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Nâzım Hikmet (Se la nik, 14 Ocak 1902 – Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye 
Mek te bi’ni bi tir di (1919), Ha mi di ye Kru va zö rü’ne staj yer bah ri ye su ba yı ola rak 
atan dı. 1920’de sağlık ku ru lu ka ra rıy la as ker lik ten çı kar ıl dı. Ocak 1921’de Mil li 
Mü ca de le’ye ka tıl mak üze re Ana do lu’ya geç ti. Cep he ye gön de ril me di, bir sü re 
Bo lu’da öğ ret men lik yap tık tan son ra Ey lül 1921’de Ba tum üze rin den Mos ko va’ya 
git ti, Do ğu Emek çi le ri Ko mü nist Üni ver si te si’nde (KUTV) oku du. 1924’te Tür ki
ye’ye dön dü, bir yıl son ra ye ni den Mos ko va’ya git ti, 1928’e ka dar kal dı. 1928’de 
dön dü ğün de bir sü re tu tuk lu kal dı. Şi ir le riyle il gi li açı lan pek çok da va da be ra at 
eden Nâ zım Hik met, 1933 ve 1937’de ör güt sel fa ali yet le ri ne de niy le bir sü reliğine 
tutuklandı. 1938’de bu kez “or du yu ve do nan ma yı is ya na teş vik” suç la ma sıy la 
tu tuk lan dı ve top lam 28 yıl 4 ay ha pis ce za sı na mah kûm edil di. 14 Tem muz 
1950’de çı kan Ge nel Af Ya sa sı’ndan ya rar la na rak, 15 Tem muz’da ser best bı ra kıl
dı. Ya sal ola rak yü küm lü lü ğü ol ma ma sı na kar şın, as ker li ği ne ka rar alın ma sı nı 
ha ya tı na yö ne lik bir teh dit gör dü ğü için 17 Ha zi ran 1951’de İs tan bul’dan ay rıl dı, 
Ro man ya üze rin den Mos ko va’ya git ti. 25 Tem muz 1951 ta ri hin de, Ba kan lar Ku
ru lu ka ra rıy la Türk va tan daş lı ğın dan çı kar ıl dı. Ölü mü ne ka dar pek çok ül ke ye 
se ya hat ler yap tı, kon fe rans lar ver di, şi ir le ri ni oku du. Mos ko va’da No vo de vi çiy 
Me zar lı ğı’nda gö mü lü dür.

Şi ir yaz ma ya 1914’te baş la yan Nâ zım Hik met’in ilk şi i ri, Meh med Nâ zım 
im za sıy la (“Hâ lâ Ser vi ler de Ağ lı yor lar mı”) 3 Ekim 1918’de Ye ni Mec mu a’da ya
yım lan dı. 19211924 yıl la rı ara sın da Mos ko va’da öğ re nim gö rür ken ta nış tı ğı 
Rus fü tü rist le ri ve kons trük ti vist le rin den esin le ne rek, kla sik şi ir ka lıp la rın dan 
sıy rıl mış, öz gür, ye ni bir şi ir di li ve bi çi mi ge liş tir me ye baş la dı. Bu ilk ça lış ma
la rın dan ba zı la rı Ay dın lık der gi sin de ya yım lan dı. İlk şi ir ki ta bı, Gü ne şi İçen le rin 
Tür kü sü 1928’de Ba kû’de ya yım lan dı. 1929’da İs tan bul’da ba sı lan 835 Sa tır, ede
bi yat çev re le rin de ge niş bir yan kı uyan dır dı. Za man la, tam an la mıy la kla sik de 
de ni le me ye cek ama bi çim sel ba kım dan da ha az de ney sel bir şi ir di li ge liş tir di. 
Halk şi i ri nin de Do ğu şi i ri nin de çağ daş bir şi ir den ödün ver me den na sıl kul la
nı la ca ğı nı gös ter di. Ede bi ya tın ya nı sı ra, ti yat ro ve si ne ma da Nâ zım Hik met’in 
il gi ala nı na gir miş tir. Mos ko va’da bu lun du ğu yıl lar, bu iki sa nat tü rün de Rus
la rın ön cü lük et ti ği ça ğa uy gun düş mek te dir. Pek çok fil min se nar yo sunu yaz dı, 
çe kim le ri ne kat kı da bu lun du. Ga ze te ya zı la rı, ro man la rı, öy kü le ri, çe vi ri le ri de 
olan Nâ zım Hik met’in ya pıt la rı, 1938’den 1965 yı lı na dek Tür ki ye’de ya sak lan dı. 
1965’ten baş la ya rak, çe şit li ba sım la rı ya pı lan ya pıt la rı, “bü tün ya pıt la rı” kap
sa mın da, bir ara ya ge ti ril di. Ya pı Kre di Ya yın la rı, bu “kül li ya tı” ye ni den göz den 
ge çi re rek ya yım la mak ta dır. 
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YA ŞA MA YA DAİR

1
 

Ya şa mak şa ka ya gel mez,

bü yük bir cid di yet le ya şa ya cak sın

           bir sin cap gi bi me se lâ, 

ya ni, ya şa ma nın dı şın da ve öte sin de hiç bir şey bek le me den,

           ya ni, bü tün işin gü cün ya şa mak ola cak.
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Ya şa ma yı cid di ye ala cak sın,

ya ni, o de re ce de, öy le si ne ki,

me se lâ, kol la rın bağ lı ar ka dan, sır tın du var da,

ya hut, ko ca man göz lük le rin,
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be yaz göm le ğin le bir la bo ra tu var da

  in san lar için öle bi le cek sin, 

hem de yü zü nü bi le gör me di ğin in san lar için, 

hem de hiç kim se se ni bu na zor la ma mış ken, 

hem de en gü zel, en ger çek şe yin

     ya şa mak ol du ğu nu bil di ğin hal de.




