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Nizım Hlkmet'in
Açlık Grevi

ZAFER TOPRAK

Nfuı, Hi4J'f,€'," ıe,rıIıc,t Alİ
Ayha/, la |l*luaı Paşfupısı
C*;zawi'ıf,e, isan l95O.
M. Ali Aybaı Albümü
|Fotoffiıta Nfuüm Hıkmet,
haz.: Kıymet coşkun, [lstanbull, ty.)

Mohandas karamchand
Ganrüi 1948 plınila bil suikasta
kuban gitü. Dünya kamuoyu
onu Mahatma Ganathi diye bilfu.
Mahatına "büyiik ıııh" anlam]na
geliyor. 1869 doğum]u Hint milli-
yetçisi Gandhi, Hinduizmi yeni-
den yapılandrrma} iqin mücadele
vermiş bir hukukçu. 1895'te Gü-
ney Afrika'ya gitmiş, o iilkedeki
Hintlilerin yasal hak]ann saYun-
muş. 1915'te ükesine dönmüş,
bağlmsrzlrk mücadelesine katl-
mış, giriştiği biül dİfeniŞ eylem_
leri nedeniyle birçok kez hapse
atılnuş. 1994'te Hint Ulü§al Kong-
resi'nin başrna geçmiş, 1951-1946
arasr İngiltere ile bağımszhk gö-
rüşmelerine katrlrnrş.

Mahaüna Gandhi "Hint öz-
giirlüğifuiin miman" diye bilinfu.
İngilİz yönetimine itaatsizliği, i§-
bfuüğine yanaşmamasr, ükeileki
kast engelıerine Ye,dokunu]maz -
lara karşı direnişi, Hinduian,
Müsliimanla],ı Ye Sihleri bir ara.
da yaşatna çaba]aİ'r ona "mahat-
ma", yani "büyiü ruh' ıınyaııını
kazandümlş. Ama Gantlhi'yi
simgeleştiren eylemi "açlık gre-
vi". Ganaıhi'yle bflikte dtinya si_
yaset yazınma yeni bir karam
ektenmiş. Açlrk gTevi ilk kez bu
denli yanlrr uyandrrm4.

Açlü greü bir sesleniş biçimi_
dir. otiiTncü bil oyun... Kişidn
ilkeleri, ülkiileri uğrıma oynaüğı
bil kumar bil başha deyişle. AçIrk
gTeYi bir "Doğu" pratiği. Hukuk
deYletinin işlemediği, yasalann
çiğnenaliği, zdmi.in hİikiim siir_
düğii ortalnlala özgü bil dil. Gan-
di'nin başınr çektiği bu sesleniş
biçiminin bir başka Doğıı iilke-
sinde, Titkiye'de yanlir bulmasr
da doğal. Diişiİnce özgiitrlüğtıne
ket Yunlduğu, siyasal srrç tan]-
muırrı gelişigİizel yap dığ, bu
alanda adli hatanrn kol gezüği

ükelerde "açb_k greYi" biT savu-
nu mekanizmasrna dönü§mii§.
Pasü ilfuenişin belki de en güçlü
sila}ır oluverrniş açlı} grevi.

Elli }d önce, 1950 Mayısında
bir başka '!açl* grevi" diinyada
ses getirm§. Ünlti şafu Nezıİn
Hikmet'in "adlı hata"ya başkal-
dran "açük greYi".

Mahanna Ganılhi ve N6zım
Hikrnet diinya kamuoJı.ı.na sesle-
nişte ayrlr yöntemi benimsemiş-
ler. Gandhi kendi u]usu, Hindis-
tan'r için umut alalken, N6zrm,
şah§rnaıa tiim insanlrğr savuİr-
muş. Gandhi iiılkesine yapılan
haksrzlrğı dile getirirken, Ndzrm
bfueyin özgiitrlüğiiülıe vurulan ke-
lepçeye meydan okumuş.

Nizırn'ın açlr} grevi Tiiırki-
ye'de insan hak]an ve "entelek-
tiiel" talih açlsrndan da bir milat
oluştumuş. Açlrk grevi sonucu
kişinin hat ve hukuluna, özgiil-
lüğiiİe yönelik bil kamuoyu
oluşmuş, ilk kez "aydm" kimliği
bu denli sınanmrş. Tiiırkiye'de
"entelektüel" ya da "aydm"ın iş-
leYi ilk kez anlan kazanmrş.

Aytlının olrışabi]rnesi için ka-
muoyıı gerekli. Yoksa kendi ka-
büğunda düşlınen kişi aydm pa-
yesine ulaşamıyor. Aydrn sesle-
nen bil kişi; başkalalrna görüş-
lerini ileten, başkalaruu etkile-
yen, biçimleyen bir kimlik. Bu
neden]e iletişimsiz aydrn oluna-
nryor. İletişim ise, sözlü kiiitiiıı:-
den çok yazılr kiiltiire özgü. Hiç
olrnazsa, az gelişmişlik ya da
başka nedenlerle görselliğin ge-
lişmeaıiği biİ ortamda yazü kii1-
tia a}Tr bir önem kaza,Jtryor.

Ttiürkiye'de kamuoyu daha 19.
yiiaplda oluşmaya başlamrş. Ga-
zete, alergi, risale ve benzeri
matbuatla eskiden 'kul" otarılar
bir nebze "ahali"ye dönüşmüş,
ancat "ahali" pasif konr]mırnu
en azrndan II. Meşruüyefin ila-
nına kadal siirdii[rnüş. Il. Meş-
rutiyet "kide"yi giiİdeme getİr-
miş. Artık "ahali" ye
btrakİnş, so}ııt "hiilrriyef' ve
"musavat" sözciiHeİi meydan-
larda yankr brrlmuş. Nitekim İtti-
hat ve Terakki'nin siyasi progra-
mr özgiirliiİleri bir başka Yüİ-
guyla ele almrş, osmaılr'nrn
çağdaş kimliğe bitiinmesinde
önemli adrrrılar ainrş. Bu krsa
soluklu elre, bi]indiği gibi, Bar-
kan savaşlarr ile bidikte sona er-
miş, lttihatçrlar savaş koşu]laİ,ın-
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da "hiirTiyet, musavat, uhuwet
gibi FYansıZ deYriminden de,ı.ral-
drklan şiarlan bir kenara brraİ-
mışlar. Ama yine de ders kitapla-
n, öZgiiflük]efe yer verıniş. A_rı-

cak, ulus kimliğiıe yönelik ça-
balaİ bfueyi giderek bastırmrş,
teme| hak ve özgiiırlüklerde ye-
terince yol almamamrş.

cumhüiyet Tek-Parti diizeni
Gökalp'in "fert yok cemiyet var",
"sırrrf yok esnaf val" düstullanyla
yola çıkmış. Pafii i|e devleıin bü-
ttiİleştiği 50'lu ]ıuarın ikinci ya-
nsınila birey arnk mumla aranrr
olmuş. Her ne kadaI inuhalefet
saflannda Ahmet Ağaoğlu, Is-
mal,]l Haİ}r Baltacloğlu, serteller
gibi düşüniiüIlerin krsrk sesleri za-
man zaman du}.u]İnuşsa da AlTu-
pa'da esen savaş rüzg6rlan ve
trrmanan otoriter ve totalitel
diinya görüşleri Tiifkiye}i de yö-
riingesine a]mrş. Modernleşmeye
açrk bil otoriter reiim kuran CHP
giclerek kuzeydeki komşusıından
iiırkmüş, III. Enternasyonal'in
uzantısı olarak gördüğü yurtiçi
sol ilüşiinceye kalşr amansv bil
takibe girişmiş. o zamanrn sosya-
listleri, ve korniiırristleri işe dar
kadrolarla kimi kez maceraya sü-
rtildenmişler, zaman Zaman aİ]l
alnaz propaganda girişimleri tu-
tuilamalarla sonuçlanmış. Böyle
bil ortamda muhalefet ancak hal-
k dinseı duygu]anna hitap etti-
ği oranda ses getirebilmiş. Bu ko-
şullarda cumhuriyeün okumuş
insanr, "miınewer"i, çoğunluİta
devletten yana tavlr ko)Truş. La-
iklik ve cumhuriyet saYüıusu üs-
tiirı gelmiş. Jön Tiiırklerin srnrllr
kadro muhalefeti bil yana b[atı-
lacak olüsa TüIkjye'de bu öziiır-
lü aydm tipi devletten yana bir
çizgi izlemiş. DeYleti savunma
güdiiıleri özellikle osmanl praü-
ğine bir tepkiden ibaret kalnİş.
Düvel-i Muaz zama'nın devleti çe-
kip çekiştime§i, sürekü yöriinge-
sine almasr osmanlr 'tnünev-
Yer"inin giinilemini üşa dönii]r
olarak beltlemiş, "bağımsızlrğı"
ana kaygısr haline getirmiş.
"Tam bağımsız" ve "bila kayd u

şart hekimiyet" ulusal enlemde
ele alrnmrş, tıirey bu koşullalda
çoğu kez okka altna gitmiş.

cumhuriyet },ılıannda de-
mokraI sayılabilecek li.imi görüş-
lef şu veya bu şekilde bastıfll-
mrş. Baro başkarır Lütn Fikıi,
Aİmel Emin Ya'İnan gibi şaİısi-

1o 
I 
ToPLuMsAL TARIH, MAYls 2ooo

yet]er bu kimlikler alastnda.
Ama asrl zrlgıtr sosyaüstler ye-
miş. sözde örgüdü yapılan nede-
niyle aIt arda teYkifata uğram§
ve özgiiİ düşünceleri]ri çapsE
eylemleriyle pekiştiremeden de-
mir parmak]rk]alrn adına düş-
müşler. 90'li ve 50'lu yıllarda
sosyalizm ya da komiinizm belki
de romantizmin bu topraklalda-
hi aü. III. Enternasyona]'in gö-
ıüşleri doğrultusırıda gelişigü-
zel "eylem koyan" bu dar kadro,
kamuoFr oluştuİmak şöyle dur-
sun, kendi biiİyesinde sorun_ıa-
nnr çözememiş, macerapere§t
bil ruh haline tutsak ka]İnlş.

40'lr },ıllal işte bu agdan biT
dönüştimü simgetiyor. lki dtirıya
savaşrnrn bunalırnlr elTesinin son
yıllan ve yeni bir dtinyaİrn doğuş
sancrlanİrn çekiıdiği bir evre
4o'lann i]k yarrsr. Bu krr ma
noktası Tifkiye'yi de yöflingesi-
ne almakta gecikmemiş. II. Diin-
ya Savaşr'nrn gerçekleri, kimi ay-
dmlann düzeyi görece yüksek
Yurt ue Dünya, Adımlar gibi derçi
girişimleri, edebiyatta toplumsal
gerçekçi eğilimler, Hasan Aü Yü-
cel gibi kirni aydın deylet adam-
lannrn fiirkiye'de hiimanist giri-
şimleri desteklemeleri yeni bir
"aydrn" kesiminin oluşumuna or-
tam sağlamrş. Keza 1935 reformu
ertesi oluşan yeni üniversite
gençliği Darillfünuİı zihniyetinin
ötesine yavaş yavaş geçmiş, kimi
sağa kaykılmış, kimi sola... Sor-
gıılaylcr bir açrlımla gtiniin Tiiür-
kiye'sine ve dünyasma bakmayl
öğrenmiş kimi gençlü. Sayaşuı
"özgti_t'' dünyanrı zaferiyle so-
nuçlanmasr ve Tiiİhiye'nin de bu
safta yeİ almak zorunda kalarak
çok paıtili bir eYreye geçişi ço-
ğulculuğun yeşermesine, muha-
lefetin doğmasrna ve muhalif
kimliklerin yaşam alan elile et-
melerine neden olmuş.

CtlP'nin biinyesinden doğan
Demoklat Parti'nin siyaset sah-
nesine girmesi bu açrdan önem-
li. t946 sonrası farklr düşitıen
bil nebze meşruiyet kazanm]ş.
Ancak, farkh düşünüşe srnr
konmuş. Düşiince sosya]izmin
eşiğinden geri dönmüş. ozellikle
SolTetler'e yaİm düşmek o dö-
nemde hakim siyasi görüşe göre
İiilke menfaatleriyle bağdaşma-
lnrş. SolTet]er Birliği Nazi A1-
manyasr'na karşr savaşr kazanan
cephede yer almrş ve "kapitalist"

diinyaya karşl bil seçenek oluş-
turmuş. Bağımsrzlrğ]Iıı yeni ka-
zanmrş ve "geri kahnrş ya da bı-
rakrlmrş" tiirn ükelerde "solTet-
ler" ilgi doğurmuş ve kirni geliş-
miş iiike aydülan gibi bu tiüke-
lerin liberal aydınlan da sosyali-
Zan eğium]er göstermişler. Nite-
kim bir krsmr 50'lu yllann buh-
ran ewesinden geçen Ameri-
ka'da eğiüm görmüş olan kimi
Türk aydıntarr giderek sosyaİz-
me yatlrın bir taıır almrşlar. Her
ne kadar, demokrasi Ye özgiil-
liiüler gündemlerinde yer etniş-
se de, iki diinya saYaşr 8lasr dö-
nemde }rpranaı liberalizm bu
ka.çıram]an da başkalaşhrmrş.
Demokrasi ve özgiiırlükleİ uzıın
bir siile Tiirk solunun inancın-
dan çok silahınl oluştümuş.

Sayaş sonrası kamuo},unu
belirleyen temel etmen ülkenin
somut gerçekleri. Üke savaş 1,rl-
larında büyük sıkınt arla baş et-
mek zorunda ka]mış, köyliiiük,
çaLşan ke§im, ticaret erbabr, kr-
saca toplumun önemli bil bölü-
mü CHP'den ]ılmış. lnsanlar, ge-

çin derdine düşmüşler. Buna
çözitnü popİilist üslupla DP vaat
etrniş. Tiİırkiye soluİıun söylemi
heniiz kidelerin anlayabileceği
bil diizeyi yakalayamamrş. Sos-
yalist paı,tİer dal ideolojileriyle
seslerini duü,ıırma}ta acİz kal-
mrşlar. Kimi etkir ik]er Tan
Matbaasr olaylnda olduğu gibi
iktidarca susturulmuş.

lki bloklu ditıya ve Tiiürki-
ye'nin ekonomik ve finansal ge-
rekçelerle ABD'ye yaklaşmasr
Tiİ,kiye solunu da olrımsuz etki-
lemiş. solTetlerin boğazlarda üs
ve Doğu'da toprak taleplerinden
güç alan iktidal her tiiırlü baskr
yöntemini uygu]amaktan çekin-
memiş. Bundan ilk nasibini a]an
46 sendikacüğr olmuş. Aldrııdan
küulan sosyalist siyasi paİtiler
kapanlmrş. Tiirkiye uysal bir
sendikacükla 47 somasr işçi so-
runtanna eğiimiş. Kirni sendika-
lara "gTev istemeziü" detlirtil-
miş. BiI o]umlu geüşme olİnuş;
yeni kurulan Çalrşma Bakanlrğr
sosyal devlet için önlemler a]-
ınakla yükiiınlü künmış.

19,17 Dil ve TaIih-C oğrafya
olap, Tiirkiye'de "insan haklan
ve özgiiırliiüler" tarihi açrsmdan
yüzkalasl. Ancak çok az ayün
bu gelişmeler kalşrsında sefer-
ber olabi]rniş. cHP ünivelsitede



'1,rrYalanmlş" olan kimi sol sem_
patizanr bilim adamlarmr mev-
zuat boşluİlanndan da yararla-
nalak tasİiye etniş. İstanbul
Universitesi duyarlr bir taYr
koymuşsa da sesini dul.rırama-
mlş. cadı kazanr Tiirkiye'de de
"komünist" al,rnr gerekli h]İnrş.

İşte N6zrm'rn açlrk grevi bu
koşullarla biçimleımiş bir Tiir-
kiye'de "aydrn"a seslendi. N6zrm
kapalr kap ar ardında suçlan-
mrş, yalgrlanmrş Ye hüküm giy-
mişti. Askeri Ceza Kanunu'nun
isnat edilen suçun işlendiği ta_
rihte suç sa},nadrğr bir eylem_
den dolayr Nazım 98 },rla mah_
küm ealilİnişti. ortada bıI adli
hata vardr ve bu },rllaİdır giiİde-
me getirilmeye çalrşryordu.

Nazım'ın açlık greYi Tiiİkiye
tarihine ilkleri getiriyordu. llk
kez siyasi anlamı olan bir açılk
greYi ile kamuo},rına sesleniliyor-
du. llk kez Tiiırkiye ayünr bteye
döniü bir davaya sahip çrİlyor-
du. llk kez diinya kamuolır, ide-
olojik yönelimi için ne söylersek
söyleyelim, Tiirkiye'de bir birey-
sel özgürliik sorunurra sahip çrkr-
yordu. Gifuıiiİnüzde eırenselleşen
kişi hak ve özgiiırliiideri açIsn-
dan bu tiir bir gtişim önemliydi.
zira Titkiye alrş diinyaya kalşı
bil duyarl rk, bir sorumluluk
duFna gereği hissediyordu.

NaZm ba bakıma ]II. Cırm-
huriyet Fransa'srrım Dreyfus'ıırru
simgeliyordu. o nedenle döne-
min ba§rrunda Dreyfus'a zaman
zaman gönderme yap ryordu.
Nasrl ki Dre}-fus FYansa'nrn '(en
telektüel" tarihinin başlangrcınr
oluşturmuşsa, Nazrm da Türki
ye'de "aydrn" kimliğini ortaya çl-
harmlşİ. NAzrm'rn sahYerilmesi
için ilk kez Tifkiye'de bu kap-
samda bil imza kampanyasl dü-
zenlenmiş, saygrn sanat Ye bi]im
adamlan bu kampanyaya des-
teklerini vemişlerdi. İlk kez
dünya ölçeğinde, AıTupa'dan
Amelika'ya, orta Doğu'dan sos_
yalist dünYaYa Nazrm lehinde
gösteriler yaprlmrş, bildiriler ya-
}ıİılanmlştr. Nazım için şiirler
yazrlmlş, drş temsilcilikler öniirı-
de gösteriler yaprlİnış, ülke yö-
neticileriİe Nazım'la ilgili baş-
l,uru_larda bulunulmuştu.
N6zlm'ın açhk greYiyle Titkiye
kabuğunu krlyor ve dış dünyay_
la etkileşime gaiyordu. Her ne

kadal 1951 fiIbrrasr ortalrğl
talumar etnişse de Nazm kam-
panyasünda, flrr Gençlik, Nazım
Hihmet, Gerçeh, Banş tiiTü yayırı
orgarılan NAzrm konusunda ka-
muoyu oluştumakta başarü ol-
muşlardr. Ancak, yine Nazım'rn
açhk grevi Tihkiye'de gençlik
alasında siyasi cepheleşmeyi da-
ha da bilemişti. Taİ Matbaasr ya
da Dil ve Tarih-Coğrafya olayla-
nna benzer bir gidşim lstanbul
Yiiılrsek Tahsil Gençler Billi-
ği'nin Çiçek Palas'ta düZenleüği
Nazım'a özgiilr,lük toplantrsrnda
yaşandl. Yönetim "milliyetçi"
gençliğin ardında yer aldr. Yine
provokasyona gidildi; yine genç-
ler tutuklandr.

Tiirn bu çabalar sonucu
Nazım seIbest bırakıldı. Özgür-
lüğüne kaYuştu. "Adli hata" 15

}.rl sonra da olsa biI nebze düZel-
tildi. Açl* grevi ilk kez insanlrk
adına bir doğru}.u kanrtladr.

GihifunüZ bilgisayannda
'\ryeb" sitelerinde dolaşan kimi
gezginci, "açbk greYi"ne baktık-
lannda geniş bir dosyayla karşr-
laşrr. Bu site İrlanda Açlrk Gre-
vi'dir (fhe Irish Hırnger§trikes).
1981 plında, on İrlanda cırmhu-
riyetçi gönü üsii[ıii[r "İrlanda
topra]dannda" ingiliz hapishane-
sinde siyasal tutuklu statüsü elde
etmek için giriştikleri açhk gre-
Yinde yaşamlannr yitirmeleri
arı]srna açı]mlşt!I. Margaret
Thatcher hükiimetinin adi suçlu
olarak gördüğü bu kişiıerin açlık
greyi sonucu ölifunü İngiliz-Irlan-
da ilişkilerinde taİüten siline-
meyecek izler brrakmrştu. site
bir anlamda "sanat anrt"br. İlk
kez bilgisayar ve internet ortam]
bu denli etkileyici bir "sanal

Üüe, Neüzlm Hiknet, muayene
hin gıfrEi ceffihpaşa
Hasbnesfnde.

Altb: Cezaoıindaı çıKıldan
sonİa ilk eece. Mijırevver Andaç,
Miizehher Y6-NO, Nfurm Hik net
ve vaıe Norcddin.

anrt"a yer vermektedir. Göİselli-
ğiİ ötesinde güçlü içeriir, hpkr
Nazüm'rn açLk grevinde olduğu
gibi, çok ötelerde yaşayaİlall in-
sanlık adına duyallı krhyor (irlaı-
da sitesi, Hunger strike Comme-
moratiye Web Project'in aibesi:
http:/naf kspirit. corL&un geI§trikes4.

Açhk grevinin tarihi yazıldr-
ğmda şüphesiz bu üç örnek baş-
köşede yel a]acaktr. Gandhi,
NAzrm ye İrlanda açlık grevinin
simgesi Bobby sands.
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çıçEK PAı.qs ToPıAı{Tısı
(15 MltYls 1950)

Nazlm Hikmet'i KurtaıTna
Kampanyasİnda en miilrim rolü
İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik
Derneği oynamrştü. 8 Mayıs 1950
giiİrü yaphğı bir topiantrda, NaZım
IIikmet'in lahliyesi için bif bildiri
ka]eme alma}a ıe dağllmaya ka-
rar Yerilmişti. "Nazım Hikmet'i
I(urtannrz" başlıklr bu bildiriyi ll-
han Berküay. \ ecdi Özgüner, Nu-
ran Bozer, Şaban ormanlar kale-
me almış ve dernek üyelerinden
Sevinç.onaran, Turan Baykara,
Zekai Ozgenç, Yılmaz Gülen, Abu-
zer Ozdernir, Akça Akyokuş, Se-
vinç Tanük, Turan cüveli, Kemal
Dayan, Remzi Dölübol, Veysel Aİ-
kaş, Vecdi Ozgüner, Veli Dolu,
Solmaz Görkmen, llhan Berktay,
Yrldz Baştımar ye Mualla Akyol
larafindan 10 Ma}-ıs 1950 günü is-
lanbul'un çeşi1-1i §emtlerinde dagl
ll]mlşll. 48.000 adel basllan bjldiri
\ alandaş \azlm Hikmel'i Lurlar-
mak için birlik olmaya çağrılıyor-
du. {yrlca, Nihad Tunalı'nln ida
resind,e Nazun Hik nd, adlı bir
dergi çıkarılmış, 1ftühun G emi^si
adlı mizah dergisi de bu kampan-
yaya aktif olarak katrlmışh.

l4 Mays l950'de CllP ik|idar-
dan düşmüştü. Çiçek Palas Top
]anılsü ise. Nez|m Hikmel'in açlLk
greünin de l4. günü olan. l5 \4a
].rs'ta yapılmıştr. Toplantr ufak bir
grubııı provokasyonuyla karşılaş-
mrş, mikrofonun teli kesilmisti.
"Kahrolsııı komünistler!". "Kah-
rolsun vatan hainleri!", "Alçak ko-
münisllPr". -\aZım Voskof ajanl-
dür". "Bu sesler Moskofsesidir"
bağrrşmalarrylakonuşmac ara
müdahale edilmiş, provokasyona
gelen salondal,i kalabalıLlan kimi
katılımcılann'Taşasın komü-
nizm" diye bağırdıkları iteri sürül
müştü. "Yaşasın komünizm" diye
bağrrdıkları gerekçesiyle daha
sonra veysel Alrkaş, Kemal Cenab
Karalraya, Vecdi ozgtlner, Enver
Aytekin, zekai Kaiakaş, Nuran Bo-
Zer, Göniil Başaranoğlu ve Şehnaz
Akıncı ma h kemel e verilmişlerdi.
Istanbul Ağır Ceza Mahkemesi,
bunların birer }.rl hapislerine (99
Kasım 1951 giiİ1 ve esas g51l55,
karaI 957/922) karar vermiş, an-
cak Temyiz karan bolmuştu. )e-
niden yapülan yargülamada yine
hüküm gi}Tnişler, fakat Temyiz
Umırjni Heyeti ikinci kez kararı
bozmuş ve hepsi beraat etmişti.
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NEDENİYLE

BEYANNAME
Bu gün Türkiye denince, onun

20. Asırda yetiştirdiği en büyük de-
ğerlerden NAzrm Hikmet'in uğra-
dığl haksızhk ve zindan akla geli-
yor. Memleketimizin diinya halk
o},rı karşr§mdaki bu realitesi şim-
diye kadar sorumlu makamlan,
yani bu durumun müselrbiplerini
endişelendirmedi. Fakat },rrrdu-
muzda da bir an el,.vel demokrasi-
nin, hüıTiyetin ve kanrrnlann ha-
kim olmasrnr candan arzu]ayan
haksever halkrmrzr, namuslu ay-
dınlanmrzr ve dewimci memleket
gençliğini bütün baskı ve tehditle-
re rağmen gayet haklr o]arak hare
kete geçirdi. Diğer bütiin imkanla-

elinden alrnmrş olan Nazrm Hik-
met'in hak ve hakikatin tecellisi
uğrunda canınr pul yerine koyarak
milletine yolladrğl istidaya cevap
1,erildi.

onun kurtuluşu yolunda dünya
halk oyunun müracaatlaİünr, mi-
tingierini ve prote§[olannl memle-
ketimizde de hukukçularrmrzrn,
her meslek ve srnlftan avdrnlan_
mrzrn Üniveısite gençllğnin ve İs
tanbul Yüksek Tahsil Gençlik Der-
neği'nin sorrımlu makamlara mü-
racaatlarr takip etti. Birdenbire ge-
lişip ya].ılan bu hareketlerin u}an-
dırdığ tehditler baskrlar bir kat
daha ağırlaştrrıldı. Nazım Hik-
met'ten bahseden günlüh gazete-
ler birdenbire susuverdi. lstanbul
Yüksek Tahsil Gençlik Derneği'nin
Nazım Hikmet'i kurtarmak için
her tialü demokfat hakların kulla-
nılması jcap ettiği yolunda yayrn-
laüğr beyannameyi dağıtan bütün
dernek üyeleti tevkifedildi. Der-
nek merkezi polis tarafından ka-
nunsuz ve nizamsız olarak basrldr.
Resmi evraklaır müsadere edildi.
Halklmrzdan imza toplaYanlar,, bu

arada dernek üyeieri nezaret altr-
na alrnarak toplanan imzalar imha
edildi. Nazım Hikmet'ten ve gre-
vinden bah§etmekte lsrar eden,
onun resmini basan bütün gazete
ve mecmualar toplattırıldr. Fakat
büttin bunlar hak ve hakikat yo-
lunda mücadele edenleri }. dıfa-
mazdl. lstanbul yüksek Tahsil
Gençlik Derneği dünyamrzln göz
bebeği Nazım Hikmet için bir top-
lanh tertip etmeye karar verdi.
Toplantı için ülayete müracaat
eden dernek Genel sekreteri biz-
zat vali tarafrndan tehdit edildi.
Topıantı hürriyetini vatandaşlara
valilerin değil kanuıılarm verdiği-
ni gayet iyi bilen İstanbul Yük§ek
Tahsil Gençlik Derneği resmi for-
maliteleri tamamladrktan sonra
toplantr gününü ilan etti.

Resmen mani olunamayan bu
toplantıya orada bulunan lstanbul
halkının da şahit olduğu gibi iğ-
renç bir takrm tertiplerle mani
olunmak istenildi. kanunlarln va
tandaşlara tanıdrğr toplanh hürri-
yetine göz göre göre tecavüz edil-
di. Fakat bütün bu tecavüzler her-
şeyi göze alarak geniş çapta top-
lantrya katrlan lstanbul halkrnrn
Nazım Hikmet iÇin vaptrğr em§al
siz tezahüfatla sustuıırldu. Top-
lantı, halkrmızrn ve aydın gençli-
ğin irticaa ve faşizme karş1 göster-
diği örrüek demokratik bir zaferle
sona erince yeni tertipler, yeni ka
nun§uzluklar başladr. Korku ver-
mek ümidiyle salonun kapılan ka-
pat arak hak ve hakikati sa,\,,unan-
lann hüviyetleri tespit edildi. Bu
müddet zarflnda toplantryr drşar-
dan takip etmekte olan halkm ara-
srna, bu adi tertip olayında faşis!
liklerini utanmadan iılihar ve§ilesi
yapan bir kalabalık toplatrldı. söz-
de asayişi temin etmek maksadıyla
hadise mahalline gelen İstanbul
valisi, toplantıya iştirak edenlerin
aleyhinde talıriklerde bulundu.
Resmi polis arabalaıDrn hoparlör-
lerinden toplantıdakileri taşlayan-
lara şu mea]de emirler verildiI

[yrcD,NlN
çıçEK PALAS oLAYı

YAYİNLADİGİ

çlçEK PAİASA çAĞRı
lstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği «Nazım Hikmetin kurtanl-

ma§r" için açtlğl kampanya}a, bütiin ba§kı ve tehdit]ere lağmen, het
an daha büyii{( bir kuwetle yürütnektedir.

19.v.950 gtiürıü toplanan idale heyeti "Nazu Hikmet'in duİiıımunu
ve edebi liıü.rnetini" belirtİnek için 15.v.1950 Pazartesi giinü saat 16-19
arasında Laleli'de Çiçek Palas salonunda bir kapa]r toplantr Yap maŞr-
na kaIar vermiştil. Nazım'rn kurtan]maŞrnr isteyen bütiin hakŞev€r
halli]mız bu toplantıya davet edilmektedt.

Arkadaş !

Bir kapalı toplantrya işti.rak etnek §enin en demokntik hakkırrdü.
Bu hakkrnı kullan !

Hür Gençlik, Öze]rsay]., 15 Ma),ıs t950, s. 1.



"Dikkatli olun, taşlar emniyet me-
murlanna gelmesin!"

Ertesi gün faşizmin ve irticarn
hizmetindeki basın İ§tanbul yük-
sek Tahsil Gençlik Derneği'nin
tertiplediği bu örnek toplantr},r
kendi karanlü gayelerine uyar bir
şekilde aksettirü. A}ni gazeteler-
de halk ve demokrasi düşmanr
olarak tannmrş bir taklm teşek
küllerin toplantrya iştirak edenle
re hakkr hayat vermeyecek]erini
ilan eden kü§tahlıklarrnr ya},mla-
drlaI.

Bütün bu olaylar, Yarf Yapılan
kanunsuzluklar Ye teıtipler, adr
geçen demoklasinin memleketi-
mizdeki realitesini bir kere daha
göstermiş bulunuyor.

Yine bu olaylar, demokrasi yo-
lunda hak ve hakikat yolunda, va-
tanrnrn milletinin aydün]rğa ka\,,rış-
masrnr arzu]ayan bütün vatandaş
lar]n girişmeleri icap eden müca-
deleterin büyüklüğünü ve ciddive-
tini gösteriyor.

lstanbul Yiiksek Tahsil Gençlik
Derneği bu yolda kendisine düşen
sorumluluğu bütün varlrğr ile duY-
duğunu hiç bir ba§kl ve hiç bir ka-
nunsuzluğun kendisini yolundan
çevilemeyeceğini Türk halk o},rrna
ilan eder.

iSTANBUL YÜKSEK TAHSİL
GENÇLİK DERNEĞİ

Hür GenÇlik, yl l, sa'n a,
1 Haziran 1950. s. 1_2.

ivrco eışxıı.ıı
ıLHAN BERKTAYıI{
ÇİÇEK PALAS
KONUŞMASİ

Genç-lhtiyaı, kadın-erkek bü-
tün haksever vatandaşlar !

Dünyamızrn en büyük şairi
N6zım Hikmet, bugün açlık grevi
nin 1,1,üncü güniiİıdedir. Her an
adım adüm ölüme biraz daha yak-
laşıyor.

15 },rl önce onu, tamamen hak-
sız ve kanunsuz olarak 28 }, 4 aya
mahkum ettiler. 15 },ıl önce onu,
Türk Mılletinin en Yavuz evlaünı,
insanlrğın gözbebeğini hapishane
köşelerinde yavaş yavaş öldiiİ,rne
kararrnr imzaladrlar. Bunu memle-
ketimiz ve dünyanrn en tanmmrş
hukukçuları, hukuki esaslanyla
açıkça gösterdikleri gibi bütiin
ciimle alem de biliyor. Resmi ma_
kamlarrn, grevinin bu 14üncü gü-
nünde hala susmalarr da bunu an-
latryor.

Buna müsaade edilemezdi.
Türk milletinin tarih önünde ebe-
diyen lekelenmesine göz yumula-
mazdı. Bu inanrlamayacak kadar
korkunç ahbete mani olmak için,
elimizdeld en tabii, en kanuni, de-
mokratik haklarrmlzr kullanarak
mücadeleye girjştiğimiz, du},rıp,
toplantrmua kat an l§tanbul'un
haksever halkrnr, fedakar vatan

ğçek Palas olayının ardrndan
Hüİriyet gazetesinde yer alan
haber,

iwco iiıyeıeinden bir grup
suıtanahmel cezdevı| nde,
otuianlar: Bir sıyasi tafurklu,
Yıldız Baştımar, Şehnaz Akncı.
Ayalüabler: Sevinç Tanılç Fail<a
Sa nul, Sol maz Gii,rknı en.
Fotoğıaf için solmaz (Görkmen)
BeıKay'a teşekküİ ederlz -Ed.

itTGD'nın yayını Hür Gençlİk'İın
özel sayısı (13 Mayıs 7950.

ırAzııu +ııxmır 
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NAZ|M HİKMET,iN SERBEST BİRAKİLMASİN| İSTEYEN AYDİNLAR
Bü aşağrda imzalan bıılunarı Tiiırk ayünlan şair NAzım Hikmerin bil an ewel serbest brrairhnasrnr siz-

den ve Yüksek Mealis'in a§il vicdanından bekliyoruz. Bu hareketimizle bütün Tiirk aydrılarrnm arzu ve te-
menn ilerine lercüman olduğumuza emjniz,

İSTANBUL AYDINLARI:
A. Adnan AdrYar: lstanbul Müstakit

Mi etvekili
Ha]ide Edip Adlvaİ: Edebiyat Fakülte-

§i oTdinam'i§ prnfesöıii
l. Hikmet Ertaylan; Edebiyat Fakülte-

si ordinaryüs Profesö.ü
Nadir Nadi: cumhuriyet Gazetesi sa-

hibi ve başyazaİr
Mazhar osman| Trp Fakültesi ordi-

naryüs Plofesörü
A. Hamdi Tanpmar: Edebiyat Fakül-

tesi plofesörü
Vala Nurettin: Akşam Gazete§i mu-

haİriri
Avni lnset: İnsel Kitape\.i sahibi, mü-

tercim
Besim DaIkoL Edebiyat Fakültesi

profesödi
vehbi Eralp: Edebiyat Fakültesi Pro-

fesörii
srddrk Sami onaİ Huİui Falrültesi

ordinaİyü§ ProfesöIü, Universite
eski rektörü

Mehmet Ali Aybal: Muİıarril, e§ki
Doçent

Mukbit Gökdoğan: lstanbul Teknik
UniveI§itesi Profesörü. Mimafi
Fakültesi Dekanr

Yaşaı Nabi: Vallrk Yayrrevi sahibi
Zeke ya sertel: Moda, Muhar r
Nihal Kalamağralr: A]<şam Gazetesi
Enis Tahsin Til| Akşam Gazetesi
Sadeddin Gökçeptnaİ: Akşam Gazetesi
Remzi Tozanoğlui Akşam Gazetesi
Aİif Derebeyoğlu: Aİşam Gazete§i
Kazjn Şinasi Delsan: Akşam Gazetesi
Ömer }lrza Doğİul: Cumhurivet

Gazetesi
Alımet Emin Yalman: Vatan Gazete§i
Elciiİnent Behzat Lav: Şehir Tiyatro-

su aktöİü
sinan korle: vatan Gaz etesi
Kiyam Levi: vatan Gazetesi
cavit Yamaç: Vatan Gazetesi
Cemal Gtirel: vatan Gazetesi
Melih yeneri vatan Gazetesi
Nadile sadi: Doktor
Bedri Koraman| vatan Gazetesi
Ali Saracoğlu: vaİan Gazetesi
sabahaddin Eyüboğlu: Edebiyat Fa-

kültesi, muharrir
Recep Bilginer: Vatan Gazetesi
Refik Halid Kaİay| Yeni lstanbut Ga-

zetesi
Mazhar Şevket İbşfu: Edebiyat Fakül-

tesi oİdinaryüs PIofe§örü, Edebi-
yat Fakültesi Dekanı

Selim Ragrp Emeç: son Posta Gazetesi
Erciiment Ekrem Talu. Son Posta

Gazetesi
said kuran| İstanbul Teknik Üniver-

sitesi plofesörü
Ekrem Reşid Rey: lstanbul Radyosu
M. Faik Fenik: zafer Gazetesi başya-

zan
vedad Aİ: Güzel sanatlar Akademisi

Dekolasyon hocasr
sami Teziş; son Po§ta Gazetesi
savit Tumer: son Posta Gazetesi
MuvaiTak Garan: Yeni lstanbul

Gazete§i

Samim Gönensay: Hukut Fakiilte§i
ordinaryüs hofesörü

Neyzen Teı,İik: Şair Ye miizisyen
Pelide celal: Romancı
Behice Boran: Eski Doçent
Nuslet suman: Güzel sanatlar A}ade-

misi, heykeltrlaş hoca
cemal Tollu: Güzel sanatlar Akade-

misi, lessam
Hilmi Ziya Ütken; Edebiyat Fakültesi

ProfesöIü
Mina Urgan: Edebiyat Fakültesi, Do-

çent
salü Dizer: Son Posta Gazetesi
Ali Fuad Ba§gil| ordiıaryü§ Profesör
Mustafa Şekip Tunç: Edebiyat Fakül

tesi o.dinaryüs Plofesöriı
Macit Gökberk: Edebiyat Fakültesi

PIofesörü
Feüi Elden: Doktol
Hü§nü Baki: Yüksek Mühendi§
Nu.ettin Şazi Kösemihal| Edebiyat

Fakülı]esi Doçent
Bema Moran| Edebiyat Fakiiltesi

Asistan
Burhan Belge: Yeni lstanbul Gazete§i
lh§an Ada: vatan cazetesi
Burhan Arpad: Vatan Gazetesi
Cevat Kalsan: E§ki memur
Nejat sirel Güzel Sanatla. Alademi-

si, heykeltraş hoca
Ali Naci Kalacan: Milliyet Gazetesi

başyazan
Halet Çambel: Edebiyat Fakü]tesi Do-

çent
Yusuf Ergülel: Dekoİatör
Selami Akprnar: Vatan Gazete§i
Harnid ongunsu: Edebiyat Fakiiı]tesi

oldinaryiis Profesöfü, eski dekan
Beyhan Birand: Edebiyat Fakültesi

Asistan
Ziüdü Müridoğlu| Giizel Sanatlaİ

Akademisi, heykeltriaş hoca
Abdtiübaki Gölpınarlı: MufiarTir, eski

Doçent
Bedİj Rahmi Eyüboğlu: cüzel sanat-

lar Aıademisi, ressam hoca
Cevat Dere]i: Giizel sanat]aI Akade-

misi, ressam hoca
ReŞat sevinç§oyI DesjnatöI
kemal sönmezler: Ressam
Haşmet Akali Ressam
fhsan Aydrn: Ressam
Feüi Karakaşi Ressam
Nud İyem: Ressam
ziya lkseroğlu: Güzel sanadar A}a-

demisi. ressam hoca
Zeki Kocamemi| Giizel sanatlar Aİa-

demisi, ressam hoca
Adnan Cemgil: Eski felsefe hocasr
[lhami Demirel: Ressam
P. Erkman: Re§sam
Feİruh Başağa: Ressam
Sabiha seltel: Moda. Muharrir
Mahmut Moralı: Şehir Tiyatfosu ak-

törü
l. Galip Alcan: Şehir Tiyatrosu aktörü
N. Mahfi A)Tal: Şehir Tiyatro§u aktörü
Sami Ayanoğlu: Şehiİ Tiyatrosu aktörü
Hadi Hün: Şehir Tiyaho§u aktöIü
lbrahim Deniz: Şehil Tiyatrosu aktöIü
Aslan Aydın| Şehif Tiyatrosu aktörü

Muazzez| Şehir Tiyatrosu aktdsti
Kemal: Şehir Tiyatrosu aİtörü
Halut Savcr: Şehir Tiyahosu aktöIü
Gazanfer Özcan; ŞehiI Tiyatrosu ak-

törü
Ferdi Talay| Şehiİ Tiyatrosu aktörü
orhan Ziya| Aİtör
Nejat Sayman| Şehiİ Tiyat osu aktöIü
Mu§tafa savaşkan: Şehir Tiyatİosu

aktöİü
M. Hican| Şehir Tiyatrosu aktörü
Cahit Nalbantoğlu: Şehir Tiyatİosu

aktörü
Hamid Aİ.ln]ı: Şehil Tiyatrosu aktörü
Umit cengaver: Şehir Tiyatrosu aktörü
Celal Balkır: ŞehiI Tiyatİosu aktörü
AtfAvcı: Şehir Tiyatİosu aktörü
A]i Galip Taş: A,v,ukat, İstanbul Baro-

süı ldare Meclisi Heveti'nden
sabli savcr: Avulrat
Mehmet MüniI EğTiboz: A,çlıkat
[smail Isa: Avukat
Recai Atabek AlT ıkat
ANKARA AYDINLARI:
lbrahim Çallr: Ressam
Saip Tuna: Ressam
Refık Fersaiı: Miızisyen
Miüat Ferrmen| Miizisyen
Ferit Alnal: Müzisyen
Adnan saygun: Müzi§yen
Muazzez Lütas: Aktİis
Refia Şenbay: Aktris
cüne}t GökçeI: Altör
LütIi Ay| Miinekkid, muharrir
cahid Sıtkl Talancr: Şair
Nurullah Ataç: Miiİrekkid, mutıar.ir
Fatih Bılkı Atay: Miuetvekili
Mekki said E§en: Muharrir
Mecdi sayman: Gaz eteci
Nazrm tkmil Baı.uİ: Bankacı
Celal Gündoğdu: Yüksek Mühendis
Abidin Mortaş: Yiiİsek Mimar
Nureddin Evin: Yiiisek Mimar
Fettan A}taç: Yüksek Mimar
F'e}Taz Köksal| Yüksek Mimar
Behçet Kamay: ProfesöI
ŞiiİIü E an| Doçent Doktor
Taİık Levendoğlu| Devlet Tiyatrolan

dekoIatöI
Ifan ŞahinbaŞ: Dil - Taİih ve coffaf-

va F'akiiltesi ProfesöI
Mehmet Karasaır: Dit - Tarih ve coğ-

rafya Fakültesi Profesör
Mes'ud Cemil| Müzisyen
[smailHakkr Karafak r: ProfesöI
vasfi Raşid sevig: Profesör
Hamid Şevket Ince
lsrnail Hakkı Balamir
oktay Rilat: Aılüat, şail
saffet Nezihi Bölükbaşı
Felruh Ağan
Muvaffak ozgenç
Şerafeddin Aydrn]rk
Asım Ruacan: Aıkara Barosu II. Baş-

kanr
N. Afacan
sevinç Düşünsel
Nejat Sav
Meliha Dumlu
ŞerefMengü
M. Uçer.
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çıçEx PAıAS,TAN NAZıM HIKMET,E
Büyiü Şat ve Düşiiniif Nazm }liknet

_ ıstanbut Yüksek Ta}ı§il GeDçtik Derneğinin, uğraü$n haİ.slzlrğrn
diizeltilmestri istemek için yaptrğr toplanhda hazır bulurıan bizler
kultüiuş haleketini §elarılaİ, §eıi bu yoıala kanuni imİan]al çevfe§in-
de §onuna kadar destekleyeceğimizi genel oyla ilan ederiz.

Hür GenQlik,ı,ll l, satı 8, 1 Haziün 1950. s. 4.

çocuklarrnr İstanbul Yük§ek Tansit
Gençlik Derneği adrna heyecanla,
hürmet ve sevgi ile selamlarım.

onun kurtulnast ıçin, hakkrn
yerini bulması için, Ttifk milleti-
nin ebediyen lekelenmemesi için
her türlü fedakarhğı göze alrp ge-
lenler ! Halk çocuİlan !

Temiz, asil, fedakar, haksever
halkrmızm temsilcileri !..

Bu toplantryla sizlerin; ve sizle-
rin bağTmdan kopup gelen ayün
gençliğın mücadele§i fiilen birleş-
ti. Bu, bize güven ve cesaret veri-
yor. Haksever hallomrza başvul-
makla yanrimaüğrmrzr gösteriyor.

Şimdiye kadar telgraflal çektik,
imza toplaük, beyanname dağrt-
tık; arkadaşlanmrz gazeİeler çr-
kaId ar. Bütiin bu demohratik ve
kanunı mücadelelerden bizi vaz-
geçirmek, bizi ör emek için elle-
rinden geleni yapmattan çekin,
mediler. Beyannameleri dağıtan
arkadaşlarrmur yakaladılar, kara-
kollara götürdüler, elrıniyette hüc-
relere trktrlar. lrnza toplayanlann
ellerinden kağıt]annr zorla aldrlar,
}.rrttılar; gazetelerimizi mü§adere
ettiler. Ömfiilrde polisin semtine
uğramamrş arkadaşlanmrz bir kaç
kere karakollan boylaü. Derneği-
mizi ba§tılar, kanunsuz olarak res-
mi evrak]arrmur alrp götürdiiler.
Toplantımrza mani olmak için
yapmaüklarrnr brrakmadılar. So-
rarın sizlere, bütiin burrlar niçin?
Niçin? lzaha tüzı]rn Yok dostlanm !

Hepsini, bi]iyor§unuz.
Bütün bunlara rağmen biz şu-

na inanryoruz ki, "bir hakkın mev-
cudiyeti, kullanılabilmesiyle kaim-
dir. yani dosdanm celile haııma
yardım gaye§iyle imza toplamak,
Nazrmm küİtar ması için imza at-
mak, beyannameler dağrtmak: ga-
zete çrkartmak, toplantılal yapmak
bizim en tabii hakkrmrzdrr. Şu an-
da size ve bütiiİı diinyaYa Yeniden
ilan ediyoruz ki: hiçbir zor, hiçbir
baskr, hiçbil tehdit hiçbil kanun-
Şuzlu} hareketi bizi yolumuzdan
çevirmeyecektir. Bizi korkutamaz-
lar, bizi }, dıramazlar...

Bütün bunlar bizi, birbirimize
daha kuı-vette bağladı; bizi birbiri-
mize perçinledi ve hareket]erimizi
kamçıladr.

Şimdiye kadar Yapt <lanmrz ve
şimdiden sonra da yapacaklanmrz

tamamen kanunidir ve bizim en
tabii haİ}mızdıI. Hak]anmrzr krrl_
larımaktan bizi kimse men edemez
ve men edemeyecektir.

Naztm Hikmet şöyle dedi:
- Hakİm, hakikati tecellisi içiı

açlrk greyine yatıyorum. Hak ve ha-
kikat uğIunda, bir kanulsuzluğun
tamiri uğr,ıında, getektiği zaman
ölümü göze alabilmek güzel şeydir.

o, iilümü göze aldt dosdanm !

Biz kanunsuzluk]an, baskiları teh-
ditleri, karakolları, hücreleri göze
almrşrz, çok mu kardeşlerim?..

sorumluluğumuz büyük, çok
büyük..

Beyannamemizde ilan ettiği-
miz gibi, demeğimizin şian şudur:

Bütün kanuni ve demokıaük
hakıan kullanarak sonuna kadar
mücadeleye devam..

sizlere güveniyor.uz; sizlerden
cesaret alryoruz; sizlere dayanıyo_
rüz.

Yar olu]ı ! Aziz vatan çocuİlan!..
Var olun ! Asil ve fedakar hal-

kımrzrır aşil ve fedakar evlatlan !..

H r Gençlih,,1l l, sa.rn 8,
1 Hazaan 1950, s.2, 6.

TARlHıN
AFFETMEYECEĞİ
oı_AY
kanun§uz olarak maiıkum
edilen Nazım Hikmet'in
hihriyeti kanun yoluyla
iade edilmek istenmiyor.

Aşağrda okuyacağrnrz yazr Şim-
diye kadar gözıerinizin önüne Şe-
rilİnekten korkulan, bilenlerin
bahsetmekten çekindiği, bilme-
yenlerin ise yerinde (!) zannettiği
fakat hakikatte biİ insana reYa gö-
rtiien en büyiü haksızlrİJardan bi-
rini teşkil eden keyli bas}ı ve bir
terörün meydana getirüği olaydır.

Buftda onu hukuki balqmdan
ana hadanyla açık]ryoruz.

Nazım Hikmet bundan on üç
}.rl önce iki askeri mahkeme tala-
findan ayiT ayrı on beş ve yirmi },
-ki billeştirilince 98 }ıl 4 ay edi_
yor- ağrr hapis cezasura mahkum
edi]İniştir. Her iki mahkıımiyet ka-
ran dola},rsryla Nazrmrn bu giine
kadar hapiste yatrnlmaşr kanun-
suzdrıI.

Kanunsuzdur, çiiİiü.
1 - Nazım her iki mahkemede

de askeri ceza kanunun 94 üncü
maddesine göre hiikiim giymiştiİ.

Bu madde: birden ziyade askeri
şatür§larr hep billikte üstlerine veya
amirine karşr İiilen itaat§izuğe tah-
rik ve isyana teşvik maddeŞidir.

oysa Naztm her iki olayda da
ancak birer kişi ile t€ma§ etniştir.

9 - Bundan başka N6zrm'rı bu
kim§elere söylediği sözler liilen
itaatsizliğ€ tahrik Ye isyana teşvik
mahiyetinde de değilür. Birinci
olayda NAzrm, Ömer Deniz adın-
daki Halbiye talebe§ine: (Erlerine
sen anayasanm altr umdesini öğ-
ret) demiştir. 9 inci olayda da: (fu-
ka.ra erlerin adlesledni bana ver,
onlara para youaya},ım) dediği id-
dia olııIrlnuştur.

5 - İtaatŞizliğe tahrik mahiye-
tinde olmamakla beraber bu sözle-

AYD|ı{LARıN
ıüAzıilı Hıı(ıYIET,E

ACLıK GRE1 ıNE ARA
vEıiMEsı ıçıil çAĞRısl

İktidal değiştiği için bugiin
hakh talepleriniz le ilgilenecek
sorumlu malram heniiz frilen
teşekkiiü etmemiştir. Yeni ikti-
daİ kuTıİuncaya kadaİ ve bu
husustaki alırrıım ayünlanınca-
ya kadar, açük greYine fasrla
vermenizi rsrarıa rica ediyoruz.

Mifuntaz Faik Fenik MiIletfekili,
zafer Gazetesi başyazarr.

oktay Rifat Aüıkat
Ferit Alnar: Mtizisyen
Ayhan Alnar: Miizi§yen
I6mai1 Hakkr Balamir: AvDt€t
Cahid sıd]o Taİanca: Şair
Niyazi Asİnas|r: AYukat
Behçet Kamay| Aİkara Aatli Tlp

Enstitüsü Dİektörü
Melih Cevdet Anday: Şair
Bedri Rahmi Eyüboğlu: Ressam
cevdet l(udreı Muharrir
vasli Raşid sevig: Profesör
Dr. H. Cahit Özen: Arıİara Ttp Fa-

kiiltesi Doçent
Adnan saygun| Miizlsyen
A§ım Ruacan: Ankara Barcsu II.

Başkaİr
Kemal Naİin: Doktor
Ahmed cevad EIDlt
sadün Aİen: siyasal Bitgiler Fakii,l_

ıe§i plofesör
Nazım Kamil Bayur: İş Bankası

MüdiiİleriJıden
Atımed EYintan: Devlet Tiyatrosu

sanatkan
Güzin Dino: Doçent
vala Nuİettin: Mulraafir
Miiz eh]ıer va-Nu: Mulıaİrir
ulyi urazl Aıtör

Nırzrlı Hihrıı,et,
sayr 4, 5 Mayıs 1950.
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Nfuım Hikrret'ı krr',,fiıak içİn
New Yoik'ta dt züleıren gösıeİİ.

rin komünistlik propagandaŞr sa},r-
labileceği farzr mulral kabul edilse
de o tarihte askeri ceza kaıunu-
muz da komüni§tlik propagandasr-
nı yasak eden madde o]İnadı$ için
Naztm'a hukuıen bu bakmdan
dahi ceza vermeye irüan yoklur.

4 - Kalü ki Ndzrm'ın yu}anya
aldrğımız sözleri ialrlia makamınrn
tevil ettiği şekilale söylediği de sa-
bit o]rnamrştır. Çünkü eldeki yega-
ne delil Nazrm'rn §uç ortas olan
iki kimsenin sorgudaki ifade]eri-
dir, yani ad-r ciirmdiiır ve buıdan
dolay da bu detiJJeri kanıınu hiç
bil değeİi yoktur. Zaten dur.ışma
esna§rnda her iki santk ifadelefi-
nin zorla alrndrğrnr söyleyerek sol-
gudaki sözlerini geri almışlardıf.

5 - Her iki olayda da bu mual-
lel adı cürümlerden başka Nazırrır
suçland]İmaya yarayacak herhan_
gi de]il de yoktur.

6 - Nazuru ma h_k^um etİnek için
kanunda madde olmadtğl şuİıırrla
da sabitür:

Bu dava]ardan hemen sonra
hii}ümet Mecli§'e biT tasarr suna-
rak. Ttiırk ceza kanunundali Lo-
münistlik propagandasına ait
maddelerin askeri ceza kanrınuna
da aLnmasrnr istemiştfu. TaŞarının
gerekçesinde şöyle deniyor:

(ordu ve donaımada muztr
propagaıda yapanlan her ne kadal
ağrr cezalara çarptırdıksa da, aske-, ri ceza kanünıında büna dair sarih
madde olmamasr yiiziirıden bu gibi
kimselerin cezalandü ma§rnda
zorlu} çekilmektedir. Bunun]a da
aılaşrlryor ki Naamln kanunsuz
olarak mahkı]m edildiği hii&iimet-
çe kabul ve taşdik edilİniştil.

7 _ ceza kanunumuzun şöyle
bir temel kaidesi vardrr:

ı6 
| 
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- BiI Şuçun işlenüği zamarıın
kanrıİru ile sonradan neşrolunan
kanunun hiilriimleri birbirlerinden
farkh i§e failin lehinde olan kanun
tatbik ve infaz olunı]r.

N6zrm'a askeri ceza kanurru-
nun 94 iiİıcü maddesinde yaz r ce-
zalann en ı,rrkart haüeri verilir-
ken sırf sabrkalr bir komiinist ol-
duğu mülahazasryla hareket edil-
miştir. Fakat },rıkarrda bahsettiği-
miz değişiklikten Nazım fayaıalan-
dınlrnamrşhr. Askeri ceza Kanu_
nu'na sonradan alınan komünist-
lik propagandasr suçlanna verilen
cezalar, altr aydan iki J,rla kailar,
en ağıI hallerde ale beş },rla kadar
hapi§ cezasından ibaret olduğu
halde; N6zrm'ın 98 pl 4 aylrk mah-
kıımiyetinde bıına göre her hangi
bir inaliİme yap mamrştır.

8 - Mahkumiyet ilaIIıında kaIar
fikıasryla gerekçenin birbtine uy-
mamaşr da yeri]en hükmiiıı bil
"hiiümi karakuşi" olduğıınu göste-
riyor. Birinde "askeri isyana teş-
vik"den balrsedüyor; ötekinde
"komiirf §ük propagandası"ndan.

9 - N6zrm, kanunsuz olarak
mal (uin edildiğini ve kanunsuz
olarak hapseüldiğini 15 }, dıı yiiz-
lerce dilekçe yazaraİ, yetkili ve ilgi-
li rnakamlann hepsine anlatmaya
çalrşmrştır. Bu makamlann devam
eden kanrınsuzluğun tamti için
haiekete geçmeleri gerekilken, ak-
sine ağrzda kuru YaatJer yollamakla
yetirırnişler; v€ çok defa sağrrmış
gibi da,ıTanarak, mevcut kanunsuz-
luğu bu §iituı]an ve hareketsizlik-
leri ile katnerleştırmişleldt.

10 - Tarihte misli görii]rİreyen
bu zulüm ve haksrzlü şaheserinin
gerek memleket içinde, gerek
memleket üşında uyandrrüğ de_
rin tepki]erin etkisiyle, hiiaii|Inet
nihayet meclise bil af tasansr §un_
muştul. Fakat her halde, Ameri_
kan Hükiiürrıeti seçir erin arife§in-
de umumi bil af çıaafllrna§ınl hoş
görmediği için tasarr kanrmlaşma-
rürşhr. ve böylece iktiatar partisi 15
}ddr Nazım'a €ttiği hak§rzlık]ala,
bil de iimit verip bu itnidi boşa çr-
karmaıın işkencesini ek]emiştt.

11 - on üç }T ıdu sibegelen bu
haksız mairpusluk Nazrm'm sıiüa-
tini de berbat etrrriştt. Ciğerleri,
kalbi, böbrekleri, karaciğeri ve si-
nir si§temi, hayatr için tehlike teş-
kil edecek kadal bozıılmuştur. Fa-
kat bu dahi, yetkili malrarülan
hak§rzlrğr losmen olsun tamiİ ede_
rek Naam'r serbest bırakmağa
§evk etrnemiştir.

959 yılında N6zım Cerrahpaşa
hastahanesinde müşahede aıbna
almmrş ve hbbi aaılice kendi§ine altr
ay hava tebdili Yerilmişti. Fakat bu-
na rağmen Nazrm serbest bıIahl-

mamrşbr. Hususi bil müessese olan
Yakacık saİatorü,rımırna zorla sevk
olıınan Nazım, orada on beş gün ka-
dal Jaıdarma ve po]is nezaleti al-
tında tutulmuş ve §anatorü.um dok-
torunurr "hasta değildil!' demesi
iizerine adli trbbın, yarıi memleketi-
mizin bu konuda en ye dli tıp mü-
eŞ§e§esinin, henüz on beş gün önce
Yerdiği rapor hiçe sa}, aİak
Nazım'ın başka bil ha§ta]rede tekral
muayenesine lüzum gö§terilmiştiİ.

Bu da açü bir kanırnsuz lulrtul.
Kanunsuzlukla savaşan Nazrm §rh-
hati bahaŞına da olsa yeni bi_r ka-
nunsuzıuğa alet olamaz dr. Nitekim
olrnamrştrr da: tekTaİ muayene
edilmektense hasta hasta hapi§ha-
neye alönmeyi tercü ehniştil.

19 - Bundan bil müddet ewel
avukatrnrn tal€bi iiz erine Nazım
Bursa men,ı]eket haŞtaıesinde mu-
ayene ettİrilİniştir. Tarn teşkİath
ve fenni alet]eri olan bfu haştaıra-
nede muayenesıne lüzrım göriildü-
ğü için Bulsa ceza evinden, önce
sultan Aİrmed'e, oradan da Uskü-
daİ cezaevi'ne sevk olunmuştuİ.

Cerrahpaşa haŞtahanesinde ya-
p an muayene sonıında, Nazım'ın
ağrr sıhhi durrımu te§pit olunmuş
ve kat'i raporrın tam teşkilatlı bir
hastanede üç ay tedavi gördiilten
sonİa veri]eceği bilatiribniştiI.

İstanbul savcüs cerrahpaşa
hastahanesinin raporunu Adli
Trp'a göndererek mütalaa§rnı §or-
muştü. Adli Tıp'ca verilen rapor-
da: "Nazrmln kalbinden ve kalaci-
ğeriniıen hasta olduğu ve bugiiniü
sllülıi durxmunda tam teşkilatır bir
hastaİranede üç ay tedavi gördüa-
ten §onra bir değişiklik olrnazsa
yahut hasta]rk artarsa infazın duT-
durulmasr gerekeceği" yazrlrdır.

Nazımln şu andaki duTrrmu,
Adu Ttp'ın «üç ay soüa" kayüna
bi]e taharümii{ edemeyecek kadar
vahimdir. Şail hapishane köşesin-
de bitkin ve tiiİ,lü aİazın korkunç
balirsr alhndadır.

Bıına rağmen infazın hala dur-
durx]naması, yap an yolsuzluİla-
ra bir yenisinin daha eklendiğini
göstert.

Nazım'rn 15 },rldrr maIuz kaldr-
ğ1 kanuısuz ve haksrz muamelele-
riı kısa izahr burada bitiyor.

Bu durum karşsında yani; bil
yandan kanuısuz olarak mahkrrm
edildiği hiiliiİnetçe de billiil kabul
edi]Iniş oLnasrna ve bil yandan da
süİri durumunrın hapishanede ya-
şamaya mü§ait olnadrğt en yfüsek
süiat müe§sesel€rince tespit edil-
miş bu]rınmasrna rağmen Nazım
Hikmet hala hapishanede binbir çe-
şit dert]e pençel€şmektediİ. Acrsl ve
kederi büyiik olan dünyamEln en
yüce şairlerinden biri alhk en açlk



şekilde beliren kanunsuzıuğa ta-
hammiil edemeyip nihayet son ça-
reye, açlık grevine baş ı.Lırmuştur.
Bu grevin mana§r çok büyüktfu ve
bu grev başkalannrn hakŞızlığı ken-
di yararlarırra olaıak hoş gö.ü.ce§i-
ne onu kurtarmak için çalrşmalar.r-
na rağmen kanunsuzluk kabul etti-
İlinceye kadar deYam edecektir. Zi-
ra kendisınin karar' budııİ ki, esa-
sen bu karan vasisi ü§tat İrfan Emin
defalarca ve bilhassa beliıtmiştir.

Evet. Nazrm Hikmet kendisinin
ne herhangi ve idari yolla afTrnı,
ne herhangi bir hi§si düşüncenin
tesiriyle, ve ne de politik biı mü-
dahale ile drşan çıkarr]nasrnr i§te-
mektedir.

13 }1l önce haksE olarak mah-
kum edilen büyük insanln aıt t
aranxza haklr olarak dönmesini ıs-
temek, haksever Türk vatandaşla-
rınrn kalpten dilekleridir.

Nazlm Hikmet, sarl. 2,
11 MaYıs 1950, s.9.

NAzlM HıKMET,ı
KURTARMAK
BOYNUMUZUN
BoRcUDUR

1

seçim patrrtrlan alasrnda gaze-
telerden birinde okundu: NAzrm
Hikmet, ölesiye ve kurtulasrya, ye-
niden açlrk greüne yatmlştır. Hal
buki a]Tıı günlerde, gazete haber-
lerine meraklr okuyıcular; Arrkara
adliyesini bilmem kaç tarfası ile
basan Pilavoğlu nam soflanrn "si-
nirlerindeki bozuk}uk" sebebige
serbest brrakrldrğrnr okumuşlard].
Biı yandan on üç vrlhk haksız bir
mahkumiyetin çilesi ve kahn al-
trnda boğulmak istenen inkrlapçr
ve ileri Nazım Hikmet, bir yanda
Atatürk'ten inkılap diye ne varsa,
ne kaldrysa inkar edenlerin on, on
beş gün cezaevi'nde tutmaya lQya-
maükları Pılavoğlu.

Bu iki olaydan da Türk halkına
çifteli halrarette bulundular: etrafi-
na topladığı birkaç bin safdilin ov-
ları için Pilavoğlu'nu serbest bıra-
karak hakaret ettiler. Nazım Hik-
metji, hastahane, muayene falan
filan diye oyalalıp bu halk ve hür-
riyet kahramanmr yine parmaklrk-
larm aründa tutarak hakaret etti-
ler. Bir de üçüncü ve en büyük ha-
karet var: Giiıı]erden beri gazete
ve radyolarrn şaşmaz adaletten,
memleketteki alabildiğine hürrı
yetten bah§etnesi: Atattilr,k inkrla
brnrn memleketinde Atattiırk inkı-
labr düşmanlannr serbestçe ko-
nuşturan taraftarlarrnr serbeŞtçe
hapseden hiiİriyet ve demokrasi !.

Anlayamadım.

-2-
ArTupa'da yine herkes Na-

zrm'dan bahsediyor. Açlık grevi ka
rarr ve teşebbüsii cümle namuslu
insanlan şaha kaldrrm§trr. Birleş-
miş Mil]etler Genel Sekleteri'ne,
Bayan Rooswelt'e; Nazlm Hikmet'i
Kurtarma ve Eserlerini YaıTna Ko-
mitesi, serbest büakrlmasr husu-
sunda Türkiye hükümeti nezdinde
teşebbüse geçmeleri için telgraflaI
mr çekmemiş; bir hafta içinde, yal-
nrz Fransa'da onun adrna yüzlerce
şiir mi yazılmamış; Amerika Birle-
şik Devletleri'nde göste.iler mi ter-
tiplenmemiş; ŞaiI'in bizzat kendisi-
ne telgraflal mr gönderilmemişi
Neler, neleı !... Başka ülkelerde
o'ndan bahsediliyor, o'nun kade-
riyle kendi kaderleri}miş gibi meş-
gul olunuyor. Halbuki burada, şa-
ir'in bir mektubunun vekiline veril-
mediğini, etTakrnrn günlerce daire

Nez,m Hikmet (Nezım'ın uğrudığı
haksızhkıa a miicadeıe için çıkan
İikir ve politika .leEisl),
say: 7, 11 Mayls 1950.

lerde geciktiıildiğini aı-ukatmdan
öğreniyorıız. Ve o tekrar greve yat-
tığı günlerde Kadircan Kaflt tipinde
adamlal enine bo].una krşk]rtmala-
ra girişebiliyorlal. Atatürk ink a-
bı'nın varisi olduğunu ıddia eden
biı takım delikanlılar Büyük Ndzım
Hikmet'in sa,v.unmasrnr üzerine al-
mlş namuslu aydmlan gallet içinde
olmakla itham eylemek gafletinde
bulunuyorlar. Peki, ya hükümet af
kanrmrrnu çrkarmrş olsaydr?...

,3,
Hepimizin vazifesi bu: Barışı

sal,unma, ekmeği ve hürriyeti sa
vunma vazifesi. sadece bunlarr sa-
,!.unduğundan, sadece vatanrnr bü-
tün in§anlarr mesut olŞun diyecek
kadar sevdiğinden dolap dünya-
nrn en zorlu şairlerinden biri de-
mirlerin ardrnda açlrk grevi yapar-
ken her namu§lu in§an onu des-
teklemek zorundadrr. Her haıeke-
timizden, her sözümüzden mana
mı çrkaracaklar? Çıkarsınlar ! Ha-
in mi diyecekler size? Brrakırr de-
sinler ! Bizzat Nazrm Hikmet'i de
aynı şekilde itham ettiler, ve bizzat
Nazrm Hikmet'in de hain olmadr
ğınr herkes, hatta bunu avaz avaz
iddia edenler bile biliyorlar.

sokaktaki, fabrjkadaki, tarlada
ki ivinivet §ahibi, namu§lu ve mert
adam! Nazlm Hikmel'i kurtarmak.
tarih ve dünya halklarr karşlsrnda,
halkrmra ve milletimizi mislı gö-
rülmemiş bu adli hata ve ka§hn
utanclndan, urtarmak boynumu-
zun borcudur. Pilavoğlu, göz göre
göre, ink abi hıçe saFp ona küfre-
derken serbest blıakrlsrnl Ndzlm
Hikmet'e gelince: Halır ! öyle mi?

Böyle bir hadiseden sonra Ata-
ti]rk İnkılabt'ndan bahseden biitiin
kıtaplar yaktlsm daha iyi.

ATILLA İLHAN
Barüş - Politika Nhir Sanat,

\.ıl l, sa},r 5, 15 Mayıs 1950, s. 10.

ıüAzıM,ıil ANıilEsıNıN
HALXA QAĞRİSİ

oğlum N6zım Hikmet 15 seneden
beli haksrz yere hapishanelerde çti-
rütii]mektediİ. Resmi makamlara
yapılan müteaddit müracaatlal bu
adli hatayı düzeltnemiştt. Nazım
İki Maps'tan beri aşikal olaİ bu
haİ§rzlığı protesto etinek için aÇl*
grevi yapryor. Adli Tlp'ça da te§pit
olunan hastabı]i vücudu buna da]ra
ne kadar talıammül edecektia?
onun anİre§i ben, her an öliime bi-
Iaz daha yaklaşan oğlumun kuİta-
rjmasr için, hayatrnr hizmetine koy-
duğu Ttiİk halküİıdaİ imza istiyo-
rum. Naztm, buna la},ıktır.

CELtLE
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