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TWO DOCUMENTS ABOUT
NAZIM HİKMET
Nâzım Hikmet hakkında arşivimizde bulunan iki resmi yazının muhtevası Türk
solunun tarihi açısından önemlidir. Devlet yönetiminde gerektiğinde demokratik
olmayan usullere baş vurulduğundan dolayı günümüzde sık sık eleştiri oklarına hedef
olan tek parti dönemi uygulamasına, hem metot hem de muhteva bakımından örnek
olan bu iki belgenin önemli olduğunu düşünüyoruz.
Genç cumhuriyeti yönetenler, Avrupalı emperyalist devletlerin maşası Yunanistan’la yapılan İstiklâl Savaşı sırasında büyük desteğini gördükleri Sovyetler Birliği
ile iyi ilişkiler içinde olmaya özen göstermişlerdir. Hem bu ilişkiler hem yeraltı faaliyeti yürütmekte olan Türkiye Komünist Partisi’nin az sayıda hücre ve elemana
sahip olması hem de işçi tabakasının yetersizliği gibi sebeplerle mevcut kanunlarda
komünizm suçuna karşı verilecek cezalar caydırıcı olmaktan uzak tutulmuştu.
Nâzım Hikmet, arkadaşı Vâlâ Nurettin’le birlikte Milli Mücadele’ye katılmak
üzere Ankara’ya gelmişler, Bolu’da bir süre öğretmen olarak görev yaptıktan sonra
Marksizm ile tanışmalarından sonra Batum üzerinden Sovyetler Birliği’ne gitmişlerdir. 1922’de Moskova’da Doğu Emekçilerinin Komünist Üniversitesi’nin (KUTV)
ilk öğrencilerinden olmuşlardır. 1924 yazında Türkiye’ye döndüklerinde kader arkadaşı komünizm düşüncesindenden ayrılmış, Nâzım parti üyesi olarak faaliyetine
devam etmiştir. Ankara İstiklâl Mahkemesi’nin takibatından kurtulmak için İzmir’e
sığınarak bir süre saklanmıştır. Kısa bir süre sonra tekrar Sovyetler Birliği’ne gitmiştir. Ankara İstiklâl Mahkemesi tarafından gıyabında on beş yıl kürek cezasına
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mahkum edilmiştir. 1927 Tevkifatı’nda gıyaben üç ay hapse daha mahkum olmuştur.
Af Kanunu’nun çıkması üzerine 1927 yılında yeniden vatana dönerken sınırda yakalandı. Serbest kaldıktan sonra bıraktığı yerden faaliyetlerine devam etmiştir. Anadolu
Ajansı’nın Ankara çıkışlı haberinde kendisinden açık olarak komünist sıfatıyla söz
edilmektedir: “Komünistlikle maznun Nâzım Hikmet ve Laz İsmail’in (İsmail Bilen)
mahkemelerine bugün ağır ceza mahkemesinde devam edilmiştir.” Nâzım Hikmet
kendisinin gizli teşkilâta mensup olmadığını söylemiştir.1 Yargılama sonucunda 3 ay
3 gün cezaya mahkum olmuş, gözaltında bulunduğu süre verilen cezayı karşıladığından serbest bırakılmıştır.2 Bir süre sonra TKP’den ve III. Enternasyonal’den atılmıştır. Hapishaneye girip çıkmaları devam etmiş, 1933 yılında Cumhuriyet’in 10. yılı
münasebetiyle çıkarılan afla bırakılmıştır.
Şeyh Sait isyanının bertaraf edilmesinden sonra basındaki komünist eğilimli kümelenmelere göz yumulmuştur. Sabiha ve Zekeriya Sertel, Amerika’dan döndükten
sonra 1924 yılında Resimli Ay dergisini çıkarmaya başladılar. Dergi teknik açıdan dönemine göre çok ileri bir seviyede çıkıyordu.3 Cevat Şakir Kabaağaçlı, yaptığı tezhiplerin, minyatürlerin yaldızlı olarak Resimli Ay’ın kapaklarına basıldığını belirtiyor.
Harf inkılabı derginin okuyucu sayısını azalttı. Solcu, ama tanınmamış olan Nâzım
Hikmet, 1927 yılında tanıştığı Zekeriya Sertel tarafından düzeltmen olarak dergiye
alınmıştır. Yazılarıyla büyük tepki çekmekle birlikte derginin yeniden okuyucu kazanmasını sağladı. 1929-1930 yıllarında kendisini tanıttı. Dergide şiirleri çıkıyor ve
kitap halinde basılıyordu. Mehmet Rauf, Hakkı Süha Gezgin, Reşat Nuri Güntekin,
Yusuf Ziya Ortaç, Ercüment Ekrem Talu, Sadri Ertem, Selim Sırrı Tarcan, Mahmut
Yesari, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sabahattin Ali, Emin Türk Eliçin, Sabiha Sertel, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Peyami Safa, Muhsin Ertuğrul, Nâzım Hikmet
derginin yazarları arasında idiler.
Nâzım Hikmet, 1929’da Resimli Ay’da “Putları Yıkıyoruz” başlıklı diziyle açtığı
kampanyada dönemin tanınmış isimleri aleyhinde eleştiri sınırlarını aşan ağır yazılar
neşretti. Onun Türk şiirine getirdiği bazı yeniliklere tepki gösteren ve eleştiren Ahmet
Haşim ilk saldırdığı isimdi. İkinci hedefi Hamdullah Suphi Tanrıöver, arkasından Yakup Kadri Karaosmanoğlu oldular. Eskilerden Namık Kemal’i burjuva şairi olmakla
suçladı. Tepkiler gelmeseydi Abdülhak Hamid ve Tevfik Fikret de eleştirilerden nasibini alacaktı. Saldırılarının artması üzerine galeyana gelen üniversite gençliği derginin matbaasını bastı.4 Sertel, yıllar sonra bu kampanya hakkında özeleştiri yapmıştır:
“Şimdi düşünüyorum da, o vakit pek ileri gittiğimizi anlıyorum. Türk halkının ve
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gençliğinin sevdiği büyüklerimizi yıkmaya çalışacak yerde kazanmaya çalışsaydık
daha iyi olmaz mıydı?”
Nâzım Hikmet, TKP içinde muhalif bir çizgi takip etmiştir. Partiye hakim olan
kesim muhalefetini Kemalist işbirlikçi suçlamasıyla etkisiz hale getirmeye çalışmıştır. 1929’da TKP’de Şefik Hüsnü, Dr. Hikmet Kıvılcımlı, H. Ali Ediz olmak üzere
Aydınlık dergisi ağırlıklı kadro ile Nâzım Hikmet, Mustafa Börklüce, Hüsamettin
Özdoğu gibi KUTV eğitimli kadrolar arasında muvafakat ve muhalefet diye anılan
bir ayırım belirmiştir. Komintern her iki gruba eşit uzaklıkta davranmaya başlamıştır.
Grupları birleştirme teşebbüsleri netice vermez.5 N. Hikmet Mart 1933’te tutuklanmış ve Ağustos 1934’e kadar Bursa cezaevinde kalmıştır. Bu durum, Muhalefet grubunun Komintern nezdinde itibarının azalmasına yol açmıştır. 1934 yılında TKP’nin
Moskova’da yapılan kongresinde Troçkist muhalefete katıldığı suçlamasıyla partiden
çıkarılmış, bir yıl sonra yeniden dönüşüne izin verilmiştir.6 Türk solunun tarihi üzerine yapılan araştırmalarda onun önderliğindeki muhalefet görüşlerini gerekçeli olarak
Komintern’e bildirdiği belirtilmiştir. Parti içindeki grupların karşılıklı suçlamaları,
raporları Moskova’nın kafasını karıştırmıştır. 1951 yılında kaçtığı Romanya’da yetkililere ilettiği Sovyetlere gitmek talebi Moskova’ya ulaştığında, yönetim kadrolarında bir tereddüt yaşanmıştır. Nihayetinde Sovyet Yazarlar Birliği’nin misafiri olarak
davet edilmesi kararlaştırılmıştır. Moskova’da karşılanması, eserlerinin basılması
ile ilgili kararlar alınmasının yanında Sovyet K. P. Özel Büro Müdürü A. Struçkov,
V. Molotov ve V. Qriqoryan’a verilmek üzere hazırlanan bilgi notu, aleyhinde hükümler ihtiva etmiştir. Not, ailesinin kökeni, devlet yönetiminde bulunan aile fertleri
hakkında bilgileri, Komitern’in IV. Kongresi’ne gelen Türkiye delegelerinin onun
KUTV’dan uzaklaştırılması taleplerini ihtiva etmekteydi. Molotov, bilgi notunu okuduktan sonra derkenar olarak şunları yazmıştır: “Hikmet hakkında bunları bilmek hiç
de kötü değil.”7
Komünist fikirlerinden dolayı resmi belgelerde ismi geçen ikinci kişi Nail V. Çakırhan’dır. 1910 yılında Muğla Ula ilçesi Gökova’da doğan Çakırhan, Konya’da lise
öğrencisiyken komünizmle tanışmıştır. Şiirlerini okuyup beğenen Nâzım Hikmet’in
daveti üzerine 19 yaşında İstanbul’a gelerek gazeteciliğe başlamıştır. 1930 yılında
birlikte 1+1=1 isimli şiir kitabını çıkarmışlardır. Vâ-Nû, bu kitabın Atatürk devrinde
basıldığını, uzun zaman vitrinlerde kalmadan tükendiğini belirtiyor. Bu tarihten itibaren emniyetin takibi altında olmuştur. 1932’de Nâzım Hikmet’le birlikte tutuklanmış,
1933’te çıkarılan af kanunu ile serbest bırakıldıktan bir süre sonra 1934’te Sovyetler
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Babalık, Naciye, Türkiye Komünist Partisi’nin Sönümlenmesi, Ankara 2005, s. 54.
Hesenli, Cemil, Azerbaycan’da Milli Mesele: Siyasi Rehberlik ve Ziyalılar(1954-1959), Bakı 2008, s.
342.
Hesenli, a.g.e., s. 348-349. Hesenli’nin, birinci el Sovyet kaynaklarından istifade ederek yazdıkları,
Nâzım hakkındaki bilgilerimizin gözden geçirilmesini gerektirecek derecede önemlidir.
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Birliği’ne giderek; orada kaldığı iki yılda, KUTV’da öğrenim görmüştür.8 Nail V. Çakırhan ekonomi ve sosyalizm tarihi öğrenmeyi istiyordu. Moskova’da bir tekstil fabrikasında gördüğü bir Rus kızı ile evlendi. 1939’da savaşın başlaması üzerine hamile
eşini bırakarak Türkiye’ye döndü. Yıllar sonra Rusya’ya giderek eşini, oğlunu ve
torunlarını gördü.9 Mina Urgan’ın tanıştırdığı, Fransa’daki öğrenimini tamamlayarak
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olan,
Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa’nın torunu, Mustafa Kemal’in yakın çevresinden Hasan Cemil Çambel ve Ayşe Remziye Çambel’in kızı Halet Hanım’la (d.1916) gizlice
evlendi.10 Hasan Cemil Çambel, komünist fikirli damat istemediği için evliliğe muhalefet emiş ve aile uzun süre onlarla ilişki kurmamıştır. Mina Urgan da solcu tiyatrocu
Cahit Saffet Irgat ile evlenmiştir. Çift, Irgat’ın, alkole olan aşırı düşkünlüğü ve asabi
tutumu sebebiyle evliliklerinin sona ermesine kadar Çakırhan çiftiyle birlikte çok yakın bir hayat geçirmişlerdir. Çakırhan, Urgan’ın 2000 yılında ölümü üzerine şunları
söylemiştir: “Dostluğumuz öyle bir dostluk ki bir iki kelimeyle özetlemek mümkün
değil. Hatta bu dostluktan da öte bir beraberlik.”11
Çakırhan’ın, edebî faaliyeti pek uzun ömürlü olmamıştır. 1946 yılında çok partili siyasi hayata izin verilmesi üzerine legale çıkan TKP’nin bir kanadının Dr. Şefik
Hüsnü Değmer önderliğinde kurduğu Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi davasında yargılanmış ve Demokrat Parti’nin çıkardığı af kanunu ile 1950’de hapisten
çıkmıştır. Çakırhan’ın, bilhassa son hapislik döneminde para sıkıntısı çekmediği, eşine yazdığı mektuplarda bulunan ve uzun listeler tutan ihtiyaç taleplerine bakıldığında
anlaşılmaktadır. Bilhassa Aydın hapishanesindeki dönemde komünist mahkûmların
klasik komüna uygulamasından ricat ettiği görülüyor.12 Halet Çambel, 27 Mayıs’tan
sonra, 147 öğretim üyesinin üniversiteden tasfiye edildiği listeye dahil edilmiştir.
Nail V., bir mesleğinin bulunmaması ve eşinin varlıklı olmasından dolayı uzun
süre belirli bir işle meşgul olmamıştır. Halet Çambel’in, Adana Karatepe’de yürüttüğü kazıda çıkan eserlerin sergileneceği müze inşaatı, mimari alanda ileri yaşta kazandığı ününün ilk ürünüdür. 1957-1962 yılları arasında devam eden kazının yanında
yaptığı, Kadirli’deki Aslantaş Açık Hava Müzesi ve Sitesi ona yeni bir çalışma alanının kapılarını açmıştır. Üniversitenin tatil döneminde yapılan kazı çalışmalarında
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Ekinci, Oktay, “Gökova’da Çakırhan Müzesi”, Cumhuriyet, 19 Şubat 1998.
Davran, Melda, “Bir Uzun İlkbahar”, Sabah, 10 Eylül 1998, s. 20. Gazeteci Davran, çok iddialı hükümlerle dolu yazısında, coğrafyadan habersiz olarak Muğla’nın Ula ilçesi ile Akyaka’nın aynı yer
olduğunu yazıyor.
Özgentürk, Nebil, “Halet Hanım da Hiç Uslanmıyor!”, Sabah, 23 Mayıs 1999, s. 14.
Cumhuriyet, 2 Haziran 2000, s.1
Çakırhan, Nail V., Üç Hapishaneden Mektuplar Canım Halet’çiğim, İstanbul 2002, TÜSTAV yayını.
Bu eserle ilgili tanıtma yazısında komüna uygulamasına temas edilmemiştir: Turgay Fişekçi, “Nail V.
Çakırhan’ın Mektupları”, Cumhuriyet, 5 Haziran 2002.
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eşine refakat eden Çakırhan’ın Kadirli Kaymakamı Mehmet Can ile çok sıkı fıkı
olması, sofra düzmeleri, 1961 Anayasası’ nın getirdiği serbestlik ortamında toplumda
yavaş yavaş taban kazanan sol düşüncenin ajitasyonlarına karşı fikrî mücadele başlatan, milli hassasiyete sahip gazete ve dergilerin gündemlerini uzun süre işgal etmiştir.
Can’ın tasfiyesi ile sonuçlanan süreç, dönemin basınında bölgedeki çeltik ağalarının
çıkarlarına dokunulduğu iddiasıyla yer almıştır. Halet Çambel, onu kurtarabilmek
için Ankara’ya gitmiş, 27 Mayısçılarla iyi ilişkileri bulunan gazeteci Müşerref Hekimoğlu’ndan Milli Birlikçilerle kendisini görüştürmesi ricasında bulunmuştur.13 Kadirli’den o tarihte Kars’a bağlı Tuzluca Kaymakamlığı’na nakledilen Mehmet Can,
basının alakasını siyasi ikbali yönünde oldukça verimli biçimde değerlendirmiş, toprakta feodal yapının hüküm sürdüğü Söke’deki kaymakamlık dönemi kariyer tırmanışına basamak olmuş, 1973’de CHP’den parlamentoya girmekle kalmamış Gümrük
ve Tekel Bakanlığı koltuğuna kadar tırmanmıştır. Nail.V., 1970’te Akyaka’da yerli
yapı ustalarına, yöresel mimari kimliği sürdürecek, bahçe içinde, tek katlı geleneksel pencere ve kapı oranlarını kullanarak büyük kütleli olmayan, önü verandalı, tüm
ahşap elemanları zarif ve fonksiyonel, dikmeleri ince, geniş tahta saçaklı ve mutlaka kiremit çatılı, Muğla bacalı bir ev inşa ettirmiştir. Bu evde kapı ve pencerelerde
kullanılan kilit ve menteşeler hep klasik el işçiliği ile dövme demirden yapılmıştır.
Nail Çakırhan Evi, 1983 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü kazandı.14 Bundan sonra
Akyaka’da onun evine benzer çok sayıda bina yapıldı. Mimarlık öğrenimi olmayan
Çakırhan, Akyaka’da evler, Fethiye’de Montane Tatil Köyü ve Ahşap Camii gibi bazı
binalar daha yaptı. 1998 yılında Akyaka’daki evinin bahçesine aynı tarzda Nail Çakırhan ve Halet Çambel Sanat ve Kültür Merkezi’ni inşa etti.15
Çakırhan’la ilgili bu notları yazarken bir konuşmasındaki sözleri dikkatimizi
çekti. Konuşmasında yakın dostu Nâzım Hikmet’i değişken ve uçarı bir çocuğa benzetiyor: “Nâzım’ın altı evliliğini bilirim. Bir kadını sever ayrılır, bir dostunu sever,
onunla düşman olur. Vâlâ Nurettin’le hayatı geçmiş, onunla yakın ilişkisi olduğu
halde, ‘Sen düşman olmaya bile değmezsin’ diye şiiri vardı”16
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Hekimoğlu, Müşerref, “Unutulmayanlar”, Cumhuriyet, 11 Haziran 1999, s. 7.
Ekinci, Oktay, “Çakırhan Evleri Korunmalı”, Cumhuriyet, 3 Eylül 1998.
Ekinci, Oktay, “Gökova’da Çakırhan Müzesi”, Cumhuriyet, 19 Şubat 1998; Oktay Akbal, “Çakırhan’lı
Gökova”, Milliyet, 17 Mart 1998; Nebil Özgentürk, “Nail Bey Uslanmıyor”, Sabah, 16 Ağustos 1998.
Vâ-Nû, arkadaşı hakkında yazdığı eserde bu şiirin yazılma sebebiyle ilgili herhangi bir kayıt düşmemiştir. Yalnız üstü kapalı olarak bazı açıklamaları bulunmaktadır: “Kendisini bekâr arkadaşlar çevrelerinden esirgeyen sayın eşinin de belki bu telkinleri hem aklına hem hissine hem sevgisine yakın düştü.
O da insandı. O da terazinin bana zıt kefesine ağırlığını bastırdı. Çevremden bir süre uzaklaştırıldı.
Hulâsa Nâzım beni bir burjuva gazetesinden ayda 300 papel maaş aldığım için suçluyordu. Sonradan
hapishanede defalarca bana sarıldı:
“-Kahpe felek ne oyun etti bana,” dedi. “Ben aynı gazetede senin halefin oldum, 300 papel yerine aynı
işi 60 papele yaptım. Orhan Selim takma adı ile. Yüzde seksen iskontolu ücret, elbette sosyalistli-
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Çakırhan, uzun bir ömür sürdü. Doksanıncı yaş günü 2000’de Akyaka’da bir
sanat ve kültür şöleni olarak kutlandı. Doksan beşinci yaş gününün kutlanmasına
izin vermedi.17 Heykeltraş Ferit Özçen tarafından yapılan Nail Çakırhan’ın büstünün
açılışı Muğla valisinin de iştirakiyle 07.09.2001 günü yapıldı.18 Çakırhan’ın, açılışa
katılanları Kemalizm yoluna davet ettiği haber olarak basında çıktı.19 Kutlama töreninin 100. yaşına girdiğinde yapılması isteği gerçekleşemedi. Rahatsızlığı sebebiyle bir
süre İstanbul’da tedavi gördü ve ağırlaşması üzerine ölümü beklemek üzere Akyaka’daki Özel Yücelen Hastanesi’ne getirildi ve 10.10.2008’de gece yarısı vefat etti.
İsteği üzerine Akyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.20
Arşivimizde bulunan Nâzım Hikmet ile ilgili belgeden birincisi İzmir Emniyet
Müdürlüğü’nün 09.02.1930 tarihli bir yazısı olup Vali Kazım Dirik imzasıyla Milli
Eğitim Bakanlığı’na gönderilmiştir. Dönemin yazışma usulünün cevazıyla Emniyet
Müdürlüğü bağlı bulunduğu kendi bakanlığı yanında diğer bakanlıklarla da yazışma
yapmıştır. Yazıda, Nâzım Hikmet’in eserlerinin öğretmenler ve yüksekokul öğrencileri arasında rağbet gördüğü belirtilerek İl İdaresi Kanunu ve Maarif Eminliği Teşkilatının valilerin maarif işleriyle ilgili yetkilerini en aza indirdiğine işaret edilmiştir.
22.03.1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtı Kanunu’nun 20. maddesiyle Maarif
Eminlikleri kurulmuştur. Milli Eğitim hizmetlerinin bütün illerin, coğrafi bölge ve
yakınlığa göre 13 Maarif Eminliği’ne bağlanarak yürütülmesi öngörülmüştür. Maarif
Eminlikleri’nin çalışma esasları 26.08.1926 tarih ve 155/1492 sayılı 46 maddelik bir
kararname ile düzenlenmiştir. Merkezî idarenin bazı yetkilerinin taşraya devredildiği, yerel yönetimlerin güçlendirilmesine önem verildiği, günümüze göre oldukça ileri
bir adım olan bu uygulamadan 29.06.1931 tarih ve 1834 sayılı kanun ile vazgeçilmiş
ve Maarif Eminlikleri kaldırılmıştır. Bu kanun 02.07.1931 tarih ve 1838 sayılı Resmi
Gazete’de neşredilmiştir. Maarif Eminlikleri, Türk idare sisteminde yeni bir anlayış
ve idarî bir kademe getirmişti.21 Valiliklerin bu uygulamadan pek hoşnut olmadıkları,
milli eğitimi denetleme hususunda yetkilerinin en az seviyeye indiği anlaşılıyor. Bu
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ğin icabı değildi, aksini becerebilmek usta sosyalistlik olurdu.” Vâ-Nû, Bu Dünyadan Nâzım Geçti,
İstanbul 1969, s. 375-376. Vâ-Nû’nun eşi Müzehher Vâ-Nû, 1950’de hapisten çıktıktan sonra eşi ile
birlikte evlerinde uzun süre misafir ettikleri Nâzım Hikmet’e, Bir Dönemin Tanıklığı isimli hatıralarında uzunca bir bölüm ayırmış, bu olaydan hiç söz etmemiştir.
Akbal, Oktay, “Bir Anıt İnsan: Çakırhan”, Cumhuriyet, 14 Ağustos 2007, s. 2.
Akbal, Oktay, “Çakırhan’a Saygı”, Cumhuriyet, 2 Eylül 2001; İlhan Selçuk, “Nail V.’nin Gerçek Utopiası”, Cumhuriyet, 9 Eylül 2001, s. 2.
Özgür, Özcan, “Nail Çakırhan Büstü Açıldı”, Cumhuriyet, 9 Eylül 2001.
Hızlan, Doğan, “Nail Çakırhan’ı Kaybettik”, Hürriyet, 12 Ekim 2008; “Huzur’un mimarı vefat etti”,
Hürriyet, 12 Ekim 2008, s. 5.
Tanınmış edebiyatçı, Adana Maarif Emini İsmail Habip Sevük sahip ve sorumlu müdürlüğünü yaptığı,
40 sayı çıkan Adana Mıntıkası Maarif Mecmuası’nı 15 Mart 1928 ile 15 Mayıs 1931 tarihleri arasında
neşretmiştir. Derginin ilk 13 sayısı eski harflerle çıkmıştır. Dergi, 14. sayıda Çukurova’da Memleket,
28. sayıdan sonra Memleket Çukurova ismini taşımıştır.
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teşkilâtın kaldırılmasında Kâzım Dirik gibi mülkî amirlerin yazılı ve sözlü uyarılarının payının bulunduğu muhakkaktır.
1930 Ağustos ayı içinde faaliyete geçen Serbest Cumhuriyet Fırkası başta İzmir
olmak üzere bölgede büyük ilgiyle karşılanmış, sonbaharda yapılan belediye seçimlerinde başarı kazanmasından sonra gelişen hadiseler sonucunda 17 Kasım 1930’da
kapatılmıştır. İzmir valisi bu partinin başarısında öğretmenlerle birlikte orta ve yüksekokullara mensup öğrencilerin de payının bulunduğuna inanıyordu.
T.C.				
İZMİR VİLAYETİ			
POLİS MÜDÜRLÜĞÜ		
SAYI: 13733			

HÜLASA
Komünist şairi Nazım Hikmet’in eserleri
ve Valilerin Vilâyat Kanundaki murakabe
salâhiyetleri azlığı H.

MAARİF VEKALETİ CELİLESİNE
Zatı Samiye Mahsus
Komünist şairi Nâzım Hikmet’in eserleri cazibeli bir nikap altında fakat çok ateşli ve
tahrikiamiz mefhumlar içinde maniasız devam ve intişar ediyor.
Geçen sene Vekâleti Celilenize maruzatta bulunmuştum. İsimleri aşağıda geçen bu
eserler şayanı dikkat ve çok çabuk bir surette ve bilhassa muallimlerle mektep talebesi arasında sürüm halindedir. Satış miktarını ve talipleri kitapçılardan sureti hususiyede tahkik ettirdim, maalesef bu hakikata vasıl oldum.
Son Belediye intihabatında muallimler manzumesinde ve orta, yüksek mekteplerin
intihapla alakadar büyük yaşlı efendileri arasında görülen tereddüt ve muhalefet ve
hatta rey vermek için gösterilen can sıkıcı tehalük karşısında ne kadar müşkil vaziyet
hasıl olduğunu ve irşat ve sarfınazar ve hiç değilse istinkâf gibi vaziyetleri idarede
yapılan tedbir ve tevessülleri muhterem İzmir Meb’usu Vasıf Beyefendi’den22 ve
Cumhuriyet Halk Fırkası müfettişi Zühtü Beyefendi’den23 dinlemek muvafık olacaktır.
Bu işi intihabat cephesinde müessir olmaktan ziyade memleketin ve hassaten köylünün üzerine irşat ve talim ve terbiye vazifesiyle gönderilecek bir zümre yüzünden
arız olacak siyasî, içtimaî ve nihayet memleket tehlikesi gibi vaziyet karşısında şimdiden tedbir alınmasını arz eylerim.
2. Ve bu münasebetle bir kere daha İdare-i Vilâyat Kanunu’nun ve Maarif Eminliği
teşkilâtının maarif zümresini murakaba hususunda Valileri cılız ve mücerret bir halde tutan noktasına temas ile yüksek makamların dikkatını celp ederim.
Geçen sene birkaç mühim vak’ada erkekli, kadınlı hatta Bulgaristanlı muallimlerin
komünist cereyanlarına kapıldığını ve bunların tahkik ve tetkiksiz ve siyasî kanatlarını anlamadan seçildiğini görmüştük. Valiler Maarif Vekâleti Celilesi’nin mümessili
22
23

Hüseyin Vasıf Çınar
CHP’nin Denizli vilayeti müfettişidir.
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olmak itibariyle bir muallimin nasp ve tayin ve murakabesi gibi idarî salâhiyetini
kullanacak olursa bu endişeler tabiatiyle durdurulur ve hiç olmazsa asgariye indirilir.
Önümüzde daha büyük imtihanlar ve memleket mesaili ile inkilâbın büyük mefhumu karşısında kalacağımız cihetle maruzatımın ehemmiyetle tetkik buyurulacağından eminim. Derin saygılarımı takdim ederim efendim.
3. Dahiliye ve Maarif Vekâleti Celilerine yazılmıştır.
9.2.1930						
İzmir Valisi
							
Kazım24
Eserin İsimleri:25
835 Satırlık
Jokont
Varan Üç
Bir + bir

*
Milli Eğitim Bakanı Esat Sagay tarafından 13.11.1930 tarihinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na havale edilen yazı ile ilgili bir işlem yapıldığına dair bir
kayda tesadüf edilmemiştir.26
*

24

25
26

Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığı tarihte maiyetinde Müfettişlik Kurmay Başkanı
olarak bulunan Kurmay Albay Mehmet Kazım Dirik, İstiklâl Savaşı’nın kazanılmasından sonra
tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Siirt valisi olarak mülki idare görevine başlamış, Şeyh Sait ayaklanmasının bastırılmasından sonra tayin edildiği İzmir valiliğinde 1935 yılına kadar kalmıştır. 1935 yılı
sonlarında Trakya Umumî Müfettişliği’ne tayin edilmiştir. 3.7.1941 tarihinde Edirne’de vefat etmiş,
5.7.1941’de İzmir’de defnedilmiştir. Geniş bilgi için .bkz. Ali Süreyya, “Model Bir İdare Adamı”,
Cumhuriyet, 19.2.1934, s. 3; İsmail Gün-Mahmut Ankara, Kâzım Dirik, İzmir 1971.
Başlığın ve Nâzım Hikmet’in eserlerinin isimlerinin yanlış yazılması dikkat çekicidir.
Birinci ve ikinci belgeleri bizzat Milli Eğitim Bakanı Esat Sagay’ın havale etmesine rağmen hakkında
bir işlem yapılmamasının açık bir izahı yoktur. Mustafa Kemal’in sağlığında SSCB ile ilişkiler bozulmamasına itina gösterilmekle birlikte TKP mensupları hakkında zaman zaman adli takibat yapılmıştır. Cumhuriyetin 10. Yıldönümünü kutlama törenlerine hiçbir batılı ülkenin temsilcisi katılmamış,
SSCB’yi temsilen Savunma Bakanı Voroşilof, Genelkurmay Başkanı Budienni ve Büyükelçi Karahan
katılmışlardır. Zeki Üngör’ün başında bulunduğu, Ankara Musiki Muallim Mektebi öğrencileri resmi geçide başladıklarında Riyaset-i Cumhur Bandosu ‘Enternasyonal’ı çalmaya başlamış, öğrenciler
marşı Rusça söyleyerek, Atatürk’ün ve yabancı konukların önünden geçmişlerdir. bkz. Attila İlhan,
“Gâzi’nin Kutsal Sırrı’nı Kim Biliyor?”, Cumhuriyet, 15 Ağustos 2005.

145

NÂZIM HİKMET HAKKINDA İKİ BELGE		

T.C.
Dahiliye Vekâleti				
Emniyeti Umumiye Umum Müdürlüğü
Şube: I/B.I
Hususî: 					
						
Umumî: 2144				

Hülasa 14.3.931
Komünist Nâzım Hikmet’in
yazdığı
Kitaplar hakkında

Maarif Vekâletine
İzmir Vilâyetinden Vekâleti Celilelerine de takdim edilmiş olan 9.11.930 tarihli komünist Nâzım Hikmet’in kitaplarından ve gençler arasındaki tahrikâttan bahis 13733
No.lu tahrirat üzerine tetkikat icrası Vilâyete yazılmıştı.
Alınan cevapta:Nâzım Hikmet’in bu kitaplarında komünizmi açıktan açığa iltizam
etmemekte ise de, maksadını kapalı cümlelerle ifham ve telkin etmekte olduğu anlaşıldığı ve bilhassa son eseri olan (bir+bir) i Vekâleti Celilelerine evvelâ malumat
takdim olunan komünist Muğlalı (Nail Mecdi) ile birlikte yazdığı bildirilmektedir.
Arz ve bu hususta tetkikat icra ettirilmişse malûmat itası rica olunur efendim.
Dahiliye Vekili
Şükrü Kaya27

*
Esat Sagay tarafından 14.3.1931 tarihinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na havale edilen bu yazı hakkında da herhangi bir işlem yapıldığına dair kayıt
bulunmamaktadır.
27

Mustafa Kemal’e çok yakın olan Şükrü Kaya, onun yakın desteğiyle İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı
olmasına kadar uzun yıllar İçişleri Bakanlığı koltuğunu muhafaza etmiştir. Tek parti döneminde üst yöneticilerin ikili ilişkilerini belirli bir ölçü içinde değerlendirmek oldukça güçtür. Yeni çıkan Basın Birliği
Yasası, gazete ile tiyatrolarda reji işlerinde çalışabilmek için iyi hâl kağıdı alarak birliğe üye olmak mecburiyeti getirmiştir. Nâzım Hikmet de üye olmak üzere evraklarını tamamlamış ve iyi hâl kağıdı almak
üzere müracaat ettiği emniyetten sonuç alamadığında meseleyi Ankara’dan çözmesi tavsiyesini almıştır.
Ankara’ya gittiğinde KUTV döneminden arkadaşı Şevket Süreyya Aydemir onu Şükrü Sökmensüer ile
tanıştırmıştır. (Aydemir, Nâzım’ın son tevkifinden önce Ankara’ya geldiği zamanki hatıralarını ‘Nâzım
Hikmet Ankara’da bir dizi halinde Yön dergisinde yazmıştır) Sökmensüer’in aldığı randevu ile Şükrü
Kaya ile görüşen Nâzım ihtiyacı olan belgeyi almıştır. bkz. Abidin Nesimi, Türkiye Komünist Partisi’nde
Anılar ve Değerlendirmeler 1909-1949, İstanbul 2009, s. 118. Bu ilişki hakkında bir kariine teşkil edecek
hususa Atillâ İlhan da işaret etmiştir: “Gâzi’nin ölümünden sonrasıyla ilgili bir ‘iktidar fırıldağı’ olduğuna çok sonra ihtimal verilebilmiştir: Gâzi’nin öleceğini, yakın çevresi, 1935’ten itibaren biliyordu;
Mareşal Fevzi Çakmak, onun görevden aldığı ‘menkûb İsmet Paşa’yı, yerine oturtmak niyetinde imiş;
buna karşı, Gâzi yandaşı iki bakan, Tevfik Rüştü Aras ve Şükrü Kaya daha Müdafaa-i Hukuk öğretisine
yakın, daha ‘solcu’ daha SSCB yandaşı bir hükümet hesabı içindedirler: O yüzden ‘Sosyalist Sol’ ile
‘temas aranıyor’, Şevket Süreyya vasıtasıyla Nâzım’la görüşülecek ve destek ve ‘işbirliği’ istenecektir;
Mareşal’in Nâzım’a ödettiği ağır bedelin nedeni budur; Şükrü Kaya, ‘nisyan’ kuyusuna ‘atılmak’la, Tevfik Rüştü, Londra ‘büyükelçiliği’ne ‘sürülmekle’ yakayı kurtarmıştır. (Bkz. Şevket Süreyya ve Abidin
Nesimi), Atilla İlhan, “Nâzım Hikmet ‘Dosyası’”, Cumhuriyet, 25 Ocak 2002.
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