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dönemi belgelerinin yanı sıra erken Cumhuriyet dönemi için araştırma yapacaklara da kısmen 

hizmet etmektedir. Bu çalışmada Kemal Tahir ve Dr. Hikmet Kıvılcımlı'ya ait dilekçeler ve 

dönemin hükümetinin bu dilekçelere verdiği cevaplar Başbakanlık Osmanlı Arşivi İstanbul 
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Anahtar Kelimeler: Kemal Tahir, Dr. Hikmet Kıvılcımlı, İstanbul, Başbakanlık Osmanlı 

Arşivi. 

 

 

 

SOME DOCUMENTS ABOUT KEMAL TAHİR IN THE PRIME MINISTRY 

REPUBLIC ARCHIVE 

 

Oya ŞENYURT 

 

Abstract: In the Prime Ministry Ottoman Archive in Istanbul, there are digital records of the 

originals and the originals of many documents for studies on the Ottoman Empire. However, 

this archive, apart from the imperial period documents, also partially serves those who will do 

research for the early Republican period. In this study, the petitions belonging to Kemal Tahir 

and Dr. Hikmet Kıvılcımlı and the responses given by the government of the period to these 

petitions were compiled from the records of the Republican Documents of the Prime Ministry 

Ottoman Archive in Istanbul. 

Keywords: Kemal Tahir, Dr. Hikmet Kıvılcımlı, Istanbul, Prime Ministry Ottoman Archive. 

  



159

BAŞBAKANLIK CUMHURİYET ARŞİVİ’NDE
KEMAL TAHİR’E İLİŞKİN BAZI BELGELER

Oya Şenyurt*

�

Bilindiği gibi, İstanbul’daki Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde, Osmanlı İmpa-
ratorluğu üzerine yapılacak çalışmalara yönelik, çok sayıda belgenin aslı ile 

asıllarının dijital kayıtları bulunmaktadır. Ancak bu arşiv, imparatorluk döne-
mi belgeleri dışında, erken Cumhuriyet dönemi için araştırma yapacaklara da 
kısmen hizmet vermektedir. Söz konusu döneme ait belgelerin tümüne değilse 
de, bir kısmına İstanbul’daki arşivden ulaşmak mümkündür. Burada ele alına-
cak olan Kemal Tahir ve Dr. Hikmet Kıvılcımlı’ya ait dilekçeler ile bu dilekçe-
lere dönemin hükümeti tarafından verilen cevaplar; İstanbul’daki Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi’nin Cumhuriyet Belgelerine ilişkin kayıtlarından derlenmiştir1. 
“Kemal Tahir” adı girilerek yapılan taramalarda 6 sayfalık bir dosyaya ulaşılabil-
miştir. Belgeler, Kemal Tahir’in 1938 yılında hapis cezasına çarptırılmasından iki 
yıl sonra, Çankırı Hapishanesi’nden yazdığı dilekçe, dilekçeye verilen cevaplar 
ve Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın dilekçesini kapsamaktadır. Tümü daktilo ile yazı-
lı olan bu belgelerde üst üste harf baskıları, bazı silik bölümler bulunmaktadır. 
Özellikle, Kemal Tahir’in yazdığı dilekçede daktilodan kaynaklanan sorunlar ka-
ğıda yansımıştır. Arşivde bulunan, Kemal Tahir ve Hikmet Kıvılcımlı’ya ait olan 
bu belgelerin orjinallerine ekler bölümünde yer verilmiştir. Ancak okunamama 
riskine karşı, özgün halleri de sınırlı müdahalelerle yeniden kaleme alınmıştır. 
Günümüz Türkçesi’nde pek fazla kullanılmayan ya da genç kuşakların daha az 
bildiği tahmin edilen bazı sözcüklerin yanına parantez içinde anlamları yazılmış-
tır. Kimi sözcüklerin ise belge aslında yanlış yazıldığı görülmektedir. Bu sebeple 
gerekli açıklamalar yapılmıştır. Aslını bozmadan, bazı ufak düzeltmelerle belge-
lerin okunabilir hale gelmesine çalışılmıştır. 

Kemal Tahir için yapılan çalışmaların çoğu incelendiğinde; burada ele alı-
nan belgelerin yayınlandığına dair bir kayda rastlanmamıştır. Sadece, 1941 yılı 
Milli Korunma Kanunu’na ilişkin genel değerlendirmeleri içeren bir çalışmada, 

* Doç. Dr., KOÜ MTF Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı. 
1 BCA. (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi), Dosya: 253254, Fon Kodu: 30..10.0.0. Yer Kodu: 

209.426..6.
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belge özetine değinilmiştir2. Bu sebeple, bir yazı konusu olarak ortaya çıkan bu 
belgelerin yayınlanması Kemal Tahir araştırmalarına farklı bir katkı olarak dü-
şünülmüştür. Burada ele alınan belgeler; yaklaşık üç yıllık mahkumiyetinin so-
nunda yazarın serbest bırakılma olasılığını yeniden değerlendirme çabasını, bu 
çabanın dayandırıldığı ortamı ve siyasi şartları tanımlama açısından önemlidir. 
Yazarın serbest bırakılması için yazdığı dilekçe benzer delillerden yola çıkılarak 
tutuklanan arkadaşı Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın da hapsedildiği Çankırı Cezae-
vi’nde kaleme alınmıştır. Cezaevi, 1933-1936 yılları arasında çeşitli birimlerinin 
oluşturulduğu erken Cumhuriyet dönemine ait modern bir yapıdır. Kemal Tahir, 
“1950 Öncesi Cezaevi Notları”nda, Çankırı Cezaevi’ne röportaj yapmaya gelen bir 
gazeteci gibi cezaevinin mimarisini ve mahpuslarını anlattığı hikayesinde, yapı-
yı ve kentte bulunduğu bölgeyi tasvir etmiştir3. Kemal Tahir’in kent ve mekanı 
tasvir eden bazı anlatımlarına ilişkin değerlendirmeler, başka başka makalelerin 
konusu olacak kadar çok sayıda ve ilham vericidir. Bu makalede ise, Kemal Tahir 
ve Hikmet Kıvılcımlı’nın dilekçeleri ve anlattıkları üzerinden kısa ve genel bir 
değerlendirme yapılacaktır. 

Kemal Tahir, 1935’ten itibaren her geçen gün daha kuvvetli bir bağlılıkla men-
sup olduğu sosyalist düşünce sebebiyle 15 Haziran 1938’de tutuklanır. Bu dö-
nemde Tan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü olan yazar, tutuklanma sebebini, “Evimde 
sosyalizme ait Fransızca kitaplar bulundu. Kardeşim Nuri Tahir o sıralar gedikli üst 
çavuş idi. Bunun aracılığıyla donanmadaki erbaşlara, Sabahattin Ali’nin hikaye kitap-
larını propaganda için yolladığım ileri sürüldü. Yalandı. Fakat iki tanık uyduruldu… 
Bunlar sorguda kardeşim aracılığı ile kitap yolladığımı söylediler”4 biçiminde aktar-
mıştır. “Bahriye Davası” olarak bilinen bu davada Kemal Tahir; Nazım Hikmet, 
Nuri Tahir, Hikmet Kıvılcımlı, Hamdi Alev, Kerim Korcan, Fatma Nudiye Yalçı, 
Emine Alev (Hamdi Alev’in eşi) ile birlikte yargılanmış ve 29 Ağustos 1938’de ce-
zalandırılmasına karar verilmiştir5. Kemal Tahir, İsmet Bozdağ’ın derlediği soh-
betlerinde tutuklanmasını, yargılanmasını ve bu süreç hakkındaki düşüncelerini 

2 Bunun için bkz. Bülent Duru, “1941: Kıtlık Yılında Milli Korunma Kanunu Uygulamaları”, 
Açıklamalı Yönetim Zaman Dizini, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yö-
netimi Araştırma ve Uygulama Merkezi: 3 Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi Araştırması 
(TİDATA), Ankara 2008, s. 186.

3 “İki Röportaj I Cezaevi”, Notlar/1950 Öncesi Cezaevi Notları, Bağlam Yay., İstanbul 1991, s. 
321-370.

4 Naci Çelik Berksoy, “Kemal İçin Biyografi  Çalışması”, Kemal Tahir’in 30. Ölüm Yıldönümü 
Anısına, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul 2003, s. 267.

5 “… Kitaplar vasıtasıyla fi krî telkinlerde bulunduğu…Ve bu suretle maznunun askeri isyana tahrik 
ve teşvik suçunu işlediğine tam bir vicdanî kanaat hasıl edilmiştir. İstihsal edilmek istenen neticenin 
vehameti takdiri şiddet sebebi adiyle takdiren on altı yıl müddetle ağır hapis cezası ile cezalandı-
rılmasına ve hidemat-ı ammeden müebbeten mahrumiyetine….” hükmüyle cezalandırılır. Bkz. 
Mehmet Orman, “Kronolojik Kemal Tahir Biyografi si”, Kemal Tahir’in 30. Ölüm Yıldönümü 
Anısına, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul 2003, s. 335.
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şu şekilde dile getirir: “(…) Benim, suçum, kardeşim Nuri Tahir’e ve bir arkadaşına, 
her yerde satılan kitapları okumak için vermemden ibaretti. Bahriyeliydiler ve hafta başı 
izinli çıktıkları zaman bana geliyorlar, benim kitaplığımdan seçtikleri kitapları, yenile-
riyle değiştiriyorlardı. Çoğu zaman hangi kitapları aldıklarını bile bilmezdim. Ben, okur 
yazarlığa sıvanmış bir delikanlı olduğum için, kitaplığımda Adsız’ın kitapları da vardı. 
Nazım ve Sabahattin Ali’nin kitapları da… Derken bir gün tutuklandım… Beni de Na-
zım’ı da Yavuz’a götürüp kapadılar. Küçücük bir hücrede yaşıyor, sorguya götürülüp 
getiriliyorduk. O zaman suçumun kitap vermek olduğunu öğrendim! Kitap vermek suç 
olunca, gerisi sorulmaz… Kaderime katlanmak zorundaydım!…”6

Hapsedilme sebebi ve sürecine ilişkin bu kısa bilgiler, burada ele alınacak 
olan af dilekçelerinin neden yazıldığı hakkında bilgi vericidir. Bununla birlikte, 
yazarın dilekçelerinde soyadını yazmaması da, geçmişteki bazı kararlarına da-
yanmaktadır. Bununla ilgili yapılan araştırmalarda, Kemal Tahir’in 1934’te çıkan 
soyadı kanunu ile “Tipi” soyadını aldığı ancak daha sonra bu soyadını kullan-
maktan vazgeçtiği anlaşılmaktadır. 1935 tarihinde Ziya İlhan’a yazdığı mektupta 
yazar “Tipi” soyadını bıraktığını bildirir. Yazar, sonraki yıllarda “Demir” ve “Be-
nerci” soyadlarını alır. Eserlerinde ise soyadlarını kullanmamıştır7. Af dilekçesin-
de de soyadını kullanmamakla birlikte, dilekçesine verilen karşılıkta “Benerci” 
soyadı ile anılır. Resmi yazışmalarında devlet daireleri tarafından bu soyadının 
benimsendiği ve esas alındığı anlaşılmaktadır. 

Çankırı cezaevine nakledilen Kemal Tahir’in hayatında ve fi kir dünyasında, 
yeni bir dönem başlar. Çankırı cezaevinde Nazım Hikmet ve Doktor Hikmet Kı-
vılcımlı ile beraber yaklaşık 16 ay kalan yazar, eşi Fatma İrfan’dan da bu dönem-
de boşanır. Kemal Tahir’in Çankırı’ya gelişi ve burada karşılanışıyla ilgili bilgi-
leri Kelleci Memet romanında bulmak mümkündür. Çankırı’da, Nazım Hikmet’le 
beraber Kablettarih adıyla bir köy romanı yazmaya teşebbüs eder, yüz sayfa kadar 
yazar; ancak bitiremez. Kendi yaratısına giden yolun ilk aşamasını geçen yazar, 
romanlarının odak noktası olan “Anadolu gerçeği”ni keşfetme sürecine ilk ola-
rak Çankırı’da başlar. Bu farkındalık, Sağırdere romanının da burada yazılma-
sıyla sonuçlanır. Burada ele alınacak af dilekçesi bu üretken döneminde kaleme 
alınmıştır. Yazar, af dilekçesinin reddedilmesiyle, 17.5.1941 tarihinde Malatya ha-
pishanesine nakledilir. Sonrasında Çorum ve Nevşehir hapishaneleri bunu takip 
edecektir. 

6 İsmet Bozdağ, Kemal Tahir’in Sohbetleri, s. 27’den aktaran Sezai Coşkun, Kemal Tahir –Şah-
siyeti, Eserleri, Fikirleri-, Doktora Tezi (yayımlanmamış), Marmara Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, 
İstanbul 2006, s. 27. Yazar, 82 numaralı dipnotta konuyu ele almıştır. 

7 Sezai Coşkun, Kemal Tahir –Şahsiyeti, Eserleri, Fikirleri-, Doktora Tezi (yayımlanmamış), 
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili Edebiyatı Anabilim Dalı 
Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, İstanbul 2006, s. 19.
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1941 yılında Malatya Cezaevi’nde çekilmiş bir fotoğrafta soldan sağa: Kemal Tahir ile koğuş 
arkadaşları Malatyalı Mazmanoğlu ve Diyarbakırlı Süleyman Bey 

(Cumhuriyet Gazetesi 23.11. 1989, s. 20).

Kemal Tahir’in Dilekçesi 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin malı olan Karagöz Dergisi’nin üç seneden beri 
muharrirliğini (yazarlığını) yaparken tevkif edildim (tutuklandım). Eminönü 
Halkevi Edebiyat ve Tarih Şubesi’ne kaydedilmiş en eski ve en faal azalardan biri 
sıfatı ile Cumhuriyet rejimine faydalı olmaya çalışırken tevkif edildim. Tevkifi m 
Atatürk’ün hastalığı ve ölümü gibi Türkiye Cumhuriyeti için acı ve arızi bir buh-
ran devrine rastladı. Donanma Kor Askeri mahkemesi tarafından 15 sene ağır 
hapse mahkum edildim. Dava dosyasında hakkımda suç delili olarak gösterilen 
noktalar şunlardır:

1. Kardeşimin bahriyede gedikli başçavuş olması;
2. Şair Nazım Hikmet ile gazeteci ve muharrir sıfatı ile Babıali’de tanışmış 

bulunmam;
3. Evimdeki kütüphanemde mevcut (2000) cilt kitap arasında ve tevkifi m (tu-

tuklanmam) esnasında yapılan aramada komünizm ve sosyalizme dair birkaç 
tane kitap zuhur etmesi (ortaya çıkması); 
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(Ki mahkemenin delil dosyasında mevcut bulunan bu kitaplar: Babıali ve Be-
yoğlu kütüphanelerinde bugün hala serbestçe satılmaktadırlar; Her muharririn 
(yazarın) ve gazetecinin evinde bugün hala mevcut eserlerdir ve hiçbirisi yasak 
edilmemiştir; Daha acıklısı: Delil dosyası tetkik edilirse bunların da yarıdan faz-
lasının sosyalizm ve komünizm aleyhtarı İngiliz ve Amerikan muharrirleri tara-
fından yazılmış olduğu görülür). 

İşte bu üç delil ile mahkum edildim.
Üç seneye yakın mahpusluk ve ailemden uzakta sürgünlük hayatı geçirmekte 

ve ıstırap çekmekteyim. Gerek evimde ve gerekse başka yerde, gerek neşredilmiş 
(yayınlanmış) ve gerekse neşredilmemiş rejim aleyhinde bir satır yazım zuhur 
etmemiş, bir hareketim görülmemiştir. Tevkifi m anına kadar rejim aleyhtarı sıfatı 
ile en ufak polis takibatına maruz kalmadığım gibi gerek siyasi gerekse neşriya-
ta dair hiçbir cürümden (suçtan) veya şüpheden mahkum edilmiş de değilim. 
Mahkumiyetim sırasında askeri mahkemede, bütün muharrirlik ve gazetecilik 
hayatımda Faşizm’in memleketimiz için en büyük tehlike olduğunu eserlerimde 
tebarüz ettirmiş (göstermiş) olmaklığım da suç sayılmıştı. Halbuki şimdi bu ha-
kikat da maddi bir vakıa (gerçek) olarak meydana çıkmış bulunuyor. 

Sözlerimin doğruluğuna deliller:
1. Kor askeri mahkemesinin dava ve delil dosyası hüküm fıkrası ve esbabı 

mucibesi;
2. Partimizin malı olan Karagöz Gazetesi’nin 1935’den tevkifi m tarihi olan 

1938 Haziran’ına kadar, yani 1935-1938 senelerine ait, romanlar, hikayeler ve si-
yasi makale ve fıkralar ile baştan başa benim kalemimden çıkan neşriyatı;

3. Eminönü Halkevi Edebiyat ve Tarih Şubesi’nde kayıtlı en eski ve faal aza-
lardan olduğuma dair bu husustaki Halkevi kayıtları

Binaenaleyh Halk Partisi safl arında elimden geldiği mertebede çalışırken bir 
arızi buhran devrine rastlayarak uğradığım felaketi üç seneye yakın kusursuz ve 
kabahatsiz olarak çekiyorum. Bunu daha fazla devamına meydan verilmemesi 
hususunda Hükümet Şefi  ve Cumhuriyet Halk Partisi Reis Vekili sıfatı ile HUSU-
Sİ AF YOLUNU açmanızı rica ederim. 

 
Çankırı Cezaevi’nde Siyasi 

Mahkum Muharrir ve Gazeteci 

Kemal Tahir
22 Kanun-ı evvel/Aralık 1940
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Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın Af Talebi 

Dileğim;
Davanın hukuki kısmından bahsetmeyeceğim.
1938 yılında Atatürk hasta idi. Celal Bayar Başvekildi. İsmet İnönü gibi mem-

leket mukadderatını (kaderini) yıllarca müddet muvaffakiyetle (başarı) idare 
etmiş bir milli şefi n-velev sıhhi muazzeret dolayısı ile dahi Cumhuriyet hükü-
meti başından ayrılmasından müteessir oldum. Nitekim şimdiki başvekilimiz de 
sıhhıye vekâletinden istifa etmişti. Tam o sırada Alman propaganda nazırı Herr 
Göbbels’in (Dr. Paul Joseph Goebbels 1897-1945), Nazi kongresinde: Türkiye’yi 
–hâşa- Alman nüfuzu altına girmiş gösteren açık beyanatı bu vatanî teessürümü 
şiddetlendirdi. Onun üzerine, İsmet İnönü’nün vatanda ve cihanda başardığı ile-
ri hareketi tebarüz ettirip, Göbbels’in tecavüzünü iade eylemek ve Cumhuriyet 
müdafaa kuvvetlerinin aynen: “En kahhar (kahredici) silahlarla cihazlandırılma-
sını yazmak suretile, şuurlu bir vatandaş gibi, tamamen ilmî etüt mahiyetinde ve 
üslubunda olan: Demokrasi: Türkiye ekonomi ve politikası” adlı kitabımı neş-
rettim. Kitabım toplatıldı. Ve ben tevkif olundum. Bir tek askeri şahsın yüzünü 
görmediğim, bir tek askeri şahsa canlı veya cansız herhangi bir vasıta ile dahi bir 
tek söz veya imada bulunmadığım mahkeme zabıtlarında münderiç bulunduğu 
halde, Donanma Kor Askeri mahkemesi tarafından 15 yıl ağır hapse mahkum 
edildim… Muhakemem (sorgulama) sırasında hakimler heyetinin masası üze-
rinde tutularak defalarca sorgu esası yapılan ve nihayet suç delili diye hakimle-
rin kanaati vicdaniyelerine medar tutulan yegâne şey mezkur eserimdi. 

Bu eserdeki fi krimin, o zaman için hikmeti devlete uygun olup olamayacağını 
beyhude münakaşa etmeyeceğim. Yalnız bugünkü vatan ve cihan şeraiti o fi kri-
min o zaman telakki edildiği gibi bir suç sayılmasına imkan bırakmamaktadır. 
Çünkü münakaşa edilmez bir hakikat olarak, bugün İsmet İnönü Türkiye Cum-
huriyeti’nin başıdır ve Milli Şeftir. Gene çünkü; Nazi Almanyası ile taban tabana 
zıt bir milli siyasetimiz vardır.

Halbuki ben, üç senedir kendim bir hapishanede, karım başka bir hapishanede 
sürgün ve mahpus yaşıyorum. Bugünkü milli şefi n daha üç yıl evvel devlet ba-
şından ayrılmamasını, hiçbir şahsi menfaat gütmeksizin yazılı eseri ile istemiş ye-
gâne Türk münevveri olmaklığım, Milli Şef aleyhinde bulunmadığımı ispat ettiği 
gibi, gene daha üç sene evvel, her türlü ecnebi tehlikesini ve tehditini izzeti nefsi-
me yedirememekliğim de bunu tahriri eserimle tespit etmiş olmaklığım da Milli 
Birlik politikasını aykırı davranmadığımı iki kere iki dört edercesine te’yit kılar. 

Bu sebeple; kusursuz kabahatsiz uğradığım cezanın artık kâfi  görülerek kaldı-
rılması için hususi af yolunun açılmasını yüksek delaletinizden recalar eylerim.

Çankırı Hapishanesinde 
Siyasi Mahkum

Dr. Hikmet Kıvılcımlı 
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Kemal Tahir Benerci’nin İfadesi ve Buna Göre Verilen Karar 

Maznun Kemal Tahir Benerci Alınan İfadesinde: 

Maznunlardan (sanık) başgedikli Hamdi Alavdaş, Us. Çv. Mehmet Ali Kan-
tan, Us. Çv. İsmail Tığ ile Nazım Hikmet, Hikmet Kıvılcımlı, Fatma Yalçı, Hamdi 
Alev ve Emine Alev’i tanıdığını Nazım Hikmet ile muharrir olduğundan dola-
yı tanıştıklarını ve birbirlerinin evlerine gidip geldiklerini Hikmet Kıvılcımlı ve 
Fatma Yalçı’yı Nazım Hikmet’i ziyarete gittiği zaman İstanbul Tevkifhanesi’nde 
şahsen tanıdığını gerek Hamdi Alevtaş (üstte “Alavdaş” olarak geçmektedir) ve 
gerekse Ali Kantan ile komünistliğe dair bir şey konuşmadığını ve ne şahsen 
ne de kardaşı vasıtasıyla kitap göndermediğini Nuri Tahir’in kendiliğinden ve 
kendi kitaplarından gemiye götürmüş ise bunu bilmediğini beyan etmişse de yu-
karıda beyan edilen alınmış ifadelere ve duruşmadan tehassul (tahassul= ortaya 
çıkan sonuç) eden kanaate göre: 

Mumaileyhin komünistlik tahkirâtından kati mahkumiyetleri bulunan ve 
kendi ifadesi ile de komünistliği teyit edilen (Sayfa 26) Nazım Hikmet, Hamdi 
Alev, Hikmettin, Kerim Sadi, Sıdıka gibi şahıslarla çok sıkı temasta bulunması 
ve yapılan armada evinde bulunan ve listesi 1. numaralı tahkikat dosyasının (60-
63.) sayfalarında sıralanan Türkçe ve Fransızca 72. kitabın tamamen Sosyalizm, 
Marksizm ve Komünizme aidiyeti maznunu komünist bir karakter taşıdığını ve 
kitapları bir sistem dahilinde ve kardaşı telsiz Us. Çvş. Nuri Tahir vasıtasıyla 
Yavuz gemisine sokmak sureti ile erbaşlar üzerinde propaganda ve telkin yap-
makla çalıştığı ve kitaplar vasıtası ile fi kri telkinlerde bulunduğu askeri şahısları 
bilahare Nuri Tahir vasıtası ile kendini tanıttırarak bu erbaşların kitaplar vasıtası 
ile hazırladığı komünizm fi kirlerinin şifahi telkinlerle de takviyeye çalıştığı ve 
hatta kendilerini Nazım Hikmet’in ve kendisinin henüz neşredilmemiş eserlerini 
dahi bizzat okuduğu ve izahlarda bulunduğu ve bu eserlerden ilham alan erbaş 
Mehmet Ali’nin aynı vadide şiirler yazmağa özendiği ve kendisi ile temas eden 
erbaşların aldıkları komünizm fi kirlerini donanma dahilinde neşru tamime (ge-
nelleştirmeye/yaymaya) çalıştıkları ve onları bu yola şiddetle temayül ettirdikle-
rini ve bir askeri şahıs olan kardaşını gerek bizzat gerek evinde yaptığı toplantı-
lara iştirak ettirmek sureti ile bu vadide yetiştirdiği ve kendisini donanma dahi-
linde bir propaganda aleti olarak kullandığı anlaşılmış ve suretle maznun askeri 
isyana tahrik ve teşvik suçunu işlediğine tam bir vicdani kanaat hasıl edilmiştir. 
Çünkü bu suçun tevekkünü için sevk ve tahrik bir fi ilin veya ihmalin yapılması 
maznunun muhatabına itham eden her türlü harici beyanlar ve tezahürlerdir. Bu 
arzunun muhataba telkini için sarih ve açık kelimelerle izharına da asla lüzum 
yoktur. Maksadı anlatmağa kafi  imalar ve kapalı ifadelerle de bu askeri suç husu-
le gelebilir. Maksadını açıkça izharındaki tehlikeden kendisini korumak isteyen 
maznunun maksadını imalı sözlerle izhar etmesi kitap, risale veya roman tarzın-
da neşriyat içine saklanarak gizlice ve hissedilmeksizin muhataba aşılanması bu 
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gibi suçlar hakkında malum ve mutat olan bir usuldür. Bu itibarla yukarıda tav-
sil(?) (bu kelime tafsil olmalıdır, uzun uzadıya anlatma açıklama demek. Tavsil 
ise ulaştırma ulaştırılma anlamına gelir) edilen maddi hadiselerin bu suçu husule 
getirdiği neticesine varılmış ve suç sabit görülmüştür. 

Karar
7. Suçu sabit görülen Kemal Tahir Benerci’nin suçuna uyan As. Ceza Kanu-

nu’nun 34. maddesine istinaden ve işlediği fi ilin donanmanın disiplinini sarsan 
ve binnetice memleket müdafaasına ehemmiyetli bir tehlike ve zarar iras eden 
(getiren) fi llerden olması ve istihsal edilmek (meydana getirmek) istenen netice-
nin vahameti (tehlikeli vaziyet) takdir-i şiddet sebebi …. (okunamadı) taktiren 
(15) sene müddetle ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına ve T.C.K.’nun 31. ve 
33. maddeleri mucibince müebbeden amme hizmetlerinden mahrumiyetine ve 
ceza müddeti zarfında hacir8 altında bulundurulmasına.

8. Suçu sabit görünen Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın suçuna uyan askeri ceza 
kanununun 34. maddesine istinaden ve maznunun (sanığın) eski bir komünist 
olması ve cezasını çektikten sonra dahi bu vadide çalışmakta teannüt gösterip 
faaliyetini neşriyat ve propaganda sahasına intikal ettirmesi hususunu ve do-
nanmanın disiplinini sarsan ve binnetice memleket müdafaasına ehemmiyetli 
(önemli) bir zarar ve tehlike iras eden (getiren) fi llerden olması ve istihsal edil-
mek (meydana getirmek) istenen neticenin vehameti taktiri şiddet sebebi akdile 
taktiren (15) sene müddetle ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına ve T.C.K. 31. 
ve 33. maddeleri mucibince müebbed amme hizmetlerinden mahrumiyetine ve 
ceza müddeti kadar hacir altında bulundurulmasına.

İmza
H. Aydemir

 Milli Müdafaa Vekilliği Tarafından Verilen Karar

 10 Şubat 1941 tarihinde Milli Müdafaa Vekilliği tarafından Başvekalet Yüksek 
Makamı’na yazılmış karara göre; Askeri isyana tahrik ve teşvik suçlarından do-
nanma komutanlığı askeri mahkemesinin kararı ile on beşer yıl ağır hapis cezası-
na mahkum edilerek cezaları kesinleşen ve halen Çankırı Cezaevi’nde hapis bulu-
nan Kemal Tahir ve Dr. Hikmet Kıvılcım hakkında 30/1/1941 gün ve 355. ve aynı 
tarih 354. sayı ile berayi gönderilen dilekçelerle bu davaya ait vekalette mevcut 
dosya incelenmiştir. İlişik olarak sunulan hüküm fırkasının ve esbabı mucibesinin 
(gerekçesinin) her ikisine ait bulunan kısımlarının tetkikinden de anlaşılacağı üze-

8 Akıl hastalığı, akıl zayıfl ığı, savurganlık, ayyaşlık, kötü yaşam ile kendisini ve ailesini yok-
sulluğa sürükleyen kişiler ve bir yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile hükümlü 
olmak gibi halleri olanların medeni hakları kullanma ehliyeti mahkeme kararı ile kaldırılır 
ve kendilerine vasi tayin edilir. Bu işleme “hacir” altına alınma denir.
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re mahkeme mevcut delilleri selahiyeti dahilinde takdir ederek hükmünü vermiş 
ve bu hükümde askeri temyiz mahkemesinin tetkikinden geçmek sureti ile kati-
leşmiştir. İşledikleri suçun vehameti ve mahkum oldukları ceza miktarının henüz 
pek az bir kısmını çekmiş olmaları muvacehesinde cezalarının affını icap ettirir 
sebep bulunmadığı mütalaasında olduğumu saygı ile arz ederim.

Genel Değerlendirme

Kemal Tahir’in burada değerlendirilen dilekçesinde, yazar, CHP’nin görüş-
leri ile farklı bir görüşte olmadığı konusunda iktidardakileri ikna etme çabasına 
girişmiş gibi bir izlenim yaratsa da bu sadece görünendir ve onun hapishanenin 
içinde veya dışında CHP’nin icraatlarını eleştirmesine engel değildir. Burada ele 
alınan dilekçenin yazıldığı 1940 yılından sonra da yöneticilere olan öfkesini, bazı 
mektuplarında dile getiren Kemal Tahir, on bir yıldır hapiste boşa yattıklarını, 
buna CHP’nin yanlış uygulamalarının sebep olduğunu bir mektubunda sertçe 
şöyle eleştirir: “(…) Onbir yıldır hapisteyiz. Kimsenin işine karışmayız. Beğenir ya-
parlar, kendi kendilerini medheder göklere çıkarırlar. Seslenmeyiz. Birkaç ay sonra bunda 
hata görürler, vazgeçerler. Bir bocalama olur. Kabahat bizimmiş gibi yakamıza sarılırlar 
(…)”9. Yazarın tüm eleştirilerinin dikkate alınmasa bile okunduğu ve gerekli yer-
lere mesajlarının ulaştığı anlaşılmaktadır. Bazı mektuplarında bu konuya da yer 
verir: “Bizim işlerimiz nasıl iyi gitmiyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti’nin işi 
de herhalde öylece iyi gitmemektedir. Bunu ben zaman zaman mektuplarımıza verilen ve 
benim koltuklarımı gururla kabartan ehemmiyetten anlıyorum”10. 

Buradan anlaşılacağı üzere, Kemal Tahir söylemlerini sürdürmek için kendini 
var olduğu mekanın şartlarına bağlı hissetmemiştir. Romanlarında ve hayatı bo-
yunca fi kirlerini belirli bir mekan ve zamanla sınırlamamış görünür ve iktidarın 
çizdiği sınırların tartışmasını sürdürür. Sözgelimi, Türkiye tarihinde çoğu aydı-
nın hapis sebebi olan “(zararlı) kitap bulundurma” suçlamasını da yine çoğu aydın 
gibi kabul edilemez bulmuştur. Kitabın var olduğu mekana göre suç kapsamında 
değerlendirilmesi hakkındaki tartışması da mektubunda dikkat çeken bir baş-
ka noktadır. Burada değerlendirilen dilekçesinde, söz konusu kitapların kütüp-
hanede olduğunda suç olmaması ancak şahısların kütüphanelerinde suç teşkil 
etmesine dikkat çeker. Fikirleri ve şiirlerini dile getirmeyi “Bahriye Olayı”nda 
geçen bir mekanda değil de; başka bir yerde gerçekleştirseydi belki dikkat çek-
meyecekti. Ancak, Kemal Tahir mekanın fi kirlerini koşullandırmasına izin ver-
memiştir. Bununla birlikte iktidarın, kitabın mekanı ile kitabın bilginin mekanı 
olmasını sorgulayan tutumunu anlamlandıramamıştır. Hem Hikmet Kıvılcımlı 

9 Özlem Fedai, “Mektuplarındaki Kemal Tahir”, Doğumunun 100. Yılında Kemal Tahir’i Hatırla-
mak, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İstanbul 2010, s. 61.

10 Özlem Fedai, “Mektuplarındaki Kemal Tahir”, a.g.e., s. 61.
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hem de Kemal Tahir’in dilekçesinde, kitabın mekansal ya da mekanlar arası ha-
reketliliğinin önüne çekilen engel sorgulanır. Tıpkı, Kemal Tahir’in evinde olan 
ve suç unsuru kabul edilen kitapların aynı zamanda kütüphanelerde bulunma-
sının sakıncalı görünmemesi gibi. Matbaanın ortaya çıkması ile kitapla fi kirlerin 
hızla dağılımının olağan karşılandığı dönemlerden bu yana, fi kirlerin ve yazının 
mekansallaştığı kitabın mekanının özelleşmemesi için iktidar tarafından verilen 
mücadele, yazarların dilekçelerinde de belirtildiği gibi anlaşılmaz boyuttadır. 

Nazım Hikmet ile basın ve yayın organlarının en fazla olduğu Babıali’de 
tanışmıştır ve en az Nazım Hikmet’i tanımak kadar karşılaşılan mekanın tehli-
kesi(!)ne vurgu yapılarak, suçlama mekan adı ile somutlaştırılmış ve Milli Mü-
dafa Vekilliği tarafından özellikle işaret edilmiştir. Kendisine gelecek herhangi 
bir zarardan çekindiği için fi kirlerini açıkça ifade etmeden, ima ile dışa vurduğu 
kaydedilen Kemal Tahir’in doğrudan suçlanması için Babıali gibi bir mekanın 
somut varlığına dayanılmaktadır. Fikrin ve haberin yayıldığı Babıali’de, Nazım 
Hikmet ile karşılaşmasının iktidar için elle tutulur bir suç unsuru teşkil etme-
si; Kemal Tahir’in mekana olan kayıtsızlığı, iktidarın mekanla olan sorunundan 
kaynaklanır. Bu noktada dilekçesine döktüğü ve anlam veremediği her sorunun 
cevabı, onun büyük ölçüde mekana ilişkin tanımlarını iktidardan farklı yapma-
sından kaynaklanmaktadır. Onun mekanlarını, mekanın adı, işlevi, duvar sayısı 
ya da duvar sınırları belirlememektedir. Fikirlerini ortaya çıkarabilecek herhangi 
bir mekan; fi kirlerinin belleklerde mekansallaşması için aracıdır. Hapishanelerde 
kaldığı sürece ürettiği tüm hikayeler hapiste cezalarını çeken kişiler ve yöre hal-
kına ilişkin olayların ele alınması nedeniyle hapishane ortamı ve kent ilişkisine 
dayanmaktaysa da; bu mekanlar sadece roman gerçekliği içinde olayların ortaya 
konmasında aracıdır ancak olaylar ve arkasındaki tezler bugün başka herhangi 
bir mekanda varlıklarını sürdürebilirler. 

Kemal Tahir, burada ele alınan dilekçesini yazdıktan sonra, Malatya Hapisha-
nesi’ne gönderilecektir. Yazarın gönderildiği bu hapishanenin inşası, Başbakanlık 
Cumhuriyet Arşivi’ndeki yazışmalardan anlaşıldığı kadarıyla, İsmet İnönü’nün 
yakın ilgisi ile gerçekleştirilmiştir. Bu yapının planları 1933 yılında Faşizm’in 
artık kök saldığı İtalya’da hazırlanmıştır11. İtalyan hapishanelerinin planlarının 
Türkiye’ye taşındığı bu dönemde Kemal Tahir, Faşizm’in memleket için en bü-
yük tehlike olduğunu eserlerinde dile getirdiği için suçlanmıştır. Ancak, bunun 
“maddi bir vaka” ya da “gerçek” olduğunu İtalya orijinli bir hapishaneye gönderil-
meden az önce de yineler. 

Kemal Tahir’in tezlerinin bugün kabul görmesindeki sebeplerden biri, fi kir-
lerinin doğrudan bir mekanla ilişkisine bağlı olmamasıdır. Olaylar ve hikayeler 
belirli bir çevre içinde dönmektedir, ancak aynı zamanda başka mekanlar ve kişi-
lere de mesajlar vermektedir. Romanlarındaki bazı mekanlar dönemlerindeki ve 

11 21 Aralık 1933. BCA., Dosya: 837, Fon Kodu: 30..10.0.0. Yer Kodu: 81.553..7.
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bulundukları yerlerdeki yapılar ve bazı kent parçaları ile ilişkiliyse de bu genel 
geçer bir ilişkidir ve olayın gerçekleşmesinde bir sahne niteliğinde değildir. Kimi 
zaman yapılar simgesel olarak ele alınır. Bir fi krin nesnel ve görünür olabilmesi 
için simge olarak ön plana çıkarılırlar. Fikirlerini belleklerde mekansallaştırmak 
için yapılı fi ziksel çevreden yararlanır. Sözgelimi, Malatya Hapishanesi’nde ka-
leme aldığı Namuscular romanındaki bazı ifadeler bu açıdan dikkat çekicidir12: 
“(…) Yok canım! Şurayı yapan mimarı… Bu nasıl bir mimar? Pekâlâ! Haydi diyelim ki 
sana pencereleri yüksek yapmanı emrettiler. Planı çizerken yüreğin titremedi mi? Ulan 
namussuz desem, şuraya oğlunun üç tekerlekli velespitini koyar mısın? Çürür, pasla-
nır diye koymazsın. (…)”. “(…) Pekâlâ! Bak ben ne düşünüyorum: Şurasını mutlaka 
kız mektebi yapmalı. Pencereleri yıktırmalı, boydan boya her taraf cam olacak. Camlı 
köşk gibi. Tavanları bile buzlu cam olmayacak. Pencereye, kapıya demir yasak!... De-
mir yasak… Kilit yasak… Kelepçe yasak… Hepsi yasak… Adamı bağlamak yasak…”13. 
Malatya Hapishanesi’nde kaldığı mekanı eleştiren Kemal Tahir, dışarı ile bağ-
lantıyı sağlayan pencerelerin yüksekliğinden ve nemden şikayetçidir. Ancak, bu 
mekanın olumsuz şartlarını belleğindeki mimari özgürlük ile değiştirir. Tavanı, 
döşemeleri camdan, şeffaf bir mekan hayali kuran yazar, demir malzemenin ha-
pishane mimarisindeki pencere korkuluklarını ve koğuş kapılarını simgelemesi 
sebebiyle camdan kurguladığı prizmanın içine demiri dahil etmez. Onun için ki-
litin, demir kafeslerin ve kapalılığın yasak olduğu bir ortam, şeffaf cam bir priz-
madır. Bu simgeselleştirme, zaman ve mekanla sıkıştırılarak, iktidar tarafından 
karşı durulan fi kirlerinin özgürleşmesinin mekan üzerinden kurgulanmasıdır14. 

Köyün Kamburu romanında olduğu gibi, yapılardan ve yapılı fi ziksel çevreden 
daha fazla, kırsal alan ve doğal çevre tasvirleri romanlarında dikkat çeker. Onun 
romanlarındaki mekanlar fi kirlerin “bellek”te yer edinebilmesi için aracı gibidir. 
Mekanın ya da yapının simgeleştiği romanlarında mekan ve yapılar yoluyla fi kir-
leri elle tutulur hale gelir ve bellekte mekansallaşır. Bu sebeple, fi kirleri bellekte 
kalıcı mekanlara içkin değildir, hareketli ve süreklidir. Her bellekteki kalıcılığının 
sürekliliğini bu yolla sağlamış görünür. Romanını yazdığı konumun koşulları 
onu yazmaktan ve fi kirlerini yaymaktan alıkoymaz. Sözgelimi, Karılar Koğuşu ro-
manındaki İstanbullu karakterinin duygularını dile getirişinde bu durum dikkat 

12 Karılar Koğuşu ve Namuscular romanlarında “İstanbullu Murat Bey” olarak adı geçen kişinin 
Kemal Tahir olduğu bilinmektedir. Bkz. Mehmet Narlı, “Biyografi  ve Roman: Kemal Ta-
hir’in Hapishane Romanları, Hapishane İnsanları ve Argosu”, Kemal Tahir 100 Yaşında, Ed.: 
Ertan Eğribel ve M. Fatih Andı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2010, s. 94. Dola-
yısıyla, İstanbullu Murat Bey’in Kemal Tahir’in düşüncelerini yansıttığı düşünülmektedir. 

13 Kemal Tahir, Namuscular, 3. B., İthaki, İstanbul 2013, s. 106.
14 Bununla birlikte, yazarın romanda hayalini kurduğu camdan binaya benzer bir tasarım, 

yazarın bu hayali romanda dile getirmesinden çok kısa süre sonra gerçekleştirilmiştir. Phi-
lip Johnson’ın kendi evi olarak bilinen bu yapı, 1949 yılında mimar tarafından inşa edilen 
“glass house/cam ev” adıyla anılan, banyo dışında her tarafı şeffaf cam ile çevrilmiş bir 
konuttur. 
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çeker. “(…) Jandarma karakolunun önünde, biraz eğri direğin üstündeki ıslak bayrağa, 
İnhisar tütün fabrikasının beton gövdesine, kuvvetli renklerini artık kaybetmiş ağaçlara 
baktı. Şimdi mahpus değildi. Çok şükür gardiyan da değildi. Hiçbir adiliğin yetişemeye-
ceği bir yerde, kendisini bile şaşırtan bir yürek ferahlığı ile, hissettiği sevinci emerek ya-
şıyordu. (…)”15. İktidarın mekanlarına zorlandığı sürece hür bir şehirde mahpus, 
esir bir şehirde hür olmanın onun için bir önemi yok gibidir. İçerisi dışardan daha 
iyi değil, ama aynı zamanda dışarısı da içeriden daha iyi değildir. Namuscular 
romanında Murat Bey karakterinde, Mazmanoğlu’nun sorusuna şu cevabı verir: 
“(…) Demin bahçelerden, su başlarından, rakı âlemlerinden bahsettik. Biz burada dışar-
sını hep mesut sanıyoruz. Çarşıda kız vuracaklarını hiç aklımıza getirdik mi?”16. 

Bu açıdan bakıldığında, fi kirlerinin kontrolü için iktidarın mekanlarında var 
olmaya zorlandıkça, fi kirleri ve tezleri mekandan bağımsızlaşmış ve çoktan yol-
culuğa çıkarak başka belleklerde mekansallaşmıştır. 
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EKLER
Cumhuriyet Arşivi Belgeleri

Milli Müdafaa Vekaleti tarafından 

Başvekalet Yüksek Makamına yazılan 10 Şubat 1941 tarihli karar örneği
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Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başvekilliği’ne 
af istemi ile yazdığı dilekçe (Sayfa 1)
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Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın af istemine ilişkin dilekçesi (Sayfa 2) 
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Kemal Tahir’in Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başvekilliği’ne 
af istemi ile yazdığı dilekçe (Sayfa 1)
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Kemal Tahir’in Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başvekilliği’ne 
af istemi ile yazdığı dilekçe (Sayfa 2)
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Kemal Tahir’in ifadesinin değerlendirilmesi ve verilen karara ilişkin hükümler


