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NAZIM HÝKMET

MevlevîolanbüyükbabasınınmeclislerindekiedebîhavanındaetkisiyleküçükyaştaşiiryazmayabaşlayanNazımHikmet’in,BahriyeMektebi’ndenhocasıYahyaKemaltarafındandüzeltilerek
Ye ni Mec mua’da yayımlanan ilk şiiri“HâlâServiliklerdeAğlıyorlarmı?”adınıtaşımaktadır(1918).ArdındanAlem dargazetesininaçtığıyarışmadaşiiribirinciseçilmiş(1920), İn ci, Ümit, Bi rin ci Ki-
tap, İkin ci Ki tapgibiyayınorganlarındadaşiirleriyayımlanmıştır.Heceşairleriyledostolduğubudönemdeiçinde,“BendebirmüridinimMevlânâ”gibimısralarınbulunduğuşiirleryazmıştır.NazımHikmet,Rusya’daikenMayakovski’ninuzunlukısalı,merdivenistiflimısralarınaduyduğuilgiyle“AçlarınGözbebekleri”adlıserbesttarzdakiilkdenemesiniyapar(1922). 
835 Sa tır’labaşlayanbuyenilikçidönemşiirleri(1922-1936)şekilvemuhtevabakımındanihtilâlciveMarksistbirkaraktergösterir.ŞiirhayatınınolgunlukdöneminegirişiolarakkabuledilenSi mav na Ka dı-
sı oğ lu Şeyh Bed ret tin Des ta nı’ndaiseozamanakadarkideneyimlerindensüzülmüşbirbiçimvesöyleyişdikkatiçeker.Doğrudandoğruyamateryalistdünyagörüşününşekillendirdiği“Makinalaşmak”,onunhayatabakıştarzınıvemizacıileşiiryazmatekniğiniaçıklayaniyibirörnekolarakgösterilir.Sosyalistfikirlerlemillîifadeunsurlarınıkaynaştırmayaçalıştığıbudönemeaitşiirlerindehalkşiirininvezin,divanşiirininsesunsurlarıyanındaDedeKorkuthikâyelerinderastlanandeyişözelliklerininbirlikteyertuttuğubirsöyleyiştarzıhâkimdir.1939’daSultanahmetCezaevi’ndeikenkalemealdığı“KıyametSûreleri”adlışiirlerindeideolojisininifadearacıolarakKur’an’ıvediğerkutsalkitaplarıhatırlatanbirüslûpdener.Budönemdebiryandandabirtürmanzumhikâyeanlatmanınyollarınıarayanşairinmuhtevadanziyadeşeklinpeşindekoş

cegeçiminisağlamaküzereOrhanSelimimzasıylaTanveAk şamgazetelerindeyazılaryazmaya,İpekFilmStüdyosu’ndaçalışmayabaşladı.StalinkarşıtlığısebebiyleTürkiyeKomünistPartisi’ndençıkarılarakkaralisteyealındı.Birarakomünistliksuçlamasıylaonüçkişiylebirliktetutuklandıysadatutuksuzyargılanmaküzereserbestbırakıldı(1936).Ardındanorduyuihtilâleteşvikettiğiiddiasıylayargılandığı ikiayrıdavadantoplamyirmisekizyılamahkûmedildi(Ağustos1938).CezasınıİstanbulSultanahmet,ÇankırıveBursacezaevlerindeçekerkenyurtiçiveyurtdışındahapistençıkarılmasıiçinkampanyalarbaşlatıldı.Çıkarılanafkanunuilecezasıindirilinceonikiyılyediaysonraserbestkaldı(Temmuz1950).BuaradaşöhretiTürkiyedışınayayıldı;Varşova’datoplananDünyaBarışKongresi’nceödülelâyıkgörüldü.Askerealınmakararıüzerinebirkomploendişesiyle1951’deRomanyaüzerindengizliceMoskova’yageçti.Ağustos1951’deTürkvatandaşlığındançıkarıldı.Butarihtenitibarençeşitliülkelereseyahatlerlegeçenyenibirdönembaşladı.ÖnceBerlinveSofya’yagitti,Viyana’daDünyaBarışKongresi’nekatıldıveaçılışkonuşmasınıyaptı.Prag’daUluslararasıBarışödülünüaldı,oradanPekin’egeçti.PolonyaseyahatisırasındaBorjenskisoyadıylaadınabirkimlikçıkartıldı(1952).Sovyetbürokrasisindekiyozlaşmayıağırbirdilleeleştirenİvan İva no viç Var mıy dı 
Yok muy du?adlıoyunuMoskova’dakısasüredesahnedenkaldırıldıysada(1957)Çekoslovakya,BulgaristanveDoğuAlmanyagibiülkelerdebirçokdefasahnelendi.
1961’deSovyetlerBirliğipasaportuylaAsyaAfrikaYazarlarBirliğikonferanslarınakatılmaküzereKahire’ye(1962)veTanzanya’ya(1963)gitti.3Haziran1963’teMoskova’dakalpkrizindenöldü.

– —
NAZIM HÝKMET

(1901-1963)

Cumhuriyet dönemi þair ve yazarý,
düþünce adamý.

˜ ™

30Kasım1901’debabasıHikmetBey’ingörevlibulunduğuSelânik’tedoğdu.AsıladıMehmetNazımolupsonradanRansoyadınıalmıştır.ValilikyapanbüyükbabasıMehmedNâzımPaşa’nınşiirledeuğraştığıbilinmekte,ressamolanannesiAyşeCelileHanımtarafındansoyuPolonyaasıllıMustafaCelâleddinPaşa’ya(Konstantin
Borjenski)dayanmaktadır.İlköğreniminiİstanbul’datamamladı.MektebiSultânî’ninhazırlıksınıfındansonra(1914)üçyıldevamettiğiNişantaşıSultânîsi’ndenHeybeliadaBahriyeMektebi’negeçti.Burayıbitiripgüvertesubayıolduysadasağlıksebebiyleordudanayrıldı(1920).İşgalaltındakiİstanbul’danbirkaçarkadaşıylabirlikteAnkara’yagiderken İnebolu’datanıştığı Spartaküsler’in Sovyet yanlısısosyalistdüşüncelerindenetkilendi.ÖğretmenolaraktayinedildiğiBolu’danarkadaşıVâlâNurettinileberaberTrabzonveBatumüzerindenMoskova’yagitti.DoğuEmekçileriKomünistÜniversitesi’ndeekonomivetoplumbilimialanındaöğrenimgördü(1922-1924).Ekim1924’teyinegizliceülkeyedöndüveTürkiyeSosyalistİşçiKöylü Partisi’nin yayın organı Ay-
dın lıkdergisindeçalışmayabaşladı.BuaradaTürkiyeKomünistPartisi’ninOcak
1925’teyapılankongresinekatıldı,polistarafındanizlenmeyebaşlanıncaİzmir’egeçti.İstiklâlmahkemelerindebaşlayanyargılamalardolayısıylatekrarMoskova’yakaçtı(Haziran1925);gıyabındaonbeşyılhapiscezasınaçarptırıldı.Cumhuriyet’in5.yıldönümümünasebetiyleçıkarılanaftanyararlanmaküzereTemmuz1928’deTürkiye’yegirerkenyakalanıpbirsüretutuklukaldı.AktifpolitikadanuzakdurupmücadelesinidevrimcibirşairolaraksürdürmekararıylaRe sim li Aydergisindeçalışmayabaşladı,ancakarkadaşlarıonuyenikurulangizlikomünistpartisininsekreterliğinegetirdi.Şiirlerindesınıfedebiyatıyaptığıgerekçesiyleaçılandavadanberaatetti(1931).Komünternkararlarınıeleştirmeyekalkışıncapartidenuzaklaştırıldı
(1932).BuaradahakkındaaçılmışdavalardaçarptırıldığıcezalardanbirbuçukyılhapisyattıktansonraCumhuriyet’in10.yılındaçıkarılanaftanyararlanıphapistenkurtuldu(1934).1935’tePirayeileevlenin
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NAZIM HÝKMET

– —NECÎB MAHFÛZ
( نجيب محفوظ )

(1911-2006)

Nobel edebiyat ödülü sahibi
Mýsýrlý yazar.

˜ ™

11Aralık1911’deKahire’ninCemâliyesemtindedoğdu.İlkveortaöğreniminiailesinintaşındığıAbbâsiyemahallesindetamamladı.1934’teKahireÜniversitesi’ninFelsefeBölümü’nübitirdiktensonraaynıalandayükseklisansyapmayabaşladı.MustafaAbdürrâzık’ındanışmanlığındayürüttüğü“İslâmTasavvufundaEstetik”adlıtezçalışmasınıyarıdabırakarakedebiyatayöneldi(AliŞelak,s.43).BuaradaKahireÜniversitesi’ndesekreterlikyaptı.1939’daVakıflarBakanlığı’nageçti.
1954’teburadanayrılıpKültürBakanlığı’ndaSinemaEserleriniİncelemeDairesibaşkanı,ardındansinemadansorumludanışmanolduve1971’deemekliliğinekadarbugörevisürdürdü(Abdülmuhsin
TâhâBedr,s.83).Dahasonrael-Ehrâmgazetesindeköşeyazarlığıyapmaya,kısahikâyeveromanyazmayadevametti.ÜnlüedebiyatçılardanTolstoy,Dostoyevsky,Chekov,Maupassant,Shakespeare,Ibsen,Flaubert,Sartre,AlbertCamus,FrançoisMauriac’ıneserleriniokuduvebunlardanetkilendi(FuâdDevvâre,s.212).AncakNecîbMahfûz’unasıltesirlerindekaldığı,düşünceyapısınınvekişiliğininoluşumundaroloynadıklarıbilinenenönemliArapyazarlarıAbbasMahmûdelAkkådileTâhâHüseyin’dir.BizzatkendisiyazarlığıAkkåd’dan,akılcılığıveBatıileverimliiletişimkurmayıTâhâHüseyin’denöğrendiğinisöylemiştir(İbrâhimeş-Şeyh,
s.29).SosyalistgörüşleriyletanınanKıptîyazarSelâmeMûsâdaetkisindekaldığıbirbaşkakişidir.NecîbMahfûz’unromanyazarlığınaeskiMısırtarihinikonuedinen£Abe¦ü’l-Ašdâr, Râ dû bîsveKi fâ-
¼u ªîbegibieserlerlebaşlamasıtamamenbusonuncuedibinetkisiyledir.Dahasonratoplumsalgerçekçiromanyazımınayönelmiştir(S.HâmidNessâc,s.49).BuromanlarınenünlüleriMısırtoplumununbiryansımasıolan,Kahire’ninHüseyinsemtindekibirsokaktayaşananolaylarıkonualanZüšåšu’l-Mi daš,ortahallibiraileninüçkuşağınıanlatanBey ne’l-
Æa½reyn, Æa½rü’ş-şevšvees-Sük ke riy-
ye’dir.
23Temmuz1952devrimininardındanbirsüreedebiyattanuzakkalanNecîbMahfûz,1959’dael-Ehrâmgazetesinde

Ocak Ba şın da-Yol cu (1966), Yu suf ile 
Me no fis (İstanbul1967), De mok les’in 
Kı lı cı (İstanbul1974), İvan İva no viç Var 
mıy dı Yok muy du? (İstanbul1985), Ka-
fa ta sı (OcakBaşında,BirÖlüEvi,Unutu-
lanAdam,BuBirRüyadır,İstanbul1989), 
Fer had ile Şi rin (Yolcu,Sabahat,Enayi,
İstanbul1989), Yu suf ile Me no fis (Allah
RahatlıkVersin,EvlerYıkılınca,İnsanlık
ÖlmediYa,İvanİvanoviçVarmıydıYok
muydu?, İstanbul1990), De mok les’in 
Kı lı cı (İstasyon,İnek,Tartüf-59), Ka dın-
la rın İs ya nı (YalancıTanık,KörPadişah,
HerŞeyeRağmen,İstanbul1990).Ro man: 
Kan Ko nuş maz (1965), Ye şil El ma lar 
(1965), Ya şa mak Gü zel Şey Be Kar de-
şim (İstanbul1966).Hi kâ ye: Hi kâ ye ler 
(İstanbul1991).Ma sal: La Fon ta ine’den 
Ma sal lar (AhmetOğuzSaruhanadıyla,
1949), Sev da lı Bu lut (1967), Ma sal lar 
(OrmanCücelerininSergüzeşti,Sevdalı
Bulut, İstanbul1991).Ya zı lar: İt Ürür 
Ker van Yü rür (İstanbul1936), Al man 
Fa şiz mi ve Irk çı lı ğı (çeviri,derleme,İs-
tanbul1936), Millî Gu rur (İstanbul1936), 
Sov yet De mok ra si si (1936),yazılarınınyenibirdüzenlemeyleyapılantoplubasımıSa nat, Ede bi yat, Kül tür, Dil (İstan-
bul1991), Ya zı lar 1924-1936 (İstanbul
1991), Ya zı lar 1935 (İstanbul1991), Ya-
zı lar 1936 (İstanbul1991), Yazı lar 1937-
1962 (İstanbul1992).Mektup lar: Ke mal 
Ta hir’e Mah pu saneden Mek tup lar 
(Ankara1968,Ma pu sa ne’den Ke mal Ta-
hir’e Mek tup laradıyla,Ankara1973), Ce-
za evinden Me met Fuat’a Mek tuplar 
(İstanbul 1968), Bur sa Ceza evin den 
Vâ-Nû’la ra Mek tup lar (İstanbul1970,
1986), Nazım’ın Bi linmeyen Mek tupla-
rı (AdaletCimcoz’aMektuplar,haz.Ş.Kur-
dakul,1986), Pi ra ye’ye Mek tup lar (haz.
M.Fuat,II.cilt,İstanbul1988).

BİB Lİ YOG RAF YA :VâlâNureddin, Bu Dün ya dan Nâ zım Geç ti, 
İs tan bul 1965; ZekeriyaSertel, Ma vi Göz lü Dev: 
Na zım Hik met ve Sa na tı, İs tan bul 1965; OrhanKemal, Na zım Hik met’le Üç Bu çuk Yıl, İs tan bul 
1965; MehmetKaplan, Cum hu ri yet Dev ri Türk 
Şi iri, İs tan bul 1975, s. 384-401; ÂsımBezirci, Na-
zım Hik met, İs tan bul 1977; KemalSülker, Na zım 
Hik met’in Ger çek Ya şa mı, İs tan bul 1987-89, I-VI; AhmetOktay, Cum hu ri yet Dö ne mi Ede biya tı: 
1923-1950, An ka ra 1993, s. 1075-1120; MemetFuat, Na zım Hik met: Ya şa mı, Ruh sal Ya pı sı, 
Da va la rı, Tar tış ma la rı, Dün ya Gö rü şü, Şi iri nin 
Ge liş me le ri, İs tan bul 2000; İs tan bul Şa iri Nâ zım 
Hik met Hoş Gel din (ed.KıymetCoşkun), An ka ra 
2010; İsmetÖzel–MustafaKutlu,“Ran, Na zım 
Hik met”, TDEA, VII, 279-282; “Nâ zım Hik met”, 
Tan zi mat’tan Bu gü ne Ede bi yat çı lar An sik lo pe-
di si, İs tan bul 2001, II, 591-597.

ÿÂlimKahraman

tuğugörülür.1941’deyazmayabaşladığı
Mem le ke tim den İn san Man za ra la-
rı’ndaşiir,roman,senaryo,oyunvetarihiharmanlamaksuretiyleII.Meşrutiyet’tenitibaren1940’lıyıllarakadararkaplandatoplumuçevreleyendünyaolaylarıylabirlikteTürkiye’nintoplumsaltarihiniiçindeinsanlarınkaynaştığıbirmahşersahnesihalindeortayakoyar.NazımHikmet’in1930’luyıllardaşiirlerikadaryankıuyandıranbirdiğerfaaliyetide“PutlarıYıkıyoruz”kampanyasıylaAbdülhakHâmid(Tar han)veMehmetEmin
(Yur da kul)gibişairlerleYakupKadri(Ka ra

os ma noğ lu)gibiromancılarahücumetmesidir.1951’denölümünekadarkiSovyetdönemindebellibirçizgiyeoturmuşolanşiiranlayışınısürdürmüş,üslûbunubirazdahayumuşataraksosyalistrealizminağırbastığıörnekleryanındayurtözlemi,gelecekgüzelgünlereduyduğuinanç,barış,aşkveölümgibiduygularıyansıtanşiirleryazmıştır.Sonuçolarakonunşiirininherdönemdesiyasalbirbildiritaşıyıcısıolmanınötesindebazıanlamlartaşıdığıdasöylenebilir.NazımHikmet,Türkşiirindegerçekleştirdiğiyeniliklerveideolojiksöylembakımındanaynızamandabirsonrakikuşağınbenimsediğitoplumcugerçekçişiiranlayışınındaöncülüğünüyapmıştır.Uzunsürebaskısıyapılamayaneserleri
1965’tensonratekraryayımlanmayabaşlanmış,7Ocak2009’daBakanlarKurulukararıylakendisineTürkvatandaşlığıiadeedilmiştir.

Eser le ri. Şi ir: 835 Sa tır (İstanbul1928), 
Jo kond ile Si-Ya-U (İstanbul1929), Va-
ran 3 (İstanbul1930), 1+1=1 (İstanbul
1930,NailV.ilebirlikte), Se si ni Kay be-
den Şe hir (1931), Be ner ci Ken di ni Ni çin 
Öl dür dü (İstanbul1932), Ge ce Ge len 
Tel graf (İstanbul1932), Por treler (İstan-
bul1935), Ta ran ta Ba bu’ya Mek tup lar 
(1935), Si mav na Ka dı sı oğ lu Şeyh Bed-
ret tin Des ta nı (1936), Kur tu luş Sa va şı 
Des ta nı (İstanbul1965), Sa at 21-22 Şi-
ir le ri (haz.MemetFuat,1965), Dört Ha-
pis ha ne den (İstanbul1966), Ru ba iler 
(haz.MemetFuat,İstanbul1966), Ye ni 
Şi ir ler (Ankara1966), Mem le ke tim den 
İn san Man za ra la rı (haz.MemetFuat,
I-V, 1966-1967), Son Şi ir ler (İstanbul
1970), Ya tar Bur sa Ka le sin de (İstanbul
1988), İlk Şi ir ler (İstanbul1989).Oyun: 
Ka fa ta sı (İstanbul1932), Bir Ölü Evi ya-
hut Mer hu mun Ha ne si (1932), Unu tu-
lan Adam (1935), İnek (İstanbul1965), 
Fer hat ile Şi rin (İstanbul1965), Ena yi 
(Ankara1965), Sa ba hat (İstanbul1966), 


