamıştı. 1955'ten
toplumcu kollayışı bırakmamakla birlikte tek insanın duygu dünyasından kesitler
tik abartmalarla ve yerli dünya görüşüne de yaslanarak, bireysel temaları işledi.
ginlik ve gerilim kendine özgü bir söz dizim ve hazinesiyle at başı, çarpıcı
lerle zenginleşmiş romanlarında da görülür. Eleştiride toplumcu . \gerçekçilik
ağlı kaldı..
kitaplarını şöyle bir hatırlayalım: Duvar (1948), Sisler Bulvarı (1954),Yağmur
955), Ben Sana Mecburum (1960), Bela Çiçeği (1962), Yasak Sevişmek (1968),
Günlüğü (1973), Böyle Bir Sevmek (1977), Elde Var Hüzün (1982), Korkunun
987), Ayrılık Sevdaya Dahil (1993).
anlarını da: Sokaktaki Adam (1953), Zenciler Birbirine Benzemez (1957),
ofrası (1963/64), Bıçağın Ucu (1973), Sırtlan Payı (1974), Yaraya Tuz Basmak
na Halde Leman (1980), Dersaadet'te Sabah Ezanları (1981), Haco Hanım Vay
Karanlıkta Biz (1988). Sonra gezi notları var: Abbas Yolcu (1957). Denemeleri:
1 (1970), Hangi Batı (1972), Faşizmin Ayak Sesleri (1975), Hangi Seks (1976),
ğ (1980), Gerçekçilik Savaşı (1980), Hangi Atatürk (1981), Batının Deli Gömleği
yazıları, 1981), İkinci Yeni Savaşı (1983), Sağım Solum Sobe (Gazete yazıları,
anlış Erkekler Yanlış Kadınlar (1985), Ulusal Kültür Savaşı (1986), Sosyalizm Asıl
91), Aydınlar Savaşı (1991), Kadınlar Savaşı (1992), Hangi Edebiyat (1993), Hangi
95),Hangi Küreselleşme (1997), Bir Sağ Kırmızı Karanfil (gazete yazıları, 1988).
dülleri kitapları kadar kalabalık değil, "Tutuklunun Günlüğü" kitabıyla Türk Dil
1974 şiir Ödülü'nü, "Sırtlan Payı" romanıyla da 1974-1975Yunus Nadi Armağanı'nı
Attila İlhan, 1940 Kuşağı denilen kavgacı toplumcu kuşaktandı. Tam yeni
arın eşiğinde çekip gitmesi yorgunluğundan değil. "40 Karanlığı"nı herkesin kendi
a aştığını göstermişti. Ben onu hep diyalektiği anımsatan dizeleriyle anımsayacağım:
"karşıtıyla yüklüdür her şey
mutlak çözümlerden vazgeç
tartışılmaz mükemmellikler
ne gizli kusurlarla gelir "
Peki ama hangi Attila İlhan öldü? Romancı mı, şair mi, denemeci mi... Yoksa ebedi
olan mı? Bir kadroyu yitirdik...
Sennur SEZER
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Cenaze töreni bugün
İlhan 'ın cenaze töreni bugün saat 11. 00 'da Atatürk Kültür Merkezi 'nde
daha sonra cenaze namazı öğle namazına müteakip Teşvikiye

Attila İlhan da gitti
]a İlhan'ı da yitirdik. Sanırım herkesin, tanıdığı biri ölünce, geçmişteki anıları
'nüne gelir. Benim de öyle oldu...
dan 15 yıl önce, Nazım Hikmet'in "İvan İvanoviç var mıydı, yok muydu" başlıklı
ilgili aramızda tatsız bir tartışma olmuştu. Ve o tartışmayla iyice uzaklaşmıştık
en. Oysa 1950'lerin sonlarında çok güzel bir arkadaşlık, hatta dostluk başlamıştı,

lan Pastanesi
O'lerde, İstanbul'da sanatçıların, aydınların, yazarların, şairlerin gittiği bir takım
'; lokantalar vardı. Biz genç şairler, yazarlar takımı biraz para denkleştirince, İstiklal
deki Baylan Pastanesi'ne damlardık. İçeri girmeden önce, son bir kez paramızı
am, adam başı iki çay içebiliriz," der ve Baylan'a girerdik.
ne bir gidişimizde, Attila İlhan'ın genç ve orta yaşlı· birkaç kişiyle bir arada
gördük. Başımızla selam verip, birer iskemle çektik, oturduk. Ben en kenarda ve
.yordum. Herkes konuşuyordu, tabii daha çok da Attila İlhan. Ben susuyor, sadece
liyordum.
ir ara A.İlhan'ın gözü bana takıldı. "Sen süklüm-püklüm oturuyorsun. Hiç
a katılmıyorsun. Neden?" diye sordu. "Dinliyorum efendim," dedim ben de. "Adın
?" deyince, "Bülent Habora," diye yanıtladım. "Öykü, şiir, sinema yazısı yazan
abora mı? Öyle haşmetli bir soyadın var, yazılarını okuyan seni gösterişli, iri-yarı
r: Oysa hem suskunsun, hem de sıskasın... " dedi. A.İlhan'la ilk karşılaşmamız,
ız böyle oldu.
onra zaman zaman karşılaştık kendisiyle...
ektupları
ttila Ağabey İzmir' de, Karşıyaka' daydı. Ben yayıncılığa başlamıştım, o da
n, İstanbul'da çıkan Yelken Edebiyat Dergisi'ni yönetiyordu. Demirtaş Ceyhun'un
Emperyalizm" başlıklı kitabını göndermişim kendisine.
17 Eylül 1967'deki mektubunda özetle şöyle diyordu: "Çok önemli bir kitap.
ek istemedim. Demirtaş'ın konuşması ile bir tanıtım yazısını derginin kasım
a vereceğim." Aynı mektubunda "Yelken' e yazılarını, öykülerini, şiirlerini buraya,
önder. Sinema konusunda asıl yerli sinema üstünde durmanı rica edeceğim. Sen herkesi
n da üstelik. Şimdi mesela bildiğim Yılmaz-Halit-Memduh-Lütfü-Ertem ve ekibiyle
sanat sinemasını yatıran ekip) eleştirmeciler birbirine giriyor. (..) Bak ne güzel şeyler
ak ortaya. E mi kardeşim?" diyordu.
Yeni Gerçek Dergisi'ndeki, şu anda nedenini anımsamadığım bir huzursuzluğumu
şım ona. Ayrılacağımı söylemişim. "Ayrılma," diyor, "İşler kızışırken çekilme. Durumu
in ediyordum zaten."
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rılmadım Yeni Gerçek'ten. 3 Ekim'deki yanıtında, davranışımı kutlamış. Aynı
da, onun bir kitabını yayımlamak isteğimi, 3 ay önce anlaşma yaptığı için özür
nra o yayıneviyle bana bir kitap verebilmek için yazışmış.
asım tarihli mektubunda da şöyle diyor: "Tahmin ettiğin gibi, senin yayınevine
ğim kitap konusunda oldu bu yazışma. İki gözüm, üzülerek söylemem gerekiyor,
ı ve romanlar için yapabileceğim bir şey yok, gitti gider dahi gider." Ama
yayınladığı epeyce gürültü koparan deneme ve eleştirilerinin kitap hakkını bana
"Bin lira gönder (Senin için ucuz tarife, kimseye söyleme) hemen ileteyim." Ve
iyordu: "İşine gelirse, parayı gör, kitabı al." Parayı göremedim, kitabı da alamadım.
95 İzmir Seli'nden kurtardığım tarihsiz bir mektubuna da "Yayınlarınla başın derde
liba, nedense en sivri kitapları çıkarıyorsun," diye başlıyor, "Hadi iyi haberlerini
zlerinden öperim kardeşim," diye bitiriyordu.
.pst insandı Attila Ağabey. Ah bir de son kapışmamız olmasaydı. ..

Bülent Habora

Attila İlhan toprağa verildi
~ir - Yazar Attila İlhan, törenlerle toprağa verildi. Kanaltürk televizyonu önünde
törenin ardından, Atatürk Kültür Merkezi'nde de bir tören düzenlendi. Törende,
için sahneye çıkan Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ıslıklarla, alkışlarla
ı. Cenaze namazı Teşvikiye Cami'nde kılınan Attila İlhan, Aşiyan Mezarlığı'nda
erildi.

Ayrılık sevdaya dahil .•.
air-Yazar Attila İlhan dün düzenlenen törenlerle toprağa verildi. İlhan için ilk tören,
İlhan'la Yokuluk" programını yaptığı Mecidiyeköy' deki Kanaltürk televizyonu
düzenlendi. Attila İlhan'ın Türkiye Bayrağı'na sarılı naaşı, alkışlar eşliğinde
an platforma bırakıldı.
ttila İlhan'ın naaşı daha sonra alkışlar ve binadan atılan karanfiller eşliğinde
a alınarak, ikinci törenin gerçekleştirileceği Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM)
AKM' de düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Attila İlhan' ın
f Çolpan İlhan, Cengiz İlhan, yeğeni Kerem Alışık, DİSK Genel Başkanı Süleyman
,i EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel, CHP İstanbul İl Başkanı Şinasi Öktem, Şişli
ye Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç ve
avaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.
Buradaki törenin ardından, Teşvikiye Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından
İlhan'ın cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Bakan Attila Koç'a protesto
atürk Kültür Merkezi'ndeki törende konuşmak için sahneye çıkan Kültür ve Turizm
illa Koç, ıslıklarla, alkışlarla yuhalandı. Salondakilerin bir bölümü 'Kuvayi Milliye
rede bu devrimcilik ruhu' sloganları atarken, bir bölümü de Bakan Koç'un
ını ıslıklarla bastırdı. Kürsüde bir süre alkışların dinmesini bekleyen Bakan Koç,
a konuşmasını başladı. Alkışlar arasında katılımcılara sesini duyurmaya çalışan
ç, "Hiç aldırmıyorum yuhlarınıza... Çünkü onun yazdığı eserleri okuyanlardan
irlerini ve romanlarını okuduğum Attila İlhan'ı biliyorum, gerisi önemli değil" diye
rdi. Koç, "Attila İlhan, şair, yazar, senarist ve gazeteci olarak benim gençliğimden
ttiğim büyük bir yazardır" dedi.
ıışmasına bir süre daha devam eden Atilla Koç, protestoların sürmesi üzerine
indi ve Atilla İlhan'ın kardeşi Çolpan İlhan'ı öperek, yerine oturdu.
üre sonra da Attila İlhan'ın naaşı salondan çıkarıldı. Bu sırada da salondan yine
elik protesto sesleri yükseldi.
sırada KanalTürk Televizyonu İcra Kurulu Başkanı Tuncay Özkan, salondaki
yatıştırmaya çalıştı
l.{acağım tabii
renin ardından salondan ayrılan Bakan Koç, basın mensuplarının "tepkileri nasıl
ltdiğini" sormaları üzerine, "Benim için hiçbir tepki önemli değildir. Büyük bir
azarın cenaze merasiminde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı olarak
lunmam önemliydi. Bu görevimi de bütün asaletimle yaptım" dedi. AKM
ayrılırken bazı kişiler Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'a "Yıktırmak istediği
uştuğunu" söylediler. Bakan Koç, bu kişilere "Yıkacağım tabii" diye karşılık verdi.
pan İlhan: Ahime Hayrandım
gı duruşunda bulunulan törende konuşan Attila İlhan'ın kardeşi Çolpan İlhan, kimi
ayarak ağabeyi hakkında düşünce ve duygularını dile getirdi. Çolpan İlhan, "O an
· :ti, benim bir tanecik ağabeyim. O an gelir mi, ben o anın geleceğine inanmıyorum.
öldü mü, ölür mü? Onu bu toplum gösterecek. Benim kalbim sızlıyor. Ben ve
özleyeceğiz." diye konuştu.
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embe, Evrensel

Yücel SARPDERE

GÜNLÜK
yolcunun adı Attila İlhan'dı/ miyoptu kısa boylu bir adamdı/ dostu yoktu
dı/ yazı makinesiyle binmişti/ bizimle konuşmaktan çekinmişti/ gözlerini
rkardınız/ polis'ten kaçıyordu derdiniz/
ayet işledi derdiniz/ halbuki kendinden kaçıyordu/..."
ttila İlhan "an gelip ölüyordu".
siz şimdi hakkında çok şey yazılıp söylenecektir. Kimi aşk şiirlerinin büyük
z edecek, kimi onda Kemalizm' den başka bir şey görmeyecek, kimi onun için
illiyetçi diyecektir.
ide sosyalist tarafından örnekler verecektir.
toplumcu gerçekçi şiirin büyüklerinden birisiydi bile denecektir.
elki de en doğrusu onda bunların hepsinin biraz olduğudur.
isine göre yalnız bir adamdı.
ına göre kendi sentezini yaratmaya çalışıyor, durmadan arıyordu.
te ise, yaşadığı her dönemden bir biçimde etkileniyordu.
ikim Devrimi'nin rüzgarıyla sarsılıyor...
re hayranlık duyuyor, tersanelerde dok işçilerinin çekiçseslerinidinliyor.
İkinci Dünya Savaşı'nda faşizme karşı vuruşan partizanlarla yüreğini
üreği Mustafa Kemal'le birlikte atıyordu.
;.Kemalizm savunuculuğu yaparken İsmet Paşa'ya karşı savaşıyordu!
uki yalnızlık bulvarlarında, kendi sentezini yaratma adına, tüm sentezlerden...
buki kendinden kaçıyordu."
1Ü "öyle kadınlar sevmişti ki, yoktular."
dünyalar düşlemişti ki yoktular!
n hep olmayan kadınlara aşıktı.
nda aşka da inanmıyordu.
için "yanılsama" diyordu.
ler bulvarında seni kaybettim/ sokak lambaları öksürüyordu/ yukarıda bulutlar
terkedilmiş çocuk gibiydim/ dokunsanız ağlayacaktım/ yenikapı'da tren vardı"
edilmiş çocuklar gibi yalnızdı.
o yalnızlıkta yakaları kalkık bir hafiye gibi, karanlık sokaklarda, sisli puslu
katil arayacaktı.
o sisli bulvarlarda dolanırken...
;ıranlık sokaklarda yağmur ağlarken...
iirleri okuyucuyu kendinden geçirecekti.
ünkü o bir şiir ustası...
,irbüyük imge yaratıcısı...
ir büyük "halk dili" harmanlayıcısıydı.
üyük bir şairdi.
nun şiirlerini okurken farkında olmadan ezberlerdiniz.
ir yerde onun mısraları ağzınızdan dökülür, fark edemezdiniz.
irik bir ezgi mırıldanır gibi...
ir gitarın tellerine dokunur gibi...
mısrasının içinden melodi treni geçer gibi...

e
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rin arasından bir şair yürüdü ve öldü.
zsiz sentezler sessizliğe büründü.
ul'un gizemli sokaklarının soluk ışıkları yağmurlar altında süründü.
eldi bir büyük şair... Attila İlhan... Sisler bulvarında olmayan

kadınların

f kırmızı karanfillere gömüldü.

5 Cuma, Evrensel

1

Sennur Sezer
Kaptan'ın rotası
.ptan"dı bir sanı Attila İlhan'ın. Rotası belli "bağımsızlık". Sultan Galiyev de onun
<lir, Kuvayı Milliye de. Onun rotasında olduğunu söyleyen kalabalık onu ne kadar
değil de. O ne Nazım'dan cayar ne Marks'tan. Üstelik 40 Kuşağı'nın yaşadığı
ııtmaz Ömer Faruk Toprak'la konuşmalarını da.
ürk Kültür Merkezi'nde Attila İlhan için yapılan törende ister istemez
bunları. Sahnenin ortasında duran bayrağa sarılı tabut sanki bir mizansen, iki
duruşundaki er de... Attila'nın tam boy fotoğrafı yarı küçümser yarı arkalayıcı
<laklarında.Ahmet Oktay'ın sarsılması boşuna değil. Hepimizden daha canlı onun
ızda. Ahmet Oktay, Attila İlhan'ın 'Sosyal Realizm' kavramını ortaya attığı
lliğini de çiziyor. Bir gazetede yayınlanacak gezi yazısının reklamında yer alan
özcüğü için başbakanın beyanat verdiği bir dönem. O dönemde toplumsal
daha doğrusu batıdaki adıyla, sosyalizmi anımsatan adla, sosyalist realizm tanımı.
aki Adam" romanı, Ahmet Oktay Ankara' da yayımlanan Mavi dergisinde romanın
[madığını bireyci olduğunu belirten bir eleştiri yazmış. "Attila acul"du diyor Oktay
ir cevap gönderdi. Yayımladık." Sonra Şişli'deki evine gelmiş Ahmet Oktay,
ar( Attila'nın yazıları yayımlanmaya başlamış Mavi'de ve tepkiler ... tepkiler ...
.yımlayanlar yüksek bürokrat çocukları olduğundan "Attila İlhan'ın görüşlerinin
ğlamadığını" bildiren bir açıklama yayımlamışlar. Attila İlhan'ın şiirinin romantik
lduğunu anlatıyor Ahmet Oktay. Kemalizm'i Marksizm'le bağdaştıran yorumunu,
ve emperyalizme karşı verilen savaşın yorumunu... Ben bir kuşağın teatrel bir
yaşadığını düşünüyorum. 16 yaşında tutuklananlar, Şükran Kurdakul, Attila İlhan...
yamları neredeyse kanun gücüyle yasaklananlar. Kolay yargılar, ucuz hapisler,
ar... Ve hep muhalif bir kimlik. Attila'nın şiir kitabının yayımcısı Şükran
ir tiyatro oyunu gibi Attila'yı kendine göre yorumlamış bir konuşmacı: Paris'i
ulvar kahvelerini. .. Nasıl bir Attila görüyorsa. Bir prizmayı bir kareye indirme
Arkalardan bir delikanlı benim aklımdaki adı fısıldamıyor haykırıyor: Sultan
i o tanıtmadı mı? Üstelik bir de devletin kültür bakanı geliyor kürsüye, eli cebinde,
rine çarşı kuracağı binaya gelmiş. Protestolar yükseliyor. Konuşması anlaşılmıyor
a insan yıkacağı bir binaya, tanımadığı bir adamın cenazesine gelir mi? Devlet
ı'nın aktörlerinin, gazetecilerin, yazarların, sendikacıların, akla gelen bütün
7.n üyelerinin yer aldığı bir törene ... Bir yanımda Levent Tüzel var. Emeğin Partisi'nin
aşkanı öbür yanımda Kostik Erol, eski Hava - İş sendikacısı. Adnan Özyalçıner, Ayşe
, Hüseyin Yurttaş, Nursen Karas yazarlar... EMEP'lileri TKP'lileri, İP'lileri
... CHP'liler de olmalı. Sonra yeniden Kuvayı Milliye amaçlı Bir Millet Uyanıyor
i anlatıyor biri kürsüde. Biri ben bu cephenin sol yanındayım diyor, demek sağ yanı
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İlhan'a pek yakışmıyor söylenenler. Ben mi yanlış anlıyorum ... Anlatan mı
a İlhan'a bir şiirinden dolayı "kaptan" denirdi. Kaptan rotasını hep doğru çizdi.
mayı da bildi. .. Düşmanı küreselleşmeydi, kapitalizmdi, emperyalizmdi. Öyle
kadroydu ki, kimsenin onu bütünüyle kavradığını sanmıyorum.
ttiği gerçeklerden en önemlisi yaşamdan kopmamak gerektiğiydi. Ve tartışıp
hiçbir düşünceyi gözü kapalı kabul etmemek. Öldüğü sırada kişiliği üstüne
Pıtşıadı kalabalığa. Ona da bu yakışırdı.
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Attila İlhan'ı kaybettik!
huriyet döneminin büyük şair ve yazarlarından olan Attila İlhan 80 yaşında
ik duştü
edebiyatından bir çınar devrildi. "Ben sana mecburum", " Ayrılık sevdaya
'lde var hüzün" gibi ünlü şiirleriyle herkesin gönlünde taht kuran ünlüşatr ve yazar
'rt önceki gece İstanbul 'daki evinde hayata veda etti. Attila İlhan, yarın İstanbulda
rilecek.

Attila İlhan'ı bugün uğurluyoruz
şair ve yazar Attila İlhan'ın cenazesi, bugün İstanbul'da toprağa verilecek.
nazesi, saat 1 l.OO'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenden sonra
Camii'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.

Usta'ya son görev
bine yenik düşen Cumhuriyet döneminin en büyukşain ve-yazarlanndan Attila
enazesi, bugün İstanbul 'da düzenlenecek törenle toprağa verilecek.
er zaman sevgiyle anacağız"
ırk Edebiyat'ının devrilen çınarı Attila İlhan'ın ailesine yurdun dört bir yanından
sajları yağıyor. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Ulusumuzun sevgisini
.yazınımızın usta isimleri arasında her zaman saygıyla anılacak, geride bıraktığı
aşayacak, Yapıtları beğeniyle okunan Attila İlhan, kendisinden sonraki kuşak için
rici olmayı sürdürecekler" diye konuştu. 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel
tın vefatı dolayısıyla kardeşi Çolpan İlhan' a gönderdiği mesajda, "Ruhun şad olsun.
sevgiyle anacağız" dedi.
gün AKM'de tören düzenlenecek
ki başbakanlardan Bülent Ecevit ise "Aramızdan ayrılmış olsa bile o her zaman
la yaşayacaktır" derken; İstanbul Barosu da ünlü yazarın, genç kuşaklara örnek bir
yazın evreninde yaşayacağını bildirdi. Atatürkçü Düşünce Demeği(ADD) Genel
Ertuğrul Kazancı ise "Attila İlhan, insanlık idealinin saygınbir siması olarak tarihteki
1ı yerini almış bulunmaktadır" açıklamasını yaparken; İlhan için bugün, önce
hazırladığı Mecidiyeköyde'ki Kanaltürk Televizyonu'nun önünde saat 10.00' da
da 11.00' de AKM'de bir tören düzenlenecek. İlhan'ın cenazesi, Teşvikiye
nde öğleyin kılınacak namazın ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Edebi mirasi çok büyük
"Ben Sana Mecburum" , "Ayrılık Sevdaya Dahil" , "Elde Var Hüzün" , "An Gelir" ,
adınlar Sevdim" ve "Sisler Bulvarı" gibi şiirlerinin yanı sıra pek çok roman ve
oya da imza atan Attila İlhan, ardında genç nesillere ışık tutacak büyük bir edebi miras
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lü şair ve yazar Attila İlhan; siyaset, sanat ve edebiyat dünyasından binlerce kişinin
enaze töreninin ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
an hiçbir zaman gelmeyecek"
k edebiyatının en büyük isimlerinden Attila İlhan için Kanal Türk televizyonu
izenlenen törenin ardından usta şairin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, Atatürk Kültür
.e getirildi. Törende konuşan İlhan'ın kardeşi Çolpan İlhan, "O an gelir demişti
tanecik ağabeyim. O an gelir mi, ben o anın hiçbir zaman geleceğine inanmıyorum.
öldü mü, ölür mü? Onu bu toplum, bu millet gösterecek. Şu anda benim kalbim
yrıca bize verdiğiniz güç ve dayanışma için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.
kan Koç'u protesto ettiler •••
a sonra Kültür ve Turizm Bakanı Koç kürsüye davet edilince salondaki bazı
KM'yi yıkma kararı aldığı için "Konuşmanı istemiyoruz" diyerek alkışlarla Koç'u
tti. Ancak olup bitene hiç aldırış etmeyen Koç, "Ne mutlu eserleriyle ölümsüz
Bun namuslu aydının hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Allah'tan rahmet
" diye konuştu. Törenin ardından Teşvikiye Camii'ndeki cenaze törenine geçen
an ve Kerem Alışık ise taziyeleri kabul etti.
inlerce seveni yalnız bırakmadı
·.yaset, sanat ve edebiyat dünyasından binlerce kişinin katıldığı cenaze törenine;
·~- Deniz Baykal, Erkan Mumcu, Muammer Güler, Kadir Topbaş, Celalettin Cerrah,
mal, Ayşe Kulin, Selami Şahin, Yavuz Bingöl, İzzet Günay, Leman Sam, Ekrem
it Kıvam ve Tarık Akan'ın da bulunduğu çok sayıda tanınmış sima katıldı. Törenin
ttila İlhan'ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, gözyaşları arasında omuzlarda cenaze
taşındı. Usta şairin cenazesi daha soma götürüldüğü Aşiyan Mezarlığı'nda

enaze töreninde izdiham yaşandı
eşvikiye Camii'ne akın edenler, avluya sığmayıp çevredeki caddeyi doldurdu.
imamı, cemaate Attila İlhan'ın vasiyetini hatırlatarak cenaze götürülürken
amasını istedi. Usta şairin naaşı gözyaşları arasında omuzlarda taşınarak Aşiyan
ğına götürüldü.
'Hepimiz onu çok özleyeceğiz"
tatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende de duygusal anlar yaşandı. Atilla Koç
Sarıgül ile birlikte oturan Kerem Alışık'ın bitkin olduğu gözlenirken; gözyaşlarını
Çolpan İlhan ise, "Çocukluğumdan beri ağabeyime hayrandım. Onu kaybetmek
Ben ve ailem onu çok özleyeceğiz" dedi.
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Attila İlhan Kültürpark'ta

yaşatılacak

ir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Attila İlhan'ın büstünün
'a konularak anısının yaşatılacağını söyledi. Cenaze töreni için İstanbul' a gelen
'Ülkemizin büyük bir değeri olan hemşehrimiz Attila İlhan'ın kaybından dolayı

içindeyim. İzmirliler olarak onu hiçbir zaman unutmayacağız" dedi. Kocaoğlu,
'ın yakın arkadaşı Bihrat Mavistan tarafından hazırlanacağını belirtti.

tü

şmi ve şiirleri kitapbanklardal
bul' da çeşitli durak ve parklara Türk Edebiyatı' nm önemli şairlerinin fotoğrafları
in bulunduğu kitapbanklar yerleştirildi. Nazım Hikmet, Ümit Yaşar gibi önemli
ı sıra ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Attila İlhan'ın fotoğrafı ve şiirleri de yer
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Erdoğan TOKMAKÇIOGLU

Attila İlhan
\ylesine gümbür gümbür bir insan... Bir yazar, bir şair, bir düşünür... Ama,
sakin ve vakur... Attila İlhan öldü!.. Öldü; gümbür gümbür;ama sessiz, sakin

Kudret SEBAT
Türk edebiyatında bir çınar devrildi!
İlhan, bir süredir Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmıyordu. Doğal olarak "
tila İlhan'ın yazıları sansüre mi uğruyor" dedikoduları başladı.
zler de önceki sabah bilgisayarın başına oturup, dilimiz döndüğünce Attila İlhan'ın
rahatsızlığı nedeniyle doktor tavsiyesi ile ara verdiğini anlamaya çalıştık. Yazı dün
yayınlandı. Ancak ne yazık ki, dün sabah gazeteye geldiğimizde Attila İlhan'ın
rini aldık. Bir süredir rahatsız olan ve bu nedenle evinde dinlenen ünlü yazar kalbi
a daha fazla dayanamamış ve önceki gece duruvermişti.
ysa Attila İlhan, daha bir hafta önce The Marmara Oteli'nin pastanesinde
ğı bir gazeteci dostuna şöyle demişti:
astayım. Aslında çok daha kötüydüm. Beni ilaçlar çok kötü yaptı. · Ama
başka doktorlar da var. Bazı ilaçlarımı kestiler de iyileştim. Bu gördüğünüz
halim. Günler sonra ilk kez sokağa çıktım ••• "
eteci dostu Tuncer Bahçivan, bu konuşmanın ardından Attila İlhan'ın son
çektiğinden habersiz makinesini deklanşöre dokunup onun bitkin halini son defa
işti:

lırken, " Benim soyum ayakta ölür. Öyle alttan alma filan olmaz bizde. Tüm
yetmezliğinden öldü. Ben de öyle öleceğim" demişti, öyle de oldu.
yılı aşkın süreyle Türk edebiyatına şiir, roman ve deneme gibi eserleriyle hizmet
teci-yazar Attila İlhan, yarın(Perşembe günü) öğle namazına müteakip Teşvikiye
kılınacak olan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa
ttila İlhan'r, kendi yazdığı bir şiirindeki " An gelir Attila İlhan ölür" mısraları ile
stlarına ve meslektaşlarına başsağlığı diliyoruz.

Necmi TANYOLAÇ
"Sisler Bulvarı"nda vedalaşma
Biz sana borçluyuz Attila İlhan .••
ir ve yazar Attila İlhan'ı kaybettik. Türk edebiyatına kazandırdığı şiir, roman,
ve senaryolarla büyük bir okur kitlesine seslendi. Ya televizyonlardaki sohbetleri. ..
durulmaz bir yazardı Attila İlhan ..
oğumuzun evinde Attila İlhan'ın birbirinden değerli eserleri var. Roman ve şiirleri
ize kalan birer edebiyat mirasıdır, hazine değerinde... " Sisler Bulvarı" , " Ben Sana
" , "Böyle Bir Sevmek" , " Kurtlar Sofrası" , " Sırtlan Payı" , "Fena Halde Leman"
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Yolcu" , "Hangi Sol", "Batı'nın Deli Gömleği" vb... Ya televizyonda milyonları
ında toplayan dizileri. .. "Kartallar Yüksek Uçar" ı hangimiz unuttuk ...
ttila İlhan, sanatçı Çolpan İlhan'ın ağabeyi. .. Dolayısıyla da rahmetli Sadri
eniştesiydi. Sadri arkadaşımdı. . . Beni bu büyük yazarla Sadri tanıştırdı. Zaman
tlas Sineması'nın altındaki kuliste oturur, Sadri'nin esprilerinden vakit kalırsa Attila
inlerdik: Konuşma üslubu muhteşemdi.
oca Attila İlhan ... Onca yazı, şiir ve senaryo... Dünya döndükçe bıraktıklarıyla
ak. Biz sana borçluyuz Attila İlhan •••
ilyonların ve gençliğimin şairi Attila İlhan'ın "Sisler Bulvarı" nı ezbere bilirdim.
e ilk dizesi aklımda:
'eiinin arkasında güneş duruyordu
ıylardan kasımdı üşüyorduk
sğacın biri bir bulvarda ölüyordu
ehrin camları kaygısız gülüyordu
er köşe başında öpüşüyorduk
isler bulvarı 'na akşam çökmüştü.. "
.µyüce şair, büyük yazar, bu saatlerden itibaren ebedi yolculuğuna çıkıyor. Biz Attila
.yranları, "Sisler Bulvarı''ndan onu sonsuzluğa uğurluyoruz. Gönlümüzdeki sevgi
[e...
Kurtul ALTUG
Atatürkçü'nün ölümü!
bu süreçte, dün bir unutulmaz savaşçımızı daha yitirdik. Saflarımızda bir boşluk
{bir yıldız daha kaydı, Tarifsiz kederler içindeyiz
{rkaç yıldır gerçek Atatürk Milliyetçileri, Ulusal mirasın koruyucu ve büyük dava
'' Ulusal Kahramanlar" sessiz, sedasız aramızdan ayrılıyorlar; her yıl ışığımız
ıyor.
çenyıl gene İstanbul'un böyle yağmurlu kasvetli gününde "Yorulmak bilmez bir
etçi ve Atatürkçü Coşkun Kırca'yı toprağa vermiştik" Ondan geride kalan
etli Oramiral Güven Erkaya'nın dosyasına koyarken, bir acı haber de dün geldi.
ila İlhan de bizi terk etmiş, hiç beklenmedik anda gidivermiş.
ir eski dostum Orhan Veliyi kaybettiğimizde şöyle çiziktirmişti;
tın ölümü arpadan
rhanınki Votkadan
iz ne var kaderde?"
akalım kaderde ne çıkacak? Nerede ne zaman, kim bilebilir ki?
ttila İlhan'ı tanımadan önce şiirlerini, TV dizilerini ve kitaplarını tanıyordum.
a 1 O yaş fark gençlik yıllarında pek de umursanmayan bir durumdu. Yaşlılıkta ise
,e kadar da çabuk geçer?
12 Mart Muhtırasından sonra Başbakan Yardımcısı rahmetli Sadi Kocaş' la İzmir de
ettiğimiz Demokratik İzmir gazetesindeki ilk durakta O'nunla uzun, uzun konuşma
bulabilmiştik. Gazetenin Genel Yayın Müdürü, benim gibi bir İzmir çocuğuydu.
bir demokrattı ve 12 Marta kuşku ile bakıyor ve sözünü esirmeden asker destekli
n ikinci adamına eleştirilerini yöneltiyordu. Hep Atatürk'ten söz eden 12 Martın Sadi
na Atatürk'ün bilinmeyen yanlarını bir makineli tüfek hızıyla anlatmaya çalışıyordu. O
ar Atatürk çok konuşulurdu!
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~biyatçı, Şair ve Filizof
rkes Atilla İlhan'ı "Aşk şiirlerinin unutulmaz şairi" kabul eder. Oysa o gerçek
özellikle ileri yaşlarında Cumhuriyeti hazmetmiş, gerçek bir Atatürk sevdalısı
onumundaydı.
nee onun bize bıraktığı en büyük eser, "Ulusal Kurtuluş savaşımını büyük bir
hiç ödün vermeden, anlattığı TRT-2 de yayınlanan konuşmalarıdır"
büyük ama son derece tevazu sahibi Atatürkçü düşün adamı, siyasetçi hiç ciddiye
özürlü demokrasi oyununu da... Son
yıllarda,
kendisine"
Atatürk'ün
:nü anlatma misyonunu seçmişti"
di Edebiyat dünyası onun yapıtlarını anlatacak ve belki de onun asıl işlevinden pek
cekler.
a o geride; onca kitaplar dolusu şiir ve romandan öte, o nefis Türkçesiyle "
ve devrimin bedelinin ne olduğunu anlatan konuşmalar da bırakmıştır"
r Marksistti.
insan, hem aşın solu düşünür, aynı özenle Kemalizmi savunabilir mi? Marksizm,
ünce alanına ışık tutan bir öğretidir. Bence Atilla İlhan, özünde ciddi ve kendisine
örev çıkaran gerçek bir Kemalistti.
alizmin "tu kaka" ilan edildiği nankör bir süreçte, onun Televizyon ekranlarında
ünsüz ve belgesel konuşmalar yürek ister, inanç ister" dinin siyasete
alet edildiği bir ortamda kesilinceye dek, başında o unutulmaz kasketiyle konuştu,
sturulamadı ama kalbine yenik düşünce kendi sustu.
şmaya" karşıydı. Uzun süre kaldığı Fransa'nın Türkiye'ye geti:diği,
mış eğitime de paralı yabancı okullara da soğuk bakıyordue O buyöniiyle<bir
di de...
lamak Yerine Düşünmek
Erdoğan Tokmakçıoğluyla kitap fuarında · Bilgi Yayın Evi standında onun
Ahmet Küflüyle okşarken, meğerse o yalnız yaşamının son saatlerini geçiriyormuş
üflüye sormuştuk; "Turgut Özakman ve Atilla İlhan nerede?" Atilla İlhan dün
ve son derecede sağlıklı görünüyormuş. Turgut ise, Ankara'ya dönmüş.
ik Faik öldüğünde Haydarpaşa Lisesinin bir anfısine kendimi kapatmış ve uzun,
aştım, o zaman çok gençtim. Şimdi büyük usta ve Atatürk devrimcisi için göz yaşı
eek kadar yaşlı... Ama 80 yaşındaki bir devrimciye yas tutacak derece ortak
e sahip bir yol arkadaşıyım da...
kim ayının içimi karartan bu kasvetli gününde aklımda çok kimsenin anımsamadığı
Jaze durmakta. 1955 yıllarının gene böyle kasvetli bir gününde" Borsadan Yaylım
şöyle diyordu;
iz genciz, kahveler meyhaneler şahit
umruk yumruğa geldik, hayran oldu bize stadyumlar"
anki bugünün gençlerine bir sitem gibi, Bir şu konuşanlara, vatanı bir pula satanlara
ı: de 80 yaşına dek hiç bükülmemiş, hiç dönmemiş bu yapayalnız hayata veda eden
'e. Bu kavram kargaşası içinde ne olur biraz olsun düşünün.
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Rahmi TURAN
Attila İlhan
aman tahrip gücü yüksek saatli bir bombadır, patlar, an gelir Attila İlhan
Ve an geldi, bu sözlerin sahibi, Türk edebiyatının büyük ismi Attila İlhan hayata
O yıl dolu dolu yaşamanın huzuruyla ...
tila İlhan hem şair, hem yazar, hem gazeteci idi. •• Ve büyük yurtseverdi.
yaşında yazmaya başlayan Attila İlhan 64 yıl yazdı, yazdı, geride çok sayıda şiir,
enaryo, deneme ve makale bıraktı. Onun, duygu yüklü şiirleri hiçbir zaman
.yacak, hep ama hep yaşayacak.
.ttila İlhan, bundan 14 yıl önce benim çıkardığım Meydan Gazetesi'nde uzun süre
köşe yazıları yazmıştı.
şsohbet bir adamdı Attila İlhan... Gazetede göreve başlamadan önce uzun uzun
tuk, İsim konusunda çok hassastı: " Aman gözünüzü seveyim Rahmi bey"
' Gazete anonslarında ismim yanlış yazılmasın ••• Benim adım ATTİLA'dır ••.
'T' ile yazılır. Bazı yerlerde iki 'T' ile değil, iki 'L' ile yani ATİLLA diye
r. Buna çok kızıyorum doğrusu ••• "
ila İlhan hayatı boyunca ülkesi için iyi olduğuna inandığı fikirleri cesaretle
n konuşmasını 9 Ekim Pazar günü Interexpo salonunda yapmış ve bin kadar
tarafından ayakta alkışlanınca "Bunları da gördüm ya, ben- çok şanslıyım"
Bir gün sonra 10 Ekim Pazartesi sabahı Cumhuriyet Gazetesi'nde Attila
mesajı çıktı:
ilmem söylemiş miydim? Benim sicilimde bir enfarktüs sabıkası vardır.
ine başvurduğum dört farklı hekimin dördü de üzerimdeki yükü hafifletmenin
mecburiyeti olduğunu belirtti. Her şey -bilhassa tahammülünüz ve sabrınız
ür ederim .•• "
son yazısı oldu. O günün gecesi saat 22'de kalbine yenik düştü.
u bugün ebedi yolculuğuna uğurluyoruz. Güle güle büyük şair, güle güle büyük
e güle büyük gazeteci. .. Seni her zaman saygıyla anacağız...

Akgün TEKİN
Fakstan internete Attila İlhan!
imler geldi, kimler geçti?... Tanışma ve çalışma şansını yakaladığımrz ne üstatlar
ramızdan ...
Dnceki gün de Attila İlhan nokta koydu yaşama. Hem de sessiz sedasız değil,
h ilan ederek... "An gelir Attila İlhan ölür." diyerek... Çalıştığı gazetede yalnız
ına değil, herkese veda ederek..
Meslek yaşamımızda aynı çatı altında çalışma mutluluğuna eriştiğimiz
erden biriydi rahmetli Attila İlhan ...
Yıl 1991 'di... Meydan gazetesini çıkartıyorduk.
Bir gün patronumuz Aydın Doğan geldi, "Attila İlhan'a yazdırsanıza" dedi.
iTuran; "Güzel olur ama, nasıl ilişki kurarız?" diye sordu.
beyin cevabı; "Ben hallederim" oldu.
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r yerde yazı yazmayan ve bu konuda çok seçici olan üstat, iki gün sonra Rahmi
odasındaydı ...
utluluğunu dile getirdi. Böyle genç ve dinamik bir gazetede çalışmaktan zevk
ı söyledi. Ardından da;
ma bir sorun var. Ben her gün gazeteye gelemem ki" dedi. ..
i Turan ona bunun önemli olmadığını, yazılarını her gün bir şoför arkadaşla
Tdırabileceğimizi belirtti. Böylece sorun çözümlenmişti.
eydan gazetesinde yazdığı süre içinde onun yazısını ilk okuyan ve tiryakisi
başında ben geliyordum. Telefon kontağını da ben kurduğum için sesini
9nun gibi bir üstat ile konuşmanın zevkine varıyordum .••
inlerden bir gün İdare Müdürümüz Erkan Gökdel geldi. Rahmi beye; tıkanıklığı
yazıların zaman zaman geciktiğini, Attila İlhan'a bir faks almanın gazete ve onun
büyük yararının olacağını söyledi. ..
ül ve mantıklı bir çözümdü... Rahmi Turan; "Bir faks almanın ve kendisine
elim" talimatını verdi. Ardından da Attila İlhan'ın Maçka'daki evine telefon edip,
ildirdi. Aldığı cevap ilginçti:
ma ben faks kullanmasını bilmem ki? .. "
aman faks bu kadar yaygın olmadığı için kendine göre haklıydı. .. Rahmi Turan,
emesini, faks getirip kuracak olanların bunu öğreteceklerini ve bir düğmeye
ısırıın gazeteye geçeceğini söyledi. Bunun üzerine üstat:
elsin bakalım!" dedi.
s gitti, kuruldu, yazılar geçilmeye başlandı. Kısa zaman sonra Rahmi Turan'ı
ila İlhan;
Gerçekten de kolaymış Rahmi bey. Şimdi birçok yere yazılarımı bu faksla
rum" dedi...
eydan gazetesi yayın yaşamına noktayı koyana kadar Attila İlhan yazılarını
~!(_için hep bu faksı kullandı. ..
aha sonra yine seçiciliğini göstererek Cumhuriyet gazetesine girdi ve yaşamının son
kadar bu gazetede yazdı ...
.efatından sonra yazılan yazılarda onun ünlü şiirlerinden, Atatürk'e hayranlığından,
aki gücünden, konuşma sanatından söz edildi. Bunların içinde biri dikkatimizi çekti.
meal Uluç, onunla ilgili yazısını şu satırlarla noktalamıştı;
ttila İlhan'ın resmi sitesinde söz etmiştim ya ... Okurlar içinde merak eden olmuş.
w .prizma.net, tr/PRiZMA-SERVI CES/ınteractıve-art/ılhan/index.html"
ey koca üstad hey ...
ey erişilmesi güç kalem hey ...
aksı nasıl kullanacağım?" derken, meğerse internette site bile açmış ...
ucuların kulakları çınlasın ... Yenilikçilik değil de nedir bu? ..
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Kudret SEBAT
Hadi efendin in ayıbı!
büyüklerimizden böyle öğrendik. Eğer, sevmediğiniz, hoşlanmadığınız biri de olsa
onun arkasından konuşmak doğru değildir. Ancak dün Hadi Uluergin mi,
her neyse, yazdığı garip köşe yazısını okuyunca şaşırdım kaldım. Toprağa
ün Attila İlhan'ın ardından neler yazmış neler! Hadi Uluengin yazısında bakın ne
ğer Attila İlhan'ın musalla taşı önünde saf tutsaydım, imam efendi 'nasıl
diye sorduğunda şüphesiz ki, 'iyi bilirdik' cevabını verecektim. Ama, yanıtım
sadece, 'ebedi' ve 'insani' açıları ihtiva etmiş olacaktı." Yani Ulu engin yazısında
Attila İlhan'ı doğru bilmezdim." Herkes istediği gibi düşünebilir. Ancak ölen bir
ından bu şekilde bir yazı kaleme almanın etik açıdan doğru olduğuna asla
. Çünkü ebediyete intikal eden bu kişi her şeyden önce Uluengin'in bir
Bırakın meslektaşlığı, edebiyat dünyasının önünde saygıyla eğildiği bir isim. Her
ana, o bir insandı. Demek ki, büyükleri çok sevgili ve değerli meslektaşım
?e ölen bir insanın arkasından konuşmanın doğru olduğunu öğretmemişler.
T: Sağcı, solcu, dinci tüm Türk basınında Attila İlhan'dan övgüyle söz edildi.
diden başka Attila İlhan'ı hakarete varan ölçüde, acımasızca eleştiren tek
kınadı. Attila İlhan'ın kötülüğünü koca ülkede sadece o görmüş demek ki •••

AyşeEGESOY
Ayşe Egesoy'dan Sevgilerle
Ayrılık sevdaya dahil
nbahar derin uğultusu ve en çok da sarışın hüznüyle geldi düştü bu yıl
ize. Merhabasına karşılık bile beklemeden kocaman bir demet sarı yaprağı elime
erdiğinde, içimde huzursuz bir kıpırdanışla öylece kalakaldım.
nı huzursuzluğu yüreğimde bir kez daha.gezinirken yakaladığımda; Attila İlhan'ın
duydum. İçimde bir çınar bütün yapraklarıyla uğuldadı. İçimde bir çınar bütün
yla ağlamaya başladı. Ve anladım ki "sisler bulvarı" öksüz kaldı. Sevda dolu,
lu, kavga dolu şiirleri dokunuyor şimdi kulaklarıma.
" ·k edebiyatı yeri doldurulamayacak bir şairini, yazarını, senaristini, fikir adamını,
gençlik yıllarımdan bu yana sevdalarıma tanıklık eden şiirleriyle sanki yakın bir
, anılarımı kaybettim. Ve ölüm yine sonbaharı seçti...
aç gündüz sarı kızılyapraklar arasına saçılmış, şiirleri huzursuz bir kımıldanışla
iyor; "Ben sana mecburum" diyor ve adını " Mıh gibi" beynime çakıyor,
n gözlerime değince/ felaketim olurdu ağlardım" diyor, ağlıyorum, "Elimden tut,
şeceğim, yoksa bir yıldız düşecek" diyor, bir yıldız kayıyor tutamıyorum...
ir vapur acı çığlıklarıyla bıçak gibi yarıyor dalgalar
ir martı kayboluyor uzak tepelerin arkalarında. "Haftalar ellerimde ufalanıyor/ ne
, ne tutsam, nereye gitsem" içimdeki huzursuz kıpırdanış benimle geliyor.
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düğünü düşünmek istemiyorum. Belki Maçka' dadır şimdi, limandaki gemilere dalıp
diyorum.
lki Fatih'te o yoksul gramofonu dinliyordur, belki de telaşlı telaşlı yağmurdan
se hala yağmura karışıyorum gözyaşlarımla. Ve hala içimde koca bir çınar bütün
la ağlıyor ...
akşam saatlerinde edebiyatçı Nilüfer Alkan'la uzun bir telefon konuşması yaptık.
satırlar bu konuşmanın yalnızca satır aralarıdır ...
buluşuncaya kadar yüzünüzden gülümseme, yüreğinizden sevgi eksik

Haftanın Şiiri
PİA
ne olur kim olduğunu bilsem pia'nın
ellerini bir tutsam ölsem
böyle uzak uzak seslenmese
ben bir şehre geldiğim vakit
o başka bir şehre gitmese
otelleri bomboş bulmasam
içlenip buzlu bir kadeh gibi
buğulanıp buğulanıp durmasam
ne olur sabaha karşı rıhtımda
çocuklar pia'yı görseler
bana haber salsalar bilsem
içimi büsbütün yıldız basar
bir hançer gibi çıkıp giderdim
ben bir şehre geldiğim vakit
o başka bir şehre gitmese
singapur yolunda demeseler
bana bunu yapmasalar yorgunum
üstelik parasızım pasaportsuzum
ne olur sabaha karşı rıhtımda
seslendiğini duysam pia'nın
sırtında yoksul bir yağmurluk
çocuk gözleri büyük büyük
üşümüş ürpermiş soluk
ellerini tutabilsem pia'nın
ölsem eksiksiz ölürdüm
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ŞAİRLER AYAKTA ÖLÜR DEMİŞTİ, ÖYLE YAPTI
~rk edebiyatında şiirleri en çok dillerde dolaşan şairlerden biri olan Attila İlhan dün
l1 öldü. 1925 Menemen doğumlu şairin, Türkiye'de yapılan hemen her tartışmada
edebiyat ve sinema alanında pek çok yeniliğin ilk uygulayıcısı o oldu. TRT'deki
'han 'la Sohbetler' programı, en uzun süren program unvanını kazandı. Yazdığı
ek çoklarını kızdırdı ve polemikleriyle de unutulmaz izler bıraktı. 'An gelir attild
' demişti, Attila İlhan öldü ve şimdi "Elde var hüzün. "
di hep birlikte itiraf edelim, aşık olduğumuz kızların kulağına onun şiirlerini
şiirlerin çarpıcı atmosferiyle etkilemeye çalışırdık onları. "Ben sana mecburum"
<lığımızaşklardan, 'Ne kadınlar sevdim zaten yoktular' isyanıyla çıkışımız da biraz
iydi zaten. Buna rağmen, Sisler Bulvarı'nda gezinmekten vazgeçmez, 'Emperyal
karanlık lobisinde, Müjgan'la birlikte ağlaşmak için Mahur Beste'nin saltanatının
nı beklerdik.
mancı, senaryo yazarı, hikayeci, denemeci gibi kimlikleri de vardı ama Attila İlhan,
abul edebileceği gibi esasen şairdi ve sonuna kadar da şair olarak kaldı. O, iyi şiirin
şılığını bulacağı kanısındaydı ve kendisini bunun somut örneği olarak gösterirdi.
ş varsa bu ülkede üstünde ben varım' diyen kendisiydi ve hakikaten de, bulduğu
şın üstüne çıkıp o güzelim şiirlerini okumaktan çekinmemişıiablewa» ki,?''sevmek
rezilce korkuludur I insan bir akşamüstü ansızım yorulur /tutsak .µsturaağzında
I kimi zaman avuçlarını kırar tutkusu I bir kaç hayat çıkarır yaşamasından I hangi
sa kimi zaman I arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu" diyen de ondan başkası
imi zaman, 'Aysel git başımdan' diye seslenir, kimi zaman da, 'Kimi sevsem
iye 'Doktor Şandu'nun Esrarı'na bir yenisini eklerdi.
Koçaklaması' şiiri ile Orta Asya'dan gelip Anadolu'ya yerleşen bir milletin
Ş@:rüv:eni en iyi o anlatmıştı. Divan şiirini ve bilhassa gazelleri yeniden gündeme
oydu. İçinde bir kez bile işkence kelimesi geçmediği halde, en içe işleyen işkence
'böyle bir kız değildin sen eskiden I sana ne yaptılar sana ne yaptılar' finaliyle yine
asını taşıyordu. Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Otuzbeş Yaş'la birinci olduğu 1946 CHP
ması'nda, 'Cebbaroğlu Mehmed'le ikinciliği kazandığında sadece 21 yaşındaydı.
ün kalbi durduğunda ise 80. Bu satırların yazarı kendisiyle 1984'de Cafe Bulvar' da
ve pek çok konuda farklı düşünmekle birlikte, o gün bugün sürdürdüğü dostluğundan
muştu. Yakın çevresinin 'Kaptan' diye seslendiği Attila İlhan, çok tartışma yaratan
ında, 'Şairler Ayakta Ölür' demişti. Haklı çıktı ve ayakta öldü.
Sefa KAPLAN

an

Nazım yüzünden 16'sında hapisle tanıştı
Attila İlhan, İzmir'in Menemen ilçesinde 1925 yılında doğdu. İzmir Atatürk Lise 1.
ayken mektuplaştığı bir kıza Nazım Hikmet'e ait bir şiir gönderdiği için 16'sında
dı.21 yaşında, Cahit Sıtkı'nın birinci, Fazıl Hüsnü'nün üçüncü olduğu 1946 CHP Şiir
ası'nda ikincilik kazandı. Daha sonra Paris'e giden Attila İlhan, dönünce gazeteciliğe
973'te Bilgi Yayınevi'nin danışmanlığını üstlenip Ankara'ya taşındı. Attila İlhan,
an itibaren köşe yazılarını Cumhuriyet gazetesinde sürdürdü. Önceki gün hastalığı
ıyla yazmayı bıraktığını açıkladı.
Attila İlhan, 9 ekim Pazar günü TÜYAP'taki kitap fuarında okurlarıyla buluşmuş ve
larını imzalamıştı. İlhan önümüzdeki Pazar da okurlarıyla buluşacaktı. Bilgi Yayınevi ve
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Yayınları'nın standlarına şairin bir fotoğrafı konuldu. Şiir, roman, deneme, senaryo
a eserler veren İlhan'ın kitaplarından bazıları şöyle; Duvar, Sisler Bulvarı, Ben Sana
, Böyle Bir Sevmek, Ayrılık Sevdaya Dahil (şiir); Kurtlar Sofrası, Haco Hanım
aya Tuz Basmak (roman ); Hangi Sol, Hangi Atatürk, Faşizmin Ayak Sesleri,
eli Gömleği (deneme).

Hürriyet

okurları İlhan'ı bağrına bastı

ila İlhan'ın öldüğüne dair haber hurriyet.com.tr sitesinde yer aldığı andan itibaren
esaj bombardımanı başladı. İlk dört saatte yaklaşık 600'e yakın okur, İlhan'la
yazıp gönderirken bu sayı gün boyu 706'ya ulaştı. Bu hem hurriyet.com.tr için bir
de Attila İlhan'ın kitlelere malolduğunun somut bir göstergesiydi.

Ne dediler
- Selim İLERİ
İlhan'ın benim hayatımda çok büyük bir yeri vardır. Beni yazar yapan kişiydi.
Türk edebiyatında, geçti. Onunla birlikte bir devrin kapandığını düşünüyorum.

devir kapandı

hep Marksistti - Özdemir İNCE
erkes bugün, Attila İlhan'ın ne kadar büyük bir şair olduğunu anlatıyor. Attila İlhan
.yük bir şairdir. Ancak 1950'lerden itibaren edebiyatımızda temsil ettiği Marksist bir
iişünü gözardı edemeyiz. İlhan her zaman Marksist kaldı.

Cenaze töreni Teşvikiye'de
OLPAN İlhan, ağabeyi Attila İlhan'ın cenaze törenin Perşembe günü (yarın)
ını açıkladı. İlhan için ilk olarak, Kanaltürk'te arkasından Atatürk Kültür
de tören yapılacak. İlhan'ın cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle vakti kılınacak
ardından, Aşiyan'a defnedilecek. Cumhurbaşkanı Sezer, TBMM Başkanı Arınç ile
Erdoğan, Attila İlhan'ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajları yayınladı. Parti
Deniz Baykal, Mehmet Ağar, Erkan Mumcu, Zeki Sezer, Yaşar Okuyan ve Muhsin
hı da taziyelerini bildirdi. Kardeşi Çolpan İlhan'ın Nişantaşı'ndaki evi de taziye için
e dolup taştı.

2005 Perşembe. Hürriyet
Attila İlhan bugün toprağa veriliyor
TÜRK edebiyatında anıt ismi Attila İlhan'ın cenazesi, bugün İstanbul'da düzenlenecek
toprağa verilecek. Attila İlhan için ilk tören, cumartesi günleri "Attila İlhan'la
" programını yaptığı Mecidiyeköy'deki Kanaltürk Televizyonu'nun önünde saat
da düzenlenecek. Ardından, saat 1 l.OO'deAtatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir tören
erçekleştirilecek. İlhan'ın cenazesi, daha sonra Teşvikiye Camii'nde öğle namazının
Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.

168

MİREL'DEN ŞİİRLİ BAŞSAGLIGI
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefat eden şair Attila İlhan'ın kardeşi Çolpan
aşsağlığı mesajı gönderdi. Mesajında, "Türk edebiyatının seçkin şair ve
an, değerli insan, aziz dostum Attila İlhan'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü
·---" diyen Demirel, İlhan'ın şiirinden küçük bir alıntı da aktardı: "Ayrılık girdi
a düştük bugün', Evet ... Elde Var Hüzün! Ruhu şad olsun!.. Onu hep sevgiyle
iBaşbakan Bülent Ecevit de dün Çolpan İlhan'a bir başsağlığı mesajı gönderdi.
esajı şöyle: "Sevgili kardeşiniz, değerli insan Attila İlhan'ın ölümünden eşim
evit ile birlikte derin acı duyduk. Attila İlhan halkıyla bütünleşmiş bilge bir
büyük bir ozandı."
elkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök, dün İstanbul Valisi Muammer Güler'i
sında Attila İlhan için "Gençlik yıllarımızda gönüllerimize tercüman olan büyük
O değerli şiirleri bizleri çok etkilemiştir. Türk edebiyatı için büyük bir kayıptır"

OKUR YORUMLARI
Mekanı Cennet Olsun

Şairler Ayakta Ölür
k Edebiyatında şiirleri dillerde en çok dolaşan şairlerden biri olan Attila İlhan, 80
tyata veda etti.

ila İlhan'ın dünya görüşünü benimsemiyordum; ancak onun düşüncelerinden çok
tonu zevkle okudum, zevkle dinledim. Teşekkürler Attila İlhan! İyi ki bu ülkenin
olarak dünyaya geldin. Sevene sevmeyene çok şey verdin. Mekanın cennet olsun.
ihoğlu

nden mahrum bıraktın bizi. Senin harika şiirlerini, kitaplarını, bizleri yapayalnız
imdi o şiirlere serpiştirdiğin dizelere, bizler gözyaşı döküyoruz. Güle güle... Ruhun
ın cennet olsun... Yavuz Erezkaya
demeli şimdi. Ezberlediğim ilk şiirin sahibiydi. Gençlik bunalımlarımda okuduğum
ilerdendi. Çok üzgünüm. Barış Atalay
ençliğimde en çok sevdiğim ve hala tek ezbere bildiğim şiirin yaratanı. Şiire gönül
asla ölmez. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum...
çe büyüyor gözlerim... Bilge Eser
imdi öksüz kaldı içimizin şiirleri. Keşke ellerine dokunabilseydim son kez. Toprak
abacığım neden öldün neden? Bengi Deren
anmak istemiyorum böyle birini kaybettiğimize. Çok üzüldüm çok. Biz şimdi kimin
seyredeceğiz televizyonlarda? Gül Yılmaz
gelir Attila İlhan ölür. Deniz Deniz
bir ustaydı, Nazım gibi. Rıhtımların şairi! İstanbul ağlıyor. Kohan Kahraman
İlhan da öldüyse, kalkın gidelim artık. Vakit gelmiştir. Emek Aksoy
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Uğurlama sokaklara taştı
lü şair ve yazar Attila İlhan dün İstanbul'da Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
dün önce Atatürk Kültür Merkezi'nde tören yapıldı. Tıka basa dolu salonda, Kültür
ma Koç protesto edildi. Teşvikiye Camii'ndeki cenaze töreninde ise cami avlusu
eyince izdiham yaşandı ve halk sokaklara taştı. İmam, Attila İlhan'ın cenazesinin
kalkması vasiyetini hatırlatınca cenaze sessizce taşındı.

Son yolcunun adı Attila İlhan' dı

ırk edebiyatının usta şairi Attila İlhan 'ın son yolculuğu, her kesimden, her kuşaktan
rüşten katılan insanlarla, sokaklara sığmayan bir vefa seline dönüştü. Teşvikiye
koşan sendikacılar, patronlar, işçiler, öğrenciler, siyasetçiler, gençler, yaşlılar
na boğuldu.
ECİDİYEKÖY'deki Kanaltürk önünde yapılan ilk törenin ardından Attila İlhan'ın
ürk Kültür Merkezi'ne (AKM) getirildi. Türk bayrağına sarılı naşı, saat 10.30
,i alkışlar eşliğinde hazırlanan platformun üzerine yerleştirildi. Gazeteci Merdan
'ın sunuculuğunu yaptığı tören sırasında kızkardeşi Çolpan İlhan, yeğeni Kerem
eteci arkadaşı Necdet Sevinç ve Prof. Dr. Erol Manisalı birer konuşma yaptı.
lpan İlhan "Bir ağabey olarak Attila İlhan"ı anlatırken duygularını, "O 'An gelir
er' demişti, bir tanecik ahim. O anın geleceğine de inanmıyordum. Attila İlhan öldü
mü, onu sizler, bu toplum gösterecek" sözleriyle ifade etti.
KTAY'IN GÖZYAŞLARI
erem Alışık, dayısını okuduğu bir şiirler uğurlarken yazar ve eleştirmen Ahmet
süye-çıktığında gözyaşlarını tutamadı. Konuşmaların ardından omuzlarda AKM'den
İlhan'ın naaşı, cenaze aracıyla Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Siyaset ve sanat
ın yanı sıra halktan da yoğun katılımın görüldüğü cenaze töreni için camii avlusu
:elmeyince izdiham yaşandı ve halk sokaklara taştı. Cenazeye gelen Deniz Baykal,
umcu, Mehmet Gül, Meral Akşener gibi siyasetçiler Attila ilhan'ın şairliğinden çok
anıyla ilgili konuşmalar yaptı. Cenaze namazının ardından imamın Attila İlhan'ın
inin alkışlanmadan kalkması konusundaki vasiyetini hatırlatması üzerine cenaze
defnedileceği Aşiyan Mezarlığı'na doğru yola çıkarıldı.
Törende Bakan Koç'a protesto
Attila İlhan için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Kültür ve Turizm
Atilla Koç kürsüye davet edildiğinde salondaki bazı kişiler; "İstemiyoruz" diyerek
fa, bazıları da sırtlarını dönerek bakanı protesto etti. Bakan Koç, "Attila İlhan, şair,
senarist, ve gazeteci olarak benim gençliğimden beri takip ettiğim büyük bir yazardır"
örenin ardından salonun yan kapısından korumaları eşliğinde ayrılan Bakan Koç,
cilere "Benim için hiçbir tepki önemli değildir. Büyük bir namuslu yazarın cenaze
iminde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı olarak burada bulunmam
liydi. Bu görevimi de bütün asaletimle yaptım. Yuhalamalar benim başarılı olduğumun
idir" dedi. Atilla Koç "Yanımda Çolpan Hanım (Çolpan İlhan) ile Kerem Alışık vardı.
de fevkalade üzüldüler. Attila İlhan'ın vasiyetini de izah ettiler. 'Alkış istemiyorum,
geleneklerimize göre, beni uğurlayın' diye. Bunu vasiyet olarak söylemiş" dedi.
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Içeklerfe uğurlandı
ttila İlhan'ın cenazesine, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başta olmak üzere çok
'şi çelenk gönderdi. AKM' deki tören sırasında karanfillerle süslenen tabuta, "Çolpan
adri" yazılı çiçek de konuldu. Çolpan İlhan, ağabeyini son yolculuğuna ağlayarak

TYOSUN KAHRI
n yolcunun adı Attila İlhan'dı I miyoptu kısa boylu bir adamdı I dostu yoktu
vardı I yazı makinasıyla binmişti I bizimle konuşmaktan çekinmişti I gözlerini
orkardınız I polis'ten kaçıyordu derdiniz( ... )
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Ahmet HAKAN

Saatli bombadır zaman an gelir Attila İlhan ölür
olsun: "Adım sonbahar" diyen şair, sonbaharda öldü.
mur kaçağı" tuttu, yağmurlu bir günde kaçıverdi dünyamızdan.
içimiz rahat.
'büyük şair'in ölüme acayip hazırlıklı olduğunun bütün delilleri elimizde.
.msayalım:
emişti "Diyalektik Gazel" de:
yük bir şaşaadır ölüm I Ebruli nurlarla gelir."
gördüğünüz gibi ebruli nurlarla geldi ölüm.
an şu iki dizeyi da araya sıkıştırmanın tam sırası:
ek kimi zaman rezilce korkuludur I İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur."
Sorun yok... Ölüm için gerekli hazırlıklar çok önceden yapılmış. Şair kendini
ü

ş.
;.güzel de söyler misiniz ...
di İzmir'in kaderini, Karşıyaka' nm hüznünü kim dindirecek?
.bul ne olacak? Emirgan ne yapacak?
el'i, Müjgan'ı nasıl zapt edeceğiz?
kadınlar sevdim zaten yoktular" diye kim seslenecek?
in ölümünden etkilenip kendilerini bir parça öksüz hisseden Paris cafelerinikim
ek?
ih'te çalan yoksul gramofonu im anlatacak?
lığı sevdaya kim dahil edecek? Kim "Sevmek için geç, ölmek için erken"
mahur beste çaldığında Müjgan'la kim ağlaşacak?
.r.dun kanıma girdin itirazım var" şeklindeki arabesk ama şahane dizeyi kim
?
tartışmalar yapmıştık o şiirler için...
imizden biri "Ben sana mecburum bilemezsin" için "Şiirin en harika dizesi
erdi.
emen itiraz ederdik: "Adını mıh gibi aklımda tutuyorum" ondan çok daha iyi.
iire yeni başlayan her delikanlının kabusu olurdu o dizeler ...
k bilmiş üstatlar, acemi şairlerin şiirlerine şöyle bir göz gezdirdikten sonra
a yorum yaparlardı: "Sen Attila İlhan'a mı öykünüyorsun? Şiirinde onun etkisi
sesten kurtulmalısın."
erkes "Aysel git başımdan" ya da "Felaketim olurdu ağardım" gibi şiirlere hasta
biz aykırı gider ,"Emperyal Oteli" adlı şiiri ya da "Ben bir .kere dövdüler çok
iiydüm" dizesini yere göğe koyamazdık.
a işte hepsi bitti.
Şairin dediği gibi: Elde var hüzün.
Ey delikanlılık çağlarında birkaç Attila İlhan dizesi patlatarak Aysel'inden
'ma nice içli genç kızı kendine meftun etmeyi başarmış adamlar ...
Yarın size "Nasıl bilirdiniz?" diye sorulacak..
Patlattığınız o dizeler karşılığında satın aldığınız aşklar hatırına ...
Lütfen "İyi bilirdik" deyin.
Ve tertemiz aşklar için kullandığınız o dizeler için...
Ne olur Attila İlhan'dan 'helallik' dileyin.

172

Murat BARDAKÇI

Şair gitti, meydan müteşairlere kaldı
ızı şairlerimiz vardır, mısraları deyim haline gelmiştir. Mesela bugün atasözü
zannettiğimiz "Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir" yahut "Yumuşak huylu atın
ir" gibisinden ifadeler Ziya Paşa 'nın "Terkib-i bend"inin mısralarıdır. Önceki
ettiğimiz Attila İlhan, mısraları deyimleşmiş şairlerin sonuncusuydu. "Cenaze
m ", "felaketim olur", "uğrunda asılırız" yahut "ben sana mecburum" gibisinden
uşmamızın sıradan ifadeleri halini alan daha birçok sözün Attila İlhan 'ın
u geçtiğini artık kaçımız hatırlıyoruz ki? Şimdi, lütfen, hem Türk şiirine, hem de
u büyük evladına, sizler de birer Fatiha okuyun. Zira şair gitti ve meydan artık
/er" e kaldı.
azan ayı boyunca her gün kültür ağırlıklı konular yayınlıyoruz. Sayfanın
.¢tarihle, şiirle, musiki ile ilgili mevzular yer alıyor.
gün bu sayfanın ana konusunu yine edebiyata ama gayet hüzünlü bir konuya
: Attila İlhan'ın vefatına yahut kendi mısralarıyla "ölmek hakkını kullanıp, bir
aşka bir boşluğa düşmesine" ...
ı şairlerimiz vardır, mısraları deyim haline gelmiştir. Nabi, Neşati, Şeyh Galip,
.ı:ı ve Mehmed Akif gibi isimler böyledir. Mesela bugün atasözü olduğunu
lniz "Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir" yahut "Yumuşakihuylu<atın.çiftesi
isinden ifadeler Ziya Paşa'nın "Terkib-i bend"inin mısralarıdır;
isralan böylesine deyimleşmiş şairlerimizin sonuncusu, Attila İlhan'dı. ''Felaketim
.~naze suratlı adam", "uğrunda asılırız" yahut "ben sana mecburum" gibisinden
nuşmamızın artık sıradan ifadeleri olan daha birçok sözün Attila İlhan'ın şiir
veya mısraları olduğunun şimdi kaçımız farkındayız ki? "Ne olur, kim olduğunu
,, diye başlayan şiirini yayınlanmasından sonra Boğaz'daki sandalların neredeyse
isminin birdenbire "Pia" oluverdiğini hatırlayanımız acaba kaldı mı?
İlhan'ın 1970'lerde hiçbir yerde bulamayıp kendisinden tedarik edebildiğim
Birbirine Benzemez"ini okuyup 7 yaşında Paris yollarına düşmemin,
re'ın dar sokaklarında şiirlerindeki Margot'sunu aramamın üzerinde 30 seneden
an geçti ve Attila İlhan, benim için Türk şiirinin yaşayan "tek" şairi olarak kaldı.
'' yahut "en iyi" şairlerinden biri değil, "yaşayan tek şairi".
ki edebiyatta "sehl-i mümteni" diye bir kavram vardır ve "kolay, basit gibi görünen
nmesi aslında son derece güç olan ifade" demektir.
ebiyatçılar, "sehl-i mümteni"yi anlatırlarken,genellikle Süleyman Çelebi'nin
eki "Bir acib (acayip) nur kim güneş pervanesi" yani "öylesine güçlü bir ışık
bile onun etrafında pervane gibi dönmekte" mısramı örnek gösterirler. Mısrada "ışık"
svir edilen, Hazreti Muhammed'dir; şair güneşin bile ufak bir pervane misali
berin etrafında dönmekte olduğunu söylemektedir. Mehmed Akifin Çanakkale
ı-i" rıdeki "Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor" mısraı ve Necip Fazıl'ın "Ne
ekler sabahı I Ne taze ölüyü mezar I Seni beklediğim kadar" dediği kıt'ası da iste,
asit gibi görünen ama son derece güçlü bir anlam veren, ifade edilmesi de gayet.zor
ehl-i mümteni"nin örnekleridir. Şairi şair yapan da budur ve hatırda kalan mısralarıdır.
Şiire biraz meraklı iseniz, Rahmetli Attila İlhan'ı okuduğunuzda, bu gibi mısralarını
fark edersiniz: Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular", "Ayrılık sevdaya dahil" veya
ar hüzün" misali sehl-i mümteniler yaratabilmek sadece bugünün değil, geçmişin de
şairine nasip olabilmiştir ve son 50-60 seneden buyana, Türkçe'yi geniş hayal gücünün
ılığıyla böyle şık bir dantel gergef gibi işlemiş başka bir şair yoktur.
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'la İlhan, sonbaharın hüznünü nesillerin kalbine mısraları vasıtasıyla damla damla
e onu hüzünlü bir sonbaharda kaybettik. Şimdi, lütfen, hem Türk şiirine, hem de
i' bu büyük evladına sizlerde birer Fatiha okuyun. Zira şair gitti ve meydan artık
lere"e kaldı.

Doğan HJZLAN

Güle güle Kaptan
rrk edebiyatının birçok türünde önemli yapıtlar vermiş biriydi Attila İlhan.
iein kitlelere yayılmasını, popüler bir kimlik kazanmasını sağladı.
1' kuşak onun aşk şiirlerini ezberledi. Popüler olmakla nitelikli olmak kavramlarını
le dizeleri vardır ki, az şiir okuyanın bile belleğindedir.
inde, geleneksel nazmımızın damıtılmış, özümsenmiş etkisini, yeniden
esini onun edebiyatçılığının önemli bir öğesi olarak görürüm.
şiir kitaplarının sonundaki 'Meraklısı İçin Notlar'ı, bir dizenin ardındaki
ı, oluşum sürecini yansıtması bakımından bana her zaman ilgi çekici gelmiştir.
ekler, hem kaynakların seçilişini hem de kaynakların kullanışını yöntem olarak
önemli belgelerdir.
şairin kendi şiirini okuyuşu her zaman etkili değildir. Attila İlhan, çok iyi şiir
en Sana Mecburum CD'sini dinlerken de okurkenki zevki aldım.
mancılığı üzerine yeterince durulduğu kanısında değilim. Oysa yakın siyasi
üzerine yazdıkları, bize değişik perspektifler sundu.
yasal görüşleriyle, saptamalarıyla uyum içinde olmayabilirsiniz, bu her romancı için
. Önemli olan romanın iyi yazılmış olup olmamasıdır. İyi bir romancıydı. Kurtlar
ıçağın Ucu, Dersaadet'te Sabah Ezanları'ndan bazı bölümleri hala anımsarım.
ilinin zor anlaşılırlığı, Osmanlıca kelimelerin fazlalığı hatırlatıldığında,
er'' sözü o günlerde epey tartışmalara yol açmıştı.
un dil anlayışını, arılaştırılmış bir dilin romana gitmeyişini kanıtlamıştı.
bette haklı olduğu bir tezdi.
yasal anlayışında seçtiği ve eksen aldığı bazı isimler belirleyici bir rol oynamıştır.
unlardan biri Mustafa Kemal, diğeri de Sultan Galiyev idi.
urtuluş Savaşı'nın lideri Gazi Paşa'dan sonra gelen İsmet İnönü'ye sempati
i. Çünkü daima cumhuriyet ile demokrasi arasında bir fark hatta bir uyumsuzluk
den söz edilebilir.
ir polemik ustasıydı, hırçın kalemi bu türde de onu başarılı kılmıştı.
i bir sinema eleştirmeniydi, o yönünü çok az kimse bilir, genç kuşaklar ise hiç
iyasal tavrında en belirgin güncel özelliği Avrupa Birliği'ne karşı olmasıydı,
i profesörü Erol Manisalı'nın yayınladığı Attila İlhan'la 1000 Saat kitabında bu
lerini uzun uzun anlatır.
Attila İlhan üzerine yazılanların toplandığı Zeynep Ankara'nın hazırladığı Yalnız
, onun düşüncelerini, siyasal konumunu, sanatını değişik kişilerin görüşünden: dile
bir çalışma.
Selim İleri'nin Nam-ı Diğer Kaptan -Attila İlan'ı Dinledim kitabı onu daha
an tanımak için mutlaka okunmalı.
/Zeynep Aliye'nin Mavi Adam Attila İlhan'la Söyleşiler ilginizi çekebilir.
Belgin Sarmaşık'ın hazırladığı iki ciltten oluşan Açtırma Kutuyu ile Söyletme
ü, onun yazdıklarına yeni bir aydınlık getirebilir.
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·rçok kavramı geniş açıdan tartıştı. Hangi ••• Dizisi bu konuda gerçekten edebiyattan
cinselliğe, küreselleşmeye uzayan geniş bir konu çeşitlemesini kapsar.
ila İlhan sanırım Türk edebiyatının çok önemli, çok etkin ve renkli bir adıdır.
ece yazdıklarıyla değil, konuşmalarıyla, kişiliği ile de.

Tufan TÜRENÇ
Bir yurtseveri yitirdik
Ua İlhan meslektaşımızdı. Onun gazeteci olması benim için her zaman bir övünç ve
·a.ğıydı.
ila İlhan çok iyi bir şair, çok usta bir romancıydı. Gençliğimde onun şiirlerini
rdim. Hemen bütün romanlarını büyük bir hazla okudum. Usta kaleminin gücünü,
inliğini ve ilkeli çizgisini kitaplarının her satırında görmek mümkündü.
la İlhan inançlı ve kararlı bir Cumhuriyet aydınıydı. Cumhuriyet aydınlanmasını,
Ike ve devrimlerini özümsemiş ve onları yaşamı boyunca savunmuştu.
şisel çıkarları için siyasi çizgisini hiçbir zaman değiştirmemiş, siyasi dönemlerin
urunda bile olmamıştı.
'ma onurlu bir insan ve aydın olarak kalemiyle bu ülkenin gerçeklerini dile getirmiş
a ışık tutmuştur.
lumumuz çok önemli bir insanını yitirdi. Başımız sağ olsun.

Yalçın BAYER
Attila İlhan ve 'Cumhuriyet'
n kaybettiğimiz Attila İlhan, 'Cumhuriyet'ten ayrıldı mı, ayrılmaya zorlandı mı
yanıtı çok tartışıldı. Bunun yanıtını geçen pazartesi günü Genel Yayın Müdürü
,ldm'in köşesinde vermişti Attila İlhan ... Sağlık sorunları nedeniyle bundan sonra
ara verdiğini bildiriyordu. İlhan'ın küçük notunda şöyle bir cümle dikkat çekiyor:
enim sicilimde bir enfarktüs sabıkası vardır; geçtiğimiz yayın döneminde bakarsan, aşırı çalışmadan- bazı arazı nüksetti, gazeteye mümkün mertebe
'~den, iki defa 'yoğun bakım'da kızağa çekildim."
Jtila İlhan, dört doktorunun iki yayınevi, bir gazete ve bir TV'deki çalışmalarını
esini istediklerini hatırlatıyor ve Cumhuriyet yönetimine 'tahammülleri ve
tiçin teşekkür ediyor.
cümle çarpıcı; bununla okurları ne demek istediğini anladılar. Hatta bunun altında
:ya zorlandığı' anlamları çıkaran da oldu.
han'ın İnönü'ye karşı olması, Köy Enstitülerine karşı görüşleri, dil devrimine karşı
ri de, bir kısım Cumhuriyet okurları arasında tepki çekiyordu. ,
itekim, bundan bir süre önce çarşamba günleri yayınlanan 'Söz Okur'un köşesinde en
iri alan yazarlardan biri Attila İlhan' dı.
nun ünlü şiirlerinden biri 'An Gelir'dir. 'Milli Gazete'den Selami Çalışkan geçen2
daki söyleşisinde bu şiiri hatırlatıyor, İlhan "Hastalandığım zaman yazmıştım"
ginç saptamalarından bazıları özetle şöyle:
f'Ülkenin sağcıları ve solcuları birbirlerini tanımıyorlar Biz birbirimizi tanısak,
Ier da.ha kolay çözülür... Çünkü aydın sorgulayan insandır (...) Türkiye'de bizim
iyet hareketinin en büyük vasfı olarak 'laiklik' söylenir. Laiklik en baştadır. Halbuki
ve 20'den itibaren başlayan hareketin içinde önde olan asıl mesele anti
Laiklik değildir. Batı karşıtlığı. Gazi Mustafa Kemal, Batı
ü
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mine karşı. Bunun üstünde duruyor. Bunun kavgasını yapıyor. Gazi, 'Batı bizi
istiyor. Batı bizi paylaşmak istiyor. Biz bağımsız bir devletiz. Biz bu ülkede kendi

i, kurarız ve yaşatırız. Hayır diyenlerle de savaşırız" diyor. Gazi, bu savaşı
Sonra da yeni bir devlet kuruluyor. Bu yeni devletin içinde laiklik daha sonra CHP
söz konusu oluyor. Fakat Türkiye Cumhuriyeti 1937'ye kadar laik değildir..."
t.ila İlhan, geçmişi, günümüzü ve geleceği anlatırken özetle şöyle diyor:
atı bizi batırmak istiyor... Dış borç bizi kemiriyor... Türkiye'nin toprakları
Geçenlerde Bursa'ya gittim, oradaki konuşmamın ser levhası neydi biliyor
':Parola Vatan, işareti Namus'... Osmanlıca mecburi ders olmalı... ABD fırıldak
atı'yı taklit eden ülkeler batmaya mahkum..."
ila İlhan şiirleriyle, romanlarıyla, makaleleriyle pek tartışılacak.

Hadi ULUENGİN
İlhan'ı nasıl bilirdim?
bugün Atilla İlhan'ın musalla taşı önünde saf tutacak olsaydım, imam efendi
sorusunu sorduğunda, şüphesiz ki "iyi bilirdik" cevabını verecektim.
yanıtım sadece ve sadece "edebi" ve "insani" açıları ihtiva etmiş olacaktı.
i, dün bu yönde temenni belirten Ahmet Hakan'ın ifadesiyle, "delikanlılık
izde İlhan'ın dizeleri karşılığında satın aldığımız aşklar hatırına" verirdim.
adar ve dirhem fazlası yok!
ten, eğer dini ritüelin sorusu "doğru mu bilirdiniz" şeklinde formüle edilecek
·ç tereddüte kapılmaksızın, cemaat arasında "hayır, asla, haşa" diye haykırırdım.
si takdirde, kendi kendime yalan söyleyerek riyakarlık yapmış olurum.
,ü, kısmi istisnalar hariç, seksen yaşında ölen edebiyatçıyı "doğru" addetmedim.
kta, satırbaşı, paragraf!
rada "doğru" sıfatını kullanırken, Atilla ilhan'ın "fikir adamlığı"nı(!); "siyaset
liği"ni(!); "tarih yorumculuğu"nu(!) kastediyorum.
ümünü de parantez içinde ünlemle yazdım, zira böyle vasıfları · olduğuna
rum.
amam ve dediğim gibi, kısmen kalburüstü şairliğini "iyi" gradoda not ediyorum.
caak, vasatı aşmış sanatçıların kendi alanlarında "iyi"; hatta "üstün", daha hatta
üzey tutturmuş olmaları onları illa düşünsel planda da "doğru" kılmaz.
öyle bir kural yoktur ve olmadı. Sanatçılar da yanılırlar. Cürme iştirak edebilirler.
itekim, dev Amerikan şairi Ezra Pound su katılmamış bir faşist değil miydi?
lağanüstü Fransız romancı Louis - Ferninand Celine Nazizme tapınmıyor muydu?
¥ine dev şair Nazım Hikmet Ran komünist yalancılığın suç ortağı olmadı mı?
debi ve fikri açıdan aynı kefeye koymuyorum ama, işte İlhan da bu konuma giriyor.
İlhan ki Mustafa Kemal'i "nev-i sahsına münhasır" biçimde yorumlayarak; daha
göz göre göre çarpıttığı nesnel tarihi ve teorik kitabi nalıncı keseri gibi kendine
"anti emperyalizm" geliştirdiğini iddia etmiştir, bu açıdan tümüyle abuk sabuktur.
En kabadayısı, Engin Ardıç'ın harikulade deyimiyle "pinpon ihtiyar" değeri taşır.
Pembemtırak salçayı uyduruk komplo teorileri ve ilkel "anti-Batı" kepçeyle Sultan
:v'in üçüncü dünya tenceresine boca eden; sonra da sanki Atatürk'ün gerçek uzantısı
işmiş gibi, marazi nefret beslediği İnönü'ye rağmen bunu Kemalizm diye sunan
bir "düşünce" ancak kompleksli ve cahil "ulusalcılar" arasında itibar görebilirdi.
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.ten de hep öyle oldu!
'le oldu ve de aslına bakarsınız, Atilla İlhan' ın "ulusalcı hassasiyet" mensupları
ürit bulabilmesi; en azından yalnız onlar tarafından ciddiye alınması çok doğaldır.
a, örneğin bir "Hangi Batı"nın satır arası bilinçaltını belirleyen intikam kompleksi;
'Dersaadet'te Sabah Ezanları"nda bunlara ek olarak burun direği kıran anti-semit
ısı, solcusu ve dincisiyle, aynı arazlardan mustarip olan zevata "ilaç gibi" geldi.
r"Batı Düşüncesi"nin sırf işine gelen yanını yalap şalap benimseyen; sonra da
ıyla o Batı'ya düşman kesilen bir bölüm Türk aydının sonsuz hazin tragedyasıdır.
rı de, pek "yerlici"(!) İlhan'ın "şahsi boyut"a gelince Levanten İzmir nostaljiyası
sı veya Pera'yı mekan bellemesi, yukarıdaki tragedyanın normal bir tezahürüdür.
, "elde var" ne gerçek Batı, ne de gerçek Doğu olan uzun, upuzun bir "hüzün"!
t imam efendi Atilla İlhan'ı "iyi" bilirdim ama, lafın dobrası, "doğru"
.prağı bol olsun ve Allah taksiratını affetsin.

Doğan Hızlan
Kalabalıkların Sevdiği "Yalnız Şövalye"
İlhan'ın ölümü üzerine medyanın gösterdiği ilgi, yalnız onun adına değil
e edebiyatçıya gösterilen sevgi ve saygıyı simgelediğinden. üzüntü ile teselliyi-bir
ı bana.
evizyonlar canlı yayın yaptı, ana haber bültenlerinde ilk •. haber oydu,
ndan, şiirlerinden bölümleri kendi sesinden dinledik.
gazeteleri taradım, onun yer almadığı tek bir gazeteye rastlamadım.
kiye, şairini, şiiri seviyor diye yazmaya karar verdim. Edebiyatın varlığını
n gelmiyorlar yargısına vardım.
, sağlığında da okur ilgisini görmüş, okuruyla edebi/kişisel bağlantı kurabilmiş
fü:tiydi. İmza günlerinde, konuşmalarında buna tanık oldum.
ğişik eğilimlerde, değişik siyasal çizgilerde bulunan gazetelerde bile Attila İlhan
ılar yayımlandı. Sağ ve sol iyi bir şairde buluştu. Edebiyatın, Attila İlhan'ın gücü
irler yalnızdır, sözü tanıdığım bütün şairler için geçerlidir. Atilla İlhan için ise bir

Iı.
celeri Elmadağ'daki Divan Pastanesi'nde otururdu, salona girer girmez sol köşede
düm, mutlaka bir hayranıyla sohbet ederdi. Oturduğu masanın yan tarafında, pirinç
,tünde Attila İlhan yazardı. Yazamadığı bir ana rastlamadım. İmzalı kitaplardan
inci gibi bir el yazısı vardı. Sanırdınız ki güzel yazı, eski deyimiyle hüsn-ü hat
rr yüksek bir not almış.
astaneye gelenlerle konuşur, yazdığını ötesinde bir hitabetiyle de onlar büyülerdi.
~debiyat matinesindeki görüntüsü hala gençlik günlerimin gizli hafızasındadır.
at matinelerinin starıydı. Boynunda gelişi güzel sarılmış kaşkolu, gözlüklerinin
dan romantik bakışı ile daha şiirini okumadan salonu teslim alırdı.
Kalabalıklara konuştuğunda, dinleyenlerini yalnız edebiyat görüşünde değil, dünyaya
siyasal saptamaları konusunda da ikna ederdi.
Bakardım orada bile yalnızdı.
Yazarlar kalabalıklar arasında bile kendini yalnız hissederler. Başka türlü bunca şiir,
roman nasıl yazılır?
Gazetecilikten ve senaryo yazarlığından edindiği bir ustalıkla, okurla arasında nesnel
Iık kavramını en üst düzeye çıkarmıştı.
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labalık

toplantılarda,

zamanın

hovardaca

harcandığı

hiçbir

mecliste

ona

In. Daha çok yazmak, daha çok okura ulaşmak için çırpındı durdu.
olarak ünü, zaman zaman romancı yanını gölgede mi bıraktı diye düşünürüm
etelerdeki yazılara baktığımda buna evet diyebilirim.
a, bir edebiyatçıyı anlamak için bütün eserlerini okumak, aralarındaki gelgitleri
erekiyor.
balıklardan arındıktan, pastanedeki hayranlarıyla konuştuktan sonra yürüyerek
di, yani yalnızlığına. Bu yalnızlık bilinçli bir tercihti. Şimdi, arkasında böylesine
liyle ebedi yalnızlığında da mutlu olduğunu düşünüyorum.

YALÇIN BAYER
Kuvayı Milliye Düşünce Cephesi Kumandanı'dır
ila İlhan'ın Kuvayı Milliye dayanışmasının öne çıkarılması ve pekiştirilmesinde
ynadığını unutmamak gerekir... Hemen her yaşta Kuvayı Milliyeciler, ülkemizin
duğu sıkıntılı süreçte Attila İlhan'ın yazdıkları ve söylediklerini takip ediyor ve
oğrultuda belirlemeye çalışıyor. İlhan, büyük bir ivme kazandırdı bu dayanışma
:tl emperyalizmini en anlaşılır bir şekilde resmeden ve bu düşünceleri Kuvayı
erce tam destek gören başka bir düşünüre özellikle benim bildiğim 1970'li yıllar
ç rastlanmadı. Mustafa Kemal gibi zor dönemde düşünce cephesi kumandanlığını
an geri kalmadı ve dağınık 'Kuvayı Milliye Düşünce Cephesi'ni toparladı.
tila İlhan'ın günümüze uyarladığı mücadele yöntemi birçok kesimi etkilediğini
ak tutmamak gerekir.
EminGÜRSES

Ahmet HAKAN
Cenaze töreninde yuh sesleri
yanı. ..
ttila İlhan "Ulusalcılık" adı verilen ideolojinin dar kalıpları içine mi sıkıştırılacak?
:Ülkücü-ulusalcı solcu" birlikteliğinin onu anmaya hakkı olacak da, o ideolojiye
ayanların hakkı olmayacak mı?
i.irlerini ezbere bildiğimiz şairimizi, "Türkiye, Avrupa Birliği'ne girmelidir"
için anamayacak mıyız?
ttila İlhan'ı, dar ideolojik kalıpların içine yerleştirip, sadece o yönüyle tanıtma
le ne amaçlanıyor?
airin cenazesinden ideolojik atılım mı çıkarılmak isteniyor?
nutmayın: "An Gelir", "Lili Marlen Türküsü" gibi Attila İlhan şiirlerini, yeniden
e sokan isim Ahmet Kaya idi.
Ve yine unutmayın: Attila İlhan, İslamcısından solcusuna, romantiğinden
çisine, liberalinden milliyetçisine, solcusundan muhafazakarına herkesin şairiydi.
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Doğan HIZLAN

Bugün Attila İlhan 'ı yazmayacağım
Dırım bugün ben "Uzun Yolların Haydutu"nu yazmayacaktım.
yazı cenazeden notlar değil. Az edebiyatçıya nasip olacak kalabalıktan da söz
ıemiyorum. Bir ülkenin insanlarının edebiyatçısına sahip çıkmasını mutlaka
etelerdeki yazılar, televizyondaki konuşmalar, genellikle bir yazar çevresinin, bir
kadaşları hakkındaki görüşleridir.
ide edebiyatçıları da ikiye ayırmak gerekir.
çevrenin içinde kalanlar, bu dar çevreyi aşıp kalabalıkla buluşanlar.
tte dün AKM'ye gelenler, Teşvikiye Camii'nin avlusunu dolduranların hepsi
iyat dünyasından değildi.
t, onun okurları, halk dediğimiz, sevenler diyeceğimiz insanlar da buraya gelmişti.
M'nin önüne gelmek için otomobille yola çıktığımda, oraya erişemeyeceğimi
kalabalık camiye doğru gitti.
nız caminin içinde miydi herkes. Hayır, cadde trafiğe kapatılmıştı, herkes sokakta
ın.ı gösteriyordu.
mi cenaze törenleri bende daima samimiyetsiz gösteriler etkisi yapar.
da yapılmış, isteksiz, mecburiyetten doğan katılımdır.
sa dün, parti başkanları, sendikacılar, politikacılar, okurlar buluştu.
ZUN YOLLARIN HAYDUTU" çok sevdiğim bir kitaptır. Kendi ağzından
ıeri, bir hayat roman tadında nasıl anlatılır, onun örneğidir.
kadar renkli midir, o kadar güzel midir? Edebiyatın gücü, her şeyi sevimli ve ilgi
ar.
en ve çeşitli mesleklerden kişiler CNN Türk'te Gürkan Zengin'in canlı yayınında
an 'la ilgili konuştuk. Bir kez daha nasıl bir insan olduğunu ve özellikle edebi, siyasi
Stıenıindenbahsettik.
~~' sol ve bütün partiler bir edebiyatçının ölümüne saygıda buluştu.
sima bakarsanız, Attila İlhan'ın prizmatik kişiliğinde hepsinin doğru yanları tezahür
nun siyasal panoramasında; görüş tuvalinde her rengin yansıması vardı.
NN Türk'e benden sonra konuşan İlhan Kesici'nin bir isteğine ben de katılıyorum.
() Attila İlhan'ın adına bir vakıf kurulmasını önerdi. Aynı Kemal Tahir'de olduğu
yımlanmamış eserlerini de bu vakıf gün ışığına çıkarır.
Böylece bütün eserlerini okumuş oluruz.
Elbette bu vesileyle yeniden bir tartışma yapılabilir.
Acaba, kendi yayımladığı, müsvedde halinde bıraktığı eserleri kapalı çekmecelerde mi
;yoksa ortaya çıkartılmalı mı?
Ben araştırmacılardan yanayım, bütün eserleri okunduğunda o edebiyatçının her yönü
bilir.
Hatta müsveddeleri daha da önemlidir, çünkü bir eserin oluşum serüveni vardır onda.
Her zaman bir gerçeği, bu üzüntüler geçtikten sonra unutmayalım.
Törenler, övücü konuşmalar geçer, geriye eserler kalır.
Ben, o okunduğu sürece, kitapları geniş kitlelere ulaştığı sürece Attila İlhan' a karşı
imizi yaptığımız kanısındayım. Attila İlhan beden olarak aramızda olmayabilir, ancak
eriyle ve bu eserlerin okunmasıyla ölmediği gösterilecektir.
Öbürü Doğu'ya özgü ağıt yakmaktır.
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'5 Cumartesi Hürriyet - CUMARTESİ

Eki

Temuçin TÜZECAN

Attila İlhan: Sislerin ve denizlerin de şairi
çok okudum ama Attila İlhan'ı ne yazık ki tanıyamadım. Onu bilen

m anlattıkları, kişiliğini, şiirlerine bir madalya gibi takmış şairi hep yüreğimde
,tıcılığın iyilikle el ele gitmediğini epey önce öğrendim ama Attila İlhan'ın iyi
ı, taşıdığım bu yükün pahasına çok arttırdı.
a sık sık dizeleri gelir; bir de çok erken yaşta kaybettiğimiz annemin hep genç
iderek soluklaşan yüzü. Bir şiirinden esinlenerek şöyle yazabilirim rahatça: Attila
ma dahil
haberini aldığımda ben de seri ölümler yaşadım. Kitaplarının raftan indirdim;
bere bildiğim, melodilerini konuşurken, yazarken farkına varmadan hep
birçok şiirini yeniden okudum, unuttuklarımı hatırladım, yeni yeni sesler

a'da kirlilik yüzünden gözün görmediği kükürt dioksit günleri: 1982 kışı.
nneyi hiç sevmedim zaten mecburen, mecburiyetten Ankara'dayım.
'un evinde kalacağım. İstanbul'daki yazılıda geçmişim. Ankara'da sözlüye
Tüm Türkiye gibi farkında bile olmadığım entrikalarla beni boğan bir Ankara,.J2
ı altında rahatmış gibi görünen ama gergin bir Türkiye.
daha genç. Halük'un odasında votka-vişne suyu içip laflıyoruz; şiir/okuyoruz.
:i. Arada polis devriyeleri duyuluyor.
ışmalar ve epeyce Nazım Hikmet ve Attila İlhan. Sıra Sisler Bulvarı'na geliyor.
lptan'ı defalarca okuyoruz: Bir ben, bir Haluk; bir Haluk, bir ben. Sesimiz
i", bazen hıçkırarak; içkiden olmalı. Kapı açılıyor uyart amaçlı bir bakış Halük'un
: "Biraz sessiz olun yahu!"
azın -avucunda unutmuştun ellerini... sükut bembeyaz buz tutsa bıyıklarımda ...
da kurtulup yalnız kalmak isterim... " Dizeler havada uçuşuyor, yüreğime
içime yerleşiyor.
n sınav var. Koskoca İş Bankası ve düzenli bir bankacı hayatı. Bunu istiyor
"sen bana kaptan diyorsun I herkes bana kaptan diyor I sahici bir kaptanmışım gibi
ınav, iş Bankası Kulesi'nde. Özcan ile kapıda buluşuyoruz. Boğaziçi
itesi'nden kankayız. Çok iyi geçiyor, belli işe alacaklar. "Ama," diyor Heyet Başkanı,
ak Ankara' da çalışacaksınız ve sakalınızı da keseceksiniz". Görev yeri İstanbul
oysa. Sakalı da kesmem. Başkan'ın pantolonu sürekli oturmaktan kadifeyle
ış iskarpinler gibi pırıl pırıl. Şiir'in de etkisi ile kararlı ve bilinçli bir direniş; "Yerse,
bu" diyorum İş Bankası'na. Yemiyor tabi ve bankacılık kariyerim başlamadan -iyi
yor. Özcan Türkakın şimdi orada Genel Müdür Yardımcısı.
Bana şimdi arada bir kaptan diyorlar. Ben de sahici bir kaptanmışım gibi
·orum; bazen.
Seine Nehri'nin denizcileri, Galata Rıhtımı'ndaki Rizeli tayfa, liman oruspuları, büyük
lken gibi açılan dualar, sis, sis düdükleri...
Attila İlhan bir deniz şairidir de aynı zamanda. İçinde şilepler çarpışır. Deniz fenerler
ın içinden öksüz bakar. Lodos, panjurları duvarlara çarpar. Haliç'te yaşlı bir şilep ağlar.
leri, deniz, liman, gemi, makine dairesi, ayaz, lodos ve tayfa kokar.
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et-i farikası klasik denizci şapkası ile kaptan şiiri de bağlantılıdır; eminim. Bu
aptan'ı yazdığı Paris'te ilk kez takmış olduğunu düşündüm hep. Hatta kanımca,
dıran, şapkayı ona çok yakıştıran sevgilisinin sözleridir.
ilerinin aksine, buralı olmanın ağırlığından yüksünüp öfkelenmek yerine,
özenle, kaygıyla, keyifle ama hep içerden bakan Attila İlhan yaşayan en değerli
<Nur içinde yatsın

005 Pazar, Hürriyet - PAZAR Eki
Ahmet ALTAN
Seni Görmeden Öleceğim
kederli çocuklardık. 'Kaptanımız' oydu. Sevilmeyen, kederli çocuklar senfonisiydik
müştü. Kaptandan, kendimizden, çocukluğumuzdan, sevdiğimiz kadınlardan bir
ir daha görmeden ölmüştük işte. Hep bunu söylerdik, isterdik ki biz ölmeden önce
ince, çocuksu bir yakarıştı bu, kasketi külhan, sesi bitirim, yalnız bir çocuğun
uyuşunun ardına saklı bir yakarış. Biz onunla birlikte, onun sesinden seslenirdik
kadınlara. 'Sevdiğim sensin ' derdik.
ç ses yok, ardıç ağaçları, kahverengileşmeye başlamış ölü yaprak yığınları, dümdüz
strumlar, içinde bir iki ölgün nilüferin yüzdüğü solgun havuz, aniden havalanarak
eriyle sessizliği bozan simsiyah bir karga, donmuş hareketlerinin içinde canlanmak
uran kederli heykeller, çakıllı bahçe, yollarında belli belirsiz duyulan-inee çıtırtı.
'rden bir ölüm haber.
ila İlhan ölmüş. Sessizlik aynalar gibi kırıla kırıla büyüyor.
kadar çok insan ölüyor ki aynı anda.
n ölüyorum, gençliğim ölüyor, onun şiirlerini okuduğum kadınlar ölüyor, onun
ana okuyanlar ölüyor, onun şiirleriyle düşündüklerim ölüyor.
r..sonbahar gibi ölüyoruz.
'me insanlar dökülüyor, sessizlik dökülüyor, şiirler dökülüyor.
yatmış kasketiyle şiirlerine benzerdi, uzaktan görmüştüm, madeni çakıntılı
sesini duymuştum.
irleri bana yabancıydı.
a duyguları...
Jpuygulan, kasketini yan giymiş, meydan okuyan kırgın bir çocuk gibiydi.
~anı yanan, yalnız, yağmurlara dağılmış ama hep meydan okuyan bir çocuk.
(}izli randevulara gider, vurulur, terk edilir, olmayan kadınları sever, yanlış hayatlar
derlenir, gemilerle yalnız yolculuklara çıkardı.
~lüme dokunduğunda, ölümü değil bir daha görmeyeceği kadını düşünürdü.
Seni görmeden öleceğim
Bir daha görmeden
inge bruckhart
zaten kaç yıldır yaşamıyorum.
Bitirim bir çocuktu o.
Kasketini yan giyerdi. Sansaryan hanında işkence görür, ıslık çalardı.
Ölmüştü.
Heykellerin durduğu bu sessiz bahçede duymuştum öldüğünü.
Bir çocuk ölmüştü.
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ğmurlu vakitlerde herkesin gençliğine giren külhan sesli yalnız
an yakınırken kalabalıklaşan, eflatun gözlü kadınları seven bir çocuk.

bir çocuk,

im bu çektiklerimi bir çocuk var ki alıyor
dimi yerden yere vuruşumu, içimdeki zehiri
ocuk var ki anlıyor benim gibi kahroluyor
sında şiirlerim fukara mumlar gibi yanıyorlar
o çocuk değilsin sen artık çocuk değilsin
onu kendi çocukluğumu sever gibi sevdim, o kederli gecelerimi, yağmurla
şamüstlerimi, yalnızlığımı sever gibi sevdim.
nu okuyan herkesin çocuğuydu.
okuyan herkes onun çocuğuydu.
erli çocuklar kalabalığıydı, 'kaptan' oydu, kızlar 'Turgut itine' giderdi, biz
çalardık biz, öyle kederliydik ki kendi ıslıklarımızı bile taşıyamazdık .
üştü.
ölmüştük.
fin kederli çocuklar ölmüştü.
i terk eden bütün kadınlar ölmüştü.

i görmeden öleceğim
daha görmeden
daha görmeden ölmüştük işte.
:p bunu söylerdik, isterdik ki biz ölmeden önce gelsinler, ince, çocuksu bir yakarıştı
.ti külhan, sesi bitirim, yalnız bir çocuğun meydan okuyuşunun ardına saklı bir
z onunlar birlikte, onun sesinden seslenirdik sevdiğimiz kadınlara. 'Sevdiğim
erdik. Biz kederli çocuklardık. 'Kaptanımız' oydu. Sevilmeyen, kederli çocuklar
dik biz.
ql:ıµüştü.
ssizliğin bir ayna gibi kırılarak çoğaldığı bu sessiz bahçede sessizce çalan o
son bölümüydü .
.ptandan, kendimizden, çocukluğumuzdan, sevdiğimiz kadınlardan bir ayrılış.

san bir akşamüstü ansızın yorulur
Ulsakustura ağzında yaşamaktan
imi zaman ellerini kırar tutkusu
·rkaç hayat çıkarır yaşamasından
strumların kenarında kül rengi iki serçe duruyor.
kyüzünde huzursuz küçük bulutlar ...
lüm haberi insanı yalnızlaştırıyor.
anık yaprak dumanı gibi bir ıssızlık yayılıyor.
ir bahçe sandalyesine oturdum, sağlam, tahta bir sandalye.
ırtımı dayadım.
yaklarımı çimenlerin üstüne uzattım.
dıç ağaçlarının diplerinde ince sonbahar nemiyle ıslanmış

kızıl damarlı

ölü

ocuğumuz ölmüştü, çocukluğumuz ölmüştü, ıssız bahçeler gibi ıssızlaşmıştık,
iz kadınlara onları hep sevdiğimizi söyleyen sesimiz, o külhan halimiz, bıçkın
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nuş bir kapıyım simsiyah
i üstüme kapanıyorum.
nilüferlere baktım.
ağaçlarına, yaprak birikintilerine, bir taştan doğup bir taşa hapsolan heykellere.
e, geçmişime, unutulmuş bir bahçede bırakılmış bir heykel gibi sessiz
.tım.
cuk ölmüştü.
ederli çocuklar kalabalığa ölmüştük.
nbahar gibi ölmüştük.
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arşamba, Milli Gazete

•..ve an geldi Attila İlhan da öldü •.•
air ve yazar Attila İlhan, bir süredir yaşadığı rahatsızlığa yenik düşerek vefat
aki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden İlhan, şiir, roman ve deneme
e Türk edebiyatına uzun yıllar hizmet vermişti. İlhan, düşünce ve duruşuyla da
lik sergileyerek haklı bir saygı kazanmıştı. İlhan'ın ölümü sevenlerini üzdü.

Edebiyat dünyası, büyük şair ve yazar Attila İlhan'ı kaybetti
... ve o an geldi, Attila İlhan öldü.
Edebiyatı'na ismini altın harflerle kazıyan Attila İlhan geçirdiği kalp krizinin
tını kaybetti. Uzun zamandır sağlık sorunları olan Attila İlhan, kısa bir süre
edeniyle köşe yazarlığını bırakmış ve kendini tamamen kitaplarına vermişti.
geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata veda eden edebiyatımızın usta kalemi
stanbul' da toprağa verilecek.
·elirI -ld ilahe illallah- I kanuni süleyman ölür I görünmez bir mezarlıktır zaman
ır saf saf I tenhalarında şiirler söyleyerek I kim duysa I korkudan ölür I -tahrip
I saatlı bir bombadır part/ar I an gelir I Attila ölür
Edebiyatı'na ismini altın harflerle kazıyan Attila İlhan geçirdiği kalp krizinin
atını kaybetti. Uzun zamandır sağlık sorunları olan Attila İlhan, kısa bir süre
nedeniyle köşe yazarlığını bırakmış ve kendini tamamen kitaplarına vermişti.
e geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata veda eden edebiyatımızın usta kalemi
İstanbul' da toprağa verilecek.
a İlhan kimdir?
aziran 1925'te Menemen'de doğdu. İlk ve orta eğitiminin büyük bir bölümünü
.basının işi dolayısıyla gittikleri farklı bölgelerde tamamladı. İzmir Atatürk Lisesi
a, 16 yaşındayken tutuklandı ve okuldan uzaklaştırıldı. Üç hafta gözetim altında
.y hapiste yattı. Türkiye'nin hiçbir yerinde okumayacağına dair bir belge verilince,
atına ara vermek zorunda kaldı. Danıştay kararıyla, 1944 yılında okuma hakkını
.ı:uıdı ve İstanbul Işık Lisesi'ne yazıldı. 1948'de ilk şiir kitabı Duvar'ı kendi
la yayınladı. 1950'li yılları İstanbul - İzmir - Paris üçgeni içerisinde geçiren Attila
önemde ismini yavaş yavaş Türkiye çapında duyurmaya başladı. Yurda döndükten
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptırdı. Ancak son sınıfta gazeteciliğe
la beraber öğrenimini yarıda bıraktı. Demokrat İzmir Gazetesi'nin başyazarlığını
yayın yönetmenliğini yürüttü. 1968'te evlendi, 15 yıl evli kaldı. 1973'te Bilgi
in danışmanlığını üstlenerek Ankara'ya taşındı. Sırtlan Payı ve Yaraya Tuz
Ankara'da yazdı. 81 'e kadar Ankara'da kalan yazar Fena Halde Leman adlı
amladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da gazetecilik serüveni Milliyet ve
ayınları ile devam etti. Bir süre Güneş gazetesinde yazan Attila İlhan, 1993 - 1996
sında Meydan Gazetesi'nde yazmaya devam etti.
ok sayıda eser bıraktı
iir kitapları: Duvar (1948), Sisler Bulvarı (1954), Yağmur Kaçağı (1955), Ben Sana
(1960), Bela Çiçeği (1962), Yasak Sevişmek (1968), Tutkunun Günlüğü (1973),
ir Sevmek (1977), Elde Var Hüzün (1982), Korkunun Krallığı (1987), Ayrılık
Dahil (1993).
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anları: Sokaktaki Adam (1953), Zenciler Birbirine Benzemez (1957), Kurtlar
63/64), Bıçağın Ucu (1973), Sırtlan Payı (1974), Yaraya Tuz Basmak (1978), Fena
an (1980), Dersaadet'te Sabah Ezanları (1981), Haco Hanım Vay (1984), O
iz (1988).
Notları: Abbas Yolcu (1957)
eme - anı türü: Hangi sol (1970), Hangi Batı (1972), Faşizmin Ayak Sesleri
gi Seks (1976), Hangi Sağ (1980), Gerçekçilik Savaşı (1980), Hangi Atatürk
.tının Deli Gömleği (Gazete yazıları, 1981), İkinci Yeni Savaşı (1983), Sağım
e (Gazete yazıları, 1985) Yanlış Erkekler Yanlış Kadınlar (1985), Ulusal Kültür
86), Sosyalizm Asıl Şimdi (1991), Aydınlar Savaşı (1991), Kadınlar Savaşı (1992),
biyat (1993), Hangi Laiklik (1995), Hangi Küreselleşme (1997), Bir Sağ Kırmızı
azete yazıları, 1988).
Iii başlı filmleri: Yalnızlar Rıhtımı (Lütfi Akad), Ateşten Damlalar (Memduh Ün),
··~· Biri (Ertem Gönenç), Şoför Nebahat (Metin Erksan), Devlerin Öfkesi (Nevzat
~r Elini İstanbul (Aydın Arakon).
uklunun Günlüğü kitabıyla Türk Dil Kurumu 1974 şiir Ödülü'nü, Sırtlan Payı
da 1974- 1975 Yunus Nadi Armağanı'nı kazandı.
Haber Merkezi
An gelir Attila ilhan Ölür
an gelir
paldır küldür yıkılır bulutlar
gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet
o eski heyecan ölür
an gelir biter muhabbet
çalgılar susar heves kalmaz
şatdrdbdn ölür
şarabın gazabından kork
çünküfena kırmızıdır
kan tutar I tutan ölür
sokaklar kuşatılmış
karakollar taranır
yağmurda bir militan ölür
an gelir
ömrünün hırsızıdır
her ölen pişman ölür
hep yanlış anlaşılmıştır
hayalleri yasaklanmış
an gelir şimşek yalar
masmavi dehşetiyle siyaset meydanını
direkler çatırdar yalnızlıktan
sehpada pir sultan ölür
son umut kırılmıştır
kaf dağı 'nın ardındaki
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ne selam artık ne sabah
kimseler bilmez nerdeler
namlı masal sevdalıları
evvel zaman içinde
kalbur saman ölür
kubbelerde uğuldar baki
çeşmelerden akar sinan
an gelir
-la ilahe illallah
kanuni süleyman ölür
görünmez bir mezarlıktır zaman
şairler dolaşır saf saf
tenhalarında şiir söyleyerek
kim duysa I korkudan ölür
-tahrip gücü yüksek
saatli bir bombadır patlar
an gelir
Attila ölür

'05 Perşembe, Milli Gazete
Rabbimiz bir aşk mayası çalmıştı yüreğine
ili Üstadım,
bir vakte düşmüşsün diyorlar, yüreğin ışıltılar saçarak dünya gözünden yitmiş.
sğuduğunu haber veriyorlar, kanın damarlarında durduğunu, akmadığını ... Sisin
an bahsediliyor bulvarlarda, ölümün yaşama dahil olmadığından... Sen onları hoş
üstadım, sen onları hoş gör, onlar "Şair" nedir bilmiyorlar! Onlar ayrılığı sevdaya
iyorlar çünkü, ölümünü yaşamına dahil edemedikleri gibi. Oysa üstadım, biz
doğduk, o dağdağalı sudan... Biz biliriz bedenimizde Rabbimizin mahkumu
ıı, Biz biliriz Rabbimizden koparıldığımız bu yerde, elimizde en çok hüzün
u. Bunu sevdamıza dahil edip biliriz, şükredip biliriz, bir kavuşma sabrıyla
iliriz. Hani mecbur olduğun biri vardı, bilemezsin dediğin, kimi sevsem sensin
iri, hayret ettiğin! Biz, o hayretten düşmeyenlerdeniz sevgili üstadım, bir avuç
.a dolanan divanelerdeniz, bizi tanır mısın? Tanışacağız... Sonra İstanbul'a döneceğiz
vremizde her şey mısralardan yapılmışçasına şiir, sokaklarda Mohikanlar gibi ateşler
z! Elimizden gelen bu çünkü üstadım, hepimiz iki kişiyizk,
eni bir yağmur götürdü, bunu biliyoruz. Şimdi ne vakit yağmur yağsa onda senin
-:r, seni de hatırlayacağız. Bir keresinde; "hayat zamanda iz bırakmaz/ bir boşluğa
bir boşluktan/ birikip yeniden sıçramak içini elde var hüzün" demiştin. Seni haksız
kızar mısın üstadım? Çünkü senin bıraktığın iz, yüreklerimizin aşkla bir başka
okulduğu anlarda karşımızda dimdik duruyor. Maşukumuza kimi zaman senin
nla sokuluyoruz. Issız sokaklarda, öksüren sokak lambalarının altında hırsla
kibritimizi, sigaramız yanarken senin mısraların geçiyor aklımızdan. Hepimiz
şığız, hepimiz aşığız sevgili üstadım. İşte bu yüzden biz senin, birikip yeniden
için yaptığın hamleleri yüreğimizde hep hissedeceğiz.

186

ızır gibi bitiyorsun şiirlerini şakıyan dudakların yanında. Korkacak bir şey yok
Sen borcunu ödedin, aşıkları yalnız bırakmadın hiç. İnsanlar ideolojilerden
aştan, türlü ayrılıklardan ... İki gönlün hukuku hesabın dip suyunda yüzüyor

i suretinden bildik üstadım, Rabbimiz bir aşk mayası çalmıştı yüreğine! Biz,
enlerin dergfilıındanız, senin üzerine bağdaş kurduğun güzelliğin, hüznün ...
ya, birbirimiz için her zaman ayırdığımız bir yerimiz vardı, şiir deniz gibi
içinde devran
evranıyız biz
anından taşra düşmüştür
"!'' diyenleri hoş gör, onlar "şair" nedir bilmiyorlar. Senin hepimizi beklediğin
okumak için sabırsızlandığını... Sevmenin büyük bir ibadet olduğundan
aşkın yürekleri canlı tuttuğundan. Yüreğin "Allah'ın Evi" olduğunu söyleyenler
eğinin aşk ile dolu olduğunu... Aziz bir ayda hakkın rahmetine kavuşmuşsun.
yenler var, sen onları hoş gör sevgili üstadım, onlar "Ölüm" nedir bilmiyorlar.
kavuşacağız!
Alper GENCER

'5 Cuma, Milli Gazete

Attila İlhan dün toprağa verildi
Bir şair
Bir cenaze
Bir protesto
diği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yazar Attila İlhan için dün ilk tören
levizyonu önünde yapıldı. Daha sonra resmi tören için AKM'ye getirilen İlhan'ın
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Baykal, Mumcu, İlhan'ın yakınları ve çok
.tçı katıldı. Tören sırasında konuşma yapan Bakan Koç, bir grup tarafından protesto
la İlhan için cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılındı. İlhan'ın naaşı, Aşiyan
a götürülerek burada toprağa verildi. Bakan Atilla Koç, kendisine yönelik
için "Ben Attila İlhan'ın bütün kitaplarını okudum. Türk milletinin başı sağolsun"

Attila ilhan'ın cenaze törenine katılan bakan yuhalandı
eçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yazar Attila İlhan için Atatürk Kültür
b'llde düzenlenen resmi törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç,
iler tarafından yuhalandı. Salonda alkışlarla Bakan Koç'u protesto eden bir grup da,
ırtını döndü. Konuya ilişkin soruları cevaplayan Deniz Baykal, "Bir bakanın bu
düşmesi bizi üzdü." dedi.
azar Attila İlhan'ın cenazesi, Kanaltürk televizyonu önündeki törenin ardından resmi
.çin Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) getirildi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı
Koç, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan
cfü.'nun yanı sıra, İlhan'ın yakınları ve çok sayıda sanatçı katıldı.
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'de yapılan tören sırasında konuşmasını yapmak üzere Bakan Atilla Koç kürsüye
anons edildi. Bu sırada salondakiler, Bakan Koç'u yuhalamaya başladı. Salonda
an Koç'u protesto eden bir grup da, Koç'a sırtını döndü. Protestolara rağmen
Bakan Koç, "Hiçbirinizi önemsemiyorum, takmıyorum. Ben Attila İlhan'ın
mı okudum. Türk milletinin başı sağolsun" diyerek kürsüden indi. Protestolar
a devam etti. Törene katılanlar Koç'u AKM çıkışında da alkışlayarak ve
protesto etti. Çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Atilla
rotesto edildiğini bilmediğini, ancak bunu önemsemediğini belirtti. Koç, "Ben
uriyeti'nin kültür ve turizm bakanıyım. Önemli bir yazarımızın cenazesine
testo edilmem önemli değil. Bunları bekliyordum. Bu bize olan desteği gösterir."
andan, cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da, Bakan
testo edilmesi ile ilgili soruları cevapladı. Baykal, "Bir bakanın bu duruma

i üzdü. Ancak niçin böyle olduğunu kendileri oturup konuşup tartışmalılar. Bu,
·r kesimi ile büyük bir kopuşun olduğunu gösterir. Son zamanlarda üst üste gelişen
. Bunların hepsi de bakana yükledi. Üzüldüm." değerlendirmesini yaptı.

Sevgili Üstadım
bir vakte düşmüşsün diyorlar, yüreğin ışıltılar saçarak dünya gözünden yitmiş.
soğuduğunu haber veriyorlar, kanın damarlarında durduğunu, akmadığını... Sisin
an bahsediliyor bulvarlarda, ölümün yaşama dahil olmadığından ... Sen onları hoş
üstadım, sen onları hoş gör, onlar "Şair" nedir bilmiyorlar! Onlar ayrılığı sevdaya
orlar çünkü, ölümünü yaşamına dahil edemedikleri gibi. Oysa üstadım, biz
doğduk, o dağdağalı sudan. . . Biz biliriz bedenimizde Rabbimizin mahkumu
. Biz biliriz Rabbimizden koparıldığımız bu yerde, elimizde en çok hüzün
u. Bunu sevdamıza dahil edip biliriz, şükredip biliriz, bir kavuşma sabrıyla
liriz. Hani mecbur olduğun biri vardı, bilemezsin dediğin, kimi sevsem sensin
j:ıj, hayret ettiğin! Biz, o hayretten düşmeyenlerdeniz sevgili üstadım, bir avuç
dolanan divanelerdeniz, bizi tanır mısın? Tanışacağız... Sonra İstanbul'a döneceğiz
remizde her şey mısralardan yapılmışçasına şiir, sokaklarda Mohikanlar gibi ateşler
! Elimizden gelen bu çünkü üstadım, hepimiz iki kişiyiz!
ni bir yağmur götürdü, bunu biliyoruz. Şimdi ne vakit yağmur yağsa onda senin
, seni de hatırlayacağız. Bir keresinde; "hayat zamanda iz bırakmaz/ bir boşluğa
bir boşluktan/ birikip yeniden sıçramak için/ elde var hüzün" demiştin. Seni haksız
kızar mısın üstadım? Çünkü senin bıraktığın iz, yüreklerimizin aşkla bir başka
okulduğu anlarda karşımızda dimdik duruyor. Maşukumuza kimi zaman senin
nla sokuluyoruz. Issız sokaklarda, öksüren sokak lambalarının altında hırsla
kibritimizi, sigaramız yanarken senin mısraların geçiyor aklımızdan. Hepimiz
şığız, hepimiz aşığız sevgili üstadım. İşte bu yüzden biz senin, birikip yeniden
için yaptığın hamleleri yüreğimizde hep hissedeceğiz.
imdi Hızır gibi bitiyorsun şiirlerini şakıyan dudakların yanında. Korkacak bir şey yok
amam! Sen borcunu ödedin, aşıkları yalnız bırakmadın hiç. İnsanlar ideolojilerden
iyor, savaştan, türlü ayrılıklardan... İki gönlün hukuku hesabın dip suyunda yüzüyor
iz seni siretinden bildik üstadım, Rabbimiz bir aşk mayası çalmıştı yüreğine! Biz,
bahsedenlerin dergahındanız, senin üzerine bağdaş kurduğun güzelliğin, hüznün ...
biliyor ya, birbirimiz için her zaman ayırdığımız bir yerimiz vardı, şiir deniz gibi
ıyordu:
devran içinde devran
wr~mn devranıyız biz
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ç:ananından taşra düşmüştür
tti!" diyenleri hoş gör, onlar "şair" nedir bilmiyorlar. Senin hepimizi beklediğin
er okumak için sabırsızlandığını...
Sevmenin büyük bir ibadet olduğundan
r, aşkın yürekleri canlı tuttuğundan. Yüreğin "Allahın Evi" olduğunu söyleyenler
yüreğinin aşk ile dolu olduğunu ... Aziz bir ayda hakkın rahmetine kavuşmuşsun.
iyenler var, sen onları hoş gör sevgili üstadım, onlar "Ölüm" nedir bilmiyorlar.
kavuşacağız!
Alper GENCER
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·arşamba. Milliyet
Elde var hüzün
Attila İlhan'ı kaybettik
şiirinin özgün ismi Attila İlhan, 80 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata
man, deneme ve senaryo yazarı olarak da çok sayıda esere imza atan İlhan'ın
iyat dünyasında üzüntüyle karşılandı. İlhan, 16 yaşında, Nazım Hikmet'in
arkadaşına gönderince, Türkiye'de gözaltına alınan ilk lise öğrencisi olarak da
ınmıştı.
tahrip gücü yüksek
saatli bir
bombadır, patlar
An gelir
attild ilhan ölür

An gelir Attila İlhan ölür ...
ilı aşkın süredir edebiyat dünyamızda ayrı bir yeri olan Attila İlhan, 80 yaşında
etti. ''An gelir I Attila İlhan ölür" demişti şair, bir de "Elde var hüzün... "
roman, deneme, senaryo yazarı olarak edebiyat dünyamızda önemli bir yeri olan;
I, aydınlar, sosyalizm ve kadınlarla ilgili çıkışlarıyla hafızalara kazınan polemikler
ila İlhan, 80 yaşında kalp krizi sonucu hayata veda etti. 15 Haziran 1925 Menemen
lan Attila İlhan, bir röportajında kendi ölümünü nasıl düşündüğünü şöyle
"Ölümden sonrasına inanmadığım için, ölüm son derece basit bir olay. Zaten bir
geçirdim. Bir ikincisi gelecek ve beni alıp götürecek."
altına alınan ilk liseli
kiye'de gözaltına alınan ilk lise öğrencisi olan Attila İlhan, "O işin prömiyeri
yaşındaydım daha. (...) O olaydan sonra damgalı eşek gibi İzmir'de, Karşıyaka'da
i tanıdı" diye anlatıyor bu olayı.
sıralar İzmir Atatürk Lisesi'nde öğrenci olan İlhan, Türk Ceza Kanunu'nun 141.
aykırı davranma savıyla tutuklanıp okulundan uzaklaştırıldı. Daha sonra, Danıştay
öğrenim hakkı kazanarak İstanbul Işık Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk
/nde başladığı yükseköğrenimini yanda bırakan İlhan, 1949-1965 yılları arasında
arak 6 yıl Paris'te yaşamını sürdürdü.
sım Bezirci, Hasan Tanrıkut ve Orhan Müstecabi ile Gerçek gazetesinde çalışan
rbonne'da fılmoloji kurslarına da devam etti. Türkiye'deki gazetecilik serüvenine
leştirmeni olarak başlayan İlhan'ın 195l'de yazdığı 'Sokaktaki Adam' romanı, 15 yıl
ğı Biket İlhan tarafından sinemaya uyarlandı.
Maviciler akımı
Yeni Edebiyat, Yücel, Genç Nesil, Fikirler, Varlık, Aile, Yirminci Asır, Seçilmiş
ler, Kaynak, Ufuklar, Mavi, Yeditepe, Dost, Yelken, Ataç, Yön, Milliyet Sanat ve
layı dergilerinde şiirleri yayımlanan İlhan, Mavi dergisinde Maviciler diye bilinen
sal gerçekçilik akımının sözcüsü oldu.
Attila İlhan, Demokrat İzmir gazetesinde magazin servisi yöneticiliğinden gazete
ciliğine, 8 yıl süreyle çalıştı. CHP'nin yayın organı Ulus'ta yazarlık yaptı, ancak CHP'yi
en yazıları nedeniyle buradaki görevine son verildi. 1973 - 1979 yılları arasında Bilgi
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editörlük görevini sürdürdü. İlhan, 2 Mart 1982 - 15 Kasım 1987 tarihleri
liyet gazetesinde "Doğrudan Doğruya" isimli köşesinde yazdı. Attila İlhan,
Eylül 2005'e kadar da Cumhuriyet gazetesinde "Söyleşi" isimli bir köşede
'ın vefatı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Recep
ğan, TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, DSP
ı Zeki Sezer, ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakanı
esaj yayımladı.
iyat serüveni
yılında TDK Şiir Ödülü'nü; aynı yıl "Sırtlan Payı" isimli romanıyla Yunus Nadi
lü'nü alan Attila İlhan'ın ilk şiiri "Balıkçı Türküsü" 1941 yılında yayımlandı. İlk
uvar"da yer alan "Cabbaroğlu Mehemmed" şiiri ile 1946 CHP Şiir Yarışması'nda
ülü aldı. İlhan'ın "Sisler Bulvarı", "Yağmur Kaçağı", "Ben Sana Mecburum",
ği'', "Yasak Sevişmek", "Tutuklunun Günlüğü", "Böyle Bir Sevmek", "Elde Var
orkunun Krallığı", "Ayrılık Sevdaya Dahil" ve "Kimi Sevsem Sensin" isimli şiir
ıenciler Birbirine Benzemez", "Kurtlar Sofrası", "Bıçağın Ucu", "Sırtlan Payı",
Basmak", "Dersaadet'te Sabah Ezanları", "O Karanlıkta Biz", "Fena Halde
Hanım Vay" ve "Allahın Süngüleri-Reis Paşa" isimli romanları ve "Yengecin
bir öykü kitabı bulunuyor. Yazar çok sayıda deneme ve gezi kitabına da imza

Böyle Bir Sevmek (Ne Kadınlar Sevdim)
Ne kadınlar sevdim zaten yoktular
Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir
Azıcık okşasam sanki çocuktular
Bıraksam korkudan gözleri sislenir
Ne kadınlar gördüm zaten yoktular
Böyle bir sevmek görülmemiştir
Hayır sanmayın ki beni unuttular

unları da gördüm ya! .. '
Ekim Pazartesi akşamı 22.00 sıralarında geçirdiği kalp kriziyle yaşamını kaybeden
an, okurlarıyla son olarak 9 Ekim Pazar günü, 24. İstanbul Kitap Fuarı kapsamında
Salonu'nda yaptığı "Her Şeyi Biliyor muyuz?" başlıklı söyleşi sırasında bir araya
ürkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın düzenlediği etkinlikte, bir metne bağlı
irticalen konuşan Attila İlhan, Türk halkının aydınlar tarafından bir nevi
ğına, aydınların halkı anlamadığına dikkat çekti ve aydınların milli sentezi
ığını belirtti. Bu iddiasına kanıt olarak da, okuma yazma oranı yüzde 80 olan 72
uk Türkiye'de, gazetelerin toplam satışının 4.5 milyon olmasını gösterdi.
Asistanı Belgin Sarmaşık'ın verdiği bilgiye göre, 1000 kadar kişi tarafından dinlenen
ta alkışlanan Attila İlhan, yaptığı konuşmadan sonra, "Bunları da gördüm ya... Ben
slıyım" dedi.İlhan'ın son dakikalarında yanında bulunan Belgin Sarmaşık, Attila
h 1 O Ekim günü, akşamüstü eve geldiğinde yorgun olduğunu söyleyerek bir süre
eye çekildiğini, ardından birlikte uzun uzun sohbet ettiklerini, ölümünün çok ani
u kaydetti.
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saat 1 O.OO'da Kanal Türk binasında ve 11 .OO'de AKM Büyük Salon'da Attila
rer tören yapılacak. İlhan'ın cenazesi tören sonrası 13.00'te Teşvikiye Camii'nde
le namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kültür - Sanat Servisi
'Yasak Sevişmek'ten
BİRAZ PARİS
Telefonlarla geldi telaşlı ve ürkek
birdenbire geldi beklemiyordum
akşamdı samanyolu patlamıştı
bütün sacre coeur silme akordeon
ilk yudumda ağlamaya başlamıştı
şakakları ter içinde gece saat on
kibrit aranıyor göğüs geçirerek
bütün sevgilerinde yanılmıştı
bir omzuna almış sanki gökyüzünü
dudakları masmavi alsace lorrain
yüzü cermenlerin en eski hüznü
hölderlin bakıyor sisli gözlerinden
ellerini şöyle okşayacak oldum
duydum nabzının gök gürültüsünü
adı yağmur mu güz akşamüstü mü
uzak bir panayırda ip atlayan çocuklar
dalgalar vurdukça sarsılan mendirek
gecesi kaydı mı nedense beni arar
dilinde özürler bilerek bilmeyerek
zenciler çaldı mı cazın hali başka
çinlinin biri kendini siliyor
oturduğu yerde içtikçe eksilerek
Özlem büyük korku epeyce şaka

NE DEDİLER?
•rtına gibi bir adamdı
iket İlhan (Attila İlhan 'm eski eşi, senarist): Çok kötü oldum. Aklımı toplayabilmiş
'.Çok önemli bir kayıp. Ayrılmıştık ama dostluğumuz yıllar boyu sürdü. Televizyonda
hakkında yapılan konuşmaları dinliyorum, herkes yerinin doldurulamayacağını
:. Gerçekten de yeri doldurulmayacak, gerçek bir aydındı.

'azü Hüsnü Dağlarca (Şair): Attila İlhan'ı eski gibi severdim. Bir gün yeni olan,
kendisi olmayan, kimi gün yıllarca görmediğimiz, kimi gün aykırı, kimi gün eski
saklayamayan, kimi gün abartılmış, kimi gün unutulmuş biri gibi görürdüm. Şimdi
lümün kendisi gibi görüyorum. Ne desem boş. Yok olur biri, gazetelerde birkaç gün

Gülten Akın (Şair): Fırtına gibi bir adamdı. Çok kendine özgü bir şair ve yazardı.
liydi ve değerliydi. Çok üzüldüm.
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r Kür (Yazar): Attila İlhan benim hem çok sevdiğim bir yazar hem kişi olarak
İlk kitabımın yayımlanmasına önayak olmuştu. Söylemek istediğim çok şey var
şu an çok üzgünüm.

ın .Altan (Yazar): Yazarlarımızın ve şairlerimizin ölümlerinden sonra kıymete
k acı. Tomris Uyar 2 yıl hastanede yattı, kimsenin umurunda olmadı. Ama ölünce
ri kazandı maalesef. Attila, Beş Hececiler, Garip gibi şiir akımlarının dışında,
tarzını yaratabilmiş bir şairdi. Türkiye'de koltuklarıyla değil kalemleriyle önemli
ı:ırın değeri hala anlaşılamadı. O, kalemiyle önemli olan insanlardan biriydi. Bizim
·.tgide kayboluyor Türkiye'de; Attila'nın ölümüyle daha bir eksildik.

tın Berk (Şair): İlhan benim gözümde her alanda ve Türk edebiyatında bir
;> Ona her zaman şaşırarak bakmıştım. Bu düşüncem hep de sürecektir

sin Yücel (Yazar, eleştirmen): Üzgünüm. Kendisiyle birtakım tartışmalarımız
aha doğrusu ben onun dil konusundaki düşüncelerini epeyce eleştirmiştim.
sı zor, kendine özgü düşünceler ileri sürerdi sık sık. Ama şunu söyleyebiliriz:
'ı belki de dönemlerine göre değerlendirmek gerekir. İlhan, bizim gençlik
gerçekten şiirimize yeni bir duyarlılık getiren bir ozandı. "Abbas Yolcu" adlı
er alan yolculuk yazıları şiir tadındaydı. Bu tadı bazı romanlannda da bulul'UZ. Son
bugünkü kuşaklarca kullanılmayan, kendisinin de ilk••··.dönem· yapıtlarında
ığı eski bir dil kullanıyordu. Cumhuriyet ve Atatürk devrimleri konusunda da
paylaşmadığımız, kendisine özgü düşünceleri vardı.

vuzan (Yazar): Attila İlhan bütün hayatı boyunca savunduğu, ülkesi için iyi
inandığı bilgilerini okurlarıyla korkusuzca paylaştı, dolu ve iyi bir hayat yaşadı
1< iyi bir şairdi. Çok iyi bir yazardı. Değerli bir edebiyat adamımızı yitirdik. Ama
inli bir ömür yaşadığını düşündüğümde, ki ben bunun böyle olduğuna inanıyorum,
çin üzülüyorum. Böylesi bir hayatın alkışlanması gerektiği kanısındayım.
umhuriyet'te veda yazısı
Her şey için teşekkür ederim!'
ttila İlhan, 12.09.2005 tarihli Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde, parantez açıp bir
e okurundan izin istedi. 1 O. 1 O. 2005 Pazartesi tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde ise
Yıldız, "Cumhuriyet'ten Okurlara" adlı köşesinde, İlhan'ın gazeteden ayrıldığının
i verdi ve şöyle dedi:"Yazarımız Attila İlhan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle
böyle Cumhuriyet'teki yazılarına son verdi. Cumhuriyet adına .İlhan'a bugüne dek
füdestektendolayı teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler dileğimizlec.Attila İlhan'ın ayrılık
esini kendi satırlarıyla okurlarımızla paylaşalım: "Bilmem söylemiş miydim, benim
de bir enfarktüs sabıkası vardır; geçtiğimiz yayın döneminde, -hekimlere bakarsan,
alışmadan-, bazı arazı nüksetti, gazeteye mümkün mertebe aksettirmeden, iki defa
bakım'da kızağa çekildim. Yeni yayın dönemine başlamadan, görüşlerine
duğum dört farklı hekimin dördü de, üzerimdeki yükü hafıfletmemin bir 'sağlık
uriyeti' olduğunu belirtti; dediklerine göre, iki yayınevi, bir gazete ve bir televizyondaki
çalışmayı kaldıramazmışım. Cumhuriyet'teki yıllarım, meslek hayatımın en hareketli,
li, en bereketli yılları oldu. Her şey -bilhassa tahammülünüz ve sabrınız- için, hepinize
.ür ederim."
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;05 Perşembe, Milliyet
Org. Özkök lisede solcu şair okumuş
elkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkôk'ün, 14yaşında askeri lise öğrencisi
emde, o yıllarda özellikle Marksist çizgisiyle tanınan Attila İlhan 'ı okuduğu ortaya
ıİlhan için, "Bizim gönüllerimize tercüman olan büyük bir şairimizdi. Değerli
ert çok etkilemiştir" dedi.
elkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün 14 yaşında askeri lise öğrencisi
emde, marksist çizgisiyle tanınan Attila İlhan'ı okuduğu ortaya çıktı. Özkök, o
ıµı'ın şiirlerinden etkilendiğini söyledi.
eneral Özkök, dün beraberinde kuvvet komutanlarıyla birlikte İstanbul Valisi
üler'e bir nezaket ziyaret yaptı. Ünlü şairin ölümüyle ilgili soru üzerine Özkök,
şında girdiği ve 1957'de mezun olduğu Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nden bu yana
i söyledi. Özkök, "Gençlik yıllarımızda bizim gönüllerimize tercüman olan büyük
di. Değerli şiirleri bizleri çok etkilemiştir. Adeta bizim söylemek isteyip de
iklerimizi veya güzel söyleyemediklerimizi o vermiştir.
disi şair olmanın ötesinde çok iyi bir yazardır. Tarihi çok iyi bilir. Düşünceleri
de evrim geçirmiştir. Çok entelektüel bir insandır" diye konuştu.
iyük bir kayıp'
aa'ın düşüncelerini son zamanlarda yakından izleme olanağı .buldµğunu i da
Özkök, "Bazen son zamanlarda dilini anlamaktan sıkıntı çekerdim.amaorıun fikri
ulaşamadığım içindir herhalde. Türk edebiyatı için büyük kayıp, · rahmetle
dedi.
mirel'den mesaj
arada 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Attila İlhan'ın vefatı dolayısıyla
olpan İlhan'a gönderdiği başsağlığı mesajında üzüntülerini belirttikten sonra şöyle
evgili Attila'nın söylediği gibi; 'Ayrılık girdi araya/Hicrana düştük bugün/Evet...
hüzün.' Ruhu şad olsun. Onu hep sevgiyle anacağız."
Ankara Milliyet
Gürkan AKGÜNEŞ İstanbul

Attila İlhan buluşması
ttila İlhan'ın ölümü Türk basınında eşi görülmemiş bir konsensüs yarattı. Siyasal
rıin en karşıt noktalarında duran gazeteler, şairin ölüm haberine .geniş yer vererek,
kil/erde de olsa, Attila İlhan'a sahip çıktılar
¥azılı basın önceki gün yitirdiğimiz Attila İlhan'ın ölüm haberini, ön sayfalardan
; Çoğu gazetede başlık olarak ustanın ünlü şiiri "An Gelir"in son iki dizesi "An gelir,
İlhan ölür" ve bir diğer ünlü şiirinin adı olan "Elde Var Hüzün" kullanıldı.
Birçok sağ ve sol görüşlü gazetenin İlhan'ın ölüm haberine geniş yer vermeleri ve şaire
şekillerde sahip çıkmaları dikkat çekti. Sol basın, İlhan'ın Marksist kişiliğini
arken, sağ basın milliyetçi yaklaşımlarını öne çıkaran haberler yayımladı.
Evrensel, Zaman, Milli Gazete, Radikal, Birgün ve Gündem gazeteleri, haberlerinde
gelir, Attila İlhan ölür" başlığı kullandılar. Hürriyet gazetesi yazarı Murat Bardakçı,
ölümüyle ilgili olarak kaleme aldığı, "Şair gitti, meydan müteşairlere (şair olduğunu
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kişi) kaldı" başlıklı yazısında "Attila İlhan, mısraları deyimleşmiş şairlerin
du" dedi.
ikal gazetesi, "Sokaktaki adam ne dedi?" başlıklı bir bölüm hazırlayıp çeşitli
n birçok kişiye Attila İlhan'ı sordu. Gazete ayrıca, Haydar Ergülen ve Metin
an ile ilgili yazılarına ve şairin geniş bir biyografisine yer verdi. Sabah gazetesi,
adlarından biri yerine, "Öldün itirazımız var" başlığını tercih etti.
u Evrensel gazetesinde, İlhan'ın 1940'ların sonunda Paris'e giderek Nazım
arma hareketine katılmasına, Türkiye'ye dönüşünde sol görüşlerinden ötürü
Iara değinilerek, "Türkiye'ye döndükten sonra başı sık sık polisle derde giren,
an'da sorgulanan Attila İlhan'ın yaşadıkları, ölüm, tehlike, gerilim temalarının
derinde önemli rol oynamıştır" denildi. Gazetede ayrıca şairin 1950'lerin başında
· s'e giderek Marksizmi öğrenmesine vurgu yapıldı.
sempatizanı Gündem gazetesi de İlhan'ın sol kimliğini öne çıkardı. Solcu Birgün
e, birçok gazete gibi İlhan'ın 16 yaşında kız arkadaşına yazdığı Nazım Hikmet
alanması sonucunda tutuklanmasına dikkat çekti.
. basında İlhan
liyetçi Yeni Çağ gazetesi, "Türk bayrağını burca dikip gitti" başlığıyla verdiği
inde İlhan'ı "milli direnişin zaptedilemeyen kalesi" olarak niteledi ve şairin hayatı
ürk devletinin altını oyanlara karşı mücadele ettiğini" belirtti: "Omurga zafiyetine
anına, milletine küfredene inat, direndi... Türk milleti de ona sahip çıktı... "
hafazakar Halka ve Olaylara Tercüman gazetesi, "Şimdi elde vı:ır hüzün'Lbı:ışlıklı
;şairin "Benim soyum ayakta ölür. Ben de öyle öleceğim" sözlerine yer vereli.
ila İlhan ile ilgili en kısa haber ise İslamcı Vakit gazetesinde çıktı. Gazete, "Attila
!' . başlığıyla sunduğu haberi, şair ile ilgili sözlere, kısa bir özgeçmişe ve cenaze
ayırdı.
'ye yakınlığıyla bilinen Milli Gazete, "Ve an geldi, Attila İlhan öldü" başlığıyla
alık bir haber yayımladı. Gazete şairin 1950'lerde Paris'e gidişinden kısaca söz etti
gidiş nedenine dair bir açıklama yapmadı.
yanlısı Yeni Şafak ise İlhan için, "Ulusalcı görüşleri savunan bir
alistti. Gerçek bir Kemalist olan İlhan, İnönü'nün Atatürk çizgisini bozduğunu
rdu" ifadelerini kullandı.
lami basından Yeni Mesaj gazetesi ise, "Hedefi bu aziz vatanda gözü olanlardı"
verdiği haberde "Attila İlhan son yıllarda keskin kalemini sadece ve sadece Türkiye
gözleri olan emperyalistlere ve onların yerli işbirlikçilerine çevirmişti. İlhan, Türkiye
ynanan oyunları deşifre eden başlıca isimlerden biriydi" cümlelerine yer verdi.
tilla İlhan'ın ölümü muhafazakar Türkiye gazetesinde kısa bir haberle duyuruldu.
enaze töreni bugün yapılıyor
.q\.ttila İlhan için bugün saat 10.00'da İstanbul Mecidiyeköy'deki Kanaltürk
onunun önünde, saat 11.00'de de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören
eştirilecek. İlhan'ın cenazesi Teşvikiye Camii'nde öğleyin kılınacak namazın ardından
Mezarlığı'na defnedilecek.
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Cuma, Milliyet
RAHAT UYU KAPTAN!
RK edebiyatının usta şairi, romancı ve düşün adamı Attila ilhan, dün son
a sevenlerinin elleri üzerinde uğurlandı. İlhan için ilk tören sabah 10.00'da Kanal
ünde yapıldı. Ardından saat 11.00'de AKM'de devlet töreni düzenlendi. Usta şair,
Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Ve an geldi, hayat durdu
i/{i İlhan,

dün 'hüznün elle tutulabilecek' kadar yoğun hissedildiği törenlerle, eşine

r bir sevenler kalabalığınca son yolculuğuna uğurlandı. Tek tatsızlık, Bakan Koç'a

testolardı...
k edebiyatının usta kalemi, şair - yazar Attila İlhan, hemen her kesimden
ih katıldığı cenaze töreniyle dün toprağa verildi. Eşine az rastlanan bir kalabalık,
fe başlayan ve Aşiyan Mezarlığı'nda sona eren cenaze töreni boyunca gözyaşlarını
üznün 'elle tutulacak kadar hissedildiği' törenlerin AKM ayağında ise, protesto ve
/Attila İlhan için ilk tören, dün sabah 10.00'da son olarak program yaptığı Kanal
ele gerçekleştirildi.
an'ın naaşı saat 11.00'de AKM'ye getirildi. Devlet sanatçısı unvanı olan İlhan için
ni düzenlendi. AKM'deki töreni izlemek isteyenler girişte uzunkuyruk oluşturdu.
kan Koç'a yoğun protesto
kal ile Sarıgül, tören boyunca yanyana gelmemeye özen gösterirken, Bakan Koç,
için sahneye çıktığında, alkışlar ve yuhalamalarla uzun süre engellendi. Koç,
alarınıza hiç aldırmıyorum" diyerek konuşmasını sürdürdü.
sır?da{"AKM'yi yıkarsanız kendimi yakarım" diye bağıran ve elindeki Attila İlhan
Cumhuriyet gazetesini Koç'a sallayan kişiler, ortamı gerdiler. Devlet Tiyatrosu
etin Belgin de, Bakan Koç'a "Yıkmayı planladığınız bir mekanda nasıl konuşma
diye sordu.
Iabalık yolları kapattı
örenin ardından Teşvikiye Camii'ne geçen kalabalığa, burada çok sayıda sanatçı
Caminin dışında trafik durdu, kalabalık yolları kapattı. Teşvikiye Camii'ne geçen
~a, burada da çok sayıda sanatçı katıldı.
rkan Mumcu, Yaşar Kemal, Metin Celal, Pınar Kür, Nebahat Çehre, Erdal
ar, Nurseli İdiz, Aliye Uzunatağan, Eşber Yağmurdereli, Rıdvan Budak, Nejat
ğulları, Cahit Berkay, İlyas Salman, Haldun Dormen, Ekrem· Bora, Menderes
Melike Demirağ ve Sevda Ferdağ, cenazede bulunan isimlerdendiler.
Sema ASLAN

Bakan Koç: Protestolar 'Kızıl Elmacıların' işi
ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Attila İlhan'ın cenaze töreninde protesto edilmesi
'Kızıl Elmacıların işi' olarak değerlendirdi. Koç, protestolar için, "Merhum İlhan'ın
istemediği, ailesinin üzüleceği tarzda reaksiyona, nümayişlere girildi. Ben de
aldım. Bu kadar basit. Ailesinin benden istediğini yerine getirdim" yorumunda
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l(M'deki törenin ardından, Ankara'ya dönerken de, "Bu protestoyu neye
.µz?" sorusu yöneltilen Koç, "Hiçbir şeye bağlamıyorum.
Çolpan İlhan
/fevkalade üzüldü. İlhan'ın vasiyetini de Tuncay Özkan iletti, 'Alkış istemiyorum.
eklerimize göre gömülmek istiyorum' diye. Bunu vasiyet olarak söylemiş. Ama
o değildi" yanıtını verdi.

Attila İlhan'ın ardından,

bazı ünlü isimlerin görüşleri şöyle:

un Dormen: Türk edebiyatı ve Türk sosyal hayatı için büyük bir kayıp.
Edebiyat dünyası için çok büyük bir kayıp diyemeyeceğim, çünkü okunmayı ve
ilemeyi sürdüreceğini düşünüyorum.
an Budak: Ulusal bilincimizin ve belleğimizin unutkanlıklarını
önemini hatırlatacak çalışmalar yaptı.

giderecek, bize

It Berkay: Büyük bir edebiyatçıydı; sanatını yurt sevgisi üzerine yoğunlaştırdı.
'yi çok iyi bilen bir insandı.
tin Belgin: Özel bir yakınlığım vardı; onun şiirlerini okudum, onun yazdığı
nadım. Bütün bunlardan dolayı başka duygularla uğurluyorum onu.
şar Kemal: İyi bir ustaydı, Türk şiirinin son büyük şairlerinden· biriydi ve· çok
r adamdı.

er Yağmurdereli: Dünyada aşk olduğu sürece o da hep olacak.
liye Uzunatağan: Bizim kuşağın öğretmeniydi. Adam gibi adamdı. Bize şiiri,
.ayatrresorgulamayı
öğretti.
vda Ferdağ: Fevkalade bir insandı; yeterli değil onu anlatmak hiçbir şekilde.
ejat Yavaşoğulları: Az bulunan yol gösterici aydınlardan birisiydi; insanda
k uyandıracak kadar konulara hakim bir insandı.
Nejat Uygur: İnsanın tarifi nedir diye sorsanız, Attila İlhan derim. Teşvikiye
iı'na doğru gelirdi, geçerken 1 O metre kala tebessümü belirirdi yüzünde. Geleneği
iz hemen hemen aynı yaştayız.
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Taha AKYOL

Düşünür olarak Attila İlhan
dünyamızın büyük isimlerinden Attila İlhan, aynı zamanda fikir dünyamızın
ismiydi. Hatta onun edebi eserlerini özgün yapan da işte onun bu fikir ve kültür
edebi eserlerinde onun "ulusal kültür sentezi" fikrini görmek mümkün.
ir Kemalistti ve aynı zamanda "Selçuklu-Osmanlı kültürü"nü ve "bin yıllık
vurguladı, 1930'ların ve 40'ların dil ve kültür politikalarını eleştirdi,
ğı" yerden yere vurdu.
zin örneklerini, divan edebiyatından yararlanarak yazdığı şiirlerle ortaya koydu.
e Ezan Sesleri" adıyla yazdığı 'ulusalcı' roman da "ulusal kültür" anlayışının
ilinçle, Osmanlıcanın okullarda öğretilmesini savundu. "Türk insanının aydın
sinin ölçüsü" İlhan'a göre, Nutuk'u orijinal dilinden okuyabilmek, o kavram
sahip olmaktı.
arı "Ulusal Kültür Savaşı" adlı eserinde yazdı.
.ıı.·· İlhan bir Kemalist olduğu halde, bu tür fikirlerinden dolayı aynı kanattaki
fından bazen insafsızca eleştirildi.
plo teorilerini pek seven Çetin Yetkin, Attila İlhan'ı ümmet kültürünü
ıı, karşı devrimci olmakla, hatta Amerikan etkisinde kalmakla suçladı!
et, 11 Aralık 2003)
ş polemik!..
sal kültür" ya da benim tercihim olan terimle "milli kültür", hem tarihi mirasın
yi kavranmasını gerektirir. Bunun için 'müşkil'dir; "alafrangalık" ise kolay tabii...
. . erli romancımız Selim İleri, Attila İlhan'la yaptığı uzun mülakatı "Nüm-ı Diğer
,ttila İlhan'ı Dinlerken" adıyla yayımladı. İlhan'ı ve "ulusal kültür" tezini
çin en iyi kaynaklardan biridir bu eser. Mimar Sinan, Osmanlı, Kemalizmin bir ara
:,,,;.ı Türk musikisi, divan edebiyatı, Gazi...
ım bile şiiri için bu derin tarihi mirastan pek çok şey almış.
malizm Attila İlhan'ın dünyasında hem merkezi hem farklı bir yere sahiptir. İlhan'a
Şapka devrimi, dil devrimi, böyle sululuk olmaz, bunlar devrim mevrim değil,
değişikliklerdir!"
tin Yetkin'i öfkelendiren 'farklı' görüşler... Peki devrim nedir?
nti-emperyalizm, tam bağımsızlık ve sanayileşme ... "
e İlhan tarihi de bu şablona uydurur! Cumhuriyet'in, ulusalcı yönleri Gazi'nin
!'komprador, alafranga" yönleri ise İsmet Paşa'nın suçudur!
Kemal Paşa anti-emperyalist, tam bağımsızlıkçı, demokratik bir devrimin lideri
t Paşa ise emperyalizme göbek bağı ile bağlanan bir diktatör!"
eki Karabekir'in Terakkiperver Fırka'sı?
1'Ecnebilerin Anadolu'da kaybettiği çıkarlarını savunan karşı devrimci bir
et!" (Aydınlar Savaşı, sf. 14)
İlhan'ın "Atatürk"ten hiç bahsetmeyip daima "Gazi"yi yüceltmesi de tarih şeması
endir.
Bu şema hiçbir şekilde ciddiye alınamaz. İlhan, tarihi bu şemaya uydurmak için
i' davranmıştır: "Hangi Atatürk" adlı kitabında yaptığı 96 alıntıdan 80 tanesi
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929 arasındaki konuşmalarıdır! "Alafranga" diye eleştirdiği 1930'lardan
ayısı 16'dan ibarettir!
uriyet tarihini böyle şematikleştirmesi mutlak yanlıştır ama büyük bir edebiyat
ı. olduğu muhakkaktır.
etle, derin bir saygıyla anıyorum.

Sina KOLOGLU
Şapkası ve çantası
şapkası ve çantası ile gelip bir nevi yazar odası atmosferindeki stüdyoda
adındaki anıları dinleyemeyeceğiz. Onun anlattığı kadınları merak etmiştim. Bir
aklara gidiş vardır tasvirlerinde. Görmüştür ama sonra bir sis bulutunun ardından
dır. İsimleri vardır ama kim bilir nerelerdedir. Attila İlhan bunları
ak artık. O ağızdan tane tane çıkan seçilmiş süslenmiş cümleler artık yok. Ben
¢m de Kanaltürk'ün Üstad'ın programlarını yeniden vermesini rica ediyorum.

5 Perşembe, Milliyet

1

HasanPULUR
Güle güle "Kaptan", kasketini unutma ...
haberini Beşiktaş çarşısının girişindeki ortak dostumuz ve saatçimiz Hüseyin
Iu'ndan almıştık:
çen gün Attila Bey uğradı, saatinin kayışını değiştirdim, acele işim var dedi,
kalacaktı, kırk beş dakika oturdu, hangi solu, hangi sağı konuştuk ..• "
il~ İlhan'la dostluğumuz 1950'li yılların ortasında başlar. Beyoğlu'ndaki Baylan
de akşamları buluşurduk, şiire edebiyata, resme, sinemaya meraklı birkaç dost...
o sıralarda "sosyal realizm" kavramını ortaya atmıştı, sonra bu kavram "Mavi"
kök saldı.
şkanı Yakup Kadri Karaosmanoğlu olan Edebiyatçılar Birliği, Dram Tiyatrosu'nda
düzenlemişti; şairler, hikayeciler şiirlerini okuyacaklardı, biz "Baylancılar" da
ıylem" değil, "tepki" koyacaktık. Toplanıp gittik, Attila İlhan gelmedi, galiba
bileti vardı. Gecede olay çıktı, itiş, kakış, patırtı gürültü, bizi polisler aldı götürdü...
)sel bu olayı "Kahveler" kitabında yazar; ertesi gün bir akşam gazetesi
stler Dram Tiyatrosu'nda hadise çıkardı" manşetini atmaz mı?
F başına belayı! Karakol, siyasi polis, Birinci Şube, Sansaryan Han, Adliye... Suç
;''Bağırsak" lakaplı Süha'nın borazan çalmasını buldıılarxllorazan çalarak umumun
uihlal...
ıllar sonra bu olayın müsebbibi olarak Attila İlhan'ı gösterdiler, güya Fransız
stPartisi'nden aldığı talimatla bizi kışkırtmış, kendi kaçmış...
ttila İlhan'la bunu konuşup çok gülmüştük...
ttila İlhan bir düşünürdü, yazdığı kitapların, şiirlerin, romanların, makalelerin
.ftek tek sıralamaya kalksak, bu köşeyi doldurur, hatta altına "Devamı var" satırını da
zorunda kalırız.
Attila İlhan "Kuvayı Milliyeci"ydi, Batı'yı bilir, tanır, kuru kuruya Batı hayranlığına
kardı.
"Hangi Batı?" kitabında şöyle der:
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Sofokles okuduk, klasik Türk musikisine sövmeyi, divan şiirini hor
qna karşılık, devletin yayımladığı kötü çevrilmiş Batı klasiklerine körü
ranlık göstermeyi öğrendik. Sanki Sinan Leonardo'dan önemsiz, Mevlana
üçüktü, Itri ise Bach'ın eline su dökemezdi. Aslında kültür emperyalizminin
di elimizle boynumuza geçiriyorduk, ulusal bileşim arama yerine hazır
ktarmak hastalığımız tepmişti."
ın kendisinden söz etmesi zor iş, hele birinin senin için yazdıklarına köşende yer
da zor...
bugün bunu yapacağız, zor da olsa Attila İlhan'ın aziz anısına sığınarak, çünkü

a İlhan, bir kitabımıza yazdığı üç sayfalık önsözünde şöyle demişti:
an Pulur, gazeteciliğin yoğrulduğu Soğuk Savaş badiresi içinde -angaje
osyalist soldan olaylara ve insanlara bakmayı öğrenmiş, bunun, her şeyden
a dirsek temasını korumak olduğunu anlamıştı. Dirsek teması da laf mı,
tarihten itibaren fıkra yazarı Hasan Pulur, Türk halkıyla özdeşleşmiştir;
r demek, yönetimlerin türlü densizliğine rağmen, sabahtan akşama didinip
nuru ve alın teriyle yaşayan Türk halkı demek! Başarısının sırrı budur."
aİlhan şudur, budur, odur ama, "0" önce şiirdir, şairdir.
unutabilir, gençlik yıllarımızın "üçüncü şahsın" şiirini:
özlerin gözlerime değince
ketim olurdu ağlardım."
İzmir'in işgalinde "Muammer Bey" ile "Karantinalı Despina''nın tantanalı
irdizeyi:
Imayacak şey, bir insanın bir insanı anlaması"
ila İlhan'ın son kitaplarından birinin adı "Dönek Bereketi"ydi...
ski dönekler"le
"Yeniyetme dönekler"!
karşılaştırıyor, ikinciler ıçın
a, trajik ve romantik bir devrimci gençlik hareketiydi, sonra kara mizah
c:l.önek bereketi oldu" diyordu.
la İlhan, şiirleriyle, romanlarıyla, düşünmek isteyenlere "Şunu da düşünün!"
lanyla, defterinden sildikleriyle ve de o "kasketiyle" hep anılacaktır.

Çetin ALTAN
"Bir hakikat var mı derken bir hayale döneriz"
ine-Yatağan arasındaki tepe ve yamaçlara yayılmış, rastlanmadık görüntü ve
yle insanı afallatan o garip kayalar...
ika ile Bafa Gölü çevresinde de varmış o garip kayalardan...
ologlarla uzmanlar, dünyada kara kıtalarının oluşumuyla.ilgili ayrıntılarla birlikte, o
aların da 595 milyon yıl önce biçimlenmeye başladığını açıklıyorlar.
er küresi üstünde insanoğlunun ortaya çıkması ise çok daha taze; 2 milyon yıl kadar
uğu hesaplanıyor...
ir de milyarlarca gezegenden oluşan galaksilerin ve onların içindeki • güneş
inin doğuş ve ölüşleri var...
ozmos ortamında bizim "yer" küresi ise, mini mini minicik...
Ve bizler yaşaya yaşaya, uzunca dahi yaşasak, 4 bin 500 hafta kadar yaşayabiliyoruz.
Attila İlhan'la ilk kez, 1974 yılında Ankara'da karşılaşmıştık. Aynı kuşağın
arıydık. Attila sadece 2 yıl daha erken doğmuştu benden...
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kitabevinde mütevazı bir danışman olarak sürdürüyordu kalemle kağıt
ayanlaşmış yaratıcılığını ...
cezaevinden yeni çıkmıştım ve basında yazılarıma değilse de, adıma boykot

h Ayda imzasız 71 yazı yazıyordum. Sadece "Bir Yumak İnsan"daki portreler,
~ıyordu "Çarşaf'' dergisinde...
:u.luşmamışiki yakın akraba gibi karşılaşmıştık Attila İlhan'la. Ben 46'sında
, o da 48'inde olmalıydı.
öykülerimiz aynı plağın çok değişik iki şarkısı gibiydi.
ikimiz de biliyorduk, kalem kağıt arasında, salt telif haklarıyla "yazı"ya layık
ne bedellere mal olduğunu...
kiye'de, ozan, yazar, yazı adamlarının bir ömür boyu kalemleriyle toplam ne
larını merak etmiş hiç kimsecik yoktu.
ın vücudu karanlık bir kuytuda, son töreni beklerken; kendisi TV ekranlarında,
yor, konuşuyor, şiir okuyordu.
af öksüzlük çöküyordu içime. Ah, Attila İlhan da, izleyebilseydi şu sırada
n böylesine yoğunlaşmış bir sevgiyle ilgiyi; ekranlarda da, manşetlerde de
ğı yoktu. Öldükten sonra ise görebilme olanağı yoktu.
ü.zünden geçerken, öz mayasından geriye ışıklar bırakarak kaybolmuş insanlara
s'un bir "kara mizah" çimdiğiydi sanki bu hazin adaletsizlik...
anlar da geçti bu topraklardan...
Emre'ler de geçti, Kaygusuz Abdal'lar da geçti, Kul Nesimi'ler-de geçti,
eyh Galip'ler, Recaizade'ler, Tevfik Fikret'ler, Hüseyin Rahmi'ler, Mahmut
akup Kadri'ler, Reşat Nuri'ler, Nazım Hikmet'ler, Orhan Kemal'ler, Yahya
ecip Fazıl'lar, Orhan Veli'ler, Cahit Sıtkı'lar, Cemal Süreyya'lar da geçti...
Hamdi'ler, İbrahim Çallı'lar, Edip Hakkı'lar, Şadi Çalık'lar, İlhan Koman'lar da
Arif Bey'ler, Tamburi Cemil'ler, Mesut Cemil'ler, Osman Nihat'lar, Ulvi
geçti...
.ttila İlhan da, geçiyor geçti...
sanlar da geçti bu topraklardan...
çoğu da, Karacaoğlan'ın ünlü dizeleri gibi geçti:
drin bilmeyenler alır eline
n için boynu bükük menevşe.
.t Derviş, Fransızcaya çevrilmiş ilk yazarlarımızdandı; Sabahattin Ali, Almancaya
k yazarlarımızdan...
.up Kadri de, Kemal Tahir de, Orhan Kemal de, Aziz Nesin de, Mahmut Makal da
re çevrilmiş yazarlardı.
ride yükselen:
izi tanımıyorlar; yakınmalarının gerçekteki nedeni, insanlığın ortak bahçelerine
da atılmış buketleri, kendilerinin tanımamasıydı.
ila İlhan, daha 16'sında lisedeyken, sevdiği bir kıza gönderdiği mektuba, Nazım'ın
ini yazdığı için, karakola çekilip hapsedilmişti...
azeteler bir gün hiç çıkmasa, kimsenin aşırı bir tepki göstermeyeceği bir ortamda;
anlara, yazı çizi adamlarına, sanatçılara karşı duyulan bu kin, bu öfke; gösterilen bu
lmez gaddarlık?
'¥anıtını en iyi bilenlerden biri Murat Belge...
Attila İlhan'ın yalnızlıklardan ibrişimlenip, yürekleri sarmalayarak uzaylara uzanmış
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rinliklerdeki yalnızlığın, dış görünüşlerle kendince hedeflendirdiği politika
füzeler halinde yansıması. ..
çalışkandan da çalışkan, doğurgandan da doğurgan bir sanatçıydı Attila ...
.tağan arasındaki garip kayalar, 595 milyon yaşındaymış ...

ise, uzunca yaşadığı zaman dahi, 4 bin 500 hafta kadar yaşıyor...
lse ışıklı bir iz bırakarak geçip gitmek, Attila İlhan gibi...

'U

Hasan CEMAL
Elde var hüzün ama ...
han iz bırakarak gidiyor; şiiriyle, romanıyla, siyasal çizgisiyle kalın bir iz
romanlarını keyifle okudum Attila İlhan'ın. Birçok dizesi bir zamanlar
u dünyamı etkiledi.
arşılık siyasal çizgisiyle -özellikle son yıllarında- fazla bir alışverişim olduğunu
Yaslandığı devlet ve milliyetçilik anlayışının demokrasiyle örtüştüğünü
kWylekolay değildir.
lir.
semiş olduğu siyaset çizgisinin, Attila İlhan'ın edebiyatımızdaki yerme, ıyı
mancılığma gölge düşüreceğini sanmıyorum.
bırakarak bir başka diyara göç ettiğini arabada giderken radyo haberlerinden
onra da Attila İlhan'ın kendi sesinden, daha lisedeyken nasıl hapse atıldığını
an 16 yaşında.
Hr yıllar.
·:r1de lise öğrencisi.
ilisine aşk mektupları yazıyor. İçine Nazım'dan dizeler koyuyor. İhbar üzerine
gelip kendisini okuldan alıyor. Önce Siyasi Şube'ye götürüyorlar, sonra hapse
İlhan'ı radyoda dinlerken, Türkiye'de bizim devletin hoyratlığını bir kez daha
. Dünyaya, hayata kendinden farklı bakana yıllar boyu nasıl çektirdiği aklıma
ki, 1940'ların devletiyle bugünkü farklı mı?
::rbakımafarklı.
:rbakıma değil.
klı, çünkü 1940'ların boğucu ortamı bugün yok. Demokrasi ve hukuk devleti
bugün hiç kuşkusuz daha iyi bir noktadayız.
.r bakıma da farklı değil. Çünkü devletin hoyratlığı hala devam ediyor.
te son iki örnek:
rhan Pamuk'la değerli meslektaşım Hrant Dink'e yapılanlar...
ukuk düzenimizin çağdaş olabilmesi için daha hala yol almamız gerektiğini
r bu iki örnek...
a bu örnekler de, tüın olumsuzluklarına rağmen l 940'lardan farklı bir Türkiye'de
mızı gösteriyor. Çünkü Orhan Pamuk'la Hrant Dink'e sahip çıkan bir sivil toplum
İkisi de yalnız değil.
Örneğin Ahmet Altan, internetteki sitesinde, gazetem.net'te şunları yazıyor sevgili
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enilerin çektiği acıları anlatmaya hakkı yok mu Hrant'ın? Dedelerimiz, Hrant'ın
acı çektirdi, şimdi de biz mi Hrant'a acı çektireceğiz? Türklük, çektireceğimiz
,ururlanacak?
lük dediğimiz bu mu?
ektirmek mi?
lüğe hakaret eden birileri varsa, onlar Türklük kavramını ölümle, acıyla, baskıyla
~tirmeye çalışanlardır. Hukuku, vicdanı, adaleti unutanlardır.
ük gururlanacaksa, geçmişteki günahları savunduğu için değil, Hrant bu ülkede
lu yaşayabildiği için gururlanacak?"
yorum bu satırlara ...
İlhan'ı 16 yaşında hapse atabilen hoyrat devlet zihniyeti ve milliyetçilik
esef bugün de varlığını sürdürüyor.
eskisi gibi güçlü değil.
krasiyi ve hukuku savunanlar karşısında gitgide geriliyor. Kazanma şansı yok.
eye, marjinalleşmeye mahkum.
ü, devlet de kendisini demokrasinin terbiye edici etkisine bazen gönüllü, bazen
ak açıyor. Kaçınılmaz bir son ...

t, elde var hüzün!

Attila İlhan şiirleriyle, romanlarıyla yaşamaya devam edecek.

Doğan HEPER
ATTİLA İLHAN

a İlhan hayata veda etti.
aşındaydı. '·'Her ölüm erken ölümdür" sözü sanki onun ölümü için söylenmişti. O
lliyet'te 5 yıl çalışmıştı. Köşesinin adı "Doğrudan Doğruya" idi.
eki ilk yazısının başlığını atarken sanki bugünü düşünmüş "Kaldığımız yerden"
etle ve saygıyla anıyorum.

Derya SAZAK
Şairin ölümü
k yazını usta bir şairi, düşün adamını kaybetti. An gelir, Attila İlhan ölür.
;'şairin ölümü'nü kendi dizeleriyle verdiler:
örünmez bir mezarlıktır zaman
irler dolaşır saf saf tenhalarında şiirler söyleyerek
iın duysa/
ôrkudan ölür-tahrip gücü yüksek-saatli
in bombadır patlayan gelir Attila İlhan ölür"
er şeyin sığlaştığı bir dünyada, duyguya, düşünceye, kültüre, sanata adanmış, dolu
şanmış 80 yıllık ömür.
16 yaşında sevgiliye gönderilen Nazım şiirleri nedeniyle 1941 yılında kazanılan
ı.ııda ilk liseli' unvanı. Sonraki yıllarda 'ne kadınlar sevdim zaten yoktular'
iyle kim bilir kaç kuşağı etkileyen aşk şiirlerinin 'ben sana mecburum' diyen şairi:
''Ne vakit bir yaşamak düşünsem
Bu kurtlar sofrasında belki zor
Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden
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bir yaşamak düşünsem
eyip adınla başlıyorum

ssıra kımıldıyor gizli denizlerin
.rbaşka türlü olmayacak
sana mecburum bilemezsin"
uşağının Attila İlhan ile siyaseten 'geç kalmış' tanışması, 12 Mart'ı izleyen
şizmin Ayak Sesleri', 'Hangi Sol?' gibi yapıtlarıyla oldu. 68'lerin 'devrimci
mış, 'tam bağımsızlık' diyen Deniz'ler idam edilmiş, sol aydınlar sıkıyönetim
de ve cezaevlerinde süründürülmüştü.
erde Türkiye bir kez daha askeri darbeye sürüklenirken, yeni kuşakların
lun mücadelesini anlamasında Attila İlhan'ın, Çetin Altan'ın, Mümtaz Soysal'ın
dınlatıcı rolü büyük oldu.
İlhan'ı kaybettik.
ar hüzün.
Can DÜNDAR
Ayrılık da sevdaya dahil
karadı sabah, arabadaydım.
ksesinde "Nasıl olur" isyanıyla" Attila İlhan ölmüş" dedi.
has şairiydi.
alaştıkça meydanlar, dostlar seyreldikçe, Bilgi'den eski kitapları çıkarır, vaktiyle
ağlaşıhnış" sayfalardan sisli, duvarlı mısralar seçer, karanlığı dağıtırdı:
Yalnızlıktan doğduk o dağdağalı sudan/
yani erdoğan ayşenur ali ve ahmet/
ç litre kan, bir hayli kemik, epeyce korku/
ki bir tespih koptu tane tane savrulduk".
ığında, Attila İlhan'ı ilk kez gördüğüm Set Kafeterya önlerindeydim.
'in yıllar sonra bana hatırlattığı deyişle "gencecik bir gazeteci"ydim; şapkasız
debiyat matinelerini kaçırdığına hayıflanan, hayatın içinde şiirin yitip gidişine
ün evine gitmiş, resmini çekmiştim.
ersaadet'te Sabah Ezanları"nın arka kapağında durur hala o resim:
r, bir salon aynasının içindedir; ayna, Şair'in arkasında...
orkacak bir şey yok, hesap tamam" olunca "kendimi hazırladım",
larımı aradım.
ğk uzak "sokaklarda mızıka çalan" bir mülteci, "Hoş geldin" diye ona şapka
ir yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı/
neşten ışık yontarlardı sert adamlardı/
yrattı gülüşleri, aydınlığı çalkalardı/
ittiler, akşam olmadan ortalık karardı".
ia gibiydi.
en bir şehre geldiğim vakit, o başka bir şehre gitmiş olurdu.
et Kafeterya'dan Tuna Pastanesi'ne taşınmış, en son Taksim'e Marmara Cafe'nin bir
yerleşmişti.
er geçişte görür; her daim orada oturacak sanırdım.
Taşındı dün, son kez:
Marmara'nın bir köşesinden, yüreğimizin baş köşesine...

204

uhal Olcay şarkısı saçımızı okşadı, teselli niyetine:
nkü ayrılık da sevdaya dahil I

ü ayrılanlar hala sevgili" ...
örüşüm Sertellerin törenindeydi.
askınını dinlemiştim ondan...
i.m nesil, o baskını hiçbir zaman unutmadı" demişti:
} 40'ların karanlığından geldik":
aydut bir akşamdı I ne kadar da karanlık I
enmişti ellerimiz görünmez kelepçelerle".
şam, -yine başında kaptan kasketi, boynunda atkı, eli yüzü şiir-, birkaç iltifat
sonra çeneme müşfik bir yumruk kondurdu:
abalıkları yakalamayı biliyorsun, ama bazı şeyleri söyleyebilecekken,
sun" diye dokundurdu.
eniş soslu bir vasiyet gibiydi.
dı, adını tek "T" ve iki "L" ile yazanlara, Gazi'ye tavır alanlara, Batı'dan medet
ürkçeyi arılaştırıp boğanlara...
~:yumuşacık kızardı, hiddetini zarif kadifelere sarardı.
!diverdi, akşam olmadan ortalık karardı".
e-trenlerirıdekayboldu "yeşil fularlı çocuk" ...
"kesik bir kol gibi yalnız", ardından bakakaldık.
ahur beste çaldı, müjganla doyasıya ağlaştık.
um bir oğlanı uyuttuk, elde kalan hüzün şiirleriyle; korkmasın diye karanlığı
cirleme rubailerini okuduk, fatiha niyetine...
ah, Dersaadet'te ezanlar onun için çınladı.
ağımda, aynanın içindeki adamın yumruğunun hemen yanında, mısralarından
,ce bir su yolu kaldı.

Melih AŞIK
TV' de Attila İlhan
elevizyon kanalları önceki akşam Attila İlhan'la doluydu... Bu eşsiz düşünür ve
damını en güzel anlatan ise TRT 2'de Nedret Çatay'ın hazırladığı belgeseldi. İlk
'de yayımlanmış olan bu belgeselden dolayı Nedret Çatay'ı kutladık dün Attila
ok beğenmiş ilk izlediğinde: "Siz bana hayatımın hediyesini verdiniz" demiş .
üm ne ifade ediyor Attila İlhan için? Bir gün Sadri Alışık'la sohbet ederken onun
korktuğunu görünce şu teselliyi vermiş:
Bir an elektrikler kesilecek, hepsi o kadar...
edret Çatay: "Televizyonlar dün gece hep onun şair yönünü öne çıkardılar oysa o
ızın en büyük Atatürk ve Cumhuriyet araştırmacısıydı" dedi... Ahmet Oktay'ın
deki şu sözleri de hafızamıza asıldı kaldı:
- Kimse Attila İlhan'la hesaplaşmadan (tartıya çıkmadan) dünyadaki yerini
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Ercan GÜVEN

Attila İlhan' a saygıyla
erin duyguları o yazdı. En güzel sözleri o söyledi.
ar ki, Attila İlhan'ın ardından edebi cümlelere çekiniyor insan.
anımadan, sadece yazdıklarından oluşan bağla, bir aile büyüğümüzü kaybetmiş
ı.
oca bir aileydik.
·smimiz Yurtseverlikti.
üzel şiir yazanımızı yitirdik.
.yı Milliye'nin bilinç nöbetçisini.
meziyet insanını.
imizin başı sağ olsun.
Attila İlhan'ın çok nadir (benim bildiğim tek) spor içerikli şiirlerinden "Cazgır",
ından ona vedamız olsun.
/in notu: Attila İlhan, bu şiirine ilişkin notunda pehlivanları yazmanın, güreşin
olu halkının ilgi duyduğu bir spor olmasından aklına geldiğini söylüyor. Güreşin
göreneksel bir yeri olduğuna işaret ediyor. Ancak asıl etkilendiğinin Türk
olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında ortalığı duman ettiği tarih olduğunu
şairi etkileyen her şey ne kadar geride kalmış değil mi?
Cazgır
Vur ha vur vur davul baş pehlivan havası
Çıksın bekir osman mestanoğlu dülger ahmet
Vur ha vur vur davul gürlemenin sırası
Davran bre pehlivan ha ömrüne bereket
Ateş alsın büklüm büklümpazındaki kudret
Davran delifişek karayelfırtınası
Çığlar devirip yenmenin güreşmenin ustası
Vur ha vur vur davul dağları taşları titret
Dile gelsin yusufun aliço'nun hatırası
Çıkalım hele meydana yanardağ gibi emret
Hey mübarek mübarek er meydanı bu meydandır
Cümle alem birikmiş işte davullu zurnalı
Her biri bir özge diyarda başpehlivandır
Yiğitler gelir güreş tutmağa göğsü armalı
Boyları yıldız döker omuzları çifte burmalı
Hoy senin pehlivan dediğin şahan olup da uçandır
Rüzgar deme buluttur bulut deme dumandır
Vur ha vur davul gök yerinden kaymalı
Hodri meydan! vakit tamam peşrev tamamdır
Ha deyince kaldırıp kaldırıp yere vurmalı
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Fikret BİLA

Düşünce adamı olarak Attila İlhan
e, Cumhuriyet sonrası dönemin en büyük şairlerinden birini kaybetti. Kendi
eldi Attila İlhan öldü."
at dünyası bu büyük şairi, tarihte hak ettiği yere koyacaktır.
İlhan, şiirleri, romanları kadar, siyasi düşünceleri, siyasi kitaplarıyla da
lemiş bir düşünce adamıdır.
İlhan bu yönüyle de özellikle sol düşünce dünyasında her zaman anılacak ve
risimdir.
sız çizgi
İlhan'ın Türk solundaki yeri ve çizgisini yerli yerine oturtabilmek için bazı
ımsamak yararlı olur.
boyunca "örgütlü sol"un içinde yer almadı. Örgütlü solun yükseldiği
o, dışarıda, kıyıda kalmayı yeğledi. Yükseldiği dönemler ise sol örgütlerin
emlerdir. Bu yönüyle bağımsız, tek başına bir ekol olmuştur. Bu nedenle de
hın biraz uzak durmaya, biraz uzak tutmaya çalıştığı bir isimdi Attila İlhan...
.ydu, ama hiç Türkiye Komünist Parti'li (TKP) veya Türkiye İşçi Parti'li (TİP)
aTKP'liler tarafından zaman zaman ağır biçimde eleştirildi, suçlandı. Ama bunlar
den ayırmadı.
la İlhan'ı bu konumda tutan en önemli iki nedenden biri "şabloncu" olmayışı,
tatürk'ü, sevdiği deyişle "Gazi"yi, temel referans almaktan-hiç vazgeçmemesidir.
:p sevilmesine, ikincisi son dönemde yükselmesine neden oldu.
pgi' sorusu
gi" sorusu Attila İlhan'la özdeşleşmiş bir sorudur. Onu tarif eder. Şablonculuğun
:ı.ı.ğu 60'lar, 70'ler dünyasında, Türkiye'de aydına, gençliğe "hangi" diye sormayı
öneren Attila İlhan'dır. Hangi Sol (1970), Hangi Batı (1972), Hangi Seks (1976),
(1980), Hangi Atatürk (1981) kitaplarıyla, genç kafalardaki şablonları sarsmış,
ru çengeli"ni takmıştır.
iler diye isimlendirilen bizim kuşak, 68'lilerden devraldığı sol şablonu, kılcal
kadar ayrıştırıp yine Türkiye gerçekleriyle örtüşmeyen teorik labirentin dar
da canı pahasına kovalarken, "hangi" diyebilmek cesaret işiydi. Bir o kadar da,
Bu sol için olduğu kadar sağ için de geçerliydi. Attila İlhan her iki kesim için de
r iki kesiminde ayaklarının yer basması, uğruna can verdikleri Türkiye gerçekleriyle
eleri için bu soru önemliydi.
u, "düşünebilen adam" olmak için gerekliydi.
öntem katkısı
ttila İlhan'ın siyasi fikirleri tartışılır. Sultan Galiyev yakınlığı, üçüncü dünyacılığı,
karşıtlığı, son dönem Avrasyacılığı, sol düşünce dünyasında tümüyle kabul
µıiştir. Ancak bu yaklaşımlarında da yine şablonculuktan:•.çok bir sentez arayışı
ô.ir. Nedeni kompleks olan bir Batıcı değildir. Bir Doğu-Batı sentezcisidir.
Asıl katkısı yöntemdir. Sorgulayan, araştıran, kuşku duyan, aklı eleştirel kullanan bir
ce adamıdır.
rine aldığı "an" gelip çattığında; şablon tahakkümünden kurtulmuş, "hangi" diye
ilen, Türkiye gerçeklerini, Atatürk'ü anlamaya çalışan sağdan ve soldan gençlerin
ek artan ilgisi O'nu mutlu etmiş olmalı...
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Konuk Yazar
Ahmet OKTAY
Attila İlhan için
ünün ardından AKM'de düzenlenen "anma" törenine ve Teşvikiye Camii'nde
aze" namazına gösterilen ilgi, 1954'ten beri tanıdığım Attila İlhan'ın ne kadar
ir ve yazar olduğunu hemen herkese kanıtladı.
kamuoyu, dilerim bundan böyle, yazın ve düşünce adamlarımıza ölümlerinden
a da aynı ölçüde vefa gösterir, değerlerini takdir etmeyi başarır.
erini herkes sevmiştir
iğini hemen hemen söz konusu etmeyeceğim. Bu nokta üzerinde tam bir fikir
una inanıyorum.
İlhan'ın romantik-patetik.melankolik ve yer yer teatral olmaktan kaçınmayan
irmibir demesin için çöl I gözlerimi mumlar gibi söndürüyorum I sarhoşlar gitti
,itti I istinye'de gemiciler kahvesindeyim I avuçlarımda kuru kafa işareti",
:il.bir suç gibi ayarlamadık mı I ağır bir hüküm giyer gibi öleceğiz" ya da "göğsüne
kkeple margot'nun gözleri oyulmuş I her gittiği yere bir tutam sigarillo dumanı
/margot'nun paletinden bir siyah götürecek kusuk siyah I kendine geceler boyamak
de istanbul'da I nasıl yapıyor bilmiyorum bir türlü aklım almıyor I beyoğlu'ndan st.
ıkıyor basmane'den passya'e I izmir'de 15945'den soruyorsunuz gitti diyorlar I
siyasi polis bile adresini bulamamış" ya da şu dizeler-vsanki-sokaklarda ittihatçı
I sanki geceyi sehpalar ayakta tutuyor I bu giden gemi sinop sürgünlerini götürür I
kapı dövülecek olanın arkasından I sen ise çoktan kurşuna dizilmişsin I nedendir
'',her kuşaktan, her yaştan insan tarafından sevilmiştir.
kirleri tartışılabilir
n, ..{\.ttila'nın fikir adamlığı üzerine vurgu yapmak istiyorum.
O'li yıllardan itibaren Sosyal Realizm adı altında yazınsal/düşünsel bir kuram
ye çalışan Attila İlhan antikapitalist, antiemperyalist ve sadece yazınsal bağlamda,
antimodemist çerçeve oluşturdu.
oğruluğu yanlışlığı tartışılabilir, tartışılacaktır, o ayn konu ama Attila bu üç ana
yu son nefesine kadar korudu. Küresel emperyalizmin ideolojik/politik saldırısına
n yıllarda giriştiği mücadele, onu ister istemez, milliyetçi söyleme yanaştırdı.
lerdeki ve eleştirilerindeki entemasyonalist ton kaybının doğal sonucu sayılabilecek
etçilik, onu, özellikle AB karşısında izlenen dış, aynı zamanda ekonomik politika
la onuru kınlan toplum kesimlerinde bir idol, tartışılmaz bir kanaat önderi haline
Kuşkusuz Attila İlhan'ın bir kültürel/siyasal figür olarak yükselişinde şairliğinin yanı
ın siyasi tarihimizle ilgili yapıtlar üreten romancılığının rolünün olduğunu da
gerekir. Yazıyı, Tutuklunun Günlüğü'ne motto yaptığı Nefi'nin dizesiyle bitireyim:
''Bir ah ile bu alemi viran ederim ben"
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Ece TEMELKURAN

Ne kadar aşk, o kadar Attila İlhan!
tam öğleüstüydü, Yenikapı feribot gişelerinde iki genç kadın konuşuyordu.
çlanndan vapurlar geçip gidiyor, kadınlar kendi saçlarına takılıp hep gişede
·• diğerine dönüyordu aniden, bir cümleyi tam ortasından kuruyordu:
adıysan 'Ben sana mecburum'u oku."
genç kadın, firketeden kurtulan saçlarını topluyordu hamarat bir hızla, biletleri
ün bir bilet gişesinde, düğünleri için çeyiz biriktiren iki kız, geçip giden bir gün
han'ı anıyordu.
sabahın körüydü, gazetelerin içine sarılmış taze ekmekler kurşunlu bir buharla
]. gidecekleri evleri. Bakkal, adeti değildir pek, gazetelere bakıyordu. Telefon
alla Hanım yine en bet sesiyle muhtemelen, bir kutu yumurta istiyor, "Bak,
ama" diyordu. Bakkal, şaşılası şey, sinirlenmiyordu. Zira gazete balyalarının ilk
.ttila İlhan'ın yüzünü görüyor, "Ölmüş yahu!" diyordu. Sesi, aniden bir haksızlık
ıkıyordu.
lmuş gibi sanki devam ediyordu:
çken tabii okuyorduk. Sevgililer, manitalar filan. Sonra tabii.,"
air ölüyor, bir günde bütün aşklar eskide kalıyordu. Belki her ikisi de bir bakkalın
yerinden acıtıyordu. Bir bakkalın artık bir daha hiç aşık olmayacak bir . bakkal
alışı şairin ölümüyle kesinleşiyordu.
irin kimliği?
elerde edebiyatçılardan alınmış görüşler, "şairin siyasetçi olarak.kimliği" yazıları
televizyonlarda birileri "Aşk şairi miydi, değil miydi?" diye karar veremezken,
insanlar, ama hepsi tek tek, bir şairin ölümünü, çok eskiden aşık oldukları
suretleriyle birlikte anıyordu. Bir ölümün kenarına bu kadar eski aşk iliştirilmiş
a? Ne kıymetli bir ölümdür ki o, hep aşkla anılacaktır bundan böyle.
çıstaci" filmini izlemiş miydiniz acaba? Şair Pablo Neruda'yı anlatıyordu. Sonra,
a mektuplarını getiren bisikletli postacı, kasabanın en güzel kızına aşık oluyor ve
p kendini, Neruda'nın şiirlerinden birini çalıp... Kıza kendi şiirim diye okuyup...
unu duyunca ne diyordu peki?
Şiir, ihtiyacı olanındır!"
u ülkenin de işte, konuşmayı pek beceremeyen bu kavruk çocukların, cümlelere
vardı. İşçi kızların "ben sana mecburum, bilemezsin" demeye ihtiyacı vardı; bir gün
lacağını bilmeyen genç adamların "sevmek kimi zaman rezilce korkuludur/insan bir
ısfü yorulur" diyebilmeye... Hakir görme!
Ortaokuldan terk ev kızlarının da mektup yazacakları bir aşkları vardır. İnşaat
in, banka memurelerinin, dönercideki komilerin de kalbi · çıt diye kırılıyor orta
n. Hepsi birden Sisler Bulvarı'nda buluşur. Sevdiklerinin adları "mıh gibi" akıllarında,
ı akşam gibi çökmüştür.
Gizli öpüşmelerde
Şairler, halklarının ümitsizce aradığı sözcükleri bulanlardır. Kim nasıl hatırlarsa
sın, ama bu ülkenin sokaklarındaki insanlar, hiç şiir okumaz dedikleriniz bile, Attila
'ı o en amansız aşklarına sözcükler bulan adam olarak hatırlayacaktır. Sevgililere
ılan işaretli mendiller gibi temiz ve kıymetli bu şiirleri, bir daha görülmeyecek
ililerin fotoğrafını saklar gibi iç cebinde saklayacaktır. Sonradan bakkal olsa da, bir gişe
inde tıkılıp kalsa da, çoluk çocuk sahibi mazbut bir kadına dönüşse veya araba taksiti
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oter memuru olsa da, vaktiyle yaptığı bir aşk deliliğini, insan olduğunun ispatı
· hatırlarken muhakkak bu hatıralara bir Attila İlhan dizesi iliştirecektir.
kın kalbinin en mahremine ismini yazmış olmaktan daha kıymetlisi var mıdır?
ômi çocuğun, arka cebinden çıkardığı tarakla saçlarını tarayıp köşe başında aşık
beklerken içinden ezberlediği ve tek kozu olan bir aşk şiirinin sahibi olmaktan
mıdır?
ede, bu dilde, biri birine aşık olduğu her gün Attila İlhan, o hop eden içlerle,
dizlerle, telefon başında beklenen gecelerde, doluveren gözler ve o en gizli
... Aşkla birlikte yaşayacaktır!

Taha AKYOL
Sol ve Osmanlı

a

İlhan'ın cenaze namazına yetişemedim. Teşvikiye Camii'nin avlusuna
namaz bitmek üzereydi. Fatiha'mı okudum. Bazıları cenazeyi alkışlamak istedi,
ı buna engel oldu. Çünkü Attila İlhan vasiyet etmiş:
(Çenazemde alkış istemiyorum.
niye önemsemiş, neden böyle bir vasiyet yapmıştı?
te Sabah Ezanları"nın Marksist yazarı İlhan, elbette Müslüman geleneğinde
atiha okunduğunu ve huşu içinde saygı gösterildiğini.: . alkış . gibi. şeylerin
iliyordu.
da İlhan'ın bir kültürel tercihi söz konusudur!
savunduğu "ulusal kültür sentezi"nin tarih unsurunu "bin yıllık tarihimiz"den
daki kurultaylarda bu "bin yıllık tarih''i es geçen dil ve tarih tezlerini eleştirdi.
üyük, kapsayıcı sentez sebebiyle cenazesinde soldan sağa herkes vardı.
i sol ve CHP böylesine, halkın tarihten gelen değerlerini kapsayan geniş bir kültür
ahip mi?!
~nt,Ecevit, CNN Türk'te Gürkan Zengin'in sorularını cevaplandırırken, 1970'lerde
y alabilmiş "ortanın solu" hareketinin, Kemal Tahir ve Attila İlhan gibi, milli
büyük önem veren düşünür ve sanatçıların fikirlerinden çok yararlandığını söyledi.
~pishaneden çıktığında Ecevit'i ziyarete gittiğimde, kütüphanesinden Halil İnalcık'ın
smanlı tarihini ödünç alıp fotokopisini çekerek okumuştum. Altı çizili satırlar,
düşülmüş notlar... Ecevit'in Osmanlı tarihini nasıl incelediği ve hangi tarihi
önemsediği belliydi.
arih ufku, siyaset ve düşünceye de ufuk açtı tabii.
eevit'in 1971'de basılan "Atatürk ve Devrimcilik" kitabından birkaç cümle:
Örneğin bir şapka devrimi, hiç kuşkusuz yararlı, gerekli bir devrimdi. Ama
ne getirmişti? Ekonomikve sosyal bakımdan ne getirmişti? .. " (Sf. 76)
e Attila İlhan:
'Şapka devrimi, dil devrimi, böyle sululuk olmaz. Bunlar devrim mevrim değil,
değişiklikler." (Vatan, 10 Kasım 2004)
Kalıpları sorgulamak siyasette 'Ortanın Solu' hareketine, edebiyat ve düşüncede Attila
yeni açılımlar kazandırdı; büyük kitlelere ulaştılar.
Peki, bugünkü CHP? Malum, aynen bildiğiniz gibi.
Attila İlhan edebiyat ve kültür alanındaki bu geniş vizyonuna rağmen, siyasi
rinde,"antiemperyalizm"le özdeş saydığı 'Üçüncü Dünyacılık'tan kurtulamadı. Bu
ile, "Galievci bir Gazi Paşa" şablonu yarattı, İnönü'ye haksız saldırılarda bulundu;
onrasında "emperyalizm"e teslim edilmiş bir Türkiye resmi çizmek için komplo
eri kurdu!
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etli Metin Toker, mesela "Tımarhanelik Tarih Yazıları" başlıklı makalesi ile
urgularının ne kadar yanlış olduğunu ortaya koydu. (Milliyet, 27 Ocak 2002)
kendi "emperyalizm" teorisine göre Cumhuriyet tarihini kurgulamakla kalmadı
ürkiye'nin geleceğini de Üçüncü Dünya'da aradı. AB'ye karşı Suriyeli, Iraklı
düşündü!
nun büyük sentezinin ve edebi kişiliğinin değerini asla düşürmez. Ama edebi
yük sentezi de onu günümüz için bir siyaset teorisyeni haline getirmez.

Güneri CIVAOGLU
Biz ona mecburduk

a İlhan'ı yitirdik... Severek okurdum. Ancak... Bundan 20-25 yıl öncesine kadar
tık.
Arıklı ile bir yemekteydik.
mlamakta olduğu "NOKTA dergisi için sık sık Attila İlhan'Ia konuştuğunu,
e doyum olmadığını" söylemişti. "Her konuda, farklı ve dört kulakla
bir şey söyleyebilen müthiş bir adam... Onunla konuşurken zamanı
in" demişti.
.un üzerine bir bahane bulup telefonla Attila İlhan'ı aramıştım. "Yazacağım bir
ğili danışmak istediğimi" söylemiştim. Sanki beni uzun. şüredir tanıyormuş/gibi

tn
abii Güneri.•• Sor. Bakalım bir faydam olacak mı?" demişti;
dane demek...
•dağa derya doldurmuştu.
ık zaman zaman onu arıyor, soruyordum, konuşuyorduk. Hep neşeli, sevecendi,
eden/vurgulamadan, ağabeyliğini hafiften hissettirirdi.
zimat'tan girer, Cumhuriyet'ten çıkar, Tek Parti'den dalar, İsmet Paşa'dan dolanır,
enderes'e gelirdi... Zaman zaman ihtilal namlularının üzerinden seker, arada Paris'e
onuşmalar yapardı.
.un dokuduğu bu sözel goblende dilediğiniz fikir çiçeğini seçmek size aitti.
gimi çeken tarafı... Gazetecilerde, yazarlarda pek yaygın bir sendrom olan "ben
en yazmıştım" söylemine hemen hemen hiç girmemesiydi.
la, sohbetleriyle, varlığıyla, farklılığıyla öyle bir çekim alanı oluşturmuştu ki, aslında
lemiyle "biz ona mecburduk..•"
Cumartesi 2005, Milliyet
MelihAŞIK
İşte edebiyatçı •.•
Savaş Ay'ın Sabah'taki sütununda yer alan Attila İlhan'ın şu sözleri · genç
atçıların kulağına küpe olmalıdır:
"Davetlere gitmem. O çevreleri sevmem. Kalabalıktan hoşlanmam. Çünkü o
rde halktan konuşulmaz. Oralarda kendi meselelerini konuşurlar. Ben edebiyatçıların
girmem, benim edebiyatçı arkadaşım yoktur.
biyatçı arkadaşların ekseriyeti bir getto içinde yaşarlar, ne Türkiye'yi tanırlar ne Türkiye
idirler. Yazdıkları şeyler de kendi hayatlarıdır. Halbuki onların hayatları ayrıksı bir
bu hayat değildir. Onun için ulaşması mümkün değildir halka..."
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2005, Milliyet

Konuk Yazar
Pınar KÜR

Ne kadınlar sevdim zaten yoktular•••
erşembe günkü cenazede kadınlar pek çoktular. O güne dek hiçbir cenazede
adar büyük, tıkış tıkış kalabalıkta, onu bunu ite kaka "ünlü" arayan kameralara
adınlar.. Kimi süslü, kimi kendi halinde.. Koyu kırmızı ruj sürmüş olanlar da
okunmaya başladığında başlarını örtenler de. Çoğu toplu, hepsi orta yaşlı bu
akitler yaşadıkları aşkları sanki ona borçluymuşlar gibi, borçlarının son taksitini
işlerdi. Vaktiyle aşklarını onun dizeleriyle tanımlamışlardı belki. Çoktan bitmiş
net hatırlamasalar bile, Attila İlhan'ı unutmadıkları için gelmişlerdi. Aşktan çok
şiirler sayesinde aşkı hatırladıkları için..
I serüvenim
İlhan'ın şairliği, yazarlığı, siyasal duruşu, toplumsal tezleri hakkında çok yazıldı,
lendi bugünlerde, daha da yazılacak, söylenecektir. Ben bu gibi değerlendirmeleri
bırakarak, onun benim kişisel serüvenime katkılarından söz etmek istiyorum.
İlhan, kendi kendime (ve ilk gençliğim yurtdışında geçtiği için biraz geç)
ilk şairdi. Çocukluğumdan itibaren anne-babamın .sevdiğkpekçok.şairle.haşır
um, orta-lise eğitimim sırasında dünya şiiriyle de tanışmıştım, ama Attila'nın
okuduğumda neredeyse yirmi yaşındaydım. Ve anında çarpıldım.
tttılı imgeler, benzersiz benzetmeler Bir gece yürüyüşünü maceraya dönüştüren;
ük aşklarımı bile derinleştiren dizeler Doğrudan bana hitap ediyor, beni bana mı
? Pia'ların, Maria'ların yerine kendimi mi koyuyordum? Yoksa benim gençlik
da Attila İlhan mı tanımlıyordu?
rtıcı ve sarsıcı olduğu kadar, öylesine kapsamlıydı ki, bazı arkadaşlarımla işi gücü
ttila İlhan Şiiri" yazmak yarışmaları düzenlerdik. İşin biraz eğlencesindeydik,
abartıyorduk belki, ama asıl önemlisi, hiçbir zaman inkar edilemeyecek (zaten
de inkara kalkışmadığı) gerçek, onun başka hiçbir şairi hatırlatmayan, tamamiyle
e özgü, tek bakışta onun olduğu anlaşılan dizelerin sahibi olmasıydı.
rtesi güne randevu
ttila'nın kendisiyle (ve romanlarıyla) tanışmam daha da geç bir tarihe rastlar.
k romanımı bitirmiş, İstanbul'da bir yayınevine götürmüş ve reddedilmiştim. Bu
syayı okuyan şair dostum Hilmi Yavuz, böyle bir ilk romanı yayımlamaya pek
n cesaret edemeyeceğini söyledi ve "Bunu olsa olsa Attila İlhan basar" dedi. Onun
ayınevi'nin editörü olduğunu bile o zaman öğrendim.
Şiirlerine o kadar hayran olduğum, o kadar ünlü, o kadar koskocaman biriyle
.ya hem can atıyor, hem de çok fazla korkuyordum. Kelle koltukta gittiğim Ankara'da
arasını çevirirken bile ellerim titriyor, boğazım kuruyordu.
Benim gibi adı sanı duyulmamış, dili dolanarak roman yazdığını iddia eden birine hiç
eden, hemen ertesi güne randevu vermesi, onun ne kadar farklı bir insan olduğunun
sonraları pek çok örneğini göreceğim) kanıtlarının ilkiydi. Onun küçük, iddiasız odasına
n sekreterler tarafından falan durdurulmadan) girmemin üstünden on dakika geçmeden
'dırtanışıyormuşuz gibi rahatlamıştım.

a
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nkü sohbetin tadı
T:zamanlarda,aynı küçük odada, o İstanbul'a geldikçe Maçka Palas'ın lobisinde,
eştiğinde Han Restoran'da, daha sonra Divan Pastanesi'nde pek çok uzun, derin,
ısohbetimiz olmuştur. O konuşmaya başladığında ağız-açık dinlemekten başka
ız pek mümkün değildir zaten. Ama o ilk günkü sohbetin tadı, heyecanı hiç
tır.
iğim dosyayı uzanıp almadan, benim ona uzatmama da fırsat vermeden,
ttırdı bana. Türk ve dünya edebiyatıyla ilgili konuşturdu. Üstünlük, büyüklük
adi önemini hissettirmek gibi bir çabası yoktu. Çekingen bir kızcağıza hava
J{ duymayacak kadar, gerçekten büyüktü çünkü. Bir saatten fazla bir süre sanki
tanımaktan başka kaygısı yokmuş gibi konuştu, konuşturdu. Ve, her gün saat
~ve öğle yemeğine gittiğini, sokaktaki esnafın saatlerini kendisine göre
ı.nı belirterek sohbetimize son verirken, roman dosyasını istemeyi unutmadı.
nınlar henüz gelmedi
dan ayrılır ayrılmaz, Zafer Çarşısı'na gidip "Sırtlan Payı"nı aldım. Okuduğum ilk
unu utanarak itiraf ediyorum (kendisine hiçbir zaman itiraf edemedim). Beş yüz
hı hemen hemen hiç elimden düşürmeden okuyup bitirdim, pek çok satırın altını
, imgelerin güzelliğinden dolayı çizerek. Okudukça, okudukça, bu romanın
nimkini beğeneceğine dair umuttan öte bir inanç doğdu içimde. Ve... inancım
afta sonra Attila İlhan'dan bir mektup aldım. Evet, ben.Attilajlhan'.ğan.mektup
.yanınbütün aşk mektuplarından daha değerli bir mektup... Romanımı beğenmişti!
:fi.irdüğüm dosyadaki romanın adı "Şu Dağın Ardında"ydı. Ve Attila'nın tek önemli
du. "Köy romanı izlenimini uyandırır, senin gibi hasın hası- kentliye bu Yad
dedi. Birlikte uzun uzun düşündük. Kitabı yazmaktan daha zor geldi ona uygun bir
Sonunda "Yarın..Yarın.. " ı bulan da Attila oldu tabii.
pmanda özlenen yarınlar henüz gelmedi. Belki hiçbir zaman da gelmeyecek.

·azar 2005, Milliyet-PAZAR Eki

İlber Ortaylı
İlhan görevini yapmıştır
ok uzun bir yazı hayatı oldu Attila İlhan'ın. Yaşarken yüceltildi; zor beğenenler bile
e hayranlıklarını sundu. Özlenen ve gelecek kuşakların da bildiği bir şair olarak
lına hiç kuşku yok
Türk dilini çok iyi kullanan ve şiiri eski rüzgarların sayesinde çağdaşlaştıran bir usta
u biliyoruz. Attila İlhan için "Çok genç öldü, kendisinden çok şey.bekliyorduk" gibi
ğerlendirmeye itibar edemeyiz, yersiz olur.Yazdıkları ve konuştuklarıyla son derece
ğlduğu da açık. Kısa sayılamayacak bir ömrü disiplinli olarak geçirdiği, çok yazdığı ve
a karşı görevini yaptığı açık. 1925 doğumluydu. Bu demektir ki Osmanlı dünyasından
bir nesildendi. Fakir Türkiye'nin genci olduğu için Batı'ya gidip eğitim görme şansını
geç yakalamıştır. Şiirdeki bu yeni ve özgün üslup sahibinin eski şiiri iyi bilenlerden
ışaşırtıcıdır. Maalesef eski edebiyatı hiç tanımayan kuşakların şair olduğu bir ülkede
İlhan'ın örnek olmasını dileriz ama onu örnek alanların ciddi bir edebiyat eğitimi ve
gayretle bu çizgiye ulaşabilecekleri de bir gerçektir.

213

mumi arzuya uymadı
enim 35 yıldan beri izlediğim kadarıyla umumi arzuya uymayı kabullenemeyen bir
ııştur. Sağın ve solun en bağnaz olduğu yıllarda ve maalesef kendini sansürlediği
a dahi etrafına zıt fikirler ileri sürüp gözlediklerini ortaya koymayı bir geçim yolu
aksine bir düşünürün seçimi olarak benimsemiştir. Bir tanesi Türkiye'nin gelişme
e kaydettiğini birçok insandan daha önce görüp belirtmesidir. 1970'1i yıllarda bize
ve Kuzey Afrika' daki Türk girişimini ve dinamizmini anlatıp yorumladığında
•• zer Ergenç ve ben inanılmaz gözlerle dinledik. Attila İlhan Başbakan Demirel'in

i niye tekrarlıyordu ki diye birbirimize sorduk. Lakin bu sözlerinde o demeçlerden
sı vardı. Bir müddet sonra, gördüklerimiz bu yorumu doğruladı. Demek ki
olup bitenleri izliyordu. 5 bin kişinin inandığına 5001'inci olarak şüphesini ve
şerhini koyardı. Vakaları gözden geçirmeden mecburiyet tahtında düşünenleri bir
elemiştir. Dünkü tabular 1950 ve 60'lı yıllarda Arapça ve Farsça kelimeleri
< atmaktı. Karşı çıkmıştır. Bugün herkes Osmanlıcayı da yeni Türkçeyi de ayırt
llanıyor, çünkü bize kelime ve kavram lazım; neyimiz var ki ayıklayacağız? Eski
evmek ve bilmek gerektiğini, ancak o sayede yeniliğin yavanlıktan kurtulacağını
·çlen olduğunu sanıyorum.
.yatında da kendine özgü bir tarzı olduğuna şahit oldum. Bir temmuz sıcağında
eketi ve başında kasketiyle yürüyüş yaparken rastladım. "Aman üstadım ne
uz?" dediğimde, bana "Ben İzmirliyim, bu sıcak bana bir şey ifade etmez" demişti.
.ve günlük alışkanlıklarını bile sert eğitimden geçirenlerden olduğu anlaşılıyordu.
zlemleri keskindi
Ha İlhan'ın hem çok benimsenen hem de kendisini seven okuyucularınınpileitiraz
n tarih yorumu; Atatürk ve İsmet İnönü devirleri arasına. çizdiği sınırdır. Atatürk
e kadar şairane ve görkemli bir üslupla çizdiyse, 1938-50 arasını da
nin tatsız ve muhtevasız despotizmi olarak .• niteler. Bu görüşünü tarih
nm kendisinden sonra kısmen desteklediğini belirtmeliyim. Tabii yine Attila
Iden bırakmamıştır. Demokrat Parti dönemini de, İsmet Paşa döneminin anlayışının
eşitlemesi olarak yorumlar. Bu devamlılık tespitinde de haklı yönleri çoktur. Attila
çi değildir ama keskin gözlemleri vardır ve çok insanımızın aksine yaşadıklarını
ekim dikkatiyle gözden geçirip değerlendirir.
k · uzun yazı hayatı oldu, yaşarken yüceltildi; zor beğenenler bile kendisine
arını sundular. Yazılarında ve konuşmalarında küstahlık emaresi görmedim, bunun
ııiğvasına kapılıp kitlenin esiri olduğu da haşa söylenemez. Bu halkın her kesiminin
\ihtiram, en azından görevini yaptığının göstergesidir. Hiç şüphesiz özlenen ve
şakların da bildiği bir şair olarak kalacaktır.

Ülkü Tamer
Şiirinin içinde güneş duruyordu

"Pia'tsını ezber ettikten sonra ben de bir "Lucia" yazmıştım. Baştan
ınme, özenti...
kitap yazısı için masaya oturduğum sırada öğrendim: Attila İlhan'ı yitirmişiz. Bu
ni bağışlayın, Özen Yula'nın, Paulo Coelho'nun kitapları üstüne izlenimlerini
ğim. Attila'dan, onunla ilgili birkaç anımdan söz edeceğim.
kgençliğimin erişilmez şairiydi Attila. Nereye gitsem "Sisler Bulvarı" kitabını
taşırdım: Antep'te Cevat Özer'le, İstanbul'da Anıl Meriçelli'yle döner döner okurduk:
kasında güneş duruyordu I aylardan kasımdı üşüyorduk"... "size mırç derdik I
lU11111£.la
oynardınız"...
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'lsını ezber ettikten sonra ben de bir "Lucia" yazmıştım. Kaynak dergisinde
Okur önüne çıkan ilk şiirimdi. Baştan aşağı öykünme, özenti.
~rımızı Attila İlhan'uı fotoğrafındaki
gibi savurmaya çalışır, siyah balıkçı
rdik.
eri o seçiyordu
erim dergilerde yeni yeni yayımlanmaya başlamıştı. Pazar Postası'nın çiçeği
irleri arasındaydım. Salim Şengil'in Seçilmiş Hikayeler Dergisi'ne de birkaç şiir
Yayımlanacak şiirleri Attila İlhan'ın seçtiğinden haberim yoktu.
ün yolum Baylan'a düştü. Baylan'da, başta Ahmet Oktay, Mavi'ciler toplanırdı o
iz Beyazıt-Aksaray kahvelerini mesken tutmuştuk ...
asaya çöküp çayımı söyledim. Baktım, az ötede Attila İlhan oturuyor. İşaret etti,
yanına. Gittim.
ılerini aldık" dedi gülümseyerek. Ceketinin iç cebinden şiirlerimi çıkardı. Onları
ergide toplu olarak yayımlayabileceklerini söyledi. Genç bir şair için inanılmaz
k bunları Attila İlhan'dan duymak! "Yalnız" dedi, "Sen Pazar Postası'na da şiir
un. Bir seçim yapacaksın, ya Seçilmiş Hikayeler ya da Pazar Postası."
erimi masaya, elini de şiirlerimin üstüne koydu. Yine gülümseyerek yüzüme baktı.
inızattım, kağıtları çektim. "Pazar Postası" dedim.
adı. Kardeşinin yaramazlığını bağışlayan bir ağabey gibi gülümsedi yine.
romanla çıkageldi
la'yla dost olduk sonra. Bazen yıllar süren aralarla karşılaştık, çene çaldık. Bir
İzmir'de yönettiği ve köşe yazıları yazdığı Demokrat İzmir gazetesinde. ziyarete
nu. Tiyatro oyunculuğu yapıyordum. İzmir'de turnedeydik. Attila, Ali Kaptanoğlu
yla senaryolar da yazıyordu. "Madem oyunculuğa bulaştın, gel seni Yeşilçam'a
di. "Jönün arkadaşı olursun. Kadir Savun gibi."
düm, "Ben tiyatrodan kurtulmaya bakıyorum, başıma bir de sinema çıkarma"
sık da Milliyet Yayınları dönemimde karşılaştık. Sanat Olayı'nda şiirlerini, yayınlar
aplannı yayımladık .
.ün birinde bir romanla çıkageldi. "Hemen basarız" dedim. "Adı ne?"
aha kesin karar vermedim" dedi. "Aklımda iki ad var. Biri ... "
di hatırlamadığım bir ad söyledi.
eki?"
na Halde Leman."
iç düşünme" dedim. "Romanın adını koymuşsun bile."
ısa süre içinde yayımladığımız "Fena Halde Leman" ortalığı kasıp kavuracaktı.
öteki kitapları gibi.
·yakalı bir şairdi
ir bir bakıma fiyakadır bence. Bu işi de Attila İlhan kadar ustalıkla yapan pek az
ardır. Fiyaka dersen, kesinlikle bir küçümseme gelmiyor.aklıma, Cemal Süreya,
el az mı fiyakalıydı? Ezberinizi bir yoklayın, dilinizin ucuna gelecek dizelerin çoğu
ğı fiyakalıdır. Yalınlık fiyakayı engellemez. Nice çabalardan geçilerek varılmış "usta

.r bile başlı başına fiyakadır.

Fiyaka derken, "caka satmak" aklımın köşesinden geçmiyor elbet.
Attila İlhan'ın fiyakası kitaplarının adlarından başlıyordu: "Sisler Bulvarı",
ur Kaçağı", "Ben Sana Mecburum".
Şiir okuyuşu da fiyakalıydı doğrusu. Onu, sanırım 1959'da, Eminönü Halkevi'ndeki bir
at matinesinde dinlemiştim ilk. Sahneye çıkmış, dinleyicileri şöyle bir süzdükten sonra
tkısını arkaya savurmuş, gözlerini kısarak başlamıştı okumaya: "Elinin arkasında güneş
rdu...
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sonra da şiir kasetini dinleyeceğim. Kendi sesinden şiirlerini. "Ben Sana
İçlerinde güneş duran 16 şiir. Attila eski Attila. "Pia" eski "Pia". Dinlerken ben
.,n~unin eski Ülkü'sü olacağım.

Can DÜNDAR
USTANIN ANISINA
Attila İlhan kimi düşünürdü?
sonu Bolu'da DİSK'in toplantısı vardı.
ik kesimlerden bir grup sendikacı, gazeteci, akademisyen, siyasetçi,
n sorunları ve solun geleceği"ni tartışmaya davetliydik.
~limizin nicedir güçten düştüğü bir vakitteydik.
ic eski polemikleri getirdi yanında; kimi bayat küskünlükleri, kimi derin hayal
ya da taze umutları...
eni yitirdiğimiz ustanın bir şiirini götürdüm.
liğinde siyasi nedenle dayak yemiş herkesin başucu şiirini...
llİ bir kere dövdüler, çok gözlüklüydüm" diye başlayan o muhteşem Attila İlhan
er/erime vurdular yumrukları duruyor
·il.in bir saatinde gizlice kustum
öcek yürüyordu boynumdan içeri
um mu kanıyordu ağlıyor muydum
ilkdere'de dövdüler emirgan ve birileri
'an eden çıkmadı susadım su veren yok
·ıılı olmasaydık belki seni düşünürdüm
ksıcaklığına sığınıp uyumayı
'tn bir vakit tutmadı dişlerimi tükürdüm
çokfena dövdüler size ne söylüyorum

.iı bere giyiyordum bıyıklarım da duruyor
·kimse o halimle görsün istemiyordum
aııe aramak filan aklımdan geçmedi
bir şeyler içmek otelde motelde
alı olmasaydık belki seni düşünürdüm
Imış suratımı avuçlarına saklamayı
mayı düşünürdüm kimbilir belki de
vakit omzum tutmadı dişlerimi tükürdüm
· bir kere dövdüler çok gözlüklüydüm
a bere giyiyordum bıyıklarım da duruyor
ukdere'de dövdüler emirgan ve birileri
in için dövdüler dişlerimi tükürdüm"
eraklısı için notlar"a bakılırsa şiirde "dayak yiyen", fikirleri yüzünden gazaba
.ydındır.
a dişlerini tükürürken sıcaklığına sığınıp uyumayı, avuçlarına saklanmayı
··?
u.

enin için dövdüler" dediği o küskün sevdalı, ihtimal o dönem kavgalı olduğu
.üşüdür.
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~>"çok gözlüklüydük" hafta sonu ...
dayak yemiştik, omzumuz tutmuyordu.
çıkmamıştı; su veren de ...
bir kısmımız kesmişti bıyığını, kavgalıydı "devrim"le ...
imizi tükürüp onu düşündük, tartıştık yine de ...

HasanPULUR
Attila İlhan'ın bir şiirinin macerası .••
İlhan'ı toprağa verdikten sonra, onun kitaplarını, onunla ilgili notlarımızı
emen her yeni kitabını bize imzalayıp gönderirken şöyle demiş:
ik-i azizim,
madan Hasan Pul ur' a,
şükran, arz-muhabbet."
dema" demek, "eskilerden" demek...
bugün yaşamış olsaydı, belki telefonda şu Nobel işini konuşurduk: 11¥ahu bu
kiye, en çok Nobel kazanan değil, kazanamayan yazarların memleketi
eydik, kim bilir nasıl gülerdi...
Attila İlhan'ın edebiyat tartışmalarında hiç yoktuk, o, edebiyatta polemiğin nasıl
erkese gösterirdi.
1976'da istemeyerek böyle bir tartışmanın içinde kendimizi bulduk.
ür İnsan" dergisinde bir şiir çıkmıştı, "Sakın Ha" adlı şiirde bir sendikacının
;i.ndan götürülüşünü anlatıyordu:
iba
bu
adamlar,
beni
alıp
götürecek/Sakın
ha
ağlamanı
/Soracakları varmış, yıllardır sorarlar/Anlaşılan bu sorgu daha yıllarca
götürülüşümü
bak hatırlıyorum/Sendikaya
yazıldığım
günlerdi
tomobil farlarına yağmur yağıyordu I Cıgaram ıslanmış, sokaklar nedense
aksi gibi zilzurna ilkbahar"
ar İlhan'ın şiiri bize, 1950'li yıllarda Aksaray'da İsmail Sivri'yle kaldığımız
penceresinden gördüğümüz bir olayı hatırlattı. Polis cipi kapıya dayanmış,
adamı alıp götürüyorlardı. Pansiyoncu "teyze" koşup gitmiş, dönüşte alı al, moru
Sendika mendika diye bir şey tutturmuş, hükümet böyle şeyleri sevmez" diye
mişti.
la İlhan'ın şiiriyle bizim gördüğümüz o kadar birbirine uyuyordu ki, ikisini bir
:leştirdik...
ğer Attila İlhan'ın bu şiirinin bir macerası varmış, bu şiiri önce "Cumhuriyet"
Ildermiş, şiir yayımlanmamış. Bir, üç, beş hafta geçmiş, o da Cumhuriyet'in
na birer mektup göndermiş. Mektup herhalde ellerine geçmemiş ki, aynı hafta
san" dergisinde de çıkmış...
tila İlhan, iki yere aynı şiiri gönderen şair durumuna düşmüş, bu arada işin içine
erif Onaran girmiş, o da Türk Dili'nde bu şiirin öyküsünü yazmış...
üraya kadar tamam, bizimle ilgisi yok, lakin Mustafa Şerif Onaran şöyle demiş:
peki, Hasan Pulur'un şiirin öyküsünü İzmir'deki bu olaya yakıştırmasına ne
Doğru, ne demeli?
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ihte Attila İlhan da biz de ne diyeceğimizi şaşırmıştık. Biz açıkça, gördüğümüz
.bul'da, Aksaray'da geçtiğini yazıyoruz, Mustafa Şerif Onaran ise soruyor:

san Pulur'un

şiirin öyküsünü İzmir'deki bir olaya yakıştırmasına ne

i"Ben ne derim tamburum ne çalar?" diye bir laf vardır ya ...
"' İlhan, "Böyle Bir Sevmek" kitabında, "Meraklısına Notlar" bölümünde,
şiirinin bu öyküsünü uzun uzun anlatır.
İlhan için, anlatılacak, yazılacak,
ı" okusanız yeter.
Attila-İlhan'a neler yazmış?!

a

o kadar

şey var ki! Ona

gönderilen

Derya Sazak
Attila İlhan'ı okumak
/kurmay Başkanı Orgeneral Özkôk'un askeri lisede 'solcu şair' Attila İlhan'ı
ilişkin haber başlığını yadırgayan öğrenciler, 'Bu ülkenin her insanı Attila İlhan'ı
Özkôk'un okuması suç mu?' diye soruyor.
a İlhan'ın ölümü, hafta boyunca Milliyet'in birinci sayfası dışında kültür sanat
da geniş yer buldu. Şiir ve yazılarıyla geniş bir kitleyi etkilemiş Attila İlhan
liğinin tüm yönleriyle anıldı.
kim perşembe günkü Milliyet'in manşetinde çift sütun verilen bir haberde
iirlerinden henüz askeri lisede okuduğu yıllarda etkilenmiş 'ünlü' bir kişiden söz

fa. Özkök

lisede solcu şair okumuş."
elkurmay Başkanı Özkök ve Attila İlhan'ın fotoğraflarının altındaki spotta,
'Marksist' çizgisiyle tanınan şairden lise yıllarında etkilendiği belirtiliyordu.
Diden Carnegie Mellon Üniversitesi'nden yazan doktora öğrencileri Bilsay Sümer
urat Koç, haberin sunuluşundaki üsluba takılmışlar:
1.ı üslup, sanki suçlu yakalamış gibi bir üslup değil midir? "Okuduğu ortaya çıktı" ...
inde mi saklamış bu sım sayın Genelkurmay Başkanımız ... Yok böyle bir şey.
haber yazan insanların Türkçemizi daha özenle kullanmaları gerekir. Böyle bir
ijber değeri var mıdır? Sadece dikkat çekmeyi amaçlıyor, başlık ile yazının geri
· ğinin de bir alakası yok zaten.
kiye gibi düşünce özgürlüğü olan Avrupa Birliği'ne aday, çağdaş çizgiyi
a çalışan bir ülkede, sayın Genelkurmay Başkanımızın Attila İlhan okuması abes
ülkenin her insanı Attila İlhan'ı okur. Topluma mal olmuş bir edebiyatçıdır."
ktora öğrencisi genç okurlarımız, 1940-50'li yılların Türkiyesi'ni kitaplardan
ri için, 16 yaşında lisede Nazım Hikmet'in şiirleriyle yakalandı diye gözaltına
ila İlhan'ı sonraki yıllarda kendisi de 'askeri lisede' iken okuduğunu ve etkilendiğini
Hilmi Özkök'ün sözleri 'haber değeri' içermektedir.
Özkök, Genelkurmay
ır.
uradaki amaç Özkök'ü 'Attila İlhan okuyor' diye düşüncelerinden ötürü yargılamak
kiye'deki değişime dikkat çekmektir.
kur Temsilciliği'ne iletilen 'e mail'i Milliyet Yazı İşleri'ne ilettik.
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Yazı İşleri'nin görüşü
nelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, söz konusu açıklamasında Attila
şından bu yana okuduğunu söylemişti. Haberimizdeki açı, Orgeneral Özkök'ün
bugün değil, 14 yaşında, yani 1954 yılında okuyor olmasıdır. Okurlarımızın bu
öneltirken 1954 yılının siyasi konjonktürünü dikkate almaları gerekirdi.
mücadeleye koşullanmış olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay yetiştiren bir
i öğrencinin o tarihlerde sakıncalı görülen solcu bir şairi okuyor olması nereden
akın dikkate değer bir olaydır. Okurlarımız muhtemelen 1950'1i yıllarda
akim olan siyasi konjonktürden haberdar değiller. TSK'nın 12 Mart ve 12 Eylül
e solu hedef alan acımasız tutumu hatırlandığında da bu haber yine önemli bir
tıyor.
rıca, Sayın Genelkurmay Başkanı'nın daha lise yıllarında edebiyata ilgi duyan,
biri olduğu, entelektüel gelişmesinin daha o yıllarda şekillendiği ortaya çıkıyor.
uşkusuz Sayın Özkök'ü bugün değerlendirmemiz açısından da önemli ipuçları
.ber Sayın Özkök'ü olumsuzlamak amacıyla kaleme alınmamıştır. Aksine bir
~debiyata.merakı önemli bir haslet olarak görüldüğü için bu durum habere değer
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'arsamba, Ortadoğ«
Attila İlhan'ı kaybettik ...
ü şair ve yazar Attila İlhan dün gece saatlerinde evinde hayatını kaybetti. 80
ifat eden Attila İlhan 'ın bugün İstanbul' da toprağa verilmesi planlanıyor.
İR ve yazar Attila İlhan dün gece hayatını kaybetti. Gece saatlerinde evinde
ybeden Attila İlhan'ın bugün İstanbul'da toprağa verilmesi planlanıyor.
.yatı
Haziran 1925'te Menemen'de doğdu. İlk ve orta eğitiminin büyük bir bölümünü
abasının işi dolayısıyla gittikleri farklı kentlerde tamamladı. Lise son sınıftayken
kendisinden habersiz katıldığı CHP Şiir Armağanı'nda Cebbaroğlu Mehemmed
incilik ödülünü kazandı. 1946'ta mezun oldu. İstanbul Hukuk Fakültesi'ne
,Üniversite yıllarında Yığın ve Gün gibi dergilerde ilk şiirleri yayınlanmaya başladı.
k şiir kitabı Duvar'ı yayınladı. 1949 yılında, üniversite ikinci sınıftayken Paris'e
ız toplumu ve orada bulunduğu çevreye ilişkin gözlemleri daha sonraki eserlerinde
çok karakter ve olaya temel oluşturmuştur.
3'te Bilgi Yayınevi'nin danışmanlığını üstlenerek Ankara'ya taşındı. Sırtlan Payı
Tuz Basmak'ı Ankara'da yazdı. 81 'e kadar Ankara'da kalan yazar Fena Halde
romanını tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da gazetecilik serüveni
Gelişim Yayınları. ile devam etti. Bir süre Güneş gazetesinde yazan Attila İllıan,
yılları arasında Meydan gazetesinde yazmaya devam etti. 1996 yılından beri köşe
Cumhuriyet gazetesi'nde sürdürmekteydi. 1970'lerde Türkiye'de televizyon
n başlaması ve geniş kitlelere ulaşmasıyla beraber Attila İlhan da senaryo yazmaya
ş yaptı. Sekiz Sütuna Manşet, Kartallar Yüksek Uçar ve ·Yarın Artık Bugündür
u yazdığı dizilerdi.
AN GELİR
an gelir
paldır küldür yıkılır bulutlar
gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet
o eski heyecan ölür
an gelir biter muhabbet
çalgılar susar heves kalmaz
şatdrdbôn ölür
şarabın gazabından kork
çünküfena kırmızıdır
kan tutar I tutan ölür
sokaklar kuşatılmış
karakollar taranır
yağmurda bir militan ölür
an gelir
ömrünün hırsızıdır
her ölen pişman ölür
hep yanlış anlaşılmıştır
hayalleri yasaklanmış
an gelir şimşek yalar
masmavi dehşetiyle siyaset meydanını
direkler çatırdar yalnızlıktan
sehpada pir sultan ölür
an gelir
Attila İlhan ölür...
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Ülkücüler Attila İlhan'ın cenazesine katılacak
Ocakları eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Harun Öztürk, "Türk
ın mümtaz şahsiyetlerinden kıymetli şair, yazar ve edebiyatçı Attila İlhan'ın vefatı
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım" dedi. Harun Öztürk, "50 yılı aşkın sanat
Türk halkına şiir, roman ve deneme gibi eserleriyle hizmet veren usta sanatçıya
:tan rahmet; akrabalarına, dostlarına, sevenlerine ve aziz milletimize baş sağlığı
dedi ve cenaze törenine katılacaklarını açıkladı.

Ülkü Ocakları'ndan Attila İlhan'a başsağlığı mesajı
.ü Ocakları eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Harun Öztürk, "Türk

ın mümtaz şahsiyetlerinden kıymetli şair, yazar ve edebiyatçı Attila İlhan'ın vefatı
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım" dedi. Harun Öztürk, "50 yılı aşkın sanat
Türk halkına şiir, roman ve deneme gibi eserleriyle hizmet veren usta sanatçıya
'tan rahmet; akrabalarına, dostlarına, sevenlerine ve aziz milletimize-baş-sağlığı
ve cenaze törenine katılacaklarını açıkladı.
Attila ilhan'dan Fransızlar'a 'Tokat' gibi önsüz
at, Fransızlar 'ın Cezayir 'deki vahşetini anlatan Kenan Akın 'ın kitabına yazdığı
·~Doğan Güneşe Bakınız' başlıklı önsözde Batı 'nın bir başka yüzünü deşiyor.
a.p esmeri, suratı uzun; düşük bıyıklı bir Berberi idi, asıl adı, dolaşıktır, aramızda
ed:' diye çağırıyorduk; Belleville'deki (Paris) İşçi Üniversitesi'nde bir gece yarısı
ok; git, çevredeki Cezayir kahvelerinde (cıgara dumanı, acı kahve, kuskus buharı)
nzer delikanlılarla, ağız dalaşında bulursun, kıvılcımlı tartışmalar, arada kırbaç gibi
devrimci lider isimleri: Ayt Ahmed, Kerim Belkasım, Budiyaf. XX. Yy'ın ortaları
arın Osmanlı vilayeti, onun düpedüz ilhak etmiş Fransa2dan kurtulmaya çabalıyor,
y olmayacaktır., zira Paris onu vatan hatırasına katmış, iki vilayet olarak Alger ve
e!
,µ Ahmed, Türk olduğumuzu öğrendiği anda, gözleri parıldayarak, tek bir kelime
inişti; daha doğrusu tek bir isim:
emal" ... ; daha sonra FLM'nin (örgütün) her militanında değilse bile bir çoğunda
bir fotoğrafının bulunduğunu öğrendik, 'uğur' sayıyorlarmış! O seneler Anadolu
Gazi'nin metinlerinden kurcalamaya başlamıştım; derinleştikçe "üçüncü dünyacı"
ryalist karakteri beni şaşırtıyor, şaşkınlığımda elbet, utanç da gizli, iki sebepten.
Cumhuriyet'in ilk nesillerinden bile, Anadolu İhtilali'ndeki bu 'cihanşümul'
lik niteliği acaba kimler tarafından ve niye gizlenmiştir?
I Türkiye Cumhuriyeti neden II.Dünya Savaşı ertesinde, 'mazlumları' bırakmış;
\··' tercihe kalkışıp, neredeyse dalkavukluk utancını yaşamıştır?
arı yoldan dönen kim
azi Mustafa Kemal Paşa'nın, handiyse Galiyefçi anti/Emperyalist tavrından kuşku
alan yanlış toparlanmış 'Söylev ve Demeçleri'nde bile, ciddi ipuçları buluyorsun,
iya Bey'in Atatürk'ten düşüncelerinde, durum çok daha netleşiyor. Sebastopol
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çevesindeki ucuz yoksul ve soğuk otelimin, kuşyuvası odasında Gazi'nin şu
rini okumuyor muyum?
rk'tan şimdi doğacak güneşe bakınız. Bugün güneşin ağardığını nasıl

r

uzaktan bütün Doğu milletlerin de uyanışlarını öyle görüyorum,
ve özgürlüğüne kavuşacak çok kardeş millet vardır, onların yeniden doğuşu
O.ilerlemeye ve refaha yönelik olacaktır. (... ) sömürgecilik ve emperyalizm
ıı · yok olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı
yeni bir uyum işbirliği çağı egemen olacaktır. (Mart 1933)
önce, Anadolu ihtilalinin nasıl beynelmilel bir ihtilaf olduğunu, hiçbir tereddüte
.~ayacak bir açıklıkla, ifade etmemiş miydi.
ıjirkiye büyük ve önemli bir çaba harcıyor, çünkü savunduğu bütün mazlum
bütün Şark'ın davasıdır ve bunu nihayete getirinceye kadar, Türkiye
.beraber olan Doğu milletlerinin beraber yürüyeceğinden emindir." (Temmuz
unutmam, kar tozlarının karanlıkta uçuştuğu bir gece, bunları ve benzeri sözleri,
'e ayaküstü ağzından çevirmeye çalışmıştım, yeryüzünde adeta elle tutulabilir bir
nup kalmıştı, sonra bunların hepsini, baş başa verip Arapçaya çevirmemizi istedi.
üşümdür, o zor şartlar altında zar zor yapmaya kalkıştığımız bu iş, aslında
;uınhuriyetHariciyesi'nin görevi değil midir?
.r, değilmiş, Üçüncü Dünyanın Bandun'daki tarihi toplantısında, Türkiye dışişleri
fl!a adına, şimdi yazsam utançtan yerin dibine geçeceğimiz-bir konuşmayapmış,
uluş savaşı sırasında ise, Ankara diplomasisi, nedense bizi mahçup etmiştir,
üeahitlerin yüzüne bakamıyorduk, onlar hala bizimle beraber.yürümekistiyorlardı,
galiba yan yoldan dönmüştü hem de Tanzimata doğru.
an on yıl geçmiş, 60'lı yılları tekrar Paris'teyim, Avenue Wagram'da bir sabah
etemi okuyorum, durum berbat, Cezayir' de üç Fransız general (Salan, Zeller ve
'te başkaldırdı. General de Geulle duruma pek hakim olamıyor, şehirde herkesin
erten bir 'Piednoirs teorizm' başladı, umulmadık yerlerde infilak eden,
bombalar bunlardan birisinin az önce çıktığım kahvede patlamış olduğunu,
ve dehşete ve dehşetle görüyorum.
ransa Bu Fransa mı?
evi Yabancılar Lejyonu'nun Cezayir'deki halk arasında yaptığı zulüm ve
.lata anlata bitiremiyorlar, Tuhaf ama, Fransız kamuoyu o kadar lejyondan yan ki,
mmuz şenliğinde Lejyon'un Edith Piaf'ın dünyaca maruf 'je ne regrette rien' I 'hiç
ilim' şarkısı eşliğinde geçmesini alkışlamıştır. İnsanlar hür doğar hür yaşar, üstelik
tine eşittir beyannamesini, dünyaya ilan eden Fransa bu mu?
ih affetmez, yanlış söylemeyeceksin, sadece bazı Fransızlar Cezayirlilerden yana
bir de o tarihte önce L'express, sonra Le Nouvel Obsenvateur dergisi etrafında
bağımsız solcular Cezayir, ülkesini işgal etmiş, onu sömürmüş,., kültürsüzleştirmiş,
eğiştirmeye kalkışmış. Ecnebi emperyalistler ise karşı kan, ter ateş ve barut bir
bini zafere götürüyordu, bu gazaya yönelirken örnek aldığı Türkiye, maalesef, onun
ğraştığı karanlık tünele yeniden girmiş, 'bağımsızlığa' doğru yürümeye başlamıştı.
emal'I bu yüzden unutamıyorlardı
ysa Menderes takımının burun kıvırdığı Bandung Konferansı, sonuç bildirgesinde
~demiştir.
f) Sömürgecilik, ne biçimde uygulanırsa uygulansın, mutlaka ortadan kaldırılması
gereken bir kötülüktür.
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Halkların "ecnebi" sultası adı altına alınıp sömürülmesi, hem insan haklarına, hem
Birleşmiş Milletler'in ilkelerine aykırı bir davranıştır. (24 nisan 1995)
i de bunları Gazi yıllarca önce söylememiş midir?
Sömürgecilik ve Emperyalizm yeryüzünde yok olacak ve yerlerine milletler
arasında hiçbir renk ve ırk gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı egemen
olacaktır. (1933)
Ecnebiler, bir taraftan içerdeki azınlıkları kışkırtıyorlardı,
diğer taraftan
kendileri müdahale ediyorlar ve müdahalede yine bir devlet ve milletin
leyhine olmak üzere, yeni birtakım ayrıcalıklar, haklar alıyorlardı. (1923)
aba Ebü Ahmed ve bilcümle mücahidin bu yüzden mi Kemal'i asla unutamıyor,
'anzimat döküntüleri", inat ve ısrarla hatırlamak istemiyorlar. Kenan Akın'ın bu
onlara hatırlatacaktır. Sorumluluklarını da.
ATTİLA İLHAN /ARALIK 2002 - Maçka-İstanbul

Attila İlhan uğurlanıyor
açka'daki evinde 80 yaşında vefat eden ünlü şair ve yazar Attila İlhan2ın cenazesi,
anbul' da toprağa verilecek.
man bilgiye göre, Attila İlhan için ilk olarak, cumartesi ünleri. '"Attila İlhan'la
programını yaptığı Mecidiyeköy'deki Kanaltürk Televizyonu'nun önündetören
.ecek.
aaı 11.00'de yapılması planlanan bu törenin ardından, AtatürkKültür/Merkezi'nde

.e bir tören gerçekleştirilecek.

hari'm cenazesi, daha sonra Teşvikiye Camii'nde öğleyin kılınacak namazın ardından
ezarlığı'nda defnedilecek.
han kısa bir süre önce kalp sorunları nedeniyle Cumhuriyet'teki köşe yazarlığını
ıtı. Ünlü şair ve yazar Attila İlhan, 50 yılı aşkın süreyle Türk edebiyatına şiir, roman
~ gibi eserleriyle hizmet verdi.
açka'daki evinde 80 yaşında vefat eden İlhan, "Ben Sana Mecburum", "Ayrılık
ahil" gibi ünlü şiirleriyle edebiyatla ilgilenen, ilgilenmeyen geniş kitlelerin gönlünü

serleri
'Sekiz Sütuna Manşet", "Kartallar Yüksek Uçar" ve "Yarın Artık Bugündür" gibi
n dizilerin senaryosunu da yazan İlhan, ayrıca Ali Kaptanoğlu adıyla "Şoför
","Yalnızlar Rıhtımı", "Devlerin Öfkesi" gibi filmlerin senaryo yazarlığını yaptı.
ttila İlhan'ın şiir, roman ve gezi notları ve deneme türündeki bazı kitapalrı da şunlar:
, "Sisler Bulvarı", "Ben Sana Mecburum", "Böyle Bir Sevmek", "Ayrılık
Dahil", "Kurtlar Sofrası", "Sırtlan Payı", "Fena Halde Leman", "Abbas Yolcu",
, "Faşizmin Ayak Sesleri", "Batının Deli Gömleği", "Yanlış Erkekler Yanlış
, "Allah'ın Süngüleri".
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05 Cuma, Ortadoğu

Son görev
'İRDİGİ kalp krizi sonucu İstanbul 'da hayatını kaybeden şair ve yazar Attila
son yolculuğuna uğurlandı. İlk tören son olarak çalıştığı Kanaltürk televizyonu
en/endi. Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi 'nde de bir tören gerçekleştirildi.
ında bir konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Atilla
'akilerin yoğun protestosuyla karşılaştı. Attila İlhan 'ın cenazesi, Teşvikiye
lınan öğle namazının ardından, Aşiyan Mezarlığı 'nda toprağa verildi. İlhan'ın
eşitli siyasi partinin temsilcilerinin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı
adır, MYK Üyesi Meral Akşener, MHP İstanbul İl Başkanı İhsan Barutçu, MHP
aşkanı Başbuğ Pınarbaşı'nın yanı sıra İstanbul Ülkü Ocakları yöneticileri de

Attila İlhan'a son veda
çka'daki evinde 80 yaşında vefat eden ünlü şair ve yazar Attila İlhan'ın cenazesi,
l'da toprağa verildi. Törene edebiyat dünyası ve İlhan'ı seven çok sayıda kişi
'i şair ve yazar İlhan için ilk tören, "Atila İlhan'la Yolculuk" programını yaptığı
y'deki Kanaltürk televizyonu önünde düzenlendi. Attila İlhan'ın Türk Bayrağı'na
, alkışlar eşliğinde hazırlanan platforma konuldu. Törende bir .dakikalıksaygı
ulunulmasının ardından konuşan Kanaltürk İcra Kurulu Başkanı Tuncay Özkan,
altürk televizyonun kurucuları arasında bulunduğunu· söyledi. Özkan, i "Burası
ın bir yurtsever olduğunu vurgulayan Özkan, fikirleri ve düşüncelerinin yaşama
.çeğini kaydetti. Konuşmanın ardından din görevlisi tarafından İlhan için dua edildi.
·;;ı Attila İlhan'ın naaşı alkışlar ve binadan atılan karanfiller eşliğinde omuzlara
:la_nci törenin gerçekleştirileceği Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) götürülmek
.e aracına konuldu. Törene, Attila İlhan'ın kardeşi Çolpan İlhan, Cengiz İlhan,
em Alışık, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, CHP İstanbul İl Başkanı Şinasi
Ii Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan
ural Savaş'ın aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Bu arada, Kanaltürk
sılı ve üzerinde Attila İlhan'ın "An gelir Attila İlhan ölür" dizerinin yer aldığı
tabutunun önüne bırakılan "Çolpan-Kerem-Sadri" yazılı çiçek dikkat çekti. Öte
.en sırasında Attila İlhan'ın kendi sesinden şiirleri, hoparlör aracılığıyla katılanlara
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Taylan SORGUN
BUGÜN
İLA İlhan'ı kaybettik. Türkiye'nin başı sağolsun. O, bir vatanseverdi.

Kenan AKIN
Attila İlhan'dan MÜSİAD'a •.•
arek bir ramazan ayında birlik, beraberlik, sevinç ve çoşkuyu yaşamaya
e yazık ki acılar da peşimizi bırakmıyor.
ekten de, ramazanın başlangıç günlerinde dost ve kardeş Pakistan'ı yıkan
.her ve görüntüleri, insanı üzüyor.
i, "dostlar"ın iftarlarında bir araya gelinip "teselli" bulunuyor.
yıllarda çok yakından tanıma fırsatı bulduğumuz, şair; yazar Attila İlhan'ı
¢lemi, burukluğumuzu devam ettiriyor.
la İlhan'la iftar
la İlhan'ın, verdiğimiz bir iftarda "konuşmacı" olarak 30 kadar dosta "hitap"
kimse bilmiyor.
t, 2003 Ramazanı'nda, Attila İlhan'ın, isteğimizi.ıkabullenerek, iftar. sofrasının
lması, insanı hala heyecanlandırıyor.
ad ile TV-('de çalışırken, haftada en az 2 gün beraber olur, Prof. Dr. Erol
m katılımıyla sohbetimizi derinleştirirdik.
a bir kere de, TV-8 Danışma Kurulu'nda, Prof. Manisalı, Prof. Necla Arat ve
an Köknel ile birlikte, ay'ı değerlendirirdik.
·Ha İlhan denince, bir "çocuk" kadar "saf'', bir filozof kadar "bilgili", olaylara
erden fakat objektif bakabilen ve "buğulu" sesiyle tesirini icra eden, karizmatik
çizmek icap ediyor.
.inin tek "t" ile yazılmasına kızmasına rağmen ses çıkarmaması, aynı zamanda ne
.unis" olduğunun bir işareti değil mi?
ezayir' de Fransız Vahşeti ve Ötesi" adlı kitabımıza önsöz yazma nezaketini
üstadın, bir "edebiyat devi" olduğunu hatırlatmaya aslında gerek yok.
ttila İlhan'a Yüce Allah'tan rahmet; dost ve aile efradına başsağlığı dilerken,
sağolsun" demek ihtiyacı kendiliğinden doğuyor.
fr ramazan gününde yitirdiğimiz Attila İlhan'ın, bir iftar sofrasının "baştacı"
hatırlatmak da kaderde varmış.
eğer insan "Sisler Bulvarı"ndan geçe geçe nerelere kadaruzanabiliyormuş, nerelere
selebiliyormuş!
.yatta, nereden nereye tırmanılıyor.
öz, mübarek ramazandan, iftarlardan açılmışken, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ın artık
lenek" halini alan iftarına, "mazeretimiz"
yüzünden katılamadığımızdan
ğümüzü kaydetmek, sonra da, katıldığımız iftarlardan bahsetmek gerekiyor.
Çünkü önemli olan, aynı sofra etrafında, Yüce Allah'a hamd ederek sorunları
ak oluyor.
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5 Perşembe, Ortadoğu

1

Taylan SORGUN
Attila İlhan, antiemperyalizm ve zor işler
İlhan muhteşem bir şairdir. Edebiyat dünyasının sanki atrihsel bir sayfası
unların yanında Attila İlhan çifte su verilmiş çelik gibi bir anti emperyalist
iyetçidir. Ulusalcıdır. Millicidir, milliyetçidir. Yani kimlik sahibidir. Mustafa
ın ateşlediği milli mücadele ve Anadolu İhtilali için "Anadolu ihtilali" tabirini
ıştır. Bizim de başkalarından ayn olarak kullandığımız Anadolu İhtilali bir
Milli mücadele ile birlikte esasıdır. Aslında zaten milli mücadele dünyayı
üyük ihtilalin ta kendisidir. Tabi ne o zamanlar ne de şimdi ki zamanlarda
ist olmak, ulusalcı, millici, milliyetçi olmak, hiç de kolay değildir. Anti
olmak ulusalcı millici milliyetçi olmak aynı zamanda halktan yana olmak
LfO da kolay değildir.
geçilmez kuvvacılık
i kendime hep sormuşumdur. Attila İlhan ben ve bizim gibi gazeteciler, yazarlar
kim 1918 Mondros Mütarekesinden sonraki dönemde yaşamış olsalardı nerede
iye. Yani Anadolu'nun emperyalizm tarafından işgal . edildiği dönemde nerede
unun kayıtsız şartsız tek cevabı vardır. Mustafa Kemal. Paş;ı}nın.'7cl(a.şım
yani Mütareke'den yedi gün sonra, Adana'daki Yıldırım Orduları Grubu
tnda MilliMücadele ve Anadolu İhtilali'nin .merkeziyapıııaya>kararv~l;diği
karası'nda (bak Taylan Sorgun Mütareke Dönemi)
yaya kafa tutmak
iPaşa'nın Bozkır Ankarası kalpaklı kuvvacıları ile dünyaya kafa tutmuştur •
.arası'nda kalpaklı kuvvacı gazeteciler de iç cephelerinde rovelver silahları öteki
alemleri ile dünyaya ve emperyalizme başkaldıran ve ona tarihsel yenilgisini
ijStafa Kemal Paşa'nın yanında olurlardı. Mütareke döneminden bu yana Milli
ve Anadolu İhtilali dönemi de dahil olmak üzere antiemperyalist olmak millici
usalcı olmak milliyetçi olmak ne derseniz deyiniz zor iştir. Mütareke döneminde
emalist gazeteciler mum ışıklı matbaalarda basılmışlardır. Onun karşısındaki
dervişten kalan arkasında yabancı altınların bulunduğu matbaalarda Ali Kemal
ltosu ile sokaklarda çalım atıp yazılarını İstanbul'un işgal subayları ve emperyalist
nm doldurduğu kulüplerde yazarken, Ankara' da Kuvvacı gazeteciler mum
a yazmışlardır.
ün ve Bugün
tiemperyalist olmak zordur. Attila İlhan da zoru seçmiştir. Öteki antiemperyalistler
iemperyalizm ve onun Türkiye üzerindeki hesapları karşısında kuvvacılığı Milli
e ve Anadolu İhtilali Felsefesi'ne ulusalcılığı, milliciliğe, nıiHiyçtciliğe tarihsel bir
et vardır. Yeni emperyalizm, yeni müstemlekecilik "Türkiye üzerinde yeniden
.t öncesi ve Tanzimat sonrası siyasi iktisadi şartları kapitülasyonları • aramaktadır.
nin bütün kaynaklarına el koymak istemektedir. Birkaç gün önce. de burada
ştim, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöktürülüş döneminde Türkiye'nin iktisadi
ları ve mevcut öteki bütün sanayi iktisadi yapısı yabancıların ellerine geçmişti.
fa idiler. Mustafa Kemal Paşa'nın dediği gibi o yüzden saray ve çevresi zenginleşmiş
ar kaynakları kullanarak zengin olmuşlar, ama İmparatorluk sanayi devrimini
ış- Anadolu insanı ve İstanbul'un ahalisi millet fakir ve yoksul kalmıştır. Türkler
ur azınlıklar varlıklıdır. Zengin olmuşlardır. Tabi o tarafı tercih eden öteki yerlerle
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gelen soru

a Kemal Paşa'nın başlattığı Milli Mücadele ve Anadolu İhtilali felsefesi
· st ulusalcı, millici, milliyetçi, karakteristliğe sahiptir. Daha önce de sözünü
ıtareke dönemi Milli mücadele Anadolu İhtilali döneminde merkezlerine rapor
ul'daki işgal devletleri 'komiserleri' şöyle demişlerdir. "Anadolu'daki
siyasi ve iktisadi tam bağımsızlık istiyorlar. Bu da bizim siyasi iktisadi
rıatimize aykırıdır"
şimdi AB Türkiye'den neler istemektedir. "Kemalizmden vazgeçin"
Peki öteki talepleri nedir? Tanzimat ve Tanzimat sonrası şartlar Attila İlhan da
mperyalist ve Kuvvacı bir karakterle karşı çıkanlardandı.
nı geçmedi
L herkesin kendi bileceği iştir, ama kimileri canım artık bunların zamanı
edir. Herkesin kendi tercihidir. Ama antiemperyalist ulusalcı millici milliyetçi
liKemalist olmanın zamanı hiç geçmeyecektir. Attila İlhan da öyle diyordu.
udur. Aslında yeni müstemlekecilik yeni emperyalizm Milli Mücadele Anadolu
nun neticesi olan Lozan'ın bütün neticelerini değişik sallar altında ortadan
temektedir. İsteyen bunları görmeyebilir. Bir tercihti. Ama bu gerçek de bütün
ortada değil midir?
"la İlhan sesi
e su verilmiş, Kuvvacı Attila İlhan'da hiç yorulmııdan milli.ımüeadele ve
Jıtilali felsefesi, yeni emperyalizmin Türkiye·•ü:zeri11d.eldi/.b~sapların.d.aı:ı
s<iz
uriyet sonrası ile ilgili bazı düşüncelerine katılıp katılm~ak. ayrıdır.$11.a,.<İlhan
ık bir Cumhuriyetçidir de. Zaten antiemperyalist olmak sosyal devletçi. olmak
tçiliktir de. Mustafa Kemal Paşanın Cumhuriyetçilik felsefesi/ de<bUI1ları
dır. Yani halktan yana olmaktır.
bunadı da güzel anlatmıştır. Hiç de yorulmamıştır. Mustafa Kemal Paşa
milli mücadele ve Anadolu ihtilali olmazdı. Türkiye olmazdı. O dönemin bütün
isimlerinden duymuşumdur; demişlerdir ki. "0 olmasaydı kimse onun yaptığını
Yani olmadık" Şimdi milli mücadele ve Anadolu ihtilali felsefesine sırt dönmek
acaba şimdi nerede olurlardı. Atilla İlhan Kuvvacı gibi insandı, yaşadı ve
etti. Bunları ne güzel anlatıyordu. Bütün inanmışlığı ile, inanmak zor iştir. Hele
inanma. Hoşçakal Atilla İlhan. Allah rahmet eylesin

Altemur KILIÇ
Orhan Pamuk, Attila İlhan
obel Ödülü jürisi Orhan Pamuk' a ödül konusunda bölünmüş. Bizdeki liboş ve sözde
telaşta... Sadece bu, toplumuzdaki, dahaadoğnısu "entellerdekl"
ğun simgesi; Türk milletine ve tarihine , dünya kamuoyun önünde yalan söyleterek,
tmiş ve Türk olduğu sadece nüfus kağıdından n belli bir adama, bu sebeple uluslarası
verilmesini isteyecek kadar ''milli" duyguları yozlaşmış bir takım insanlar bunlar.
ffmilli duyguları demekle hata ediyorum; onlar "milli" olmayı da kabuletmeyen
ri gayrı sahih otlardır!
Yalçın Doğan ,"Orhan Pamuk 'a Nobel Ödülü verirse dünya bizim olur diyor... Oral
da , "buy konuda milliyetçilerin tavrını merak ediyor ve Pamuk'a ödül verilmesini
. . "Biz nasıl milliyetçilermişiz ki dünyanın en önemli gazetelerinde Pamuk'un
geçmesi bizi mutlu etmiyormuş" Siz adamın mantığına bakın; meşhur olsun da
kendi milletini aşağılayan ..Zem zem kuyusuna işeyen de meşhur olmuştu! Evet bu

tr hayranları
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'büyük romancı" olmanın dokunulmazlığına sığınarak yalan söyleterek, kendi
ağılayan ve bölücü teröristlere gerekçe , Ermenilere koz veren, Pamuk'a Nobel
e iftihar edecekler! Oysa Jüri ona bu ödülü verirse , yabancıların Türk tarihini ı
ir adama ödül vermekle tarihimiz hakkında ters düşünce ve maksatlarını erini
lacaklar!
de Hrant Dink olayı var ; Şişli Cumhuriyet Başsavcısı AGOS gazetesi başyazarı
a "Türklüğe hakaret" suçundan dava açmış ve o da, bu uçtan mahkum edilmiş'
·sin bunu yapan? Bizim aydın entellerimiz gene ayaklandılar; "özgürlükler" elden
..Adam Türk milletine ve devletine sövsün- zararı yok, özgürlüğü var, "Yarrabi
eceğiz ve sineye çekeceğiz. "Birimizin derdi hepimizin derdi" platformunda,
kanalında buluşanlar, Dink'i ziyaret edip, ona, altında 92 kişinin imzası bulunan,
Mahkemeyi kınama metnini vermişler; Dink'in mahkum edilen sözlerinin altına
atmaya onlar da ,Türklüğe hakaret suççuna iştirak etmeye hazırlarmış' ... Başını
mahut Oya Baydar'ın geçtiği bu gurup ilginç; Abdurrahman Dlipak da ,Şener
da orada . İhanetin tablosu!
ttila İlhan
kmilletinin ,Türk halkının asıl ödül verdiği şair, romancı ve düşünür önceki gün
iz Attila İlhan' dır...
·ıa İlhan'la yakın dost olamadık. Son zamanlarda O'nunla konuşmayı çok
defa telefonla konuştuk ; ağabeyimle sınıf arkadaşı olduğunu hatırlattı ve.babam
büyük saygı duyduğunu söyledi. Yetmişli yıllarda o Marksistben sağda-biri
s düşmüştük. Oysa son yıllarda yazdıkları ve söyledikleri, beııım düşiiı:ıcelerinlede
ı Atatürk milliyetçisi - AB Karşıtı solcu olsa da, muhakkak ki milli bi solcu!
üşünceleri, kıvrak üslubu ile , benden çok daha iyi ve daha.velut-bir şekilde ifade
uvvay-ı Milliye çizgisinde - " Kızıl Elma"da birleşmiştik. Herhalde Attila Ilhan
i bir ustası ve Türk düşünce hayatının da büyük bir kalemi idi Keşke bunları
sonra değil ,daha önce kendisine doğrudan söylemem mümkün olabilse idi!
ahmet diliyorum.
'Fır::.:.. Saha önce İstanbul Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına Orhan Pamuk hakkında
r örgünü teşvik ve tahrik etmekten de dava aşılması için suç duyurusunda
. Şimdi Pamuk hakindeki davaya bakacak olan 2. Asliye Hukuk Mahkemesine,
aşı sıfatıyla davaya müdahil olmak için, resmen başvuruyorum ... Yabancılar ve
akçıları bu davada muhakkak şov yapacaklar... Bu da bu duruma karşı benim
ukabelem

Orhan KARATAŞ
Attila İlhan ve fikrin namusu
:nsanların tornadan çıkmış gibi aynı fikir, aynı ideoloji, aynı siyaset ve aynı hareket
imaları elbette beklenemez. Namuslu, dürüst ve samimi olmak şartıyla her fikir, her
.ygıdeğerdir.
ölücülük, ihanet, iki yüzlülük, takiyye, cambazlık, üç kağıtçılık hangi ideolojide,
üşünce yapısında olursa olsun reddedilmeli ve hayat hakkı tanınmamalıdır.
asi, insan hakları, özgürlük gibi kavramların arkasına saklanıp dönekliğin,
, üç kağıdın, hortumun, yalakalığın, yağcılığın ve işbirlikçiliğin zirvelerinde
ak ise şerefsizliktir.
Bunları niçin mi yazıyorum. Atilla İlhan, ideolojisi ve yaşam tarzıyla farklı bir
ın adamıydı.
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irliğine, yazarlığına, sanatına elbette bir diyeceğimiz olamaz. Bu yönleriyle özel ve
ğu tartışmasızdır. Ama en önemli, namusuydu.
imiydi. Dürüsttü ve dosdoğruydu. Çok iyi biliyoruz ki, bugün onun için ağıt
n çok büyük bir bölümü, aslında içten içe kızar, hatta kin tutarlardı.
imdi kıvırıp, ahkam kesiyorlar. Artık alıştık bunlara. Keşke çok daha fazla Attila
olsaydı.
de Orhan Pamuk var. İdeolojisinden, dünya görüşünden vazgeçtik. Oralarda zaten
ar ortak yanımız yok. Ama hiç olmazsa namuslu ve dürüst olabilirdi. Bir yerlere
ek, ününü arttırmak ve kitaplarının satışlarını katlamak için, her şeyini borçlu
illetine iftira etmeyebilirdi. Son birkaç gündür gazetelerde yansıyan Nobel
ri, Pamuk'un ne kadar hafif olduğunu belgelemiyor mu? Romanları bile iftira
.e oturan bir insandan başka türlü ne beklenebilir ki? Daha önce kar romanının
arslıya, bölgeye ve Türkiye Cumhuriyeti'ne nasıl bir iftira olduğunu anlatmaya
.k. Bir Kars'lı olarak bunları tekrar etmeyi bir görev sayıyorum. Kar romanı
.üzmece,tamamen yalan ve Türk insanını aşağılamaya, kötü göstermeye yönelik bir
Romanda anlatılanların gerçekle uzaktan-yakından hiçbir ilgisi olmadığı gibi,
ğit insanlarına bir hakarettir. Bu romanı yazabilmiş bir insanın, bu millete başka
.tmasısürpriz olmamıştır.
zının başına dönüyoruz. İnsanlar, farklı düşüncelerde, farklı anlayışlarda
: Önemli olan samimiyettir. İşte Atilla İlhan, işte Orhan Pamuk ...
ri gelmişken şu 'Hrant Dink' olayına da iki çift laf edelim. Bu Ermeni vatandaş,
Cumhuriyeti' nin bağımsız mahkemeleri tarafından Türklüğe; hakaret -. suçundan
dildi. Vicdanlarda zaten mahkum olan bu muhterem, kanunlar önünde de suçlu
em de AB komiserleri, teslimiyetçiler, işbirlikçiler ve yandaşfau.ı.nigayretlerine
KP eliyle AB'ye teslim olduğumuz bir ortamda, bu cezanın verilmiş·olması çok
önemlidir. İki bakımdan önemlidir. Birincisi, hala Türk milletinin güvenebileceği
n olduğunu görebilmek açısından önemlidir. İkincisi ise, bu kurumların
(').eki bütün baskılara, hükümetin bütün gayretlerine rağmen bu kararı verebilmeleri
önemlidir.
eme karan sonrasında gelişmeler, bizim için bir anlam ifade etmiyor. Her
ibi herkes kanının, sütünün ve anlayışının gereğini yapıyor.
ban Pamuk'un hakaretleri, Hrant Dink'in iftiraları fikir özgürlüğü oluyor,
mahkemelerin kararları ise kınanıp, yok sayılıyor. Namussuzluğun ancak bu
abilir.
,slında bugün Pakistan' daki depremi yazacaktım. Bizim her derdimizde yanımızda
istanlı kardeşlerimiz için bugüne kadar hiçbir şey yapmadık, yapamadık...
imdi tam sırasıdır. Benzer acıları çok yakın bir tarihte yaşamış bir millet olarak,
}In içinde bulunduğu durumu en iyi biz bilir, biz anlarız. Bütün gücümüzle, her türlü
zla kardeş Pakistan'ın yanında olmak, her Türk için bic-görevdir. Elimizden ne
yapmanın tam sırasıdır. Hiçbir şey yapamasak bile, bir paket sigarayı az içerek veya
arcamalarımızın küçük bir kısmını ayırarak yardım kampanyalarına katılabilir.
ıkardeşlerimiz, Türk milletinin yanlarında olduğunu bugün hissetmezlerse ne zaman
ekler?
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'5 Cuma, Ortadoğu
Alper F. KARABUDAK

Türklüğün hafızasını diri tutmak •••
. il İlhan ebediyete göçtü. Milli mücadele ruhunu diri tutmayı kendisine milli bir
ordu. Sırf bu düşüncesinden dolayı, kendisine cephe alan teslimiyetçiler şimdi
hayranı kesildi. Fikir namusuna vefa gösteriyoruz.
Attila İlhan'm son yıllarda ısrarla Kuvay-ı Milliye ruhunu yeniden
a çabasına yürekten katıldığımızı da belirtelim. Türkiye'de akıl almaz bir
e aymazlık yüzünden Türk milletinin hafızası katledilmektedir. Hafızamızın katili,
ost olmayan iktidarın ilgisizliğidir. Eğitim sistemidir. Milli kimliğimize düşman
Televizyonlar ve gazetelerdir.
değil, birkaç yıl içinde Attila İlhan da unutturulacaktır!
lim. Biz Türk milliyetçileri olarak hafızamıza diri tutma konusunda ne
et gösteriyoruz?
milletine hizmet etmiş bilim ve fikir adamlarını, alperenlerimizi ve nice
i ne kadar yakından tanıyor ne kadar tanıtıyoruz?
ız hakkında ne kadar bilgiye sahibiz?
zkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor, Deli Kurt, Ruh Adam" isimleri yeni
nçlerimize bir şeyler çağrıştırıyor mu?
romanlar, Türk çocuklarına Türklüğü en güzel tasvirlerle tanıtan)ölümsüz

man Yüksel Serdengeçti'nin soyadı olarak kullanıldığı "Serdeng~çti'' unvanına
ayık bir hayat sürdüğünü, Türk gençline yürekten ve karşılıksız hizmetlerini bilen
"Nerede benim Ural Altay dağlarım, sabah olur, akşam olur ağlarım!"
,> Serdengeçti'nin Türklük sevdasını ölümsüzleştiren mısralardır. Arif Nihat
tniçin bayrak şairi olarak nam saldığını bilenler, bilmeyenlere onun yiğit kişiliğini
rlar mı?
parti iktidarında Malatya lisesinde görev yaparken, dönemin Milli eğitim Bakanı
i Yücel'in ille de Arif Nihat'ta bir kusur bulmaya kalkışıp: "Parçalarınızın hali ne
mur içinde?" suçlamasına karşılık, "Sayın bakanım, lütfen parçalarımı ağzınıza
ız!" uyarısını yapacak kadar fütursuz bir kişiliğe sahip olduğunu gençlere anlatıyor
mekleri çoğaltabiliriz. Akif'in İstiklal Marşı ve Çanaklar şehitleri dışında kaç şiirini
? Orhan Şaik Gökyay'ı gerçek anlamda tanıyor muyuz?
eyami Safa'yı Erol Güngör'ü Mümtaz Tarhan'ı, Osman Turan'ı ne kadar
z?
Ömer Seyfettin'in genç yaşta vefat etmesine rağmen, verdiği eserleri layıkıyla Türk
arına aktarabiliyor muyuz?
Necip Fazıl'ı biz de unutuyorduk nerdeyse. Necip Fazıl'ı tanımak ve tanıtmakta
lık göstermek, Türklüğün hafızasını yok etmek değilse, nedir?
Sonuç olarak diyoruz ki, Türklüğe fikirleriyle eserleriyle ve duruşuyla hizmet
insanları Türk çocuklarına örnek göstermek zorundayız. Türk milletine hizmeti
iş bütün fikir, sanat ve siyaset adamlarına minnet ve saygılarımızla ruhları şad
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Orhan TAHSİN

Düşünce
İlhan için şair diyorlar düşünür diyorlar. Hem şair hem düşünür, ikisi de doğru.
'düşünür' ise Başbakan Erdoğan'ın Kürt sorunu için toparladığı kişilere ne
ün ve adını siz koyun.

Kenan AKIN
'Sisler Bulvarı'nda Belgin Sarmaşık
ızdan ayrılarak "Rahmet-I Rahman"a kavuşan Attila İlhan için, çok şey
çok şey yazılıyor.
etli Attila İlhan için daha çok şey söyleneceği, daha çok şey yazılacağı da
faninin geriye bırakacağı en büyük "miras", burada yatıyor.
mal-mülk, şöhret -hırs, ölümle birlikte toprağa gömülüyor.
İlhan, belki de hayatında görmediği böylesi ilgi, böylesi sevgi, böylesi saygıya,
sonra mazhar olurken, "huzur" ve "sükun" içinde yatıyor.
ar ki, Attila İlhan, ebediyete yolculuğunda, eserleriyle onbinlerin gönlünde de yer
ih arkadaşı Prof. Dr. Erol Manisalı'nın yazdığı gibi, "Attila İlhan, bir ulu
zen duygulu, bazen düşünceli ama hep ayakta , dimdik •.•"
;çektende, Attila İlhan, ulu bir çınar gibi, çok uzun yıllar "dimdik" ayakta duracak
şimlerden biri kabul ediliyor.
ttendir, ünlü bir şahsiyet dünyadan göç ettiğinde, özellikle "kalem erbabı"
çıkarmaya çalışıyor.
tlu ediyor
sefer de aynı durum sergileniyor. Gerçi, Attila İlhan2ı yakından tanımak, onunla
ve görüşlerinden yararlanmak, beraber bir şeyler yapmış olmak, insana mutluluk
a, üstatla hayatında bir kere tanışma fırsatı yakalayanlar bile, şimdi bol bol
bol bol konuşuyor.
e var ki, Attila İlhan ile ilgili "asıl" yazmak ve konuşmak durumunda olanlar, bu
ek su üzerine çıkmıyor.
'ııbii ki bir Çolpan İlhan sevgili ağabeyini, bir Kerem Alışık dayısını anlatmalı... Bir
.Erol Manisalı, bir Selim İleri, bir Buket Uzuner ne kadar konuşsalar azdır sanırız.
ele, onun candan yardımcısı, eli-kulağı-gözü Belgin Sarmaşıknasıl unutuluyor?
Iden ne gelir?
'rstadındünyadan göçüne belki de en fazla üzülen, en fazla yıkılan ve ömür boyu tesiri
alacak olan Belgin Sarmaşık'a, "başsağlığı" dilemekten başka, elden bir şey
r.
Vefat gününe kaleme aldığımız perişan satırlarımızda anlatmaya çalıştığımız gibi,
han ağabey ile yakınlığımız 2000'1i yılların sonlarına doğru başlıyor.
TV-8'de Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak çalışmaya başladığımız tarihten
3 yıl kadar üstada çok yakın mesaimizin acı ve çoğu tatlı anıları hiç unutulmuyor.
Her hafta salı ve perşembe günleri saat 15'ten 18'e kadar, hayret uyandıracak
TV-8'de mesai yapan Attila İlhan, odasına giren herkese, sıcak gönlünü açmıştı.
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pea, her ay Danışma Kurulu'nda "resmen" bir araya geldiğimiz üstat,
umuz ve televizyonculuk hakkında akıllara durgunluk veren öneri ve eleştirilerde
a bir ara, Danışma Kurulu çalışmalarını, rapor haline getiriyordu.
.ivimiz içinde önemli yeri olan raporlar, çok şeyler anlatıyor.
tmak mümkün mü?
la İlhan ağabeye tanıştırdığımız isimlerden ikisi, Orhan Karul ve İrfan Ülkü,
pk kalarak, hem ziyaretlerini, hem de "kültür" alışverişlerini uzun süre
erdi.
arada, Attila İlhan'ın bir iftar yemeğimize teşrif edip 30 kadar konuğa Atatürk'ü
a, unutulacak cinsten değil. ..
Ja İlhan'ın "Cezayir'de Fransız Vahşeti" kitabımıza özsöz yazdığını yeniden
sonra, şimdi daha da "tarihi" ve "edebi" değer kazanan, "Gazeteci"nin
portajından bahsetmek gerekiyor.
t, Attila İlhan, hayatında ilk defa bu röportajda kendi kendini sorguluyor ve
eteci Attila İlhan, şair Attila İlhan'la söyleşi yapıyor.
ika bir gazetecilik örneği olan bu röportaj, "Babıali Magazin"in Nisan 2002
ında kullanılmış bulunuyor.
ortajın, Attila İlhan'ın inci gibi elyazısı orijinali de, şu sıralarda.başucumuzda
l:,\Sıl oldu da, küçük yaşında şiire bulaştın?" sorosuyla başlayan röp9rtajı11, ik.iµci

Ii Magazin'in kasım sayısında yayınlanması isteniyor.
en kasım sayısını "Attila İlhan sayısı" yapma heyecanı, şimdiden duyµluyor.
Ier Bulvarı'ndan •..
!la İlhan ağabeyimize önceki gün son görevimizi yapaken, Teşvikiye Camii'nde
.§.rol Manisalı, MNG'nin kadirşinas patronu Mehmet Nazif Günal ve yeğeni, TV
~ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özkazanç'la birbirimize "başsağlığı" dileğinde
çpimiz de TV-8'de Attila İlhan'ı "gözbebeğimiz" gibi sever, gönülden saygı
eğer insan, "Sisler Bulvarı'ndan geçe geçe nerelere kadar uzanabiliyormuş, nerelere
şelebiliyormuş.

İrfan ÜLKÜ
'Fena halde' Attila İlhan
lµm vardır, etkisi bir ya da iki günlüktür. Çok çabuk unutulur. Ama yine ölüm vardır
eleceğe taşır, etkileri çok uzun zaman sürer, bir şeyleri ~eğiştirir, bir şeyleri işaret
~· geçen hafta toprağa verdiğimiz büyük usta Attila İlhan'ınki de ikinci türden bir
, Belki de yalnızca muhafazakar sağ İslamcı kitlelere seslenen Necip Fazıl'dan sonra,
azarımızın, şairimizin kaybı, Türkiye'yi anlamlı ve derinden, İlhan'ın birleştirici
yla örtüşerek bu kadar "fena halde" etkilemedi.
imi köşe yarları, İlhan'ı hiç tanımayanların, dahası zamanında şairi ölümüyle birlikte
arışına girmesini eleştiriyorlar. Belki doğru; ama tek başına bu örnek, gazete
ekranlarda bu konuda şov yapmak bile, onun ölümüyle bireyin, toplumun derin
katmanlarına yansımasının örneği değil mi?
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[eyse "görünürün"
ötesinde bir yolculuğa çıkararak, "Türkiye'nin
Lois
" Attila İlhan2ın kaybının etkisi ve mesajının nedenlerine inmek, önümüzde bir
duruyor.
,tila İlhan, Cumhuriyet tarihimizin adı Yahya Kemal, Necip Fazıl, Nazım Hikmet
büyük şairler kuşağının son temsilcisiydi. Yerellikten evrenselliğe giden, Divan
.ri hatta musikisinin etkileriyle zenginleşen çağdaş bir Türk şiiri örneği: "0 akşam
mızı söndürmüştük Nedim ile/ Nedim'den bile kıskandığım sevdiğim ile/ son
ağılmıştı mevsim ile/ Yalnız Çamlıca'da bir ud yankılanırdı/ Dünyayı
nbir yalan sayanlar/ Yalanın dehşetini yaşlandıkça anlar."
ila İlhan, cumhuriyet tarihimizin en önemli romancılarındandı. Romanı, köy
den, Anadoluculuğa özgü natüralizmden kurtaran adamdı.
kı Maksim Gorki'nin romanlarının çarlıktan Bolşevik devrimine Rusya'nın tarihine
ayna oluşu gibi, onun romanları da Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden
tin 60'lı yıllarına kadar tutulan çağdaş tarihsel roman tarzında bir aynadır.
Ha İlhan, Cumhuriyet tarihimizin düşünür ve kuramcılarındandı. Atatürk'le Sultan
rtak platforma taşırken, ortaya attığı "Sultan Galiyev bileşkesi" çok tartışıldı, çok
Hem kendi içinden, hem de dışarıdan. Ama sonunda cenazesindeki görüntüler,
ev bileşkesinin bir "vakıa" haline geldiğini göstermiyor mu?

aıı galiyev'in adı, İlhan'ın öncülüğü ve ulusal/milli ya da ne ad verirseniz verin,
lüğüyle bugün Türkiye'nin milli aydınları açısından bir simge, gelecek parolası,
rbirikimin başlığı haline gelmiştir.
kusuz İlhan, Sultan Galiyev'i Türkiye, Türk dünyası için doğru konumuna
onu bağlamaya çalıştığı Avrasyacılık konusunda önemli çelişkiye düşüyordu. Bir
itan Galiyev'in anti-emperyalizme ve Türk halklarının bağımsızlığı uğruna verdiği
,celtip örnek gösterirken,onu katleden Stalin'in mirasçısı' Rusya· ile • Çin «ile
lilk adına Avrasya ittifakını savunuyordu.
günkü "Avrasyacılık", daha doğrusu somut anlamda Profesör Dugin'in temsil
Avrasyacılığı ile Sultan Galiyev'in Turan vizyonu kolay kolay bir araya
! iJstelik doğaları gereğidir bu. Ama Attila İlhan'ın
Sultan Galiyevcilik ve
lık konusunda başlattığı tartışmalar yalnız Türkiye'de
değil, Türk
etlerinden de yankı bulmaya başlamıştır. Özetle İlhan'ın fikri, edebi mirası,
i daha uzun süre etkileyecek, ülkenin karanlık ufkunda yol gösteren bir kandil ya da
şi görevi yapacaktır.
nu son şiirlerinden biriyle, Sultan galiyev'i anlattığı "Bana bir şimşek çak" şiiriyle
son derece anlamlı olur diye düşünüyorum:
Bana bir şimşek çak/ Ortalık fena karanlık/ Yüreğim örtülüyor/ Aliyefyoldaş ne
Avrasya'da hala mazlumların uğultusu/ Kısa bozkır atlarının nallarından/ gizli
ar ki etrafa saçılıyor/ Azadlık mermileridir/ Bana bir şimşek çak/ Çünkü hain,
l{Orkak/ aynı düşmana karşı savaşmaktayım."
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Elde var hüzün
iye dün büyük şairlerden Attila İlhan'ı (80) kaybetti. Usta önceki gece yarısı
rdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Hürriyet Gazetesi yazarı Doğan Hızlan,
için "Edebiyatçının sadece yazarak değil, yaşayarak, konuşarak da toplumda bir
un en zirvedeki örneğini verdi" dedi.
an, deneme ve senaryo yazarı olarak da çok sayıda esere imza atan Attila İlhan,
Nazım Hikmet'in şiirini sevgilisine gönderince Türkiye'de gözaltına alınan ilk lise
[muştu. Attila İlhan yarın Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Attila İlhan,
uÇolpan İlhan'ın ağabeyi, Kerem Alışık'ın dayısıydı.

AŞIKLAR yetim kaldı
'C]ığı aşk şiirleriyle sembolü olan şair Attila İlhan 'ın ölümü ülkeyi yasa boğdu.
'dan geriye unutulmaz şiirler, romanlar, senaryolar kaldı. Bir de yetim aşıklar ...
ü yazar ve şair Attila İlhan 'An Gelir' adlı iz bırakan şiirinde "Görünmez bir
zaman/ Şairler dolaşır saf saf tenhalarında şiir söyleyerek/ Kim duysal Korkudan
gücü yüksek- saatlı bir bombadır patlar/ An gelir Attilaİlhan ölür" dizelerine yer

an' geldi ...
.ceki gece İstanbul - Maçka' daki evinde kalp krizi geçirerek 80 yaşında hayata veda
a İlhan 50 yılı aşkın süreyle Türk edebiyatına şiir, roman, deneme, senaryolarıyla
işti. Cumhuriyet döneminin en büyük edebiyatçı ve düşünce adamıydı. Özellikle
ebiyatla ilgilenen ve ilgilenmeyen geniş kitlelerin kalbini kazandı. Onun 'Ben Sana
', ,>Ayrılık Sevdaya Dahil', 'Sisler Bulvarı', 'Elde Var Hüzün', 'Üçüncü Şahsın
iirleri en ünlüleriydi. Attila İlhan sadece duygularında ve mısralarında şair değildi.
n bir şair olarak doğdu, yaşadı, öldü.
atürk'ün izindeyiz
ttila ilhan, Atatürk'ün toplumsal önderliğine ve ulusal kurtuluş mücadelesinin anlam
ine ilişkin araştırma yazılarıyla da biliniyordu. 1957 yılında yazdığı 'Hürriyet ve
enim Karakterimdir' adlı şiirinde şöyle diyordu: "Bir değil ben artık birkaç kişiyim/
~t Paris'te Jean Jaures'in kürsüsünde/ Bir vakit makine başında kuvayı milliye
sı/ Bir akşamüstü Sofya'da Çervenkof/ tarafından asılmış/ Sosyal demokrat Bulgar
·,sil Bir değil ben artık birkaç kişiyim/ Belki Juarez'im Meksika'da güneşin tuzunu
Belki de Namık Kemal, Osmanlı sürgününde/ Kglküta'da kongre partisi
iyim/ Hürriyet Sokağı'nda isimsiz bir mezar... "
f'Ölüm sıradan bir şey"
Ünlü yazar-şair bu yıl bir röportajda ölüm hakkında şöyle demişti; "Hayat varsa, ölüm
: • •. eğer 17 yaşında cezaevine girdiysen ve hayatının yarısından çoğunu takiplerle
iysem ölmek sıradan bir şey". Attila İlhan bir söyleşide "25 yaşımla 80 yaşım arasında
fark yok. Ahmet Gazali ne demiş; 'Dünyanın bir tek gerçeği var, o da ölüm" demişti.
vam etmişti; "Kadından, şöhretten ve paradan uzak duracaksın. Kadından uzak
tan kastım, müşkülpesent olmam. Yani, kadınlara zaafım yoktur".
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çok şanslıyım"
la İlhan okurlarıyla son kez 9 Ekim'de İstanbul Kitap Fuarı'nda buluşmuştu. Bin
leyip ayakta alkışladığı İlhan "Bunu da gördüm ya... Ben çok şanslıyım" diye
ün 11.00'da Kanal Türk binasında ve 11.00'de AKM'de Attila İlhan için tören
lhan'ın cenazesi 13.00'de Teşvikiye Camii2nde kılınacak öğle namazının ardından
zarlığı'nda toprağa verilecek.

ONUN HAYATI ROMAN ESERLERİ ÖLÜMSÜZ
ila İlhan, İzmir-Menemen'de 15 Haziran 1925'de doğdu. İlk ve orta öğreniminin
ünü İzmir' de tamamladı. İzmir Atatürk Lisesi 1 . sınıftayken mektuplaştığı bir
Hikmet şiirlerini yazınca 1941 'de tutuklanıp 2 ay hapiste yatı. 16 yaşındaydı.
in hiç ir yerinde okuyamayacağına' dair belde yüzünden eğitimine ara verdi.
ararıyla 1944'de okuma hakkını tekrar kazandı ve İstanbul Işık Lisesi'ne yazıldı.
.yken 'CHP Şiir Armağanı'nda 'Cebbaroğlu Mehemmed' şiiriyle ikincilik ödülünü
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydolan sanatçının ilk şiir kitabı 'Duvar'dı.
iversite ikinci sınıftayken 'Nazım Hikmet'i kurtarma hareketine' katılmak üzere il
gitti. 1951 'de bir yazısından dolayı kovuşturmaya uğrayınca yine Paris'e gitti.
nüp Hukuk Fakültesi'ne devam etti ama son sınıfta gazeteciliğe başlayınca
.f yarıda bıraktı. Pek çok gazetenin genel yayın yönetmenliğini ve başyazarlığını
8'de evlendi. 15 yıl evli kaldı. 'Fena Halde Leman' adlı romanınıtamamladıktan
yılında İstanbul'a yerleşti. Milliyet, Güneş, Meydan, Cumhuriyet Gazetesi'nde
an yazdı. Şiir kitapları: Duvar (1948), Sisler Bulvarı (1954), Yağmur Kaçağı
en Sana Mecburum (1960), Bela Çiçeği (1961), Yasak Sevişmek (1968),
µı:ı Günlüğü (1973), Böyle Bir Sevmek (1977), Elde Var Hüzün (1982), Korkunun
1987), Ayrılık Sevdaya Dahil (1993), Kimi Sevsem Sensin (2002). Romanları:
"}:Adam,(1953), Zenciler Birbirine Benzemez (1957), Kurtlar Sofrası (1963), Bıçağın
j'), Sırtlan Payı (1974), Yaraya Tuz Basmak (!978), Dersaadet'te Sabah Ezanları
Karanlıkta Biz (1988), Fena Halde Leman (1980), Hacı Hanım Vay (1984). Dizi
: Sekiz Sütuna Manşet, Kartallar Yüksek Uçar, Yarın Artık Bugündür. Attila
özellikle Türkiye'de tabu sayılan konuları tartışmaya açtığı "Hangi?" isimli deneme
•;ır ilgi topladı. Dizinin kitapları arasında Hangi Atatürk? (2003), Hangi Laiklik?
angi Batı? (2003), Hangi Sol? (1996), Hangi Seks? (1997) yer alıyordu.

"YERİ DOLDURULAMAZ"
ttila İlhan'ın ölümü edebiyat, basın ve politika dünyasını yasa boğdu. Yeri
maz edebiyat adamının kaybından duyulan üzüntü şöyle dile getirildi:
umhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer: Attila İlhan, yazınımızın usta isimleri
her zaman saygıyla anılacak, geride bıraktığı yapıtlarıyla yaşayacaktır. Kendisinden
kuşaklar için de yolgösterici olmayı sürdürecektir.
Başbakan Tayyip Erdoğan: Türk edebiyatı için büyük kayıp. Büyük bir okuyucu
e sahip olan Attila İlhan bıraktığı eserleriyle sevenlerinin kalbinde yaşamaya devam
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M Başkanı Bülent Arınç: Kalemini, edebiyatın her alanında ustalıkla kullanan
geride bırkatığı eserleriyle yaşamaya devam edecektir.
tür ve Turizm Bakanı Atilla Koç: Vefatını üzüntüyle öğrendim. Attila İlhan
romanlarıyla yaşamaya devam edecek, Türk halkının gönlündeki müstesna yeri
aima saygı ile anılacak.
biyat eleştirmeni Doğan Hızlan:Attila İlhan kişiliği , konuşmaları ve yaşamıyla
ci bir insandı. Edebiyatçının değişik alanlardaki özgünlük öğelerini aynı kişilikte
bir adamdı. Edebiyatın sadece yazarak değil, yaşayarak, konuşarak da toplumda bir
un en zirvedeki örneğini verdi. Edebiyatın başı sağolsun.

i eşi ve senarist Biket İlhan:çok kötü oldum. Aklımı toplayabilmiş değilim. Çok
kayıp. Ayrılmıştık ama dostluğumuz yılar boyu sürdü. Gerçekten de yeri
.yacak.
P lideri Deniz Baykal: 60 yıldır edebiyat, fikir ve yorum dünyasının önde gelen
saygın isimleri arasında yer aldı. Yaşamı mücadeleler, dersler, özveriler ve
doluydu. Attila İlhan'ın kaybı yazın, kültür, sanat düşün ve medya dünyası için
bir eksiklik ve boşluktur.
ir Fazıl Hüsnü Dağlarca: Attila İlhan'ı eski gibi severdim. Bir gün yeni olan, kimi
i olmayan, kimi gün yıllarca görmediğimiz, kimi gün aykırı, kimi gün eski yüzünü
yan, kimi gün abartılmış, kimi unutulmuş biri gibi görürdüm. Şimdi yalnız ölümün
i görüyorum. Ne desem boş.
zar (,'.etin Altan: Yazarlarımızın ve şairlerimizin ölümlerinden sonra kıymete
çok acı. Attila, Türkiye'de koltuklarıyla değil kalemleriyle önemli olan insanların
~ ,anlaşılamadı. O, kalemiyle önemli olan insanlardan biriydi. Bizim neslimiz
r Türkiye'de. Attila'nın ölümüyle daha bir eksildik.
eda yazısını yazdı ve öldü
ila İlhan doktor tavsiyesine uyup Cumhuriyet gazetesindeki yazılarına son verdiğini
n bir gün sonra kalp krizine yenik düştü. İlhan veda yazısında "Bilmem söylemiş
Sicilimde bir enfarktüs sabıkası vardır. Yeni yayın dönemine başlamadan,
e başvurduğum dört farklı hekimin dördü de, üzerimizdeki yükü hafifletmenin bir
ecburiyeti' olduğunu belirtti; dediklerine göre, iki yayınevi, bir gazete ve bir
ndaki yoğun çalışmayı kaldıramazmışım. Cumhuriyet'teki yıllarım, meslek
n en hareketli, en renkli, en bereketli yılları oldu. Her şey -bilhassa tahammülünüz ve
için, hepinize teşekkür ederim."
ESADÜFEBAK
.Oyuncu Çolpan İlhan'ın ağabeyi olan Attila İlhan'ın çocukluğundaki tek merakı,
Çok sonraları Attila İlhan sanat gönül vermesinin nedenini şöyle açıklayacaktı;
, zifaf gecesinde anneme Nedim divanından şiirler okumuş. Hem babamın yayınlamış
iiri var, Nijat B. İmzasıyla". Attila İlhan yaşamının ilginç tesadüflerinden birini de
atacaktı; "Babam hapse girdi. Kadere bak, sonra ben babamın yattığı o cezaevinde
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Ünlü şiirlerinden biri
Ben Sana Mecburum

Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
Büyüdükçe büyüyor gözlerin
Ben sana mecburum bilemezsin
İçimi seninle ısıtıyorum.
Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
Bu şehir o eski İstanbul mudur
Karanlıkta bulutlar parçalanıyor
Sokak lambaları birden yanıyor
Kaldırımlarda yağmur kokusu
Ben sana mecburum sen yoksun.
Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur
İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur
Tutsak ustura ağzında yaşamaktan
Kimi zaman ellerini kırar tutkusu
Bir kaç hayat çıkarır yaşamasından
Hangi kapıyı çalsa kimi zaman
Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu
Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor
Eski zamanlardan bir cuma çalıyor
Durup köşe başında deliksiz dinlesem
Sana kullanılmamış bir gök getirsem
Haftalar ellerimde ufalanıyor
Ne yapsam ne tutsam nereye gitsem
Ben sana mecburum sen yoksun.
Belki haziran da mavi benekli çocuksun
Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor
Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden
Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun
Bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor
Belki körsün kırılmışsın telaş içindesin
Kötü rüzgar saçlarını götürüyor
Ne vakit bir yaşamak düşünsem
Bu kurtlar sofrasında belki zor
Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden
Ne vakit bir yaşamak düşünsem
Sus deyip adınla başlıyorum
İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin
Hayır başka türlü olmayacak
Ben sana mecburum bilemezsin.
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Attila ilhan'a veda
artesi gecesi kalp krizi sonu aramızdan ayrılan Türkiye'nin en büyük şairlerinden
'ı bugün son yolculuğuna uğurluyoruz. Attila İlhan için ilk tören program yaptığı
televizyonunda saat 10.00'da yapılacak. Saat 1 l.OO'de Atatürk Kültür Merkezi
pn2da ikinci bir tören var. Byük usta, Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle
dından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Attila İlhan'a Özkök paşa övgüsü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök dün beraberindeki kuvvet
ile birlikte İstanbul Valisi Muammer Güler'i makamında ziyaret etti. Org. Özkök,
sında önceki gün vefat eden şair ve yazar Attila İlhan'la ilgili bir soru üzerine, "14
eri liseye başladım. Gençlik yıllarımda Attila İlhan, bizim gönüllerimize tercüman
bir şairimizdi. Bizleri çok etkilemiştir. Adeta bizim söylemek isteyip de
iklerimizi veya güzel söyleyemediklerimizi o vermiştir" dedi. Özkök Paşa, "Attila
etle anıyoruz" diye konuştu. ,

Böyle bir sevmek görülmemiştir!
let Sanatçısı Attila İlhan 'ın Türk bayrağına sarılı tabutu sevenlerinin elleri
rı yolculuğa uğurlandı.
ük şair Attila İlhan pazartesi gecesi geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüştü. Attila
binlerce seveninin katıldığı törenlerle toprağa verildi. Attila İlhan için İstanbul
ki Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan törende konuşma yapmak için kürsüye
ltür ve Turizm Bakanı Atilla Koç yuhalandı. Bakan Koç, "Yuhlarınıza hiç
,rum" deyip konuşmasını tamamladı. Atila İlhan, Teşvikiye Camii'nde kılınan
azının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
nazede yakalara takılan Attila İlhan fotoğrafının altında 'An Gelir' şiiri vardı
"görünmez bir mezarlıktır zaman
şairler dolaşır saf saf
tenhalarında şiir söyleyerek
kim duysal korkudan ölür
-tahrip gücü yükseksaatli bir bombadır patlar
an gelir
attild ilhan ölür"
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Şairin cenazesinde polis
İlhan'ın cenaze töreninde çok sayıda çevik kuvet polisi de görev yaptı.
irinin, Attila İlhan'a yollanan çelenkten aldığı beyaz karanfilli ve kelepçeli
iektiflere yansıdı.
Elveda usta şair
İlhan son yolculuğuna eşine az rastlanır bir kalabalık tarafından uğurlandı. Acı
usel, dayanışma büyük, yürekler tekti
pazartesi gecesi hayata veda eden usta edebiyatçı Attila İlhan binlerce insan
n · yolculuğuna uğurlandı. Attila İlhaniçin ilk tören program yaptığı
'deki KanalTürk televizyonu önünde düzenlendi. Saat 10.00'da Attila İlhan'ın
ılna sarılı naaşı platforma konurken şairin sesinden duyulan şiirler göz yaşarttı.
ve duadan sonra İlhan'ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı cenaze aracıyla Atatürk
ezi'ne getirildi.
gibi yaşadı"
trk Kültür Merkezi'nde karanfillerle süslenen devlet sanatçısı Attila İlhan'ın
ında polis nöbet tuttu. Şairin oyuncu kardeşi Çolpan İlhan .ağlayarakkonuşma
gelir demişti, birtaneceik ağabeyim. O anın geleceğine inanmıyorum.rAttilaİlhan
ür mü? Onu bu millet gösterecek". Attila İlhan'ın yeğeniKeremAlışık da şöyle
ayım ailemizin onuruydu. En şairdi. Hayatını hep şiir gibi yaşadı. Yazdığı.şiirler,
ıştı. Dayımın vasiyetini soruyorlar bana. Ben çok zenginim.. Çünkü<dayımın
i kuşaklara yetecek kadar eseri var". Kerem Alışık, dayısına, onun bir şiiriyle
}-facet yok hatıralara/ Sen bize elimizden", kalbimizden daha yakınsın".
:biyatçı Ahmet Oktay ise "1954 yılında Şişli' deki evinin kapısında beni
.uş gibi geldi" diyerek ağladı.
mide izdiham
a sonra Attila İlhan'ın naaşı Teşvikiye Camii'ne getirildi. Tıpkı Atatürk Kültür
de olduğu gibi cami avlusunda da onlarca siyasetçi, sanatçı, gazeteci vardı. Camide
işi izdiham yarattı; Törene katılanlar avluya sığmayıp caddeye taştı, trafik durdu,
dı. Atilla İlhan'ın kardeşleri Çolpan ilhan ve Cengiz İlhan, yeğeni Kerem Alışık,
iket İlhan, Sibel Turnagöl, oğlu Sadri Alışık taziyeleri kabul etti. Attila İlhan'ın
zlarda cenaze arabasına taşınarak Aşiyan Mezarlığı'na götürüldü. Böylece Attila
et Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı, Orhan Veli Kanık, Edip Cansever gibi
iyatçıların yattığı mezarlıktaki yerini almış oldu.
enazeden notlar
anal'Iürk binasına asılı posterdeki Attila İlhan'ın 'An gelir Attila İlhan ölür' dizeleri
duygulandırdı.
analTürk Televizyonu İcra Kurulu Başkanı Tuncay Özkan ünlü şair ve yazarın
sinde alkışlanmaması" yönünde vasiyeti olduğunu vuguladı. Teşvikiye Camii'ndeki
namazında da imam, cemaate, Attila İlhan'ın vasiyetini hatırlatarak "cenaze
ürken alkışlanmamasını" istedi.
AKM'de Fatma Ragıbe Tanrıkuru elinde İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe'nin olduğu
a sahneye çıkarak törenin sonuna kadar bekledi.
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aşırı önüne bırakılan "Çolpan-Kerem-Sadri" yazılı çiçek duygulandırdı. Törene başta
aşkanı Ahmet Necdet Sezer olmak üzere çok sayıda kişi tarafından çelenk
i. "Rahşan-Bülent Ecevit" yazılı çelenk dikkati çekti.
ebiyatçı Ahmet Oktay'ın konuşması sırasında Atatürk Kültür Merkezi salonunda
kişi "O, ülkenin namusuydu" diye bağırdı.

Demirel'den ağlatan şiir
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Attila İlhan'ın kaybından duyduğu üzüntüyü
cu kardeşi Çolpan İlhan2a gönderdiği mesajda şiire döktü. Şiir şöyle; "Ayrılık
a/ Hicrana düştük bugün/ Evet/ Elde var hüzün •.. ". Süleyman Demirel ayrıca
ı; "Seçkin şair ve yazar, değerli insan, aziz dostum Attila İlhan'ı kaybetmenin derin
içindeyim, Ruhu şad olsun. Onu hep sevgiyle anacağız". Şiir, Çolpan İlhan'ı ağlattı.

Bakan yuhalandı
ttila İlhan için Atatürk Kültür Merkez'nde (AKM) düzenlenen törende Kültür ve
Bakanı Atilla Koç konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı. Bir kadın izleyici "İnin
diye bağırınca ortalık karıştı. Bakan Koç alkış ve yuhalamalarla protesto edildi.
sını kısa kesen Bakan "Hiç aldırmıyorum yuhlarınıza.. Eserlerini okucluğµmAttila
iliyorum, gerisi önemsiz" dedi.
akarı Koç tiyatrocuların "Yıkacağınız binada konuştunuz, utanmıyor musunuz?"
"Yıkacağım tabii. Çok yakında" cevabını verdi. Gazetecilere de "Görevimi bütün
e yaptım. Merhumun istemediği tarzda tepki verildi" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı
oç kısa süre önce Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılacağını, yeniden inşa edileceğini
k tepki çekmişti.

Attila İlhan 'kitapbank'ta
İstanbul'un çeşitli duraklarına ve parklarına 30 ünlü şairin fotoğraflarının, şiirlerinin
ğu 'kitapbank'lar yerleştirildi. Türk edebiyatının ünlü ismi Attila İlhan da açık kitap
e tasarlanan bu banklarda yerini aldı. Kitapbankın arkasında Attila İlhan2ın kitap
var. Oturulacak yerinde ise şairin unutulmaz 'Ben Sana Mecburum' adlı şiiri yer
Banklara oturanlar bir yandan dinleniyor veya bekliyor, diğer yandan da şiiri rahatlıkla
iliyor.
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"Hangi" Attila İlhan?
1993, şiirlerim değerli isimlerden övgü aldığı için kitaplaştırmayı düşünüyorum.
in o zamanlar namım "ünlü sunucu", henüz "gazeteci yazar" değilim ve de
ni geldiğim için bana destek olacak bir çevrem yok.
e uzun boylu, sarışın, makyajlı görüntümle "artist gibi" algılanan bir televizyon
, iç dünyamı ve geçmişimi bilmeyen insanların "ünlü olduğundan kitap yaptı"
n kaygı duyuyorum.
Doğan kitapların başında olan sevgili Mehmet Yaşin yüreklendirdi beni:
şiirler olmuş, artık yayınlamazsam dalından düşüp eskiyecek"!
o muhteşem insan Attila İlhan...

LNIZLIK VERİMLİDİR"
ila Abi"ye şiirlerimi götürdüğümde hepsini beğeniyle okudu ve bana "Sen şairsin
· bırakırsan iki elim yakanda olur" dedi.
se ki bu "tarihi" konuşmanın şahitleri var.
a yüksek sesle "Sadece damarların sevişiyor benimle, geceleri kaçak gemiler
sularıma, gündüzleri ellerini gizliyorsun odana" diye başlayan şiirimi okudu ve
ımdan hiç söz etmediğim halde müthiş zekasıyla sezerek şunları söyledi:
en şimdi sarışın ve güzel bir televizyon ünlüsüyüm, beni edebiyat çevresinde hafife
ekaygı duyuyorsundur: Umurunda olmasın! Düşün ki, ben Attila İlhanolarak şiiri
kabul görmüş bir adamım ama cumhuriyet dönemi şairleri diye antoloji yaptılar,
almadılar. Çünkü edebiyat çevresi bir neci çete gibidir, herkesin adamı vardır, rakı
da dostluklar kurarlar ve yanlarında olmayanları aşağılamaya çalışırlar. Oysa önemli
n kabulüdür, halk senin yazdıklarını sevdiği sürece kimseyi yok edemezler."
a-da kulağımdan hiç çıkmayan şu lafları etti:
alnız kalman önemli değil, ben de yalnızım ve yalnız çalışırım. Hem yalnızlık daha
. Zira insan yalnız gittiği her yoldan eserle döner"!

ekanın ve duygunun inanılmaz derinlikli bir bileşkesi olan bu sahici insanın şimdi
iyasi düşüncelerini, şiirini ve diğer edebiyat eserlerini konuşuyor. Hem de artık
olmadığı için "aklına ne gelirse"!
ysa Hangi Sol gibi kitaplarından yola çıkarak "Hangi Attila İlhan" diye başlayıp, ben
iliğinden bir nebze söz etmek istiyorum.
Tanıdığım en disiplinli yazardı, içkili ortamlarda gezmediği için, sabah erkenden
ve saat sekiz buçukta Divan pastanesine gidip yazmaya başlardı. Hayatının her yanı
lıydı ama kendisiyle görüşmek isteyenleri de asla geri çevirmezdi. Söylediği her söz,
her satir entelektüel birikiminden izler taşırdı ama katiyen "züppe" değildi ve kendini
işlikten tiksinirdi.
En hoş anılarımdan biri şu:
Yanına gelen bazı kadınların ona yaranmak için "panel kılıklı" ağır entelektüel
malar yapmasına çok kızdığı için "Önce kadın ve insan olsunlar yahu! Bir kadını ne
bilgili diye sevecek adam, adam değildir" demişti.
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A1ehmetÇOŞKUNDENİZ
Üçüncü şahıs
İlhan'la tanışmam "Üçüncü Şahsın Şiiri"yle olmuştu. Ben, o şiirde de sözü
i sahıştım bir zamanlar ... Bir ilişkinin ortasına dalmıştım kendimi bilmeden. Bir
a duman etmiştim ne yazık... "Çöp gibi bir oğlandım", "hayırsızın biriydim."
i bana ama o sevdanın erkek tarafı eminim ki "öldüreceğinden korkardı" beni. ..
aketiydim. Kız, öyle demişti, "Onu sevmiyorum ama birlikteyim işte... " demişti
tım. Bilmiyordum ki erkek deli oluyordu onun için. Hayatını ona adamıştı.
çekiciliğine kaptırmıştım kendimi. Bırakırdı onu kendi haline, binbir yalanlar
lkıp bana gelirdi, sabaha kadar kalırdı. .." Erkeğin "içi ürperirdi, ağlardı." Hiç
ezdi geride bıraktığının ne halde olduğunu ama bilirdim, anladım. Ben olsam ben
geçti deli zamanlarım. Sevdalara dalmak, yürekleri delik deşik etmek bana göre
daha da yapmadım. Geriye dönüp baktığımda yine bir Attila İlhan şiirini
ep; "Ne kadınlar sevdim zaten yoktular... " Aslında hiç olmadılar. Ben kendimi
T>ğrendim aşkı, aşkla yaşamayı. Birine "Ben sana mecburum" demeyi. Bir ismi
lımda tutmayı ... " Bırakıp giden yarin ardından "kimi sevsem sensin/ hayret"
erkesi onun adıyla çağırmayı...
ettim umudumu bazen aşka dair, "sevmek için geç ölmek için erken" dedim. Ya
''sevildiğimi bile fark etmeden... " Gitme dedim sevgiliye, "elimden tut yoksa
dedim. Gitti, gelmesini istedim. "Bu gece dağbaşları kadar yalnızım" dedim,
şı gel, bütün gözlerinle gel" diye seslendim arkasından.
eti de öğrendim sonra sonra. Aldatılmanın nasıl bir yürek yarası olduğunu. Her
nasıl bir yürek yarası olduğunu. Her aldatanın mutlaka bir gerekçesi olduğunu.
dım Attila İlhan'a. "İhanete gece müthiş bir gerekçedir" demiştir usta, her
n bir geceye rastlamasını hayretle izledim. Kendi yaşadıklarımı sorgularken her
zaman benim elimde olmadığını anladım, "yaşadıklarımız başkasının yargısına
Ü.

sevildim, güldüm, "o mahur beste çaldı, Müjgan'la ağlaştım... " Bundan sonra
Attila İlhan bende hiç unutulmayacak...
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HAYATIN İÇİNDEN AŞK VE İNSANLAR
Bugün Attila İlhan'ın anısına Döküm adlı şiir kitabımda "Taammüden Attila İlhan"
rek, yani bile isteye onun üslubunu taklit ederek yazdığım ve ünlü şairin çok sevdiği bir
iyayınlıyorum:
ANILARDA DURAK
adın akar ilk anılarımda
inden geride dalgalı saçları
rsız bir karar gizlenmiş yüzünde
rli ve aldanmış uysal kaşları
ları sedef hala aklımda
ğının yalnız bir ucu güler
I susar çoşkulu nasıl sessiz konuşur
asız bir acı yeşil gözleri
enin inanmadığı inançlara soyunur
şları aslında herkesi sever
kadın gün savurur eski sevgilerinde
gm aşar unutur dalgın parmak uçları
,urgankederleri eteğine işlenmiş
sevilmiş ama yine yalnız avuçları
utları aşınmış kaybolan isimlerde
nan gözlerine akşam yerleşmiş
arı yuvarlamış zamanın yokuşundan
kğeleceği yaşadığında saklı
11dini alamamış kopan son salıncaktan
anlann ardında kederlenip sevinmiş
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Şiirleriyle birkaç kuşağı etkileyen Attila İlhan hayatını kaybetti
An gelir Attila İlhan ölür
Şair, romancı, denemeci, senaryo yazarı ve gazeteci kimlikleriyle, başlattığı ya da
ığı düşünce kavgalarıyla 1950'lerden beri gündemde durmayı başaran ünlü sanatçının
ü ülkeyi yasa boğdu.
Kalp krizi
Türkiye büyük edebiyat ustalarından birini kaybetti. Şairliğinin yanı sıra roman,
me ve senaryolarıyla da tanınan, sanattan politikaya kadar geniş bir alanda ilginç
malara yol açan Attila İlhan, önceki gün saat 22.15 sıralarında Kanlıca'daki evinde
· diği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Tutuklu liseli
Menemen'de 15 Haziran 1925'te doğan ünlü şair, ilk şiir kitabı 'Duvar'ı 1948'de
lamış, cezaevindeki Nazım Hikmet dahil, dönemin ustalarından övgü almıştı. Attila
, 16 yaşındayken Nazım Hikmet şiirleri taşıdığı için tutuklanarak okuldan atılmıştı.
Yarın Defnediliyor
Şiirleri kitlelerce benimsenen Attila İlhan yarın saat 1 O.00' da Kanal'Iürk binası, saat
O'de de AKM Büyük Salon'daki törenlerle anılacak. Ünlü sanatçının naaşı, Teşvikiye
ii'nde öğle namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ustalar üzgün:
Bir dönem için idoldü
Fazıl Hüsnü Dağlarca: ölümü yazınımız için bir yitiktir.
Adalet Ağaoğlu: Attila İlhan büyük şairlerimizdendir. Çok üzgünüm
Hilmi Yavuz: Attila İlhan ilk gençlik yıllarımızın hem şair hem de entelektüel olarak
idolü idi.
Doğan Hızlan: İyi şair, enteresan romancı, sivri dilli polemikçi. ..
Ataol Behramoğlu: Türk şiiri en büyük ustalarından birini kaybetti.
küçük İskender: Çeşitli dönemlerimde kendime hoca olarak kabul ettiğim beş şairden
Oktay Akbal: Çağdaş edebiyattan birkaç kalıcı isimden biridir,
İlhan Berk: Hep bir fenomendi.
Selim İleri: Attila İlhan, çağdaş Türk edebiyatında bütünüyle bir devir, bir dönem, bir

244

AN GELİR

an gelir
paldır küldür yıkılır bulutlar
gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet
o eski heyecan ölür
an gelir biter muhabbet
çalgılar susar heves kalmaz
şataraban ölür
şarabın gazabından kork
çünküfena kırmızıdır
kan tutar I tutan ölür
sokaklar kuşatılmış
karakollar taranır
yağmurda bir militan ölür
an gelir
ömrünün hırsızıdır
her ölen pişman ölür
hep yanlış anlaşılmıştır
hayalleri yasaklanmış
an gelir şimşek yalar
masmavi dehşetiyle siyaset meydanını
direkler çatırdar yalnızlıktan
sehpada pir sultan ölür
son umut kırılmıştır
kaf dağı 'ntn ardındaki
ne selam artık ne sabah
kimseler bilmez nerdeler
namlı masal sevdalıları
evvel zaman içinde
kalbur saman ölür
kubbelerde uğuldar baki
çeşmelerden akar sinan
an gelir
-la ilahe illallah
Kanuni süleyman ölür
görünmez bir mezarlıktır zaman
şairler dolaşır saf saf
tenhalarında şiir söyleyerek
kim duysa I korkudan ölür
-tahrip gücü yüksek
saatli bir bombadır patlar
an gelir
attila ölür

245

Ayrılık da sevdaya dahil
edebiyatının en karizmatik, en ünlü ve en etkili isimlerinden biri, şair Attila İlhan
Şiirleri ve romanları kadar düşünür kimliği ile de tanınan Attila İlhan 'ın cenazesi yarın.
Attila İlhan, çağdaş Türk edebiyatında bütünüyle bir devir, bir dönem, bir fırtınaydı.
yıllar boyunca onun hemen her eserini büyük bir dikkatle okudum. Çok sevdiğim bir
i, kimileri onun şiirini küçümsemiş olsalar da. Usta bir romancıydı, başta 'Fena Halde
n', romanlarında pek çok kemikleşmiş değer yargısını enikonu sarstı. Her gün kendini
en var edebilen bir yazardı, kısacası. Ama bütün bunların dışında, Attila İlhan
yimdi. Beni elimden tutup yazar yaptı. Ona handiyse varlık sebebimi borçluyum. Bu da
ez bir borç olsa gerek.
SELİM İLERİ
Türkiye dün en büyük sanat adamlarından birini kaybetti. Şair, romancı, deneme ve
.yo yazarı, gazeteci... Tüm bunların ötesinde bir fikir adamı, bir aydın olan Attila İlhan'ı
ttik. ..
Şairin önceki gece saat 22. 15'te Kanlıca'daki evinde kalp krizi geçirip hayata veda
açıklandı. Son dakikalarında yanında kardeşi Çolpan İlhan, yeğeni Kerem Alışık ve
ı Belgin Sarmaşık vardı. Dün sabah tüm Türkiye Attila İlhan'ın ölümünü duydu.
P Kitap Fuarı'nda şairin resmi çoğaltılıp ziyaretçilere dağıtıldı, duvarlara posterleri
ak asıldı. Televizyonlar, yayınlarını kesip canlı programlarla şairi anan konuşmalar
Jnladı. 'Sokaktaki adam'ın da entelektüellerin de çok iyi tanıdıkları şair Attila ilhan bu yıl
aşını kutluyordu.
15 Haziran 1925'te Menemen'de doğdu. İlk ve orta eğitiminin biiyük bir bölümünü
r ve kaymakam olan babasının işi dolayısıyla gittikleri farklı bölgelerdetamııı:nbıdı. İzmir
' ·k Lisesi birinci sınıfındayken mektuplaştığı bir kıza yazdığı Nazım Hikmet şiirleri
lanınca, 1941 Şubatı'nda, 16 yaşındayken tutuklandı ve okuldan uzaklaştırıldı. Okula
üç yıl sonra, Danıştay kararıyla döndü ve İstanbul Işık Lisesi'ne yazıldı. Lise · son
ayken amcasının kendisinden habersiz başvurduğu CHP • Şiir Armağanı'nda ikincilik
il pek çok ünlü şairi geride bırakarak aldı. I 946'da İstanbul Hukuk Fakültesi'ne
du. Üniversite yıllarında ilk şiirleri Yığın ve Gün gibi dergilerde yayımlandı. 1948'de
kitabı 'Duvar'ı kendi imkanlarıyla yayımladı.
1951 'de Gerçek gazetesinde yayımlanan yazısından dolayı kovuşturmaya uğrayınca
'e gitti. Fransa'daki bu dönem onun Fransızcayı ve Marksizmi öğrendiği yıllardır. l 950'li
l · İstanbul-İzmir-Paris üçgeni içerisinde geçiren Attila İlhan, bu dönemde ismini yavaş
Türkiye çapında duyurmaya başladı. Yurda döndükten sonra, hukuk fakültesine devam
cak son sınıfta, gazeteciliğe başlamasıyla beraber öğrenimini yarıda bıraktı. Sinemayla
ilişkisi, yine bu dönemde, 1953'te Vatan gazetesinde sinema eleştirileri yazmasıyla
11957'de Erzincan'da askerliğini yaptıktan sonra, tekrar İstanbul'a dönen Attila İlhan
çalışmalarına ağırlık verdi. 15'e yakın senaryoya Ali Kaptanoğlu adıyla imza attı.
ada aradığını bulamayınca, l 960'ta tekrar Paris'e gitti. Sosyalizmin geldiği aşamaları ve
izyonculuğu incelediği bu dönem, babasının ölmesiyle sona erdi. İzmir'e dönen Attila
, Demokrat İzmir gazetesinin başyazarlığını ve genel yayın yönetmenliğini yürüttü. Aynı
da, şiir kitabı olarak 'Yasak Sevişmek' ve 'Aynanın İçindekiler' serisinden 'Bıçağın.Ueu'
landı. 1968'de evlendi, 15 yıl evli kaldı.
1973 yılında Bilgi Yayınevi'nin danışmanlığını üstlenerek Ankara'ya taşındı Atilla
. 'Sırtlan Payı' ve 'Yaraya Tuz Basmak'ı Ankara'da yazdı. 1981'e kadar Ankara'da
yan yazar 'Fena Halde Leman' adlı romanını tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti.
.bul'da gazetecilik serüveni Milliyet ve Gelişim Yayınları ile devam etti. Bir süre Güneş
:tesinde yazan Attila İlhan, 1993-1996 yılları arasında Meydan gazetesinde yazmaya
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1996 yılından beri sürdürdüğü Cumhuriyet gazetesindeki köşe yazılarına önceki
";lık sebepleriyle son vermişti.
1970'li yıllarda Türkiye'de televizyon yayınlarının geniş kitlelere ulaşmasıyla beraber
lhan da senaryo yazarlığına döndü ve 'Sekiz Sütuna Manşet', 'Kartallar Yüksek Uçar',
ık Bugündür' gibi beğenilen dizilerin çekilmesini sağladı.
istanbul yıllarında, gününü Divan Pastanesi'nde (daha sonra The Marmara'da) okuyup
yla sohbet ederek geçiren Attila İlhan'ın her dönem genç bir izler kitlesi olmuştu. Türk
nm en karizmatik ve etkili kişiliklerinden biri olan şair, edebi ve siyasi
leriyle de hatırlanacak. Yaşamının son günlerine kadar inandığı görüşleri anlatmayı
Attila İlhan, yıllarca pek çok şairle hararetli polemiklere girmişti. Bu nedenle ona
e kırgın pek çok kişi var; ama hiçbiri onu büyük aşkların ve büyük duyguların
az şairi olduğu gerçeğini yadsımıyor.
r şiir kitabının hazırlığını sürdüren şair, iki de roman üzerinde çalışıyordu. 'Gazi Paşa'
manı yarım kalan haliyle kasım ayında İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkacak.
Süngüleri'nin ikinci cildi ise tamamlanamamış haliyle kaldı.
Aşiyan'a gömülecek
Attila İlhan için yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören
lenecek. Törenden önce saat 10.00'da KanalTürk binasına götürülecek cenazesi 13.00'te
kiye Camii'nde olacak. Burada kılınacak öğlen namazının. ardından şair, Aşiyan
lığı'nda toprağa verilecek.

'Türk şiirinin gelmiş geçmiş en büyük ustalarından biriydi'
Adalet Ağaoğlu: Attila İlhan, büyük şairlerimizdendir.-Düşünce
üreten, kendine
us bir yazarımız. Gerçekten de kendine çok özgü; hem seçtiği temalar (izlekler),·hem de
.lama biçimleri bakımından 'entresan' bile diyebilirim. Çünkü onun kişiliği de çok ilgi
idir. Ölümü çok büyük sürpriz oldu. Çok üzgünüm.
Hilmi Yavuz: Attila İlhan ilk gençlik yıllarımızın hem şair hem de entelektüel olarak
olü idi. Şiirle, Marksizmle ile ilgilenen bir üniversite öğrencisi olarak yolumun Baylan
esi'ne düşmesi, onun orada olmasından dolayıdır. Daha sonraları Attila İlhan'la
ımızın ayrılmasında onun karşımıza tartışmaya kapalı ve bütün soruları çözmüş bir
ikle çıkmış olmasıdır. Yetiştirdiklerinin onu sorgulamasına izin vermeyen bir kimlik!
a İlhan aykırı bir insandı, şiirlerinin genç kuşakları etkilediğini ve etkilemeye devam
ğini düşünüyorum.
Doğan Hızlan: İyi bir şair, enteresan bir romancı, sivri dilli bir polemikçi... Attila
'ı çoğunluk şiirlerinden tanıyor, ama onun siyasete ve toplumsal sorunlara bakışını
nmek için önce romanlarını okumak gerekiyor. Tabuları yıkan bir sanatçı tavrını da
ek gerekiyor.
Enver Ercan: Türk şiiri, kitlelere mal olmuş son büyük şairini yitirdi. Ondan
1¢nmeyen kuşak, şair yok denebilir rahatlıkla. Attila İlhan, efsanesini yaşarken yaratmış
şairdi.
Atilla Birkiye: Edebiyatımızdan bir yıldız daha kaydı: adı Attila İlhan'dı ve kuşkusuz
rı 'başka' olanıydı. Kimilerinin dudak büktüğü 'romantizm'i, benim gökyüzüne baktığımda
ayan 'yıldızım'dı. Şiiriyle ilk karşılaştığım, tiril tiril gençliğimden beri hep öyle kaldı.
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cılaşma, umutsuzluk, ölüm, melankoli, romantizm, yalnızlık, aşk gibi temalar şiirinin
noktalarıydı. Tabii ki dramatik bir atmosfer, bireysel çatışma ve gerilim ...
ir yıldız kaydı ve 'elde var hüzün'!
Feyza Hepçilingirler: Çok acı bir kayıp. Hem bir İzmirli olarak hem edebiyatçı
, şiiri, romanı ondan öğrenmiş kişilerden biri olarak üzüntüm son derece büyük.
Ataol Behramoğlu: Türk şiiri gelmiş geçmiş en büyük ustalarından birini kaybetti. O
J<:imeden, yorulmadan ya da yorulduğunu belli etmeksizin bugünlere geldi. Benim en
\..ustamdı diyebilirim.
küçük İskender: Attila İlhan'ın ölümünden ötürü ben de çok üzgünüm. Her şeyden
eşitli dönemlerimde kendime hoca olarak kabul ettiğim beş şairden biriydi. Kendi
gidip tanışamadım. Tanışamadan ayrıldık. Kaybı bence Türk şiirinin değil dünya
büyük kayıplarından biridir.
Oktay Akbal: Dün gece çok hasta oldum, hastaneye kaldırıldım, sonra sabah
'nm öldüğünü öğrendim. Sanki içime doğmuş. Onu 1940'ların ikinci yarısında tanıdım.
cu bir edebiyatı, sosyal realizmi savunuyordu. Ben bir çalışmamda, şiirlerinde sosyal
m değil, romantizm olduğunu yazmıştım. Ancak kesin . oları bir şey varki İlhan çok
bir şairdir, çok büyük bir edebiyatçıdır. Fikiradamı elaraksa-fikirleri. tartışılabilir. Çok
diğim fikirleri vardı. Ama edebiyat açısından bakarsak çağdaş edebiyattan birkaç kalıcı

en biridir.
Nevzat Çelik: İdeolojik görüşlerine katılın ya da katılmayın şiirlerini sevin ya da
1950 ile 1970 yılları arasında çıkardığı kitaplarıyla Türkçe şiiri derinden etkileyen
irdi. Türkçe şiirin en özgün ustalarındandır. Şiir okurunu Nazım gibi Ahmet Arif gibi
miştir,
ı:semih Gümüş: Attila İlhan, parlak bir genç şair olduğu yıllardan bugüne, hep
malı düşünceleriyle bilindi. Bir zamanlar geniş bir okur çevresinin duygularını harekete
ren şiirlerinden sonra gelen romanlarıyla da yakın tarihimize dönük kışkırtıcı düşünceler
ortaya. Farklı olmaya çalıştı, farklı da oldu. Kimsenin yanında görünmedi, kimseye de
ül indirmedi. Kültür ve edebiyat dünyamızın ayrıksı bir kişiliğini yitirmiş olduk.
İlhan Berk: Her alanda hep bir fenomendi. Hiç kuşkum yok bu hep sürecektir.
ilikle Türk şiirinde derin bir etkisi çizgisi vardı. Bir şair olarak Türk edebiyatında yerini
yacaktır. Bu da bir şair için önemlidir.
Mehmet H. Doğan: Üzüldüm, çok garip bir şekilde onun"EclipCansever ve Turgut
clf'ın ölümünde takındığı tavrı takınmayacağız ve takınmamakla iyi edeceğiz. Attila, Türk
inde önemli bir yere sahiptir. Şairler, öldükten sonra da hatırlanacaktır.
Mehmet Güleryüz: Bizim gençliğimizin idollerindendi. Onunla ilk kez şiiri üzerine
ğı bir konuşmada tanışmıştık. Peşine takılıp Kazancı Yokuşu'ndan Taksim'e kadar
te yürümüştük. Önemli bir şair olmasının yanı sıra düşünen, geçmişi ve bugünü
uyan, derinine inen bir kişilikti. Tavrını, doğrularını muhafaza eden gerçek bir aydındı.
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Bedri Baykam: Attila İlhan'ın kaybı Türkiye'de 20'nci yüzyıl siyaset ve edebiyatının
'çok önemli kayba yol açtı. Özellikle tarihi güncel bakış açısıyla yeniden
ndirmeyi ve bu sentezi yeni kuşaklara aktarmayı kendisine misyon edinmiş büyük bir
a insanıydı.
Dzdemir İnce: Attila İlhan, Cumhuriyet yazar ve şair kuşağını 1950'lerin başından
en çok etkileyen şair, sanat düşünürü ve edebiyatçıdır. Etikisi özellikle Mavi
.i'yle yaygınlaşmış ve 1930'lu 40'lı yıllarda doğmuş şairlerin büyük çoğunluğunu
ştir. Attila İlhan uzun süre Avrupa edebiyatıyla Türk edebiyatı ve edebiyatçıları
bilinçli bir köprü görevini yerine getirmiştir. Bu köprülük: görevi yaparken körü
bir taklidin ötesinde özgün bir sentez de yaratmıştır. Büyük bir romancı, şair,
~ci, polemik ustası ve hatta 'filozoftur diyebiliriz.
Füsun Akatlı: Özellikle şiiriyle Türk edebiyatını sevenleri her kuşakta etkilemiş bir
Düşünceleri ve kişiliğiyle son derece kendine özgü birisiydi. Yerinin
lamayacağını düşünüyorum.
Fazıl Hüsnü Dağlarca: Attila İlhan'ı yıllar önce yurtdışında tanımıştım. Görmekle,
ekle sevinen biriydi. Çok geliştirdi kendini. Yazın dünyamızda, düşünce dünyamızda
alan sürüp gitmiştir. Ölümü yazınımız için, toplumsal görüşlerimiz için bir yitiktir.
Tarık Akan: İnanılmaz üzüldüm. Türkiye bir düşün adamınıkaybetti. Ama>hiçbir
kaybolmayacak.

'Sokaktaki adam' nededi?
Orhan Selim, 48, dolmuş şoförü
"Çolpan İlhan'ın abisi olarak tanıyorum. Yazar, şair olduğunu biliyorum ama fırsat
okuyamadık işte. Allah rahmet eylesin.
Necati Yıldız, 35, otopark görevlisi
Şiirlerinden tanıyorum. Vefatına üzüldüm
Tamer Duman, 27, kafe görevlisi
Şair olduğunu biliyorum. Allah rahmet eylesin
Halit Karadağ, 45, esnaf
Yazar olduğunu biliyorum. Toprağı bol olsun, mekanı cennet.olsun.
Mehmet Diz, 21, öğrenci
Yeni okumaya başlamıştım. TÜYAP'ta görebilirim diye düşünmüştüm. Ölümüne çok

Abdullah Birinci, 52, esnaf
Gençken kitaplarını okumuştum. Güzel şiirler yazdığını biliyorum. Zamanında bir-iki
ini manitalara okumuşluğum var. Ne diyeyim, Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun.
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Sezai Çelik, 40, serbest meslek
Bir dönemin idolü. Sanatçı bir aileden geliyor. Yazar, şair ve Kemalist bir insandı.
üzüldüm vefatına.
Nuriye Solaker, 59, öğretmen
Çok değerli bir sanatçı ve düşünürdü. Bu toprakların savunucusu bir insan daha göçtü
Artık onu yaşatmak, onun değerini gençlere aktarmak bizim görevimiz.
Burak Mergen, 29, dergi editörü
Büyük kayıp!
Didem Aras, 27, bankacı
Şiirlerini sevdiğim bir şairdi, ölümüne üzüldüm.
Fadime Sözer, 51, ev hanımı
Valla ben tanımıyorum. Ama bizim oğlan o televizyona
mli bir insan galiba. Neyse Allah rahmet eylesin.

çıkınca sürekli izliyordu.

Büyük yalnız

Türkiye yalnızca büyük bir şairini değil, bir 'Büyük Yalnız'ını da yitirdi. 'İnsan
baharda düşünür nedense ölümünü! ölüsünü sararmış yaprakların örttüğünü' diyordu bir
inde Attila İlhan...
Ortaokuldaydım, sevdiğim 'l 00 Türk şiiri'ni yazdığım defterde onun 'Pia'sı vardı; Şiir
erleyemem, ezberimde bölük pörçük üç beş şiir varsa, yarısı onun şiirleridir: "ne olur kim
ğunu bilsem Pia'nın/ellerini bir tutsam ölsem/böyle uzak uzak seslenmese/ben bir şehre
iğim vakit/o başka bir şehre gitmese/Singapur yolunda demeseler/bana bunu yapmasalar
unum.. ,;'} Şimdi aceleyle bu yazıyı yazarken aklıma düşen bu dizeler o şiirden. Pek çok
1;gibi
bende de 'Pia' adlı bir 'yok - sevgili'nin hayalini canlandırıp ete kemiğe büründüren
şiirdir Pia. Pek çok şiiri gibi ve özellikle genç olduğumuzda, erkenden söylediğimiz "ne
ınlar sevdim zaten yoktular" dizesi gibi.
Can Yücel için de düşünürüm, onun için de: Her zaman genç bir şiir yazdılar.
deriyle 'genç' kalmasını bildiler, ki bu kuşaktan kuşağa bir gelenek halinde, gençlerin de
lan sevmesine yol açtı. Fakat Attila İlhan'ın başardığı başka bir şey daha var ki çok önemli:
ila İlhan'ın şiirlerini hangi yaşta okursanız okuyun, ister ortaokul, lise çağlarında, ister 40'lı
Ii yaşlarda, o şiirlerden size bir 'gençlik' geçer, sizi artık bir daha asla terk etmeyecek bir
nçlik'ten söz ediyorum. Ama bu genç olmanın sevincinden, neşesinden çok, geçmeyen
deri ve hüznüdür. Saf bir keder olarak uzun süren bir gençlik. Yokluğun, özlemin, olmayan
gilinin, ayrılık acısının, çünkü ayrılıklar da sevdaya dahildir, h~r yaşın gençliğine mahsus
rin sızısı, büyük kederi.
Pia diye sevgilisi yokmuş!
Yıllar sonra, sanıyorum Selim İleri'nin onunla gerçekleştirdiği nehir söyleşi kitabı
am-ı diğer kaptan'da okumuştum, Pia diye bir sevgilisi yokmuş aslında. Pia,. Elmadağ'da,
un yıllarca yürüyüş yaptığı güzergahın üzerinde bulunan Pakistan Hava Yolları'nın
akistan International Airlines) kısaltmasıymış. Bu bilgi bile, onun şiiriyle var ettiği 'yok
gili'nin gözümüzdeki, gönlümüzdeki hayaline zarar vermemiştir. Var ya da yok, o şiirin
i, bir daha asla çıkmamacasına alıp içine attığı keder yıllarca sürecektir, sürüyor.
bette Türkçenin büyük şairidir, elbette kendine özgü, taklit edilemez, benzersiz bir şiir
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yalnızca onun adıyla anılacak biricik, farklı bir şiir iklimi yaratmıştır. Türk şiirine
karakterler armağan etmiştir, Pia'dan Suna Su'ya, Zehra Kardelin'den Ömer

.'ya, bir yandan da görselliği yoğun,

sinematografık karakterlerdir bunlar. Her okurun
ve şiirleriyle özel bir macerası olduğuna inanırım. Benim Attila İlhan'la ilgili gençlik
da 12 Mart askeri darbesine rastlar.
ise 1 öğrencisiyken, Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının idamına karşı, evde daktilomda
ım bildirileri sınıftaki arkadaşlarıma dağıtıyordum. Birinin ihbarıyla gözaltına alındım,
~tti, sıkıyönetimdi derken 1 ay gözaltında kaldım. Yakalandığımda üstümden iki kitap
, biri Ohan Veli'nin 'Bütün Şiirler'i, diğeri Attila İlhan'ın 'Duvar' adlı kitabıydı.
de zamanında kovuşturmaya uğramasına yol açan ve yasaklanan bu kitap, şimdi de
aleyhime bir suç oluşturuyor ve suç evrakımın arasındaki yerini alıyordu.
bütün yapıtını okuduğum şair ve yazarların başında geliyor. Gezi notları 'Abbas
'yla gençliğim kanatlandı, 'Sokaktaki Adam' romanıyla başka hayatların büyüsü
e düştü, 'Tutuklunun Günlüğü'yle solcu duyarlılığım gelişti, işkenceye uğramış
ci bir genç kız için yazdığı "böyle bir kız değildin sen eskiden/ sana ne yaptılar sana ne
" dizeleri o korku dönemlerinde aklımdan çıkmadı.
'Seçilmiş' bir yalnızlık
'Hangi Batı', 'Hangi Seks' ve 'Hangi Sol' kitaplarıyla da, büyük şairliğinin yanı sıra,
ve özgün bir düşünce insanıyla karşılaştım. 1970'li yıllarda yazdığı bu kitaplar, o
i Türkiye'nin düşünce iklimi için alışılmadık, erken ve cesur kitaplardı. Belki de bir
şair cesaretiyle yazılabilecek, ezber bozan kitaplardı.
Türkiye'nin yalnızca büyük bir şairini değil, bir 'Büyük Yalnız'ını da yitirdiğini
üyorum. Şiiriyle, düşüncesiyle yalnız bir adamdı, evet kendi seçtiği bir yalnızlıktı bu.
Jan'dı, ama mürettebatı, tayfaları olmayan bir yalnız 'Kaptan'. 'Çocuğum' diye seslendiği,
ini kazandığı tüm gençlere, özellikle genç kızlara ve pek sevdiği arkadaşım Bürçin'e
~ğlığı diliyorum. Türkiye'nin, Türkçenin, şiirimizin de başı sağ olsun. "İnsan sonbaharda
ür nedense ölümünü/ölüsünü sararmış yaprakların örttüğünü" diyordu bir şiirinde. Attila
'ı, sevgili-Kaptan'ı, o 'Büyük Yalnız'ı saygıyla anıyorum.
Haydar ERGÜLEN

Attila İlhan' a sevgilerle
Attila İlhan her yerde ... Bilgi Yayınları, İstanbul Kitap Fuarı'ndaki standını Attila
n'ın posteri ve çiçeklerle süsledi. Büyük şairin uğrak yeri The Marmara Cafe de onu
tmadı. Attila İlhan'ın her zaman oturduğu masa çiçeklerle donatıldı. Şairin doğum yeri
İzmir'de de Konak Belediyesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki kültür merkezinin önünde
masada Attila İlhan anı defteri oluşturdu.

ATTİLA İLHAN KİTAPLIG'.J
ŞİİR KİTAPLARI
Duvar ,Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Bela Çiçeği 1, Yasak
işmek, Tutuklunun Günlüğü, Böyle Bir Sevmek, Elde Var Hüzün, Korkunun Krallığı,
rılık Sevdaya Dahil, Kimi Sevsem Sensin.
ROMANLARI
Sokaktaki Adam, Zenciler Birbirine Benzemez, Kurtlar Sofrası, Aynanın İçindekiler,
ıçağın Ucu, Sırtlan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Dersaadet'te Sabah Ezanları, O Karanlıkta
iz, Fena Halde Leman, Haco Hanım Vay, Allahın Süngüleri-Reis Paşa.
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YKÜLERİ
engecin Kıskacı
ENEME-ANILARI
bbas Yolcu, Yanlış Kadınlar Yanlış Erkekler, Anılar ve Acılar, Hangi Sol, Hangi
angi Seks, Hangi Sağ.Hangi Atatürk, Hangi Edebiyat, Hangi Laiklik, Hangi
J¢şme, Attila İlhan'ın Defteri, Gerçekçilik Savaşı, 'İkinci Yeni' Savaşı, Faşizmin
isleri, Batı'nın 'Deli Gömleği', Sağım Solum Sobe, Ulusal Kültür Savaşı, Sosyalizm
di, Aydınlar Savaşı, Kadınlar Savaşı, Cumhuriyet Söyleşileri, Bir Sap Kırmızı
, Ufkun Arkasını Görebilmek, Sultan Galiyef, Dönek Bereketi, Yıldız, Hilal ve

ÇEVİRİLERİ
Kanton'da İsyan (Malraux), Umut (Malraux), Basel'in Çanları (Aragon).
HAKKINDAKİ KİTAPLAR
Attila İlhan'la 1000 Saat (Erol Manisalı), Mavi Adam-Attila İlhan'la Söyleşiler
Aliye), Yalnız Şövalye (Zeynep Aliye), Attila İlhan: Açtırma Kutuyu (Belgin
ık), Attila İlhan: Söyletme Kötüyü (Belgin Sarmaşık), Nam-ı Diğer Kaptan-Attila
Dinledim (Selim İleri).

BEN SANA MECBURUM
Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
Büyüdükçe büyüyor gözlerin
Ben sana mecburum bilemezsin
İçimi seninle ısıtıyorum
Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
Bu şehir o eski İstanbul-mudur
Karanlıkta bulutlar parçalanıyor
Sokak lambaları birden yanıyor
Kaldırımlarda yağmur kokusu
Ben sana mecburum sen yoksun
Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur
İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur
Tutsak ustura ağzında yaşamaktan
Kimi zaman ellerini kırar tutkusu
Birkaç hayat çıkarır yaşamasından
Hangi kapıyı çalsa kimi zaman
Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu
Fatih'te yoksul bir gramafon çalıyor
Eski zamanlardan bir cuma çalıyor
Durup köşe başında deliksiz dinlesem
Sana kullanılmamış bir gök getirsem
Haftalar ellerimde ufalanıyor
Ne yapsam ne tutsam nereye gitsem
Ben sana mecburum sen yoksun
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Belki haziran da mavi benekli çocuksun
Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor
Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden
Belki Yeşilkôy'de uçağa biniyorsun
Bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor
Belki körsün kırılmışsın telaş içindesin
Kötü rüzgar saçlarını götürüyor
Ne vakit bir yaşamak düşünsem
Bu kurtlar sofrasında belki zor
Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden
Ne vakit bir yaşamak düşünsem
Sus deyip adınla başlıyorum
İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin
Hayır başka türlü olmayacak
Ben sana mecburum bilemezsin.

YAGMUR KAÇAGI
Elimden tut yoksa düşeceğim
yoksa bir bir yıldızlar düşecek
eğer şairsem beni tanırsan
yağmurdan korktuğumu bilirsen
gözlerim aklına gelirse
elimden tut yoksa düşeceğim
yağmur beni gôturecekyoksa beni
geceleri bir çarpıntı duyarsan
telaş telaş yağmurdan-kaçıyorum
sarayburnu'ndan geçiyorum
akşamsa eylülse ıslanmışsam
beni görsen belki anlayamazsın
içlenir gizli gizli ağlarsın
eğer ben yalnızsam yanılmışsam
elimden tut yoksa düşeceğim
yağmur beni götürecek yoksa beni.

'Kim duysa korkudan ölür'
Bin yıl düşünsek, değil öleceği, hastalanacağı bile aklımıza gelmeyecek dinçlikteki,
izmdeki insanlardandı Attila İlhan.
O ne kadar delikanlı duruşunu yitirmediyse, ölüm olgusuna ne kadar soğukkanlı
.tıysa, biz ne kadar aklımıza getirmek istemesek de bir gerçek olarak ölüm geldi, kapısını
ı. 'An Gelir' adlı şiirinde dediği gibi, "görünmez bir mezarlıktır zaman/şairler dolaşır saf
tenhalarında şiir söyleyerek/kim duysa/korkudan ölür/-tahrip gücü yüksek-/saatlı bir
hadır patlar/an gelir/attila ilhan ölür".
80'inci yaşını kutlamak amacıyla bir yazı yazmayı planlarken arkasından bir saygı
yazmak varmış kısmette...
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15 Haziran 1925 tarihinde Menemen'de (İzmir) doğmuş. İzmir Atatürk Lisesi'ndeki
cilik yıllarında, bir kız arkadaşına Nazım Hikmet şiirleri yolladığı için Türk Ceza
u'nun 141. maddesine aykırı davranma savıyla tutuklanmış, okulundan uzaklaştırılmış.
çağlarında siyasetle ilgilendiği için başının belaya girmesinden sonra hayatındaki en
Ii dönüm noktası sanıyorum 1946 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Şiir Yarışması'nda
dığı ikincilik ödülüdür. Bu ödül hem şiir dünyasında tanınmasını sağlamış, hem de ilk
itabı 'Duvar'ın (1948) yayımlanmasına yol açmış. Ve ilk kitabından itibaren şiir her
gündeminde olmuş, şiirleri konuşulmuş, tartışılmış.
Attila İlhan halk ve divan edebiyatı kaynaklarından yararlanarak bunlardan çağdaş bir
üretmek olarak tanımlıyor şiirini. Şiir kitaplarının yapısal bir çözümlemesini yaparsak
tabı oluşturan bölümlerin en az birinin divan edebiyatından biçimsel ve söyleyiş olarak
lanan şiirlerden oluştuğunu bir başka bölümündeki şiirlerinde halk şiirinden aynı şekilde
{andığını görürüz.
Şairin dönemine uygun bir şekilde kendini görevli, bir misyona sahip hissettiği, asıl
inin şiir yazmak kadar, belki de ondan önce dünyayı özellikle Türkiye'yi değiştirmek
unu unutmamak gerekiyor. Osmanlı'yı ardından Cumhuriyet'i araştırmaya, tarihi
lamaya başlaması 50'li yıllara denk düşer. Sadece düşünsel düzeyde değil eylemli olarak
toplumcudur. Poetikasını oluştururken sağlam bir yere basmak ister. Tartışmasız doğru
tüm görüşleri bir kez de kendi bakışıyla tartışır. 'Toplumcu gerçekçilik'i 'toplumsal
kçilik' olarak kendince yeniden teorize eder. Estetik diye bir şey olduğunu ve onsuz
ir sanat yapıtının anlaşılamayacağı ilkesini getirir.
Attila İlhan, bir yandan şiirinin düşünsel temelini kurarken onun biçimsel yapısını da
1 etmez. Her şairin bir kimliği olmasının şart olduğuna ve buna bağlı olarak da kendine
bir imge sistemi olması gerektiğine inanır. İmge sistemini, şairin nesnel gerçeği öznel
eğinden geçirip kelimelere aktarış biçimi olarak tanımlar. Bu nedenle onun şiirlerini
da imzası olmasa da tanırız.
Attila İlhan'ın şiir anlayışında can alıcı noktanın şiirin söylenmesi gerektiği tezi
ğunu düşünüyorum. Şiirin okunmasının, özellikle yüksek sesle okunmasının onun şiir
olmadığını anlamakta önemli bir kıstas olduğunu söyler. Bir şiir okunamıyor,
eıremiyorsa şiir olmamıştır. Çünkü söylenebilmesi-için müzikalitesinin, ses uyumunun
ası gerekir. Bu müziği yakaladığınızda imgelerinizin belleğe tam olarak yansımasını
layabileceğinizi düşünür.
Hem tek tek dizelerde bir şey anlatmak, hem de şiirin bütününde başka bir anlama
şmak... Attila İlhan şiirinin çarpıcılığının kaynağı bence budur. Şiirini bilinçle kurmuş,
imlendirmiş, arzu ettiği gibi Türk halkının şairi olmuş, dizeleri dillerden düşmemiş, şiirleri
lerimize tercüman olmuştur.
Çağdaş Türk şirinin en önemli burçlarından biridir. Yaşarken kıymeti nasıl bilindiyse,
ıl en çok okunan ve sevilen şairlerden biri olduysa, gelecekte de sevilerek okunacak,
ışılacak, hep hatırlanacak şairlerdendir. Şiirimizin klasiklerinden; ..

Metin CELAL

254

ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ŞİİRİ
gözlerin gözlerime değince
felaketim olurdu ağlardım
beni sevmiyordun bilirdim
bir sevdiğin vardı duyardım
çöp gibi bir oğlan ipince
hayırsızın biriydifikrimce
ne vakit karşımda görsem
öldüreceğimden korkardım
felaketim olurdu ağlardım
ne vakit maçka'dan geçsem
limanda hep gemiler olurdu
ağaçlar kuş gibi gülerdi
bir rüzgar aklımı alırdı
sessizce bir cıgara yakardın
parmaklarının ucunu yakardın
kipriklerini eğer bakardın
üşürdüm içim ürperirdi
felaketim olurdu ağlardım
akşamlar bir roman gibi biterdi
jezabel kan içinde yatardı
limandan bir gemi giderdi
sen kalkıp ona giderdin
benzin mum gibi giderdin
sabaha kadar kalırdın
hayırsızın biriydifikrimce
güldü mü cenazeye benzerdi
hele seni kollarına aldı mı
felaketim olurdu ağlardım
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Attila İlhan, şiir, aşk, hapis •.
parmağında on hüner vardı.' Fakat Özdemir İnce'nin sözüyle 'şairliği göz
ırıcı olduğu için, (öteki) büyük özellikleri gölgede kalıyordu.' 16 yaşında hapse girişi
ve şiir yüzündendi
Attila İlhan'ın ölüm haberini alınca aklımdan üç mısra geçti... Ezberime onlar
ş:ı:niş... "Emperyal Oteli'nde üç gece kaldık. Fazlasına paramız yetmiyordu.
~rin gözlerimden gitmiyordu ••. " Bu üç mısra... Bence, hem çok güzeldiler, hem de
gençlik dönemimdeki çevrem için çok gerçekçiydiler... Aşk ile 'para yetmezliği' bir
gelince neler olabilir?.. Olabilecek şeylerden biri oydu: Üç geceden sonra otelsiz
... Şiirin geri kalanını hatırlamıyordum. Dün bulup hepsini yeniden okudum. 6
lü uzun bir şiirdi. Adı da 'Emperyal Oteli'ydi. "Ben hiç böylesini görmemiştim.
un kanıma girdin, itirazım var" diye başlıyordu. Bu iki mısra, bazı bölümlerin
rat'ı oluyordu. Şiirdeki imajlar müthişti. Bir bölümündekiler şöyleydi:
eryal Oteli'nde bu sonbahar
mların nokta nokta hüznü
izim berhava olmuşluğumuz
okta bir hat kalmışlığımız
ezil bu çarşamba günü
ar etmiş kötümser yapraklar
örüklü aksırıklı bu takvim
iç böylesini görmemiştim
un kanıma girdin itirazım var"
im ezberimdeki üç mısra, son bölümün başıydı. Arkası şöyle geliyordu.
ördüncü gece sokakta kaldık
anlık bir türlü bitmiyordu
eci Ga.rı'nda sabahladık
J]j . bilifteyen bizi ayıpladı
uki kimlere kimlere başvurmadık
iri yüzümüze bakmıyordu
kimse elimizden tutmuyordu
Cbiç böylesinigörmemiştim
dun kanıma girdin kabulümsün"
Attila İlhan'ı önce el yazısından tanımıştım. 1950'lerin başlarıydı. Ankara'da Cemil
Barlas'ın çıkardığı 'Pazar Postası' vardı. Bir 'haftalık gazete'ydi. O gazetenin yazı işleri
ürüydüm, Attila İlhan bize yazı ve şiir gönderiyordu. Büyük bir zevkle ve gururla
mlıyorduk. Çünkü o, artık zamanın en etkili şairlerinden biriydi.1946 yılındaki iktidar
'si CHP'nin şiir yarışmasında ikincilik ödülünü kazanmıştı. Yarışma '35.. yaş şairi' Cahit
Tarancı'nın birinci, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın üçüncü olduğu ünlü yarışmaydı. Attila
o ödülü 21 yaşındayken yarışmacıların en genci olarak almıştı.
Bir gün Ankara'ya gelmiş. Yüz yüze tanıştık. O zamandan sonra da, çeşitli gazetelerde,
ilerde, televizyonlarda rastlaşır, görüşür olduk.
Çok taraflı bir insandı. Çok okurdu. Çok çalışırdı. Kendi görüşlerini oluştururdu. • Her
uda söyleyeceği şeyler vardı.
Attila İlhan, ölümünden sonra birçok yazarın, şairin, edebiyatçının yazılarında,
meçlerinde hak ettiği saygıyla anıldı. Cumhuriyet'te Hikmet Bila'nın başlığı şuydu:
;mgi Attila İlhan?' Bila, bunun yanıtını şöyle özetliyordu: "On parmakta on hünerle
çirilmiş 80 yıllık bir ömür ••• " Bu, gerçekten öyleydi. Şiir, roman, sinema filmi senaryosu,
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yon dizisi senaryosu, deneme, eleştiri, gazete yöneticiliği, köşe yazısı, televizyon
'si, yayın danışmanlığı... Çalışma alanlarının hepsini hatırlamak da kolay değil... Ama
hatırladıklarım bile Bila'nın verdiği sayıyı tutuyor.
Ben şiirinden söz ettim. En etkilendiğim eserleri o alandaydı. Tabii, ülkemizin yayın
11a diğer faaliyetleriyle yaptığı katkılar da, çok önemlidir... Ama Özdemir İnce'nin dün
saptama çok yerindedir. Diyor ki: "Şairliği göz kamaştırıcı olduğu için, (öteki)
özellikleri gölgede kalmıştır." Evet, siyasi yazılarındaki değerlendirmelerinden bir
tartışıldı, tartışılıyor. Ama, elbette, öyle olacak... Demokratik bir toplumun içindeyiz.
rlara, yazarlara, şöyle düşünüyor, böyle düşünüyor diye kızmak yerine, onları
eye alışacağız. Onlardan farklı düşündüğümüz konularda, kendi düşüncemizi
amıza engel yok. Onu da, 'hiddet ve şiddet'le değil, karşımızdaki düşünceye saygı
erek yapacağız. Buna giderek daha fazla alışacağız. Buna alışamadığımız dönemler en geçmediyse bile- geçiyor. Geçecek...
Attila İlhan'ın hayatının büyük bir kısmı, ne yazık ki, böyle bir 'geçiyor, geçecek'
rliği içine girmenin mümkün olmadığı zamanlara rastladı. İlk hapse girişi 16
aydı. Nedeni ise, şairin sonradan en güçlü eserler vereceği alandaydı. Aşk şiirleri
da... Olayı kendi anlatımından izleyelim: "İzmir'de, Karşıyaka'daydık: on altı
ayım, komşuda liseli bir kız, ona sebebini bilmediğim bir yakınlık duyuyorum.
tereddütlerden sonra, mektup yazmaya karar verdim." "(•••) Oturdum dehşetli
ektup yazdım, geçerken merdivenlere bıraktım, · bir süre yürüdüm, dönüp
ımda, o elinde okul çantası, eğilmiş mektubumu alıyordu. Hey~c,.~dılll öleceğinı,
uçarak vapura gittim. Üç gün sonraydı sanmm;: cevabı.aynı yere bıralaııış,
ubumdan etkilendiğini, zaten bana yakınlık duyduğunu yazıyordu:in.eikadar
diğimi anlatamam. O garip aşk böylece başlamış oldu.
Birbirimizi ne görüyoruz, ne buluşuyoruz, ne konuşuyoruz; ama üst üste bir sürü
lip yazıyoruz. En çok da ben yazıyorum. O tarihte NazımHikmet'iyenitanımışım,
da tanıtıyorum; şiirlerini aktarıyorum; o da bana, aynı heyecan ve hevesle,
larını anlatıyor"
"( ••.}:./'Fransızca dersindeyiz, Müdür Muavini geldi, beni sınıftan aldı; İdareye
;»;odasında iriyarı bir adam; '-Oğlum,' dedi, 'Bey seni götürecek!' Adam beni alıp
ca Karşıyaka Polis Karakolu'na götürdü, sorgu başladı. Ertesi gün, İzmir'e
.iyet Müdürlüğü'ne götürüldük, sorgumuza Siyasi Şube'de devam edildi; başıma ne
iğini tam anlayamıyordum ama, 141-142'den sorguya çekiliyorduk. Sevgilime
ığım mektuplarda, Nazım'ın şiirleri var, şair o zamanlar şiddetle yasak. .• "
Sonrası şu: Attila İlhan bir süre hapiste yatıyor. Sonra çıkıyor ama, okuduğu liseden
Iuyor. Öğrenimine başka bir lisede devam etme imkanından da mahrum ediliyor.
sının sürdürdüğü uzun bir hukuk savaşından sonra o imkanı kazanıyor, İstanbul'da bir
liseyi bitiriyor. Fakat artık 'solcu' olarak mimlenmiştir. Gençlik yıllarının bir bölümü o
lenme'nin etkisi altında kalıyor. Nedeni, sevgilisine yazdığı aşk mektubunda bir başka
şiirine yer vermiş olmak... Yani, dönem öyle bir dönemdi ki,.sadece siyasal ve sosyal
celerin değil, aşk mektuplarının ve aşk şiirlerinin de sakıncalı olanları vardı. Belirli
arı aşıp sakıncalı alana girenler, daha 16 yaşında olsalar bile, suç işlemiş hale
bilirierdi. Ama dönemin olumlu çelişkileri de eksik değildi. Gençlik hayatında bir aşk şiiri
:iitıden mimlenen bir şair, dört-beş yıl sonra dönemin iktidar partisinin şiir yarışmasında
~>bir şiiriyle, iki büyük ödülden birini kazanabildi. Attila İlhan, Türk sanat ve· kültür
atına yaptığı unutulmaz katkıların yanında, kendi yaşamının çizgileriyle de; yakın
ımızın ilginç yanlarını yansıtan büyük bir sanat ve kültür adamımızdı.
.azesi bugün kaldırılıyor. Allah rahmet eylesin. Yakınlarının, okurlarının, izleyenlerinin
lsağ olsun.
AltanÖYMEN
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Okuldan kovuldu ama, ödül de aldı •••
Attila İlhan'ı 16 yaşındayken okulundan ayıran resmi yazı ... T.C. İzmir Erkek Lisesi
", 146 numaralı İlhan'ın velisine durumu bildiriyor: Tarih 10 Aralık 1941. .. O zamana
hapiste de yatan İlhan, artık 'solcu' olarak 'mimlenmiş'tir.
Attila İlhan 'mimli'dir ama, 5 yıl sonra, Ankara'da dönemin en önemli şiir
asında ödül alır. Fotoğraf o yılların fotoğrafı ...
Belgeli öğrenci
Attila İlhan İzmir'de tutuklanıp belge aldıktan sonraki 'okulsuz yıllar'ında Adana'da ...
anlatırken "Herkes bana istikbali mahvolmuş bir çocuk gözüyle bakıyordu" diyor ...

Doğu'nun bilgeleri gibi •.•
Yazar Erendiz Atasü: Kanımca Attila İlhan büyük Doğu bilgelerinin soyundandı; her
n bir usta öğretmendi. Dile getirdiği anılar, gerçekte gençlere yönelik birer meseldi. Özü
aydınlardandı.

Attila İlhan'ın öldüğüne inanamadım. Oysa yıllardır ciddi kalp şikayetleri olduğunu
ordum. Hastalık ona yakışmıyordu; sözü de edilmiyordu. Kişiliği bunca özgün ve baskın
si için kendini önemsemiyordu diyemeyeceğim; ancak varlığını ömrünün sınırlarından
arabilmiş, kişisel olayların dışına taşırabilmiş o sayılı insanlardandı ve bu genişlikte,
alık göreceli önemsiz kalıyordu.
Kanımca o, büyük Doğu bilgelerinin soyundandı; her zaman ve özellikle son yıllarda
usta öğretmendi. Dile getirdiği anılar, gerçekte gençlere yönelik birer meseldi. Onda
ştırmanın ve bilmenin sükuneti vardı. Onun o geniş düşünce, bilgi ve çözümleme
yasında yer alan her görüşüyle özdeşleşmek belki ne mümkün.diline gerekli;tama
O'lardangünümüze kadar, Türkiye üzerine düşünme alışkanlığınıkazanın.ış hangi genç, şu
a bu biçimde Attila İlhan'dan etkilenmemiştir?
Ezeli ebedi tabu cinsellik üstüne kafa yorarken de, günümüzün tabusu sınırsız ve
suz liberalizmi eleştirirken de o, duyduğunu yineleyen sıradanlık karşısında sorgulayan
anı t~msil ediyordu. 'Hangi Batı?', 'Hangi Sol?'.. Kendini vererek bu yapıtları okuyan kim,
anlığın ve ülkesinin konumu üstüne düşünmeyebilir? 'Hangi Seks?', 'Fena Halde Leman'
u kendi benliğini sorgulamaya nasıl da yöneltir...
Bütün sanatçıların, düşünürlerin yapıtları ve/veya söylemleri ile kişilik yapıları
sında doğrudan bağlar olmayabilir. Attila İlhan, sanatını ve düşüncesini kişiliğinden
ğuranlardandı. Şair, romancı ve düşünür olarak beliren yaratıcı özü, çok yönlü kişiliğinin
nsımasıydı. Derinlemesine vakıf olduğu divan ve halk şiirimizden süzüp
tirdiklerini,çağcıl mesellerle duyarlıklarla harmanlarken, kendine özgü o bıçkın, o keskin
gelerini sevdiği deyişle jilet gibi - şiirin zarafetini zedelemeden - dizelerine katıp o yepyeni,
gün şiir soluğunu edebiyatımıza armağan ederken de karakterinin gereğini yerine
irmektedir; Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesindeki tam bağımsızlıkçı ilkeyi içselleştirip
gularken de. Attila İlhan bir dava adamıydı; klik ve çıkar adamı değil. Marksizmden
emalizme, edebiyattan siyasete, durduğu her alanda bağımsız ruhunu ve sesini korudu.
nun için etkiliydi; ve onun için etkisi kişisel yaşamının sınırlarını aşıyor; her koşulda
ilirsiniz ki, karşınızdaki adam içtenlikle doğru bildiğini söylüyor, söyledi; söylediği-gibi
aşıyor ve yaşadı. Düşüncelerine katılsanız da katılmasanız da bilirsiniz ki, düşünce üretirken,
akışı Türkiye'nin ufkuyla sınırlı değildir, o, dünyayı gözlemler; ama ayakları Türkiye'nin
eminine basmakta, memleketin gerçekliğine farklı toplumsal tarihlerin dokusundan örülmüş
ldivenlerle değil, çıplak elleriyle dokunmaktadır. Türkiye büyük bir edebiyatçısını; özü sözü
ir aydınlarından birini kaybetti. Anısının önünde saygıyla eğilelim.
Erendiz Atasü
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Şiirin 'kaptan'ı Radikal Kitap'ta
Radikal Kitap, yarın yayımlanacak yeni sayısında önceki gün ölen Attila İlhan'ı
na taşıdı. Sennur Sezer, Radikal Kitap'taki yazısında 'Attila İlhan'la bir dönem kapandı'
unda bulunurken A. Ömer Türkeş, ünlü şairin polemikçi yanına değiniyor. Buket
er •. de yazısında "İlk gençliğimde bana destek olmuştu. Teşekkür için 'Kumral Ada'
nı ona ithaf etmiştim" diyor. Bu hafta 64 sayfa çıkacak Radikal Kitap'ta 78 kitap
ıyor.
Cenaze bugün
Attila İlhan için ilk tören saat 10.00'da Mecidiyeköy'de KanalTürk'ün önünde, ikinci
ise saat 11.00'de Taksim AKM'de yapılacak. İlhan'ın naaşı Teşvikiye Camii'nde öğleyin
.çak namazın ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.

im 2005 Cuma, Radikal
Güle güle Kaptan •.•
Attila İlhan'ın cenazesi, edebiyat, sanat ve siyaset dünyasının. ünlüleri ve binlerce
katılımıyla, görkemli bir uğurlama törenine dönüştü
Koç'a protesto
Ünlü şair . Attila İlhan toprağa verildi. Attila İlhan'ın cenazesi önce saat 10.00'da
ram yaptığı KanalTürk'ün binasına, sonra Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü. AKM'ye
binlerce kişinin bir kısmı dışarıda kaldı. Törende protesto edilen Kültür Bakanı Koç ile
katılımcılar tartıştı.
İ~tirahatgahı Aşiyan
Edebiyatın 'Kaptan'ı Attila İlhan, Teşvikiye Camisi'ndeki namazın ardından Aşiyan'da
,ı.ıı;;uıldi. Cenazede Yaşar Kemal, Pınar Kür, CahitBerkay, ANAP lideri Erkan Mumcu gibi
siyaset dünyasının ünlüleri de yerlerini aldı.

İlhan'a sevgi bakana tepki
Attila İlhan, dün binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze
ninde yazarın bıraktığı boşluğun doldurulamayacağı konuşuldu. AKM'deki törende Atilla
'un konuşması protesto edildi.
Binlerce kişinin katıldığı Attila İlhan'ın cenaze törenindeki dolu gözler, 'onun'
asında doldurulamayacak bir boşluk bıraktığını söyledi dün. Herkes Attila İlhan'ın
irası'nın büyüklüğü konusunda hemfikir olsa da cenaze töreninde küçük tartışmalar da
andı.
Attila İlhan'ın cenazesi sabah saat 1 O.OO'da 'Attila İlhan'la Yolculuk' programını
ptığı KanalTürk televizyonunun Mecidiyeköy'deki binasının önüne götürüldü. Buradaki
a törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki asıl törene, devlet törenine geçildi.
alum Attila İlhan devlet sanatçısı unvanı verilen şairlerimizdendi. AKM'ye gelen binlerce
işinin bir kısmı salon dolduğu için içeriye giremedi ve dışarıda bekledi. AKM'deki törende
atçının kardeşi oyuncu Çolpan İlhan, yeğeni oyuncu Kerem Alışık, yazar Ahmet Oktay,
•<>7PtP,.; Necdet Sevinç, öğretim üyesi Cüneyt Akalın, Erol Manisalı, gazeteci Tuncay Özkan,
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aİlhan'ın dünya görüşü üzerine birer konuşma yaptı. AKM Büyük Salon'a asılan 'Parola:
, İşareti: Namus' pankartı dikkat çekerken biri hariç tüm konuşmacılar seyirciden yoğun
alkışı aldı.
Bakana alkışlı protesto
Törende bakan Atilla Koç kürsüye çağrılınca protestolar başladı. Atilla Koç anonsu ile
e alkış yükselirken bakanın konuşması gürültüden duyulamayacak seviyeye geldi.
cilerin protestoları karşısında şaşkınlık geçiren bakan Koç, çok kısa bir konuşma yaparak
'den indi. Islıklarla, alkışlarla yuhalanan Atilla Koç, dinleyicilere sesini duyurmaya
ırken "Hiç aldırmıyorum yuhlannıza ... Çünkü onun yazdığı eserleri okuyanlardan
im. Şiirlerini ve romanlarını okuduğum Attila İlhan'ı biliyorum, gerisi önemli değil" dedi.
şmasına bir süre daha devam eden Atilla Koç, protestoların sürmesi üzerine kürsüden
e Çolpan İlhan'a başsağlığı dileyerek yerine oturdu.
Tören çıkışında da tiyatrocuların 'Yıkacağınız binada konuştunuz.Utanmıyor musunuz'
suyla karşılaşan Koç, "Çok yakında" yanıtını verdi. AKM çıkışı tiyatro sanatçısı Metin
in ile Atilla Koç arasındaki ikili tartışmanın büyümesini bakanın korumaları engelledi.
AKM'deki törenin ardından cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne geçildi. Ailesi,
'ın geleneklere uygun bir şekilde gömülmek istediğini, törende alkışlanmak istemediğini
i. Teşvikiye Camii'nde alışık olduğumuz gibi alkış olmadı. Yaşar Kemal, Pınar Kür,
deres Samancılar, Ekranı Bora, Cahit Berkay, Nejat Yavaşoğulları, İlyas Salman gibi
tçılann yanı sıra Deniz Baykal, Erkan Mumcu ve Mustafa .Sarıgül:gibi siyasilerin de
dığı, Teşvikiye'nin ara sokaklarına kadar taşan hüzünlü kalabalık, vasiyete sadık bir
de yazan son yolculuğuna uğurladı. Attila İlhan Aşiyan Mezarlığı'nadefnedildi.
Müjde.YAZICI

Bakanlık anı kitabı yayımlayacak
Kültür ,ve Turizm Bakanlığı'nca Attila İlhan'ın anısına toplantı düzenlenecek ve
dari;;bir anı kitabı yayımlayacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada toplantının; şair,
ancı, gazeteci, deneme, eleştiri ve senaryo yazarı kimliğiyle Cumhuriyet sonrası Türk
iyatında kendine özgü yer edinen Attila İlhan'ın ölümünün birinci ayında Ankara veya
bul'da düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtildi. Anma toplantısına, farklı çevrelerden
iyat, kültür ve sanat adamlarıyla ülke çapında tanınmış gazeteci, yazar ve akademisyenler
t edilecek. Toplantının ardından bakanlık tarafından bir Attila İlhan anı kitabı
nlanacak.
Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi de Attila İlhan'ı Kültür Park'ta yaşatacak.
diye, Kültür Park'a bir Attila İlhan büstü konulmasına karar verdi. Büstü, şairin arkadaşı
Bihrat Mavitan yapacak.
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iirlerinde yarattığı kahramanlar bile adlarıyla anılır. Onun şiirlerini okuyup Aysel'i
ayan azdır, Leman'ı ise okumamış olanlar arasında bile tanıyanlar vardır.
.ttila ilhan'ın ölmüş olması ne kadar tuhaf, ne kadar şaşırtıcı. Tıbbın bu kadar
'>şu çağda, kendine dikkat edecek bilince sahip bir adam olarak ölmek için genç bir
ası yüzünden değil yalnızca. Attila ilhan, öylesine genç, öylesine taze biçimde
du ki hala, bırakın ölmesini, herhangi bir biçimde hasta olması bile haksızlık gibi
or insana. Gençlikte hikmet bulanlardan değilim. Gençlik, pekala, kaba sabalık,
biçimsizlik, beceriksizlik anlamına da gelebiliyor; yeni uzayan kollarını, bacaklarını
sığdıracaklarını bilemedikleri gibi, bilgileri, fikirleri ve duygularıyla da ne
larını bilemeyebiliyor gençler. Ama Attila ilhan öyle değildi; düşündüklerini
aktarı bıkmamış olmasıydı onu gençliğe benzeten. Menemen doğumlu, İzmir, sadece
yer olarak değil, hayatının birçok döneminde yaşadığı şehir olarak da yer etmiş
unda, Attila ilhan, gerek bir aydın, gerekse bir sanatçı olarak ve ikisinin de hakkını
kdamgasını vurdu Türkiye'ye. Her aydının sanatçı olmadığı biliniyor ama yaygın inanç
atçının da aydın olduğu yönünde. Bu iki kavramın arasındaki fark, Attila ilhan'ı
n: bize ışık tutacak temel noktalardan biri bence. "entelektüel".kelimesinin Ti.irl.{çe'ye
" olarak tercüme edilmesi tartışılabilir bir tercih tabii ama bu tc:ırtışınaylbir kenara
ak, entelektle bağlantılı bir durum olan aydın olma hali, bir yaratıcılık şüreci olan
.çılığın kaçınılmaz bir sonucu değil. Yani, kafanız hiçbir halta basmadan pekala.iyi. bir
n, iyi bir ressam, iyi bir müzisyen olabilirsiniz; kendi alanınızın dışında bir şeyler bilip
eniz muhakkak ki yaratıcılığınızı olumlu etkileyecektir ama bu mutlak bir önkoşul
sanatçı için. Edebiyat konusunda durum biraz farklı gibi görünüyorsa da aslında öyle
/Dünyayı, yaşadığı ülkeyi, tarihi anlamadan, bilmeden, bütün bunlara hiç değinmeden de
debiyat. yapmış insanlar var; insan ruhu o kadar derin ve zengin bir kaynak ki,
~kten çok farklı bir süreç olan gözlem gücüyle ciltler yazabilirsiniz.
Bütün bunlar attila ilhan için geçerli değil. O, dünyayı açıklamayı kendine hep dert
insanlardan. Bunun için de okumuş, öğrenmiş. Ama edebiyatını inşa edenin bu
ğunu söylemek mümkün değil. Öte yandan, seksenli yılların başında yürüttüğü edebiyat
şmalarında, "yazar en iyi yaşadığı şeyi yazabilir" diyenlere karşı haklı olarak, sanatın
tı yeniden kurmak anlamına geldiğini ve bunu yaparken de elindeki en önemli kaynağın
tıladıkları değil, yarattıkları olduğunu savunur ve kendisini arayan bir Kore gazisiyle
li anekdotunu anlatırdı. Adam ısrarla, "siz de Kore'deydiniz değil mi, başka türlü bunları
amazdınız" demiş, hayatında Kore'ye adım atmamış olan Attila ilhan'a... onun edebi
erlendirmesini yapmak benim haddimi aşar. Ama kendi hayatlarını anlattıklarında bile
dırıcı olmayan kimi zamane yazarıyla kıyaslandığında, en olmayacak sanılan öyküleri,
derece inandırıcı bir biçimde nakledebilme kabiliyetini görmemek haksızlık olur; örneğin
co Hanım'ı, olağanüstü bir gecede, bahçeye kurulan bir yatakta gelininin koynuna sokup
dırıcı olabilmek ondan başka kimin harcıdır? Romanlarında, ne türden göndermeler
tığını, analojilerinin isabeti konusunu edebiyatçılar ele alacaklardır muhakkak ki ama
akter ve atmosfer yaratma konusunda da ustadır, Allah için. Sadece romanlarında değil,
rlerinde yarattığı kahramanlar bile adlarıyla anılır okurları tarafından. Onun şiirlerini
kuyup Aysel'i hatırlamayan azdır, Leman'ı ise, okumamış olanlar arasında bile tanıyanlar
ardır.
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Yanlış duygularımıza da tercüman
Bu toprakların gönlünü dalgalandıran birçok duyguyu o ifade etti şiirlerinde. "mecbur"
de cazip sesi olmayan bir kelimeyi ters yüz edip unutulmaz bir dize yaratmadaki
adını aşk şairine çıkarttı, ama şiirini de bununla sınırlamak doğru olmaz bence.
ış duygularımıza da tercüman oldu ne yalan söyleyeyim; örneğin, seksenlerin başında
ize ulaştı, 'hayat zamanda iz bırakmaz/bir boşluğa düşersin bir boşluktan/birikip yeniden
ak için/elde var hüzün'. "siyasi"lerin kendilerine acıdığı yıllardı, tam da özeleştiri icap
zamanlarda. Ama daha az bilinen şiirleri, örneğin o sözler ki ne kadar çok şey için güç
insana; 'o sözler ki kalbimizin üstünde/dolu bir tabanca gibi/ölüp ölesiye taşırız/o sözler
r kere çıkmıştır ağzımızdan/uğrunda asılırız'.
Çok besteleyen oldu şiirlerini, nur yoldaş'ın okuduğu 'Sultani Yegah' kadar başarılı
ı hepsi ama çoğu şarkıcının sesine yakıştı dizeleri. Popüler kelimesinin açmazlarını da
ı tabii. Ama bana sorarsanız, çok farklı dünyalardan, kültürlerden hatta basbayağı
i.rine uzak şehirlerden gelmelerine rağmen en çok Ahmet kaya ile uyuştu kanı. İkisinde de
inat, aynı çarpıcılık, aynı fiyaka ama Attila ilhan'da daha fazla bilgi...
Attila ilhan çok yanıldı, buna şüphe yok. Çok da okundu, dinlendi, saygı gördü.
arın arasında, onun için, "parolası vatan, işareti namus" diyen dangalakların olması kendi
isine yaptığı bir haksızlıktır. Ama hayatı boyunca çok önemli bir şeyi başardı, başarmıştı
a ilhan. o, başkalarından esinlense bile, çoğu unsurunu kendi kurduğu, belki de ancak
i kendisinin tam olarak anlayıp savunabileceği bir paradigması vardı ve bu ideolojiye,
.ya görüşüne, onun tabii sonucu olan davalara angaje oldu ama bir örgüte, bir yapıya; bir
ye, bir slogana hiçbir zaman angaje olmadı. Mesele ettiği her şeyi sonuna kadar savundu,
.ttı, açıkladı, tartıştı, üşenmedi, kendini beğendi ama hiçbir okurunu da küçümsemedi.
dini beğenmenin insana kurduğu tuzaklara düştü tabii, ama emeklerininkarşılığınıda.aldı,
la bir imza değil bir fikir dünyası getirir. "gazi" dışında kimseye kefil.olmadı; doğrumu
ı, bana sorarsanız hayır, ama "yedi çeşit grev vardır" diye başlayıp "destek grevi, genel
.• .. " diye sayan da oydu, hatırlayan olur mu bilinmez. hiçbir şeyi elinin ucuyla savunmadı,
şeyi bütün düşündü, doğru veya yanlış, bütün dünyayı açıklamak, bütün dünyayı
eltmek . üzerine kafa yordu. bu anlamda, olumlu ve olumsuz bütün anlamlarıyla
derrii\tti.
Birazcık daha genç olduğu yıllarda, "Türk kızlarını" hiç beğenmezdi, son
anlarında hepten ümidini kesmiş olacak ki, son röportajlarından birinde "Kadından,
dan ve şöhretten uzak duracaksın" demiş.
O yüzden şimdilerde Pia'yı aradığını iddia edenleri gerçekçi bulmuyorum ben. Bence
et kaya ile birliktedir şimdi, Kürt meselesini, Ortadoğu'nun durumunu falan
ışıyorlardır. Attila ilhan, ona Kürtlerden söz ettiği o müthiş şiirini hatırlatıyordur, Ahmet
.ya da saygılıdır ona, tatlı tatlı atışıyorlardır işte, başlarında kadın belası da yok hazır. İki
likanlı ama delikanlılığı kadınlara yar etmezler. Attila İlhan, kadınlar üzerine çok şey yazdı,
kkadın tarif etti ama insan dediğinde kadınları anlamadı, onları kastetmedi. Başka birçok
enekli, yaratıcı adam gibi... Ama yine de, tartışmada ve kavgada hem iyi bir muarız hem de
bir dosttu. Ümidim arkasından ağlayanların bunları da hatırlaması...
AyşeDÜZKAN
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Haluk ŞAHİN

Şair ve kurum olarak Attila İlhan
Dün kaybettiğimiz Attila İlhan çok yönlü ve çok boyutlu bir insandı. Şair, romancı
o yazarı, düşünür, gazete yazarı, polemikçi... Türkiye'nin kaybı da çok yönlü ve çok
Iudur,
Bence kayıpların en büyüğü şair olarak Attila İlhan'dır. Bu elbette insan olarak Attila
an ayrılamaz. Attila İlhan, şiirlerine ters düşmeyen özgün bir insan olarak yaşadı. Şair
şamış, şiirine yakışmış şairimiz o kadar azdır ki...
Büyük şairler aslında bir kurumdurlar: Yaşadıkları dönemin gençlerinin duygusal
inde çok önemli bir rol oynarlar. Kim kimi nasıl sevecek, nasıl terk edecek, nasıl
anacak, nasıl başkaldıracak, nasıl yollara düşecek? En önemli şeyleri onlardan öğreniriz.
kuşağımız hayata ve sevdaya dair pek çok şeyi onun şiirlerinden öğrendi. 'Ben sana
ürum', 'pia', 'emperyal oteli', 'yağmur kaçağı'... Neonların yanıp söndüğü karanlık
ların o ıslak, 'arabesk' (Ece Ayhan) romantizmi çoğumuzun ruhuna işledi.
Birazcık eşeleyecek olursanız, hala oradadır.
Bakıyorum, gençler de onun için benzer şeyler söylüyorlar. Demek ki, en azından
asır... Edebiyatımızda eğitici etkisi bu kadar uzun sürmüş bir başka şairimiz var mıdır,
yorum.
Şiiri yaşayacak, etkisi sürecektir.
Düşünsel planda önemi, Doğu-Batı gerilimini görüşlerinin merkezine.. yerleştirmesive
sentez ihtiyacını vurgulamasındadır. Bu sorunsal elbette tüm önemli düşünürlerimizin
ündem maddesidir. Ancak, Attilaİlhan'ın bu sorunsala yaklaşımı farklı-ve şaşırtıcıydı:
da çok 'Batılı' yerlerden gelerek (pozitivizm, Marksizm) tercihini Doğu'dan yana
ıyor, verdiği yanıtlardan çok, sorduğu sorularla dikkat çekiyordu.
'Hang! Batı?' sorusu sorulmaya devam edecektir.
Kaybın kişisel yanı da var: Türkiye'nin fikir ve edebiyat dünyasına bulaşanların Attila
gibi büyük bir isimden paylarına bir şey düşmemesi imkansızdır...
Onu ilk kez 1956 yılında Bursa Kız Enstitüsü'ndeki şiir matinesinde izleyicileri
eyen sarı fularlı genç şair olarak hatırlıyorum. Bence onun gibi şiir okuyan gelmedi.
sonra Attila Abi'miz oldu. 1975-76'da Ankara'da TRT'deyken sevgili Tarcan'la
nç) birlikte Tunalı Hilmi'ye kaçıp dergahında geçirdiğimiz doyum olmaz saatler... Ufku
ti: McLuhan'dan ve Ivan Illich'ten konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ve 1980 ve 90'lardaki
bul buluşmaları... TV'8 için seçim gezileri, televizyon programları...
Ayrı mekanlar ve zamanlara rağmen hep aynı adamdı: Farklı olmaya önem veren,
kendine güvenli.
Geriye anılar ve şiirler kaldı. Ve tabii, 'Elde var hüzün.'
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Hakkı Devrim

Attila İlhan'ın mecburu?
Tek başına ve ne kadar geniş kapsamlı bir adam, diye düşündüğünüz oldu mu Attila
Her şeyden önce bir şair sayıldı. Ama ben romanlarını ve denemelerini de severek,
rek, çok faydalanarak okuyanlardanım.
Dün, ne tuhaf, seksen yaşında bir adamın ölüm ihtimalinin zihnimde hiç yeri
ığını fark ettim. Oysa ölüm haberlerinde parantez arası verilen yaş sayılarının 70 ile 80
da ısrar ettiğini elbette görüyorum.
Seksen yaşındaydı, diyorlar. Attila İlhan için bu altmış yıllık şöhret demekti aynı
da. Onun adını ilk duyduğumda, 17 yaşında bir lise öğrencisiydim. O da 21 'indeydi
, 1946' da. Benden dört beş yaş büyük birinin, Cumhuriyet Halk Partisi Şiir
ması'nda, birinci Cahit Sıtkı Tarancı ile üçüncü Fazıl Hüsnü Dağlarca arasında yer
rikinci olması, bizim 6 Edebiyat B sınıfının talebeleri arasında bile bir hadise oldu.
it Sıtkı'nın Ömrümde Sükut'u 1933'te, Otuz Beş Yaş'ı (Bu, ikinci kitabının da adıydı)
yani 1946'da yayımlanmış; Fazıl Hüsnü'nün Havaya Çizilen Dünya'sı (1935) ile
ve Allah'ı (1940) ellerden düşmüyor... Peki, bu Attila İlhan da kimdi?
Adını daha önce duymuş olan var mı yahu bu çocuğun?
Bir iki yere takma adla şiirler göndermiş; ama hayır, o ödülü kazandığı gün benim
at meraklısı arkadaşlarım arasında Attila İlhan adını· daha önce işitmiş bir kişi bile
Dün, Türkiye ayağa kalkıp, mahcubiyetten nemlenmiş gözlerle ona selam durdu. Biraz
cm, kıymet bilmezlikten duyulan acının yaşlarıdır bu...
Ben haberi CNN Türk'te takip ettim. (Doğan Hızlan ve TuğrulEryılnıaz'lakp.nuşilll
em Anat'ın, Attila İlhan'ı bilirliğinden gurur duydum, arada bunu da. söyleyeyim.)
televizyonlar bu ölümden, gidenin kim olduğunu bilerek söz. etmiştir, bundan da
m.
İşte bugünün gazeteleri önümüzde. Ona verdiğimiz değeri, ona duyduğumuz sevgiyi
ranlığısyıllardır size hiç hissettirmemiş oluşumuzu, biraz da hayretle karşılamadınız mı?
;;Biz böyleyiz!
Attila İlhan da, saygı duruşunda sesimi yükseltmeden söyleyeyim, ceviz içine benzerdi
o çok sağlam kabuğuyla.
Ben sana mecburum, bilemezsin... der ya bir şiirinde. "Kim o sana dediği" diye sorar,
mı gene ben kendim veririm:
Kim olacak, kendisi!

264

Türker ALKAN

Attila İlhan
Büyük adam olmak ve büyük işler yapmak için salt yetenekli ve zeki olmak yetmiyor.
çalışmak, üretmek gerekiyor. Alın terine bağlı olarak yaşamak.
Rahmetli Aziz Nesin kalbinden rahatsız olduğu halde, "Ben dünya çapında büyük bir
:m, kusura bakmayın, gelemem," demez, çağrıldığı toplantılara zamanı ölçüsünde katılır,
erini açıklardı. O görüşler yüzünden kendisini öldürmeye kalktıkları halde. Ve uzun
en gelip katıldığı o toplantılardan birinden çıktıktan sonra kalbine yenik düştü, öldü.
Attila İlhan'ın ölümünü duyunca o muhteşem çalışma temposunu düşündüm. Şiirler,
ar, senaryolar, köşe yazıları, denemeler, kitap editörlüğü, televizyon programları...
A.llahım, bunlardan bir teki bile yetenekli bir insanın bütün ömrünü alabilir. Sanki
O yıl yaşamış gibi olmalı Attila İlhan.
Bu toplumun yetiştirdiği en önemli sanatçı ve düşünürlerden birisiydi. Yalnız çok
luşuyla değil: Çok yönlü oluş biçimiyle de farklı ve önemliydi.
Her ne yaparsa yapsın, bazı birleştirilmesi zor unsurları rahatlıkla ve doğallıkla bir
getirme becerisini gösterdi. Hem geniş kitleler tarafından sevilmeyi ve anlaşılmayı
·,hemde yapıtlarında hep belirli bir kaliteyi her zaman tııtturdus+Iem popüler olabildi
e seçkin. Hem ilginç olabildi, hem özgün. Hem derinliği. oldu, hem genişliği. Bu
leri sağlamak her yiğidin harcı değildir doğrusu.
Bu yüzden de, Türk toplumunda yaşayan insanların çoğunun yolu Attila.İlhan'la şöyle
böyle kesişmiştir. İzlediğimiz bir filmde, okuduğumuz· bir romanda., aşık öldu.ğunıu.z
, · şiddetli bir Kemalizm tartışmasında, sosyalizm yorumunda; şimdi unutmuş
eceğimiz bir gazete yazısında, hüzünlü veya neşeli bir buluşmada;' terk· edilişte,
inden birini seslendiren bir müzik parçasında, birdenbire yanan kent ışıklarında, sisli
lar boyunca yağmur altında kalıverişimizde...
:Bir yerlerde, bir biçimde Attila İlhan'la tanışmayan çok az kişi vardır bu toplumda.
il.ile de Attila İlhan'ın ölümü sıradan bir olay olmaktan çıkar. Dünkü Radikal'in yaptığı
irinci haber olur.
Türkiye gibi insanların fazla kitap okumadığı, düşünce ürünleriyle ve sanatla çok fazla
enmediği bir ülkede Attila İlhan gibi bir yazarın böylesine popüler olması çok sıra dışı bir
dur.
Bunda en büyük etmen sanırım Attila İlhan'ın şairliğidir. İlhan, tartışmasız olarak
uriyet döneminin en etkili ve özgün şairlerden birisi oldu. Kendine özgü dili,
etmeleri, alışılmadık ve çarpıcı imgeleri, sıcaklığı, onu kendi başına bir ekol haline
di. Hem divan şiirinden, hem Fransız edebiyatından esinlenmesi, ülkemizde yaşayan
ümüz insanının ruhuna nüfuz etmesini engellemedi, belki de tam tersine, kolaylaştırdı.
atta zıtların birliğini sağlamak önemliyse, bunu büyük ölçüde başardı. Her konuda kendi
tezini yarattı, kendi formülünü geliştirdi.
Büyük sanatçılar kuşağından bir şairdi. Öyle kalmaya da devam edecektir.

a
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Fatih ÖZGÜVEN

Attila İlhan'm 'sinema'sı
Artık Maçka - Taksim hattında ona, başına eğri oturttuğu kasketine, selamınızı alırken
.a.ığı kasketinden de eğri, müstehzi tebessümüne rastlamak mümkün olmayacak. Ne
.Son zamanlarda okurlarını nerelerde kabul ettiğini bilmiyorum, ama Tezer Özlü'nünde
esini yazdığı) Cafe Bulvar'ın son zamanlarında Attila İlhan sohbetinin tadına
şlığım var. 1980'li yılların ortasıydı. Ben 'Sisler Bulvarı'nın, 'duvar'ının sersemlettiği
tan değilim tabii ki, ama tesadüfen İzmir'de onunla aynı okula giden annem ve babam o
tandır. Şiir okuyuşunu annem hayranlıkla anlatırdı, babam da biraz kıskanır mıydı ne?
cümlesi, umarım, Attila İlhan üslubu taklidi.)
Ben Attila İlhan kronolojisinde 'Fena Halde Leman'a denk düşen kuşaktanım.
edebiyatı okumaya başladığım yıllarda Attila İlhan'ı, başka Türk yazarlarında pek
ediğim ve onda gizlice, suçlu suçlu sevdiğim parlak, gözalıcı, gözüpek, 'frapan' bir sürü
in ayn bir yere koyduğumu fark ettim. 'Jezebel kanlar içinde yerde' dizesi için o filmi
a görmeyi istedim. 'Hangi Seks?' kitabında, Cocteau'nun ölümünden sonra Jean
is'nin 'güzel gözleri'nin doluşunu anlatışı yıllarca aklımdan çıkmadı. Bunlar, sonradan
m ki 'sinema'ydı, sinemanın bir tarifiydi. Zaten Attila İlhan'la sohbet 'bilet'im de,
enk bir sinemaskop film gibi olan 'Fena Halde Leman'da Kuledibi'ndeki evin
resinin önünde kırmızı kırmızı yanıp sönen ışıklı ilanı sevdiğimi söylemem olmuştu. Bu
tim üzerinedir ki, Attila İlhan'ın Nevin Seval'ın 'afyonlu gözleri'nden Neriman Köksal'ın
aj çantasındaki dolmalara uzanan son derece lezzetli 'gayriresmi' Türk sineması
,~derinemazhar olmuştum.
Attila İlhan, gördüğü filmlerden, şehirleri birer film gibi görüşünden ve İstanbullu-bu
ojide apayrı bir yere koyuşundan meydana gelen bir görsel evren yarattı. · Karaköy
ma yanaşırken görülen 'Dabcovich' ilanının insanın yüzüne 'bir tokat gibi çarptığını'
r, vapur Karaköy'e yaklaşırken hala da göreceksiniz o ilanı. Bu evren, daha sonra kendi
ığı TV dizileri sayesinde ve şiirlerindeki şarkı değerini keşfeden popüler şarkıcılar
ndaıı . çarçur edildiyse de, uzun yıllar kentlilik konusundaki görsel referanslarımıza
lık ettiler bence. Kentin daha ince, daha pes perdeden resimlerini çizen Tanpınar'dan,
/µfAtılgan'dan, bunların hepsini alıp (Attila İlhan ve sinema da dahil) 'Kara Kitap'ı yazan
Pamuk'a uzanan hat üzerinde Attila İlhan'ın .parlak renkli kentliliğinin önemli bir yeri
İzmir'e de, şiirlerinde sözünü ettiği (liman) kentlerine de öyle baktığı söylenebilir.
ndan daha büyük' bir görsel evrendir bu. Daha renkli, daha abartılı, daha sinemaskop.
la İlhan, kuruluşundan iki yıl sonra doğduğu ( 1925), çeşitli mihnetlerini çektiği (genç
a hapis, vb.) ve son yıllarında inatla toz kondurmadığı Türkiye Cumhuriyeti'ne, özellikle
ve renksiz İnönü yıllarına parlak renkli bir fırça sürüvermiştir. O olmasa, şehirlilikle
i hayallerimizin bir yanı eksik kalırdı. Lütfü Akad dünyada 'Yalnızlar Rıhtımı'nı çekemez,
pan İlhan Tophane civarında bir yerlerde boğuk sesiyle tango söİJeye111.ezdi.
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im 2005 Cuma, Radikal
Hakkı Devrim

Cenaze töreninde YUH sesleri
İlhan'ın cenaze törenindeyiz. Bütün Türkiye orada da, benim gibi kalkıp
ye gidemeyenler töreni ekranda seyrediyoruz.
CNN Türk töreni canlı yayında veriyor. Salon hıncahınç. Namaza geçildiğinde,
n Zengin'in Teşvikiye Camii avlusundaki mülakatlarından bu törende bütün
leriyle Türkiye'nin temsil edildiğini öğreniyoruz.
Çok cepheli yazara yaraşır bir cemaat. Cumhurbaşkanı'nın çelengi. Hükümeti demek
Bakanı Atilla Koç temsil ediyor. (Ne kadar edebildiğine aşağıda değineceğim.) CHP
1 Başkanı Deniz Baykal, diğer parti başkanları orada; yazarlar-sanatçılar, en güzeli
İlhan'ın okurları.
Okurları ve dinleyicileri. Daha önce cenaze törenine katıldığınız bir şair hatırlar
z, ki orada size, kendi sesiyle kendi şiirlerini söylesin. (İki şiir kaseti var Attila İlhan'ın.
izyon ve radyolarda bol bol şiirlerini dinleyebilmemizin dayanağı da bu.)
Törenlere ve namaza katılanların dediklerini dinlediniz. Bugün gazetelerde yazılanları
kursunuz. (Çarşamba günü gazeteler sizin de dikkatinizi çekmiş olmalı. İstanbul
elerinde 35 köşe kadısının o günkü konusu Attila İlhan'dı. Heyecan verici bir
maydı bu. Hele bizde pek olağan değildir.)
Meslektaş gözüyle çuvaldızı ele almak gerekirse ben biraz, CNN Türk'ünAK.M'den
canlı yayına değineceğim.
Kardeşi Çolpan İlhan konuştu, yeğeni konuştu Şair'in ve kürsüye, iki "l''liAtillaBey
Kültür Bakanı Atilla Koç. Salondakilerden bir kısım, toplantı sebebi dikkate alınınca
sayılacak tarzda menfi tezahürata başladılar.
Sıralar arasında bir hanım kız, kuyruğuna basılmış gibi çırpınıyordu. Zor zaptettiler.
.i? Derdi neydi? Öğrenemedik. Oysa CNN Türk muhabiri Başak Çubukçu da aynı
da. O kızcağız çırpınıyor, "Yuh!" korosu devam ediyor, kürsüdeki Bakan da elindeki
t11'okumakta ... Muhabirimiz de konuşuyor bu arada. Zaman zaman bu hengameye,
odaki spiker Işın Gürel de katılıyor.
Söylenenlerden tek kelime anlamadım. Yapayalnız oturduğum odada bir ara ayağa
ıp:
Merkezde bu yayını takip eden biri yok mu, diye bağırmaya başladım.
Kargaşadan sonra biri çıkıp orada neler olduğunu, kimlerin ne dediğini, ne istediğini
ı mı, diye sormayın bana. Adı canlı yayındı ya... Biraz fazla canlı!
DİLYARESİ
Türkçe dostlarından (Galip E. Uzun)
Sefa Kaplan'ın yazı metninde değil, ama bir ara başlığında Attila İlhan'ın "Nazım
den 16'sında hapisle tanıştığı" ifadesi var (Hürriyet, 12 ekim). Bir oluşumda
denlik varsa, yüzünden olan kişinin bir olumsuz katkısı (veya eylemsizliği) bulunmak
kmez mi? Nazım ihbar mı etmiştir Attila İlhan'ı? Ya da Nazım'ın bir suçunu mu
nmiştir Attila İlhan?
- Yüzünden zarf olarak "... den ötürü, ... dolayısıyla, ... sebebiyle" anlamlarında
lanılan bir kelime. Yazıyı alıp baktım, boşlukta daha çok lafa yer yok, belki "bahanesiyle"
ebilirdi.
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ZekiÇOŞKUN
Büstünü kendi diken Attila
Londra'da yaşayan bir dostum, Türk TV kanallarından birinde Attila İlhan'ın 'Aysel
aşımdan' şiiri okununca gençliğimize gittiğini, burnunun direğinin sızladığını yazmıştı
j.in kadar önce. Öğrencilik yıllarımızın o tek odalı sığınak evinde Aysel'ler, Müjgan'lar,
Su'lar, kan içinde yatan Jesabel'ler, Pia'lar, Üçüncü Şahıs'lar, yakası karanfilli ibneler,
:rHaybo'lar Claude diye bir Ülke'ler yan yana, iç içe, peş peşe dans ederdi.
15-20 yaşımın şairiydi Attila İlhan. Yine aynı dönemim için Batı'dan Sol'a, Seks'ten
k'e uzanan 'Hangi'leriyle soru soran aykırı adamı. Nihayet, 'Sokaktaki Adam'dan,
iler Birbirine Benzemez'den başlayıp 'Kurtlar Sofrası'ndan geçerek Aynanın İçindekiler'e
ıp, 'Fena Halde Leman'dan 'Haco Hanım Vay'a uzanan romanların yazarı.
Galiba gençliğimin şairini, romancı Attila İlhan bitirdi.
Şiirindeki o kozmopolit ve içli, sorularındaki marjlarda dolaşan külyutmaz, atak,
ga-alaturka karışımı, özgüven dolu o yüksek ses orada, romanlarında da vardı.
lik, yazıldıkları dönem için Türk romanında pek olmayan 'numara'lar da vardı
larda. Sinemadan ithal paralel kurgular, geri dönüşler, gerçek ve kurgusal belgeler
Ama bu artılarına karşın romancı Attila İlhan, bir bakıma kendi büyüsünü bozuyordu.
ından benim için. Şiirde imgelerle sarmalanan, denemelerde tartışmanın/polemiğin
'müzakereci' konumuyla bağımsızlık, özgünlük ve özgürlük taşıyan ses.de, onun sahibi
inanda 'bilen-anlatan-öğreten adam'a dönüyordu. (Bu son söylediğim özellikle>'Aynanın
ekiler' dizisinde çok belirgindir.) Kullanılan bütün yeni ve farklı tekniklere, çizilen onca
f-çapraşık-derin' gibi görünen yaşantı ve karakterlere karşın sonuçta tek bir ses, tek bir
e tek bir kimlik çıkar karşınıza: Yazarınki.
Sahibinin sesini ve sözünü taşıyan, dolayısıyla kuklalaş(tırıl)an kimlikler, onlara
en yaşantılar, ne denli özenilip bezenilse de romanda sırıtır. Attila İlhan'ın romanları, en
anlamıyla 'tezli roman'lardır. O tez de, bütün her türden mevcut ortodoksiye aykırı
ara, imgelere, yaşantılara vd vd.'lerine karşın, hatta onlarla beraber, egemen ideolojinin
edır, oradan yana çalışır.
İşin tuhafı, cinsellikten siyasete farklı alanlarda ve biçimlerde çizilen 'aykırı' portreye
ın bu uyum, hiç de şaşırtıcı görünmüyor bana. Despotik bir devlet-iktidar yapısı içinde,
rüzgarları eşliğinde, peşinden Soğuk Savaş sürecinde biçimlenen, örselenen bir
ikten, düşünceden söz ediyoruz. Mevcut her şeyi sorgulayıp reddeder, başka hayatlar,
a dünyalar ararken, varolan tehdidin, 'güvenlik' arayışı getirmesi anlaşılır bir durum.
O arayışısın yönelttiği 'ideolojizist' konum, Tarih'i yeniden ve öznel boyuttan kurmaya
ırüyordu Attila İlhan'ı. Yerlici, bağımsızlıkçı, millici ve ama sosyalist! Asla dilinden
ediği 'diyalektik' ise hemen her zaman karşıtlıkları işaret edip, bunu da yaşantı
tunda cinselliği hemen her durumda 'arıza' üzerinden kurmaya, okumaya odaklanıyordu.
Sonuçta savunma güdüsüyle iyice kışkırtılan 'özben' tytktıstı her şeye baskın
.biliyordu. Bu da, onu her daim özgün, artistik kılmaya yetiyordu. Daima tartışmaların
de olan şairin 80 yaşında aramızdan ayrıldığında kendine bunca ilgi, sevgi yaratması,
lncelerine, tavrına katılmasanız bile saygıyı hak ediyor. Bu, onun SO'yi aşkın yapıtla,
ya ve hayat karşısındaki arzu dolu enerjisinin, emeğinin ürünüdür.
Hakkındaki başlıkları, manşetleri bile belirleyen slogansı dizeleri, sözleri daha uzunca
an eşlik edecek bizlere. Bir kez daha, saygıyla, güle güle...
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'kim 2005 Pazar, Radikal
Avni ÖZGÜREL

Kaptan'ı yolculamak
Ankara'da tanıştım Attila İlhan'la. Dostluğumuz İstanbul'da pekişti. Sanırım son uzun
şisini de iki ay önce TRT için hazırladığım, henüz yayımlanmayan 'Portreler' adlı
sel için yaptı. Elbette iyi şairdi Attila İlhan. Ama edebi kişiliği yanında kafası
iye'nin dertleriyle meşgul bir aydındı. Ve tıpkı rahmetli Kemal Tahir gibi hastalığın
ağını tarihten tespit gayretindeydi.
İlk kıvılcımı Marksist düşünceden almıştı elbette. Ama ülkenin gerçekleri onu Sultan
yev'vari bir çırpınışla 'bize has' bir hamur ortaya koyma hedefinin önüne getirmişti.
.çeye bihakkın vakıf ve dil konusunda hassastı Attila İlhan. Genç kuşakların 'Fazla
lıca kelime kullanıyor, anlamakta zorlanıyoruz' eleştirisi önüne getirildiğinde de,
anlıca diye ayrı bir dil yok. O Türkçe. İmparatorluk Türkçesi. Zahmet edip dedelerinin
öğrensinler... " deyip çıkmıştı işin içinden.
Sanıldığının aksine İslam'la, dindarlarla sorunu, kavgası yoktu Attila İlhan'ın. Tepkisi
lığa, Arapçılığaydı. Cumhuriyete hakim temel fikrin laiklik değil tam bağımsızlık
u; laikliği ideolojiye dönüştürme işinin Batı'ya yaslanmak isteyen ve bu yolda tam
msızlık ilkesini terk eden İsmet Paşa'nın eseri olduğu kanısındaydı.
Askeri müdahalelerden, bunun Türkiye'ye kaybettirdiklerinden . ve bu \cenahın
sızlığından yakındığımda söyledikleri hala kulağımda: · "Gazi Cumhuriyet'i nedenorduya
de gençlere emanet etti sanıyorsun. İçinden çıktığı orduyu tanıyordu. C>.!'
Allah rahmet eylesin•••
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Saatli bir bombadır patlar
an gelir Attila İlhan ölür
Türk edebiyatının usta kalemi şair ve yazar Attila İlhan 80 yaşında hayata veda etti.
'ın cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek.

TÜRK ŞİİRİ BÜYÜK BİR USTASINI YİTİRDİ
An gelir Attila İlhan ölür
Türk şiirinin büyük ustası Attila İlhan, önceki gece hayata veda etti. İlhan, ilk kitabı
'ı yayınladığı 1948 yılından itibaren Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri
Ünlü şair ve yazar Attila İlhan'ın önceki gece kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi
yurtta büyük üzüntüyle karşılandı. Attila İlhan'ın vefatıyla ilgili bir başsağlığı mesajı
layan Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, gerçek bir edebiyat ve kültür adamı olan
a İlhan'ın şiirleri ve romanlarıyla yaşamaya devam edeceğini ve Türk halkının
ündeki müstesna yeri koruyarak daima saygı ile anılacağını belirtti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu mesajında, "Attila İlhan,
irlidir. Bu toprakların değerlerinden ve İzmir'den beslenmiştir. Kentinden aldıklarını hiç
amış, hep İzmirli kalmıştır" dedi. Attila İlhan için Perşembe; günü Atatii.rk Kültür
ezi'nde bir tören düzenlenecek. İlhan'ın cenazesi Teşvikiye Camii'ndekiöğle namazının
dan Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.
Attila İlhan 15 Haziran 1925 tarihinde İzmir Menemen'de doğdu. Karşıyaka
ııriyet İlkokulu ve Karşıyaka Ortaokulu'nu bitirdi. İzmir Atatürk Lisesi'nde öğrenci
Türk Ceza Kanunu'nun 141. maddesine aykırı davranma savıyla tutuklandı, okulundan
laştırıldı. .)i)anıştay kararı ile yeniden öğrenim hakkı kazanarak İstanbul Işık Lisesi'ni
i. 'İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı yüksek öğrenimini yarıda
arak 1949 - 1965 arasında aralıklı olarak altı yıl Paris'te yaşamını sürdürdü. Dönüşünde
tecilik, yayın yönetmenliği, yayın danışmanlığı, yazarlıkla yaşamını kazandı.
Demokrat İzmir Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü ve Başyazarlığından Ankara'da
iYayınevi Danışmanlığına geldi (1973 - 1980) 1968'den itibaren çeşitli gazetelerde köşe
arlığını sürdürdü (Yeni Ortam, Dünya, Milliyet, Söz, Güneş, Meydan, Cumhuriyet).
O'li yıllarda Vatan Gazetesi'nde sinema eleştirileri yazdı, senaryo yazarlığına başladı.
aryolarında Ali Kaptanoğlu adını kullandı. Belli başlı filmleri: Yalnızlar Rıhtımı (Lütfi
), Ateşten Damlalar (Memduh Ün), Rıfat Diye Biri (Ertem Gönenç), Şoför Nebahat
tin Erksan), Devlerin Öfkesi (Nevzat Pesen), Ver Elini İstanbul (Aydın Arakon).
1946'da CHP'nin şiir yarışmasında ikincilik
İlk şiiri "Balıkçı Türküsü", 1941 'de Yeni Edebiyat gazetesinde, ilk düzyazısı
ültürümüz Üzerine Düşünceler" ise 1944'te Balıkesir'de yayınlanan Türk Dili
etesi'nde yayınlandı. Attila İlhan, "Duvar" kitabına aldığı Cabbaroğlu Mehemmed şiirinin
CHP Şiir Yarışması'nda ikincilik almasıyla tanındı. Birincilik ödülünü:Cahit Sıtkı
cı alırken, Fazıl Hüsnü Dağlarca da üçüncülük ödülünün sahibi olmuştu.
Yeni Edebiyat, Yücel, Genç Nesil, Fikirler, Varlık, Aile, Yirminci Asır, Seçilmiş
a.yeler, Kaynak Ufuklar, Mavi, Yeditepe, Dost, Yelken, Ata, Yön, Milliyet Sanat Olayı
gilerinde şiirleri yayınlandı. Garip ve İkinci Yeni şiirine karşıydı. Mavi dergisinde
.viciler diye bilinen toplumsal gerçekçilik akımının sözcüsü oldu. Şiiri başlangıçta Nazım
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et ve halk şiirinin biçimsel özelliklerinden etkiler taşıyordu. Zamanla taşkın, çarpıcı,
klerde kolay yer eden imgelerle örülü, toplumsallaşmış bireyi temel alan, kimi zaman
"lemeye dayalı, divan şiiri olanaklarından da yararlanmayı bilen, duyarlılığı yüksek bir
ik kazandı.
Şairliğinin ilk on yılını, destan boyutlarıyla ve duygusal, gergin bir hava içinde, İkinci
ya Savaşı'nın Avrupa'yı saran bezginlik çöküntülerini yansıtmaya adamıştı. Zamanla
;'l.l.lllcu kollayışı bırakmamakla birlikte tek insanın duygu dünyasından kesitler verdi. Aynı
inlik ve gerilim kendine özgü bir söz dizim ve hazinesiyle at başı, çarpıcı benzetmeleriyle
inleşmiş romanlarında da görülür. Eleştiride uzun zaman toplumcu gerçekçilik ilkelerine
kalmıştı. Attila İlhan uzun yıllardır TRT' de devam eden söyleşilerini son aylarda
ltürk televizyonunda gerçekleştiriyordu.
(KÜLTÜR SERVİSİ)

'Garson masa iyi manzarayı değiştir'
Attila İlhan, kendisini batan bir şilepte tasvir ettiği şiirlerinde garsondan büyük
kier, gök gürültüleri istiyordu. Bütün ömrünce de bir şimşek çaktı.
Attila İlhan' ın şiirine bir bütün olarak bakıldığında ortaya çıkan Attila İlhan.portresi,
rin dört atlısından biri gibidir. Hep yalnız, hep tek başına, hep kafasına bir kurşun
ış gibi, ama öyle yaşama tutkun ve aşkla bağlı. Pek çok şiirinde kendi ölilmüne
ir. 'an gelir, Attila İlhan ölür"..
"An" Attila İlhan'ın çok belirleyici bir şiirsel izleğidir. Yoğun tarih bilgisive>şair
Attila İlhan, hayatın birikmiş, sıkışmış yüklerinin patlama "an"ının hazzını süren
şaire dönüştür. "Diyalektik Gazel"de şöyle der:
nasıl doğmakla başlarsa ölüm
ölmekle başlar öyle hayat
bil ki dünyayı sarsan sıçramalar
birikmiş şuurlar/a gelir
Ve sonra o çok bilinen şiirinde "sıçrama" resmedilir:
görünmez bir mezarlıktır zaman
şairler dolaşır saf saf
tenhalarında şiir söyleyerek
kim duysa I korkudan ölür
-tahrip gücü yükseksaatlı bir bombadır patlar
an gelir
attila ilhan ölür
Kendisi "Ben istenmeyen adamım her devirde" dese de 1940'lardan 2000'lere Attila
her zaman edebiyat gündeminin hep üst sıralarında yer aklı. Cumhuriyet çocuğu,
sız bohemi, Osmanlı, İstanbullu, İzmirli, sosyalist, ulusalcı, modem, gelenekçi, genellikle
iriyle yanyana getirilmesi mümkün görünmeyen farklı kimlikleri Attila İlhan, o meşhur
a kaykılmış, ona hala genç bir komsomol havası veren kasketinin altında 80 yıl boyunca
ladı. Ama bu ona asla daldan dala konan, kafası karışık, tek motivasyonu popüler olmak
, iklime göre hareket eden bir kimlik vermedi. Aksine, bütün farklılıkları bünyesine
abilmesine izin veren bir sabit denge durumu oluşturdu. Attila İlhan, daha lise sıralarında
ilendiği sol ve özgürlükçü görüşlerden hiç vazgeçmedi ve şapkasının altındaki her bir
şka' kimlik, bu görüşlerin derinleştirilmesi amacına hizmet ediyordu. Kendisi Fransa'da
yıllar yaşamakla birlikte 'Hangi Batı'da şöyle yazar: "lisede Sophokles okuduk, klasik
k musikisine sövmeyi, Divan şiirini hor görmeyi öğrendik. Sanki Sinan Leonardo'dan
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.evlana Dante' den küçüktü,ltri ise Bach' ın eline su dökemezdi. Aslında kültür
izminin ilmiğini kendi elimizle boynumuza geçiriyorduk, ulusal bileşim arama
hazır bileşimleri aktarmak. hastalığımız tepmişti".
Gök gürültüsünü beklerken
Haklı olarak onu şair kimliği ile daha çok benimsesek de romanları Türk edebiyatına
karakterler yepyeni bir şehir atmosferi getirir. "Hangi.." başlığıyla sürdürdüğü
ve polemikleri ise onun aynı zamanda bir kültür kuramcısı olduğunun göstergesidir.
isinin de çok sevdiği ve "Umut" romanını Türkçeye kazandırdığı Fransız direnişçisi
e Malraux, onun kahramanıdır. Aşktan siyasete uzanan pek çok yelpazedeki görüş
inliği onun hayatı estetize etmesinin de bir çabası olarak ortaya çıkar.
Kuşağı gibi o da komünist nazım Hikmet'in şiirlerini okuyarak büyür. Liseden de yine
m Hikmet'in şiirleri üzerinde bulunduğu için atılır. Nazım'ın söyleyişi ve uluscu
Iarla başlayan şiir serüvenine Paris yıllarından sonra pek çok farklı imge de katılacaktır.
sınıflar, bu şiirlerde kendisine yer bulur, bunlar zaman zaman çalışan emekçi
anlardır. Ama bıçkın delikanlılar, biçare azınlıklar, orospular, avare kahramanlar gibi

ndışı marjinal karakterler kendilerine daha çok yer bulurlar Attila İlhan'ın şiirinde. Gece,
meyhane, gemiler, sinemalar, varolmayan sevgililer, Haliç'te vurulan bir vapur,
eti gören kör balıkçı, sis hep bir kayboluşun dramatik imgeleri olarak belirirler. Buna
olarak yalnızlık, umutsuzluk, yabancılaşma, kimsesizlik temaları izlenir. Maria
ian'dan Suna Su'ya, Karantinalı Despina'dan Birader Mırç'a Emperyal Oteli'nden
çi Garı'na dek bu dünyanın bütün misafirleri ve konaklama alanları bu şiirin içindedir.
i "Elde Var Hüzün"dür, "İstanbul Ağrısı"dır, "Batan Bu Köhne Şilep'tir. "Garson masa
ara değiştir I Büyük şimşek çakmalı gök gürültüsü filan".
Neden bu çakması istenen "büyük şimşek" bizzat Attila İlhan olmasın?
Meral GÜNDOGDU - İSTANBUL

Şair için İzmir' de taziye defteri açıldı
Konak Belediyesi Kültür Sanat Müdürlüğü şair için bir taziye defteri açtı. Çok sayıda
#i, duygu ve düşüncelerini masadaki taziye defterine yazıp, imzaladı. Konak Belediyesi
ür ve Sanat Müdürlüğü önümüzdeki günlerde Atilla İlhan adına, bir de anma günü
nleyeceğini duyurdu.
(DHA)
ATTİLA İLHAN KİTAPLARI
ŞİİR
Duvar
Sisler Bulvarı
Yağmur Kaçağı
Ben Sana Mecburum
Bela Çiçeği
Yasak Sevişmek
Tutuklunun Günlüğü
Böyle Bir Sevmek
Elde Var Hüzün
Korkunun Krallığı
Ayrılık Sevdaya Dahil
Kimi Sevsem Sensin
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,iler Birbirine Benzemez
lar Sofrası
anın İçindekiler
ağın Ucu
an.Payı
~il.. Tuz Basmak
.saadet'te Sabah Ezan.lan
karanlıkta Biz
na Halde Leman
Haco Hanım Vay
Allahın Süngüleri - Reis Paşa

ÖYKÜ
Yengecin Kıskacı

DENEME-ANI
Abbas Yolcu
Yanlış Kadınlar Yanlış Erkekler

ANILAR VE ACILAR
Hangi Sol
Hangi Batı
Hangi Seks
Hangi Sağ
Hangi Atatürk
Hangi Edebiyat
Hangi.Laiklik
Hangi Küreselleşmesi

ATTİLA İLHAN'IN DEFTERİ
Gerçekçilik Savaşı
'İkinci Yeni' Savaşı
Faşizmin Ayak Sesleri
Batı'nın 'Deli Gömleği'
_
Solum Sobe
Ulusal Kültür Savaşı
Sosyalizm Asıl Şimdi
Aydınlar Savaşı
Kadınlar Savaşı

CUMHURİYET SÖYLEŞİLERİ
Sap Kırmızı Karanfil
umun Arkasını Görebilmek
Sultan Galiyef
Dönek Bereketi
Yıldız, Hilal ve Kalpak
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ÇEVİRİ
Kanton'da İsyan (Malraux)
Umut (Malraux)
Baselin Çanları (Aragon)
Eserleriyle hep yaşayacak
Attila İlhan'ın kaybı edebiyat ve sanat dünyasında üzüntüyle karşılandı. Doğan Hızlan
biyata popüler bir kişilik kazandırmıştır" derken Hakkı Devrim şairin hem çok kapsayıcı
ildiğini hem de kendisi kaldığını söyledi.
Doğan Hızlan (Eleştirmen - Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı): Attila İlhan edebi
iğiyle ve kişiliğiyle gerçekten edebiyata popüler bir nitelik kazandırmıştır. Çoğu kişi
raşk şiirlerini ezberlemiştir. Ama o sadece bir aşk şairi değildir. Romanlarında da başka
plumsal kesit yansır. Ama polemikçi yanını da unutmamak gerekir.
Hakkı Devrim (Radikal Gazetesi yazarı): Hem bu kadar kendi kalan aynı zamanda bu
kapsamlı olabilen, Türkiye'de değil dünyada çok az yaza olduğuna inanıyorum. İnsan
eti bilmediğimizin bir delili de budur. Umarım herkes üzerinde biraz durup düşünür.
Metin Celal (Şair - Yayıncılar Birliği Genel Sekteri): Şahsen yakından tanıdığım,
e ustam dediğim, sohbetine tanıklık ettiğim bir kişiydi. O bedenen ölse bile başta şiirleri
üzere bütün eserleri yaşayacak.
Metin Belgin (Oyuncu): Attila İlhan'ın değeri bundan· sonra daha farklı biçimde
ılacak ve algılanacak. Özellikle Cumhuriyet tarihi ile ilgili saptamaları, bakış açısı ve
ları yeniden gözden geçirilecek. Onun TRT için kendi hazırladığı şiir klibinde de
rini seslendirmiştim. İlk romanı Sokaktaki Adam'ın filminde başrol Kamarot Hasan'ı
dım. Bunlar benim için duygusal yakınlıklarım ve onunla paylaştıklarım. Onun dışında
eğerli bir aydını kaybettiğimiz için de çok üzgünüm.
Bilket İlhan (Yönetmen I Eski eşi): Yazdan beri kalp rahatsızlığı vardı. Böyle bir anda
eğine inanmadım. Çok üzgünüm, çok kafam karışık. Benim için çok önemliydi. Çünkü
uğumuz hep sürdü. Türkiye için de çok önemli ve özel bir insanı kaybettik. Gerçek bir
dı. Bilemiyorum nasıl alışacağız)
(HABER MERKEZİ)

Attila İlhan şiirleriyle anılacak
Geçtiğimiz pazartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gğzlerirı.i yuman Türk
in romantik sesi Attila İlhan, İstanbul' da gerçekleştirilen 24'üncü TÜYAP Kitap
'nm son gününde "Ben Sana Mecburum Bilemezsin" isimli şiir dinletisiyle anılacak.
Referans yazarı Atilla Birkiye tarafından hazırlanan dinletide şairin Sisler Bulvarı,
lık Sevdaya Dahil, Kimi Sevsem Sensin, Elde Var Hüzün, Ben Sana Mecburum,
eryal Oteli, Yasak Sevişmek, Ölmek Zamanı, Pia ve Aysel Git Başımdan gibi şiirleri
o sanatçıları Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından okunacak.
ar Yalçın'ın müzikleri eşliğinde yapılacak dinletide ünlü şairin bestelenmiş şiirleri de
necek. İlhan'ın şarkı haline getirilmiş O Sözler ki, Böyle Bir Sevmek, Yağmur Kaçağı
gözler ki şiirleri Zafer Erdaş tarafından seslendirilecek. TÜYAP'taki dinleti bugün
saatleri arasında gerçekleşecek.
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Atilla BİRKİYE

BEN SANA MECBURUM BİLEMEZSİN!
Attila İlhan modem şiirimizin kuşkusuz ki en büyük şairlerinden ve de en özgün
indendi. (Hala da öyle.) Adını özellikel iki "t" ve sondaki a'yı da şapkalı (a) yazdırdı
şamı boyunca; çünkü ismin doğrusu (orjinali) böyleydi. Yalnızca şair miydi; romancı,
eei ve tabii ki senaristti. Klasik modem romanın izinden gitmiş; denemelerinde çoğu
''ilerisini" görmüş bir yazardı. Kuşkusuz ki büyük "polemikçi"!
Hayat bitimsiz değil ama kaybımız da çok büyük, çünkü Attila İlhan artık yok
da. Kitaplarını, yazar tavrını yani eda'sını yadigar bıraktı!
Attila İlhan şiiriyle ilk karşılaşma gençlik yıllarımdaydı, sanırım lise iki olmalı; sonra
daha elimden bırakamadım. Her zaman en çok sevdiğim şair oldu; oysa ki ondan önce
Veli, Nazım Hikmet, Melih Cevdet Anday gibi okul-dışı modem şiirlerimizi
ştum. Tabii ki büyük ve iyi şairlerdi onlar, sonra başkaları da eklendi ama hep Attila
benim şairimdi!
Sonra tanıştık, gerçi çok yakınında olan biri değildim; ara sıra telefon görüşmelerinde
çok davranırdı. Sonra bir arkadaşımdan hakkımda çok olumlu görüşü olduğunu
iştim.
İnsan ister istemez anılara, kendi ile "ölen" arasındaki ilgiye giriyor. Anıların yanı sıra,
ler de geliyor. İki gün önce Fuar' da imza günü ve söyleşisi vardı; keşke o zaman
ydim de görseydim diyor ama artık olanaksız. Kolay değil, yitirdiğimiz Attila ilhan:
hayat zamanda iz bırakmaz
bir boşluğa düşersin bir boşluktan
birikip yeniden sıçramak için
elde var hüzün
Romantizmin lirik rüzgarı
Attila İlhan şiirinin en ayırt edici özelliği lirizm, sentez ve makamdır (melodi). İlk
minde toplumsal temaları destansı bir boyutta işleyen, duygusal ve halk şiirinin ses ve
özelliklerine yer veren bir şiir kurmuştur. Daha sonraki yıllarda, imge zenginliği içinde,
tik betimlemelere sıkça yer veren, toplumsal olanı bireysel boyutta işleyen, müzik ve ritm
ışlarıyla içine - bu kez - kapalı bir şiir oluşturmuştur. Son dönem şiirlerinde ise Divan
:file çağdaş şiiri yeni bir senteze ulaştırma uğraşını görürüz. Yabancılaşma, umutsuzluk,
, melankoli, romantizm, yalnızlık, aşk gibi temaları işleyerek özgün (farklı) bir şiire
osferi oluşturmuştur.
(Sentez, aslında şiirinin tüm evrelerinde şu veya bu şekilde görülür. İmgeler çarpıcı ve
lamalıdır. Romantizm ve melankoli öteki dönemlerinde de öne çıkan-temalarolmuştur)
Attila İlhan'ın şiir kitabı
1974'ün son günleri ya da 1975'in ilk günleri olmalı. Cağaloğlu'nda küçük bir reklam
etinde çalışıyorum (şimdiki adı "Açık Öğretim" olan Mektupla Öğretim"de okuyorum,
ım yetmemiş, bir de sıralama hatası yapmışım; kazanamamışım üniversiteyi!).
iosmaniye Caddesi'nin başındaki binanın en üst katında büro. Karşı binanın alt girişi
da bir kitapçı var. O zamanlar her yer kitapçı! Genç bir kız çalışıyor. Gidiyorum ve
şöyle diyorum: "Ben sana mecburum!". Şaşkın şaşkın bakıyor. Sonra ekliyorum "Attila
şiir kitabını istiyorum da!".
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Satın aldığım ilk Attila İlhan kitabı. Bilgi Yayınevi, üçüncü basım, 1972, 160 sayfa.
a "meraklısına notlar"ı koymamış kitaplarına. Her kitaplığımda, hep okuduğum:
sana mecburum bilemezsin
mıh gibi aklımda tutuyorum
üdükçe büyüyor gözlerin
sana mecburum bilemezsin
seninle ısıtıyorum

ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden
vakit bir yaşamak düşünsem
deyip adınla başlıyorum
,.,,•••ısıra kımıldıyor gizli denizlerin
başka türlü olmayacak
sana mecburum bilemezsin
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ATTİLA İLHAN ÖLDÜ

Türk edebiyatının en büyük ustalarından birini kaybetti. Şair - yazar Attila İlhan 80
'a kalbine yenik düştü.
FENA Halde Leman, Kartallar Yüksek Uçar, Şoför Nebahat, Yalnızlar Rıhtımı, Ne
lar Sevdim, Sisler Bulvarı, Ben Sana Mecburum, Elde Var Hüzün... Tüm Türkiye'ye
an eserleriyle, Cumhuriyet'in her kuşağını etkileyen şair artık yok...
ATTİLA İlhan önceki gece Kanlıca'daki evinde kalp krizi geçirerek hayata veda etti.
uriyet gazetesindeki son yazısında "Sicilimde bir enfarktüs sabıkası var" diye yazmıştı.
yarın AKM' deki törenin ardından toprağa verilecek.
İki kültürün senteziydi
BAŞINDAN eksik etmediği şapkası, omzundan yere sarkan beyaz atkısıyla her yaştan
yüreklerine yıldırımlar ekti, şimşekler çaktırdı. Doğu ve Batı kültürünün senteziydi.
Refik DURBAŞ
An Gelir
an gelir
paldır küldür yıkılır bulutlar
gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet
o eski heyecan ölür
an gelir biter muhabbet
çalgılar susar heves kalmaz
şataraban ölür
görünmez bir mezarlıktır zaman
şairler dolaşır saf saf
tenhalarında şiir söyleyerek
kim duysa korkudan ölür
- tahrip gücü yüksek saatli bir bombadır patlar
an gelir
attila ilhan ölür
'BAYRAKLAR YARIYA İNMELİ'
ÇOLPAN İLHAN
Ağabeyimi kollarımızda yitirdik. "Bu kadar çok şey yaşadım, ölüm benim için sırdan"
SELİM İLERİ
Gençlerin elinden tutan bir insandı. .. Vefatıyla gerçekten bir devir kapandı.
ERDOGAN
Bıraktığı eserleriyle sevenlerinin kalbinde yaşamaya devam edecektir.
SUNAY AKIN
Haksızlığa karşı yükselen çığlıktı. Ulusal yas ilan edilmeli, bayraklar yarıya inmeli.
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Öldün itirazımız var...

Şair, romancı, denemeci, senarist, gazeteci Attila İlhan 80 yaşında yaşamını yitirdi.
ryal Oteli şiirinde, "Vurdun kanıma girdin itirazım var" diyordu. Biz de pırıl pırıl bir
rn aramızdan zamansız ayrılmasına karşı diyoruz ki, "Öldün, itirazımız var... " Şair,
eı, denemeci, senarist, gazeteci Attila İlhan 80 yaşında yaşamını yitirdi. Emperyal Oteli
de, "Vurdun kanıma girdin itirazım var" diyordu. Biz de pırıl pırıl bir beynin aramızdan
nsız ayrılmasına karşı diyoruz ki, "Öldün, itirazımız var... ".
Edebiyat dünyasının bir çınarı daha devrildi. Türk şiirinin büyük ustalarından Attila
önceki gece 22.l 5'te İstanbul Kanlıca'daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
şiirden öyküye, romandan senaryoya ve politik analizlere kadar pek çok alanda eser
.Bir dönem Türkiye'yi ekran başına bağlayan "Kartallar Yüksek Uçar" adlı televizyon
in senaryosu Attila İlhan'ın eseriydi. Attila İlhan muhalif kimliğinden dolayı birkaç kez
tına alınmış ve yazılarından dolayı hakkında çeşitli davalar da açılmıştı.
Ünlü edebiyatçı için yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören
nlenecek. Cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Aşiyan
lığı'nda toprağa verilecek.
NAZIM ŞİİRİNE HAPİS
15 Haziran 1925'te Menemen'de doğan Attila İlhan ilk ve orta eğitiminin bir bölümünü
ve babasının görev yaptığı farklı illerde tamamladı. İzmir Atatürk Lisesi'nin birinci
dayken mektuplaştığı bir kıza yazdığı Nazım Hikmet şiirlerinin bulıınmasıyla 1941
a, yani 16 yaşında tutuklandı ve okuldan uzaklaştırıldı. İki ay hapis yattıktan sonra
iye'nin hiçbir yerinde Nazım Hikmet okuyamayacağına dair bir kağıt verilerek eğitim
nna son verildi. Eğitim hakkını üç yıl sonra Danıştay kararıyla tekrar kazandı ve İstanbul
Lisesi'ne yazıldı.
FRANSA YILLARI .•.
Lise son sınıftayken amcasının kendisinden habersiz CHP şiir yarışmasına gönderdiği
,beroğlu Mehemmed" adlı şiiriyle ikincilik ödülünü kazandı. Liseden sonra gittiği
bul Hukuk Fakültesi'nde okurken "Yığın" ve "Gün" adlı dergilerde şiirleri yayımlandı.
yılında ise kendi imkanları ile ilk şiir kitabı olan "Duvar" ı yayımladı. Bu arada 1949
da birkaç kez siyasi polis tarafından gözaltına alındı. Bu olayın ardından Paris'e gitti.
sa'daki Nazım Hikmet'i kurtarma hareketine katıldı. Türkiye'ye döndükten kısa bir süre
a 1951 yılında Gerçek gazetesinde yayımladığı bir yazısından dolayı dava açılınca tekrar
s'e gitti.
Paris'te sosyalist partiler ile ilişki kurdu ve buradaki hareketlere katıldı. Fransız
umu ve bulunduğu çevreler ile olan ilişkileri daha sonraki eserlerine temel oluşturdu.
kiye'ye döndüğünde başı polisle sık sık derde girdi. O dönemin sorgulama merkezi
saryan Hanı"ndaki sorgulamalar bazı eserlerinde önemli rol oynadı, 1953 yılında tekrar
iye'ye dönerek Vatan gazetesinde sinema eleştirileri yazmaya başladı.
TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ
İlhan, 1960 yılında gittiği Paris'ten babasının ölümü üzerine temelli İzmir'e yerleşti.
da sekiz yıl boyunca Demokrat İzmir gazetesinin başyazarlığını ve genel yayın
etmenliğini yürüttü. 1968 yılında evlendi, on beş yıl evli kaldı. Bilgi Yayınevi'nin
ışmanlığını üstlenmesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti. 1981 'de İstanbul'a geldi, gazeteciliğe
lliyet ve Gelişim yayınları ile devam etti.
Sinemayla ilişkisi başladıktan sonra Ali Kaptanoğlu adıyla yaklaşık 15 senaryo yazdı.
evizyonlara "Sekiz Sütuna Manşet", "Kartallar Yüksek Uçar" ve "Yarın Artık Bugündür"
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dizilerin senaryosunu yazan İlhan bu dizilerle .bir döneme de damgasını vurdu. Türk
asının klasikleri olarak kabul edilen "Yalnızlar Rıhtımı" ve "Şoför Nebahat"
yosunu da o yazdı.
Önemli eserleri arasında şiirden romana, çevirilerden "Hangi Sol" ile başlayan yedi
lık seriye kadar birçok önemli eser bulunuyor. Son romanı "Allah'ın Süngüleri, Reis
" romanının devamı niteliğindeki "Gazi Paşa" kitabı kasımda basılacaktı.
KARDEŞİ ANLATIYOR
Son anlarını gören kız kardeşi Çolpan İlhan şunları söyledi: Son olarak bir roman
inde çalışıyordu. 1 O sayfası kalmıştı. Bu hafta sonuna kadar bitireceğini söylüyordu. "Ben
adar şey yaşadım, bu kadar kitap yazdım, bu kadar ürettim. Ölüm benim için sıradan bir
derdi. Kollarımızda kaybettik, her şey çok ani oldu.
SON YAZISI

"Bilmem söylemiş miydim, benim sici/imde bir enfarktüs sabıkası vardır; geçtiğimiz
döneminde, -hekimlere bakarsan, aşırı çalışmadan- bazı arazı nüksetti, gazeteye
kün mertebe aksettirmeden, iki defa 'yoğun bakım 'da kızağa çekildim.
Yeni yayın dönemine başlamadan, görüşlerine başvurduğum dörtfarklı hekimin dördü
ızerimdeki yükü hafifletmenin bir 'sağlık mecburiyeti' olduğunu belirtti; dediklerine göre,
yayınevi, bir gazete ve bir televizyondaki yoğun çalışmayı kaldıramazmışım.
huriyet 'teki yıllarım, meslek hayatımın en hareketli, en renkli, en bereketli yılları oldu.
şey, -bilhassa tahammülünüz ve sabrınız- için hepinize teşekkür ederim. İyi haftalar ... "
2005, Cumhuriyet

"Gözlerin gözlerime değince,
felaketim olurdu ağlardım.
Beni sevmiyordun bilirdim,
bir sevdiğin vardı duyardım.
Çöp gibi bir oğlan ipince,
hayırsızın biriydifikrimce.
Ne vakit karsımda görsem,
öldüreceğimden korkardım,
felaketim olurdu ağlardım... "
"Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
Büyüdükçe büyüyor gözlerin
Ben sana mecburum bilemezsin
İçimi seninle ısıtıyorum... "
"aysel git başımdan istemiyorum
benim yağmurumda gezinemezsin üşürsün
dağıtır gecelerim sarışınlığını
uykularımı uyusan nasıl korkarsın
hiçbir dakikamı yaşayamazsın
aysel git başımdan ben sana göre değilim... "
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"kimi sevsem sensin I senden ibaret
hepsini senin adınla çağırıyorum
arkamdan şımarık gülüşüyorlar
getirdikleri yağmur I sende unuttuğum
hani o sımsıcak iri çekirdekli
senin gibi vahşi öpüşüyorlar
kimi sevsem sensin I hayret
in misin cin misin anlamıyorum"

Şiirin kare ası, Türk dilinin bayrağıydı
Kerem Alışık-yeğeni
O acıyı yaşadığımız geceye kadar çok iyiydi. Cumartesi TÜYAP'ta ima günü vardı.
.eki gün aniden rahatsızlandı. Hastaneye götürmek istedik, ama gitmek istemedi.
aneye gitmeyi hiç sevmezdi. Ambulans gelene kadar da her şey bitmişti.
Selim İleri-yazar
Yankılar yaratan kendine özgü bir kişiydi. Ona hayrandım. l 966'da İzmir'de yaşarken
ektup yazdım. Yanıtladı. Yıllar sonra editörüm oldu, roman yazmam için teşvik etti.
Sunay Akın-şair
Cumhuriyet dönemi şiirimizin kare asından biriydi. Aynı zamanda hep ezilenden
aydı. Bu ülkede haksızlığa karşı yükselen büyük bir çığlıktır Attila İlhan. Dilimiz bizim
bayrağımızdır. Ulusal yas ilan edilmeli ve bayraklarımız yarıya inmeli.
Yaşar Kemal-yazar
Anadolu'yu çok iyi bilen, Anadolu dilini özümsemiş, dil yapısı çok sağlam bir yazardı.
şiirine damgasını vurmuş biridir. Aleyhimde yazılar da yazmıştı. Ama benim için her
an, çok değerli bir şairdi.
A. Necdet Sezer
Ulusumuzun sevgisini kazanan yazınımızın usta isimleri arasında her zaman saygıyla
lacak, geride bıraktığı yapıt yaşayacaktır. Yapıtları beğeniyle okunan Attila İlhan,
ndisinden sonraki kuşak için yol gösterici olmayı sürdürecektir.
Tayyip Erdoğan
Şiir, roman ve denemeleriyle büyük bir okuyucu kitlesine sahip olan Attila İlhan,
taktığı eserleriyle sevenlerinin kalbinde yaşamaya devam edecektir. Edebiyat ve basın
iamıza başsağlığı dilerim.
Sadık GÜLEÇ - Haber Merkezi
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'kim 2005 Cuma, Sabah

Büyük şaire şiir gibi veda
Attila İlhan'ı dün sonsuzluğa uğurladık. Başta siyasiler olmak üzere, sanatçılar ve on
erce kişi onu yalnız bırakmadı.
Attila İlhan son yolculuğuna uğurlandı. Edebiyat ve şiir dünyasının en usta kalemini
n Türkiye, şiirlerine yakışır bir uğurlama yaptı. İlhan için İstanbul Teşvikiye Camii ve
' ·k Kültür Merkezi'nde dü.zenlenen törenlere binlerce seveni, sanatçı dostu ve okuyucusu
dı. 1 O bine yakın Attila İlhan hayranı ve dostu, cenaze namazının kılındığı Teşviki ye
ii'nin bahçesini hınca hınç doldurdu, yolun trafiğe kapatılmasına neden oldu. Cenaze eller
de taşınarak top arabasına kondu ve daha sonra Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KÜLTÜR BAKANI'NA PROTESTO
İlhan için ilk tören Kanaltürk televizyonu önünde yapıldı ve daha sonra naaşı Atatürk
"-- Merkezi'ne getirildi. Naaşı Büyük Salon'a girdiğinde mekanı hınca hınç dolduran
nleri tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Attila Koç ise yaptığı
şmada yuhalandı. Bakan Koç, yuh seslerine aldırmadığını söyleyerek "İlhan sadece bal
n bir arı değildi, aynı zamanda bunu izah etti.Ne mutlu eserleriyle ölümsüz olanlara. Bu
uslu aydının hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum" diye
ştu.

'Şiirleri ona çok yakıştı'
Attila İlhan belgeselinin sinemavizyondan seyredilmesinin ardından saygı duruşunda
uldu. Törende konuşan Çolpan İlhan, çocukluğundan beri ağab~yine.hayranHolc:luğtinu
rterek, "O an gelir demişti benim bir tanecik ağabeyim. Attila jlhaııöldü mü, ölür mü?
bu toplum, bu millet gösterecek. Benim kalbim sızlıyor. Ben· . ve-iaileın- onuvçok
yeceğiz" dedi. Yeğeni Kerem Alışık ise dayısıyla hep Kandilli sahilinde konuştuklarını
erek, "Dayım her şeyden önce benim dayımdı. Ailemizin onuruydu. Hep farklıydı.
.tını hep şiir gibi yaşadı. Şiirleri de ona çok yakıştı" diye konuştu.
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Emre AKÖZ

Güle güle Kaptan
ksen yaşındaki Attila İlhan, dün vefat etti. Haberi duyunca 'Kaptan'ın hayatımdaki
den geçirdim.
70'li yıllarda tanıştım şiir kitaplarıyla: 'Tutuklunun Günlüğü', 'Yasak Sevişmek',
Mecburum', 'Böyle Bir Sevmek', 'Duvar', 'Sisler Bulvarı',' Yağmur Kaçağı'.
ayet Saati' adlı şiirini okulda çakıyla sıranın üstüne kazımıştım. Hani...
iç'te bir vapuru vurdular dört kişi
irlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu
rt bıçak çekip vurdular dört kişi
myeşil bir ay gökte dağılıyordu
diye başlayan şiir.
kımızın sesiydi
Sonra hızla devreye aşk girdi. Kızlara evlerde, çay bahçelerinde, meyhanelerde
erini ezberden okudum: 'ne kadınlar sevdim zaten yoktular'. (İşe yaradı!)
bbas Yolcu'yla içimdeki maceraperestliği kıpırdatmıştı. (İşe yaramadı!)
arada siyasallaştım. Solcu oldum. Bu kez onun fikir kitaplarını okumaya başladım:
·ol', ' Hangi Batı', ' Faşizmin Ayak Sesleri' ... Bunlar pek kesmedi beni ama çok işe
nlar sayesinde diğer kitaplara, diğer düşünürlere yöneldim.
eni (ve bizi) en çok etkileyen kitap ise' Hangi Seks' oldu. Cinselliğin çatallı yollarını
sn öğrendim: Sadizm, mazohizm, fetişizm, vs.
Ara notu: Frankofon Kaptan dahi doğrusunu, yani ' mazohizm'i kullanırdı. Bugün '
' diyenleri görünce içimden 'Hangi Seks'i kafalarına atmak geliyor!)
ine onun sayesinde ' Atam, sen kalk, ben yatam' hamasetinin ötesinde bir Atatürk
ıı.da anladım.
980'den itibaren Kaptan ile yollarımız ayrılmaya başladı. Çünkü şiirlerinde kendini
or, onjı yürekten sevenleri utandıran, ' Fena Halde Leman', ' Haco Hanım Vay' gibi
yazıyordu.
Tam 'bitti' derken •••
erken tek kanallı devlet televizyonunda çıkıverdi karşımıza. Film senaryoları
biliyorduk ama ya TV dizisi? Mesela 'Kartallar Yüksek Uçar' bizi ekran başına
işti,
Sonra gerçekten bitti.
Başka şairlere, başka romancılara, başka düşünürlere yöneldim.
Kaptan bir nostalji oldu.
Ama onu asla unutmadım. Zaten böyle bir şey mümkün değildi çünkü sadece '
al' değil ' zihinsel' gelişimimde onun tezgahından geçmiştim. Hiç tanışmamamıza
1

L

Ah o yorgun yağmurlar
Aşağıda Attila İlhan'ın adsız bir şiirini okuyacaksınız. Bu şiir ünlü değildir. Pek az
alıntı yaptığına şahit oldum. Ama esaslı bir şiirdir, şiir gibi şiirdir. Okuyalım:
soğuk denizlerin buzlu aydınlığı/ yalnızca başıboş rüzgarların dolaştığı/ ve hayalet
erin -ki tayfaları ölmüştür/
buz dağları arasından/ bir balık gibi sessiz görünür/ belki arada yelkenlerin ıslığı/ bir
batroslar buz denizlerinin soğuk aydınlığından/ son zıpkınlı avcıların akıllarında kalan/
balinaların bir görünüp bir kaybolarak/ yağdırdıkları yorgun yağmurlar/ ki gümüş
eteri gibi parlak/ hayatın bir bakıma öncesizliği ve sonrasızlığı/ bir bakıma üstüste
kaç sonbahar. Güle güle Kaptan.
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Mehmet BARLAS

"Görünmez bir mezarlıktır zaman/ Şairler dolaşır saf sar'
'ın Türk edebiyatındaki yeri, eserleri, siyasi düşünceleri, sağcılığı ve solculuğu
m bilir neler yazılacak? Beni şaşırtan şey Attila İlhan ve onun çapındaki tüm
irler" in, hangi beyin kimyası farklılığı ile yaşama ve evrene diğer insanlardan
ylemle seslenebildikleridir.
aşılması da anlatılması da adeta imkansız olan karmaşaları bir dizede açıveren
lığı, ne tür bir oluşumun sonunda "Şair" denilen yaratığı oluşturur?
ırlayın Attila İlhan'ın "Diyalektik Gazel" ini mesela:
.yük bir şaşaadır ölüm
Ii nurlarla gelir
bir yanardağdır ki öfkesi
arıtan destur'larla gelir
şıtıyla yüklüdür her şey
.tlakçözümlerden vazgeç
.ı.şılmaz mükemmellikler
izli kusurlarla gelir
sen ol korkma karanlıktan
ışık çekirdeklerini
ü en berrak sular bile
yağlı çamurlarla gelir
şıl doğmakla başlarsa ölüm
ekle başlar öyle hayat
ki dünyayı sarsan sıçramalar
ilaniş şuurlarla gelir"
Yücel'i, Nazım Hikmet'i, Oktay Rıfat'ı veya Yahya Kemal'i, Orhan Veli'yi, Necip
ahit Sıtkı'yı yahut Rıza Tevfık'i, Ümit Yaşar'ı okurken de hep şaşırırım.
pimizin konuştuğu, yazdığı dilimiz, şairlerin elinde başka bir boyuta geçiverir.
sayfalar sürmesi gereken anlatımlar birkaç dizeye sığar. Sadece aşk değil, mesela
an'da "Arabesk" de şiirleşir:
ıslığında usturalar bileniyor
lyıkları marşandiz katarı
iilasında eroini esrarı
tuklandıkça yenileniyor
afası kızdı mı taksim'de akşam
ütün lahmacunlar ondan sorulur
ğlanın birine takıldı I tamam
engelköy'lü sevtap diye meşhur
öğüsleri hakikat birer kumru
skiden de süslenir boyanırmış
ayak ayak üstüne atıp oturdu mu
insanda can mı bırakırmış
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sabaha karşı bir büyük rakı
yıldız tozuması külüstür mehtap
arabada sevişmek başlıca merakı
ne kanun tanıyor ne de kitap
bu yollara düşecek adam mıydı
çiçek yaptırmalar parfüm filan
bu sefer yakasını fena kaptırdı
sevtap başını yiyecek anlaşılan
boşversene I daha ölmedik ulan"

Şairler de yıldızlar gibi kayarlar. Biz buna "Ölüm" diyoruz. Ama şairler bizden farklı
Kalpleri susar ama şiirleri milyonlarca kalbin her atışında tekrarlanır.
e diyor Attila İlhan "Bir An Gelir" şiirinde:
örünmez birmezarlıktır zaman
irler dolaşır saf saf
nhalarında şiir söyleyerek
im duysa I korkudan ölür
tahrip gücü yüksektlı bir bombadır patlar
gelir attila ilhan ölür"
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Hıncal ULUÇ

Ne şairler sevdim zaten yoktular •..
Dank diye indi kafama balyoz gibi telefonda Nebil'in sesi.. Dondum kaldım.. O isyan
hep, çaresiz, anlamsız isyan.. "Olamaz" diye haykırmak geldi içimden.. Ama oldu
Gündüz Kanlıca'da neşe içinde balık tutmuşlar.. Hatta aradan bunca zaman geçti,
Yaşamdan Dakikalar'ı bile konuşmuşlar.. Sonra gece yarısı.. Aniden..
Aşklarımın ve terk edilmişliklerimin şairi Attila İlhan artık yok.. Ölmüş.. Öyle
ebil..
Kafam durdu, kalemim durdu, imdadıma gene Attila İlhan yetişti..
"Şiir, insanların yaşadıkları anlara, duygularına, onların içeriklerine isim koyma
dır" demiş ya üstad.. Ona sığındım, yok olan Ölümsüz şairimin ardından..
Ne kadınlar sevdim zaten yoktular
Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir.
zıcık okşasam sanki çocuktular,
Bir akşam korkudan gözleri sislenir.
Ne kadınlar sevdim zaten yoktular
Böyle bir sevmek görülmemiştir.
Hayır, sanmayın ki beni unuttular.
Hala ara sıra mektupları gelir.
Gerçek değildiler, birer umuttular
Eski bir şarkı, belki bir şiir
Ne kadınlar sevdim zaten yoktular.
Yalnızlıklarımda elimden tuttular
Uzakfisıltıları içimi ürpertir.
Sanki gökyüzünde birer buluttu/ar,
Nereye kayboldular şimdi kim bilir.
Ne kadınlar sevdim zaten yoktular
Böyle bir sevmek görülmemiştir.
Nereye kayboldun Attila Ağabey şimdi kimbilir?..
Attila İlhan'ın resmi sitesinden söz etmiştim ya.. Okurlar içinde merak edenler olmuş..
dresi.. www.prizma.net.tr/ PRIZM-SERVICES/INTERACTIVE ART/iLHAN
. html
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Refik DURBAŞ

Kimseye benzemedi kendi gibi yaşadı •••
Ne anlam ifade eder bir şair ve yazarın hayatı? Behçet Necatigil "Adı, soyadı I Açılır
z I Doğduğu yıl, çizgi, öldüğü yıl, bitti I Kapanır parantez" diyor: (1925'te bin yıllar
(.)meros'unyaşadığı Menemen'de doğdu-I 1 Ekim 2005'te İstanbul'da öldü)
Yalnız benim değil, benden önceki ve sonraki ve gelecek kuşakların şairi Attila İlhan'ı,
lan ve yaşadıklarını böyle bir (parantez) arasına sıkıştırmak ne mümkün?
Cumhuriyet dönemi edebiyatında, kişiliği ve yazdıklarıyla, kendisinden başkasına
eyen Attila İlhan olarak öyle yaşadı; bundan sonra da öyle yaşayacak.
On altı yaşında, İzmir Atatürk Lisesi'nde öğrenciyken bir şiirinden dolayı hapishane ile
Yirmi bir yaşında, "Cebbar Oğlu Mehemmed" başlıklı şiiriyle, 1946 CHP Şiir
ası'nda, Cahit Sıtkı Tarancı ve Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın ardından ikinci oldu.
l.lr Kaçağı", "Sisler Bulvarı", "Ben Sana Mecburum"da topladığı şiirleri; "Fena Halde
I; "Haco Hanım Vay" gibi romanları ile edebiyatı kitleler ile buluşturdu. "Kartallar
Uçar" dizisiyle televizyonlarda yeni bir çığırın kapılarını açtı. Bir dönemin şiir
'~rinde,başından eksik etmediği şapkası ve omzundan yere sarkan beyaz atkısıyla her
ençlerin yüreklerine yıldırımlar ekti, şimşekler çaktırdı. Ali Kaptanoğlu takma adıyla
sinemasına nitelikli senaryolar üretti. Dergi ve gazete yönetti..televizyonda kültür
yaset üzerine konuştu.
Günümüzün en çok yazan, okuruyla en çok buluşan, en çokokun~,.en<.çoki:zlenen,
yazarıydı: 12 şiir kitabı, 11 roman, 1 gezi, 18 deneme ve anı, 1 hikaye, 12.film ile 7
on dizisine imza attı; şiirleri gibi dilden düşmeyen ona yakın . şiiri,fü:stelerıdi.
;IDoğu ile Batı kültürünün senteziydi.
80 yıllık ömrüne, bir değil, birkaç şair ve yazarın ürettiklerini yükledi; ama
arının hiçbirinde de şiiri göz ardı etmedi. Bu yüzden de benim için her zaman bir
Attila İlhan ve öyle de kalacaktır. Ne döneminin Garip, ne İkinci Yeni şiiri içinde yer
tta yazılarıyla yerleşik yargılara ve şiir anlayışına karşı çıkarak kendi şiirini yarattı.
iirleri de en çok kendisiydi çünkü.
2'002'de, son yayınladığı "Kimi Sevsem Sensin" başlıklı şiir kitabında, "sevmek için
ek için erken" diyordu.
azık ki ölümü değil, ölüm erken geldi; "itirazım var"...
Yalnız benim değil, benden önceki ve sonraki ve gelecek kuşakların da şaırının
Ian ve yaşadıklarını Behçet Necatigil'in deyişiyle bir (parantez) içinde iki çizgi arasına
ak mümkün mü? Cumhuriyet edebiyatında, kişiliği ve yazdıklarıyla, kendisinden
ma benzemeyen Attila İlhan olarak yaşadı; bundan sonra da öyle yaşayacak.
üzün en çok yazan, okuruyla en çok buluşan, en çok okunan, en çok izlenen, şair ve
"Kimi Sevsem Sensin" kitabında, "sevmek için ölmek için erken" diyordu. Yazık ki
ölüm erken geldi; "itirazım var"...
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Fatih Altaylı

Kaç Attila İlhanımız var ki!
Attila İlhan öldü.
"An gelir Attila İlhan ölür" demişti.
O an gelmiş olmalı..
Kendisini hiç tanımadım. Hiç konuşmadım. Şiirden çok hoşlanmam en ama sevdiğim
şairden biriydi. Şiirlerini okudum, şiirlerini şarkılarda dinledim.
Ölümünü duyunca sarsıldım.
Yerine konulmayacak değerler vardır ya, onlardan birini kaybettiğimizi düşündüm.
Sabah'ın yazı işleri toplantısına da bu düşünceyle girdim ve 1. sayfamız hazırlanırken,
1. sayfamızın tamamını Attila İlhan'a ayırmıyoruz" diye sordum.
Pek çok itiraz yükseldi.
Ben de kendi bakış açımı söyledim:
''Bir Başbakan, bir Cumhurbaşkanı ölse, görevi başında küt diye ölse tam sayfa
ayacak mıyız?" diye sordum.
Biliyorum ki, ayıracaklardı.
"Peki o zaman Attila İlhan'a neden ayırmıyoruz. Bence çok daha önemli" dedim.
Bizim ombudsman Yavuz Baydar, Attila İlhan kadar önemli birkaç isim saydı.
"Onlara da öyle yapmalıyız. Bence bu adamlar hepimizden, Başbakanlardan,
urbaşkanlarından daha önemli. Ben çok Başbakan, çok Cumhurbaşkanı gördüm ama
ttila İlhan görmedim" dedim.
Sonuçta sürmanşetimizi "O anı" geldiği için gitmeyi tercih eden Attila İlhan' a verdik.
Ama bence çok daha fazlasını hak ediyordu.
Bence.

MahmutÖVÜR
'An gelir Attila İlhan ölür'
görünmez bir mezarlıktır zaman
şairler dolaşır saf saf
tenhalarında şiir söyleyerek
kim duysa I korkudan ölür
-tahrip gücü yüksek
saatlı bir bombadır patlar
an gelir
attila ilhan ölür
İki gün önce annemi, şimdi de çok sevdiğim bir şairi kaybettim.
Onların hatırasına saygı için..
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Persembe, Sabah
Ali KJRCA

Mahur beste
1925'te Menemen'de doğdu..
u.,..~uıu. batısında..
Bir cumhuriyet kaymakamının oğluydu..
24 yaşında, siyasi polis tarafından gözaltına alınınca Paris'e gitti..
Gönüllü sürgünlük yıllarına..
Paris'ten ilk dönüşünden sonra, 1957'de Erzincan'da askerliğini yaptı..
Aynı yıl "o" Erzincan'da askerliğini yaparken; "öteki" yakınlardaki Malatya'da
Ülkenin doğusunda..
Yoksul bir işçi ailesinin beş çocuğundan biriydi.
İnsafsız "linç" hançerlerinin kanattığı yüreğine sarılıp, 40'lı yaşlarının başındayken
gitti..
Zorunlu sürgünlük yıllarına..
Bir daha dönemedi..
O, bugün toprağa veriliyor.. Çok sevdiği ülkesinde..
Öteki, sürgün topraklarında yatıyor.. Çok sevdiği ülkesinden binlerce kilometre

a..
Aynı şiirleri yazıp, aynı şarkıları söyleyenlerin ayrılığından kim utanacak şimdi?
Lakin.. Ayrılmayacaklar asla..
Çünkü..
"Şenlik dağıldı, bir acı yel kaldı bahçede yalnız/ O mahur beste çalar müjganla ben
rız/ Gitti dostlar, şölen bitti, ne eski heyecan, ne hız/ Yalnız, kederliyalııızlığımızda
sırasız/ O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız.. "
Ayrılmayacaklar, çünkü:
"Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi/ Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu/ Dört
çekip vardular dört kişi/ Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu/ Cinayeti kör bir balıkçı
Hiçbiriniz orada yoktunuz.. "
Ve çünkü:
"Tut ki gecedir/ Katiller huzursuz, hırsızlar sinirli/ Hainler ürkekçedir/ Elleri telefona
iliğinden uzanıyor/ İhanete gece müthiş bir gerekçedir/ İhbarlar birer sansar/ Bir
dan bir telefona atlar/ İhanet bir bilmecedir."
Ve çünkü:
"Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular/ Böyle bir sevmek görülmemiştir/
zlıklarımda elimden tuttular/ Uzak fısıltıları içimi ürpertir/ Sanki gökyüzünde bir
ular/ Nereye kayboldular şimdi kim bilir/ Ne kadınlar sevdim zaten yoktular/ Böyle bir
ek görülmemiştir."
Ve çünkü:"Rinna rinna nay/ Yollarım kapandı lay/ Bulutlar parçalandı/ Gün gider gün
'/Rinna rinna lay/ Künyemiz yazıldı lay/ Kervanımız dizildi/ Can gider can gider."
Ve çünkü:
"An gelir, paldır küldür yıkılır bulutlar/ Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet/ O eski
can ölür/ An gelir biter muhabbet/ Çalgılar susar, heves kalmaz/ Şataraban ölür/ An gelir
ünün hırsızıdır/ Her ölen pişman ölür/ Hep yanlış anlaşılmıştır/ Hayalleri yasaklanmış/ An
r şimşek yalar/ Masmavi dehşetiyle siyaset meydanını/ Direkler çatırdan yalnızlıktan/
ada Pir Sultan ölür! I Görünmez bir mezarlıktır zaman/ Şairler dolaşır saf saf/
alarında şiir söyleyerek/ Kim duysa, korkudan ölür/ Tahrip gücü yüksek, saatli bir
badır patlar/ An gelir, Attila İlhan ölür.. "
Dünden beri gazetelerde bu şiirleri okuyorsunuzdur mutlaka..
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Okumayın yalnızca ..
Alın elinize "Büyük Şair" in on yedi şiirini..
On yedi Attila İlhan şiirinin "şarkısı" nı da mırıldanın bir yandan:
Ahmet Kaya'dan ..
''Hep yanlış anlaşılmış, hayalleri yasaklanmış" Malatyalı ve çocuk yürekli adamın
nı ..
''Kim duysa korkudan ölür" olmuş şarkılarını ..
Utanç verici bir linç gecesinde, çatalbıçak saldırmacasına, korkudan ölür olmuşlardı ya
İşte onları, "An gelmeden ölen adam" ın şarkılarını ..
Türkçe'nin en büyük şairlerinden birinin şiirlerini; sevdiği ve bildiği tek dille,
yle şarkılara yazan "adam" ı da hatırlayın bu hüzünlü sonbahar sabahında..

Kabul edin ki; koca bir kuşak "müjgan" la ağlaşırken, "o mahur beste" çalıyordu
alarda!...

Umur TALU
Her şeye düşman!
Şairin hiç olmazsa "manşetlerde öldüğü" bir ülkede umut vardır yine.de. Her çocuk,
enç "birazcık şair" iken her büyüğün şiirden, duygudan nasıl böyle uzak
~pildiğine şaşarsın ya.
O çocukların nasıl bu büyükler olabildiğine filan.
Yine de umut vardır.
Attila İlhan' ı uğurlayan ülkeye, şair kalbinin daha çok yerleşmesi dileğiyle.
Lakin, umut kırılmak içindir.
"Şairin hiç olmazsa manşette öldüğü ülke" de, demokrasi kültürü dipte tek
dur.
Demokrasi, demokratikleşme, diye koşturan bir başbakan, tepesi attı mı, "sermaye
ı''Xidiye azarlar.
"Matbaanın geçmişi" nden başlar da nedense başka geçmişleri unutur.
ABD'de birinin kalkıp iktidarı için "İslamo-faşist" demesinden irkilirken kendisi,
sına "sermaye ırkçısı" diyebilmek hiç rahatsız etmez mi.
Ne acı ki, o başbakan kendilerini genellemeyle iğnelediğinde pek rahatsız olan koca
edya grubu, koca bir gazete yöneticisi, "Tamamen aynı fikirdeyim. Bunlar Yahudi
ayesi düşmanı" demez mi.
Bunlar, "Türkiye'de demokrasi" yi daha ileri götürmeyi vaat eden siyasi iktidar ile
ya iktidarı.
Siyasinin "ırkçı", medyacının "antisemit" diye ucuz suçlamalara atladığı bir ülkede,
de "Türklüğe hakaret" le yargılanırsın, Hrant kardeş; yarın ben de, bir başkası da
an evi şahsiyeti aşağılama" ile.
Şartları gizlenen, kapalı kapılar ardında kotarılan, kayırmacı kokular çıkaran, kimi
anı bile ayetlere sığınmaya zorlayan ihale mihaleler tartışıldığında neden ırkçı olunsun,
en Yahudi düşmanı haline gelinsin.
Şimdi ödüm kopuyor!
Beş can, beş asker şehit ve Dipsiz Kuyu ha babam de babam, "OYAK, adalet,
subaylar, astsubaylar" diye yazıp duruyor.
Bunca yazı yılında böyle aktif bir okur kitlesi az gördüm.
Her bir yandan, abartmıyorum, o kadar çoklar ki, subaylar, astsubaylar, emekliler
yazıyor. Günlerdir telefon hiç susmuyor, mesajlar hiç kesilmiyor, mailler yağıyor.
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çoğunun

tebriki

"cesaretim"

e,

çoğunun

temennisi

"cesaretimi

rmem".
Neden büyük bir yarı askeri holdingi, yönetim şeklini,askerlerden kesilen paraların
ini, ordudaki itilmişlikleri, kırıklıkları, adaletsizlikleri sorgulamak için "çok cesur"
gerekiyor bu ülkede.
eden, aralarında Yüksekova, Silopi'den, ölümün hemen yanı başından arayan,
de şu anda birçoğumuzdan daha cesur olanlar dahi "böyle bir cesaret" i selamlıyor.
eden, onca yıldır emir alan, emir veren onca insan, haksızlık, adaletsizliğe karşı,
un çocuğunun geleceği için daha çok şeffaflık, daha fazla demokrasi, daha yaygın
istiyor.
'Başta OYAK, haksızlıkları yazmaya devam edin" diyen birçoğuna şu soruyu
''Ya içinizden biri çıkıp beş şehitli bir günde orduyu rencide edici yayınla
sa" diye.
Cevapları tek tek duymanızı isterdim.
Şu ana kadar yüzlerce ses ve mesajdan bir tek "Albay Sabahattin" tehdit etti; bir
li albay ile sadece bir emekli başçavuş OYAK'a minnettarlığını ifade etti. Belirtmek
dur!
Şimdi ödüm kopmuyor!
"Ordu Yardımlaşma Kurumu"nun belki birçok faydası, kimi kişilere çok büyük
ı olmuştur ama...
aha sonra yeni ayrıntılarla devam etmek üzere şunu söyleyeyim:
Emekli subayların bir kısmı, astsubayların büyük çoğunluğu, yedek subayların
eyse tamamı, OYAK sisteminin kendilerini "adeta sömürgeleştirdiği" kanısında.
Kimisi "kemirlldik" diyor; yedek subaylar, görev süresinin kısaltılmamasını adeta her
:Ildilerindenkesilen ve birikmişi asla iade edilmeyip OYAK'ta kalan 35 YTL (yılda 420
çarpı mesela 20 bin asteğmen eşittir 8 milyon 400 bin YTL eşittir 8.5 trilyon TL) gibi bir
ağın varlığına bile bağlıyor.
Şimdi bunları yazıyoruz ya; Albayım dedi ki, "Siz milli sermaye düşmanısınız.
mir'iyabancılar alamadı diye sindiremediniz".
Bir de Başbakan, "yabancı sermaye düşmanı" •.• Ertuğrul Özkök de "Yahudi
ayesi düşmanı" olmakla suçlamıyor mu!
Ölürsün valla,
Attila Ağabey!
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Savaş AY

Attila İlhan'a "Niye bu kadar çok" diye sormuştum
;ttila İlhan'la uzunca bir sohbet yapmıştık.
bi seni herkes seviyor. Özellikle de gençler. 30 yıl önce yazdığın şiirler
ltelerde dersten çok okunuyor" dedim. Güldü.
ralara gidemem
onra da açıkladı sebebini.
enim o şiirleri yazdığım vakit Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Fakir Bayburt, Necati
(rve daha pek çok yazar, şair; Köy Enstitüleri'nin de yaratmış olduğu bir enerjiyle
I( kırsala dönük yazdılar.
en ise hem yaşarken hem yazarken büyük şehir insanı olmayı yeğlerim. Mesela ben
atça'ya, Foça'ya, Urla'ya, Bodrum'a filan gidip münzevi olamam. Büyük kentte
:yağım hep."
Ya sonrası?
Peki nereye bağlıyorsun sözün sonunu ahi, deyince de devam etti:
O zamanlar tek tük üniversite vardı. Şimdi her yerde binlerle öğrencinin okuyup
ğı üniversite kentleri var. Bunun rolü büyük.
Ummazdım
Ayrıca sadece şiirlerine değil televizyon programlarına ve gazete yazılarına da yoğun
ış Attila İlhan' ın. Son derece mütevazı bir şekilde: "> Bu k~darıııı ben . de
zdun inan ki" diye ekledi

m 2005 Cuma, Sabah
Emre AKÖZ

Kötü örnek
ATTİLA İlhan ile ilgili anılarımı anlatırken, lisedeyken 'Cinayet Saati' adlı şiirini
çakıyla kazıdığımı söylemiştim. Mesleği öğretmenlik olan bir okurumuz
"Bôyle bir şeyi nasıl yazarsınız, gençlere kötü örnek oluyorsunuz" diyor.
Önce bir düzeltme yapayım: Hafızamı tekrar yokladım, çakıyla değil tükenmez
le yazmıştım. Zaten çakıyla böyle bir şeyi yapmak çok zor, kelimeler anlaşılmaz.
Gelelim işin 'kötü örnek' tarafına... Hiç merak etmeyin: Ben bu anımı yazdım diye
ciler galeyana gelip sıraların canına okumazlar. 'Örnek alma' mekanizması öyle
az. Gençler benim gibi bir 'amca'dan değil, en çok birbirlerinden etkilenir. Mesela siz
edyada "Liseli kızlar okul çıkışında eteklerini yukarı çekip minileştirsinler" diyen birini
unuz mu? Hayır! Ama birçoğunun böyle yaptığına şahit oluyorug,
Öğretmen okurumuzun bunu benden daha iyi bilmesi gerekirdi.
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Savaş AY

Attila İlhan "Savaş şiirlerimin canına okuyor! •• " demişti
riyet'te bu başlıkla vermişlerdi söyleşisini. Attila İlhan şiir kaseti çıkarmış, buna
ılan sohbette; "Şiirlerim çok okunuyor ama yanlış okunuyor. Her şiirin bir
tr ve o notaya göre okumak lazım. Bir düşündüm ki ben öldükten sonra hep böyle
acak bunlar. Bir doğru nota bırakayım dedim, asıl mesele bu. Hani bu şiirler
-'yle okunması lazım gelen şiirler. Okursun, okumazsın sana kalmış ama sen öyle
doğrusunu okumuyorsundur, onun doğrusu bu. Ve daha ilgincini söyleyeyim, aşağı
a dört kasetlik şiir okunmuş durumda, hazır. Yani bir kereye mahsus yapmadım
a geride yatan durum şiirlerin yanlış okunmasıdır. Özellikle Savaş Ay canına
emişti
krar tekrar dinledim
gün beni elli kişi aradı belki. "Gördün mü usta sana basmış fırçayı. Ne
ıı bakalım bundan böyle" dedi arayanların çoğu. Ne yapacağım belliydi elbette.
:tini aldım, teybe taktım, dinledim, bitirdim, başa sardım tekrar dinledim, sonra
ar ve tekrar.
I.kanatları
iira aradım, randevu rica ettim buluştum onunla Divan Pastanesi'nde.Önce dereden
Jziettik. Konuşurken büyük kocaman bir bahçede geziyormuşum havasını.soludum.
ıı çiçeğe gezen arı, ben onun kanatlarına takılmış toz zerresi. O nereye/.bemoraya.
rıkoku, ayrı renk, ayrı tat.
ahil cesareti
nra malum konuya ben getirdim lafı. Baktım ki öyle sinirle, sitemle filan söylenmiş
eğil. Şakayla karışık gönderme yapmış meğer üstat. Esas bozulduğu şarkıcı
kadaşların kendisine haber bile etmeden sözlerini bestelemesi, kasette, konserde
"Avukatlarım şimdi şahin gibi davranıyor. Kim bunu yaparsa binecekler
e'' dedi. Sonra tüm yüzsüzlüğümü, arsızlığımı ve cahil cesaretimi toplayıp
yım!
şey diyeceğim darılma.
alım.

i<senden daha güzel okuyorum senin şiirlerini.
!
illatta iddialıyım. Kimse benden güzel Attila İlhan şiiri okuyamaz.
pyledi bunu sana.
söyledim. Ama öyle narsistlik olsun için değil. Hakkatten de çok duyarak
rek okuyorum da ondan.
urada bir tane bakayım.
m tabii; "Sen İstinye'de bekle ben buradayım .• t"
u şimdi bu?
e çok güzel oldu.
öyle geliyor Savaşçım. En az 3-4 yerde lafları bile yanlış okudun, sayamadım.

n
vurguların da yanlış tonlaman da. Duyguyu da tam kavrayamamışsın bazı mısralarda.
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abi, Hiç mi iflah olmaz. Hiç mi iyi tarafı yok okumamın •
.mı? Senin bu kadar kendine güvenmen. Yüzüme karşı senden bile iyi okurum demen
ir şey.
.,
b ı.
en bunları sırf bana değil, ekrana çıkıp milyonlara karşı okuyorsun. Bu hem şiire
sızlık, hem de yanlış oluyor.
a okumayayım mı yani?
Ima, alınma. Oku tabii ki. Ama hakkım vererek oku. O zaman sözümü geri

elallik aldım
onra yıllar geçti aradan. Bir gün ansızın Kanlıca'daki yalıya çıkarma yaptım
11.; Çolpan Abla (İlhan), Kerem ve birkaç aile dostu oturmuş meyve yiyor, sohbet
ı. Az sonra Attila Ahi de • geldi. Yine dere tepe muhabbeti yaptık önce. Sonra

ıılağına,
Ahi aynen de senin dediğin gibi okuyorum artık fark ettin mi? Hala kötü
un değil mi?
üldü. Sırtımı okşadı; "Evet gerçekten de ilerleme var. Lafımı geri alıyorum
di. Sonra birdenbire yok oldu masadan. Yeğeni Kerem'e sordum:
Nereye gitti ki. Kalkıcam kalkamıyorum o gelmeden.
erem gülümseyerek sım verdi:
Onun huyudur. Hiçbir zaman veda etmez masadan kalkarken. Yıllardır böyle
eden kalkar gider. Haber etmez kimseye.
ff bee!.. Bak bu kez herkesin haberi oldu gidişinden. Zelzelesi dört<<bir yanda

Hınca/ULUÇ
İşte sebep!••
SUNAY Akın "Ulusal yas ilan edilmeli, cenaze günü bayraklar yarıya inmeliydi"
ürkiye ne yazık ki o günlere gelmedi. Sanatçının ölümüne ulus muhteşem tepki
Ama devlet hala eski kafa uzak durmaya çalışıyor..
aşbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajında dikkat etmişsinizdir..
ve edebiyat dünyasına baş sağlığı dilerim.. "
İlhan'ı bu daracık çerçeve içine oturtmuş.. Onun millete mal olmuşluğunun
değil..
Paul Sartre, De Gaulle'ün en büyük muhaliflerindendi..
Gaulle onun için "Sartre, Fransa'dır" dedi
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Ergun BABAHAN

O an hepimiz için gelir
Tıpkı Attila İlhan Gazali'yi, Fuzuli'yi, Nazım'ı unutmamışsa, biz de SABAH'ı SABAH

iarı unutmamışızdır.
"An gelir" demişti usta şair. Hayatımda bunca etkisi olduğunu elbette bilmiyordu.
ayata farklı bir gözle bakmasını öğretmişti. Marksizm'in "devrim" dışında bir anlamı
u onun sayesinde fark etmiştim.
arklıydı benim için. Bugün birçokları için değişik anlam ifade etse de 1970'lerin
e taşrasında yaşayan bir genç için Avrupai değerleri özümsemiş gerçek bir Türkiyeli
Ölüm haberi geldiğinde yazıişlerinde her kafadan bir ses çıkarken "Attila İlhan'ın
nü sürmanşet yapalım" demem biraz İzmirli hemşehrilik duygularımdansa, biraz da
enim yaşamımda farkına bile varmadığı etkisindendi.
lbette onun Türkiye için taşıdığı önemin bilincindeydim ama bugünün Türkiyesi'nde
inin onun öneminin farkında olduğundan emin değildim. Bunda, onun benim gençlik
da tanıdığım Attila İlhan'dan çok farklı bir çizgiye gelmiş olmasının payı da büyüktü
suz. Ancak yine de bu kararı verdim. Attila İlhan'ın ölümü SABAH'ta dokuz sütun
:ttençıktı.
Genel yayın yönetmenleri bence yeteneksiz bir şair gibidir. Sürekli bir mısra
edirler ama o mısrayı bir türlü dile getiremezler. Hep şairlerden kopy~.çekerkr.
Çünkü her yayın yönetmeni biraz gazeteci, biraz edebiyatçı.' bir~datüccardır; Oysa
lcaret girdiği zaman mısranın tadı kaçar.
a yine de her şeyin farklı anlamlar taşıdığı böylesi bir dönemdç» yayın
enlerinin tüccarlık tarafından çok "şairlik" tarafının ağırbkbasması.gerektiğine
orum.
Çünkü şair hep gerçeği söyler. Ruhunuzdaki şair ölmemişse, gazeteciliğinizde de
lik hep ağırlık basacaktır.
Bu gazeteyi devraldığımızda "Herkes SABAH'tan artık bir şey olmaz" havasındaydı.
rüfte · emek veren herkesin şairliği tuttu. İnadına çalıştı. Sonunda bugün SABAH
de bir mucize yarattı.
Biliyorduk ki, biz mısramızı yazdık, şiirimizi büyük ölçüde tamamladık.
Biliyorduk ki, sözler değişse de her gün artık bizim şiirimiz okunacak ellerde.
Şimdi büyük çoğunluğumuz en güzel şiirlerini yazmış şair edasındaysa bu yüzdendir.
ize emeğe geçen herkes farkındadır.
Tıpkı Attila İlhan Gazali'yi, Fuzuli'yi, Nazım'ı unutmamışsa, biz de SABAH'ı
AH yapanları unutmamışızdır.
"Failün mefailün" olmasaydı "Ben sana mecburum" mısralarını yazabilir miydi şair?
Biz, kendi şiirimize tat veren, renk veren ustalarımıza sadece saygı duyabiliriz. Onlar
saydı, bu mısraları dile getiremeyeceğimizi çok iyi biliriz.
Dediğim gibi her gün işimizi yaparken bizim için de bir "an" geleceğini çok iyi biliriz.
için kimsenin hakkını yememeye özen gösteririz.
O yüzden "İyi insanlar iyi gazete yapar" diyerek yola çıkmışızdır.
Elbette kendimizi bir Attila İlhan yerine koyduğumuz anlamına gelmez bu· satırlar;
ce onun mısralarının, kitaplarının boşa gitmediğini kanıtlar. O satırların insanlara farklı
ar çizebildiğini, yaşamlarına bir renk, bir anlam kattığını gösterir.
Zaten aslolan da bu değil midir?
Yazdıklarınızla insanların yaşamlarını daha iyi, daha güzel yönde etkilemek, dünyayı,
esini daha iyi kavramasını sağlamak değil midir bütün amaç?
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.Attila İlhan, yollarımız özellikle yaşamının son dönemlerinde
n bu amaca ulaşmış bir şair, bir yazar ve düşünürdü.
İyi ki Türkiye'de doğmuştu.

iyice ayn düşmesine

2005 Cumartesi, Sabah - CUMARTESİ Eki
Sunay AKIN
Attila İlhan ve Turist Ömer
YUYAMAYACAGINI anlayan Zeynep yataktan kalkar ve pencere kenarına
yıldızlan seyre dalar... Nasıl uyusun? Sabah, Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Merih
.e katılmak üzere seçilen çocukların adlarını açıklayacaktır. Adaylar arasında Zeynep
Orhan Yüksel'in kaleme aldığı ve 1966 yılında yayınlanan "Merih'e Yolculuk"
p Zeynep'in uykusuz gecesiyle başlar. Kitabın kapağında Nevzat Çevik'in imzasını
ir resim vardır. Resime baktığımızda gezegenler arasında yol alan bir uzay aracı
Ne gariptir ki bu araç, günümüzde astronotları taşıyan uzay mekiğine çok
1¢.ktedir. Çevik'in kitap kapağına çizdiği uzay mekiği ve Concorde.karışımı bir uçaktır.
()CUKLUK ESERİ
ttila İlhan'a söz konusu kitabın kapağını görüp • görmediğini . hep- sormak
dir... Ama bir türlü kısmet olmadı! Ne ilgisi mi var? 1930'lu yıllarda çocuklarm
özlediği çizgi romanlardan biri de Flash Gordon'du. Ülkemizde "Baytekin"
ayınlanan çizgi romanın konusu uzayda geçiyordu ve hayat olan bir gezegene giden
n serüvenleri anlatılıyordu. "Republic Picture" adlı film şirketi Flash Gordon'u
a aktarır. Filmi izleyen çocuklardan biri şöyle anlatır izlenimlerini yıllar sonra:
e gördük onu; Karşıyaka'da oynadı. O beni aldı götürdü ki; bugünkü şartlar altında
bir diziydi. Düşünüyorum da, yani uzay gemileri falan çok komikti. Şimdi çok daha
· yapılıyor fakat o da beni çok etkilemişti".
Tash Gordon'un önce çizgi romanını okuyan sonra da filmine hayran kalan çocuk, bir
azmaya karar verir. O yıl, boş geçen derslerde hayatının ilk kitabını tamamlar.
'den insanların uzaya gidişini anlatan bilimkurgu romanın adı da konmuştur: "Merih'e
JI Kitabın kapağında çocuk yazarın adı da yazmaz mı, yazar elbette: "Attila
Şimdi anlaşıldı mı merakımın nedeni? Attila İlhan'ın çocukluk döneminde yazdığı ilk
en 30 yıl sonra yayınlanan Orhan Yüksel'in kitabının adı da "Merih'e Yolculuk" değil
Her iki kitap da, Merih'e giden Türkler'i anlatmıyor mu?
ttila İlhan'ın Orhan Yüksel'in kitabından haberdar olup olmadığını ve daha da önemlisi
kapağını görüp görmediğini merak ettim; çünkü, kitabın kapağında Nevzat Çevik'in
iUzay gemisinin kanatlarında adı yazmaktadır. Geminin adı.şudurı "İlhan-I"!!!
1. yüzyılın yeni bir keşifler çağı olacağına inanıyordu Attila İlhan. 1492'de . Kristof
b'un Amerika'ya adım atışıyla yaşanılan toplumsal değişiklikler gibi uzay keşiflerinin
ğer sistemlerini altüst edeceğini belirterek şunları söylüyor koca şair: "Yeryüzündeki
m değer sistemleri çok sarsılacak. Çünkü dünyanın çerçevesi içinde tutuşmuş
ler bunlar. Halbuki uzay sistemi içinde baktığın zaman, onların kıymetleri birdensıfıra
; Yani, diyelim ki Gana'daki hükümet darbesine uzay ölçüsünden kozmik baktığın
, komik bir olay. Hiçbir önemi· yok. Uzay zamanı içinde değerlendirmeye kalktığın
, salise; saniye bile değil. O kadar kısa bir sürede gelip giden şeyler bunlar. Bunlar beni
yor." Uzay, insanlar arasındaki ilişkilerin düzeysizliğinden kaçılan bir yerdir Attila
ıı için. Gündelik hayatta tanık olduğu yavan ilişkilerin tekrarından yıldız banyosu yaparak
ıyordu; uzayda her şey çok değişik ve çok yeniydi çünkü. Bu yüzden, uzay fıLmlerinin,

295

<.i.izilerinin hiçbirini kaçırmadan izlemiştir Attila İlhan. İnsanın uzayın karanlığındaki
nlere ulaşacağına inanan İlhan, uzaylılara inanmıyordu! Bu konuda, Zeynep
a'nın yaptığı bir söyleşide şunları söyler: "Bilimsel olarak kanıtlanmadıkça böyle bir
9lduğuna inanmak çok zor. Alman televizyonunda UFO'lar üzerine bir program yapıldı.
gramda UFO resimleri gösterdiler. Gerçekten ilginç; görüyorsun, UFO'nun resmi. Fakat
sonra bir cin fikirli adam çıktı; 'Ben size şimdi bir UFO resmi göstereceğim' dedi.
elkswagen araba tekerleğinin parlak cantını aldı eline, havaya attı, resmini çekti
di; UFO. Mükemmel yutturulabilir UFO diye
ÇOBAN YILDIZI
Attila İlhan'ın şiirinde kozmos, yani uzayın sonsuzluğu yurtsever duygularıyla çıkar
ıza. Sonra bir çığlık edinmek eski Ankara'dan, yalın bir kılıç gibi masmavi uzatılmış
.e üstlerine özgürlüğe susamış kozmos boşluklarında hala yankılanan "meraklısı için
''.. Attila İlhan, şiirlerinin yazılış serüvenlerini kitabın arka sayfalarında bu başlıkla
ştur okurlarına.
Attila İlhan, kızkardeşi Çolpan İlhan'la hayatının son günü balık tutar, İstanbul
ı'nın kıyısından Çolpan İlhan, o gün ağabeyinin hayatının kıyısında olduğunu bilmez,
z. Bilir misiniz, "Çolpan" Çoban yıldızı demektir! Şair, kız kardeşi Çolpan'ın
arasından kayar gider ... Diyor ki Attila İlhan: "Yıllardan beri Uzay Yolu'nu izlerim.
cı televizyonlardan bile izlerim." Televizyonun sevilen dizisi Uzay Yolu, Türk
ası'na da konu olmuştu. "Turist Ömer Uzay Yolu'nda" adlı komedi filmi uzaya giden bir
.'ün serüvenini anlatır ... O filmde Turist Ömer rolünü ... Evet, Çolpan İlhan'ın eşi, sevgili
[Alışık oynamıştır!

Mehmet TEZ
'YEŞİM seni sevmiyorum'
Eleman üşenmemiş dalgakıranın üzerine adam boyunda bu cümleyi yazmış. Usta bu
'sevmemektir bir anlat ya ...
DIGITURK'te şu sıralar bir film gösteriliyor. Claude Chabrol imzalı 1966 yapımı Le
dale, Champaign Murders.Acayip entrikalı bir film. Ama benim dikkatimi çeken filmin
u değil, içinde geçen bir laf. Zengin adam Maurice Ronet) zengin kadınla evli eski
e.arkadaşına (Anthony Perkins) şöyle diyor: "Hiçbir şey yapmamak göründüğünden
zor bir iştir. Konsantrasyon gerektirir."
Tesadüf şu ki hafta içi özel bir işim olmadığında en sevdiğim şey sanki o gün işe
yormuş gibi giyinip evden çıkmaktır. Hayatta birbirinden bağımsızmış gibi görünen
nık parçalar böyle günlerde yerine oturur. Çay, tost ve gazeteler eşliğinde kahvaltı
iktan sonra dolmuşa atlayıp Taksim'e ayakbastım. Gümüşsuyu sırtlarından aşağı sahile
· ~ eye başladım. Hedef Karaköy. Tam genelevin hizasında .telefon çaldı ve bizim
anlardan biri "Ahi nasılsın, nerdesin?" diye geyiğe başladı. Bazıinsanların, kendilerinin
bilemediği, bilemeyeceği bir özelliktir bu. En münasebetsiz zamanlarda arayıp geyiğe
ayüllü konuşma özelliği. Misal, dolmuşta bozuk para ararken, eve girişte apartman kapısı
daire kapısı arasında telefonun çekmediği 1 O metrelik bölümü yürürken (buna gerçekten
.yanamıyorum),toplantıda, asansörde, sevgilinle, eşinle herhangi bir ölüm kalım konuşması
ıasında'Abi n'aber nerdesin, n'apıyosun ehe" Ben bu insana doğruyu söyleme gafletinde
fundum. "Karaköy'deyim" dedim. İlkokul düzeyinde bir dizi espriyi göğüsledikten sonra bir
baktım alt geçitteyim. "Ahi burada çekmiyor sonra ararım ben seni" deyip salladım
ülerek.
İskeleye gidip bir jeton aldım ve karşıya yollandım.
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Hiçbir şey yapmadan geçen günüm büyük bir heyecanla sürdü gitti. Çok uzatmayayım
ıköy'de plakçılara filan baktım. Çiya'ya gidip patlıcan dolma yedim, Baylan'da Kup
e götürdüm. Hitchcock'un North By Northwest'ini aldım. Bir Adriano Celentano plağı
ladım. Bu aralar 50'lere 60'lara taktığımı fark ettim. Dönerken vapurda acayip bir şey
·--~: "Seni Sevmiyorum Yeşim."
Eleman üşenmemiş dalgakıranın üzerine adam boyunda kenarı konturlu, iki renkte bunu
ış. Ve hesapta sevmiyor yani Yeşim'i. Usta bu nasıl sevmemektir. Hakikaten bir anlat
Üsküdar'dan şöyle Barbaros Bulvarı tepelerine doğru baktım. Karayolları'nın tam o
deki arazisinin olduğu yere doğru. Eskiden İstanbul'da gökdelen yoktu. Hepsi hepsi
irlikuyu'daki Karayolları binası.Şu siyah olan. Ne zaman bir filmde filan böyle bir arka
gerekse zart burayı çekerlerdi. Kartallar Yüksek Uçar vardı o zaman. Banazlı İsmail'i
ında göstermeden kamera Karayolları binasını şöyle bir tarar aşağıdan yukarı. Derken
i Alışık belirir masasının başında...
Sadri Alışık aramızdan ayrıldı. Dizinin senaristi Attila İlhan'ın öldüğü gündeyim.
arayolları binasının yerine 650 metrelik gökdelen yapılacak.
Değişim böyle bir şey işte. Sen hissetmeden sistemli bir halde gelip silip süpürüyor
Geminin kıçında arkama yaslandım."Seni sevmiyorum İstanbul" dedim içimden.
Böyle de duygulara gark olabiliyorum yani...

'kim 2005 Pazar. Sabah
Hıncal ULUÇ
Aşklarımın Şairi 80 Yaşında! ••
(Daha iki hafta geçmedi bu yazım yayınlanalı.. 80 yaşını kutluyorduk. Ölüm haberi
i ardından, çarptı, yıktı bizi.. "Aslında gıpta etmeliyiz bu ölüme" dedim Yaşamdan
ikalar 'da.. i,80 yıl.. Hem de nasıl dolu dolu 80 yıl.. Ne yapıtlar bırakmış arkasında
süz:'? Dünya durdukça yaşayacak bir ad yaratmış. Attila İlhan diye.. 80 yaşında .. Kafa
genç.. Hem de nasıl çalışıyor.. Kitap yazıyor son gününe kadar.. Fiziği de zinde. Balığa
'Or sevdikleri ile son gününde.. Kimseye muhtaç olmadan.. Kimseye eğilmeden.. Dimdik..
'çlar ayakta ölür ya.. Öylesi.. Attila İlhan gibi yaşamak .. Attila İlhan gibi ölmek.. Gıpta
ez mi?.. Attila İlhan 80 yaşında kalacak artık sonsuza dek.. Her yıl bu zaman, 80
da olacak. İçimden onun 80 yaşını kutladığım yazsını yeniden yayınlamak geldi. .)
80 yaşına basmış, gençliğimin şairi.. Gençliğimin tüm aşklarının.. Nice yıllara Attila
ey.. Attila.. İki T, tek Lile .. Ben de Atilla derdim hep.. Sonunda intemette resmi sitesine
im. Attila!..
Ne aşklar yaşadım onun dizeleri ile üniversite yıllarımda.. Adımı-l'Romantik'te çıkaran
erin başında onun şiirleri vardı••
Mumlu bir yemek masasında, elleri ellerimde iken.. Loş bir salonda, müthiş bir müzik
inde birbirimize sarılmış dönerken.. Kulaklarına Attila İlhan fısıldardım, sevdiğimin..
Sonunda tanıştım Attila Ağabey'le.. Ankara'da, şimdi yok bir pastanede masası vardı.
a otururdu hep.. Cumartesileri giderdim.. Anlatırdı.. Dinlerdim.. Böylesine anlatan
ülmemiştir .. Nasıl renkli bir yaşamdı onunki.. Nasıl rengarenk anlatırdı. Nefesim kesilir
erdim..
Sonra İstanbul'a geldik..
O da.. Bende ..
İstanbul devasa bir kent.. Yutuyor insanları.. Dostluklar gönüllerde kalıyor, gözlerden
. . 80'li yılların sonuydu.. Erkekçe Dergisi için oturduk masanın başına bu kez.. Seda,
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r, ben .. Usta anlattı, saatlerce .. Biz dinledik.. Paris'i, Paris'teki Attila İlhan'ı anlattı ..
kalkamadı masadan .. Kaç sayı yayınladık, kelimesine dokunmadan ..
On parmağında on marifet adamdır, Attila İlhan ..
Romancı, gazeteci, senarist, şair •• Yazmakla ilgili ne kadar sanat varsa, içindedir
Ama ben en çok şair Attila İlhan'ı sevdim ..
Çünkü onunla sevdim ben ..
Hüznü de onunla tattım üstelik..
Tüm terk edilmişliklerimde de o vardı ..
İşte onlardan biri.. Birincisi..
"Kimi sevsem sensin! .• "

kimi sevsem sensin I hayret
sevgi hepsini nasıl değiştiriyor
gözleri maviyken yaprak yeşili
senin sesinle konuşuyor elbet
Yarım bakışları o kadar tehlikeli
senin sigaranı senin gibi içiyor
kimi sevsem sensin I hayret
senden nedense vazgeçilemiyor
her şeyi terk ettim I ne aşk ne şehvet
sarışın başladığım esmer bitiyor
anlaşılmaz yüzü koyu gölgeli
dudakları keskin kırmızıjilet
bir belaya çattık I nasıl bitirmeli
gitar kımıldadı mı zaman deliniyor
· kimi sevsem sensin I hayret
kapıların kapalı girilemiyor
kimisevsem sensin I senden ibaret
hepsini senin adınla çağırıyorum
arkamdan şımarık gülüşüyorlar
getirdikleri yağmur I sende unuttuğum
hani o sımsıcak iri çekirdekli
senin gibi vahşi öpüşüyorlar
kimi sevsem sensin I hayret
in misin cin misin anlamıyorum
Satır başlarına mı takıldınız.. Attila Ağabey şiirlerinde büyük harf kullanmaz..
Ersan Cafeteria vardı 60'larda Sakarya Caddesi'nde.. Gençlerin buluşma yen ..
ersiteliler.. Kolejliler..
Bir öğlen yemek yiyorum orada.. Bir kız geçti masamın yanından ve tabağımın yanına
ağıt düşürdü.. Kıza değil, kağıda baktım.. Kıza baktığımda, gitmişti..
Bıraktığı kağıtta, Attila İlhan dizeleri vardı..
boynuna o yeşil fuları sarma çocuk
gece trenlerine binme, kaybolursun
sokaklarda mızıka çalma çocuk vurulursun...
Son satırınırrüzeri çizilmiş, yerine "Her gün kafeteryaya gelme çocuk, vurulursun"
ılmıştı.
Kaç gün üst üste gittim, Ersan'a, yeşil fularım boynumda.. Bir daha gelmedi.
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Evvel zaman içinde bir Attila İlhan ölür
TÜRKİYE, dün gerçek bir. 'değer'ini kaybetti. Türk şiirinin yaşayan en büyük ustası
ar ve senarist Attila İlhan, önceki gece geçirdiği kalp krizi sonucu evinde yaşamını
80 yaşında hayata veda eden büyük şair, yarın Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze
ndan sonra, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Elde var yas!
80 yaşında hayata gözlerini yuman Attila İlhan, gençlik yıllarından bu yana şiirlere
erdi.
TÜRK edebiyatının bir büyük çınarı, şair ve yazar Attila İlhan, dün İstanbul' da 80
hayatını kaybetti. 50 yılı aşkın süredir nice aşıkların gönül dili, nice sevdaların ifadesi
ban, "Üçüncü şahsın şiiri", "Elde var hüzün", "Yağmur kaçağı", "Ben sana
rum", "Ayrılık sevdaya dahil" gibi birçok unutulmaz esere imza attı.
Ünlü şairin naaşı, yarın Mecidiyeköy'deki Kanaltürk TV'de düzenlenecek törenin
, Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) getirilecek. Burada da yapılacak törenden
Attila İlhan, Teşvikiye Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan
Iığı'nde toprağa verilecek.
Attila İlhan, 1925'te İzmir'de doğdu. Lise 1 'inci sınıftayken sevgilisine yazdığı
Hikmet şiirleriyle yakalanınca 1941'te tutuklanarak 2 ay hapis yattı. Kanun kararınca,
hayatına ara verdi. 1944'te okuma hakkını tekrar kazanarak İstanbul Işık Lisesi'ne
ô.ı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1953'te sinema
p.leri yazmaya başlayan Attila İlhan, çok sayıda gazetede köşe yazarlığı da yaptı. İlhan,
ineriıa oyuncusu Çolpan İlhan'm ağabeyiydi.

Güle güle büyük usta!
Özellikle şiirleriyle onlarca nesil büyüten Attila İlhan 'ı, okuyucuları yalnız bırakmadı.
ÖNCEKİ gün 80 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının dev ismi Attila İlhan,
eşvikiye Camii'nden adına yakışır bir cenaze töreni ile uğrulandı.
İLHAN' ın kendi sesinden şiirlerinin dinletildiği cenaze namazına, sanat ve siyaset
asının ünlü isimleriyle birlikte binlerce vatandaş katıldı.
Onbinler İlhan için yollardaydı
Şiirler bile ağladı
Şair Attila İlhan; kalplerde saygı, gözlerde yaş ile son yolculuğuna uğurlandı. Büyük
nın cenaze töreni de, tıpkı dizelerindeki gibi hüzün ve acı doluydu.
Kim bilir daha kaç genç onun şiirlerinde aşık olacaktı! Kaç ayrılığın kederi,
arında teselli bulacaktı! Ama zaten o biliyordu ve demişti "An gelir" diye! An geldi,
geldi, gönüllerde nice hoş seda bırakan Attila İlhan veda etti •..
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İstanbul' daki evinde önceki gün hayatını kaybeden ünlü şair ve düşünür Attila İlhan
Ik tören, program yaptığı Kanaltürk televizyonun Mecidiyeköy'deki binası önünde
leştirildi. İlhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alkışlar içinde platforma konulurken,
erce insan yürekten gözyaşları ile büyük ustayı uğurluyordu.
ARDINDAN ALKIŞ İSTEMEDİ
Burada yapılan konuşmaların ardından Attila İlhan'ın naaşı Atatürk Kültür
zi'ne getirildi. Törende, İlhan'ın yakınları ve dostlarının yanı sıra siyasiler ve askeri
a hazır bulundu. AKM dolup taşarken, Attilla İlhan'ın yeğeni Kerem Alışık, yaptığı
ada, "Dayım farklı bir insandı. Ailemizin onuruydu, insandı" dedi.
Konuşmaların ardından omuzlarda AKM' den çıkarılan Attila ilhan' ın naaşı, cenaze
la Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Cenaze namazı sırasında caminin imamı, cemaate
'ın vasiyetini hatırlatarak, "cenaze götürülürken alkışlanmamasını" istedi.
Törenin ardından Attila İlhan'ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, gözyaşları arasında
arda cenaze arabasına taşındı. İlhan'ın cenazesi, daha sonra götürüldüğü Aşiyan
rlığı'na defnedildi.
Hepimiz onu özleyeceğiz
Attila İlhan'ın 50 küsür yıllık arkadaşı edebiyatçı Ahmet Oktay, AKM'deki törende
ir konuşma yaptı. Konuşmasına ağlayarak başlayan Oktay, "Çok iyi okuyan, düşünen ve
ayan bir insandı" diye konuştu.
Ağabeyini ve arkadaşını kaybeden ünlü tiyatrocu Çolpan İlhan, tören boyunca gözyaşı
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Hakkı YALÇIN

Attila İlhan
Attila İlhan öldü.
Zamana ve "yağmur"a yenik düştü. Yağmurdan korkardı şiirlerinde.
"Elimden tut yoksa düşeceğim" derdi

"Yağmur götürecek yoksa beni... "
Öldüğündü, İstanbul yağmurluydu.
Kıyılara vuruyordu ölüm ...
Sisler Bulvarı'nda Attila İlhan her şeyi görüyordu ...

"Ölümüm herkesinkinden başka türlü olacak I Bunu Al/ahım gibi aşikar biliyorum"
Attila İlhan öldü ... Türkiye'deki en gerçek aydın. Karanlıkların üzerine yürüyen o
suz adam.
Bir şairde bulunan ender duyguların sahibi. Gözaltına alınmaların ustası. ..
Ülkenin gördüğü en yürekli şairlerden biri.

"Tut ki gecedir, ihbarlar birer sansar
Bir telefondan bir telefona atlar
Yer altı örgütleri tetik üstünde
Adres değiştirmiş silah kaçakçıları
Fahişeler birbirinden kuşkulanıyor"
Yüzünde hüzün vardı, birçok şair gibi.
Gecekondu damlarındaki, alıcı kuşlar gibiydi. Ya da Seine Nehri üzerinde yürüyen
ar.
Kendi deyimiyle, çocuklar gibi sevdi, devler gibi ıstırap çekti.
Ne kadınlar sevdi, zaten yoktular!
"İstanbul ağrısı" vardı, şiirlerine dökülen.
İstanbul sokaklarında, Mohikanlar gibi ateşler yaktı.
Kendisi-yaktı, ihbarcı bir toplumu aydınlatmak için.
şairlerde olmayan dağ gibi duygular vardı onda. "Üçüncü Şahsın Şiiri" vardı.

"Gözlerim gözlerine değince
olurdu ağlardım
Beni sevmiyordun bilirdim
Bir sevdiğin vardı duyardım
Çöp gibi bir oğlan ipince
Hayırsızın biriydifikrimce
Ne vakit karşımda görsem
Öldüreceğimden korkardım"
Attila İlhan öldü. "Şehirler çığlık çığlığa terk edilmelidir" derken, sessiz sedasız gitti.
Kendisini ihbar etti.

"Görünmez bir mezarlıktır zaman
Şairler dolaşır saf saf
Tenhalarında şiir söyleyerek
Kim duysa korkudan ölür
Tahrip gücü yüksek
Saatli bir bombadır patlar
An gelir
Attila İlhan ölür"
Karanlıkların gözü aydın!
Attila İlhan öldü.
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Geçen yıl Flash TV'de Hulki Cevizoğlu ile Ceviz Kabuğu'nda yaptığı nefis
ları izlerken müthiş etkilenmiştim... Yeniden başlattıkları Kuvayı Milliye akımını
ken gerçek bir aydının nasıl olması gerektiğini de sözleri ve tavırları ile ortaya
ştu...
Hulki Bey, sonradan kitaplaştırdığı o programları mutlaka yeniden yayınlamalı ...
in Avrupa Birliği rüyasına kapıldığı bir dönemde Attila İlhan'ın söyledikleri belki
rnebze olsun kendimize getirebilir!..
Ruhu şad olsun...

Halit ÇAPIN
Attila İlhan da gitti •••
üç-beş gün önce bu köşede 80'inci doğum gününü kutlamıştım.. Ve "Şair
e" öldü.. Attila İlhan yok artık.. Gitti..
'4Sisler Bulvarı" şimdi suskun..
"sisler bulvarında öleceğim
sol kasığımdan vuracaklar
bulvar durağında düşeceğim
gözlüklerim kırılacaklar
sen rüyasını göreceksin
çığlık çığlığa uyanacaksın
sabah kapını çalacaklar
elinden tutup getirecekler
beni görünce taş kesileceksin
ağlamayacaksın!
ağlamayacaksın!"
Bilinmez, belki de gittiği yerde PİA'yı bulacak Attila İlhan:
··"ne olur kim olduğunu bilsem pia'nın
ellerini bir tutsam ölsem
böyle uzak uzak seslenmese
o başka bir şehre gitmese
bomboş bulmasam
içlenip buzlu bir kadeh gibi
buğulanıp buğulanıp durmasam
ne olur sabah karşı rıhtımda
çocuklar pia'yı görseler
bana haber salsalar bilsem
içimi büsbütün yıldız basar
bir hançer gibi çıkıp giderdim"
Güle güle Attila İlhan..
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'kim 2005 Cuma, Takvim
Hakkı YALÇIN
Cenazede tepki
Bir bakanın düşünceleri ve hataln olsa da, cenazeler "protesto için" uygun bir yer
İktidara olan hınçlarını, kendilerini en güçlü hissettikleri ortamda dışa vurmak da,
testo biçimine" uygun bir tarz değildir.
Attila İlhan'ın cenazesinde Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'a gösterilen tepki,
bir şairin cenazesinden güç alma tavrıdır.
Ve de yakışıksız bir tavırdır.
Bu tepkileri göstermek için, daha geniş alanlar ve çağdaş ortamlar mevcutsa, yapılması
en budur.
Cenazelerde politikacı yuhalamakla, neler kaybettiğini anlayamayanlar, Attila
ıı'ın şiirlerindeki "zarafetten" payını alsınlar bari.
Dün olmadıysa yarın... Ama mutlaka almalılar...

Hakkı YALÇIN
Namuslu ölüler
Namuslu insanların cenazeleri başka oluyor. Attila İlhan gibi son kuşların ...
İnsanlar, yaşarken gerçek değerini veremediği birinin ardından ağıt yakarken, en çok
ine yanıyor aslında.
i'Geç kalmışlığın bedeli" olarak.
İnsanlara gerçek değerini vermemek, onları öldürmekten farklı değildir.
O yüzden namuslu insanların cenazelerinde, binlerce yürek kadar, dışarıda binlerce
nlarca yüreksiz vardır.
Yaşarken öldürmenin tetiğini çekenler...
Sabah akşam ihanete kur yapan medyanın iç kanamasıdır bu!
Çakallara, ucuz kadınlara ve bilumum haşerelere gösterilen özenin, namuslu insanlara
e cenazelerde gösterilmesi, insanlığa sıkılmış en namussuz kurşundur.
Namussuz canlıların tarafını tutanların, namuslu ölülerin son yolculuğunda "kendini
Irmesi" mümkün değildir.
Onların da umurunda değildir zaten bu gerçekler.
Ve bir ölünün onurlu yolculuğundan sonra, medya kendi gerçeklerine kölelik edecektir
Aldatılmış kadın hikayeleriyle...
Anılan kimseler gömemiyor toprağa, ölen insanların mücadele ruhunu kimseler bir
sokamıyor.
Sevdaları ayakta tutan şiirleri, kim unutturabilir ki!
Namuslu insanlar ölmüyor aslında.
Bir törenle toplumu sınıyorlar.
Hasat mevsiminde, herkes payına düşeni alsın diye...
Cenazelerdeki topluluklar da o yüzden haykırıyorlar!
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helal olsun" diye.
Namuslu ölüler dimdik gidiyor ölüme.
Onların vasiyeti bile başka oluyor.
"Beni alkışlamayın!"
Onlar sonsuz bir nehri sürüklüyorlar arkalarından.
öpmesiz, bir elvedasız.
Gururla gidiyorlar nihai bir sürgüne...
üstünde.
sedasız!"
.ı..uuuull.lu.
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Şimdi elde var hüzün
"BENİM soyum ayakta ölür. Ben de öyle öleceğim" diyen Türk edebiyatının efsane
ttila İlhan (80), hasta yatağından kalktıktan bir hafta sonra hayata veda etti.
Attila İlhan'ı kaybettik
Ben sana mecburum
Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
Büyüdükçe büyüyor gözlerin
Ben sana mecburum bilemezsin
İçimi seninle ısıtıyorum
Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
Bu şehir o eski İstanbul mudur?
Karanlıkta bulutlar parçalanıyor
Sokak lambaları birden yanıyor
Kaldırımlarda yağmur kokusu
Ben sana mecburum sen yoksun
Sevmek kimi zaman rezilce korkudur
İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur
Tutsak ustura ağzında yaşamaktan
Kimi zaman ellerini kırar tutkusu
Birkaç hayat çıkarır yaşamasından
Hangi kapıyı çalsa kimi zaman
Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu
Elde var hüzün
" ... hayat zamanda iz bırakmaz
bir boşluğa düşersin bir boşluktan
birikip yeniden, sıçramak için
elde var hüzün"
YARIM asırdır Türk Edebiyatına, şiir, roman ve deneme eserleriyle hizmet veren
İlhan, dün sabaha karşı Maçka' daki evinde 80 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.
edebiyatçının ölümü, sanat ve edebiyat çevresinde olduğu kadar, siyasiler arasında da
üzüntü yarattı. "Ben Sana Mecburum", "Ayrılık Sevdaya Dahil" gibi ünlü şiirleriyle,
atla ilgilenen, ilgilenmeyen geniş kitlelerin gönlünü kazanan...şair,.. İzmir'in Menemen
nde 1925 yılında doğdu. Ünlü oyuncu Çolpan İlhan'ın ağabeyi olan Attila İlhan, ilk ve
öğreniminin büyük bölümünü İzmir ve babasının işi dolayısıyla gittikleri farklı
lerde tamamladı.
Sevda için hapis damları
İzmir Atatürk Lisesi 1. sınıfındayken mektuplaştığı bir kıza yazdığı Nazım Hikmet
riyle yakalanmasıyla 1941 yılında 16 yaşındayken tutuklanan İlhan, okuldan
laştırıldı. Üç hafta gözetim altında kalan İlhan, 2 ay hapiste yattı. Danıştay kararıyla 1944
da okuma hakkını tekrar kazandı ve İstanbul Işık Lisesi'ne yazıldı. Sonra İstanbul
versitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu.

306

azetecilik yaptı
1949 yılında üniversite ikinci sınıftayken "Nazım Hikmet'i kurtarma hareketine"
üzere ilk kez Paris'e giden İlhan, 1951 yılında "Gerçek" gazetesinde bir yazısından
ovuşturmaya uğrayınca yine Paris'e gitti. Yurda döndükten sonra Hukuk Fakültesi'ne
eden, ancak son sınıfta gazeteciliğe başlamasıyla beraber öğrenimini yarıda bırakan
sinemayla olan ilişkisi, yine bu dönemde 1953'te Vatan Gazetesi'nde sinema
ri yazmasıyla başladı. İzmir'de kaldığı dönemde "Demokrat İzmir" gazetesinin
lığını ve genel yayın yönetmenliğini yürüten İlhan, 1973'te Bilgi Yayınevi'nin
lığını üstlenerek Ankara'ya taşındı. Başkentte 1981 yılına kadar kalan İlhan, "Fena
eman'' adlı romanını tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. Gazetecilik serüvenine
ve Gelişim Yayınları ile devam eden İlhan, bir süre de Güneş ve Meydan
rinde yazılar yazdı. İlhan, köşe yazılarını Cumhuriyet gazetesinde sürdürüyordu.
,ı\,ttila İlhan'ın cenazesi, yarın İstanbul'da toprağa verilecek.

Son fotoğraf, son sohbet
Gazeteci Tuncer Bahçıvan, geçen hafta taksim 'deki The Marmara Oteli 'nin
sinde karşılaştığı Attila İlhan 'la sohbet etti vefotoğraf çekti
BÜYÜK şair ve yazarımız Attila İlhan pastanenin köşesinde, tekbaşına . oturuyordu.
daşımla yanına gittik. Sevindi. "Seninle işten beraber atıldık-değil · mi? Çok işsizwar
un sonu kötü" dedi. Oldukça zayıflamış ve halsizdi. Fotoğraf için yüzünü dönmekte
dandı.
Sebebini sordum:
''Hastayım, aslında çok daha kötüydüm. Beni ilaçlar kötü yaptı. Ama Allah'tan başka
lar da var? Bazı ilaçlarımı kestiler de biraz iyileştim. Bu gördüğünüz iyileşmiş halim.
sokağa çıktım."
Attila İlhan, yerilen ilaçların gözünde biriktiğini, bunu bir doktorun fark ettiğini ve
,rkestiğini söyledi. Ardından, "Benim soyum ayakta ölür. Öyle alttan alma filan olmaz
"'üm ailem kalp yetmezliğinden öldü. Ben de öyle öleceğim" dedi.
Öyle oldu. Allah rahmet eylesin. Türk milletinin başı sağolsun
Kardeşi Çolpan İlhan:
Romanını bitiriyordu
ATTİLA, çocukluğundan beri okuyup yazmayı, çizmeyi çok severdi. Küçüklüğünden
abahlara kadar çalışırdı. "Biraz ara ver" dediğimde "vaktim yok" derdi. Her şeyi aslında
tan için düşündü. Son romanını bitiriyordu. Bana "İki üç sayfam var" demişti. Pazar
e TÜYAP'ta imza günü vardı. Akşam saat 21.00'e kadar sağlığı iyiydi. Birden bire bir
Iik geldi. İlaçlarını aldı. Başının döndüğünü söyledi. Olan oldu. Ambulans çağırmak için
dım. "Hastaneye gitmem" dedi. Ambulans gelene kadar da henşey bitti.
Kerem Alışık: Hepimizin başı sağolsun. Attila İlhan'ın "An gelir Attila İlhan ölür"
bir şiiri vardı. "An geldi Attila İlhan öldü"
Eserleri
Sekiz Sütuna Manşet, Kartallar Yüksek Uçar ve Yarın Artık Bugündür gibi
ailen dizilerin senaryosunu da yazan İlhan, ayrıca Ali Kaptanoğlu adıyla Şoför Nebahat,
ızlar Rıhtımı, Devlerin Öfkesi gibi filmlerin senaryo yazarlığını yaptı. Attila İlhan'ın
roman ve gezi notları ve deneme türündeki bazı kitapları da şunlar:
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Duvar, Sisler Bulvarı, Ben Sana Mecburum, Böyle Bir Sevmek, Ayrılık Sevdaya
Kurtlar Sofrası, Sırtlan Payı, Fena Halde Leman, Abbas Yolcu, Hangi Sol, Faşizmin
Sesleri, Batının Deli Gömleği, Yanlış Erkekler Yanlış Kadınlar, Allah'ın Süngüleri.

Türk Edebiyatı bir 'Usta'sını kaybetti
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer: Şiir, roman ve denemeleriyle ulusumuzun
ini kazanan İhan, yazınımızın usta isimleri arasında her zaman saygıyla anılacak,
ıyla yaşayacaktır.
Başbakan Erdoğan: "Edebiyat dünyamızın önemli isimlerinden Attila İlhan'ın
dan büyük üzüntü duydum. İlhan, bıraktığı eserleriyle sevenlerinin kalbinde yaşamaya
edecektir."
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç: Gerçek bir edebiyat ve kültür adamı olan
ilhan, şiirleri ve romanlarıyla yaşamaya devam edecek ve Türk halkının gönlündeki
sna yerini koruyacaktır.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal: Attila İlhan'ın kaybı yazın, kültür, sanat, düşün
dya dünyası için çok büyük bir eksiklik ve boşluktur. Ailesine, edel,iyat ve yayın
ma başsağlığı diliyorum.
DYP Lideri Mehmet Ağar: ''Tarihi doğru süzerek ulusçuluğuna yansıtan ..değerli
ve şair Sayın Attila İlhan'ın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Türk halkına ışık olan
İlhan, eserleriyle tarihimizdeki mümtaz yerini almıştır.
ANAVATAN Genel Başkanı Erkan Mumcu: Yazılarıyla topluma ve çağımıza bir
da ayna tutmuş olan Attila İlhan, çağdaş Türk Edebiyatı'nın gelişimine de büyük
sağlamıştır.
DSP Genel Başkanı Zeki Sezer: Türkiye'nin yetiştirdiği kitlelere mal olmuş büyük
airi, bir büyük düşün adamını, Atatürkçülüğün yılmaz bir savunucusunu ve bir
lanma savaşçısını yitirdik.
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu: Türk Milleti idealist ve büyük bir insanını
iştir. Ancak eserleriyle ve milletimize yaptığı büyük hizmetlerle, gelecek nesiller onu
eriyle yaşatacaktır.
Beşir Ayvazoğlu (Tercüman Yazarı): İlhan öncelikle kµdretli bir aşk şairidir. O
gelip geçici kalıplarına asla itibar etmeyip yeniliği kendi şiirinde ve çizgisinde yansıtan
işidir.
Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Enver Ercan: Türk şiiri, kitlelere mal
son büyük şairini yitirdi. Edebiyat dünyasına adım attığı yıllardan bugüne kadar,
şiirde belirleyici rol oynadı
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im 2005 Perşembe, Tercüman

Usta'ya devlet töreni
TÜRK Edebiyatı, kaybettiği büyük değeri Attila İlhan için bugün Atatürk Kültür
i'nde bir araya geliyor. Yazın alanında verdiği eserlerle her kesimden sanat dostları
M acısı yüreklerde hissedilen Attila İlhan, Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından
açıklamaya göre sanatçısının cenazesi bugün kılınacak öğle namazını müteakip
ye Camii'nde kaldırılacak. Attila İlhan'ın naaşı Aşiyan Mezarlığı'na dfnedilecek.
Resmi protokol, basın mensupları, öğrenciler, yazarlar, şairler, sanatçılar ve bütün
rinin katılacağı devlet töreniyle usta kalem son yolculuğuna uğurlanacak.
Öte yandan Attila İlhan'ın vefatı üzerine Bülent Ecevit'in kardeşi Çolpan İlhan'a
iği başsağlığı mesajında, Türk toplumunun değişim sürecindeki sorunlarını
ine araştıran bir yazar ve yürekli bir gazeteci olduğuna dikkat çekti.
Hislere tercümandı
enelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, İstanbul Valisi Muammer Güler'i
ında ziyareti sırasında da büyük yazar konuşuldu.
Orgeneral Hilmi Özkök, ziyaret sırasında yöneltilen soru üzerine, "Gençlik yıllarımda
İlhan, bizim gönüllerimize tercüman olan büyük bir şairimizdi,.: Oızamandan bıı yana
ni takip ederiz. O değerli şiirleri bizleri çok etkilemiştir. Adeta bizim söylemek isteyip
yleyemediklerimizi o vermiştir. Son zamanlarda bazen dilini anlamakta sıkıntı
l'dum. Onun tabii fikri derinliğine ulaşamadığım için herhalde öyleydi. Türk Edebiyatı
"1kayıptır. Rahmetle anıyoruz." dedi.
ağmur Atsız'dan Attila İlhan
eni mümkünse Aşiyan' a gömün!
tkretştn Bahçesi olsun vatanım ...
em yarınlardaki bir aksi dünün
em de dillerde gezerken Yatan 'ım!

Cuma, Tercüman
Sessiz, Sedasız veda etti
Cenazesinde alkış istemeyen Türk Edebiyatı 'nın en büyük 'isimlerinden Attila İlhan,
Mezarlığı 'nda son yolculuğuna uğurlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç,
a yaparak yuhalanınca töreni tamamlamadı.
ŞAİR ve yazar Attila İlhan'ı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı. İlhan için son
görev yaptığı Kanalturk Televizyonu ve AKM'de tören düzenlendi. AKM'deki törene
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, bir grup tarafından yuhalandı. Cenaze namazına
Deniz Baykal ve Mustafa Sarıgül yanyana gelmemek için büyük çaba sarfetti.
ikuyu Mezarlığı gasilhanesinden cenazesi alınan Attila İlhan için ilk tören program
Kanalturk -Televizyonu'nda düzenlendi. İlhan'm Türk Bayrağı'na sarılı tabutu saat
da Kanalturk'ün Mecidiyeköy'deki binasına getirildi. Buradaki törene kardeşi Çolpan
yeğeni Kerem Alışık, Sibel Tumagöl, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, DİSK
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Süleyman Çelebi ve çok sayıda seveni katıldı. Kanalturk binasına Attila İlhan'ın
boyutlardaki bir fotoğrafı asıldı. Kanalturk'ün Genel Yayın Yönetmeni Tuncay
n yaptığı kısa konuşmanın ardından cenaze dualarla AKM'ye hareket etti. Bu sırada
on binasından çiçekler atıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un da hazır bulunduğu AKM'deki törene yaklaşık
işi katıldı. Salona giremeyenler AKM önünde kuyruklar oluştu. Daha sonra Attila
dostları ve son olarak hazırladığı 'Bir millet uyanıyor' kitap dizisinde bir araya
sağ ve sol kesimden yazar ve düşünürler İlhan, anısına konuşmalar yaptılar.
alarda İlhan'ın toplumcu bir yazar olduğu, Türk milletinin ortak paydasını
uğuna vurgular yapıldı.
Hemizin onuruydu
örende konuşan Attila İlhan'ın yeğeni Kerem Alışık, dayısının cenazesinde
anın kendisi için çok zor olduğunu belirtti. Alışık, "Attila İlhan'ın doktorlara da
ığını, ölümünün gerçekleştiği son dakikalarda da annesi Çolpan İlhan'ın tüm
a ve ısrarlarına rağmen hastaneye gitmeyi şiddetle reddettiğini" belirterek, "Kendi
le ölüm, onun için sıradan bir şeydi. Ama Attila İlhan, hiç sıradan bir insan olmadı. O
fenomendi" şeklinde konuştu. Attila İlhan'ın kardeşi Çolpan İlhan, kimi zaman
ak ağabeyi hakkında düşünce ve duygularını dile getirdi. Çolpan İlhan, "O an gelir
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benim bir tanecik ağabeyim. O an gelir mi, ben o anın geleceğine inanmıyorum.
· han öldü mü, ölür mü? Onu bu toplum, bu millet gösterecek. Benim kalbim sızlıyor"

Atilla Koç'a protesto
Konuşma sırası gelen Atilla Koç kürsüye giderken yuhalandı. "O konuşmasın" sesleri
iı. Protestolar arasından Atilla İlhan' ın anısına kısa bir konuşma yapan Koç, "Attila
enim gençliğimden beri adeta hatim ettiğim bir yazardı" dedi. Koç gülümseyerek
konuşmanın ardından kürsüden inerken bazı kişilerin "Yıkmak istediğiniz salonda
a yaptınız. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?" diye bağırdığı duyuldu.
Bakan Koç daha sonra gazetecilere, "Merhum Attila İlhan'ın kendisinin de istemediği
, tarzda ve ailesini üzecek biçimde reaksiyona gidildi. Bu protestolar olacaktır,
dir Türk halkı beni destekliyor" dedi. Koç, "Bu protestoları destek olarak mı
luyorsunuz" şeklindeki soruya da "Evet bunlar bana destektir" diye cevap verdi. Bakan
KM'deki protestolar üzerine Attila İlhan için Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze
.e katılmadan Ankara'ya gitti.
Bakan Koç'tan sonra kürsüye gelen Kanaltürk Televizyonu Genel Yönetmeni Tuncay
, Attila İlhan'ın bir vasiyetini hatırlattı ve salonda bulunanlardan bunu yerine
esini istedi. Özkan, İlhan'ın kendisine "Benim cenazemi Anadolu geleneklerine göre
n, cenazemde alkış istemiyorum" dediğini söyledi.
Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazının ardından;. .kalabalık Halaskargazi
si'nde yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Burada cenaze arabasına konulan Attila İlhan'ın
daha sonra Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İlhan'ın ölüsüne hakaret eden Uluengin'e tepki!
ATTİLA İlhan'ın cenaze töreninin yapılacağı günde yazdığı köşe yazısında ağır bir
ünlü şairi eleştiren Hürriyet yazarı Hadi Uluengin, büyük tepki topladı. Uluengin kısaca
a İlhan'ın milliyetçi çevrelerce sevilmesini ancak aynı zamanda yaşayacak mekan olarak
ğlu'nu seçmesinin ve şahsi boyutta İzmir Levanten'liğinin nostaljisini yaşamasını
irerek bunun bir çelişki olduğunu belirttiği yazısında, imam sorsa ona hakkını helal
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ancak kendisinin "doğru bir adam olmadığını" öne sürdü. Bunun üzerine intemette
epkiler yükseldi. Superpoligon sitesinde çıkan yorumlarda siyasi parti başkanlarından
spikerlerine kadar bir çok kişi Hadi Uluengin'i hainlikle suçladı.

Erhan ÖZTÜRKIİSTANBVL
oğu Perinçek (İP Genel Başkanı)
llÖNEKLİGİN bir kuluçka dönemi vardır. Bu dönem, döneğin vicdanında geçmişten
ütün ağırlıkları boşalttığı zaman dilimidir. Dönek, kuluçka döneminde kendisine karşı
eşmeyi öğrenir. Vicdanını, geçmişten kalan ahlak birikimini, ideolojik yüklerini
ı, kendi milletine kurşun sıkabilecek noktaya geldiği zaman, dönek yumurtasından
çıkar.
üştü Erata (TRT eski spikeri)
EYDANI boş sanıp, nefretle andığı -yoksa "kıskançlıkla" mı demeli- "ilkeli"
fkarşısında duyduğu ezikliği kusan bir yazı için pek erken değil mi?.. Ayrıca, ben
an gibi bir değerimizi yitirmekten ötürü üzüntülüyüm, dolayısıyla en azından bana
olarak yapılmış bir saygısızlık!.. Daha dün ölmüş birine, ölülerimize saygısızlık
ış olsa, böylelerine yanıt vermeye "tenezzül edilmez" ya!..
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Sevinç ÇOKUM

Edebiyatımız, Attila İlhan'a mecbur
VGİLİ okuyucularım, bu yazıyı tamamladığım ve yollamak üzere olduğum
da Attila İlhan'ın vefat etmiş olduğunu öğrendim. Çok üzgünüm. Allah'tan rahmet
. Yazıyı hiçbir noktasına dokunmadan gönderiyorum. Ruhların ruhlardan haberdar
n ürpertisi içindeyim.
saray metro istasyonunda sarımtırak bir kanepe... Bir tarafta Attila İlhan'ın
iz kasketli resmi.... Büyükşehir Belediyesi'nce basılmış, topluca şiirlerinin bulunduğu
anı... Oturmalık yerde ise o ünlü şiirinin, Ben sana mecburum'un sözleri. Gelen,
için yaklaştığında şiirin en azından ilk mısralarını okumak mecburiyetinde kalıyor ki,
fümenin hoş bir biçimi.
en sana mecburum bilemezsin
dını mıh gibi aklımda tutuyorum
üyüdükçe büyüyor büyüyor gözlerim
en sana mecburum dile kolay geldiğinden mi yoksa, herkesin böyle bir mecburiyet
.u tatmış olmasından mı, sembol şiirlerden biri oldu. Şarkı da yapılmış, Samime
iıyor, Radyo Alaturka'da sık sık kulağıma çarpıyor.
iz de bir dönem, bu şiirle birlikte Sisler Bulvarı'nı çok okurduk. Uzun bir şiirdir. Ben
Beşiktaşlı olduğumdan hep Barbaros Bulvarı'nı hatırlardım.' -Aeabas.Barbaros
es) Bulvarı mıydı anlatmak istediği?
isler bulvarına akşam çökmüştü
muzlarımıza çoktan çökmüştü
esik birer kol gibi yalnızdık
.a,~arıdaateşler yanmıyordu
' eniz fenerleri sönmüştü
irbirimizin gözlerini arıyorduk..
.ttila İlhan'ın o sıralar Varlık'ta çıkan Paris yazılarını okurdum. Sonraları
:da da yoğunlaştı. O romanları okuyun... Şiirleri kadar romanları, senaryoları,
on konuşmaları, gazete yazıları, denemeleri aynca ele alınmalı ve bunların üzerinde
eelikle durmalı insanlarımız. Bunların hepsi onun edebiyatçı ve düşünce adamı
nin ayn renkleridir. Diyebilirim ki bütün yazdıklarından mücadeleci bir kişilikle
romantizm, sosyalizm, egzistansiyalizm, Atatürk çizgisinde yol alışlar, Türk kültür ve
·yetini sahiplenme, ince mizah yoğurmaları çıkar.
Attila İlhan'ı edebi varlığı yanında insan olarak da severime-Mavi Adam kitabında
Çokum için de yazılmış şuradan buradan çekinmesiz satırlannarteşekkürlerim vardır;
telefon konuşmamızda "Çocuğum, yılma, çekilme bir kenara, yaz, devam et!''
rine...
Gelelim Aksaray metro istasyonundaki kanepeye....
Artık herkes biliyor ki bir kasket, bir gözlük, derinlikli gözler ve Ben Sana
rum denilince bir Attila İlhan akla gelmelidir. Ve bilinmelidir ki, edebiyatımız da
İlharı'a mecburdur.

e
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Sırrı Yüksel CEBECİ

Attila ilhan
'AROLAvatan, işaret namus.
ün kaybettiğimiz Attila İlhan'ın Bir Millet Uyanıyor adlı dizi kitabının arka
a. yer alır bu cümle.
ir aydın düşünün ki, henüz onaltı yaşındayken, sevdiği kıza Nazım Hikmet'in
gönderdiği için okuldan atılıyor, üç hafta gözaltında kalıyor ve iki ay hapis yatıyor.
at· o, daha o yaştayken, seksen yıl sürecek yolculuğunun haritasını en ince
yla belirlemiştir: Marksist olarak yaşayacaktır, ama Türk kimliğine ölünceye kadar
cak ve Türklüğüyle daima gurur duyacaktır.
irin en güzel örneklerini veren, Atatürk'ü en iyi anlayan ve en iyi anlatan, Türk
intarihi köklerini araştırmaktan ve irdelemekten bıkmayan, ömrü boyunca özgür ve
birey olarak kalmayı başarabilen çok ender insanlardan biriydi Atilla İlhan.
ütün ömrünü Türkiye'yi düşünerek, Türkiye üzerine fikir üreterek geçirdi. Bağımsız
düşünme ilkesine o kadar bağlıydı ki, Marksist olduğu halde, hiçbir Marksist örgüte
siyasi partiye girmedi.
.eşke bütün Marksistler Attila İlhan gibi olabilseler dedirtecek kadar örnek bir
ve örnek bir yurtseverdi.
ahdettin haindi
TİLA İlhan, belgeli düşünür, belgeli konuşur ve belgeli yazardı. Her iddiasının
ir dayanağı vardı. Mesela, Vahdettin hain miydi, değil miydi•serusuna şu cevabı
Mustafa Kemal'e Saray'ın gizli destek vermesi diye bir şey yok. SadeceSôvyet
ar. Onlar da vaat ettiklerini göndermiyorlar. Daha çok vaat ediyorla.r ama
da gücü var. Vahdettin'in tutulur tarafı yok. Hain demek az, hain karesidir,
uadolu hareketini örgütleme işi ona verilmiştir. Arkadaşlar orada yanılıyorlar.
Kemal Paşa'yı Üçüncü Ordu Müfettişliği'ne tayin ediyor; ama talimatı veren
~> İngilizler talimatı veriyorlar ki, gitsin, Sevr Anlaşması'ndan vazgeçilsin,
Anadolu çıksın.
tatnrk Batıcı mıydı?
ÜNYADAKİ gelişmeleri yakından izleyen ve dengeleri çok iyi gözlemleyen Attila
ugünkü Sevr koşullarının neler olduğunu da şöyle anlatıyordu:
Soğukkanlı ve mantıklı bakan herhangi bir tarihçi ve tarih meraklısı, Sovyetler
ağıldıktan sonra Batı'nın tavırlarını gözden geçirirse, bir devlet değişikliğiyle
.ynı olduğunu görür. İngiltere'nin yerine Amerika geçmiştir. Nerede güçlü ve
bela olacak ülke varsa, kontrolü ele geçirmeye çalışır. 1960'larda
daydım.1968 hareketi bir Amerikan hareketidir. Fransız Komünist Partisi çok
Ir · • hareketti. Komünistleri bölmek gerekiyordu. Bir Maoculuk icat ettiler ki,
· Mao Tze Tung'un haberi olduğundan bile emin değilim•. İkincisi cinsel devrim
çıktı. Üçüncüsü de çevreciliktir. Çevrecilik sayesinde Batı'da kaç komünist ve
tiparti bölünmüştür.
ttila İlhan'a göre, Mustafa Kemal'in ölünceye kadar Batı'ya en küçük bir sempatisi
ştı. Gazi hiçbir yerde Batılılaşmak demez, muasırlaşmak der. Gazi· Batılılaşmayı
üyor, çağdaş bir ülke olmayı düşünüyor diyordu.
Attila İlhan'ın günümüz Marksistler'i gibi vurgunda, soygunda, parada, pulda gözü
Dürüst ve namuslu aydın tipinin belki son örneğiydi.
İnandığı gibi yaşadı, inandıklarını anlattı, yazdı ve yaymaya çalıştı.
Toprağı bol olsun.
1
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Ergun GÖZE

Son sözleri ve Attila İlhan
''Laik ölüm, duyan yüreklerin ve düşünen kafaların en büyük işkencesi ve cezasıdır. "
Panait Strati
EŞHURLARIN Son Sözleri benim ilk eserim. Bir derleme ve biraz da düşünce
962' de Son Havadis gazetesinde tefrika edildi, sonra her defasında genişleterek altı
dı. Gençliğimden beri ölüm fikri arkadaşım olmuştur. Hemen söyleyim ki, böyle
eydana getirme ilhamını rahmetli Vecdi Bürün'ün Nasıl Öldüler? isimli
an almışımdır. Zaten bu dünyada yeni bir şey yoktur. Makyajlar, davranışlar, acılar
endime karşı haksızlık yapmamak için şunu da belirteyim ki son sözlerinin beni ilk
sanırım 1935 tarihli Her şey dergisinde Neron'un annesinin, katillerine O sopayı
d,eğil de onun gibi bir zalime süt veren cani memelerime vurun haykırışını
da duymuşumdur... Eserin altıncı baskısında beşyüze yakın isim toplamıştım. Ana
bir hayat parantezinin nasıl açıldığını ve nasıl noktalanıp kapatıldığını ve aradaki
a · ahengi ortaya koymaktı. Bu bakımdan kitabıma, Rumen komünisti Panait
yukarıdaki sözünü başlık olarak almıştım.
n sözleri ..•
İRKAÇ yıl önce eserimin bir başka yayınevince değiştirilerek yaniibqzula.rak
ığını görünce üzüldüm. Daha iyisini ve zenginleştirilmişini yapsalardı<teprik
Ben utandım, onlar utanmasın diye sesimi çıkarmadım. Geçenlerde derÜıılülerin
eri başlıklı bir tez çalışması yapıldığını gazetelerde okudum. Elbette derinliğine bir
lmamış, derlemeden derlemeler olmuş diye düşündüm. Keşke özgün bir çalışma
a olabilmek için derin bir tefekkür, biraz geniş bir ufuk gerekti.
nim de son baskısı için kitabıma kırk senenin değişikliklerini de belirten uzunca bir
masniyetim vardı. Günlük işlerden vakit bulamadım. Zaten artık kimse, televizyon
arında çepik çırpıp göbek atmak varken, ölümlü mölümlü işlerden hazzetmiyor. Ama
lüyoruz ve öleceğiz.
ttila İlhan ile fazla bir tanışıklığımız yoktu. O benim için öteki idi. Ben de onun için
zevk almamıştım, sebebi de ideolojik değil, sadece meşrep meselesi idi. Objektif
erekirse Ahmet Muhip, Fazıl Hüsnü varken, Atilla İlhan'ın şiirine pek sıra
,.> Ama bizde sanat meselelerini de ideolojiler tayin ederler. Nitekim hakkında
Jara baktım hepsi ona ilk defa şiiriyle değil, ideolojisiyle yakınlık duymuşlar.
i senelerde kendisiyle Garant Han'daki yazıhanemde konuşmuş ve bir röportaj
istemiştim. Yan odadaki sol kitaplar yayınlayan komşuya gelmişti. Sonra onlara,
a Bu kadar medeni bir gerici görmedim iltifatında bulunmuş.
iğer Marksistler'den farklıca bir çizgiye oturmaya çalışıyordu, Kuva-ı Milliye'yi her
, O da İlhan Selçuk gibi, daha çok Sovyet yardımı noktasından işliyorsa da
lık kavramını daha belirgin geliştiriyor ulusalcılık denen çizgiyi tutturmaya
du. ABD'nin Ortadoğu'ya saldırısından sonra Milliyetçiler'in de zaten. angaje
arı saldırgan Amerikan politikasına dimdik karşı çıkmaları onunla yakınlaşmalarını
rdı. Kendisiyle röportajı çocuklarım yaptılar. Solda bir seviye idi. Sol için büyük
iyazım o ki•••
İR dostum telefonda son yazısının, son cümlesinin Parola Vatan, İşareti Namus
söyledikten sonra, Yahu ağabey biz bu gerçeği aklımız erdiği günden beri
Seksen yaşımızda bulmadık bu gerçeği. Bir Anadolu kitabesinden de

314

Biz bunları söylerken tu kaka oluyoruz ille de Marksist bir devreden mi
azım dertlenmesiyle Türk aydınının garip macerasına işaret etti.
ostum haklıydı... Bu formül Namık Kemal'den tutunuz, Necip Fazıl, Yahya Kemal,
amdi Tanpınar, Mehmet Akif, Faruk Nafiz, Arif Nihat Asya, Mithat Cemal Kuntay,
aik Gökyay, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Yavuz Bülent Bakiler, hepsi de Atilla
daha mükemmel birçok başka Türk şairinin oldum olası kıbleleri idi. Şimdi onu
q}ojik yönüyle ve bize has duygusallıkla yüceltenlere, onun tarihi maddecilik ve
ile başlayan düşünce serüveninin seksen sene sonra Tarihi Maddeciliğin ve
'in hiç bilmediği ve reddettiği vatan ve namus gibi manevi değerlere ulaşmasındaki
zatla dikkatlerini çektikten sonra, Vatan sevgisi imandandır müjdesine uyarak
,.ütün müminlere rahmet, bütün Marksistler'e de vatanını terk ederek
Ma yatan bir şairi göklere çıkarmaktan vazgeçirtecek bir vatan sevgisi ihsan
e-niyaz eylerim efendim.

OsmanÖZSOY
Son nefeste Attila İlhan ...
TİLA İlhan bir röportajında Ben müritlerim olsun istemedim, ama oldu der.

soı Aralık 2001)

ttila İlhan bir ekoldü. Fakat beni en çok etkileyen tarafı, çalışkanlığı ve üretkenliği
.türk'ün İsmet İnönü'yü neden başbakanlıktan aldığıyla ilgili tespitleri, İnönü dönemi
hakkındaki görüşleri, İnkılap Tarihi kitaplarını yeniden yazdıracak kadar farklıydı.
r okullarından mezun olanlara temkinli yaklaşımı, Osmanlı'ya olan hayranlığı dikkat
i.
~funartesi akşamı Kanaltürk'te yayınlanan son programına şans eseri denk geldim.
r izlerken, ne söylediği kadar, bir şeyler söylemek için gösterdiği çaba da dikkatimi
imden Ne enerji diye geçirdim. Oğlum fark etmiş olacak ki, Attila İlhan'ın kaç
Cplduğıniu sordu. 75-80vardır dedim.
~SF Akademi'den Kemal Çiftçi Bey ile salı günü sohbet ederken, Attila İlhan ölmüş
de şaşırdı. 80 yaşındaki insanın ölümüne neden bu kadar çok şaşırdığını düşünürken,
:µnü TÜYAP Kitap Fuarı'nda uzun bir kuyruğa denk geldiğini, acaba bu ne kuyruğu
erak ederken, Attila İlhan'a kitaplarını imzalatmak isteyen hayranları olduğunu
' ıü söyledi. Dikkat ettim, yorgun görünüyordu. Bir rahatsızlığı mı var acaba diye
üm dedi.
Veda imzaları ...
ATTİLA İlhan'ın ilerleyen yaşına rağmen son nefesine kadar çalışma azmi, atlar
ölür sözünü hatırlattı. Bilirsiniz, atlar son ana kadar ayakta dururlar. Düşüp
erine ihtimal vermeyeceğiniz kadar asil bir duruşları vardır. Sonra aniden düşerler ve
a. kesinlikle kalkmazlar.
Attila İlhan'ın ölümü de öyle oldu. Doktorların, bu kadar yükü insan bünyesi
amaz uyarılarına rağmen, son nefesine kadar çalıştı. Hasta haline rağmen, sanki bir
1ibi, pazar günü saat 12.00'den 19.00'a kadar tam 7 saat boyunca kitaplarını imzaladı.
uriyet gazetesindeki yazılarına sağlık gerekçesiyle ara verdiğinin okuyuculara
Iduğu günün akşamında, hem de son romanının kalan birkaç sayfası üzerinde
·ken son nefesini verdi. Yaşamındaki fırtınalar gibi, ölümündeki finali de kendine
türden oldu.
Bu tablo, genç yaşta emekli olup kahvehane köşelerinde zaman öldürmeye çalışanlara,
ğraştan elini çekerek yıllar yılı boş oturanlara örnek olmalıdır.
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1 O romanı vardı. Fakat bunların hiçbirini
ğına çıkarmadı. Nedenini, Yazarlar ilk romanlarında kendilerini anlatır. O da
çılık değildir. Günlük tutmak gibidir diyecek kadar kendini aşmış biriydi.
•.nsan ne zaman ölür•.•
NSAN biyolojik ömrü sona erdiğinde, yani son nefesini verdiğinde ölmez. O her
başına gelecek, kaçışı olmayan mukadder sondur. İnsan asıl; üretmediği, bir şeyler
ymadığı zaman ölür. En acıklı ölüm de budur. Yaşarken ölmek...
reten insanlar ölmezler. İnsanların yararlanacağı bir eser, bir kıymet ortaya koyanlar,
olarak ölseler bile, varlıklarını sürdürmeye devam ederler. Nitekim rahmetli Barış
İnsan öldüğü zaman değil, unutulduğu zaman ölür derdi.
.Zaten yoktular•••
.ATTİLA İlhan'ı son yolculuğuna uğurlarken, yazımı, çok sevdiğim Böyle Bir
adlı şiiriyle bitireyim; "Ne kadınlar sevdim zaten yoktular I yağmur giyerlerdi
rla bir I azıcık okşasam sanki çocuktular I bıraksam korkudan gözleri sislenir I
nlar sevdim zaten yoktular I böyle bir sevmek görülmemiştir I hayır sanmayın ki
uttular I hala ara sıra mektupları gelir I gerçek değildiler birer umuttular I eski
kı belki bir şiir I ne kadınlar sevdim zaten yoktular I böyle bir sevmek
emiştir I yalnızlıklarımda elimden tuttular I uzak fısıltıları içimi ürpertir I sanki
ii.nde bir buluttular I nereye kayboldular şimdi kim bilir I ne kadınlar sevdim
ôktular I böyle bir sevmek görülmemiştir.
İlk romanı Sokaktaki. Adam basıldığında

Namık Kemal ZEYBEK
Attila İlhan
LİSEDEYKEN şiirlerini okurduk... Üniversite yıllarımda Üniversiteliler Kültür
ii. adında bir derneğimiz vardı. Oradaki dostlardan Attila İlhan hayranları vardı. Acar
rr kulakları çınlasın... Ressamdı, müzisyendi ve şiirler okurdu. Sonradan Kültür
lğı Müsteşarı oldu... Onun okuduğu şiirlerle Attila İlhan'ı bir başka türlü sevdik. Ben
~cburum, bilemezsin •.•
1980 öncesinde kamplara bölünmüştük. Biz sağda kalmıştık; Attila İlhan solcuydu.
ğa kızardık. Ancak, Attila İlhan'ı, Kemal Tahir'i, Ruhi Su'yu, Arif Sağ'ı, Zülfü
i'yi, Mahzuni'yi... Ve daha başkalarım... Onlar sanatçıydılar ve bizimdiler...
Attila İlhan'ın kitaplarım ülkücülere salık verdiğimizi, okunmasını istediğimizi
em şaşırır mısınız? Bilhassa Hangi Batı Türk milliyetçileri arasında en çok okunan
dandı. 1990 yılında Kültür Bakanlığı'nda ilk tanışmamızda, Ben Sana Mecburum
aşlayan şiirini okuduğumda biraz şaşırmıştı. Sanırım benim ideolojik kimliğimden
bunu beklemiyordu. "Ben şiirlerimi ezberleyemem" demişti. Şiirleri, ezberlenmesi
olmayan·şiirlerdendi...
Direnmek ve dirilmek
KİMİ insanlarla az görüşseniz de hep birlikteymişsiniz duygusuna kapılırsınız... İşte
an biridir şairimiz. Şiirlerini çokça hatırladığımdan mı, konuşmalarımda kitaplarından
ler aktardığımdan mı, televizyonlarda konuşmalarını kaçırmamaya çalıştığımdan mı?
Birkaç ay önce beni aradı. Bizim aygazete.com'u okumuş... Türkistan'daki dört
şmamın yazısını istedi... Bilgi Yayınları' ndan kitap olarak bastırmak için...
Hangi konuları mı? Ahmet Yesevi Yolu, Ata'nın Türk'ü, AB masalları, Yeni dünya
ive Türklük...
Bu konuşmaların yazılısı yok başka bir kitabımı göndereyim dedim. Basılmamış
dedi... Direnerek Dirilmek adlı çalışmamı gönderdim. Sanırım, sırada...
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Attila İlhan, bugünlerde direnerek dirilmek kavramının temsilcilerinden biriydi.
yaşında bir direnişçi... Kitapları ve yazılarıyla yine direnişe güç verecek.
lbette çağlar ötesine gidecek yönü şairliği olacak... Sizin için bir şiir seçtim ... En

Ben sana mecburum bilemezsin
dını mıh gibi aklımda tutuyorum
üyüdükçe büyüyor gözlerin
en sana mecburum bilemezsin
çimi seninle ısıtıyorum
ğaçlar sonbahara hazırlanıyor
u şehir o eski İstanbul mudur?
aranlıkta bulutlar parçalanıyor
okak lambaları birden yanıyor
aldınmlarda yağmur kokusu
en sana mecburum sen yoksun
evmek kimi zaman rezilce korkudur
_._ıı,san bir akşam üstü ansızın yorulur
utsak ustura ağzında yaşamaktan
imi zaman ellerini kırar tutkusu
irkaç hayat çıkarır yaşamasından
angi kapıyı çalsa kimi zaman
kasında yalnızlığın hınzır uğultusu
atih'te yoksul bir gramafon çalıyor
ski zamanlardan bir Cuma çalıyor
urup köşe başında deliksiz dinlesem
ana kullanılmamış bir gök getirsem
aftalar ellerimde ufalanıyor
~.• yapsam ne tutsam nereye gitsem
en sana mecburum sen yoksun
elki Haziran'da mavi benekli çocuksun

b seni bilmiyor kimseler bilmiyor
ir.şilep sızıyor ıssız gözlerinden
elki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun
ütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor
elki körsün kırılmışsın telaş içindesin
ötü rüzgar saçlarını götürüyor
.e vakit bir yaşamak düşünsem
kurtlar sofrasında belki zor
yıpsız fakat ellerimizi kirletmeden
vakit bir yaşamak düşünsem
sıs deyip adınla başlıyorum
çim sıra kımıldıyor gizli denizlerin
ayır başka türlü olmayacak
en sana mecburum bilemezsin...
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Hasan Celal GÜZEL

Attilalar ve "Ulusal Kültür Savaşı"
nu, bizim Yeni Türkiye Dergisi'ne Türk kültürü konusunda bir yazı yazması için
: İkna etmek maksadıyla "Ben sana mecburum" dedim. Çok hoşuna gitti. Gülerek
Daha sonra, geniş bir kelime haznesiyle ve mana zenginliğiyle ufukları kucaklayan
e dalmıştık.
tila İlhan'ı kaybettik. Gerçekten de O'na, şiirlerine, kültürel tahlillerine ve özellikle
e "mecburduk". O'nun şiirlerine bayılırdık ama 1970'lerde başlattığı "Hangi"li
e fikri değerlendirmeleriyle, şiirlerinin güzelliğinin fersah fersah ötesine geçmişti.
ol", "Hangi Batı, "Hangi Seks", Hangi Sağ", "Hangi Atatürk", "Hangi
"Hangi Laiklik" adlı eserleriyle, bu kavramların arkasındaki gerçekleri didik
or ve tabuları yıkıyordu.
ok sağlam bir Atatürkçü olmasına rağmen, "Atatürk'ü hatalarıyla da kabul
µ." diyebiliyordu.
,ttila İlhan, bu topraklara ve bu toprakların yetiştirdiği insanlara aşık, çok sağlam bir
fçi''ydi. Gençliğinde hakkındaki "solculuk" ithamı yüzünden başına az şey
şti. Buna mukabil O, "Hangi Sol" eserinde solcu geçinen lümpen ve snopları yerden
abilmişti. Türkçeyi, en zengin ve güzel şekilde kullanmış, dilde tasfiyeciliğe iltifat
ti. "Dersaadet'te Ezan Sesleri" romanıyla bir şiirindeki "Sala veriliyor görünmez
rden" mısraı, O'nun bin yıllık Türk-İslam kültür sentezinin ve "Ulusa.I Kültür
ın yansımalarıdır.
ikirleri ve diğer edebi eserleri, bugün ortada sanatçı diye gezinenlerinkinden çok
metliydi, Lakin, hiç kimseler onu Nobel ödülüne aday göst~rınedi. .Çünkü.iO,
.e ve samimi şekilde işlediği hümanist şiirlerinin yanında ''ulusalcı/m.ilfü'ibiı'.Türk
çısıydı.
ugün ardından sadece Ayseller, Lemanlar, Müjganlar değil, hepimiz yas tutuyoruz.
iirleri dillerimizden düşmeyecek; O'nun fikirleri;. milli kültürümüzün bir teminatı
şatılaeak,
itila İlhan'a Allah'tan rahmet diliyorum.
UGÜN sizlere bir başka Attila'dan, Attila Koç'tan da bahsetmek istiyorum. Hani,
ı Şerif'i havaalanına ayağına getirdi diye yerden yere vurulan Kültür ve Turizm
Attila Koç'tan ... Attila Koç, Mülkiye'de benden bir sınıf geride çok sevdiğim bir
ımdı. Zekasıyla, nükteleriyle, bitmez tükenmez milli heyecanıyla hepimizi kendisine
ştı. Son derece dindar, imanlı ve mukaddesata hürmetkar bir arkadaşımızdı. İçimizde
okuyanlardandı. Fakat bizi en fazla cezbeden tarafı, fevkalade samimi bir "gönül
'; olmasıydı.
Hz. Peygamber'den söz ederken gözleri yaşaran, mütevazı bir gönül adamının, O'nun
+şerif'ini ayağına getirdiğini düşünmek için ya ahmak ya da kötü niyetli olmak gerekir.
,i.indür bu hadise hakkında yazılıp çizilenleri okuyunca, "Yahu.aneğer bizim laikçi sol
· mukaddes emanetler üzerinde amma da hassasmış ha!" diyerek söyleniyorum. Hz.
ber'in sakal-ı şerifini ziyareti alaya alanların, birdenbire "sakal-ı şerif
nlüğüne" tutulmaları size de garip gelmiyor mu?
Maksat, bakanlığa oturduğundan beri gayrı ciddi magazin muhabirlerinin taktığı
Koç'u eleştirmek ve yıpratmaktır.
Dün Kültür ve Turizm Bakanı Attila Koç'u arayarak olan bitenin aslını sordum.
-ı şeriflerin, manevi değerlere uygun şekilde korunmaları için gümüşten mahfazalar
atmak istemiş: Bu vazifeyi verdiği İstanbul Kültür Müdürü de, örnek bir gümüş kutu
atıp içine bir sakal-ı şerif koyarak, Bakan istemediği halde tipik bir bürokratik
ışla havaalanına götürerek Attila Koç' a göstermeye kalkmış. Havaalanında güvenlik
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µnden geçerken foto muhabirleri de polisin açtığı kutunun fotoğraflarını çekmişler.
ati bir dille, olaydan Başbakan'ın bilgisi olmadığını ve Dubai'ye gönderme
fnin tamamen uydurma olduğunu söyledi. Hem Bakanlar Kurulu Kararı olmadan
arlığı hiç yurtdışına çıkarılır mı dedi. Bütün bunları neden açıkça anlatmadığını
da, "Beni bilmezmisin ağabey? Serde efelik var. Kendi getirdiğim değerli bir
.tın yıpranmasını istemedim" dedi. Bunu yazdığım için de kimbilir bana ne kadar
r.
TTİLA Koç da, Attila İlhan gibi bir "Ulusal Kültür Savaşçısı"dır. Kültür ve
akanı olduğundan beri gece gündüz demeden "Milli Kültür" için çalışıyor. Birkaç
a· Türkiye' de gezmediği, görmediği yer, el atmadığı kültür meselesi kalmamıştır.
saygısızlığı, daha fazla saygı göstermek maksadıyla Türkiye'deki 1820 adet sakal-ı
üş mahfaza yaptıran bir kültür adamını dine saygısızlıkla itham etmek için ne
niyetli olmak gerekir, düşünebiliyor musunuz?
'AKÜLTE sıralarında Attila Koç'a, mütevazı udumla çok sevdiği Nişaburek şarkıyı
; o da hüzünlü sesiyle söylerdi. En çok da şarkının meyan kısmının güftesine
Derman aradım derdime hicranı beğendim"
en hiç dert etme kardeşim. Milli kültür hizmet yolunda Allah yardımcın olsun.

Beşir AYVAZOGLU
Attila İlhan
TTİLA · İlhan da öldü. Çeşitli gazetelerde yıllarca Kültür-Sanat sayfaslyönetipiliği
için kendisiyle defalarca görüştüysem de, tanışıklığımız hiçbir<zam.an. dostluk,
seviyesine ulaşmadı. Bunun için bir gayret de göstermedim.
ikirlerinin çoğuna katılmazdım, ama onu şiirleri, içinden- geldiği · dünyaya· ters
pahasına doğru bildiğini söylemekten . çekinmeyişi, televizyonlardaki horoz
,rit1.e iltifat etmeyişi ve müstağni duruşuyla hep sevdim ve saydım. Tek başına "ulusal
ileşimi" dediği bir fikrin kavgasını veriyor, bu fikrin penceresinden bakıp "Hangi?"
sorarak diğer fikirleri, ideolojileri, sanat anlayışlarını sorguluyordu: Hangi Batı,
ol, Hangi Sağ, Hangi Edebiyat vb. Ne var ki-bu "bileşim" fikrini ne kendi camiasına
rebilmişti, ne başkalarına...
e İsa'ya yaranabilmişti, ne Musa'ya!
''Ulusal kültür bileşimi"
AMA o Attila İlhan' dı, hep oradaydı ve etrafında daima bir hayran kitlesi vardı.
ir aydındı; çağdaşlarının çoğunun aksine, bu toprağın değerlerini küçümsemez,
şeyenleri küçümser ve eleştirirdi. TDK Türkçesiyle edebiyatın, ilmin, felsefenin, hatta
iyetin mümkün olmadığını, "sol"da belki de ilk ve tek fark eden o oldu. Güzel yazıp
konuşmasını dil konusundaki rahatlığına borçluydu. Halk şiföni; divan şiirini, eski
yi sever, bunları şiirinin ve hayal ettiği "ulusal kültür bileşimi"nin vazgeçilmez
#ı olarak görürdü.
Edebiyatta gelip geçici modalara pek iltifat etmemiş, 1940'larda şiiri alelade nükteye
~yen Garip hareketine karşı da, İkinci Yeni'ye karşı da en etkili mücadeleyi o vermişti.
'Milli Şef, diğerini Demokrat Parti diktasının ürünü olarak görürdü.
"Ses" yaratan şairlerdendi
HEP kendi şiirini yazdı ve kendi içinde sürekli yenilemeye gayret ettiği bu şiire her
sadık kaldı. Tıknefes değildi; erkek sesli, geniş ilhamlı, büyük soluklu bir şairdi.
ist Gerçekçilik iddiasına rağmen, kelimenin asıl manasında bir romantikti; onun bu
haberi olmayan birine şiirlerini okutup fikrini sorunuz, alacağınız cevap
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ik şair!" olacaktır. Onbeş, yirmibeş yaş arası gençleri hala etkilemesi, hala
aşklarım onun mısralarıyla ifade etmeyi tercih etmeleri başka türlü nasıl
'lir? Hiç şüphesiz, Attila İlhan, aynı zamanda güçlü bir aşk şairiydi. Ve hakikaten
dinlenir şiirler yazmıştı. Mır mır eden mıymıntı bir .şiir değildi yazdığı, "ses"i
k''ses" yaratan şairler cinsindendi.
ri de güçlüydü; elbette bir Attila İlhan üslubundan da söz etmek gerekir. Fakat
sanız, o, geleceğe, Türkçe'yi ve hayata dair ayrıntıları kullanmadaki büyük
rağmen, kahramanlarına her vesileyle kendi fikirlerini söyletme merakı ve
:ti'nin bile sınırlarım zorlayan "cinsellik" saplantısı yüzünden okunmaz hale
omanlarıyla değil, şiirleriyle kalacak, şahsiyetli duruşu ve bu toprağın değerlerine
a her zaman sevilip sayılacaktır. Büyük şaire Allah'tan rahmet, yakınlarına ve
ünyasına başsağlığı diliyorum.

Hakan AKP !NAR
Güle güle Yağmur Kaçağı
yıllarında tanışmıştım Attila İlhan'ın şiirleriyle. Her ne kadar müfredata
da eserlerini, biz kazımıştık O'nun dizelerini Milli Eğitimimizin tahta sıralarına...
ıllardan bu yana kaç kuşağa okuttu şiirlerini? Biz kaçıncı kuşaktık acaba?
ttila İlhan, dün toprağa verildi. Aşiyan Mezarlığı'nda yatıyor şimdi. Bir Yağmur
ibi gitti ansızın. Sessiz ve derinden. Ayakta öleceğim dedi ve ayakta öldü sahiden.
bir aydındı ve gerçek bir yurtsever. O'nu Türkiye'dekibir çok aydından ayıran en
llik şu olsa gerek: Attila İlhan, batılılaşma restorasyonuna destek veren bir aydındı
farkla... O, Tanzimat Batılılaşması'na karşıydı. Öyle ki, Türk şiirinin en önemli
taşlarından biri olan Garip Akımı'm bile Tanzimatçı olduğu gerekçesiyle karşısına
ttila İlhan, Batılılaşmanın ulusal kültür · ve değerleri koruyarak sağlanabileceğini
ordu, Batıya teslim olurcasına entegre olmayı değil, Türkiye'nin kendi rengi ve
iyle batılılaşması gerektiğini düşünüyordu. Batılılaşmak bir sentezdi O'nun için...
da buydu zaten. Hangi Batı adlı çalışması, bu tavrının manifestosu gibiydi.
entezin şairi
~TTİLA İlhan, eserlerinde doğu ile batı sentezinin mükemmel bir uyumunu
.ştı, Şiirlerinin altyapısında Osmanlı aristokrasisinin sanat terbiyesini de
abilirdiniz, Cumhuriyet aydınlığının çağdaşlığını ve uygarlığını da... Ve elbette. ki,
döndüğü batı kültürünün modemizmini de.
Bu senteze varışında kullandığı Diyalektik Yöntem'in büyüt payı vardı kuşkusuz.
Batı'ya açılabilmek için önce Türk Kültürü'nün sentezine ulaşabilmek gerekiyordu.
düşünüyordu Attila İlhan.
Halk edebiyatını savunurken, saray ve divan edebiyatını dışladıkları için Batıcı
aI'1 kıyasıya eleştirmekten asla çekinmedi. Anadolu ve Türk Kültürü'nü bir bütün olarak
l~ndiriyordu çünkü...
Dahası, divan şairleriyle halk şairlerinin özde aynı şeyi söylediğine, aynı sevgiliye
diğine inanıyordu.
Sonuçta biri; laik kesimin diğeri ise koyu dindar camianın ve İstanbul aristokrasisinin
·.r:ıi ifade tarzıydı; ama Attila İlhan'a göre, hepsi aynı kaynaktan çağlıyordu. Saray
yatım da aşık edebiyatım da Anadolu'nun ortak sesi olarak algılıyordu.
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Ümmet Toplumu olarak tanımladığı Osmanlı'nın kültürel ve edebi mirasının
· ıi yapmadan çağdaş cumhuriyetin savunulamayacağını söylemek istiyordu aslında.
Batı'ya dönük Türk halkının, bu değerlerin senteziyle Avrupa ile kucaklaşmasını
ordu.
Şablonculara tavır
ATTİLA İlhan, bu özellikleriyle hem ulusalcı, hem de sosyalist bir Türk aydını
öne çıktı. Hangi Sol adlı kitabıyla şabloncu Batı solcularının ezberini bozarken, Hangi
muhafazakar kesimin dogmalarına dokundu. Her iki taraftan da ağır eleştiriler aldı.
olcularca casus ve hain ilan edildi, bazı sağcılar tarafından ise iflah olmaz bir
ist.,.
.Altı boş ve klişe tartışmalarla sürdürülen ideolojik karşıtlıkların ulusal bir sentezde
esinde Attila İlhan gibi aydınların büyük payı olsa gerek. Bir Millet Uyanıyor
ine her kesimden gelen destek, O'nun edebi ve kültürel sentez anlayışının siyasette nasıl
k bulduğunun en çarpıcı kanıtıdır.
O'nu dün son yolculuğuna uğurlayanlara bir bakın. Sağdan sola ulusal bir sentez
eksiniz. Kendi çizgisinde akıp giden bir aydın için bundan daha güzel bir uğurlama olur
üle güle Attila İlhan, güle güle Yağmur Kaçağı ...

im 2005 Pazar, Tercüman
Sevinç ÇOKUM
Attila İlhan ve o yazı
DURDUM, durdum da Attila İlhan için bir yazı yazayım dedim o gün. Kaybettiğimizi
en, Çünkü Aksaray Metro İstasyonu'nda gördüğüm kanepede onun resmi ve şiir
~n duyurusu gizliden gizliye böyle yap demişti bana. Aslında daha önceden bir veya iki
nee.. de bir yazı yazmıştım. Televizyon konuşmaları dolayısıyle, içimdeki coşkuyu
yemeyip. Ardından kendisine telefon açmıştım. Bana Mustafa Kemal'i anlatmıştı.
caman kalın mı kalın bir cild, Mustafa Kemal'in devrimlerini anlatan O Sarışın Kurt
.uriyetin 75. Yılı için) senaryosu vardır. Onu da birkaç yıl önce göndermişti. Kendi
'tıi kendi sesiyle okuduğu CD'sini de... Ben Sana Mecburum, Şahane Serseri, Başka
(.)lmak, İstanbul Ağrısı, Emperyal Otel, Pia, Sisler Bulvarı, Cebbar Oğlu Mehemmed,
a'Kemal ve daha başka şiirleri bulunuyor o yapımda...
Ben ilk senaryo denememi yazacağım sırada önce yabancı bir yazarın senaryo kitabını
ştum. Yıl 1986 ... Senaryo örneği için tek isim söylediler: Attila İlhan ... Bir yerlerden
u bir örnek parça da, onu çalıştım. Cesaret geldi ve Yeniden Doğmak' ı yazdım. O
TRT bir de Star vardı ki o da yeni kurulmuştu galiba... Sonra senaryo için Attila
n adı dolaşırdı hep, bu işi en iyi bilenin o olduğu söylenirdi. Saniyesini, dakikasını iyi
diyordu. Özelliği ise bol diyalog. Sahneleri iki üç cümleyle geçiştirmiyordu. Böylece
oda romansı bir dil ortaya çıkıyordu...
AMA son zamanlarda bir yozlaşma, bir kopukluk toplum içinde kırılmış bir fay gibi
rken o belki de ikinci bir Kurtuluş Savaşının sözlerini yazmakta ve söylemekteydi. Onun
,ürü içindi telefonum. Anlattı bana,
Sadece şair değildir
Ne bir nokta fazla, ne de eksik, dedi. Mustafa Kemal'in yerli yerindedir
tmleri. O, geleceği o zamandan görmüştü, diyerek. Sonra benim romanım (Gece
arlan) için Sıraya koyacağım, okumayı çok istiyorum çocuğum. Zaman elverir de..•
şti.
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,füla İlhan sadece şiir demek değildir; romanları ve denemeleri de okunsun demem o
benim dahi okuyamadığım bir kısım kitapları var; tamamlamak istiyorum ... Fena
man'dan Dersaadet'te Sabah Ezanları'na uzanan çizgideki içtenliği, resmettiği
ri, toplum manzaralarını, tarihçemizi şöyle bir görün ...
efnedileeeği gün ben de gittim ...Kırmızılardaydı. Üzerinde Türk Bayrağı, ona bayrak
ona karanfil gönderenler, kızaran gözler .. kırmızılardaydık. Selim İleri'yle bir ara
dık; Selim İleri'nin gözyaşlarının yağmursu dökülüşlerini gördüm; herşey saydamdı
illurdu, Bir kadın koşarak geldi ;hiç tanımıyordum koşuyormuş kesilmiş yollardan
oluk soluğa. Bayılma noktasında. İyi misiniz? dedim ... Attila İlhan gibi birisi bu
nasıl çıktı? dedi...Gülümsedim. Sadece o değil, bu ülkeden böyle parıltılı yıldızlar
ı, daha da çıkar. dedim ... Siz yüreğinizi ferah tutun! Kadının solukları düzeldi.
iyim... dedi.. .
.ttila İlhan'ın o yazımı okumasını istiyordum. Öyle uzun boylu düşünülmüş bir yazı
gerçi, bir kanepenin hatırlattıkları. Üstelik sonbahar... Bir selam anlamında
m... Ama ulaşmadı ona. Okuyamadı. Ve ben niçin bu yazıyı yazıyordum? İşte beni
da oydu. İntemeti açtım, yazımı gazeteye göndermek üzreydim. Karşıma resmi
~erinde Şiire Veda yazılıydı. Tıklayıp öteye geçemedim. Bunun anlamı açıktı. Aynı
rlum seslendi ; televizyonda haberi verilmiş. Anne Attila İlhan ••• dedi... Ben yazıyı
iyordum; üzerine, altına not düşemiyordum. Öylece duruyordum masa başında.
um ki ellerime kan gelsin de tuşlara dokunayım ve diyeyim ki... Attila İlhan ...

ar,

2005 Pazartesi, Tercüman
Aydın MENDERES
Geçtiğimiz hafta
J\.tfi,Ia,İlhan'ı kaybettik
ÔRKÇE'NİN en büyük şairlerinden birisini kaybettik. Attila İlhan muhakkak ki,
i Yüzyıl Türk Şiirlerinin üç, dört büyük şairinden birisi idi. Şiirleri'yle olduğu kadar
ı, köşe yazıları, söyleşileri ve polemikleriyle de hatırlanacaktır. Yaşadığı dönemlerin
li bir kişiliği idi. Bahar gibi güzel, değişik ve birbiriyle uyumlu renklerden oluşan bir
likti bu.
Attila İlhan'nın tespitleri, düşünceleri ve tezleri çok tartışılacaktır. Ben burada kısaca
şmalara bir katkısı olur düşüncesiyle Attila İlhan'ı daha farklı bir biçimde okumaya
çekmek istiyorum. O'nun ne yazdıklarına bakarken, bunları ne için yazdığını bir soru
hep aklımızda tutmalıyız. Attila İlhan'ın niçin yazdığı, yazarken ne amaç güttüğü
larının şifresidir. Kendisi kuru kuruya gerçekleri bulma ve gerçek olanları olmayanlarla
irme sevdalısı değildi. O, yeni bir gelecek inşaa etmek istiyordu,
Kierkegart doğru söylemiştir: "İnsan geleceğe doğru yaşar ama geçmişe doğru
" Geleceği inşaa etmek geçmişi yeniden kurmakla başlar.
İdeolojilerin ait olduğu toplumlarda, en geniş bir ortak mutabakatı oluşturması gerekir.
Bu resmi ideolojiler için diğerlerinden çok daha fazla gereklidir. Aynı zamanda, bütün
ojiler geleceğe yönelik iddialı hedefler ve yoğun bir heyecan yaratabilmelidir. Attila
, Türkiye'de resmi ideolojinin giderek bu niteliklerini kaybetttiğini görüyordu. Attila
'ın yakın geçmişimizle ilgili ilk tespiti veya tezi şu idi: Günümüzde geçerli kabul edilen
alizm veya Atatürkçülük, Atatürk'ün ölümünden sonraki tek parti döneminde meydana
ilmişti. Gerçek, Atatürk'ü ve O'nun yaptıklarını aksettirmiyordu. Tersine örtüyordu.
mişimizi yeniden kurarken işe buradan başlamalıydık. Diğer taraftan Batı için sürekli
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şıyacağımız "Onlar ileri, biz geriyiz" şeklindeki bir ön yargı hem gerçek dışıydı
bu toplumda her türlü hayatiyeti adeta bir asit yağmuru gibi tüketip bitiriyordu. Ona
Batı zannedildiği kadar ileri idi, ne de biz bazı çevrelerce savunulduğu gibi geri idik.
lhan'a göre böyle bir kanaat, Türkiye'de ciddi hiçbir şeyin yapılmasına imkan
i, Buna doğru dürüst bir Batılılaşma da dahildi. Yine ona göre Atatürk; herşeyden çok
karşı dik bir duruşu ortaya koyuyordu ve bunun içindir ki, Atatürk'ün hep anti
ist yönünü ön plana çıkardı. Atatürk'ten hep Gazi diye bahsetti. "Gazi" kelimesi
bugünü, bütün geçmişimizikendinde birleştirmektedir.
ttila İlhan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum.

Kenan SÖNMEZLER
Vallahi ölürdün Attila Ağabey!
'/ANIRSIN ki Balıkpazarı 'nın ortayerinden, Nevizade 'ye adım adım gidiyorsun ...
· kokusuna basıp geçiyor burada kitap kokusu ... Konuşmalar kitap üzerine, sorular
urbunle arasan Entelektüel Cahit 'in entelleri yok orta yerde ... Mahşerdi dün Kitap
ahşer! Yayılıverdim, Epsilon 'un standında koltuğa, keyyifjfbe ne keyif ama ... Poşet
'itaplarla dolaşıyor insanlar... Damping! Yüzde elliye varan indirimler, kredi kartı da
ikoş ...
· teki yüz!
Nİ bu Fuar'da randevu vermiştin de gelememiştin.yaAttila ağabey, bir gelseydin
ôlürdün!.. Gazetelerde yayınlanan makalelerini kitap diye. kaka/ayanlar.mı, ıtelevole
di yazarlar mı, bi dansöz Asena eksikti Attila Ağabeyi.. Hele ki, kapaklarına
arını yerleştirdikleri artiz yazarların önündeki kuyrukları görseydin ya, vallahi de
billahe de ölürdün Attila Ağabeyi
ut diye verirdin cevabını da, onda o yürek nerede Ağabey, yüzüne diyemediklerini
'11 dôkiurüverdi ... Ama ne döktürmek, ne kin birikmiş adamda Attila Ağabeyi .. Ne
'/ıktırne çekememezliktir bu!..
'en Hadi ye n 'ptın be Attila Ağabey •••
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Attila İlhan öldü
zellikle "Ben Sana Mecburum", "An Gelir", "Elde Var Hüzün", "Ayrılık Sevdaya
ahur Beste" isimli şiirleriyle tanınan ve ömrü boyunca birçok esere imza atan son
k edebiyatının zirve isimlerinden Attila İlhan, önceki gece 80 yaşında vefat . etti.
ugün İstanbul'da toprağa verilmesi planlanıyor. Attila İlhan, 15 Haziran 1925'te
.'.de doğdu. İlk ve orta eğitiminin büyük bir bölümünü İzmir ve babasının işi
a gittikleri farklı kentlerde tamamladı. İzmir Atatürk Lisesi birinci sınıfındayken
ştığı bir kıza Nazım Hikmet şiiri göndermesi sebebiyle 1941 'de tutuklandı ve
zaklaştırıldı. Üç hafta gözetim altında kaldı. İki ay hapiste yattı.
stanbul-İzmir-Paris
'ürkiye'nin hiçbir yerinde okuyamayacağına dair bir belge verilince, eğitim hayatına
ek zorunda kaldı. Danıştay kararıyla, 1944 yılında okuma hakkını tekrar kazandı ve
Işık Lisesi'ne yazıldı. Lise son sınıftayken amcasının kendisinden habersiz katıldığı
l' Armağanı'nda "Cebbaroğlu Mehemmed" şiiriyle ikincilik ödülünü kazandı. 1946'ta
ldu.
stanbul Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. 1948'de ilk şiir kitabı Duvar'ı yayınladı. 1949
üniversite ikinci sınıftayken Paris'e gitti. Türkiye'ye geri dönüşünde bir kaç defa
a alındı. 1950'li yılları İstanbul - İzmir - Paris üçgeni içerisinde geçiren İlhan, bu
e ismini Türkiye çapında duyurmaya başladı. Yurda döndükten sonra, gazeteciliğe
sıyla beraber öğrenimini yarıda bıraktı. 1953'te Vatan gazetesinde sinema eleştirileri
ıyla başladı. Ali Kaptanoğlu adıyla onbeşe yakın senaryo yazdı.
Yarın defnedilecek
1960'ta -Paris' e gitti fakat babasının ölümüyle birlikte İzmir' e döndü. Sekiz yıl
e "kaldığı dönemde, Demokrat İzmir gazetesinin başyazarlığını ve genel yayın
enliğini yürüttü. 1968'te evlendi, 15 yıl evli kaldı. 1973'te Bilgi Yayınevi'nin
anlığını üstlenerek Ankara'ya taşındı. 81 'den sonra e kadar Ankara'da kalan yazar
Halde Leman' adlı romanını tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da
cilik serüveni Milliyet ve Gelişim Yayınları ile devam etti. Bir süre Güneş gazetesinde
Attila İlhan, sırasıyla Meydan ve Cumhuriyet gazetelerinde yazdı. İlhan'ın cenazesi
Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından
Mezarlığı' na defnedilecek.
Eserlerinden bazıları
15 Haziran 1925 'te Menemen 'de doğan Attila İlhan, şiirleri, .· gazete yazıları,
1-yoları, romanları ve fikir yazıları ile her zaman gündemde kaldı. İlhan 'ın yayımlanmış
farından bazıları şöyle: Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum,
Çiçeği, Tutuklunun Günlüğü, Böyle Bir Sevmek, Elde Var Hüzün, Korkunun Krallığı,
lık Sevdaya Dahil, Hangi Atatürk, Batı 'nın Deli Gömleği, Haca Hanım Vay, Bıçağın Ucu,
Tuz Basmak, Sağım Solum Sobe, Hangi Batı...
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2005 Cuma, Türkiye
Attila İlhan toprağa verildi
O yaşında hayatını kaybeden ünlü şair ve yazar Attila İlhan, İstanbul' da toprağa
.İlhan için Kanaltürk televizyonunda ve AKM'de bir tören düzenlendi. Teşvikiye
deki cenaze töreninde ise Attila İlhan'ın kardeşi Çolpan İlhan ve yeğeni Kerem
iyeleri kabul etti. Cenaze namazı sırasında caminin imamı, cemaate Attila İlhan'ın
i hatırlatarak, "cenaze götürülürken alkışlanmamasını" istedi. Siyaset, sanat ve
dünyasından binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde, büyük izdiham yaşandı.
atılanlar, cami avlusuna sığmayıp çevredeki caddeyi doldurdular. İlhan'ın cenazesine
·.yaset, iş dünyasından çok sayıda seveni katıldı. Attila İlhan'ın Türk Bayrağı'na sarılı
şiyan Mezarlığı'nda defnedildi.
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Rahim ER
Sen yazmaya mecburdun
Attila İlhan'ı da kaybettik, Attila İlhan da terki dünya eyledi.
{Yazar, fikir adamı, romancı, senarist, gazeteci ve şair.
ilhassa şair, aşkı mısralaştıran delikanlı.
Yazmaya adanmış bir ömür. Şair öldüğünde 80 yaşındaydı. 80 yılın en az 50 yılını
ekle, duymakla, yazmakla doldurmuş bir insan. Bu uğurda yaşanan 141 'ler, şimdi
enler 141 de ne? diyebilirler. Eski Ceza kanununun 141, 142 ve 163. Maddeleri vardı.
iyle sol, sonuncuyla sağ cezalandırılırdı.
Onun için daha gencecik yaşında hapisle tanıştı.
Gencecik yaşında hapishane duvarlarını çiziştiren o Attila İlhan, dün ölümüyle birinci
ı.

Ölüm tabii ki hüzün verir.
Fakat bir şairin, yazarın ölümünün birinci haber olması ülkemiz adına sevindirici.
Attila İlhan'ın ölümü sanki bir üçgenin eksik tarafını tamamladı. Tüyap'ta kitap fuarı
ediyor. O devam ederken gündemde bir tartışma yaşanıyor, Orhan Pamuk. AB
eme komiseri Olli Rhen, Pamuk'u evinde ziyaret ediyor. Bu arada Orhan Pamuk'un
~ adaylığı nobel komitesinde tartışma konusu oluyor. Bunlar gündemdeyken de Attila
efat ediyor.
Tüyap'ı uzak bulabilirsiniz.
Orhan Pamuk'u sevmeyebilirsiniz. Attila İlhan'la alakanız olmayabilir. Lakin
larımız, benzerleriyle birlikte bu memleketin zenginlikleri. Biri etkinlik olarak,
eri yazarlar olarak. Değerli olan bu ülkenin ve bu ülkenin yazarlarının, düşünen
arının olması. Ondan daha değerlisi ise kalemini namusluca kullanan aydınların
udiy~ti.,,"'İnsanların fikrinden korkmayınız. Namuslu mu değil mi ona bakınız.Ve
lafa yanlışlarını düzeltme fırsatı veriniz.
Fuarlarla, davalarla, ölümlerle edebiyatçılar, romancılar, fikir adamları da artık
uluyor. Attila İlhan, ilk haber olmakla Yunus'tan beri süre gelen bir geleneği sanki
Bir garip ölmedi, ölümü üç günden sonra duyulmadı.
Attila İlhan şüphesiz ki şair.
Şüphesiz ki deneme yazarı.
Şüphesiz ki fikir adamı.
Kendi iddiasına göre de bir Marksist...
Saplantıları var. Ancak görüşleri kendine ait. Hatası da şerefi de. Televizyon sohbetleri
işti. Bir Türkiye sevdalısıydı. Hem Marksist, hem Türkiye sevdalısı. Attila İlhan
lojik kalıpları aşıyordu. Arı dil ırkçılığına kapalı Türkçesiyle=cildlerce eser verdi.
pliğe bakınız ki üniversiteyi terk etti, ama üniversite hocaları kendisiyle mülakat yaptı.
Kalem tabii ki akademik unvandan üstündür.
Şair, meşhur şiirinde "ben sana mecburum" der. O aslında yazmaya mecburdu.
leyecek sözü olan yazmaya mecburdur. Attila İlhan'ın söyleyecek sözü vardı. Çünkü
kkür ediyor, sebepleri tahlil ediyor, sebep, sonuç arasında illiyet bağı kuruyordu.
An gelir, herkes ölür, Attila İlhan da ölür.
İnsan ölmeye de mecburdur.
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.ut kırılmıştır
r'nın ardındaki
artık ne sabah
r bilmez nerdeler
asal sevdalıları
aman içinde
saman ölür
rde uğuldar baki
ferden akar sinan

süleyman ölür
ez bir mezarlıktır zaman
dolaşır saf saf
1:1rında şiir söyleyerek
ysa I korkudan ölür

gücü yüksekir bombadır patlar

im 2005 Cumartesi, Türkiye
Sabahat EMİR
Attila İlhan
Attila Jllhan'ı ölümünden birkaç gün önce TRT 2 kanalında seyrettim. Batının Türkiye
d~ki oyunlarından bahsediyordu. Küçük kağıtlara yazdığı notlarından örnekler
rak düşünce ve yorumlarını sistemli bir şekilde anlatıyordu. Onu hayranlıkla dinlerken
dan yorgun yüzüne, ensesinden sarkan beyaz saçlarına bakıp: "Yaşlandı ama maşallah
ar sağlıklı bir beyni var" diye düşünmüş, içimden "Böyle değerli insanlara ne kadar
cımız var. Allah uzun ömürler versin!"diye dua etmiştim.
Talihin garip cilvesi işte! Birkaç gün sonra eve geldiğimde ablam, "Attila İlhan
ş!" deyince kalakaldım. Sanki içimden bir tel kopmuştu. Bir eziklik, bir hüzün... Her
gelip geçiciliğini, ölümün hayatın tek gerçeği oluşunu bir kere daha idrakin oluşturduğu
oşluk duygusu... Bir temelin daha yıkıldığını hissetmenin burukluğu...
Buna benzer duyguları kültür ve sanat dünyasına ait herkes . .çeşitli boyutlarda yaşıyor
Ii ki basında sürekli onunla ilgili yazılar çıkıyor, TV kanallannda.programlar yapılıyor.
O, herkesi kucaklayan, geniş ufuklu, dost gönüllü, bir derin insandı... Onun için
esin onun hakkında söylemek istediği bir şeyler var.
NTV kanalındaki bir programda Selim İleri ve Buket Uzuner, yazarlıklarını onun ilgi
eşvikleriyle geliştirdikleri söyleyip bu değerli kültür ve sanat adamı hakkında çok güzel
ler söylediler.
Ne yazık ki, ilk gençlik yıllarımda Bilgi Yayınevinde bir kere görüşme fırsatı
duğum Attila İlhan'la (çekingen mizaçlı olduğum için) devamlı görüşmeyi sürdürüp de
derin kültüründen yararlanamadım.
Oysa yazıya başladığım o sıralarda teşvike ve bir yol göstericiye ne kadar ihtiyacım
Çekingenliğimin sebebi umduğum ilgiyi görememek korkusundan olacaktı.
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ijide öğrenciydim. Bir roman yazmış, bunu hocam Prof. Mehmet Kaplan'dan
nı rica etmiştim. Uzun süre heyecanla bekledim. Ama işlerinin yoğunluğundan olacak
bunu okumağa bir türlü vakit bulamadı. Ondan sonra ben de çalışmalarımı kimseye
e cesareti gösteremedim.
Bu yüzden Selim İleri ve Buket Uzuner, Attila İlhan için: "O, bütün yetenekli gençler
ın ilgisini esirgemeyen bir okuldu" dediklerinde içim cız etti.
Bir bilgi ve kültür deryasından yararlanamayışımın eksikliğini bir kere daha duydum .
.uygulan Tercüman' da . Sevinç Çokum da yaşamış olacak ki, köşesinde "Edebiyat,
lhan'a Mecbur" başlıklı bir yazı yazmış.
azıları söze: "Attila İlhan solcuydu ... marksistti...sosyalistti" diye söze başladılar.
aman içinde takip ettiğim ve anladığım kadarıyla o, bütün dar kalıpları aşıp
llüğe ulaşan, asla fikir yobazlığı gütmeyen, sistemli bir şekilde araştırarak, düşünerek,
,yarak yolunu bulan, ufuklarını genişleten bir bilgeydi.
Son yıllarda içten ve dıştan, çeşitli şekillerde incitilen Türk Milletinin yanında oldu.
lere kapılanan, küresel emperyalizme karşı suskun kalan nice solcuların aksine; Türk
n gururuyla emperyalist baskılara direnerek kültürüne ve vatanına sahip çıktı. Sanatta
re çıktığı halde Nobel avcılığına tenezzül etmedi.
Onun için milletinin sevgi ve takdirini kazandı.
Allah rahmet eylesin!

im 2005 Pazar. Türkiye
Mehmet SOYSAL
An gelirse ...
Zaman yorgun argın geçip giderken koca kentte bir 'an geldi' bir haber düştü
lerden beyaz camlara.
Attila İlhan öldü.
'An gelir Attila İlhan ölür' diyerek bir gün öleceğini yazmıştı mısralara.
Bir 'an' geldi hüzün çöktü yüreğe... Sarı yapraklar, kuruyan gazeller sokaklarda
oş uçuşurken hüzün avuç ortasında kalakaldı...
Sanki gazel' i bir tek O tanırdı.
Kuruyan ağaçların altındaki banklarda 'güz'ü uğurlayanların elde var olan hüzünlerini
yordu rüzgar...
İsfırar vakitlerinde 'an' gelince batar her güneş...
Elde sadece hüzünler kalır...
'An' gelirse, tüm kaçış yolları tıkalı. Bağırış, çağırış ve yakarış yok... Kasketi yana
emiş bir adamın 'an' gelince yıkılıp gidişi, bize 'bağıra bağıra' şiiri anlatan son
dan yoksun kalmanın utancını da ekledi...
Son şairini de uğurlayan ülke olmanın utancı yetecek miydi bize?
Şiir yoktu artık.
'Tamamen duygusal' adamlara kaldı tüm kentler...
Süslü kelimeleri yan yana getirip, çalakalem döşendikten sonra kuruşlarının hesabını
anların şairliği elde kaldı.
Kasketini yana düşüren adam yoktu.
O, duyguların yeşermediği, merhametin kol gezmediği, acımanın ve gözyaşının hakim
atlığı kentlerde şarkıların susacağını ve şatarabanın öleceğini anlattı...
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Bazan; sokakların kuşatıldığını, karakolların tarandığını ve yağmurda bir militanın
ünü anlattı. ..
Bazan da, her ölenin pişman öldüğünü.
'Şarabın gazabından kork' diyen Attila İlhan, son umudun kırıldığını da çok zaman
Şarabın gazabıyla boğulanların

denizlerini

seyrettikçe,

isyanı da gökyüzüne

çıktı

Bazan da 'paldır küldür yıkılır bulutlar ... ' derdi.Bulutlar paldır küldür yıkıldı da!
'An gelir şimşek yalar masmavi dehşetiyle siyaset meydanını'
mısrasındaki
:tiyle Ali Kırca'nın Siyaset Meydanı'nda bir an şimşek gibi yaladığını da gördüm,
lı İmparatorluğu ile alay edilir gibi olunca ...
"Bak Ali... Osmanlı öyle büyük bir devlet idi ki, yıkılışı bile yüz yıl sürdü •.• "
ilen Attila İlhan,
'Direkler çatırdar yalnızlıktan' mısrasındaki yalnızlığa düştü ...
· Direklerin çatırdadığını görüyordu ...
Bu yüzden 'Evvel zaman içinde kalbur saman ölür.' diyordu.
Zaman da öldü ...
'Çeşmelerden akar Sinan
An gelir La İlahe İllallah
,
Kanuni Süleyman ölür •• .' diyerek herkesin bir gün bir yerlerde, son kez düşeceği bir
geleceğini anlattı.
Ölümler randevuludur ...
Kaçış yok.
Mesele, an gelince 'La İlahe İllallah' diyebilmek.
Yoksa herkesin beklenen o 'an' ı gelince ölecek. ..
Attila İlhan gibi...
Şiirin yaşayan son kalesi idi...
An geldiğinde herkes gibi o da gidecekti.
Elde hüzünler bırakarak ...
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'im 2005 Pazartesi, Türkiye
Ayşe Göktürk Tunceroğlu

Attila İlhan
Tesadüfün böylesi... Akşamın geç bir saatinde -Türkiye'de gün ağarmıştı bile- kitap
rdum. Attila İlhan'la yapılan röportajları bir araya getiren bir kitap: Söyletme Kötüyü.
Diyordu ki: "..... Fransız toplumunda Fransız aydını ile Fransız halkı arasında bir fark
;,. Her yerde olur bu fark. Fransız aydınları daha derin, daha teferruatlı düşünürler, daha
,y bilirler. Halk daha az bilir, daha az teferruatlı bilir, düşünür. Yalnız aydınlarla halk
daki fark bir derece farkıdır.. İkisi de aynı istikamettedirler. Aydınlar biraz öndedirler.
i bizde böyle değil. Aydınlarla halk arasındaki fark mahiyet farkı. Aydınlar kendilerini
ülkenin kültürüne adamışsa, Paris'e, Londra'ya, Washington'a, Moskova'ya, Pekin'e,
'ye, Tahran'a göre ayarlıyor. Ve aydın bu tavırla ortaya çıkıyor. Halk ise Türk...
ız kesinlikle herhangi bir yere ayarlı değil. Bu çerçeve içerisinde Türk aydını ile Türk
arasında çok ciddi bir kopukluk var. Türk aydını halkına kesinlikle yabancılaşmış bir
Bu sömürgelerde görülen aydın tipidir. Bağımsız ve gelişmiş ülkelerde böyle aydın
. Bu Tanzimat'tan sonra başlayan 'alafranga' dediğimiz aydın tipidir. Bu Batılı bir
·~- Türkiye'deki acentesidir. Oysa halk, bunlara müthiş içerlemekte, bunları kesinlikle
mektedir."
Diyordu ki: "Fransızın sosyalisti, liberali, muhafazakarı, kralcısı, hatta anarşistinde,
ın hepsinde tarih ve yurt bilinci var." Diyordu ki: "Bizim yeni yetişen kuşakların
da dil ve tarih bilinci noksanlığı görüyorum."
Diyordu ki: "Şairleri amigoları değil, şiirleri yaşatır; nesillerden nesillere devreder,
yete uzatır. Ölmüş bir şaire gösterilebilecek en yüce saygı, ezberimizdeki bir veya birkaç
i -hiç olmazsa, birkaç mısramı- hatırlayıp tekrarlamak olmalıdır. Başkalarına da
Iatmak... Ha, bakın, hiçbir şiiri aklımıza gelmiyor, maalesef hiçbir mısramı
.yamıyorsak, işte o fena, işte o zaman eyvah! Dünyanın hiçbir dergisinde, yayımlanmış
haber-ya da yorum, artık şairi kurtaramaz. Çünkü bu şairin ikinci ölümü demektir, yani
kölümü!"
Sonra... Sahurdan sonra televizyonu açtım -ki Türkiye'de öğle vaktiydi- ilk duyduğum
le oldu: Attila İlhan vefat etti. Tesadüfün böylesi görülmemiştir! Allah'tan rahmet
orum. Şiirleri bu kadar dillerde yer ettiğine göre "ikinci ölüm" ona gelmeyecek.
Atatürk Kültür Merkezi'ndeki cenaze töreni sırasında bazı gençlerin elleri havada,
çığlığa, ıslık ıslığa bakan Attila Koç'u protesto edişlerini hayretle, ibretle seyrettim.
a İlhan'ın cenazesine gelmişler ama Attila İlhan'ı demek ki hiç anlamamışlar. Attila İlhan
logancılığa, bu yaygaracılığa, bu ucuzculuğa, bu seviyesizliğe karşı durmuştu. Cenaze
simini protestoları için kullanacak kadar küçülen insanların varlığından şairin ruhu
zeb oldu. Islık çalan, yuh çeken öfkesi bumunda gençler ( ve genç olmayanlar)! Bilin ki
stonuzun yeri orası değildi; yaptığınız cenazeye de, Attila İlhan'a da büyük saygısızlık
ştur.
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Attila İlhan vefat etti
Ünlü şair ve yazar Attila İlhan vefat etti. İlhan'ın, gece saatlerinde evinde hayatını
iği bildirildi. Maçka'daki evinde vefat eden ünlü şair ve yazar Attila İlhan'ın
i; yarın İstanbul' da toprağa verilecek. Alınan bilgiye göre, Attila İlhan için ilk olarak,
si günleri "Attila İlhan'la Yolculuk"
programını yaptığı Mecidiyeköy'deki
irk Televizyonu'nun önünde tören düzenlenecek. Saat 10.00'da yapılması planlanan bu
ardından, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) de bir tören gerçekleştirilecek. İlhan'ın

i; daha sonra Teşvikiye Camii'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Aşiyan
ığı'nda defnedilecek.
EDEBİYATA HİZMET
Ünlü şair ve yazar Attila İlhan, 50 yılı aşkın süreyle Türk edebiyatına şiir, roman ve
e gibi eserleriyle hizmet verdi.

NE DEDİLER••• NE DEDİLER..•
Şair ve yazar Attila İlhan'ın vefatı üzerine verilen demeç ve yayınlanarumesajlarda
enildi:
ültür ve Turizm bakanı Atilla Koç: "Gerçek bir edebiyat ve kültür adamı olan Attila
iirleriyle ve romanlarıyla yaşamaya devam edecektir."
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu: "Türk milleti idealist ve büyük bir insanını
iştifJP''
TBMM Başkanı Bülent Arınç: "Attila İlhan, geride bıraktığı eserleriyle yaşamaya
edecektir."
Hürparti Genel Başkanı Yaşar Okuyan: "Attila İlhan ulusalcı anlayışı ve fikirleriyle
.ıya devam edecektir."
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal: "Attila İlhan'ın kaybı, yazın, kültür, sanat, düşün
dya dünyası için büyük bir eksiklik, büyük bir boşluktur."

im 2005 Cuma, Vakit
Attila İlhan defnedildi
Vasiyete bile saygıları yok
Şair ve yazar Attila İlhan'ın, "Cenazemde alkış istemiyorum" yönünde vasiyeti
asına rağmen, bazı "saygısızlar"ın avuçlarını patlatırcasına alkış yaptığı görüldü. Bu
AKM'deki törende, cenazeye saygı göstermeyen bir grup, Kültür Bakanı Atilla Koç'u
sto ederek, cenaze törenini siyası rantlar için kullandılar.
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2005 Pazar, Vakit -ARŞİV Eki

O büyük adam son yıllarında saçmalıyordu
"Zamanında ölmeyi bilmek ••• " diye başlık attığı yazısında Engin Ardıç, Attila
yazdı; "Kendi kafasında kendi kendine "olmayan bir Atatürk" yarattı, o
azdı; İsmet Paşa da bütün kötülüklerin babasıydı... İki dönemi bıçakla keser gibi
en ayırıyordu. İşi, birçok bürokrat gibi "Atatürk kuru fasulyayla pilavı çok severdi"
özlerini doldurmaya kadar götürdü. "
(..) Geçen gün değil de, diyelim yirmi yıl önce ölseydi, yakınları, sevenleri elbette
k şey yitireceklerdi, ama Türkiye daha kazançlı çıkacaktı.
Çünkü lafı bitmişti. Çünkü abuklamaya başlamıştı. Ama hangi babayiğit "gayrı
lafmı bitti" deyip ölmeye yatabilir? Hangimize sağlanmıştır bu yetenek?( ..)
O büyük adam son yıllarında saçmalıyordu.
er büyük sanatçının "dönemleri" vardır, ben onun "ellili ve altmışlı yıllarını"
Birçok solcu geçinen salak 12 Mart 1971 olayına sevinç çığlıklarıyla alkış tutarken, o
ldı, faşizm deneyecekler" demişti.
Sonra gitti, sığlığa saplandı.
Çok büyük bir şairdi, romanlarını da şiir gibi yazdı.
Böylece ortaya çok iyi yazılmış, çok keyifle okunan kötü romanlar çıktı.(..)
''Bazı" kişiler için geçerli olan cinsel karmaşayı herkese sıvamaya kalkıştı, bunu.tuttu
politikaya yapıştırdı; romanlarında bütün batı işbirlikçileri cinsel sapıklardı, bütün
ıstler de birbirlerini saf ve temiz bir aşkla seviyorlardı! (..)
Kendi kafasında kendi kendine "olmayan bir Atatürk" yarattı, o tartışılamazdı; İsmet .
bütün kötülüklerin babasıydı. .. İki dönemi bıçakla keser gibi birbirinden ayırıyordu.
birçok bürokrat gibi "Atatürk kuru fasulyayla pilavı çok severdi" derken gözlerini
ııyıı kadar götürdü.( ..)
Sonra da gitti Bülent Ecevit, Doğu Perinçek, Devlet Bahçeli ve İlhan Selçuk arasında
buldu kendine. Bir de kasket uydurdu. Bu "solcu havası" verdiği varsayılan Willy
kasketiydi, aynı havalara bir zamanlar Ecevit de girmiştir.( ..)
Fakat bundan tam kırk yıl önce, o zamanların tıfıl bir gencinin, benim gözlerimi açmış,
bilir onu söylerim, sosyalizm ya insancı ve özgürlükçü olacaktır, ya da hiç
acaktır" demişti. Cümlesinin ikinci bölümü doğru çıktı
Engin ARDIÇ - AKŞAM
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A.İhsan KARAHASANOGLU

Attila İlhan'ı cezaevine tıkan, CHP değil miydi?
Attila İlhan ölmüş.. Özellikle bütün sol kadro gözyaşları akıtıyor. Daha doğrusu
(gibi görünüyor!
Eminim, onun ölümünden memnun nice solcular var.
';'Oh be kurtulduk" diyen, nice ikiyüzlüler var!
Nasıl olmasınlar ki..
Sorgulayan, hazır şablon bir solculuğu reddeden bir düşünce adamını nasıl kabul
ki.
.J3minim ki; makale yazdığı gazetenin yetkilileri, her yazı gününde, "Acaba bugün
t~pınağımızdan kimseye laf edecek mi?" diye endişe ile yazısını bekliyordu. Onlar,
eri kadar, arkasından övgüler düzsünler..
Eminim; çıktığı televizyon kanalının yöneticileri de, "Acaba rejimi sorgulayan bir
r de, bizi zor duruma düşürür mü?" diye her seferinde hop oturup hop kalkıyorlardı!
çıklamasalar da, gizleseler, üstünü örtmeye çalışsalar da gerçek bu.
Anlatıyorlar, hayatını..
1925'de doğdu..
Vesaire vesaire..
latsalar da, ayrıntısından kaçındıkları, en azından eleştirisine. girişmedikleri/
edikleri olayları bir kurcalayalım isterseniz.!
Attila İlhan, 16 yaşında iken, daha bir lise öğrencisi iken, hem de Atatürk Lisesi
işi iken, "şiir" yüzünden cezaevine giriyor!
Evet; şiir yüzünden cezaevine giren tek isim Başbakanımız Tayyip Erdoğan değil bu
)7ıllar (;)tıcesinde, 16 yaşındaki lise öğrencileri de girmiş cezaevine.
~aha da ilginci, şiir yüzünden okuldan ihraç ediliyor Attila İlhan!
aha da; daha da ilginci, "Türkiye'nin hiçbir yerinde okuyamayacağına" dair
e veriliyor eline!
Aynen bugün, başörtülü kızlara verildiği gibi! Başörtülü kızlar, Türkiye'nin hiçbir
üniversiteye gidemedikleri gibi!
Attila İlhan'ın yine bir şansı varmış, dava açmış ve Danıştay kararı ile okuma hakkını
azanmış!..
Peki bu ayrıntıyı, bu kadar uzun niçin aktardım?
Gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında gözyaşlarını silen, Attila İlhan' dan koca
vgülerle söz eden sahte solcuların gerçek yüzlerini ortaya koymak için.
Bakın hiçbirisi, Attila İlhan'ın başına gelen bu trajikomik olayımasaya yatırıyorlar
Hiç eşeliyorlar mı, bu olayın sorumluları kimlerdir diye?
Niçin sorsunlar, niçin araştırsınlar ki?
Çünkü işin ucu kendilerine dokunuyor!
1941 'de kim iktidarda? Cumhuriyet Halk Partisi!
Bizim bildiğimiz CHP! Bugün başörtüye engel çıkaran, öğrenciler arasında ayrımcılık
ÖSS' de katsayı adaletsizliğinin düzeltilmesine karşı çıkan.. Kadıköy' e cami
asının önüne geçmek isteyen
.
Anlayın işte, nerde hayırlı bir iş varsa, onun önüne geçen CHP!
dönemde Cumhurbaşkanı kim?
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İsmet İnönü!
Bir telgrafla, istese 16 yaşındaki lise öğrencisi Attila İlhan'ı serbest bıraktıracak
da olan, CHP'nin yıllarca Genel Başkanlığını yapan, büyük komutan (!) İnönü ..
Ya Attila İlhan'a, "Türkiye'nin hiçbir yerinde okuyamayacağına" dair belge
leyen okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturan kim?
Hasan Ali Yücel! Hey gidi hey! Şu solculara bakın. Şu CHP'ye bakın.
CHP'li Cumhurbaşkanı'na, CHP'li Milli Eğitim Bakanı'na bakın.
16 yaşında bir öğrenciyi, cezaevine tıkıyorlar. Yetmiyor, okuma hakkını elinden
lar!
64 sene sonra bugün, o CHP, aynı CHP.
Hiçbir şey değişmemiş!
Yine özgürlüğe düşman.
Bir de şöyle düşünün .. Attila İlhan'ı cezaevine tıkan, varsayın DP olsaydı? Şimdi ne
dökülür, ne hakaretler edilirdi değil mi? Tahayyül bile edemezdik!.
İşte bu da CHP'lilerin çifte standartı!

Münib Engin NO YAN

Attila İlhan
Öyle insanlar var ki, bu fakirin hayatını doğrudan ama genellikle de bir hayli dolaylı
;dan ve farkında olsalar da olmasalar da, isteseler de istemeseler de,' kesinlikle rnüsbet
a etkilemiş olan, bu fani dünyadan beka alemine göçüp gittiklerinde, onları bu son
ııklarına uğurlama konusunda çok ama çok zorlanıyorum.
Attila İlhan üstad da onlardan biri. Zorlanışını, her canlı için mukadder · olduğunu
m ölümü onlara bir türlü konduramamaktan değil haşa! İmanları konusunda tatminkar
aate bir türlü sahip olamadığım için, cenazelerinde ne yapacağımı, arkalarından nasıl
t edeceğimi bilememe sıkıntısını yaşamaktan. Bu yüzden çoğunun cenazesine, gönlüm
k,istediği halde, katılmam. Çünkü efendim, önce cenaze duasının sonunda imam
:iıin sorduğu suallerin ilkine ne cevap vereceğimi bilemem. Hakkımı mutlaka helal
ama bunu yapmak için ille de orada bulunmam gerekmeyeceğini düşünürüm. Sonra
, sevdiğim, değer verdiğim, bana emeği geçmiş ya da kendisine birçok konuda nice
er, güzellikler borçlu olduğum bir insanın cenazesinin, müşriklere has bir adet olduğunu
m "alkışlar eşliğinde son istirahatgaha uğurlanma" çirkin ritüeliyle kaldırılmasına şahit
istemem. Neyse ki, rahmetli Cem Karaca kardeşim vefatından çok kısa bir süre önce
alkışlama" kepazeliğinin kendi cenazesinde kesinlikle yapılmamasını ve mutlaka
er eşliğinde, yani Müslümana yaraşır şekilde defnedilmek istediğini vasiyet etmişti.
m öyle de olmuş ve rahmetli Cem son yolculuğunda bir kere daha, ama bu defa hiç
yok ki en doğru dersi vermişti kendisini sevenlere.
Attila İlhan üstadın cenazesinde olabilecekler bir kabus gibi-çöktü şimdiden üzerime.
dün sabah, ölümü üzerine yazılan haber-yazıları okuyunca kesin kararımı verdim:
ayacağım o çok sevdiğim, kendisine çok şey borçlu olduğum ve özellikle de "Hangi
' adlı kitabıyla kendimi, asli kimliğimi bulmama, yani? İster inanın, ister inanmayın
lerin Rabbi Yüce Allah'ın, celle celaluhu, sonsuz lütuf, kerem ve inayeti sayesinde
et bulup İslam'la şereflenmeye varacak o uzun ve meşakkatli yolculuğa çıkmama
,/vesile olan kişilerin başında gelen, o büyük ve müthiş adamın cenazesine. Hayattayken
a tanışmak hatta bir süre birlikte çalışmak nasib olmuştu. O uzun ve meşakkatli
luğumun tarii ortalarında bir yerde, tabir cazise, araftaydım o günlerde. Belki de o
en, yani alacağım cevabın beni sarsmasından, insicamımı, titizlikle ve büyük gayret
derek korumaya çalıştığım iç/manevi dengemi bozmasından besbelli için için
ü
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ğumdan, tamamen insiyaki olarak, sormadım ona inancını, Hak ve Hakikat ile olan
i, Hala da bilmiyorum.
Ama ondan çok şey öğrendim: Hiçbir konuyu hafife almadan merak duymayı ve bu
n gereğini mutlaka yapmayı, yani etraflıca araştırmayı, öğrenmeyi, bilgilenmeyi; geniş
ve mutlaka çok yönlü düşünmeyi, aykırı ve hiç hoşuma gitmeyen görüşleri kafadan
mak ya da tamamen, bir çırpıda reddetmek yerine, elbette ki kendi duruşumu, tavrımı
mi muhafaza etmek kaydıyla, dikkatle ve?işte bu çok önemlil- saygıyla tanımayı,
eyi ve onlarda kendi adıma yararlanabileceğim bir taraf olup olmadığına bakmayı,
da hiç çekinmeden, göğsümü gere gere, kaynağım da gösterip, itirazlarımı da
k, alabildiğine kullanmayı; mutlaka sistemli ve titiz bir disiplin içinde çalışmayı ve
lar ne olursa olsun, asla tavsatmamayı; gençlere saygı duymayı, onlara değer ve
erip, her fırsatta birlikte bir şeyler üretmeyi, gençlerden bir şeyler öğrenmeye her
ık olmayı? Bir çırpıda aklıma gelenler bunlar.
.ttila İlhan üstadın, özellikle de fikri hür vicdanı hür Mü'min ve Mü'mine
anlarla aym safta durmuş/durabilmiş olmasını gizli gizli çok diledim. Ne büyük bir
olurdu şerefli Ümmet-i Muhammed için,gözünü budaktan hiç mi hiç sakınmayan,
ın arkasında en ufak tavizi bile vermeksizin duran/durabilen, kuru gürültüye pabuç
ayan, boş ve mesnedsiz konuşmayan, nev'i şahsına münhasır üslubuyla zihinlerde
for çaktıran, gönüller fetheden, kapılar açan, hep yeni ufuklar · gösteren, alabildiğine
; çalışkan, yaman bir İslam alimi, en azından mütefekkiri olarak Attila İlhan! Ne
bir muhaddis olurdu Attila İlhan üstad, kılı kırk yaran titizliği, dikkati.ve engin
şıylal Ve onun yazdığı bir Siyer-i Nebi 'yi ya da Naat-ı Şerifi hayal...t:!c.lt:!l'ktm .: <bile
dan ürperiyorum!
Heyhat! Bir ömür daha tükendi, parlak bir yıldız daha kaydı, aslolandan bihaber!
Yüreğimi yakıyor, içimi paramparça ediyor ama biliyorum ki çaresizim, . ah bu Ebu
er!
Cenazesine katılmayacağım Attila İlhan üstadın, bu kesin. Ama kabrini mutlaka
edeceğim, ömrüm olursa, vefa borcumu eda etmek ve ibret almak için!
ahmeti sonsuz olan Hak Te'ala, azze ve celle, niyazım odur ki, rahmetini esirgemesin
han kulundan?
Müteyakkız olun, müteyakkız kalın efendim.

MEminKAZCI
Attila İlhan
Şair ve yazar Attila İlhan hayata veda etti.
Fikir hokkabazlığı yaparak büyük servetlere ulaşanların cirit attığı bir ülkede, "fikir
u"na sahip olmayı yeğlemişti.
Mütevazı bir hayatyaşamak pahasına •
.Türkçe, büyük bir şairini; Türkiye, sorunları üzerine kafa yoran ciddi bir aydınını
ı;
Türkiye'de "aydın", genellikle yürek hoplatan bir kavramdır.
Ülkesiyle doğru dürüst bir ünsiyet kuramayan, halkından nefret eden marazlı
arın bir unvanı gibidir.
Oysa İlhan'ın aydınlığı, yerli, "içeriden" ve tarihsel derinliğe sahip bir aydınlıktı.
Batıyı çok iyi tanıyıp anladığı dönemden itibaren zihinsel enerjisinin önemli bir
:rıı batı sömürgeciliğine ram olmuş aydın tipini eleştirmeye, yanlış politikaların yol açtığı
arı dile getirmeye hasretmişti.
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Evet, "aydınlarla" başı hiç hoş değildi ve bu hal bazen cümlelerinin sertlik dozunu
de artırıyordu. Bir röportajındaki şu cümlelere bakın:
"Batı 20. yüzyılın ortalarına doğru keşfettiği bir sistemle seni ileri sömürge haline
iş, Bunun için öyle bir aydın sınıfı yetiştiriyor ki, o aydın sınıfı, onun köpeği! O
ımfı, halkını hor görüyor, halkını hor gördüğü için halk da onu hor görüyor ve
iyor. O zaman aydın kısım işte 'Bunlar mürteci bilmem ne' diyor. Dur bakalım!
ınürteci olmadan evvel sen kimsin? Sen ne yapıyorsun?"
Attila İlhan çağdaşlaşma ile batılılaşmayı ayırır, batılılaşmaya şiddetle karşı çıkardı.
~'Hangi Batı" adlı kitabındaki şu satırlar, Türkiye'nin batılılaşma macerasının vardığı
.ôktayı ve yol açtığı zihni çöküntüyü anlatmak açısından çok çarpıcıdır:
'Lisede Sophokles okuduk, klasik Türk musikisine sövmeyi, Divan şiirini hor
i, buna karşılık devletin yayımladığı kötü çevrilmiş klasiklerine körü körüne
lık göstermeyi öğrendik. Sanki Sinan, Leonardo'dan
önemsiz, Mevlana
den küçüktü. Itri ise Bach'ın eline su dökemezdi. Aslında kültür emperyalizminin
i kendi elimizle boğazımıza geçiriyorduk"
İlhan'ın, sorunu tespit etmede gösterdiği mahareti, çözüm önerileri konusunda
yabildiğini söylemek güçtür. Yerliliği önemserdi, ama Türkiye' de yerli ve milli
in en etkili garantörü olan İslam'la ilgili derinlikli vurgulamalardan da kaçınırdı.
Oysa batıdan gelen ve sömürgeleştiren azgın dalgalara karşı, başka hangi saik,
e altyapısı sağlam bir itirazı besleyebilirdl.kil
Gazi (Atatürk'e genellikle böyle hitap ederdi) dönemiyle, her türlü kötülüğün kapısı
ü İnönü dönemini tamamen ayırır, İnönü'yü batılılaşmanın ve sömiirgeleşmenin
sayar, iki liderin dönemleri arasında fazla bir geçişkenlik bulunmadığını savunmak
aman zaman çelişkiye düşmeyi bile göze alırdı.
Attila İlhan gibi fikir namusuyla şair mizacı aynı anda tevhit eden düşünürler
'mi zaman her kesimden tepki görmek kaçılmaz bir kader haline gelir.
O da, sıkı bir Kemalist olmasına rağmen, Gazi döneminin 30'lu yıllarını da
ekten geri durmamış, zaman zaman Kemalistlerin de tepkilerine muhatap olmuştur.
Son yillarda daha ziyade televizyon sohbetlerindeki siyasal görüşleriyle gündeme
E, romanları, senaryoları, denemeleri olsa da, o, öncelikle ve özellikle bir şairdi.
Herkesin bir başka şiirini sevdiği şairler, büyük şairlerdir.
Attila İlhan denilince de, herkes bir başka şiirini sevdiğini söyler.
Ben de en çok "üçüncü şahsa şiir"ini severdim.
Herkesin hayatında bir şekilde yer almış olan "üçüncü kişileri" onun kadar güzel
azdır herhalde:
"Gözlerin gözlerime değince/Felaketim olurdu ağlardım/Beni sevmiyordun
iın/Bir sevdiğin vardı duyardım/Çöp gibi bir oğlan ipince/Hayırsızın biriydi
ce/Ne vakit karşımda görsem/Öldüreceğimden korkardım/Felaketim
olurdu
ım? •. Akşamlar bir roman gibi biterdi?/Limandan bir gemi giderdi/Sen kalkıp
iderdin/Benzin mum gibi giderdin?/Sabaha kadar kalırdın/Felaketim olurdu
ım."
Ülkesini seven, ülkesiyle barışık ve her zaman rahatça oturup konuşabileceğiniz
ar, bir ülke için büyük değerdir.
O ünlü dizesinde "An gelir Attila İlhan ölür" demişti ve o an önceki gün geldi.
Türkiye'nin, batı arenasında birçok sinsi oyunla sıkıştırılmak istendiği bu zorlu
yokluğu daha çok hissedilecek.
Sözün özü
gelmem. gelemem, beş dakika bekle git. (Attila İlhan)
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Hasan KARAKA YA
Attila İlhan'dan, Yeşil Alan'a ••• Neredesin ey samimiyet?
sen ben, "duyarlılık" gösterilerinden bazılarının "sahte, yapmacık ve rol icabı"
düşünürüm!.. Hayır, bir "önyargı" değil bu, "gözlem"e dayalı bir tesbit!..
atirlarsanız, 5-6 yıl önce Bursa'da bir adam öldürülmüştü... Polis, fellik fellik
ıyordu ... "Cenaze namazı görüntüleri"ni bile izlemişti. .. "Yakınlardan" şüphe
ama; hayır, olamazdı!.. Mesela, şu, "en çok ağlayan, taziyeleri kabul eden" insan,
" olabilir miydi?!? İhtimal vermiyorlardı. .. Araştırmayı derinleştirince gördüler ki;
atili, "2 evladından biri"dir!..
üşünebiliyor musunuz;
enaze namazı"na gelmiş, "taziye"leri kabul etmiş ve üstelik hüngür hüngür
adam, "bir baba katil" çıkıyor!..
ATTİLA İLHAN, YA İNÖNÜ!
akıyorum da;
ttila İlhan öldü" diye, birçokları ağlıyor!.. Özellikle. CHP'liler; "büyük kayıp"

.A

amam, ağlamasına ağlayın da, "büyük kayıp" deyip, ölümüne üzüldüğünüz adama
Ik. ayıbı" yapan siz değil misiniz?..
:rıu, henüz "16 yaşında bir delikanlı" iken, bir kıza gönderdiği "Nazım Hikmet~in
ünden "hapse tıkan" kimdi?..
imdi kalkmışlar, "elde var güzün" diyorlarl.,
apmayın Allah aşkına!.. "Rol" kesmeyin!.. "Dürüst, samimi ve tutarlı" olun!..
Sevdiğimiz bir şairdi" diyorlar!..
alanlz
ttila İlhan, "CHP'yi sevmezdi" ki, siz Attila İlhan'ı sevesiniz!..
u "sevgi" ifadesi sahte!.. Zira, "iki doğru" bir arada olamaz!..
()Attila İlhan ki; İsmet İnönü için şöyle der;
f~Kemal Paşa anti-emperyalist, tam bağımsızlıkçı, demokrat bir devrimin lideri
et-Paşa ise emperyalizme göbek bağı ile bağlanan bir diktatör!"
EHP'liler, bir "karar" vermeli!..
Attila İlhan mı "büyük bir düşünür=dür, yoksa İsmet İnönü mü, "büyük bir devlet
Eğer İnönü, "emperyalizme göbek bağı ile bağlanan bir diktatör" ise; EHP'lilerin,
yazan böyle bir Attila İlhan'ı sevmesi mümkün değildirlz'' Dolayısıyla, hüzünleri
'dir!..
Yook, eğer "tersi geçerli" ise, yani EHP'liler "Attila İlhan'ı sevmekte samimi'' ise,
da İsmet İnönü'nün; "emperyalizme göbek bağı ile bağlanan bir diktatör"
u kabul etmiş olurlar!..
Dahası da var; Attila İlhan'ı "kabul", İsmet İnönü'yü "ret" noktasına gelirlerse, o
; EHP'ye yöneltilen "kökleri bereketsiz" suçlamalarına da sessiz kalmaları gerekir!..
, o suçlamaların hedefinde "İsmet İnönü"de vardır!..
Sizin anlayacağınız, ortada "yaman bir çelişki" var!.. EHP'lilerin "iki sevgisinden
hte"dir!.. Yaİsmet İnönü sevgileri, ya Attila İlhan sevgileri!..
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ABA KATİLİ DE AGLAMIŞTI!
eniden "Bursa'daki olay"a dönelim ...
Baba katili evlat"; başsağlığı dileyenlere, "Babam, bizim için çok büyük kayıp! ••
ri doldurulamaz!" diyordu!..
ma, babasını "öldüren" de, kendisinden başkası değildi!..
CHP'lilerin gözyaşları" da, buna benziyor!.. "Büyük kayıp" deyip, kendilerinin
lan "büyük ayıp"ı örtbas etmeye çalışıyorlar!..
ılları sıra;
.ttila İlhan'ı, henüz 16 yaşında iken, hem de bir "şiir" yüzünden "hapse tıkan"
in CHP olduğu gerçeğini örtbas etmeye çalışıyorlar!..
ememo ki;
"Yaygara"lara bakıp da, "gargara"ya gelmeyin!..
.smet İnönü'yü "alafranga ve komprador" olmakla suçlayan bir Attila İlhan'ı,
kökümüz İnönü'dür" diyen bir CHP'nin "sevmesi" mümkün değildir!.. Eğer, hala
uz" diyorlarsa, "rol icabı"dır!..
sima bakarsınız; 12 Eylül 2005 tarihli "veda yazısı"nın son satırlarında bile
ve "namus" kavramlarına vurgu yapan Attila İlhan'ı, yazı yazdığı Cumhuriyet
µin
de sevdiğinden şüpheliyim!..
anılmıyorsam, Çetin Yetkin adlı bir "Cumhuriyet yazarı"ydı... Attila İlhan,
devrimi, dil devrimi, böyle sululuk olmaz, bunlar devrim mevrim değil,
değişikliklerdir!" dediği için, Çetin Yetkin tarafından. çok ağır > şekilde
işti!..
kadar ki;
ttila İlhan'ı, "ümmet kültürünü savunan... Karşı devrimci... Ve hatta
!nm etkisinde kalan bir adam!" olmakla suçlamıştı.. Hem de, 11 Aralık 2003gibi,
zamanda!..
imdi, aynı Cumhuriyet'te çarşaf çarşaf "acı kayıp" ilanları yayınlanıyor!..
angisi "samimi" acaba?..
ilmenthatırlatmaya gerek var mı;
ynı Cumhuriyet, o yıllarda Moskova'ya kaçan Nazım Hikmet'in fotoğrafını "1.
göbeğine" koyup, "tükürün bu vatan hainin yüzüne!" demişti!..
şimdi;
ugünlerde, "tam sayfa Nazım Hikmet dizisi" yayınlanıyor!.. Dün "vatan haini"
".adamı,bugün "vatansever" diye kakalıyorlar!..
Tutarlılık" ve "samimiyet" bunun neresinde?..

0

AMİ'YE DUR, KİLİSE'YE GEÇ!
slında var ya; "Attila İlhan" olayına, Osman Bölükbaşı'nın deyimiyle, şöyle bir
çırpıp"; bu olaydaki "CHP samimiyetsizliği"ni ortaya koyduktan sonra, bir başka
iri "samimiyetsizliğini" ortaya koyacaktım!.. Evet, "cami, -. yaptırmama inadı'lıu
CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'ün "sahtelik kokan
et"inden söz edecektim!..
,ı.\ma, yazı uzayınca; bu defa "cami" olayına "kanat çırpıp, geçmeye" mecbur
Efendim, dikkat ederseniz, bay Selami Öztürk, olayı; getirip, sonunda "yeşil alan"a
!..
Öyle inat ki;
"Yeşil alan" tartışmaları, adeta bir "kamusal alan"a dönüştürüldü!.. Nasıl ki;
dan icat edilen" kamusal alana "başörtülü" ve "sakallı"nın, dolayısıyla "yüzde 99'u
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an" olan "halk"ın girmesi yasaklandı, "yeşil alan" dayatması da, "içine cami
ayacak" bir kamusal alana dönüştürüldü! ..
Ne var ki;
"Sahte gözyaşları" ile "baba katili" olduğunu gizlemeye çalışan evlat veya "Attila
gözyaşı" dökerek, "onu hapse tıkan parti" olduğunu örtbas etmeye çalışan CHP gibi;

i Öztürk de, "yeşil alan" yaygaraları arasında, "cemevi" ve "kilise"yi gargaraya
eye çalışıyor!..
Efendim;
".'Altında CHP'li meclis üyelerinin de imzası" bulunan İstanbul Büyükşehir
.ye Meclisi'nin "9 Mart 2005 ve 15 Eylül tarihli kararları"nda, sadece "camiye
verilmiyorl., O kararlarda, "2 cemevi" ve "1 kilise"ye de onay var!..
Daha açık yazayım;
"9 Mart ve 15 Eylül 2005 tarihli kararlar"da, "Kağıthane 119 pafta, 4806 ada, 1
P' ile Kıraç beldesine "cemevi" yapılmasına onay verilmiş!..
12 Mayıs 2005 tarihli toplantıda ise; "Maltepe'ye bir kilise" yapılması
ştırılmış!..
Yerini de yazayım:
''5 pafta, 100 ada, 22 parsel üzerine!"
Şimdi, sorarım size;
Selami Öztürk'ün "yeşil alan duyarlılığı" ne kadar samimidir?!?
Eğer "yeşil alan"da bu kadar samimi ise, niye hep "cami''yi öıı.e çıl:{~rıyo.r4~, "2
i'' ve "1 kilise"den hiç söz etmiyor?..
Aynı soruyu, "cami yapılacak yer" olarak, ikide bir "Gül Bahçesi"nin görüntülerini
üze dayayan "kartel gazeteleri ve televizyonları"na da sormak gerekir!..
Sahi, belediye meclisinin aldığı "cami" kararını sık sık gündeme getirirken, . "cemevi"
ise"yi neden es geçiyorlar?!?
Bu da gösteriyor ki; onların "yeşil alan" hassasiyeti sahtedir!.. Böyle yapmakla,
düşmanlıklarını gizlemeye" çalışıyorlar!..
Tıpkı,,l'baba katili" evladın sahte gözyaşları ve "Attila İlhan sabıkalı" CHP'lilerin
i<okan hüzünleri gibi!..
HANGİ SOL? •. NERESİ SAMİMİ!
Attila İlhan'rn kitapları, "Hangi" sorusuyla başlayan başlıklar taşırdı. ..
Biz de, onun gibi soralım:
"CHP'nin hangi tavrı samimi! •. Attila İlhan sevgisi mi, İsmet İnönü sevgisi mi? ..
i öztürk'ün hangi yaygarası samimi? •• Yeşil alan yaygarası mı, kilise ve cemevine
kalması mı?"
Daha da özetleyelim;
"Samimiyet, Sol'un neresinde?"
"Dersaadette Ezan Sesleri" romanını yazan bir Attila İlhan'ı, Sol'un sevmesi
Hele hele "ezan sesi"ne tahammülü olmadığını ortaya koyan bir Selami
k'
.. ?I?
r un
...
Özetleyecek olursak;
"Baba katili" evlat, sonunda yakalndı!..
Sol ise, hala "rol" yapıyor!!!
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Cumartesi, Vakit

Yavuz BAHADIROGLU
Şiir gibi ölmek
İlhan'ın arkasından yazı yazmak istemiyorum. Yıllar boyu yüreğini
ir yazarın arkasından ne yazılabilir ki zaten? Ben asıl, bu şiir gibi ölüm
tiyle, yaşadığımız koyu bir çelişkiyi dikkate vereceğim. Ama önce bir "Temel
ün akşama devrilirken köy kahvesine giren Temel, selamı bile unutup ortaya sormuş:
şaklar! Sempatuk(sempatik) ne demektur, bilen var mı?"
ursun yaklaşmış Temel'e ve anlatmaya başlamış:
İyisin, hoşsun, cana yakınsun, sıcak kanlısun demektur."
unu duyunca Temel'in yüzü allak bullak olmuş:
Tüh be!••" diye hayıflanmış, "yolda rastladuğum adam bana sempatuksun
kötü bir şey söyledi zannedup her ihtimale karşı öldürdüm oni!"
emel bu: Önce öldürdü, sonra üzüldü.
lıştık artık: Önce öldürüyor, sonra üzülüyor, alkışlıyoruz •••
umhuriyet tarihinde bu modeli ilk kez rahmetli Başbakan Adnan Menderes ve
farında (Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan)
İmralı'da astıktan yıllar sonra kemiklerini tabutlara koyup, devlet töreniyle
sun en güzel yerlerinden birine diktiğimiz anıtmezara defnettik...
esmi cenaze töreni hala gözlerimin önünde: En önde Cumhurbaşkanı, arkasında
, onun arkasında bakanlar kurulu üyeleri, Genelkurmay Başkanı, kuvvet
lan, üst düzey bürokratlar, vesaire...
Devlet aynı devlet, millet aynı milletse, bu çelişki neyin nesi? Tabuttaki insanlar
öreniyle defnedilmeyi hakkettilerse, vaktiyle neden asıldılar? Sonra Deniz Gezmiş ve
l~ını astık...
Bu idamlar karşısında el ovuşturup "Üç bizden, üç sizden" diyebilecek kadar alçalan
rsizler gördük...
Derken, Gezmiş ve arkadaşlarının "idealist", hatta "masum" olduklarını söylemeye
k...
Ölüm yıldönümlerinde anlı şanlı nutuklar ve programlarla andık...
O zaman acı bir soru dolandı beynimize: Neden astık?
"Her ihtimale karşı" mı?
Attila İlhan'ın ölümü üzerine söylenip yazılanları gördükçe yine tuhaflaştı. ..
Yadırgamalı mıydım, sevinmeliydim, yine kestiremedim...
"Taşlar memleketimde de nihayet yerli yerine oturuyor" diye sevinmek de
"Bu ne iki yüzlülük" diye üzülmek de...
Çünkü dünümüzle bugünümüz, tamı tamına bir çelişkiler diyarı!
Attila İlhan çok iyi şairdi, çok iyi yazardı, çok iyi düşünürdü, tarihi çok iyi bilirdi,
çok iyi tanırdı, falan...
Benden tüm bu övgülere koca bir DOGRU!
Eksiği var, fazlası yok...
Ama öldükten sonra olmadı bütün bunlar...
Sağken de öyleydi Attila İlhan. Sağken de öyle idiyse, yani övgüye layık idiyse,
16 yaşından itibaren cezaevlerine soktuk?..
Düşündüğü için, yazdığı için, ürettiği için mahkemeden mahkemeye, zindandan
a niçin sürükledik?..
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üreten, yazan, konuşan herkese "suçlu" gözüyle bakan bir yapılanma var bu
u anlamda, İskilipli Hoca suçlu, Bediüzzaman Said Nursi suçlu, Süleyman Hilmi
n suçlu, Necip Fazıl suçlu, Nurettin Topçu suçlu, Ali Fuat Başgil suçlu, Osman
uçlu, Cemil Meriç suçlu, Nazım Hikmet suçlu...
üşüneni, yazanı, çizeni, konuşanı, üreteni suçlaya suçlaya, nihayet, düşünmeyenlerin,
nlerin, fikir yürütmeyenlerin cenneti olduk!
ehalet kol geziyor.
ttila İlhan'ı meğer Cumhurbaşkanı çok seviyormuş, Başbakan çok seviyormuş,
aşkanı çok seviyormuş, Genelkurmay Başkanı çok seviyormuş, Ana Muhalefet
itleri çok seviyormuş ...
ocukluktan beri okuyorlarmış...
yleyse neden hayatı zindanda, hicranda geçti?
©kunan metinler anlaşılmadığından mı?
Cem Karaca'nın ölüsüne gösterilen ilgi yüzünden de aynı duyguları yaşamıştım...
erkes Cem Karaca'ya ağlıyordu? Cenazesine her kesimden insan katılmış, eller
·~i taşınmıştı ...
©günde kafama fena halde takılmıştı: Cem Karaca'yı her kesimden insan gerçekten
seviyor muydu?..
Daha da garibi, üzüntü üstüne üzüntü demeçleri veren yöneticilerimiz, ona böylesine
mıydı, kurban mıydı?..
Hayrandılar, kurbandılar da, Cem Karaca, en verimli yıllarını neden yurtdışında,
de, kaçak yaşamak zorunda kalmıştı?
Sözün burasında "timsahın göz yaşları"nı hatırlatmak istemiyorum, çünkü şık
fena halde bir samimiyet sorunumuz olduğunu düşünüyorum.
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Ve o an geldi .•.
Büyük usta Attila İlhan'ı kaybettik
80 yaşındaki İlhan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti
Son nefesini verdiğinde yanında kardeşi Çolpan İlhan vardı, ağabeyinin son
arını gözyaşları içinde anlattı; Bir gün önce TÜYAP'ta kitaplarını imzalamıştı. Saat
kadar iyiydi. Birden 'Başının döndüğünü, kendisini iyi hissetmediğini' söyledi.
ans çağırmak için yalvardım. 'İstemem, hastaneye gitmem' dedi. ..
Son yazısı
Attila İlhan'ın 10 Ekim'de Cuınhuriyet'te çıkan yazısı 'Bilmem söylemiş miydim,
sicilimde bir enfarktüs sabıkası vardır' cümlesiyle başlıyor, 'Her şey , bilhassa
ülünüz ve sabrınız için hepinize teşekkür ederim' diye bitiyordu. Sanki öleceğini
an gelir...
paldır küldür yıkılır bulutlar
gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet
o eski heyecan ölür
an gelir biter muhabbet
çalgılar susar heves kalmaz
şatarôbôn ölür
şarabın gazabından kork
çünküfena kırmızıdır
kan tutar I tutan ölür
sokaklar kuşatılmış
karakollar taranır
yağmurda bir militan ölür
an gelir
ömrünün hırsızıdır
her ölen pişman ölür
hep yanlış anlaşılmıştır
hayalleri yasaklanmış
an gelir şimşek yalar
masmavi dehşetiyle siyaset meydanını
direkler çatırdar yalnızlıktan
sehpada pir sultan ölür
son umut kırılmıştır
kaf dağı 'nın ardındaki
ne selam artık ne sabah
kimseler bilmez nerdeler
namlı masal sevdalıları
evvel zaman içinde
kalbur saman ölür
kubbelerde uğuldar bakı
çeşmelerden akar sinan
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an gelir
-la ilahe illallah
kanuni süleyman ölür
görünmez bir mezarlıktır zaman
şairler dolaşır saf saf
tenhalarında şiir söyleyerek
kim duysa I korkudan ölür
-tahrip gücü yüksek
saatli bir bombadır patlar
an gelir
Attila İlhan ölür

AH ÖLÜM YİNE SEN KAZANDIN, EN KIYMETLİMİZİ ALDIN
ELDE VAR HÜZÜN
sabah bir yağmur, bir hüzün.. Meğer İstanbul büyük şairine ağlarmış... Kasketi
, boynunda atkısı Maçka'dan Divan'a yürüyemeyecek artık. Ama yaşayacak. Çünkü ne
i usta.. Ayrılık da sevdaya dahil•••
Birkaç yıl önce Attila ilhan'la yanyana yolculuk etmiştik, İstanbul Bandırma
da... Başından çıkarmadığı kasketi, kırmızı kaşkolü ve elindee.kirilsalfabesiyle
rş bir kitap! Vay be demiştim gerçek entelektüel işte.. Gülümsedi, bir-iki -laf .ettik...
anla neler saçmaladığımı bilmiyorum. Sustuk sonra, okuduğu kitaba kaptırmıştı
i, ikide bir onu gözlediğimi farketti mi bilmem...
80 yaşındaki koca çınar, yaşayan en büyük Türk şairi, ilk aşklarımızın anlatıcısı,
[erin yakışıklı babası.. Dün onu da yitirdik...
t}nı,buians istemiyorum hastaneye gitmem dedi
N1açka'dakievinde son nefesini verdiğinde Kurtuluş Savaşı'yla ilgili yeni bir roman
de çalışıyordu ve yanında kardeşi Çolpan İlhan vardı. Çolpan Hanım "Aynı apartmanın
ında oturuyorduk. Dün çok iyiydi. Saat 21.00'e kadar bir şeyi yoktu. Ne olduysa ondan
oldu. Birden bire bir şişkinlik geldi. İlaçlarım aldı. 'Başım dönüyor, kendimi iyi
iyorum'dedi. Sonra da olan oldu. Ambulans çağırmak için yalvardım. 'İstemiyorum,
eye gitmem' dedi. Zaten ambulans gelene kadar her şey bitti" diye anlattı son geceyi...
Tevekkeli sabah acayip bir yağmur, bir hüzün vardı... Meğer İstanbul büyük şairine
ış... Kasketi başında, boynunda atkısı Maçka'dan o çok sevdiği, yazılarını yazdığı
Pastanesi'ne yürüyemeyecek artık. Ama sözcükleriyle kazındığı gönüllerde hep yeri
. Çünkü ne demişti usta, ''Ayrılık da sevdaya dahil..."
Sevgilisine bir çiçekle iki mısrasını yollayanların, terkedildiğinde şiirleriyle teselli
ların, benim gibi bir gün bir yerde tanışıp eli ayağı titreyenlerin başı sağolsun....

Sicilimde enfarktüs sabıkası var
Attila İlhan Cumhuriyet'teki köşe yazılarını bir süredir yazamıyordu. Hatta gazetenin
ını sansürlediği yalanı ortaya atıldı. Oysa hastaydı... 1 O Ekim'de son yazısını yazdı, işte
çınarın son satırları...
"Bilmem söylemiş miydim, benim sicilimde bir enfarktüs sabıkası vardır; geçtiğimiz
döneminde, -hekimlere bakarsan, aşırı çalışmadan- bazı arazı nüksetti, gazeteye
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mertebe aksettirmeden, iki defa 'yoğun bakım'da kızağa çekildim. Yeni yayın
e başlamadan, görüşlerine başvurduğum dört farklı hekimin dördü de, üzerimdeki
.fıfletmemin bir 'sağlık mecburiyeti' olduğunu belirtti; dediklerine göre, iki yayınevi,
te ve bir televizyondaki yoğun çalışmayı kaldıramazmışım. Cumhuriyet'teki yıllarım,
hayatımın en hareketli, en renkli, en bereketli yıllan oldu. Her şey, -bilhassa
ülünüz ve sabrınız- için hepinize teşekkür ederim. İyi haftalar... "

Bir büyük boşluk kaldı
umhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer: Şiir, roman ve denemeleriyle ulusumuzun
kazanan İlhan, yazınımızın usta isimleri arasında her zaman saygıyla anılacak,
ırak.tığıyapıtlarıyla yaşayacaktır.
CHP Genel Başkam Deniz Baykal: İlhan'ın kaybı yazın, kültür, sanat, düşün ve
ünyası için çok büyük bir eksiklik ve boşluktur. Türk ulusunun başı sağolsun...
ürkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkam Orhan Erinç: Şiir ve roman gibi gazetecilik
açısından çok önemli bir kayıp. Acımız gerçekten büyük.
Çetin Altan: Benim kuşağımın, gençliğimin yazarıydı. Türkiye çerçevesinde biri
Bizim yaratıcı dünyamızdan da işte böyle insanlar geçti. Hiçbir zaman devlet
dasının aracı değildi. Türkiye daha önce otel odalarında ölmüş şair ve yazarlarını
çok şaşırır. O da 2 sene hastanelerde yattı kimsenin ruhu duymadı.
Can Dündar: Şairliğinin üzerine kimse laf edemez. Şiirleri ile yaşayacak. Hayatımıza
girmişler ki. Şu an hangi kütüphaneye elinizi uzatsanız Atilla İlhan'dan bir satır
sınızdır.

16 yaşında bir kıza yazdığı şiir yüzünden hapse girdi Danıştay kararıyla okudu
Attila İlhan yalnızca büyük bir şak değil, aynı zamanda bir filozof, ateşli bir
iyetçiydi. 15 Haziran 1925'te Menemen'de doğdu. Babası Bedrettin Bey kaymakamdı.
tatürk Lisesi birinci sınıfındayken mektuplaştığı bir kıza yazdığı Nazım Hikmet
le yakalanmasıyla 16 yaşındayken tutuklandı ve okuldan uzaklaştırıldı. 2 ay hapiste
abası "Üzülmü geçer" diye telgraf çekti. Türkiye'nin hiçbir yerinde okuyamayacağına
r belge verildi. Danıştay kararıyla, 1944'de okuma hakkını tekrar kazandı. Lise son
ken amcasının kendisinden habersiz katıldığı CHP Şiir yarışmasında ikincilik ödülünü
k ünlü şairi geride bırakarak aldı. 1948'de ilk şiir kitabı 'Duvar'ı kendi imkanlarıyla
dı. 1949'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıftayken Nazım Hikmet'i
a hareketine katılmak üzere Paris'e gitti. Bu harekette aktif rol oynadı. Yurda
ten sonra gazeteciliğe başladı. 1953'te Vatan gazetesinde sinema eleştirileri
ıyla başladı. 15 yakın senaryoya Ali Kaptanoğlu adıyla imza attı. 1973'te Bilgi
.evi'nin danışmanlığım üstlenerek Ankara'ya taşındı. 1970'lerde senaryosunu yazdığı
Sütuna Manşet, Kartallar Yüksek Uçar, Yarın Artık Bugündür ve Yıldızlar Gece Büyür
iyle izlenilen diziler oldu. İzmir'de Demokrat İzmir Gazetesi'nin genel yayın
Iüğünü, başyazarlığını üstlendi. Sisler Bulvarı, Ben Sana Mecburum, Böyle Bir
.ek, Ayrılık Sevdaya Dahil'le Türk insanının en çok sevdiği şairler arasına girdi. 1974'te
Dil Kurumu Şiir Ödülü'nü, 1974-1975 Yunus Nadi Roman ödülünü kazandı.
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Cenaze töreni yarın
Attila İlhan'ın cenazesi, 13 Ekim Perşembe günü İstanbul'da toprağa verilecek. İlhan
olarak, cumartesi günleri 'Attila İlhan'la Yolculuk' programını yaptığı
yeköy'deki Kanaltürk televizyonunun önünde tören düzenlenecek.
Saat 10.00'da yapılması planlanan bu törenin ardından, Atatürk Kültür Merkezi'nde bir
erçekleştirilecek. İlhan'ın cenazesi Teşvikiye Camii'nde öğleyin kılınacak namazın
Aşiyan Mezarlığı'nda defnedilecek.
Aylin DURUOGLU
Diyalektik gazel
büyük bir şaşaadır ölüm
ebruli nurlarla gelir
öyle bir yanardağdır ki öfkesi
mutantan destur'larla gelir
karşıtıyla yüklüdür herşey
mutlak çözümlerden vazgeç
tartışılmaz mükemmellikler
ne gizli kusurlarla gelir
sen sen ol korkma karanlıktan
dik ışık çekirdeklerini
çünkü en berrak sular bile
en yağlı çamurlarla gelir
nasıl doğmakla başlarsa ölüm
ölmekle başlar öyle hayat
bil ki dünyayı sarsan sıçramalar
birikmiş şuurlar/a gelir
Attila İlhan
'Ben sana mecburum
bilemezsin
adını mıh gibi aklımda tutuyorum
büyüdükçe büyüyor gözlerin
ben sana mecburum bilemezsin
içimi seninle ısıtıyorum'

Vatan
Büyük ustayı uğurluyoruz
Kalp krizi sonucu kaybettiğimiz Türk şiirinin usta kalemi Attila İlhan için bugün saat
AKM'de tören yapılacak. Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra
cenazesi Aşiyan'da toprağa verilecek.
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ATTİLA İLHAN BİLİNMEYENLERİNİ VATAN'A ANLATMIŞTI
Babam şiirlerimi beğenmez ama gizli gizli okurdu
Babam Divan şairiydi. Anneme zifafgecesi Nedim okumuş. Benim şiirlerimi
ezdi. Sadece Divan şiirlerimi okurdu. O da gizli gizli. Hapse girdim, mektepten
m. Bana "Üzülme geçer" diye telgraf çekti! Çok az baba yapar bunu, o yüzden çok

ım...
Attila İlhan'la 2003 yılında yaptığımız bu röportaj büyük ustanın çok az kişinin bildiği
ünyasından ayrıntılar içeriyor. Çekingen, sevecen ve çocuksu kişiliğiyle işte bir başka
han portresi....
İlk şiirinizi hatırlıyor musunuz?
Babam şiir yazardı hem de aruzla. Tam bir Divan şairiydi... Yenilikleri hiç ciddiye
avam bulurdu. Annem Nedim'i ezbere bilirdi. Çünkü babam zifaf gecesi ona Nedim'i
ş. İlk şiirimi ilkokul 3'te yazmıştım: ilkbahar. Çiçekler, kelebekler kafiyesini
orum sadece. Babama gösterdim 'Böyle şiir olmaz' dedi. Beğenmezdi benim şiirlerimi.
Üçüncü Şansın Şiiri'ni, Sisler Bulvarı'nı da mı?
Onları okumadı bile! Sadece Divan sesini kullandığım şiirlerimi okurdu. O da gizli
bana ben ona karışmazdık. Hapse girdim, mektepten kovuldum. Bana "Üzülme geçer"
lgraf çekti. Çok az baba yapar bunu, o yüzden çok severim.
Nazım' ıtaklit ettim
Hiç babanızı taklit ettiniz mi?
Hayır. Sanırım buna kızıyordu o da. Başlarda halk şiiri yazdım. Sonra Anadolu'daki
·.mizde antolojiden Divan şiiri okudum. Aruza heves ettim, 200 gazel yazdım. Bir arada
'i taklit ettim. Ne kadar benzetirsem o kadar iyi olur sanıyordum. Böyle de 150 şiir
. Sonra kendi sesimi buldum.
Çok

düzenli

birisiniz.

Her

gün

10.00'da

kafede

olup,

12.00'de evinize

Küçük yaşta harekete girdiğimden. 16 yaşında hapse girdim ve TKP ile orada tanıştım.
öğrendim düzenli olmayı öğretti. Ben içki de içmedim. Sadece enfakrtüsten beri
yle viski içiyorum. Cenabetin kokusunu da sevmem. Doktor ilaç diyor, bakalım! Sigara
[lanmam. Temiz çocuğum. Fransa'da mecburen şarap içtim. Talebe lokantasında bile
yle şarap veriyorlar. "Su yok mu?" diye sordum, "Fransa'da suyu inekler içer!"
rdi. Biz de içtik ama 1 O gün oteli bulamadım.
Çok yakışıklıydınız. Hayranlarınız var mıydı?
Yakışıklı bulunmazdım. Çünkü o dönemde genç kızlarımız Holywood tipi erkeklerinin
deydi. Fransa'da beni Alain Delon'a benzetirlerdi. Bizde pek makbul değildi.
Hiç "Benim için bir şiir yaz" diyen kadın olmadı mı?
Olmaz mı, hele şöhret olunca daha da arttı. Ama şiir öyle yazılmaz.. Zaten şiir
ğım kızların çoğu imkansız aşklardı. Yarıda kalmış... Ama adama biraz sürtünürsem
beni de yazar şöhret olurum, diyenlere yazılmıyor. Ne ya ben reklam spotu muyum!
DİPNOT: Attila İlhan 'ın babası Bedrettin Bey uzun yıllar kaymakamlık ve savcılık
Buket AŞÇI
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YEGENİ KEREM ALIŞIK SON NEFESİNDE YANINDAYDI ••.
Son gece o kadar mutluydu ki
edebiyat dünyasının mihenk taşlarından; şair, yazar ve düşün adamı Attila
ölümü tüm sevenlerinin içine ateş düşürdü... Ateşin düştüğü yüreklerin başında da
Kerem Alışık geliyor. Annesi Çolpan İlhan ve o son gecesinde şairin yanındaydılar..
Kimler vardı yanında?
Annem, ben ve dayımın yardımcısı Belgin Hanım vardı. Ölümünden bir gün önce
Kanlıca'daki evinde ailece toplanmıştık. Pazar günleri bütün aile toparlanırız. Aile
imiz. Birlikte yemek yeriz. O gün dayımın TÜYAP kitap fuarında imza günü vardı.
du ama keyifliydi. 'Bugünleri de gördüm ya' diyordu. İmza gününe gösterilen ilgi onu
.tlu etmişti. Son kitabıyla ilgili konuştuk. '10 sayfa kaldı' demişti.
Sonra?
Sonra eve gittim. Saat 21.00'de annem aradı. 'Dayın iyi değil' deyince uçarak gittim.
ye gitmeyi sevmezdi. Kriz anında ısrarlarımıza rağmen şiddetle karşı çıktı hastaneye
. Ambulans gelene kadar da kaybettik. O çok sevdiği Kanlıca'da, çok sevdiği evinde
özlerini.
Öldüğü gün Cumhuriyet'te veda yazısı çıktı.
Kötü bir tesadüftü o. Ama dayım son gününe kadar hayata dört elle sarıldı. Kitap
du, televizyonda program yapıyordu, yayınevinde danışmanlık yapıyordu. Yeııibir şiir
azacaktı.
Son kitabıyla ilgili bir karar aldınız mı?
Hayır, belki eksik olan 1 O sayfayla yayınlanır.
ayınızla aranız nasıldı?
ayım benim için çok önemliydi. Babamdan çekinirdim. Rahat olamazdım. Her
paylaşamazdım. Ama dayıma... Küçüklüğümden beri her şeyimi anlatırdım. Dinlerdi
ıkmadan usanmadan. Ne anlatırsam anlatayım. İşimi, özel hayatımı. Babamı
ikten sonra dayımı babam yerine koydum. İkinci kez babamı kaybettim.
Utangaçtı, çekingendi 'Sen bana benziyorsun çocuk' derdi
Hafta sonlarını beraber geçirirdik. Özellikle cumaları. Cuma günlerini iple çekerdim.
'ya gider, dakikalarca yürür sohbet ederdik. Bana, 'Çocuk sen bana benziyorsun' derdi.
angaçtı, çekingendi, kalabalıktan hoşlanmazdı. Rahat bir insan değildi. Birbirimize çok
rduk. Şimdi sağ omzumda babam, sol omzumda dayım var. İkisinin sorumluluğu çok
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Büyük ustayı bugün uğurluyoruz
Büyük şair, büyük yalnız, onurun ve vatanın kalemi, Mustafa Kemal Paşa'nın 80
i genç neferi, bilgi, üslup, zerafet, Türkçe'nin sevgilisi... Onsuz pek bir tehna
""ız. Ama cenazesini milyonlar uğurlayacak. Attila İlhan'ın cenazesi, bugün İstanbul'da
veriliyor. Tören programı şöyle:
Saat 10.00- 'Attila İlhan'la Yolculuk' programını yaptığı Mecidiyeköy'deki Kanaltürk
onunun önünde tören.
Saat 11.00-Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni.
Saat 13.00- Teşvikiye Camii'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Aşiyan
1.ğı'nda defnedilecek.

Onu nasıl bilirdiniz?
Fazıl Hüsnü Dağlarca: Ölümü yazınımız için bir yitiktir.
Adalet Ağaoğlu: Attila İlhan büyük şairlerimizdendir. Kendine özgü benzersiz bir
:çok üzgünüm.
Hilmi Yavuz: Attila İlhan ilk gençlik yıllarımızın hem şair hem de entelektüel olarak
lü idi.
Doğan Hızlan: İyi şair, enteresan romancı, sivri dilli polemikçi...
Ataol Behramoğlu: Türk şiiri en büyük ustalarından birini kaybetti.
Küçük İsken der: Çeşitli dönemlerimde kendime hoca olarak kabul ettiğim" beş
biriydi.
Oktay Akbal: Çağdaş edebiyattan birkaç kalıcı isimden biridir.
İlhan Berk: Her alanda hep bir fenomendi. Özellikle Türk şiirine etkisi derindir.
Selim İleri: Attila İlhan, çağdaş Türk edebiyatında bütünüyle bir devir, bir dönem, bir
dı. Ona handiyse varlık sebebimi borçluyum..
'.M)ırafBardakçı: Benim için Türk şiirinin yaşayan 'tek' şairiydi. 'En büyük' yahut 'en
.ırlerinden biri değil, 'yaşayan tek şairi'. Türkçe'yi geniş hayal gücünün yaratıcılığıyla
şık bir dantel gergef gibi işlemiş başka bir şair yoktur. Şimdi, lütfen, hem Türk şiirine,
e Türk şiirinin bu büyük evladına sizler de birer fatiha okuyun. Zira şair gitti ve meydan
müteşairler'e kaldı...
Özdemir İnce: Şairliği göz kamaştırdığı için filozofluğu gölgede kaldı. Türkiye'nin
'ı, Camus'suydu....
Bülent GÜNAL - HABER MERKEZİ

'kim 2005 Cuma, Vatan
Kalbim sızlıyor içim yanıyor
Türk şiirinin usta kalemi Attila İlhan'ı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı.
'deki tören Çolpan İlhan'ın konuşmasıyla başladı. Kültür Bakanı Atilla Koç ise
şamadı. Törene katılanların ıslıklı alkışlı protestosu altında sahneden inmek zorunda
ı..• Attila İlhan, Rumelihisarı'ndaki Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Şair gider, şiir kalır
yazınının dev çınarı Attila İlhan son yolculuğuna sevenlerinin gözyaşları ve
uğurlandı.. Şiirleri gibi cenazesi de sağcıyı, solcuyu, milliyetçiyi, liberali aynı
birleştirmeyi başardı...
Yazar, şair ve düşün adamı Attila İlhan herkese nasip olmayacak bir sevgiyle
dı. Büyük usta için ilk tören saat 1 O.OO'da Attila İlhan'la Yolculuk' programını yaptığı
'irk televizyonu önünde düzenlendi. Ardından Türk bayrağına sarılı naaşı Atatürk
Merkezi'ne götürüldü. AKM'nin önünde yüzlerce kişi kuyrukta bekliyordu. Kiminin
'Paralo: Vatan, İşareti: Namus" kiminin ise "Keşke sizin yerinize ben ölseydim" yazılı
r vardı. Ayakta duracak yer yoktu. Görevliler üst kata çıkmak isteyenleri engelliyordu:
işilik balkonda 1000 kişi var. Çökecek. Yukarı çıkmayın!" Attila İlhan'ın naaşı sahnede
du. Yanı başında 'Çolpan-Kerem-Sadri' yazılı bir çelenk ve karanfiller...
HAKKINI HELAL ET BÜYÜK ŞAİR
ir dakikalık saygı duruşundan sonra sahneye kardeşi Çolpan İlhan geldi. Ayakta zor
du. Çok kısa konuştu: "O an gelir demişti benim bir tanecik ağabeyim. Attila İlhan
.ü, Attila İlhan ölür mü? Onu bu toplum, bu millet gösterecek. Ben ve ailem onu çok
eğiz. Bize verdiğiniz güç ve dayanışma için çok teşekkür ediyorum." Ardından yeğeni
Alışık konuştu: "Ailemizin onuruydu. İnsandı. Kendine ait olmayan ama sadece kendi
iydi..."
AKM'deki törenden sonra Attila İlhan'ın naaşı Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cami
inden adım atmak neredeyse imkansızdı. Yazarlar, şairler, sanatçılar, siyasetçiler, parti
arı, vatandaşlar... Cenaze namazını kıldıran imam "Merhum Attila İlhan cenazesinde
stemediğini vasiyet etmiştir" dedi ve İlhan'ın cenazesi alkışlarla · • değil.>.dualarla
dı. Kardeşi Cengiz İlhan ve kuzeneri Ali Cem ile Ferhat İlhan, tabutunun başından bir
un ayrılmadı. Cenaze namazının ardından Attila İlhan'ın naaşı, gömüleceği: Aşiyan
'lığına doğru yola çıktı. Aşiyan'daki kabri, tam da gözlerini kapadığı Kanlıca'yı
rclu. Bit ağacın altına dualarla gömüldü. Kalabalık dua edip, helalleşti.... Hakkını helal
"Benim başından beri
bütün kerametim,
Türk halkının
bileşkesini
yakalayabilmekte. Ben
bu halkın
çocuğuyum...
Kendisinde bu halkı
adam etmek gibi bir
misyon
vehmetmeyen/er, her
zaman halkla yakın
olmuştur. Kendinde bu
misyonu vehmedenleri
de halk bir güzel
doğrultur zaten ...
Türk halkının
sağduyusuna inanırım.
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700 sene gık demediği
bir hanedana, bir ay
içinde karşı çıkmıştır.
'Bu halkla hiçbir halt
olmaz' dendiğinde
cevabım aynıdır:
'Kemal Paşa bu halkla
milli mücadele
yapabildiyse, kabahati
kendinde arayacaksın. "

'Sadri ölümden korkma, ölüm elektrik kesintisi!'
KM' deki törende cenazenin başında askerler nöbet tuttu. Sevenleri "Parola Vatan,
amus" sloganının yazılı olduğu pankart açtı. Dev ekrana yansıyan konuşmasında
söz ediyordu Attila İlhan: Sadri'yle (Alışık) hastalığının son günlerinde sıkça
konuşurduk. Korkuyordu ölmekten. Bense 'Hayır diyordum. Korkacak bir şey yok
adece elektrik kesilecek, o kadar ... '

Alkış istemedi
Teşvikiye Camii hınca hınç doldu. Usta vasiyet etmişti; alkışla değil, sessizce
mak istiyordu. Öyle de oldu.
Bakan Koç' a protesto
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç sahneye davet edilince seyirciler arasında tepkiler
Alkışlar koptu, yuh sesleri bakanın konuşmasını engelliyordu. "İstemiyoruz"
e karşı Koç, birkaç dakika sahnede öylece durdu. 'Yapmayın, yeri değil,' uyarıları
ları engellemedi. Bakan Koç kendisine gösterilen tepkilerle ilgili olarak, "Hiç
orume Bu namuslu aydının hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Allah'tan rahmet
Bakan olarak burada bulunmam önemliydi. Bu görevimi de bütün asaletimle
Bülent GÜNAL - HABER MERKEZİ

:m

2005 Cumartesi, Vatan - ÇİKOLATA Eki
ATTİLA İLHAN'IN SON RÖPORTAJI
"80 yaşına girdim ama 80 yaşına giren adam gibi miyim?"

ilhan neredeyse yetmiş yıl "edebiyat yaptı". Şiirler, romanlar ve denemeler
Türkiye 'nin en çok satan haber dergisi Haftalık, büyük ustayla "son röportajı'' yaptı.
n birkaç hafta içinde vefat edeceğinden habersiz bir şekilde siyaset, edebiyat, aşk-ve
.dairhiçbir yerde yayınlanmamış sözleriyle örülü bu son röportaja davetlimizsiniz:
Cesare Pavese, "Hayatın saldırılarına karşı bir savunmadır edebiyat, derken
'atın temel meselelerinden birinin neden "ölüm" olduğu sorusunu · da yanıtlamıştı
'a. Ölüm; hayatın en büyük saldırısı, ruha vurulmuş son kudretli darbe ise eğer; büyük
rin dehalarıyla damıttığı gerçeklik ile iyi romancıların anlatılmaya layık hikayelerinin
le kuşatılmış olması da doğaldır.
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~'tüme dair her imgede, her aforizmada ve her hikayede henüz tanınmadan kabul
ir hakikatin gölgesi vardır. Ve sanatçı, hiç tanımadığı ölümü güzel anlatmak
dır.
'oolf Payese, Zweig ve Hemingway gibi büyük yazarların intiharında ölümün
daha erken ulaşıp edebiyat tutkusunu doyurma düşüncesi mi, yoksa şiddetli bir
ılgınlığı mı rol oynadı bilinmez ama ölümden sonrası anlatılamadığına göre yazar
ölmek de bir çözüm olması gerek.
tiharın hazin/iği bir yana eceliyle ölen edebiyatçıların vefat haberleri de hep derin
le karşılanır. Geçen hafta yitirdiğimiz şair ve yazar Attila İlhan; hem şiiri, hem
hem de ölümü tanıyan mümtaz bir bilge olarak tarihte şimdiden yerini aldı. Büyük
ia henüz sağlığının bozulmadığı geçen günlerde konuştuk.
'enç kuşaklara edebiyat, hatta siyaset ve belki hayat dersi verme konusunda
hevesli olan büyük usta, memnuniyetle kabul etmişti röportaj teklifimizi. Onunla
üzerine" yapılan son röportajda da işte böyle başladı.
Artık hiç kimse beni yaşamıyor
Aşklarımı büyük kemanlarla çizdiler
Korkularım oldum bittim kimsesizdi/er
Yalnız bir mısra mıyım ıslanıyorum
Bir revolver romanımı tamamlıyor
Oyun bitti ışıklarımı söndürdüler
Yokmuşum gibi gel öldürmek vakti gel
Öteki kapımdan gel bunu açamazsın
Üzerime kilitleyip mühürlediler
Hem tetik bulun ardında biri olmasın
Yasak Sevişmek, 1962
"İLK 10 ROMANIMI YAYINLATMADIM"
İnsan neden yazar? Uzun edebiyat serüveninizde nasıl bir cevap buldunuz bu
babam Divan Edebiyatı'nı çok severdi. Annem de durmadan roman okurdu.
ilk olarak evin içinde görüyorsunuz. Ama bu tek etken değil. Edebiyat aslında
görüp yansıtmak arzusundan doğar. Bir yerden bu hisse kapılıyorsun, "Yahu bu
değil, bunu nasıl yaparlar" diyorsun. Ben vaktiyle "Saadet Hepimize Mahsustur"
roman yazmıştım. O sıralar Gerçek Gazetesini çıkarıyoruz. Tefrika aramaya
doğru dürüst tefrika yok. Esat Adil bey'le konuştuk sonra, " İsmi çok ümit verici"
gazetesini falan kapatıp içeri attılar, yarım kaldı. Ben zaten ilk on romanımı
adım. On birinciyi 1950'li yıllarda bastırdım. "Sokaktaki Adamı" yani. Onu da zorla
ım desem yeridir.
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Sizin zamanınızda dergilerin tezgahından geçmek gerekiyordu/Bir de yarışmalar
di galiba.
Evet, dergilerde şiirlerim çıkıyordu. Yarışmalarda da ilginç bir olayım var.. İlk şiir
ımı kazandığımda daha lisede okuyordum. Aslında yarışmaya şiir göndermemiştim.
uriyet Halk Partisi'nin yarışmasıydı. Biz de CHP'ye muhalifiz, sert bir takımız..Arn.cam
at öğretmeniydi, bize her gelişinde sorardı, "Oğlum yeni şiirin var mı" diye; Babam
asmıyor tabii. Babam sevmezdi benim şiirlerimi, divan tarzındaydı o, "Aruzla
'yi barıştıramazsan şair değilsin" derdi. Hevesle amcama okurdum ben de. Amcam
nin yarışmasına gönderelim" dedi. Ben de "O heriflerle işim olmaz "dedim. Sonra
habersiz göndermiş. Neyse kazandık yarışmayı. 1500 lira verdiler, daktilo aldım.
birinciydi o yarışmada, Fazıl Hüsnü de üçüncü. İmzalarımız yoktu şiirlerin altında.
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Sıtkı'yla Fazıl Hüsnü'yü tanımışlar üslubundan, beni çıkaramamışlar.
hiç satmadı. Riski göze alarak gireceksiniz bu işe.

Tabii ilk şiir

Günümüz kuşağı nasıl bir görüntü çiziyor sizce? Risk alacak ya da sabır
eek gibi duruyorlar mı?
Yazarlıkla reklamcılığı ayırma lazım evvela. Üç sene önce ortalığı velveleye vermiş
var, bugün kimse hatırlamıyor. Bu, edebiyatçılık değildir. Edebiyatçı kitabını
la uğraşır. Beğenilir, beğenilmez o okurun bileceği iş. Bireysel olarak ya da toplumsal
öylemek istediğiniz bir şey vardır, onu söylersiniz
"BUGÜN GENÇLER AMERİKAN YAZARLIGINA ÖZENİYOR"
Siz, eserlerinizde toplum diyalektiğini de birey diyalektiğini de önemseyen bir
iniz.
Evet öyle. Bireyci sanatçı, toplumcu sanatçı diye bir ayrım koyduğunuz vakit benim
birleştirmek isteyen bir tarzda . olduğumuzu görüyorsunuz zaten. O da başka türlü
..<Burada önemli olan senin okurla bağ kurman. Halkını iyi tanırsan, ısrarlı olursan,
layabileceği güzel bir dille yazarsan seni desteklememesi mümkün değil. Seni kabul
eek olanlar bile bir gün, "Allah belasını versin" deyip kabul eder. Şimdi bakıyorum da
in büyük kısmı burada değil. Onlar Amerikan yazarlığına -özenlyorlae. nedense.
an tipi hiçbir şey geçerli değildir. Ben de bunu söylüyorum .. Bunun neci.eni de çok
Adamların bütün tarihi 250 senedir. Ciddiye almamak • lazım bunları. iBi.ziıncbin
bir sanat tarihimiz var. Bu sanat tarihinin içinden kendine göre sentezleryapacaksnı.
f'İkinci Yenici"lerle de birey - toplum meselesinde mi ayrılıyordunuz?
izim yaptığımız imaja dayalı sosyal gerçekçi bir edebiyat önerisiydi. Öyle suya
dokunmayan edebiyatla olmaz. Bu anlamda İkinci Yenicilerden biri.için üzülürüm o
al Süreya' dır. O da bu işe bulaştı. Halbuki kafasıyla toplumcu, edebiyatıyla gerçekçi
];di. O patırtını içinde o da karıştı, son görüşmelerimizde bunun hüznünü gözlerinde
r4un:ı. Sistemin istediği de gerçeklikten koparmaktır kitleyi. Siyasi iktidarlar hep bunu
$'imdi ben solcuyum başından beri ama dikkat edersen Necip'i de savunurum, bizim

a bu eksiktir. İnsanların hakkını vermeme sorunu vardır. Necip de şiiriyle, edebiyata
a ayrı bir yerde durur. Şimdi az önce sorduğum soruya dönersek, nugünkü kuşağın
eek bir şeyi yok.
"GÜNCELLİK, SİYASET, GÖZLEM VE KALEM İÇİÇE GEÇMELİ"
Neden yok?
Çok basit. Çünkü Özal'dan beri buna çalışılıyor Türkiye'de. Politikadan, memleket
ından uzaklaştırma. . . Kendini anlatsın, cinselliği anlatsın, çevrecilik yapsın. Aslında
yıllara kadar uzanıyor bu numaranın temelleri. O yıllarda gazetecilikle uğraşıyordum,
muhabirliği yaptım. Yayın müdürlüğüne kadar gazetede her şeyi yaptım.
Gazetecilikle yazarlık arasındaki dengeyi nasıl sağladınız? "Güncel"in peşinde
ça "entelektüel" faaliyetin aksadığını düşündünüz mü hiç?
Bak bu önemli işte. Edebiyata; toplumcu ya da bireyci gerçekçi pencereden bakarsan
un yanıtını da buluyorsun. Şimdi Batı'da 19'uncu yüzyıl romanı neye dayanıyordu?
k ön plandaydı ve tasvirler önemli bir yere sahipti. Tabii o yıllarda gazetecilikle
k iç içeydi. 20'nci yüzyılda ne oldu? Romanın tarifi aynıydı ama metodu değişti.
ler biraz daha· geri plana itildi ve roman insan merkezli bir yere oturdu. Ama bu kez de
kendi meselelerini çözemedi. Sonuç olarak gerçekçi yazabilmek için toplumu takip
lazım. Bunda senin gözlem gücün önemli. Ama aynı zamanda güncel olanı da anlayıp
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lamak zorundasın. Bunun yanında siyasetle iç içe olman lazım, bunların hepsi birbirinin
eçmiş, İşin özeti bu.
"ORHAN PAMUK TÜRKİYE'YE SÖVÜYOR, ARMAGAN ALIYOR"
Batılılaşma serüveni bu ülkenin her zaman sorunu olmadı mı Tanpınar'dan
Pamuk'a kadar uzanan çizgide de Batılılaşmanın bizdeki eğri - doğru
aları işlenmiyor mu?
Hayır, Orhan Pamuk ne yapıyor, angaje, Türkiye'ye sövüyor, sonra armağan alıyor.
mesela Yaşar Kemal'e o milli bir yazardır. Çünkü Türk halkının meselelerini anlatır.

ı farkı iyi görmek lazım. Ben şimdi seksen yaşına girdim, ama seksen yaşına giren
ibi miyim? İlk günün heyecanıyla memleketimi anlama gayretindeyim. İzzeti nefis
yla vakit kaybetmemek lazım. Halkını anlayacaksın, halka sırtını dayayacaksın. Halk
an seni geleceğe taşır, ödüllendirir.

ILI OLMAK MEDENİ OLMAK DEGİLDİR. AB'YE DE BÖYLE BAKMALI!"
Siz "ulusalcı" bir yazarsınız. Milliyetçi kesimler bayrak ve toprak konusundaki
eti dil konusunda neden göstermiyor?
Mustafa Kemal'in çok net bir tavrı var. "Halkınızı, onun sorunlarını anlatın" diyor.
latmam gerekiyorsa halkımın diliyle anlatmam lazım. Gazi'nin uyguladığı sentez
ı:;. Ama İsmet Paşa' dan sonra bu değişti. İsmet Paşa'nın yapmaya. çalıştığı.Yıınan -
ir, İşi tadında bırakmaz, "Osmanlıca bağını keseceğim" diye zorla kelime .türt,tfrst,niz
.u sindirmez, geri püskürtür. Bir keresinde Fransız Türkologla kenuştıım; "~iz/Doğu ültür dairesindensiniz, dilinizi ne yaptınız, alt üst ediyorsunuz'.' .dedi. \Şirndi
mayı medeni olmak sanıyorlar, halbuki esaret demek. Avrupa Birliği'ne . de.. böyle
lazım. İşte Doğu ayağa kalkıyor. Batı dökülüyor. Çin'e, Hindistan'a baksana.
elli senedir dünya çapında yazarı çıkmadı. Eskilerle hava yapıyorlar hala. ·
Lİ MESELELERİ ANLATAN ÜLKÜCÜ YOK, ANLATANLAR HEP SOLCU"
izim ,ı,üç alanda ulusallaşmamız lazım: Ekonomi, eğitim ve savunma. Son ikisinin
illi lafı var, ama artık ulusal değil ikisi de.
en Asyalısın, dürüstçe bunu kabul etmen lazım. Asyalılarla irtibat kurup, edebiyatını
üzerine inşa etmelisin. Hani dil diyorsunuz ya, ülkücülerde milli meseleleri anlatan
ep solcu.Nazım'dan başlayıp Kemal Tahir'e kadar gidiyor. En son ben yazıyorum.
e sadece ülkücüyüm demekle ulusal olunmuyor. Mesela Sait Faik de bu birey-toplum
.tiğini çok iyi yakalamış bir edebiyatçıdır. Son yıllarında iyi dost olduk. Sait'in kendine
cihleri vardı, sosyalist de değildi ama adam gibi adamdı. İyi de bir yurttaştı. Ahmet
Tanpınar ihmal edilmiştir tabii eskilerden. Oğuz Atay da kanaatimce daha fazla
ı başka şeyler yazacaktı. Oraya doğru gidiyordu çünkü. Neticede sanatçı adam kendi
n sorunlarını estetik düzeyde anlatan adamdır.

2005 Pazar, Vatan-PAZAR Eki
Ölüme 7 yıl kala ölüm üzerine ...
Attila İlhan: "İnsan birdenbire hayatının belirli bir yaşında ilk defa ölümün/arkına
ondan önce ölüm hep başkalarına gelen, insana dokunmayacak bir afet gibidir,.. bir an
'J,'a çok yakınından biri gider, ya bir arkadaşını kaybedersin. Ve sen de öleceksin, bunu
hissedersin. Bu, belirli bir yaşa doğru oluyor. Halbuki sonra bir yerden bir bakıyorsun
rıde aynı çarkın içindesin... Neticede ihtiyarlık öyle bir şey ki, sanki idam hücresinde
'ıyorsun. Günü belli değil sadece, günü gelecek seni alıp, götürüp idam edecekler. "
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9.10.1998'ti. Anlaşılan onun ölümüne neredeyse tam yedi yıl kalmış. Çok uzun
rtaj yapmıştık Attila İlhan'la. Çok önemli şeyler söylemişti. Rastlantıya bakın ki

ve ölüm üzerine de konuşmuşuz. Hatta pek kimsenin bilmediği bir sım da ifşa etmişti
nlayabilirsin bunu da demişti. Bu röportajdan vurucu alıntılar aktaracağım size bu
Türk toplumunun yaşlılığa ve ölüme bakışıyla Batı'lının bakışı arasındaki
söz eder misiniz?
ok fark var. Onlar çok ciddi bir yanlış yaptı. Onlar pozitivizme geçer geçmez, "Biz
çözeriz"e gelmişler. 'Zaten dünyanın hakimiyiz, ölümü de çözeriz' olmuş. Bir türlü
orlar, Onun sıkıntısı var, arkasından başka sıkıntı geliyor: Farzet ki onu çözdün, ne
ın, kim yaşayacak kim ölecek, ona kim karar verecek? O zaman demek ki, gerçek
Gazali'nin söylediği: "Dünyanın tek hakimi, herkesin önünde eşit olduğu tek şey,
f>bürlerininhepsi laf... Şimdi ölüm esasına eğer, dünyayı ona göre değerlendirmek

"HALKTAN ÖGRENECEK ÇOK ŞEY VAR"
¥aşlı Adam'a nasıl bakıyoruz?
alk terbiyesi açısından bizde yaşlı o kadar önemlidir ki, saçmalasa bile herkes susar,
"sterir. Yaşlılığın gereklerini annemin vefatında çok güzel gördüm. Annem yakında
im. Son aylarda bilinci yerinde değildi, gözleri görmüyordu. Annemin etrafında üç
cı vardı. Benim babam Almanya' dan mürebbiye getirmedi, köyden getirdi. Emine
üttü bizi. Annemin etrafında Anadolulu üç tane kadın bulduk. Annem onlarla çok
laşırdı, sohbet ederdi iyiliğinde. Hastalandığında onların davranışlarım mukayese
anını buldum. Onlar annemin dediklerinin bir kısmını belki de anlamıyorlardı. Fakat
den çok daha şefkatli ve ciddi yaklaşıyorlardı. Bir de şöyle vahim bir şeyle

k:
efat ettiğinde, etrafındaki okumuş yazmışların hiçbiri ne yapılması gerektiğini
u. O kadıncıklar hemen ne gerekiyorsa, her şeyi bütün kurallarına uygun olarak
ve . hazırladılar. Bir kere daha gördüm ki, halktan öğreneceğimiz çok şey var.
ardı, bir kısmı şaşkınlıktan paniğe düşüyor, aa öldü... Halbuki o kadınlar üç ay önce
ve bana ima ettiler. Öbürleri hala yaşayacak sanıyorlardı. Doktor getirsek deniyor,
bir şey kalmamış, nabzı tutuyorum, inanılmaz bir aritmi, gidiyor. Apılacak bir şey
ece dua edilecek, kadınlar onu yapıyorlar. İşte bu!
yhan Songar'la bir anınız vardır. İfşa etmek ister misiniz? Bunu kimse bilmiyor
rzincan'da muhabere bölüğünde takım kumandanıyım. Gönüllü olarak hat çekme
dım. Başladık, epeycesini de yaptık. Ondan sonra rahatsızlandım ben. Yüzbaşı bana,
eye çık, dedi. Hastaneye gittim, başhekime çıktım. Senin halet-i ruhiyen bozulmuş,
fasabiyeciye göndereyim, dedi. Peki dedim. İsteksizlik var, moral·düşük. Kışın biraz
l:,en böyle. Yapım aslında melankoliktir. Annem de öyleydi, dayım intihar etti, bunlar
µe. Asabiye, bodrum gibi bir yerde. Girdim, yakışıklı bir adam oturuyor, beyaz
yle. Nedir durum dedi, adımı sordu, söyledim. Başını kaldırdı, "O Attila İlhan mı, sen
.e arıyorsun yav" dedi. Ne arıyorum var mı, sen burada ne arıyorsun o zaman dedim.
a gösterdi Ayhan bana. Sonra arkadaş olduk. O hemen, seni burada yatırayım biraz
edi. Yok canım ben yatmam, dedim. Yatmadım, ilaçlar ve istirahat verdi. Hala iyi
Başhekim, sen yine Ayhan'a git, dedi. Bu defa yatırdı beni. Subay koğuşunda
, onun hastasıyım. Bir ay beni hastanede yatırdı. Ama biz ne sohbetler. O nöbetçi
yanına gidiyordum. Ayhan'da o zamanlar amatör film çekme merakı vardı. Çektiği
bana gösterdi. Dost olduk. Sinema merakı, edebiyat merakı vardı, onu
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ij.yorduk. Sana tebdil-i hava vereyim git, dedi. Heyet-i sıhhiyeye girilecek, dedi. Ondan
en İzmir' e döndüm. İzmir' den ona bir mektup yazdım ve tamamen Osmanlıca yazdım.
da tamamen Osmanlıca bir cevap aldım. Fakat onu saklamadığıma çok üzgünüm. İkisi
1(. Çok hoştu, ben sanki Evliya Çelebi ağzıyla yazdım, o bana o ağızla. Çok zekiydi.
soma, Teşvikiye'de oturuyormuş. Bir gün burun buruna geldik, ölmeden epey önce.
sohbet ettik ayaküstü, buluşalım dedik. Fakat buluşamadık.
Bence bizim
iğimiz çok değerli entelektüellerden biriydi, kendi fikrinde. Ne yapıyordu, bir tedavi
di o? Ondan soma tatlı yediriyorlar insana ...
İnsülin şok tedavisi?!!
Ha onu yaptı işte bana.
Ciddi misiniz?!!
Evet. Yapacağız dedi. Ya dedim, ben öyle pek dramatik hissetmiyorum kendimi. Gerçi
;ı itiraflarda bulundum. İtiraftan kasıt, mesela melankolik bir yanımız var, ailede böyle

var, bende de zaman zaman melankolik durumlar olur. Ben bunları ona anlattım.
beni, baklava aldır, dedi, kendine. Ben baklava yemem. Hem de nasıl yiyeceksin,
eticede öyle bir şey yaptı ...
Attila Bey'in bir çok sanatçı gibi depresyona meyli olduğunu biliyordum. Psikiyatri
e yattığını da. Ama bu söyleşi sırasında öğrenmiştim artık asla kullanılmayan çok rsikli
avi yönteminin hem de Ayhan Songar tarafından ona uygulandığını. . . Onu ve saatlerce
sohbetlerimizi çok özleyeceğim. Allah Rahmet Eylesin

CemMumcu
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LİVANELİ
Attila İlhan

Zülfü

Dün TBMM oturumunun açılışında söz istedim ve Meclis Başkan Vekili Ali Dinçer
un duyarlılığı sayesinde Attila İlhan üzerine bir konuşma yapma fırsatı buldum
BMM oturumunun açılışında söz istedim ve Meclis Başkan Vekili Ali Dinçer
un duyarlılığı sayesinde Attila İlhan üzerine bir konuşma yapma fırsatı buldum.
Çünkü bunun büyük şaire karşı bir borç, bir görev olduğunu düşünüyordum.
Ana dilimize katkıda bulunan şairlere Meclis de saygı göstermeli.
Hele Attila İlhan gibi yüreğimize yerleşmiş dizelerin şairine mutlaka her platformda
ilmeli.
Şiir tuhaf bir şey.
Gücünü ölçmek ve somutlaştırmak olanaksız.
Hele siyaseti ve parayı tek güç olarak gören topluluklara, bir dizenin bütün bunlardan
üçlü olabileceğini söylemek şaka gibi gelebilir.
Ama böyle.
Has şiir bir ülkenin ana diline, mayasına ve harcına karışıyor.
Attila İlhan "Ben sana mecburum" dizesini, onun kitaplarını hiç satın almamış, belki
ile duymamış olan kitleler tekrarlıyor.
Orhan Veli'nin "Yazık oldu Süleyman efendiye" ya da "Rakı şişesinde balık
dizeleri bir halk sözüne dönüşmüş halde dolaşıyor.
John Berger insanın anadilinin, anayurdu olduğunu söyler.
Attila İlhan şiiri anayurdumuzun bir parçasına dönüşmüştür.
Bizi biz yapan mayaya, harca karışmıştır.
50'lerde düzenlediği edebiyat matineleriyle; gazeteciliğiyle, senaryolarıyla,
a.rıylat şiirleri düşünceleri ve stiliyle Türkiye' de birçok kuşağı etkilemiş, genç
· dan birçok edebiyatçıya, sinemacıya, gazeteciye yol göstermiş, destek olmuş olan
uğurlar olsun.

Haşmet BABAOGLU
Elde var hüzün!
Dün sabah gelen telefonlar hep aynı mesajı taşıyordu: "Attila İlhan'ı kaybettik!"
Sarsıldım.
Ama aynı anda 80 yaşında dingin bir ölümle aramızdan ayrılışıyla teselli buldum,
n: saygıyla eğildim.
Nur içinde yatsın!Varlığıyla aramızdan ayrıldı ama içimizdeki Attila İlhan'ın
olması" mümkün mü?
Kimbilir kaç kuşağın okur yazarında Attila İlhan mısraları hayat bulmuş, iz
ıştır!
izler silinir, silinebilir mi hiç?
Zamanında "boynumuza yeşil bir fular takıp gece trenlerine binmişliğimizi";
bir buçukta Alkazar Sineması'nda kötü seyirci" olduğumuz günleri nasıl silip
sak hayatımızdan, Attila İlhan ülkesini de içimizdeki atlastan kazıyıp çıkartamayız .
Çoklarınca ezbere bilinen şiirlerine göre biraz kıyıda köşede kalmış "Nasıl Olduysa "
şiiri vardır Attila İlhan'ın.
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Daha yakın dönemlere aittir. Sanki oturup kendi kendine sormuştur: "Ey Attila, ey
, nasıl oldu da bu ömür böyle geçti? Bu serüven nerede, nasıl başladı?" diye. Sonra da
şunları yazmıştır sanki.
en ne hırçın bir
um
ca sığmaz aklı fikri

m
ezaevi dokuz yüz
r'de

um
yaşadıklarım

aklıma

e
re umutsuzluğun yolunu
eyen adam hemen her
her devirde ateşten bir

um"
ôn mısraı da şöyledir:
rce umuttan belki bir

m"
Şimdi önümde klavye bunları yazmaya çalışırken belleğim 1980'lerin sonlarına
or. Attila İlhan'ın, nam-ı diğer Kaptan'ın Nokta Dergisi danışmanlığı yaptığı
aklımageliyor.
turup tatlı tatlı ve sinematografık bir anlatımla konuşmaya başladı mı, işimizi
üzü unutur, dinlerdik.
İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Hindiçin'de İngilizlerle Japonların amansız
asının Amerikalılarca yazılmış savaş tarihinde göz ardı edildiğinden Hollywood
mm biseksüel dünyasına; kendisinin Yeşilçam anılarından 20. Yüzyıl başı
'sına çok geniş bir alanda koştururdu sohbetin atlarını...
Arada da bana, Sefa Kaplan'a, Sinan Hıncal'a bakıp kıs kıs gülerdi. Bir gün baklayı
an çıkardı: "Şu Ercan Arıklı alem adam, filozof olacak kim varsa toplamış, zorla
el yapmaya çalışıyor!"
Ne yapmalı şimdi?
20'li yaşlarımın eş dostunu toplayıp bir gece yapmalı mı?
O zamanlar Ertuğrul Sitesi'nin 7. katındaki dairede neredeyse her akşam yaptığımız
üksek sesle Attila İlhan şiirleri okusak birbirimize yine •••
Camlarda elektrik mavisi şimşekler çaksa yine...
''Vurdun kanıma girdinitirazım var" diye bağırsak...
Uzaklarda gün görmüş köpekler havlasa...
Garın ordan, beklenmedik bir tren düdüğü duyulsa, ürpersek; yine "büyük yolların
du olmayı" becerebilsek...
Ama şimdi.;
Şimdi "elde var hüzün."
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Mustafa MUTLU

Birdenbire!
Aysel Git Başımdan da dediği çıktı, "birden" oldu ölümü!
Ne yazılar yazılacak ardından kim bilir; tıpkı sevdiği kadınlar gibi.
Zaten olmayan!
Güzel sözcükler çıkarılacak tozlu sandıklarından şerefine...
Yağmur giyecekler bu sonbahar gününde o kadınlar ve belki de ağlayacaklar gizli
Onun kendileri için döktüğü gözyaşlarının onurunu ilk kez tadarak!
Ve gazeteler aynı başlığı atacaklar: Aşk şiirlerinin en iyi şairi öldü!
Özensiz muhabirler adını "tek t"yle yazacaklar yine...
O, öfkesini şapkasının altına saklayarak fısıldayacak belki de yattığı yerden.
"At-ti-la çocuğum!"
Birileri, bu "aşk şiirlerinin en iyi şairi" tanımlamasını yetersiz bulup ekleyecek:
-Bu memleket için de iyi şiirler yazdı o!
Ve örnek verecek:
"Bu bizim gökler gibisi hiçbir dağda çatılmamıştır.
Yıldızlarımızın titremesi yüreğine deprem indirir.

Hiç bir yerde bu denize bu acı tuz katılmamıştır
topraktan sağdığımız pekmez güneşin başını döndürür. "

Ajans öyle keskin geçti ki haberi, üstelik "tek t"yle; umuda pay yok:
''Atilla İlhan öldü!''
Kimi günleri yaşamak istemez ya insan...
İşte ben de şu anda öyle duygular içindeyim.
Bana şiir sevdiren adamı kaybettim!
Elde var hüzün.

Tuğçe BARAN

Belki de biz yoktuk
İlhan'in ölümü sarstı beni... Hakkı Devrim'in dediği gibi ölümü hiç
rmadığımız biriydi. Sanki sonsuza dek yaşayacak gibiydi... Veya yaşaması
Çok çok çok kırgın olduğum için cezalandırmak maksadıyla görüşmediğim eski
im düştü aklıma.
Dedim:
Bir gün ölecek -çünkü yeterince büyük- ve ben kahrımdan bin beter gebereceğim.
e kadar döktürdüğü göz yaşlarının -ki hayli çoklardı- bin misli göz yaşı dökeceğim.
çime iyice katlanacak, iyice düğüm olacağım.••
Çünkü fark ettim ki aradan geçen onca yıla rağmen onu çılgın gibi özlüyorum.
ttim ki ben ona mecburum, adını mıh gibi aklımda tutuyorum... Ne yapsam ne tutsam
gitsem... Ben ona mecburum ... Ve esas cezalandırdığım o değil kendimim.
Büyük bir adamın ölümü büyük bir sevgiliyi hatırlattı ••• Yalnızlık ve kimsesizlik
bir karış daha gömülmüş gibi hissediyorum ... Attila İlhan çekiç gibi çaktı kafama.
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Onun ölümü bunu, bunun ölümü onu hatırlata hatırlata ama o çılgın gibi
iklerimize, mecbur olduklarımıza gitmeye gitmeye -aman ha! Prensiplerden, gururdan
vermek YOK!- sonunda bakmışız bataklığın dibindeyiz.
"Bu ne?" diyeceğiz şaşkın şaşkın "geçmiş olsun ... " diyecek zebani. Veya "hoş
"Biz niye kendimize bu kadar çile çektirdik en ağır çilekeşten beter?" diyeceğiz
"Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur ••• " diyecek yine aynı zebani, dişlerini bir
kürdanla karıştırırken ...
Evet sevmek kimi zaman hakikaten rezilce korkulu... Ödümüz kopuyor neyden
ez. Arayamayız, soramayız, geri dönemeyiz.
Belki de zaten yoktular ..• Sevdiğimiz o ne kadınlar, ne adamlar •.•
Veya ...
Belki de biz zaten yoktuk .••
Kasketini merak ediyorum. Kaç yıl olmuştu acaba çıkartmayalı?

Haşmet BABAOGLU
Attila İlhan'lı dakikalar •••
İzleyicileri bilir, iki hafta önceki Yaşamdan Dakikalar'da (TV8) Attila İlhan'ın 80.
ı şiirlerle, anılarla kutladık.

Duyduk ki çok mutlu olmuş!
Biz de onu sevindirdiğimiz için ayrı bir sevinç duymuştuk.
Kaptan'ın ebedi ayrılık haberini aldığımız gün bu akşam ekrana gelecek programın
ıni için stüdyoya girmeye hazırlanıyorduk ...
Hemen bu programı da Attila İlhan'a ayırmaya karar verdik.
Çekime kısa süre kalmıştı ama Nebil arşivini karıştırdı, Attila İlhan'la yapılmış
söyleşiler bulup çıkardı.
Hele --kadınlarla ilgili çektiği sıkıntıyı anlattığı bir bölüm var ki, "Beni mi
ötlardı, yoksa şairi mi?" sorusunun altının çizildiği bölüm, hiç kaçırılmamalı bence...

Yüksel AYTUG ile
Şiirin ekrandaki sesi sustu
Dün ve önceki gün tüm ekranlarda Attila İlhan'ın vefat haberleri ve büyük ustanın
görüntülerinden derlemeler ile edebiyatçıların yorumları vardı. Attila İlhan'ın kaybına,
debiyatsever gibi ben de üzüldüm. Ama saçının teline kadar.popülizme batmış ülkede,
ebiyatçının bu denli değer görmesini, bunca saygı ve itibara mazhar olmasını da gizli bir
çle yüreğimin kuytularında hissettiğimi itiraf etmeliyim. Ülkede eli kalem tutanlara hala
i ve saygı beslendiğini görmek, beni yarınlar için umutlandırdı.
Attila İlhan, şiirin ekrandaki sesi, nefesiydi. Tam 9 yıl boyunca TRT ekranlarında
a mısraları birbirine tutuşturup, edebiyat bahçesinde ip atladık. Romanlarıyla, düşler
anında mantar topladık. Cumhuriyet'teki özgün fikir yazılarıyla ufkumuzu gökkuşakları
rdik. Senaryosunu yazdığı film ve televizyon dizileriyle, şiir ahenginin nasıl perdeye,
ana taşınabileceğine şahitlik ettik.
Şiiri ekrandan sevdiren kaptan şapkalı adam artık yok... Televizyonda şiirin dümenine
ebilecek onun gibi biri daha çıkacak mı bilinmez. Ama o deniz fenerinin ışık huzmelerini
ip edeceklerin, asla karaya oturmayacakları da bir gerçek.
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Bugün tv8'de "Yaşamdan Dakikalar" son dakika değişikliğiyle programın tamamını
İlhan'ın yaşamına ve eserlerine ayırdı. Ama ne yazık ki bazı televizyon kanalları,
ın ismini defalarca "Atilla" diye yazdı. Oysa üstad, yaşamı boyunca isminin doğru
asına daima önem verdi. "Ha iki T, ha bir, ne fark eder?" demeyin. Şairin
larına değer vermenin yolu önce şairin ismini doğru yazmaktan geçer. Çünkü o,
ine düşüreceği her harf için kılı kırk yarardı ...
Attila İlhan'ın ardından herkes bir şeyler yazdı, çizdi, söyledi... Ama içlerinde biri
ki, adeta iki kürek kemiğimin arasına saplandı. Şair Sunay Akın, Star TV' deki
ya Işıkları" programını şu sözlerle açtı: "Attila İlhan eğer Fransa'nın, İngiltere'nin,
nya'nın bir şairi olsaydı, eminim bugün tüm ülkede bayraklar yarıya indirilirdi ••• "
Biliyorum ki bugün içimizdeki bayrakların hepsi, yarıda ... Keşke sokaktakiler de öyle

2005 Pazar, Vatan
İclal AYDIN
Oysa •••
Büyük bir kelimedir. Oysa... İçinde açıklama, kırgınlık, pişmanlık, hayret, küskünlük
bir dolu duygu barındırır.
Bazen tek başına koca bir paragrafı açıklamaya bile yeter...
"Oysa" dersiniz...
Oysa;
"böyle değildi başlangıçta,"
"beni sevdiğini söylüyordu,"
"başaracağından emindi,"
"çok güveniyordu kendine,"
t'~ağmur yağmayacak, bir değişiklik olmayacak, verilen sözler tutulacak demişlerdi,"
"burada olacağını söylemişti;"
"yapabilirim, yetişebilirim, toparlayabilirim sanıyordum,"
"çok uzak değil diye düşünüyordum,"
"başka türlü hayal ediyordum,"
Başına getireceğiniz her "oysa" anlaşılır bir burukluk taşımaktadır okuduğunuz şu
lerde...
Geçen hafta içi, bir sabah vaktiydi. Ansızın, daha gün doğmamışken açıldı gözlerim
İçimde nasıl başımdan atacağımı kestiremediğim bir sıkıntı vardı.
Oysa gece rahat yatmıştım yatağa. Yorgundum, uykumu almamıştım tam olarak.
Gözlerim açık, yatakta havanın aydınlanmasını bekledim. Dışarıda yağmur vardı. Evin
yan karanlık daha da sıkıştırdı yüreğimi. Hiçbir sebep yoktu böylesi bir iç daralması
Kalktım...
Gün başladı.
Yine herkesin bir derdi vardı işte, her günkü gibi...
Bir şekilde ucundan tutmam gereken, içinde durduğum, kıyısına vurduğum...
Telefonlar, notlar, haberler, yorumlar, gelenler, gidenler.
Hesap isteyenler, hesap kesenler, daha çok isteyenler...
Üst üste, usandıran, tam da günün sıkıntısına uygun dünyevi sökükler...
Derken..
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Kafamı dağıtayım diye kütüphanemi
ıla İlhan'ı kaybettik" dedi...

yerleştirirken

telefon etti bir arkadaşım

ve

Ölüm oracıkta duruyor, kapının kıyısında.
Kimine 80 yıllık bir renkli ömür veriyor, kimini yirmisinde alıyor.
Oysa...
Oysa herkes hiç ölmeyeceğini düşünerek yaşıyor.
Bu yüzden hiçbir yere götüremeyecekleri "taşınmazlar" için diş biliyor, tırnak
[iyotlar.
Bu yüzden hiç sakınmadan nefret ve öfke kusuyorlar.
Bu yüzden sadece kendilerine bakıyorlar, "iç"lerine hiç göz atmadan...
Oysa kısacık hayat.
Kendisine verilenin nasıl alındığını anlamıyor bile insan...
Bugün bir düşünsenize; üç ay önce, beş yıl önce, yirmi yıl önce ne düşlemiştiniz?..
Neler kurmuştunuz, ne çiçekler sipariş etmiştiniz ömrünüzün en güzel bahçesi için...
Görüyor musunuz "oysa" ne yaptınız kendinize?

2005 Pazartesi, Vatan
Haşmet BABAOGLU

Okurdan
Attila İlhan'ı anmak
Nur içinde yatsın! Ha! Koskoca Attila İlhan'ın arkasından denilecek laf değil bu.
Hikmet'in mezarını ziyaret edip Fatiha okumak gibi bir şey. Sinirlendim, yazayım
; küfürler yazmamak için sinirim yatışsın diye bekledim. Sayın Babaoğlu, "Nur
e" git sen yat. (A. M)
Televizyon programınızda, Uluç, Özgentürk, Akın ile birlikte Attila İlhan'ı andınız.
0 iilu şairi anayım derken, şiirlerini, siyasi görüşlerini de irdelemeyi denediniz ve
Sıradan bir şiir okuyucusu kimliğinizle, o derinliğe -zaten- varamazdııuz. (Ö. E.)
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Attila İlhan öldü
Ünlü şair ve yazar Attila İlhan, 50 yılı aşkın süreyle Türk edebiyatına şiir, roman ve
gibi eserleriyle hizmet verdi.
Maçka' daki evinde 80 yaşında vefat eden İlhan, ilk ve orta öğreniminin büyük
ünü İzmir ve babasını işi dolayısıyla gittikleri farklı bölgelerde tamamladı.
İzmir Atatürk Lisesi 1. Sınıfındayken mektuplaştığı bir kıza yazdığı Nazım Hikmet
riyle yakalanmasıyla 1941 yılında 16 yaşındayken tutuklanan İlhan, okuldan
aştırıldı. Üç hafta gözetim altında kalan İlhan, 2 ay hapiste yattı. Attila İlhan,
iye'nin hiçbir yerinde okuyamayacağına" dair belge verilince, eğitim hayatına ara
k zorunda kaldı. İlhan, Danıştay kararıyla 1944 yılında okuma hakkını tekrar kazandı ve
ul Işık Lisesi'ne yazıldı
Attila İlhan, lise son sınıftayken "CHP Şiir Armağanı"nda "Cebbaroğlu Mehemmed"
le ikincilik ödülünü aldı.
Attila İlhan, 1996 yılından itibaren de köşe yazılarını Cumhuriyet gazetesinde

ESERLERİ
kiz Sütuna Manşet" , "Kartallar Yüksek Uçar" ve "Yarın Artık Bugündür" gibi
ilen dizilerin senaryosunu da yazan İlhan, ayrıca Ali Kaptanoğlu adıyla " Şoför
at" , "Yalnızlar Rıhtımı" , "Devlerin Öfkesi" gibi filmlerin senaryo yazarlığını yaptı.
Attila İlhan'ın şiir, roman ve gezi notları ve deneme türündeki bazı kitapları da şunlar:
ar" , "Sisler Bulvarı" , "Ben Sana Mecburum" , "Böyle Bir Sevmek" , "Ayrılık Sevdaya
" , "Kurtlar Sofrası" , "Sırtlan Payı" , "Fena Halde Leman" , "Abbas Yolcu" , "Hangi
, "Faşizmin Ayak Sesleri" , "Batının Deli Gömleği" , "Yanlış Erkekler Yanlış Kadınlar"
ah'ın Süngüleri".
KİM 2005 PERŞEMBE

Attila İlhan ve 'Cumhuriyet'
İLHAN.·Cumhuriyet hareketinin en büyük vasfı olarak 'laiklik' söylenir. Fakat Türkiye
huriyeti 193 7 ye kadar laik değildir.
DÜN kaybettiğimiz Attila İlhan, 'Cumhuriyet'ten ayrıldı mı, ayrılmaya zorlandı mı
arının yanıtı çok tartışıldı.
Bunun yanıtını geçen pazartesi günü Genel Yayın Müdürü İbrahim Yıldız'ın
sinde vermişti Attila İlhan... Sağlık sorunları nedeniyle buridan sonra yazılarına ara
iğini bildiriyordu. İlhan'ın küçük notunda şöyle bir cümle dikkat çekiyor: 'Benim
imde bir enfarktüs sabıkası vardır; geçtiğimiz yayın döneminde-hekimlere bakarsan, aşırı
madan- bazı arazı nüksetti, gazeteye mümkün mertebe aksettirmeden, iki defa 'yoğun
m' da kızağa çekildim.'
Attila İlhan, dört doktorunun iki yayınevi, bir gazete ve bir TV' deki çalışmalarım
etmesini istediklerini hatırlatıyor ve Cumhuriyet yönetimine 'tahammülleri ve sabırları'
teşekkür ediyor.
Bu cümle çarpıcı; bununla okurları ne demek istediğini anladılar. Hatta bunun altında
maya zorlandığı' anlamları çıkaran da oldu. İlhan'ın İnönü'ye karşı olması, Köy
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Jtülerine karşı görüşleri, dil devrimine karşı eleştirileri de, bir kısım Cumhuriyet okurları
ında tepki çekiyordu.
Nitekim, bundan bir süre önce Çarşamba günleri yayınlanan 'Söz Okur'un köşesinde
ok eleştiri alan yazarlardan biri Attila İlhan'dı.
Onun ünlü şiirlerinden biri !An Gelir'dir. 'Milli Gazete'den Selami Çalışkan geçen 2
iran'daki söyleşisinde bu şiiri hatırlatıyor, İlhan 'Hastalandığım zaman yazmıştım' diyor.
saptamalarından bazıları özetle şöyle:
'Ülkenin sağcıları ve solcuları birbirlerini tanımıyorlar ... Biz birbirimizi tanısak,
leler daha kolay çözülür ... Çünkü aydın sorgulayan insandır ... ( ... ) Türkiye'de bizim
uriyet hareketinin en büyük vasfı olarak 'laiklik' söylenir. Laiklik en baştadır.Halbuki
ve 20' den itibaren başlayan hareketin içinde önde olan asıl mesele anti ryalizm'die. Laiklik değildir. Batı karşıtlığı. Gazi Mustafa Kemal, Batı emperyalizmine
. Bunun üstünde duruyor. Bunun kavgasını yapıyor. Gazi, 'Batı bii batırmak istiyor. Batı
şmak istiyor. Biz bağımsız bir devletiz. Biz bu ülkede kendi devletimizi kurarız ve

arız. Hayır diyenlerle de savaşırız' diyor. Gazi, bu savaşı kazanıyor. Sonra da yeni bir
t kuruluyor. Bu yeni devletin içinde laiklik daha sonra CHP kurulurken söz konusu
Fakat Türkiye Cumhuriyeti 1937'ye kadar laik değildir.. .'
Yalçın Bayer
Hürriyet, 12.10.2005
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'kim 2005 Pazar, Yeni Asya
Abdurrahman ŞEN

CEMRE
Attila İlhan da yok artık .•.
Yaşayan edebiyatçılarımız arasında özel bir yere sahip olan ender isimlerde Attila
aramızdan ayrıldı.
Sadece "şiir" değil, edebiyatın farklı alanlarında da ciddi biçimde kalem oynatan,
bakışıyla hep polemiklerin ortasında yaşayan Attila İlhan, tam da 80 yaşını kutlayışını
eden günlerde, adeta "hoş geldin" dercesine ölümü karşıladı. Vasiyeti gereği, cenaze
inde alkış bid'atı da yaşanmadı. .. Bazı grupların alkışlama çabaları hemen engellendi.
İlhan ustanın bu vasiyeti, başka sanatçıların, yazarların cenazelerinde de sürer inşallah.
edebiyatçı dostum yok." İtirafı ve "..başından beri bütün kerametim, Türk halkının
kesini yakalayabilmekte. Ben bu halkın çocuğuyum" sözleri, sanırım her zaman ilgi
ı?olmasınınanahtarlarından sadece ikisi...
Attila İlhan'la, Cemil Meriç merhum münasebetiyle önemli bir görüşme yapmıştım.
Tahir'le Cemil Meriç arasındaki dostluğa dikkat çeken bir yazı dizisi yayınlıyordu
'da ... Sayın Ümit Meriç Hanımın anlattıklarıyla... O anlatılar arasında, Meriç-Tahir
ğundaki çatlağa, "Attila İlhan da polisin adamıymış!" sözünün sebep olduğunu
iş ve kendisine sormuştum yaklaşımını. .. Bana birkaç defa anlattırmıştı söylenenleri
rek gevrek gülerek;" Böylesine önemli iki insanın beni konuşmuş.olmasr o kadar güzel
Ama dostluklarının benim· yüzümden kesintiye uğraması elbette üzücü.ö: Demişti. ..
da ciddiyetle eklemişti; "Dönem İnönü dönemi ... Düşünen insanlar asasındasürekli
rinin isimlerine polisle işbirliği eklenir, çevresinden soyutlanmaya çalışılırdı... •· O
de benim için de çıkarılmıştı bu sözler."
Attila İlhan, isminin çift "t" ve tek "l" ile yazılmasına uyulmasını isterdi.
üzün gerçekten önemli şairlerinden biriydi. Çünkü... Onu taklit ettiğini söyleyen
şairciğin bilmediği bir gerçekten besleniyordu. Attila İlhan divan şiirini, geleneksel
imµzü"'hatmetmişti. O zenginliği bilip, oradan beslenerek "yeni ve modem söylem"
'imişti. "Ben yaptım oldu" diyenlerden değildi yani..
Şiirde bu doğruların adamı olan Attila İlhan, özellikle siyasi yazılarında ve hele hele
anlarında "yorum serbestliği" sınırlarının zorlamaya başlamıştı... Ama "Kaptan" o
u da kendine yakıştırıyordu. Ruhu şad olsun.
Son olarak... AKM'de yapılan veda töreninde, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'a
an saygısızlık da gösterdi ki; salonu başka amaçla dolduran "ulusalcılar" , " ulusal töre"
abersiz... Sayın bakanı sevip sevmemek başka, siyasi miting havasında protesto edip,
şmasını engellemek başka... Eğer o patırtıcıların "ulusalcı" olmaktaki tek yapıştırıcıları
si amaçlar" ise, vay hallerine ve yazık onların peşine takılanlara. . . Oysa "ulusalcı" lığın
apıştırıcısı "kültür" olmalı... Ortada bir kültür adamının cenazesi de varken, yapılan
ta, sadece kültürsüzlüktür, töresizliktir, ayıptır...
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An gelir Attila İlhan ölür •••
Şair Attila İlhan'ı kaybettik.
... görünmez bir mezarlıktır zaman I şairler dolaşır saf saf I tenhalarında şiir söylerek I
duysa korkudan ölür I -tahrip gücü yüksek- I saatlı bir bombadır patlar I an gelir Attila

An geldi Attila İlhan öldü
Bir şiirinde "an geliri Attila İlhan ölür" diyen Attila İlhan hayatını kaybetti. Şairin
zesi 13 Ekim Perşembe günü öğle üzeri Teşvikiye Camii'nden kaldırılacak.
Ünlü şair ve yazar Attila İlhan geçtiğimiz gün Kanlıca'daki evinde geçirdiği ani bir
krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Attila İlhan için perşembe günü saat 1 O.OO'da
alTürk önünde, 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde birer tören yapılacak. Şairin cenaze
azı, öğle üzeri Teşvikiye Camii'nde kılınacak. Attila İlhan daha sonra Zincirlikuyu
arlığı'nda defnedilecek. 80 yaşında vefat eden İlhan, "Ben Sana Mecburum", "Ayrılık
aya Dahil" gibi ünlü şiirleriyle edebiyatla ilgilenen ilgilenmeyen geniş kitlelerin gönlünü
ış, 50 yılı aşkın süredir verdiği 50'den fazla eserle Türk yazınına hizmetetmişti.
Attila İlhan, İzmir'in Menemen ilçesinde 1925 yılında doğdu. İlk şiiri Balıkçı Türküsü,
yılında yayınlandı. Cabbaroğlu Mehemmed şiirinin 1946 CHP Şiir Yarışması'nda
.çilik almasıyla tanındı. 1949'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken
s'e gitti. Yurda döndükten sonra yazılarına Vatan, Milliyet, Güneş ve Meydan
telerinde devam etti. 1996 yılından itibaren de köşe yazılarını Cumhuriyet gazetesinde
ürdü, Attila İlhan, Türk şiir tarihinde, çok boyutlu arayışlara yönelmiş ve kendi dilini
urabilmişaıadir şairlerdendir. Yazdığı 50'ye yakın roman ve şiir başta olmak üzere bir
yazın türünde eser veren Attila İlhan siyasi kimliği ile de biliniyordu. Ulusalcı görüşleri
an bir anti emperyalistti. Gerçek bir Kemalist olan İlhan İnönü'nün Atatürk çizgisini
4uğunu düşünüyordu.

O, herkesin ilk şairiydi
Önceki gün kaybettiğimiz Attila İlhan, Türkiye'de herkes tarafından okunan ve sevilen
r şairlerdendi. Özellikle gençlerin şiirle ilk tanışmaları onunla oldu. Onun dizeleri nice
n tercümanı oldu.
Önceki gün Kanlıca'daki evinde hayata gözlerini yuman ünlü şair Atilla İlhan'ın
dan farklı kesimlere ait aydın ve akademisyenler, İlhan'ın şahsına münhasır olduğunu
ediler.
Son anları .••
Atilla İlhan'ın son anlarını kız kardeşi Çolpan İlhan HABERTÜRK TV'ye anlattı:
yük bir şair, büyük bir insan kaybettik. Çocukluğumdan beri yazar, okur ve çizerken
rdüm. Bu yaşlarında bile sabahlara kadar çalışırdı. "Ara ver" deyince "yok. vakit yok"
rdu. Dün akşam saat 21.00'e kadar iyiydi. Birden bire bir şişkinlik geldi. ilaçlarını aldı.
ım dönüyor ve kendimi iyi hissetmiyorum" dedi. O sırada yanındaydım. Yalvardım,
ulans çağırmak için. Hastaneye gitmem dedi. İlk ağrı geldikten sonra biraz toparlandı.
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kaybettik. Romanını bitiriyordu. Son sayfaları eksik kaldı. 2-3 sayfa kaldı ğını
işti. Pazar günü imza günü vardı. Hayatın ve insanların içindeydi.
"Fatiha okuyacağım"
Prof. Dr. Hüsrev Hatemi: 1969 yılında Avrupa'ya gittiğim zaman, İstanbul özlemini
'Uzaklarda bir İstanbul vardı, bir de Atilla İlhan vardı' mısralarının yeraldığı bir şiir
tını. Yıllar sonra İlhan, bir dergide 'Biz kimiz, eski günlerden kopmadan yeni olmak,
n varım, bir Hilmi Yavuz bir de Hatemiler' yazmıştı. Bana göre, Yahya Kemal 20
ın birinci yarısını doldurdu. İkinci yarısını da Atilla İlhan doldurdu. Elbette Necip Fazıl
a birçok şairimiz de vardı ama o çınardı. Ben Fatiha okuyacağım, isteyen de
asyonel okusun.
İz bıraktı, rahmet dilerim
Doç. Dr. Ahmet Turan Alkan: Bir sair olarak, en azından bir kaç şiiri ezberde

ak derecede değerli biriydi. Romancı tarafının, özellikle son zamanlarda tekrara
ınü söyleyebilirim. Üslupçuluğu önemlidir; Türkçe'de bir Atilla İlhan cümlesinden
ebiliriz çünkü. Fikir adamı tarafı ise, düşünce cehdini hep yanında gezdirmesi
ından sevimliydi. İz bıraktı, Rahmet dilerim.
Yavuz Bülent Bakiler: Türkiye'deki solcu şairlerin Batı'dan şiir aşırdığını ilk o yazdı.
şahsına münhasır kendi ifadesi ile komünist bir şairdi. Ancak diğer Marksist ve
ist şairlerden çok farklı bir insandı. Lenin ve Marks dini şiddetle red ederken, o İslam'a
ıslümanlara kesinlikle saygı duyan bir şairdi. Bu özelliğini sol görüşlü edebiyatçıda
pek mümkün değildir.
Hiçbir kamptan değildi
Mehmet Ocaktan: Attila İlhan ilk gençlik yıllarımdan beri severek okuduğum güzel
r. Ben Sana Mecburum, Sisler Bulvarı özellikle üniversiteye başladığım ilk yıllarımda,
yalnızlıkları yaşadığım dönemlerde hep başucumda olan şiirleridir. Türk şiirinde
dan Hiçbir kampın içinde bulunmayan ve herkes tarafından severek okunulan bir şair.
şiirinin temellerinin sağlam olmasından dolayısıyla duruşunun sağlam olmasından
lanan bir durum.
Yıldız Sertel: Babam Zekeriya Sertel'in Milliyet Gazetesi'nde 1970li yılların
nda, Nazım Hikmet ile ilgili hatıralarını yazdığı yazı dizisi sonrasında, babam
iye'de sol görüşlü aydınlar tarafından ağır eleştirildi. Ancak Atilla İlhan, bütün bu
irilere karşı babamı savunan ve haklı olduğunu ifade eden yazılar yazmıştı.
Dr. Hüseyin Hatemi: Kötü bir insandı diyemem. Özellikle ömrünün son zamanlarındaki
k fikrine katıldığımı da söyleyemem. Allah merhametlilerin en merhametlisidir. Allah
ı olduğunu da zannediyorum. Allah rahmet etsin.
Prof. Dr. Hüseyin Hatemi: Kötü bir insandı diyemem. Özellikle ömrunun son
anlarındaki bir çok fikrine katıldığımı da söyleyemem. Allah merhametlilerin en
ametlisidir. Allah inancı olduğunu da zannediyorum. Allah rahmet etsin.
'Bir yanım gitmiş gibi oldu'
Seyhan Erôzçellk: Üzüldüm. Bir yanım da gitmiş gibi oldu. Her ne kadar tarzına
n olmasam da, benim için önemliydi. Şiiri, ağızlardadır. Ezberlenir. Gençlere şiiri
irmekte üstüne yoktur. Yenilikçidir. Sentezcidir. Benim için bunlar bile yeter. Diğer
dan, Kaptan, sadece şair değildi, romancıydı, denemeciydi, düşünürdü, entelektüeldi,
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yo yazarıydı, televizyon programcısıydı, gazeteciydi. İkinci Yeni'yi ve şairlerini
ezdi, onu hiç bilemedim. "Drang Nach Osten" şiirini çok severim. Seksen yaşına
iğinde, "Nece nece yaşasın" demiştim. Ruhu şad olsun.
Doğan Hızlan: Attila İlhan'ın sohbetleri çok hoşuma giderdi. Onun konuşmalarının ve
celerinin küresel bir dolaşım gücü vardı. Kurtuluş Savaşı'ndan yola çıkar tüm dünyayı
şır ve günümüz Türkiye'sine konuşmasını bağlardı. Büyüleyici bir konuşma gücüne
ti, Ben Attila'nın ençok bu yönünü sevdim.
Şamil KUCUR I Fatma DURMUŞ
İşte Ölümün şiiri
AN GELİR
an gelir
paldır küldür yıkılır bulutlar
gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet
o eski heyecan ölür
an gelir biter muhabbet
çalgılar susar heves kalmaz
şataraban ölür
şarabın gazabından kork
çünküfena kırmızıdır
kan tutar I tutan ölür
sokaklar kuşatılmış
karakollar taranır
yağmurda bir militan ölür
an gelir
ömrünün hırsızıdır
her ölen pişman ölür
hep yanlış anlaşılmıştır
hayalleri yasaklanmış
an gelir şimşek yalar
masmavi dehşetiyle siyaset meydanını
direkler çatırdar yalnızlıktan
sehpada pir sultan ölür
son umut kırılmıştır
kaf dağı 'nın ardındaki
ne selam artık ne sabah
kimseler bilmez nerdeler
namlı masal sevdalıları
evvel zaman içinde
kalbur saman ölür
kubbelerde uğuldar baki
çeşmelerden akar sinan
an gelir
-la ilahe illallah
kanuni süleyman ölür
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görünmez bir mezarlıktır zaman
şairler dolaşır saf saf
tenhalarında şiir söyleyerek
kim duysa I korkudan ölür
-tahrip gücü yüksek
saatlı bir bombadır patlar
an gelir
Attila İlhan ölür

KAPTAN LİMANDA
Kaptan'dı mahlaslarından biri. 'Şairler genç ölür' deyimine bile kafa tuttu. 1.Yeni'nin
e eda'yı şiirden tasfiye çabasına öyle güçlü bir yanıt verdi ki, I.Yeni yerle yeksan oldu.
¢yiş, eda, ses yapıları ve kurduğu imaj dünyası onu benzersiz kıldı. Elhak şiirimizin son
romantik'iydi. Ne kadar realist olduğunu söylese de hep şairane bir şiir yazdı. İyi ki de
yazdı. 2. Yeni şairlerini de kökten etkiledi. Her ne kadar onlar bunu pek kabul etmeseler
O kuşağı şairleri için de bakılması zorunlu şairlerden biri oldu. Klasik şiirimizle kurduğu
ikle stilistik ilişkiler, herkesin önünde yeni bir ufuk açtı. Elbette romanları, fikir yazıları,
meleri, senaryoları, vb var... Ama böyledir şair'in kaderi. Şair hep şairdir Şark'ta. Attila
da şairdi. İyi şairdi. Sevdiğim bir şairdi. Kaptan limana ulaştı. Gemidernindir.Iayfalar
ya. Hepimiz için şimdi raspa zamanı. Zira, güverte pırıl pırıl olmalı.
Vural Bahadır BAYRIL

Hemen her sabah oradaydı
Edebiyat dünyasını sarsan Atillla İlhan'nın ölümü, Divan Pastanesi çalışanlarını da
üye boğdu: Çünkü İlhan, Divan Oteli için hazırlanan kitapta yazdığı gibi "Hemen her
,Ortıd~ydı. II
Divan Oteli'nin çalışanları, yaklaşık 15 yıl her sabah 09.30'da sütlü kahvesi ile suyunu
k, günlük gazetelerini okumak ve yazılarını yazmak için ağırladıkları yazar ve şair Atilla
'ın ölümüyle büyük üzüntü yaşıyor. Başka kimsenin oturmasına izin verilmeyen ve pirinç
levha ile adının yazıldığı masanın bulunduğu kafenin üç sene önce restoranta
ştürülmesiyle Divan ile bağlarını koparan Atilla İlhan, tam 15 sene boyunca her sabah
Oteli'nin 'cafe'sine gelerek yazılarını yazdı. Bu süre içinde ona servis yapan Derviş
hala Divan'da çalışmaya devam ediyor. Kuru, en son geçen hafta İlhan'ı sokakta
ken gördüğünü ve halini hatırını sorduğunu üzüntülü bir ses tonuyla belirterek, 15 .sene
ca tanıdığı kadarıyla İlhan'ı, şu sözleriyle anlattı: "Her sabah 09:30'da burada olurdu.
sütlü neskafe içerdi. Suyunu da yanında verirdim. Bana hepsı'çceuğum'' diye hitap
ştir. Günlük gazetelerini saat 10:30'a kadar okurdu ve sonrasında pencereye dalıp dalıp
arını yazardı. Biz de rahatsız etmemek için yanına uğramazdık. Ona daha çok gündem ile
düşüncelerimi anlatırdım. Bir keresinde Avrupa Birliği için ne düşündüğünü sordum. O
a, 'Avrupa Birliği'ni boş ver yanımızdaki Türk Cumhuriyetlerini düşünelim' dedi"
Sevda ALKAN /İSTANBUL
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'KAPTAN'IN ARDINDAN: "ELDE VAR HÜZÜN"
Haşmet Babaoğlu, Sunay Akın, Hıncal Uluç ve Nebil Özgentürk'ün sunduğu
dan Dakikalar bu hafta, büyük şair, usta yazar Attila İlhan, anılarıyla yadediliyor.
da ayrıca, Türk sanat dünyasını yasa boğan bu büyük kaybın, Türk yazın hayatına,
eğitimine etkileri, Nebil Özgentürk imzalı belgeselin görüntüleriyle ekrana geliyor.
anıda ayrıca, "Kitap okumada dünyanın neresindeyiz?, metropollerin silüeti değişiyor
eşet Ertaş'ın onuru" gibi başlıklar ele alınıyor.
[21.05/TV 8 J

Güle güle kaptan
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk edebiyatının en güçlü kalemlerinden şair
Attila İlhan, son yolculuğuna binlerce seveni tarafından gözyaşları arasında uğurlandı
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şair-Yazar Attila İlhan, son
luğuna gözyaşları arasında uğurlandı. Cenaze namazına muhalefet liderlerinin yanı sıra
dünyasından birçok isim katılarak son yolculuğunda İlhan'ı yalnız bırakmadı.
Attila İlhan için önce kuruculuğunu yaptığı Kanal Türk Televizyonu önünde tören
nlendi. Kanal Türk çalışanları İlhan'ın cenazesini balkondan alkışlayarak uğurladı. Daha
cenaze, Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü. Burada da İlhan için anma töreni
lendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, şairler, yazarlar, sanatçılar, CHP
I Başkanı Deniz Baykal, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Gazeteciler
iyeti Başkanı Orhan Erinç'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Tören
aleikalık saygı duruşuyla başladı. Daha sonra konuşma yapan Atilla İlhan'ın kızkardeşi
an İlhan ve yeğeni Kerem Alışık'ın ağlamaları, salondakileri hüzne boğdu. AKM'de
İlhan'ın hayatının da anlatıldığı törenden sonra cenazesi Teşvikiye Camii'ne götürüldü.
Binlerce kişi avluyu doldurdu
Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazına CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, DSP
Başkanı Zeki Sezer, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şandır, Yurt Partisi
Başkanı Saadettin Tantan,ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu, BBP Genel Başkanı
sin Yazıcıoğlu, Meral Akşener, DYP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İstanbul
isi Muammer Güler, İstanbul Büyük.şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Tarık Akan,
m Bora, Müjde Ar, Yazar Yaşar Kemal gibi isimlerin aralarında bulunduğu binlerce kişi
dı.
Teşvikiye Camii İmamı namazdan önce İlhan'ın cenazesinin alkışlanmamasını vasiyet
ini hatırlatarak, cemaatten alkış tutmamalarını istedi. Bu sırada, Deniz Baykal ile Mustafa
ül'ün yan yana gelmemeye özen gösterdiği dikkat çekti. İlhan'ın cenazesi, · namazın
dan omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü. Cenazeyi alkışlamak isteyen grup
ldı. Cenaze Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Murat PALAYAR - Celal YILDIZ - Sırrı BIYIK/ İSTANBUL
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Bakan Koç'a yobaz PROTESTO
AKM'de düzenlenen törende aleyhinde yapılan protestolara rağmen kürsüye çıkan
n Atilla Koç, "Hiçbirinizi önemsemiyorum, takmıyorum. Ben Attila İlhan'ın bütün
larını okudum" dedi
Atilla İlhan için AKM'de yapılan törende Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç kürsüye
lınca, salondaki bazı kişiler "yuh" sesleri ve alkışla protesto başlattı.
Salona 'Parola vatan, işareti namus' yazılı pankart asan İşçi Partili bir grubun da
dığı protestolara rağmen kürsüye çıkan Koç, "Hiçbirinizi önemsemiyorum, takmıyorum.
Attila İlhan'ın bütün kitaplarını okudum. Türk milletinin başı sağolsun" diyerek kürsüden
Koç, "Yıkmak istediğiniz AKM'de konuşuyorsunuz" şeklindeki sataşmalarına,
acağım tabii" diye karşılık verdi. Koç, "Bir grup yazar, merhum İlhan'ın da istemediği ve
ini üzecek bir reaksiyon gösterdi.Ben de nasibimi aldım" dedi. CHP lideri Baykal,
sto olayına üzüldüğünü söyledi.
Gülle: İlhan'a saygısızlık
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Akif Gülle de, Bakanı Koç'a yapılanların
yden önce İlhan'a saygısızlık olduğunu söyledi. Gülle, "Ülkemizin yetiştirdiği ender
lardan biri olan Attila İlhan, şiirleri ve romanlarıyla yaşamaya devam edecek" dedi.

'kim 2005 Cumartesi, Yeni Şafak
AŞIYAN'DA BULUŞTULAR
Şair kabristanlığı olarak anılan Aşiyan 'da birbirinden ünlü isimler yatıyor. Son olarak
İlhan da buraya defnedildi.
B~ğ<;)Z'at-:riazır Aşiyan, pek çok edebiyatçının yaşamayı tercih ettiği bir mekan. Ancak
Jar sadece yaşarken değil öldükten sonra da buradan ayrılmak istemiyor olacak ki Türk
iyatının pek çok ünlü ismi Aşiyan Mezarlığı'na defnedilmiş. Son olarak geçtiğimiz
erde hayata veda eden şair Attila İlhan da Aşiyan'a defnedildi. İlhan, Yahya Kemal,
et Hamdi Tanpınar ve Orhan Veli'ye komşu oldu.
KİMLER GELDİ, KİMLER GEÇTİ
İşte Aşiyan'da yatan ünlü isimlerden bazıları: "Türk edebiyatına ismini altın harflerle
ıran şair ve diplomat Yahya Kemal Beyatlı, romancı Ahmet Hamdi Tanpınar, şair Tevfik
et, şair Orhan Veli Kanık, edebiyatçı Nihat Sami Banarlı, yazar ve politikacı Ahmet
ın Bolak, Mevlevi şair Fenni Mehmed Dede, divan şairi ve mutasarrıf Manastırlı Salih
, yazar ve yayınevi sahibi milletvekili Tahsin Demiray, yazar Mine Urgan, Münevver
şlı, şair Edip Cansever, karikatürist Cem Cemil, ressam Abidin DirıozveAvni Arbaş, şair
ufe Nihal Başar, Nezih Demirkent, Münir Nurettin Selçuk, yönetmen Süha Arın."
Beni protesto edenler İlhan'ı okumayanlar
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, şair Attila İlhan'ın cenazesinde protesto
mesini, "Beni protesto · edenler Attila İlhan'ın kitaplarını, en azından romanlarını
amış insanlardı" dedi. Protesto edilmesinin yanında cenazede alkışların olmasına da
i gösteren Koç, İlhan'ın alkış istemediği yönünde vasiyetinin bulunmasınaı'karşın
işlanarak İlhan'a saygısızlık yapıldığını kaydetti. Koç, daha önce Necip Fazıl için Kültür
anlığı'nın kitap hazırladığını hatırlatarak, "Attila İlhan'ın, hayatı ve eserlerinin anlatıldığı
kitabın hazırlanması için de talimat verdim. En erken iki ay içinde hazırlanabilir" diye
uştu.
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Ahmet KEKEÇ

Kaptan!
Tophane'de oturmuş, Attila İlhan'ın niçin Cumhuriyet'ten ayrıldığını yahut ayırtıldığını
şuyoruz... Rahatsızlandığı haberi kulağımıza çalınmıştı ama, hazirun, İsmet Paşa'yı
irdiği için gazeteyle irtibatının kesilmiş olmasını arzuluyordu. İçten içe bunu istiyorlardı.
Bir arkadaş dedi ki: "İlle de İlhan Selçuk'a vurmak istiyorsanız, İlhan Selçuk'un
ıkları yeterlidir. Attila İlhan'ın işine son vermesi gerekmez."
Doğruydu.
İki gün sonra öğrendik; Attila İlhan rahatsızlığı nedeniyle Cumhuriyet'teki yazılarına
rmiş. Hatta iki yıl önce bir kalp krizi geçirmiş. İkincisinden korktukları için, doktorları
at önermişler.
Doğrusunu söylemek gerekirse, sevindim.
Bana göre enerji kaybıydı gazete yazarlığı, laf ifrazatıydı, israftı... Hele Attila İlhan
söyleyecek sözü, yazacak şiir olan adamlar için... Güneş'te, Meydan'da, Milliyet'te
klarını hep bir yazıklanmayla okuduğumu hatırlıyorum.
Tamam, fena şeyler yazmıyordu, üslubu da çok iyiydi; bol bol Ataç'a, bol bol yanlış
aşlaşmamızdan sorumlu tuttuğu İsmet Paşa'ya, "frenk mukallitliğine" ve tek parti
mi CHP'sine giydiriyordu; hele "kültür devrimcilerini", öztürkçeçileri, çağdaş
tasçılan yerden yere vuruyordu ama, ne lüzum vardı! Koskoca Attila İlhan bunlarla mı
şacaktı! Niye oturup güzel bir şiir daha yazmıyordu? Niye romanını tamanılanııyordu?
a güfte bile yazabilirdi. Eminim en iyi güfteleri o yazardı.
Ölüm haberini aldığımda üzüldüm, şaşırdım.
Niye şaşırdığımı bilmiyorum ama şaşırdım. Belki de konduramadiğımaiçin, Geçen
televizyon kanallarını dolaşırken ilişmişti gözüme. Şapkası, atkısı ve sesin<::rkattı.ğı>o
hüzünle iki yüz yıllık yanlış çağdaşlaşmamızı anlatıyordu. Yanlış şeyler de
mıyordu aslında.
Daha ııönce de yazmıştım; Attila İlhan, bazı egzantrik uçmalarını saymazsanız
eryalist batıya karşı kemalist düşünce temelinde yeni bir "üçüncü dünya bloku"
urmak, yanlış çağdaşlaşmamızı sadece İsmet Paşa'ya fatura etmek gibi) iyi bir yazar,
bir düşünür, büyük bir şairdir.
Son yıllarda ortaya dişe dokunur bir şey koyamadı ama, "iyi şair" sıfatını ilk dönem
leriyle fazlasıyla haketmişti zaten. Türk şiirinde, "İkinci Yeni"yle birlikte, bir "Mavi ve
a İlhan dönemi" vardır. Bu dönem, ne yazık ki yeterince ele alınmadı, layıkıyla
rlendirilmedi,
Romanlarını anmak bile istemem. Düşünür ve romancı Attila İlhan'daki militarist ve
askaran ruh" her zaman rahatsız etmiştir beni.
Düşünür Attila İlhan'ın "Hangi Batı"sı ise, abartmasız Türkçe'deki en iyi deneme,
ih, gezi, sosyoloji kitabıdır ve (Nuri Pakdil'in "Batı Notlarü'nı saymazsanız) bugüne
aşılamamıştır.
Fakat ondaki sorun, tıpkı benzerleri gibi, nerden "kaynaklanacağını",.. hangi
ceyi temellük edeceğini bilememesi(ydi)... Osmanlı'yı geç keşfettiğini söylüyordu. .Bvet,
eşfetmişti. Hem de çok geç!
Benim için Attila İlhan, şapkası olan adamdı. Sık sık Harbiye'de gördüğüm adamdı.
Pub'da oturan adamdı. "Sisler Bulvarı"nı, "Yağmur Kaçağı"nı, "Hangi Batı"yı
adamdı.
Benim için-Attia İlhan, bazı adları "mıh gibi aklımızda tutmamızı" sağlayan adamdı...
yağmuru ve bazı kasvetli sözcükleri sevdiren adamdı. Ölüm haberini aldığımda, dönüp
urlu sokağa baktığım adamdı...
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Mehmet ŞEKER

AN GELDİ
Dün saat 10.49'da Anadolu Ajansı'ndan şair ve yazar Attila İlhan'ın vefat ettiği haberi

i.
· "An gelir, Attila İlhan ölür" diyordu meşhur şiirinde, an gelmiş demek ki.
"La ilahe illallah".
Allah rahmet eylesin.
Çok severdik. Sevmeye devam edeceğiz ama böyle birer birer çekip gitmeseydi
olmaz mıydı?
Hep yerinde dursaydılar, alo deseydik, gidip görseydik. Sohbet etseydik, çay
k...
İnsanoğlu çok bencil çok!
Hep kendisi için istiyor.

im 2005 Perşembe. Yeni Şafak
İhsan DENİZ
Attila İlhan gibi
Attila İlhan kadar!
Romantizminden ve zaman içinde ayakları bu topraklara daha. çok hasarı sosyalist
dan hiç taviz vermeden yazdığı bir şiirin ısrarcısı oldu... Melankoli, .huziin,. ya]nızlık,
mutsuz aşklar... ve dekoru tamamlayan yağmurlu, puslu sokcıkve,Caddeler, akşam
ığı, loş mekanlar: Attila İlhan gibi, Attila İlhan kadar!
1986 yılında. Edip Cansever'in ölümü .üzerine .yazdığı .değerlendirmede, Cansever'in
utkusunu ölümünün baş müsebbibi olarak kayda geçirince, şimşekleri üzerine çekmiş,
ô~lu'nda kıyamet kopmuş, dahası Edip Cansever hayranlarının kalbini kırmış ve
su bendeniz de -tespitleri ne kadar doğru ve yerinde olursa olsun- Attila İlhan'ın,
Ii bir şairin ölümü ardından böyle bir yazı kaleme almasını pek tuhaf karşılamıştım.
daha sonra, Turgut Uyar için de benzer bir yazı yazdı. II. Yeni şiirini ve şairlerini
ezdi İlhan!
Kim olursa olsun, ölen bir kişinin arkasından birtakım şahsi meseleler dolayısıyla veya
inin şahsı zaafları dolayısıyla öleni rencide edebilecek şeyler yazmak, söylemek hoş
. Üstelik bu kişi Türk şiirine/diline hizmet etmiş bir şairse.. Geçtiğimiz yıllarda bir başka
Hilmi Yavuz), ölen bir diğer şair (Ece Ayhan) için hiç de kendisinden beklenmeyen-bir
a, şairin 'şahsını kötüleyen' bir yazı yazınca, çıkan polemiğin çapı ve dolayısıyla 'hasar'ı
nenden büyük olmuştu.
Attila İlhan, o yazılarından pişmanlık duymuş mudur, bilmiyorum.
Hani tanımasam, bilmesem, yaşamasam; "insan insanın kurdudur" söyleminden.güç
, neredeyse, "şair şairin kurdudur" diyecek ya da genel bir kanaat olan>l'şairler
'derini hiç sevmez, birbirlerine tahammül edemez" yargısına ortak olacağım... Oysa yok
e bir şey! Şahsi kıskançlık ve kırgınlıkları bir kenara koyarsak, hiç değilse 'dil' adına
er birbirlerini sever, sevmelidir, sevecektir!
Attila İlhan, değerli bir şairdi hiç kuşkusuz. Kendi adıma, "Büyük şairdi" sözüne
rv koymakla birlikte, 50'li, 60'lı ve 70'li yılların şiir ortamında, Türk dilinin şiir arayışları
mından önemli bir kazanç ve sahici bir damar olduğunu söyleyebilirim. Romantizminden
aman içinde ayakları bu topraklara daha çok basan sosyalist algısından hiç taviz vermeden
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ğı bir şiirin ısrarcısı oldu. Melankoli, hüzün, yalnızlık, yaralı ve mutsuz aşklar ... ve
tamamlayan yağmurlu, puslu sokak ve caddeler, akşam karanlığı, loş mekanlar: Attila
gibi, Attila İlhan kadar!
Bir kulağı, daima, halkın algı kanallarına dönüktü. Halkın şiiri sevmesinde, etkili

ıı söyleniyor; doğrudur. Bana göre poetik bir fiyasko olan "ancak ezberlenebilen şiir,
'' yargısı, son yıllarda şiirin popüler bir kimlik kazanmasında ve kasetler yoluyla
poetik maliyetinin düşürülmesinde 'halk beğenisi'ne boyun eğmenin bir bedeliydi..
o, şiirin dönüştürücü gücü olan 'imge'yi, kendi şiir sanatında merkezi bir yere
uştu. Divan şiiri terbiyesi alması, belagat ağırlıklı şiire yönelmesinde baskın bir rol
di. Ritmin, uyumun, sesin, müziğin şiir . içindeki konumu hususunda, ondan alınacak
er vardır. Muhalif kimliği/kişiliği, şiirde II. Yeni hamlesini hafife almasına sebep oldu.
se, bu imkandan yararlanmak konusunda tutucu ve ketum davrandı. Kendisiyle yetindi.
farklı bir senteze girebilir, şiirine daha çaplı, derinlikli bir dünya kazandırabilirdi.
Bizim şiire başladığımız yıllarda, II. Yeni şairlerine nazaran Attila İlhan'ın şiirdeki
zayıf kaldı. Yanılmıyorsam 1982 yılında, Yazko-Edebiyat'ın bürosunda görmüştüm
sini. Tanışma imkanı bulamamıştım. Zira, hararetli bir konuşma yapıyor, etrafındakiler
iri büyük bir dikkatle dinliyordu. Ortamı bozmak istememiştim.. Gerek o yıllarda
e sonraki yıllarda, onu büyük bir hevesle takip edenler arasından güçlü bir . şair
yışı bana hep manidar gelmiştir. Dergiciliği de buna imkan vermedi.. "Romantik
ist şair" kimliği, gençler -özellikle genç kızlar- için bir 'şiiridolü'tanımınauygµndüştü
L Bununla yetindi Attila İlhan!
Ölülerimizi hayırla analım! 80 yaşında kaybettiğimiz, Türk şiirinde kendiçizgisinin
yegane temsilcisi Attila İlhan'a, Allah'tan rahmet diliyorum. Şiirimizinbaşrsağ olsun!
Merhumun hayrına iftar verilecek
Attila İlhan için bugün ilk tören, Kanaltürk Televizyonu önünde düzenlenecek.Saat
'da yapılacak bu törenin ardından, saat 1 1 .OO'de Atatürk Kültür Merkezi'nde de bir tören
kleştirilecek. Törende Çolpan İlhan, Kerem Alışık, Erol Manisalı, -Necdet Sevinç,
m Koç ve İlhan Selçuk birer konuşma yapacak. İlhan'ın cenazesi, daha sonra Teşvikiye
•.1nd~ öğleyin kılınacak namazın ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek. Merhum
ftfil vakti Mecidiyeköy'deki iftar çadırında yemek verilecek, 19.30'da da dua ve mevlit
acak.

Osman AKKUŞAK
Attila İlhan, Birinci Yeni (Garipçiler) ve İkinci Yeni
İnsanlar doğar, büyür, yaşar ve nihayet ebediyyet yolcusu olurlar.. işte Attila İlhan
uz da bu kanuna tabi olarak 80 yaşında öbür aleme göçtü... pozitivist, marksist,
raperest, şair, romancı, edib, gazeteci, sinemacı, senarist bu-. entelektüelin hAkiın
ikleri hakkındaki düşünce ve tesbitlerimizi kısa kısa, madde madde biz de kaydedelim:
Mavi dergisinin 1 Temmuz 1954 tarihli sayısında "Garip" hareketi mensubu Orhan
Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'i "bobstiller" diye tavsif etmiştir Attila İlhan. Ahmet
ve arkadaşlarının İkinci Yeni'nin ilk habercileri sayılması İcab ettiğini.söyleyenleri
layan Attila İlhan, İkinci Yeni'yi de "yozlaşmış olmakla" itham etmiştir.. Attila İlhan'a
Garipçiler ve İkinci Yeni; Türk şiirinin normal mecrasındaki yenileşme ve kendini
hareketini bozmuş ve baltalamıştır ...
Attila İlhan, "1940 kuşağındaki toplumcuların siyasi baskılarla sesleri- kesilince,
an Garipçiler'e kalmıştır.. toplumcu Türk şiirinin ikinci hamlesi susturulunca,
çiler'e yöneltilen edebi eleştirilerin temel unsurları, bazı gençler tarafından benimsenmiş
inci Yeni denilen 'soytarılık' ortaya çıkmıştır" der (Bütün Şiirleri: 9; Elde Var Hüzün; s:
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111) .. aynı yazıda, Garipçiler'e ve İkinci Yenicilere "dikta evcil'i şiirler" yaftasını
tırmaktadır ...
Şiirde, büyük harf kullanmaz.. eski kelimeleri ve Batı dillerinden gelmiş kelimeleri
iktarda kullanır ...
1946 yılında CHP'nin açtığı şiir yarışmasında Cahit Sıtkı Tarancı birinciliği; Attila
ikinciliği; Fazıl Hüsnü Dağlarca da üçüncülüğü kazanmıştır .. bu üç şairin şiirleri ve
elakkileri birbirinden çok farklıdır.. onun şiir telakkisini ve İkinci Yeni hakkındaki
ünü anlatan şu ifade yine "Elde Var Hüzün" kitabında kayıtlıdır:"imgeyi
sadece
e istifi diye ananların, çapraz bulmacayla şiiri birbirine karıştırdığı aşağı yukarı
dir., Türk şiirinin böyle bir çıkmaza girmesinde, galiba gelenekten kopmasıyle,
Dil Kurumu uydurmacılığına
kanıp, yeni ve anlaşılmaz bir şiir şifresinde
şması sebebolmuştur..
gelenekten kopma, mısraı öldürdü; oysa mısra cümleye
ştı mı, şiir şiirlikten çıkıyor •• etkileme gücü sıfıra eşit, sayfalarca şiir okuyor, en
k bir heyecan duymuyoruz."
Prof. Dr. İnci Enginün; Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı; Dergah Yayınları (0212
6 96) isimli eserinde şu teşhiste bulunuyor:"Attila İlhan, şiirlerinin son baskısına
ı neden yazdığını açıklayan notlar eklemiştir.. şiirin kendi kendisine okuyucuya

madığı anlamına gelen bu tutum; şiir için bir eksikliktir .• şiir,okuyucuya kendini
açıklamaya ihtiyaç duyurmayacak şekilde kabul . etdrmeli,. değişik şartlar . ve
rde kendisini hatırlatabilmelidir.. Attila İlhan, şiirlerini başkıı yorumlara kapalı
k isteyerek geleceğin okuyucusuna ipotek koymaktadır••."
Bir şiirin hangi olay, hangi ilham ve hangi ruh halinin sevkiyle y~ıld~ğı~ın ş~r
dan açıklanması, aslında edebiyat tarihine bir katkı sayılır.. ancak şairr k!~~i ~ii1nin
unu yapmaya, anlamını açıklamaya teşebbüs ederse, işte o zaman pişmiş aşa su katmış,
euya ipotek koymuş olur ki işte o zaman bu hadise, şiirin tılsımının, mahremiyet ve
nm bozulmasına sebep olur..
Şairin vefatıyle, tabii Türkçe, Osmanlı ve Türk tarihi bir müdafıini, edebiyat bir
· ü, siyaset ve sanat felsefesi bir düşünürünü, Gazi Mustafa Kemal de bir muhibbini
et1;,Jiştir..~,Attila İlhan gerçek bir kayıptır!...

im 2005 Cuma, Yeni Şafak
Sami HOCAOGLU
Hangi Atilla İlhan?
Tamam, sevdiğinizi biliyorum. Aslına bakarsanız, kişiliğini ve şiirlerini ben de en az
kadar seviyorum. Ama yine de onun hakkında düşündüklerimi açık yüreklilikle
meden edemeyeceğim: Tüm Batı karşıtlığına rağmen yaşam tarzı açısından bir "yerli"
bir Fransız mösyösü kadar "yersiz" idi Attila İlhan. Meriç'in ifadesiyle "müstağrip"ti.
Batı'yı eleştiriyordu, bu doğru. Fakat, bu entelektüel karşıtlık, soyut, eti kemiği
an, ayağı yere basmayan, daha doğrusu ne basacak bir 'ayağı' ve ne de basılacak bir
olan, hayata dönüşmemiş bir karşıtlıktı. Çünkü yaşadığı hayat, tepeden tırnağa Batılı bir
ı. Düşünce tezgahında "yerlilik" satmışsa da, hayatı bir "yersiz" olarak, hatta bir yabancı
yaşadı.
Cins kafaydı. Onun "Hangi. .. " ile başlayan serisini okuyanlar, ondaki cins kafayı
etmekte gecikmezler. Hangi Batı, Hangi Sol, Hangi Sağ, Hangi Atatürk, Hangi Seks ...
, hatta on yıllar önce bunları ilk çıktıklarında okumuştum. Çok şeyler söyler gibi
üyorlardı. Söylüyorlardı da... Fakat söz bir yere geliyor, işte tam orada Attila usta, dut
ş bülbül kesiliyordu. Bülbül gibi şakıyan usta şair, meselenin püf noktasını hep es
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ordu. Asıl söylenmesi gerekeni bir türlü söylemiyordu, her ne hikmetse? Bu bende, ona
k sukut-ı hayal.
Tam "İşte gerçeği söyleyecek" derken, kıvrak bir reveransla çark edip işi laf
alığına getiren Usta karşısında, siz olsanız ne derdiniz? Ben de onu dedim her seferinde:
'lere gelince susacaksa, 'ne' ve 'nasıl'Iarı konuşmanın ne yararı var? Böyle konuşmak,
hiç konuşmamaktır?
Onu ayıplamıyorum. Hatta, onu anladığımı sanıyorum. Çünkü, hem Batı'yı kıyasıya

ip hem de "Kemalist" olmak için, tam da böyle garip bir yol takip etmek gerek. Yoksa,
lur bu iş? Kim, nasıl telif eder bu ikisini bir arada? Onun Batı karşıtı yazılarını topladığı
·¥•· uygun gördüğü isim Bau'nın Deli Gömleği. Tarih atmışım bu kitaba: 18.10.1982.
çizdiğim ve not düştüğüm pasajlardan birkaç satır:
"..Baksanıza herif NATO içinde Yunanlıyı bize yeğliyor. Biz NATO dışında
arı niye İsrail'e yeğlemeyelim? İsrail de, Yunanistan da, Ortadoğu'da birer ajan
Jtirler, emperyalizmin ajan devleti! Yaaa!" (s. 235)
Olmayan şapkalarımızı çıkarıp, selama duruyoruz bu asil sözler karşısında. Peki,
ıeryalizmin" ajanlarına karşı haydarane naralarla sell-i seyf eden üstat, bizzat
yalizmin kendisine bu toprakların dümenini kırıp, bu ülkeyi onların kuyruğuna
leyen kadrolar için ne diyor? Sorsak; "Kim giydirdi bu gömleği sırtımıza yahu?" diye.
Tısss! Yaaa!
Bir şey demediği gibi, yeri geldikçe savunuyor, toz kondurmuyor. Oldu mu ya? Attila
gibi hayatında kutsala yer olmayan birinin, tarihe ilişkin "kµtsallar"•. ihdas etmesi ne
çelişki değil mi? AP sağıyla CHP solunu karşılaştırıyor. Okuyun: ''Oysıı.albiriıı.den
irine, tencere dibin kara, seninki benden kara, bunlar 194'7'den.Jı~riiçin.e
arı karanlık tünelde, karşılıklı tepişerek, ülkeyi Osmanlı'nın b;ıJtığı .• t,at;ığa
üyorlar." (s. 316)
Niye "1947'den beri"? Tarih baklava tepsisi mi, öyle istediğiniz yerinden kesip
ız? 1947'de devrim mi oldu? Kadro aynı kadro, zihniyet aynı zihniyet, kıble aynı.kıble,
aynı hamam, tas aynı tas!
Şairliğine kim söz edebilir? Divan edebiyatıyla Türk halk edebiyatının imbiğinden
taHık kotardığı kendine özgü şiir dilini, kaç şairde bulabiliriz? Kitaplığıma baktım, bir
ksik kitabı yok. Şiirlerinin hepsini de titizlikle okumuş, derkenar düşmüşüm. Hey gidi
hey! "An gelir.. Attila İlhan ölür" ha? İşte öldü. Ondan geriye ölümsüz mısralar kaldı:
gidi hey I 'mülk' sözde Osmanlı'nın ama I Alaman'ın elinden I İngiliz alıyor". İyi de
sta, bunu bilen Attila İlhan, nasıl "Kemalist" olabiliyor? Koca, koskoca Osmanlı'nın
şını planlayanlar, onun yerini neyin alacağını planlamayı unuttular mı dersiniz?
İlk ezanı 12 yaşındayken duymuş. Demek ki, doğduğunda Osmanlı bakiyesi ebeveyni
ma ezan bile okutmamış. Bence o bir kurban: Garb'a karşı çıkan garbzede bir garpçı(!)
Ciddiydi. Sohbetlerinde elindeki not kağıtlarına dikkat etiniz mi? Hasta denecek kadar
hassas ve gayet ciddi. Ama hangi konuda? Söz Sultan Galiyef'ten açıldığında.. Söz
de'den açıldığında.. Söz Fransız edebiyatından açıldığında.. > Hatta söz Batı'd~
ığında.
Fakat söz Doğu'dan, haydi adınca söyleyelim, İslam'dan açıldığında o ciddiyet sizlyre
. O tanıdık ciddiyet, yerini koyu bir cehalete bırakıyor. Bir söyleşide ayağını bastığı
ların Kutsal Kitabı'ndan söz edecek. Diyor ki "Kur'an'da yazılıdır: Bizim nraların
aları, zeytinleri iyidir... " Tamam, kestik. Hadi "tin suresini" bilmiyor diyelim,
nda yöresinde bir Kur'an da mı yok? Başka değil, Mukaddes Metin bu!
Ahirete inandığına dair bir şey bilseydim, onun ahiretine dua ederdim. Bilmediğim
bunu yapmam doğru olmaz. Ama görüyoruz: Karşılığını dünyada almak için
ıklarının karşılığını fazlasıyla aldı, alıyor. Herkes onu konuşuyor. Fakat konuşulanlardan
ek Attila İlhan çıkmıyor. İnsan ister istemez soruyor: Hangi Attila İlhan?
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Fehmi KORU

Şairin ölümünün düşündürdükleri •..
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Attila İlhan'ı kaybettik. Şairdi; romanlar,
emeler, senaryolar yazdı. Düşüncelerini geniş kamuoyuyla paylaşmayı hiç ihmal etmedi.
im neslimizi derinden etkileyen şiirleri, hiç kuşkumuz yok, Türk dilinin en özgün örnekleri
ında anılacak ve sürekli okunacak...
Ondan söz eden her yazı bir ayrıntıyı hiç ihmal etmeden kayıtlara geçiriyor: Bir bayan
daşına yazdığı mektupta kullandığı ifadeler sebebiyle ilk cezaevi macerasını daha lise
da yaşaması ve hakkında düzenlenen 'fiş' yüzünden yurtdışına çıkmak zorunda kalışı...
öncesinde meydana gelen o olay, şimdi ne kadar gerilerde kaldığını iddia etsek de,
mizin yakın tarihinin en belirgin özelliği aslında. Daha geçenlerde, bir yerel yönetici,
Iış şairden şiir okuduğunu' ileri sürerek liseli bir gencin geleceğiyle oynamaya kalkmadı
Bir başka yöneticinin, bir cümlesine kızdığı ünlü bir romancının eserlerini toplatıp
ak imha ettirdiğinin üzerinden de bir yıl bile geçmedi.
Türkiye'de Attila · İlhan'ı çocuk yaşında hapse gönderen zihniyet hala dipdiri; çatık
zatların ellerine geçen ilk fırsatta başlarım çıkarması bunun işareti... Sanatçı, yazar,
ür, bazıları gözünde hala 'sakıncalı' insanlar bu ülkede; Attila İlhan'ın ilk şiirlerini
ığı günlerde de bu böyleydi, aradan bunca zaman geçtiği halde, bugün bile, gönül
lığıyla, "O dönemler geride kaldı" diyemiyoruz...
Attila İlhan şanına uygun bir dizi törenlerle toprağa verildi. Gazetelerdewefatrüzerine
lar dolusu değerlendirme yazıları çıkıyor. Arkasından göz yaşı döken, ya. da üzülenlerin
ı elbette samimi sevenleri; ancak bir bölümünün hali için ancak 'timsahın gözyaşları'
etmesi kullanılabilir. Bilen biliyor, Attila İlhan, özellikle yakın tatihinıizle?ilgili
'ine özgü' görüşleri sebebiyle tartışılan bir kişilikti. Atatürk'ü takdir ederken İsmet
ü'ye müthiş kızar, solun bazı simge isimlerini kıyasıya eleştirmekten de geri durmazdı.
Son yazdığı gazetenin okurlara ayrılan sayfalarında en sıkı eleştiriler ona yönelmiyor
du? Şimdi ise aynı gazetede Attila İlhan övgülerinden geçilmiyor. Onu geçmişte
ıqlaµ.ma karşıtı' bulup eleştirenler bile, şimdi sütunlarında Attila İlhan'ı nereye
cfildarım bilemiyorlar. Ölümü üzerine çıkan yazılar bir şeyi çok açıkça gösteriyor: Bu
e hakkınızda iyi şeyler yazılabilmesi için ölmeniz gerekiyor. Aynı cümle şöyle de
abilir: Bu ülkede, hayattayken ne olursanız olun ve ne yaparsanız yapın, öldükten sonra
ınızda hep iyi şeyler yazılacaktır.
Bir dostu sütununda şöylesine bir geçerken hatırlattı: Kısa bir süre önce, kendini Türk
iyatını sarsan bir tartışmanın tam ortasında bulmuştu Attila İlhan; 1955 yılında Dram
trosu'nda çıkan ve çok sayıda sanatçının hapse düşmesine yol açan bir protesto olayında
rcılık' yaptığı iddiasıydı bu. Yıllar önce olmuş bitmiş bir olayı günümüze taşıyıp
isini 'muhbir' veya 'gammaz' olarak yaftalayanlar, şimdi gazete köşelerinde, Attila
n'ın erdemlerini anlatıp duruyorlar.
Türkiye'de gerçekten hiçbir şey değişmeyecek mi? Yönetimler düşünen ve fikir üreten
ere hep ters bakmaya devam edecek, savcılar haklarında dava açmak için fırsat
ayacak, yargıçlar sanatçı ve yazarı mahkum edecek... Her insanı doğru ve yanlış
eriyle değerlendirip tarihe öyle havale etmek dururken, geçmişte hakkında yazıfa.nve
enenler bir tarafa bırakılıp çok farklı tanınmasına yol açabilecek değerlendirmelerio insan
ten sonra yapılacak...
Yanlış, yanlış, yanlış... Attila İlhan'ın ölümü hepimize öncelikle bu davranış tarzının
şlığım düşündürmeli.
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Mehmet OCAKTAN

Özür diliyorum, Attila İlhan•••
Şu ülkede sevdiklerimizi bile, gönül rahatlığı içinde uğurlayamıyoruz. Türk şiirinin en
erli "gönül saatleri"nin usta şairi Attila İlhan'ı"An gelir Attila İlhan ölür" dizelerinin
teşem ırmaklarında uğurladık. Ama bu uğurlamaya, bazı ideolojik "sirk palyaçoları"nın
azlıkları yüzünden biraz hüzün bulaştı.
Usta şair Attila İlhan, ebedi yolculuğuna şiirlerinin coşkusuyla büyüyen, sevenleri,
arı ve akrabalarının oluşturduğu büyük sevgi seli içinde uğurlandı. Bu uğurlamada, ne
kendisiyle karşılaşsam, Attila İlhan'dan dizeler okuyan Kültür Bakanı Atilla Koç da
ı. Evet, bir sanat ve edebiyat dostu, özellikle de şairleri gözbebeği gibi seven bir Kültür
anı, bir şairi 'öte dünya'ya uğurlama töreninde konuşma yapıyor.
Ama, hayatımızın her zaman, her yerde tadını tuzunu kaçırmak üzere sanki bu
yaya gönderilmiş "yobazlar", Attila İlhan'ı uğurlarken de yaptılar yapacaklarını. Bakan
konuşurken, Türk solunun bazı "ideolojik yobazları" protesto eylemi başlattı.
Protesto etmenin de elbette 'demokratik' bir hak hak olduğunu biliyorum. Ama eğer,
aç protestocu "sirk palyaçosu"nun televizyonlardaki görüntülerini izlerseniz, bu
lanların demokratik bir 'hak' değil, kelimenin tam anlamıyla "yobazlık" olduğunu
ceksiniz.
Palyaço kılıklı "yobaz" hatun, bakan konuşurken koltuğundan fırlıyor, etrafa
ükler saçarak yumruklar sallıyor. Bununla da yetinmiyor, Atatürk Kültür Merkezi'nin
larını tekmeliyor.
Kimdir bunlar, nasıl bir zihinsel rahatsızlıktır? Bu tür hastalıklı, 'm~razlı'>tipl~rin
la İlhan'ın cenazesinde ne işi olabilir? Düşünebiliyor musunuz, bir insanın,ibirbakanın
şmasına tahammül edemeyip, etrafa tekmeler atan kişi bir kadın.
Hayır olamaz, isyan ediyorum, şiir okuyan ya da hayatında bir kez olsun • şiirle
mış bir insan bu kadar "kaba" olamaz. Ama maalesef bu "sol yobazlar" grubu,
imizin şairi Attila İlhan'ı uğurlarken bile, tükürüklerini hepimizin üzerine sıçratmaktan
inmedileıv
2Attila İlhan'ı şiirin kardeş cümleleriyle uğurlamak istiyordum ama 'yobazlar' izin
edi, özür diliyorum, rahmet diliyorum Attila İlhan .
Yobazlar, keşke şairlerin ölümüne hiç gelmese Çünkü, /Büyük bir şaşaadır ölüm/
Ii nurlarla geliri
Bu nasıl bir sevmek, kimsenin yüreği titremiyor...

Fatma K.BARBAROSOGLU
Ansızın gelmiş sıralı ölümle "Yarın artık bugündür"
Yaşamak kadar, ölmek de hakkımız. Ölüme dur demeye çalışan teknolojik gelişmelere
en ölmek hakkımız.
Yaşamaktan nasibimiz kadar, ölmekten de nasibimiz var. Beklenen doğum ne kadar
ideli ise, beklenmeyen ölüm o kadar sarsıcı. Salı gününden beri gündem Attila. İlhan'ın
üne kilitlendi. 80 yaşındaki şairin "sıralı ölümü" yıllar öncesinden kendine biçtiği.mısra
ansızın olunca, herkes ölümün mısralarına bırakıverdi kendini. Asya'da milyonların bir
sır olan bedenlerinde, kendi depremimizi beklediğimiz için ölüm mısraları ve ölümün
zın gelen çehresi olarak göz göze gelmek istemedik. Ama deprem vurdu, ve kurumuş
imizi mümin kardeşlerimizin yası ıslattı. Islanmış kalplere bir kişinin ölümüne mersiye
ak kolay geldi. İşte bunun için tam vaktinde ve ansızın ölen şair doğru zamanda ölmüş
u. Ölümün acısı herkes için taze iken. Herkes için ölüm büyük bir tablo ve seçilemeyen
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iken. Her ölüm erkendir, ama şair tam doğru zamanda öldü. Ölümünden öğüt
ılmasını kolaylaştıracak kadar doğru zamanda.. Kendi yazdığı mısrayı ölümü ile
layacak kadar doğru zamanda.
Bir Atilla İlhan'dı ölen ama herkesin ölümüne ağladığı Attila İlhan farklıydı elbet. Ta
teles'ten beri bilinir, her ölümde biraz da kendi ölümümüze ağlarız. Her taziye, biraz
ıza ektiğimiz unutulmaya direnmişlik mayasıdır.
Merhuma ölümünden sonra olacaklar senaryo olarak sunulsaydı, muhtemelen
akta güçlük çekerdi. Yaşarken kendisine bu kadar değer verildiğini hissettirecek bir
yoktu ortalıkta. Ölüm paydası ile birlikte nasıl her çevre "ağlamak" için bir vesile
orsa; hayat paydasında, kızmak için, karşı durmak için hemen herkesin bir vesilesi vardı.
en mi biliyorum? Bir telefon konuşmasına sıkıştırılıvermiş birkaç cümleden.
"Ansızın" gelmiş sıralı ölümüyle her kesimi isminde buluşturuyor şair. Herkesi
sından "Rahmet okutmaya mecbur" tutuyor. Ve ölüm ile ilgili bir hatırlatmada
uyor:"Yarın artık bugündür."
Seksen sonrasında bütün Türkiye'yi ekrana bağlayan "Yarın artık bugündür" dizisi
iğe rol model olarak idealizmi aşılayan, İstanbul'dan Anadolu'ya hizmet aşkı ile giden
ençlikti.
Attila İlhan harflerini sesli yazan bir şair ve yazardı. Yazdıklarını okurken sesini
Iannızda duyardınız. İnsanın içine hep bir gitme arzusu eken mısraları, emperyalizme
en asla teslim olmayan bir duruşu vardı.
Şiirlerini okuyanlar başka, romanlarını okuyanlar başkaydı. Ama kağıt üzerine düşmüş
alara pek itibar etmeyenler için, kanaldan kanala dolaşırken rastlı:ınılmış>.biriYTRT
tinde, kaptan şapkalı adam çıkınca herkes takılırdı biraz. Çünkü güzeLkonuşurdu..Su
ir Türkçe teslim alırdı seyredeni. Seyreden kısa bir süreliğine de olsaidiı:ıleyeholurdu.
Anadolu'da eyleşen cümleleri güzelden yana maya katmaya hazır olurdu; Anadohı'ııun
çmaz kervan geçmez garlarını anlatırdı. O garlarda bir sabah • ezanı para bile almadan
isine çay ikram edenleri anlatırdı. O anlatırken dinleyen çoktan gitmeye hazır olurdu.
ü
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vaktinde öldü. Arkasında elliye yakın kitap bırakarak... Kitaplarında sesini

'kim 2005 Cumartesi, YeniŞafak
Kürşat BUMİN
Yokluğu mutlaka hissedilecektir
İlhan Berk, "Her alanda bir fenomendi" derken Attila İlhan'ın ''nev'i: şahsın~
hasır" olduğunu söylemek istiyor herhalde.
Öyle olsa gerek çünkü Attila İlhan, "nev'i şahsına münhasır" sıfatını-fazlasıyla
den bir şair ve yazardı.
Hakkında birkaç kere ben de yazdım. Bu yazılar '.'Gazil'yi korumaya alıp İsmet
a'ya verip veriştiren Attila İlhan; Sultan Galiyev'i yersiz-gereksiz. bulduğum biçimde
a hatırlatan Atilla İlhan; "Siyaset Meydanı"nda hiç de "bilgece" bulmadığım Attila
n hakkındaydı. Yani şairin daha çok siyasi düşüncesini ele alan yazılar.
Ama bu yazılar içinde hatırladığım bir tanesi var ki, "Yokluğu mutlaka
derken ben asıl olarak burada anlatmaya çalıştığım Attila

Bu Attila İlhan ile on yıl kadar önce yine TRT 2 ekranında karşılaşmıştım. O yıllarda

önündeki notlardan (dönüp dönüp) Mustafa Kemal Paşa'nın açıklamalarını
ıyordu. O gün çok sevdiği, iyi tanıdığını söylediği Anadolu'dan söz ediyordu.
Çok iyi hatırlıyorum: Genç (çocuk?) Attila İlhan, karakışta Toroslar'da bir istasyonda
kara trenin penceresinden dışarıya bakmaktadır...
Aman azizim! Bir kış gecesi kompartıman penceresinden temaşa edilen Toroslar'daki
üçük istasyon bu kadar mı güzel tasvir edilebilir,Türkçe bu kadar mı güzel olabilir?
bir retorikle karşı karşıya olduğumuz, Attila İlhan'ın büyük bir "söz ustası" olduğu
aktı. Gözümüzü yaşarttığını da iyi hatırlıyorum...
O yıllarda başka güzel sözler de dinledik. Gençliğinin İzmir'ini anlattığı konuşmaları
ela. "Toroslar"; yakalamasa da yine güzel yine çok ustaca sözlerdi... Unutmayın,
deki küçük notlardan bize sürekli Gazi'den alıntılar aktardığı ekran yıllarının öncesinden
diyorum.
Ekranda sonradan karşılaştığım Attila İlhan için benzer şeyler söyleyemeyeceğimi
in ediyorsunuzdur herhalde. Artık arada bir karşılaştığım şair bir bakıma "hep o
yı" söyler olmuştu. TRT 2 ekranından sonra Kana/tür/rte sürdürdüğü programlarını ise su- hiç merak edip izlemedim. Bu ikinci kanalda neler anlattığına ilk kez öldüğü günün
si kanalın arşivden çıkarıp tekrar yayınladığı bir program sayesinde şahit oldum.
ülmedim" desem yalan olur; "Tek Parti" döneminin henüz 16 yaşındayken. yakasından
hapishaneye tıktığı Attila İlhan, bu döneme duyulan nostaljinin "anafikir"ini
urduğu bir programda programa telefonla katılan önce bir emekli albay sonra da Prof.
noğlu'nun bizi şairin demir parmaklıklar arkasına konduğu (daha 16 yaşında henüz!)
a götürmeye çalışan sözlerini tasdik ediyordu... Üzüldüm tabii ki... Şiirlerinin büyük
üyle (bana göre) özellikle ilk gençlik ve gençlik döneminin "Kaptan"ı olarak
lanacak olan şair, haddinden fazla "yaşlı" bir programda edilen haddinden fazla "yaşı
iş" lafları tasdik ediyordu... "Keşke", dedim, bir mucize olsa da Kaptan, ilk gençlik
ındaki ruh haline dönüp 'Sevgilime Nazım'dan dizeler verdim diye beni 16 yaşımda
se tıkan zihniyet bugün burada sergilediğinizden çok uzak değildi!' diyerek oyunu
en %ad~ bezuverseydil Ne güzel olurdu...
(Attila İlhan'ın hapishaneden çıkınca eline tutuşturulan "Türkiye'de hiçbir okulda
nim göremez" kararının altında, bizzat kendisinin açıkladığı gibi -nitekim ekranda da
üze geldi- dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in imzası vardı.)
İlhan Berk, "Her alanda bir fenomendi" derken haklı galiba... Bakın mesela:
ünün ardından da bir bakıma ikiye bölündü. Bir tarafta Radikal'de, diğer tarafta ise
içağ'da manşet... Şairin arkasından ona en fazla sahip çıkan yazıları ("Türkçü-Devrimci
aloğu"nu merkeze koyan) Arslan Bulut yayımladı desem yalan olmaz. Bulut, ikinci
sını Attila İlhan ile aralarında geçen bir konuşmayı aktararak bitiriyor. Ve bakın bu
şmada şair neler diyor: "Enternasyonal Komintern, neden Mustafa Suphi'yi
amış da, Şefek Hüsnü'yü tutmuş? Araştırdım, Şefek Hüsnü Musevi çıktı. O zaman,
intern'in yarısı Musevi idi. Bunlar çıkıyor, bunları görüyoruz. Gizli ama alttan alta
Sizi bilmem ama ben yine üzüldüm.
Sonuç olarak, İlhan Berk'in izleyerek Attila İlhan ıçın, 16 yaşından başlayarak
ukları, yazdıkları ve konuştuklarıyla gerçekten "her alanda bir fenomendi" diyebiliriz.
hi sever siyasi düşüncelerini beğenmeyebilirsiniz; ya da siyasetini sever şiirini
enmezsiniz; belli olmaz belki her ikisini de yakın bulabilirsiniz, tamamen sizin bileceğiniz
ey. Ama şurası muhakkak ki, "nev'i şahsına münhasır" bu şair ve yazarımızın yokluğu
hissedilecektir.Doğrusu- yanlışı, şiiri-romanı-yazıları ve konuşmalarıyla çok özel olan bir
ür adamını kaybettik. Türk kültür hayatını zenginleştiren bir kişilikti. Öyle ya da böyle
sıra dışı bir kişilik olduğu muhakkaktı.
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Mahmut ŞEKER
Türünün tek örneği

Attila İlhan niçin türünün tek örneğidir?
Hiç düşünmediyseniz alın size düşünülecek esaslı bir konu.
Attila İlhan kendi ekolünde tektir çünkü büyük sanatçılar girdaba benzer.
Yaklaştıkça içine çeker.
Kaybolma riski çoğalır.
Bir kapılırsanız, kaybolur gidersiniz.
En çok zarar gören, en fazla benzeyendir.
Yaklaşan yok olur.
O yüzden ikinci bir Necip Fazıl, ikinci bir Yahya Kemal bulamazsınız.
İnanmayan denesin görsün.
Hangi kopya, aslının yerini tutabilir?
Fotokopi makinesi gibi çalışan kırk tane Nazım Hikmet sayabilirsiniz.
Ama hangisi o evsafta türkü çığırmıştır?
Israrla vurgulayalım: Büyük sanatçılar tektir.
Çünkü dağın etekleri kalabalık olsa bile, zirvede fazla kişiye yer bulunmaz.
Bir Münir Nurettin Selçuk, bir Hoca Ali Rıza daha çıkmayışının sebebini de böylece
lamış olduk.
Anlayan anladı, anlamayana ne söylesek yalan.
ŞAİRİN ÖLÜMÜ
Şair Attila İlhan öldü diyorlar.
Arkadaşlar, şairler ölmez.
Sadece adres değiştirir.
Biz şiirlerini okudukça, o yaşayacaktır.
Mısra mısra nefes alacaktır aramızda.
Her şair için geçerlidir bu durum.
Unutmayın,
)ijşfo Kaptan'ın bundan sonraki adresi:
cenn@attila.com
ARDINDAN
Attila İlhan'ın ardından çok şey söylenecek.
Onun şiirleriyle yatıp kalkanlar, sevdiğine onun mısralarını okuyanlar, yakınlığı
aplığa, arkadaşlığı neredeyse akrabalığa dönüşenler bir yana, bir de adını yeni duyanlar
Yeni nesilden bahsediyorum.
Kimmiş bu ölen amca diyerek yeni okumaya başlayanlar da olacak.
Acaba o kuşak mı daha şanslı, yoksa biz mi bilemiyorum.
Kimi büyük adamlar vardır, yakından tanıdığınızda küçüldüğünü fark edersiniz.
Gözümde büyütmüşüm diye düşünürsünüz.
Attila İlhan öyle değildi.
Tanıyınca daha büyüyenlerden biriydi.
Ardından yazılanlar arasında Ömer Lütfi Mete'nin şu satırlarına dikkatinizi çekmek
orum:
"Attila İlhan'ın eleştiri çemberine, içinde bulunduğu çevreyi de katarak derin bir
kuculukla sorgulamaya, keskin bir alaycılıkla uyarmaya çalışmasıdır. Böylece Türkiye'nin
ür hayatını ikiye bölen klasik sağ-sol ayrımını aşmanın etkin bir öncüsü olmuştu.
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İçinden çıktığı toplu.mun bütününe bakabilen, yerelcilikle evrenselciliği uzlaştıran
bağımsız aydın' kişiliğiyle İlhan'ı güncel bir şahika olmaktan çıkarıp bütün zamanların
biyat burçlarından biri haline getiren özelliklerden biri kanaatimce bu yanıdır.
Pek çok solcu aydın tarafından 'aslen Türkçe değildir' diye katil fermanı verilmiş nice
relim kelimenin halen yaşıyor olmasını Attila İlhan'a borçluyuz."
Ömer ağabey yazısını "Allah gani gani rahmet eylesin." cümlesiyle bitirdi, biz de
in" dedik içtenlikle.
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TÜRK BAYRAGINI burca dikip gitti
Attila İlhan, edebiyatı fikir ve yorum dünyasının önde gelen isimlerindendi. Hayatı
adeleyle geçen ünlü edebiyatçı, sayısız ödülün de sahibiydi.
ŞAİR, yazar, düşünür Attila İlhan'ı kaybettik. Milli direnişin zaptedilemeyen kalesi
Attila İlhan, hayatı boyunca Türk devletinin altını oyanlara karşı mücadele etti. Omurga
iyetine, tutulup vatanına, milletine küfredene inat, direndi. .. Türk milleti de ona sahip

Zaptelimeyen kaleydi
Son nefesine kadar bayrağı hiç yere düşürmeyip teslim olmayan Attila İlhan,
kier 'den ümit kesilmez" diyerek Türkiye 'nin kuşatılmasına karşı mücadelesini

'urdü...
Ünlü şair ve yazar Attila İlhan İstanbul'da vefat etti. Maçka'daki evinde vefat eden
şair ve yazar Attila İlhan için ilk olarak, cumartesi günleri " Attila İlhan'la Yolculuk"
ramını yaptığı Mecidiyeköy' deki Kanaltürk Televizyon'un önünde tören düzenlenecek,
10.00'da yapılması planlanan bu törenin ardından, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM)
ir tören gerçekleştirilecek. İlhan'ın cenazesi, daha sonra Teşvikiye Camii'nde öğleyin
acak namazın ardında Aşiyan Mezarlığı'nda defnedilecek. Attila İlhan, 50 yılı aşkın
yle Türk edebiyatına şiir, roman ve deneme gibi eserleriyle hizmet verdi.
Maçka'daki evinde 80 yaşında vefat eden İlhan " Ben sana Mecburum", "Ayrılık
daya Dahil" gibi ünlü şiirleriyle edebiyatla ilgilenen, geniş kitlelerin gönlünü kazandı.
.ü oyuncu Çolpan İlhan'ın ağabeyi İlhan, İzmir'in Menemen ilçesinde 1925 yılında doğdu.
ila İlh~ ilk ve orta öğrenimini büyük bölümünü İzmir ve babasının işi dolayısıyla gittikleri
1{15ölgelerde tamamladı. İzmir Atatürk Lisesi 1. sınıftayken mektuplaştığı bir kıza yazdığı
ım Hikmet şiirleriyle yakalanmasıyla 1941 yılında 16 yaşındayken tutuklanan İlhan, 2 ay
· ste yattı. İlhan, Danıştay kararıyla 1944 yılında okuma hakkını tekrar kazandı ve İstanbul
Üniversitesi'ne yazıldı. Attila İlhan, lise son sınıftayken " CHP Şiir Armağanı"nda
yle ikincilik ödülünü pek çok ünlü şairi geride bırakarak aldı. Daha sonra İstanbul
iversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydolan İlhan'ın, bu yıllarda "Yığın" ve "Gün" gibi
gilerde ilk şiirleri yayınlanmaya başlandı. Hukuk Fakültesi'ne devam eden, ancak son
fta gazeteciliğe başlamasıyla beraber öğrenimini yarıda bırakan İlhan'ın sinemayla olan
isi, yine bu dönemde 1953'te Vatan Gazetesi'nde sinema eleştirileri yazmasıyla başladı.
, 1973'te Bilgi Yayınevi'nin danışmanlığını üstlenerek Ankara'ya taşındı. Başkentte
1 yılına kadar kalan İlhan "Fena Halde Leman" adlı romanını tamamladıktan sonra
bul'a yerleşti. Burada gezetecilik serüvenine Milliyet ve Gelişim Yayınları ile devam
n İlhan, 1966 yılından itibaren de köşe yazılarını Cumhuriyet gazetesinde sürdürdü.
Eserleri
"Sekiz sütuna Manşet", "Kartallar Yüksek Uçar" ve "Yarın Artık Bugündür" gibi
ğenilen dizilerin senaryosunu da yazan İlhan, ayrıca Ali Kaptanoğlu adıyla "Şoför
bahat", "Yalnızlar Rıhtımı", Devlerin Öfkesi" gibi filmlerin senaryo yazarlığını yaptı.
ila İlhan'ın şiir, roman ve gezi notları ve deneme türündeki bazı kitapları da şunlar:
, "Sisler Bulvarı", "Ben sana Mecburum", "Böyle Bir Sevmek, "Ayrılık Sevdaya

382

, "Kurtlar Sofrası", "Sırtlan Payı", " Abbas Yolcu", "Hangi Sol", "Faşizmin Ayak
eri", Batının Deli Gömleği", Allah'ın Süngüleri".

Ceviz Kabuğu'nda tarihe not düşmüştü
Bir süre önce Hulki Cevizoğlu 'nun programına konuk olan Attila İlhan, çarpıcı
itleriyle milyonları ekran başına kilitlemişti
Türk aydını dediğimiz kişi Batı'nın Türkiye'deki manevi ajanı. Kendi memleketini
,.,_ görüyor, Batılı'yı başının üstünde gezdiriyor ve bunun bizim memleketimize yaptığı en
kötülük ne? Biz hepsi Batı'dan değer kazansınlar diye kimini Fransa'ya, kimini
anya'ya, kimini İngiltere'ye, kimini şuraya gönderiyoruz, her biri oranın kültürüyle
yor ve biz tam bir panayır içine düşüyoruz.
Eski sömürgelerinden kendi memleketine gelen aydınlara baktığınız zaman siz
lıların, bu özelliklerini o aydınlarda görüyorsunuz. Şimdi mesela Salman Rüşdi, Teslime
in kişiler, bunlar kim sanıyorsunuz? Şimdi biz onlar gibilerini yetiştirip göndermeye
adık işte. Aynı şeyi yapıyoruz. Onlar sömürgelerden yetişmiş olanlar, bizimkisi bağımsız
devletten, üstelik Kurtuluş Savaşı yapmış bir devletten gidiyor bizimkisi, ama aynı şeyi
ıyor.
Aldığımız mesajlar Türkiye'de ki dalgasının gittikçe yükseldiğini gösteriyor. Çünkü
iye'de ki dip dalgasının gittikçe yükseldiğini gösteriyor. Çünkü Türkiye'de bir dip
ası var, bu kendini hissettirmeye başladı. Başlangıçta böyle bir şey yoktu ve o yüzden
yorlardı ki Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendirebilecekler. Hayır yönlendiremiyorlar,
uyor.
Şimdi şu anda öyle örgütlenmiş ve herkesin gözünü çevirdiği bir parti mevcut değil.şu
a. Ama şöyle bir şey var: Bir gençlik hareketi var mesela, belki dikkatinizi çekti, belki
edi. Bir gençlik hareketi var; içinde ülkücüler de var, solcular da var, milliyetçilerin bir
ı var, Müslümanlardan gelenler var, yani bir çeşit Müdafaa-i Hukuk oluşuyor. Ve
larla ben-konuşurken aynen şu sözü söyledim onlara ve bunu söylerken de zannediyorum
lıydım:
Mustafa Kemal Paşa, Türkiye tehlikedeyken kesinlikle siyasi ayrılık aramadı. Yanında
Gökalp vardı, yanında Akçora vardı; bunların ikisi de ülkücü yahut Türkçü'ydüler.
en arkasında Mehmet Akif Bey vardı ve biliyorsunuz solcularla da arası çok iyiydi. Yani,
milli müdafaa cephesi örgütlemişti. Şimdi Türkiye aynı durumdadır. Böyle bir şeyin
ütlenmesi lazımdır ve akıllı partilerin de bu çeşitli ilişkilere girmesi lazımdır. Fakat bunu
türlü gerçekleştiremiyorlar. Niye gerçekleştiremiyorlar derseniz, politik bakışları
lnlikle demokrasinin gerektiği şekilde ve ağrılıkta değil.

"Türkiye aleyhine yazan Batı'da kabul götür''
Attila İlhan Türk Edebiyatı Dergisi 'ne yaptığı açıklamada önemli bir gerçeğe dikkat
işti.
SON onbeş yıl içinde edebiyat, sanat, sinema adı altında koskoca bir balon şişirildiğini
leyen Attila İlhan, sanatın bütünüyle toplumsal işlevinden arındırılarak eğlence metası
ine dönüştürme gayretlerine dikkati çekiyor: "Şimdi son onbeş sene içerisinde edebiyat
e, sanat diye, sinema diye Türkiye'ye empoze edilen her şey, insanların toplumlarını
eştirmeyi, memleketin daha iyi bir hale gelmesini engelleyen şeylerdir."
Attila İlhan'ın eleştiri oklarından Orhan Pamuk da nasibini alıyor. Ünlü şair, 'çok
ama en az okunan Orhan Pamuk'un Türkiye için yazmadığını öne sürüyor:
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mıyor, çünkü Türkiye'yi tanımıyorlar. Bu, son kitabında çıktı ortaya. Kars'ı yazmış
a Kars öyle bir yer değil. Masasının başında yazıyor. Ayrıca Kars'a gitmiş olsa bile,
ünemez o... "
Bazı Türk yazarlarının Avrupa' da kabul görmesi konusunu da değerlendiren Attila
, bilinen bir gerçeği şöyle güncelleştiriyor:
"Bunun bir tek kriteri vardır: Türkiye'de vasat yeteneği olan bir sanatçı bile
leketi aleyhine yazarsa Batıdan kabul görür. Şimdiye kadar Batıda çevrilen Türk
Ierine bakın, hepsi Türkiye'nin aleyhinedir. Türkiye'nin lehine bir tek kitabı
iremezler."
(Türk Edebiyatı Dergisi - Mart 2002

Cumhurbaşkanı Sezer: Eserleriyle yaşayacak
CUMHURBAŞKANI
Ahmet Necdet Sezer, Attila İlhan'ın ölümünden büyük üzüntü
duğunu belirterek, "Şiir, roman ve denemeleriyle Ulusumuzun sevgisini kazanan Attila
, yazınımızın usta isimleri arasında her zaman saygıyla anılacak, geride bıraktığı
darıyla yaşayacaktır" dedi. Sezer, mesajında şunları kaydetti: "Şiir, roman ve
meleriyle Ulusumuzun sevgisini kazanan Attila İlhan, yazınımızın usta isimleri arasında
zaman saygıyla anılacak, geride bıraktığı yapıtlarıyla yaşayacaktır."
TBMM Başkanı Bülent Arınç, Attila İlhan'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini
·.rterek, "Kalemini, edebiyatın her alanında ustalıkla kullanan Attila İlhan, geride bıraktığı
rleriyle yaşamaya devam edecektir" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Attila Koç, gerçek bir edebiyat ve kültür adamı olan Attila
'ın şiirleri ve romanlarıyla yaşmaya devam edeceğini ve Türk halkının gönlündeki
tesna yeri koruyarak daima saygı ile anılacağını belirtti. Koç, Attila İlhan'ın vefatı
niyle yayınladığı başsağlığı mesajında, çağdaş Türk edebiyatının en önemli isimlerinden
la İlhan'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.
CHP,rGenel Başkanı Deniz Baykal, Attila İlhan'ın kaybının yazın, kültür, sanat, düşün
eflya dünyası için çok büyük bir eksiklik ve boşluk olduğunu belirtti.
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Attila İlhan'ın ölümünden büyük bir üzüntü
duğunu belirterek, Türk milletinin idealist ve büyük bir insanını kaybettiğini ifade etti.
ıcıoğlu mesajında, "Büyük bir şair, yazar ve düşünür olan milli bilinç ve direnci ile
gıdeğer Attila İlhan'a Allah'tan rahmet, ailesine, dostlarına ve aziz Türk milletine
ağlığı diliyorum" dedi.
DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Attila İlhan'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu
·rterek, Türk milletinin kitlelere mal olmuş büyük bir şairi, bir aydınlanma savaşçısını
irdiğini ifade etti.
ANA VATAN Genel Başkanı Erkan Mumcu, Attila İlhan'ın vefatını büyük bir üzüntü
öğrendiğini belirterek, İlhan'ın yazılarıyla topluma ve çağa bir anlamda ayna tutuğunu
de etti.
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HAYDİ SON GÖREVE
ATTİLA İlhan için bugün saat 10.00'da Mecidiyeköy'deki Kanaltürk televizyonu'nun
de , saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkez'inde tören yapılacak. Cenazesi, Teşvikiye
ii'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Aşiyar Mezarlığı'na defnedilecek.
Basında ortak manşet
Sevenleri tarafından bugün ebediyete uğurlanacak olan Attila İlhan 'ı dün tüm
birinci sayfalarında konuk etti.
TÜRKİYE sahip olduğu önemli bir değeri yine kaybettikten sonra farketti. Tüm
telerin ortak konusu Attila İlhan'ı köşelerine taşırken onun çeşitli yönlerine vurgu yaptı.
a İlhan'ın en önemli özelliğini, yani teslimiyetçiliğe karşıtlığını öne çıkaran ise yazar
et Oktay'dı. Akşam Gazetesi Oktay'ın bu konuda şunları söylediğini yazdı: Türk
iyatının en önemli yazarlarından ve düşünce insanlarından biriydi. Son yıllarını daha çok
a ve düşünce kitaplarına ayırmış olmasına rağmen, genç kuşaklar arasında sevilen bir
di. Küresel kapitalizme, AB'ye karşı izlenen teslimiyetçi tutuma karşı çıkışi,: hızlanan
iyetçilik akımı içinde Attila'ya daha da önem kazandırdı.

Kaç Attila İlhanımız var ki!
ATTİLA İlhan öldü.
"An gelir Attila İlhan ölür" demişti. O an geliniş olmalı.. Ölümünü duyunca sarsıldım.
konulmayacak değerler vardır ya, onlardan birini kaybettiğimizi düşündüm.
Sabah'ın yazı işleri toplantısına da bu düşünceyle girdim ve 1. sayfamız hazırlanırken,
e L. Sayfamızın tamamını Attila İlhan'a ayırmıyoruz" diye sordum. Pek çok itiraz
Serdi. Ben de kendi bakış açımı söyledim:
"Bir Başbakan, bir Cumhurbaşkanı ölse, görevi başında küt diye ölse tam sayfa
ayacak mıyız?" diye sordum.
Biliyorum ki, ayıracaklardı.
"Peki o zaman Attila İlhan'a neden ayırmıyoruz. Bence çok daha önemli... Bence bu
lar hepimizden, Başbakanlardan, Cumhurbaşkanlarından daha önemli. Ben çok
bakan, çok Cumhurbaşkanı gördüm ama çok Attila İlhan görmedim" dedim.
Sonuçta sürmanşetimizi "O anı" geldiği için gitmeyi tercih eden Attila İlhan'a verdik.
a bence çok daha fazlasını hak ediyordu.
Fatih ALTAYLI I SABAH
Attila İlhan, edebiyat, fikir ve yorum dünyasının önde gelen isimlerindendi. Hayatı
adelelerle geçen ünlü edebiyatçı sayısız ödülünde sahibiydi.
Yalçın Bayer/Hürriyet
'MİLLİ Gazete'den Selami Çalışkan ile geçen 2 Haziran'daki söyleşisinde yaptığı
saptamalarından bazıları özetle şöyle:
'Ülkenin sağcıları ve solcuları birbirlerini tanımıyorlar ... Biz birbirimizi tanısak,
seleler daha kolay çözülür... Çünkü aydın sorgulayan insandır... ( ... ) Türkiye'de bizim
uriyet hareketinin en büyük vasfı olarak 'laiklik' söylenir. Laiklik en baştadır. Halbuki
19 ve 20'den itibaren başlayan hareketin içinde önde olan asıl mesele anti-emperyalizm'dir.
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lklik değildir. Batı karşıtlığı. Gazi Mustafa Kemal, Baatı emperyalizmine karşı. Bunun
· de duruyor. Bunun kavgasını yapıyor. Gazi, 'Batı bizi batırmak istiyor. Batı bizi
Iaşmak istiyor. Biz bağımsız bir devletiz. Biz bu ülkede kendi devletimizi kurarız ve
.tırız. Hayır diyenlerle de savaşırız' diyor. Gazi, bu savaşı kazanıyor. Sonra da yeni bir
let kuruluyor. Bu yeni devletin içinde laiklik daha sonra CHP kurulurken söz konusu
yor. Fakat Türkiye Cumhuriyeti 1937'ye kadar laik değildir ... '
Ahmet Kekeç/Y enişafak
BENİM için Attila İlhan, şapkası olan adamdı. Sık sık Harbiye'de gördüğüm adamdı.
sler Bulvarı"nı, Yağmur Kaçağı'nı, "Hangi Batı'yı yazan adamdı. Benim için Attila İlhan,
ı adları "mıh gibi aklımızda tutmamızı" sağlayan adamdı... Bize yağmuru ve bazı kasvetli

ükleri sevdiren adamdı. Ölüm haberini aldığımda, Dönüp yağmurlu sokağa baktığım
dı...
Sırrı Yüksel Cebeci/Tercüman
ATATÜRK'ü en iyi anlayan ve en iyi anlatan, Türk Milleti'nin tarihi köklerini
ştırmaktan ve irdelemekten bıkmayan, ömrü boyunca özgür ve bağımsız birey olarak
mayı başarabilen çok ender insanlardan biriydi. Attila İlhan. Bütün ömrünü Türkiye'yi
ünerek, Türkiye üzerinde fikir üreterek geçirdi. Bağımsız ve özgür düşünme ilkesine o
ar bağlıydı ki, Marksist olduğu halde, hiçbir Marksist örgüte ve hiçbir siyı:1.si partiye
edi. Keşke bütün Marksistler Attila İlhan gibi olabilseler dedirtecek kadar örnek bir
ksist ve örnek bir yurtseverdi.
Hakkı Devrim/Radikal
İŞTE bugünün gazeteleri önümüzde. Ona verdiğimiz değeri, ona duyduğumuz sevgiyi
hayranlığı yıllardır size hiç hissettirmemiş oluşumuzu, biraz da hayretle karşılanıı:1.clırıız mı?
böyleyiz!
Şakir Süter/Akşam
SAD)j}CE fevkalade şair-yazar değil, tam anlamıyla vatansever bir aydındı Attila
''Dünyalı bir sanatçı ama ülkesine asla yabancılaşmadan, kendi insanlarını hiç
ümsemeden ... Türk olduğunu yüksünerek değil, göğsünü gere gere söyleyen bu toplumun
erlerini yücelten, kendisini ulusuna karşı sorumlu hisseden bir aydın. "Yerli" idi.
.tılı'nın karşısında başı öne eğik değil, dimdik duran bir kişilikti. Sadece yazdıklarıyla değil,
etedeki yazıları, televizyondaki söyleşileriyle de topluma yön veren bir kanaat önderiydi. vkalade bir Türk aydını. Evet, Türkiye dün, bu değerli evladını yitirdi. Ne kadar üzülsek
ır. "Mıh gibi aklımızda, içimizde kalacak" Attila İlhan... Hepimizin başı sağolsun. Allah
et eylesin.
Burhan Ayeri/Güneş
ATTİLA ilhan' ı kaybettik. Değişen dünya şartları karşısında, tqın ülkeleri ve insanları
müren güçlere karşı verdiği onurlu mücadele ile onu sonradan sevmiştik. Hani bize
iHiyetçilik, bazılarına göre Ulusalcılık denen akımda buluşmamızda İlhan'ın katkısı çok
ük. Son yıllarda bir yandan hastalıkla, diğer tarafta 'Yabancı Mandacılık' verdiği
ücadeleyi hatırladıkça, gözlerimiz dolmakta. Türk ulusunun bağımsızlığı, ülkenin birliği ve
rliği için korkusuzca mücadele verdi. Onun sürdüğü kutlu savaşı devam ettirmek tüm bu
.tanı sevenlerin görevidir. Attila İlhan'a rahmet diliyoruz. Yattığı yerden, geride bıraktığın
erleriyle bu topraklara nasıl sahip çıkıldığını hissetmesi en büyük dileğimiz.
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Ekim 2005 Cuma, Yeniçağ

Attila İlhan'ı,
irlikçiler yoktu!

Tam istediği gibi
son yolculuğuna binlerce vatandaş uğurladı. Herkes vardı, bir tek

ATTİLA İLHAN' A SON YOLCULUGUNDA BİNLER SÖZ VERDİ
Dip dalga bendini aşacak

Yakan Cumalıoğlu: Kalemini ve yüreğini ulus sevgisiyle çoşturan bu yiğit· insan,
aran dip dalgasının bendini aştığını göremeden aramızdan ayrıldı. Müsterih ol. Dip dalga
dini aşacak
Geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul' da hayatını kaybeden şair ve yazar Attila İlhan,
sevenlerini gözyaşları arasında yon yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camii'nde kılınan
aze namazının ardından, İlhan'ın naaşı Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi. Siyaset, sanat ve
biyat dünyasından binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninden önce Attila İlhan için ilk
n IÇ~altürk televizyonunda yapıldı. Bu arada Kıbrıs Milli Koordinasyon Komitesi
kaiiı Yakan Cumalıoğlu da İlhan'ın vefatı dolayısıyla yayınladığı mesajında "Kıbrıs
k'ü Attila İlhan'ı rahmetle anacak, saygıyla yad edecektir" dedi.
İLK TÖREN KANALTÜRK'DE
İlhan için ilk tören, " Attila İlhan'la Yolculuk" programını yaptığı Mecidiyeköy' deki
altürk İcra Kurulu Başkanı Tuncay Özkan, "Burası Attila İlhan'ın son yolculuğu değil,
i güçlü yolculuğunun başlangıcı" dedi. İlhan'ın bir yurtsever olduğunu vurgulayan Özkan,
irleri ve düşüncelerinin yaşama devam edeceğini kaydetti.
DUYGULU ANLAR
İlhan için ikinci tören AKM'de yapıldı, İlhan'ın naaşi, . AKM Büyük Salon'da
ırlanan platforma konuldu ve üzeri karanfillerle süslendi. İlhan'ı anlatan ve anan
uşmaların ardından, naaşı eller üstüne taşındı.
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Kuvay- i Milliye'ci, Ulusalcı, Atatürkçü
EROL MANİSALI
Prof. Dr. Erol Manisalı, toplumcu yazarların hayattayken topluma bin verip bir
lklarını, öldükten sonra ise bir topluma bin verip bir aldıkları, öldükten sonra ise bir olarak
.tlarını verip toplumdan bin aldıklarını vurgulayarak, "Attila İlhan hayattayken milyonlar
di, bin aldı. Şimdi bir verdi, milyonlar alıyor" diye konuştu.
AHMET OKTAY
Edebiyatçı Ahmet Oktay, Attila İlhan'ın, bugün " Ulusalcılık" denen kimliği o
"hlerden bu yana anlattığını söyledi. Oktay, "İlhan çok iyi okuyan, düşünen, sorgulayan bir
andı" dedi. Bu sırada salonda bulunan bir kişi, "O ülkenin namusuydu" diye bağırdı.
NECDET SEVİNÇ
Gazeteci - yazar Necdet Sevinç, Türk milletinin çok büyük bir evladını kaybettiğini
de ederek, "Attila İlhan, bir fikir ve eylem adamıydı. Onu, aşk şairi yapıp çıktılar. Aşk şiiri
mış olmasına rağmen aşk şairi değildi. O bir Kuvay - i Milliye'ciydi. Türk milliyetçisiydi.
salcı, Atatürkçü'ydü" dedi.
TUNCAY ÖZKAN
Kanaltürk Televizyonu İcra Kurulu Başkanı Tuncay Özkan, Atatürk Kültür
rkezi'ndeki konuşmasında, Attila İlhan'ın ilkelerini yaşatmaya devam edeceklerini dile
irerek, ünlü şair ve yazarın
"cenazesinde
alkışlanmaması"
yönünde
vasiyeti
uğunu vurguladı
Milli şuur aşıladı
Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazcıoğlu, Attila İlhan için şöyle konuştu: "Milli
ımsızlığı, milli şuur ve vicdanı, biz onun kitaplarından okuyarak öğrendik. Yeni nesil de,
kitaplarını okuyarak daha bilinçli ve şuurlu yetişecektir.
irf~nomendi
Kerem Alışık, "Attila İlhan'ın doktorlara da inanmadığını" ısrarlara rağmen doktora
etliğini belirterek "Kendi deyimiyle ölüm, onun için sıradan bir şeydi. Ama Attila İlhan,
sıradan bir insan olmadı. O hep bir fenomendi" şeklinde konuştu.
Kalbim sızlıyor
AKM' deki törende konuşan kardeşi Çolpan İlhan, "O an gelir demişti, benim bir
eeik ağabeyim. O an gelir mi, ben o anın geleceğine inanmıyorum. Attila İlhan öldü mü,
mü? Onu bu toplum, bu millet gösterecek. Benim kalbim sızlıyor" dedi.
Koç'a protesto
Törende konuşan Bakan Koç, salondaki bazı kişiler tarafından, "istemiyoruz" diyerek
ışlarla protesto edildi. Çıkışta ise "Yıktırmak istediği binada konuştuğunu" söyleyenlere
şılık Koç, "Yıkacağım tabii" diye karşılık verdi.
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Kuvasy - i Mi\\isye' ci, \J\usa\cı, Atatürkçü
EROL MANİSALI
Prof. Dr. Erol Manisalı, toplumcu yazarların hayattayken topluma bin verip bir
klarını, öldükten sonra ise bir topluma bin verip bir aldıkları, öldükten sonra ise bir olarak
tlarını verip toplumdan bin aldıklarını vurgulayarak, "Attila İlhan hayattayken milyonlar
i, bin aldı. Şimdi bir verdi, milyonlar alıyor" diye konuştu.
AHMET OKTAY
Edebiyatçı
Ahmet Oktay, Attila İlhan'ın, bugün " Ulusalcılık" denen kimliği o
lerden bu yana anlattığını söyledi. Oktay, "İlhan çok iyi okuyan, düşünen, sorgulayan bir
dı" dedi. Bu sırada salonda bulunan bir kişi, "O ülkenin namusuydu" diye bağırdı.
NECDET SEVİNÇ
Gazeteci - yazar Necdet Sevinç, Türk milletinin çok büyük bir evladını kaybettiğini
e ederek, "Attila İlhan, bir fikir ve eylem adamıydı. Onu, aşk şairi yapıp çıktılar. Aşk şiiri
mış olmasına rağmen aşk şairi değildi. O bir Kuvay- iMilliye'ciydi. Türk milliyetçisiydi.

salcı, Atatürkçü'ydü" dedi.
TUNCAYÖZKAN
Kanaltürk Televizyonu İcra Kurulu Başkanı Tuncay Özkan, Atatürk Kültür
rkezi'ndeki konuşmasında, Attila İlhan'ın ilkelerini yaşatmaya devam edeceklerini dile
irerek, ünlü şair ve yazarın
"cenazesinde
alkışlanmaması"
yönünde
vasiyeti
uğunu vurguladı
Milli şuur aşıladı
Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazcıoğlu, Attila İlhan için şöyle konuştu: "Milli
ımsızlığı, milli şuur ve vicdanı, biz onun kitaplarından okuyarak öğrendik. Yeni nesil de,
kitaplasmı okuyarak daha bilinçli ve şuurlu yetişecektir.
ir'fenomendi
Kerem Alışık, "Attila İlhan'ın doktorlara da inanmadığını" ısrarlara rağmen doktora
etliğini belirterek "Kendi deyimiyle ölüm, onun için sıradan bir şeydi. Ama Attila İlhan,
sıradan bir insan olmadı. O hep bir fenomendi" şeklinde konuştu.
Kalbim sızlıyor
AKM' deki törende konuşan kardeşi Çolpan İlhan, "O an gelir demişti, benimi bir
ecik ağabeyim. O an gelir mi, ben o anın geleceğine inanmıyorum. Attila İlhan öldü mü,
mü? Onu bu toplum, bu millet gösterecek. Benim kalbim sızlıyor" dedi.
Koç'a protesto
Törende konuşan Bakan Koç, salondaki bazı kişiler tarafından, '.'istemiyoruz" diyerek
ışlarla protesto edildi. Çıkışta ise "Yıktırmak istediği binada konuştuğunu" söyleyenlere
şılık Koç, "Yıkacağım tabii" diye karşılık verdi.
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Attila İlhan'ın son eseri:
'Bir Millet Uyanıyor' dizisi
Attila İlhan'ın ölümünden bir yıl önce hazırlıklarına başladığı "Bir Millet Uyanıyor"
isinin son kitabı yazarımız Arslan Bulut'un eseri olan "Küresel Haçlı Seferi" , Bilgi
ınevi'nden çıktı.
Bulut, bugün' saat 14.00-18.00 arasında Beylikdüzü'ndeki TÜY AP kitap fuarında
hını imzalayacak.
Bulut kitabında, dünya kamuoyuna önce "Büyük Orta Doğu Projesi" diye sunulan,
adan "Genişletilmiş Ortadoğu Projesi" denilen Kuzey Afrika'nın da dahil edilmesiyle adı
nişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi" diye bir defa daha değişen projenin hangi
ir ve stratejilerden kaynaklandığını, Türkiye'de ve bölge ülkelerinde bu projenin hayata
irilebilmesi için uzun yıllar .içinde hangi siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik
asyonların yapıldığını, çoğunlukla 1996 yılından beri konuyla ilgili olarak yaptığı kendi
tırma ve incelemelerine dayanarak ortaya koyuyor.
Bulut, Fas'tan Endonezya'ya
kadar uzanan coğrafyayı kontrol altına almayı
fleyen projenin askeri ayağını "GOP'un Ordusu NATO" başlıklı bölümde anlatıyor ve
ç bölümünde Avrasyacılık akımını inceledikten sonra 19Q3. yılında "Türklüğün Yeni
ya Düzeni", hatta "Türk Birleşik Devletleri" diye ortaya koyduğu çözümleri hatırlatıyor.
Bulut kitabının sonunda, 2001 yılında Tayyip Erdoğan'a ABD'den gönderilen ve
rel yönetimlere otonomi verecek misiniz?" gibi sorular yer alan CFR kaynaklı gizli
orandumun İngilizce orijinal belgesini de yayınlıyor.
·
Attila İlhan istedi
Attila İlhan, Arslan Bulut'un kitabı için, "Bir Millet Uyanıyor dizisinin beşinci kitabı
esel Haçlı Seferi. Yazarı Arslan Bulut, Yeniçağ'da yazan arkadaşımız. Çok güzel bir kitap
arlamış. Tabii olayların genel kapsamlı bir eleştirisi ve değerlendirmesi var orada. Çok iyi
kitap" demişti.
lut, "Küresel Haçlı Seferi"ni Bilgi Yayınevi'ne danışmanlık yapan Attila İlhan'ın talebi
rine yazmıştı.
ilatillıan'ın editörlüğünde hazırlanan ve Bilgi yayınevi tarafından basılan "Bir Millet
anıyor" başlıklı kitap dizi ile aynı adı taşıyan kitap yayınlandı ve dört baskıya ulaştı. Bu
apta Arslan Bulut'un da konuyla ilgili bir makalesi var. Attila İlhan, kitaplarla ilgili olarak
ilgileri vermişti:
irinci kitabın önemli yönü, dizinin prensibini uygulaması. Çünkü dizinin prensibinde
olojik tefrikler bir yana, vatan ve namus üzerinde mutabık kalanlar yazacak dedik. Onların
psinin yazıları var. Her biri ayn ayn yazıyorlar ama, aynı şeyi yazıyorlar. Onun önemi
da. Onu okuduğun zaman birdenbire görüyorsun ki, zannedildiği kadar düşmanlık yoktur
ların arasında. Hepsi bilinçli insanlardır. Hepsinin kafası çalışıyor. Vatan ve namusu en
de tutuyor. Birincisinin özelliği bu.
inci gelen kitap, Suat İlhan'ın Türklerin Jeopolitiği neden önemliJObi.r defa bütün Türkleri
sayan bir jeopolitik düşünmüş. Böyle düşününce, bu bizim hepimizi ilgilendiren bir kitap.
ünyanın öbür tarafındaki Türklerin askeri durumu nedir, bunu bilmek istemek hepimizin
ı ve bunu bir kumandan yazıyor. Üstelik bu işleri bilen, akademide bu dersleri okutan
am. İkincisinin önemi burada.
Asıl kendileri azınlık
Üçüncüsünde, Yıldınm Koç Batılı İşçi Sömürgeye Ortak" kitabında diyor ki, ilk defa
giltere'de İşçi Partisi iktidar oldu. Sömürgelerde hiçbir şey değişmedi. Fransa'da İkinci
temasyonal'e Sovyetler Birliği'nden teklif gittiği zaman parti ikiye bölündü. Çünkü bir
smı bunlar haklı, biz de ayağa kalkmalıyız diyor, diğer kısım hiç öle düşünmüyor. Diyor ki,
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münasebet, her şey çok yolunda, niye ayağa kalkalım? Üçüncü Enternasyonal Bunun için
muştur. Yani Avrupa İşçi sınıfı ihtilale ihanet ediyor açıkça. Ve hala İkinci
emasyonal ihanet halindedir. Şimdi bu neyi gösterir? Yıldırım Koç uzun yıllar
dikaların başında olduğu için çok iyi tespit etmiş, çok da güzel saptamış, kitabını
arlamış getirmiş.
Dördüncü kitap, Sadi Somuncuoğlu'nun "Göz göre göre kapana düştü Türkiyem"
hında politika yapılan yanlışları yazıyor.
Beşinci kitap Arslan Bulut'un kitabı. Küresel Haçlı Seferi. Yeniçağ'da yazan
adaşımız. O da çok güzel bir kitap toparlamış. Tabii olayların genel kapsamlı bir eleştirisi
eğerlendirmesi var orada. O da çok iyi bir kitap
Ondan soma gelecek olan kitap, misyonerler meselesi. Onu İslamcı bir arkadaş yazdı.
Ondan soma gelecek olan kitabın ismi çok hoşuma gidiyor: Ölüm Dağları Bekler.
eyde savaşmış, o meselelerin içinde olmuş bir insanın dramını anlatıyor.
Ondan soma herhalde Tevfik Çavdar'ın kitabı gelecek. Tevfik de soldan bir şey
ırlıyor...
Asıl burada sevinilecek ana nokta Türk aydınının sandığımız kadar yurt bilincinden
olamadığını göstermesi. Türk halkında çok etkili bir yurt bilinci vardı, aydınlarında
var. Onlara çok küçük bir azınlık diyenlerin, asıl kendileri azınlıktır. Bu . dizi onu
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Ekim 2005 Çarşamba, Yeniçağ

Hulki CEVİZOGLU
ATTİLA İLHAN'IN ARDINDAN
Türk edebiyat ve düşünce yaşamının anıt isimlerinden Attila İlhan, dün gece kalp
'Zinden vefat etti.
Allah rahmet eylesin...
Bir iki gün önce, uzun süredir yazdığı Cumhuriyet Gazetesi'nden ayrılınca " ne
yor?" diye sormuştu, kendi kendime
Ancak Yazı İşleri Müdürü İbrahim Yıldız, pazartesi günü konuyu açıklayınca
.tladım.Ama, uzun süredir var olan sağlık sorunlarının ağırlaşmasına da üzüldüm.
Endişe
Önce, "Acaba İlhan'a bir karartmamı uygulanıyor?" diye endişe etmiştim. Bu
un yanıtını İbrahim Yıldız'ın yazısında buldum. Yıldız, Attila İlhan'ın kendi sözlerini
le veriyordu:
"Bilmem söylemiş miydim, benim sici/imde bir enfarktüs sabıkası vardır; geçtiğimiz
ın döneminde, "hekimlere bakarsan, aşırı çalışmadan bazı arazı nüksetti, gazeteye
~mkün mertebe aksettirmeden, iki defa yoğun bakım'da kızağa çekildim;
Yeni yayın dönemine başlamadan, görüşlerine başvurduğum dörtfarklı>h(!~imin
·dü de, üzerimdeki yükü hafifletmenin bir 'sağlık mecburiyeti' olduğunu> belirtti;
'lklerine göre, iki yayınevi, bir gazete ve bir televizyondaki yoğun çalışrııayı
'dtramazmışım:
Cumhuriyet'teki yılarım; meslek hayatımın en hareketli, en renkli, en becerikli
'arı oldu. Her şey -bilhassa tahammülünüz ve sabrınız- için hepinize teşekkür ederim:"
Dip Dalgasının Öncülülerindendi
Genellikle "aşk şairi" olarak bilinen Attila İlhan, ölümünün ardından yapılan
vizyon antna programlarında da daha çok bu yönüyle öne çıkarıldı.
'Oysa, o, özellikle son yıllarda "toplumcu bir yazar ve düşünür" kimliğiyle
kiye'nin içinde bulunduğu sorunları anlatıyordu. Yazdıkları anlattıkları ülke çapında çok
.,._ ilgi ve heyecan yaratıyordu.
Attila İlhan, aynı zamanda Müdafaa-I Hukuk ve Kuva-yı Milliye'nin hem
cülerinden hem de bir neferlerinden biri idi.
Kendisiyle yaptığımız ve büyük yankı uyandıran bir "belgesel" ve "ders" niteliğindeki
viz Kabuğu programını kitaplaştırmıştım. "Bütün Kaleler Zaptedilmedi" adlı
abımdaki sözlerimden alıntı yapmak istiyorum:
"İlhan'ın küreselleşme ışığında Türkiye'nin güncel sorunları, Avrupa Birliği ittifakı,
brıs'ta toprak verme tartışmaları, yıkıcı misyonerlik faaliyetleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün
esi ve Kemalizm ideolojisi, Türk aydınlarının içinde bulunduğu durum.ve henüz 100 yılına
aşmamış Türkiye Cumhuriyeti üzerinde oynanan oyunlar hakkında sorularıma verdiği
ıtlar çok çarpıcı idi.
- Türkiye'nin bir hain kontenjanı var, bu nüfusun yüzde lO'udur."
- Türk aydını dediğimiz kişi, Batı'nın manevi ajanıdır.'
- 'Eğitim, savunma ve ekonomi milli olmalıdır, olmazsa Sevr gelir'
- Batı diye bir şey yoktur. Bu hayali bir kavramdır. Almanya Almanya' dır, Fransa
ransa' dır. Birleşik, bütünleşmiş Batı diye bir şey yok'
- Türkiye' de basın Türk değildir' şeklinde özetlenebilecek açıklamalarının
dındanher biri 'ders'. ve 'belge' niteliğinde idi."
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Jüri Tarafsız ise , Nobel Edebiyat Ödülü Ona Verilmeli
O, yaşarken Nobel Edebiyat Ödülü'nü hiç önemsemedi, peşinden koşmadı, onu
ak için ülkesine küfretmedi.
Şimdi, hiç ihtiyacı olmayan o ödülün, eğer jürisi tarafsız ve gerçekten siyasi değilse,
ila İlhan'a verilmesi gerekir.

Muhittin NALBANTOGLU
Bir büyük adamın ölümü
Büyük bir Türk şairi, romancısı ve deneme ustası olan Attila ilhan ölmüş. Dünyamızı
sen yaşının içinde terk eden bu büyük adamı henüz sanat hayatının başında bulunduğu
Iarda tanıdım. Şimdi o da vefat etmiş olan Babı Ali'nin eskilerinden Şükran Kurdakul ile
raber yayınevine gelmişlerdi. O zamanlar benim yönettiğim büyük bir yayınevinin yanında
ndime ait bir kitabım vardı. Şükran Bey'in yanında otuzbeş yaşlarında, uzun saçlı, gözlüklü
cin gibi bir genç adam vardı. Şükran Bey beşeri ilişkilerinde son derece centilmen ve sıcak
amdı. Benim bu genç adama dikkatle ve ilgi ile baktığımı derhal fark etti ve tanıştırdı:
ila İlhan ... O zamanlar değerli şairimiz sanırım iki veya üç eseri yayınlanmıştı. Daha
nraki yıllarda arada sırada görüşürdük. 1970'li yıllarda "Kurtuluş Savaşının Kahramanı
cukları" kitabım büyüdükçe bir cilt halinde basılıyordu. Bu kitabımın başında onun bana
rdiği "Türkiyem" adlı şiirini yayınladım. Hiç unutmam: o yıllar Yunanistan ile çekiştiğimiz
ak yıllardı. Kitabın içeriğine şöyle bir göz gezdirdikten sonra "bu milleti mi ram edecekler?
cukları bile kahraman olan bu milleti? Şaşarım!" demişti. Son görüşmemiz geçtiğimiz
ar günkü kitap fuarında oldu. Artık yaşlanmış ve fakat ihtiyarlamamış bir adamdı .. Nelerle
raştığımı sorduğunda Türk Kurtuluş Savaşını hazırlayan şair ve ediplerle ilgili '.'Kurtuluş
.vaşı'nın Kalem Gazileri"ni henüz bitirdiğimi ve yeniden gözden geçirmekte olduğumu
ylediğimde oldukça heyecanlandı. Bu eseri derhal yayınlayalım. Ülkenin şu anda böylesi
rlere büyük ihtiyacı var, demişti. Hatta Türk milletine son büyük hizmeti olan "Bir Millet
anıyor" -dizisi için bile düşünebileceğini söyledi. Kısmet değilmiş. Doğu ve Batı
hürlerini hazmetmiş bir adamdı. Buradaki final muhteşemdi. Bir veda töreni havasında idi.
ızlerce genç imza bekliyordu. Meğer son gününü yaşıyormuş. Burada rahmetlinin aziz
mşiresi Türk sanatının büyük temsilcisi Çolpan İlhan Hanıma, yeğeni Kerem Alışık'a ve
ıtün yakınlarına sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Allah ona Türk kültürüne ve Türk milletine
tığı büyük hizmetlerden dolayı rahmet eylesin.

Hasan DEMİR
Güle güle "Şahane Serseri"
"Çocuklar gibi sevdim devler gibi ısıtrap çektim" diyen, "Şahane Serseri" Attila
an'ın öldüğü haberi canımı acıttı. Meçhul bir el yüreğime bir jilet darbesi indirdi.sanki.
"Şahane Serseri" isimli şiirinde kendini:
"Anamdan yolcu doğmuşum
ney leyim
gurbet dedim
vatan dedim
hürriyet dedim."
Diye tarif eden ve "Parola vatan işareti namus" diye diye son nefesini veren Attila
han, şiirlerini en çok sevdiğim, mısralarını en fazla hissederek okuduğum bir söz ustasıydı. ..
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Bu vesileyle siz kardeşlerimin pek bilmedikleri bir yanımı da açıklamış olayım. Şiir
atımda hep olmuştur. Başucu birkaç şiir kitabı sürekli durmuştur. Bazen küçük dost
plarla şiirler okumuş, birlikte ağlamıştır da. Hatta, cahil cesareti ile şiir yazmayı bile
edim. Üstelik şiir kitaplarım falan da çıktı, bazı büyük yarışmalarda birincilik ödülü bile
ım. Belki ısrar etseydim bu bahiste biraz daha mesafe alabilirdim. Ama insan gerçek
.rleri tanıyıp gerçek bir şiirle baş başa kalınca bu işin hiç de o kadar kolay olmadığını
[ıyor, cesareti kırılıyor. Siz bakmayın iki kafiye, birkaç hece yahut (tırnakları ile odun
pasını tırmalıyormuş gibi) hıçkırık haykırıp gözyaşı ticareti ile ortalıkta şairim diye
aşanlara ve onları şair diye övüp, alkışlayanlara...
Bu iş o kadar kolay değil ...
Ortaokul'da Hayyam'ın Rubaileriyle tanışmış, altüst olmuştum. Sonra Arif Nihat
a'yı Yahya Kemal'i Necip Fazıl'ı ve Attila İlhan'ı keşfettim. Zincir, Niyazi Yıldırım
çosmanoğlu, Abdürrahim Karakoç'larla uzadı, Mehmet Akif'lerle taçlandı. Araya Ümit
şar'lar, Cahit Sıtkılar, Behçet Necatigil'ler Yetik Ozanlar, Faruk Nafiz Çamlıbel'ler ve
arca değer girdi. Son devir şairlerinden en çok· sevdiğim, en fazla etkilendiğim isimler
sında Behçet Necatigil ile Attila İlhan ön sıralarda yer alır.
Hele Attila İlhan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk vatandaşı ve Türk kültürüne
elen tehlikeler karşısındaki "Münevver namusu" ve "Kuvay-ı Milliyeci" direnişi bizi
disine biraz daha bağladı ve tabii onun, bu yediği ekmeğe diğerlerine çektiği hava, içtiği
ve bastığı toprağa sahip çıkışı Artin Kemal versiyonlarını rahatsız etti.
Evet, Attila İlhan'ın bu yiğit ve bilge tavrı onları gerçekten çok rahatsız-etti. .Çünkü
an'a bize yaptıklarını yapamıyor, onu ırkçı diye, şeriatçı diye sııçlamayarmyorlardu.Edebi
ıktesebatına, şiirine laf söyleyeme de cüret edecek halleri yoktu, çünkü ona laf
leyecekler onun yanında birer cüceydiler. Evet, İlhan şairliğinin yanında, çok doğru bir
ilde yine kendi ifade ettiği gibi, "İleriye ateş eden ve · hedefin gelip onun mermisini
[duğu "bir "aydın"dı.
Yani tehlikeleri önceden görürdü, uyarırdı.
Söylediklerini de olaylar ve zaman doğrular, yani hedef gelir mermiyi bulurdu.
. Elpette Attila İlhan hakkında çok şey söylenecek. Ama ben şunu söylemek istiyorum
ila.hhan gibi değerler zor yetişir.
Onlar milletin kültürü ve insanımızın kalbinde göz nuru ve akıl teri dökerek ve hakikat
esi çekerek yer bulurlar. Pamuk gibi pazarlanarak ve pazarlananları toplumuna
arlayarak planlananlar Nobel dahi alsalar milleti, Kültürün ve edebiyatın geleceğinde sıfıra
.kıdırlar. Siz namuslu, bilgi ve kültürüne akademik çevrelerin saygı duyduğu ve hiçbir
hancı kuruluşun tek kuruşuna tenezzül etmemiş bir edebiyat erbabından Pamuk'un
manlarına şöhretiyle müsemma bir değer biçtiğine şahit oldunuz mu?
O çok övülen ve çok satan "Kar" romanı çıkar çıkmaz almış, kitaptan bir paragrafnbir
ğıda yazarak çekmeceme atmıştım. Sonra gazetede ziyaretime gelen kültür ve bilgisine
endiğim ve işi gücü okumak olan bir büyüğüme, çekmecemden çıkardığım bu metni
dum ve sordum:
"Üstat..." diye başladım ve sordum, "Nasıl, bir roman yazmayı deniyorum da, sizce
metinde bir eksik, bir ·kusur var mı?" Mübarek tabii ki beni üzmek istemiyordu. Ama,
ştiriye açık olduğumu da· bildiği için, başladı eksiğigediği ortaya koymaya. Hatalar o kadar
iz ki, bunları iyi bir lise öğrencisi bile görebilirdi. Sözü bitince yüzüme, <"Niye
ülüyorsun!" der gibi bakmaya başladı. Ben de Pamuk'un son romanını raftan indirip o
ölümü gösterdim. Dudaklarından iki kelime döküldü:
"- insaf yahu!"
İşte ortalığı Pamuk ipliklerinin istila ettiği sanat, edebiyat, kültür ve münevver
rtamında Attila İlhan bir Bünyan Halısıydı.
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Ortalıkta vatansız ve namussuzların cirit attığı şu günlerde O bir vasiyet gibi ısrarla
.ykınyordu:
" - Parola VATAN"
" - İşareti NAMUS"
Allah(c.c)rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Arslan BULUT
"Dip dalgası" ulusalcılık ve Attila İlhan
Attila İlhan ile ilk defa 1997 yılında tanıştık. O sırada, birkaç gündür Türkçülük ile
yazılar yazıyordu. Beyinlerdeki Berlin duvarlarını kırma adına Doğu Perinçek ile
.ptığım röportajı çok önemsemiş ve Cumhuriyet'te "Türkçü-Devrimci diyaloğu" başlıklı
·, yazı yazmıştı. Bir yazı ile ben de bu tartışmaya katıldım. Ardından Divan Pastanesi'nde
rdiği randevuda buluştuk. Saatlerce sohbet ettik ve orada·dost olduk. Birbirimizi yıllardır
ıyor gibiydik. O sohbeti bir dizi yazı halinde yayınladım. Sonra bu yazıların hepsini
.ynak Yayınları'ndan Türkçü-Devrimci Diyaloğu adıyla kitap olarak çıkardık.
O, ne yapmak istediğimi anlamıştı. Zaten aynı hedefe yürüyorduk. Aramızdaki yaş
kı da önemli değildi. O zaten bizden daha çok çalışıyordu. Bu diyaloğun etkileri, aradan
ar geçmesine rağmen azalmadı, büyüdü!
O zaman bizi anlamakta zorluk çekenler, sonradan bizden hızlı "ulusalcı" kesildi!
Basında yuvalanmış işbirlikçiler, çeşitli saptırmalarla yaptığımız işi küçümsemeye
lıştı. Son olarak, kime yaranmak istediği belli olan birisi, AB karşıtları için · ''Bunlara
usalcı bile demeyelim" çerçevesinde bir yazı yazdı!
Eee, Attila ilhan da ab karşıtıydı! Hadi, yüreğin varsa Attila ilhan için de "Ulusalcı
eğildi" de bakalım! O da Avrupa Birliği karşıtıydı! O da bir Türk Milliyetçisiydi! Şimdi ona
yüzle sahip çıkıyorsunuz?
Bakıyorum da Attila İlhan hakkında konuşanlardan biri, "Milliyetçiliği kımız içmek,
a i\,sya',ya gitmek olarak görmezdi" türünden saçma sapan laflar ediyor ve hala
dun'.ımı da odunum" demeye devam ediyor!
Oysa, Attila İlhan, Nihal Atsız'ın talebesiydi ama sosyalist olduğu için
ultangaliyevci idi! ve dolayısıyla Avrasya Birliği'nden yanaydı. Bunun için Türklerin
irliğini çok önemsiyor. Nursultan Nazarbeyov bu yöndeki adımlarından umutlanıyordu.
Biz odip dalgasının yükseleceği umuduyla 1997'den beri Attila İlhan ile aynı çizgide
rüdük. Geçen yılın başında da İlhan ile bir sohbette bulunmuş ve kendisine "1997'de
dınlar arasında başlattığımız ve sizin 'Türkçü-Devrimci diyaloğu' adını verdiğiniz
reç, o günlerden bugünlere gelindiğinde, olumlu sonuçlar elde etmiş oldu mu?" diye
rmuştum
İlhan, şöyle cevap vermişti:
"Biliyorsunuz bu • Dip Dalgası gelişiyor, fakat Türkiye açısından, yönetim
çısından durumu hiç iyi görmüyorum. Çünkü Türkiye'deki yönetimler, siyasi partiler,
ütünüyle batı'nın kontrolü altındadır ve bu kontrolün dışına çıkamıyorlar. Başından
ri ben Avrupa Ortak Pazarı'na veya Avrupa Birliği'ne karşı oldum ve NATO'ya karşı
dum •••
Türkiye'de Müdafaa-i Hukuk tarzında bir cepheleşme, gerek Avrupa Birliği'nin
erek ABD'nin en çok dehşete düştüğü şey••• Hele o birlik aynı ideolojik muhtevayla
eliyorsa, yani 'hakimiyet milletindir, tam bağımsızlık ve özgürlük... ' için geliyorsa hiç
oşlanmıyorlar •••

Çünkü onların istediği şey, Türkiye'nin tam manasıyla kendisini teslim etmesidir.
yüzden gençliğin, sendikaların harekete geçmesiyle birlikte genellikle aksi amaçlar
n teşvik edilen Sivil Toplum
Kuruluşları'nın
da bu tarafa geçmesinden
dişeleniyorlar...
Bunu nasıl dağıtalım
diye çareler arıyorlar...
Hatta şöyle
leyebilirim; Holding basınındaki yazar çizer takımında bir kaygı başladı, bu açıkça
rünüyor ..• Yazılarından anlaşılıyor ..• 'iki üç kişi milli çizgide yazarsa hiçbir şey olmaz,
1ı götürürüz' diye düşünenler kaybediyor... Hayır götüremiyorlar...
Herkes gerçeği
meye başladı ...
'Ben o dip dalgasının zerresiyim' diye yazıyor gençler... Bilinç gelişiyor... Asıl
emli olan budur .•• "
İlhan, dip dalgasının kendiliğinden geliştiğini söylüyordu ama, ilk hareketi başlatan
du. Şöyle diyordu:
"Daha ilginç bir şey söyleyeyim, bu hareketin içinde yazı yazan, başından
haren desteklemiş kişileri kurcaladığın zaman, birbirlerini iki üç senedir tanıdıklarını
rüyorsunuz, yani daha öncesinden bir dava arkadaşlıkları falan yok ... Onları olayın
diyeti bir araya getiriyor; 'ortada çok önemli bir vaka var. Memleketin kaderi söz
rıusu ... El ele vermek zorundayız ... '
Bu düşünce birbirine kavuşturuyor insanları... Mesela bana diyorlar ki 'Erol
anisalı' ile çok sıkı dostsun ... ' Ben Manisalı ile iki üç senedir tanışıyorum, daha önceden
nışmıyorduk...
Böyle birçok arkadaşlıklar oluştu. Kendiliğinden
birbirini buluyor
anlar. Türkçü arkadaşların birçoğunu yeni tanıdım ••• İslamcı kesimden gelenler var •.•
çbirini daha önceden tanımıyordum ... Konuşuyoruz, röportajlar çıkıyor dergilerde ... "
Yarın, Attila İlhan'ın son nefesine kadar üzerinde çalıştığı, "Bir millet uyanıyor"
ap dizisini nasıl başlattığını anlatalım ...
Allah rahmet eylesin ..

LaleŞIVGIN
Onun değeri yaşarken de biliniyordu
Büyük şair, yazar ve düşün adamı Attila İlhan, bugün toprağa veriliyor. İlhan'ın ölümü
sadece edebiyat dünyası değil, Türk fikir dünyası da bir çınarını kaybetti. 50 yılı aşkın
iredir Türk edebiyatına, fikir dünyasına yön veren İlhan, 80 yaşındaydı.
80 yaşında hala kitaplar, köşe yazıları yazıyor, televizyon programları hazırlıyordu.
atan için yorulmadan, dur durak bilmeyen bir fikir mücadelesi veriyordu. İnandıklarının
nuna kadar arkasındaydı.
Mücadelesini aslında bilerek ya da bilmeyerek, 16 yaşında başlamıştı. Henüz 16
şındayken, mektuplaştığı kıza Nazım Hikmet şiirleri yazmış ve yakalanınca da hapis
tmak zorunda kalmıştı. Ardında, eğitim hakkı elinden alındı, 2 yıl bunun mücadelesini
rdi, Eğitim hakkını 2 yılın sonunda geri alabildi Attila İlhan. Ve her şeye rağmen, o hiç
üsmedi.
Attila İlhan, sözde "aydın"lardan değildi. İlhan, Türkiye'de aydın geçinenlerin aslında
Batı'nın manevi ajanı" olduğunu ifade ediyordu. O vatandan, Türklüğünden hep gururla
ahsetti. Kimliğine, tarihine sıkı sıkıya sarıldı.
İlhan Türkiye'nin Batı taklitçiliğinden ziyade, kendi gücünün farkına varması
erektiğini savunuyordu. Batı'nın bir emperyalizm ortaklığı olduğunu ve artık yekpare bir
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.tı olmadığını düşünüyordu. Attila İlhan, "Batı'yı taklit ederek kalkınan tek ülke yoktur,
.tan ülke çoktur. Batı'yı taklit ederseniz, batarsınız" diyordu.
Bakın Nedret Çatay, İlhan'ı nasıl güzel anlatıyor: "İnsan olmanın bütün
mplekslerini yenmiş, günü dipdiri yakalayan, hayatın anlamını çözmüş, bir bilge insan, bir
I.gösterici., ." Bizlerin, Attila İlhan'ı okumak, onu dinlemek ve izlemek şansımız oldu.
Ancak bundan sonraki nesiller, Attila İlhan' dan kalanlar ile yetinmek zorunda kalacak.
an'ın bıraktığı pek çok eser, gelecek nesillere de ışık tutacak. Tek tesellimiz onun değerinin
arken de biliniyor olması. O yaşarken de çok okundu, çok dinlendi, çok izlendi. ..

Elde var hüzün
söyleşir
evvelce biz bu tenhalarda
ziyade gülüşürdük
pır pır yaldızlanırdı kanatları kahkaha kuşlarının
ne meseller söylerdi mercan köz nargileler
zamanlar değişti
ayrılık girdi araya
hicrana düştük bugün
ah nerde gençliğimiz
sahilde savruluşları başıboş dalgaların
yeri göğü çınlatan rumturaklı gazeller
elde var hüzün
o şehrayin fakat çıkar mı akıldan
çarkıfeleklerin renk renk geceye dağılması
sırılsıklam aşık incesaz
kadehlerin mehtaba kaldırılması
adeta düğün
hayat zamanda iz bırakmaz
bir boşluğa düşersin bir boşluktan
,,bi,:ikijJ yeniden sıçramak için
,, elde var hüzün

Osman TIGRAKLI
POLEMİK
GÜNÜN DİZESİ
Ben Sana Mecburum
ben sana mecburum bilemezsin
adını mıh gibi aklımda tutuyorum
büyüdükçe büyüyor gözlerin
ben sana mecburum bilemezsin
içimi seninle ısıtıyorum
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Arslan BULUT

Attila İlhan'ın son eseri
Bu yılın ilk günleriydi. Bir Anadolu gezisinden dönmüş, gazeteye yeni girmiştim.
.ttila İlhan arıyor" dediler. O zamana kadar İlhan'ı hep ben aramıştım. İlk defa.o arıyordu:
-Arslan, Ben Bilgi Yayınevi'nin danışmanlığını yapıyorum. Bugüne >kad.ar
dürdüğümüz çizgide bir dizi kitap yayınlayacağız. Dizinin adı, "Bir Millet UyanıyorZ'
cak, "Parola vatan, işareti namus" diyeceğiz. İlk kitap makalelerde oluşacak. Sonra da
kitapta makalesi olanların ve ayrıca katılanların kitaplarını dizi içinde
ınlayacağız. Şimdi senden ve Necdet'ten bu yönde birer makale ve hazırhğuıız varsa
aynı çerçevede birer kitap istiyorum.
Tabii, Attila İlhan gibi bir Türk aydınının makale ve kitap istemesi bizim için büyük
tluluktu. Bunu ifade ettim ve en kısa zamanda makaleyi vereceğimi, "Küresel Haçlı
eri" adlı kitabımın da hazır olduğunu, son düzeltmeleri yaptığımı belirttim. Hemen Necdet
abeyi aradım. O da çok memnun oldu.
15 gün sonra sonra, Bilgi Yayınevi'nin İstiklal Caddesi'ndeki bürosunda buluştuk.
aleleri ve benim kitabımı teslim ettik. İlk kitap teslim edenlerden biri benmişim. Orada
.tlerce sohbet ettik. Sonra, fark ettik ki sohbetimizde eksik kalan bir şeyler oluyor. Artık
oyu sık sık ziyaret etmeye başladık. Yakın tarih üzerine konuşuyordu İlhan. Biz de kendi
pitlerimizi söylüyorduk ama daha çok dinliyorduk. Bir sohbetimizde Prof. Dr. Erol
nisalı ile birlikteydik. O konuşmada, daha çok güncel meseleler üzerinde durduk.
Derken, kitaplar birbiri ardına çıkmaya baladı.
"Bir Millet Uyanıyor" adlı ilk kitap büyük ilgi gördü ve kısa zamanda dört baskıya
ştı. Attila İlhan, bu kitapla ilgili olarak "Bu dizinin prensibinde ideolojik tefrikler bir
na, vatan ve namus üzerinde mutabık kalanlar yazacak dedik. Onların hepsinin
zıları var. Her biri ayrı ayrı yazıyorlar ama, aynı şeyi yazıyorlar. Onun önemi orada.
u okuduğun zaman birdenbire görüyorsun ki, zannedildiği kadar düşmanlık yoktur
nların arasında. Hepsi bilinçli insanlardır. Hepsinin kafası çalışıyor. Vatan ve
tışıı en-önde tutuyor. Birinci kitabın özelliği bu" diyordu.
ı. İkinci kitap, Suat İlhan'ın "Türklerin Jeopolitiği" idi. Üçüncüsü, Yıldırım Koç'un
atılı işçi Sömürüye Ortak" kitabı, dördüncüsü Sadi Somuncuoğlu'nun "Göz göre göre
pana düştü Türkiyem" eseri ve beşincisi benim kitabım "Küresel Haçlı Seferi" oldu.
Benim kitabımın çıktığı günler, TÜYAP kitap fuarına denk geldi. Dolayısıyla Attila
han da imza günü ve konferans için fuardaydı. Aramızdan ayrıldığı geceden birkaç sat önce,
ÜYAP'ta konferans vermişti. Attila İlhan'ın son kitabı da yine Bilgi Yayınevi'nden çıkan
öyletme kötüyü" idi. İlhan, akşam saatlerine kadar konuştu, kitap imzaladı. Tarihçi
uhittin Nalbantoğlu oradaydı. Kendisiyle görüşmüş. Benden ve kitabımdan·.. da
setmişler. Muhittin Ağabey, gazeteye geldiğinde, "Attila İlhan seni ne çok seviyormuş,
ni sordu" dedi ve ekledi, "Fakat Arslan'cığım Attila İlhan'ı hiç iyi görmedimı.Toprak
ibiydi" dedi.
Nitekim ertesi gün ölüm haberini aldık!
Kardeşi Çolpan İlhan, Attila İlhan'ın bir romanı üzerinde çalıştığını, hatta son
yfalarına geldiğini belirtiyor. Bu eser henüz çıkmadığı için, "Attila İlhan'm son eseri'.~ şu
da piyasada olan·"Bir Millet Uyanıyor" dizisinin beş kitabıdır. Bilgi Yayınevi'nin sahibi
Söğütlü" Ahmet Tevfik Küflü ve oğlu Bilgi Küflü, diziyi devam ettirecektir. İlk beş
itapta olduğu gibi, dizi içinde çıkacak kitapların üzerinde yine "Yöneten: Attila İlhan" diye
ir ibare olacaktır.
Ben de yarın saat14.00-18.00 arasında TÜYAP'ta üzerinde onun adı da bulunan
Küresel Haçlı Seferi" kitabımı imzalarken, bu yürekli Türk evladının sadece o an için değil,
hediyen bizimle birlikte olduğunu hissedeceğim.
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"Türk evladı" derken aklıma geldi. Bazı internet dosyalarında İlhan'ı Sabetaylar
tesinde gösterenler var. Önemli insanlar hakkında bu türde yakıştırmalar kendiliğinden
ğil bir plan dahilinde yapılıyor! Galiba bu listeleri, kendilerini olduklarından güçlü
östermek isteyen Sabetaylar hazırlıyor! Bir ara masonlar da böyle yapardı!
Bu meseleyle ilgili bir diyaloğumuzu nakledeyim! 1997 yılında yaptığımız ve
ürkçü-Devrimci
Diyaloğu" adlı kitabımda yayınlanan sohbetimizde İlhan'a, ideolojik
.plar içinde gizli etnik ırkçılığı yapanların bulunduğunu söylediğimde aramızda iŞU

nuşma geçmişti:
İLHAN: Çıkar, öyleleri de çıkar. Mesela Şefik Hüsnü Bey, dönme çıkmıştır.
.temasyonal Komintem, neden Mustafa Suphi'yu tutmamış da, Şefik Hüsnü'yü tutmuş?
aştırdım, Şefik Hüsnü Musevi çıktı..O zaman, Komintem'in yarısı Musevi idi. Bunlar
ıyor, bunları görüyoruz. Gizli arama alttan alta süren..
BULUT: Komünist hareket içinde, Yahudi ırkçılığı yapmışlar •••
İLHAN: Yaparlar. Ben şunu söylüyorum. Türkiye neden dolayı, kendi bölgesinde,
ndi soyundan insanlarla işbirliği yapıp da, güçlü bir devlet olarak varlığını sürdürmesin de
adoğu'da Amerika'nın köpeği olsun? Böyle bir şeyi benim havlasam almıyor, tüylerimi
en diken ediyor. Olacak iş değil!

Ekim 2005 Cuma. Yeniçağ
Arslan BULUT
Attila İlhan: "Gazi'nin yaptığı da buydu •.. "
Attila İlhan'ın cenaze törenlerinde, camide bulunanları neredeysen tek tek inceledim.
blo, tıpkı Attila İlhan'ın 1997 yılında yayınladığımız Türkçü Devrimci Diyaloğu'nda
tatürk için dediği gibiydi:
Gazi?ııin yaptığı da bu •• Müdafaai Hukuk platformu bu ... Herkesi toplamış. Kim
rsa.1~rada ••. Türkçüsü de orada komünisti de, İslamcısı da ••• Her biri orada•••
Kime karşı? Asıl düşmana karşı... Onlara karşı birleşiyorlar. İçerde birbirini
yorlar, ama düşmana karşı beraberler. İnşallah öyle olacak. Yani, Allah ne kadar
ür verdi bilmiyorum ama şöyle bir gelişse hareket, çok rahat öelceğim o zaman. Bu
emleketin sahipleri var demektir, böyle bir hareket.•.
Hareket gelişmiş ki herkes oradaydı. Sabah Kanal Türk'ün önünde ve daha sonra
tatürk Kültür Merkezi'nde, öğleyin Nişantaşı Camii'nde ve Aşiyan mezarlığında Attila
han'a son görev için her yaştan, her düşünceden, her ideolojiden, her mezhepten, her sosyal
.ptan insan oradaydı.
Gerçi, Attila İlhan, 1997 yılında sonraki yıllarda hareketin geliştiği bizzat gördü
aşadı. Çok umutluydu.
Nitekim Attila İlhan'ın cenazesi de Türkiye'nin bütün değerlerini bir araya getirdi.
amiden çıkarken, 65 yaşlarında bir adam, eşine, "Dinlisi de burada, dinsizi de burada.
nları birleştiren Attila İlhan oldu. Vatanın ve milletin tehlikede olduğunu, kurtuluşun
illetin bütün güçlerini> birleştirilememesinde bulunabileceğini anlattı. Başardı ki
erkes buradal't.dedi.
Benim önümde, Mehmet Gül ile eski bir TKP'li vardı. Sohbet ediyorlardı. Mehmet
ül, "Eskiden birbirimizi yok etmeye çalışırdık, şimdi dostuz" dedi. Eski TKP'li, şimdi
eniçağ okuyucusu. T~sadüfen okumuş, bir daha bırakamamış. Törenlerde böyle çok
meklerle karşılaştık.
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Attila İlhan'ın hayatında ben en çok heyecanlandıran sahnelerden birini sizinle
.ylaşayım. Ben bu hikayeyi, kısaca Necdet Sevinç'ten duymuş, sonra Attila İlhan ile
ışınca kendisine sormuştum:
- Siz bir tarihte Paris'te bir kütüphaneye girmişsiniz ve burada adınızdan dolayı
panik yaşanmış. Bu olayın aslı nedir?
- (Gülerek) Attila, Paris civarında karargahım kurmuş, Fransa'nın altını üstüne
tirecek .. Eski Paris'in adamları endişeye düşmüş, ne yapacağız diye... "Bir heyet
nderelim" demişler ... Heyeti göndermişler, O heyetin içinde bir kız var. Attila kızı
rmüş, beğenmiş, onu alıkoymuş ve o gece kızla beraber olmuşlar. Ertesi gün, heyeti geri
ndermiş. Ondan sonra istikametini Paris'e değil, Chauvarıne istikametine çevirmiş ... Sonra
isliler bu kızı azize yapmışlar, adı Sainte Genevieve ... Benim girdiğim kütüphanenin adı
Sainte Genevieve ... Şimdi işe bak... Benim gelişimi dehşetle karşıladılar... Ne demek!
sırlar sonra, Attila oraya geliyor yeniden. . . Papaz bu hikayeyi bana anlattı ve dedi ki,
akın ne kadar tuhaf bir olay; Attila yeniden Sainte Genevieve'ya geliyor ••. " Böyle bir
ay işte... (Kahkahalar... )
Necdet ağabey de AKM'deki törende çok güzel bir konuşma yaptı, "Basında birkaç
lndür anlatılan Attila İlhan'ı tanımak mümkün değil. Aşk şairlerini küçümsemiyorum
a Attila İlhan bir aşk şairi değildi, Attila İlhan, Kovayı Milliyeci idi, solcusunu,
ğeısını da Müdafaai Hukuk anlayışında birleştirebilen bir Türk Milliyetçisi idi, son
.yın hamlesinde yaptığı gibi bir milleti uyandıran adamdı" dedi.
Gazi'nin, İstiklal Savaşı'nın bütün askerlerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna
eği geçenlerin ve Attila İlhan'ın rahat uyuması bizim elimizde...
Biz görevimizi yapamazsak emin olunuz kısa bir zaman içinde hepimize uyku da
olur, nefes alıp vermek de!

İsrafil K.KUMBASAR
Adam gibi bir adam: Attila İlhan
Her can, birgün mutlaka ölümü tadacaktır!... 'Gün' geldi, 'an' geldi, 'vakit-saat'
amlandı, her can gibi Attila İlhan da öldü!..
'Yaprakların sararmaya durduğu' bir güz akşamı, arkasında 'hüzün' bırakarak,
i dünyaya'elveda' eyledi!..
Attila İlhan, sıradışı, 'nevi şahsına münhasır' bir insandı!..
Belli bir 'kalıba' uymadığı için herkes onu 'kendi penceresinden' bakarak
eğerlendirdi! ..
Kimileri 'çok iyi bir yazardı', kimileri 'çok iyi bir şairdi', kimileri 'çok iyi bir
arksistti", kimileri 'çok iyi bir ulusalcıydı', kimileri 'çok iyi bir Atatürkçüydü', kimileri
e 'çok iyi bir Türk milliyetçisiydi' dedi!..
Ancak, onun 'kimsenin aklına getirmediği' bir takım özellikleri:vardı!..
Attila İlhan, 'aykırı' bir adamdı!..
O bir muhalifti!..
'Sol' gelenekten geliyordu!..
Ama 'bildiğimiz solculardan' değildi!..
O, 'işbirlikçi', 'ihanet' ve 'din düşmanlığı' ile özdeşleşen 'enternasyonalist' sol
ideolojiden farklı, 'yerli', 'vatansever', 'inançlara saygılı' yeni bir 'sol' düşüncenin
elişmesine öncülük etti!..
O, 'gerçek' bir 'aydın'dı!..
'Tepeden inmeciliğe' sonuna kadar karşıydı!..

'Milli iradeye' rağmen 'demokrasinin', 'halka' rağmen 'halkçılığın' mümkün
lamayacağına inanıyordu!..
'İdeolojik saplantı' ile 'bilimsel bakış' arasında hiçbir bağın bulunmadığı görmüş,
[aylara 'farklı açılardan' yaklaşmaya yaşam düsturu haline getirmişti!..
'Sistem' tarafından 'ezberlenmesi' için dayatılan 'doğrulara' hep 'kuşku' ile
laşıyordul..
'İyi' diye belletilenlerin bazen kötü, 'kötü' diye bile belletilenlerin ise çoğu kez 'iyi'
abileceği 'ihtimalini' hiçbir zaman gözardı etmiyordu!..
'Gündem' üzerine kurgulamalar yaparken, 'değerlendirmeler' ve 'çözümlemeler'
aya koyarken, 'akıl' ve 'muhakeme' süzgeçlerinden yararlanmaya büyük -özen
steriyordu!..
'Düşünce adamı' olmanın ağırlığı altında ezilmiyordu!..
O, Diyojen'in gündüz vakti 'mum yakarak' aradığı bir adamdı!..
'Adam gibi' bir adamdı!..
Çünkü o, 'büyük ülküleri' hedef edinenleri 'dava adamı' olarak yüceltip, 'küçük
esapların' peşinde koşanları 'cüce' olarak aşağılayan Hüseyin Nihal Atsız'ın talebesiydi!..
'Dik durmayı',
'eğilmeyi', 'kırılmayı',
'bükülmeyi',
'yamulmayı'
ondan
renmiştil ..
Düşüncelerini açıklarken, 'birilerine yaranma' veya 'birilerini kırmama' güdüsüyle
eket etmedi!..
İnandığı doğruları, her şartta, her zeminde 'dobra dobra' dile getirmeyi 'insani
orumluluk' olarak algıladı!..
Hayatının hiçbir döneminde 'siyaset yapmak' için birilerinin karşısında göbek atıp,
erdan kıımadı !..
Bir gün önce 'ak' dediğine, bir gün sonra durup 'kara' çalmadı!..
Birilerin sırtından birilerine 'mektup' yazmadı!..
'Adamın adamı' olmaya heves etmedi!..
Atatürk'ün düşüncelerini 'doğru okuyan' düşünürlerden bir olduğu için, 'hürriyet'
şığı, 't~m bağımsızlık' tutkunu idi!..
O yüzden, Avrupa Birliği emperyalizmine karşı tavrı da netti!..
Kendi kültür ve medeniyetini küçümseyen 'Batı' hayranlarının onun nazarında birer
üppeden' farkı yoktu!..
'Hangi Batı' isimli eserinde, Atatürk'ün gösterdiği 'çağdaş medeniyet' seviyesinin
ugünkü 'kokuşmuş batı medeniyeti' olmadığını veriler ile ortaya koyarak şöyle diyordu:
- "Lisede Sofoktes okuduk, klasik Türk müziğine sövmeyi, divan şiirini hor
örmeyi, devletin yayımladığı kötü çevrilmiş Batı klasiklerine körü körüne hayranlık
östertmeyi öğrendik! ••
-Sanki Sinan, Leonardo' dan önemsiz, Mevlana Dante' den küçüktü, Itri ise
ach'ın eline su dökemezdi!
Aslında kültür emperyalizminin
ilmiğini kendi
elimizle boynumuza
eçiriyorduk! •."
Attila İlhan, ömrünün son demlerini, 'dip dalgasını' aydınlık ufuklara yönlendirmek
acıyla yeni bir 'Kuva-yı Milliye' meşalesini yakmaya adadıl..
Umarız, sistem tarafından 'sanal ayrışmaya' tabi tutularak, 'ayaktakımı'mn ayakları
ltında ezilmek istenen "adam gibi adamları" yolları bir gün aynı kavşakta kesişir!..
Umarız tutuşturduğu meşale, doğum sancısı çeken 'kutlu şafağın' habercisi olur!..

5 Ekim 2005 Cumartesi, Yeniçağ
Arslan TEKİN

Attila İlhan'ı anarken 'Türk aydını Türk değildir' sözü üzerinde de durmalıyız
An geldi, Attila İlhan, öldü... Atilla İlhan Türk fikir ve edebiyat hayatında
ndisinden sık söz.ettiren bir isim. Hemen her köşe yazarı Attila İlhan'dan bahsedecektir.
onra dergilerde "incelemeler" yayınlanacaktır. (Bazılarına yazmış olmak için yazmak da
r.) Düşündüm ... Atilla İlhan'ı şöyle sindire bindire okumayalı ne kadar olmuş... Çok
muş... Üniversite yıllarında elime geçirdiğim (Daha doğru ifade: Kendimce keşfettiğim.)
'angi''yle başlayan kitaplarını okumuş, sonra bırakmışım ... Şiirleri ve gazete yazıları sık
k gözüme ilişmiştir.
Atilla İlhan'dan Cemil Meriç'e geçtiğim için Attila İlhan'a artık dönmedim. Dönsem
i Cemil Meriç' e ihanet olacaktı. İkisi de geldikleri noktadan çıktıkları noktaya
ıyorlardı. İkisi de "sağ" kesimin başından beri söyleyegeldiklerini, yen, bir üslupla "keşif'
ibi söylüyorlardı... Ama Cemil Meriç'in çok önemli bir farkı vardı ve başından beri
cılıydı. Sancısı, tefekkürünü yoğurmuştu.
Atilla ilhan'ın "Hangi''lerini okurken, söyledikleri değil, üslubu cezp.etmişti. .. Çünkü
men bütün söylediklerini, daha ortaokul-lise yıllarında başka yazarlardanokumuştıım:
Son mülakatından bir cümle üzerinde duracağım. "2023" dergisinde.çıkmış. Mµlakat,
k yeni sayılır. Sonra bir mülakat yapıldı mı, bilmiyorum. Tarih 25 Ağustos 2005.
Attila İlhan diyor ki:
"Türk aydını Türk değildir!•• "
Bu söz, Atilla İlhan'dan çok önce söylenmiştir.
Bu tespitin başında söyledikleri, daha tanıdık:
"Kendi aydınları onlara karşı tarafı savunuyor. Halk kendi geleneğine, göreneğine,
'ibtlliyetine sahip. Peki sığınacak neyi var? Ulusal aydın yok, halk mecburen dine sığınıyor.
zaman aydın kısım işte 'Bunlar mürteci bilmem ne ' diyor. Dur bakalım! Onlar mürteci
[modan ~vvel sen kimsin? Sen ne yapıyorsun? Bunu sormak lazım. Ama ne yazık ki, Türkiye
'umhıı}iyetiMustafa Kemal Paşa 'nın ölümünden itibaren bu soruyu sormadı. Sormadığı için
e Türk aydınları Türk değildir!"
Attila İlhan dilimizden kelimelerin süpürülmesine karşı idi ama kendisi de, süpüren
azı kelimlere sığınmıştı. "Ulusal" kelimesi de bunlardan biri... Kuva-yı milliyeci bir yazar,
.tulusal"ı kullanıyorsa "Milliyetçilik"le arasına bir sınır çekme ihtiyacı duyuyor, demektir.
Olsun... yine bir fayda... Attila İlhan "aydınlatma" vazifesini yine fazlasıyla
apmıştır ve yapacaktır.

Arslan BULUT
Türkiye'yi tuzağa düşüren ittifak!
Attila İlhan, 1997 yılında Türk aydınlarını "en küçük ortak kat"larda buluşturma ve
rtak fikir üretiminin sağlanabilmesi için düşmanlıkları ortadan kaldırma denememizi takdir
tmiş ve gazetecilik çerçevesinden çıkmadan yaptığımız işe "Türkçü-Devrimci Diyaloğu"
emişti. Sonra İlhan ile geniş bir sohbet yapmış ve okuyucularımızla paylaşmıştık.
Şimdi Türkiye çok daha ağır bir tablo ile karşı karşıya... Attila İlhan'ın fikirleri de bu
üzden önem kazanıyor. İlhan'ın televizyon programlarında yaptığı konuşmalar geniş halk
itlelerine ulaştı ve "dip dalgası" yükseldi.
Son sohbetlerimizden birinde Attila İlhan, Türkiye'nin içinde bulunduğu teslimiyetçi
.urumuBatı ile ittifakı bağlamıştı:
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- Sayın İlhan, Türkiye'de bağnazlık hep sağa yakıştırıl, Fakat solda da bir
ağnazlık görüyorum .•• Mesela, AKP'ye saldıracağım derken hala İslam'a saldıranlar
r, Oysa bugün uyguladığı politikalarla, ABD'nin Büyük Orta Doğu projesinin
şeronu olamaya soyunmakla, Kıbrıs'ta taviz, AB'ye teslimiyet politikasıyla İslam'a en
üyük zararı AKP veriyor bana göre .•• "Milli sol" diyebileceğimiz aydınlar bunu niçin
prmüyor da AKP'nin İslam devleti kuracağı iddialarını öne sürüyor? Böyle yapınca,
İslam devleti kuracaklarsa bırakın kursunlar" diye AKP'nin arkasındaki desteği artırmış
uyarlar ••• Bunu bilinçli mi yapıyorlar? Sizce bunun sebebi nedir?
- Bunun sebebi, bizdeki aydınların bilinç aydını değil, inanç aydını olmasıdır. İnanç
dını naklidir, inandığını söyler, kitapta böyle yazıyor der ve ona inanır... Bilinç aydını ise
şündüğünü söyler... Bizim solcu aydınlarımız da liberallerimiz de bundan kurtulamamış,
i inanç aydını olmuşlardır... "Marks der ki" ile "Adam Smith der ki" arasında bir fark
ktur... Bizde sol, Mark'tan nakilcilik yaptı. Oysa Lenin, Marksizmin Rusya yorumunu,
ao Çin yorumunu, Tito Yugoslavya yorumunu yapmıştı. .. Bizimkiler Türk yorumunu
.pacağınaMarksizm' i bir inanç gibi benimsedi ...
Şimdi, eski solcu aydınların bilicine komünizm yerine demokrasiyi yerleştirmişler
a, ülkeleri ele geçirmek için demokrasi kullanıyorlar. Mevcut partilerin hepsini satın
ıyorlar... Gürcistan' da böyle başardılar. Sivil toplum kuruluşları ve medya ile bölücülüğü
ik, sonra ayaklanma ve iktidar.. . Medyayı çoktan ele geçirmişler. . . Bu uygulama
ürkiye'de de bütün hızıyla sürüyor... Solcu-sosyalist geçinen partilerin A.Bile işbirliği
inde olması başka nasıl izah edilebilir? Tavırları AB ile paralel... Halbuki-Bate.ile ittifak
ürkiye'yi tuzağa düşürmüştür. 1938'e kadar Batı ile anlaşma yoktur. Ekonomiaslangibidir;
flasyon sıfır, kalkınma hızı yüzde yedilerde, sekizlerdedir Herkes bizden çekinmektedir.
940-2004 arası, Batı ile ittifakla geçmiştir; halimize bakın Biz Batı ile ittifak yüzünden bu
ale düştük... Gazi haklıydı ...' 1919, mazlumların ihtilaliydi. Bu yüzden Nehru ve Gandhi
nu destekledi. 1949'da Paris'e gittiğimde, Cezayirli öğrencilerin cebinde Mustafa Kemal
aşa'nın resimlerinin çıktığını gördüm. Bunu o zamanlar yazmıştık... Mücahitlerin arasında
ı Kemal olanlar çoktu... Nasır, Nehru, Tito, daha sonraki yıllarda hep Anadolu ihtilalinin
zlerini savundu, Bütün bu saygınlığı Bandung Konferansı'ndaki tavrımızla yıktık ve Üçüncü
ünya ile koptuk, Sovyetler ile koptuk... Başımıza neler geldi, hala uslanmadık...
Şöyle kritik bir noktaya geliyoruz... Türkiye kendi geleceği için ABD veya AB'ye
gaje olursa ne olur, Avrasya ile işbirliği yaparsa ne olur? Hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin
ııruluş felsefesine uygundur? Böyle baktığınız zaman Avrasya ile işbirliği öne çıkar. Gazi de
öyle yapmıştır.. Gazi Mustafa Kemal Paşa, Batı'ya gitmemiş, Doğu'ya gitmiştir. Bu, her
yin işaretidir... Batı ile bu iş olmaz, Doğu ile olur... Nitekim Sovyetler ile anlaşmıştır.
imdi de Türkiye'nin Batı ile başı derttedir. Sovyetler dağıtılmıştır, Yugoslavya dağıtılmıştır,
fganistan dağıtılmıştır, Irak dağıtılıyor, İran'ı, Suriye'yi dağıtmaya hazırlanıyorlar, biz de
ündemlerindeyiz... Tedbir almak gerekiyor ve kesinlikle bu tedbir Avrasya çerçevesinde
imalıdır.
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7 Ekim 2005 Pazartesi. Yeniçağ
Suat YALAZ

Biz sana mecburuz Attila İlhan! ••
Attila İLHAN'ı l 950'1i yıllarda Güzel San'atlar Akademisi'nde şimdiki Mimar Sinan
niversitesi (!).. Ne ilgisi var! Akademi başka bir şey, üniversite başka... Dünyanın her
erinde, her ülke sadece Güzel San'atlarla ilgilenen bu Yüksek Okulu kendi dilinde "Güzel
an'atlar Akademisi" diye tanımlar ... Neyse konumuza gelelim. Atilla İLHAN'ı galiba
üsleme Bölümü'nde okuyan kardeşi Çolpan İlhan'ı ziyarete geldiği günden anımsarım. Her
lişinde Akademi bahçesinde bir çığrış kopar, güzeli çirkini bütün kızlar belli bir yöne doğru
oşarlardı. İster istemez başımı çevirdiğimde, uzun saçlı, başı kaptan kasketli (ünlü kasketi)
enç bir adam kasıla kasıla dolaşırdı. Biz bütün öteki gençler de fena halde kıskanır,
ozulurduk bu çelimsiz "züppe" aşk şiirleri yazan şaire... Benim şiirle aram pek iyi
matlığından, şairliği erkek milletine yakıştıramadığımdan, Attila İLHAN'ın şair kimliği beni
iç ilgilendirmedi. "Ben sana mecburum" deyimini çok tuttuğum, hep "kim söylemiş bu güzel
eyişi" dediğim halde bunun Attila İLHAN'a ait olduğunu son yıllarda tesadüfen öğrendim.
ir türlü aklımdan çıkaramadığım "yüzünde göz izi var, sana kim baktı yarim" deyişinin
ahibini de çok merak ederim. Bir bilsem heykelini dikeceğim. Attila İLHAN'ı bana lazım
lan (!) Atilla İLHAN'ı Hulki CEVİZOGLU dostumuzun bir deniz feneri gibi sisli puslu
ünyamızda kaybolmamızı önlemeye çalışan CEVİZ KABUGU televizyon programlarında
ıdım. Hemen, 'Çok ayıp!' diye beni suçlamayın. Ben de, Attila gibi liseden kalma
ransızcamı pekiştireyim. Avrupa arenasına çıkıp kaç okka çektiğimizi bir öğreneyim, elin
vrupalı'sına 'Çılgın Türkler'in neler yapabileceğine bir göstereyim diye gidip, çakılıp
aldığımız Paris'te 35'inci yılımızı dolduruyoruz. Mekan orada, aklımız burada... Bu yüzden
tilla İLHAN'ı ve· onunla birlikte pek çok, sanatçı, yazar, düşünür ve vatansever
ydınlarımızı da gerektiği kadar tanıyamadım. Buna elbette üzülüyorum, bir kayıp diye
akıyorum amma Avrupa "arena"sında yüzümüzün akıyla çıkmaktan ve orada "Yahu, bir
ılgın.1,Tijrkrfanıdık ki sormayın. Burada oturuyor. Türkiye'ye çalışıyor. Oysa,, akıllı kişi,
nida 'oturur Fransa'ya çalışır." diyen Avrupalı'yı şaşırtmış olmaktan gurur duyuyor teselli
uluyorum. Attila İLHAN'ın, Yakın Tarihimizi. anlatan ATATÜRK'ün, akıllara sığmaz
üyüklüğünü irdeleyen televizyon konuşmalarının tutkunu olmuştum. Çoğunu bende aldım,
haplarının hepsini topladım. İlk fırsatta buluşma imkanını yaratmayı da programa almıştım.
Buluşamadık amma, bir telefon görüşmemiz oldu. Benim SON OSMANLI/YEDİ
ÜVELE KARŞI adlı film senaryosunu okumasını ve: varsa yanlışlarımızı düzeltmesini rica
tmiştim.
- Suat Bey' ciğim, inan ki başımı kaldıracak vaktim yok. Son romanımı · bitirmek
istiyorum. TV programları, brifingler, konferanslar yüzünden bir türlü bitiremiyorum. Hem
uzum, ben tarihçi falan değilim yahu. Kitaplarımı yazmadan önce-tezaraştırmalar yapıyorum
kadar. Beni "tarihçi" yapıp çıkardınız, hem ben sana bir şey söyleyeyim mi, ben YANDIM
Lİ'nin bütün maceralarını büyük bir keyifle okuyup izledim. Kitabı ne zaman çıkacak diye
ekliyordum. Filme alınması olayına çok sevindim. Çok iyi olur, tam zamanı. Yalnız bir şeye
ikkat edin. Bir Atatürk filmi çekmeye kalkmayın. Siz kendi hikayenizi anlatın. 'O' zaten her
arede kendini belli eder. Gözlerinizden öperim, başarılar dilerim, demişti.
"Şimdilik kaytardı amma, ben onu er-geç bir yerde kıstırır, bu senaryonun yazılmasına
bulaştırırım" diye düşünmüştüm. Olmadı... Kıstıramadım. Oysa bizim ona ihtiyacımız
ardı... Bütün Türkiye'nin, solcu, Türkçü, genç yaşlı bütün milliyetçilerin, vatanseverlerin
ona ihtiyacı vardı... Nur içinde yat Attila İLHAN... Kitapların, filmlerin, konuşmaların,
bütün eserlerin için binlerce teşekkür.
Biz sana mecburuz, Attila İLHAN
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2 Ekim 2005 Çarşamba.Zaman

An geldi, Attila İlhan öldü •••
Çağdaş Türk şiirinin ustalarından Attila İlhan, 'An gelir' adlı şiirinde söylediği gibi
tyata veda etti. Önceki gece Kanlıca 'daki evinde sevenlerini yasa boğan İlhan, yarın
ıprağa verilecek.
Çağdaş Türk şiirinin ustalarından Attila İlhan, önceki gece saat 22. 15'te Kanlıca'daki
vinde hayatını kaybetti. 'An .Gelir' adlı şiirinde "görünmez bir mezarlıktır zaman /şairler
olaşır saf saf /tenhalarında şiir söyleyerek I kim duysa I korkudan ölür /-tahrip gücü yüksek
aatlı bir bombadır patlar/ an gelir/ Attila İlhan ölür" diyen İlhan, şiirlerinin yanı sıra, roman,
ikaye, senaryo ve makaleleriyle de Türk edebiyatında kendine özgü bir konuma sahipti. 80
şında hayata veda eden Attila İlhan için yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde
KM) bir tören düzenlenecek. Şairin cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğleyin kılınacak
azın ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Attila İlhan, 15 Haziran 1925'te bürokrat bir babanın oğlu olarak Menemen'de doğdu.
ve orta eğitiminin büyük bir bölümünü İzmir ile Anadolu'nun ·• çeşitli yerlerinde
amlaması, onun için kendi deyişiyle bir "talih" oldu. Zira pek çok yerde Anadolu'dageçen
cukluğun kendisine çok şey kazandırdığını dile getirmişti. Lise birinci sınıftayken
ektuplaştığı bir kıza yazdığı Nazım Hikmet şiirlerinin yakalanması üzerinel yaşındayken
tuklandı ve iki ay hapiste yattı. 40'lar Türkiye'sinde yaşadığı bu olay, onu bekleyen-sıra.dışı
erüvenlerin de habercisiydi. Daha sonra girdiği İstanbul Işık Lisesi'nde okurken katıldığı
HP Şiir Armağanı'nda Cebbaroğlu 'Mehemmed' şiiriyle ikincilik ödülünü aldı. Bu ödül
han'ın 1948'de ilk şiir kitabı Duvar'ı kendi imkanlarıyla yayınlamak zorunda kalmasını
nleyemedi ne yazık ki.
Attila İlhan, lisenin ardından İstanbul Hukuk Fakültesi'ne kaydolduktan sonra 1949 ve
951 yıllarında iki kez Paris'e gitti. Paris serüvenlerinin, onun sonraki yaşamında ve
apıtlarında rnerkezi bir yer tuttuğu söylenebilir. Fransızca'yı ve Marksizm'i öğrendiği Paris,
airinaüşünce hayatında yaşamı boyunca etkisini gösterdi. Öyle ki, 1950'lerin ilk yarısında
ürkiye'ye döndüğünde, entelektüel çevrelerde pek çok genç sanatçıyı etrafında toplayan bir
azibe merkeziydi Attila İlhan. 1957'de sinema çalışmalarına ağırlık verdi. Ali Kaptanoğlu
a adıyla 15 civarında senaryoya imza atsa da, sonraları, sinemada aradığını bulamadığını
öyleyecekti, 1960'ta üçüncü Paris serüvenine atıldı. Paris dönüşü ise İzmir'de sekiz yıl
oyunca, Demokrat İzmir. gazetesinin başyazarlığını ve genel yayın yönetmenliğini yürüttü.
O' Ii yılların başında İstanbul' a yerleşerek Milliyet ve Gelişim Yayınları' nda gazetecilik
erüvenine yeniden başladı. Bir süre Güneş gazetesinde, 1993-1996 yılları arasında da
eydan gazetesinde yazmaya devam etti. 1996 yılından beri köşe yazılarını Cumhuriyet
azetesinde sürdüren İlhan, çeşitli televizyon kanalları için programlar yapmıştı.
80'lerin başında İstanbul'a gelişi ve gazeteciliğe başladığısdönemden sonrası, Attila
lhan'ın şair ve romancı kimliğinden çok düşünce adamı kimliğiyle öne çıktığı yıllar olarak
atırlanacak. Zira İlhan, son yıllarında hep yakın tarihi, Kurtuluş Savaşı yıllarını mercek-altına
ldı. İnönü karşıtlığı ve özellikle son yıllarda belirginleşen ulusalcı söylemiyle öne çıkmıştı.
nun tarih konusundaki çıkışları, zaman zaman çok eleştirildi. Fakat bütün bunlar -çıkışları,
öylemi, duruşu- aslında Attila İlhan imgesini tamamlayan şeylerdi. O hep yalnızlığı seçer
ibiydi. Şair sezgisiyle, çoğunluğun gittiği yöne gitmemeye çalıştı; 'yalnızlığı denedi'. Gerçek
yalnızlık şimdi, ölümüyle; gerçek kalabalık ise yapıtlarında başlıyor.
ô
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Cumhuriyet' e ve hayata aynı gün veda
Yaklaşık 1 O yıldır Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapan Attila İlhan,
eteden ayrıldığının duyurulduğu gün hayata veda etti. "Cumhuriyet"ten köşesinde "Attila
an ayrıldı" başlığıyla verilen haberin altına şu not düşülmüştü: "Yazarımız, Attila İlhan,
şadığı sağlık sorunları sebebiyle bundan böyle Cumhuriyet'teki yazılarına son verdi.
İlhan'a bugüne dek verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz ... " Attila İlhan'ın kız kardeşi
olpan İlhan, ağabeyinin önceki akşam saat 21.00'e kadar iyi olduğunu, sonra birdenbire
nalaştığını, ardından da hayatını kaybettiğini söyledi. İlhan, şairin ölmeden önce Kurtuluş
vaşı ile ilgili son romanını bitirmek için çalıştığını söyledi.
60 yıllık yazı hayatında, edebiyatın her türünde eser verdi
Şiir: Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Bela Çiçeği, Yasak
evişmek, Tutuklunun Günlüğü, Böyle Bir Sevmek, Elde Var Hüzün, Korkunun Krallığı,
yrılık Sevdaya Dahil, Kimi Sevsem Sensin. Roman: Sokaktaki Adam, Zenciler Birbirine
enzemez, Kurtlar Sofrası, Bıçağın Ucu, Sırtlan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Dersaadet'te
abalı Ezanları, 'O Karanlıkta Biz', Fena Halde Leman, Haco Hanım Vay . Allah'ın
üngüleri "Reis Paşa". Deneme-anı: Abbas Yolcu, Yanlış Kadınlar Yanlış Erkekler. Makale:
angi Sol, Hangi Batı, Hangi Seks, Hangi Sağ, Hangi Atatürk, Hangi Edebiyat, Hangi
aiklik, Faşizmin Ayak Sesleri, Batı'nın Deli Gömleği, Gerçekçilik Savaşı, Ulusal Kültür
avaşı, Aydınlar Savaşı, Kadınlar Savaşı, 'İkinci Yeni' Savaşı, Sosyalizm Asıl Şimdi,
ydınlar Savaşı, Dönek Bereketi, Bir Millet Uyanıyor. Senaryo: Yalnızlar Rıhtımı (Lütfi
ad), Ateşten Damlalar (Memduh Ün), Şoför Nebahat (Metin Erksan), Devlerin Öfkesi
evzat Pesen), Ver Elini İstanbul (Aydın Arakon).

ELDE VAR HÜZÜN •••
Selim İleri:
"Attila İlhan, çağdaş Türk edebiyatının yeni ufuklara açılmasında büyük rol oynamış
ir u.ştaydıt" Zaman zaman kemikleşmiş değer yargılarını öylesine sarstı ki, ona,
debiyatımızda 'bir fırtınaydı' demek isterim. Herkesin sevebileceği şiirler yazmak
imilerince kolay sanılır, hatta küçümsenir. Attila İlhan hepimizin çok sevdiği, ezberden
kuduğumuz çok güzel şiirler yazdı. Usta bir romancıydı; tartışan, bize yeni bakış açıları
etiren, Türkçenin tadını çıkaran romanlar yazdı. Ayrıca Attila İlhan benim 40 yıldır dostum,
ğabeyimdi, Birçok zamandan, birçok duyarlı ince anı ... Bir ustayı yitirmiş olmanın ötesinde,
erçekten yakınım bir insanı yitirdiğimi hissediyorum. Kendisinin o kadar güzel söylediği
ibi: Elde Var Hüzün ... "
Ahmet Oktay:
"Attila İlhan Türk edebiyatının hem bir şair, hem bir düşünür olarak en önemli
adlarından biriydi. Garip diye adlandırılan ve en yetkin temsilcilerini Orhan Veli, ..Oktay Rıfat
e Melih Cevdet Anday' da bulan şiire karşı çıkmış, o şiiri dönüştürmüş ve bir anlamda ikinci
eni hareketinin istemeden de olsa bir tür öncülüğünü yapmıştır. Bu yönüyle 1950 kuşağını ve
9 dönem içinde yetişmiş olan şairleri büyük ölçüde etkilemiştir. Düşünce adamı olarak ise

antikapitalist, antiemperyalist ve Atatürkçü kimliğini sonuna kadar korumuştur. Bu bakımdan
980'den sonra Türkiye'nin kapitalizme eklemlenme sürecine ve küreselleşme söylemine
arşı çıkan milliyetçi duyarlığın en tipik kişiliklerinden biri olmuştur."
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Haydar Ergülen:
"Türkiye'nin büyük şairlerinden biriydi. Kendine özgü, taklit edilemez şiirler yazdı.
ürkiye'ye şiiri sevdiren birkaç şairden biriydi bence. Şiiriyle genç kaldı hep, yaşlanmadı.
ncü ve özgün bir düşünce adamıydı aynı zamanda. Şiiri ve düşüncesiyle yalnız bir adamdı,
a doğrusu yalnızlığı seçmiş bir adamdı."
Mehmet H. Doğan:
"Üzüntü içindeyim. İyi bir şairi kaybettik. İlk gençliğimin şairlerindendi. Gerçi daha
nra aynı kaliteyi tutturamadı bence; ama "Duvar" kitabıyla genç yaşta şiirseverlerin
ğenisini kazanmıştı."
İlhan Berk:
"Attila İlhan, benim için her zaman bir fenomen olmuştur ve hep de öyle kalacaktır. "
Hulki Aktunçı
"Yeni öğrendim. Üzgün ve tatsızım. Gerçekten konuşamıyorum."

ÖzgeYALIN! İSTANBUL
3 Ekim 2005 Perşembe, Zaman
Unutulur her şey, geride şiir kalır
Türk şiiri, Attila İlhan'ın ölümüyle, sokaktaki adama inebilmiş, kitlelere mal olmuş: son
airini kaybetti aslında. Onun şiirinin popülizme imkan tanıyan yapısı, şair <Zannedilen
irtakım şiir okuyucularının önünü açtığı için eleştirilse de, yalnızca Attila İlhan'da
ffedilebilecek bir tutumdu. Çünkü ölümünden sonra daha iyi anlaşılıyor: Attila İlhan'ın sıra
ışı r~ımµılahndan kasketine, Paris anılarından polemiklerine kadar her şey, bizdeki şair
gesiiıi tamamlıyormuş.
Ölümünün ardından Attila İlhan'ın şiirini düşünürken, tek bir resim ortaya koymak pek
ümkün görünmüyor. Onun poetikası da, yaşamı ve düşünceleri gibi inişli çıkışlıydı. Bu
akımdan şiirine dönem dönem yaklaşmak gerekir. Örneğin, kentli insanın modemizm
arşısında duyduğu örtük öfkeyi ya da "uzaktaki beyaz kadın" imgesiyle beslenen umutsuz
şkları benzersiz bir ustalıkla dile getiren Attila İlhan şiiri, kıra indiğinde biter. Şairin tutkulu
kurlarının bile bu Anadolu şiirlerinden anımsadığı pek az dize vardır bugün. Fakat öteki
iirleriyle, Attila İlhan'ın kendinden sonraki her kuşak için bir durak olduğunu, Türk şiirinin
akın geçmişine bakan herkes kolaylıkla görebilir. 50 kuşağından başlayarak -Hilmi Yavuz,
hmet Oktay gibi isimler de vardır bu kuşakta- günümüzün en · genç kuşağına kadar her
önem, Attila İlhan'dan izler taşır. Fakat onun, bayrağı tamamea-.devrettiği bir imza
göstermek kolay değil; belki biraz Ataol Behramoğlu... Zira Attila İlhan şiiri, Türk şiirindeki
beğeni değişimini de göz önüne alarak söylersek, ilk gençlikte uğranılan fakat bir süre sonra
alnızca ses ve okuma düzeyinde ilişki kurulması gereken bir şiirdir. İtiraz edilecek pek çok
noktayı da içeren bir· şiirden söz ediyoruz çünkü. Ölçüsüz bir İkinci Yeni karşıtlığı, şiirin
sözcüklerle değil imgelerle yazıldığı gibi artık geçerliliğini yitirmiş bir sav, geleneğin nasıl
dönüştürülmesi gerektiği konusunda yanlışlanabilir önermeler; bunların hepsi Attila İlhan'ın
üzerine yazdıklarında bulunabilir.
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Önce şair olarak hatırlanacak
Attila İlhan, arabesk bir duyarlığa yaslanan kötü şiirler de yazdı; fakat bunun
plumun şiir beğenisini zedelediğini söylemek düpedüz haksızlık olur. Onun kolay yazılmış
rünen ve belleklere kazınan "Pia", "Sakın Ha", "Böyle Bir Sevmek" gibi şiirlerinin kolay
lay aşılamayacağını düşünüyorum. Özellikle 80 sonrası yaptığı sert çıkışlar, olsa olsa, şiirde
plumcu gerçekçiliğin yıkılışı üzerine rövanş psikolojisiyle söylenmiş sözlerdi. Cemal
ıreya'nın o ünlü benzetmesiyle söylersek, nükleer bir ciddiyetle çelik çomak oynuyordu
ila İlhan. Bu ciddiyet onu, ne yazık ki, son yıllarında şiiri küçümsemeye kadar götürdü.
ütefekkir Attila İlhan, şair Attila İlhan'ı beğenmez." diyerek kendisine haksızlık etti. Fakat
,µ bile onun zihinlerdeki ilk imgesinin 'şair imgesi' olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
air olan önce şairdir; öteki kimlikler geçer gider. Attila İlhan da yıllar geçtikçe tartışmalı
kir adamlığı ile değil, şairliğiyle hatırlanacak. Bu üzücü ölüme toplumun verdiği tepkiye,
ından yazılıp çizilenlere bakınca bile bunu kestirmek mümkün. Aşklarımızda onun
biha'sından, Suna Su'dan, Maria Misakkian'dan bir şeyler bulacağız; yalnızlıklarımızda
izelerini mırıldanacağız. Şimdi onu, "şair öldü, meydan müteşairlere kaldı" gibi retorik
şlıklarla değil; yerli yerinde değerlendirmenin zamanıdır. "İnsan nedense sonbaharda
üşünür ölümünü" diyen Attila İlhan, 'sonbaharın yabancısı' olduğunu söylüyordu bir şiirinde.
lüm haberini de şiirlerinden sızmış kasvetli bir sonbahar gününde aldık. Artık sonbaharın
abancısı değiliz.
Can.Bahadır: YÜCE
Şairler kabristanı Aşiyan'a uğurlanıyor
Attila İlhan, bugün Türk edebiyatının pek çok ünlü şairinin kabirlerinin bulunduğu
şiyan Mezarlığı'na defnedilecek. Aşiyan'da Yahya Kemal, Tevfik Fikret.' Ahmet Hamdi
anpınar ve Orhan Veli gibi şairlerin mezarları bulunuyor. Attila İlhan için bugünrilk tören
t 10.00'da, bir süre program yaptığı Zincirlikuyu'daki Kanaltürk binası önünde
erçekleştirilecek. Şairin naaşı buradan Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM)· getirilecek.
urada, resmi protokol, basın mensupları, öğrenciler, yazarlar, şairler, sanatçılar ve bütün
evenl,~riııins'katılacağıtören, saat 11.00'de başlayacak. AKM'deki törenin ardından İlhan'ın
enazesi, Teşvikiye Camii'ne getirilecek. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının
dından, şairin cenazesi Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek. Attila İlhan için Şişli Belediyesi,
ecidiyeköy iftar çadırında bir iftar yemeği verecek. İftar sonrası ise şair için mevlid
kutulacak.
Kültür - Sanat

14 Ekim 2005 Cuma. Zaman
Gözyaşlarıyla uğurlanan Attila İlhan, alkışlı tören istememiş
Türk şiirinin us.t1:1.ismi Attila İlhan dün toprağa verildi. Siyaset ve sanat dünyasından
binlerce kişinin katıldığı Teşvikiye Camii'ndeki törende izdiham yaşandı. Cenaze namazı
öncesi Kerem Alışık, dayısının vasiyeti gereği namaz sırasında geleneklere uyulması ve
lkışlanmamasını istedi.
Hayatı gibi cenaze töreni de sıradışıydı
Çağdaş Türk şiirinin·': usta ismi Attila İlhan, dün binlerce seveni tarafından son
yolculuğuna uğurlandı. Şairinecenaze töreni de hayatı gibi sıra dışı oldu. Eski komünist,
ülkücü, ulusalcı, milliyetçi, Kemalist politikacı, yazar ve sanatçılarla gerçek şiir okurlarının
bir arada bulunduğu tören/hafızalardan silinmeyecek bir tablo oluşturdu.
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Pazartesi akşamı geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Attila İlhan, dün öğleyin
şvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şair
in ilk tören Kanaltürk Televizyonu önünde gerçekleştirildi. İlhan'ın devlet sanatçısı olması
layısıyla daha sonra AKM'de de resmi tören düzenlendi. Törende konuşan Çolpan İlhan,
abeyini çok özleyeceğini belirterek, acı günlerinde kendilerine verilen destekten dolayı
şekkür etti. Şairin yeğeni tiyatro sanatçısı Kerem Alışık ise "Dayım burada iken konuşma
.pmam çok zor. Herkese mfil olmuş bir insandı. Onun için burada her kesimden insan
lunuyor." dedi. Yeniçağ Gazetesi yazarı Necdet Sevinç'in, konuşmasında "Fikir ve eylem
amı olan İlhan, bir 'aşk şairi' olarak tanıtılıyor." demesi salonda tepkilere yol açtı.
Kültür Bakanı Atilla Koç yuhalandı
Konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, salonda
lunan bazı kişilerce yuhalandı. Alkışlar ve yuh sesleri arasında konuşmasını tamamlayan
oç, "Yuhlarınıza hiç aldırmıyorum. Çünkü Attila İlhan'ın yazdıklarını ilk okuyanlar arasında
en de varım. O yazdıkları ile yaşamaya devam edecek. Hatırası önünde saygı ile eğiliyor,
llah'tan rahmet diliyorum." dedi. Şairin yeğeni Kerem Alışık, "Bakan bu uğurlama törenine
elmiş. Ona bu hareketin yapılmaması gerektiğine inanıyorum .. Ayıp edilmiştir." diyerek
oç'un yuhalanmasına tepki gösterdi.
Tören sonrası şairin yakınları, sanatçı dostları ve siyasetçilerden oluşan kalabalık bir
.p, Taksim'den Teşvikiye Camii'ne kadar kortej oluşturdu. Halkın da katılımıyla 3 bin kişiyi

ulan kalabalık sebebiyle güzergah trafiğe kapatıldı. 'Parola: Vatan, İşareti: Namus' yazılı bir
fişle caminin önüne kadar gelen bir grup zaman zaman 'Attila İlhan ölmez, Attila>İlhan
lümsüzdür' şeklinde slogan attı. Kerem Alışık, Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazı
ncesinde, dayısının ölmeden önceki bir vasiyetini açıklayarak, namaz sırasında geleneklere
yulmasını ve alkışlanmamasını istedi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı
onrasında İlhan'ın cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şairin cenazesine eski eşi
iket İlhan, Kerem Alışık ve eski eşi Sibel Turnagöl, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal,
HP Genel.Başkan Yardımcısı Mehmet Şandır, Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan,
BP QeneUBaşkanı Muhsin Yazıcıoğlu, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul
üyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Muammer Güler'in yanı sıra
ok sayıda politikacı, yazar ve sanatçı katıldı.
Bakan Atilla Koç, akşam saatlerinde Ankara'da konuştuğu gazetecilere, kendisine
apılan protestoyu 'kızıl elma koalisyonunun işi' olarak değerlendirdi. Attila İlhan'ın İslami
sullere göre defnedilmeyi vasiyet ettiğini; ancak buna uyulmadığını belirten Koç, "Attila
lhan alkış istememiş; fakat bu yerine getirilmedi. İslam'da alkışın yeri yok." diye konuştu.
ttila İlhan'la ilgili bir hatıra kitap hazırlanması için talimat verdiğini belirten Bakan, kitabın
'ki ay içinde piyasaya çıkacağını söyledi.
Erkan ACAR, Jülide KARAHAN, Fatih ATİK - İSTANBUL, ANKARA

6 Ekim 2005 Pazar, Zaman~ PAZAR Eki

Ecevit ve Can Yücel, bizimle dalga geçerdi
Nazım Hikmet'in bir şiirini kız arkadaşına yazdığı için ilk hapse girdiğinde on altı
yaşındaydı Attila: İlhan. /Üniversite ikinci sınıfa geldiğinde ise Nazım Hikmet'i kurtarma
operasyonuna katılmak.içirı PAI"is'e giden gençler arasında yer aldı. İlhan, o günleri ilginç bir
anekdot eşliğinde. anlatıpi../'I3iz Nazım'ı kurtarmak için Paris'te bulunduğumuz dönemde
Bülent Ecevit ve Can.i:Y"üçel,.)Londra'dayaşıyordu. Paris'e gezmeye gelirlerdi ve bizimle
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lga geçerlerdi." Geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz edebiyat dünyasının önemli kalemlerinden
ttila İlhan'la yaptığımız son görüşmeyi aktarıyoruz.

İLK KİTABI 'DUVAR' A ÇARPMIŞTI
İlk şiirini ilkokulda yazar; fakat etrafında çok da olumlu eleştiriler almaz. Şair olan
bası yazdıklarını beğenmez; ama o şiirin peşini bırakmaz. İlk hapse girmesi de yine şiir
'aünden olur. Türk edebiyatının usta isimlerinden Attila İlhan şiir ile başladığı hayatına
çen hafta veda etti. Seksen yaşında hayata gözlerini yuman Attila İlhan, yaşamı boyunca
r dakikasını çalışarak geçirdi. Ardında elliye yakın eser bıraktı.
Attila İlhan ile yapılacak kısa bir görüşme uzun bir sohbet demekti. Bir haber için
ptığımız son görüşme de yine The Marmara' da böyle bir atmosferde gerçekleşmiş ve
.tlerce sürmüştü. İlk şiir yazdığı dönemden kitabının yayınlanmasına, Paris'e gidip Nazım
ikmet'i kurtarma operasyonuna katılmasından senaryoculuğuna kadar yaşamındaki
ilometre taşlarını bu sohbette paylaşmıştı bizimle. Bir anlamda Attila İlhan, yaşamının
zetini anlatmıştı. Defalarca milletvekilliği teklifi alan İlhan, Erbakan'ın kendisi ile görüşme
lehinde bulunduğunu ve bunu iki kez reddettiğini o zaman dile getirmişti. Bu yazıda
eçtiğimiz hafta kaybettiğimiz edebiyat dünyasının önemli kalemlerinden Attila>İlhan'ın
aşamına dair bizimle paylaştığı anlarını ve anılarını okuyacaksınız.
O ilk şiirini yazdığında henüz ilkokul ikinci sınıftadır.. Etkilendiği bir filmden<yola
ıkarak "Nereye Seyahat" isimli ilk romanını yazdığında ise orta birdedir. Attilaxİlhan, şiir
azmaya başladığı ilk dönemlerde çok olumlu eleştiri almaz: "Kimse bana şiir yazıdemedi,
· enim babam şairdi; fakat asla benim şiirlerimi beğenmedi." Fakat radyonun-ve-teleyizyonua
enüz olmadığı uzun kış gecelerinde babasına Nabi'nin, Fuzuli'nin, Şeyh Galib'irr.şiirlerini
kuması onun aruz vezni ile üç yüze yakın şiir yazmasında önemli rol oynar. •· İlhan'ın
kokulda başlayan şiir merakı liseye geldiğinde başına beklenmedik bir dert açar.
ektuplaştığı bir kıza Nazım Hikmet'in şiirini yazması on altı yaşındayken tutuklanmasına ve
tı ay .p.apiste yatmasına sebep olur. Lise son sınıftayken amcası bir şiirini kendisinden
abersiz CHP'nin yarışmasına gönderir ve şiiriyle Attila İlhan bu yarışmada ikinci, Fazıl
üsnü Dağlarca ise üçüncü olur: "Fazıl Hüsnü Dağlarca, onu geçtiğim için beni hiçbir zaman
::ı.ffetmedi. Oysa beni hapse atan, okuldan uzaklaştıran partinin yarışmasına katılmayı hiç
düşünmemiştim." Solcu olduğu için şiirlerini yayımlatamayan İlhan, annesinin verdiği bin lira
le ilk şiir kitabı "Duvar"ı bastırır. Bedava dağıtmasına rağmen dört senede ancak elindeki
itapları bitirir.
Üniversite hayatı ise İlhan'ın solcu hareket içinde aktif olarak yer aldığı bir dönemdir.
1949 yılında Nazım Hikmet'i kurtarma hareketine katılmak üzere Paris'te bulunur: "O
zamanlar Bülent Ecevit ile Can Yücel Londra'da yaşıyordu. Biz Nazım'ı kurtarma
operasyonuna gittiğimizde Paris'e gezmeye gelirlerdi ve bizimle dalga geçerlerdi. Bu
dönemde ben Türkiye'deki solcu hareket ile ihtilafa düştüm ve Türkiye'ye geri döndüm."
İlhan'rn ilk şiir kitabını ve romanını ise Salim Şengin basar. Sokaktaki Adam, Sisler Bulvarı,
Yağmur Kaçağı art arda basılır ve gençler arasında büyük ilgi görür. Yazarların genellikle ilk
romanlarında kendilerini anlattığına inandığı için ilk on romanını yayımlamaz ve rafa kaldırır.
İlk basılan romanı Sokaktaki Adam'ı, 'kendisini anlatmadığı ilk eseri' olarak tanımlar:
"Herkes romanı okuyunca kahramanını ben sandı. Oysa ben sigara, içki içmem; ama
kahramanım içiyordu. Buna da şaşırdılar; bizde şairler tulum gibi içer, baca gibi tüter,
bohemliği sanatçılık sayarlar." Ankara' da Mavi dergisinde İlhan ve arkadaşları Garipçilere;
"Bunlar İsmet Paşa.'nıntak.ımı" diye veryansın eder ve dikkatleri üzerine çeker. Bu dönemde
Ali Kaptanoğlu ismi ile.seııaryolar yazan Attila İlhan, sanat filmi çekmesine izin verilmeyince
Yeşilçam'a kırılır ve.kengiııLgeri çeker: "Şişli'de bir evim vardı. Harbiye'de Ermeni, eskici
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ostumuz otururdu. Bir güµ onu eve çağırdım, 'eşyaların hepsi satılık' dedim. Karşılarına
iyatlarını yazdı, topladı, bana verdi ve ben evden çıktım." İstanbul'dan kaçışını kamçılayan
u olayın üzerine bir gazetede "Moskova ajanı" suçlaması yapılması İlhan'ın ikinci Paris
eyahatine sebep olur. Geri döndüğünde ise babasını kaybetmesi, tekrardan Yeşilçam'a
ulaşmak istememesi İzmir macerasını başlatır. Demokrat İzmir gazetesinde magazin
ditörlüğünden,
genel yayın müdürlüğüne kadar çalıştıktan sonra Ankara'da
Bilgi
ayınevi'ne geçer. Aynı zamanda TRT'ye film senaryoları yazar ve Kartallar Yüksek Uçar,
arın Artık Bugündür, Yıldızlar Gece Büyür gibi dizi senaryolarına imzasını atar. Fakat
nkara'yı sevmez ve tekrar İstanbul'a geri döner. Fena Halde Leman romanını bu dönemde
ayımlar ve kitap büyük ilgi görür. Daha sonra Milliyet, Güneş, Meydan gazetelerinde yazılar
azar. 1996 yılından itibaren Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başlayan İlhan, hayata veda
dene kadar yazılarına devam eder.
Attila İlhan'ın yaşamı boyunca çevresinde gençler bulundu. İlhan, Hilmi Yavuz, Fikret
akan, Ferid Edgü, Ünal Küpeli, Hasan Bülent Kahraman, Orhan Duru, Mehmet Eroğlu,
"mer Kür ve daha birçok isme gönüllü hocalık yaptı. 80 yaşında· hayata veda eden İlhan
lliye yakın eseri ile Türk sanat ve kültür dünyasına unutulmaz.katkılardaıbulundu.
Necmettin Erbakan benimle görüşmek istedi, reddettim
Türk okuru bana inanıyor. Bu, uzun zamanda oluştu. Bunun iki sebebi var;Birisi, ben
kendim için hiçbir şey istemiyorum. İzmir Cezaevi'nde yatarken tomacıömer.1:nuıa.I':I<.a.dına,
şöhrete ve paraya direnmeyi bileceksin." demişti. Çok şükür, şimdiye kadar.bunad,ireıuneyi
bildim. Böyle bir bakışla bakıyorsun, yoksa kaç kişi bana mebusluk teklifi. etti: biliyor
musunuz? İlginç bir şey söyleyeyim; Erbakan benimle konuşmak istedi, araya adamlarını
koydu. Ben o zaman Ankara' daydım, bir adamcağız geldi, "Hocaefendi seninlexgörüşmek
istiyor." dedi. Ben de "Ne konuşacak ki, ben onun fikirlerini biliyorum, o benimkileri Okuyor.
Konuşacak bir şey yok." dedim. On beş gün sonra yine geldi. İnce adamlar tabii, · adamı
ayağımıza çağırdık, ayıp oldu diye yeni bir randevu verelim, istediği yerde buluşalım· diye
düşünmüşler. Dedim ki "Yanlış anladınız, ben memnuniyetle ayağına da giderdim; ama
benim.ttepkiıın. konuşacak bir şey olmamasından kaynaklanıyor". İşçi Partisi'ne de aynısını
yaptım. Hiçbir partiye kesinlikle girmiyorum. O sayede de "Bir Millet Uyanıyor"u
apabiliyorum. Çünkü halk biliyor ki hiçbir partiye angaje değilim. İkincisi ise seksen yaşına
iriyorum ve sürekli çalışıyorum. Nasıl çalıştığımı asistanım bilir. Roman yazarım, o biter
konuşmayı düşünürüm, bunu da biliyor halk. Ben bu yaşımda elli küsur kitap sahibiyim.

Rahime SEZGİN
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3 Ekim 2005 Perşembe. Zaman

Ahmet SELİM
Sisler Bulvarı
Bir neslin hafızasında ondan birkaç mısra mutlaka vardır ve bence şiirde bu önemli bir
ölçüdür. Sisler Bulvarı, Aksaray'a inen bulvar. İstanbul'un bizim için belki en aşina en hatıralı
öşelerinden biri... Kızımı sabahın karanlığında oradaki okulunun bahçesine salardım minik
ir kuş gibi... Pertevniyal'deki arkadaşlarımızla orada buluşurduk. "Yarınki" gazeteleri,
oşuşan çocuklardan orada satın alırdık... Eski ve asli İstanbul'un dört büyük sineması vardı,
lldsi o bulvarın iki ucundaydı: Yeni Sinema ve Bulvar Sineması... Saraçhane Parkı, Saraçhane
eydanı; 1961 'de infazlardan hemen sonra yapılan seçimlerde, sağanak altında, yaslı ve acılı
ir teselli heyecanının gözyaşlarıyla Gümüşpala'ları, Talat Asal'ları dinlediğimiz yer... Sisler
ulvarı'nın yanı başında... Attila İlhan denilince hep o bulvar ve eski İstanbul aklıma gelir.
Önemli yazarların istikameti fazla önem taşımaz. Hangi yönde yazarsa yazsın,
nlardan yararlanılır. İstikametini başka türlü yorumlarla ve öz çabalarınla sen kendin
ulacaksın. Attila İlhan, Marksist'ti ve sonuna kadar da öyle olduğunu söyleyip.durduÇocuk
aşta bu ithamla okulundan alınıp hapse konulan biri için bu bir seçim değil, bir tür
ecburiyet! Okulundan uzaklaştırılmakla kalınmıyor, hiçbir okula kabul edilmemesinin
elgesi de Hasan Ali Yücel tarafından imzalanıyor. Olay, sevdiğine Nazım'ın şiirlerinden
irkaçını göndermiş olmasından ibaret. Onun için Marksizm, bir isyan formülasyonu, bir
epkisellik sığınağı.
Sonradan değişseydi... Bunu demesi kolay. Keskin dönüşler yaparak değişenler ve
unu övünçle açıklayanlar da çoktur ama, asıl değişim öyle değil başka türlü yürür. "Bir
ayata iki büyük tecrübe sığmaz" sözünde önemli bir doğruluk payı vardır. · Hoplayıp
ıplayarak geçiş yapanların zaten büyük tecrübeye sahip oldukları söylenemezs- Orada
ağlılıklar da yüzeyseldir, geçişler de. Konjonktüre! dalgalanmalardır belirleyici olan; akıl ve
irade d~;ğil. Bir iç hesaplaşma ve murakabe sancısı yaşanmaz; yeni şartlara göre düzenlenmiş
eni' bii"kavramlar dosyası" edinilir. Ve aynı yüzeysellik, bu defa oraya uygulanır. Düşünce
· ·etimi yoktur, düşünce taşıyıcılığı söz konusudur. Bazısı manken gibidir, bazısı hamal gibi.
kunmaya değmezler. Size bir şey katmaları veya bir üretim vesilesi sunmaları ihtimal
ahilinde değildir. "Kemal Tahir, Attila İlhan, Cemil Meriç" gibiler, istikamet tutarlılığı
aşımasalar da, sizi gerçekten düşündürürler. Eğitici ve yönlendirici tesirler başka yerden
elir, düşündürücü, sarsıcı, sınayıcı tesirler bir başka yerden. Çok yönlü ilgiler bu yüzden çok
ereklidir.
Cemil Meriç "düşen, tutunacağı dalı seçemez" diyor. Erişebildiği dala tutunur, yere
akılmamak için! Ama o dal idealize edilmez. Mazeretin geçerli olması, onun idealize
dilmesinin gerekçesi haline getirilemez. Bunu görebiliyors, . ve . . kavrayabiliyorsan,
aydalanmanın yolu açık demektir. Dil ustalığından, zekasından, hasarlı birikiminden, satır
alarmdan, arka plan okumalarından, tecrübi bilgilerinden, çelişkilerinden, terkip mahruınu
ırıltılarından çok yararlanırsın.
Tanımadığım biri.diyor ki: "Avrupa Birliği'ne karşıydı. Yeterince demokrat değildi.
emokrat aydınlara haksızlık-ediyordu." Böyle bir değerlendirme, etiket değerlendirmesidir.
~ yle yapılacaksa, "Markist'im" demiş olması yeter. Hayata, ruha, insana, tarihe, zamana,
akışın genel hükmü yanında; AB'ye karşı olup olmamanın bir anlamı ve belirleyici değeri
labilir mi?
Birisi "Marksist'im'' diyorsa, kendisine göre en büyük doğrusu, bana göre de en büyük
anlışı budur. Bu iki kesinliğe rağmen ben onun yazdıklarında bazı değerler ve faydalar
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uluyorum, sen ise "AB'ye karşıydı" diye iptal ediyorsun! Ve bunu liberallik demokratlık
dına yapıyorsun! Onun Marksistliği de bir açıdan senin demokratlığına benziyordu ve o
unun farkındaydı. Esasen farklı olmak, bu gerçekleri fark etmekle mümkündür.
Sisler Bulvarı kendi gerçeğiyle değil, asıl çağrışımlarıyla önemli. Bizim aydınlarımız
azen sisli bulvarlarda bazen puslu vadilerde bazen karanlık dehlizlerde dolaştı. Samimiyet ve
orumluluk taşıyanlarının acılarını da hatalarını da isabetlerini de anlamak zorundayız.
'Aydınsız'' olmaz çünkü. Olur zannedenler de çıktı ve biz olamayacağını gösteren tuhaf
ecrübeler de yaşadık!

15 Ekim 2005 Cumartesi. Zaman
Ali ÇOLAK
Şairin cenazesi
Attila İlhan vasiyet etmiş: sessiz gömün beni!.. Sessiz ve sade,'kullanılmamış bir gök
gibi'. Dinlemiyor kimse, sloganlar, pankartlar, yuhlar... 'Yanlış bir yerde' duruyorlar besbelli.
Birileri koltuklara vuruyor, bağrışıyor, yuhluyor! 'Bir şairin cenazeetörenine herkes
alınmamalı.' diyor, şair arkadaşım. Doğru, diyorum, kimse de konu.şmamall.bjrtşairin
ardından. Konuşursa yalnız şairler konuşmalı, belki yalnız şiirler okunmalı.- Sonra•··daha
ötüsü oluyor, pankartlar açılıyor. Kaba saba, kara mizah pankartlar! Tabutun başında
siyasetçiler, eskisi, yenisi... Kameralar, mikrofonlar... Severler konuşmayı. Peş peşe demeçler,
söylevler, bir sürü samimiyetsiz, boş söz... Şairlerin cenazesine siyasiler de. alınmamalı!
Yalnız okurları, dilinde şiirler gezinen insanlar olmalı bir şairin cenazesinde. Omuzlarında
tabut, zarif bir topluluk, süzülüp gitmeli caddeler boyunca. Yalnız hatıralar, kelimeler ve
harfler eşlik etmeli kalabalığa. O şiirlerin kahramanları çıkıp gelmeli sayfalar arasından.
Gelirler, Maria Missakian gelir Yüksekkaldırım'a bir akşam, göğsüne kapanır şair; Gelir
Maria l\'.fissak;ran, "çocuğunu boğarmış gibi boğup Paris'i"... Sabiha gelir, Suna Su gelir ve
çocukluk sesiyle hatıralar gelir...
Galiba en çok ölmüşlerin ardından yazıp konuşurken saçmalıyor insanlar. Attila İlhan,
80 yaşında ölüyor. 'Erken gelen ölüm' diye yazıyor biri. Başkası, 'Hastalıklar ona
yakışmıyordu' diyor. Öbürü daha cesur: 'Şair öldü, meydan müteşairlere kaldı'... Bilmiyorlar
ki ölümün kendisi de şiirlerden bir şiirdir ve her şair, ölümüyle söyler en güzel, en dokunaklı
dizesini. Yalındır, dupdurudur ölüm. Yakışmıyor ona tantanalar, sulu sepken söylevler,
alkışlar, pankartlar... Karartıyor, bastırıyor, incitiyor öleni de, hatırasını da...
'Yeri doldurulabilir mi?' diye soruyor biri. Kim, kimin yerini doldurabilir ki! Nasıl bir
oşluk doğar ölenin ardında? Şiirin ve yazının, sahibinin boşluğunu doldurduğundan habersiz
lmalılar. Bir şair, ölünce doğar asıl; vücudu çekilir aradan ve eseri, bıraktığı o büyük miras
yerine geçer; onun adına konuşur kıyamete kadar. Öyle olmasaydı biz Rimbaud'yu, Aragon'u,
Rilke'yi, Bachmann'ı, Yahya Kemal'i, Necatigil'i, Zarifoğlu'nu hiç görmediğimiz,
bilmediğimiz halde böyle tanır, böyle sever miydik? Hangi boşluk var onların adının altında?
Öyle canlı ki adları aramızda, varlığın en dolu katında yaşıyorlar. Zaman geçtikçe çoğalıyor,
tazeleniyor ve yaklaşıyorlar bize.
Ölülerin ardından konuşmayı seviyoruz; onlar için ve onlar adına. Kendi ölümümüzü
anlatıyoruz cenaze törenlerinde. Kendi ölümümüze üzülüyor, kara gözlüklerin ardından kendi
cenazemize bakıyor ve toprak örtüldüğünde kaçıyoruz ardımıza bakmadan kendi kabrimizin
başından. En güzel sözü, Abdülhak Şinasi söyler, Fahim Bey'in ardından: "İnsanlar,
birbirlerinden uzun mesafelerle ayrılmış yıldızlar gibi, kendi hususi boşlukları içinde dönen,
hepsi yalnız, hepsi rnahrenr ve başkalarına kapalı birer dünyadır... Başkalarına acıdığımızı
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anırken bile, içimizden mutlak biraz kendimize ağlarız." Bu yüzden, boştur ölmüşlerin
dından söylenen bütün sözler, manasızdır. Pankartlar gider, nutuklar unutulur, heyecanlar
öner; meçhul yıldızlar gibi dağılır insanlar kendi hülyalarına. Ve şiir, yalnız şiir, kim bilir
angi tenhalarda, baştan çıkardığı hangi yeni okuruyla koyun koyuna, yad eder şairi o
asmavi sesiyle ... Diriltir, yaşatır ve uzatır ömrünü çağla!..

6 Ekim 2005 Pazar, Zaman
Hilmi YAVUZ
Attila İlhan
Onunla ilk tanıştığım günü, bütün ayrıntılarıyla anımsıyorum. O yıl, (1954 yılıdır!),
liseyi bitirmiş bir genç şair ya da daha doğru bir deyişle, edebiyat heveslisi olarak,
eyoğlu'ndaki Baylan Pastanesi'ne, biraz da korka çekine girerken, içleri pastalar, turtalar,
atlılar ve şekerlemelerle dolu vitrinlerin arasından geçtikten sonra, sağda, duvar dibindeki
masada oturan şairi, orada otururken bulacağımı biliyordum.
Şairi, iki yıldan beri, Seçilmiş Hikayeler Dergisi'nde, 'Vatan' gazetesinin 'Sanat
.¥ aprağı'ndaki şiirlerinden, sinema eleştirilerinden ve elbette 'Mavi' ve Kaynak' dergilerinde
çıktıklarında büyük yankılar yapan 'Sosyal Realizm' üzerine yazdığı makalelerinden
biliyordum.
Dahası, 'Edebiyat Matineleri' de çok yaygındı o yıllarda. Hemen her matinede o
yılların iki genç şairi, Attila İlhan ve Özdemir Asaf (ikisi de otuzlu yaşlarındaydılar), benim
gibi edebiyatsever yeniyetmelerin 'idol'ü idiler;- 'edebiyat matineleri'nin gerçek star'ları!
Attila'nın 'Üçüncü Şahsın Şiiri' (ki, Adnan Benk'in yönettiği 'Küçük Dergi'de, 1953 yılında
yayımlanmıştır!) ile Özdemir Asaf'ın 'Lavinia'sı (o da 'Vatan'ın 'Sanat Yaprağı'nda çıkmıştıl),
ezberimizdeydi, Sadece 'Üçüncü Şahsın Şiiri' mi, değil elbette! 'Maria Misakyan'ı da,
'Emperyal, Oteli'ni de, sular seller gibi ezberden okuyorduk. Lisede Edebiyat öğretmenimiz
sevgili 'Behçet Necatigil'i kızdırmak için, Hasan'ın (Pulur) ya da benim, sınıfta ikide bir de
Attila İlhan'dan söz açıp şiirlerinden bölümler okuduğumuz günler!
Baylan'da ilk kez bu kadar yakından gördüğüm Attila İlhan'ın bendeki ilk etkisi,
yüzüne dudaklarını hafifçe sola doğru çarpıtarak verdiği o müstehzi ve narsisistik ifadedir. Bu
ifadeyi, İlhan ailesinin İzmir'den yakın dostu olan Mimarlık profesörü Gündüz Gökçe'nin
çektiği bir fotoğrafta da görecektim daha sonra. (Bu fotoğraf, Attila İlhan'ın ölümünden sonra
sık sık TV ekranlarında gösterilmiştir!) Gökçe'nin babası, 1950'li yıllarda, İzmir'in itibarlı
gazete sahiplerinden Orhan Rahmi Gökçe'dir ve Orhan Rahmi bey, Attila İlhan'ın babası
Bedri İlhan'ın yakın arkadaşıdır. Gündüz Gökçe'nin fotoğrafı, 1950'lerde çekilmiş olmasına
karşın, Attila İlhan'ın yüzünden kimliğine doğru bir okuma yapmamızı olanaklı kılar ve bence
İlhan'ı en sahih biçimde anlatan bir fotoğraftır...
Müstehzi ve narsisist! Ama hiç şüphesiz, onun bu narsisizmini tamamlayan
belagatinden de söz· etmem gerekiyor. Attila İlhan, çok iyi konuşan, ağzının içine. baktıran,
ama sözünün etkisini biraz da tumturaklı üslubundan alan biriydi. Dahası, onu TRT 2'deki
programında izleyenler herhalde fark etmişlerdir, İlhan, konuşurken ellerini de,. sözünün
gücünü yoğunlaştıracak jestlerle kullanırdı. Gençlik yıllarında, uzun kaşkolunu boynundan
omuzuna atarken, ortayaşlılık yıllarında da, her zaman kullandığı tel çerçeveli gözlüklerini
düzeltirken, karizmatik birjmaj inşa etmenin bütün inceliklerini parmaklarına yüklemesini
bilirdi...
Attila İlhan,
etmenin de ustaca üstesinden
gelmeyi bilirdi.
romanı 'Sokaktaki Adam'
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yayımlandığında, Baylan'da onun çevresinde kümelenmiş olan yeniyetmelerin tümü, hepimiz,
kitap çıkar çıkmaz alıp okumuştuk. Birkaç gün sonra Baylan'da toplanılıp da, söz 'Sokaktaki
Adam'dan açılınca, Attila İlhan, orada olan herkesin kitabı okuduğundan emin olduğu halde, o
hınzırca ve tam bir tecahül-i arifane ile 'kitabı okudunuz mu?' sorusunu sormuş ve beklediği
yanıtı, bu tuzağa hepimizden önce düşen Ahmet Oktay'dan almıştı: 'Okumak ne demek abi,
ezberledik!'
İlhan'ın narsisizminin yıllar geçtikçe, aşırı bir ego şişkinliğine neden olduğunu
gözlemledik. Her şeyin en doğrusunu onun bildiğine, her şeyin en iyisini onun yazdığına, her
konuda ve her zaman onun haklı çıktığına ve her problemin 'çok basit' çözümünün sadece ona
sorulması gerektiğine inandırma konusundaki çabaları, o yaşlandıkça ciddiyetini yitirerek,
insanı hüzünlendiren bir hal aldı. Dahası, zihnindeki bütün ara renkler silinmiş, zihin sadece
siyahlarla beyazlar, 'İyiler'le 'Kötüler'den ibaret bir şemaya indirgenmişti: 'Gazi' iyi, İsmet
Paşa kötü; Galiyef iyi, Stalin kötüydü. (Bu şema romanlarında da görülür: Kahramanları,
insan kimlikleriyle değil, ideolojik aidiyetlerine göre, olumlu veya olumsuz tiplerdir.)
Attila İlhan 80 yaşında öldü. Şiirleriyle ilkgençlik yıllarımızı büyüleyen tek
idolümüzdü ...

17 Ekim 2005 Pazartesi, Zaman
Mehmed NİYAZİ
Milletçe özleyeceğiz
Son yıllarda ünlü kasketiyle televizyon ekranlarında görmeye alıştığımız Attila İlhan'ı
artık dergi, gazete koleksiyonlarında, kitaplarda, bir yazarın hatıralarında bulacağız.Kendisini
ideoloji bakımından komünist ve Kemalist olarak nitelendirirdi. Tabii bu ikisini nasıl bir araya
getirdiğini anlamak mümkün değildir. Devlet adamlarının en belirgin özellikleri sezgileridir.
Yaptıklarıpa,. söylediklerine bakarsak, Mustafa Kemal'in sezgilerinin çok güçlü olduğunu
görürüz. O, sezgisiyle "Komünizm Rusçuluktur" demiştir. Döneminde Çin'in komünist
olmadığını düşünürsek, teşhisin ne.kadar doğru olduğunu teslim ederiz. Diğer taraftan Attila
İlhan millicidir; halbuki komünizm beynelmilel bir kimlik taşır. Fırsat buldukça yazılarını
okur, programlarını izlerdim; bu üçünü birbiriyle nasıl bağdaştırdığına hiç rastlamadım.
Bunların ayn ayn coşkun aktığı yerler vardır; belki de bu coşkunluklarla sanatkar sesini,
acılarını geniş kitlelere duyurmak istiyordu.
Tagore, "Şairdir, her sözüne aldırma" der; söyleyenin başı göklerde şair olduğunu
düşünürsek, bu sözü acı bir itiraf olarak kabul edebiliriz. Attila İlhan da her şeyden önce
şairdi; ister istemez meseleleri sanatkarca ele alırdı. Gençlik yıllarımızda "Sisler Bulvarı",
"Ben Sana Mecburum" gibi kitaplarını severek okurduk. Sanki "Kartallar Yüksek Uçar"ı
yaşarcasına herhangi bir gruba bağlı değildi; hatta diğerlerine karşı tepkiliydi; "Garipçilerin
Batı kırması yahut da kenar mahalle ağzı şiire karşı, halkçı, toplumcu şiir, halk yığınlarını
sarabilecek geniş soluklu bir koçaklama (destan) şiir tutturmak istiyordum. Böylelikle yeni
Türk şiiri yeni koşullarla yerleşirken, hem yüzyıllardır değişe değişe sürdürüp getirdiği milli
sesi korumuş olacak hem de halk şiiri geleneği aydın şairlerinin işe karışmasıyla yeni bir kan
kazanıp değerlenecekti... Bu bizim Garip'in tatlısu Frengi alafrangalığına ve snobca
tekerlemeciliğine karşı milli, yeni, halka ait ve yerleşik olanı bulabilmek, dakikalık alaya,
anlamsız tekerlemeye doğru hızla yaklaşan şiire, beşeri ve sosyal derinliğini verebilmek
çabamızdı."
Her sanatkar gibi Attila İlhan'ın da bir yanda idealleri, diğer yanda mizacı vardı.
"Yorgun Serüvenci" şiirinde ideallerine hizmet için ihtilalci tavrıyla karşılaşıyoruz; "Fransız
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Afrika'sında iş arıyorum I Cezayir'de kurşuna diziliyorum." Ne gariptir ki sanatından dikkat

ve titizliğini esirgemeyen İlhan'ın ideolojisi için yazdığı şiirinde, ona ters kavramlarla yüz
yüze geliyoruz; "Şu mübarek topraklar I Şu mübarek vatan için". Bütün bunlar bize gösteriyor
ki sanatkar eserini ideolojisinden ziyade mizacıyla yazmaktadır. O, toplumcu, gerçekçi olmak
istemiş; kavga şiirleri yazmıştır; ama mizacı onu sevda şiirlerinde başarılı kılmıştır.
Attila İlhan'ın en dikkat çekici tarafı saplantısının az olmasıydı. Altmışlı yılların
sonlarına doğru bir gazete, yaşayan şairlere dair aydınların görüşlerini alıyordu. Onun cevabı
zihnime çivi gibi işlemişti; "Yaşayan bir tek şair vardır, o da Necip Fazıl'dır." Oysa dünya
görüşü, telakkileri taban tabana zıttı; demek ki vicdanı teşekkül etmiş, hakkı teslim ediyordu.
İlhan, Marksist'ti; ama dilin ne olduğunu, nasıl teşekkül edip zenginleştiğini bilecek kadar
aydındı. Her vesile ile saygı ve hayranlığını belirttiği Atatürk için bile şöyle söylerdi:
"Gazi'nin iki hatasından birisi dildi; ama ondan dönme büyüklüğünü gösterebildi." Diğer
Marksistler her konuda beynelmilelcidirler; ama sıra dile geldi mi Batı'yla sarmaş dolaş
oldukları halde mazimize ve kültürümüze karşı ırkçı kesilirler.
Kültür hayatımızda bir renkti, onu milletçe özleyeceğiz; ona saygım beynelmilel
platformlarda ünlü olmak için milletimizin aleyhine yalan yanlış sözleri söylememesinden
geliyor. Bu yola başvursaydı, o, diğerleriyle mukayese edilemeyecek kadar ünlü olabilir,
Nobel'e daha çok yakışırdı. Aslında milletimizi kötüleyenlere de fazla kızmamalıyız; onlar
bize istemeyerek olsa dahi milletimizin değerini gösteriyorlar.
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SONUÇ
Yapmış olduğumuz bu yüksek lisans çalışmasında, çok yönlü bir şahsiyet olan Attila
İlhan'ın ölümünün ardından, yazılı basının şairimizi nasıl andığı ortaya çıktı. Sadece birkaç
köşe yazarının olumsuz eleştirileri dışında, Attila İlhan olumlu bir şekilde anıldı. Her şeyden
önce yazılı basının tanınmış bir edebiyatçımıza gösterdiği ilgi, hemen hemen bütün
kesimlerden gelen büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Hayatının büyük bir bölümünde "muhalif' kimliğiyle ön plana çıkan, tek başına
mücadele eden ve hiçbir zaman inandığı değerler uğruna mücadelesinden vazgeçmeyen Attila
İlhan, ölümünden sonra tüm yazılı basında yazdığı eserlerle ve ortaya koyduğu mücadeleyle
olumlu yankı uyandırdı. Uyandırdığı bu olumlu yankı, Attila İlhan'ın mücadelesinde ne kadar
samimi olduğunu gösterir.
Sağ ve sol görüşlü birçok gazetenin Attila İlhan'ın ölüm haberine geniş yer vermeleri
ve şaire kendi okurunun görüşlerine göre sahip çıkmaları dikkat çekmektedir. Sol basın, Attila
İlhan'ın "Marksist" kişiliğini vurgularken, sağ basın onun milliyetçi yaklaşımlarını öne
çıkaran haberler yayımladı. Yazılı basın, farklı şekilde de olsa Attila.İlhan'a sahipçıktı.Yazılı
basının tamamı, Attila İlhan'ın ölüm haberini ön sayfalardan duyurdu.
"Türkiye'nin gündemine 21 yaşında yazdığı şiirle giren Attila İlhan, .bir daha hiç
gündemden çıkmadı" diyen Akşam gazetesi, onun şairliğine ve düşünür yönlerine dikkat
v,'i-;'

çekti. Bu gazetenin köşe yazarları, Attila İlhan'ın şairliği ve ''ulusalcı" yönleriyle ilgilendiler.
Attila İlhan sadece, gazetenin yazarlarından Oray Eğin ve Engin Ardıç tarafından olumsuz
eleştirildi.
Birgün gazetesi, birçok gazete gibi Attila İlhan'ın on altı yaşında kız arkadaşına
yazdığı Nazım Hikmet şiiriyle yakalanması sonucunda tutuklanmasına dikkat çekti. Köşe
yazarları, onun şairliği ve "Marksist" yönlerinden söz ettiler.
Cumhuriyet gazetesi, Attila İlhan'ın "ulusalcı" ve "düşünür" yönlerine dikkat çekerek
"Son yarım yüzyılın en kavgacı şairi, en tartışmacı düşünce adamı artıkyok" dedi. Bu gazete,
Attila İlhan'ın Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığını açıkladı. Gazete ayrıca bir hafta boyunca
Attila İlhan'ı konu etti ve onu gündeminden düşürmedi. Bunda Attila İlhan'ın görüş ve
düşünceleri ile Cumhuriyet gazetesi okurlarının görüş ve düşüncelerinin örtüşmesinin büyük
bir payı vardı. Gazetenin birçok yazarı Attila İlhan'ı köşesine konu etti. Bu gazetede Attila
İlhan hakkında hiçbir olumsuz yazıya rastlanmadı.
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Genellikle ekonomiyle ilgili haberler yayımlayan Dünya gazetesi, 2 Eylül 2005'te
Faruk Şüyün'ün Attila İlhan ile yaptığı söyleşiye geniş yer verdi. Gazete, Attila İlhan'ın ölüm
hakkındaki düşüncelerine dikkat çekti.
Evrensel gazetesi, Attila İlhan'ın

1940'ların sonunda Paris'e gidip Nazım Hikmet'i

kurtarma hareketine katıldığına dikkat çekti. Gazete, Türkiye'ye dönüşünde sol görüşlerinden
ötürü yaşadığı sorunlara değinerek, "Türkiye'ye
giren, Sansaryan

Han'da

sorgulanan

döndükten sonra başı sık sık polisle derde

Attila İlhan'ın

yaşadıkları,

ölüm, tehlike,

gerilim

temalarının işlendiği eserlerinde önemli rol oynamıştır" şeklinde yorumladı. Gazete, aynca
şairimizin 1950'lerin başında Marksizmi öğrenmek için yeniden Paris'e gittiğini yazdı.
Attila

İlhan'ın

"şair"

yönü

üzerinde

yoğunlaşan

gazetelerden

biri de Gözcü

gazetesidir. Attila İlhan'ın Cumhuriyet gazetesinden ayrılmasının sebebini gündeme getiren
gazete, onun hakkında olumsuz hiçbir yazı yayımlamadı.
Hürriyet

gazetesi,

Attila

İlhan'ın

"düşünür"

yönüne

ve

TRT'de

yayımlanan

programlarına dikkat çekti. Bu gazetenin birçok köşe yazarı onun "ulusalcı" yönünü ele alıp
övgüyle söz ederken, Hadi Uluengin, onu ağır bir şekilde eleştirdi. Gazetenin yazarlarından
Murat Bardakçı,

şairimizin

ölümüyle

ilgili olarak kaleme

aldığı, ''Şair • gitti, meydan

müteşairlere (şair olduğunu iddia eden kişi) kaldı" başlıklı yazısında "Attila İlfüuı, II11sraları
deyimleşmiş

şairlerin sonuncusuydu"

diyerek diğer köşe yazarlID1,ndarı. farklı. birxyorum

getirdi.
Milli Gazete, "Ve An Geldi, Attila İlhan Öldü'' başlığıyla yarım sayfalık bir haber
yayımladı. Gazete şairin 1950'lerde

Paris'e

gidişinderrekısaca

söz etti; fakat oraya gidiş

nedenine dair bir açıklama yapmadı. Gazete, Attila .İlhan'm "şair" yönünden de söz etti.
Gazete son olarak şairimizin düşünceleriyle ve duruşuyla haklı bir saygı kazandığını ifade etti.
Attila İlhan'ın Türkiye' de gözaltına alınan ilk lise öğrencisi olduğuna dikkat çeken
Milliyet

gazetesi,

Orgeneral

Hilmi Özkök'ün

lise yıllarında

Attila İlhan'ı

vurguladı. Bu gazetenin köşe yazarları kendi görüşleri doğrultusunda.Attila

okuduğunu

İlhan'ı yorumladı.

Ortadoğu gazetesi, Attila İlhan'ın "ulusalcı" yönünden söz etti. Ülkücülerin Attila
İlhan'ın cenaze törenine katılacağına/dikkat çeken gazete,Kenan

Akın'ın "Cezayir'de Fransız

Vahşeti ve Ötesi" adlı eserine Şairimizin yazdığı önsözünü aktardı. Bu gazetenin köşe
yazarları, Attila İlhan'ın "namuslu bir Türk aydını" olduğu konusunda aynı fikirdeler.
Yüksek tirajlı Posta gazetesi ve gazetenin köşe yazarları Attila İlhan'dan övgüyle söz
etti. Gazete genel olarak Attila İlhan'ın "şair" yönünü ön plana çıkardı.
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Attila İlhan'ın ölüm haberini manşette duyuran Radikal gazetesi, "Sokaktaki adam ne
dedi?" başlıklı bir bölüm hazırlayıp çeşitli kesimlerden birçok kişiye Attila İlhan'ı sordu.
Gazetenin köşe yazarları, genellikle Attila İlhan'ın "şair" yönünden söz etti. Gazete ayrıca,
aydar Ergülen ve Metin Celal'in Attila İlhan ile ilgili yazılarına ve şairin geniş bir
iyografısine yer verdi. Diğer birçok gazetemizde olduğu gibi, bu gazetemizde de Attila İlhan
hakkında olumsuz hiçbir yazı yayımladı.
Genellikle ekonomiyle ilgili haber yayımlayan bir diğer gazetemiz Referans gazetesi
"Türk şiiri büyük bir ustasını yitirdi" diyerek Attila İlhan'ın "şair" yönüne dikkat çekti.
Attila İlhan'ın ölüm haberine ön sayfada yer veren Sabah gazetesi, Attila İlhan'ın şiir
adlarından biri yerine, "Öldün İtirazımız Var" başlığını tercih etti. Gazete, genellikle Attila
İlhan'ın "şair" yönünü ön plana çıkardı.
Takvim gazetesinin köşe yazarları, Attila İlhan'ın

şairliğinden ve "siyasi"

düşüncelerinden söz ettiler. Nazif Okumuş, Attila İlhan hakkında "Milli solcuyu kaybettik"
derken; Hakkı Yalçın, onun gerçek bir aydın olduğunu ifade etti.
Tercüman gazetesi "Şimdi Elde Var Hüzün" başlıklı haberinde, şairin "Benim soyum
ayakta ölür, ben de öyle öleceğim" sözlerine yer verdi. Gazetenin yazarlarından Hasan Celal
Güzel, Attila İlhan'ın Nobel adayı gösterilmemesinin sebebini, onun "ulusalcı" bir>Türk
edebiyatçısı olduğuna bağladı. Diğer bir köşe yazarı Beşir Ayvazoğlu ise, şairimizin
göstermiş olduğu mücadeleyi takdir etti.
Atilla İlhan'ın ölümü Türkiye gazetesinde kısa bir haberle duyuruldu. Köşe
yazarlarından Sabahat Emir, Attila İlhan'ı "bilge" olarak tanımladı. Köşe yazarları genel
olarak Attila İlhan'ı "şair" ve "düşünür" olarak yorumladı.
Attila İlhan ile ilgili kısa haberlerden biri de Vakit gazetesinde çıktı. Gazete, "Attila
İlhan Öldü" başlığıyla sunduğu haberi; şair ile ilgili sözlere, kısa özgeçmişine ve cenaze
töreniyle ilgili ayrıntılara ayırdı. Gazetenin köşe yazarları, Attila İlhan'ı on altı yaşındayken
hapseden CHP'nin, bugün de onun cenazesinde gözyaşı döktüğüne.dikkat çektiler. Köşe
yazarları bundan dolayı CHP'nin samimiyetsizliğinde hemfikirdiler.
Attila İlhan'ın on altı yaşındayken sevgilisine Nazım Hikmet'in şiirlerini gönderdiği
için tutuklandığına dikkat çeken Vatan gazetesi, onun "ulusalcı" yönünden söz eder. Gazete
ayrıca Buket Aşçı'nın Attila İlhan'la yaptığı röportaja da yer verdi. Bu gazetede Attila İlhan
hakkında olumsuz hiçbir yazı bulunmadı.
Kısa bir haberle Attila İlhan'ın ölümünü duyuran Yeni Asya gazetesi, Attila İlhan'ın
Cumhuriyet gazetesinde neden ayrıldığını sorguladı. Gazete, şairimizin "ulusalcı" yönünden
söz eder.
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Yeni Şafak gazetesi Attila İlhan için, "ulusalcı görüşleri savunan bir antiemperyalistti.
Gerçek bir Kemalist
ifadelerini kullandı.

olan İlhan, İnönü'nün

Atatürk

çizgisini bozduğunu

düşünüyordu"

Köşe yazarları, Attila İlhan'ın daha çok "düşünür" yönüyle ilgilendiler.

Diğer birçok gazetemizde olduğu gibi, bu gazetemizde de Attila İlhan hakkında olumsuz bir
yazıya yer verilmedi.
Yeni Çağ gazetesi, "Türk Bayrağını

Burca Dikip Gitti" başlığıyla

verdiği ölüm

haberinde Attila İlhan'ı "milli direnişin zaptedilemeyen kalesi" olarak niteledi ve şairin hayatı
boyunca "Türk devletinin altını oyanlara karşı mücadele ettiğini" belirtti: "Omurga zafiyetine
tutulup vatanına, milletine küfredene inat, direndi ... Türk milleti de ona sahip çıktı ... " Gazete
genel olarak Attila İlhan'ın "ulusalcı" yönüyle ilgilendi.
Attila İlhan'ın özgeçmişine ayrıntılı bir şekilde yer veren Zaman gazetesi, onun on altı
yaşında tutuklandığına dikkat çekti. Attila İlhan'ın edebi şahsiyetinden söz eden gazete, Attila
İlhan'ı "şair" olarak haber yaptı.
Bu çalışma sadece şairimizin ölümünün ardından çıkan haberleri göstermekle beraber,
Attila İlhan hakkında

ulusal gazetelerimizin

köşe yazarlarının

Attila İlhan hakkındaki

görüşleri de ortaya çıkarmıştır.
Attila İlhan'ın

ölümünün

gazetelere yansıması

iki yönüyle bizim için. önemlidir;

bunlardan birincisi, Attila İlhan'ın sanatıyla, düşünceleriyle, kişiliğiyle toplum. tarafından
benimsenmesidir. İkincisi, basının edebiyata ve. ec.l~piyatçılara bakış açısının olumlu
olmasıdır. Her ne kadar farklı görüş ve düşüncelere saliip gazeteler olsalar da, Attila İlhan'ın
ölümünü haber yapan gazetelerin hiçbirinde olumsuz haber yapılmadı ve hemen hemen birçok
köşe yazarı Attila İlhan'ı kendi görüş ve düşüncelerine göre olumlu değerlendirdi. Bu
yazarlardan kimisi Attila İlhan'ın şiirini, kimisi düşünce dünyasını, kimisi ise kişiliğiyle ilgili
farklı yorumlar yaptılar. Bu yorumlar bize adeta bir gül bahçesinden derlenmiş birer demet
gülü çağrıştırdı. Saygıyla anıldı, sevgiyle söz edildi. Basın tarafından her ne kadar Attila
İlhan'ın siyasi düşüncesi ve aydın kişiliği ön plana çıkarılmışsa da; Attila İlhan'ın her şeyden
önce bir şair olduğu unutulmamalıdır.
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14 Ekim 2005 tarihli Dünya gazetesi

12 Ekim 2005 tarihli Evrensel gazetesi
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12 Ekim 2005 tarihli Radikal gazetesi
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12 Ekim 2005 tarihli Milliyet gazetesi
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12 Ekim 2005 tarihli Posta gazetesi
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12 Ekim 2005 tarihli Referans gazetesi

12 Ekim 2005 tarihli Yeniçağ gazetesi

14 Ekim 2005 tarihli Yeni Şafak gazetesi
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