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Öz
Attilâ İlhan çocukluk ve gençlik yıllarında
yaşadığı tecrübelerle fikir hayatını inşa etmiş bir
yazardır. Sosyalist olduğunu ifade etmesine
rağmen çağdaşları olan sosyalist aydınlardan
farklı olması bu tecrübeler vesilesiyledir.
Anadolu’nun kasabaları ile Paris’in sol
çevrelerinde yapmış olduğu gözlemler İlhan’ın
bir senteze ulaşmasına yol açmıştır. İlhan
kendisinin de dile getirdiği üzere çalışmalarında
diyalektik metodu kullanmıştır. Düşünce
dünyasını oturttuğu iki ana eksen yerel olan
Kemalist düşünce ile evrensel olan sosyalist
düşüncedir. İlhan bu iki düşünceyi antiemperyalist anlayışta sentezlerken Türk ulusunun
kendine has özelliklerinin göz önünde
bulundurulması gereğini de vurgulamıştır.
Türkiye’deki sol çevreyi/aydınları bu ülkenin
kendi tarihini, kültürünü ve değerlerini göz
önünde bulundurmadan düşünce ürettikleri veya
öneri sundukları için eksik bulmakta ve
eleştirmektedir. İlhan’ın kendi çevresine yönelik
getirmiş olduğu bu eleştiriye karşılık onun da
sosyalizm gibi evrensel bir ideolojiyi
yerelleştirdiği eleştirisi yapılmıştır. İlhan ideoloji
sahibi bir yazar olarak eserlerinde sadece edebi
bir kaygı gütmeyip siyasi düşüncelerini kitlelere
ulaştırmayı da amaçlamıştır. Yine aynı sebeple
uzun yıllar çeşitli gazetelerde günlük yazılar
yazmıştır. Bu çalışmada Attilâ İlhan’ın
düşünceleri, farklı açılardan ele alınmakta ve bu
düşüncelerin Türk siyasi düşüncesine ulusalcı ve
solcu katkılarının ne ölçüde özgün olduğu
değerlendirmesi yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Attilâ İlhan,
Ulusalcılık, Solculuk, Türk Siyasal Düşüncesi.

Abstract
Attila Ilhan is an author who has configured
his intellectual life with his experiences in his
childhood and youth. Although he claims to be a
socialist the reason he is different from
contemporary socialist intellectuals is because of
these experiences. The observations made by
Ilhan in the towns of Anatolia and the leftist
groups in Paris have been formulated into a
synthesis. As indicated by Ilhan himself the
dialectic method has been used in the studies. The
two main axes of the world of thinking are the
local Kemalist thought and the universal socialist
thought. Ilhan has also emphasized the need to
take into account the unique characteristics of the
Turkish nation while synthesizing these two ideas
with an anti-imperialist conception. He criticizes
the left-wing / intellectuals in Turkey for
generating or proposing incomplete thought
without taking the history, culture and values of
the country into consideration. In response to this
criticism of Ilhan for his own environment, he has
been criticized for the localization of a universal
ideology such as socialism. As a writer with
ideology, Ilhan does not only convey literary
concerns in his works, but also aims to deliver his
political ideas to the masses. . For the same
reason, he has been writing daily articles in
various newspapers for many years. The thoughts
of Attila Ilhan are considered from different
angles and the originality of these thoughts in
terms of nationalist and leftist contributions to
Turkish political thought are assessed in this
study.
Key Words: Attila Ilhan, Nationalism, Leftwing, Turkish Political Thinking.
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Giriş: Bir Zihniyetin İnşa Süreci
Attilâ İlhan ile ilgili bir çalışmaya başlandığında onun belirli konular üzerinde
yoğunlaştığı ve bu konuları kendine has üslubu ve fikirleriyle anlattığı görülecektir.
Fransız, Rus ve Türk İhtilâllerinin mukayesesi, Kemalizm, Kuva-yı Milliye ve Müdafaa-i
Hukuk düşüncesi, Atatürk’ün dış politikası, İsmet İnönü ve dönemine yönelik eleştiri,
Gazi-İnönü kıyaslamaları, aydın kavramı, aydınımızın doğu algısı gibi konulara
odaklandığı görülecektir. (Kahraman, 2009:VII)
Attilâ İlhan'a göre Attilâ İlhan olmak, "olaylara ve insanlara karşı, önyargısız, ön
koşulsuz, ön kabulsüz olabilmek! Fena halde doğru söylemek! Aslında bu kolay değil;
çünkü her türlü siyaset ve sanat kulisinin dışında kalmayı, gizli açık çeteler karşısında
mutlak bağımsızlığı; ayrıca, yanılgıyı olabildiğince azaltmak için, aralıksız araştırma ve
incelemeyi gerektir[mektedir].” (Sarmaşık, 2004: 313).
İlhan’a göre, bir aydına yakışan hangi alanda çalışma yapacak olursa olsun işe
araştırmacı bir üslupla yaklaşması ve konuların tarihi sürecini/gelişimini bilerek
hazırlanmış bir eseri okuyucuya sunmasıdır. Bu nedenle İlhan, düşünce dünyasını
zenginleştirmenin yakın tarihi kavrayarak ve bu kavramışlığını eserlerine –türü her ne
olursa olsun- bir eğitici gibi yansıtmasıyla mümkün olabileceği inancıyla hareket etmiştir.
Tarihi arka planın anlaşılması gerekliliği vurgusuyla şekillendirdiği düşünce dünyasında
Cumhuriyet dönemi ve uygulamalarına dair ulusal bir senteze ulaşmıştır. Yazarlığındaki
bu tavrın gerekçelerini (Kahraman, 2009: VIII) İlhan şu şekilde izah etmiştir:
“Tarih bilinci olmayan bir sanatçının, çağını kavrayamayacağını,
anlayamayacağını düşünürüm. Bu bilinci edinmenin yolu, bilimsel yöntemle
tarih, iktisat ve sosyoloji araştırmaları yapmaktır. Sanatçı, içinde yaşadığı
toplumun, uzak ve yakın geçmişini, iktisat ve sosyoloji açısından bilimsel
olarak inceleyecek ki, onu geleceğe yönelten sağlam bir tarih bilincine
kavuşabilsin.
Türk sanatçısı -hele benim neslimin sanatçıları-Kurtuluş Savaşı’nın
yakın ertesinde doğup büyümüştür ama doğrusu Devleti Aliyye’nin batışıyla
da, İstiklâl Harbi’yle de, Cumhuriyet’in ilanıyla da, ciddi olarak
ilgilenmemiştir. Sadece ‘cumhuriyetçi’ olabilmenin, o dönemde ne büyük bir
devrimcilik olduğunu kestirebilen azdı. […] Kendi hesabıma, yaptığım işin
çağdaş olmasını, bununla yetinmeyip geleceğe açılmasını istiyordum.
Daha 1950'lerin başlarında, bunun için, yakın tarihimize iktisat ve
sosyoloji düzeyinde eğilmenin zorunluluğunu kavradım. Böyle bir
background olmazsa, ne şiirim, ne romanım ulusal bir tabana oturabilecekti,
ne de savunacağım fikirler. Ulusal bileşim zorunluluğunu kavradığım an,
yakın tarihimizin (tabii, uzağının da) verilerini araştırmak, öğrenmek,
sindirmek ve değerlendirmek zorunda olduğumu da kavradım. Buradan
Kurtuluş Savaşı'nın işlenmesine geçmek, sorun değildi. Hele ulusal
demokratik devrimi içeren, anti-emperyalist bir halk savaşı olması, toplumcu
bir ozana büyük heyecanlar verebiliyordu.
O günden bugüne, Kurtuluş Savaşı’nı işlemekle de kalmadım.
Osmanlı'nın batışını hem şiir düzeyinde, hem roman düzeyinde ele aldım.
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Genç sanatçıların da aynı şeyi yapmasını öneririm. Bugünü anlamak,
durumumuzu iyi değerlendirebilmek için, son iki yüzyılımızı çok iyi bilmek
gerek [mektedir.]”
(Sarmaşık, 2004: 270-271).
Attilâ İlhan’ın lise birinci sınıfındayken mektuplaştığı bir kıza yazdığı Nazım
Hikmet şiirlerinden dolayı Türk Ceza Kanununun 141. Maddesine aykırı davrandığı
gerekçesiyle 1941 Şubat'ında, 16 yaşındayken tutuklanması ve iki ay hapiste kalması
(Çelik 2010: 11-18) bu döneme (İnönü dönemi) ilişkin görüşlerinin oluşmasında önemli
bir etki yaptı.
Üniversite yıllarında eğitimini yarıda bırakarak Nazım Hikmet'i kurtarma
hareketine katılmak üzere ilk kez Paris'e gitti ve bu harekette aktif rol oynadı. Paris’te
kaldığı dönemde Fransız toplumu ve orada bulunduğu çevreye ilişkin gözlemleri daha
sonraki eserlerinde yer alan birçok karakter ve olaya temel oluşturdu. Türkiye'ye
döndüğünde polisle sık sık başı derde giren İlhan’ın Sansaryan Han'daki sorgulamaları
ölüm, tehlike, gerilim temalarının işlendiği eserlerinde önemli rol oynadı (Attilâ İlhan
http://www.msxlabs.org/forum/edebiyat-tr/21437-atilla-ilhan-atilla-ilhan-kimdir-atillailhan-hakkinda.html. Son Erişim Tarihi: 15.04.2017).
1951 yılında Gerçek gazetesinde yayımlanan bir yazısından dolayı soruşturmaya
uğrayınca tekrar Paris'e gitti. Attilâ İlhan için bu yıllar, Fransızca'yı ve Marksizmi
öğrendiği dönemdir. 1950'li yılları İstanbul-İzmir-Paris üçgeni içerisinde geçiren Attilâ
İlhan ismi yavaş yavaş Türkiye çapında da duyulmaya başladı. Ülkeye döndükten sonra,
öğrenimini yarıda bırakarak gazeteciliğe yöneldi. Yine aynı dönemde sinemaya olan
ilgisinin de etkisiyle, 1953'te Vatan gazetesinde sinema eleştirileri yazmaya başladı (Atillâ
İlhan’ın Yaşamı http://tilahan.org/yasami/. Son Erişim Tarihi: 17.05.2017).
1960'ta Paris'e geri döndü. Sosyalizmin geldiği aşamaları ve televizyonculuğu
incelediği bu dönemde babasının vefatıyla birlikte İzmir’e geri döndü. İzmir'de kaldığı
dönemde, Demokrat İzmir gazetesinin başyazarlığını ve genel yayın yönetmenliğini yaptı.
1970'lerde Türkiye'de televizyon yayınlarının başlaması ve geniş kitlelere ulaşmasıyla
beraber Attilâ İlhan da yeniden senaryo yazmaya başladı. Sekiz Sütuna Manşet, Kartallar
Yüksek Uçar, Yarın Artık Bugündür ve Yıldızlar Gece Büyür gibi dizilerin senaryolarını
yazdı (Atillâ İlhan’ın Yaşamı http://tilahan.org/yasami/. Son Erişim Tarihi: 17.05.2017).
1973 yılında Bilgi Yayınevi'nin danışmanlığını üstlenerek Ankara'ya taşınan İlhan, Sırtlan
Payı ve Yaraya Tuz Basmak adlı eserleri Ankara'da yazdı. 1981'e kadar Ankara'da kalan
yazar Fena Halde Leman adlı romanını tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da
gazetecilik serüveni Milliyet ve Gelişim Yayınları ile devam etti. Bir süre Güneş
gazetesinde yazan Attilâ İlhan, 1993-1996 yılları arasında Meydan gazetesinde yazmaya
devam etti. Bunların yanında ayrıca Aile, Adım Adım, Ataç, Genç Nesil, Fikirler, Milliyet
Sanat, Sanat Olayı, Yirminci Asır, Yön gibi düşünce-kültür-sanat-edebiyat dergilerinde
yazdığı yazılarla edebiyat dünyasındaki etkisini arttırdı. Son olarak da 1996 yılından
ölümüne kadar Cumhuriyet gazetesinde yazdı (Kahraman, 2009: 12).
Attilâ İlhan, 1940’lı yılların başında toplumcu olarak tanınan yazarlar arasında
edebiyat dünyasına girer. Bu grup Nazım Hikmet’in edebiyat anlayışı ve şiir çizgisinden
açıkça etkilenmiştir (Babacan, 2010: 211) Attilâ İlhan, şiirde Garipçiler ve İkinci Yeniciler
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akımlarına şiddetle karşı çıkmış ve Mavi Hareketi adlı toplumsal gerçekçi bir şiir akımı
başlatmıştır. Şairliğinin ilk dönemlerinde takip ettiği Nazım Hikmet çizgisinden zamanla
ayrılarak karışık ve bireysel bir duyarlılığa yönelmiştir.
(Polatlı http://www.makaleler.com/bilim-makaleleri/attil-ilhanin-hayati.htm, Son Erişim
Tarihi:15.03.2012).
2. Meselelere Bakışı ve Düşünceleri
Attilâ İlhan’ın kendisinin nasıl bir şair olduğuna ilişkin ileride kendi sentezini
oluşturmak için ihtiyaç duyacağı kuramsal bilgiyi, edebiyatta diyalektik metodu
benimseyerek elde etmiştir.
“'kendi kendime diyordum ki, ben solcu bir şairim, Marksist bir şairim.
İyi de benim şiir anlayışımı ben nasıl ifade ediyorum? Bu şiir anlayışının
ifade edilmesi lazım. 'Şiir toplum için yazılır' gibi düz bir lafla hiçbir şey
anlatmış olmazsın. Ben bunu iki düzeyde ifade etmek zorundayım. Bunun
birisi, ideolojik düzeyde evvela sentezi yapmam lazım. Sentezi yapabilmek
için metodu öğrenmem lazım. Metod, diyalektik metoddur”
(Eroğlu http://tilahan.org/toplumsal-gercekciligin-kuramsal-kokeniuzerine. Son Erişim Tarihi: 10.04.2017).
Roman yazarlığıyla ilgili olarak 'hazırlık ve arayış dönemi' diye nitelendirilen
dönemde, yayımladığı Sokaktaki Adam ve Zenciler Birbirine Benzemez’de İlhan’ın Paris'te
yaşadığı yıllara ait deneyimlerinin ve gözlemlerinin karakterlere yansıdığı görülür.
Yazıldığı devirde batılılaşma uğruna Türk toplumundan kopan kişilerin bocalamaları
Sokaktaki Adam'da ele alınırken, Zenciler Birbirine Benzemez'de Avrupa'da komünist ve
anti-komünist mültecilerle karşılaşan, hayal kırıklığına uğramış bir devrimci anlatılır. Her
bölümün farklı bir karakterin ağzından aktarıldığı Sokaktaki Adam, Attilâ İlhan'ın
edebiyatımıza getirdiği yeni bir söylem olarak alınabilir. Daha sonraki romanlarında da
görüleceği tarzda, diyalektik bir yaklaşımla işlenen olaylarda kahramanlar güçlü ve zayıf
yanlarıyla okura ulaşır; birbirlerini suçlamaz ve okuyucuda önyargı oluşturmazlar
(Arseven 2010: 253-256) Attilâ İlhan, Zenciler Birbirine Benzemez için şöyle demektedir:
"Kitap Soğuk Savaş'ın en belalı döneminde yazıldı, yayınlandı. Çok ikircikli bir sorunu
tartışıyordum. Romanın kahramanı, İstanbul'daki ve Paris'teki 'solcu' çevrelerle düşüp
kalkıyor, bunlarla ilişkilerini ve tartışmalarını anlatıyordu, her şeyi olduğu gibi yazmak,
romanın yayımlanmasından vazgeçmekle eşitti. Bu bakımdan, içeriğine hafif flu bir hava
verdim." (Atillâ İlhan’ın Yaşamı http://tilahan.org/yasami/. Son Erişim Tarihi: 17.05.2017)
Yazarın "olgunluk dönemi" diye tanımlanabilecek edebiyat süreci Kurtlar Sofrası
ile başlar. Sokaktaki Adam'da ne istediğini değil, ne istemediğini bilen biri anlatılırken;
Zenciler Birbirine Benzemez'de Mehmed-Ali istedikleri ile istemedikleri arasında
mütereddit bir karakteri yansıtmaktadır. Oysa Kurtlar Sofrası'nda Mahmud ne istediğini
çok iyi bilen bir karakteri çizer. Bu üç romanıyla Attilâ İlhan Türk aydınına farklı açılardan
bakar, fikirlerini diyalektik-materyalist bir sentez içinde derleyerek Türkiye için bir sentez
önerir- ki sonradan yazdığı yedi kitaplık Aynanın İçindekiler serisi de bu zemine
oturmaktadır. Bıçağın Ucu, Sırtlan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Dersaadet'te Sabah
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Ezanları, O Karanlıkta Biz, Allah'ın Süngüleri: Reis Paşa ve Gazi Paşa bu seriyi oluşturan
romanlardır (Arseven 2010:256-284). Her romanda yer alan karakterler, Türkiye'nin
tarihinde köşe taşlarını oluşturmuş dönemlere ayna tutan aydınlardır. Tarihi olaylar, politik
ve sosyal dengelerle ele alınır. Birbirleriyle bağlantısı olan karakterlerden her biri bir
romanda ön plana çıkar ve olaylar onun gözlemleriyle aktarılır. Bu serinin bütünü
irdelendiğinde yine, yazarın Türk aydınına yakın tarihimize bir bakma şansı tanıdığını ve
kendi toplumcu-gerçekçi bakış açısıyla teklifler sunduğu görülür (Atillâ İlhan’ın Yaşamı
http://tilahan.org/yasami/. Son Erişim Tarihi: 17.05.2017).
Attilâ İlhan hiçbir düşünceyi basmakalıp bir biçimde olduğu gibi kabul etmemekte,
düşünce yapısını esasında diyalektiğe dayandırmakta ve düşüncelerini tez, antitez ve
sentez neticesinde oluşturmaktaydı. Onu döneminin yazarlarından farklılaştıran ve yine bir
senteze ulaşmasını sağlayan, hayatında iki temel kırılma noktası olmuştur. Bunlardan biri,
kendi kültürünü tanıdığı Konya’nın Ilgın ilçesine gidişi, bir diğeri de Paris seyahatidir (Işık
2006: 29). Buna ilişkin olarak İlhan şöyle demektedir:
…Benim hayatımda iki seyahat çok büyük rol oynuyor. Bunlardan bir
tanesi 1936’da Anadolu’ya gidişimizdir, İzmir’den. Yani memleketimi
içinden görmemi sağlayan. …Konya’nın Ilgın ilçesine gittiğim zaman
Osmanlı’ya da değil Selçukluya gittim. …Bu çok etkileyici oldu benim için.
Memleket bilinci dediğimiz olayı ilk orada yakaladığımı sanıyorum, çocuk
olmama rağmen. …İkinci büyük seyahat Fransa seyahatidir.
(Aliye, 2002: 97-98).
İlhan’ın Paris yılları ise Batı’ya, Marksizm’e ve sosyalizme ilişkin fikirlerini
derinleştirdiği ve karşılaştırma yapma fırsatını elde ettiği, ayrıca edebi yönüne ilişkin de
toplumcu edebiyat ve özellikle de toplumcu şiir üzerine düşündüğü ve çalıştığı yıllardır.
Attilâ İlhan toplumsal alanda Türk halkının laik ve ulusal bir anlayışı benimsemesi
gerektiğini düşünmekteydi. Attilâ İlhan bir aydın olarak Türk insanına yaklaşmak, onun
gönlüne, kalbine, kafasına girmek istemekte bunu da açık, düzgün, somut bir şekilde
anlatarak yapmaktan yanadır (Manisalı, 2005: 112). Attilâ İlhan’ın Marksist ve solcu
olmasının yanında düşünce yapısını Atatürk’ün fikirleri ve ortaya koyduğu ilkeler de
doğrudan etkilemiştir.
2.1. Attilâ İlhan’ın Sol Hakkındaki Düşünceleri
Attilâ İlhan formasyonunu ve hayat tarzını solcu olarak belirtmiştir. Attilâ İlhan’ın
sol anlayışı daha çok burjuva temeline dayanan ve ulusal çizgide bir anlayıştır. Bu açıdan
diğer sol aydınlardan farklı düşünen Attilâ İlhan aydınları eleştirir ve onları irade yerine
iman aydını olmakla suçlar ve aydınların düşüncelerinin dogmatik olduğunu ileri sürer
(Polatlı http://www.makaleler.com/bilim-makaleleri/attil-ilhanin-hayati.htm, Son Erişim
Tarihi:15.03.2012). Aydınımızın sosyalizme ilişkin görüşlerinin dogmatik fikirler
olduğunu hususunu Hangi Sol isimli kitabında ayrıntılı olarak değerlendirmektedir (İlhan,
1996: 20).
Kendi kuşağının sosyalistlerini (1940’lı yıllar) ve daha sonrakileri, doktrini geniş
bir şekilde tartışarak değil de, dogmacı bir tekel içinde tanıdıklarından dolayı talihsiz
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bulmaktadır. Hâlbuki İlhan, sosyalizmi sürekli yenileşerek başkalaşma yani dogmacılık
karşıtı olarak tanımlamıştır. İlhan, sosyalizmin, zamanla Rusya’nın, sonrasında bir partinin
(Bolşevik Parti) ve nihayetinde Stalin’in tekeline girmiş olmasına rağmen kuşağının
sosyalistlerinin dogmacı bir yaklaşım içinde olmaları sebebiyle bunun farkında
olmadıklarını ifade eder (İlhan 1996: 42).
Attilâ İlhan, Paris’te bulunduğu süre içerisinde farklı ülkelerden Fransa’ya gelmiş
çeşitli solcu ve komünist çevrelerde bulunmuş ve bu zaman zarfında sosyalizmin tek
olmadığını fark etmiştir. Bu farkındalığın sahibi -kendini bir Marksist olarak tanımlayanİlhan’a göre, dış dünyadan alınmış bir ideoloji olarak sosyalizmin Türkiye’nin sosyal
gerçekleriyle bağdaşmadıkça tüm tasarımların havada kalması doğaldır. Kurtlar Sofrası
adlı eserinde; “sosyalizm, milli ve ortaklaşa bir ihtiyaç olursa güzel! Yaşadığımız şartların
getirdiği tarihi bir zaruret olursa iyi!” diyerek sosyal temelleri sağlam, millî, halkçı ve
sentezci bir sosyalizmin geliştirilmesinin, Türkiye için bir anlam ifade edeceğini
belirtilmiştir (Li, 2007: 37).
Hangi Sol isimli eserinde de Türkiye’nin sosyalizminin kendi koşulları içerisinde
ve kendi diyalektiğine göre olacağını ve başka sosyalizmlere benzemeyeceğini,
benzetmeye çalışmanın hüsranla sonuçlanacağını vurgulamıştır (İlhan, 1996: 77).
Attilâ İlhan 1960’larda başlayan sol hareketi -solcuları dogmatik olarak suçlaması
gibi- fikri dışa bağımlılıkla suçlar. Bu bakımdan bu sosyalistlerin Tanzimat
“alafranga”larından farkı yoktur (Aydın, 2007: 576)
Attilâ İlhan’ın benimsediği sol anlayışı özgücü sol olarak da tanımlanmış ve bu
anlayış diğer sol kesimler tarafından eleştirilmiştir. Özgücü solun karşısına evrenselci sol
konumlandırılmıştır. Suavi Aydın’a göre, iki sol arasındaki çekişme “Türkiye’nin
farklılığı”dır. Evrenselci sol bütün halinde bir dünya anlayışını temel alarak onun bir
parçası olarak Türk toplumunu irdelemesi üzerinden sosyalizme dönük siyaset yollarını
incelerken; özgücü sol, söz konusu “farklılık” iddiasını esas alarak kültürcü bir anlayış
ortaya koymuştur. Bu kültürcü izahlar tedricen Türk toplumunun ve deneyiminin
benzersizliği iddiasıyla sonuçlanmıştır. Türk solunun milliyetçilikle ilişkisi iki esas
üzerinden açıklanabilir. İlki “anti-emperyalizm” kavramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluş sürecinin anti-emperyalist bir anlayışla gerçekleştirilen bir tür “Milli Devrim”
olarak nitelendirilmesi ikincisi ise, “Türkiye”nin izah edilmeye çalışılması halinde
“Türkiye’nin özgüllüğü” tezinin temellendirilmesiyle bir tarihsel benzersizlik/biriciklik
modelinin oluşturulmasıdır (Aydın, 2007: 544). Attilâ İlhan bu açıdan özgücü sol olarak
da adlandırılan grup içerisinde değerlendirilmiştir.
2.2. Türkiye Hakkındaki Düşünceleri
Attilâ İlhan’ın düşünce dünyasında Marksizm’den sonra Kemalizm de önemli bir
yer teşkil etmiştir. Türkiye’de 1960’lardan 1970’lere doğru seyreden siyasal süreçte solun
ana doğrultusu ve temel dayanak noktası Atatürkçülüktü. 1970’lerden sonra dünyadaki sol
hareketlerin ve düşüncelerin de etkisiyle Türk solunun Atatürkçülükten kopuşu söz
konusudur. Attilâ İlhan, solun Atatürkçülükten kopmaya başladığı bir zaman diliminde
Türk solunun Atatürkçülükle bağlarının kopmaması konusundaki savunucularından biri
olmuştur (Kahramanoğlu http://www.turksolu.org/208/kahramanoglu208.html Son Erişim
Tarihi: 12.03.2017).
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Bu tavrı benimsemesinde işgalden çıkmış ve anıların taze olduğu İzmir’de
büyümesinin etkili olmasının yanında daha önemlisi Paris yıllarında kendisine Atatürk’ü
soran militan bir arkadaşına verecek cevap bulamaması üzerine bu döneme dair başladığı
okuma faaliyetleridir. İlhan’ın görüşleri zamanla sivrileşerek Sosyalizm ve Kemalizm
bağlantısı kuran sol-Kemalist bir çizgiye gelmiştir. Tarihe ve Atatürk’e yönelik
incelemeleri, Osmanlı’dan itibaren Türk toplumunun yaşadığı çağdaşlaşma sorunlarına
eğilmesi ve bu sürecin olumsuz yanlarından hareketle yeni çözümler araması bu süreci
doğrudan etkilemiştir ( Salman 2007: 147).
Attilâ İlhan’ın Kemalistliği, sosyalist hareketin etkisini büyük oranda yitirdiği 1980
sonrası dönemde neredeyse sosyalist hatta Galiyevci bir Mustafa Kemal, antiemperyalist
ve antikapitalist bir Milli Mücadele ve sol bir halk Partisi kurgusunun son örneklerini
vermesi noktasında ön plana çıkmıştır. Attilâ İlhan’a göre, Mustafa Kemal’in kurdurduğu
sahte TKP bile sahiden sosyalist bir partidir. Sahiciliğin ayırıcı özelliği ise onun “millici”
oluşudur. Bunun göstergesi de bu partinin yayın organı olan Yeni Gün gazetesinde Yunus
Nadi’nin hayallerindeki sosyalizmin Sovyetler’in kopyası olmayacağını ideal programın
ülke şartları dikkate alınarak hazırlanacağını ve temelini İslamiyet’in oluşturacağını
söylemesidir (İlhan, 1999: 257-260).
İlhan, Atatürk'le Sultan Galiyev'i ortak bir zeminde buluşturmayı hedeflemişti
(İlhan, 1999: 257-260). Ancak, Sultan Galiyev'i Türkiye, Türk dünyası içinde
konumlandırırken onu bağlamaya çalıştığı Avrasyacılık konusunda önemli bir çelişkiye
düşmekteydi. Sultan Galiyev'in antiemperyalizme ve Türk halklarının bağımsızlığı uğruna
verdiği savı yüceltip örnek gösterirken Galiyev’in –ki Orta Asya halklarının kendi
kendilerini yönetmesi bir bakıma Turan fikri- düşünceleriyle bir araya getirmeye çalıştığı
“Avrasyacılık", olarak adlandırılan -özünde ise Aleksander Dugin'in temsil ettiği Rus
Avrasyacılığı- düşüncenin birbiriyle bağdaşması mümkün değildi (Ülkü,
http://tilahan.org/fena-halde-atilla-ilhan/ Son Erişim Tarihi: 20.04.2017).
Attilâ İlhan, Türk Devrimi’ni Rus ve Fransız devrimlerinin benzeri ve bir bakımdan
da bu iki devrimin bir sentezi olarak değerlendirmiştir. Attilâ İlhan’a göre Türk Devrimi
sosyalist bir devrim olarak nitelenemez. İlhan, Türk Devrimi ulusal demokratik bir devrim
olmasının yanında antiemperyalist, mazlum milletlere örnek ve Asyalı bir devrim olarak
tanımlamıştır (Kahramanoğlu http://www.turksolu.org/208/kahramanoglu208.html Son
Erişim Tarihi: 12.03.2017).
Attilâ İlhan’ın Türk solu açısından bir diğer önemli katkısı ise Atatürk’ün başlatmış
olduğu muasırlaşmak (çağdaşlaşmak) fikrinin, yerini Atatürk’ün ölümünden sonra İnönü
ile Batılılaşma fikrine bıraktığı, bu durumun ortaya çıkardığı Batıcı Atatürkçülüğün gerçek
Atatürkçülük olmadığını ısrarla vurgulamasıydı. Attilâ İlhan, kozmopolit bir Batıcılığın
Atatürkçülük olarak lanse edildiğini iddia ettiği İnönücülüğü eleştirirken, İnönü
reformculuğuna karşı Atatürk devrimciliğine vurgu yapmaktaydı. Bu şekilde uzun yıllardır
Atatürkçü safta yer alan Batıcı Atatürkçülüğün güçlü bir teşhirini de yapmış olmaktaydı.
İlhan’a göre; Türkiye, İnönü ile birlikte dış politikada Atatürk’ün tam bağımsızlık yolunu
terk ederek yeniden Batının dümen suyuna girmiş ayrıca Yunan-Latin kültürüne dayalı bir
Batıcı ilericiliğin tuzağına düşerek Batıya daha da bağımlı hale gelmişti (İlhan, 1996: 160162).
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İlhan fikir dünyasını ele alırken değinilmesi gereken diğer bir konu da onun “Üç
Misak-ı Milli” anlayışıdır. İlhan’a göre, Türkiye ancak Kurtuluş Savaşı’nın gerekçeleri ve
tam bağımsızlık anlayışının ana prensiplerine bağlı kalarak yolunu devam ettirebilir. Ama
bu bağlılığı gerçekten sağlamak ve sağlamlaştırmak isteyen Türkiye’nin “(i) Eğitim ve
Öğretimi, (ii) Silahlı Kuvvetleri ve savaş gerekçesi, (iii) İktisadı yani kalkınma felsefesi,
ekonomisi mutlaka milli olmalıdır.” (İlhan, 2004.08.30). İşte bu anlayışa bağlı kalarak
İlhan, eğitim, savunma ve ekonomide oluşturulacak tam bağımsız, ulusal ve çağdaş bağa
“Üç Misak-ı Milli” demektedir (Kahraman, 2009: 10).
Erol Manisalı, Atilla İlhan’ı, Soğuk Savaş sonrasında Türk aydını olarak ulusal
açıdan bakanların içinde değerlendirerek onun ulusal cephenin merkezinde olduğu
vurgusunu yapar (Manisalı, 2004: VII).
Attilâ İlhan’ın kendisi ise “Hangi Attilâ İlhan?” sorusunun cevabını şu şekilde
vererek temel yaklaşımını kısaca özetlemektedir: “Türk toplumunun çağdaş şartları
içerisinde ortaya çıkmış tamamıyla cumhuriyetçi özellikler taşıyan ve ulusal demokratik
devrimin esaslarına inanan, sonra Türkiye'nin geleceğini kendi açısından daha çok
sosyalist bir çözümde gören, fakat bunu yaparken daima Türkiye'yi ön planda tutan bir
sanatçı” (Sarmaşık, 2005: 99).
Attilâ İlhan’ın sol anlayışı sürekli olarak “milli” olması sebebiyle eleştirilerin hedefi
olmuştur. İnsel de bu açıdan eleştirerek, Türkiye solunun Cumhuriyetin ilk dönemlerinde
devlet merkezli milli temizlik ve kültürel homojenleşme girişimlerini desteklediğini
belirtir. İnsel, Attila İlhan’ı, “komprador burjuvazi için malzeme Osmanlı’nın içinde hazır:
Musevi tüccar, Rum ya da Ermeni bezirgân, kestirmeden batılı Emperyalist firmanın
Türkiye’deki maşası oluyor, din birliği de rol oynadığından Türkler ve genel olarak
Müslümanlar rahatlıkla sömürülüyor” ifadelerinden dolayı faşizan bir sol anlayışına sahip
olmakla eleştirmekte ve bu anlayışı milliyetçi sol olarak tanımlamaktadır (İnsel, 2007:
948).
Yine İnsel’e göre, milliyetçi sol milli davalar olarak lanse edilen konulara karşı
yakın olmakla birlikte bunu antiemperyalist bir üslupla ifade eder. Bu üslup da
antiemperyalist cephenin birliği adına Kemalizm’e teslim olmuştur. Ayrıca bu zihniyetin
en önemli özelliğinin Türkiye’deki toplumsal mücadeleyi dış etmenlerin bir türevi olarak
algılamasıdır (İnsel, 2009: 949).
2.3. Attilâ İlhan’ın Batı Hakkındaki Düşünceleri
Attilâ İlhan, Türk Soluna Batı karşıtlığı fikrini öğreterek bütün bir Türk düşünce
hayatı içinde Batıcılığın en tutarlı eleştirisini yapan isimlerdendir. Türk Solu’nun tutarlı bir
Batı karşıtlığına ulaşmasında da Attilâ İlhan’ın büyük katkısı olmuştur. Türkiye’de
zihniyeti Batı düşüncesi ile yoğrulmuş Tanzimat aydını tiplemesini ilk dile getirenlerden,
Tanzimat ile başlayan Batılılaşmanın ilk tutarlı eleştirisini yapanlardan birisidir. Buna
rağmen Attilâ İlhan Atatürkçülük, milliyetçilik ve Türk Devrimi’ni tanımlama noktasında
pek çok yerde yine Batıcılığa dayanmıştır. Türk Devrimi’ni birebir Fransız Devrimi ile
örtüştürmekte, Mustafa Kemal’i de bir “jakoben” olarak gösterip Danton ya da Robespierre
ile eşleştirmekteydi (İlhan, 1999: 52, 133).
Attilâ İlhan’ın Paris seyahatlerinden sonra tam anlamıyla değişen ve berraklaşan
Batı hakkındaki düşünceleri hep aynı yönde devam etmiştir. Attilâ İlhan’da temelde var
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olan antiemperyalist tavır, Paris seyahatlerinin ardından, yeniden şekillenir. Bu yeniden
şekillenme neticesinde oluşan bilinç, Attilâ İlhan’ın Batı meselesine daha da
odaklanmasına yol açar (Işık, 2006: 48). Attilâ İlhan neden antiemperyalist olduğunu söyle
açıklar:
“Hayatım boyunca iki sebepten antiemperyalist oldum. Birincisi, çok basit, ben eğer
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nesilden çocuğuysam, eğer ailem bir işgalden kurtulmuşsa,
antiemperyalist olmam kadar doğal ne olabilir. İkincisi, on altı yaşımdan beri sosyalistim,
yani işin başından antiemperyalist bir tavır içindeyim.” (İleri, 2002: 259).
Attilâ İlhan Türkiye’nin Batı ile ilişkileri konusunda, Batı ittifakının Türkiye’yi
çöküşe götürdüğünü söyleyip Türkiye’nin üç yüzyıldır girdiği Batılılaşma çıkmazından
kurtuluşu için Atatürk’ün mazlum milletlere dayanan dış politikasına geri dönülmesini
önermekteydi (İlhan 1999: 155-156). Bu Türkiye’nin komşuları ile tarihsel bağları ve Türk
halkının
Asyalı
kimliğini
öne
çıkaran
bir
anlayıştı
(Kahramanoğlu
http://www.turksolu.org/208/kahramanoglu208.html Son Erişim Tarihi: 12.03.2017).
Hangi Laiklik eserinde sistem olarak adlandırdığı Batı ülkelerinin kendi çıkarlarını
korumak için Türkiye’yi kullanmalarından, Batı’nın devamlı kin ve nefreti dışa vurduğunu
anlatarak Batı’nın bize dostça yaklaşmasında derin bir art niyetin olduğunu, Türkiye’nin
Batı’nın çıkarlarına alet olmaması gerektiğinden bahsetmektedir (İlhan, 2011).
Attilâ İlhan’a en fazla yöneltilen eleştirilerden biri, Batı’yı tamamen dışlayıcı bir
tavır içerisinde olmasıdır. İlhan, bu tarz eleştirilere karşı çıkar ve Batı’yı tamamen
dışlamanın da Batı’ya tamamen bağlanmanın da yanlış olduğunu belirtir. Attilâ İlhan,
Batı’dan sadece rasyonel düşünce ve Batı’nın uyguladığı metodun alınması gerektiğini
belirtir (Işık 2006: 58). Attilâ İlhan’a yöneltilen, Batı kültürünü tamamen reddetme
konusundaki eleştirilere söyle cevap verir:
“Kesinlikle Batı düşmanı değilim. Tamamıyla kendilerine mahsus
kültürü, hatta ulusal kültürlerini evrensel kültür diye yutturuyorlar. Cebren
ve hile ile. Benim karşı olduğum bu. Yoksa Batının kendi içersinde yaptığı
büyük aşamalara karşı değilim. Ben Batıya gittiğim zaman Batı diye bir şey
görmedim. Fransız, İngiliz, Alman gördüm. Bunların hepsinde ortaklaşa
olan sadece bir tek şeydi. Bilimsel metot. O bilimsel metodu da biz alalım,
kendi malzememizde kendi çağdaşlığımızda üretelim.”
(Sarmaşık, 2005: 371-374).
Yine bir diğer söyleşisinde Batı karşıtlığına ilişkin şu cevabı vermiştir:
“Hayır efendim ne münasebet! O kültürden istifade edilir. Benim
metodum Marksisttir ve bu Batı kültüründe mevcut olan bir metottur. Sen
metodu al, kendi memleketinde kendi sentezini yap. Bu yapılamaz değil. Ben
yaptım. Kırk tane kitap var ortada. Bu kitapların gördüğü ilgi gösteriyor ki
hedef vuruldu. Demek Batılı bir metodu alıp, onu kendi malzemenle çok iyi
yoğurup ortaya ulusal bir sentez çıkartırsan, halk seni yalnız bırakmıyor.”
(İleri, 2002: 252).
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2.4. Attilâ İlhan’ın Aydınlar Hakkındaki Düşünceleri
Toplumumuzda Tanzimat aydını genellikle Batı özellikle de Fransa hayranlığı ile
tanınır. Bu hayranlık zamanla farklı ülkelere doğru yönelse de temelde bu aydınların
yapmaya çalıştıkları şey, ilgi duydukları ülkelerdeki uygulamaları olduğu gibi almak yani
taklit etmektir (Polatlı, http://www.makaleler.com/bilim-makaleleri/attil-ilhaninhayati.htm, Son Erişim Tarihi:15.03.2012). Bu dönem aydınlarının en önemli
eksiklerinden biri de, ulusal bir yöntem oluşturamamalarıdır. Attilâ İlhan her ne kadar,
‘Batı’, ‘Batılılaşmak’ gibi kavramlarla Avrupa’yı ve Avrupa kültürünü kastetse de,
esasında bunun, bizim zihnimizde homojen bir bütün oluşturan bir tasavvur olduğuna
dikkat çekerek, gerçekte ise, böyle bir Batı olmadığını, bizim Batı diye adlandırdığımız o
bütüne mensup ülkelerin her birinin kendine özgü bir kültürünün var olduğunu belirtir
(Işık, 2006: 37).
İlhan, Türk aydınını eleştirirken kimi zaman onu, olumlu aydın olarak gördüğü ve
gösterdiği Fransız aydını ile karşılaştırır ve halk ile aydın arasında olması gereken ilişkiye
değinirken şu eleştirileriyle Tanzimat dönemi ve Tanzimat sonrası Türk aydınını
değerlendirir:
“…Bunlar (aydınlar) her toplumda olması lazım gelen ve aslında toplumun
diğer katmanlarına öncülük etmesi lazım gelen tipler… Fakat bizim
memleketimizin kaderinde bir yanlışlık var. Ve bu yanlışlık çok vahim. Bunu
şöyle anlatayım: Fransız toplumunda Fransız aydını ile Fransız halkı
arasında bir fark vardır. Bu fark hakikaten vardır. Her yerde olur bu fark.
Fransız aydınları daha derin, daha teferruatlı düşünürler, daha çok şey
bilirler… Halk daha az bilir, daha az teferruatlı bilir, düşünür. Yalnız
aydınlarla halk arasındaki fark, bir derece farkıdır. İkisi de aynı
istikamettedirler… Aydınlar biraz öndedirler. Hâlbuki bizde böyle değil.
Aydınlarla halk arasındaki fark mahiyet farkı. Aydınlar kendilerini hangi
ülkenin kültürüne adamışsa, Paris’e, Londra’ya, Washington’a,
Moskova’ya, Pekin’e, Kahire’ye, Tahran’a göre ayarlıyor. Ve aydın bu
tavırla ortaya çıkıyor… Halk ise Türk. Halkımız kesinlikle herhangi bir yere
ayarlı değil. Bu çerçeve içersinde Türk aydını ile Türk halkı arasında çok
ciddi bir kopukluk var. Türk aydını, halkına kesinlikle yabancılaşmış bir
aydın. Bu, sömürgelerde görülen bir aydın tipidir. Bağımsız ve gelişmiş
ülkelerde böyle aydın olmaz. Bu Tanzimat’tan sonra başlayan ‘alafranga’
dediğimiz aydın tipidir... Bu Batılı bir kültürün Türkiye’deki acentasıdır.
Oysa halk, bunlara müthiş içerlemekte, bunları kesinlikle sevmemektedir.”
(Sarmaşık, 2005: 290-305).
Attilâ İlhan günümüz aydınını, hem Batılının sözcüsü olarak niteler hem de
aydınların Doğu-İslâm kültüründen utanmalarından dolayı bu kültürle ilgilenmemelerini
sert bir şekilde eleştirir (Işık, 2006: 39).
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“Bizim aydınlarımız, şimdi basını ellerinde tutanlar Doğu ve İslâm
âlemiyle meşgul olmaktan âdeta utanırlar. Medenî Avrupa varken Doğu göz
atılmaya, düşünülmeye değer mi hiç? Sonra, Allah esirgesin, Avrupalılar
bizi henüz Avrupalılaşamamış, barbarlıktan, bağnazlıktan kurtulamamış
demezler mi? Biz Batı’nın gözüne girmek isteriz. Batı’nın iyi niyetli
yakınlığını kazanmak isteriz. Bir gazetecinin dediği gibi, Avrupa medenî
ailesi içinde yer almak isteriz. Bunun için Batı’ya yaranmalıyız, hatta
dalkavukluk etmeliyiz. Doğu ile uğraşmakta ne yarar var, onlardan ne çıkar
sağlanacak?(…) Türk aydını dediğimiz kişi Batı’nın Türkiye’deki manevi
ajanı. Kendi memleketini küçük görüyor, kendi adamını adam olmaz
görüyor.”
(Cevizoğlu, 2004: 31-32).
Attilâ İlhan’a göre halktan kopmuş ve bir Batı özentisi içerisindeki Türk aydını bu
bakımdan Tanzimat dönemindeki Batıcılara benzetmektedir. Bu düşünceleri savunurken
Attilâ İlhan, başta İnönü olmak üzere cumhuriyet dönemi siyasetçilerini ağır bir şekilde
eleştirir ve Batıya bakışımızın hatalı olduğunu ifade eder. Attilâ İlhana göre, Batıya körü
körüne bağlanmak da, ona tamamen sırt çevirmek de aşağılık psikolojisinin ürünüdür.
Doğru olan Batıya akıllıca bakmak ve Batıda gerçekten evrensel olan bilimsel düşünceyi
yakalamaktır (Esemenli, 2010: 287-302).
2.5. Attilâ İlhan’ın Dil Hakkındaki Düşünceleri
Attilâ İlhan bir Kemalist olmakla birlikte diğerlerinden farklı olarak SelçukluOsmanlı kültürünü ve bin yıllık tarihimizi vurgulayarak, 1930'lu ve 40'lı yılların dil ve
kültür politikalarını ve alafrangalığı şiddetle eleştirmiştir. Bütün edebi eserlerinde onun
"ulusal kültür sentezi" fikrini görmek mümkündür. Bu anlamda Divan edebiyatından
yararlanarak yazdığı şiirlerle sentezin örneklerini de ortaya koymuştur (Hızlan 2010: 383400).
Bu düşüncesine dayalı bilinçle, Osmanlıcanın okullarda öğretilmesini savunarak
Türk insanının aydın sayılabilmesinin ölçüsünü, Nutuk'u orijinal dilinden okuyabilecek
yetkinlikte kavram zenginliğine sahip olmak olarak değerlendirdi. Buna dair görüşlerine
Ulusal Kültür Savaşı adlı eserinde de yer verdi. İlhan'a göre: "Şapka devrimi, dil devrimi,
böyle sululuk olmaz, bunlar devrim mevrim değil, birtakım değişikliklerdir."(Akyol
http://tilahan.org/dusunur-olarak-attila-ilhan/ Son Erişim Tarihi: 20.04.2017).
Dil Devriminin Türkiye'de yanlış anlaşıldığından bahisle bir röportajında şöyle
demiştir:
Dil birikimi içerisinde, ülkenin ümmet döneminden gelen kalıntılar
bulunur, bu o dilin tacize uğradığı anlamına gelmez, bunun ispatı çok kolay.
Fransızca, Fransız milletinin dilidir ama bunu kurcalamak lazım, Fransızca
nereden çıktı? Hıristiyanlığın kabulünden sonra Yunanca ve Latince Batı'nın
ümmet dili oldu. Milli devlete dönüştükleri zaman kendi dillerini yarattılar.
Aslında Fransızca kötü bir Latincedir, Fransızca'nın % 85'i Latince kökenli
kelimelerdir. Latince Hıristiyanlığın dilidir. Bunların dışında da diğer
kavimlerden etkilenmiş bir dile sahiptirler. Fransız Akademisi Fransızca
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üzerine titrer. Akademi’deki birinin, dilimizden Latince ve Yunanca
kelimeleri atalım dediğini, hiç duydunuz mu? Kimse böyle bir laf demez,
çünkü 118 kelimeleri kalır geriye. Bir milletin dili diğer dillerle olan
etkileşimlerin sonucu ortaya çıkar. Bunu bize uygularsak; biz Doğu toplumu
olduğumuz için Müslüman dairesi içerisindeyiz, bu daire içerisindeki diller
de Farsça ve Arapça'dır. Farsça, Arapça'yla evlidir. Orta Asya'daki Türk
topraklarında Arapça ve Farsça son derece doğal sayılmaktadır. Dil kendi
akışı içinde değişmeli
(İlhan, http://tilahan.org/aruz-edebiyat/ Son Erişim Tarihi: 23.04.2017).
Attilâ İlhan bir Kemalist olduğu halde, bu tür fikirlerinden dolayı aynı kanattaki
yazarlar tarafından ağır şekilde eleştirilmiş ümmet kültürünü savunmakla, karşı devrimci
olmakla, hatta Amerikan etkisinde kalmakla suçlanmıştır (Yetkin, 2003.12.11).
3. Sonuç ve Değerlendirme
Erken bir yaşta Nazım Hikmet’in bir şiirini mektubunda yazması sebebiyle
tutuklandığında İlhan, sosyalist bir zihniyete sahip olduğunu ve bunun gerektirdiği insanlık
anlayışına sahip olduğunu ancak onu tutuklayanların bu anlayışa aykırı davrandıkları
düşüncesindedir. Genç yaşta basit bir sebepten dolayı hapis yatması dolayısıyla dönemin
siyasi otoritesine olumsuz bir bakışla şekillenen düşünce dünyası ve sonrasında sosyalizmi
öğrendiği dönem olarak nitelenen Paris’te dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş solcularla
bir arada bulunduğu süreçte Stalin’in Rusya’sında da sosyalizmin özgürlükleri ortadan
kaldıran bir baskı rejimi olduğunu idrak etmesi, otoriter yönetimlerin özgürlüklere yönelik
zararını bizzat tecrübe etmiş biri olarak bu otoriter yönetimi eleştirmesine yol açmıştır. Bu
otoriter yönetimin sırf sosyalist olmasından dolayı Türkiye’deki iman aydınları olarak
nitelendirdiği sosyalist cenah tarafından eleştirilmemesini kınamış ve bunu cesurca ifade
etmiştir.
Attilâ İlhan’ın diğer sol aydınlarca eleştirildiği milli bir bakış açısına sahip olması
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde küçük yaşlarda bulunmuş olmasının yanında üniversite
döneminde gittiği Paris’te çeşitli ülkelerden gelmiş Marksistlerin her birinin kendi
ülkesinin şartlarına göre sosyalizme yön verme çabasına tanık olmasıdır. Her ülkenin kendi
şartına göre sosyalizme yön vermesi düşüncesine Marks’ın 1872 Enternasyonal Kongrenin
kapanış konuşmasını dayanak yapmıştır. Bu bakımdan yalnızca Sovyetler odaklı
sosyalizm fikrine katılmamış bu düşünceye karşı çıkmıştır.
Attilâ İlhan sosyalist olmakla birlikte tek tip bir sosyalizm fikrine karşı olmasının
da etkisiyle kendi toplumunun dinamiklerini, tarihsel ve kültürel değerlerini önemseyen
bir aydındır. Bir aydın olarak göz ardı edilen, yok sayılan tarihi geçmişe ve bozulmuş bir
dil anlayışına karşı çıkmıştır. Bu bakımdan kendi kuşağının sosyalistlerini eleştirmiştir.
İlhan Türk toplumunun ulusal bileşiminin Selçuklu-Osmanlı kültür mirası ile
Atatürk milliyetçiliği ve çağdaşlaşma anlayışından oluştuğunu iddia eder. Ülke
meselelerine yönelik çözüm önerilerini bu ulusal bakış açısına göre sunarken İlhan, aynı
zamanda çözülemeyen meselelerin toplumuna yabancılaşmış aydınların tutarlı olmayan
düşüncelerinden kaynaklandığını da dile getiren önemli bir isimdir.
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İlhan uluslaşmayı, sınırları belli bir iç pazar çerçevesinde liberal, laik ve demokratik
bir toplum oluşturulması olarak tanımlar. Batıya karşı bir batılılaşma anlayışını
benimseyen İlhan, çağdaşlaşmanın ise kaçınılmaz bir zorunluluk olduğuna işaret eder. Bu
düşünceler doğrultusunda Atatürk’ün düşünce ve eylemlerinden hareket eden Attilâ İlhan,
Milli Mücadeleyi ulusal bir demokratik devrim olarak kabul etmenin yanında Milli
Mücadele ve müteakiben gerçekleştirilen devrimleri muasırlaşmayı/çağdaşlığı amaç
edinmiş bir ulusal toplum oluşturulmasının başlangıcı olarak kabul eder. İlhan bu olumlu
ve ilerleyen sürecin İnönü döneminde tamamen amacından saptığını ve koptuğunu ısrarla
vurgular. Siyasi hayatımızda yaşanan ikiliklerin ve çıkmazların kaynağı olarak bu dönemi
görür ve bu dönemi ulusal bir bileşim imkânını ortadan kaldırdığı için eleştirir.
İlhan cumhuriyet dönemi siyasal düşünce ortamında bir taraftan hâkim ideoloji olan
Kemalizm’i benimserken bir taraftan devletin olumlu bakmadığı sosyalizmi benimsemiştir
ki, onun sosyalist kimliği devletin güvenliği bakımından zaman zaman tehlikeli
bulunmuştur. Bu aynı anda hem Kemalist hem de sosyalist olma hali esasen bir ikilemi
bünyesinde barındırmaktadır. Kemalizm gibi sadece Türkiye’ye özgü şartların doğurduğu
ve net olarak sınırları belirlenmemiş ve sistemleştirilmemiş bir düşünceyle evrensel olan
ve özünde her türlü yerelliği reddeden sosyalizmi sentezlemeye çalışmıştır. İlhan’ın
düşmüş olduğu çelişkiler bu iki ayrı düşünce sisteminin sentezlenemediği aşamalarda
olmuştur. İlhan bunu aşmak amacıyla sosyalizmin tek bir çeşit olamayacağını her ülkenin
kendi gerçeklerini taşıması gerektiğini savunmuştur.
İlhan’ın Dil Devrimini, Alfabe Devrimini, devrim olarak nitelemeyip bunları birer
değişiklik olarak yorumlaması özgün olmakla birlikte ulus ve ulusalcılık konularını tam
anlamıyla yani teknik olarak anlamadığı fark edilebilir. Her ne kadar bu kavramlar şu anda
da tam olarak anlaşılmış ve üzerinde uzlaşılmış olmasa da, onun bir ulusalcı olarak
meselelere çözümler önerdiği düşünüldüğünde bu kavramları kâmilen anlamış ve biliyor
olması beklenirdi. İlhan ulusalcı bir anlayışla sosyalizmi değerlendirirken de hâkim ulus
ve ulusal kavramlarına ilişkin anlayışa mahkûm olmuştur/aldanmıştır. Bu noktada
“ulusalcının kim olduğunu” doğru bir şekilde anlayıp anlamadığı tartışmalıdır. Nitekim
ulusalcı bir bakışla Türk ulusunun geçmişini Selçuklu-Osmanlı kültür mirası üzerine inşa
ederken ondan daha önceki süreci yani kadim Türk tarihini neden görmezden geldiği izah
edilemez. Esasen ulusalcı anlayıştaki bir aydın, ulusçuluğunu yaptığı toplumun en eski
tarihine kadar referans vermelidir. Kaldı ki, düşünce dünyasını etkileyen Atatürk bu
noktada Türk tarihinin en eski dönemlerinin ele alınması amacıyla çok önemli çalışmalar
yaptırmıştı. Bu bakımdan İlhan’ın yaptığı gibi Türk siyaset ve Türk devlet anlayışını
sadece Osmanlı ve Selçuklu’ya dayandırarak açıklamak eksiklik ve yanlışlık olur.
Uluslaşmayı açıklarken yaptığı tanımlama fevkalade özgün ve doğru iken, ulusalcı
olduğunu iddia ederek benimsediği düşünceler bu tanımlamaya aykırıdır. Zira
uluslaşmanın, ‘liberal bir toplum oluşturulması’ olduğunu kabul eden biri ulusalcı bir
sosyalist olamamalıydı. Bu çelişkiyi de aynı şekilde, sosyalizmi ulusallaştırarak
giderebileceğini düşünmüş fakat bu haliyle sosyalistler tarafından da ulusalcılar tarafından
da eleştirilmiştir.
Diğer taraftan meselelere geniş bir perspektiften bakmaya çalışsa da, ulus ve onunla
bağlantılı kavramların ve yapıların uluslararası sistemin yapısından kaynaklandığını ve
sosyalizmin de ulusalcılığın da bu ölçekte düşünülmesi gerektiğini fark edememiştir.
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Sonuç olarak Attilâ İlhan Türk toplumunun sosyal, siyasal ve kültürel meselelerine
kafa yormuş, bu konularda yerli bir aydın gibi neler yapılabileceğine dair düşünce ve
çözümler üretmeye çalışan farklı ve özgün kişilerinden birisi olmuştur.
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