tvaς ποιητής σπάσει τη θανατερή αγλωσσία μιας
πατρίδας και δώσει στο λαό την εθνική του γλώσσα, την

αγώνα yια τη δημακρατfα.
Στα χρόΥΙα που ακολούθησαν, μετά οπό την tκδοση κάθε

εθνική του οντότητα, τότε αυτός ο ποιητής γίνεται

καινούργιου του βιβλίου, σερνόταν σε δίκες, που οι

πνευματικός οδηγός, γίνεται ο εθνικός του τραγουδιστής για

πολλές ήταν καταδικαστ~κtς γι' αυτόν.

τις μεγάλες λύπες του και τ~ς λίγες χαρtς του, γίνεται η λαϊκή

Ακολουθούν τα «Ποpτpσίτα», «Τα γpόμμστσ στην Ταpσντό

φωνή και η συνείδηση ενός έθνους, μιας πατρίδας και αν

/'1πσμπού» και τα πολιτικό άρθρο «Ο γεpμανικ~ φασισμός

mo

αυτή η πατρίδα ανήκει σ' εκείνες που δεν αγαπούν τα παιδιά

και η θεωp!α ιων φυλών.ν. Γ αυτό το άρθρο αποκάλυπτε το

τους, τότε αντf να τον ανταμείψει με την αιώνια ευγνωμοσύνη

αληθινό πρόσωπο του φασισμού και το υποχθόνιο tργο των

της, ταν φυλακίζει, τον εξορίζει, τον αποκαλεί προδότη.

Τούρκων υποστηρικτών του. Το

Ένα τtτοιο τtκνο εθνικού τροyουδιστή, που δεν αγαπήθηκε

τελευταίο βιβλίο στην πατρίδα του, «Το έπος πw Σείχη

1936 δημοσιεύτηκε το

οπό την πατρίδα του, είναι ο κορυφαίος Τούρκος ποιητής

/'1πεντpεντfν Σιμαβνt».

Ναζίμ Χικμtτ Ρον, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Το

Ο παππούς του ήταν ποιητής της Αυλής, ο π~ρας του

που παρtμεινε τελικά φυλακισμένος tyραψε τα tργα

1938 καταδικάστηκε σε 28 χρόνια

φυλακή. Στα

17 χρόνια

διπλωμάτης.

«Α νθpώπινο πσνόpαμα», «Γpόμμστσ σπό τη φυ.1ακή», τα

Σπούδασε στη Ναυτ~κή Σχολή της Πόλης, οπ' όπου ομως

θεατρικά «1'1ύθοr; της Αγάπης» και «Ο Γιουσούφ ο

αποβλήθηκε για τ~ς ιδtες του.

μεγ~οπpεπής».

Το

Το 1950 η τουρκική κύβέρνηση, κάτω οπό την πίεση της

1921

πήγε στη Σοβιετ~κή Ένωση για να σπουδάσει

κοινωΥΙ κtς και οικονομικtς επιστήμες. Στην επαναστατημtνη

παγκόσμιας κοινής γνώμης, υποχρεώθηκε να τον

Ρωσfα μελtτησε και αφομοίωσε τη μαρξιστ~κή φιλοσοφία και

απελευθερώσει. Εyκσταστάθηκε στην ΕΣΣΔ που tyινε η

ιδεολογία. Όταν γύρισε στην πατρίδα του, μετά την εμπειρία

δεύτερη πατρίδα του, όπου tyραψε τα θεατρικά «1'1ια

που είχε αποκομίσει οπό τους αγώνες του ερυθρού στρατού

ιστοpfσ για την Τουpκίσ»,

ι:νσντίον των Λευκορώσσων, όπου είχε λάβει και ο ίδιος

υπήpχε ο Ιβάν /βόνοβπς;»

«0 εκκεντpικόζ» και τα

ιrΆpσγε

μίρος, γίνεται μέλος του κομμουνιστ~κού κόμματος και

Οι διώξεις και φυλακίσεις, το θάρρος του να φωνάζει και να

αpχίζει να εργάζεται σαν συντάκτης και διορθωτής σε

τραγουδάει και μέσα οπό το κελί, επί σειρό ετών, έκαναν

διάφορες εφημερίδες και περιοδικά της Πόλης και να

θρυλική την προσωπικότητά του, όχι μόνο στην Τουρκία,

δημοσιεύει ποιήματα, άρθρα, θεατρικά έργα, εμπνευσμένα

όπου τα έργα του κυκλοφορούσαν παράνομα , αλλά και στο

από την επανάσταση.

εξωτερικό.

Σε έρευνα στις σάκες μαθητών της Σχολής Ευελπίδων και

Ωραίος, ψηλός, ξανθογάλανος, πιστός στα ιδανικά του,

Ναυτικών Δοκίμων, από την αστυνομία, βρέθηκαν ποιήματά

σεμνός στους ηρωισμούς του, αγόγγυστος, καθάριος και

του. Π ιάστηκε, πέρασε Στρατοδικείο και Ναυτοδικείο και

πλουσιοπάροχος ήταν σαν μια πηγή της Ανατολής .

καταδικάστηκε για αντιμιλιταριστική προπαγάνδα στο

Λατρεύτηκε σαν άνθρωπος απ' όσους τον γνώρισαν, φίλους,

στράτευμα. Έμεινε ένα χρόνο φυλακή και όταν απολύθηκε,

δεσμοφύλακες και πολιτικούς αντιπάλους. Η γεμάτη

έφυγε και πόλι για τη Σοβιετική Ένωση .

ανθρωπιά φωνή του, τα γλυκά του κηρύγματα για τη

Η πρώτη συλλογή ποιημάτων του , « Το τραγούδι εκείvωv που

δικαιοσύνη είχαν τη γεύση της ζωής και ο έρωτάς του για

πίvουv τοv ήλιοι>, εκδόθηκε στο Μπακού, το

ελευθερία, ήταν πηγή απ' όπου ξεδιψούν οι ψυχές των λαών.

1928.

Είναι

γραμμένο σε αντίθεση με την τουρκική ποίηση των σαλονιών.

Στα επικά του τραγούδια πάλλει η καρδιά κάθε Τούρκου.

Γύρισε στην Τουρκία το

Στην επαναστατικότητα θυμίζει τον Μαγιακόφσκι και στη

συλλογές

«835 στίχο/)),

1928. Έγραψε
«Bapόv-

))),

τις ποιητικές

« !+/=/)) κα ι «Η

πολιτεία που έχασε τη μιλιά της)), στις οποίες αναφέρεται

λαϊκότητα το Λόρκα.
Αποστολικός τύπος ποιητή και λάβαρο μιας αληθινής

στη δύσκολη ζωή του τουρκικού λαού, τον οποίο καλεί σε

απολύτρωσης, θεωρείται ο μεγαλύτερος εκπρόσωπος της

αγώνα εναντίον των καταπιεστών. Στα επικά τοu ((Το

νεότερης τουρκικής ποίησης και παρά τις συνεχείς διώξεις

ημερολόγιο της Τζοκόvτσ και του Σι -σ- Γιοωι και το

του , τη δυσφήμισή του σαν «προδότη » της πατρίδας του

έμ μετρο μυθιστόρημα «Γιατί συτοκτόvησε ο /'1πεvεpτζής;"

(επειδή ευαγγελιζόταν τη συμφιλίωση των λαών και μάλιστα

κατέκρινε την αποικιοκρατική πολrτική. Τα θεατρικά «Το

των γεrτόνων Ελλήνων και Βουλγάρων). Η τέχνη του

ιφσvίο)), « Το σπίτι του vεκpού" και

«0

ξεχασμένος

όvθpωπος" έχουν για θέμα τη μοίρα του ατόμου στην

επηρέασε αποφασιστικά την εξέλιξη της τουρκικής
λογοτεχνίας.

καπιταλιστική κοινωνία, ενώ με «Το τηλεγpόφημσ που ήpθε

Πέθανε το

μες στη vύχτσ" καλούσε τους Τούρκους κομμουνιστές σε

τους αγώνες του με το Βραβείο Λένιν για την Ειρήνη.

1963

στη Σοβιετική Ένωση , αφού είχε τιμηθεί για

Η Πηνελόπη Γ σροφάλλου σπούδασε στη Δραματική Σχολή Αθηνών του
Γιώργου Θεοδοσιάδη.
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