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AHMET HAŞbı

ı
Ahmet Hatim ferdiyetçi bir fairdi ; yani,

ruhunun dunrlan içine hapıolmuf bir zından
mahkumu.

O. bütün ömründe, bir :aııdan bayab
aürdü. Fakat, sihirli mıaralarla mahpealnia
duvarlarmı bir mabet gibi bezedi ve zında·
aını, sanatın blıaımı ile, muhayyel bir aar•y
bahçesi haline getirmete çalııtı.

Bu bahçede topraıı karanfil koku kadife
tarhlar, kızıl kana boyanmıt güller ve met•
can dallarda muttasıl feryat eden alevden
biHbüller varı erwııvan renkli badeyle dola
havuzlar, mavi ceylan derlııi seccadeler Ye
~Üf sularda :r.ümriitten oyulmuf yekpare
bir faııua ~bl titreyen kamer...
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Şayet, mehtaplı bir l'ece yanaı eleji! de
batmı defne ağ'açlanna dolamı, ■arhot riiz.

•. ırirlar parmaklanoda me,'alelerle rak..
kalkmıyor veya karaolıtın kucatıada telleri
şehvetle gerilen bir rübap vualet terennihıı
etmiyorıa, vakit muhakkak akşamdır. Pembe
kamışlıklarla balelenmit ıralde kırmızı iacl
lerle l9lenmiş atlu gemilere beD%lyeo kutu•
lar, niUifer yastıklar ilatünde, can vermek
iberedir. Finilitia, yakut kbelerden, J'Udum
yudum lçUdlti dem ••.

Alır. •fır çılcac:alcıuı bu merdfyenlerdeıı
!!teklerinde gilnq rengi bir yıfuı yaprak
Ve bir zaman bakac:abtn semaya aıtıyarak..

H.n~ ehane. hangi peri masalı bizi bir
lih:ı:ada bu kadar uzak bir hayal iklimine
l'Ötürebilir ? Bu merdivenlerin, ırünetin du
daklarile unreal emilen bu yapraldann, atef
damlaları .,ibi yakıcı bu göz yaflanoın -
dokunmak iatedikçe dapan bütün bu ıeffaf
n esiri alemin • çimento ve çelikten yutrul
muı medeniyet abidelerile, iatibaal ve istihlak
badiııelerile ve milyonl.Arla ölçülen muauam
inıan kitlelerinin hakiki l.tiraplarile biç
alikutyok.
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Ceııılyetteıı çamurlu bir et diye yüriıı6

çeviren n fiirde "mini• ile •vuzuh• ua
d6ımaıu aıfatile şöhret bulan Ahmet Hqim
kamere ııiçiıı lfık oldapu f6yle bildye
ediyor:

- Her ıeyi ıarabatla rlSrmek istirabındu
kurtulmak içiıı, diyor, güneşten ve zekadan
kurtulmak içiıı. Bakır renkli ay bışıldıy..
çam clallarma ıiirtünerek yükselirken Japon•
yalı bir reuamm ıiyab miirekeple çizditf
müphem ve natamam bir dünyama manzara
lanna kantınıyor muyuz ? Denizin kirli ■u
lan albndaki cam kınklannı, paıh teneke·
)eri, yırtık kundura naışlannı cevahirle dolu
çekmecelere, elmulı taçlara ve Bin bir Gece'
deki aultanlanıı düğünde reydikleri ııır
ıııalı papuç.lara çeviren, viran kulübeleri rü·
mütle dolduran_ ıu fakir işçi aileıinin alb ay
da bir hamam yüzü rörmiyen kı%lannı bir
anda premeı yapan hep ay detil mi? Şair
bir hakikat haberciai olınamakla beraber
ıiıe bakikatlann en büyüğünü getiriyorum:
Derdimizfo dnuı ancak berşeyi yanlış g~
teren bayaldedir; bayatın ııayeıi rubun aa
adeti Ye rubu saadetteıı çatlatan da ay lfl•
tmm bllyilsil...
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Uzletıarlyı samtü J.~rnnmda mGnferit
yaşadığını a6yleyeıı şair, Tann diye tapındıtı
Şeytanın - priııcipium individuationis in -
armataıı ettia,i murana pranwaları boynuna
takmıt, cehenneminde tek başına dolaşıyor.
Fakat, aılen içtimai bir mahlGk olmak iti
barile , yalnwık yilretfni kemirmektedir.
Ormandan kaçırılmış ve demir kafese tıkıl
mış bir woril wibi, ruhen buta.

Kalbinin şecerlstanı içinde ıizli filhkalerle
çatlıyan ıulana ergeouaunu dinliyor; lakin,
bir türlü avunamıyor. Başıma üatündeki ya·
rualar,

Oıfılııuı haııodide tüller (ibl
ıeııi%ce uçuşmakta; matemli krlıaotem

ler ıolmaktadır.
Ômn1oüa lı:eder:iııi ayle bir bilcreye

ben:ı:etiyor ki
Ziyayı ,emse lcapaıunlf blltibı derlçe!eri

Ôyle bir hücre ki:
Ouban ye'ıü fena ılnmtı: onla elvana
Eıııei, heva bırakılmıt siik6tu nlıyana •
. . . . . . . . . . . . . . .
Ocalc harabü tehi, lamba kirnıesiz, 1ml
Bu ıamtı hata eder büzııQ üzleti iml.

. . . . . . . . .
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O etki hücreye baııer 1d öcnriimOn kederi
Çekllmı, uflcu teselliye karşı perdeleri...

Bu f&l'tlar içinde, iradesi menfi bir tekil-
de tecelli ediyor:

feru:ı zlrvef ıaılyı kahra yillcıderek
Oradan,
Oradan diifmı:k ölmek istiyorum
Cevfi ye'saşinayı hüsrana ..

Varılmuı muhal olan bir kıtada kllıı
1'Beldei hayal., e doğru. fatfur bir asi ile
ve ipek çankiarla ıeyahata çıkan şair piir
ıdlk6t birer çlz~ gibi uzayan ebedi hicran
yollannın aan dikenleri Ye siyah tatları na
tinde daima ümit.izdir;

Ve mutlaka ııetı:cek rölıelerle pmdl &im

diye bekliyor •
Görülüyor ki, pirin bedbinliği hadden

ehuadur. Bunun aebebioi neyle izah ede
biliriz ? Herşevdcn evvel şairin içtimai
fonk.iyonu ve 8Ulıfi mevkii ile .

Filhakika, iktiaaden yarı • mGııtemleke
Tazİyetinde kalmış bir küçük burjuva mem
leketinde yetiıen münevverlerin bazı psiko
lojik baletlerini, dik.kati celbedici bir buaa
ıiyetle, ve bedbin gölgelerle tersim eden
Ahmet Haşim, bi:ı:zat enmuıeci bir küçük
burjuva münevveri idi.
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Kilçilk burjuva mün ev•erinl bedbin yapaıı
başlıca imil nedir ? Arzularile iradesi ara
auıdaki uçurum yani tahayyül edebilditi,
ihtiyaçlarla aınıfi mevk iiain icabatı araımdald
ahenksizlik, detil mi ? Kadıom ■il■Ul bir emtia
sibi mübadeleye aürüldüıü cemiyette inunm
biltün a-eliri İzmir İdadiaindeki Fransızca
hocalığından aldığı maaşa iabiau eder .e
buna rağmen, gönlüniiıı kuıu incir ve üzüm
tüccarlanaıo - pancurlanndan piyano aealeri
süzülen • müzeyyen yalılarmda yuva kurmak
i■terae, nikbin olmak ihtimali kalır mı ?

1,te, mahmur bir nisan ırecesi, bahar
kokulan içinde hülya, emel ve tiir yatarkeıı
Ahmet Haşim bu yalJana etrafında dolaşıyon

Bir ciıımf pcreıtldeyi kalb üstüne sarmak
Hırsile bqıın ıııtmalı. gözler kuru, parlak
Eller asabi, hıçkırarak sahile indim,
Karşımda deniz... ıröklerio altıoda getlodim.

Heyhat ki, ■abil bom bo, ! Kıyılarda bfll
yaperver ıalrden batka kim■ec:ikler yok 1

qc&rü hava gölııede scıııi:ı ıarttır, gel 1 .,.
Oel, yalnızım ey beklenilen büıoü muhayyel 1

Lakin. ticaret burjuvaziaine men■up mu
hayyel ■e•~liden maddi ve müspet blr nipne
belirmeyince ölüme hasret çekilir : .

Dıırıun suya baktım ve dedim : ah ölebUıem
Mldlmld yok allıyııcak mevtime klmaenı ...
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Ahmet Hatim'in ıuçauz ve bihaber gÖV'"'
cluine bir ifrit gibi dişini ve tırnaklannı
reçirmit, müteheyyiç mütekalliı başı elbetteki
iıtirap çekiyordu : likin, bu lstirap zaruri
dejÜdi.

Ahmet ffqim'in fÜrİ, biç şüpbeaiı derUDi
bir hailenin, bir beter aancıııaın ifadesi,
Ukia, tek yQrekten relen bu sancı ne kadar
beyhude l Tek kafa tuının dekoru ortasında
oynanan bu trajedi ae kadar ıüUiııç l

Zira,
Melltı ınlımayın nesle lşlnı deti~

diyen Fecri ati ıairinia kalbi, hekimleria
kullandığı manida, normal değil. heri bir
ufka dotru kotmamn ve muaıır ejderhalarla
botuımanıo verdiği heyecanla çarpmıyor.
Şiiri de, tabiatile, buta bir kalbin patolod
yai ahenırfnden bqka bir şey olamadı.

Dejenereaanıa utramıı u:r.uvlann muhafaza
cdilditf tqribi maraıi kavanoilan Yardır :
itte, ıair Ahmet Hqim'in edebiyat tarilıinde·
iri yeri,

ö
Yine kendi tabirile ömrü biatldu pm,

bizim •e melil içinde reçen Ahmet Haşim'in

9



A1nafim ruhu,. cemiyetçi bakımdan tetkı"k
edilince, rerçekten, tereddi etmiş bir uzviyet
man:ıaraaı areeder.

Gazete müşterilerine enıemenin aaadetin
den bihia fıkralar satan bu asil ve matnır
ruhlu şair cemiyetteki ,eeni vakıalann biç
birisine ciddi surette ehemmiyet vermemlı,
enesioden başka hiç bir şeyle samimen ali
kadar olmamışbr, Kainat , onun nazannda,
bütün heybetli nizamile eoeden ibaretti.

Ahmet Haşim, zannederim yalnız bir defa,
ani bir sevkitabii hamleaile, ztndanından kur
tulabildi ve eneden i'ayri olanlann ağnaile
haykırarak Halide H. la Falih Rıfkı'ya sal
dırdı. Gözlerini Dide kenarında ve Harun
Reşid'in aaltanat ıriirdiltü beldede dilnyaya
açan şairin manzum ve menaur kalem mab•
aulitı araaında en fazla tetebbua şayan
olanı ve ihtimal en deterlisi de, bence, hem·
cinai iç~ yazdıtı bu bicviyedir.

6

Ahmet Haşim şehirde ve ,ebir kıyafetile
yaşadı : likin, çıplak ayaklı bir bedevi çocutu
gibi öldü.

Kira ile oturduğu apartmanda elektrik
:,akar i çalıştıtı matbaaya ve derslerine bilet

'
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~eri, baly.lar, deııkler, otobüsler, kamyon
lar, vitrinler, ve tramvaylar arasından gider
,ellrdi. Yorulduğu uman da - faytonsüvar
olmanın tulıaflıtını herkesten daha iyi idrak
ettiği için 1 - taksiye atlıyarak sesli sinema•
lara rirdifini, Beyotlunun paatahanelerinde
radyo dinleditini görilyoruz. Fakat, hummalı
bir daüıııla ile perdelenen ıö:ı:lerlnde daima
yıldızlı çöl geceleri, kum renizinin albn b6r·
küçlü develeri •e bir Yaba Yardı.

Bunun içindir ki,' "Makina Edebiyatı,, na
ilk iıyan hayratını açanlardan biri de o
olmuftu.

Edebiyat batının fabrika dumanlarile kap•
lanması çıknğın ve yel değirmeninin zevkine
tlddetle batlı kalan sinirlerini harap ediyordu.

Tayyare ve motör gürültüleri muallakta
renk Ye ziyadan masnu hartkulide bir yel
paze (ibi açılan bahtiyar güvercinleri ürküt
memeli, ilihi ve pürbayal leyleklerin yerine
tuğla bacalar ıelmemeliydi.

Bir mucize gibi ıöılerimlzi ltamaıtıraıı
ıadef kanatlı kelebekler varken katrei nürdan
mahrum yeraltı ocaklanndaki tüyler ürpertici
kanlan tasvire kalkışmak alcıl kin olamıya
catı Jibi, zerrin vmltılarla uçuşan müzehhep
bal anlannın beyaz, sarı, al petekleri durur
kea siyanür d6 potasyomla ıııe,bu lmalitba-

-...---------..--=- 11
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nelerin zehirli kuJ'fununu yutmak ta cllnae•
ilk ıayılırdı.

Pcrii ilhamın vatanı olan mukattu top
rakta iıe ancak gül, ıümbül, menekşe, lile,.
yaıemiu ve )eylik yetittirilirI traktör ata.
yonları kurulamazdı. Ve mavi iş baıı göm
leklerinden babs~den bir şiir, petrol ve ben
zin kokan bir ibrlpmU mendil aibl, ıröfilate
tqınmata llyık de;ildl 1

7
Şimdi, kUfllDlza, ıreliti güzel taylcı • bir

takım ıualler çıkabilir ı
• Liyemut Divanı ile feodal btibaal tar

zuıın, derebeylik millkiyetinln ve kabhar
bir şark rejiminin hükilm ıürdilğü devirdeki
sevdayı ebedileştiren Şiraı.'lı Hafız, niçin,
büyük ıair de Ahmet Hqim değil ? Hafız'da
sararmış çebreyi oyan nehirden gözyaşlan,
firak yatağında uykuwz ıreçen gecelerin.
iatirapları, bir tutam muattar aaçın ümidi ve
teaelli namına da şarap küpünden başka
ne var? Ahmet Haşim de, canin için, firkat
zede bülbill gibi yanıp kül olmadı mı? Niçin,
ıon insan nesilleri Hafız'ın gazellerile ııermeat
ademe düşecekler de "Piyale,. ve !'Göl Saat·
lcri,, nihayet birkaç batın aonra, birkaç anti·
ka merakhıınm ıandığında kilitli kalacak?..

1~ -=--=--;;a;;ı;----""""'------



Bu suallerin en dojl'u cenbım yine Ah
met Hatim'de, ve. bir ıenbol halinde, bul1:1•
yonız:

• ,.. Beyr{r bir eski makiaadaıı batk•
lıir ~J detildir. Motöre nuaran ancak bir
tahta çıknğa benzetilebilir. Araba denilen
ııalcı cer aletiııin motör devrinde yaşamak
iddiuı ise ıadece komiktir.

Yeni butlan bir mibanik kitabının mae•
leleri araaıııa yapıfbnlmış frenk mamulitııı•
dan köhne bir minyatür taklidi gibi duru
Ahmet Hatim için, eıeriai bekllyen baziıı
aldbeti ıemıemitti demek milmkiin mil?

8
Buhar ve elektrik urında, kombııynlara,

telatze ve ırrat.iyellere ratzııen

Seyreyledim qt&li bıptı
Ben bıvıı hayalin sulanodı

diye imar eden, piri ·' bir velinin tllrl,.
olan ve " uıl ruhaniyetini tfirinde veren ,,
• mürşit , in içtimai telakkilerine ıelince ,
bunlann da açıktan açıp reakaiyoner olduğu
meydandadır.

Endividüaliat tair, ferdin ferdi iatiamannı
baldı ve makül bulmuş olacak ki, Parla
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Tarihi tabii Bahçeaindeki gurbetzede bay·
vanların tifaaız iatirabı kendiaini teeuilrlere
gark ettitf halde milyonerlerin rahat? ae-
yahat edebilmeai için beya:ı. esir aürüleriniD
maden kuyularını doldurması icap ettiğini
Yicdanı titremeden ilin ediyor! Bundan baı
ka, milletin milleti istismarına ve koloniya
oiıme de pek muanz olmasa rerek ki - ıarip
bir maobta uyarak, muhterem leylekleri
anenikli yemlerle öldüren maddiyetpereat
Mııır köylü.süne hücum ettiti halde Hiadiatan'ı
ve Cenubi Afrika'yı, pmpanya fiıeai yerine,
Mınr'Ja Sudan'ıo kafaaında patlatan İnfiliz.
enperyalizmioe kartı hiddetlenmediği ıribi
- , ölümünden sonra. hayırhah bir mektep
arkadaşının himmetile, "Yunue Emre, fuzııll.
Baki, Nabi, Ruhi, Nailii Kadim, Nedim, Seyb
Galip ve Avni Bey gibi büyük Türk pirle
rinin yaşadıkları yilkıek ve mahrem ileme,t
çekilditi halde. aağhğında, enpcryaU.t ser-
maye ile dostluk peyd• ederek '• Anadolu
Demiryolları Şirketinde mediııi idare azilıtı,,
Dl ferefleodirmişti f

Ahmet Haşim hakkında istikbalin vere
c:eti hüküm çeki taıından Earkaız olacak,



TAGORE'YE
• Rilbıbınızı oraya koyunuz, sevgilim.
Kollaruıız beııl ıarnıak için serbest kalııo•

Rabindruıt Tagorc
Alııılannda yıldızlar yananı atlarının ıröz •

leri berrak kuyulardaki sular ribi parlıyan
uil arap ailvarileri, ihtiyar İagill:ı mialerbıiıı•
ç51de eıı ıadık bi:ımetçileri.-

lran, •AııElo - Persian» İD koparıp ç5plü •
le atbfı bir kuru ıül.-

Hiadiıtan betfkte aallaadıp memleket,.
Büyük - Britaoya'oın dretnot çizmeleri altın·
ela aüriinen dört ayaklı hayvan . •

Hindi çiai'ııin yerinde kanım • deriaial •
etiııi üç renkli c/nıu, • Chine» Bınkaıı1Ja ve
ren ağ:ıı kilitli iakelet. •

Çin'ln ponumuş ıan memelerinden henüz
aynlan çocuklan eaperyalimıin barut kokan.
dif1eriode, bir plriaç t&ııeaine, uylı:uauz çal..
bnlıyor ...

Taııorel
Avrupa'ııııı b&4toa takbA'J Nobel çelengini

Labur ıokaklanada Avrupalı efendilerinin.
çitnedlğini elbette unutmadın 1

Boynunda şakırdıyan :ılncirler l
Sen miakin bir eairain 1
F.air, ıair olamu 1

•
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Devrin şairi çelik dağların altında çalışan
-yüz milyonlarca kitleleri kartal pençesile
-yakalıyan , ciğerlerinde mağaralar Roma
-proletaryası gipi çalıştırılan yüz milyonlarca
kitleleri dünya ihtilalinin kızıl yangınına atan
kahrımandir.

Tagore I Son nefesinde bile dişi Hint cey
lanlarının vazoda saklanmış güzel kob ulu
dudaklarını emmek için uzun sakalının ardında •

-sallanan buruşuk torbaya Londra'dan geçnlik •
.aşısı toplamaya koşan. brahman çocuğu 1

Yarın, kerpiç benizli insanlar adını hatır
ladıkça utanacaklar; ve Tarihin asırlar görmüş
-mermer kalemi, seni, Şark pazarında, başını
kaplanların ağzıııa lokma diye atan budizmin
küflü afyonlarını satan, siyah mantolu, kontr-

ırevolüsyoner bir tellal diye yazacak,
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