Peyami Safa vefat
Kıymetli m ütefekkir v e tanınm ış
gazeteci Ustad Peyam i S afa, dün
gece ani bir kanam a ile tanrının
rahm etine kavuşm uştur.
Uzun m üddetten beri rahatsız bu
lunan ve 3-4 ay evvel genç oğlu
Mervi’yi d e kaybetm enin
büyük
teessü rü île bünyesi bir hayli sar
silmiş bulunan kıym etli fikir ada
mimiz, son d efa rahatsızlığı üzeri
ne ailece Ç iftehavuzlardaki yeğeni
nin evine kaldırılm ış bulunuyor du.
Peyam i S afa dün akşam
saat
22.30 d a ilk sadm eyi geçirm iş, du
rum derhal doktoruna bildirilm iş
tir. Peyam i Safa, çok geçm eden
kom aya girmiş ve bir m üddet son
ra da fani h ay ata gözlerini kapa
mış ve hakkın m ağfiretine kavuş
m uştur.
Peyam i S afa son asrın T ürk fi
kir hayatının en mühim sim aların
dan biri idi. Müellifin bir çok ese
ri irfan hayatım ızın kıym etli kaşe
sini doldurm uş ve eserlerinin bir
çoğu garp dilleri tercüm e edilmiş
tir. Psikoloğ, sosyolog, m ünekkit
ve sanatçı ü stadın aram ızdan ay
rılışı haberi dün gece m ünevver
m uhitte birdenbire duyulm uş
ve
bir an da m em leketin d ört bir ta 
rafın a yayım lıştır.
Tanrının rah m etin e kavuşan bü
yük m u h arririn aram ızdan ay rıl
dığı şu sırad a, derin teessürüm ü
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zü belirtir, kederli ailesine, dost
larına, T ürk basınına ve
Türk
m illetine tkziyetlerim izi
sunarız.
A llah'tan rah m et dileriz.
TERCÜMAN

Kısa tercüme - i hali
1899 da İstanbul’da doğmuş
tur. Şair İsmail Safa’nın oğlu
dur. Hayatını genç yaşından iti

SIRASI

baren öğretmenlik ve gazetecilik
le kazanmağa başlamıştır. Birin
ci Dünya Harbi sounnda yazı
hayatına atılan Peyami Safa Ak
şam gazetesinde yazdığı hikâ
yelerle tanınmış, ilk romanı o lan «Sözde Kızlar» ı 22 yaşında
Muhtelif m evzularda yazdığı eser
ler 200 cilde yaklaşm aktadır.

DEĞİLDİ

Peyami’yi, bu ruhçu insanı, bu atılgan kalemi, bu çilekeş
varlığı böyle bir gecede mi kaybedecektik?.. Saat 12... Herke
sin huzura, uykuya, rüyalara daldığı bir an... Sessizlik içinde
bir ölüm... Hiçbir kimsenin ölümü aklıma gelmezdi. Gelse bi
le, hiç gelmiyecek olan insan Peyami idi.. Bu belki de Peyami’nin ilk ölümü değil, sonuncu ölümü ama, bu sefer şakası
yok.
Gece yarısı.. Haberi veren arkadaşlardan, kimi O’nun fo
toğrafını sorar, kimi tercüme-i halini arar, kimi gazete bas
kısının geciktiğine yanar... Bütün bunlar boş., ölen bir taraf
var içimde. Çünkü meslek aşkı ve haysiyeti Peyami’ye bütün
hayatını unutturmuştu O’nun ölüm haberi ise bana mesleğimi
unutturdu.
Alain «nazarımda bütün deliller şerefsizdir» demişti.
Ne olurdu.. Şu elimdeki ölüm haberi Alain’in delilleri kadar
şerefsiz ve birçok haberler gibi asılsız çıksaydıAma nafile...
Tanrı O’nun ve bizim isyanımızdaki kusurumuzu bağış
lasın, O’nu rahmetine kavuştursun, hayat yoldaşım da avutsun.
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