
KONYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ’NİN
KATKILARIYLA

CEMREYİ BEKLİYORKEN 
YÜREĞİMİZE KOR DÜŞTÜ 

19 ŞUBAT 2021 CUMAHAZIRLAYANLAR: SADIK GÖKCE - ANUŞ GÖKCE

CİLT: 3 • SAYI: 6

Gara’dan gelen kara haber yüreğimize kor düşürdü. 
16 şehidimiz içimizi yaktı. Ruhları şad mekanları uçmağ olsun.



82

• TÜRK KÜLTÜRÜNDE CEMRE
ANUŞ GÖKCE
• DÖNÜŞÜM
FATMA TUTAK

İÇİNDEKİLER

BİR TİYATRO ESERİ: KAVGA SONU
MUSTAFA ÖZCAN
• PEYAMİ SAFA BİR DÜŞÜNCE ADAMI (1)
ŞABAN KUMCU

Türkler tabiat olaylarını takip etmiş-
ler hayatlarını ona göre ayarlamış-
lardır. İnsanlarımızın Sonbaharın 

gelmesi, ağaçların yapraklarını dökmesi, 
sıcak havaların yerini soğuk havalara bı-
rakmasıyla birlikte kış için yiyecek, yaka-
cak hazırlama, hayvanlarına yem ve sa-
man tedarik etme, evin bakım ve onarım 
işlerine hız verdikleri görülür. 

Kışın en zor ve sıkıntılı zamanları in-
sanları bunaltır ve bir ana önce Hızır (yaz) 
mevsiminin gelmesini dört gözle beklerler. 
21 Şubat’ta ilk cemre düşmeye ve havalar 
ısınmaya başlar. İnsanlar bu günü çeşitli 
eğlencelerle kutlar. 

İslamiyet’ten önce Türkler tabiattaki 
olayları yöneten güçlere ruh adını vermiş-
ler. Karanlık, soğuk, don,  sert rüzgârlar, 
felaketler kötü ruhlar, sıcaklık, yeşillik, ha-
vaların ısınması, toprağın yeşermesi gibi 
olaylar da iyi ruhlardı.  21 Şubat’ta başlayıp 
üç hafta devam eden tabiattaki bu hare-
ketlenme ve canlanmayı Türkler şölenlerle 
karşılamışlar, göğe ok atarak kötü ruhların 
geri gelmemesi ve yılın bereketli geçmesi 
için Gök Tanrı’ya dua ederlerdi.

Türklerin İslamiyet’i kabulüyle birlikte 
bu olaylar yeni şekillere bürünmüş, Ana-
dolu’da cemre, Cemile, Cemile kadın, Azer-
baycan Türkçesinde cemle adını almıştır. 
Halk arasındaki inanış yöresel farklılıklar 
göstererek devam ede gelmiştir.

Cemre nedir?
Eski takvime göre 179 gün olan kış 

mevsiminin 90 günü geçtikten sonra hava-
da ve tabiatta görülen ısınma ve canlanma 
olayıdır. Miladi Takvime göre 21 Şubat’ta 
başlayan bu sıcaklık artışı yedişer gün ol-
mak üzere üç hafta sürer. İlk cemre havaya 
düşer ve yerden bir buğu yükselir, havalar 

ısınmaya başlar. İkinci cemre 26-27 Şubat-
ta suya düşer ve suda bazı hareketlenmeler 
meydana gelir. Üçüncü cemre de 6-7 Mart-
ta toprağa düşer. Yerler çimlenir, bitkilere; 
çiçeklere, ağaçlara su yürümeye başlar.

Cemrenin anlamları
Tarihi ve Etimolojik Türkçe Sözlükte 

cemre şöyle açıklanıyor: Şubatta üç saf-
hada sıcaklık yükselişi. Cemre, çoğulu 
cemera. Kelime Arapçadan gelmedir. Asıl 
manası “kor” anlamındadır. Visalünün he-
vesinden çu yerde ah kılam/ Ciğerden ol 
dem ile cemreler havaya düşer. (Mehmed 
1965 (1398). No: 2696) Hem ol gün cemre 
düşmüşdü havâya/ Ki olmuştuk süveran 
bâd- pâyâ (Zaifi 1950 (1555), s.147).  Cem-
reler düşürür yüreğime/ Sözcüklere sinmiş 
sevdalı sesin (E. Aykız, 1992, s.51) [Tarihî 
ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı, 
C:2, C-E, s.63, TÜBA (Türkiye Bilimler 
Akademisi) Yay. 2016/ANK]

Şemseddin Sami, lugatında cemre söz-
cüğünü dört manada açıklamıştır. Sözlük 
manada “yanmış kor parçası” demektir. 
İkinci anlamda ise Şubat ayında yükselen 
sıcaklık anlamına gelir. Üç türlü olduğu-
na inanılarak birinci cemre havaya, ikin-
cisi suya üçüncüsü de toprağa düşer. Üçü 
manası ise hac esnasında hacıların Mina 
vadisinde attıkları taş yığına verilen addır. 
Dördüncü mana da ise pek iltihaplı olan bir 
çıban adıdır. (Şemseddin Sami, Kamus-i 
Türkî, s.481, İkdam matbaası, Dersaadet/ 
1317)

ANUŞ 
GÖKCE

TÜRK KÜLTÜRÜNDE CEMRE
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Mehmet Zeki Pakalın cemre hakkında 
şu bilgileri veriyor:

Cemre, Şubat’ın 21, 28 ve Mart’ın 7’sin-
de havaya, suya ve toprağa düşüp bunları 
ısıttığına ihtimal verilen cevvî (havaî) bir 
hadisedir. Halk dilinde birinci cemre, ikinci 
cemre ve üçüncü cemre denilir ve “cemre 
düştü” suretiyle kullanılır. Bu ilk cemre eski 
takvimlerde Arapça karşılığı ile “Cemre-ı 
ûla beheva, cemre-i saniye beâb, cemre-i 
sâlise behâk” suretinde yazılırdı.

Müneccimbaşı Kamil Efendi 1302 se-
nesi takviminde “cemre-i ûla-i bâride, cem-
re-i saniye-i fatıre,  cemre-i salise-i hamiye 
şeklinde kayd eylemiştir.

Burhan-ı Kaat’i’de cemre için şu izahat 
vardır: Cemre ol buhar ve hararete denir ki 
evahir-i şitada (kış mevsiminin ilk zaman-
larında) Şubat ayında üç defa zeminden he-
yecan eder (yükselir). Evvela mah- ı mez-
burun evvel haftasında kalkar ve o cihetle 
zemine hararet ârız olur. Ona halk sükût-u 
cemre ûla (ilk cemre düştü) der. İkinci haf-
tasında dahi hîzan olur, hararet suya ârız 
olur, ona da sükût-u sâniye derler. Üçüncü 
haftasında dahi mütenevviç olur, ağaçlara 
ve bitkilere tarî olur ve ona da sukût-ı cem-
re-i salise derler. Arap katında sükût-u ce-
marrattan murat sükût-u menazil-i kamer-
dir. (Aydaki menzillerdir) Zira ilk haftada 
cebehe ve sanide zebere ve salisde sarefe 
sakıt olur. Tesirleri yine bu minval üzeredir.

Lugat sahibi Kazvinî, cemre hakkında 
şunları kayd ediyor: Cemre, vaktiyle be-
deviyet zamanlarında insanlar kış gelince 
hayvanlarıyla birlikte barınmak üzere üç 
daireli kıldan çadır kurarlardı. Dairelerin 
birincisi ikincisini, ikincisi üçüncüsünü ku-
şatırdı. Birinci daireyi büyük, ikinci daire-
yi küçük hayvanlara ve üçüncü daireyi de 
kendilerine tahsis ederler ve her bir daireyi 
birer ateşle ısıtırlardı. Şubat’ın birinci günü 
(Miladî 21) birinci dairenin hayvanlarını 
sahraya çıkarırlar, kendilerini de ikinci da-
ireye naklederlerdi. Ateşin biri bu suretle 
yakılmaktan vaz geçilirdi. Bir hafta sonra 
küçük hayvanlar da çıkarılır, kendileri de 
yerlerine geçerek ikinci ateşi de söndü-
rürlerdi. Bir hafta sonra da kendileri çıkar, 
ateşin üçüncüsü de söndürülürdü. İşte ona 
göre cemrenin aslı bu idi. (Pakalın, Meh-
met Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Te-
rimleri Sözlüğü, C: I, s.277 v.d, MEB Yay, 

1963/İST)
Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Erkal, “Divan 

Edebiyatında Cemre ve Bosnalı Sabit’in 
Cemreviyesi” adlı makalesinde, cemrenin 
Arapça kökenli olduğunu, ateş, kor ateş gibi 
anlamlara geldiğini açıklar. Şubat ayının 20 
sinden sonra ilk cemrenin, sonra yedi gün 
ara ile 25-26 Şubatta ikinci, 5-6 Martta 
üçüncü cemrenin düştüğünü, hayvancılık 
ve ziraatla uğraşan topluluklarda görüldü-
ğünü ifade etmektedir.

“Eskiler 365 günlük yılı Kasım ve Hı-
zır günleri olarak ikiye ayırmışlardı. Kasım 
179, Hızır ise 186 gündü. Yılın kış devresi 8 
Kasımda başlar, 6 Mayısa kadar sürerdi. 6 
Mayısta da Hıdırellez ile birlikte yaz devre-
si, Hızır günleri başlardı. Kasım ayının eski 
adı Teşrin-i sanidir. Kasım Arapçada bölen 
anlamına gelir. Yılı ikiye böldüğü için bu ad 
verilmiş olabilir.

Kasımın kırk altısında 40 gün anlamına 
elen “erbain”, seksen altısında da 50 gün 
anlamına gelen hamsin başlar. Böylece kı-
şın en soğuk olan 90 günü başlamış olur. 
Kasım günlerinin ortasını geçip 100 gün 
arkada kalınca halk arasında zorlu kış gün-
lerini arkada bırakmanın bir ifadesi olarak 
“geldik yüze, çıktık düze” denilirdi.

Kasımın 105’inde (19-20 Şubat) birinci 
cemre havaya, 112’inde(26-27 Şubat) ikinci 
cemre suya, 119’unda(5-6 Mart) da üçüncü 
cemre toprağa düştüğüne ve yedi günlük 
aralıklarla buraları ısıttıklarına inanılırdı. 
Birunî’ye göre sıcaklığın yeryüzünün kar-
nından yukarı doğru yükseldiği belli günler 
olmasından dolayı cemre denilmiştir. Yine 
bir başka tespite göre, güneş kütlesinden 
yayılan sıcak havanın soğuk havayla yer 
değiştirmesidir.

Astronomlara göre ise cemre, üç yıl-
dızdır. Bunlara kırmızıya yakın olmaları 
sebebiyle cemre denilmiştir. Birincisi tarf 
yıldızlarından re’ul hayye, ikincisi hen’a yıl-
dızlarından zi’raüş-Şamî, üçüncüsü de cep-
he yıldızlarından kalbü’l-esed adındaki yıl-
dızdır. (  Erkal, Abdülkadir Yrd. Doç., Divan 
Şiirinde Cemre ve Bosnalı Sabit’in Cemrevi-
yesi, s.133 v.d, TÜBAR yay.2014/ ANK, pdf)

İ.Ü.  Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Zeh-
ra Hamarat, cemreyi şöyle tanımlamakta-
dır: Cemre, Şubatta havaya suya ve toprağa 
arız olan hararetlerden her biridir.  
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Şubatta meydana gelen ve üç defa ze-
minden heyecan eden buhar ve hararet; 
hava, su ve toprakta meydana gelen sıcaklık 
yükselişi; havaya, suya ve toprağa semadan 
düşerek bunları ısıtan böcek; baharda ortalı-
ğın ısınması olarak düşünülmektedir. (Zehra 
Hamarat “Cemre Düşmesiyle İlgili İnanç ve 
Uygulamalar” s.169, Trakya Üniversitesi 
Ed. Fak. Dergisi, c:2, Sayı:3, Ocak 2012)

 Abdülkadir Erkal, Anadolu’nun bazı böl-
gelerinde cemreye, ‘Cemile, Cemile kadın’ 
gibi isimler verildiğini, Azerbaycan’ın Nev-
ruz Bayramından önce yılın son çarşambası 
gününde yapılan “boz ayın dört çarşambası” 
uygulamasını ifade eden son “Cemle” keli-
mesinin de aynı anlama geldiğini ve yanı 
kökten türediğini, yazar. “ Halk düşünce-
sine göre her cemrenin düşüşüyle hava, su 
ve toprak ısınmaktadır. Yine halk inanışına 
göre uzun bacaklı cemre yağmurları yağ-
mazsa, o yıl bereket olmaz. Tokat yöresi 
efsanesinde cemre gökte yaşayan yiğit bir 
delikanlıdır. Bu delikanlı uzaktan gördüğü 
dünyayı merak etmiş, önce havaya düşmüş, 
sonra toprak ananın kızlarından birine âşık 
olmuş. Bunun üzerine delikanlı suya düş-
müş, orada yıkanıp temizlendikten sonra 
toprağa düşüp sevgilisine kavuşmuş. Er-
zurum bölgesinde ise cemre, havaların ısın-
masıyla birlikte ortaya çıkan bir sinek olarak 
düşünülmektedir. Başta Akdeniz bölgesi 
olmak üzere bazı bölgelerimizde “döl alma” 
mevsimi olarak bilinir.

Tatar ve Nogay mitolojisinde cemre, ilk-
baharda görünüp titrek ışık saçarak gökyü-

züne yükselen ve adına İmere/ İmre denilen 
bir yer ruhudur. Buna cemre ruhu da denir. 
İmre ışıklar saçarak göğe yükselir, sonra 
buzların üstüne düşerek onları eritir. Oradan 
da yere iner. Daha sonra ısınmış topraktan 
buhar yükselir. Kumuk Türkçesinde “nem, 
buhar” anlamına gelen “Zemre” ile Bulgar 
Türklerindeki “ Zemire İmer” kelimesi eti-
molojik olarak doğrudan bağlantılıdır. Bazı 
araştırmacılar bu temele dayanarak Oğuz 
Türkçesindeki “kırağı, sis” anlamına gelen 
“emir/amır” ile karşılaştırmışlardır. İmre 
kelimesi dost, sevgili ve âşık ve sıcak anla-
mına gelen amrak/ emre ile kök olarak doğ-
rudan bağlantılı olarak değerlendirilmekte-
dir. 

Çünkü tasavvuftaki kor ve ateş anlam-
larının mecazî anlamları vardır. Temizlen-
meyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş, 
aşk kavramının yakıcılığıyla yakından ilgili-
dir.”(Erkal, a.g.m., 134)

Bütün bu tanımlardan en kısa net bir şe-
kilde cemreyi şöyle tanımlayabiliriz: Cemre 
uzun süren kış gecelerinden sonra şubat ayı-
nın ilk haftasından sonra (miladiye göre 21 
Şubat) havaların ısınmasıyla birlikte görülen 
ve yedişer gün ara ile üç hafta süren bir hava 
olayıdır. 

Tabiattaki bu değişme insanlara da 
yansımış, onlar da sürülerini otlatmışlar ve 
çeşitli eğlenceler tertip etmişler, soğuk kış 
günlerinin geri gelmemesi için Tanrı’ya du-
alar etmişler, ayinler yapmışlardır. Halk da 
bu vesile rahatlamış, çeşitli eğlenceler tertip 
etmişlerdir.

 

DOĞRULUK ve EĞRİLİK

Unutmayın, doğruluk helâl lokmanın meyvesidir,
E ğ r i l i k  ise  haram  yiyenlerin  sermayesidir.
                                                   Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ
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Cemre ile ilgili inançlar
Rize halkı, cemreler düştüğü zaman 

havada, suda ve toprakta birtakım değişik-
liklerin meydana geldiğine inanmaktadır. 
Buna göre cemre düşünce havalar ısınır, 
suda ise bir tatsızlık oluşur. Cemre toprağa 
düştüğü zaman eğer toprağa güneş vurur-
sa toprağın üstünde titreşimler meydana 
gelir. 

Rize halkı cemre düşünce “dağ bar bir 
olur” der; yani en yüksek dağdan bir damla 
sunun denize bareştiğine (kavuştuğuna) 
inanmaktadır.

Trabzon Acısu’da halk cemrenin topra-
ğa düşüp toprağı ısıtmasıyla beraber topra-
ğın döllenmeye hazır hale geldiğine inan-
maktadır.

Denizli ve çevresinde cemreye cemile 
denilmektedir. Cemile toprağa düştükten 
sonra toprak ısınır. İnanışa göre en zor 
ay, cemilelerin düştüğü aydır. Cemile Şu-
bat’ın 15’nde toprağa düşer, toprağa yayılır, 
toprak ısınır;  otlar, çimenler biter ve yaz 
gelir. Cemile önce havaya, havadan da top-
rağa düşer, toprakta yayılır, bundan sonra 
“bahar geldi korkma” denilir. Cemile suya 
düştüğünde ise “tamamdır, yaz ayağını 
salladı” denir. 

Cemile suya düştükten sonra havalar 
azar azar ısınmaya başlar. Ayrıca bu yöre-
de halk karakışta rüzgârın dik esip insan-
ların kuytu yer bulamadığına, cemrelerin 
çıkmasıyla beraber rüzgârın yandan esme-
ye başladığına ve insanların rüzgârdan ko-
runmak için kuytu yer bulabildiğine inan-
maktadır.

Uşak yöresinde yaşlıların söylediğine 
göre cemre suya düşünce gölün içinde bir 
kaynaşma olur. Kurbağalar ötüşür, pisler; 
halk da cemre düştü der. Suyun üstünde-
ki kurbağalar sur gibi bir şey yapınca, halk 
cemre düştüğünü anlar. Cemreler toprağa 
düşünce börtü böcek ortaya çıkar. (Hama-
rat, a.g.m. 191 v.d)

CEMREVİYE
Divan şiirinde, cemreyi anlatan veya 

geldiğine not düşülen kasidelerdir.
Divan şairleri tarafından bayramlar, 

baharlar gibi cemre vesilesiyle, zamanla-
rındaki büyük adamlar için yazılan şiirler 
hakkında kullanılan bir tabirdir. Caize ko-
parmak fikriyle yazılan bu türlü şiirlerde ilk 
evvel mevzunun esasını teşkil eden şey ne 

ise onunla başlar, sonra methiyeye geçile-
rek sonu dua ile bitirilirdi. Şairlerin çoğu 
bayramiyeler, bahariyeler, ramazaniyeler 
yazdıkları halde Nevruz gibi, cemre mev-
zuunu da yazanlar azdır. Kudretli bir şair 
olan Sabit, bunların başında gelir. (Paka-
lın, a.g.e., s.278)

Akdülkadir Erkal, Sabitten başka Fıtnat 
Hanım, Yazıcı Salih, Nev’i zade Ataî, Ne-
dim, Şeyh Galib, Şeref Hanım, Karamanlı 
Aynî, Şeyhülislam Yahya’nın şiirlerinin bir 
bölümünde “cemre” konusunu işlediklerini 
ifade eder. 

Sayfamız kısıtlı olduğu için sadece iki 
şairin şiirine yer vereceğim.

“Fıtnat Hanım’ın gazel nazım şekliyle 
yazmış olduğu lugaz (bilmece) Cemreviye 
örneği olarak kabul edilebilir. Fıtnat Hanım 
bu şiirinde cemrenin havaya, suya ve top-
rağa düşmesini bir bilmece şeklinde sor-
muştur:

Ol nedür kim üç birader her zaman
Birbiri ardınca olmuştur revan
Yılda bir kerre gelirler âleme
Makdemiyle kesb-i feyz eyler cihan
Kimseler görmüş değildir yüzlerin
İsmi vardur cismi amma ki nihân
Birisi oldu havaya münkalib
Birisi ab içre tuttu aşiyan
Gördü bulmuş her birisi yerlerin
Birisi dahi eyledi hâk-i mekan
Serleri üç pâları beş anlarun
Kıl tefekkür eyledim anı beyan (Erkal, 

a.g.m.s. 136)
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Bosnalı Sabit:
1700 yıllarında Bosna kadılığına atanan 

Sâbit, burada geçirdiği sıkıntılı günler dolayı-
sıyla Konya Mevleviyetine getirilir. Bu görev-
den azledilince 1706’de İstanbul’a gelen şair, 
bir süre sonra Diyarbakır Mevleviyetine tayin 
edildiyse de azledilir. 1717’de dizanteriden 
vefat eden Sâbit’in, Ali Efendi’ye sunulan ve 
55 beyitten oluşan 13. Kasidesi, bir cemrevi-
yedir. Kasidenin teşbib bölümünü oluşturan 
ilk on beyit ve dua bölümün oluşturan son iki 
beyit cemreviye konusuna ayrılmıştır.

Beray- Paşmakçızâde Ali Efendi’ye
Dil ateş-i muhabbet ile feyzi âb olur
Derya gibi cemrede pür âb ü tâb olur
Nil-i hâvayâ düşdi bu gün nokta cemre-

den
Şimden gerü serâ-ı muhabbet şarâb olur
Yah-beste mey ki paye-i yakut-ı sürh idi
Te’sîr-i cemreden yine lâl-i müzâb olur
Da’vâ-yı imtizacına berf ile cemrenin
Ateşle penbe kıssası faslü’l- hitab olur
Bir hamlesine tâb-ver olmaz erir gider
Div-i sefîd-i berfe de cemre şihâb olur 
Kalmaz bu feyz-i cemre nev- bahâra dek
Her nahl-i köhne taze ve her şeyh şâb 

olur.
Düşdükçe cemre micmere-i gonca-i güle
Nükhet şemîm-i amber ü şebnem gül-âb 

olur.
Cemreyle hâb-gâhına âteş bırakdı gül
Bülbül döne döne ocağında kebap olur
Âlemde lutf-ı cemreyi murg-ı çemen bi-

lür
Ateş düşer derununa pür ıztırâb olur
Âlem ısındı cemreyle zîrâ merâhimi
Eltâfı gavs-i ahd gibi bî-hesâb olur.
54. beyit 
Tâ cemre ile her sene bu merkez-i zemîn
Manende-i behişt-i berîn müstetâb olur
55. Beyit:
Düşsün kuluba cemre-i mihr-i muhab-

beti
Bu vakt-i pür safâda bu hâhiş sevâb olur. 

(Erkal, a.g.m. s.144 v.d)
SONUÇ
Cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte 

çiftçiler baharlık için tarlalarını hazırlamaya 
başlar. Mart ayında havaların ısınmasıyla 
birlikte bağ budaması yapılır. Cemre olayı-
na Anadolu, Azerbaycan ve Orta saya Türk 
kültüründe, Araplarda ve Farslarda rastlan-
maktadır. 

Cemrenin, edebiyatımızın, folklorumu-
zun, eğlencelerimizin bir zenginliği olarak 
görüyorum. İtikadımıza bir zararı olmayan 
bu tür olayların yaşatılması gerektiğini düşü-
nüyorum.

 

Eğer bizim ambarımızda hırsız
bir fare yoksa kırk yıllık ibadet
buğdayı nerede?
                              (Hz. Mevlânâ)
 
İBADET ve İHLÂS
İbadetlerimiz hayatımıza yön vermiyor, neden?
İhlâs noksanlığı mı yoksa amelimizi yok eden?
                                                 (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVİ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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“Gregor Samsa bir sabah huzur-
suz edici rüyalarından uyandı 
ve kendini kocaman bir böce-

ğe dönüşmüş olarak buldu...” Diye başlıyor 
Franz Kafka’nın dahice kurgulanmış eseri 
Dönüşüm. Bizim hikâyemizse olgunluk ça-
ğında iş güç sahibi birisinin aniden insan-
dan böceğe değil böcekten insana evrilişini 
anlatıyor. Gelin bir de buradan bakalım...

Daracık, örümcek ağlarıyla kaplı, karga-
cık burgacık labirentimsi bir dehliz... Küçük 
böcek işte böyle bir dünyaya açtı gözlerini. 
Kafasının üstünde sıralanmış büyüklü kü-
çüklü dört tane gözü, aşağıya doğru yuvar-
lanıp şişkinleşen vücuduna bağlı sekiz tane 
kıllı bacağı vardı. Mora çalan tüyleri çok az 
ışık alan; hayır hayır, hiç ışık almayan bu 
dehlizde hepten siyah görünüyordu. Hoş 
burada siyah görünmeyen ne vardı ki?

Bulduğu çok az besinle -tuzlu su, sümük 
ve biraz da kulak kiri- idare edecek bir bün-
yeye sahip olduğu için çok şanslıydı. 

Günlük gezintisi sırasında rastladığı 
bazı kablo eskilerinin bağlantıları çoktan 
kopmuş, içlerinden fırlayan bakır teller ara 
sıra cılız bir cızırtı eşliğinde belli belirsiz 
sesler çıkarıyordu o kadar. Bunların ne işe 
yaradığını bırakın düşünmeyi neden orada 
olduklarını dahi sorgulayacak hali yoktu. O, 
bu dehlize soru sormak için değil yaşamını 
-ne pahasına olursa olsun- idame ettirmeye 
gelmişti. 

Yine o gezintilerden birinde yukarılara 
doğru ince uzun kanalların uzandığını ve 
bu kanallardan cılız bir ışık parçacığının 
sızmakta olduğunu fark etti. Ya da ona öyle 
geldi; bunlar aynı zamanda tuzlu suların 
aşağılara doğru akarken daha koyu, yapış-
kan ve kaygan sıvılarlarla birleşerek yer yer 
birikinti oluşturduğu kanallardı. Oraya tır-
manacaktı; nedenini, niçinini hiç düşünme-
di belki yolda düşünür ya da hep yaptığı gibi 
hiç düşünmezdi… Böylesi çok daha rahattı. 
Yapmak istediği şeyi içinden gelen içgüdüsel 
bir itişle ortaya koymak; bu onda hayat fel-
sefesi haline gelmişti ‘düşünme yap!’ 

Tırmanma sırasında kanalın bazı yer-
lerinde kayganlaşan zemin adım atmasını 
zorlaştırıyordu. Fakat ışığın giderek daha 

da canlanması tırmanmaya devam etme 
konusundaki azmini destekliyordu. Oraya 
neden gitmek istemişti, ışık ne işe yarardı, 
bir işe yarar mıydı, en önemlisi de onun ne 
işine yarayacaktı bilmiyordu. Daha önce ek-
sikliği duyulmamış bir şeyin bir anda ortaya 
çıkması hangi gediği kapatır, hangi ihtiyacı 
karşılardı; karşılar mıydı? İhtiyaç, merak, 
araştırma ne menem şeylerdi? Bunun gibi 
zihin denen duya enerji gelmesiyle düşünce 
ampulünün yanması “aydınlanma”, daha 
önce yaşanmadıysa belki de bir anda sökün 
eden enerji zihni yakar, ampulü patlatırdı! 
İşte “düşünme yap” tezini destekleyen müt-
hiş bir sebep!

Sonunda tünelin ucuna ulaştı. Burası 
apaydınlık bir yerdi. Kanalın ucunda ışığa 
açılan iki yuvarlak pencere vardı; son bir 
gayretle pencerelerden birine tırmandı ve 
dışarı baktı. 

Orada bambaşka kocaman bir dünya 
vardı; yaşam belirtisi gösteren başka varlık-
lar. Bunlar oldukça garip varlıklardı; iki ba-
cakları üzerinde yürüyor, kalan iki çıkıntıyla 
bir şeyleri tutuyor, kavrıyor, taşıyor, yerlerini 
değiştiriyor, bırakıyorlardı. Bir an gördüğü 
şeylerden çekinip pencerenin duvarla bir-
leştiği tarafa kaydı. Saklanmalı, gizlenmeli, 
açığa çıkmamalı idi. 

İlerleyen günlerde orada, pencerenin 
önünde yaşamaya başladı. Dışarıda gördü-
ğü garip canlılarca fark edilmediğini an-
ladığından beri zamanını onları izlemekle 
geçiriyor, kendi çapında eğleniyordu. Söz 
konusu varlıkların en üst noktasında o kav-
rayan çıkıntıların da üzerinde bulunan bü-
yük yuvarlağa bağlı iki yuvarlak pencere 
görülüyordu. Kendisinin dışarıyı seyretme-
sine olanak sağlayan pencereye benziyordu 
bu yuvarlaklar. Onları çevirdikleri tarafla 
ilgileniyor oradan etkileniyor o taraftakileri 
etkiliyorlardı. Demek bu iki yuvarlak olduk-
ça önemliydi.

DÖNÜŞÜM

FATMA 
TUTAK
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Pencerenin önündeki yaşam eğlenceliy-
di. Özellikle de dışarıda gördüğü garip var-
lıklarla kocaman, renklerle dolu dikdörtgen 
bir kutunun önüne toplanıp eğlendiklerini 
belli eden sesler çıkarmaya başladıklarında; 
hele de uzantılarıyla tuttukları bir şeyleri iki 
pencerenin alt kısmında yer alan ve karanlık 
bir mağarayı andıran deliğe dökmeye başla-
dıklarında. İşte o zaman pencerelerin gerisi 
daha bir karanlığa bürünüyor, ara sıra cızır-
tı çıkaran cılız ışıklı kablolar ufacık esintiyle 
sönen mumlar gibi hatta esintiye bile gerek 
kalmadan ışıksızlığa ve sessizliğe gömülü-
yordu. Onlar sessizleşirken dışarıdan gelen 
sesler büyüyüp boğuklaşarak dehlizin ka-
ranlık labirentimsi dar yollarında anlamsız 
seslere dönüşerek yankılanıyor, çınlıyordu. 
Bu anlamsız, homurtulu sesler onu daima 
hissizliğe sevk eden bir ninni gibi geliyor; 
belki kendi çıkardığı seslere benzediğinden 
kendini yalnız hissetmesini engelliyordu. 

Ta ki o talihsiz gün gelip çatana kadar. 
O gün, her şeyin aynı olacağının sinyallerini 
vererek başlayan ancak öyle devam etme-
yen o karanlık gün; ilk defa gördüğü ve ne 
olduğunu bilmediği nesnenin tüm güzellik-
leri yavaş yavaş sona erdireceğini nereden 
bilebilirdi? Sonun başlangıcı, renkler saçan 
dikdörtgen nesnenin aniden kararmasıy-
la start aldı. Pencerelerin ikisi de anlamsız 
işaretler içeren o görüntüyle kaplandı. Daha 
önce hiç görmediği bu nesnenin üzerinde 
birbiri ardınca sıralanmış küçük farklı şekil-
ler sonu gelmez bir şekilde akıp gidiyordu. 
Bazen ikiye dürüldüğü oluyordu bu garip 
nesnenin o zaman onun da bir dikdörtgen 
olduğu anlaşılıyordu ama o ne renkliydi ne 
de eğlenceli sesler çıkarıyordu. Takip eden 
günlerde de durum değişmedi. Pencerenin 
önünde hep o ne idüğü belirsiz görüntü var-
dı. Sanki oraya sabitlenmişti. Buna rağmen 
değişen başka şeyler olmuyor değildi. Misal; 
eskiden bir kenara atılmış, sahipsiz, işlevsiz 
gibi görünen kablolar bir araya gelmiş tıkır 
tıkır işliyordu. Renkli dikdörtgenin neden 
olduğu karanlık, kabloların birleştiği yerler-
den yayılan parlak ışıklarla aydınlanıyordu. 
Ninni seslerini andıran homurtular ve cızır-
tılar da yerlerini anlamlı melodilere bırak-
mıştı. Bu, gün geçtikçe artan aydınlık onu 
tedirgin etmekle kalmıyor gözlerini alıyor, 
canını yakıyordu. Kulakları alışkın olma-
dığı bu dayanılmaz seslerle adeta tırmala-

nıyordu. Dehlizde boş ve kuytu tek nokta 
kalmadığından örümcek ağları görünmüyor 
dolaysıyla yenisini örecek uygun bir yer de 
bulunmuyordu.

Bir sabah dehlizdeki kanalları son kez 
arşınladı. Tabii aydınlığın ve gürültünün 
yoğunluğu buna ne kadar izin veriyorsa. 
Kalan son umuduyla pencerelerden birine 
tırmanıp dışarı baktı. Durum değişmemişti 
ve bu da ona tüm çarelerin tükendiğini hay-
kırıyordu. 

Yanında götürebileceği hiç eşyası yoktu. 
Vakit kaybetmeden uzun süredir kullanma-
masına rağmen yerini çarçabuk hatırladığı 
çıkışa yöneldi. Islak ve yapışkan zeminde bi-
raz ilerledikten sonra ikiye ayrılan yolun ba-
şında durdu. Neyse ki yollar arasında seçim 
yapması gerekmeyecekti. Dışarı çıkmak 
için üzerinde bulunduğu yumuşak zeminli 
bataklığı sekiz bacağını birden kullanarak 
biraz bulandırması sistemin onu kendiliğin-
den atması için yeterliydi. Az sonra duyu-
lan şiddetli bir hapşırık sesiyle kendini sert 
zeminde debelenirken buldu. Üzerine biraz 
sümük bulaşmıştı ama ne çıkar? Değil mi ki 
vücudunun her yeri sağlamdı ve halen tek 
parçaydı. Kendini toparlaması çok sürmedi. 
Bunca zamandır evi bildiği o koca yuvarla-
ğa son bir kez bakmak için döndü. Gördü-
ğü şey, sandığı gibi bir yuvarlaktan ibaret 
değildi. Pencereden seyrederken karşılaştı-
ğı o iki ayak üzerinde yürüyen ve diğer iki 
sallantıyı çeşitli işlerde kullanan kocaman 
varlıklardan biriydi. 

Dış dünya soğuk ve acımasızdı. Yaşamı-
nı devam ettirmek için acilen yeni bir yuva 
bulmalıydı. Etrafı kolaçan ederken dikkati 
bangır bangır bağıran renkli dikdörtgene 
kaydı. Şanslıydı! Ortalıkta renkli bir dik-
dörtgen varsa onun karşısında muhakkak…
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BİR TİYATRO ESERİ: 
KAVGA SONU

MUSTAFA 
ÖZCAN

GİRİŞ 
Namık Kemal’den bu yana tiyatro faydalı 

bir eğlence diye tanımlanmıştır. Kültürel haya-
tımızı ilerletmek, halkın kültürünü yükseltmek 
için tiyatrodan faydalanılmak istenmiştir. Tiyat-
ro yazarlarımız eserlerini meydana getirirken 
uzun süre bu anlayışın peşinden gitmişlerdir.

Konya’da da tiyatro faaliyetleri ve tiyatro 
üzerine yazılar II. Meşrutiyet’ten itibaren gö-
rülmüş, birtakım oyunlar kaleme alınmıştır. 
Bu işin öncülüğünü yapanlardan birisi rahmetli 
Mehmet Muhlis (Koner)tir.  Anadolu Kadınla-
rı buna ilişkin iyi bir örnektir. Ancak Mehmet 
Muhlis’ten sonra da tiyatroyla uğraşanlar çık-
mış, gerek eski gerekse Latin harfleriyle eserler 
meydana getirenler görülmüştür. Bunlardan 
birisi de Bedri Yıldırım’dır.

Öncelikle söyleyelim: Bedri Yıldırım Konya-
lıdır ama Konya Belediyesinin çıkardığı Konya 
Ansiklopedisi’nde adı unutulanlardandır. Bu 
yüzden hakkında detaylı bilgi bulmak bir hayli 
zor olabilir.

Bedri Yıldırım, Konya Belediyesi İtfaiye ve 
Tanzifat Müdürlüğüne tayin edilmiş ve aynı 
zamanda Belediye Başkan Muavinliğini de üst-
lenmiştir. Göreve başlaması sebebiyle Bedri Yıl-
dırım’ın hal tercümesi basında yayımlanmıştır. 
Biz bu hal tercümesini aynen alıyoruz:

 “Bedri Yıldırım, aslen Konyalıdır. Birçok 
büyük hizmetlerde bulunmuş olup Atatürk’ün 
Gazi Mustafa Kemal imzasıyla Büyük Millet 
Meclisi’nden takdirnameler almış olup İstiklal 
Madalyası, Ağrı harekâtından dolayı iki takdir-
name, Kızılay ve Hava Kurumlarından muhtelif 
takdirnameler, Birinci Cihan Harbi’nden harp 
madalyası ve muhabere gümüş liyakat madal-
yalarıyla taltif edilmiştir. Sosyal hayatta 22 telif 
tiyatro eseri ile 6 romanı mevcuttur. Sivil ha-
yatta Divan-ı Muhasebat murakıbı iken Büyük 
Millet Meclisi namına buğday kurumu silolar 
raportörlüğü, inhisarlar mütedavil sermaye 
hesapları tetkik heyetinde bulunmuş, Beden 

Terbiyesi Müfettişliği esnasında İstanbul, Di-
yarbakır, Antalya, Hatay, Mersin ve İzmir tah-
kikatlarıyla temayüz etmiş ve bilahare Ankara 
Belediyesi Özlük ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 
bulunmuş ve buradan da naklen şimdiki vazife-
sini görmek üzere Konya’ya gelmiştir.1

   I- Bedri Yıldırım’ın Konya’daki Çalışmala-
rına Dair Bazı Tespitler: 

Bedri Yıldırım hakkında yukarıdaki bilgilere 
şunlar da eklenebilir:  Yeni Meram gazetesinde 
yazmıştır. 

Bu yazıların bir kısmı başmakale olarak bir 
kısmı hatıra ve gözlemlerini içeren ve ikinci, 
üçüncü sayfalarda yer alan yazılardır.  “Beledi-
ye Hizmetleri”2 , “Yol”3 , “Kahve ”4 “Otomobil 
Kazaları”5, “Vakfiyeler”6 , “İşletme”7  başlıklı 
yazıları daha çok işiyle, deneyimleriyle ve Kon-
ya ile ilgilidir. 

Namık Kemal’i anlattığı ve çok doğru tes-
pitlerde bulunduğu yazısı, bu ünlü şairin doğu-
munun 111. Yıldönümü münasebetiyle kaleme 
alınmıştır. Oldukça bilgi içeren, uzun ve nesnel 
bir yazıdır.8 

Büyük Atatürk’ün din ile dünya işini ayırt 
etmesindeki maksat ve gayeyi anlamayan bazı 
kimselere yönelik serzenişle başlayan makalesi 
ise  “Atatürk ve İmam” başlığını taşımaktadır. 
Atatürk’ün Edirne’de, yazısıyla meşhur Eski 
Camii’i ziyaretinde, mabedin iç duvarlarındaki 
yazılardan birkaçını okuttuğu camii imamının, 
açıklamaları karşısında Ata’nın kendi yorum-
larına ilişkin tespitlerini anlatmaktadır. Bedri 
Yıldırım,  Edirne’de bulunduğu sırada bu olayı 
Edirneli aydınlardan dinlediğini ve bizzat Eski 
Cami imamıyla konuştuğunu bildirmektedir.9

 1 “Belediye Başkan Muavinliği”, Yeni Meram, Sayı: 334, 5 Ağustos 1951, s.2
 2 Bedri Yıldırım, “Belediye Hizmetleri”, Yeni Meram, Sayı. 353, 24 Ağustos 1951, s.1
 3 Bedri Yıldırım, “Yol”, Yeni Meram, Sayı: 363, 3 Ekim 1951, s.1
 4 Bedri Yıldırım, “Kahve”, Yeni Meram, Sayı. 370, 11 Eylül 1951, s.1
 5 Bedri Yıldırım, “Otomobil Kazaları”, Yeni Meram, Sayı. 383, 28 Eylül 1951, s.1
 6 Bedri Yıldırım, “Vakfiyeler”, Yeni Meram, Sayı. 406, 21 Ekim 1951, s.1
 7 Bedri Yıldırım, “İşletme”, Yeni Meram, Sayı: 406, 16 Kasım 1951, s.1
 8 Bedri Yıldırım, “Doğumunun 111 inci Yıldönümü Münasebetiyle: Namık Kemal”, Yeni Meram, Sayı: 467, 21 Aralık 
1951, s.1
 9 Bedri Yıldırım, “Atatürk ve İman”, Yeni Meram, Sayı. 417, 1 Kasım 1951, s.1/4
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Ayrıca Meddah Sururi’nin başından geçen-
leri hikâye ettiği yazısından Edirne’de İnhisarlar 
Başmüdürlüğü’nde çalıştığını öğreniyoruz. 10

Bedri Yıldırım, Beden Terbiyesi’ndeki ça-
lışmalarıyla da tanınmıştır. Herhalde bundan 
yararlanılmak istenilmiş ve 11.11.1951 Pazar 
günü Meram Spor Kulübünün fevkalade kong-
resi yapılmış11  gençlerin devamlı ısrar ve ri-
caları üzerine Meramspor Kulübü Başkanlığını 
kabul etmiştir.12   Meramspor’da o sırada iki 
başkan vardır. Bedri Yıldırım üst başkan, Mus-
tafa Olcay da başkandır.13  Ertesi yıl ise Fahri 
Başkanlığa Nuri Bingöl, başkanlığa Bedri Yıldı-
rım getirilmiştir.14 

Konya Basın Mensupları ve Teknisyenleri 
Cemiyeti Ana Nizamnamesine bakıldığı zaman 
cemiyetin kurucuları arasında(44 madde) Bed-
ri Yıldırım’ın da olduğu görülecektir. Buradaki 
ikamet  bilgileri ise şöyledir: “Bedri Yıldırım: 
Tabiiyeti: T.C., Doğum Yeri ve Tarihi: 1313  
İstanbul. Vali Konağı karşısı terzi Süleyman 
Apartmanı, daire 5. Belediye Reis Muavini.”15 
Adresten Belediye Başkanı Rüştü Özal ile aynı 
apartmanda oturduğu anlaşılmaktadır.

Bedri Yıldırım, Konya’da tiyatroyla da uğ-
raşmıştır. Konya’da bir şehir tiyatrosu kurul-
ması teşebbüsünde bulunmuş hatta bunun için 
bazı arkadaşları ve Konyalı birtakım aydınlarla 
birlikte hareket etmiştir. Önderlik ettiği ve kur-
maya çalıştığı Sahne Birliği uzun ömürlü ol-
mamıştır.  Birkaç oyun temsil edildikten sonra 
dağılmıştır.

Bedri Yıldırım’ın organizasyon işlerini yap-
tığı bu Sahne Birliği çok güç şartlar altında 
gerçekleştirilmiş ve ilk olarak Namık Kemal’in 
meşhur eseri Vatan Yahut Silistre(onlar Va-
tan-Silistre şeklinde adlandırmışlar)sini temsil 
etmişlerdir. Temsille ilgili Yeni Meram’ın Yazı 
İşleri Müdürü Tacettin Öney’in eleştirisine  
muhatap olunmuştur.  Bedri Yıldırım da yapıcı 
eleştirisine16 teşekkür etmiş ve ona şöyle de-
miştir: “Yirmi yedi yıl evvel ben, 15 sene evvel 
siz bu işleri tecrübe ettik”.17 Bu da tiyatro sev-
dasının Konya’da görev kabul etmesinden çok 

önce başladığını göstermektedir. Ayrıca şunu 
da belirtelim ki yazar, aynı yazısında, Vatan –Si-
listre oyunu için yapılan 800 lirayı geçen mas-
rafın kendi üstüne kaldığını bildirmiştir.

Bedri Yıldırım’ın Konya’daki tiyatro ça-
lışmaları esnasında en büyük müşkili, “kadın 
oyuncu” bulamamasıdır. Bu sıkıntısını “Bir 
Kahraman Bayan Arıyoruz!” da açık açık ifade 
etmiştir.18  Yazısına basında cevap veren Ka-
zım Köroğlu,    “kadın oyuncu”yu kendi çevre-
lerinde bulabileceklerini söylemiş, ayrıca kümes 
hayvanlarının; eziyet edilerek, acı çektirilerek 
elde baş aşağı gezdirilerek satışını, aç susuz 
bırakılışını anlatmış, bunun önüne geçilmesini 
Belediyeden istemiştir.19 Bu olay karşılıklı ya-
zışmaların yapılmasına sebep olmuş, sonun-
da hayvan haklarını savunan Kazım Köroğlu, 
Sahne Birliğini ‘de kast ederek,  iki perdelik bir 
piyes yazdığını ve bunun da yayımlanması için 
Yeni Meram’a verdiğini bildirmiştir.20 Gerçek-
ten de Kazım Köroğlu’nun Yıldırım’a ithaf etti-
ği, “Tavuk Tüccar” adlı piyesi Yeni Meram’da 
yayımlanmıştır. 21

Yazar, “İhtiras” başlıklı yazısında22  “Aşağı 
yukarı 10-12 sene oluyor” diyerek. Ankara’da 
Suçlu Kim? İsimli bir piyesin, Çocuk Esirgeme 
Kurumu yararına temsil edilişinin öyküsünü 
anlatmaktadır. İki gündüz ve iki gece oynanan 
bu piyesin bütün biletleri satılır. Piyesin reji-
sörlüğünü adını vermediği ama İstanbul Şehir 
Tiyatrosunda bulunan tanınmış bir sanatkâ-
rın yaptığını bildirmektedir.  Oyunda rejisörün 
eşinin de rolü vardır. Tam oyunun başlaması-
na on dakika kalmışken bu sanatkârın yaptığı 
kaprisi anlatan yazar, onu nasıl ikna ettiğini 
nakleder. “Bizim Operet” adlı yazısında23  ise 
Avni Dilligil’le, muhtemelen Konya’daki tem-
sillerine başlamadan önce yaptığı konuşmadan 
bahsetmektedir. Bu yazıda operet, opera, revü, 
aralarındaki farklar üzerinde durmuş ve adeta 
bu konuda bir hayli derin bilgiye sahip olduğu-
nu göstermiştir. Tiyatroya, Belediyelerin, Milli 
Eğitim Bakanlığının önem vermesi gerektiğini 
hatırlatmıştır.   

10 Bedri Yıldırım: Haftabaşı Yârenliği: Meddah Sururi’nin Başından Geçenler”, Yeni Meram, Sayı: 659, 2 Haziran 
1952, s.3.
11 “Meram Spor Gençlik Kulübü Başkanlığından”, Yeni Meram, Sayı: 426, 10 Kasım 1951, s.3
12 “Meramspor Başkanı”, Yeni Meram, Sayı.432, 16 Kasım 1951, s.1-2
13 “Meramspor Yeni İdare Heyetine Seçilenler”, Yeni Meram, Sayı:436, 20 Kasım 1951, s.2
14  “Meramspor Kongresini Yaptı”, Yeni Meram, Sayı. 595, 25 Mart 1952, s.2
15  Yeni Meram, Sayı: 607, 6 Nisan 1952, s.3
16  Tacettin Öney, Sahne Hareketleri: “Vatan ve Silistre”, Yeni Meram, Sayı.486, 9 Ocak 1952, s.3
17  Bedri Yıldırım, “Bir Mektup”, Yeni Meram, Sayı.487, 10 Ocak 1952, s.2
18  Bedri Yıldırım, “Bir Kahraman Bayan Arıyoruz”, Yeni Meram, Sayı:594, 24 Mart 1952, s.3
19 Kazım Köroğlu, Yarenliğe Dair Yarenlik, Yeni Meram, Sayı: 600, 30 Mart 1952, s.3
20  Kazım Köroğlu, “Yarenliğin Yarenliği”, Yeni Meram, Sayı. 615, 15 Nisan 1952, s.2
21  Kazım Köroğlu, “Tavuk Tüccarı”, Yeni Meram, Sayı. 624, 24 Nisan 1952, s.3
22 Yeni Meram, Sayı: 526, 18 Şubat 1952, s.2
23 Yeni Meram, Sayı.577, 10 Mart 1952, s.2-3
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“Fatih’in Pabucu”24, “Her Köye Bir Deli La-
zım”25 ,  “Konya Memleket Hastanesi”26  gibi 
yazılarını da burada anmak yerinde olacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarda gösterildiği kadar 
Bedri Yıldırım’ın tiyatro eseri bulunduğunu san-
mıyoruz.  Basında çıkan bu haberde sayılarda bir 
yanlışlık olmalı diye düşünüyoruz. Çünkü tiyat-
ro bibliyografyalarında görebildiğimiz kadarıyla 
sadece bizim aşağıda inceleyeceğimiz Kavga 
Sonu’nun adı geçmektedir. Dolayısıyla bu veri-
len rakamları ya şüpheyle karşılamak gerekecek 
yahut da bunların basılmadan/yayımlanmadan 
kaldığı düşünülecektir. Ancak şu bir gerçektir ki, 
Kavga Sonu, Ankara Halkevi’nde 1938 yılında 
oynanmıştır.27

II- Kavga Sonu’na Dair   
Kavga Sonu, iki perde, bir kısımlık kome-

didir. Altmış sahifelik bir eserdir. Cumhuriyet 
Halk Partisi Gösterit Yayını olup Ankara Ulus 
Basımevi’nde 1938 yılında basılmıştır.  Eser, 
Mecdi Kut’a ithaf edilmiştir.  Eserin başında şa-
hıs kadrosu yahut eşhas denilmemiş, “Roller” 
denilmiştir.  Rol dağılımı şöyledir:

Âli: Emlâk sahibi zengin bir adam, 55 yaşın-
da. Hürmüz: Karısı, 45 yaşında. Yekta: Oğlu, 24 
yaşında. Sevim; Yeğeni, 22 yaşında. Fatma; Hiz-
metçi, 19 yaşında. Sedat, Baro reisi, 35 yaşında; 
Lebib, Sedat’ın amcası, 60 yaşında; Sükûtî, Avu-
kat, 56 yaşında. 

Bedri Yıldırım, eseriyle ilgili olarak iki tem-
bihte bulunuyor. İlki, bu piyes iki perde bir kı-
sımdır. Salon ve sahnede geçen kısım tekerrür 
ederse zevki kalmayacağından bir, iki temsilden 
sonra kaldırılabilir şeklindedir. Diğeri de salon 
ve sahnede ilk kısımda nazarı dikkat çekmemesi 
için Âli ve Sedat’ın makyajlarının çok mükem-
mel olması gerekmektedir(s.3).

Birinci kısım konferansa ayrılmıştır. Âli, 
arkasında paltosu yahut pardösüsü, şapka ve 
şemsiyesi elinde sahneden itibaren beş ya da al-
tıncı sırada halk arasında oturmaktadır. Salonda 
ışıklar söner, perde açılır, sahnede bir kürsü var-
dır. Bir kişi, Avukat Sedat Bey’i takdim ederek, 
“Halk nasıl tiyatroya gelmeli “ konusu üzerinde 
konuşacağını bildirir. 

Hatta bunu mukayeseli yapacağını söyler. 
Ona göre tiyatro yemek, içmek kadar önemli bir 
ihtiyaçtır. Tiyatroyu bir mektep gibi düşünmek, 
anlamak icap eder. 

Çünkü insanın gelişimini, kültürünün art-
masını, ahlâkının yükselmesini sağlar. Ne var 

ki konferans, konser, tiyatro salonlarına gire-
bilmek için birtakım kurallara uyulmalıdır. Bu 
kuralların bir kısmı örfe, geleneğe bağlı, bir kıs-
mı da yönetmeliklerle düzenlenmiş, kayıtlarla 
belirlenmiştir. Konuşmanın bundan sonrası 
tiyatro tarihlerinin seyirci bölümlerindeki uya-
rıların benzeri ifadelerle doludur: Yani fındık 
fıstık, kabak çekirdeği, elma, portakal yemeyin, 
oynayanları rahatsız edici gülmeyin, locaya va-
kitli vakitsiz girmeyin, sandalye sesi çıkarmayın, 
avuç içinde sigara içmeyin gibi. Bunlara şapkayı, 
şemsiyeyi, paltoyu vestiyere bırakın ifadeleri de 
eklenebilir.

Avukat Sedat Bey’in konuşmasına seyirci-
lerden Âli Bey ,”Beyefendi artık yeter.  Anlattı-
ğınız muaşeret usullerini çok iyi bilen insanla-
rız. Her memleketin kendine göre âdeti vardır. 
Herkesi tezyif etmeğe kimse size salâhiyet ver-
memiştir”(s.6) deyince tartışma çıkar. Âli Bey,  
tartışmayı Sedat Bey’in açtığını ileri sürerek 
tepkisini sertleştirir.  Sedat Bey ile Âli Bey’in bu 
kurgulanmış atışmasında Âli Bey iyice sinirlenir 
ve korkacak insanlardan olmadığını bildirerek 
salondan çıkar.

Bu, başka oyunlarda görmediğimiz bir du-
rumdur. Yazar, bunu eserinin başına koymuş-
tur. Fakat söyledikleri de yanlış değildir. Sedat 
Bey’in anlattıkları tiyatro tarihimizde çokça ya-
şanmış olaylardır. Eserde birinci perde Anka-
ra’da Keçiören’de bir bağ köşkünde geçmekte-
dir. Mevsim kıştır, dışarıda kar yağmaktadır. 

Yekta huzursuzdur. Yeğeni Sevim’e an-
nesinden dert yanmaktadır. Kimsenin aklına 
gelmeyen meslekleri incelemiş, hepsinin mah-
zurlu yanını görerek vazgeçmiş, nihayet tiyat-
ro artisti olmaya karar vermiştir. İşe başlamak 
üzere derhal bir tiyatro kumpanyasına gitmiş, 
mektepte sahneye çıktığını, rahatsızlığı olmadı-
ğını söylemiştir. Kumpanyadakiler de “bir tec-
rübe edelim” deyip birtakım sözlerle çabuk söz 
söylemesini sağlayacak alıştırmalar yapmasını 
öğütlemişlerdir. Rejisör ses terbiye için de bazı 
alıştırmalar önermiştir.  Yekta, çalışmaya baş-
lar, bu arada fırsattan yararlanarak Sevim’le ev-
lenmeyi düşündüğünü açıklar ama ondan yüz 
bulamamıştır. Aksine Sevim ona bir an önce iş 
bulmasını, iş’te sebat etmesini ve ilerlemesini 
önerir.  Hatta iyi bir ressam olabileceğini ha-
tırlatır. Ailenin durumu iyidir, resim üzerinde 
ısrarla çalışırsa mesut olabileceği kadını bulaca-
ğını anlatır.

24 Yeni Meram, Sayı: 614, 14 Nisan 1952, s.2
25 Yeni Meram, Sayı.641, 12 Mayıs 1952, s.2
26 Yeni Maram, Sayı: 621, 21 Nisan 1952, s.3
27 Prof. Dr. Nurhan Karadağ, Halkevleri Tiyatro Çalışmaları 1932-1951, Ankara 1998,s.234



Yekta’ya göre annesi şöhret hastalığına 
yakalanmıştır. Bilgiç görünmek isteyen bir ha-
nımdır. Gittiği toplantılarda yavan kaldığını 
hissedince bunun önüne geçmek için oğlundan 
Fransız İhtilâli ile ilgili bilgi ister.  Oğluna da sık 
sık yükselip adam olmasını söylemektedir. Ayrı-
ca ondan Fransız büyük inkılâbın hakkında bilgi 
toplayıp getirmesini istemektedir.  Yekta’nın 
annesi ve babası sokakta başlayan kavgalarına 
evde de sürdürürler.  Âli Bey, karısını taham-
mülsüzlükle suçlar, Hürmüz de eşini yaşlandık-
ça bunadığını, bir sözü yirmi kere tekrarlattığını 
söyler.

Öte yandan Âli Bey, kendisine mahkemeye 
veren Av. Sedat Bey’e karşı mahkemeyi kay-
betmiştir. Üstelik beş bin lira da cezaya çarptırıl-
mıştır.  Kararı temyiz etmezlerse bu cezayı öde-
mek zorunda kalacaklardır. Avukatları Sükûtî  
Efendi’ye güvenleri kalmamıştır.  Âli Bey, başka 
bir avukatla çalışmaktan yanadır. Hürmüz Ha-
nım razı olmaz. Onun gözünde Sükûtî Efendi 
tecrübeli, eski, kurt bir avukattır.  Tiyatrodaki 
tartışmayı bir kere daha hatırlarlar ve birbirini 
suçlarlar.

Hürmüz Hanım, başka bir telaştadır. Oğlu 
Yekta’nın, Sevim’e ilgi duyduğu düşüncesin-
dedir. Ne yapıp edip Sevim’i münasip birisiyle 
evlendirmesini, böylelikle oğlu Yekta’nın kurtu-
lacağını ifade etmiş ve “Bu çokbilmiş kız, yavru-
mun gönlünü çaldı”(s.20) demiştir.

Âli Bey için ise, Sevim, kendisine babalık 
eden ağabeyinin biricik yadigârıdır.  Sevim, on 
yıldır evlerindedir. Kimseye zararı, saygısızlığı 
olmamıştır. Okulda daima birinci olmuş, kim-
yager çıkmış onunla bile övünmemiştir. Me-
muriyet vermişlerse de Âli Bey gitmesine izin 
vermemiştir. Sonuçta Sevim’in münasip bir 
kısmeti çıkarsa evleneceğini söylemek zorunda 
kalır.

Avukat Sükûtî Efendi’nin bu beş bin lira 
cezayı ödememek için birtakım muvazaalı işler 
ve hileli yollar önermesi ailede yeni bir anlaş-
mazlığa yol açmaktadır.   Âli Bey, avukatın ba-
şına bir de sahte karı koca davası çıkaracağını 
görünce reddeder. Hürmüz Hanım ise kendisi-
ne güvenilmediğini ileri sürer. “Elâlem karısına 
değil, metresine dünyaları bağışlıyor”(s.29) der. 
Tartışma şiddetlenir ve gittikçe uzar. Onların 
bağrışmaları üzerine Sevim, Yekta, Fatma gelir.

İkinci perde başlar. Sahne birinci perdenin 
aynıdır(s.31).  Âli, Sevim ile konuşur. Ona evli-
lik ile ilgili birkaç soru sorar ve “yengen son za-
manlarda Yekta ile yakınlaştığını, ikiniz arasında 
bir fevkalâdelik sezdiğini söylüyor”! der. Sevim 
şaşırmıştır, tam anlayamamıştır. Daha sonra 
da böyle bir şey olmadığını belirtir. Amcasına, 

yengesinin tesirinde kaldığı için ona acıdığını 
ifade eder. Eşi aleyhine birkaç söz söyleyen Âli, 
bundan sonra pişmanlık duyacak ve Sevim’e 
de üzülmemesini tembih edecektir. Biraz son-
ra gazeteleri arayan Fatma ile Yekta karşılaşır. 
Yekta ona, “Bana ancak senin gibi her dediğime 
peki diyecek bir kız lazım. Ben seninle evlenece-
ğim” (s.34) derse de Fatma’nın Yekta’dan daha 
doğru ve mantıklı düşündüğü anlaşılır. “Hiç 
hizmetçiye evin küçük beyini alırlar mı?”(s.34)

Âli Bey, bu defa oğluyla konuşur. Evlenmek 
çağının geldiğini hatırlatır. Yekta ise aile kurma-
nın zorluğundan ve evliler arasındaki kavgadan 
bahseder. Ona Sevim’le bir arada kardeş gibi 
büyüdüklerini belirterek, böyle bir düşüncesinin 
olmadığını açıklar. Fakat Yekta, Sevim’i değil 
de Fatma gibi her dediğine evet diyecek bir kız 
aradığını belirtir. Babası tabii ki razı olmaz. Bu 
arada Hürmüz Hanım gelir, yeniden tartışmaya 
başlarlar. Yekta “yapmayın, etmeyin” derse de 
iki tarafı da yatıştıramaz, sonunda “ ne haliniz 
varsa görün” deyip gider.  Biraz sonra Avukat 
Sükûtî Bey’in geldiği haber verilir.  Hürmüz Ha-
nım, Avukat Sükûtî Bey’in isteği üzerine odası-
na çekilir. Eserin bu bölümünde Sükûtî Bey’in 
vekâlet ücreti, mahkeme masrafları konuşulur 
ve bunları Âli Bey’den talep ettiği anlaşılır.  Bu, 
6280 kuruşluk bir masraftır. Avukat, müsved-
de kâğıdının parasını bile istemektedir.  Âli Bey, 
“Hanımefendi ile mutabık kaldık” diyen Avukat 
Sükûtî Bey’i,”On para bile vermem.  Sen be-
nim vekilim misin, yoksa hanımın mı?” (s.42)  
şeklinde azarlar. Avukat Sükûtî Bey, kıymetinin 
bilinmediğinden yakınır. Daha sonra getirdiği 
bir mektubu Âli Bey’e verir.  Ona,”Tanınmış 
bir avukat, yeğeniniz Sevim Hanım’ı istiyor” 
der.  Daha sonra da bu avukatın biraz sonra eve 
geleceğini söyleyerek,  o gelmeden önce Sevim 
Hanım’la konuşup fikrini almasını önerir. Bu 
arada mahkeme kararının temyiz müddetinin 
bitmesine bir gün kalmıştır. Sükûtî ayrılır, Âli 
Bey de Hürmüz Hanımla gelecek adam üzeri-
ne konuşurlar. Eşi, Sevim’in evliliğine razıdır. 
Hatta “beğenmediğin avukatın bir taşla iki kuş 
vurdu” diyerek Sükûtî’yi över.    Biraz sonra hiz-
metçi, yaşlıca bir adamın geldiğini haber verir. 
Bu gelenin, damat adayı olduğunu zannederler.  
Herkes evlenecek kişinin bu Lebib Bey olduğu 
düşüncesindedir. Sevim’le görüştürülür.  Se-
vim’in sorduğu sorulardan Lebib Bey’in, otuz 
beş sene önce evlendiği, eşinin öldüğü, iki kız, 
iki oğlu,  toplam sekiz torunu bulunduğu anla-
şılır.  Âli Bey, Sevim Hanım’a talip olup olmadı-
ğını sorarak meseleyi netleştirmek ister. Lebib 
Bey de “ galiba bir yanlışlık oldu” diye cevap 
verir.
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Gerçi mektubu Sükûtî Bey’e o vermiştir, 
Sevim Hanım’a bir talip var diyen odur ama 
evlenecek kişi ise “biraderzade”sidir. Mektup-
taki imza da onundur.  Lebib Bey’e göre ken-
disi genç, haluk, zengin bir adamdır. Az sonra 
Sükûti Bey ile geleceği haberini verir.

Sükûtî Bey, yanında Sedat Bey olduğu 
halde içeri girer. Âli Bey ile Hürmüz Hanım 
şaşırmışlardır. Hatta bu hareketi küstahlık, lau-
balilik diye nitelendirmişlerdir. Sedat Bey, olayı 
anlatmaya çalışır. Esasen Sevim’le konuşup an-
laşmışlardır. Sevim’in isteği üzerine Âli Bey ile 
Hürmüz Hanım’ın onaylarını almaya gelmiştir. 
Evliliğe dair resmi muameleler de başlamıştır. 
Sonunda Sevim konuşur. Meseleyi açıklığa ka-
vuşturan da Sükûtî Bey olur. Ona göre evliliğe 
Sevim Hanım “tamam” demiştir. Sedat Bey de 
tazminat vesaireden vazgeçmiştir. Nikâh me-
muru bile ayarlanmıştır, belediyede hazır bek-
lemektedir.  Sedat Bey, Sevim Hanım, Lebib 
Bey müsaade isteyerek gitmeye hazırlanırken, 
Sükûtî Bey bir kere daha sorar: “Ortada tazmi-
nat filan kalmadı değil mi?”  Sedat’ın cevabı 
şöyle olmuştur. “Benim indimde bu gibi şey-
lerden para almak, almamakla birdir.”  Sevim 
Hanım, Lebib Bey, Sedat Bey evden ayrılırken 
Sükûtî Bey de Âli Bey’den vekâletten kalan pa-
rasını isterken perde iner.

Bu genişçe özetten çıkanlar şöyle sıralana-
bilir: Bu eser, evlilik olayını ele alan bir oyun-
dur. Her şey evin içinde ve mahkemede geçer. 
İçinde sürprizini barındırır. Bu sürpriz, eserin 
başlangıcında konferans veren Sedat Bey ile 
tartışan, sonra mahkemeye düşen Âli Bey’in 
evlilik yoluyla akraba olmasıdır. Eser, aile ilişki-
leri üzerine değerlendirmeler içermektedir.

Bir diğer konu da evlenecek gençlerin bir-
birlerini görmeden evlenmemeleridir. Bu ta Şi-
nasi’nin Şair Evlenmesi’nden bu yana işlenen 
bir tema’dır. Gençler artık bu fikrin çok geriler-
de kaldığını söylemektedirler.

 Zaten Sevim de, Sedat Bey de aydın insan-
lardır. Eski zaman evliliklerini kabul etmezler. 
Ancak büyüklere saygısızlık da yapmak iste-
mezler. Nitekim Sedat Bey,  Sevim Hanım’ın 
ısrarı üzerine Âli Bey ile Hürmüz Hanım’ın 
onaylarını almaya gelmiştir. 

Aileyi yükten kurtaran da Avukat Sükûtî 
Efendi’dir. Bu saf gibi görünen çokbilmiş ve 
çıkarcı bir avukattır. Cimri oluşu da örneklerle 
anlatılmıştır. Hileli yolları bilir, hatta öğretmeye, 
uygulamaya kalkar. Bu arada vekâlet ücretinin 
de nasıl arttıracağı hesabını yapar. Kıymetinin 
bilinmediği düşüncesindedir. Hürmüz Hanım’ı 
kollayan ve çıkarlarını biraz da onun vasıtasıyla 

sürdüren bir avukattır.
Ailenin oğlu Yekta, bizce çok zayıf bir ka-

rakterdir. Sevim’den yüz bulamayan bu işsiz, 
güçsüz genç, bu defa Fatma’yla evlenmeye 
niyetlenir.  Ailesinin buna razı olmayacağı bir 
şekilde kendisine duyurulmuştur. Eserde Fat-
ma’nın daha gerçekçi düşündüğü görülmek-
tedir. Fatma’nın ondan kendisini korumaya 
çalışması, ona verdiği cevaplar, ayaklarının yere 
sağlam bastığının bir delilidir.  Yekta’ya “Sen 
özü sözü doğru bir köylü olursan ben de sana 
varırım” (s.54)demek zorunda kalmıştır.

Hürmüz Hanım bizce tiyatroda eskiden 
beri alafranga olmaya çalışan tiplerin devamı 
gibidir. Farklı görünerek, toplum içinde saygın-
lık kazanmak istemektedir.  Cahil görünmemek 
için güncel bazı bilgiler edinmeye çalışır. Oysa 
bir yandan da Sevim’in, evleneceği adamla gö-
rüşmesinden yana bile değildir. Ancak bencil ve 
ihtiraslı bir kadın olduğu söylenebilir. Sevim ise, 
fakülte bitirmiş, ağır başlı bir kızdır. Yekta gibi 
eğri işlerin insanı değildir. Açık sözlüdür.

Bütün bu özellikleriyle Kavga Sonu, aile için 
tartışmaların ön plana çıktığı, tiyatronun eğitici 
yönünün bilhassa vurgulandığı eser olarak anı-
lacaktır. 
III-Kavga Sonu Piyesinin Uyandırdığı Tepkiler: 

Kavga Sonu, daha önce belirtildiği gibi sa-
dece Ankara’da oynamamış, Konya’da da tem-
sil edilmiştir. Bu temsil ile ilgili yazarın verdiği 
bilgiyi buraya nakletmek gerekmektedir.

Bedri Yıldırım, Yeni Konya gazetesinde 
Mehmet Önder’in bir yazısında Konya’dan bah-
setmekliğini arzu ettiğini bildirmiş, teşekkür et-
tikten sonra 7-8 sene önce Konya’da geçmiş şu 
vakayı /hatırasını aktarmıştır:

 “Rahmetli Fuad Tuksal zamanında, Müfet-
tiş olarak, Konya’ya gelmiştim. Bazı dostlarım 
bu gelişimi fırsat bilerek “Kavga Sonu” isimli 
bir piyesimi, Belediye Sinemasında temsil etti-
ler. Bu komedi, tiyatro adabımuaşeretine dair 
bir konferansla başlar. 

Halkın içerisinden birisi, konferansı veren 
zata çatar. İş sahneye akseder, iki perdelik mev-
zu bu suretle tamamlanır.

Konferansı veren zat rolünü öğretmen Na-
mık Ayas arkadaşımız yapıyordu. Halk içeri-
sinde bulunan ve konferansçıya çatan âli isimli 
rolü de o zaman Elektrik şirketi muhasebecisi 
bulunan Sabit Cinoğlu üzerine almıştı. Oyun-
dan evvel polise, yapılacak münakaşanın rol 
icabı olduğu söylenmiş ve kimsenin müdaha-
le etmemesinin sağlanması rica edilmişti. Vali 
rahmetli Fuad Bey’e de bu piyesin sürprizli ol-
duğunu anlatmıştım.
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Sayın Namık Ayas konferansına başlayarak, 
medenî memleketlerde tiyatrolara, sinemalara, 
kapalı yerlerdeki topluluklara nasıl gidildiğini, 
ne suretle hareket edildiğini anlatıyordu. Başın-
da şapka ile sırtında paltosu, öksürüklü, aksırık-
lı, fındık, kabak çekirdeği yemekle meşgul bir 
adam rolünü yapan Sabit Cinoğlu, konferansçı-
nın tam tenkit ettiği bir adam olduğundan, bit-
tabi yine rol icabı birdenbire feveran etti:

-Beyefendi! Artık yeter! Burada herkese 
muaşeret dersi veriyorsunuz. Kimseyi tahkir 
etmeğe hakkınız yoktur!..

Diye başlayan ve karşılıklı devam eden söz 
düellosu üzerine, konferansı dinleyen Vali Fuad 
Tuksal birdenbire asabileşti. Daha evvel söyle-
diğim sözleri de herhalde unutmuştu.

Sırası gelmişken şunu da arz edeyim ki 
merhum Fuad Tuksal son derece doğru, mev-
zuata vakıf, temiz bir insandı, yalnız fazla acul, 
titiz, asabi ve evhamlı idi. İşte bu aceleciliğin-
den dolayı işi soğukkanlı mütalaa edemediğin-
den, sorup anlamayı da aklına getirmeyerek 
locasından ayağa kalktı. Adeta bağırarak.

-Polis! Polis! Ben Valilik salahiyetimi istimal 
ediyorum. Bu adamı tevkif ediniz! Dedi.

Polis memuruna, daha evvel talimat veril-
diği için Vali Bey’in bu emrinin de rol icabı ol-
duğuna zâhib olarak gülümsediği ve hareketsiz 
kaldığı görülüyordu.

Vali’nin locasına koştum, vaziyeti anlattım. 
Çok üzüldü.

-Merak etmeyin beyim. Yalnız siz aldanma-
dınız. Ayni hadise Manisa’da da olmuş, diyerek 
onu teselli ettim .28

Yeri gelmişken belirtelim ki Celâleddin Kiş-
mir de bir yazısında bu olayı nakletmekte ve 
şöyle demektedir:

 “Söz tiyatrodan açılmışken, devam ede-
yim, diyorum.

Rahmetli Vali Fuad Tuksal zamanında Hal-
kevi oyunları şimdiki Yeni Sinema’ da temsil 
veriyordu. Rol icabı salonda seyirciler arasında 
biri, “İmdat! İmdat! Polis yok mu?” diye bağı-
racaktı. 

O gece rahmetli Vali Tuksal da tiyatroyu 

locasında seyrediyordu. Bir ara seyirciler ara-
sından “İmdat! İmdat! Polis yok mu?” diye 
bağırılınca Vali Bey, aniden yerinden fırlayarak 
locasından başını uzatarak, “Polis! Polis!” diye 
bağırmıştı.

Bu yaşantıyı hâlâ tatlı bir anı olarak sakla-
rım.” 29

SONUÇ:
  Bedri Yıldırım, belki basılmış çok kitabı 

yoktur ama tiyatroyla uzun yıllar uğraştığı belli 
olmaktadır. Ayrıca satır aralarında verdiği bilgi-
lerden bunu çıkarıyoruz. Konya’da Sahne Birliği 
çalışmalarına da yön veren kişi odur. Ne yazık 
ki bu topluluk birkaç oyundan sonra dağılmıştır. 
Bu topluluk, Kore gazilerine bayram hediyesi 
için Yardım Sevenler Derneğinin düzenlediği 
büyük müsamerede, 21-22 Haziran 1952 Cu-
martesi ve Pazar akşamları Muharrir Aranıyor 
adlı eseri oynamıştır. . Bu bir perdelik komedi-
nin yazarı da Bedri Yıldırım’dır.30   Dolayısıyla 
yazarın Kavga Sonu’ndan başka basılmayan 
bir tiyatro eserinin daha olduğunu öğreniyoruz.  
Topluluğun dağılmasının bir nedeni olarak da 
Bedri Yıldırım’ın hastalanması ve emekli olup 
Ankara’ya dönmesini göstermek mümkündür.  
Ancak çok geniş bir tiyatrocu çevresi olduğunu 
da unutmamak gerekir. Konya’da kalsaydı bu 
konuda yine rehberlik edecekti.

Bedri Yıldırım, kuvvetli bir kültüre ve göz-
lem kabiliyetine sahip bir insandır.  İnsanları, 
olayları tetkik etmeyi sever. Konuşmaktan ziya-
de dinlemeyi tercih eder. Dinlediklerinin içeri-
sinde garibine giden olayları fırsat buldukça not 
ederek bunlardan yazılarında faydalanır. 5-6 yıl 
önce Ankara’da 19 Mayıs stadyumunu radyoda 
bir skeçle tasvir ettiğini bildirmektedir. 31

Öte yandan Bedri Yıldırım,  spor işlerinde 
de müfettiş olarak çok doğru düşünen ve yeni 
yeni kulüpleşen, stadyumlarını yapmaya baş-
layan Türkiye’de bu uğurda emeği geçenler-
dendir. Bu konuda fikir sahibi olmak isteyenler 
onun Yeni Meram’da 1952 yılında çıkan “Be-
den Terbiyesi Müfettişliğinde 5 Sene” başlıklı 
seri yazısını ve sporla ilgili sohbetlerini okuma-
lıdırlar.32

28  Bedri Yıldırım, ‘Sen de Haklısın!,’ Yeni Meram, Sayı: 563, 25 Şubat 1952, s.2-3
29 Celâleddin Kişmir,”Geçmiş Günlerin Sanat Olayları”, Yeni Konya, Sayı: 9142, 26 Şubat 1972, s.2
30 “Kore Gazilerimize Bayram Hediyesi”, Yeni Meram, Sayı: 670, 14 Haziran 1952, s.2; ayrıca  ilân için bkz. Yeni 
Meram, Sayı: 673, 18  Haziran 1952, s.2
31 Bedri Yıldırım, “Herkes Ağzını Açar”, Yeni Meram, Sayı: 505, 28 Ocak 1952, s.3
32 Sporla sohbetlerinden birkaçı: “Olimpiyat”, Yeni Meram, Sayı. 672, 16 Haziran 1952, s.2;  “Hayvan Yuları”, Yeni 
Meram, Sayı. 647, 19 Mayıs 1952, s.2-3;  “Seyirci Morali”, Yeni Meram, Sayı: 628, 28 Nisan 1962, s.2
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PEYAMİ SAFA BİR DÜŞÜNCE 
ADAMI

ŞABAN
KUMCU“Ellerinizdeki diploma, öğrenim de-

nilen ve ne yazık ki, ilacı henüz 
keşfedilmemiş, tedavisi uzun sü-

ren bir hastalığın raporudur.”
Büyük mütefekkir Peyami Safa’nın, okulla-

rını bitirmekte olan son sınıf öğrencilerine, bir 
ders niteliğinde yazdığı, unutulmaz “Mezun-
lara Nutuk” makalesi; dün olduğu gibi, bugün 
de yarın da gençlerimizin, sık sık okuması ge-
reken bir yazıdır. Bir düşünce adamının, genç-
lerle samimi bir dertleşmesidir. İçten, dostça ve 
bilgece… Çünkü gidilecek yol uzun, rakipleri-
miz acımasızdır…

Mezunlara Nutuk; yetkim olsaydı, her yıl 
üniversitenin ve yüksek okulların son sınıftan 
mezun olan öğrencilerini, bir araya toplar, on-
lara şu fikirleri kabul ettirmeye çalışırdım. 

-Öğreniminiz bugün sona eriyor değil mi? 
Ellerinize tutuşturulan diplomanın en büyük 
yalanı budur. Öğreniminiz bugün bitmiyor, bi-
lakis, bugün başlıyor. On altı, on yedi seneden 
beri size öğretilen şeylerin çoğu, ihtisas sahibi 
olmak için gereksizdir. Bütün dünyada hâlâ yı-
kılmamış, kötü bir öğretim sisteminin kurdu-
ğu geleneğe göre, hafızalarımıza istif edilmiş, 
unutulmaktan başka hiçbir şansları olmayan 
ölü bilgilerdir. Zekânız bu kokmuş malumat ka-
davralarını, ne kadar çabuk atarsa, hürriyetine 
o kadar erken kavuşur. Mümkün olsaydı, size 
bugün diploma yerine bir hafıza müshili (ha-
fıza temizleyici) verir, bilginin bu molozlarını, 
ruhunuzun bağırsaklarından, çabucak dışarı-
ya atmanıza yardımcı olurdum. Ellerinizdeki 
diploma, öğretim denilen ve ne yazık ki ilacı 
henüz keşfedilmemiş, tedavisi uzun süren bir 
hastalığın raporudur.

-Bugünden sonra ilk işiniz, kendinizi bu 
zoraki bilgi hastalıklarının zehrinden kurtar-
maya çalışmak olsun. Size uzmanlaşmak için 
öğrettiğimiz şeylerin bir kısmı lüzumsuz, bir 
kısmı da yanlıştır. Gelecekte bunların içinden 
çok azı, düşünmeye ve kültürünüzü derinleş-
tirmeye faydalı malzemeler olacaktır.

-Gençler! Hayatta başarılı olanlarla olma-
yanlara bakınız!  Eğer ticaret gibi pratik, işe 
dayanan tatbiki mesleklerin zaferlerine bir göz 
atarsanız, bu bölümde kazananlardan yüzde 
doksanının ticaret okullarından mezun olma-
dıklarını görürsünüz. Bunlar ticaretin hiçbir 

ders ve etüt kitabında yazmayan bütün ince-
likleri, tecrübe okulunda, hayat mektebinde 
öğrenmişlerdir. Doktorluk gibi, pratik, tatbiki 
uygulamalara; avukatlık gibi, yarı teorik bil-
gilere dayanan mesleklerin kahramanlarına 
da bakınız!  Bunlar da özellikle diplomalarını 
aldıktan sonra kendi aşkları, ilgi, alaka ve in-
celemeleriyle kitapların ve tecrübelerin üstüne 
kapanmış olanlardır. 

-Tatbiki ve teorik serbest ve resmi bütün 
mesleklerde geri kalmışların hayatına bakınız? 
Bunlar diplomalarını alır almaz, eğitimin bitti-
ğini ve öğrenilecek hiçbir şey kalmadığını sa-
nanlardır. Hayat onların gözünde iki mevsim-
liktir; biri ekme çağı ki eğitim çağıdır; diğeri 
de biçme devresi ki bütün ömür süren meslek 
dönemidir… Bu dönemde ekme yok ve yalnız 
biçme var sanmışlardır.  Halbuki asıl ekme dö-
nemi eğitim çağından sonra başlar ve biçme iş-
lerini de içine alır. Şu mahalle doktoru niçin mi 
kazanmıyor? Muayenehanesine girip bakınız; 
cevap, yaldızlı bir çerçevede duvarda asılıdır. 
Diploma…!  Zavallı hekim, bu diplomayı ora-
ya astıktan sonra hastalara bakmaktan başka 
yapılacak işi kalmadığına inanmıştır. Kütüp-
hanesi tam takırdır. Orada unutulmuş okul 
bilgilerini hatırlatan birkaç tıp sözlüğünden ve 
arkadaş tavsiyesiyle alınarak tamamıyla okun-
mayan birkaç eserden başka bir şey göremez-
siniz…

-Bu kitapların cildini kaplayan bir parmak 
toz, hekimin bütün başarısızlıklarını izah eden 
ve kendisinden başka herkesin görebileceği bir 
işarettir. 

Bütün bu zavallılar, beşikten mezara kadar 
süren esas okulun hayat okulu olduğunu, dip-
lomasını aldıkları okulunsa, asıl hayat mekte-
binin küçük ve kötü bir taklidinden başka bir 
şey olmadığını bilmeyenlerdir… Aranızda bu 
hakikati anlamayanlar, o zavallılar ordusuna 
katılacaklardır. İşte bugün hepiniz, size hiçbir 
yapay okulun veremeyeceği, hiçbir müfredat 
programının kazandıramayacağı bilgileri ve 
görgüleri elde edeceğiniz, büyük hayat mek-
tebinin eşiğindesiniz. Bu okuldan çıkmak için 
ölmek lazımdır. 
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Yaşadığınız müddetçe artık hocanıza ya-
ranmak için değil, babanızın gönlünü hoş tut-
mak için değil, iyi not almak için değil, sınıfta 
kalmamak için değil, yedikçe acıkan görme, 
anlama merakınızı doyurmak için, öğrendikçe 
artan bilgisizliğinizi azaltmak için, memleke-
tinizin ve mesleğinizin şerefi için ve nihayet 
kendi başarınız için, program ve disiplin zoruy-
la değil, anlamak ve çalışmak aşkıyla, durup 
dinlenmeden öğrenecek ve deneyeceksiniz.

-Asıl bugün okula başlıyorsunuz. Notları ve 
imtihanları olmayan bu büyük okuldan mezun 
olmak ve diploma almak yoktur.  Çünkü ilim 
bitmez ve öğrenmek ihtiyacımız, varlığın sır-
ları ve bilgisizliğimizin karanlıkları kadar son-
suzdur…” Peyami Safa, Yeni Mecmua,1942, 
Seçmeler Kitabı

Bilgiye ışık hızıyla ulaştığımız, uzakların 
yakın olduğu fakat düşünmeye vaktimizin ol-
madığı günümüzde, Dokuzuncu Hariciye Ko-
ğuşu, Fatih Harbiye, Biz İnsanlar, Yalnızız gibi 
romanları, çeşitli gazete ve dergilerde yazdığı 
fıkra ve makaleleriyle, doğu-batı meselelerine 
kafa yormuş, felsefe, psikoloji, terbiye ve sos-
yal hayatımızla ilgili çok sayıda eserler vermiş 
büyük fikir adamı Peyami Safa “Düşünmek 
İşkencesi” yazısında da şu tespitleri yapmıştır.

 “Düşünmeden mi yaşıyoruz…?  Adeta…!  
Şüphesiz buna tamamıyla imkân yoktur. Fa-
kat en mühim meselelerimizi, bazen kaçmak 
üzere olan vapurumuza acele bilet alırken, 
kalkmak üzere olan tramvaya adımımızı atar-
ken, yollarda koşarken, birisiyle konuşurken 
düşünüyoruz. Düşünmek artık bizim için 
uygun zamanlarımıza özel, gizli ve üstün bir 
alışkanlığımız değil, görmek, işitmek, tatmak 
gibi duygularımızla beraber bir çırpıda yaptı-
ğımız acele bir iştir. Bunun için bizi düşünmek 
zahmetinden kurtaran şeylere eskisinden fazla 
önem veriyoruz. Hazırlop fikirlere, bir vecize 
gibi sıkıştırılmış bilgilere, uzun sözün kısasına 
düşkünüz. Hatta mümkün olsa, mahalle bek-
çisi gibi her tarafa birer “düşünce memuru” 
tayin edip, ona aylık vereceğiz, kendisinden bi-
zim yerimize düşünmesini isteyeceğiz. Hatta 
zenginlerimiz, evlerine hizmetçi gibi, eğitmen, 
düşünme memuru alacaklar. Gazeteleri, dergi-
leri, kitapları, bu memur okuyacak, dünya ve 
memleket durumlarından, ev işlerine kadar 
her şeyi, en doğru fikri bu kişi bulacak; efendi-
sinin eline bastonunu veren hizmetçi gibi   her 
sabah ona, muhtaç olduğu fikirleri sunacak…!

Hız arttıkça düşünmeye vaktimiz kalmı-
yor. Elini çenesine yahut şakağına dayamış, 
başı öne düşük veya kaşları çatık, bakışları 

tek noktaya sap-
lanmış, hatta o 
noktayı bile gör-
meyen, kendi iç 
âlemine dalıp, 
kendinden geç-
miş, saatlerce 
düşünen klasik 
“mütefekkir” 
tipi kaybolmak 
üzeredir. Bugün 
eskilerin “veli” 
derecesinde hür-
met gösterdikleri 
bir insan gördüğümüzde bile dikkate almıyo-
ruz... Sanki düşünmek ayıptır. Böyle insanların 
hakkını teslim etmemek konusunda, en zeki-
lerle, en budalalar el ele vermişlerdir. Dün baş-
kalarından fikir sormak, akıl danışmak bir şah-
siyetsizlik göstergesiyken, bugün adeta medeni 
bir hak olmuştur.

Siz ne fikirdesiniz…? Sorusu, yakın dos-
tuna saatini soran adamın kendinde bulduğu 
haktan daha büyük bir hak olmuş, okuyucu-
larından daha fazla düşünmeye mecbur olan 
gazeteler bile, bu kafa işkencesinden kurtul-
mak için “anket” diye bir şey icat etmişler; sağa 
sola, yazana, okuyana her konuda bir sürü şey 
soruyorlar. Herkes, birbirinden istediği fikir 
sadakası ile geçinmek derdine düştü. Fikir is-
temenin para istemekten daha ayıp olduğunu 
henüz kimse ne kabul ediyor ne de tartışıyor. 
Bir de herkes fikre muhtaç olduğu halde ona, 
bedavadan sahip olmaya çalışıyor. Fikir üret-
menin maydanoz kadar kıymeti kalmadı. 
Kitapların yüzüne kimse bakmıyor. Düşün-
mekten hoşlanmadığımız kadar o düşünceyi 
başkalarından almak için feda etmeye mecbur 
olduğumuz, bir damla göz nurunu da esirgi-
yoruz. Fikir namına bu kadar zahmeti de çok 
görüyoruz. Kulaktan kapma bilgilere ilgimiz 
bundandır. Fakat öğrenmeye, düşünmeye ve 
anlamaya mecbur olduğumuzu, her zaman-
kinden daha çok biliyoruz.

-Hissettiğimiz bu mecburiyet bize, er geç 
düşünmenin vekâlet kabul etmediğini;

-Fikrin başkalarından ödünç alınamaya-
cağını, düşünme işinin her başa düştüğünü 
öğretecektir.

- Fikir sahibi olmaya, mal sahibi ol-
maktan daha çok ihtiyaç duyacağımız gün, 
hakiki zenginliği bulacağız. Bütün fakirli-
ğimiz, fikrin kıymeti hakkında, çok az dü-
şünceye sahip olmamızdan ileri geliyor.”                                                                               
Peyami Safa, Yedi Gün Dergisi, 1936

Peyami Safa
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