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halikarnas bal›kç›s› cevat ﬂakir’den

bilinmeyen bir mektup
r›fat n. bali
Cevat ﬁakir, Zekeriya Sertel’in ç›kard›¤› Resimli Ay’da yay›mlanan hikâyesi
yüzünden ‹stiklal Mahkemesi’nde yarg›lanm›ﬂ ve Bodrum’da üç y›l sürgün
cezas›na çarpt›r›lm›ﬂt›. Ulen & Company’nin Türkiye’deki çal›ﬂmalar› s›ras›nda
idareci M.D. Carrel’la ahbap olan ﬁakir, Carrel’e yazd›¤› mektupta sürgüne
varan hikâyesini ve dönemle ilgili görüﬂlerini aktar›yor: “Hükümet Türkiye’yi
yenileﬂtirmek, gençleﬂtirmek için ihtilal usullerine baﬂvurmay› gerekli
bulmaktad›r. Bizler de bunun ma¤durlar›y›z. Ne yapal›m, ‘Yaﬂas›n Türkiye!’”
Araﬂt›rmac›lar›n s›kça karﬂ› karﬂ›ya
kald›klar› bir durum da, araﬂt›rmalar›
s›ras›nda, ilgilendikleri konuyla hiç ilgisi olmayan, ancak siyaset ve kültür
tarihi aç›s›ndan ilginç olan belgelerle
karﬂ›laﬂmalar›d›r. Bu rastlaﬂma kimi
zaman yepyeni bir araﬂt›rma koridorunun aç›lmas›na ve yeni bir kitab›n
yay›nlanmas›na, kimi zaman ise bir
makalenin kaleme al›nmas›na neden
olur. Bu makalede sunulan Halikarnas Bal›kç›s› Cevat ﬁakir’e ait mektup
ve ilgili belgeler böylesi bir tesadüf
sonucu ortaya ç›km›ﬂt›r. 17 Ocak 1926
tarihini taﬂ›yan ve Cevat ﬁakir’in sürgünde bulundu¤u Bodrum’dan, Ankara’n›n altyap›s›n›n iyileﬂtirilmesi,
Samsun ve Mersin limanlar›n›n inﬂaas› için hükümet ile müzakerelerde bulunan, ancak sözleﬂme imzalamay›
baﬂaramayan1 Amerikan taahhüt ﬂirketi Ulen & Company idarecilerinden
M.D. Carrel’e gönderdi¤i mektubun
tercümesi ﬂöyle:2

Bodrum, Cevat
ﬁakir’in
yaﬂam›nda bir
dönüm noktas›
oldu. Bu
beldenin antik
ça¤daki ad›ndan
esinlenerek,
1928’den
baﬂlayarak
yaz›lar›nda
“Halikarnas
Bal›kç›s›” ad›n›
kulland›.
http://www.mavi-yolculuk.com/halikarnas_balikcisi_cevat_sa
kir_kabaagacli.htm

Cevat ﬁakir’in
mektubu
17 Ocak 1926
Bodrum, Menteﬂe, Türkiye
Muhterem Beyefendi;
‹kinci Noel kart›n›z› ald›m. ‹stemedi¤im
halde çok uzun süren sessizli¤imin

sebeplerini müsaadenizle izah etmek
istiyorum. Belki hat›rlars›n›z bir Zekeriya
Bey vard›, Ankara’dan son
dönüﬂümüzden sonra ﬂirket (Ulen &
Company) lehine yazd›¤› bir makalesi
Hükümet yanl›s› gazetede yay›nlanm›ﬂt›.3
Daha sonra kendi ad›na üç gazete
yay›nlamaya baﬂlad› ve bu gazetelerde
s›k s›k Hükümet’in siyasetini tenkit etti.

Ben de s›k s›k o gazetelere, di¤er
gazetelere de oldu¤u gibi f›kra, hat›ra,
hikâye ve resimlerle katk›da bulundum.
Hikâyelerimde, siyasi olduklar› ﬂeklinde
de¤erlendirmeye yol açacak herhangi bir
ﬂeyin gölgesi bile mevcut de¤ildi. Bu
hikâyeler tamamiyle edebi ve hayaliydi.
Görünüﬂe göre, Ankara, hücumlar›
nedeni ile, Zekeriya Bey’den
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hoﬂlanmamaya baﬂlad›. Bunun
neticesinde, Takrir-i Sükûn Kanunu
yürürlü¤e girince4 -bu kanun, Frans›z
‹htilâli s›ras›nda Robespierre gücünün
doru¤unda iken kabul edilen “loi de
surêté” kanununun tam bir
tercümesidir- zavall› hikâyelerimden bir
tanesi, kendisi (Zekeriya Bey) hakk›nda
suç duyurusunda bulunulmas› için kâfi
sebep olarak görüldü. An›lan kanun
makabline ﬂamil olmad›¤› için söz konusu
hikâyeden önceki yay›nlar› (Zekeriya
Bey’in) tutuklanmas› için kâfi sebep teﬂkil
etmiyordu. Neticede ﬂöyle bir deyiﬂ
vard›r: “Bana birisinin yazd›¤› iki sat›r›
verin, o kiﬂiyi idama mahkûm ettireyim.”
Yani bunun manas› ﬂu: Bir bahane
aran›l›yorsa, yaz›lan bir yaz› bu bahaneyi
sa¤lar. Her ne kadar hedefte Zekeriya
olsa da daha önce yay›nlanan masum
hikâyeme dayanarak bir suç unsuru
oluﬂturmalar›, sonra da beni yazar,
kendisini de yaz›iﬂleri müdürü olarak
itham etmeleri gerekmekteydi.
Baﬂka türlü kendisine bir ﬂey
yapamayacaklard›. Neticede, yorucu
çal›ﬂma ile geçen bir günün sonunda eve
geç saatte yeni gelmiﬂtim ki, kap›m›n zili
çald› ve tutukland›m -nedenini
bilmeden- Zekeriya ile birlikte, ‹stiklâl
Mahkemesi’nde muhakeme edilmek
üzere Ankara’ya gönderildim. ‹lave
etmem gerekir idam hükmü olsa bile, bu
mahkemenin kararlar›n› temyiz etmek
mümkün de¤ildir. Zekeriya Bey’den
hoﬂlanmamalar›n›n hakl› sebepleri olup
olmad›¤›n› burada tart›ﬂmayaca¤›m -belki
de hakl› idiler- ama, tutuklanmam adil
de¤ildi. Hemen di¤er tüm gazeteciler -ki
aralar›nda tan›nm›ﬂ olanlar da
vard›- ayn› ﬂekilde muamele gördüler.
Hikâyem, Cihan Harbi s›ras›nda üç asker
kaça¤›n›n kurﬂuna dizilmesi hakk›nda idi.
Alçakça bir ölüm karﬂ›s›nda bu insanlar›n
cesurane davran›ﬂlar›, bende o s›ralarda
Türk köylüsünün tabii cesareti hakk›nda
teﬂekkül eden inanc› kuvvetlendirmiﬂti
ve dostlar aras›nda bu inanc›mdan söz
etmiﬂtim. Zekeriya da o sözlerimi
dinleyenler aras›nda idi ve bu hadiseyi
bir hikâye haline getirmem için ›srar
etmiﬂti. Ben de raz› oldum ve isteneni
yapt›m. Maksad›m sadece ve sadece bu
insanlar›n dikkate de¤er baz› vas›flar›n›
›ﬂ›¤a ç›karmakt›. Cumhuriyet savc›s›,
etkileyici bir sesle yapt›¤› takdimde, söz
konusu hikâyenin silah alt›ndaki
askerleri isyan etmeye ve kaçmaya teﬂvik
etme kast› ile yaz›ld›¤› ve yay›nland›¤›n›
müdafaa etti. Böylesine haks›z bir imaya
karﬂ› ben basit akl›selimle cevap verdim.
Ülkemi ne kadar sevdi¤imi bilirsiniz.
Atalar›m›n zaferlerinden kendime pay
ç›karmaktan hoﬂlanmam; ancak hepsi
büyük askerdi; yani demek istiyorum ki
böyle bir suç karakterime esasen
yabanc›d›r ve baﬂka bir ﬂey olamaz.
O hikâyeyi yazarken de, hikâyenin,
kendilerinin anlad›¤› ﬂekilde tefsir
edilebilece¤ine veya anlaﬂ›labilece¤ine
dair içimde en ufak bir ﬂüphe
uyanmam›ﬂt›. Mahkeme reisi tumturakl›
bir tembih ile baﬂlad›. ﬁeytan›n günah›

azarlamas› gibi devam etti ve hakk›mda
dava açt›. Bunlar baﬂtan sona bir
haks›zl›k silsilesi idi. Bizlere, itham
edildi¤imiz maksatlar› besledi¤imize dair
vicdanen ikna olmuﬂ olduklar›n›
söylediler. Böyle bir lisan kullan›ld›¤›
zaman Güneﬂ’i ve Ay’› gökten indirip
masumiyetinize ﬂahit gösterseniz bile
yine de faydas› olmaz. Görüldü¤ü kadar›
ile, Hükümet Türkiye’yi yenileﬂtirme,
gençleﬂtirme için ihtilâl usullerine
baﬂvurmay› gerekli bulmaktad›r. Bizler de
bunun ma¤durlar›y›z. Ne yapal›m, öyle
olsun ve “Yaﬂas›n Türkiye!”. Zekeriya Bey
ve ben üç sene müddetle kalebentli¤e
mahkûm edildik. Daha sonraki felaketler
olmasa idi, bu talihsizli¤in kendimi
be¤enmiﬂli¤imi daha da art›rmaktan
baﬂka etkisi olmayacakt›. Cezal› gitmem
gereken kasaba Bodrum idi. Ayd›n’a
kadar trenle geldim. Ondan sonra ise yol
yok. Geniﬂ, kasvetli arazileri geçmem
gerekti -elbette iki jandarma eri
refakatinde- belki bazen ata, ama ço¤u
zaman sadece ayakkab›lar›ma binmiﬂ
vaziyette. Bodrum’a varmam, nerede ise
bir ay› ald›. Bodrum’a vard›¤›mda ise,
‹stanbul’da bulunan eﬂimin vefat›n›
ö¤rendim. Bu konuda daha fazla bir ﬂey
söylemem gerekmez elbet. O¤lum ﬂimdi
biraz büyüdü, gürültücü bir çocuk oldu,
benimle kal›yor, bana “anne” diyor. Daha
iki yaﬂ›nda bile de¤il. ‹nsanlardan kaçma
ihtiyac›nda oldu¤um zaman -ve
umumiyetle öyleyim- o¤lumla bir sandala
biniyor, kürekleri çekip karadan
uzaklaﬂ›yoruz. Orada saatlerce bal›k
tutuyorum, çocuk da tuttu¤um bal›klarla
oynuyor. Böyle kritik anlarda dostluk
bile insan› terk etmeyi basiretli buluyor.
ﬁimdilerde gazeteler yaz›lar›m› ve
desenlerimi yay›nlamaya korkuyorlar.
Neticede gelirimin en büyük k›sm›ndan
art›k mahrumum. Bu asl›nda bir avantaj
çünkü ﬂimdi art›k göründükleri gibi olan
insanlar aras›nda yaﬂ›yorum. Bundan
baﬂka, Allah’a ﬂükür, entelektüel
bak›mdan, nesnel ihtiyaç içinde
olmayacak kadar yeterli öznel sermayem
var. Evden son ç›kt›¤›mda bunun bir
dönüﬂü olamayaca¤› pek akl›ma
gelmemiﬂti do¤rusu. Siz gittikten sonra,
bildi¤iniz süsleme desenlerinden iki tane
yapmaya baﬂlam›ﬂt›m, ama sonraki
hengâme içinde onlar› kaybettim. Buraya
gelince üçüncü bir resim yapmaya
baﬂlad›m. ‹lk mektubunuza cevap
yazmaktan uzun süre men edildim, o
kadar uzun süre sessiz kald›ktan sonra da
size yazmaya utand›m. Noel için
gönderdi¤iniz tebrik kart›n›z bana
cesaret verdi; o halde yeni y›l için en iyi
dileklerimi lütfen kabul ediniz. Her ne
kadar bu Noel tebri¤im biraz geç kalm›ﬂ
olsa da, Misis Carrel, bu durumun,
tebrikimin samimiyetinden hiçbir ﬂey
götürmeyece¤ini bilecektir diye
düﬂünüyorum. Kart›n›z New York’tan
geliyor. Yaklaﬂ›k bir ay içinde, size, New
York’a, o süsleme desenlerinden birkaç
tanesini bilgileriyle birlikte
gönderece¤im. Ama lütfen, e¤er New
York’tan baﬂka bir yerde iseniz, beni

bilgilendiriniz. Bu mektupta Türkçe
yaz›lm›ﬂ iki adres metni veriyorum. Her
iki adres metni ayn›d›r. Bana yazman›z
halinde, zarf›n üzerine ‹ngilizce yaz›lm›ﬂ
adresimin alt›na bu Türkçe adres
metinlerinden birini yap›ﬂt›r›rsan›z
minnettar kal›r›m. Bana karﬂ›
daima göstermiﬂ oldu¤unuz dürüst ve
nazik davran›ﬂ dolay›s› ile size karﬂ›
kendimi daima borçlu hissediyorum.
En derin sayg› hissimin ifadesini kabul
ediniz.
Bendeniz,
Cevat ﬁakir
Not: Kulland›¤›m kâ¤›ttan dolay› özür
dilerim. Ancak buradaki k›rtasiyecilerin
temin ettikleri en iyi kâ¤›t bu.
Adresim: Cevat ﬁakir Bey,
Bodrum, Menteﬂe, Türkiye
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Zekeriya Sertel’in an›lar›nda Cevat ﬁakir’in tutuklanmas›5
ç›km›ﬂt›.6 Cevat ﬁakir, bu yaz›s›nda
hapishane hat›ralar›n› anlat›yordu.
O arada hapishanedeyken gördü¤ü
olaylardan biri de asker kaçaklar›n›n
sehpaya gitmeden önce öteki mahpuslara
karﬂ› tutumlar›yd›. Asker kaçaklar›n›n
giderken p›l› p›rt›lar›n› fakir mahpuslara
vermeleri, Cevat’a dokunmuﬂtu.
Cevat bu, anlat›yordu. Bu hikâyenin
o günün olaylar›yla uzaktan yak›ndan
hiçbir ba¤› yoktu.
Cevat ﬁakir’i bana o vakit Diken ad›nda

Divina Comedi adl› eserini Lâtince
ezbere okur, sonra Frans›zca ve
Türkçeye çevirirdi. Bütün bu
meziyetlerinin d›ﬂ›nda -iyi, kötü- resim
de yapard›. Çok zeki, çok bilgili, çok
kabiliyetli bir adamd›. Uzun boylu, mavi
gözlü, sevimli bir insand›. Fakat
baﬂ›ndan büyük bir kaza geçmiﬂ, hapse
düﬂmüﬂ, gerek ailesi, gerek
toplum onu kenara atm›ﬂt›.
Hapishanede sekiz y›l yatt›ktan sonra
verem oldu¤u için serbest b›rak›lm›ﬂt›.
Fakat ailesine dönemiyordu. ‹nsanlar›n

Zekeriya Sertel: “Cevat ﬁakir, sürülmesine sebep olan yaz›s›nda hapishane
hat›ralar›n› anlat›yordu (…) Hapishanedeyken gördü¤ü olaylardan biri de
asker kaçaklar›n›n sehpaya gitmeden önce öteki mahpuslara karﬂ› tutumlar›yd›.
Asker kaçaklar›n›n giderken p›l› p›rt›lar›n› fakir mahpuslara vermeleri,
Cevat’a dokunmuﬂtu. Cevat bunu anlat›yordu. Bu hikâyenin o günün
olaylar›yla uzaktan yak›ndan hiçbir ba¤› yoktu.”
Zekeriya Sertel
ve Halil Lütfi
beyler Tan
gazetesindeki
yaz›lar›ndan
dolay›
yarg›lan›rken.
Alpay Kabacal›,
"Baﬂlang›çtan
Günümüze Türkiye'de
Bas›n Sansürü"

‹stasyonda Cevat ﬁakir’le karﬂ›laﬂt›m.
Onun da yan›nda bir polis vard›. Onu da
ayn› trenle Ankara’ya götürüyorlard›.
ﬁaﬂk›n birbirimize bakt›k. O da bir ﬂey
bilmiyordu.
Meçhuller içinde yaﬂamak ne kadar güç…
Kaderine sahip de¤ilsin. Hiçbir tedbir
alamazs›n... Ne yapaca¤›n› bilemezsin.
Ak›nt›ya tutulmuﬂ bir saman çöpü gibi
sürüklenip gidersin.
Trende Cevat ﬁakir’le düﬂündük taﬂ›nd›k,
mademki ikimizi birden tutmuﬂlard›, ﬂu
halde bu iﬂ, Cevat ﬁakir’in Resimli Ay’da
ç›kan bir yaz›s›yle ilgiliydi. Resimli
Ay’›n son say›s›nda Cevat ﬁakir’in “Asker
kaçaklar› nas›l as›l›r” baﬂl›kl› bir yaz›s›

bir mizah dergisi ç›karmakta olan dostum
Sedat Simavî tan›tm›ﬂt›. Bu gencin yüksek
ö¤renim gördü¤ünü, birkaç yabanc›
dil bildi¤ini, her alanda bana yard›m
edebilece¤ini söylemiﬂti. Ondan sonra
Cevat ﬁakir’le birlikte çal›ﬂmaya
baﬂlam›ﬂt›k.
Cevat ﬁakir, Abdülhamit’in ünlü
paﬂalar›ndan ﬁakir Paﬂa’n›n o¤luydu.
‹ngiltere’de Oxford Üniversitesinde
ö¤renimini bitirmiﬂti. ‹ngilizce, Frans›zca,
‹talyanca, ‹spanyolca ve Rumca’y›
anadili gibi biliyor ve bu dillerde hem
konuﬂuyor, hem de okuyup
yazabiliyordu. Fazla olarak Lâtince de
biliyordu. Ünlü ‹talyan ﬂairi Dante’nin

yüzüne ç›kmaya da cesaret edemiyordu.
Zengin bir ailenin çocu¤u oldu¤u halde,
iﬂsiz, paras›z, kimsesiz kalm›ﬂt›. Bir ara
Rifai tekkesine girerek ruhunu tedaviye
çal›ﬂm›ﬂt›. Fakat yüksek kültürü olan bir
adam›n tekkenin dar çerçevesi içinde
yaﬂamas› mümkün olmam›ﬂt›. Aylardan
beri iﬂ ar›yor, fakat kimseye baﬂvurup
derdini anlatam›yordu.
Cevat ﬁakir, benimle tan›ﬂt›¤› zaman
bu durumdayd›. Trende üzülüyordu.
Hapishaneden ç›kt›ktan sonra
kendisine ilk kez güler yüz gösteren
bir ö¤retmenle evlenmiﬂti. Yeni
kar›s›yle, yeni do¤muﬂ çocu¤unu
arkada paras›z b›rakm›ﬂt›.

Cevat ﬁakir’in kaleminden Ulen & Company ile iliﬂkisi7
Cevat ﬁakir an›lar›nda Ulen & Company
ile olan iliﬂkisini, ﬂirketin ad›n› ‹ngilizce
telaffuz ﬂekli olan “Yulen” diye söz
ederek, ﬂöyle anlatmakta:
O s›ralarda Amerikan
«Yulen ﬁirketi» birkaç temsilcisini
‹stanbul’a göndermiﬂti. ﬁirket, ﬂehrin
bütün su ve ›ﬂ›k tesisat›yla birlikte
Ankara’y› inﬂa edecekti. ﬁirketin önerisi
daktilo ile elli altm›ﬂ sayfa tutuyordu.
Ankara, o önerinin baz› maddelerini
de¤iﬂtiriyordu. De¤iﬂtirilen maddeler
Amerika’ya ﬂirket baﬂkan› Mister Yulen’e
bildiriliyordu. O da, (“)ﬂu maddenin
de¤iﬂtirilen ﬂu k›sm›n› kabul ederim,
ötekini etmem(”) diyordu. Yani,
Türkiye’den Amerika’ya ve oradan da
yine Türkiye’ye telgraflar gidip geliyordu.

As›l ﬂaﬂt›¤›m ﬂey, her seferinde teklifin,
yani elli altm›ﬂ sayfan›n hepsini
telliyorduk. Ben ‹stanbul’daki
temsilcilere, «Bu uzun teklifin bütününü
telleyece¤imize, yaln›z de¤iﬂen
maddelerini telleyelim» dedim. «Hay›r,
olmaz, âdetimiz böyledir!» dediler.
ﬁirket müdürü bir anlaﬂmaya varmak
üzere ‹stanbul’a geldi. Ankara trenine
özel bir yatakl› vagon eklendi. Yedi sekiz
Amerikal› ve biz de üç Türktük. Yani bir
Türk hukuk adam›, iki de tercüman.
Yatakl› vagonun mutfa¤› ve her birimize
mahsus kamaralar› vard›. Bir de geniﬂ
salonu, salonun ortas›na büyük bir masa
konmuﬂtu. Böylece Ankara’ya gittik.
Amerikal›lar kendi elçiliklerinde kald›lar.
Biz Türkler ise istasyondaki yatakl›
vagonda, yat›p kalk›yorduk. ‹stasyondan

vagona bir tel uzatt›lar, bu telden
elektrik cereyan› geliyordu.
Ayakyolunun bulundu¤u yerin alt›na
tesadüf eden yeri de, pislik çukuru diye
kazd›lar. Vagonun alt›ndan çukura geniﬂ
bir soba borusu koydular ki, vagondan
düﬂen maddeler d›ﬂar›dan görünmesin.
Ne var ki ‹stanbul’dan gelen tren,
istasyona vard›kça, bulundu¤umuz
vagona dokunuyor, vagonu da iki üç
metre öteye f›rlat›yordu. Bu sebepten
soba borusu her seferinde düﬂüyordu.
Ama yeni bir çukur kaz›l›yor ve soba
borusu yine dikiliyordu.
Orada kaç gün kalm›ﬂ oldu¤umuzu
çukurlar› saymakla anl›yorduk. Yulen
ﬁirketi ile hükümet anlaﬂamad›lar.
Onun üzerine Mister Yulen ile birlikte
‹stanbul’a döndük.
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Ulen & Company idarecisi M.D. Carrel’in mektubu
Ulen & Company idarecisi
M.D. Carrel’›n Birleﬂik Amerika
Yüksek Komiseri Tu¤amiral Mark L.
Bristol’e gönderdi¤i mektubunun
ekinde, Cevat ﬁakir’den ald›¤›
mektubun daktiloda yaz›lm›ﬂ
bir kopyas› bulunmaktayd›.
Carrel ﬂöyle yazmaktayd›:8
ULEN & COMPANY
120 BROADWAY
NEW YORK
Amiral Mark L. Bristol
Amerikan Sefareti
Konstantiniye
Roma, ‹talya
Türkiye
28-2-1926
Muhterem Amiral Bristol
Cevad ﬁakir Bey’den yeni
ald›¤›m fevkalâde bir mektubu
ekte gönderiyorum; kendisini,
Türkiye’de bulundu¤um s›rada mütercim
ve tercüman olarak büyük ölçüde
kulland›¤›m bir Türk olarak
hat›rlayabilirsiniz. Ben Cevad Bey’i çok
sevmiﬂtim, Misis Carrel de öyle.
Türkiye’den ayr›ld›ktan sonra kendisi ile
bir süre muhaberatta bulunmuﬂtuk.
O kadar bilgili, o kadar iyi tahsil görmüﬂ,
o kadar dikkati çeken bir insand› ki,
sohbeti, yaz›ﬂmas› bizim için hakiki bir
zevkti. Sonra, aniden yaz›ﬂma kesildi,
hiçbir izahat da gelmedi. Kendisi ile
tekrar muhaberata geçmek veya
kendisine ne oldu¤unu ö¤renmek için,

pek de baﬂar›l› olamadan, gayret sarf
etmekteydim ki iﬂte bu mektup geldi ve
uzun süren sessizli¤inin sebebi aç›kl›¤a
kavuﬂtu. Hikâyesine samimiyetle
inan›yorum. Bana göre bütün bu iﬂin
trajik taraf› da ﬂu: Kendisinin korkunç bir
hatan›n veya düpedüz bir “tuzak”›n
kurban› oldu¤una inan›yorum.
Bana göre, Türkiye’de resmi çevreler
haricinde temasta oldu¤um en dürüst,
en zarars›z, en yüksek fikirli Türklerden
birisi idi. Hiçbir siyasi ihtiras› yoktu ve
hayattaki tek maksad›, göründü¤ü kadar›
ile, iyi bir vatandaﬂ, iyi bir koca, iyi bir
baba olmakt› -ben kendisi ile
tan›ﬂt›¤›mda evleneli henüz birkaç ay
olmuﬂ idi- ve baﬂkalar›na daima yard›mc›
olmak isterdi. O’nun karakteri ve
ﬂahsiyeti, ki ben bunun gerçek,
bozulmam›ﬂ Türk karakteri ve ﬂahsiyeti
oldu¤una inan›yordum, bende gerçek
Türk’e, sevgi ve ideallerine karﬂ› samimi
bir sayg› duymamda önemli bir sebepti.
Kendisi inançl› bir Müslümand›r.
Üsküdar’daki derviﬂ tarikatlar›ndan
birine azad›r.9 Nezih bir aileden
gelmektedir. Bir amcas›n›n gerçek
ölçülerdeki portresi ‹stanbul’daki
Milli Müze’nin görünür bir yerinde
durmaktad›r.
Karikatürler çizer ve ‹stanbul’da
yay›nlanan resimli dergilerden birisinin
kapaklar›n› haz›rlard›.10 Ben orada iken,
dergi kapaklar› için Bin Bir Gece
Masallar› üzerine kurulu bir geleneksel
desen dizisi haz›rl›yordu. Bana
çal›ﬂmas›n›n baz› örneklerini
göndermesini rica etmiﬂtim çünkü
bunlar› Century dergisinin Reisi W.

Morgan Schuster’a göstermeye niyetli
idim.11 O’nun desenlerinden Schuster’a
bahsetmiﬂtim ve bunlar› görmeyi arzu
ediyordu. Cevat Bey ayn› zamanda dergi
ve gazeteler için hikâyeler yazard›.
Oxford Üniversitesi’nde okumuﬂtu ve
‹ngilizce bilgisi hakikaten tamd›.
Durumu hakk›nda ald›¤›m bu haberler,
hem kendisini insan olarak sevdi¤imden,
hem de bütün bunlar›n büyük bir hata
oldu¤unu düﬂündü¤ümden dolay›,
benim için bir ﬂok oldu. Bununla
ilgili ne yap›labilir, bilemiyorum.
E¤er yap›labilecek bir ﬂey varsa, eminim
ki bunu bilirsiniz. Mükemmel bir ﬂekilde
ve daha önemli baﬂka ﬂeylere zarar›
olmadan müdahale edilemezse ben de
tabii sizin müdahale etmenizi ima
edemem. Cevad Bey benden herhangi bir
yard›m talebinde bulunmam›ﬂt›r.
Öyle bir ﬂey isteyecek bir insan de¤ildir.
Yine de, e¤er durumuna taraf›n›zca biraz
ilgi gösterilmesinin bir faydas› olacaksa
bu beni elbette sevindirir ve eminim ki
Cevad Bey de Amiral Bristol’e sevgi ve
sayg› duyan Türklerden biri olacakt›r.
Roma’ya geleli sadece birkaç gün oldu ve
san›r›m yak›nda Amerika’ya gitmek üzere
Paris’e dönece¤im. Mister Ulen
Atina’dad›r ve o’nun geliﬂini bekliyorum.
E¤er bana -American Express Company,11
Rue Scribe, Paris adresine- bu mesele
için nelerin mümkün oldu¤unu
düﬂündü¤ünüzü yazarsan›z memnun
olurum.
Missis Bristol ve size sayg›lar›m› sunar›m.
M. D.
Carrel - imza

Birleﬂik Amerika Yüksek Komiseri Mark L. Bristol’ün cevab›
Mark L. Bristol bu mektubu ald›ktan
bir ay sonra M.D. Carrel’e cevap verdi.
Birçok konuya de¤inen beﬂ sayfal›k bu
cevab›n sadece Cevat ﬁakir’i
ilgilendiren bölümü ﬂöyle:12
M. D. Carrel
c/o American Express Company
11 Rue Scribe
Paris, Fransa
1 Nisan 1926
Azizim Carrel:
Sizden tekrar haber ald›¤›ma
hakikaten memnun oldum.
28 ﬁubat tarihli mektubunuz, ekinde
Cevad ﬁakir Bey’den yeni ald›¤›n›z
mektupla birlikte, bana ulaﬂt›.
Sizin de belirtti¤iniz gibi bu fevkalade bir
mektup, ancak dünyan›n bu bölgesi
için fevkalade de¤ildir. Kendisinin
tutuklanmas› ve sürgüne
gönderilmesinden haberim olmam›ﬂt›.
ﬁu an itibar› ile Cevad ﬁakir Bey için
yap›labilecek bir ﬂey oldu¤unu
sanm›yorum. Durumu, yine kendisinin

bahsetti¤i Zekeriya Bey ve Hüseyin
Cahid Bey gibi, ‹stiklâl Mahkemesi’nce
yarg›lanan, hapis veya sürgüne mahkûm
edilen di¤er baz› kiﬂilerin durumuna
benziyor. Zekeriya Bey Sinop’a,
Cahid Bey ise Çorum’a gönderilmiﬂti.13
Geçen güz meclis aç›ld›¤› zaman bu
kiﬂilerin aff› için bir teklif verildi, ancak
derhal tesirsiz hale getirildi.
‹stiklâl Mahkemeleri’nin faaliyetleri
hakk›nda size bilgi vermeye kalkarsam,
bu uzun bir hikâye olacakt›r;
ama genel olarak, Türk liderler,
Türkiye’de ink›lab›n henüz
tamamlanmad›¤›n› ve dolay›s› ile
mevcut Hükümete karﬂ› sürdürülen
muhalefetin bir karﬂ› ihtilâl oldu¤unu
beyan etmekteler. Bir bak›ma
Türk liderler, devaml› olarak yapt›klar›
ihtilâlci reformlarla birlikte, mevcut
rejime karﬂ› ç›kan herhangi bir
faaliyete karﬂ› uygulad›klar› bu nevi
bask›c› tedbirlerle de reformlar›n
henüz tamamlanmad›¤›n› göstermekteler.
Bu ihtilâlci tedbirleri k›nad›¤›m›
beyan etmeye haz›r de¤ilim ve e¤er halk

kitlesine bir faydas› oluyorsa,
halk kitlesinin faydas› için
arkadaﬂ›n›z ve di¤erleri gibi
baz› kiﬂilerin ma¤dur olmamalar›
gerekti¤ini düﬂündü¤ümü
söylemem için henüz vakit erkendir.
Yaz› üslubumdan düﬂüncelerimin
biraz kar›ﬂ›k oldu¤unu hemen
görebilirsiniz tabii. Gelecekte ne
olaca¤›n› görmek için beklemek
gerekiyor. Cevad Bey ve di¤erlerinin
bir müddet sonra affedilecekleri
hususunda ümitliyim. Durumunu
elbette akl›mda tutaca¤›m ve
herhangi bir ﬂey yapabilirsem
yard›m edece¤ime güvenebilirsiniz.
(Türk-Amerikan Dostluk ve
Ticaret) Antlaﬂmas›’n›n onaylanmas›n›
sa¤layabilseydik,14 ﬂimdi yapt›¤›mdan çok
daha fazlas›n› yapabilirdim
zira ﬂimdi Türklerle münasebetlerimde
içiﬂlerine müdahale etti¤ime
dair ﬂüphe uyand›rabilecek herhangi
bir teﬂebbüste bulunmama
konusunda çok dikkatli olmam
gerekmektedir.
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Cevat ﬁakir ile M.D. Carrel aras›nda
tesis eden dostlu¤un mektuplaﬂmayla devam edip etmedi¤i meçhul.
Amiral Mark L. Bristol’ün evraklar›
aras›nda baﬂka herhangi bir belgeye
rastlanmad›. Ulen & Company’nin
ak›beti de meçhul.15 Arﬂivlerinin

mevcut olup olmad›¤›na, ﬂayet mevcutsa nerede bulundu¤una dair herhangi bir bilgi yok. Amerikan Milli
Arﬂivleri’nde mevcut az say›da yaz›ﬂmalarda da Cevat Bey’in ad› geçmemekte.16 Buna mukabil, mektupta
bahsi geçen The Century Company’nin arﬂivi New York Halk Kütüphanesi’nde saklanmakta.17 Ancak

söz konusu yay›nevinin arﬂiv dizininde M.D. Carrel, Amiral Mark L.
Bristol veya Cevat ﬁakir ile yap›lm›ﬂ
herhangi bir mektuplaﬂma görünmemekte.
r›fat n. bali
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6

12 Library of Congress, Manuscript Division,
Washington, D.C. Admiral Mark L. Bristol
papers, box 47.
13 Hüseyin Cahit Yalç›n, an›lar›nda sürgün
hayat›ndan söz etmekte.
Bkz. Hüseyin Cahit Yalç›n, Siyasal
An›lar, Türkiye ‹ﬂ Bankas› Kültür Yay›nlar›,
‹stanbul, 1976, s. 277-284.
14 Bristol’ün burada sözünü etti¤i, Lozan
Konferans› sonras›nda, 6 A¤ustos 1923 tarihinde
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Antlaﬂmas›’d›r. Söz konusu antlaﬂma Amerika
Ermeni gruplar›n›n bask›s› sonucunda Birleﬂik
Amerika Senatosu ve Kongresi taraf›ndan
18 Ocak 1927 tarihinde yap›lan
oylamada reddedildi.
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