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KARILAR KOĞUŞU İNCELEMESİ 

Kemal Tahir, ölümünden sonra yayımlanan romanı Karılar Koğuşu’nda Malatya Cezaevi 

deneyimlerini, İkinci Dünya Savaşı yıllarının Türkiye’sini, etkileyici bir dille o günün 

toplumsal sorunlarını, cehaleti, yoksulluğu, toplumun kadına ve erkeğe bakışını 

hapishane ve mahkûmlar üzerinden anlatır.  

Kemal Tahir’in Karılar koğuşu romanı, bir yandan adalet sistemi, ceza sistemi konusunda 

akıl yürütürken, bir yandan da yaşadığı dünyanın, içinde bulunduğu şartların adaletini 

sorgular. Okuyucuyu, hapishane hayatının sosyo-psikolojik değerlendirmesi; cehalet; 

yoksulluk; kadının ekonomik özgürlüğü; cinsel istismar; toplumun suça ve namus 

kavramına bakışındaki yanlışlar; devlet, yöneticiler ve idareciler; cezaların ıslah edici 

özelliğinin varlığı-yokluğu sorusu düşünmeye teşvik eder.
1 

Yazarın anlatış tarzından olsa gerek dostuyla birlikte kocasını zehirleyen kadına bile 

acıyorsunuz. 

O kadına acırken, orada çalışan gardiyana kızıyorsunuz. 

Suçu olmadığı halde orada yıllarını çürüten Murat Bey in orada ki insanlara sahip çıkışı, 

cezaevinin eli kalem tutan tek insanı olması, herkesin yardımına koşması, o kocasını 

zehirleyen kadın için mücadele etmesi şaşırtıyor insanı. 

Hükümlülerin de insan olduğunu anlıyorsunuz.
2
 

Bahsedildiği gibi yazarın en çok üstünde durduğu konulardan birisi ceza adalet sistemi ve 

cezaların ıslah edici olup olmadığıdır. “Kanunu bildin mi? Küçük sineklerin takılıp 

kaldıkları, büyük sineklerin delip geçtikleri örümcek ağı… Yahut da Artaki’nin müthiş 

sazı…” tanımını da romanda verir.
3
 Ona göre, kanunlarla konulmuş ve devlet organları 

eliyle icra edilen cezalar, yalnızca genel vicdanı tatmin etmeye yarar; ıslah etmek ve 

caydırıcı olmak amacına hizmet etmezler. “Velhasıl insanları hangi sebeple olursa olsun, 

hapse koymak namussuzluktu…” der Kemal Tahir.
4
 Roman kahramanlarının birinin 

ağzından, ‘’Hacı Abdullah'ı neden böyle uzun müddet yatırmışlar? Maksat ıslah etmekse, 

ıslah olup olmadığını kim tespit edecek? Ya, bir sene sonra ıslah olduysa... Sonra Hacı 

Abdullah'ın yatması neyi hallediyor? İki üç aydır, kendisini tetkik ediyorum. Bu üç ayın 

manevi faciası, bütün cezalardan müthiş. Artık uyuyamıyor. Uyusa da vücudu 

dinlenemiyor. İştihası kesildi…” diye yazmıştır. Hapishane idari yapısıyla dışarıdaki 
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düzenin kurbanlarını daha da fena duruma düşürmemeli, adaletiyle, eğitimiyle, ıslaha 

yönelmelidir.
5
 Hapishanenin Doğuşu kitabında da belirtildiği gibi ıslahatçılar cezanın tek 

amacının suçu önlemek olduğunu iddia etmekteydi. Demek ki bir suçu silmek için değil 

de, bir suçluyu(gerçek veya potansiyel) dönüştürmek için ceza verilmektedir; ceza 

kendiyle birlikte belli bir ıslah tekniği taşımalıdır. Islahatçı hukukçuların projelerinde, 

cezalandırma bireyleri hukuk özneleri olarak yeniden nitelemeye yönelik bir süreçtir. 

Sonu olmayan bir ceza çelişkili olacaktır: suçluya dayattığı tüm zorlamalar, onun yeniden 

erdemli hale gelmesiyle yararlı olmaktan çıkarak, yalnızca azap çektirme haline 

gelecektir.
6
 Bentham’a göre ceza, siyasal otorite tarafından suç niteliğinde bir eyleme, 

eylemin doğal sonuçlarına benzer vakıaların yaşanmaması için bağlanmış olan yapay bir 

sonuçtur. Ceza, fayda prensibini gerekli kılıyorsa uygulanmalıdır. Nispi ceza teorisine 

göre ceza, ödetme aracı değildir. Belli bir amaca ulaşmada araçtır. 

Belki de mahkemeye düşüldüğü anda adaleti aramaya başlamaktır yanlışımız; adalet, 

toplumun en küçük basamaklarında, ekmek yediğin sofrada, namus diye tanımladığın 

olguda, inandığın değerde, işlediğin toprakta, kısacası hayatın her alanında aranmalıdır. 

Mahkemeye düştükten sonra aranan adalet, ancak kederli bir öyküye konu olabilir.
7
 

Dönemin en önemli sorunlarından biri de yoksulluk ve cehalettir. Halkların sefaleti ve 

adaletin yozlaşması suçluların ve suçların sayısını çoğaltmıştır.
8
 Yokluğun verdiği 

çaresizlik, insanların küçük yaştaki çocuklarını ağır şartlar altında çalıştırmayı makul 

görmesine sebep olur. Yazar bu izlemini Kel Hasan’ın ağzından aktarır; “Bizim neyimize 

mektep beyim. Benim kızlar okuyup da ne yapar?”
9
 Cehalet ve yoksulluk toplumun 

tümünü esir almıştır. Bu sorun aşılmadıkça suçların önüne geçmek ve suçluların ıslahı 

mümkün görünmemektedir. Onlar için, yiyecek bulmak bir lütuf, eğitim ise, büyük bir 

lükstür. İnsanları adi suçlara ve toplumca ahlaksız bulunan seçimlere iten en büyük sebep 

yoksulluktur. Murat Bey ve Tözey arasında geçen şu konuşma da bunu açık bir şekilde 

ortaya koymaktadır: 

Murat Bey: “16 yaşında… İstanbul’da o yaştakilere biz çocuk deriz.”                                                                                            

Tözey: “Vah vah… İstanbullular şu halde körpe kıza hasret ölürler. Bizim buralarda 

erkekler ağızlarının tadını biliyorlar. Vaktiyle everselerdi şimdi 3 tane çocuğu olurdu, 

sizin çocuk dediğiniz malın.” 

Romanda yer alan bütün bu kadınların ortak noktası, cahil olmaları, toplumda sadece 

cinsel olarak ön plana çıkmış olmaları ve ahlaki boyutlarının nefsanî istekleri karşısında 

zayıf kalmalarıdır. Kuşkusuz yazarın amacı, bu özellikleriyle anlatılan kadınları 

aşağılamak ya da ezmek değildir; asıl problem onları bu kadar cahil ve sadece etten ibaret 
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bir varlık olarak algılayan sosyal gelenekler, hukuk sistemi ve devlettir. Bu kadınların suç 

işledikleri ortadadır. Ama cehaletlerinden ve yoksulluklarından dolayı suça itildikleri de 

ortadadır.
10

 

Romanın asıl meselesi olan kadınlar üzerinde duralım: 

Kemal Tahir’in romanında kadın, toplumsal baskıları ve namus yükünü tek başına sırtına 

almış, ayrımcılık ve horlanma ile karşı karşıya kalmıştır. 

Kadınlar, Anadolu toplumunda ahlaki değerleri ve namus yükünü üstüne almaktadır. 

Hanım’ın Ali ile zinaya devam etmek yerine kocasını zehirlemesi, Gardiyan Şefika’nın 

kocasının eve hayat kadınları getirmesine rağmen, sadece Şefika’nın kocasından 

başkaları ile yaşadığı ilişkilerin toplumca kınanması, Tözey’ in tecavüze uğramasının 

ardından kocası tarafından kabul görmemesi ve böylece geneleve düşmesi hep aynı 

sebeptendir. Tüm bu kadınlar, yalnızca kanunlar tarafından değil, toplumun nazarı ile de 

cezalandırılmış kişilerdir. Yazar, ezilmiş kadına büyük bir üzüntü, ayakları yere basan 

kadına ise büyük bir saygı duyar.
11

 

Ortada bir ahlaksızlık varsa, kadına yüklenmektedir. Ve yazara göre bu durum, dünyanın 

adaletsizliğidir.
12

 Yazara göre, toplum, değer yargılarını belirlerken adil davranamaz, 

ahlaksız olarak addettiği şeyleri belli kimselerin üstüne yıkar, gerisinde olup biteni 

değerlendirmez ve hatta suçu bir kişinin üstüne yıkmakla yaşadığı rahatlık, asıl suçluları 

görmesine engel olur. Hatta bazen gerçek suçlu toplumca ödüllendirilir. “Herkes 

kabahatli de cezayı yalnız Tözey, Hanım, Şefika çekiyor. Hanım’ın oğlancılık eden 

kocası, Şefika’nın eve orospu getiren efendisi suçsuz mu? Tözey’i Maho Ağa’nın 

hizmetkârına verdikleri zaman 13 yaşındaymış. Üç aylık gelinken ağa, üstüne hücum 

ederek cebren ırzına geçmiş. Şimdi kız kerhanede, Ağa, Akçadağ Belediye Reisi…”
13

 Bu 

duruma düşen kadınların tek başına suçlu olmadıklarını, bu kadınları “karı” diye 

niteleyerek sadece birer cinsel obje olarak gören erkeklerin ve devletin bu konuda 

suçluluk payının çok yüksek olduğunu da yazar özellikle dile getirir. Hapse düşen bir 

erkeğin ötekileştirilmesiyle hapse düşen bir kadının ötekileştirilmesi, toplum tarafından 

daha farklı boyutlarda gerçekleştirilebilmektedir. Esasen sosyal, siyasal ve kültürel 

hayatta zaten biraz “öteki” olarak kabul edilen kadının bir de suç işlemesi, bir kez daha 

ötekileştirilmesine sebep olabilmektedir.
 
Buradaki kadınların hepsinde dikkat edilirse 
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ahlaksız bir yaşam biçimi görülür. Tözey, bir genelev kadınıdır. Hanım, dostu için 

kocasını öldürür. Nafia, zinadan dolayı hapishanededir. Hubuş, arkadaşının dostuyla 

evlenir. Sıdıka, hapishane içinde Yusuf’la oynaşır. Gardiyan Şefika, kocasını bırakıp 

Derviş Abdullah’la kaçar. Fakat yazar, bu kadınların bu ahlâksızlıkları karşısında onları 

savunurcasına onlara kendine göre ahlaki değerler yükler. Tözey, genelev kadını 

olmasına rağmen dürüsttür, merttir, yardımseverdir; Hanım, sevdiği erkeği ipten 

kurtarmak için bütün suçu üzerine alacak kadar cesurdur. Nafia’sı, Hubuşu’u, Sıdıka’sı 

hepsi birbirlerini koruyacak, birbirlerine yardım edecek insani özelliklere sahiptir. Bu 

tavır, yazarın sosyal ahlâkı eleştirerek, onun normlarını değiştirmeye yöneldiğini de 

gösterebilir. Yürürlükteki ahlâk anlayışı, bu kadınları koruyamadığı gibi onların kolayca 

harcanmalarına da sebep olabilmektedir 
14

 Tüm bu olumsuzlamalara rağmen yazar bir 

kadın karakter yaratarak kafalardaki önyargıyı kırmayı amaçlamıştır. Romanın ana 

karakterlerinden olan Tözey de bir hayat kadını olarak toplumun değer yargılarına ters 

düşmektedir. Ancak Tözey, 'erkek' gibi kadın olarak görülür: yardımseverdir, merttir, 

olanlara boyun eğmez, insani yönü ağır basar, diğer karakterler gibi para sıkıntısı 

çekmez… 

Romanın ana karakterlerinden Hanım, dostuyla beraber kocasını zehirlemiş ve idama 

mahkûm edilmiştir. Bu sebeple romanda üzerinde durulan en önemli konulardan birisi de 

idam cezasıdır. İdam cezasına yer verilmesiyle hem ceza adaleti hem de kadınların idam 

edilip edilemeyeceği sorgulanır. Bütün karakterler Hanım’ın idam edilmesine karşı 

çıkmaktadır ve diğer kadın mahkûmlar da idam edilmekten korkmaktadır. Kadınların 

idamına karşı çıkılmakla birlikte bunun sebebi açıkça anlaşılamamaktadır. Bu konuyla 

ilgili değişik sebepler öne sürülebillir: kadınlar korunmaya muhtaçtır; idam edilemez, 

kadınlar eksiktir, idamı kaldırabilecek güçte değildir, kadınlar aşağılıktır; devletin başka 

işi yok da karı mı idam edecek? , idam edecek kişinin vicdanı kabul etmez… Ancak 

genel sebebin kadın için idam cezasının çok ağır bir ceza olduğu söylenebilir. Hanım’a 

idam kararı haber dahi verilmez. Hanım bir gece uykusundan onu darağacına götürmeye 

gelen bir grup erkek tarafından kaldırılır. Gruptaki erkeklerin her biri ayrı ayrı, devletin 

gücünü simgelemektedir. İdam edilen kadının isminin Hanım, soyadının Kuzu olması 

yine rastlantısal değildir. Hanım’ın idamı, ‘’hanımın’’, yani güçsüzün güçlü tarafından 

idamıdır aynı zamanda. Cellat ‘Ben adam asarım. Bana öldüreceğim kişinin kadın olduğu 

söylenmedi.’’ diyerek, bir kadını asmayı reddeder. Bunun üzerine görevli bu işi baş 

gardiyandan ister. Köpek zehirlemesiyle meşhur gardiyan ‘’Ben günahtan korkarım; bu  

iş köpek zehirlemeye benzemez’’ deyince memur ona ‘’Vazifenin günahı olmaz. Tersine 

sevabı var.’’ cevabını verir ve kadını asmasının sevap olduğunu, idam grubundan biri 

olan imama teyit ettirir.  
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Romanın satır araları din, sistem, adalet, hukuk, vatan, fikir, aile, merhamet, tek parti, 

yaşama arzusu gibi mevzularla örülüdür. Bu sarmal mevzular kadın ve erkek, güçlü ve 

güçsüz, halk ve devlet gibi kutupların çatışması çevresinde ele alınmış, Hanım’ın 

idamıyla birlikte, bu kutuplardan güçlü olanın diğerini etkisiz hale getirdiği gösterilmiştir.
 15

 

İdam cezasıyla ilgili kitapta şu konuşmalar geçmektedir: 

Sıdıka: “Asılmaktan korkmuyorum, lakin ayıptır.” 

Hacı Abdullah: “Kanunda karı asmak yok diye duyduk.”                                          

İstanbullu: “Yanlış duymuşsunuz. Kanunda kadın erkek farkı yoktur.”                           

Hacı Abdullah: “Karı kısmına idam cezası ağır bela.” 

Hanım: “Karı kısmı asılır mı?” 

Tayıncı Sefer: “Biri erkek olsa ‘karı bir vakit asılmaz, bize ayıp’ derdi.” 

“Malatya’da karı asmışlar diyerek ‘Köroğlu’ yazar. Günahtır.” 

Kel Hasan: “Asacak çingene oğlu savuşmuş. Herifi oraya ‘adam asacaksın’ diye 

getirmişler. Asılacağın karı olduğunu anlamasıyla halkın arasına karışıvermiş.” 

Çingene oğlu: “Bu şerefli bir vazife ise sen neden yapmazsın?” 

(Hanım’ın boğazına ipi Hasan Ağa geçirmiştir.)                                                           

Hasan Ağa: “Biz günaha girdik mi?”                                                                         

İstanbullu: “Ne günahı. Sevabı var budala… Hanım’ı bizden kurtarmışsın. Sen asmadın 

ki, kanun astı!” 

Hanım’ın suçunu dostu Ali’nin üstüne atarak idamdan kurtarma olanağı varken idama 

razı olması cahilliğine yorulmaktadır. Romanda en çok üzerinde durulan karakterlerden 

biridir. Bunda idama mahkûm edilmiş olmasının etkisi elbette büyüktür. Fakat diğer bir 

sebep de Ali’ye duyduğu sevgiye sahip çıkarak onu ele vermemesi ve idamı göze alacak 

cesarete sahip bir “cahil” olmasıdır.
16

 Bununla ilgili İstanbullu’nun ağzından şu kelimeler 

dökülür: “Hanım’a da kızıyorum. Oğlanla beraber kaçsa zinadan 3 aya mahkûm 

edilecekti… Hepimiz kurnazlık ediyoruz. İşin kolayına kaçıyoruz. 3 ay yatmamak için 

idam olmak. Hükümet de insanları idam olmaktan kurtaracak yerde, idam ediveriyor. O 

da işin kolayını tutmuş.” 
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Birçok hikâyenin ve karakterin birleştiği bu roman, bizleri, adaletten hem bu dünyada, 

hem de inanç dünyalarında yeterince nasibini alamamış bir yığın kederli insanın 

yanlışları, doğruları; insanca ve insanlık dışı halleriyle tanıştırır. Romandaki tüm 

kahramanlar ‘drama düşmüş; hayatının takılı kaldığı yeri yaşayan’ insandır.
 

Aslında 

gerçek dünyanın hikâye edilmiş halidir, yani hep bir yokluk duygusunun… En kötü 

karakterine bile öfkeden çok acımayla bakarsınız. Aslında, ceza hukukunun amacına 

uygun bir bakış açısıyla, failin haklı sebeplerini de göz önünde tutulduğunda  romanda 

anlatılanlar, ilk defa duyduğumuz ve ilk defa üzerine düşündüğümüz şeyler değildir 

ancak, bu defa şimdiye kadar bulunduğumuz yerden farklı bir bakış açısıyla 

değerlendirmemizi sağlar.
17

 

KİŞİSEL DEĞERLENDİRME 

     Hapishaneler hukuk kliniği grubu olarak yaptığımız birçok çalışmada ve cezaevi 

ziyaretlerimizde amaçladığımız hem önemli şey olaylara objektif açıdan bakabilmek ve 

olaylar karşısında kendimizi nerede gördüğümüz sorusuna yanıt bulabilmekti. Bir 

hukukçu olarak en zor şey de objektif ve tarafsız bir bakış açısına sahip olabilmektir. 

Klinik çalışmalarımız sonunda yaptığımız değerlendirmelerimizde fark edilen en önemli 

değişim önyargıların ortadan kaldırılmış olduğu idi. Birçoğumuz suçlularla birebir 

görüşme konusunda tedirgindi. Nasıl konuşmamız gerektiğini, ne derece yakınlık 

göstereceğimizi bilemiyorduk. ‘’Bir insanı öldürmüş suçluyla konuşmak, ona yardımcı 

olmaya çalışmak nasıl olacaktı?’’. Benim de en çok merak ettiğim cevaplardan birisi 

buydu. 

     Görüşmelere başladığımızda deyim yerindeyse suçlulara ne kadar üzüldüğümüzü fark 

ettik. Yukarıda da anlatıldığı gibi mahkûm olarak geçirdiği yılları Karılar Koğuşu 

romanında anlatan ve Anadolu insanı hakkındaki bilgi ve izlenimlerini bizlere aktaran 

Kemal Tahir’in bu gözlemlerini günümüzde de fark etmek zor değildir. Karşılaştığımız 

birçok kişi savunma hakkı konusunda bilgisizdi. Tabi bunun en önemli sebebinin 

eğitimsizlik olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bir diğer sebep de yoksulluk olarak 

karşımıza çıktı. Konuştuğumuz birçok kişinin en büyük problemi maddi sıkıntılardı. Kimi 

bu sıkıntı içinde suç işlemiş kimi de bu sıkıntı nedeniyle savunma hakkını yeteri kadar 

kullanamıyordu.  

      Klinik çalışmalarımız sonunda kafamızdaki birçok soruya cevap bulduk, 

önyargılarımızda yanıldığımızı fark ettik, insanlara bir nebze olsun yardımcı olduğumuz 

için amacımıza ulaştık. 
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Arnolfini’nin Evlenmesi, Jan Van Eyck, 1434 
Sanatçının bu resmi tarihi açıdan da bir ilk olma özelliğine sahip. Bu tablo, evlenme 

anının resmedilmesi nedeniyle, bir nevi ‘evlilik cüzdanı’ niteliğinde. Eseri bu kadar 

önemli kılan detay ise ayna. Duvardaki ayna, müthiş bir akis tekniğiyle anı derinleştirmek 

için kullanılmış. Aynaya dikkatlice bakıldığında, Van Eyck’ın da resmin içinde olduğu 

görülür. Ressam, kendini ‘an’a dâhil ederek, resim sanatına farklı bir boyut kazandırdı. 

Ressam, o ana kendini dahil ederek bir nevi nikah şahidi olmuştur. 

Biz hukukçular toplumda farklı meslek dallarıyla yer ediniriz. Bulunduğumuz konuma göre 

olaylara bakış açımız da değişir. Bir avukatın ve bir hakimin olaylara bakışı farklıdır. Bizim 

öğrenci olarak da bakışımız farklıdır. Ressam aynayı tabloda yer edinmek için kullanmıştır. 

Bu, bir hukukçunun yaptığı kanunlar, verdiği kararlar ile toplumda yer edinmesine 

benzemektedir. 


