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KADIN DEĞERLERİMİZ-2 

YAYINA HAZIRLAYAN  

SEYİT SEVDİ* 

 

Kadınlarımız serisine devam ederek bugün de siyasette ve gazetecilikte tanınmış 

Adviye Fenik ile ilgili yapılan yazı dizisini sizlere aktarıyoruz. Bizim amacımız unutulan 

kadınlarımızı tekrar hatırlatmaktır. 

 

“Türk kadını haklarını korumağa bizzat yetkilidir. Fakat o kendisine yakışan 

ağırbaşlılığı ile politikanın gündelik ve zümreler menfaatine işleyen cereyanlarına 

katılmaz. Bu vakur sükutu kadınlığımıza çevrilen bir silah haline sokmağa kimsenin hakkı 

yoktur.”
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SİYASETTE VE GAZETECİLİKTE BAŞARISI İLE TANINMIŞ BİR 

KADIN ADVİYE FENİK 

Tanınmış muhtelif şahsiyetlerle görüşmek üzere Ankara’ ya gittim. Bu arada iktidar 

partisinin sözcüsü “Zafer” in başmuhariri Mümtaz Faik Fenik’ in refikası sayın Adviye 

Fenikle görüştüm.
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Adviye Fenik, ileri gelen kadın gazetecilerimizin olduğu gibi, DP İl İdare Kurulu ve 

Ankara Belediye Meclis üyelerindendir. Belediyenin Bütçe Komisyonunda çalışmaktadır. 

Sevimli olduğu kadar mütevazi ve zeki bir Türk Kadını olan Adviye Fenik, beni sade, fakat 

zevkli döşenmiş evinde kabul etti. Kahvelerimizi karşılıklı içerken, mektep hayatından, 

Bezmüalam Lisesi sıralarından hatıralarını tazeleyerek, söze başladı: 

-İstanbul Üniversitesi Felsefe şubesinden mezun olduktan sonra, kocamla, tahsiline 

devam etmek üzere Brüksel’ e gittik. Ben, bu fırsattan istifade ederek Brüksel Üniversitesi 

Mali İktisat Fakültesine devam ettim. Orada bulunduğumuz dört sene zarfında bende bu 

fakülteden mezun olarak memlekete döndüm. Vatana dönüş sevinciyle beraber, şimdi 14 

yaşında olan Ali Cem de dünyaya geldi. İşte, gazeteciliğim de bu tarihte başlar. 

-Gazeteciliğinizin acı ve tatlı hatıralarını lütfen söyler misiniz? 

Adviye Fenik bir an düşündü ve dedi ki: 

-Gazetecilik hayatımın en acı tarafı; Mümtaz’ ın hapis olması, bana iki taraflı acı 

oldu. İşleri idare etmek için, çok çalışmak lazımdı; dünde 4 yazı çıkarmak mecburiyeti 
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vardı. Başmakale, sarı çizmeli, yedekçisi, dert bir değil ki. Bugün gibi hatırlarım: Soğuk bir 

kış gecesi, saat 2 de mektup ve yazıları tamamladım, kapıları kapattım: bir taksiye bindim. 

Kapıcı henüz arabanın yanından ayrılmıştı ki bir yolcu daha geldi ve arabaya bindi. 

Şoföre: 

-Hacettepe’ ye sür emrini verdi. 

-Hayli korktum. O arada yüreğime su serpildi. Nasıl olsa şoför Demokrattır, 

kendimi tanıtırım, dedim. 

En tatlı hatıram da, seçim gecesi Frukla beraber iki gece uyumadık. Matbaa, 

hıncahınç dolup taşıyordu. Herkes sevinç içinde, Mümtaz’ ın boynuna sarılıyordu. Hiç 

unutmam o gece bende ne kadar bahtiyardım. 

-O halde şimdi mesutsunuz? 

-Evet, öyle. Çok mesudum. Hele gazeteyle içten bağlılığımız, eşimle beni bu 

cepheden de birbirimize çok yaklaştırıyor. Şimdi Akşam Postası’ nın yazı işleri 

müdürüyüm. İngiliz hükümetinin daveti üzerine 6 gazeteci meydanda Londra’ ya 

seyahatim beni çok dinlendirdi. Orada iyi intibalar edindim. 

Kadınlık zarafet ve nezaketinin timsali olan bu siyasi Türk kadınıyla yaptığım 

mülakatın bana verdiği derin haz ve iftiharla kendilerinden ayrıldım. 

Bedin KÜÇÜKAKSOY 
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SAHNE VE FİLM SANAKARIMIZ: NEZAHAT DİLLİGİL 

Ses tiyatrocusu ile İzmir Şehir Tiyatrosunun kurucusu değerli sanatkar Avni Dilligil’ 

in eşi Nezahat Dilligil, yakın vakte kadar İstanbul ve İzmir Şehir Tiyatrolarının belli başlı 

elemanlarındandı. Dilligil ailesine mensup bu çiftten başka daha dört kişide sahneye intisap 

etmiştir.  Bir aileden böyle 6 sanatkârın çıkması nadir rastlanan bir hadisedir. Dillgil ailesinin 

en kuvvetlileri Nezahat’ le eşidir. 

Nezahat, 1916 yılında Ankara da doğmuştur. Babası Hamdi Lütfi Bey, annesi Safiye 

Hanımdır. Her ikisi de öğretmen olan bu ana babasının biricik kızları Nezahat, 7 yaşında 
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annesini kaybetmiş ve büyük babası bahriye binbaşısı Ethem beyin Bağlarbaşındaki evine 

yerleştirilmişti. Nezahat evvela Bağlarbaşındaki 25’ inci İlkokulu sonra Kadıköy Ortaokulunu 

ve en sonra da Kandilli Kız Lisesini bitirmiştir.  

Daha ilkokul sıralarında iken sahneye çıkmağa başlayan Nezahat, sahneye çıkışını 

şöyle anlatıyordu: 

“Aklımın başıma yeni gelmeğe başladığı sıralarda, Denizlide annemin öğretmenlik 

ettiği mektepte, merhum General Kazım Karabekir’ in (İbret) isimli bir piyesini oynadılar. 

O sahneye, o sahnede oynayanlara nasıl kendimi verdim: adına tiyatro dedikleri bu sihirli 

manzaraya nasıl kapıldım, tarif edemem. Son perde kapandı. Herkesle beraber mektepten 

çıkıp kendi evimize geldim. 

Günler… Geceler geçti. Fakat o yun, onu oynayanlar gözümden silinmedi; sesleri 

sedaları kulaklarımdan geçip gitmedi. Belki de mektebe girmek, talebe olmak hevesi, bu 

temsili seyrettikten sonra bende uyandı. Mademki o gün sahnede oynayanlar talebe idi: 

benim de onlar gibi sahneye çıkmam için, talebe olmam lazımdı.” 

Küçük Nezahat bu şekilde Bağlarbaşındaki 25’  inci İlkokulu talebe olarak girdikten 

sonra bu okulun bütün temsillerine iştirak etmiştir. 1933 yılında Kandilli Kız Lisesinden 

ayrıldıktan sonra, gezmek üzere Ankara’ ya giden Nezahat, akrabasından birinin delaletle, bir 

ara halkevine gidiyor ve binayı gezerlerken, sıra temsil salonuna ve sahneye geliyor. Amma 

bu sırada sahnede (Çoban) piyesinin provası yapılmaktadır. Salonda bir kenara oturarak 

provayı sonuna kadar takip eder.  

Bu provadan çok hoşlanan Nezahat, ertesi ve müteakip günlerde yapılan bütün 

provalara gelerek, eserde adeta rolü varmış gibi seyrediyor ve rolleri adeta ezberliyor. Tabii 

güzel Ankara’yı gezmeyi ihmal ediyor. Bu provalarla gözünü ve kulağını iyice terbiye eden 

Nezahat’ e, piyeste baş kadın rolünü yapan kadının birdenbire hastalanması ile bu rol 

veriliyor. Temsil büyük bir muvaffakiyetle bitiyor. Temsilden sonra Atatürk’ ün, onu locasına 

davet ederek iltifat etmesi, Nezahat’ i tamamen sahneye bağlıyor. 

Raşit Rıza heyetinin Ankara Halkevindeki temsilleri, müstakbel eşi Avni Dilligil’ in 

rollerini seyretmek için bir taraftan tiyatroya bağlanmış olduğu gibi, bir taraftan da sanatını 

görüp takdir ettiği Avni Dilligil’ e de bağlanarak evlenmesine sebep olmuştu. Ve nihayet her 

ikisi de Raşit Rıza heyetine bağlanmışlardı. 

Bir yıl kadar Raşit Rıza heyetinde çalışan bu çift, ertesi yıl İstanbul Şehir Tiyatrosuna 

girdi. Nezahat bu sahnede 1934-1935 kış sezonu başında temsiline başlanan ( Cürüm ve Ceza) 

piyesinde Luşenko rolünü yaptı. Bu müessesede bilinmeyen sebepten, hep ikinci derecede 

rollere çalışan Nezahat, birkaç ay çalıştıktan sonra, Alayköşkündeki ( Güzel Sanatlar Birliği) 

temsil şubesine girdi. 

Bir müddet Güzel Sanatlar Birliği temsillerine ve sonra da Eminönü Halkevi 

temsillerine iştirak eden Nezahat, 1935 yılında Şadi merhumun heyetinde çalışmış ve ertesi 

yıl tekrar İstanbul Şehir Tiyatrosuna girmiştir. Bir yıl bu sahnede çalıştıktan sonra, Ankara 

Şehir Tiyatrosuna girdi. Ankara Şehir Tiyatrosunun sağılması ile Ankara radyosu temsil 

koluna girdi. İki yıl da burada çalıştıktan sonra tekrar İstanbul Şehir Tiyatrosuna girdi. 

1946 yılına kadar burada kalan Nezahat, eşinin kurduğu İzmir Şehir Tiyatrosuna 

iltihaka karar verdi ve bu müessesenin lağvedildiği 10 Ekim 1950 tarihine kadar, onun hakiki 

sanatını tebarüz ettiren oyunlar: 

Suçlu mu? 

Jeanna  
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Fidenaki 

Tula 

Hamlet 

Ophelia  

Aynaroz Kadısı’ nda Zahideülnisa 

O Adam da Ruşa 

Boks Şampiyonu’ nda Melahat Yavuz  

Zavallı Kadınlar Tehzihanesi’ nde Sacide 

Bekarlar da Güzin 

Lady Bacbeth 

Hastalık Hastası’ nda Belina 

Gülnaz da Gülnaz 

Feylosoflar Kulübü’ nde Nermin 

Paydos da Hatice   

Boş Beşikte Ana rollerini büyük muvaffakiyetle oynamıştır. 

Nezahat Dilligil, bu arada birkaç filmde rol almış ve çok muvaffak olmuştur. 

NURULLAH TİLGEN
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