
1 YKY Nâzım Hikmet’in 
Bütün Eserleri’nde Adam 
Yayınları’nın basımlarını 
temel almaktadır. Memet 
Fuat sağlığında bunları 
denetlemiş, bazı değişiklikler 
ve eklemeler yapmıştır.
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Nâzım Hikmet’ten Bilinmeyen Şiirler

“Bir Mayıs’ta İstanbul 
Bizim Olmuş Gibidir”

Nâzım Hikmet’in eserlerinin bir araya getirilerek “Bütün Eserleri”nin oluştu-
rulması yönünde yapılan çalışmaların ilki, Ekber Babayev’in 1967-72 yılları 
arasında Sofya’da yayımladığı, sekiz ciltten oluşan ve açıklayıcı notlar içeren 
Bütün Eserleri’dir. Türkiye’de ise, Şerif Hulusi’nin başladığı, ancak ölümünün 
ardından Asım Bezirci’nin tamamladığı çalışmanın sonucunda, yine sekiz 
ciltlik, karşılaştırmalı ve notlamalı bir basım, Tüm Eserleri başlığı altında, 
Cem Yayınevi tarafından 1975-80 yılları arasında yayımlanmıştır. Bu çalışma-
ların ardından Adam Yayınları, Memet Fuat’ın gerçekleştirdiği (araştırmala-
rını Asım Bezirci’nin yaptığı) çalışmayla Nâzım Hikmet’in eserlerini gözden 
geçirerek, bütün yapıtlarını 1988’den itibaren 29 cilt şeklinde yayımlamıştır. 
Bu çalışmalar, son derece değerli olmakla birlikte, bazı hatalar ve eksikler 
içermektedir1.

2001’den beri Nâzım Hikmet’in eserlerinin Türkiye’deki yayımcısı olan 
YKY, eserlerin mevcut bilgiler çerçevesinde hatasız ve eksiksiz hale getirilmesi 
için, Nâzım Hikmet’in bütün eserlerinin gözden geçirilmesi ve eleştirel, açık-
lamalı bir yayın hazırlanması doğrultusunda bir çalışma başlattı. Çalışmanın 
ana eksenini, Nâzım Hikmet’in yayımlanmış şiirlerinin ilk yayımlandıkları 
Türkçe kaynaklara ulaşmak, şiirlerin yayımlanma sürecini ve basımlar ara-
sındaki farklılıkları belirlemek, şiirlerde yer alan kişiler ve olaylar hakkındaki 
bilgileri derlemek oluşturuyor. Şiirlerin ilk yayımlandıkları kaynaklar arasında 
öncelikle Nâzım Hikmet’in sağlığında yayımlanan kitapları, dönemin gazete 
ve dergileri yer alıyor. Bunların yanı sıra Nâzım Hikmet’in ailesine ve arka-
daşlarına yazdığı mektuplar ve eserlerinin el yazısı veya daktilo müsveddeleri 
de incelenmekte. Bir kısmı eski yazıyla, bir kısmı Latin harfleriyle yazılmış 
bütün bu kaynaklar gözden geçirilerek hazırlanacak eleştirel basımda, şiirlerin 
ilk basımlarıyla sonraki basımları, el yazısı veya daktilo örnekleri arasındaki 
farklılıklar verilerek değişikliklerin izlenmesi sağlanacak; açıklayıcı notlarla 
şiirlerin hikâyeleri ve kahramanları, bunların Nâzım Hikmet’le olan ilişkisi 
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2 Okurlardan ve 
dostlarımızdan gelen eleştiri 
ve görüşleri dikkate alırken, 

birçok kişiden bu konuda 
yardım gördüğümüzü 

belirtmeliyiz. İlk kaynaklara 
ulaşmamızda desteklerini 

esirgemeyen M. Melih 
Güneş, Haluk Oral, Yeşim 

Bilge, Ali Galip Savaşır, 
Sinan Şanlıer ve diğer 

araştırmacı ve okurlara 
teşekkür ederiz. Bu 

yazıya konu olan şiirlere 
ulaşmamızda büyük yardımı 

olan Erden Akbulut’a ve 
TÜSTAV’a ayrıca büyük 

teşekkür borçluyuz.

3 Komünist Enternasyonal 
– Komintern ve onun 

milli şubelerinin, bu arada 
Türkiye Komünist Partisi’nin 

1919-1943 arası dönemine 
ilişkin belgeler 1991 yılında 

Rusya Devlet Siyasi ve Sosyal 
Tarih Arşivi (RGASPİ) 

tarafından tasnifiyle birlikte 
kullanıma açılmaya başladı. 
Kuruluş halindeki Türkiye 

Sosyal Tarih Araştırma 
Vakfı, Amsterdam’da kurulu 

Uluslararası Sosyal Tarih 
Enstitüsü’nün de katkılarıyla, 

Türkiye’ye ilişkin belgelerin 
mikrofilmlerini aldı. 1999’da 

dijital ortama aktarılan 
bu belgeler TÜSTAV 

Komintern Arşivi olarak 
Türkiye’de araştırmacılara 

sunuldu.

min ürünüdür. Şiirlerinde ölçü kullanmaz, şiirin ahengini iç uyaklarla, hece ve 
seslerin düzenlenişiyle, sözcük tekrarlarıyla, ses vurgularıyla sağlar. Şiirlerini 
kıtalara ayırmaz, dizeleri böler, basamak biçiminde sıralar, tek sözcükten, hatta 
tek heceden kırık dizeler oluşturur. Anlatımı güçlendirmek için bazen sözcükle-
ri hecelere ayırır, bu heceleri vurgulayarak şiirin ritmini yavaşlatır. Bu dönemde 
yazdığı şiirlerde biçim olarak Mayakovski’nin etkisi baskındır, Rus fütürizminin 
izleri görülür. İçerik olarak devrime duyulan özlem, yeni bir yaşamın kurulması, 
halk yığınlarının coşkusu ön plandadır. Kendini proleter şairi olarak niteleyen 
Nâzım Hikmet, şiirlerinin içeriğiyle uyumlu bir dil kullanır; hareketli anlatımıy-
la, temiz diliyle ve “şairane”likten uzak gerçekçi yaklaşımıyla Türkçe şiirin dilini 
tamamıyla değiştirir. Biçim, içerik ve dil açısından bütün bu yenilikler, Türkçe 
şiirde ilk kez uygulanan ve onu dönüştürecek olan yeniliklerdir.

Siyasi ve sanatsal açıdan yoğun bir hareketlilik içeren Moskova’daki öğrenim 
yıllarının ardından, 1924 Ekim’inde Türkiye’ye gelir ve dönemin siyasi koşulla-
rının baskısıyla, gizlice Moskova’ya döneceği 1925 Haziran’ına kadar Türkiye’de 
kalır. 1920’li yılların ilk yarısında yazdığı şiirleri, Yeni Hayat (18 Mart-29 Eylül 
1922), Aydınlık (1 Haziran 1921-18 Şubat 1925), Orak-Çekiç (21 Ocak-5 Mart 
1925) dergilerinde, “Nâzım Hikmet”, “N. H.”, “Ahmet” imzalarıyla yayımlanır.

TÜSTAV Komintern Arşivi’nde bulduğumuz, bu yazının konusunu oluştu-
ran şiirlerden ilki, 1 ve 2 numaralı sayfalarda yer alan “İstanbul’da 1 Mayıs” 
adlı şiir. Adından da anlaşılacağı gibi, İstanbul’da 1 Mayıs’ı kutlayan işçilerin 
coşkusunu anlatıyor, özgürlüğe ve devrime duydukları özlemi, inancı dile getiri-
yor. 29 dizeden oluşan şiirin sonunda “Nun Ha”, yani “N. H.” harfleri yer alıyor 
ve tarih bulunmuyor. Şiir Nâzım Hikmet’in eserlerinde yer almıyor, bu şiirin 
daha önce yayımlanmış olabileceğini düşündüren elimizdeki tek bulgu, Peyami 
Safa’nın “Cingöz Recai’den Nâzım Hikmet’e” adlı şiirinde geçen “üfürükle şi-
şirme, kursak balon komünisti” dizesi. 23 Eylül 1935 tarihli Hafta dergisinde 
yayımlanan bu şiir, Nâzım Hikmet’le Peyami Safa arasında yaşanan polemikte, 
Peyami Safa’nın verdiği son cevaptır.

Peyami Safa’nın bu şiirinin arka planını oluşturan olaylar şöyle gelişir: 
1928’de, Moskova’dan Türkiye’ye Hopa’dan kaçak olarak sınırı geçerek geldiği 
için Hopa, İstanbul ve Ankara’da 4 ayı aşkın yargılanan Nâzım Hikmet hapis-
teyken, Peyami Safa, edebiyat sayfasını yönettiği Cumhuriyet’te Nâzım Hikmet’in 
bir şiirini yayımlar, böylelikle dost olurlar. Nâzım Hikmet hapisten çıktıktan 
sonra, Güzel Sanatlar Birliği umumi kâtibi olan Peyami Safa, Alay Köşkü’nde 
düzenlenen edebiyat toplantılarında onu dinleyicilere tanıtır ve şiirlerinin okun-
masını sağlar. “Putları Yıkıyoruz” tartışmaları sırasında Nâzım Hikmet’i destek-
ler, hatta 1930’da yayımladığı Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nu Nâzım Hikmet’e 
ithaf eder. Zamanla gerginleşen ilişkileri, 1935’te, karşılıklı ağır ithamlar içeren 

ortaya konulacak ve böylelikle okurun daha kesin bir bilgiye ulaşması mümkün 
olacaktır. Bu kaynakların incelenmesiyle, aynı zamanda, eski yazı kaynaklar-
dan aktarılan metinlerdeki yanlışların düzeltilmesi de amaçlanmakta. Birincil 
kaynakların yanı sıra Nâzım Hikmet’le ilgili anılar, incelemeler ve makalelerin 
araştırılması da çalışmanın kapsamı içinde bulunuyor.

Söz konusu kaynaklarla ilgili, TÜSTAV Komintern Arşivi, NHKSV Arşivi, 
RGALİ (Rusya Edebiyat Sanat Devlet Arşivi), RGASPİ (Rusya Sosyal Siyasal 
Tarih Devlet Arşivi) gibi arşivlerdeki araştırmalarımız sürüyor2. Bu araştırmalar 
dahilinde, TÜSTAV Komintern Arşivi’nde3, Nâzım Hikmet’in daha önce ya-
yımlanmamış bazı şiirlerine ulaştık.

Bu şiirler, Nâzım Hikmet’e ait olmayan bir el yazısıyla (eski yazıyla) yazılmış 
sayfalar halinde, 1925 tarihli belgelerin bulunduğu, RGASPI Fon 495, Opis 
181, Dosya 231, TÜSTAV Komintern Arşivi Döküm 1, CD No: 21, Klasör No: 
27’de bulunuyor. Beş şiir aynı el yazısıyla, aynı bloknottan koparılmış kareli 
sayfalara yazılmış. Sayfalar 1’den 6’ya kadar, birbirini takip edecek şekilde nu-
maralandırılmış. Son sayfada yer alan şiir dışındaki diğer dört şiir daha önce 
yayımlanmamış. Bunlar sırasıyla “İstanbul’da 1 Mayıs”, “Beyanname”, “Gece-
nin Penceresinde” ve “İtiraf” adlı şiirler. Son sayfada bulunan “Hayatımız Yirmi 
İki Kelimede” adlı şiir ise, Nâzım Hikmet’in Bütün Şiirleri’nde “Biz-Hayatımız-
Yaptığımız İş” adıyla yer alan şiirin son dizelerini oluşturuyor.

Şiirler 1920’li yılların ilk yarısına ait. Bu dönem, Nâzım Hikmet’in yaşa-
mında, siyasi görüşü ve şiiri açısından önemli bir dönüm noktasıdır. 1921’de, 
Anadolu’ya geçerek milli mücadeleye katılma girişimi ve kısa süren öğretmen-
lik deneyiminin ardından, bu süreçte sosyalist düşünceye yönelen Nâzım Hik-
met, Bakü ve Batum’da Türkiye Komünist Partisi’yle ilk çalışmalarını gazeteci 
olarak sürdürdükten sonra, “manevi aile” oluşturduğu Ahmet Cevat Emre’nin 
KUTV (Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi) tarafından öğretmen olarak 
çağrılması üzerine, yol arkadaşı Vâlâ Nurettin ile birlikte Moskova’ya giderek 
KUTV’de siyaset bilimi ve iktisat öğrenimine başlar. İki yıldan fazla süren 
öğrenimi boyunca sürekli okur; Marx, Engels ve Lenin’in öğretilerini inceler, 
“Hafız-ı Kapital” olmayı hedefler, Rusçasını geliştirmeye çalışır, iktisat, felsefe, 
edebiyat, tiyatro hakkında bilgi edinir. Bu yılları, “19 Yaşım” adlı şiirinde şöy-
le anlatacaktır: “Kafanda / kalbinde / etinde / iskeletinde ihtilâl..” Sovyetler 
Birliği’nde, devrim sonrasında yeni bir yaşamın kurulduğu yıllardır, Nâzım 
Hikmet bu coşkulu süreci kendi yaşamına ve şiirine de yansıtır.

Şiirinde hem içerik, hem biçim yönünden köklü bir değişim olur ve bağlı 
olduğu tarihsel maddeci görüşü edebiyata da uygulayarak yazdığı ilk serbest 
şiir örneklerini bu dönemde verir. “Orkestra” (1921), “Açların Gözbebekleri” 
(1922), “Grev” (1923), “Güneşi İçenlerin Türküsü” (1924) gibi şiirler bu döne-
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4 Zekeriya Sertel, Mavi Gözlü 
Dev, Ant Yayınları, İstanbul, 
1969, s.37.

olarak 24 dize bulunuyor. Bu bölümün ardından, şiirin son kısmı (25. dize) 
“Dinle” hitabıyla başlıyor. “Hayatımız Yirmi İki Kelimede” başlığının değiştiril-
miş şekli olan “hayatımızı, 9 kelimede” sözcükleri 26. dizeyi oluşturuyor. Bütün 

Şiirleri’nde yer alan şiirin 27 ve 28. dizeleri, “Hayatımız Yirmi İki Kelimede” 
şiirinin 1 ve 2. dizeleriyle aynı. Bütün Şiirleri’nde 29. dizenin başında “Gün-
düz” kelimesi bulunmuyor, 30. dize, “Hayatımız Yirmi İki Kelimede” şiirinin 4. 
dizesiyle aynı. Bütün Şiirleri’nde 31. ve 33. dizelerde “saat” sözcüğü çıkarılmış, 
32. dizede “polise” sözcüğü yerine “düşmana” sözcüğü kullanılmış. Son dizeler 
her iki şiirde de aynı. Ayrıca Bütün Şiirleri’nde şiirin sonunda “9 Kânun-ı sâni 
(Ocak) 1923 – Moskova” notu var. 

bir polemikle sonuçlanır. Aralarındaki kavga, ikisinin de köşe yazarı olarak 
çalıştıkları Tan gazetesinde, birbirlerini hedef alan yazılarla başlar ve gittikçe 
sertleşir. 1 Eylül 1935’te, Nâzım Hikmet’in, Peyami Safa’yı hedef alan bir yer-
gi şiirini; “Bir Provokatör Üstünde Hiciv Denemeleri”ni Ayda Bir dergisinde 
yayımlamasının ardından Peyami Safa, 9 Eylül 1935 tarihli Hafta dergisinde, 
bundan sonra Nâzım Hikmet’e Cingöz Recai’nin yanıt vereceğini söyler ve 23 
Eylül’de aynı dergide “Cingöz Recai’den Nâzım Hikmet’e” adıyla bir şiir ya-
yımlar. Peyami Safa’nın, içinde “kursak balon komünisti” dizesinin de geçtiği 
şiiri, kendisinin bu şiiri bildiğini, dolayısıyla şiirin daha önce yayımlanmış veya 
Peyami Safa’ya okunmuş veya bir örneğinin verilmiş olması gerektiğini düşün-
dürüyor.

Bu yazının konusunu oluşturan şiirlerden ikincisi “Beyanname”, 3 numaralı 
sayfada yer alıyor. 13 dizeden oluşan şiirin sonunda herhangi bir not, isim veya 
tarih bulunmuyor. Nâzım Hikmet bu şiirde, işçilerin burjuvazi ile olan ortak 
yolunun sona erdiğini, artık Misak-ı Milli için değil sınıf misakı için seferber 
olmaları gerektiğini ifade ediyor ve işçileri burjuvaziyi desteklemekten vazgeçme-
ye, kendi sınıflarının yanında olmaya, Komünist Partisi’ne katılmaya çağırıyor.

4 numaralı sayfada yer alan şiirin adı “Gecenin Penceresinde”. Şiir 57 di-
zeden oluşuyor, sonunda şairin adına ilişkin bir not bulunmamasına rağmen, 
şiirin yazıldığı tarih ve yeri belirten “Moskova: 30 Mart 924” notu var. Şiir, 
Nâzım Hikmet’in Türkiye’de mevcut burjuva düzenine karşı duyduğu öfkeyi ve 
sosyalizme duyduğu özlemi anlatıyor.

5 numaralı sayfada yer alan “İtiraf” adlı şiir 58 dizeden oluşuyor. Şiirin so-
nunda şairin adı bulunmuyor, ancak “Moskova: 21 Nisan” notu var. Bir önceki 
şiir 1924 yılına ait olduğuna göre, büyük ihtimalle bu şiir de öyle olmalı. Nâzım 
Hikmet bu dönemde KUTV’de tanıdığı Anuşka’ya âşıktır. Anuşka’nın, yine 
KUTV’den arkadaşı olan Si-Ya-U ile yakınlığının farkındadır ve onları delice 
kıskanır. Nâzım Hikmet ile Anuşka’nın zor bir ilişkileri vardır, zaman zaman 
sert kavgalar yaşarlar. Anuşka, bu kavgalardan birinde Nâzım Hikmet’e “Sen 
bende yaşayan en iyi şeyleri hırpalamaktan hoşlanıyorsun” der. Şiirin son iki 
dizesi; “buselerini çaldığım / kadın” bu sözleri anımsatıyor, şiirin Anuşka için 
yazılmış olduğunu düşündürüyor. Bununla birlikte, Zekeriya Sertel, Mavi Gözlü 

Dev’de, Nâzım Hikmet’in Anuşka üstüne hiçbir şiir yazmadığını söylemekte-
dir4.

Son sayfada yer alan şiirin adı “Hayatımız Yirmi İki Kelimede” ve sonunda 
“N. H.” harfleri bulunuyor. Şiir işçilerin hayatını anlatıyor. 8 dizeden ve adının 
da ifade ettiği gibi 22 kelimeden oluşan bu şiir, Nâzım Hikmet’in Bütün Şiirleri 
arasında “Biz-Hayatımız-Yaptığımız İş” adıyla yer alan şiirin son sekiz dizesinin 
bir versiyonu. Bütün Şiirleri’nde yer alan şekliyle, şiirin başında ayrı bir bölüm 
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6 Rusça tavariş, yoldaş; 
parahod, gemi; paydom, 

gidelim anlamına 
gelmektedir ve er se 

fe ser, RSFSR (Rusya 
Sovyet Federatif Sosyalist 
Cumhuriyeti) harflerinin 

Rusça okunuşudur.

Gecenin Penceresinde

İstanbul
gecenin
penceresinden
bacaklarını sallıyor.
Hayat!
Dur – du.
1
2
tam saat on iki.
Elektriklenmiş bir göz
kahvenin camında
ziyasını kırdı..
Haydi
yoldaş
durma
fırla
diyordu.
Fes
kalpak
ne varsa fırlat.
Şapkalar başa.
Sandalcılar
sen
ben
gürültü patırtı.
Yallah dedi Mustafa Dayı
tavariş6

parahot
paydom
da
yes
sesini kes.
Geminin kıçında
mendebur habis
enayi bir polis.

– Fiyu!..
Islık!!
– Başa gel sancağa!
Sarkan ipten tırmandık
ay yıldızlı polis
kara kalpaklı faşistin
tazısını atlattık.
İbiş
kukla
serseri
yuha
burjuvazya damgalı Türkiya...
Kızıl yine atlattı
kara kalpaklıları...
Hurrra!...
Proletarya!..
Çok özlüyorum
ey
er se fe ser
koynunda geçecek
kızıl günleri
hür geceleri...

Moskova:
30 Mart 924
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7 “duyumda” yazılmıştır, 
“yudumda” olarak düzeltildi.

İtiraf

İ – çim – de
içimde...
Gözlerinden,
alev, kurum, duman
fışkıran
kudurmuş bir canavar
             var..
Şim – şek
yıl – dırım
            ol
çatlatıyor
yüz milyar kilometre ileri
atlatıyor..
Ben!
Neden?!
Eyfel kulesi bacaklarımı
Sen Pol kilisesinin kubbesine dayayıp
Amazon kollarımla
Afrika kıtasını
çürük bir yumurta gibi
sıkmak, ezmek
istiyorum.
Himalaya tepelerinde
yıldızları,
birer, birer tutup
avuç, avuç
ağzıma doldurup
aç midemi doyurduktan sonra karşına
bir koca
Asya heybetiyle gelmek
istiyorum..
Deli
deli
beynin
bereli.

Bereli
beynimi
yanaklarının
kızıl
ateşleriyle sarmak..
Dudaklarından
şakır, şakır
akan
kızıl iksiri
bir yudumda7 içmek
belinin kemiklerinde
çatırtılarla kilitleyip
sarılmak
sarılmak
bulanan
buğulanan
gözlerimin
dumanlarını
kollarımın arasında
salyalarınla silmek istiyorum
buselerini çaldığım
kadın.

Moskova:
21 Nisan




