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ÖZET 

Erzurum Milli Mücadele tarihimizde oldukça önemli bir yer ve 

öneme sahiptir. I. Dünya Savaşı yıllarında yaşanılan iki yıllık Rus işgali 

ve akabinde Ermeni çetelerinin katliamlarının acıları henüz taze iken 

Osmanlı Devleti’nin imzalamak zorunda kaldığı Mondros Mütarekesi 

ile ülkenin dört bir yanı işgal edilmeye başlanmıştır. Erzurum’un da 

her an işgal edilebileceği ve Erzurum dâhil Doğu illerinin Ermenilere 

verileceği endişesi halkın heyecan ve tepkisini artırmıştır. İşgal acısı ve 

tehlikesini çok yakından bilen Erzurum ahalisi ülkenin işgaline sessiz 

kalmamış ve yurdun herhangi bölgesinin işgalini Erzurum’un işgali 

gibi telakki ederek Milli Mücadele’ye aktif olarak her türlü maddi ve 

manevi desteği vermiştir. Erzurum halkının milli mücadelede çok ak-

tif ve vatan meselesinde ön planda olmasında 15. Kolordu Komutanı 

Kazım Karabekir Paşa ve Hoca Raif, Süleyman Necati, Cevat, Sıtkı ve 

Mithat Beyler gibi Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin önde ge-

len simalarının önemli etkisi vardır. Hiç şüphesiz bu dönemde Erzu-

rum’da çıkan Albayrak gazetesi de bu amaç uğrunda en büyük katkıyı 

sunmuştur.  

Erzurum halkının milli mücadele döneminde ülke meseleleri ko-

nusunda bilgilenme ve bilinçlenmesinde “Tiyatro” da aktif olarak kul-

lanılmıştır. Özellikle 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa’nın 

yardım ve yönlendirmesi ile tiyatro çalışmalarına hız verilmiş ve Ocak 

1920’de “İbret Yeri” adıyla Millet Bahçesi’nde bulunan gazino tiyatro 
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haline getirilmiştir. Burada ilk olarak “Erzurum’da “Ermeni Faciaları” 

isimli drama sahnelenmiş, daha sonraları Antep, Maraş mücadeleleri 

ve İstanbul işgal felaketini konu alan piyesler sahneye konularak Er-

zurum halkının milli duygularına tercüman olunmuştur. Özellikle 

Maraş halkına yönelik Fransız ve Ermeni tecavüz ve katliamları büyük 

tepki uyandırmış ve hazırlanan 7 perdelik “Maraş Cinayetleri” adlı pi-

yesle konu Erzurum ahalisine anlatılmaya çalışılmıştır. İzmir’in Yu-

nanlılar tarafından işgali ve burada yapılan katliamlarla ilgili olarak 

“İzmir Faciaları (Cinayetleri)” adlı piyesle perdesini açmaya başlamış-

tır.  

Açıkça görüleceği gibi Milli Mücadele’nin en karanlık döneminde 

ülkenin dört bir yanı işgal edilirken Erzurum halkı bir taraftan yaptığı 

miting ve çekmiş olduğu telgraflarla işgalleri protesto ederken diğer 

taraftan Kazım Karabekir Paşa’nın öncülüğü ve desteğiyle Türk hal-

kının yaşamış olduğu felaketler tiyatro vasıtasıyla ahaliye anlatılarak, 

onların bilgilenmesi ve bilinçlendirilmesi için çaba gösterilmiş, tepki 

ve heyecanlarının canlı ve sürekli olması sağlanmaya çalışılmıştır. 

Bu bildiride, İbret Yeri adı ile perdelerini açarak Erzurum ahali-

sinin ülkede yaşanan işgal ve katliam olaylarını öğrenmesine ve bilinç-

lenmesine hizmet eden tiyatro ve onun faaliyetlerinin ortaya konul-

ması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Erzurum, İbret Yeri, Kazım Karabekir Paşa, 

Tiyatro, Albayrak. 
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AN IMPORTANT THEATER IN ERZURUM IN THE NATIONAL 

STRUGGLE YEARS FOR PUBLIC AWARENESS AND 

INFORMATION: İBRET YERİ 

ABSTRACT 

Erzurum National Struggle has a very important place and im-

portance in our history. During the two-year Russian occupation of 

the First World War and the massacres of the Armenian gangs, with 

the Mondros Armistice, which the Ottoman Empire had to sign, each 

corner of the country began to be occupied. The concern that Erzu-

rum could be occupied at any time and that Eastern provinces, inclu-

ding Erzurum, would be given to Armenians increased the excitement 

and reaction of the people. The inhabitants of Erzurum who knew the 

pain and danger of the occupation very closely did not remain silent 

on the occupation of the country and considered the occupation of 

any part of the country as the occupation of Erzurum and actively 

provided all kinds of material and moral support to the National 

Struggle. The 15th Corps Commander Kazım Karabekir Pasha and 

the prominent figures of Erzurum Defence Law Society such as Hoca 

Raif, Süleyman Necati, Cevat, Sıtkı and Mithat had an important effect 

on the fact that the people of Erzurum were very active in the national 

struggle and in the forefront of homeland issues. Undoubtedly, the 

newspaper Albayrak, which was published in Erzurum during this pe-

riod, made the greatest contribution to this end. 

“Theatre” also was actively used in the instruction and raising 

awareness of the people of Erzurum about the country's issues during 

the national struggle period. In particular, with the help and guidance 

of the 15th Corps Commander Kâzım Karabekir Pasha, theatrical 

works were accelerated and in January 1920 a casino named İbret Yeri 

became a casino theatre in the Millet Garden. Here, firstly, the drama 

“Armenian Disasters“ was staged in Erzurum, and later the plays of 

Antep, Maraş struggles and Istanbul occupation disaster were put on 
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the stage and interpreted the national feelings of Erzurum people. Es-

pecially the French and Armenian rape and massacres against the pe-

ople of Maraş aroused a great reaction and the 7-act play “Maraş Mur-

ders” was tried to be explained to the people of Erzurum. Upon the 

invasion of İzmir by the Greeks, it started to open its curtain with the 

plays “İzmir Faciaları (Cinayetleri)”.  

As it can be seen clearly, while the four sides of the country were 

occupied during the darkest period of the National Struggle, the pe-

ople of Erzurum were protesting the invasions with the rallies and te-

legraphs, while on the other hand the disasters experienced by the 

Turkish people with the pioneering and support of Kazim Karabekir 

Pasha were explained to the public and the people through theatre. 

This way the public kept informed and alert. 

In this paper it is aimed to put forward the theatre activities that 

opened curtains with İbret Yeri that serve the Erzurum people to le-

arn and become aware of the occupation and massacre events in the 

country. 

Keywords: Erzurum, İbret Yeri, Kazım Karabekir Pasha, The-

atre, Albayrak 
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GİRİŞ 

Erzurum Milli Mücadele tarihimizde oldukça önemli bir yer ve 

öneme sahiptir. I. Dünya Savaşı yıllarında yaşanılan iki yıllık Rus işgali 

ve akabinde Ermeni çetelerinin katliamlarının acıları henüz taze iken 

Osmanlı Devleti’nin imzalamak zorunda kaldığı Mondros Mütarekesi 

ile ülkenin dört bir yanı işgal edilmeye başlanmıştır. Erzurum’un da 

her an işgal edilebileceği ve Erzurum dâhil Doğu illerinin Ermenilere 

verileceği endişesi halkın heyecan ve tepkisini artırmıştır. İşgal acısı ve 

tehlikesini çok yakından bilen Erzurum ahalisi ülkenin işgaline sessiz 

kalmamış ve yurdun herhangi bölgesinin işgalini Erzurum’un işgali 

gibi telakki ederek Milli Mücadele’ye aktif olarak her türlü maddi ve 

manevi desteği vermiştir
1
. Erzurum halkının milli mücadelede çok ak-

tif ve vatan meselesinde ön planda olmasında 15. Kolordu Komutanı 

Kâzım Karabekir Paşa ve Hoca Raif, Süleyman Necati, Cevat, Sıtkı ve 

Mithat Beyler gibi Erzurum Müdafaai Hukuk Cemiyetinin önde gelen 

simalarının önemli etkisi vardır. Bu dönemde Erzurum’da çıkan Al-

bayrak gazetesi de bu amaç uğrunda çok büyük katkı sunmuştur. Er-

zurum halkının milli mücadele döneminde ülke sorunları konusunda 

bilgilenme ve bilinçlenmesinde “Tiyatro” da aktif olarak kullanılmış-

tır.  

Hiç şüphesiz tiyatro; insanların tarihi algılamalarını etkileyen ve 

ondan tecrübe çıkararak geleceklerini tanzim etmekte yararlandıkları 

sanat dallarının başında gelmektedir. İnsanlığın geçmişiyle ilgili tarih 
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1
 Milli Mücadele döneminde Erzurum’da yaşanan olaylar ve verilen mücadele ile ilgili 

bkz. Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele’de Erzurum, C 2, Ed. Yavuz Aslan-

Tolga Başak, Erzurum, 2019; Haluk Selvi, Erzurum’da Milli Mücadele(1918-1923), 

Ankara, 2000; Cevat Dursunoğlu, Milli Mücadele’de Erzurum, II. Baskı, İstanbul, 

1988.  
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biliminin sağladığı bilgiler, yine konusu insan ve hayat olan tiyatro sa-

yesinde canlanır ve insanların duygu ve düşüncelerini etkiler. Rama-

zan Kaya’nın ifadesiyle “Tiyatro, tarihin hayat bulma alanıdır.”2
  

Nitekim başlangıcından bu yana tiyatroda en çok tarih bilgisinden 

yararlanıldığı görülmektedir. Geçmişteki olayların ciddi eylemleri 

içermesi, savaş ve mücadelelerle gelişmesi, tiyatronun aradığı hareket 

ve çalışma öğelerini içinde taşır. Oyunların iskeletinin kurulmasında 

bu olaylardan yararlanılır. Olayları başlatan ve yürüten güçlü kişiler 

tragedyaların, romantik dramların vazgeçilmez kahramanlarıdırlar
3
. 

Tarih, Eski Yunan’dan günümüze tiyatro eserlerinin oluşturul-

masında çok önemli bir yer kaplarken Türkiye’de Tanzimat dönemin-

den itibaren yavaş yavaş kullanılmaya başlamıştır. Tanzimat ve daha 

sonra Meşrutiyet dönemlerinde tarih konulu birçok tiyatro oyunu ya-

zılıp sergilenmesine rağmen o günün Avrupası ile kıyaslandığında ol-

dukça yetersizdir.  

Bu büyük eksiklik bütün Türkiye’de olduğu gibi Erzurum’da da 

aydınlar tarafından dile getirilmiştir. Özellikle Osmanlı Devleti’nin 

son dönemlerinde yaşanan acı olaylar, uzun savaşların ortaya çıkarmış 

olduğu ekonomik, siyasi ve sosyokültürel hayatta yaşanan sıkıntılar, 

toplumdaki ayrışmalar, işgaller vs. olumsuzluklar karşısında toplumu 

bir arada tutmak, onlara milli bilinci aşılamak ve mukavemetlerini ar-

tırmak için gösteri sanatından yararlanmak gerekli görülmekteydi. 

Örneğin Albayrak gazetesi yazarlarından Mithat Bey, Macar ve Bul-

garların son dönemlerdeki gelişmelerini “milli temsile” yani tiyatroya 

borçlu olduklarını ifade etmekteydi. Bulgarların tarihi olayları tiyat-

roda canlandırmaları sayesinde çobanları milli kahramanlara dönüş-

türdüklerini belirterek, gelişmiş devletlerin bütçelerinden bu iş için 

büyük fedakârlıklar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini, bizim 

de bu fedakârlığı yapmak mecburiyetinde olduğumuzu vurgulu-

 

2
 Ramazan Kaya, “Tarihin Hayat Bulma Alanı: Tiyatro”, KKEFD, S 17, (2007), s.237. 

3
 Sevda Şener, İnsanı Geçitlerde Sınayan Sanat, Dram Sanatı, Mitos-Boyut Yayınları, 

İstanbul, 2003, s.130; Kaya, “Tarihin Hayat Bulma Alanı: Tiyatro”, s.41.  
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yordu. Çünkü Tiyatro toplumu eğitmenin ve sosyal yönden geliştir-

menin en önemli araçlarından birisiydi. İnkılaplarla gelişmeye başla-

yan ulusların özellikle itina ile uyguladıkları metot; tarihi olayları can-

landırarak milli kahramanlığı ve milli şuuru halka öğretmek olmuştu
4
.  

İşte bu gerçeği çok iyi kavrayan başta 15. Kolordu Komutanı 

Kâzım Karabekir Paşa ve Erzurumlu aydınlar Erzurum’da tiyatro ça-

lışmalarını başlattılar.  

I. İbret Yeri/Evi Tiyatrosunun Açılışı 

Daha öncede belirtildiği gibi Erzurum’da toplumu bilgilendir-

mek, bilinçlendirmek ve sosyal açıdan geliştirmek amacıyla bir tiyatro 

açılmasının gerekli olduğu Erzurumlu aydınlar ve özellikle 15. Ko-

lordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa tarafından çok gerekli görül-

mekteydi
5
. Nitekim Kâzım Karabekir Paşa’nın Kolorduya bağlı olarak 

açtığı okullarda, çocukların eğitiminde tiyatro aktif olarak kullanıl-

makta, çocukların “milli terbiyeyi” algılamalarında piyesler önemli bir 

yer tutmaktaydı
6
.  

Bu ihtiyacı karşılamak için 1919 Eylül ayında “milli ve mefkûrevi 

eserler” temsil etmek üzere “İbret Yurdu” adıyla Erzurumlu gençler ta-

rafından bir tiyatro grubunun oluşturulduğu görülmektedir. Albay-

rak gazetesi bu müessesenin kuruluşunu haber verirken “İctimâî ve ter-

biyevî tesiri pek büyük olan bu müesseseyi hürmetle karşılar ve muvaffakıyetler 

temenni eyleriz” diye yazmaktaydı
7
. 

Bu tarihte Erzurum’da herhangi bir tiyatro binası mevcut değildi. 

Erzurum’daki okullarda piyesler okul çatısı altında veya açık havada 

 

4
 Mithat, “Kahramanlar, Mücedditler Tarihini Efradı Nazarında Canlandırmaya Mu-

vaffak Olan Milletlerden Çıkar”, Albayrak, 29 Kânun-i sani 336/Ocak 1920, S 63. 

5
 Albayrak gazetesinde Mithat ve Cevat Beyler bu hususu çeşitli vesilelerle dile getir-

mişlerdir. (Albayrak, 21 Eylül 335/1919, S 29, 29 Kânun-i sani 336/Ocak 1920, S 63.) 

6
 Kâzım Karabekir Paşa’nın açtığı okullar ve bu okullarda verilen eğitim ve öğretim 

için bakınız. Kâzım Karabekir, Çocuk Davamız, Yayına Hazırlayan: Ziver Öktem, II. 

Baskı, YKY, İstanbul,2015; Nuri Köstüklü, Kâzım Karabekir ve Eğitim, 5. Baskı, 

Çizgi Yay., Konya, 2009. 

7
 Albayrak, 21 Eylül 335/1919, S 29. 
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oynanıyordu. Sanayi Mektebinin bahçesinde birçok piyesin oynandı-

ğına dair bilgiler bulunmaktadır
8
. 

Bu ihtiyacı çok iyi kavrayan Kâzım Karabekir Paşa, Erzurum Mil-

let Bahçesi’nde atıl vaziyette bulunan gazinoyu localar, sahne ve otu-

racak yerler ekleterek küçük bir tiyatro binası halinde düzenletti
9
. 

Kâzım Karabekir Paşa’nın “İbret Yeri/Evi” adını verdiği bu tiyatro 23 

Ocak 1920 Cuma günü yapılan resmi bir törenle açıldı
10

.  

Neden açılan tiyatroya İbret Yeri adı konulmuştu? Bu soruyu 

Kâzım Karabekir Paşa şu şekilde cevaplamaktadır
11

:  

“23 Kanunusani 1336’da( Ocak 1920) “İbret Yeri” adını verdiğim 

küçük tiyatromuzun açılış merasimini yaptık. Şark’ta tiyatro adı çok çirkin 

sahneleriyle halkta bir tiksinme hâsıl ediyordu. İstiklâl Harbi gibi mukad-

des ve pek nazik bir zamanda tiyatro adıyla bir iş yapmaklığım hoş görül-

meyecekti. (Hazırlanan oyunlara) “İbret” ve tiyatroya da “İbret Yeri” adını 

buldum, bu adlar iyi karşılandı.” 

 

8
 Albayrak, 31 Ağustos 335/1919, S 24. 

9
 Albayrak, 29 Kânun-i sani 336/Ocak 1920, S 63. 

Kazım Karabekir Paşa, “İstiklal Harbimiz” adlı eserinde bu konuyu şöyle anlatmakta-

dır: “Erzurum’da belediye gazinosu terkedilmişti. Bunu locaları ve mevkileriyle düzelterek-İbret 
Yeri- ismiyle 23’te açılış törenini yaptık. Her hafta subaylara burada konferanslar-askeri, sıhhi- 
verileceği gibi istiklal harplerimiz hakkında halka verilen temsillere de burada devam olunacak-
tır.” (Kâzım Karabekir, İstiklal Harbimiz, Mert Yay., İstanbul, 1988, s.423.) 

Kâzım Karabekir Paşa “Çocuk Davamız” adlı eserinde de konuya şu şekilde değin-

mektedir:  

“Açık havada yapılması mümkün olan şeyleri başarmıştık. Vakti gelince bayramları yapıyorduk. 
Hayli öğüt ve vecizeler yazmış ve ağızlara yaymıştım. Artık 1336(1920) kışında bu ibtidai me-
saimizi ilerletmek için daha çok vakit bulacaktım. Bu işlerin başında kapalı bir tiyatro geliyordu. 
Burası aynı zamanda bir konferans salonu ve bir kulüp merkezi de olurdu. Belediye Gazinosu 
çok müsaitti. Bunu muvakkat surette aldım ve localar ile birlikte hazırlatmaya başlattım.” (Ka-

rabekir, Çocuk Davamız, s.26.) 

10
 Albayrak, 29 Kânun-i sani 336/Ocak 1920, S 63. Kâzım Karabekir Paşa tuttuğu 

günlüğe 23 Ocak 1920 Cuma günü “Erzurum İbret Yeri’nin resmi küşadını yaptık.” şek-

linde not düşmüştür.(Kâzım Karabekir, Günlükler (1906-1948), C 1, YKY, İstanbul, 

2009, s.661.) 

11
 Karabekir, Çocuk Davamız, s.28. 
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Kâzım Karabekir Paşa o günlerde Doğu’da tiyatroya bakışı göste-

ren bir olayı da şöyle anlatmaktadır
12

: 

“Bir gün Erzurum’un tanınmış din adamlarını evime yemeğe davet 

ettim. Sonra da İbret Yeri’ne götürdüm. Yolda birkaçı savuşmuş fakat ya-

nımdakiler Müftü de dâhil olduğu halde locamda yer aldık. Öğütlerim ve 

beden terbiyesini seyrettiler. Temsile sıra gelince canları sıkıldı ve sahneye 

bakmamayı tercih ettiler. Fakat işittikleri sözler gözlerini ara sıra sahneye 

çekti ve en sonra oradan ayıramaz oldular. Bir aralık hüngür hüngür 

ağlamaya başladılar... Temsil bittikten sonra ellerime sarılarak: 

-Hakikaten ibret yeriymiş. Biz şimdiye kadar fena işittiğimiz tiyatro 

sandık idi. Çok teşekkür ederiz, herkesin görüp ibret alması gereken bir 

müessese açtınız… Diye bana hayır dualar ettiler… Hakikaten de günden 

güne rağbet arttı. O kadar ki sonraları ufak bir ücret koymak zaruretini 

bile duyduk.”  

Kâzım Karabekir Paşa’nın sadece tiyatro binasının hazırlanması 

ile yetinmediği ve burada temsil edilecek oyunların hazırlanmasında 

da büyük rol oynadığı görülmektedir. Bunun için kolordudaki yete-

nekli subaylardan bir grup oluşturmuş, İbret Yeri’nde sahnelenen 

oyunların senaryolarını yazdırmıştır. Oyunlar genelde tarihi konuları 

ve o günlerde ülkede yaşanan olayları içermekteydi. Özellikle ülkede 

yaşanan işgaller ve işgal bölgelerinde Türk halkına yapılan katliam ve 

haksızlıklar bu oyunlarla Erzurum ahalisinin gözünde canlandırılı-

yordu. Güncel konularda sahnelenen oyunlar oldukça gerçekçi bir 

içeriğe sahipti. Çünkü bu oyunlar yazılırken Kolorduya gelen istihba-

rat bilgilerinden yararlanılıyordu
13

. Sahneye konulan her oyundan çı-

karılacak bir ders, verilmek istenilen bir mesaj vardı. Açıkçası bilgilen-

dirmekten ziyade Erzurum ahalisini milli konularda bilinçlendirme 

amaç edinilmişti. Kâzım Karabekir Paşa İbret Yeri’nde sahnelenen 

 

12
 Karabekir, Çocuk Davamız, s.28. 

13
 Kâzım Karabekir Paşa, “Çocuk Davamız” adlı eserinde; “Esasen hazırlattığım piyesler 

hep tarihi ve geçmekte olan hadiselerin resmi raporlarından çıkarılmış birer akisleriydi” demek-

tedir.(Karabekir, Çocuk Davamız, s.28.) 
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oyunların bazılarının adlarını da “Çocuk Davamız” adlı eserinde be-

lirtmektedir. Bu oyunlar: “İzmir Faciası”, “Maraş Faciası”, “Palikarya-

lar” vs. gibi ülkede başlayan istila ve katliamlarla ilgili piyesler ve “Ca-

susluk”, “Silah Vermeyiz”, “Doktor Üfürük”, “Makine-Mikrop” gibi 

temsillerdi
14

. Genel olarak İbret Yeri’nde sahnelenen tiyatro oyunla-

rını büyük ihtimalle İbret Yurdu adıyla oluşturulan tiyatro grubun-

daki Erzurumlu gençler ve yetenekli bazı askeri personel oynuyor-

lardı. Daha küçük temsil ve diğer etkinliklerde ise Erzurum’daki okul-

lardan öğrenciler de katkı sunuyorlardı. 

İbret Yeri’nde sadece tiyatro oyunları sahnelenmiyordu. Özellikle 

her oyundan önce Kâzım Karabekir Paşa tarafından yazılan öğütler-

den
15

 üçü okunuyor ve beden eğitimi ile ilgili üç hareket uygulamalı 

olarak gösteriliyordu. İzleyicilerden bunları bir hafta boyunca Erzu-

rum çocuklarının söylemesi ve yapması hususunda destek olmaları is-

teniyordu. Zaman zaman oyunlardan önce halkı salgın hastalıklar ko-

nusunda uyarıcı ve bilgilendirici konferanslar veriliyordu. Program-

larda müzikte yer alıyordu. Kâzım Karabekir Paşa çocuklar için “ruh, 

beden ve dimağlarını” bir arada geliştirmek üzere müzikli oyunlar da 

yaptırıyordu. Bizzat kendisi tarafından yazılan bir nevi operet denile-

bilecek bu müzikli oyunlara “Şarkılı İbret” adını vermişti
16

. Haftanın 

bazı günlerinde ise İbret Yeri’nde ordu mensupları ve Erzurum aha-

 

14
 Karabekir, Çocuk Davamız, s.28. 

15
 Kâzım Karabekir Paşa birçok konuda toplumu eğitmek, bilgilendirmek, uyarmak 

ve bilinçlendirmek için kısa kısa yazılar kaleme almış ve bunları bir araya getirerek 

“Öğütlerim” adını verdiği eserini oluşturmuştur. (Bkz. Kâzım Karabekir, Çocuklara 

Öğütlerim, 5. Baskı, Yayına Hazırlayan: Faruk Özerengin, İstanbul, 2000.) Erzu-

rum’da 1920 yılında bu eser Albayrak gazetesi matbaasında kitap olarak basıldığı gibi 

burada yer alan öğütlerden her biri kolordunun el basma makinesinde sayfa sayfa 

çoğaltılarak ahaliye dağıtılıyordu. Bu eser daha sonra Bakü’de ve “Efgancaya” ter-

cüme edilerek Afganistan’da yayımlanmıştır.(Karabekir, İstiklal Harbimiz, s.1058.) 

16
 Karabekir, İstiklal Harbimiz, s.1058; Köstüklü, Kâzım Karabekir ve Eğitim, s.171.  

Kâzım Karabekir Paşa tarafından yazılan eserlerden bazıları şunlardır: Türk Yılmaz, 

Küçük Süvari, Sanayi, Tayyareci, Gemici, Çember Yarışı vs.(Karabekir, İstiklâl Har-

bimiz, s.1058; Köstüklü, Kâzım Karabekir ve Eğitim, s.173-186.) 
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lisine yönelik tarih, sağlık ve sosyal hayatla ilgili konferanslar da dü-

zenleniyordu
17

. İlk konferans “hıfzıssıhha” hakkında 26 Ocak Pazar-

tesi günü verildi
18

. 2 Şubat Pazartesi günü ise ordu mensupları için 

“topçuluk” konusunda bir konferans vardı. Görüldüğü gibi 23 

Ocak’ta perdelerini açan İbret Yeri çok fonksiyonel bir yapıydı ve ti-

yatrodan çok fazlasıydı.  

Albayrak gazetesi “İbret Evi’nin Küşâdı” başlıklı yazı ile bu tiyatro-

nun açılışını okuyucularına duyurdu. Sosyal birçok ihtiyaçlar arasında 

bunalan memleketin, özellikle “terbiye-i içtimaiye” üzerinde büyük ve 

kudretli tesiri olan temsil sanatından yani tiyatrodan şimdiye kadar 

mahrum olmasının çok acı ve elemli olduğunun kaydedildiği bu ya-

zıda, İbret Yeri’nin açılışının, bu çok gerekli ihtiyacın karşılanması ve 

bu derin boşluğun doldurulmasında önemli bir başlangıç olduğu vur-

gulanmakta ve şöyle denilmekteydi
19

: 

“Tekâmül yolunda dev adımlarla ilerleyen milletler, yaşamak amille-

rinden birisini de temâşâ mahallerinin sihirli tesirleri altında bulurken, 

bizim hâlâ buna karşı mel’ûn bir taannüdle ibrâz-ı husûmet etmemiz 

sehpâ-yi hayatımızın bir ayağını kırmak kadar fecî’ idi.” 

Albayrak gazetesi bu işe vesile olan Kâzım Karabekir Paşa’ya te-

şekkür ederek, bu işin şerefinin ona ait olduğunu da şöylece ifade edi-

yordu
20

: 

“Binâenaleyh irfân-ı memleketle, her zaman ve her vesile ile alâkadâr-

lığını ispat eden Kumandan Kâzım Paşa Hazretleri yaşamak yollarının 

mektep sıralarından geçtiği kadar temâşâ sahnelerine de uğradığını anlat-

mak emeliyle -bütün vesâitsizliğe rağmen bir temâşâgâh küşâd ve onun 

huzûr-i intibâhına binlerce halkın devamını teshîl buyurdu. Ve bu husûsta 

da şeref-i tesis ve tenvîri aldılar.” 

 

17
 Karabekir, Çocuk Davamız, s.28. 

18
 Karabekir, Günlükler, C I, s.661. 

19
 Albayrak, 29 Kânûn-ı sânî 336/Ocak 1920, S 63. 

20
 Albayrak, 29 Kânûn-ı sânî 336/Ocak 1920, S 63. 
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Bir tiyatro binası hâline dönüştürülen Millet Bahçesi Gazinosu açı-

lış saatinden önce dolmuş ve hatta birçok kişi geri dönmek zorunda 

kalmıştı. 23 Ocak Cuma günü İbret Yeri tiyatrosunun resmi açılış tö-

reni öğleden sonra saat 2’de Dursunbeyzâde Cevat Bey
21

’in açış ko-

nuşması ile başlamış ve “Erzurum’da Ermeni Faciaları” adlı dramın sah-

nelenmesi ile son bulmuştu. 

Cevat Bey açış konuşmasında; önce temsil sanatının pek eski olan 

tarihinden yani Eski Yunan’dan 20. Yüzyıla kadar geçirdiği safhalar-

dan, Avrupa’daki o günkü durumundan ve bunun özellikle milletlerin 

hayatı üzerindeki tesirlerinden bahsederek, en büyük ihtiyaçlarımız-

dan birinin de tiyatro olduğunu anlatmış ve “henüz bir nüve hâlinde bu-

lunan müessesenin temin-i hayatı için halkın rağbetini” temenni etmiştir. 

Bu konuşmayı takiben “Leylî Eytâm” ve “Gürbüzler” Okulların-

dan birkaç öğrenci tarafından sancak merasimi yapılmış, yaşanılan son 

felaketler üzerine Erzurumlu bir genç tarafından yazılan “Türk’ün 

Duâsı’’ adlı şiir
22

, yine Leylî Eytâm Okulundan bir öğrenci tarafından 

seslendirilmiştir. Daha sonra sahneye gelen “Albayrak” Okulu beşinci 

sınıf öğrencilerinden Hilmi, “Anadolu’nun Hakikî Sesi” adlı bir hitabeyi 

hazin ve coşkulu bir sesle okumuştur. 

 

21
 Erzurum’da Milli Mücadele’nin önemli şahsiyetlerinden birisi olan Cevat Dursu-

noğlu(Dursunbeyzâde Cevat) hakkında bkz. Tolga Başak, Milli Mücadele Günle-

rinde Cevat Dursunoğlu, Ankara, 2010. 

22
 Mondros Mütarekesi sonrası ülkede işgallerin başlaması ve özellikle İzmir’in işgali 

üzerine o günlerde 18 yaşında olan ünlü şair Kemalettin Kamu tarafından yazılan ve 

Büyük Mecmua’nın 9. Sayısında yayımlanan “Türk’ün İlahisi” adlı şiir (Büyük Mec-

mua, S 9, 5 Haziran 1335/1919, s.133.) İbret Yeri tiyatrosunda “Türk’ün Duası” adı 

ile okunmuştur(Albayrak, 29 Kânun-i sani 336/Ocak 1920, S 63.). Bu günlerde Erzu-

rum’da birçok toplantıda da “Türk’ün Duası” adı ile okunmuş ve Albayrak gazete-

sinde bu adla geçmiştir(Albayrak, 25 Kânûn-ı evvel 335/Aralık 1919, s.55). Daha sonra 

1921 yılında aynı şiir Anadolu Duygusu adlı dergide “Türk’ün Duası” ismi ile yayım-

lanmıştır.(Anadolu Duygusu, I/1, 3 Şubat 1337/1921, s.7.) Ayrıca bu şiir ve Kemalettin 

Kamu hakkında bkz. Kemalettin Kamu, Gurbet Benim İçimde(Bütün Şiirleri), Ha-

zırlayan: Ziya Karatekin, İstanbul, 2019, s.21; Mehmet Törenek, Kemalettin Kâmi 

Kamu, Erzurum, 2015.) Kemalettin Kamu’nun Türk’ün Duası şiiri ekte verilmiştir. 

Bkz. Ek.1 
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Daha önce Albayrak gazetesinde “Alageyik” imzasıyla İstanbul’a 

hitaben neşredilen ve Anadolu’nun dertlerinden, asırlarca süren hu-

dut bekçiliğinden, en müşkül işler karşısında fedakârlığından bahse-

derek, nihayet İstanbul’un Anadolu’ya karşı her zaman revâ gördüğü 

vefasızlıktan şikâyet eden şiir
23

 ve “Leylî Eytâm” ve “Gürbüzler” Okul-

larından öğrenciler tarafından okunan iki şiirlerle devam eden prog-

ram nihayet “Erzurum’da Ermeni Faciaları” adlı tiyatro oyununun 

sahnelenmesi ile saat 4.30’da sona erdi.  

Açılış merasimini sütunlarına taşıyan Albayrak gazetesi, saat dört 

buçukta tiyatro binasını terk eden izleyicilerin; memlekette temsil sa-

natına ait hazin boşluğun bu küçük ve mütevazi çatı altından doğacak 

emek ve ışıklarla dolacağından ümitli olduklarını kaydetmekteydi
24

. 

II. İbret Yeri’nde Sahnelenen Tiyatro Oyunları 

1. Ermeni Faciaları 

İbret Yeri sahnesi perdelerini “Ermeni Faciaları” adlı tiyatro 

oyunu ile açtı
25

. Çünkü Erzurum ahalisi çok kısa bir süre önce, 2 yıl 

kadar büyük bir işgal acısı yaşamış ve akabinde korkunç bir Ermeni 

vahşetine maruz kalmıştı
26

. Bu Ermeni vahşeti sonucunda; Erzurum 

bütünü ile mezbahaya dönüşmüş, kışlaların, okulların, büyük bina ve 

hanların bodrumları, odaları, mutfakları, hamamlar ve kuyular balta 

ile parçalanmış Türk ölüleri ile doldurulmuştur. Katliamın üzerinden 

iki yıl sonra bile bazı binalarda ve kuyularda Ermeniler tarafından kat-

ledilen Türklerin çeşitli uzuvları ve cesetleri çıkarılmıştır
27

. Mondros 

Mütarekesi ve sonrasındaki gelişmeler de Erzurum’un yeniden aynı 

 

23
 Albayrak gazetesinde yayımlanan bu şiir için bkz. Ek.2 

24
 Albayrak, 29 Kânun-i sani 336/Ocak 1920, S 63. 

25
 Albayrak, 29 Kânun-i sani 336/Ocak 1920, S 63. 

26
 Betül Aslan, Erzurum’da Ermeni Olayları, Erzurum, 2004. 

27
 Yavuz Aslan, “Erzurum’da Yapılan İlk 12 Mart Etkinlikleri: Matemî Neşe”, Birinci 

Dünya Savaşı ve Milli Mücadele’de Erzurum, Ed. Yavuz Aslan-Tolga Başak, Erzu-

rum, 2019, s.357. 
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felaketleri yaşayabileceklerinin sinyalleri ile doluydu. Albayrak gaze-

tesi bu tehlikeyi sürekli gündemde tutmakta ve her sayısında “Vilayat-

ı Şarkiye Ermenistan Olamaz” başlığını kullanmaktaydı
28

. Bu nedenle Er-

meni çetelerinin yapmış olduğu katliamların ve sebep oldukları acıla-

rın henüz küllenmediği ve hala canlılığını koruduğu Erzurum coğraf-

yasında İbret Yeri sahnesinin ilk oyun olarak Ermeni çetelerinin sebep 

olduğu faciaları konu edinmesi oldukça anlamlı ve doğaldı. 

İki perdelik bu oyunun birinci kısmında Ermeni katillerinin Er-

zurum’un savunmasız zavallı ahalisine yaptıkları bin bir çeşit vahşetler 

sergileniyordu
29

:  

“Namusuna dokunularak öldürülen kadınlar, parçalanmış insan ce-

setleri, yanan ocaklarda deste deste anne saçları ve yavru başları. Süngü-

ler doğruyor… Bombalar patlıyor… Dünyada bir tek İslam ve Türk başı 

bırakmamaya yemin eden Ermeni kumandanları savunmasız aciz halka 

zincir, zindan ve satır hediye ediyor.” 

Oyunun ikinci perdesinde Türk ordusunun Erzurum’a girerek, 

“kardeşinin, annesinin hemşiresinin na’şları üzerinden yıkılmış ve yanmış 

ocakların enkazı üstünden düşmanı tard etmesi” canlandırılıyordu
30

. 

Bu oyunun Ermeni karakterlerinden Antranik
31

’i Raci, Mevrat’ı 

Tahir ve Arşak’ı da Fikri Efendiler, Türk karakterlerinden Murat Ça-

vuş’u Arif, müfreze kumandanını da Hakkı Efendiler oynadılar. Özel-

likle Antranik rolünü Raci Efendi’nin büyük bir başarı ile oynadığını 

 

28
 Albayrak gazetesi ilk sayılarından başlayarak, 29 Kasım 1920’de çıkan 120. sayısına 

kadar bu başlıkla çıkmıştır.(Yüce Yurt’tan Yükselen Ses Albayrak, Yay. Haz. Yavuz 

Aslan vd., 2. Baskı, Erzurum, 1912, s.395.) 

29
 Albayrak, 29 Kânun-i sani 336/Ocak 1920, S 63. 

30
 Albayrak, 29 Kânun-i sani 336/Ocak 1920, S 63. 

31
 Antranik Ozanyan Erzurum’da Ermeniler tarafından gerçekleştirilen katliamların 

baş sorumlusu olarak gösterilmektedir. (Aslan, Erzurum’da Ermeni Olayları, s.102-

105; Muammer Demirel, Birinci Dünya Harbi’nde Erzurum ve Çevresinde Ermeni 

Hareketleri (1914-1918), Ankara, 1996, s.82-84; Yavuz Aslan, “Erzurum’dan Ho-

calı’ya- 1918’den 1992’ye: İki Ayrı Türk Coğrafyası ve İki Ayrı Tarihte Yaşanan Olay-

ların Analizi”, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele’de Erzurum, Ed. Yavuz Aslan-

Tolga Başak, Erzurum, 2019, s.270-272.) Antranik Ozanyan’ın biyografisi için bakınız. 

Antranik Çelebyan, Antranik Paşa, İstanbul, 2003. 
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vurgulayan Albayrak gazetesi oyunla ilgili şu değerlendirmeyi sütun-

larına taşımaktaydı
32

: 

“İki perdeye sıkıştırılan bu büyük ve matemî vak’a yarattığı halecan-

ları kalplere sıkıştırmaz bir hâle getirmişti. Heyet-i temsiliyeden bazılarının 

acemî olmalarına, vesâit-i temsiliyenin tamam olmamasına, eserin esası 

güzel ve değerli olmakla beraber bu büyük elemi ifadeye gayr-i kâfî bulun-

masına rağmen temsil güzel devam etti. Münevver gençlerimizden Raci 

Efendi aldığı büyük ve esaslı “Antranik” rolünde herkesten ziyade muvaf-

fak oldu. San’ata büyük isti’dâdı görülen bu gencimizden fazla şeyler ümit 

etmekte kendimizi haklı görürüz. 

“Mevrat’’ ve “Arşak” rollerini temsil eden Tahir ve Fikri Efendiler de 

rollerini hüsn-i suretle îfâ ettiler. “Murat Çavuş” rolünü îfâ eden Arif 

Efendi gözlerde toplanan katrelerin cereyanına sebeb oldu. Matemli gö-

nüllerin şiddetle beklediği Türk ordusunun vürudunu, Arif Efendi o 

sahne-i fecâate girmekle haber veriyordu. Bir Türk askerinin o acı man-

zara önünde hissedeceği bütün heyecan ve intikam hislerini küçük rolünde 

yaşattı.  

Pîş-dâr müfreze kumandanlık rolünü îfâ eden (Hakkı) Efendi de 

kudretli hitâbesini birçok İslâm na’şlarının kurduğu âbide-i matem önünde 

çok güzel irâd etti. 

Saat alafranga dört buçukta tiyatro binasını terk eden temâşâ-gerân; 

memlekette sanat-ı temsîle ait hazîn boşluğun bu küçük ve mütevâzı sakfın 

altından doğacak sa’y ve ziyâlarla dolacağına ümîd-vârdılar.” 

2. Palikaryalar 

İbret Yeri’nde ikinci olarak sergilenen oyun “Palikaryalar”dır. 29 

Ocak 1920 Perşembe günü sahnelenen bu oyunun
33

 içeriği hakkında 

herhangi bir bilgi bulunmamasına karşın oyunun adından İzmir’in 

 

32
 Albayrak, 29 Kânun-i sani 336/Ocak 1920, S 63. 

33
 Karabekir, Günlükler, C I, s.662. 
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Yunanlılar tarafından işgali ile ilgili olduğu anlaşılmakta ve büyük ih-

timalle Yunanlıların İzmir’i işgali ve burada yaptıkları katliamlar an-

latılmaktadır. 

Palikarya kelimesi TDK’nın sözlüğünde “Rum, Rum Kabadayısı” 

şeklinde ifade edilmesine
34

 rağmen o günlerde “ödlek, korkak Rum” an-

lamında argoda ve Türk edebiyatı metinlerinde yerini almıştır. Türk 

edebiyatında palikarya, “İstanbul’da yaşayan Rumlara ya da Yunan ve Kıb-

rıs Rum askerlerine yönelik olarak ‘ödlek’, ‘korkak’ anlamında kullanılmış 

ve “Palikarya ödlek ve korkak olduğu için birine yaslanmadan kabadayılık ya-

pamaz” anlayışı oluşmuştur
35

. Albayrak gazetesinde de palikarya keli-

mesinin bu anlamlarda kullanıldığı görülmektedir. Albayrak yazarla-

rından Sıtkı Bey, İtilaf Devletlerine güvenen “Yunan palikaryalarının 

Garbî Anadolu’ya, Garbî Anadolu’nun ismetgâhına saldırdığını” ifade et-

mekte
36

, Albayrak gazetesinde yayımlanan bir başka yazıda da İzmir’i 

işgal eden ve katliam yapan “hayâlperest palikaryaların vahşiyâne hareket-

lerinin cezâsını görecekleri şüphesizdir” denilmektedir
37

. 

Kâzım Karabekir Paşa’nın da İbret Yeri’ndeki locasından izlediği 

bu oyunda küçük bir kaza da yaşanmıştır. Oyun sergilenirken kulla-

nılan “manevra fişeği” Mülazım Raşit Bey’in gözünden yaralanmasına 

sebep olmuştur. Kâzım Karabekir Paşa “Günlükler”inde oyuncuları 

sahnede “manevra fişeği” kullanmamaları yönünde uyardığını ifade 

etmektedir
38

.  

 

34
 Türkçe Sözlük, 11. Baskı, TDK Yayınları, Ankara, 2011, S.1878. 

35
 Mustafa Özcan Ültanır, “AB ve ABD’ye Yaslanıp Palikaryalık Yapmak”, http://ulta-

nirplatformu.com/10.03.18ab-abd-palikarya.html  

36
 Albayrak, 1 Teşrin-i sani 336/Kasım 1920, S 116. 

37
 Albayrak, 23 Şubat 336/1920, S 70. 

38
 Karabekir, Günlükler, C I, s.662. 
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3. Casus 

İbret Yeri’nde “Palikaryalar”dan sonra “Casus” oyunu sergilenmiş-

tir
39

. Olay, Balkan Savaşı’nın çıkışı öncesinde Edirne’de cereyan et-

mektedir. 5 ve 6 Şubat 1920 tarihlerinde iki gün gösterilen bu oyuna 

ilave olarak “Anafor Mehmet” adlı bir komedi de İbret Yeri’nde sah-

nelenmiştir
40

.  

İbret Yeri’nde sahnelenen diğer oyunlara nazaran Casus oyunu 

hakkında daha fazla bilgi mevcuttur. Albayrak gazetesinde “Temâşâ 

Tenkidi” bölümünde oyunun ana karakterleri, konusu ve özet olarak 

içeriği hakkında bilgiler verildiği gibi oyunun aksayan yönleri de eleş-

tirilmektedir. 

“İçimizdeki tufeyli(asalak) milletlerin Türk’ün iyi niyetinden istifade ede-

rek onu tam can evinden nasıl vurmaya çalıştıkları” ana fikrinin işlendiği 

Casus oyununun yazarı aynı zamanda oyunun karakterlerinden biri 

rolünü de üstlenen Mehmet Ali Bey’dir. Casus oyununun ana karak-

terleri ise şunlardır: 

Kale Erkân-ı Harbiyesinden Yüzbaşı Faik Bey 

Edirne eşrafından birisinin damadı olan Bulgar dönmesi Salih 

Zeki 

Türk istihbaratından Mülazım Mehmet Bey 

Kale Kumandanı Süleyman Paşa 

Alman Bankasında kâtip olarak çalışan Helfrih 

Erkân-ı Harbiye Dairesi hademesi Osman Efendi 

 

39
 Casus oyunu ilk olarak 9 Eylül 1919’da Sanayi Gürbüzler Okulunda sahnelenmiştir. 

Kâzım Karabekir Paşa, Erzurum Valisi Reşit Paşa ve Van Valisi Mithat Bey oyunu 

birlikte izlemişlerdir. (Karabekir, Günlükler, C I, s.623.) 

40
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Beş perdeden oluşan oyunda Yüzbaşı Faik rolünü Cemil, Salih 

Zeki rolünü Mehmet Ali, Mülazım Mehmet rolünü Raci, Helfrih ro-

lünü Arif ve Süleyman Paşa rolünü de Osman Efendiler canlandırı-

yorlardı
41

. 

Oyunun birinci perdesinde; Kale Erkân-ı Harbiye Dairesinde gö-

rev yapan Yüzbaşı Faik Bey ve Edirne eşrafından birisinin damadı 

olan Bulgar dönmesi Salih Zeki’nin ön planda olduğu görülmektedir. 

Yüzbaşı Faik Bey genç ve zarif bir Türk subayıdır. Salih Zeki de Faik 

Bey’le samimi ilişkiler kurarak kale ile ilgili gizli bilgileri elde etmek 

niyetinde olan bir Bulgar casusudur. Salih Zeki Yüzbaşı Faik Bey’i 

para ile etkileyemeyeceğini anlayınca genç ve güzel baldızı vasıtasıyla 

Faik Bey’le samimiyet kurmaya ve onu elde etmeğe çalışır. Salih 

Zeki’nin baldızı “şairane edası ve taze hüsnüyle” Faik Bey’in kalbine gir-

meyi başarır. Yüzbaşı Faik Bey güzel baldızı ile yakın olabilmek için 

Salih Zeki ile samimiyetini artırır ve ona güven duyar. Bunun sonu-

cunda gizli askeri ve siyasi konuları Salih Zeki ile konuşmakta bir sa-

kınca görmediği gibi kalenin bütün tahkimatının belirtildiği haritayı 

da Salih Zeki’nin oturduğu odada masanın üzerinde açık bırakarak 

odadan çıkmakta bir mahzur görmez. Odada yalnız kalan Salih Zeki 

kalenin plan ve krokilerinin fotoğrafını çeker ve Bulgar ordusunun 

bu planlar vasıtasıyla kaleyi alarak zafere ulaşacağını belirterek, Yüz-

başı Faik’in “sergüzeşt-i aşkânesine” sahne olan pencerenin önüne gide-

rek “İşte Bulgarların zaferine yol buradan gider” der ve birinci perde bu 

sözlerle son bulur. 

Oyunun ikinci perdesi; sahte bir pasaportla Edirne’deki Alman 

Bankasında kâtiplik yapan ve bütün casusluk teşkilatını idare eden 

Helfrih’in evinde cereyan ediyor. Bu perdede; “Türk’ün sîne-i pâkında 

beslenen gayr-i Müslim milletlerin kendi husûsiyetlerini unutarak efendileri 

olan Türk’ün imhası için nasıl birleştikleri” ve “Bulgar, Rum, Ermeni aynı 

menfi maksat etrafında kopmaz bir râbıta ile birbirlerine bağlanarak Türk’ü 

yıkmak, Türkiye’yi parçalamak için mütemâdiyen nasıl çalıştıkları” teması iş-

lenmektedir. Bu perdede de esas rolü Salih Zeki üstlenmektedir. Salih 

 

41
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Zeki “Türk’ün harîm-i ruhunda uyuyan mümtâz hasletlerin bir gün uyanaca-

ğından ve bir sâhib-i zuhurun geleceğinden ve o zaman artık bu tufeylîler için 

her şeyin biteceğinden mütevellid bir endişe ile” acil olarak harekete geçil-

mesini talep ediyor ve kalbinin üzerinde sakladığı “Haçı” çıkararak 

“bunu hâlâ öpemeyecek miyim!” diye feryat ediyor. 

Üçüncü perdede sır saklamanın ne demek olduğunu bilmeyen 

aklı alkolle uyuşturulan Yüzbaşı Faik kadın saçlarından örülmüş bir 

ağın içerisinde çırpınırken görülüyor ve Reşadiye Bahçesi’nde musi-

kinin tatlı nağmeleri altında sevdalı kalbinin emellerini açarken dev-

letin askeri ve siyasi durumunu da ifşa ediyordu. Faik Bey bu şuursuz 

halin etkisiyle Erkân-ı Harbiye-i Umumiye ile kale arasındaki özel ha-

berleşmede kullanılan şifre anahtarının da Salih Zeki’nin eline geçme-

sine sebep oluyor. Bu sırada “yurdun öz bir oğlu” diye tasvir edilen Mü-

lazım Mehmet Bey bu casus çetesinin izini bulmuş, adım adım takip 

etmektedir. Reşadiye Bahçesi’ndeki olayları ve vatanın nasıl uçuruma 

sürüklendiğini gören Mehmet Bey, artık bunların cezasını vermeğe 

karar veriyor. 

Dördüncü perde: Artık Bulgar ordusunun zaferini hazırlayacak 

bütün belgeler elde edilmiştir. Salih Zeki bu belgeleri Bulgar Genel 

Kurmayına ulaştırmak ve daha sonra yine kaleye girerek işlerine de-

vam etmek arzusundadır. Tam belgeleri Bulgar Genel Kurmayına gö-

türecek komiteye teslim ederken Mülazım Mehmet Bey ve emrindeki 

askerlerin baskınına uğruyorlar. Mehmet Bey belgeleri ele geçirmeği 

başarıyor ve bu esnada Salih Zeki yaralanıyor. Yaralı Salih Zeki artık 

kimliğini inkâr etmeğe gerek duymaksızın vatanına karşı yapmış ol-

duğu hizmetten bahsederek, “kendisi ölse de Bulgaristan’ın yaşayacağına 

kalbinde büyük bir imanı bulunduğunu ve ferdî hayatın millî saadet yanında 

bir kıymeti olmadığını” söylüyor. 

Beşinci ve son perdede bu casus örgütü Divan-ı Harpte yargıla-

nırken görülüyor. Yapılan yargılama sonucu açık itiraflarıyla suçları 
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sabit olan bu örgütün casusları idam cezasına çarptırılıyor ve oyun 

idam cezalarının infazıyla sona eriyor
42

. 

Oyunun sahnelenmesinden iki gün sonra çıkan Albayrak gazete-

sinin “Temaşa Tenkidi” bölümünde “Casus” oyunu ile ilgili şu değer-

lendirmeler yapılmaktadır: 

“Birçok noksanlar göz önüne getirilerek ibtidâî bir sahne için yazılmış 

olan bu eser heyet-i umûmiyesiyle toplu ve iyi bir lisanla yazılmıştır. Ca-

susluğun icâbettirdiği fedakârlığı ve içimizdeki tufeylî unsurların can da-

marlarımıza nasıl hulûl ve nüfûz ettiklerini ve mahzâ malumat-fürûşluk 

olsun diye her işittiğimizi her yerde söylemek âdet-i sakîmesinin tevlîd ettiği 

mazarrâtı bihakkın canlandırıyor. Binâenaleyh müellif maksadına muvaf-

fak olmuştur. Temsile gelince; bu da bütün maddî mahrumiyetlere ve eş-

hâsın amatörlerden mürekkep olmasına rağmen heyet-i umûmiye itibariyle 

güzeldi.  

Faik Bey rolünü îfâ eden Cemil Efendi şâyân-ı takdir ve tebrik bir 

surette muvaffak oldu. Sahte mühtedînin rolünü bizzât eserin müellifi 

Mehmet Ali Bey temsil ediyordu. Müessesenin gözü, dimâğı, eli, hâsılı her 

şeyi olan bu münevver gencimiz Salih Zeki şahsiyetini bihakkın canlan-

dırdı. Birinci derecedeki rollerden Helfrih ile Mülazım Mehmet Bey’in 

şahsiyetlerini temsil eden Raci ve Arif Efendilerin muvaffakıyetlerini bu-

rada zikr ve Raci Efendi’nin Salih Zeki’nin derdestinde gösterdiği samimî 

heyecanı ayrıca kaydetmeyi bir vazife-i kadr-şinâsi addederiz. 

Mütebâkî rolleri îfâ eden gençlerimizin de muvaffakıyeti takdire 

şâyândı. Yalnız Kale Kumandanı Süleyman Paşa rolünü yapan zât -

ta’bîr-i ma’rûfî vechle- bu rolü dolduramıyordu. Bir de Erkân-ı Harbiye 

Dairesi hademesinin rolünü yapan Osman Efendi yanlış intihâb edilmişti. 

Komedilerde muvaffakıyet gösteren bu gencin ciddî rolleri temsil edemeye-

ceğini anlıyoruz. Maamâfîh bu hata Osman Efendi’den ziyade rejisöre ait-

tir. 

 

42
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İkinci ve mühim hata da Divân-ı Harp Heyetinin ta’bîrât-ı kanûni-

yeyi yanlış isti’mâl ederek heyetten matlûb ciddiyet ve te’sîrin izâlesine sebep 

olması idi. 

Yukarıda da söylediğimiz vechle eser güzel temsil edildi ve matlûb ne-

tice hâsıl oldu. Zikrettiğimiz bu bir iki hata da dikkate alınarak tashihine 

ihtimâm edilirse, daha ziyade muvaffakıyet elde edilir.” 

4. Maraş Cinayetleri (Faciaları) 

Maraş’ın Fransızlar tarafından işgali ve bölgeden gelen katliam-

larla ilgili haberler Erzurum’da çok büyük yankı uyandırmıştı. Birçok 

protesto mitingi yapılmış ve protesto telgrafları çekilmişti
43

. Albayrak 

gazetesinde hemen her gün Maraş ile ilgili bir haber çıkmaktaydı. Ma-

raş’ın adının milletin zihninde ebedi olarak kalması için Erzurum’da 

bazı yerlere Maraş ismi verilmişti
44

. Halkın bu ilgisini sürekli kılmak 

için bu arada “Maraş Cinayetleri/Faciaları” adıyla bir tiyatro oyunu ha-

zırlandı.  

Maraş Cinayetleri İbret Yeri’nde en çok sahnelenen oyun olduğu 

gibi aynı zamanda süre bakımından en uzun oyundur
45

. Yedi perde 

halinde hazırlanan bu oyunun senaryosunu kimin yazdığı belli olma-

masına karşın Kâzım Karabekir Paşa emrindeki yetenekli subaylardan 

birkaç kişiyi bu oyunları yazmak için görevlendirdiğini belirtmekte-

dir
46

. Güncel gelişmelerin oyunda işlenmesinden anlaşılacağı gibi Ko-

lordu istihbarat birimlerine gelen Maraş’taki gelişmelere ilişkin bilgi-

lerden bu oyunun senaryosu oluşturulurken faydalanıldığı görülmek-

tedir.  

 

43
 Yavuz Aslan, “Maraş’ın İşgalinin Erzurum’daki Yankıları”, Uluslararası Milli Mü-

cadele Döneminde Maraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, 2019, C II, s.277-284.  

44
 Yavuz Aslan, Şehrin Hafızasını Canlı Tutmak ve Geleceğe Taşımak: Erzurum’da 

Milli Mücadele Dönemindeki Bazı Tarihi İsimlerin Yaşatılması Üzerine”, Birinci 

Dünya Savaşı ve Milli Mücadele’de Erzurum, C II, Erzurum, 2019, s.1136. 

45
 Albayrak, 19 Şubat 336, S 69. 

46
 Karabekir, Çocuk Davamız, s.28. 
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Maraş Cinayetleri piyesi ilk kez 13 Şubat 1920 Cuma günü İbret 

Yeri’nde sahnelenmiştir
47

. Eser İbret Yeri’nde sahnelenirken Erzu-

rum’a Maraş’ın kurtulduğu müjdesi gelmiş ve Kâzım Karabekir Paşa 

bu haberi büyük alkışlar arasında okutmuştur
48

. 

İbret Yeri’nde “Maraş Cinayetleri” piyesinin temsilinden önce 

Doktor Hüseyin Baydur Bey tarafından o günlerde “fertleri, aileleri ve 

ırkları harap eden” Frengi hastalığı hakkında izleyicilere bilgi verildi. 

Bir saatten fazla süren konuşmasında Dr. Hüseyin Baydur Umumi 

Harbin bu hastalığın ülkemizde yayılmasını kolaylaştırdığını belirte-

rek hükümetin ve fertlerin yapması gereken şeyleri anlattı. Bu hasta-

lığa yakalananların hemen tedaviye koşmazlarsa kendilerine, ailele-

rine ve dolayısıyla insanlığa çok büyük bir fenalık yapacaklarını, “kı-

zına dest-i izdivâcını uzatan bir delikanlıdan altın külçesi yerine bir sıhhat ve-

sikası istemeyi bilen pederlerin ne kadar insanî hareket edeceklerini” çok açık 

bir şekilde vurgulayarak konuşmasını tamamladı
49

. 

Bu konuşmadan sonra Kâzım Karabekir Paşa’nın Erzurum’da aç-

mış olduğu Leylî Eytam Okulu
50

 öğrencileri tarafından, Kâzım Kara-

bekir Paşa yazmış olduğu “Örümcek, Yangın Var ve Herkes Sağdan” öğüt-

leri okunarak
51

, ani bir yangın çıkması halinde yapılması gerekenler-

den, herkesin caddelerde sağdan yürümesinin yararlarından ve 

örümcek ağlarının insan sağlığı için zararlarından bahsedildi. Daha 

sonra ise beden eğitimine yönelik hareketler gösterilerek, bu hareket-

leri yapmanın beden sağlığı için önemi anlatıldı
52

. 

Bunları takiben “Maraş Cinayetleri” oyunu için perde açıldı. Yedi 

perdelik bu oyunun bütün metni bulunmamakla birlikte 19 Şubat 

1920 tarihli Albayrak gazetesinin “Temaşa Tenkidi” bölümünde özet bil-
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 Köstüklü, Kâzım Karabekir ve Eğitim, s.112. 

51
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giler verilmiştir. Albayrak gazetesinin ifadesiyle “Büyük ve şanlı Ma-

raş’ın harikalarını göstererek yürekleri fart-ı tahassüsle dolduran” bu oyunun 

ana hatları şöyledir
53

: 

Galip devletlerin her gün yeni bir faciaya sebep olarak Türk vata-

nında işgal ve istilaya başlamaları Maraş’ın “fedakâr ve müdrik” evlatla-

rını düşündürmeye başlamıştır. Esasen Urfa’dan gelen bir haberle 

Maraş’ın işgal edileceğini öğrenmişlerdir. Bir taraftan bu işgal kuvve-

tine ultimatom vermeye diğer taraftan milli teşkilatlanmayı tamamla-

maya karar verirken şehre bir Fransız generali geliyor. Yanında ter-

cüman namıyla ve Fransız elbisesiyle azılı bir Ermeni komitecisi, arka-

sında da yine Fransız askeri kisvesinde “Ermeni haydutları” vardır. Bu 

“sathî düşünüşlü, kısa görüşlü general, kurnaz ve hain tercümanın elinde”, 

onun Türkler aleyhindeki yalanlarının etkisi altındadır. Aslı, esası ol-

mayan yalanlarla generali Türkler aleyhine dolduruyor. Bu yalanların 

etkisiyle Maraş Hükümetini kontrol vazifesiyle gelen Fransız generali 

mütareke şartlarına aykırı olarak Türk bayrağının hükümetten indi-

rilmesi emrini veriyor. Bu emir Maraş’ta kanlı bir ufuk yaratmış ve bu 

ufkun yıldırımlarını tutuşturmuştur. “Hayalî Ermeni tarihinin dilmest ve 

hayâlperest bir çocuğu olan tercümanın Hükümet Konağı’nda Türk’ün muaz-

zez ve masûm bayrağını müdafaada ısrar eden kahraman jandarmayı şehit et-

mesi” ile başlayarak Maraş’ı tam bir ay kanlar ve matemler arasında 

bırakan olaylar meydana geliyor. 

İşi yine söz, mantık ve hakikatle halletmek isteyen büyük Maraşlı-

lar, mütareke şartları gereğince buranın işgal sahası olmadığını, bütün 

bu işgallerin mütarekeye aykırı olduğunu Fransız generaline anlata-

rak, General’i “hakkın huzûr-ı mübâreğinde” eğilmeye davet ediyorlar. 

Ancak galibiyet neşesiyle çılgınlık, hain tercümanın yalanlarıyla taşkın-

lık gösteren General, hükümetin mutasarrıfını, milletin ileri gelenle-

rini tutuklatarak Maraş’ı yakmaya, yıkmaya başlıyor.  
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Oyunun bundan sonraki süreci Albayrak sütunlarında şöyle anla-

tılmaktadır: 

“Artık Maraş düşman seyline yekpâre bir seddolmuştur. Galip kuv-

vetlerin mütâreke zinciriyle Türk’ü avladıkları günden beri hakkında revâ 

gördükleri istilâcı emellere karşı dolan yürekler, âlınlarında temâs-i mu-

havvifini hissettikleri ateşle artık feverân etmişlerdir. Maraş yanıyor, ya-

kılıyor. Şehrin fedakâr halkı hârikalar ibrâz ederek her gün yeni bir zaferle 

melike-i hakkı tetvîc ediyorlar. Fedakâr Türk kadınlarının bu hakkın 

cidâlinde ve galebesinde büyük rolleri vardır. Artık geçen günler ufkun 

kanlı ve kızıl bulutları arasından ebedî bir fecr-i zafer doğurmaya başla-

mıştır. Bu ilâhî şafağın nurları altında beynini ye’s ve inkisâr zulmetleri 

sarsan Tercüman, General’in tevkif ettiği birkaç masûmu boğmak ve bu 

suretle gayzını teskin etmek istiyor. Tırnakları ve dişleriyle bu masumları 

şehit ederken pencereden Fransızların kaçtığını görüyor ve tecennün edi-

yor. Hâinâne düşüncelerinin, cânîyâne hareketlerinin bir nasîb-i muhikki 

olan Gazabullaha çarpıyor.”   

Albayrak’taki “Temaşa Tenkidi” köşesinde oyunu sahneleyen 

gençlerin günden güne daha başarılı oldukları ve özellikle bu temsilde 

daha ziyade tekâmül gösterdikleri belirtilerek, “memleketin pek çok muh-

taç olduğu bu yolda yürüyen gençlere” teşekkür ve bundan sonraki oyun-

larda başarılar temenni edilmekteydi. 

Maraş Cinayetleri piyesi bundan sonra birçok kez daha İbret 

Yeri’nde sahnelendi. 31 Mayıs 1920 tarihli Albayrak gazetesinde “Er-

zurum’a gelen muhterem misafirlerimizin şerefine” “Maraş Cinayet-

leri” temsilinin İbret Yeri’nde son kez oynandığı ifade edilmesine
54

 

karşın daha sonraları sahnelendiğine dair bilgiler mevcuttur. Bu oyu-

nun sadece İbret Yeri’nde değil Eylül’ün ilk haftasında(1920) Erzu-

rum’da Sanayi Gürbüzler Okulu Bahçesi’nde de oynandığı görülmek-

tedir
55

.  
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5. İzmir Faciaları 

15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan Kuvvetleri tarafından İzmir’in iş-

gali ve Türk halkına yapılan katliamlar bütün ülkede olduğu gibi Er-

zurum’da da büyük bir nefret ve tepki ile karşılanmıştı. İlk İngiliz iş-

galleri karşısında sessiz kalan Türk Milleti özellikle Batı Anadolu’daki 

Yunan işgalleri ve güneydeki Fransız işgalleri karşısında bu sessizliğini 

bozmuş, bütün yurtta mitingler yapılarak işgaller protesto edilmişti
56

. 

Mondros Mütarekesi ile üzerine serpilen ölü toprağını İzmir’in işgali 

üzerine silkeleyen Türk halkı Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde 

yeniden ayağa kalkmıştı. 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkan Mustafa Kemal 

Paşa Havza’da yayınladığı tamimle İzmir’in işgalinin bütün yurtta ya-

pılacak mitinglerle lanetlenmesini istiyor ve İtilaf Devletleri nezdinde 

bu işgallerin protesto edilmesini belirterek, halkın galeyan ve heyeca-

nının canlı tutulmasını tamim ediyordu
57

.  

Memleketin her yerinde onlarca miting ve toplantı yapıldı ve iş-

galler protesto edildi. Erzurum ve ilçelerinde de işgaller üzerine mi-

tingler tertip edilmiş, Erzurum’dan Türk halkının haklı feryadı İtilaf 

 

56
 Aslan, “Maraş’ın İşgalinin Erzurum’daki Yankıları”, s.275. İşgaller üzerine yapılan 

protesto ve mitingler için bakınız. Mehmet Şahingöz, “Millî Mücadele'de Protesto ve 

Mitingler”, Türkler, C 15, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 2002, s.726-744. 

57
 Mustafa Kemal Paşa, 28 Mayıs 1919 tarihinde valilere, bağımsız mutasarrıflıklara ve 

kolordu komutanlıklarına göndermiş olduğu genelgede şunları söylemektedir:  

“İzmir’in ve maalesef bunu takip eden Manisa ve Aydının işgali, müstakbel tehlikeyi daha aleni 
ihsas etmiştir. Tamamiyet-i mülkiyemizin muhafazası için, tezahürat-ı milliyenin daha canlı ola-
rak, izhar ve idamesi lâzımdır. Hayat ve istiklâl-i millîyi rahnedar eden işgal ve ilhak gibi hâdi-
seler, bütün milleti dilhun etmektedir. Teessürat zapt olunamıyor. Kabil-i hazım ve tahammül 
olamayan bu ahvalin derhal izalesini, bütün medeni milletlerle, büyük devletlerin âdil ve tesi-
rinden sabırsızlıkla intizar, zemininde önümüzdeki hafta zarfında ve muhtelif vilâyata göre pa-
zartesi başlayıp çarşamba günü, müracaatın arkası alınmak üzere, büyük ve heyecanlı mitingler 
aktiyle tezahürat-ı milliyede bulunulması ve bunun tekmil mülhakata da teşmili ve bütün düvel-
i muazzama mümessilleriyle Babıaliye müessir telgraflar verilmesi ve ecnebi olan yerlerde ecne-
bilere de tesir yapılmakla beraber tezahürat-ı milliyede âdab ve sükûnetin fevkalâde mahfuziyeti 
ve Hıristiyan halka karşı bir taarruz ve nümayiş ve husumet gibi etvar alınmaması elzemdir. 
Zatı alilerinin bu fikirler etrafında hassas ve müessir bulunmaları cihetiyle işin hüsn-i idaresin-
den ve muvaffakiyetten âcizlerinde itminan-ı tam mevcuttur. Neticesinin imba buyurulmasını 
rica eylerim.” (Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C 1,İkinci Baskı, TTK Yay., An-

kara.1980, s.30-32.) 
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Devletlerine duyurulmaya çalışılmış ve İstanbul’daki İtilaf temsilcile-

rine protesto telgrafları gönderilmişti
58

. Albayrak gazetesinde İzmir’in 

Yunanlılar tarafından işgali ve İzmir’de yapılan katliamlarla ilgili ha-

ber ve yazılar yayımlanmakta ve Erzurum ahalisinin heyecanı sürekli 

ve canlı tutulmaya çaba gösterilmekteydi
59

.  

Bu arada İzmir’in işgalinden sonra Erzurum’da “İzmir Faciaları” 

adıyla bir tiyatro oyunu hazırlanmış ve ilk olarak 8 Eylül 1919 Pazar-

tesi günü Sanayi Gürbüzler Okulunda sahnelenmişti
60

. Bu oyun daha 

sonra İbret Yeri’nde de birçok kez sahnelendi.  

19 Şubat 1920 tarihli Albayrak gazetesinde Erzurum ahalisini “İz-

mir Fecayiî” adlı piyese davet eden şu ilan yayımlanmaktaydı
61

: 

“Temsil 

Felaket-i ahîremizin en müthişi olan İzmir’de Yunan Fecâyiî nâm pi-

yes Cuma günü öğleden sonra ve Cuma gecesi İbret Yeri’nde temsil edile-

cektir. Yunan vahşetlerinin böyle canlı görülmesi millî hissiyâtın takviye-

sine hidmet edeceğinden halkımızın rağbet etmesini lüzûmlu görürüz.” 

Oyun İbret Yeri’nde 20 Şubat 1920 Cuma günü iki kez temsil 

edildi
62

. Daha sonra ise İzmir’in işgalinin birinci yıldönümü olan 15 

Mayıs 1920’de yeniden sahnelendi. O gün Erzurum’da büyük bir top-

lantı yapılarak işgal ve katliamlar protesto edildi ve toplantının so-

nunda Türkiye Büyük Millet Meclisine aşağıdaki telgraf çekilerek Er-

zurum halkının her türlü fedakârlığa hazır bulunduğu bildirildi
63

: 

 

58
 Bekir Sıtkı Baykal, “İzmir’in Yunanlılar tarafından İşgali ve Bu Olayın Doğu Ana-

dolu’daki Tepkileri”, Atatürk Konferansları, Ankara, 1969, s.119; Karabekir, İstiklal 

Harbimiz, s.24-25. 

59
 Albayrak, 8,18, 21 Ağustos 335/1919, S 19, 20, 21.  

60
 Bu oyunun sahnelenmesi ile ilgili Kâzım Karabekir Paşa günlüğüne şu notu düş-

müştür: “8 Eylül 1919 Pazartesi Sanayi Gürbüzlerinde İbret Yerinde İzmir Faciası gösterildi. 
Mükemmel. İyi dekorlar olsa Avrupa tiyatrosu gibi.” (Karabekir, Günlükler, C I, s.622.) 

61
 Albayrak, 19 Şubat 336, S 69. 

62
 Karabekir, Günlükler, C I, s.665. 

63
 Albayrak, 17 Mayıs 336, S 92. 
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“Telgraf Sureti 

Büyük Millet Meclisine 

Güzel ve sevgili İzmirimiz’in Yunanîler tarafından işgali sene-i dev-

riyesine müsâdif olan 15 Mayıs sene 36 tarihinde bütün Erzurumlulardan 

mürekkep olarak bir ictimâ akdedilmiş ve bir seneden beri öz Türk diyârı 

olan bu garp vilayetimizde dîn, vatan ve nâmûs uğrunda kanlarını akıtan 

muhterem şühedâmızın ervâh-ı mübârekelerine Fatihalar ithâf olunmuş ve 

millî haklarımızın tamamen tasdik ve kabulüne kadar hak ve vatan yo-

lunda açılan bu cihâd-ı mukaddesten vazgeçilmemesine tekrar ahd ü 

peymân edilmiş olduğu ve bu vesîle ile de muhterem meclisimizin ittihâz ve 

kabul edeceği bilcümle mukarrerâtın tamamen tatbik ve infâzı için her 

türlü fedakârlığın kabulüne âmâde olduğumuzu tekrar arz ve millî 

mücâhedelerimizde muvaffakıyet ihsân buyurmasını Cenâb-ı Hak’tan ta-

zarru’ eyleriz.” 

15 Mayıs 1920 öğleden sonra ise İbret Yeri’nde “İzmir Faciaları” 

adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Bu anlamlı günde Yunanlıların İz-

mir’de Türk ahaliye karşı yapmış olduğu vahşetler yeniden canlandı-

rılarak milli duyguların kuvvetlenmesi ve canlı tutulması amaçlan-

mıştı
64

. 

Ancak defalarca başarıyla temsil edilen bu oyunda, o gün özellikle 

oyuncuların büyük emek ve çabalarına rağmen “suflörün lakayt davra-

nışları” yüzünden bazı falsolar meydana gelmiş ve bu durum Albayrak 

gazetesinde tenkit edilmişti
65

.  

6. “Kanije” Temsili 

Haziran ayının ilk haftasında İbret Yeri perdelerini “Kanije” tem-

sili ile açtı. İki gece İbret Yeri’nde sahnelenen bu tiyatro oyununun 

metni bulunmadığı gibi Albayrak gazetesine de sadece haber olarak 

 

64
 Albayrak, 17 Mayıs 336, S 92. 

65
 Albayrak, 17 Mayıs 336, S 92. 
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yansıdığı görülmektedir. Oyun ile ilgili gazete de çıkan haberde şöyle 

denilmektedir
66

: 

“Ne kadar isterdik ki; İbret sahnesini iki gece işgal eden bu şanlı 

vak’a-i tarihiyeyi sütunlarımızda perde perde tenkit ederek hiç olmazsa 

orada bulunamayan halka -hikâye tarzında olsun- anlatalım. Fakat kes-

ret-i mündericâtımız bu emelimizin husûlüne mâni oldu. Binâenaleyh; biz 

de şu küçük bendimizle genç mümessillere beyan-ı takdîrânı vecibeden bil-

dik.” 

Bununla birlikte 7 Haziran 1920 tarihli “Kanije” oyununu haber 

veren Albayrak gazetesindeki yazıdan oyunun içeriğinin tarihi “Kanije 

Savunması”
67

 ile uyumlu olduğu anlaşılmaktadır. “Çehresi gibi kalbi, vic-

danı ve her emeli pak, nurlu ve şuurlu olan kahraman Türk Paşası” Tiryaki 

Hasan Paşa’nın “yine kendi gibi aynı ırkın ve aynı dinin faziletlerini, güzel-

liklerini almış bir avuç Türk Yiğidi ile” Avrupa’nın Haçlı ordularına karşı 

Kanije Kalesi’ni uzun zaman savunması ve sonuçta zafere ulaşması ti-

yatro sahnesinde de olsa büyük bir heyecan ve gurur vesilesi olduğu 

Albayrak gazetesinde vurgulanmakta, özellikle işgal ve mağlubiyet-

lerle “gönüllerin sızladığı bir zamanda” bu temsillerin kalpleri büyük bir 

heyecanla doldurduğu ifade edilmektedir
68

. 

 

66
 Albayrak, 7 Haziran 336/1920, S 95. 

67
 Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 16. Yüzyılın sonları ve 17. Yüzyılın başla-

rında aralıklarla 13 yıl kadar süren savaşlar esnasında yaşanan “Kanije Savunması ve 
Zaferi” Türk tarihinin altın sayfalarından birisini oluşturmaktadır. 1601 yılında Arşi-

dük Ferdinand kırk bin kişilik bir ordusuyla Kanije’yi kuşatır, ancak kısa bir süre önce 

Beylerbeyi olarak Kanije’ye atanan Tiryaki Hasan Paşa üç ay boyunca şiddetli hücum-

lara kahramanca direnir. Üçüncü ayın sonunda düşman, hem askerin uzayan kuşat-

madan moralinin bozulmasıyla hem de birden bastıran kış ve kar fırtınasıyla perişan 

olur. Bunu fırsat bilen Tiryaki Hasan Paşa, bir huruç hareketiyle kaleden dışarı çıkar 

ve düşmanı bozguna uğratır. Beklenmedik bir zamanda kazanılan bu zaferden sonra 

Tiryaki Hasan Paşa’ya vezirlik unvanı verilir. Bu arada savaşlar kısa aralıklarla devam 

eder. En sonunda Kasım 1606 başlarında Zitvatorok Antlaşması imzalanarak on üç yıl 

süren savaş sona erdirilir. Bkz. Osman Ünlü, “Erken Dönem Tarihî ve Edebî Kaynak-

larda Kanije Müdafaası”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, V/4, Ni-

san 2016, s. 692; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C III, 1. Kısım, Türk 

Tarih Kurumu, Ankara, 1983; Mahmut Ak, “Tiryâkî Hasan Paşa”, Türkiye Diyanet 

Vakfı İslam Ansiklopedisi, C XLI, İstanbul, 2012, s. 205-207. 

68
 Albayrak, 7 Haziran 336/1920, S 95. 
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Gazete, Kanije piyesini sahneleyen genç oyuncuların büyük bir 

itina göstererek oyunu başarı ile sergilediklerini, bu durumun izleyi-

cileri oldukça duygulandırdığını belirterek şu değerlendirmeyi yap-

maktadır
69

: 

“İnsan zafer neşeleriyle parlayan o gözlerin altında sanki bugünkü 

ıztırâblarımızın müsebbiblerine la’net okuyan bir kin sezer gibi oluyor.”  

SONUÇ 

Açıkça anlaşılacağı gibi 23 Ocak 1920’de perdelerini açan İbret 

Yeri sadece bir tiyatro işlevi görmemiş, toplumun kültürel, sosyal ve 

siyasi konularda bilgilendirildiği ve milli bilincin geliştirilmesinde 

önemli sorumlulukları yerine getiren bir kuruluş olmuştur. Özellikle 

tiyatro oyunlarıyla sosyal ve siyasi mesajlar topluma sunulurken, top-

lumun kültürel yönden gelişmesi ve ruh ve beden sağlığının korun-

ması yönünde de hizmet amaçlanmıştır. Elbette ki bu faaliyetlerin ya-

pılması ve devam ettirilmesinde en önemli rol 15. Kolordu Komutanı 

Kâzım Karabekir Paşa’ya aittir. Bu tiyatro binasının hazırlanmasından 

oynanan oyunlara, verilen konferanslara, yapılan diğer etkinliklere 

kadar Kazım Karabekir Paşa’nın çok büyük katkısı olmuştur.  

İbret Yeri tiyatrosunda yukarıda belirtilen temsillerden başka ti-

yatro oyunlarının sahnelenip sahnelenmediği konusunda bilgiler ol-

dukça sınırlıdır. Kâzım Karabekir Paşa’nın günlüklerinde 5 Mart 1920 

Salı günü “Anapa” piyesinin sahnelendiği belirtilmektedir ki
70

 bu oyu-

nun konusu hakkında bir bilgi bulunamamıştır.  

Bu dönemde okullarda ve bahçelerde açık havada oynanan bazı 

piyesler vardır ki bunların İbret Yeri’nde de sahnelenmiş olması ihti-

mal dâhilindedir. Bu oyunlara örnek olarak yukarıda verilen oyunla-

rın konseptine uygun, Eylül 1920’de Erzurum’a gelen misafirler şere-

fine Sanayi Gürbüzler Okulu bahçesinde Albayrak Okulu öğrencileri 

tarafından sahnelenen “Mazlum(Yaslı) Zeybek” ve Kolordu Okulları 

 

69
 Albayrak, 7 Haziran 336/1920, S 95. 

70
 Karabekir, Günlükler, C I, s.667. 



2592 YAVUZ ASLAN  

 

tarafından sahnelenen “İngiliz Destanı” piyesleri gösterilebilir
71

. İngi-

liz Destanı oyunu Türk’ün zulüm ve tahakküm karşısında gösterdiği 

büyük azim ve mücadeleyi anlatırken, Mazlum(Yaslı) Zeybek temsili 

Aydın’ın işgalini ve burada Yunanlıların yapmış oldukları katliam ve 

haksızlıkları konu edinmekteydi. Albayrak gazetesi Yaslı Zeybek oyu-

nuyla “Zeybeğin dertlerinin oldukça kuvvetli bir şekilde ifade edildiğini ve 

oyunun Zeybeğe sükûn, teselli ve müjde getiren Meleğin Hitabı” adlı şiirle 

sonuçlandırıldığını bildirmektedir
72

. 

İbret Yeri’nde sahnelenen oyunlarla ilgili bilgi akışı iki olay üze-

rine sekteye uğramıştır. Bunlardan birincisi Kâzım Karabekir Paşa’nın 

Doğu Harekâtı dolayısıyla Erzurum’dan ayrılması
73

, diğeri ise Albay-

rak gazetesinin yayın hayatının Şubat 1921’de sona ermesidir
74

. As-

lında Kâzım Karabekir Paşa’nın Erzurum’dan ayrılmasından sonra İb-

ret Yeri’nin faaliyetlerini devam ettirip ettirmediğine dair herhangi 

bir bilgi de bulunmamaktadır. Kesin olmamakla birlikte mevcut bilgi-

ler ışığında Kâzım Karabekir Paşa’nın Erzurum’dan karargâhını taşı-

masından sonra İbret Yeri’nin faaliyetlerinin kesildiği ve bu önemli 

tiyatronun kapandığı değerlendirmesi yapılabilir.  
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EKLER VE FOTOĞRAFLAR 

Ek-1 Türk’ün Duası(İlahisi) Şiiri 

Sarmış matem boraları, 

Saz benizli ovaları,  

Boynu bükük yuvaları 

Sen himaye et Yarabbi! 

 

Ne bir yazık diyen bize, 

Ne ses veren sesimize, 

Huzurunda geldik dize 

Senden inayet Yarabbi! 

 

Her çehre bize yabancı, 

Bari sen bir parça acı, 

Süründürme altın tacı 

Sen vikaye et Yarabbi! 

 

Bir gün sabah olur diye, 

Katlandık her işkenceye 

Bu felâketli geceye 

Ver bir nihayet Yarabbi! 

(Törenek, Kemalettin Kâmi Kamu, s.53.) 

Ek-2 Albayrak Gazetesi’nde Ala Geyik İmzasıyla İstanbul’a 

Hitaben Yayımlanan Şiir Hakkında Yazı 

Vaktiyle gazetemizde “Ala Geyik” imzâsıyla İstanbul’a hitâben 

neşredilen ve Anadolu’nun dertlerinden, asırlarca süren hudut bekçi-

liğinden en müşkil işler karşısında fedakârlığından bahsederek, niha-

yet İstanbul’un Anadolu’ya karşı her zaman revâ gördüğü vefasızlık-

tan şikâyet eden bu şiir Anadolu’nun bir kitâbe-i elem-i hayatı idi. 

Rumeli’de patlayan bombaya koşarken, Harran’da infilâk eden is-

yana atılan ve bütün bu atılışlarında da ne beşikte ağlayan yavrusunu, 
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ne eşikte inleyen ninesini düşünmeden ve bu yanık sesleri duymadan, 

arkasına bakmadan koşan Anadolu ordusu ne haklı bir surette İstan-

bul’dan soruyordu: 

“Fakat noldu sen söyle..  

Ey İstanbul ben böyle; çalışırken aç çıplak..  

Neydi o ters fırıldak?!  

Başucumda dönerdi, o döndükçe nur saçan çırağlarım sönerdi. 

İlh.’. 

Şunu ne kadar doğru söylüyordu: 

“Çünkü ben..  

Beş bin yıllık tarihten..  

Bir ilâhî kuvvetle..  

Atlar iken her ile..  

Yavuklumun saçından kemendimi örerdim..  

Önündeki köyümün virân olan bağında..  

Yavrucağım gül açan bir baharın çağında...  

Sürünürdü acıdan..” dedikten sonra tekrar İstanbul’a dönerek: 

“Sen o zaman altundan kubbelerin altında.. 

Kadın eti emerdin.  

Hilâlimin nur dalgalı ardında.  

Bir gün olsun benim ile gelmedin?”  

Nevha-i şikâyeti; nihayetinde Anadolu’nun büyük ve affedici ru-

huna yakışan bir fazîletle her şeyi unutacağını, her vefâsızlığın yüre-

ğinde yarattığı teessür ukdelerini yalnız bundan sonra gösterilecek 

alâkadârlık ve vefakârlıkla çözeceğini ve ondan sonra yine her yükü 

çekeceğini teminle bitiyordu: 
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Ah büyük Anadolu!..( Albayrak, 29 Kânun-i sani 336/Ocak 1920, S 

63.) 

EK-3 Aydın İlinin İşgali Üzerine Yazılan Meleğin Hitâbı Şiiri 

Meleğin Hitâbı! 

Aydın, Aydın güzel Aydın, 

Hak işitti büyük andın 

Bütün dünya mazlûmları, 

Birleşiyor, gözün aydın. 

Kırıl zulmün kanlı eli, 

Yüksel Şark’ın pâk emeli! 

Artık tahtlar yıkılacak; 

Yeni bahtlar uyanacak. 

Kuvvet hakkın huzûrunda, 

Günâhına ağlayacak. 

Artık şanlar hayatını, 

Kandan, candan almayacak 

Kanlar, şana borçlu gibi 

Damarlardan taşmayacak. 

Kırıl zulmün kanlı eli, 

Yüksel Şark’ın pâk emeli! 

Her mazlûmun figanından 

Bir tarihe ninni ören 

Zulmün kanlı sağnağından 

Temiz arzı lekeleyen; 

Zâlim eller bükülecek 

Arza şifâ dökülecek. 

Matem demir bir ağ gibi, 

Gönüllerden sökülecek. 

Kırıl zulmün kanlı eli, 

Yüksel Şark’ın pâk emeli! 

İşte o gün yeni dünya 

Defne dallı bir yuvaya, 
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Benzeyecek.. Ey mazlûmlar! 

Gönül verin bu rüyâya. 

Tanrı bunu müjdeledi. 

Arza yeni can diledi. 

Arşın bütün melekleri, 

Yeni günü secdeledi. 

Kırıl zulmün kanlı eli, 

Yüksel Şark’ın pâk emeli. 

Alâ Geyik(Albayrak, 12 Eylül 336/1920, S 109.) 

 

Milli Mücadele Döneminde Erzurum’da Çıkan Albayrak Gazetesi 

 

Albayrak Gazetesinde Çıkan “Maraş Cinayetleri” Temsilinin İlanı 
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Erzurum’da İbret Yurdu Tiyatro Grubunun Kurulduğuna Dair Haber 

 

İbret Yeri Tiyatrosunun yer aldığı Millet Bahçesi’nden Bir Görüntü 

(Bu Fotoğraf Cumhuriyet Dönemine aittir.) 
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Doktor Üfürük Temsilinden Bir Görüntü 
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İbret Yeri Tiyatrosunun Sahnesinden Fotoğraflar 

(Bu fotoğraflar, Kâzım Karabekir Paşa’nın değerli ve saygıdeğer kızı Timsal 

Karabekir’den temin edilmiştir. Asılları Kâzım Karabekir Vakfı Müzesi 

Arşivinde bulunmaktadır.) 




