
Türk edebiyatında eserlerinden olduğu 
kadar siyasî kimliği ve yaşantısı ile de 
adından söz ettiren Nâzım Hikmet şüp-

hesiz çok büyük bir şairdir. Türk edebiyatının, 
Türk şiirinin gelişmesine büyük katkıda bulun-
muş, şiirlerinde çok farklı bir üslûp kullanmıştır. 
Nâzım Hikmet’in hayatı çalkantılarla doludur. 
Onun hayatına baktığımızda eserlerini, sana-
tını etkileyen çok şey buluruz. Bir sanatçı ve 
şair olarak Nâzım Hikmet’i değerlendirmeye 
önce hayatından başlayalım. 

Nâzım Hikmet’in Hayatı

Nâzım Hikmet, Selanik’te doğmuştur (1902). 
İlköğrenimini İstanbul’da Göztepe Taşmektep, 
Galatasaray Lisesi ilk bölümü (1914) ve Ni-
şantaşı Numune Mektebi’nde tamamlamış; 
orta öğrenimi ise daha 12 yaşında iken yaz-
dığı “Bir Bahriyelinin Ağzından” adlı bir şiirini 
dinleyip çok beğenen Bahriye Nazırı Cemal 
Paşa’nın öğüdü üzerine Heybeliada Bahriye 
Mektebi’nde yapmıştır (1918). Nâzım Hikmet 
Bahriye’yi bitirdikten sonra Hamidiye Kruva-
zörü’ne stajyer güverte subayı olarak verilmiş, 
bir gece nöbetinde üşütüp zatülcenp olmuş 
(1919), sağlığına kavuşamayınca askerlikten 
çürüğe çıkarılmıştır (1920).

Askerlikten ayrıldıktan sonra, İstanbul’un işga-
line çok üzülen Nâzım Hikmet Millî Mücade-

le’ye katılmak üzere Anadolu’ya geçmiş, Bolu 
Lisesi’nde kısa bir süre öğretmenlik yapmıştır 
(1921). Rus devrimiyle ilgilenen şair, bir süre 
sonra Batum’dan Moskova’ya gitmiş ve Doğu 
Üniversitesi’nde ekonomi ve toplumbilim oku-
muştur (1922-1924). Yurda dönüşünden sonra 
Aydınlık dergisine katılmış, burada çıkan şiirle-
rinden ötürü hakkında “gıyaben” mahkumiyet 
kararı verildiğini öğrenince yeniden Rusya’ya 
geçmiş, af çıkması üzerine Türkiye’ye dönmüş 
ve bir süre Hopa Cezaevi’nde tutuklu kalmıştır 
(1928).

Nâzım Hikmet daha sonra İstanbul’a yerleş-
miş, çeşitli gazete ve dergilerle film stüdyola-
rında çalışmış, ilk şiir kitaplarını çıkarmış ve 
oyunlarını yazmıştır (1928-1932). Nâzım Hik-
met,  Bir ara yine tutuklanmış, Cumhuriyet’in 
10. yılı dolayısıyla çıkarılan af yasası ile özgür-
lüğüne kavuşmuştur. Akşam, Son Posta, Tan 
gazetelerinde Orhan Selim takma adıyla fık-
ra yazarlığı ve başyazarlık yapmıştır (1933).

Nâzım Hikmet, Kara Harp Okulu öğrencileri 
arasında propaganda yaptığı iddiasıyla yargı-
lanmış, Harp Okulu Askeri Mahkemesi’nce 15 
yıl, ardından Donanma içinde faaliyette bulun-
duğu iddiasıyla da Donanma Komutanlığı As-
keri Mahkemesi’nce 20 yıl olmak üzere toplam 
35 yıl hapis cezasına çarptırılmış, cezası Türk 
Ceza Kanunu’nun 68 ve 77 maddeleri uyarın-

NÂZIM 
HİKMET

Ustaları tanıyalım



ca 28 yıl 4 aya indirilmiştir (1938). Demokrat 
Parti’nin iktidara gelmesinden sonra çıka-
rılan af yasası (1950) kapsamına alınması 
için aydınlar tarafından açılan büyük bir kam-
panyanın ardından, hukukçular yasal yollara 
başvurmuş, bu arada Nâzım Hikmet de ha-
pishanede açlık grevine başlamıştır. Sonunda 
Nâzım Hikmet’in geri kalan cezası affedilmiş 
ve şair 13 yıl hapislikten sonra özgülüğüne ka-
vuşmuştur.

Serbest bırakıldıktan sonra iş bulamayan Nâ-
zım Hikmet için bu kez askerlik kararı alınmış, 
50 yaşında ve hasta olan Nâzım Hikmet çok 
zor durumda kalmıştır. Öldürülmekten kor-
kan şair, kendisine hayran olan Refik Erduran 
(sonranın ünlü oyun yazarı ve gazetecisi)’ın 
önerisini kabul etmiş, onun yardımıyla bir mo-
torla Karadeniz’de seyreden Romanya bandı-
ralı bir gemiye binerek Türkiye’den ayrılmıştır.

Nâzım Hikmet, Moskova’da ölmüştür  (3 Ha-
ziran 1963). Nâzım Hikmet’in mezarı Mosko-
va’da bulunmaktadır.

Yıllardır tartışma konusu olan Nâzım Hikmet’in 
vatandaşlık meselesi, 5 Ocak 2009 günü Nâ-
zım Hikmet Ran’ın Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşlığından çıkartılmasına ilişkin Bakanlar Ku-
rulu kararının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 
önerge Bakanlar Kurulu tarafından imzaya 
açılmıştır.

Bakanlar Kurulu’nun 05.01.2009 tarihinde al-
dığı bu karar, 10.01.2009 tarihinde Resmi Ga-
zete’de yayımlanmış ve Nâzım Hikmet Ran, 
58 yıl sonra yeniden Türk vatandaşı olmuştur.

Nâzım Hikmet, şiirleri geleneksel yapısından 
arındırmıştır. Halk ağzı ile toplumsal konulara 
yaklaşmıştır. Temiz bir Türkçe ile şiir dili yarat-
mıştır. Sanatçı sorumluluğuna sahip olduğun-
dan toplumsal konularda ve siyasette önemli 
çalışmalar yapmıştır. Gelmiş geçmiş 

en büyük 
şairlerimizden kabul edilen Nâzım 

Hikmet, şiirleri ile bir dönem kitleleri arkasın-
dan sürüklemiştir.

İlk şiirlerini hece ölçüsü ile yazmaya başla-
mıştır ancak bunlar içerik bakımından diğer 
hececilerden farklıydı. Şiirsel gelişimi arttıkça 
hece ölçüsü ile yetinmemeye ve şiiri için yeni 
formlar aramaya başlamıştır. Sovyetler Bir-
liği’nde yaşadığı ilk yıllar olan 1922 ile 1925 
arasında bu arayış doruğa çıkmıştır. Hem 
içerik hem de biçim bakımından dönemindeki 
şairlerden farklıydı. Hece ölçüsünden ayrıla-
rak Türkçenin vokal özellikleri ile ahenk oluş-
turan serbest ölçüyü benimsemiştir.

Şiirlerinden birçoğu Fikret Kızılok, Cem Ka-
raca, Fuat Saka, Grup Yorum, Ezginin Gün-
lüğü, Zülfü Livaneli gibi sanatçılar tarafından 
bestelenmiştir. UNESCO’nun ilan ettiği 2002 
Nâzım Hikmet yılı için besteci Suat Özönder 
“Şarkılarda Nâzım Hikmet” adlı bir albüm 
hazırlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ba-
kanlığı’nın katkılarıyla, Yeni Dünya plak şirketi 
tarafından hayata geçirilmiştir.

 Ünlü şairimizin şiirlerinden bazıları:



YAŞAMAYA DAİR 

  
Yaşamak şakaya gelmez, 
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın 
bir sincap gibi mesela, 
yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir 
şey beklemeden, 
yani bütün işin gücün yaşamak olacak. 
Yaşamayı ciddiye alacaksın, 
yani o derecede, öylesine ki, 
mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, 
yahut kocaman gözlüklerin, 
beyaz gömleğinle bir laboratuvarda 
 insanlar için ölebileceksin, 
hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, 
hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, 
 hem de en güzel en gerçek şeyin 
yaşamak olduğunu bildiğin halde. 
Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 
yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin, 
hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, 
ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için, 
yaşamak yanı ağır bastığından. 
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Diyelim ki, ağır ameliyatlık hastayız, 
yani, beyaz masadan, 
bir daha kalkmamak ihtimali de var. 
Duymamak mümkün değilse de biraz erken 
gitmenin kederini 
biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi 
fıkrasına, 
hava yağmurlu mu, diye bakacağız 
pencereden, 
yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz 
 en son ajans haberlerini. 
Diyelim ki, dövüşülmeye değer bir şeyler için, 
diyelim ki, cephedeyiz. 
Daha orada ilk hücumda, daha o gün 
yüzükoyun kapaklanıp ölmek de mümkün. 
Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu, 
fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz 
belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. 
Diyelim ki hapisteyiz, 
yaşımız da elliye yakın, 
daha da on sekiz sene olsun açılmasına 

demir kapının. 
Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız, 
insanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla 
yani, duvarın ardındaki dışarıyla. 
Yani, nasıl ve nerede olursak olalım 
hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak... 
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Bu dünya soğuyacak, 
yıldızların arasında bir yıldız, 
hem de en ufacıklarından, 
mavi kadifede bir yaldız zerresi yani, 
yani bu koskocaman dünyamız. 
Bu dünya soğuyacak günün birinde, 
hatta bir buz yığını 
yahut ölü bir bulut gibi de değil, 
boş bir ceviz gibi yuvarlanacak 
zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. 
Şimdiden çekilecek acısı bunun, 
duyulacak mahzunluğu şimdiden. 
Böylesine sevilecek bu dünya 
“Yaşadım” diyebilmen için...

CEVİZ AĞACI

Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz,  
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda,  
Budak budak, şerham şerham ihtiyar bir 
ceviz.  
Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.  
 
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda.  
Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl.  
Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril,  
Koparıver, gözlerinin, gülüm, yaşını sil.  
Yapraklarım ellerimdir, tam yüz bin elim var.  
Yüz bin elle dokunurum sana, İstanbul’a.  
Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım.  
Yüz bin gözle seyrederim seni, İstanbul’u.  
Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar 
yapraklarım.  
 
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda.  
Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.



DAVET

Dörtnala gelip Uzak Asya’dan  
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan  
Bu memleket bizim!  
Bilekler kan içinde, dişler kenetli  
ayaklar çıplak  
Ve ipek bir halıya benzeyen toprak  
Bu cehennem, bu cennet bizim!  
Kapansın el kapıları bir daha açılmasın  
yok edin insanın insana kulluğunu  
Bu davet bizim!  
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür  
Ve bir orman gibi kardeşçesine  
Bu hasret bizim!

KADINLAR

Ve kadınlar,  
bizim kadınlarımız:  
korkunç ve mübarek elleri,  
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle  
anamız, avradımız, yarimiz  
ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen  
ve soframızdaki yeri  
öküzümüzden sonra gelen  
ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız  
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki  
ve karasabana koşulan  
ve ağıllarda  
ışıltısında yere saplı bıçakların  
oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan  
kadınlar,  
bizim kadınlarımız

KIZ ÇOCUĞU

Kapıları çalan benim,
Kapıları birer birer.
Gözünüze görünemem,
Göze görünmez ölüler.
Hiroşima ‘da öleli,
Oluyor bir on yıl kadar.
Yedi yaşında bir kızım.
Büyümez ölü çocuklar.
Saçlarım tutuştu önce,
Gözlerim yandı kavruldu
Bir avuç kül oluverdim.
Külüm havaya savruldu.
Benim sizden kendim için
Hiçbir şey istediğim yok.
Şeker bile yiyemez ki kaât gibi yanan çocuk.
Çalıyorum kapınızı,
Teyze,amca bir imza ver.
Çocuklar öldürülmesin

Şeker de yiyebilsinler.


