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A yşe Ünüvar, 1973 yılında Seydişe-
hir’de doğdu. Soyu Karaman’da Ak 
Tekke’de metfun Müderris Mustafa 

Efendi’ye dayanır.
İlk, orta ve lise eğitim ve öğretimini Sey-

dişehir’de yaptı. Çukurova Üniversitesi Felsefe 
Grubu Öğretmenliğini bitirdi.

Selçuk Üniversitesi Rehberlik Psikolojik 
Danışma Bölümü Psikolojik Hizmetler alanın-
da yüksek lisans eğitimini aldı. Yazar Seydi-
şehir’de öğretmenlik yapmaktadır. TYB üyesi 
olan yazarın yayınlanmış 6 eseri bulunmakta-
dır. Halen Seydişehir Şehit Muhsin Kiremitçi 
Fen Lisesi FAN CLUB’ta çalışmaktadır.

Eserleri: İlk kitabı 2012 yılında Dokuz 
yayınlarından çıkan “Yüreğime Cemre Düş-
tü” romanıdır. Diğer eserleri; Kör Kalbe Aşk 
Dokunmaz (roman, Karatay akademi-2014), 
Bekleyiş (roman, Metamorfoz- İST- 2016), 
Cebimdeki Fesleğen (öykü, İncir Yay., Kayse-
ri- 2017), Kuşlar da Düş Görür (roman, Meta-
morfoz Yay., İST-2018), Hikayemin İncindiği 
Yerdeyim (öykü, Metamorfoz yay., İST-2020).

Sanatı ve edebi kişiliği: 
Ayşe Ünüvar, kalemini ve mesaisini top-

lumun emrine veren bir yazardır. O, içinde 
yaşadığı toplumun sıkıntılarını, sevinçlerini ve 
üzüntülerini dile getirir ve çözüm yolu üretir. 
Toplumu düzeltmek için kişinin önce kendisi-
ni düzeltmesi gerektiğini savunur. Toplumun 
aksayan yönlerini, bozulan sosyal ve ahlâkî ya-
şamını aşkla, sevgiyle, doğrulukla, sabırla, kar-
şılıklı güven ve saygı ile tamir etmeye çalışır. 
Yaraları kusursuz ve duru bir aşkla, karşılıksız 
bir sevgi ve büyük bir özveriyle sarar, tımar 
eder. Bütün eserlerinde aşkı konu alır. Hikâye-
lerinin ve romanlarının konusu etrafından, do-
ğadan, bazen yaşanmış olaylardan ve manevi 
önderlerden seçer. Cümle örgüsü basit; fakat 
çok düşündürücü… Sık sık psikolojik tahliller 

yapar, bunu yaparken okuyucuyu sıkmadan, 
büyük bir ustalıkla kelimeleri özenle seçerek 
yapar. Bazen çok kısa cümleler kurar. Bazen 
tek kelimelik; bir ya da iki hecelik cümle kur-
masına rağmen derin anlamlar içerir.

Eserlerinde atasözlerine, deyimlere, ef-
sanelere, tarihi konulara, evliyalar ve din 
ulularına yer verir. Edebi sanat olarak en çok 
kullandığı kişileştirmedir. Rüzgâra, geceye, 
güneşe, ağaca, kuşa börtü böceğe insana ait 
vasıflar yükler. Kimisini konuşturur, kimisini 
uyutur kimisini düşündürür. Mükemmel bir 
betimlemesi vardır. Doğayı olduğu gibi göz-
lerinizin önüne serer. İnsanların kıyafetlerini, 
dedikodularını, toplumun örf ve adetlerini, ye-
meklerini, doğanın sunduğu şifa kaynaklarını 
ve eczayı sayfalarına misafir eder.

Kaleminden aşk damlayan Ayşe Ünüvar, 
yediden yetmişe herkesi eğitmeye çalışır. Lise 
öğretmeni olduğu için daha çok yetişkinlere 
hitap etmektedir. Son dönemlerde orta yaş 
gurubundan da olumlu ifadeler aldığını, ki-
taplarının yurt dışında okurlara ulaştığını, pek 
çok kişi tarafından takip edildiğini ve çok güzel 
geri dönüşler olduğunu ifade etmektedir

Ayşe Ünüvar’a göre aşk, karşılıksız, şart-
sız sevmek. Doğada canlı ve cansız her şeyin 
bir ruhu vardır. O ruhu görebilmek, yaratılma 
sebebini bilmek, Yaratan’dan ötürü sevmek. 
İnsanın ne için yaratıldığını bilmesi, kendini 
var edeni tanıması, ona yaklaşmak, yakınlaş-
mak için ateşlerde yanması, sevdalanması ve 
kendi yangınında pişerek hamlığını gidermesi, 
Rabbine saf olarak ilk yaratıldığı haliyle vara-
bilmesi. 
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Uğrunda canını bile vermekten kaçınma-
ması. Ona göre aşk, kişiyi Yaratıcısına götüren 
yoldur. Bu yolda acı vardır, ıstırap vardır. Ger-
çek âşık, Hakk’a varabilmek için acıya, ıstıraba 
talip olandır. Beşeri aşktan ilahı aşka götürme-
yen hiçbir sevginin aşk olmadığını, geçici bir 
heves olduğunu anlatan Yazar Ayşe Ünüvar, 
insanları tasavvuf yoluyla, Tanrının aşkıyla ah-
lâklandırmaya çalışır.

Eserlerinin incelenmesi:
Yüreğime Cemre Düştü, Ayşe Ünüvar’ın 

yayınlanmış ilk kitabıdır. 2012’de Dokuz ya-
yınlarından çıkan eser, Gümüşdere köyünde 
kocasının sevgilisi tarafından sakat bırakılan, 
fakat çocuğun babasının adını kötü bir miras 
olarak bırakmak istemeyen ve gerçekleri sev-
diği için saklayan bir kadının hayat hikâyesidir. 
Yazar, Mesnevi’den ve Şemsi Tebrizi’nin ese-
rinden alıntılar yaparak romanın arasına ser-
piştirir ve onların güzel ahlakıyla okuyucuya 
nasihatler verir. İnsanları düşünmeye, yaratı-
lış gayesini bilmeye, insanlara ve tabiatta var 
olan canlı cansız her şeye büyük bir sevgiyle 
yaklaşmalarını önerir. Aşkı bir nasip işi olarak 
görür ve ilmek ilmek romanında işler.

Okumaya çok düşkün olan Esma kasaba 
kütüphanesinden aldığı kitapları okuyarak va-
kit geçirmekte, Rabbinden gelen her şeye razı 
olmakta, tevekkül etmektedir. Kütüphaneden 
aldığı Şemsi Tebrizi’nin “Makalat”ı, beşeri aşkı 
İlahı aşka götüren bir rehber olmuştur.

Esma çocukluk arkadaşı Ahmet’le olan ev-
liliği tam bir hayal kırıklığıyla neticelenir. Beyin 
cerrahı olan Ahmet, Esma ile daha önce söz-
lendiği için evlenir; fakat Esma’yı istediği gibi 
evirip çeviremez. Onun saf niyetini, tertemiz 
ruhunu bozamaz. Hemşiresi Cananla metres 
hayatı yaşamaya başlar. Canan esmayı ziyaret 
eder ve hamile olduğu yalanını söyleyerek ko-
casından boşanmasını ister. Esma sinir krizleri 
geçirince kocası eve gelir, sabaha kadar başın-
da bekler. İçinde bir pişmanlık duygusu başlar; 
fakat benliği öne geçer ve kendini haklı çıkarır. 
Ertesi gün hastaneye yatırmak bahanesiyle 
Cananla birlikte eve gelirler. Canan kafasına 
koyduğu sinsi planı uygular ve arabayı yokuş-
tan aşağıya bırakarak kendisi atlar kurtulur, 
Esma’yı tekerlekli sandalyeye mahkûm eder. 
Çocuğunun hatırı ve geçmiş günlerin anısına 
savcıya gerçekleri söylemez ve aşkını yüreğine 
gömer. Ölünceye kadar sevmeye devam eder.

Esma yalnız Ahmet’i sevmez. O bütün in-
sanları sever, köydeki herkes de Esma ile anası 

sultan kadını çok 
severler. Köylüler 
onu üzecek bir şey 
yapmazlar, bütün 
toplantılarına da-
vet ederler.

Yazar, gelip 
geçici heveslerin 
aşk olmadığı, aşk 
için insanın her fe-
dakârlığı yapması 
gerektiğini ifade 
eder: “Aşkı derin-
lerinde duymuş, 
onu yüreğine hapsetmişti. Belki o da aşkta ha-
pisti. Hiç olmak da önemli değildi var olmak 
da; önemli olan aşkta kaybolmaktı… Aşk hiç 
düşünmeden başını verebilmekti, yüreği yan-
gın yeri iken üşüyorum diyebilmekti.” (Yüre-
ğime Cemre Düştü, s.26)

Ayşe Ünüvar kitabında Esmanın nazarın-
da tüm insanlara hitap etmekte, aşkın bir sır 
olduğunu ve bu sırrın ifşa edilmemesi gerekti-
ğini söylemektedir.

“Aşk yoluna düşmeyen insan duru değil-
dir, bin kere yıkansa da paklanmaz. Aşk insanı 
ruhen temizler, Yaratan’a yaklaştırır, aradaki 
mesafeleri kısaltır. Her şeyi aşkla, şevkle ya-
parsınız ki asıl olan da budur. Aşk duru bir 
sudur, saydam ama vazgeçilmez. Ömür için 
en gerekli önlem. Lakin aşkı bilmeyene de aşk 
asla anlatılamaz. Kuru yavan bir tat verir ki bu 
insanı ancak aşktan uzaklaştırır, soyut bir an-
lam yükletir. Lakin bir duru gerçek var ki en 
duru, en su götürmez gerçek; o da aşkın nasip 
işi olduğudur. Yaratan dilediğine aşkı nasip 
eder. O halde verilenin kıymeti bilinmeli bir 
sır olup kalbe mühürlenmelidir.” (Yüreğime 
Cemre düştü, s.37)

Ayşe Ünüvar, en olumsuz şartlarda bile 
insanların ümitsizliğe kapılmamasını, Yarata-
nına sığınmasını, sabırla hayat mücadelesine 
devam etmesini ister:

“…İçini bir heyecan kapladı, ruhunun de-
rinliklerinden bir ses duydu: “Yürümelisin!” 
“Aşk korkaklığı sevmez.” Arkasını dönmedi 
sese. İlk defa ayağa kalkmak istedi ama dok-
torların söylediğine göre bu imkânsızdı. Zaten 
yavrusunun elinden alınma sebebinin yasal 
ifadesi de böyleydi. Olsun, yüreği ayaklanmıştı 
artık. Bir cemre düşmüştü yüreğine, artık han-
gi karakış gelse örtemezdi üstünü. Yüreğiyle 
yürüyecekti. Kendi gibilere umut olacaktı.
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 Bu dünyadan o da kendini sorumlu his-
sediyordu. Üzerine düşen görevi yerine geti-
recekti… Yürümelisin, diyordu. Bu hayatı ye-
niden yaşamaya başlayacaktı. Unutarak, yok 
sayarak değil; kabullenerek, yazgısına sabır 
göstererek. Bu gün doğmuştu ama anıları ak-
lındaydı, rüzgâr tenine hiç değmemiş gibi ya-
şayacak, her şeyin tadına varacaktı. Hayat en-
geline rağmen yaşamaya, süreci takip etmeye, 
bu dünyada kendini seyre dalmaya değerdi.”

Kör Kalbe Aşk Dokunmaz:
Ayşe Ünüvar, “Kör Kalbe Aşk Dokunmaz” 

adlı eserinde Elif’in şahsiyetinde, Aşka giden 
yolu, sabrı ve güzelliği, eserinin son bölümün-
de Seyyid Harun Veli Hazretlerini ve Seydişe-
hir’in kuruluşunu anlatır. Her cümlesini aşkla 
yoğurduğu hem sosyolojik hem de psikolojik 
tahlillerin yer aldığı bu tarihi romanda geçmiş 
zamanların evliyalarını, insanlığa yön yeren 
şahsiyetleri çarpıcı ve derin bir anlatımla, in-
sanları sıkmadan sayfalarına konuk eder.

Gülname annesinin desiselerine ve hırsına 
kurban giden, henüz rüştüne ermeden hamile 
kalması için önce Mişkat’le evlendirilip sonra 
da bir oyunla sevdiği adamdan koparılıp, zor-
la Konyalı Zengin bir aileyle gelin verilen bir 
genç kız. Kızı Elif Amerika’da Felsefe tahsili 
görüp yurda dönünce sevdiği adamla evlen-
mek istemesi üzerine ailesi bildiği Mennan 
oğlu Osman Bey asla izin vermez. Beş senedir 
evlenemeyen iki genç ailelerin onayını almak 
için sabırla beklemektedirler. Gülname’nin 
gerçeği açıklaması üzerine anne kız evi terk 
ederler ve kendilerine yeni bir hayat kurarlar. 
Yusuf ile evlenen Elif babasını bulmak için her 
tarafı, her desti dükkânını araştırır. Ufacık bir 
ipucu bulmak için hem bir iş yerinde çalışır 
hem de araştırmasına devam eder. Bu ara-
da Elif 40 yaşına basmıştır ve bir evlat sahibi 
olamamıştır. Bir İpucu bulduğu esnada trafik 
kazası geçirir.

“Kimdi Elif, Kimin parçası, kimin yazgı-
sıydı? Kimin sakladığı, kimin attığıydı? Hangi 
babanın arayışı, hangi ananının diyetiydi. Bir 
ağabeye, bir ablaya bir kardeşe sahip miydi? 
Kimdi? Kimin eşiydi? Belki de eşsizdi. Lakin 
o Elif olmaya yazgılıydı. Dimdik, yalnız eğilip 
bükülmenin yakışmadığı Elif’ti o. Sırrı adında 
saklı, yazgısı ise Yaratanda. Elif ki dünyanın 
sırrını bir noktada saklardı. Onun adı sırrı sak-
lasın diye konuldu belki de…” (Kör Kalbe Aşk 
Dokunmaz, s.8 v.d)

Aşkı yaşayan, aşkı soluyan Ayşe Hanım, 

insanların birbirini sevmesini, elif gibi dos-
doğru olmasını, eğilip bükülmemesini, sevgi-
lerinin sonunda mutlak Bir’e, Allah’a ulaşma-
larını, onun sevgisini kazanmalarını ister. “…
Neydi Elif? Tanrının hakikatini içinde saklardı. 
Evren Elif’e karşı divan durur, emrini beklerdi. 
Elif Hak yolunda olmaktı. Bazen bir papatya-
nın açmayan bir yaprağıydı Elif bazense taşta 
saklanan elmasın adıydı. Ancak gönül gözüyle 
görenler bilirdi Elif’in sırrını. Gönül gözü olma-
yanlar içinse sadece bir harfti Elif. Çünkü “Kör 
kalbe aşk dokunmaz.”dı, işte gelmişti Elif, doğ-
muştu bir gece vakti…” (Kör kalbe Aşk Do-
kunmaz, s.194)

İnsanlara Allah sevgisi kalplere nakşetmek 
isteyen Ayşe Ünüvar, kişinin kâinatı, evreni 
gönül gözüyle okumasını arzu eder. Bu kadar 
düzgün işleyen kâinattaki olayların bir tesadüf 
eseri olmadığını, mutlaka bir yaratanın oldu-
ğunu dile getirir ve insanları düşünmeye sevk 
eder.“…İnanmak, sadece ibadetleri sıralamak 
değildi. İnanmak, evrendeki mükemmelliği 
idrak edebilmek, hayrete düşebilmekti. Zaten 
yaratılmışın mükemmelliği karşısında hayre-
te düşmeyen insan kördü. Kör olmak ise en 
kötüsüydü, kör kalbe aşk dokunur muydu? 
Öylesine inanmak, öylesine yiyip içmek ve öy-
lesine yaşamak… Tüm bunların neden, kim-
den olduğunu bilmeden, bulmaya çalışma-
dan, başkalarının dediği şekilde yaşamaktı asıl 
körlük… Bizim onu bulmak için gereken tüm 
yetiler içimizde saklıydı aslında. Ama gelenek-
selliği devam ettirebilmek, dışlanmak adına 
kendimizi ortaya koymaktan kaçınırdık.”

Cebimdeki Fesleğen:
Cebimdeki fesleğende Ayşe Ünüvar, sa-

dakatin, doğruluğun, acının elemin, ayrılık ve 
kavuşmanın, sevincin, kaygı ve tasanın, edep 
ve hayânın anlamını dile getirir. Aşkla ve sa-
bırla yapılan her işin sonunda gerçekleşeceği-
ne inanır. Acılı insanların yüreğini sevgi, saygı 
ve yardımlaşma, iyilik etme ve merhamet gibi 
duygularla sarar, tımar eder. 2017’de İncir 
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yayınlarından çıkan kitapta içi sevgi, şefkat, 
sabır ve hikmetle dolu birbirinden güzel 17 
hikâye yer almaktadır. Kelimesiz Bilge, Kasım 
Sessizliği, Kendini Arayan Adam, Sessiz Bek-
lenti, Kırım Dede, Uzaklarda, Mucizenin Aslı, 
Papatya Sevdi… kitaptaki hikâyelerden bazı 
başlıklardır.

“İkindi ürkekliğinde” genç yaşta evladını 
kaybeden Zeki Amcanın suskunluğu ve ken-
di kendisiyle dertleşmesi: “Kırk yılı geçmiştir 
onun anahtarcılığı, komşuluğu, bilgeliği, çay 
çeşme sohbeti, yardımı, yardım severliği. Ke-
deri anlayışı, zalimi anlamayışı, sade kahveyi 
ocakta çevirip çevirip konu komşuya buyur 
edişi. Cenazelerin en önde yürüyüşü, eli aya-
ğı buz kesen okul çocuklarını gözetişi, esnafın 
kavgalı haline suya sabuna dokunmam de-
meden köprü oluşu… Sustu konuşmaz. Ko-
nuşmadı o günden karanlığa gebe o ikindiden 
sonra... Elini çekmecede, gözü cam ile sunta 
arasındaki gözlerde işini biraz uzattı uzattı 
yetmedi biraz daha uzatır gibi yaptı. Konuşu-
lanları duymadı duyamadı o vakit. O cam ara-
sındaki oğluyla, tek evladıyla hasbıhal etmeyi 
sürdürmekten yana bıraktı gönlündeki suyu. 
Irmak oldu aktı o su. Ne vakit koymuştu terzi 
bu fotoğrafı buraya? Ne vakit üzerinden bunca 
su akıp gitmişti oğlunun gidişinin?...” (Cebim-
deki Fesleğen, s.8 vd.)

Yazar, “Beklemenin Hakikati”nde, karla 
kaplı bir yerde yol açmaya çalışan bir delikan-
lının hareketlerinin pencereden yaşlı iki çift 
tarafından gözlemlenmesi, mutlaka bir bek-
lediği vardır diyerek kavuşmaları için duada 
bulunmasını işleyerek gençlerin bir birlerini 
yürekten sevmelerini, eşlerin birbirine destek 
olmaları, ahde vefa gibi duyguları ön plana 
çıkarır. “Derim ki bir el değse de şu gençliği 
duru bir suda yusa yıkasa ve gözleri parlasa, 
üzerlerinden kalksa ölü toprağı, gülseler bir-
birlerine içten içe ve sevseler en derinden gül 
yaprağı yeşil dala tutunur gibi ve dikenleri ko-
rusa kem niyetten onları...” (Cebimdeki Fes-
leğen, s.19)

“Kendime Doğru” da yazar kendi iç dün-
yasına bir yolculuk eder. Zihninde çocukluğu-
na geri döner ve her şeyi sorgular. Ben kimim, 
neyim, ne için yaratıldım” diyerek insanın ya-
ratılış gayesini anlamlandırmaya çalışır.

“Kırım Dede” insan olmanın hasletini; 
sevginin, şefkatin, öz verinin, misafirperverli-
ğin, karşılıksız iyilik ve yardımın toplumu nasıl 
yücelttiğini dile getirir. Sözünde durmamanın 

insanın uğradığı 
hayal kırıklığını ve 
yıkılan dünyasını 
anlatır. İnsanın 
verdiği sözün ar-
kasında durmasını, 
başkalarının mut-
luluğuyla mutlu 
olmasını ister.

“Uzaklarda, çok 
uzaklarda serçe 
kanadının sessiz-
liğinde bir çığlığa 
gebeydi dağların 
mor koynu… Örtüsünün altında sıyrılan kı-
nalı yarı ak belik saçlarını sığadı hava aydın-
lanmaya can atarken...”  (Cebimdeki Fesle-
ğen, s.127) diyen Ayşe Ünüvar, “Uzaklarda” 
hikâyesinde Çoban Ali ile Nadire’nin zihinsel 
engelli oğulları Musa’yı evlendirmesini,  iki 
kızlarının dünyaya gelmesi ve çocukların bir-
den hastalanması üzerine köyün en zengin-
lerinden Davut Ağa’nın hastaneye götürmesi 
karşısında çocukları büyüyünce satın almayı 
şart koşması, insanlığın bittiği noktayı anlatı-
yor. Merhametli birilerin ortaya çıkarak Davut 
Ağa’yı kınamaları insanlığın ölmediği kanaa-
tini uyandırıyor. Musa ve karısı Suna’nın yıl-
dırım çarparak ölmesi üzerine Davut Ağa’nın 
çocukları almak üzere kapıya dayanması ve 
köpekleri Çomarın buna izin vermeyerek ada-
mı parçalaması ibretlik bir andır. Hani derler 
ya nasıl yaşarsan öyle ölürsün, Davut Ağa za-
limliğinin bedelini ağır ödüyor.

“Mucizenin Aslı” nda Ayşe Hanım çok iyi 
bir gözlemci. Kuş yuvalarını bilmeden bozan 
küçük bir kızın kalbi kırılmadan ona gerçekle-
ri göstermesi takdire şayan bir hadisedir. “…
İnsan eli değdiği her şeyi yıkmasaydı keşke 
dediğini işitti birden. Annesi yaklaşıyordu. Şu 
semayı kanatlarıyla arşınlayan kuşları görüyor 
musun? Bu yumurtalar işte o kuşların. İçin-
den yavrular çıkacak kısa bir zaman sonra… 
Seni arayıp bulamayınca öyle korktum ki sen 
anlayamazsın bunu. Bir tek anneler anlar… O 
yumurtalara bir daha dokunma, onlar şu te-
pemizde uçup duran bıldırcınların yaldızlı yu-
murtalarıdır ve dokunulursa mucize bozulur, 
yavrular içinde ölür.” (Cebimdeki Fesleğen, 
s.150 vd.)

Kuşlar da Düş Görür:
“Kuşlar da Düş Görür”de Ayşe Ünü-

var, Bir Su kuşunu aşka şahit tutarak babası 
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evlenmelerine izin vermeyen iki gencin oğla-
nın babası tarafından şehirden kovulmalarını, 
sığındıkları dağ evinin ateşe verildiğini, kızın 
ailesinin daima taciz edildiğini anlatır. Kasaba-
da Hububat dükkânı sahibi Deli Şafak, Terzi 
Mehmetlerin kızı Zehra’yı oğlu Feridun’a al-
mak ve servetine servet katmak isterken oğlu 
Feridun tüm planlarını alt üst eder.  Evlerinin 
daima hizmetlerini gören Bedir Hanım’ın kızı 
Suna’ya âşık olan Feridun onu kaçırır ve gizli-
ce evlenirler. Onların kaçmasına yardım eden 
Feridun’un ağabeyi ve yengesi de babası tara-
fında kasabadan kovulur. Oğlanın yaptığı her 
iş babası tarafından baltalanır ve ona yardımcı 
olanlar Deli Şafak tarafından cezalandırılır.

Sevgi, aşk, insanların doymak bilmeyen 
ihtirasları ve toplumun başlıca sorunu olan 
maneviyat eksikliğinin anlatıldığı bu eserde 
Yazar Ayşe Ünüvar atasözlerine ve deyimlere, 
benzetme ve intak sanatına yer verir. Kitabın 
tamamı intak ve kişileştirme sanatıyla dopdo-
ludur desek abartmamış olurum. 

Tabiatla, doğa ile iç içe olan yazar insan-
ların olduğu kadar diğer canlıların da özgür 
bırakılmalarını, doğalarına müdahale edilme-
melerini savunur. “Kuş deyip geçer insan kıs-
mı. Bizim içimiz nasıl yanar, nasıl yüreğimize 
yârin ateşi düşer hiç bilmeden hem de. Kafes-
lere koyarlar bir de renk renk, tür tür seçerek. 
Yem verip su döküp mutlu ettik sanırlar. Ara 
sıra pencereye açıp özgürlüğe salarlar, onlara 
aitmişiz gibi. Bereket Tanrı var, korur kollar 
bizi. Kötü niyetinden değil, sevgilerini böyle 
gösterirler insan kısmı. Oysa atladıkları çok şey 
var; her can kendi yuvasında kendi doğasında 
mutlu. Kendi dillerinden duydum; “Bülbülü 
altın kafese koyduk, illâ vatan dedi.” diye. Ka-
fesi vatan olsa Tanrı kafeste yaratmaz mıydı 
bülbülü?” (Kuşlarda Düş Görür, s.9)

İnsanların aç gözlülüğüne değinen yazar, 
biraz kanaatkâr olmalarını, yardımlaşma ve 
merhamet duygularının güçlenmesini ister. 
“İnsanlar birbirlerini bizi acıttıklarından daha 
fazla acıtıyorlar. Uzun kuş ömrümde geceyi 
zifirîleştirenin daha çok bu niyet olduğunu 
düşünmekten kendimi alamadım… İnsanlar 
neden verilenden daha fazlasını isterler? Ve-
rilen ona neden yetmez? Yetse arsa dahi he-
men yanındakinin verileninden neden gözü 
geri gelmez? Yani insan kısmı neden doymaz? 
Ya da onu ne doyurur? Sorularım anlamsızca 
uzayıp gitti yıllarca. Ne anlam verebildim ne 
de cevap bulabildim… Altı üstü bir su kuşu-

yum ben zamanın 
behrinde insanın 
en kara yazgısı-
na yazgılanmış. 
Bu yazgı tamam 
olmuş diye bek-
leyip duran…” 
(Kuşlar da Düş 
Görür, s.16 vd.)

Aşka davet, 
aşk ilânı bile ne 
kadar zarif. Kapıya 
bırakılan bir ni-
lüfer ve bekle beni diyen bir gölge. “Ne oldu, 
neden geldi neden gitti bilmem. Ben elime 
sarı ama sararmış nilüferi bırakan o gölgeyi 
beklerim. Bekleyeceğim. Hasta değilim ben. O 
uzun ve sessiz gölge peri dedi bana. Bana peri 
diyeni bekleyeceğim. Biliyorum o sessiz uzun 
gölge, Ağa Çeşmesi’nde el açıp Allah’tan beni 
isteyen Feridun’dan başkası değil.” (Kuşlar da 
Düş Görür, s. 65)

Ayşe Ünüvar’ın çarpıcı betimlemelerin eş-
liğinde güzel Suna’yı hayale daldırır ve ona bir 
efsane anlattırır; Deli Kız Efsanesi. “Çok zen-
gin bir adamın çok güzel bir kızı varmış. Ba-
bası kumar oynarken her şeyini kaybeder ve 
meyhaneciye en sonunda kızını satar. Kız ha-
ber alınca çok yüksek bir tepeye çıkar. Tepede 
bir kapkara bir yılan bir adama sarılır ve onu 
boğarak öldürür. Sonra o yılan ileri de güzel bir 
kıza dönüşür. Yelelerini Ağa Çeşmesinin taşla-
rına sürterek döken siyah bir at şehri birbirine 
katmış ve önüne kim çıkarsa çiftelerinin altına 
alıp eziyormuş. En sonunda kızın babasını da 
ayaklarının altına alarak çiğnemiş. Kızın çıktığı 
tepeye de Deli Kız Tepesi denilmiş” (Kuşlar da 
Düş Görür, s. 75 vd.)

Ayşe Ünüvar, eserinde kaderi sorgular ve 
insanların her şeyi kadere yüklemelerine karşı 
çıkar. “Bence kader sana vurulmuş bir mühür 
ve sen bu mührün çıkmazları ile çıkarlarını 
bilmeli, buna göre idrak noktasını genişletip 
doğru yerde durmalısın. Yani teslim olacağın 
ana şeyler varken, üzerine düşeni yapmadan 
oturmak kaderden sayılmaz. Sen elinden ge-
leni yapmalısın mesela… Tanrı adil olduğu 
için her insanın taşıyacağına göre teslimiyet 
noktası ile çıkış noktası belirlemiştir. O halde 
insan fıtratını iyi tanımalı, ölçüyü iyi bilmeli ve 
durmadan aramalıdır. Harekette bereket var 
diye boş yere denmemiş olmalı atalar sözü…” 
(Kuşlar da Düş Görür, s.140)
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“…Ay gökten yere düşmüş, kızın yüzün-
de yüzüyordu. Ayın şavkında iki nilüfer çiçeği 
hayretle kızı süzüyorlardı. Ay geceye düşmüş, 
gece ayı kucağında sallıyordu… Bir vakit son-
ra ay iyice parladı, sanki ışığını beyaz entarili 
kızın melek yüzünden alıyordu…”(Kuşlar da 
Düş Görür, s.165)

Hikâyemin İncindiği Yerdeyim:
Geçmiş zamana ağlamanın yerine anı 

değerlendirmeye, yeni umutlara yelken açıl-
masını istiyor. Hikâyelerinde tabiat sevgisi, 
geçmiş dönemlere çocukluk günlerine özlem, 
aşk, sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygu-
larını; mahalle sakinlerinin ahvali, komşuluk 
ilişkileri, insanların birbirine yabancılaşmaları 
vs. konu alır

Zamanın Yitiği, Armut Dalına Asılı Çan-
talar, Anlatamayacaklarım Benim Olsun, 
Kelimeler Çağırdı, Ayrılık mı Olur Böyle Sa-
rılmışken, Dereler Küsmesin Diye Bu Selam, 
Tel Toka, Hatırlasan Ne Çıkar, Hikâyemin İn-
cindiği Yerdeyim, Ağacın Şarkısı… kitapta yer 
alan bazı başlıklardır.

 “Dereler Küsmesin Diye Bu Selam” da 
yazar hep bir arayış içindedir. Saflığı, berraklı-
ğı, sadeliği ve kendini, özünü arar. “Unutmak 
insana has! Gök, yer, su, toprak çiçek hep ha-
tırlar derdi büyükler. Büyükler hep doğrumu 
söyler, sanmam. Ama yanılmaz, incitmez 
doğa. Uzak değil insana… Aramak çareymiş 
kimine, arıyorum yok olmaya yüz tutmuş sa-
rılmalarda arıyorum kendimi. Bir avuç suyun 
tadında, yaprakların damlaya sahip çıkışında, 
orduların karıncaya basmayışında, kuşların 
başka kuşun yuvasına gölge etmeyişinde arı-
yorum kendimi… 

Demek insan kendinden değil insanlardan 
kaçıyor. Yazgısı var etmez insanı. O yazgıyı 
dağa taşa, kel serçenin kanadına yazmak var 
ediyor insanı… 

Yok gibi hissetmeye başladığımda çıktım 
kendimi aramaya. Aramayı bulmak sandım. 
Oysa aramak sürekli fark etmekle ilgili idi. 
Fark ettim, yıldızların yanına saklı ayı, geven 
dikenlerinin mayhoş kokusunu, kayaların bağ-
rında saklı suların çiçeklere iyi geldiğini, taşla-
rın da nefesi olduğunu. Fark ettim düşüncenin 
zaman içinde asla kaybolmadığını. Fark ettim 
sevmenin kalıcı olduğunu, selamın havada 
kalmadığını ve fark ettim insanın hep kendini 
ararken bulduğunu…” (Hikâyemin İncindiği 
Yerdeyim, s.84 vd.)

“Kendi Uzağına Varmak” ta Ayşe Ünüvar, 

insanlar arasın-
da samimiyetin 
ve güvenirliğin 
gittikçe kaybol-
duğuna değinir. 
“Gel diyen birine 
hasret miydi bu 
kadar? Bekleyen, 
bilmediği bir şeh-
rin hiç görmediği 
garında bir bek-
leyen vardı onu. 
Güzeldi bu hem 
de çok güzel. Biri-
leri vardı onu değerli gören, anlayan, değerli 
sayan. Kocasından sonra çok eskimiş saydı 
kendini. Çocukları uzakta, kendi hayatlarında 
kaybolmuş, bayramdan bayram gelir gider 
olmuşlardı. Dizlerim ağrıyor, diye çıkamadığı 
her yola, eseflendi içinden… Yüzlerce insan-
la aynı sitede oturuyor, aynı kat altı daireden 
oluşuyordu. Tanıyor muydu? Yok. Yüz yüze 
geldiklerinde bir selam, o kadar. Oysa bilmek 
istiyordu, kim bunlar, nasıl insanlar? 

Misal kitap okunacak kimseleri var mı, 
çorba yapılacak, sohbet kurulacak, çocuk ema-
net edilecek… vs. vs. 

Olur mu efendim, olmaz tabii. Bunlar hiç 
medeni değil. Öyle ya, çocuklara kreş bakar, 
kitap okunacak kimse yok, herkesin okuma-
sı yazması olur böyle sitelerde. Ya hasbihal 
ve çorba! Olmaz, katiyen olmaz, hiç medeni 
değil! Sohbet mi edilecek; sosyal medya, tele-
fon yok mu efendim? Çorba dersen bir “alo” 
ya bakar…(Hikâyemin incindiği Yerdeyim, 
s.100 vd.)

Zamanın Yitiği, Yokuş yukarı arabasını 
çıkarmaya çalışan bir hurdacı ve ona yardım 
eden çocuklar, inişe geçince hâkim olamadığı 
için devrilen arabadan etrafa saçılan eşyalar, 
eşyalar arasından bir şeyler arayan kadının 
mor bir kese içindeki saati getirip adamın ku-
cağına bırakması anlatılıyor.

“Armut Dalına Asılı Çantalar” da sokak-
ta yürüyen ve evine nevale taşıyan bir adam, 
yazarın babasını ve evlerinin yanındaki armut 
ağacındaki asılan işçi çantalarını hatırlamasına 
vesile oluyor.

“Hikâyemin İncindiği Yerdeyim” de yazar 
büyük umutlarla evlenen bir genç kızın hayal-
lerinin paramparça olmasını konu alır.

Diğer hikâyeleri de irdelemek okuyucuya 
kalsın. 
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Bekleyiş:
Ayşe Ünüvar, “Bekleyiş” romanında aşkı 

uğruna ölümü göze alan ve dövülerek öldü-
rülen bir genç kızın ve bir görmeyle âşık olan 
bir delikanlının arama ve bekleme süreçleri 
anlatıyor. Yazar, insanların ne kadar çok hak-
sızlığa uğradıklarını, sevmenin suç sayıldığını, 
köhnemiş adet ve geleneklerin nelere mal ola-
bileceğini çarpıcı ve çekici bir ifadeyle, zarif ve 
derin bir anlatımla gözler önüne seriyor. Ona 
göre aşk, beklemekti. Sabırdı, bu yolda çeki-
len çile idi. Bunun yanında insanların teknoloji 
bağımlısı oldukları için çevresine karşı yaban-
cılaştıklarını da işler.

“Ne çok susamışım aşka, masumiyete, 
dilsizliğe, saflığın ta derinine… Oysa ben hiç 
bilmedim ki aşkı, aşkta hiç olmayı. Hiç değ-
medim ki bir ele içim yanarak, hiç umudum 
olmadı, hiç beklemedim birini böyle ölesiye… 
Bir anlık, bir zamanlık gördüğüm bir düşün 
nasıl bu kadar düşüverdim peşine? Öl dese 
ölürüm diyecek kadar ne çabuk sevebiliyor-
muş insan?” (Bekleyiş, s.21)

“Ne kadar da esir olmuşuz teknolojiye. 
Onsuz yaşayamıyoruz adeta, Kendimizi var 
hissetmiyoruz. Bu teknik materyal tutkusu 
bizi daha çok kazanmaya iterek özümüzden, 
toprak oluşumuzdan uzaklaştırıyor. (Bekleyiş, 
s.61)

Toplumdaki vurdumduymazlığa, hak-
sızlıklara karşı çıkan Ayşe Ünüvar, insanları 
sevgiye, merhamete ve vicdanlı olmaya davet 
ediyor. “Tüm şahitlerin ve yapılan tetkiklerin 
ardından mahkeme tarafından Nevzat İbiloğlu 
ile karısı Teslime İbiloğlu’nun kızları Zöhre İbi-
loğlu’nu oklava ile başına vurarak öldüresiye 
dövdükleri, Zöhre’nin ise iki elini başına koya-
rak başını ve avucundaki mektubu korumak 

isterken parmak 
kemiklerinin kı-
rıldığı, ahıra ka-
patıldıktan sonra 
durumunun cid-
diyetinden dolayı 
üvey annesi ve 
babası tarafından 
hastahaneye kal-
dırıldığı, ilk müda-
haleden sonra on 
beş gün komada 
yatıp sonra vefat 
ettiği;

Ayrıca 19 yıl önce Zöhre İbiloğlu’nun an-
nesi Rukiye’yi de şu andaki üvey anne Teslime 
İbiloğlu ve Nevzat İbiloğlu’nun evlenebilmek 
için olayı planlayarak öldürdükleri ve o zaman 
beş yaşında olan İbrahim İbiloğlu’nun üzerine 
attıkları saptanmıştır.

Ne acılar çekiyordu insanlar? Benim çek-
tiğim aşk acısının bana ne zararı vardı bunla-
rın yanında? İnsanlar ne büyük acılarla, hak-
sızlıklarla karşı karşıyaydılar demek. Cebinde 
bir mektup bulunuyor, bir genç adamı seviyor 
diye parmakları kırılıncaya kadar dövmek, onu 
koma haline sokmak ve sonra da ölümüne se-
bep olmak… Zöhre’nin, bu genç kızın kırılan 
parmaklarından çok, yüreğinin acısı yazılmalı, 
insanlar onun dramını satır satır okumalıydı-
lar…” (Beleyiş, 189 vd.)

Sonuç olarak şunu diyebilirim ki Ayşe 
Ünüvar’ın kalemi çok güçlü. Romanları okuyu-
cuyu aşk ve sevgiyle kucaklıyor. Hikâyeleri de 
öyle. Günlük yaşamın içinden seçilen konular 
insanın yüreğinde bir burukluk yarattığı kadar 
ileriye dönük umutlar da aşılıyor. Ümitsizlere 
ışık oluyor. Allah kalemine güç kuvvet versin.

 

GÖNÜL YARASI
Dostlar  taşa  tuttu,  yıkıldı  gönül  sarayı,
Lokman Hekim de gelse saramaz bu yarayı.
 18 Kasım 2022                    (Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ
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HÜZEYME
YEŞİM
KOÇAK

İÇİMİZDEKİ ŞEHİR

B iz ideal bir Ben’i, bir üst kimliği aradı-
ğımız gibi, zamandan soyutlanmış, o 
Ben’in meskûn olduğu bir birimi, ma-

halli ve -tekâmül ilerleme açısından düşünür-
sek- bir üst(ün) şehri mekânı da ararız belki.

Varoluş gerçeğini kuşatan, insanî özü du-
yumsatan gerçek, yaşanılır şehirleri…

Bir başka açıdan, içimizde mamur gizli bir 
ülke, belde vardı. Oranın merkezî varlığı ve 
topladığımız güç; dışımızdaki şehri, tasavvu-
ru, algılamayı da şekillendirip, anlam veriyor; 
onun mükemmelliği gelişimi, hariçteki seyri, 
görüşü, yapılanmayı meydana getiriyordu.

Yahut şehir içinde şehirler vardır; bulun-
duğu yeri güzelleştiren mayalayıp yücelten…

Bazen içteki şehrin ışıkları yakılır; şaşmaz 
bir disiplin ve titizlikle düzen tıkır tıkır işlerdi. 
Kimileri diriltici bir ziya olarak, başka kalpleri 
de aydınlatır güzelleştirirdi.

Karanlıkları bu ışıkla aydınlatırdık. Ve dâ-
hildeki zulmetimizi dağıtmak, biraz da bizim 
irade ve idrakimize bağlıydı.

Hangi mesleğin erbabı eshabı olursak ola-
lım; içimizdeki mamure, mesire yahut hara-
be, yerleştiğimiz birim, iç(li) dil dışımıza yansır 
sızardı.

İnşaat gürültü patırtısı, yıkılan devrilenler, 
direnenler,  yüz verilmeyen mazi yadigârla-
rı, cennet şehirleri, geleceğin arsız “yüzsüz” 
kimliksiz mimarisi burada doğar, gelişirdi.

Şehirlerimizin de dönemleri, devirleri; bü-
yüme sancısı, ıstırapları vardı.

Bazen cömert bir bilgelikle kendine dikkat 
çeker, bize tarihî dersler verir, hikâyeler an-
latırdı.

Bazen tıpkı dış âlemdeki gibi; bu şehir 
ölçüsüzce yıkılmakta, tarumar edilmekteydi. 
Vîrandı.

Siluetini, ahengini bozan gökdelenler, eh-
ramlarla merkezi oyulmakta; tabiatı, toprağı, 
havası kirletilmekteydi. Atmosferi bulanıktı; 
şeddeli bir yalanın bağrındaydı.

Öyleyse şehrimizdeki sakinlerin kimler ol-
duğunu, enkazı ve geleceğe dikilenleri önem-
semek lâzımdı.

Ne ayak takımı, lüzumsuz âdemler, çöp-
zade-lökzadeler, düşünce kusuntuları, zehirli 
a(r)tıklar yerleşmişti orada.

Adacıklarımızda kimler barınırdı; Cu-
ma’lar kölelikten kurtulmuş muydu? Keşfe 
çıksak, karşılaştıklarımız yüz yüze geldikleri-
mizden hoşnut olur muyduk? Varoşlarında 
kime rastlardık?

Bataklıklarımızı kurutur muyduk? Trafik-
ten, paldır küldür içine taşıdığımız karmaşa-
dan ve gürültüden orada da huzurumuz mu 
kaçardı? Ruhumuz herhalde zebundu bîzardı.

Düşmana karşı silahlanma gerekir miydi? 
Sulh hangi şartlarda gerçekleşirdi? Gönül ta-
bakaları delinmiş miydi?

Derunumuza kimler konuk edilir; Çala-
b’ın yüzü nereye bakardı? 

…
Her insanın bir “dünya” olduğu; biraz da 

iç tarafımızdaki kasabalar yollardan, mıntıka-
lardan, arı duru sularının çokluğundan, kiri 
pisliği yakan volkanik aşk gücünün büyüklü-
ğünden; amele, mühendis bir mimar olarak iş 
tutma becerisinden sayından kaynaklanırdı.

Bu devasa şehri bilme, öğrenme, tanıma 
hevesimizden ve uzaklardaki daha bayındır, 
asude, yükseklerde bir şehre duyduğumuz 
iştiyaktandı.

İstediğimiz şehri bulamadığımız için; di-
ğerlerine ötelere uzanırdık. Kendimize kanal-
lar açar, yepyeni bir terkiple ve tefsirle, yürek 
malzemeleriyle temelini atıp, yükseltip, tezyin 
ederdik.

Belki düzenini ikame etmiş, zihnin ve kal-
bin inşa edildiği, “öte elçiliğini” yapan aşkın 
bir şehrin yasalarına tâbi olup, uyum sağla-
mamızla mutluluğumuz yakından ilintiliydi.

Gönül gezmeleri, şehirden şehre yapılan 
misafirliklerdendi. Huzur, keyif;  “kardeş şe-
hirler” arası münasebetlerden ileri gelirdi.

İnsanoğlu zamanda mekânda, fiiliyatında 
mükemmelliğe koşmadıkça, hayat esprisini 
yakalamadıkça huzuru da bulamayacaktı.

Beşer bir manada; dağ deniz, yarımada, 
çöl vahaysa, herhalde biraz da ülke, şehirdi.



378

NAMIK AYAS’IN TİYATRO 
YAZILARINA DAİR

MUSTAFA 
ÖZCAN

Giriş   
Namık Ayas(1908-2001) her şeyden önce 

eğitimcidir. Uzun bir gazetecilik hayatı vardır. 
Bu gazetecilik çalışmaları esnasında, röportaj-
lar, makaleler, incelemeler, fıkralar yazmıştır. 
Yeni Konya’daki ilk sayfada, daha sonra ikinci 
sayfada “Gedavet” adındaki köşesinde okuyu-
cularına seslenmiştir. Ancak onu sadece Yeni 
Konya gazetesi yazarı sanmamak gerekir. Zira 
uzun gazetecilik hayatında, Babalık’tan, Eke-
kon’dan gelen dolu bir geçmişi vardır.

Namık Ayas’ın tiyatro yazıları denilince 
genelde Ekekon’daki yazıları akla gelmektedir. 
Doğrudur, çünkü gün gelmiş, Ekekon’da bir-
kaç yazı birden kaleme almıştır. Bunlar arasın-
da tiyatro yazıları da vardır. Ancak bu tiyatro 
yazılarında sadece sahnelenen oyunları tanıt-
makla kalmamış, bazen önceden okuru bilgi-
lendirmiş, bazen de tiyatro sorunlarına işaret 
etmiştir. Hiç şüphesiz bu yazılarla bizler Kon-
ya’daki tiyatro çalışma ve eğitiminin gelişme 
aşamalarına tanık olmaktayız. Dediğimiz gibi, 
Namık Ayas, özellikle Ekekon’daki yazılarında 
tiyatro üstünde de durmuştur. Bu tür yazılarla 
şehirdeki tiyatro etkinliklerini takip etmek ko-
laylaşmıştır. Hangi yazarların oyunlarının oy-
nandığını, kimlerin sahneye çıktığını, bunların 
sahnedeki performanslarını, oyuncuların ba-
şarı ya da başarısızlıklarını öğrenmek için onun 
yazılarına baş vurmak gerekmektedir. Ayrıca 
sahnede görülen eksiklerin nerelerden kay-
naklandığını da yine bu yazılardan öğrenmek 
mümkündür. Onun içindir ki Namık Ayas’a, bir 
tiyatrosever olarak minnet borcumuz vardır.

Hiç şüphesiz bu borcumuz sadece Namık 
Ayas’la sınırlı değildir. Bunların arasına M. 
Muhlis Koner, Celâleddin Kişmir, Rıdvan Bül-
bül gibi Konya basınının değerli simalarını da 
eklemek yerinde olur. Muhlis Koner’in, Namık 
Ayas’ın Konya Halkevi dönemine ilişkin tes-
pitleri, Celâleddin Kişmir’in biraz daha sonraki 
yılları kapsayan açıklamaları şehirdeki tiyat-
ro çalışmalarını izleyenler için vazgeçilmez 
kaynaklardır. Bilhassa Namık Ayas’ın Konya 
Halkevi’nde eğitim ve yayın çalışmalarının ya-
nında tiyatro etkinliklerine verdiği destek unu-
tulamaz. Şimdi gönlüyle, kalemiyle, fikirleriyle 
katkıda bulunduğu desteğin nasıl gerçekleşti-

ğini birkaç ara başlıkla anlatalım:
1-Konya’daki Tiyatro Faaliyetlerini Tanıt-

mak:  Namık Ayas’ın  “Tiyatro Yazıları” genel-
de eleştiri tarzındadır. Ancak bunlar son derece 
bilgilendirici ve olabildiğince objektif olarak ka-
leme alınmışlardır. Ayas, Ekekon gazetesinin 
verimli yazarlarından biridir. Şehirdeki tiyatro 
çalışmalarının bir çoğunu izlemekten asla geri 
kalmamıştır. Konyalı üniversite öğrencileri 
tatillerini geçirmek üzere ailelerinin yanlarına 
gelmişlerdir. Tatilleri biterken önemli bir iş 
görürler. Bu iş, Konya Halkevi’nin himayesin-
de, Çocuk Esigeme Kurumu ile Halkevi Sos-
yal Yardım Komitesi yararına bir müsamere 
vermektir. Temsil olunacak eseri, bir yıl sonra 
memlekete doktor olarak hizmet verecek olan 
Fuat Taner yazmıştır. Raşit Rıza trupu aktör-
lerinden Feridun Çölgeçen ise hem rejisörlü-
ğünü, hem başrolünü üstlenmiştir. Taner’in 
Vedia adlı oyunu dört perdeliktir. Seyirciyi 
güldürmeye yönelik olmakla birlikte “modern 
dram” diye nitelendirilmiştir. Namık Ayas’a 
göre Fuat Taner, tiyatro yazarlığının daha 
başındadır ama gelecekte de ülke kültürüne 
pek çok eserler kazandırmaya aday birisidir.

Vedia’nın rolleri üniversiteli öğrenciler ta-
rafından paylaşılmıştır. Rollerini severek üst-
lenmişlerdir. Başrolde, Konyalıların kendisini 
daha önce Şehir Tiyatrosu kadrosunda gördü-
ğü Feridun Çölgeçen vardır. Çölgeçen, Raşit 
Rıza topluluğunda da görev almış bir aktördür. 
1942 yılı içinde Halkevi, bu oyuncudan şimdi 
rejisör olarak yararlanmaktadır. Bir iki ay son-
ra tamamen Halkevi Temsil Komitesi emrine 
verilecek olan Belediye Sineması sahnesinde 
Çölgeçen’in de katılımıyla daha başka oyunlar/
piyesler temsil edileceği bildirilmiştir.

Namık Ayas’ın yazısından öğrenildi-
ği üzere 24 Birinci Teşrin 1942 Cumarte-
si günü sahnede üç bayan da yer alacaktır. 
Oyunun hazırlık aşamasında bu bayanların 
rollerinde çok başarılı olduğu açıklanmıştır. 
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Feridun Çölgeçen ve Fuat Taner, bu 
bayanların rollerini istenildiği gibi yap-
tıklarını ifade etmişlerdir.  Namık Ayas, 
yazısında bu haberleri verdikten sonra 
Vedia’nın oynanışından iki kurumun yararla-
nacağı bilgisini bir kere daha duyurmuştur.1 

Bazen bu temsillerin bilet fiyatlarından 
gazetelerde/basında hiç bahsedilmemekte, 
bazen de burada olduğu gibi bunlara ilişkin 
bilgiler verilmektedir. Bu temsili 24 Birinci 
teşrin 1942 Cumartesi günü saat 15.00’te 
seyredecekler şu bilet fiyatlarıyla karşılaşmış-
lardır: Temsilde localar 150-200, balkon ve 
salonun arka kısmı, 30’ar, salonun ön kısmı 
40’ar kuruştur. Öğrencilerden yalnız yirmi ku-
ruş alınacağı bildirilmiştir.2 Fuat Taner’in bu 
oyunu hakkında M. Muhlis Koner de bir yazı 
yazmıştır. 3

Baba piyesi, August Strindberg’in meşhur 
oyunudur. Bu oyuna ilişkin bilgiler yine Namık 
Ayas’ın kaleminden verilmektedir. Ona göre 
bir ay önce başka bir oyunda alkışlanan Feridun 
Çölgeçen bu kez Baba’da seyirci karşısına çıka-
caktır. Bu arada genç karısı Nazire’yi kaybet-
miş olan oyuncu Tevfik Soyurgal’ın da oyunda 
önemli bir rolü bulunduğu açıklanmıştır. Yine 
yıllarca tiyatroda görünmüş Nadide, Ata ve 
kızları da bu piyese katılmışlardır. Namık Ayas, 
daha şimdiden locaların satıldığını bildirmiş-
tir. Dolayısıyla oyuna büyük bir ilgi vardır. 4

Namık Ayas’a göre İsveçli yazar August 
Strindberg, verimli bir yazardır ve kırktan fazla 
roman, hikaye ve dram yazmıştır. Baba,   daha 
ilk sahnede seyirciyi avlamayı bilen bir eserdir. 
Dünya sahnelerinde yıllarca temsil edilmiştir. 
Baba oyunu, Ankara’da sahnelendiği zaman 
tiyatro severler günlerce bilet bulmak için si-
nema kapılarında beklemişlerdir. Oyun, 3 Bi-
rinci kânun 1942 Perşembe günü ve 4 Birinci 
kânun 1942 Cuma günü Konyalı tiyatro sever-
lerle buluşacak, geceleri halka, gündüzleri de 
öğrenciye gösterilecektir.

Namık Ayas, Baba’yı 1937 yılında İstanbul 
Şehir Tiyatrosu’nda seyretmiş şanslı kişilerden 
biridir. Oyundan çok etkilenmiştir. O zamanlar 
eserdeki Baba rolünü –baş rolü yani-Ertuğrul 
Muhsin oynanmıştır. Eseri ve Ertuğrul Muh-
sin’i seyirciler alabildiğine alkışlamışlardır. 

Şimdi ise bu dram, Çocuk Esirgeme Kurumu 
menfaatine oynanacaktır. Oyundan önce bir 
konser verilmesi de kararlaştırılmıştır.5 Nihat 
Rıza’nın, bu oyunla ilgili eleştirisini de burada 
anmakta yarar vardır. 6

12 İkinci kânun 1943 tarihinde Gençlik 
Spor Kulübü’nün bir müsameresi olur. Mü-
samerede Necip Fazıl Kısakürek’in Para piyesi 
oynanacaktır. Eser, 1942 yılında adından çok 
söz ettiren bir oyundur. Para, beş perdeden 
ibaret bir oyundur. Namık Ayas, yazısında 
paranın önemini vurgular. İçinde yaşanılan 
yüzyılda para şeydir; kadını kocasından; oğlu 
babasından, damadı nişanlısından, uşağı efen-
disinden ayırmaktadır. Necip Fazıl da bunu de-
dirtmeye çalışır eserinde: “Mal da budur, can 
da budur, şeref de budur, dünya da budur.” 

Para piyesi, Feridun Çölgeçen’i bir hayli 
zorlamıştır. Namıs Ayas’ın kanaati bu yol-
dadır. Çünkü Feridun Çölgeçen,  daha pek 
acemi, daha sahneye hiç çıkmamış gençlerin 
elinde batmaya mahkum olmuş eseri kurtara-
bilmiştir. Feridun Çölgeçen’in hayır cemiyet-
leri ile elbirliği yapması, bir hizmet vermeye 
çalışması, gerçekte çok değerli bir uğraşıdır. 
Çölgeçen’in çok yönlülüğü, her rölün altından 
kalkması, jestleri, mimikleri ne kadar güçlü bir 
aktör olduğunu ortaya koymuştur. O aynı za-
manda oyuna heyecan getirmeyi, arkadaşları-
nın eksiklerini kapatmayı bilmiştir.

Namık Ayas, oyunda beğenmediği nokta-
ları da sıralamıştır. Bunlar, eserin gereğinden 
çok hatta anlamına etki edecek tarzda özetlen-
miş olması ve bazı rollerin anlamı bozacak ka-
dar kaldırılmış olmasıdır. Casus, nişanlı, dak-
tilo kız, piyese cazip bir çeşni verecek rollerdir 
ama maalesef sahnede canlandırılamamıştır.

Öte yandan seyirciler üzerinde estetik bir 
etki yapacak dekor değiştirilmesi yapılama-
mıştır. Şehirdeki dekor eksikliğinden onlar da 
olumsuz etkilenmiştir. Ancak Çocuk Esirgeme 
Kurumu, Spor Kulübü gibi kuruluşlar bu ek-
sikliği gidermeliydiler. Çünkü bu bozuk çıkış, 
zamanla bir alışkanlık halini almakta, hemen 
her zaman seyircilerin temaşa zevkleri hiçe 
sayılmaktadır. Namık  Ayas, bu kusurlara rağ-
men yine de temsile emek verenlere teşekkür 
etmektedir.7

1 Namık Ayas, “Hladiselerin Arkasında”, Ekekon, Sayı: 1968, 22 Birinci Teşrin 1942, s.2
2 “Temsil”, Ekekon, Sayı: 1968, 22 Birinci Teşrin 1942, s.2
3 Vedia Piyesi, Perde: 4, Ekekon, Sayı: 1972, 31 Birinci Teşrin 1942, s.2
4 Namık Ayas, “Hadiselerin Arkasında: Doktorlarımız- İkide Sönen Lambalar- Baba”, Ekekon, Sayı: 1983, 26 İkinci Teşrin 1942, s.2
5 Namık Ayas, Hadiselerin Arkasında; (?): Çocuk Esirgeme Kurumu Yeni İdare Heyeti Seçildi,”, Ekekon, Sayı. 2017, 20 Şubat 1946, s.2
6 Nahit Rıza, Tiyatro: Baba, (A. Strindberg, Üç perdelik dram), Ekekon, Sayı: 1987, 5 Birinci kânun 1942, s.2
7 Namık Ayas, “Hadiselerin Arkasında: Para Piyesi: 5 Perde”, Ekekon, Sayı. 2001, 14 İkinci Kânun 1943, s.2
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8 N. A.,  “Hisse-i Şayia-Züğürtler, Ekekon, Sayı: 2020, 27 Şubat 1943, s.2
9 “Kör”, Ekekon, Sayı: 2020, 27 Şubat 1943, s.2
10 “Kör Temsil Edildi”, Ekekon, Sayı: 2021, 2 Mart 1943, s.2
11 Namık Ayas, Tiyatro: Kör, Vedat Nedim Tör, Piyes: 3 Perde.”, Ekekon, Sayı. 2023, 6 Mart 1943, s.2
12 N: Ayas, “Büyük Kır Koşusu,Temsil ve Güeş”, Ekekon, Sayı: 2027, 16 Mart 1943, s.2

Halkevlerinin kuruluş yıldönümü müna-
sebetiyle 21 Şubat 1943 Pazar günü akşamı 
Belediye sinemasına Halkevi temsil kolu ta-
rafından iki komedi oynanmıştır.  Bunların ilki 
İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizci’nin üç perdelik 
meşhur Hisse-i Sayia’sıdır. Diğeri de Züğürtler 
komedisidir. Hisse-i Şayia’nın mevzunu yer 
darlığından dolayı veremeyeceğini ifade eden 
Namık Ayas, oyunda görev alan Vesile Kay-
nak’ın başarısına dikkati çekmektedir. Kadın 
oyuncu sıkıntısı çekildiği böyle bir dönemde 
“ öğretmen ailesini inkılap yolunda şerefle” 
temsil ettiği için onu tebrik etmektedir.

Mahmure rolündeki bayan Suzan’ı yap-
macık tavrından ötürü eleştiren yazar, Nesibe 
rolündeki Necmiye’nin sahneye ilk çıkışındaki 
başarısını övmekte, Tahir ve Bican rollerinde 
öğretmen Osman Kurşun ve Necati Elgin’in 
komedinin icapları çerçevesinde hareket ettik-
lerini bildirmektedir. Sudi rolündeki öğretmen 
Sadullah Kansu’nun ise rolüne intibak ede-
mediğini düşünmektedir. Semih’i canlandıran 
aktörün de sahneye yabancı kaldığını ileri sür-
mektedir. Sonuç olarak piyes, seyirciler üze-
rinde oldukça hoş bir tesir bırakmış, Halkevi 
yöneticileri, oyuncuları takdir edilmiştir.

Züğürtler piyesindeki rollerin bir kısmını 
üniversiteli gençler üstlenmişlerdir. Üç beş 
acele provaya, vaktin azlığına rağmen eserin 
temiz bir şekilde sahneye konulduğu görül-
müş, komedi, yüksek tempoda oynanmıştır. 
Eserin sahneye konulmasında tedrisat müfet-
tişi Ulvi Dağlıoğlu ile Halkevi yöneticisi Fuat 
Berkmen’in gayretlerinin altı çizilmiştir.8

Basında 18 Mart 1943 Pazartesi günü ak-
şamı Konya Yardımsevenler Cemiyeti menfaa-
tine Vedat Nedim Tör’ün üç perdelik piyesinin 
oynanacağı haberi çıkmıştır.9 Yeni Sinema’da 
temsil edilen Kör piyesine Konyalı aydınlar 
büyük ilgi göstermiştir. Ekekon’da bu tem-
silde hazır bulunan muharrir Namık Ayas’ın 
eleştirisinin gelecek sayıda yer alacağı dahi 
açıklanmıştır. 10  Piyesin sahnelendiği gece, 
dernek başkanı Nadire Cinol, davetlilere teşek-
kür etmiş, Konya halkının her zamanki gibi as-
kerlere kışlık giyecek temininde bulunmasını, 
cemiyetlerine karşı ilginin artarak devam et-
mesini istemiştir. Konuşmanın ardından per-
de açılmıştır. Namık Ayas, yazısında, sahnede-

ki dekoru ayrıntılı bir biçimde anlatmış, daha 
sonra da Kör’ün konusunu aktarmıştır. Eserde, 
körlüğüne rağmen erkeğine bağlı bir kadının 
fakir bütçesini düzeltmek için bir gencin mad-
di yardımını kabul etmesi ifade edilmiş, daha 
sonra da namusuna göz diken o gence verdiği 
asil cevapla aile bağının ne kadar kuvvetli ol-
duğu belirtilmiştir.  Eserdeki tek kadın Selma 
adında birisidir. İlk perdede oldukça soğuktur 
ama yavaş yavaş değişir ve bu soğukluğu sık 
sık değiştirdiği elbise ve renkli pabuçlarıyla 
örtmeye çalıştığı görülmüştür.  Selma ikinci ve 
üçüncü perdede daha serbest hareket etmiş-
tir. Oyunda Sabit Cinol ile Feridun Çölgeçen 
ön planda gözükmüşlerdir. Fakat Namık Ayas, 
Feridun Çölgeçen’in Para’daki performansını 
tekrarlayamadığı kanaatindedir. Üstelik mak-
yajı acemice olduğu gibi rolün ruhuna da gi-
rememiştir. Yine de Para piyesinin ufak tefek 
kısaltmalara, konunun klasik oluşuna, eserin 
birçok kere oynanmasına rağmen başarıyla 
temsil edildiği söylenebilir.11 

“Kızılay Müsameresi” başlıklı yazı da Na-
mık Ayas’ındır. Yazar burada 14 Mart 1943 
Pazar günü akşamı Yeni Sinema’da oynanan 
bir komediden bahsetmektedir. Bu, Şikago 
Çiftçisi adlı iki perdelik eserdir. Piyes, aksama-
dan temsil edilmiştir. Hem gazete sahibi, hem 
abone işlerine bakan Sabit Cinol, her iki rolde 
de başarı göstermiştir. Feridun Çölgeçen’in de 
komedide çok başarılı olacağı bir kere daha is-
patlanmıştır.12 

Namık Ayas’ın oynandığını belirttiği iki 
piyes daha vardır: Bunlar Halkevinde temsil 
edilmişlerdir. İlk oyun, bir trajedi olup Erkek 
Kukla adındadır. Bunu temsil edenler ise yü-
reklerinde Halkevi sevgisi ve milli duyguların 
ağır bastığı gençlerdir. Adnan Güçyener, İl-
han Konyar, Haydi Soydemir, Necmiye… Bir 
aile faciası olan piyes, duyarak, içten oynayan 
gençlerin elinde canlanmıştır. İki perdelik Ya-
pışkanlar komedisi ise Ali Zühdü Altaylı’nın 
kaleminden çıkmıştır. Çok kısa bir hazırlık dö-
neminden sonra sahneye çıkarılan bu piyeste 
de Sabit Cinol, Necati Elgin, Sadullah Kansu, 
Mevlit, İlhan Konyar, Adnan Güçyener gibi 
gençler rol almışlardır. Bunların içinde özellikle 
Sabit Cinol, Necati Elgin, Sadullah Kansu rolle-
rinin hakkını fazlasıyla vermişlerdir.
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13 Namık Ayas, “Hadiselerin Arkasında: Halkevinde 19 Mayıs”, Ekekon, Sayı: 2056, 22 Mayıs 1943, s.3
14 Namık Ayas, “Tiyatro: Halkevinde Andaval Palas”, Ekekon, Sayı: 2133, 23 İkinci Teşrin 1943, s.2
15 Namık Ayas, “Halkevi Temsilleri: Mavi Yıldırım (Piyes), 4 Perde”, Ekekon, Sayı. 2172, 29 Şubat 1944, s.2
16 Namık Ayas,   Tiyatro: Bir Adam Yaratmak,   Ekekon, Sayı:  2343, 12 Nisan 1945, s.2

Namık Ayas, Halkevi piyeslerinde gençli-
ğin heyecanını, sahne kabiliyetlerini, istekle-
rini vurguladığı yazısında konunun bir başka 
yönüne de dikkati çekmiştir. Bu da, Temsil 
Komitesi Başkanı Ulvi İkizoğlu’nun gayreti ve 
oynanacak oyunların planlamasıdır. Namık 
Ayas, gelecek aylarda temsil edilecek oyunla-
rın daha canlı, daha çok provalı, daha dekorlu 
olmasını talep etmiş, Erkek Kukla, Yapışkanlar 
gibi eserlerden daha kalitelilerinin seçilmesi 
gerektiğini hatırlatmıştır.13

İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu da döneminin 
gözde yazarlarındandır. Onun, Andaval Palas 
oyunu, 20 İkinci teşrin 1943 Cumartesi günü 
akşamı Konya’da seyirciyle buluşmuştur. İki 
perdelik bir eserdir. Yazar onu, “fars” olarak 
nitelendirmiştir. Halkevinde temsil edilen An-
daval Palas’ın dekoru şöyle anlatılmıştır:

“Perde açılınca iki bölünmüş geniş sah-
nede bir yatak odası ile modern bir otel odası 
görünür. Sayın üstadın eseri, yeni teknik, yeni 
içtimai kanaat içinde işte bu yan yana duran iki 
bölmede temsil edilir”.

Temsili görünce, Namık Ayas, Sabit Ci-
nol’un enerjisine hayran olmuştur. Ziya Gün’ü, 
Orhan Bilgin’i, öteki kişileri pek beğenmiştir.  
Her oyuncu, tiplere azami derecede yaklaş-
mağa ve eserdeki sosyal davayı canlandırma-
ya çalışarak oynamışlardır. Kısaca Baltacıoğlu, 
çağdaş medeniyeti ve çağdaş adamı tahlil et-
miştir Andaval Palas’ta.14

Namık Ayas’a göre Aka Gündüz’ün Mavi 
Yıldırım’ı, Halkevi’nde ikinci defa temsil edil-
miştir. Milli Mücadelenin binlerce ulvi sahne-
sinden birini canlandıran bu eser, 27 Şubat 
1944 Pazar günü akşamı oynanmıştır. Eseri, 
en az bin kişi seyretmiştir. Yazar, eleştirisin-
de en çok; eserin oynanışı, sahnede görünüşü 
üzerinde durmuş, konusunu ise geri planda 
tutmuştur.

Ona göre Mavi Yıldırım’da yeni bir dekor 
söz konusudur. İlk perdede sade bir salon gö-
rünmektedir. İkinci perdede ise han avlusu, 
arkadaki kahve ocağı, ağaçları, merdiveni, 
mermer duvarları, çeşmesi ile doğallık ağır 
basmıştır. Dekorları yeniden yapmak, yarat-
mak, boyamak, kurmak hususunda başta 
Temsil Komitesi Reisi Sabit Cinol olmak üze-
re, öğretmen Sezai Menderes ve Orhan çok 

çalışmışlardır. Rol sahipleri kendi kıyafetlerini 
iyi seçmişlerdir. Yalnız kızların giyinişleri o za-
manki giyinişlere uymamıştır. Maddi bir karşı-
lık beklemeden sırf yüksek bir idealle yapılan 
Halkevi temsillerinde bu eksikleri hoş karşıla-
mak gerekmektedir. İmamla, hafızın, hancının 
makyajları için “mükemmel” demek yeterlidir.

Mavi Yıldırım’da görev alan oyuncuların 
çoğu öğretmendir. Sabit Günbay(Yalçın), Os-
man Kurşun (Hafız Hoca), Sadullah Kansu 
(İmam ve köylü), Necati Elgin (Hancı), Hüse-
yin Oğuz (Onbaşı), Adnan (Doktor), Sabit Cinol 
(Komiser), Orhan (Firuz), Necmeddin Malik 
(Misafir) rollerini üstlenmişlerdir. Sahneye ilk 
çıkan iki Halkevli kız da (Türköz ve Ayşe) rolle-
rini canlandırmışlardır.

Onun görüşüne göre Hafız Hoca, İmam, 
Hancı Firuz, Mehmet Onbaşı en başarılı oyun-
cular olmuştur. Sabit Günbay, başrolde aksa-
mamıştır. Diğer oyuncular da rollerini benim-
semişler, bu başarıda pay sahibi olmuşlardır. 
Kızlar ise sahneye ilk çıkışlarına rağmen ileride 
iyi bir temsil elemanı olacaklarını göstermiş-
lerdir. Kısa zamanda hazırlanan bu temsil, ti-
yatro severlerin gönüllerini kazanmıştır. 15 

Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl’ın ün 
kazandıran eserinin yararına oynanmıştır. Bu 
üç perdelik oyunun baş aktörü Feridun Çölge-
çen’dir. Konya’da bundan iki yıl önce de bazı 
eserler oynayarak takdir kazanmış bir oyuncu-
dur.  Çölgeçen, birçok yerinde aksamalar, yan-
lış ve yersiz hareketler geçiren piyesi ayakta 
tutmayı başarmıştır. İkinci ve üçüncü perde-
lerde gerek sesiyle, gerekse jest ve mimikle-
riyle, eserin çok uzayan ruh buhranını ilgiyle 
izlenmesini sağlamıştır. 

Namık Ayas, bu eserin hem başlıbaşına bir 
ruh dengesi, hem de ruh dengesizliği içinde 
seyrettiği kanaatindedir. Buraya oyunun de-
korunu Sabit Cinol’un hazırladığını ve bunda 
da üstün bir kabiliyet gösterdiği bilgisini de 
eklemek gerekmektedir. 16 

2- Konya Halkevi’nin Temsil Kolu Turne-
leri:  Konya Halkevi zaman zaman yakın ilçe-
lere temsiller götürmüştür. Bu gezilerden ba-
zılarına Namık Ayas da katılmıştır. Dolayısıyla 
bu gezilerle ilgili izlenimleri, katkısı önemlidir.  
Namık Ayas’ın bu yolda yazdığı birkaç yazıdan 
bahsetmek yerinde olacaktır.
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Konya Halkkevinin Temsil Kolu, sosyal 
yardım yararına temsil vermek üzere başla-
rında Reis Muhlis Koner ve Sosyal Yardım 
Komitesi Reisi Atıf Korucuoğlu olduğu halde 
4 Haziran 1944 Pazar günü Ilgın’a giderler. 
Akşam saat 21.00’de ilçenin geniş salonlu bir 
gazinosunda Yanlış Yol isimli piyes ile Gazete-
ci Düşmanı komedisi temsil edilmiştir Heyet, 
ilçede bir gün kaldıktan sonra tren yolu üzerin-
de bulunan Kadınhanı’na geçmişlerdir. Halke-
vi temsil kolu burada da  aynı piyesleri sahne-
lemiştir.17  İşte Namık Ayas da yazısında, bu 
gezinin nasıl cereyan ettiğini, kimlerin karşı-
ladığını, gidenlerin kimler olduğunu, Halkevi 
Reisi Muhlis Koner’in temsilde görev alanlara 
ne kadar sevecen yaklaştığını anlatmakta, ilçe-
lerdeki gördükleri heyecan ve konukseverliği 
vurgulamaktadır. 18

Benzer bir turne de Cihanbeyli’ye yapılır. 
Halkevi temsilcileri bir temsil vermek üzere 
11 Mayıs 1946 günü Cihanbeyli’ye giderler. 
Kafile, ilçeye, Cihanbeyli Belediyesine ait bir 
otobüs ile gitmiştir.  Namık Ayas da bu kafi-
lenin içindedir.  Konya Halkevi mensupları, 
başta kaymakam vekili olduğu halde ilçenin 
memur ve eşrafı tarafından çok sıcak karşılan-
mışlardır.  Ayas, bu yazısında hem bu yolculu-
ğu anlatmış, hem de kuruluşu daha yirmi yıla 
varmayan bu kasabanın en güzel yapısı olan 
okuldan bahsledilir. Daha sonra da Hacı Bey’in 
çiftliği hakkında bilgiler verilir.  Kör piyesinin 
oynandığı Cihanbeyli’de, oyuncu kadrosundan 
bahsedilmiş, ora Halkevine mensup gençlerin 
oyunculara yardımı anlatılmıştır. Temsil baş-
lamadan önce Namık Ayas’ın yaptığı teşekkür 
konuşmasına değinilmiştir.  Gidiş ve gelişteki 
neşeli havanının güzellliği ve keyfi nakledil-
miştir. 19

3-Konya’daki Tiyatro Faaliyetlerinde Kar-
şılaşılan Güçlükler ve Bunların Aşılması Yö-
nündeki Öneriler

Bu gruba giren yazılar çok değildir. Hep-
si birbirinden ayrı bir konuyu işlemişlerdir. 
Temel nokta ise tiyatronun olmasıdır. Namık 
Ayas, bu yazılarıyla tiyatronun değişik yön ve 
sorunlarıyla da ilgilendiğini bir bakıma göster-
miş olmaktadır.

Konya Halkevi yayınlarının on üçüncü 
kitabı Gelin-Kaynana adını taşımaktadır. Bu, 

M. Muhlis Koner’in, o günkü Halkevi reisinin 
eseridir. Aslında bu kitabı M. Muhlis Koner, 
Anadolu Kadınları adıyla eski harflerle ya-
yımlamıştır. Daha sonra onu kısaltmış ve Ge-
lin-Kaynana başlığı altında okura ulaştırmıştır. 
Bu beş perdelik eser, Konya düğünlerini, tür-
külerini, şivesini sürekleyici bir konu içinde 
vermektedir. Dolayısıyla ayrı bir değer taşı-
maktadır. Koner, yerel âdet ve geleneklerin, 
kuma sorunun ağır bastığı bu eseriyle,  Kon-
ya’da hayata ışık tutmuştur. Arif Efendi’nin, 
Fehime Hanım’ın benzerleri bu şehirde pek 
çoktur. Namık Ayas da eserin ağız özelliklerini 
koruyarak Halkevince sahnelenmesini iste-
mektedir. 20

Yazarın bu gruba giren yazılarından birisi 
de o yıllar için Anadolu’da tiyatronun en cid-
di sorunlarından birisi olarak gözüken bayan 
oyuncu sorunudur.  Halkevleri oldum olası 
bunun sıkıntısını çekmiştir. 

Hatta mümkün mertebe “bayan oyun-
cu”ya ihtiyaç duymayan ya da “az bayan” 
oyuncuya yer veren oyunlar seçmişlerdir. Bu 
sorunu çok iyi bilen Namık Ayas, “Halkevi 
Temsilleri ve Bayanlarımız” başlığı altında bu 
konu etrafındaki görüşlerini anlatan bir yazı 
kaleme almıştır.

Ona göre Halkevi adına her hangi bir pi-
yesin temsili kararlaşınca ilk baktıkları bayan 
rolü var mı, varsa bayan nereden bulunacak, 
hususudur.  Çünkü Halkevine mensup bir 
bayan eleman yetişmemektedir. Burada akla 
ilk gelen husus, bayan öğretmen bulmaya ça-
lışmaktır. Konya Halkevi sahnesi, bu sorunu 
idealist bayan ilkokul öğretmenleriyle aşmaya 
çalışmıştır. Namık Ayas, bu sıkıntılı durumu, 
çeşitli örnekler vererek irdelemiş ve “baloda 
dansı, masada oyunu, saat beşte çayı tabii gö-
rülen bu bayan sahne hayatını neden kabul 
etmiyor?” diye sormuştur.21 

Namık Ayas, tiyatro ve sinema konusun-
da küçük bir karşılaştırma yapmakta ve şehrin 
iki sinemasında gördüğü Arap filmlerinden 
söz etmektedir. Diğer taraftan sahne eserleri 
üzerinde durmaktadır. Anadolu’da tiyatronun 
ne kadar yanlış anlaşıdığını, gezici kumpanya-
ların sanat değeri olmayan temsillerini, tutum 
ve davranışlarını eleştirmektedir. Buna bağlı 
olarak da sinemacılara seslenerek;

17 “Halkevi Temsil Kolu Ilgın ve Kadınhanı Kazalarında Birer Temsil Verdi”, Ekekon, Sayı:2214, 6 Haziran 1944, s.2
18 Namık Ayas, “İılgın Seyahatinin Neşeli Tarafı”,Ekekon, Sayı: 2214, 6 Haziran 1944, s.2
19 Namık Ayas, Gezi Notları:Temsil Kolu Cihanbeyli’de”, Ekekon, Sayı:2158,  2159, 28-  29 Mayıs 1946, s.2
20 Namık Ayas, “Gelin-Kaynana”, Ekekon, Sayı. 2139, 7 Birinci kânun 1943, s.2-3
21 Ekekon, Sayı: 1966, 17 Birinci Teşrin 1942, s.2
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“Tiyatro sanat değeri taşımıyorsa sahne-
mize almayalım. Zevkimize hitap etmeyen, 
yaşayan nesle aşılamak istediğimiz duyguyu 
bize getiremeyen filimlere de angaje olma-
yalım” demekte ve göbek havasıyla, çıplak 
raskla, argoyla dolu konuşmaları içeren film-
lerle seyircilere  üstün ve sağlam bir bir zevk” 
verilemeyeceğini belirtmektedir.22

Namık Ayas, bir şehir tiyatrosu kurmanın 
yararını anlatan bir yazı da kaleme almıştır. 
Burada, öncelikle buna neden ihtiyaç oldu-
ğunu vurgulamış, şehirde sinemanın tarihine 
ilişkin tespitlerde bulunmuştur. Daha sonra 
da büyük şehirlerde bir şehir tiyatrosunun 
varlığına işaret etmiştir. Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı iken böyle bir girişime kalkışıldığını 
ama sonuçlanmadığını üzülerek kaydetmiştir. 
Adana ve Bursa belediyelerinin uzun süreden 
beri devam eden tiyatro çalışmalarını takdirle 
anmış, Konya belediyesinin de hiç  vakit geçir-
meksizin bu işe el atmasının zamanı geldiğini 
belirtmiştir. 23   

SONUÇ
Makalenin başında da söylediğimiz gibi 

Namık Ayas, çok yönlü bir yazardır. Birçok 
türde yazılar yazmıştır. Bunların içinde tiyatro 
yazıları bizce son derece önemlidir. Bu yazılar 
Konya’daki tiyatro etkinliklerine yer verdiği için 
şehrin tiyatro tarihine katkıda bulunmaktadır. 
Kısaca “Konya tiyatro tarihi”yle uğraşanlar 
onun bu yazılarından bol bol yararlanacaklardır.

Öte yandan Konya Halkevi’nin çeşitli ko-
mitelerinde görev alan Namık Ayas, oyunlar 
hakkında eleştirilerde bulunduğu gibi yaşanı-
lan çeşitli sorunlardan da bahsletmiştir. Bun-
lar genelde Halkevlerinin yaşadığı sorunlardır 
ve dar imkânlar yapılan işin kalitesini ve seyir 
zevkini azaltmaktadır. Bununla birlikte bilhas-
sa eğitim ve öğretim kadrolarının gayretiyle 
tiyatro sahasında atılan adımlar hiç de küçüm-
senecek türden değildir. Konya Halkevi, hem 
yazar, hem de oyuncuların bu tür etkinlikleri-
nin gelişmesi için her türlü gayreti sarf etmiştir.

Dikkati çeken bir husus da Halkevlerinin 
yanında çeşitli yardım kuruluşlarının da ti-
yatrodan yararlanmak istemeleridir. Bu, hem 
kendilerini tanıtmak, hem gelir elde etmek 
için yararlı bir yol olarak benimsenmiştir. Ba-
zen bu Halkevi ile ilgili kurumun işbirliğinde 
gerçekleştirilmiş, sonuçta, tiyatro severlerin 
hoşça vakit geçirmeleri sağlanmış, zevkleri-
nin, estetik anlayışlarının gelişmesine yardım-
cı olunmuştur.

Namık Ayas’ın da belirttiği üzere tiyat-
ro etkinlikleri bir müsamere çerçevesi için-
de değerlendirilmiştir. Bazı müsamerelerde 
müzik, spor, tiyatronun üçünden de örnekler 
sunulmuştur.   Böylece daha fazla seyirciye 
ulaşılmak istenmiştir. Namık Ayas’ın ayrıca 
okul temsillerine yönelik bir hayli yazısı vardır. 
Çünkü o tiyatronun eğitimdeki önemine ve 
gücüne inanan bir eğitimciydi.

Gıdası ululuk nuru olanın nasıl olur da 
dudaklarından sihri helâl (güzel söz) doğmaz.
                           (Hz. Mevlânâ) 
HELÂL SÜT EMMEK
Helâl süt  emmişlerin  gönlüne  hikmet  tohumu  ekilir,
Bu yüzden onların dillerinden hep güzel sözler dökülür.
18 Kasım 2022                                       (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVİ’NİN 
GÖLGESİNDE 

22 Namık Ayas, “Hadiselerin Arkasında: Tiyatro mu , Sinema mı? Halekvi  ve Münevverlerimiz”, Ekekon,  Sayı: 2910,  27 Aralık 1948, s.2
23 Namık Ayas,   “Bir Şehir Tiyatrosuna Doğru”, Yeni Konya, Sayı: 10025, 22 Ocak 1975, s.1/5
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YAHYA KEMÂL’İN 
ŞİİR ANLAYIŞI

PROF. DR 
AHMET 
SEVGİ

R ivayet ederler ki dönemin şairlerinden 
biri Yahya Kemâl’e şöyle der: “Üstat, 
eskiden şiir vardı, şairi yoktu, biz ona 

‘lâ-edrî’ (kimin tarafından söylendiği bilinmeyen 
şiirler için kullanılan bir tabir) derdik. Şimdi şair 
var, şiiri yok, buna ne ad vereceğiz?

Yahya Kemâl, kendisine yapılan bu tarizi 
hemen anlar ve muhatabına şöyle mukabelede 
bulunur: “Bu kadar eseriniz var, bunlar unutu-
labilir lakin bu espriniz asla unutulmayacaktır.” 

Gerçekten de Yahya Kemâl çok az şiir yaz-
mıştır. Yazdığı şiirleri neşretmediği için de orta-
da şair (Yahya Kemâl) vardır, şiiri yoktur.

Ayrıca Yahya Kemâl,1 “Şiir nedir?” sorusu-
na Ahmet Haşim  yahut Necip Fazıl2 gibi mufas-
sal cevap vermekten de uzak durmuştur.

Onun kenarda köşede kalmış yahut ken-
disiyle yapılan röportajlarda görülen kırık ayna 
parçacıkları misali şiire dair görüşlerini bugün 
sizlerle paylaşmak istiyorum…

Bir röportajda Orhan Seyfi Orhon’un “Şiir 
hakkındaki telakkinizi söyler misiniz?” sorusu-
na Yahya Kemâl şu cevabı veriyor:

“Ciddî filozofların tariflerinden en husûsî 
telakkîlere kadar bu suâle verilmiş cevaplar 
çoktur. Zannederim ki en doğrusu Taine’in 
Sanatların Tabiatı diye meşhur mebhasindeki 
tariftir. Hayatta şiir diye, tabiatı kendine has, 
bir şey vardır, madeni malumdur, bizim hisle-
rimizdir, şevklerimizdir, ihtiraslarımızdır, sanatı 
da malumdur; lisandır, vezindir, kafiyedir, şu ve 
bu marifettir. Şiiri ne o hisleri duyan herkes, ne 
de onun sanatını iyi kullananlar söyleyebiliyor. 
İmam Hüseyin’i sevip de kendini bıçaklarla ve 
zincirlerle, ‘yâ Hüseyn’ diye diye döğenler onun 
mersiyesini söyleyemiyor, kendini hiçbir işken-
ceye sokmayan bir Muhteşem Kâşânî (ö.1588) 
söylüyor. Macaristan’daki eski ordularımızda 
destan hissi taşıyan cengâverlerimiz vardı, yal-
nız o destanı hiçbir meydan muharebesi görme-
miş olan Bâkî teganni edebiliyor. Görülüyor ki 
ne his, ne de sanat kâfi… Şiiri şair olarak yaratıl-
mış bir insan ifade edebiliyor.” 3

Yahya Kemâl, Varşova’dan Faruk Nâfiz’e 
gönderdiği bir mektupta şiire dair görüşlerini 

de dile getirmiş ancak söz konusu mektup kay-
bolduğu için bugün o mektuptan sadece kısa bir 
bölüm var elimizde:

“Şiir kalpten geçen bir hâdisenin lisan halin-
de tecelli edişidir; hissin birdenbire lisan oluşu ve 
lisan hâlinde kalışıdır. Düşündüklerimizi vezinle 
ve lisanla ifade edişimiz şiir değildir. Bir mısraın 
şiir olup olmadığı gayet âşikârdır. Derûnî âhenk 
ile ifade edilmişse şiirdir. Fakat duyulmaksızın 
yalnız vezin ve lisan mümaresesiyle (alışıklık, 
hüner, maharet) söylenen söz şiir olmaz.

Şiirde nefes ve ses iki unsurdur. Mısraın 
ayakları yerden kopmazsa yahut en hafif bir ku-
lağı bir ses gibi doldurmazsa hâlis şiir değildir.” 4

İbnülemin Mahmut Kemâl İnal’ın, kim ol-
duğunu söylemeden “Yahya Kemâl’in şiirlerini, 
öteden beri takip ve tetkik eden bir şair, bana 
tevdi eylediği makalede diyor ki” şeklinde tak-
dim ederek “tezkire”sine aldığı makalede veri-
len şu ifadeler şairin şiir anlayışını özetler ma-
hiyettedir:

“Şiir, sözün musikisidir. Zemini ister his 
olsun, ister fikir olsun, ister tasvir olsun, hâsılı 
zemin ne olursa olsun, mısra, tıpkı bir tayyare 
(uçak) yerden kalkar gibi uçmadıkça yani kulağı-
mıza bir güfte gibi değil, bir beste gibi gelmedik-
çe şiiri ifade etmiş sayılmaz. Kuru selâset, edebî 
bir meziyet sayılsa bile şiir değildir.” 5 

Bütün bu ifadeler de gösteriyor ki Yahya 
Kemâl’e göre şiir güfteden ziyade bestedir. 
Yani şiir, okumak için değil, dinlemek için var-
dır. Tıpkı şarkının, türkünün okumak için değil 
dinlemek için var olduğu gibi… Esasen şair bir 
beytinde bu görüşünü şöyle hülâsa etmiştir:

“Üstat elinde serteser ÂHENK olur LİSÂN
Mızraba SES verir KELİMÂTIYLA tel gibi.” 
Büyük Türk şairi Yahya Kemâl’i ölüm yıldö-

nümünde rahmetle anıyoruz… 6

1 Bkz. Ahmet Haşim, “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar”, PİYALE, İlhami-Fevzi Matbaası, İst. 1926, s. 4-12.
2 Bkz. Necip Fazıl, “poetika”,  ÇİLE, Büyük Doğu Yayınları, İst. 2011, s. 471-497.
3 Yahya Kemal, EDEBİYATA DÂİR, İst. 1971, s. 270-271.
4 Yahya Kemal, age., s. 45
5 Bkz. İbnülemin Mahmut Kemal İnal, SON ASIR TÜRK ŞAİRLERİ, Dergâh Yayınları, İst. 1988. c. 2, s. 846
6 Yahya Kemal, ESKİ ŞİİRİN RÜZGÂRIYLA, İst. 1974, s. 39
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