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Nâzım Hikmet (Selanik, 14 Ocak 1902 – Moskova, 3 Haziran 1963) Şiir yazma-

ya 12 yaşında başlayan Nâzım Hikmet’in ilk şiiri “Hâlâ Servilerde Ağlıyorlar 

mı?” Mehmed Nâzım imzasıyla 3 Ekim 1918’de Yeni Mecmua’da yayımlandı.

1921-1924 yılları arasında Moskova’da öğrenim görürken girdiği çevrelerden 

etkilenerek klasik şiir kalıplarından sıyrılmış, özgür, yeni bir şiir dili ve biçimi 

geliştirmeye başladı. İlk şiir kitabı, Güneşi İçenlerin Türküsü 1928’de Bakü’de 

yayımlandı. 

Edebiyatın yanı sıra, tiyatro ve sinema da Nâzım Hikmet’in ilgi alanına girmiş-

tir. Pek çok filmin senaryolarını yazdı, çekimlerine katkıda bulundu.

Gazete yazıları, romanları, öyküleri, çevirileri de olan Nâzım Hikmet’in yapıtla-

rı, 1938’den 1965 yılına dek Türkiye’de yasaklandı. 

Uzun yıllarını hapiste ve sürgünde geçirdi. Ölümüne kadar pek çok ülkeye se-

yahatler yaptı, konferanslar verdi, dünya barışı üzerine yazdığı şiirlerini okudu. 

Sürgündeki yıllarında vatan hasretini hep vurgulayan Nâzım Hikmet, Mosko-

va’da Novodeviçiy Mezarlığı’nda gömülüdür. 

Can Göknil (Ankara,1945) İstanbul, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’ni bitirdik-

ten sonra ABD’ye gitti. 1968’de Knox College’dan mezun oldu. 1969’da The City 

College of The City University of New York’ta Resim Ana Sanat Dalı’nda yük-

sek lisansını tamamladı. Sanatçının Londra’da Victoria & Albert Müzesi’nde, 

San Marino’da Museo d’Arte Moderna’da, Tokyo’da Chihiro Müzesi’nde, New 

York’ta Schenectady Müzesi ile Bulgaristan’da Gabrovo Mizah Müzesi’nde, 

ayrıca Türkiye’de çeşitli koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Çocuklar için 

yazıp resimlediği kitaplarla da birçok ödül kazanan sanatçının ülkemizde kırk 

beş çocuk kitabı çıktı. Yurtdışında da altı resimli kitabı İngilizce, Fransızca, İtal-

yanca, Macarca, Almanca, Hollandaca, Surinamca, Arapça ve Türkçe olarak 

yayımlandı ve pek çok uluslararası etkinlikte yer aldı. Daha fazla bilgi için: 

www.goknilcan.com  www.cangoknil.com
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Derviş, servinin altına oturdu. Kuşağından neyini çı-

kardı. Üflemeye başladı. Neyin deliklerinden ağaç-

lar fırladı havaya, sanki ağaçlar neyin içindeydi de 

derviş üfledikçe dışarı fırlıyorlardı. Neyin deliklerin-

den dağlar, dereler, yollar fırladı havaya. Neyin de-

liklerinden havaya fırlayan ağaçlar, dağlar, dereler, 

yollar dünyanın öbür ucunda dağsız, 

deresiz, yolsuz, ağaçsız bir çöle 

düştü. Çölde dağlar, ağaçlar 

yükseldi, dereler aktı, yol-

lar uzandı. Buraya Ney 

ülkesi denildi. 

Derviş bir soluk 

aldı. Sonra neyini 

tekrar üflemeye baş-

ladı. Neyin bir deliğin-

den kara sakallı, gaga 

burunlu, patlak gözlü bir 

adam fırladı havaya, ha-

vada bir iki taklak attı, 

dervişin yanına düştü.  
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Adamın adı Seyfi’ydi, Kara 

Seyfi. Kara Seyfi sağına soluna 

bakındı. Dervişin cebine soktu 

elini, para kesesini çaldı, kaç-

maya başladı. Derviş bir taş 

aldı yerden Kara Seyfi’yi ni-

şanlayıp attı. Taş öyle bir hızla 

çarptı ki Kara Seyfi’ye, herif las-

tik top gibi sıçradı. Öyle de sıç-

radı ki fırladı havaya. Havada 

uçtu gitti dünyanın öbür ucun-

daki Ney ülkesinde bir dağın 

başına düştü. Daha doğrusu  



dağ başında duran kır bir atın gümüş kakmalı eyeri 

üstüne düştü. Eyere iyice yerleşen Kara Seyfi dolay-

lara şöyle bir göz attı. Dağdan ovaya koyun sürü-

leri iniyordu. Bu sürüler onundu. Karşı yaylada allı 

karalı, aslan yeleli beygirler otluyordu. Bu beygirler 

onundu. Aşağıda, yolda deve kervanları gidiyordu, 

baharat, kahve, ipekli kumaş, fildişi yüklü kervanlar. 

Bu kervanlar onundu. Ovada göz alabildiğine buğ-

day, çavdar, pamuk tarlaları uzanıyordu. Bu tarlalar 

onundu. Uzun lafın kısası, Ney ülkesinin en variyetli 

adamıydı Kara Seyfi. 

Kara Seyfi kır atının üstünde, dağ tepesinde, do-

laylara bakıyordu. Patlak gözleri hırstan parlıyordu, 
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Güller açmıştı, al, sarı, ak, pembe gül-

ler, ateş gülleri, kayısı gülleri. Laleler açmış-

tı biçim biçim, karanfiller açmıştı oylum oy-

lum. Ayşe kız indi elma dalından, bir kova 

aldı eline, başladı çiçekleri sulamaya. Bah-

çe çitle çevriliydi. Kara Seyfi dörtnala geldi 

Ayşe kızın bahçe kapısına. Atından inme-

den çitin üstünden seslendi: “Ayşe, hey, 

Ayşe!” 
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