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ÖN SÖZ 

 
Ahmet Hâşim, modern Türk şiirinin önemli şairlerinden biridir. Onun şiiri, Yahya 

Kemal’in şiiriyle birlikte, gerek çağdaşlarını, gerek kendisinden sonra gelen pek çok şairi 

şu veya bu şekilde ve nispette etkilemiş, hattâ yönlendirmiştir. Orhan Veli ve 

arkadaşlarının doğrudan veya dolaylı olarak Ahmet Hâşim şiirine karşı çıkışları bile, şairin 

oluşturduğu atmosferin gücünü gösterir. Onun şiirinin bütünü ve çeşitli yönleri üzerinde 

üniversitelerimizde çeşitli araştırmalar yapılmıştır. 

Ahmet Hâşim şair olduğu kadar nesir yazarı olarak da, edebiyat tarihimizde ihmal 

edilemeyecek bir ağırlığa sahiptir. Batı kaynaklarından iyi beslenmiş, zeki, mütecessis ve 

bazen müstehzi bir zekânın, yerli ve doğulu özünü –zaman zaman- tabii diyebileceğimiz 

bir kendiliğindenlikle koruyarak eşyaya, tabiata, hayata ve sanata bakışlarını yansıtan bu 

nesir, hem söyledikleriyle, hem söyleyiş biçimleriyle ilgiye ve dikkate lâyıktır.  

Piyâle’nin başına aldığı “Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar” ve Gurebahane-i 

Laklakan’ın başında yer alan -kitaba da adını veren- metin dışındaki yazıların çoğu kısa 

metinlerdir. Bize Göre’de yer alan yazılar, İkdam gazetesinde aynı adı taşıyan köşede 

yayımlanmış yazılardan seçilmiştir. Frankfurt Seyahatnamesi’ni oluşturan yazılar da 

Milliyet gazetesinde ve Mülkiye dergisinde yayımlanmıştır. Ahmet Hâşim’in kitaplarına 

girmemiş, gazete sayfalarında kalmış yazılarının sayısı kitaplaşmış olanların üç katından 

fazladır. 

Şimdiye kadar Ahmet Hâşim’in nesirlerinden “Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar” 

üzerinde yeterince durulduğu söylenebilir. Ancak öteki yazıları ve genel olarak Ahmet 

Hâşim’in nesri, -zaman zaman görülen münferit veya tematik çalışmalar dışında- bütün 

olarak ele alınmamıştır.  

Muhteva ve Şekil Hususiyetleriyle Ahmet Hâşim’in Nesir Dünyası başlıklı bu 

çalışmanın Giriş bölümünde Yeni Türk Edebiyatı’nın oluşup gelişmesinde başlıca 

dinamiklerinden biri olan gazetecilik ve basın dilinin Türk nesrine etkileri üzerinde kısaca 

duruldu.  

Birinci Bölüm’de Ahmet Hâşim’in hayatı, nesir kitapları ve polemikleri ele alındı. 

Yazarın hayatı nakledilirken, dünya görüşü, mizacı ve fiziki özellikleri de değerlendirildi. 

Yazı hayatı verilirken şiir neşirleri de belirtildi. Çünkü Ahmet Hâşim’in nesirlerinin hem 

oluşumunda ve muhtevasında, hem uyandırdığı yankılarda onun şair kişiliğinin çok 
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belirleyici bir rol oynadığı söylenebilir. Yazıların hangi ihtiyaç ve tesirlerle kaleme alınmış 

olduğu tespit edilmeye çalışıldı. Böylece, Ahmet Hâşim’in bir “fikir” ve “aksiyon” adamı 

olmaktan ziyade, “his” ve “reaksiyon” insanı olduğu gösterilmek istendi. Yazarımızın 

yararlandığı kaynaklar, ayrıntılı olarak sergilendi. Sonra Ahmet Hâşim’in sağlığında 

kitaplaştırdığı nesirleri ve ölümünden sonra yapılan neşirler üzerinde duruldu. Birinci 

Bölüm’ün sonu, Ahmet Hâşim’in polemiklerine ayrıldı. Yazarın bazen isteyerek, bazen 

istemeden katıldığı polemikler, herkesin kolayca ulaşamayacağı, dönemin gazete 

sayfalarında kalmış metinler olduğu için, çalışmanın hacmini büyütmek pahasına, 

olabildiğince etraflıca nakledildi.  

  Muhteva Açısından Ahmet Hâşim’in Nesri genel başlığını taşıyan İkinci Bölüm’de 

öncelik, sanat, edebiyat ve dil yazılarına verildi. Başlıkların belirlenmesinde metinlerin 

kılavuzluğu esas alındı. Çoğu edebiyat ve sanat adamı olan tanınmış şahsiyetler hakkında 

kaleme aldıkları ve yine çoğu edebiyat eserleri olan kitaplara dair tanıtma yazıları 

değerlendirildi. Adını, bazen yazarını belirtmeden sözünü ettiği kitapların adları ve 

yazarları tespit edildi. Yazılarında çeşitli vesilelerle zikrettiği mecmualar ve gazeteler de, 

şahsiyetler ve kitaplar bahsinde olduğu gibi alfabetik sırayla ele alındı. Müzik, mimari, 

heykel, resim, hat, karikatür, tiyatro ve sinema hakkında görüş ve kanaatleri sergilendi.  

Muhtevanın ikinci ana bölümünde sosyal hayata ve diğer konulara ait yazılar 

incelendi. Medeniyet meselesi; kadın, erkek, aşk ve evlilik bahislerinden sonra toplumda 

görülen bazı tipler üzerinde duruldu. Gezi edebiyatımıza da büyük katkısı olan Ahmet 

Hâşim’in kıtalar, ülkeler ve insanları hakkında izlenim ve kanaatleri yansıtıldı. Şiirlerinin 

önemli temalarından olan tabiat ve tabiat varlıkları, nesirlerinde de önemli bir yer 

tuttuğundan bunlar üzerinde de duruldu. Yazarın siyaset, haberleşme ve ulaşım araçları, 

belediye ve hükümet hizmetleri,  saatler ve spor hakkındaki görüş ve yorumları 

değerlendirildi.  

Çalışmanın üçüncü bölümünde Ahmet Hâşim’in nesirlerinde şekil hususiyetlerini 

incelemek için önce yazı türlerinin tespitine çalışıldı. Bütün yazıları için makale, fıkra, 

eleştiri, portre, gezi-izlenim yazısı, deneme, röportaj, muhavere ve mektup türlerine göre 

bir sınıflandırma önerisi ortaya kondu. Yazarın, başka yazar ve şairlerin eserlerinden, 

çeşitli kitaplardan ve yayın organlarından çeşitli vesilelerle yaptığı iktibaslar gösterildi.  

Ahmet Hâşim’in yazış tarzına, dil ve üslûp çalışmasına ışık tutacağı inancıyla, 

nesirlerinin gazete ve dergilerdeki ilk şekilleriyle, kitaplaşırken aldığı son şekilleri 

karşılaştırılıp değişiklikler, eklemeler ve çıkarmalar gösterildi. Bu değişikliklerin 
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muhtemel gerekçeleri tespit edilmeye çalışıldı. Bu bölümün sonunda Ahmet Hâşim’in 

nesirlerinde görülen bazı dil ve anlatım kusurlarına dikkat çekildi. 

Sonuç bölümünde bu çalışmanın ortaya çıkardığı neticeler sıralandı. 

Bibliyografyada önce Ahmet Hâşim’in nesirlerinin kronolojik dökümü, 

Gurebahane-i Laklakan, Bize Göre ve Frankfurt Seyahatnamesi’ne giren yazıların ilk 

yayın yerleri ve nesirlerin yayımlandığı süreli yayınların listesi verildi. Sonra genel 

kaynaklar ve konuya ilişkin tezler, Ahmet Hâşim hakkında kitaplar ve yazılar sıralandı. 

Şüphesiz Ahmet Hâşim’in nesirleri çeşitli açılardan farklı okumalara da tâbi 

tutulabilir; hattâ ilgilenip yazdıkları kadar ilgilenmediği konular da sorgulanabilir.             

Bu çalışmada Ahmet Hâşim’in nesir dünyası, metinlerden hareketle ve dönemin 

siyasi, sosyal ve kültürel atmosferi de gözetilerek tasvir edildi, tahlillere ancak gerektiği 

kadar yer verildi.  

Tez çalışmamın konusunu belirleyen Prof. Dr. Önder Göçgün Bey’e ve çalışmam 

sırasında yakın ilgi, destek ve anlayışını gördüğüm Doç. Dr. Âlim Gür Bey’e teşekkür 

borçluyum.  

 

         İbrahim DEMİRCİ 

              Konya - 2007 
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GİRİŞ 

 

Nesir Dili, Basın ve Ahmet Hâşim Nesrine Bakış   

Sekizinci yüzyılın başlarından beri yazı ve nesir dili olarak gelişen Türkçe, tarihe ve 

coğrafyaya bağlı etkenlerle değişik bölgelerde çeşitli kollara ayrılmıştır. Ancak dilin ana 

yapısı, özellikle söz dizimi, her türlü ses ve kelime ayrılıklarını gölgede bırakacak ölçüde 

güçlü bir benzerlik ve birlik gösterir. Yirmi birinci yüzyılın Türkiye Türkçesi ile sekizinci 

yüzyılın Köktürk Türkçesi arasında cümle yapısı bakımından kayda değer bir fark yoktur. 

Kelime seviyesinde görülen farklılıklar, göçlerin, yeni ilişkilerin, dinin, ekonomik ve 

kültürel kurumların etkileriyle ortaya çıkmış ve tarihî şartlar düşünüldüğünde tabii 

karşılanması gereken farklılıklardır. 

Millî, sosyal ve organik bir müessese olan dil, milletin yaşama şartlarına, maddî ve 

manevî ihtiyaçlarına ve ilişkide bulunduğu topluluklara bağlı olarak sürekli değişmiştir. Bu 

arada yönetici veya seçkin sınıfların, dönemin üstün güçlerine yaklaşma veya kendilerinin 

üstünlüklerini belirginleştirme amacıyla geniş halk yığınlarının dillerinden az çok farklı bir 

dile yöneldikleri de görülmüştür. Bütün bu tarihsel olgular ve sonuçları, çeşitli çevrelerce 

ayrışma ve hattâ çatışma vesilesi olarak görülüp kullanılmak da istenmiştir.  

Özellikle Fransız ihtilâlinden sonra devlet toplum ilişkisinde dil birliği ve istikrarı, 

belirleyici ve yönlendirici bir etken olarak, eskiden sahip olmadığı bir önem ve ağırlık 

kazanmış, bu yeni durum bütün ülkeleri etkilemiştir. Osmanlı Devleti de bu etkilerle bir 

yandan milliyetçi kalkışmalara maruz kalmış, öte yandan resmi dili olan Türkçeyi bilhassa 

Avrupa’nın bilim birikimini aktarmaya ve halkını eğitmeye uygun bir çerçeveye almaya 

uğraşmıştır. Bu uğraşmanın önemli vasıtalarından biri de basın olmuştur.    

Tarihe ve toplumlara bakıldığında bilim, teknik, ekonomi, siyaset ve sosyal 

münasebetlerin, birbirlerini etkileyen ve tetikleyen unsurlar olduğu görülür. Bunlardan 

birinde meydana çıkan yenilik, ötekinde de yenileşme ve değişme sağlar. Eskiden okuma 

yazma ve özellikle de yazı dilini etkin bir hayat unsuru olarak kullanma; seçkin yönetim, 

bilim, sanat ve ticaret sınıflarının ve bu sınıflara katılmak isteyen meraklı ve heveslilerin 

vasfı ve âdeta imtiyazı iken, matbaanın icadından sonra ortaya çıkan roman ve nihayet 
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gazetecilik, yazı dilinin konuşma diliyle yakınlaşmasını ve geniş halk kesimlerine 

ulaşmasını hızlandırmıştır.    

Avrupa’da yaşanan bu süreç, ülkemizde de -biraz gecikerek de olsa- başladı. İlk 

resmî gazetemiz olan Takvim-i Vakayi (1831) sayfalarında yer alan metinlerde olsun, 

Tanzimat düzenlemelerine ilişkin metinlerde olsun; yerleşik, kalıplaşmış, secilerin 

süslediği dil ve anlatım tarzından uzaklaşma ve şekli değil, muhtevayı öne çıkaran bir dili 

arama çabası dikkati çeker. 

İlk gazetecilerimizden İbrahim Şinasi (1826-1871), önce Tercüman-i Ahval (1860), 

sonra Tasvir-i Efkâr (1862) gazeteleriyle bu çabaya önemli katkılar sağlar. Bu katkılar, 

gazete yazılarıyla sınırlı kalmamış, Şair Evlenmesi oyunu, atasözleri derlemesi (Durûb-ı 

Emsâl-i Osmaniye) ve lügat çalışmasıyla1 genişleyip derinleşmeye yönelmiştir. Sürecin 

önemli unsurlarından biri, önce Osmanlı devletinin ve aydınının, sonra da toplumun 

Avrupa ve bilhassa Fransız kültürü ve diliyle temasının artmasıdır. Yeni açılan 

mekteplerde artık Avrupalı hocalar ders vermekte, Fransızca kavramlar ve kelimeler, 

hayatımıza girmektedir.  

O günden bugüne, Avrupalılaşma, muasırlaşma, medenîleşme, modernleşme, 

çağdaşlaşma, yenileşme gibi çeşitli isimlerle anılan, çok boyutlu ve çok katmanlı büyük 

değişim; bir bakıma Osmanlı İslâm medeniyetiyle Avrupa medeniyetinin karşılaşmasıdır. 

Eski Yunan edebiyatı ve estetiği, Yahudi-Hıristiyan ahlâkı; Roma hukuk ve disiplinleri, 

özellikle Endülüs üzerinden gerçekleşen İslâm tesirleriyle de döllenerek, Rönesans ve 

Reform duraklarından geçip Fransız İhtilâline ve nihayet sanayi çağına ulaşmış ve Avrupa 

medeniyetine vücut vermiştir. Bu medeniyet, bilhassa on dokuzuncu asırda kendini 

dünyanın biricik medeniyeti saymaktadır.  

İslâm medeniyetinin dünyadaki güçlü temsilcisi Osmanlı’nın çocukları, Avrupa 

medeniyetiyle karşılaştıklarında bazen çatışma ve hesaplaşma, bazen uzlaşma ve uyum 

arama, bazen bütünüyle benimseme ve katılma yolunu seçmişlerdir. Bunun siyasetten 

sanata, ekonomiden spora her alanda –beklenen ve sevindiren, beklenmeyen ve sarsıntıya 

yol açan– bir yığın tezahürleri olmuştur. Meşrutiyet denemelerini de, Cumhuriyet 

uygulamalarını da, bu temel olguyu görmeden anlamak mümkün değildir.  

                                                

1 Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, (Hzl. Abdullah Uçman) Yapı Kredi Yay., 
İstanbul, 2006, s. 195 vd.  



 3 

Ahmet Hâşim, sözünü ettiğimiz yenileşme ve değişme sürecinin şiir alanında öne 

çıkmış sîmâlarından biridir ve onun şiiri, Modern Türk şiiri içinde Yahya Kemal şiiriyle 

birlikte en etkili olmuş, etkileri günümüzde de devam eden bir şiirdir.2  

Şair Ahmet Hâşim’in nesirleri de, görünür bir siyasi ve ideolojik yük taşımamakla 

birlikte ve belki bundan ötürü, ilgiyle karşılanmış ve duyuş, düşünüş ve ifade ediş 

tarzındaki yoğunluk ve çarpıcılıkla ilgiye, dikkate ve nihayet saygıya mazhar olmuştur.  

Ancak Ahmet Hâşim’e ve eserine karşı, sözünü ettiğimiz bu ilgi, dikkat ve saygıyı 

gölgeleyen, zedeleyen yaklaşımlara da, öteden beri rastlanmaktadır. Bu yaklaşımların 

hâkim vasfı, şair yazarın şahsî, hattâ fizikî bazı hususiyetlerinin sanatıyla ve eseriyle 

birlikte ve hattâ bazen sanatının ve eserinin önüne geçecek tarzda zikredilmesidir.  

Bu kanaatimize örnek olmak üzere, üniversitelerimizin Türk Dili ve Edebiyatı 

bölümlerinde ders kitabı olarak okutulsun diye kaleme alınmış bir eserde çizilen Ahmet 

Hâşim portresine bakabiliriz: 

“Hâşim, orta boylu, dolgun vücutlu, iri başlı, kısacık boyunlu bir insandır. Halep 

çıbanlı, kırmızı ve etli bir yüze sahiptir. Kendisini çok çirkin bulur, kafasının biçimsiz, 

yüzünün sevimsiz, bedeninin vaktinden önce ihtiyarlamış olduğuna inanır. Kompleksli biri 

olduğu için, bütün ömrünü kendini yiyip bitirmekle, hırçınlıklarla ve acımasız eleştirilerle 

geçirir. Sevildiğine, beğenildiğine bir türlü inanmaz. Sevilmezlik ve çirkinlik kuruntusu 

içinde yaşar. Alaycı ve bencildir. Karamsarlığı nedeniyle gerçek hayatı sevmez, fanteziye 

ve hayâle sığınır. Şüphecidir. Kimseye sırrını açmaz ve güvenmez. Kadınlara karşı ürkek, 

kararsız ve güvensizdir. Dedikoducu, öfkeli ve alıngandır. Duyguludur. Çabuk küser, 

geçimsiz bir insandır. Genç ve güzel kadınlara karşı ilgi duyar, sık sık âşık olur, ancak 

sonunu getiremez. Saf ve zekidir, ince ve keskin nükte sahibi, sohbetine doyum olmaz, 

kültürlü bir kişidir. Fransızca bilir. Batı kültürüne âşinadır. Halit Ziya, ‘Kırk yıl’ adlı 

eserinde, Hâşim’in kendi nesli arasında Batı şiirini en çok araştıran ve bilen bir şair 

olduğunu söyler. Hoş manzaralara bakmayı sever. Sükûn içinde hayâllere dalar. Kendisini 

yaşanılan hayatın dışında, düşler dünyasında bulur. Egzotik ve egzantirik şeylere 

düşkündür. Kahve ve gazinolarda oturmaktan hoşlanır.”3 

Portresi kabaca böyle çizilen bir sanatkârın eserini ciddiyet ve samimiyetle 

değerlendirmek kolay olmasa gerek. Ahmet Hâşim hakkında aşağılayıcı veya daha hafif bir 

                                                

2 İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yay., 7. bs., İstanbul, 2006, s. 35. 
3 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Tuncer, Meşrutiyet Devri Türk Edebiyatı, Akademi Kitabevi, İzmir, 1994, s. 184.  
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ifadeyle “incitici” olan bu tavrın başka şairlerimiz ve yazarlarımız hakkında –meselâ, 

Dergâh mecmuasında birlikte oldukları Yahya Kemal Beyatlı- takınılmış olduğunu 

söyleyebilir miyiz?  

Türk edebiyatı tarihinde önemli bir yeri olan Ahmet Hâşim’in nesirleri karşısında 

onu övmek kastıyla yapılmış değerlendirmelerde bile “fantezi”, “zekâ”, “üslûp ustalığı”, 

“şairane felsefeler”… gibi unsurlara dikkat çekilmiş, onun sözlerine, bu sözlerin anlamına 

veya anlamsızlığına, geçerliliğine veya geçersizliğine, isabet derecesine veya 

isabetsizliğine pek dikkat edilmemiştir. Oysa asıl yapılması gereken budur.  

Maamafih, onun nesir yazarlığını şairliğinden üstün tutanlar da olmuştur. Meselâ 

İbrahim Alâettin’e göre, “Ahmet Haşim Bey”, “Şairliğinin kudret ve cazibesini 

nazmından ziyade küçük mensur parçalarında göster”miştir.4 Aynı yazar, Hâşim’in 

Süleyman Nazif’in Mezarı başlıklı yazısını “mensur şiir” saymakta tereddüt etmez.5 

Ebubekir Eroğlu da, onun nesri hakkında şu kanaatini dile getirir: “… Yahya 

Kemal’le Ahmet Haşim’in yazdıkları, yalnız ihtiva ettikleri bilgiler açısından değil, zengin 

çağrışımlı ve eskimemiş kelimeleriyle ve aynı zamanda çağdaş düzyazının döllediği 

üsluplarıyla her zaman okunur durumda ve öğretici olmuştur.”6  

Ahmet Hâşim’in yazdıkları, çeşitli vesilelerle hatırlanmakta, ülkemizin ve dünyanın 

çeşitli sorunlarına ilişkin görüşler dile getirilirken onun yaklaşımlarına başvurmak gereği 

duyulmaktadır. Hattâ Ahmet Hâşim, bir nesir yazarı kimliğiyle roman kahramanı olarak 

bile karşımıza çıkabilmektedir.7 Çünkü onun şu cümlesi, günümüz romancısının ilgisiz 

kalamayacağı bir tazelik taşımaktadır: “İnsan kanının ve gözyaşının bulaştığı faciaları 

teşbih ve istiareyle tasvire kalkışmak hakiki ıztıraba karşı hürmetsizliktir.”8 Üstelik bu 

cümle, onun kitaplarına almaya değer bulmadığı bir yazısından alınmıştır: “Telsiz 

Telgraf”, İkdam, nu. 11116, 3 Nisan 1928.  

  

                                                

4 İbrahim Alâettin, Süleyman Nazif Hayatı, Kitapları, Mektupları, Fıkra ve Nükteleri, Semih Lûtfi: 

Sühulet Kütüpanesi, İstanbul 1933, s. 39. 

5 age., s. 41.  

6 Ebubekir Eroğlu, Modern Türk Şiirinin Doğası, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 1993, s. 26 – 27.  

7 Vivet Kanetti, Turuncu Kayık, Gendaş Kültür, İstanbul, 2001, s. 177 vd.   

8 age., s. 178.   
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Muhteva ve Şekil Hususiyetleriyle Ahmet Hâşim’in Nesir Dünyası başlıklı bu çalışma 

Ahmet Hâşim’i bir nesir yazarı olarak tanıma ve tanıtma çabasıdır.  
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I.BÖLÜM 

 

AHMET HÂŞİM’İN HAYATI NESİR KİTAPLARI ve 

POLEMİKLERİ 

 

I.1. Ahmet Hâşim’in Hayatı 

Ahmet Hâşim, 1887 yılında Bağdat’ta doğdu.9 Babası Arif Hikmet Bey, birçok din 

bilgini ve edebiyatçı yetiştirmiş olan Âlûsîzâdelerin soyundan gelmekle birlikte, idarecilik 

mesleğini seçmişti ve ilk oğlu Ahmet Hâşim doğduğunda Hulle’de kaymakam idi. Ahmet 

Hâşim’in annesi Sâra Hanım, Bağdat’ın yine köklü bir ailesi olan Kâhyazâdelerden Said 

Efendi’nin kızıydı. Said Efendi’nin babası Emin Efendi, ilk Osmanlı Meclis-i 

Mebusanı’nda mebus olarak görev yapmıştı. Ârif Hikmet Bey ile Sâra Hanım’ın Ahmet 

Hâşim’den sonra bir de kızları oldu: Fatma Hanım. 

Evlilikte aradığı mutluluğu bulamadığı anlaşılan, içli, zayıf ve hastalıklı anne Sâra 

Hanım’ın en büyük zevki, Bağdat akşamlarında ve gecelerinde oğluyla birlikte Dicle 

kıyılarında gezinmekti. Sonraları şair Ahmet Hâşim’e Şi’r-i Kamer başlığı altında 

toplayacağı bir dizi şiir ilham eden bu gezinişler, genç annenin 1893 yılında ölümüyle sona 

ermiş oldu.  

Altı yedi yaşında öksüz kalmış olan çocuğu, babası Arif Hikmet Bey, iyi bir eğitim 

alması için İstanbul’a getirdi (1896). Beyoğlu’nun arka mahallelerinden birinde, 

Tozkoparan yahut Kasımpaşa taraflarında oturan bir akrabaya veya dosta emanet edilen 

Ahmet Hâşim, önce Numune-i Terakkî Mektebi’ne verildi. Bir yıl burada öğrenim gören 

ve Türkçesini geliştiren çocuk, 1897 yılında Galatasaray Mekteb-i Sultanisi’nin ilkokul 

kısmına, 484 numara ile kaydedildi.  

                                                
9 Hâşim’in doğum yılı, çeşitli kaynaklarda farklılık gösterir. M. Kaya Bilgegil’in Millî Eğitim Bakanlığı 
Arşivi D/6490 numaralı dosyada yaptığı araştırmaya göre resmî belgelerde doğum tarihi Hicrî 1304 / Rûmî 
1303 yılıdır. Buna göre Ahmet Hâşim 1887 yılının Mart-Eylül ayları arasında doğmuş olmalıdır. “Ahmed 
Hâşim’e Dâ’ir Bazı Vesîkalar”, Yakın Çağ Türk Kültür ve Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar II, s. 483-494, 
Erzurum, 1980. Ahmet Hâşim, Eylül 1928’de “kırk iki yaşın faziletine ermiş” (BE II, s. 52) olduğunu yazar. 
Bu ifadeyi 41’i bitirip 42’ye girmek şeklinde anlarsak 1887’nin doğruluğu anlaşılır.  
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Okul arkadaşlarından Abdülhak Şinasi Hisar’ın anlattığına göre, Farsça hocası 

Acem Feyzi Efendi, yeni şairleri ve meselâ Recaizade Ekrem’i beğenmeyen bir şairdi. 

Arapça hocası Zihni Efendi, Hâşim’in Âlûsîzâdelerden olduğunu öğrendikten sonra, ona 

Arapça imtihanlarında hiç sual sormadan “10 numara vermeyi bir an’ane edinmişti.” 

Türkçe yahut kitabet hocası Nâfi Efendi, “Ahmet Hâşim efendinin yaptığı bazı kafiye 

hatalarına fena halde kızardı.”10 “Mektepte (lise) ikinci sınıfta Tevfik Fikret, lisan ve imlâ 

hocası, dördüncü sınıfta Ahmet Hikmet de edebiyat hocası olmuşlardı.”11 Ahmet Hâşim, 

şiir anlayışının oluşumunda hocası Ahmet Hikmet’in etkisinden söz eder.12  

Bazen şakacı, bazen öfkeli ve hırçın davranan ama her zaman “taşralı” bir görünümü 

olan Ahmet Hâşim, “zayıf vücudunun üstündeki kocaman kafasıyla herkesi şaşırtır, 

spordan kaçar, oyunlara katılmazmış.”13 O, çok sevdiği annesini kaybetmiş, kardeşinden 

ve yeni bir evlilik yapmış olan babasından uzakta, az çok yabancı bir çevrede, hatıralarına 

ve hayallerine dalarak bunları şiirleştirmeye çalışır.  

İlk şiir denemelerini, babası kendisini cezalandırmak için bir odaya kapattığında 

yapmış14, sonra da akrabalarından bir subayın bıraktığı şiir kitaplarını okuyup onlar gibi 

yazmaya heveslenmiştir.15 14 yaşında, 1901 yılında dergilerde 15 şiiri yayımlanır. 1902’de 

buna 6 şiir daha eklenir. Artık okulda “şair” olarak tanınan Ahmet Hâşim, edebiyat 

meraklısı arkadaşlarıyla sohbetler etmekte, şiir başta olmak üzere çeşitli edebiyat 

meselelerini tartışmaktadır. Bu arkadaşlar arasında Tahsin Nahit, Ahmet Samim, Orhan 

Şemseddin, Hamdullah Suphi (Tanrıöver), İzzet Melih (Devrim), Refik Halit (Karay), 

Emin Bülent (Serdaroğlu), Ahmet Bedi (Arbel), Abdülhak Şinasi (Hisar) gibi kimseler 

vardır.  

Fransızca hocası Ziya Bey, “Ben senin daha ciddi şeylerle meşgul olmanı 

isterdim.”16 dedikten sonra, şiirden bir süre uzak durmuştur ama kitapçı Babikyan’ın 

                                                
10 Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Hâşim Şiiri ve Hayatı, Hilmi Kitabevi, İstanbul, 1963, s. 12. 
11 age., s. 13. 
12 Ahmet Hâşim, BE II, s. 48. 
13 Ahmet Hâşim’in Hayatı, Mülkiye, nu. 27, Haziran 1933. 
14 Suut Kemal Yetkin, “Ölümünün 30. Yılında Ahmet Hâşim”, Türk Dili, nu. 141, Haziran 1963.  
15 Ahmet Hâşim, BE IV, s. 169.  
16 age., 170.  
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vitrininde görüp aldığı, Régnier, Verhaeren gibi şairlerden seçmeler içeren bir antoloji, 

Ahmet Hâşim’in his ve hayal âlemini tutuşturan bir etki uyandırmıştır.17 

1907 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olan Ahmet Hâşim, Fransızcası iyi 

olduğu için okul müdürü Abdurrahman Şeref Bey’in tavsiyesiyle ve girdiği sınavı 

kazanarak, Reji idaresinde işe başladı. Burada iki yıl kadar çalıştıktan sonra, apandisit 

rahatsızlığı geçirdi ve iklim değiştirmek üzere İzmir Mekteb-i Sultanîsi Fransızca 

öğretmenliğine tayin edildi (13 Ağustos 1913). 16 Şubat 1914 tarihinde Maliye Nezareti 

Kalem-i Mahsusi Mütercimliğine başladı. Birinci Dünya Savaşı başlayınca askere çağrıldı. 

9 Ağustos 1914’te Çanakkale’ye gitti. 22 Ekim’de ihtiyat zabiti namzedi, 12 Kasımda zabit 

vekili oldu. 20 Mayıs 1917’de ihtiyat mülâzımlığına terfi etti. Aynı yılın 21 Kasımında 

Aydın’a iaşe müfettişi olarak gönderildi. Savaşı bitiren Mondros Mütarekesinin 

imzalanışından bir süre sonra, Aralık 1918’de terhis edilen Ahmet Hâşim, 1919 yılında -

ömrünün sonuna dek aralıklarla sürecek olan- hocalık görevine başladı: Sanayi-i Nefise 

Mekteb-i Âlîsi Bediiyat ve Esatir muallimliği. 1921 yılında Düyun-ı Umumiye-i Osmaniye 

idaresinde çalışmaya başladı. Aynı yıl, Dergâh mecmuasında yayımlanan şiirleriyle ve 

yazılarıyla dikkati çekti ve ilk şiir kitabı Göl Saatleri’ni Dergâh Mecmuası yayını olarak 

çıkardı.  

1 Temmuz 1921 tarihinde Hatice Muazzez Hanım ile evlenen Ahmet Hâşim, iki ay 

sonra 9 Eylül’de boşandı.  

1 Aralık 1922’de Düyun-ı Umumiye İdare Merkezi Müsevvidliğine getirildi.  

1924 yılında Düyun-ı Umumiye’den aldığı ikramiye ile Paris’e gitti. Yanında ressam 

Namık İsmail Bey de vardı. Bu yolculuğun önemli sonuçlarından biri, Ahmet Hâşim’in 

Mercure de France dergisinde Türk edebiyatına ilişkin görüşlerini içeren makalesinin 

yayımlanması oldu.18  

Ahmet Hâşim, Düyun-ı Umumiye’nin lâğvedilişinden sonra Osmanlı Bankası’nda 

çalışmaya başladı. Ancak bu işinden pek de memnun olmadığını Abdülhak Şinasi Hisar’a 

yazdığı bir mektuptan anlıyoruz: “Sıkılıyorum, utanıyorum ve ortada çırılçıplak duran bir 

adam gibi olduğumu zannediyorum. Bir ufak Yahudi veya Rum çocuğunun kolayca 

yapacağını ben burada yanlış yapmaktan korkarak titriyorum.”19  

                                                
17 ay. 
18 “Les Tendances Actuelle de la Littérature Turque”, Mercure de France, c. 173, nu. 627, Auguste 1924.  
19 Ahmet Hâşim, BE IV, s. 58. 
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1 Aralık 1926 tarihinde yeniden Sanayi-i Nefise Mektebinde hocalığa başladı. O yıl, 

ikinci şiir kitabı Piyâle / İlk ve Son Şiirler, İlhami-Fevzi Matbaasında basılıp okuyucuya 

sunuldu.  

29 Ekim 1927’de Mülkiye Mektebi Fransızca muallimliğine tayin edildi. Bu işin yanı 

sıra, 1928’de Anadolu Şimendiferleri Şirketi Likidatörlüğü Meclis-i İdare Heyeti üyeliğine 

getirildi. Aynı yıl İkdam gazetesinde Bize Göre adlı sütunda köşe yazarlığına başladı.  

Eylül ayında başlayan Fransa yolculuğunun izlenimlerini İkdam’da yayımladı. Yine 

bu yıl, hem Piyâle’nin ikinci baskısını çıkardı, hem de eski ve yeni yazılarından yaptığı 

seçmeleri Gurebahâne-i Laklakan ve Bize Göre adlı iki kitapta topladı.  

1929 Kasımında İkdam’da yazmayı bıraktı.  

1932 yılı yazında Cumhuriyet gazetesince düzenlenen ve Keriman Halis’in Türkiye 

güzeli seçildiği yarışmada jüri üyesi olarak bulundu.  

Aynı yıl, çeşitli böbrek hastalıklarıyla kalp iltihabından dolayı Erenköy 

Sanatoryumu’nda üç ay tedavi gördü. Hastane, tedavinin tamamlanması için Hâşim’in 

Frankfurt’a gönderilmesini teklif etti.20 İki yıllık suskunluktan sonra, tedavi için gittiği 

Frankfurt’a dair izlenimlerini Milliyet gazetesinde ve Mülkiye mecmuasında yayımladı 

(1932 - 1933). Bu gezi notlarını Frankfurt Seyahatnamesi adıyla kitaplaştırdı. (Semih 

Lütfü Kitabevi).  

Son yazıları Mülkiye mecmuasında yayımlandı: Falcı (Mülkiye, nu. 24, Mart 1933), 

Hırsız (Mülkiye, nu. 25, Nisan 1933) Yemek (Mülkiye, nu. 26, Mayıs 1933). 

17 Mayıs 1933’te Zarife Güzin (Özgünlü) Hanım ile evlendi.  

4 Haziran 1933’te Kadıköy Bahariye’de Belvü Apartmanındaki evinde öldü. Ertesi 

gün Eyüp’te toprağa verildi.  

6 Haziran 1933 Salı günkü Cumhuriyet gazetesinin “Büyük ve ebedi Hâşim’i dün 

gömdük” başlıklı haberinden öğrendiğimize göre, şairin mezarı başında Peyami Safa, 

Mülkiye son sınıf talebesinden Hilmi Bey, Güzel Sanatlar Akademisi mimari şubesi 

talebesi Necmi Bey, Eyüplüler namına Galip Bey ve Nizametdin Nazif Bey konuşmalar 

yapmışlar, Maarif vekili Dr. Reşid Galip Bey, Güzel Sanatlar Akademisi’ne taziye telgrafı 

göndermiştir.  

                                                
20 M. Kaya Bilgegil, “Ahmed Hâşim’e Dâ’ir Bazı Vesîkalar”, Yakın Çağ Türk Kültür ve Edebiyatı Üzerinde 
Araştırmalar II, Erzurum, 1980, s. 489. 
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Sonraki günlerde Milli Türk Talebe Birliği tarafından Beyazıt Darülfünun konferans 

salonunda, Ankara’da Halkevi’nde, İstanbul’da Yüksek Muallim Mektebi konferans 

salonunda, Galatasaray Lisesi’nde, hattâ Giresun Halkevi’nde anma toplantıları 

düzenlenmiştir.  

I.2. Ahmet Hâşim’in Dünya Görüşü, Mizacı, Fiziki Özellikleri 

Türk yazı dünyasına şair olarak girmiş olan Ahmet Hâşim, şiirin dışında ve üstünde 

bir gaye gütmemektedir ve onun anlayışına göre, şiirin şiirden başka bir gayesi yoktur ve 

olamaz. Hâşim, bu anlayışa daha yolun başında sayılacağı bir dönemde, Fransız sembolist 

şairlerini okuyarak varmış ve ömrü boyunca bu temel anlayıştan ayrılmamıştır. 

Sanatı bir bakıma var oluşun anlamı sayan, hattâ din seviyesine yükselten bu anlayış, 

onu devrinin bütün siyaset ve fikir hareketlerinden uzak tutmuştur. O, Osmanlıcılık, 

Türkçülük, Batıcılık, adem-i merkeziyetçilik, materyalizm, pozitivizm, sosyalizm gibi 

siyasî, sosyal veya felsefî hareketlere de; romantizm, realizm, natüralizm, Parnasizm gibi 

edebî akımlara da ilgiyle ve sempatiyle bakmaz. Hattâ çok etkilendiği sembolizm bile, 

onun için bağlayıcı ve yönlendirici bir düşünüş ve davranış çerçevesi oluşturmaz. Gençlik 

yıllarında Türk okuyucusuna Henri de Régnier’yi tanıtırken edebî ekoller hakkında şu 

cümleyi kurar: “Meslekler –teşbih mümkün ise- bir bahçe duvarına benzer. O duvarların 

tahdit ettiği kıt’a-i türap üzerinde yükselen ağaçlar serbest ve müstakildir.”21 Ona göre 

aslolan edebî hareket değil, edibin kendisidir. Nitekim bir ankete cevap verirken bunu 

açıkça söylemiştir: “Edebiyatları, arı kovanları gibi, küme hâlinde tetkik etmek büyük bir 

hatadır. Çünkü ‘edip’ var, ‘edebiyat’ yoktur.”22 

Aynı anketin bir başka sorusuna verdiği cevap da, edebiyat akımlarını nasıl 

gördüğünü göstermesi bakımından önemlidir: “ ‘Klasik’ tarzın sert inzibatında ruhun 

bütün renklerini kaybettiğini, ‘romantizm’de tüyleri diken diken olmuş korkunç bir hayvan 

şekline istihâle ettiğini, ‘realizm’de âdileşip tatsızlaştığını, ‘sembolizm’de yumuşayıp 

miskinleştiğini gören Türk edebî zevki, bu çöp, kömür ve toprak tabakalarından geçip 

süzülerek sahte anâsırdan âzâde derin ve insanî bir sanat ihtiyacını duymağa 

başlamıştır.”23 

                                                
21 “Henri de Régnier”, Musavver Muhit, c.1, nu.12-13, 22 Kanunusani 1324 (29 Ocak 1909).  
22 “Edebî Bir Ankete Cevaplar IV, Herkes İçin”, Akşam, nu. 2641, 17 Şubat 1926. 
23 “Edebî Bir Anket III, Tereddî”, Akşam, nu. 2636, 12 Şubat 1926. 
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Ahmet Hâşim’in “sahte unsurlardan kurtulmuş, derin ve insanî sanat”ı hangi 

imkânları kullanarak nasıl aradığını tespit edebilmek için onun varlık, hakikat, tabiat, insan 

ve hayat görüşünü bilmek gerekir. İnsanlığın bu temel sorunlarına bütüncül cevaplar 

vermek bakımından tarih boyunca başlıca dayanağı dinlerin oluşturduğu söylenebilir. 

Ancak, Ahmet Hâşim, yaşadığı çağ içinde dinin ve hattâ dinî inanış tarzının geri 

dönmemek üzere gittiği kanaatindedir: “İman kökleri çürüyüp gübre oldu. Korkunç 

nebatlar bu gübre üzerinde kâbuslar gibi filiz salıyor.”24 diyen Ahmet Hâşim’in bu 

çürüyüşten üzüntü, hattâ ürküntü duyduğu söylenebilir ama o kökleri canlandırma yönünde 

bir arzu beslediği söylenemez. Daha doğrusu o, böyle bir canlanma ve canlandırma 

ihtimalini tasavvur etmekten bile uzaktır. Bu uzaklıkta onun düşünüşten çok duyuşa yatkın 

ve bir bakıma çocukça mizacı, belirleyici olmuştur, diyebiliriz. Tokadizâde Şekib’in 

Huzur-ı Hilkatte adlı şiir kitabından söz ederken şöyle der: “Maalesef Şekip Beyefendi’yi 

mevzularında anlamaktan âcizim. Kamerin diğer cephesi gibi bizim için ilelebed mahfî 

kalacak olan ‘hayatın arka tarafı’ndan bahsetmenin, meçhulât ile pençeleşmenin, yalnız 

geceleri yaşayıp uzak yıldızlardan hilkatin esrarına dâir gelmeyecek haberler beklemenin 

güzelliğine, ruhum bir türlü erememiştir.”25  

Metafizik meseleler, din ve ilâhiyat konuları, hattâ ahlâk kayıtları, Ahmet Hâşim’in 

gözünde neredeyse hiçbir anlam taşımaz. Sanatın kaynağı hakkında Batılı düşünürlerden 

görüşler aktarırken, sanata ilâhî veya manevî dayanak arayanların görüşlerini 

“Mâfevkattabia bahislerini andırır müz’iç, dolaşık, derûnî birtakım safsatalar…” diyerek 

bir kalemde geçiverir; “kilise ve ruhban münakaşalarının” ise, “serbest bir münakaşada” 

üzerinde durmaya değer “hiçbir kıymeti yoktur.”26  

Bu durum, onu mücerret fikrî endişelerden çok, müşahhas hayat kaygılarına ve 

zevklerine yöneltmiştir. Fakat meşgul olduğu şiir ve sanat âlemi, tabiatı gereği rûhî, hattâ 

rûhânî vasıflar taşımaktadır. Hâşim’in bu vasıflarla ilgili kavrayış ve telâkkileri, zaman 

zaman mitolojik unsurlara yaslanan, şahsî ve sübjektif tasavvur ve tahayyüller 

manzumesinden ibarettir. Bu şâirane tasavvur ve tahayyüllerin akıl, muhakeme, zekâ, bilgi, 

hayat tecrübesi, mantık gibi dayanaklara yaslanması gereken nesir alanında kayda değer bir 

ağırlığı ve tesiri yoktur. Esasen, içinde yaşadığımız şu madde, tabiat, akıl, bilim ve 

teknoloji çağında, insanı “eşref-i mahlûkat” saymaya vesile olan ve balçıktan ahsen-i 

                                                

24 “İnanmamak”, Akşam, nu. 2197, 23 Teşrinisani 1924. 
25 “Huzur-ı Hilkatte”, Akşam, nu. 2746, 4 Haziran 1926. 
26 “Aşksız Sanat”, Akşam, nu. 1549, 4 Kanunusani 1923. 
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takvim üzre biçimlenmiş bedene Allah’ın üflediği “ilâhî nefes” olan “ruh”, var olma ve 

gelişme şartlarını yitirmiş gibidir. Bizi Ahmet Hâşim’in böyle düşündüğü kanaatine 

götüren cümlelerini, çok sevilen yazılarından birinden okuyalım: “Ruh, yaşamak için değil, 

fena yaşamak içindir belki. Onun için, sırtta kambur, ayakta topallık, gözde ârıza ne ise, 

vücut için de ruh o demektir. Daha sade bir lisanla söyleyeyim: Ruhu olan bir vücut, 

böğürtlen dalları nev‘inden dikenli ve yumuşak bir daldır. Hayat ise bildiğiniz ipekten 

nâmütenâhî bir havadır. Dal sallanmak istedikçe nâmütenâhî ve şeffaf ipekler yırtılır. 

Şimdi, hayat ve ona benzeyen hayâl sislerinden ruhu sâlimen geçirmenin hârikulâde 

müşkilâtını belki daha iyi anladınız. Ne saadet ki herkesin ruhu yoktur. (…) Fakat ne yazık 

ki, bazılarında bir tek ruh yerine birçok ruhlar var. Şehrayin geceleri gibi, bir küme ruhun 

ateşleriyle yanan gözler hiç görmediniz mi? Ben gördüm. Ruh meselesi, fennin 

tekemmülünden, son zamanlarda hayli müstefit olmuştur. Kör bağırsak gibi erken 

davranmak şartıyla, ruh, şimdi mekteplerimizde sühuletle çıkarılıyor ve vücut, hayat için 

salim bir hâle getiriliyor. Ruhsuzlara yine mekteplerimizde diş gibi, sun‘î ruhlar da 

takılabiliniyor. Bu usulden son senelerde şiirimiz ne kadar istifade etti.”27
 

Bu cümlelerde Allah’ın bir “kelime”si olan ilâhî ruh ile psikolojinin mevzuu olan ve 

insan bedeninde algıların ve tepkilerin merkezi sayılan ve her türlü beşerî zaafa yataklık 

edebilen ruhun birbirine karıştığını görüyoruz. İslâm inanışında, özellikle tasavvufta ve 

dolayısıyla halk edebiyatında da, divan edebiyatında da ruh denince mutlaka hatırlanan 

“elest bezmi” Ahmet Hâşim’in şiirlerinde de, nesirlerinde de hiç yer almaz, ona dair bir 

imaya bile rastlamayız. Buna mukabil o, devrinin fizyoloji, tıp, biyoloji, psikoloji, zooloji, 

botanik uzmanlarının çalışmalarını sık sık, çeşitli görüşlerine delil olarak karşımıza çıkarır. 

Mitoloji de onun önemli dayanakları arasındadır.  

“Derler ki vücud-ı beşer ilâhların mezarıdır, yani ne kadar güzel ve mütenâsip 

olursa olsun, insan uzviyeti, ‘fikr’in sekînetini, âhenk ve nizamını tamamen tesbite 

muktedir olamayacak kadar asap ve adalâtın elinde bir mel’abedir.”28  

“Sinirlerin ve kasların elinde bir oyuncak olan insan organizması” fikri, Ahmet 

Hâşim’in hem kendi kimliği ve hayatı için, hem çevresinde gördüğü insanlar için geçerli 

olmuşa benziyor. Benliği aşan bir kutsala inanma, bağlanma, adanma ve bu uğurda 

savaşma gibi yönelişler, Ahmet Hâşim’e yabancıdır. Bu yabancılıkta onun hayatı boyunca 

bu yabancılığı giderecek hakiki ve inandırıcı bir örneğe rastlamayışının da payı olsa gerek. 

                                                

27 “İstanbul Hakkında Bir Ecnebî ile Muhâvere”, Dergâh, nu. 13, 20 Teşrinievvel 1337 (1921). 
28 “Krippel’in Eseri”, Akşam, nu. 2699, 18 Nisan 1926. 
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Bir yazısının son bölümü: “Gezintimi yaptığım akşam bir ramazan akşamıydı. Ölülerle 

meskûn imiş gibi, Müslüman akşamlarına mahsus o ananevî hayat kokularından tamamen 

esersiz kalan dumansız, sessiz kırların ortasında, uzun sırıklara sayısız sefertasları 

geçirmiş birtakım adamlar, korkunç pervâneler gibi çimenler üstünde seğirterek muhtelif 

istikametlerden, muhtelif köşklere doğru koşuyordu. Bunlar, civarda açılan Aile 

Mutfağı’nın, köşklere iftar götüren adamlarıydı. Artık köşklerde yemek pişmiyor, köşklerin 

ocağında küller soğumuş, kudsî ateş sönmüştür.”29
 

“Kudsî ateş sönmüştür” ve Ahmet Hâşim’in onu yeniden alevlendirmek gibi bir 

arzusu yoktur. Ona göre matematik gerçekliklerin dışında kalan tüm hakikatler “nispî ve 

muvakkattirler.” Geçmiş dönemlerin inançları bugün bizi gülümsettiği gibi, bugünün 

hakikatleri de “yarınkileri güldürecek”tir. İnsan “tabiat”ın, bu “zalim kavi”nin elinde bir 

“esir-i zelil” durumundadır. Dolayısıyla “hak” kavramı da, anlamsızdır. “Şimdilik” lâfzıyla 

sınırlandırmış olsa da “Hak-Droit” denilen şeye inanmadığını bildiren Hâşim, bu kavramı 

kabul ettiği takdirde yaşayan her şeyin ve herkesin “var olma ve mutlu olma hakkı”nı 

“tanımağa meyyal olacağımı kuvvetle hissediyorum” demekten kendini alamaz. “Hak” 

kavramını benimsemekte isteksiz davranan yazarımız, “hakk-ı kuvvet”i, yani “gücün ve 

güçlünün hakkı”nı da anlamsız bir kanun saymaktadır.30 

Ahmet Hâşim, peygamberleri vahye mazhar oluşlarıyla değil, başka özellikleriyle 

anar. “Muhalif” ve “muvafık” kavramlarından söz ederken şunları der: “İnsanlığa hayrı 

dokunmuş olanların hiçbiri bu ikinci kısımdan değildi: İsa, başında dikenden kanlı bir iklîl 

ile çarmıha gerildi; Muhammed yirmi üç sene, asrının bir ihtilâlcisi olarak, nurdan 

ordularının kılıncıyla bozuk yollara sapıp şaşıran ruhları, Allah’ın yolu üzerinde 

topladı.”31  

Hâşim’in Yahudiler hakkındaki kanaatlerini okurken; dine, tarihe ve çağına nasıl 

baktığını da okuyabiliriz: “Yahudi her kuvvetli mahlûk gibi sevilmeğe muhtaç değildir. 

Bütün peygamberler sıra ile onun cinsinden geldi. Büyük tarihî faciaların membaı odur. 

Hâlâ Yahudi Allah’ı dünyaya hâkim bulunuyor. Zamanımızda peygamberler, filozof ve 

âlim ismi altında gene o ırktan geliyor. Eski mabet yıkılmağa yüz tuttuğundan beri Yahudi, 

insan kalabalıklarının etrafında daha korkunç bir haşyetle dönmeğe başladığı yeni bir 

mabet kurdu: Banka!.. Bankanın mahzeninde gizli yatan sarı yüzlü korkunç ilâh, altındır. 

                                                

29 “Bir Gezintide Görülen”, Akşam, nu. 1314, 18 Mayıs 1922. 
30 “Şahabeddin Süleyman, Fikirleri, Sanatı”, Servet-i Fünun, c. 38, nu. 988, 29 Nisan 1326 (12 Mayıs 1910).  
31 “Muhalefet”, Müstakil Gazete , nu. 8, 25 Şubat 1340 (1924). 
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Altının bir tehlikeli ilâh olduğu şundan belli ki ona hiçbir millet eliyle dokunmağa cesaret 

edemiyor ve ancak bir kâğıt parçası onun ismini taşımak suretiyle iktisadî nizamın büyük 

çarklarını istediği gibi döndürüyor.”32 

Ahmet Hâşim, vahyi bir bilgi kaynağı saymadığı için meselâ Anatole France’tan 

söz ederken “Fransız dehâsının son peygamberi” demekte beis görmez.33  

Sporun “yeni bir namaz şekli olarak herkese şâmil ol”masından söz edebilir.34  

Ahmet Hâşim’e göre “ölüm ve uhreviyet”, “haşyet ve kasvet”le doludur.35 “Karanlık, 

ölümün bir cüz’üdür. Onun için dinlendiricidir. Büyük dinlenme, bir zulmet denizine dalıp 

bir daha ışığa kavuşamamaktan başka nedir?”36 

Onun da, birçok çağdaşı gibi, pozitivist bir yaklaşımla “din devri”nin bittiğine 

inandığını söyleyebiliriz: “Mucizeler vesaitin iptidaî olduğu devirlerde olurdu. Bugün ise 

insan için uçmak bile mucize değil!”37 “At cambazhanelerinde, varyete tiyatrolarında 

hokkabazların her türlüsünü görenler için artık mucizenin, yani sebepleri vehle-i ûlâda 

izah edilemeyen hâdiselerin hiçbir ikna kuvveti kalmamıştır.”38 

Bu durumda “ilk bakışta açıklanamayan olayları açıklama işi”, bilim adamlarına, 

uzmanlara düşecektir. Nitekim Ahmet Hâşim, birçok yazısında Darwin’den Freud’e, 

Fabre’dan Menard’a çeşitli araştırmacıları, bilim adamlarını, onların yaptıkları deneyleri 

anar. Özellikle hayvanlar hakkındaki araştırmaları zevkle nakleder. Ancak bu onu 

bilimcilik diyebileceğimiz bir tutuma götürmez. Özellikle sanat ile bilimin karşılaşması 

durumunda, oyunu sanata verir ve sanat adamını bilim adamından daha üstün görür. Çünkü 

“ilmin hakikatleri” “kuru”dur, rakamlara boğulmuştur: “Vatan cânibinden esen akşam 

rüzgârının dedikleri, coğrafyanın söylediklerinden ve erkamın iddialarından daha sahih 

değil midir?..”39 

İmlâ hakkında konuşurken, edebiyatı ilme tercih eder: “… ‘imlâ’ hakkında, aziz 

karilerle, âlimâne değil, fakat âlimin dudak bükerek müzeyyifane ‘edebiyat!..’ diyeceği 

                                                

32 “Milletleri Sevmek ve Bağlanmak,” Mülkiye, nu. 23, Şubat 1933. 
33 “Edebî Bir Anket II, Sual”, Akşam, nu. 2633, 9 Şubat 1926. 
34 “Spor”, İkdam, nu. 11203, 2 Temmuz 1928. 
35 “Yeni Bir Şair Hakkında Birkaç Satır”, Akşam, nu. 2145, 28 Eylül 1924. 
36 “Sinema”, İkdam, nu. 11146, 3 Mayıs 1928. 
37 “Gurebâhâne-i Laklakan”, Yeni Mecmua, c. 4, nu. 75-9, 1 Mayıs 1339 (1923). 
38 “Yeni Bir Mesih”, İkdam, nu. 11265, 2 Eylül 1928. 
39 “Şiirde Vatan”, Dergâh, nu. 18, 5 Kanunusani, 1338 (1922). 
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rahat ve külfetsiz vadide konuşacağım; güneşli, rüzgârlı, büyük çınarlar altında oturup 

dinlenenlerin nîm uykulu musahabesi...”40 

Ahmet Hâşim, edebiyat araştırmacılarına da iyi gözle bakmaz: “Şaheserler etrafında 

peyda olan gûnâgûn mütefekkirlerin tahayyülatı ve tetkikatı ancak şâheserlerin manasını 

tağşiş edebilir. Manzarada akan suyun sesini, serinliğini ve havadan içine akseden sema, 

bulut ve yaprak renklerini arayanlar için suyun terkibatının bilmem ne faydası olabilir? 

Tahlil vadisi, ne kuvvetli melekâta tevakkuf ederse etsin, sanat ve edebiyat vadisi 

değildir.”41  

Kendisine yöneltilen “cehalet” isnadına karşı savunma sadedinde yazılmış da olsa şu 

satırlar, Ahmet Hâşim’in ilme karşı tavrının eleştirici olduğunu gösterir: “Geçmiş asırların 

bugünkü asra kıyasen güzellik hususunda daha çok feyyaz oluşunun başlıca sebebini, 

birçok münekkitlerce, zekânın ‘ilim’ ile gittikçe safvet ve bekâretini kaybetmesinde aramalı 

imiş. Eski Yunanistan, felekiyat ve hayvanat ilimlerinden külliyen bîhaber olması 

sayesindedir ki semaları, bulutları, ufukları, dağları ve pınarları bir güzellik dininin mabut 

ve mabudeleriyle doldurmuştu.” İlim “bir taun gibi” bu âlemi “yok ettikten sonra, tabiat 

bugünkü hüzünlü sükûta düştü.” diyen yazar, George Moore’dan şu iktibası yapar: “Köy 

lisanını bu kadar taze, bu kadar renkli ve bu kadar canlı yapan, ona fıtrî güzelliğini 

kaybettirmeyen köylünün cehaletidir. Şehirliler ise ‘ilm’in mahsulü olan ölü ve kuru bir 

lisanla konuşur ve yazarlar. Şehir edebiyatının zaafı işte buradan geliyor.”42 

Yazarımız çeşitli yazılarında “ilim” diye insanlara sunulan bilgilerin 

güvenilmezliğinden de söz eder: “Afrika, Amerika ve Avustralya’da yaşayan kabilelerin 

ruhiyatı hakkında dört bin sahifelik bir eserin müellifi, meşhur âlim Lévy-Bruhl vahşî 

lehçelerin cahili cılız bir oda âlimiydi. O kitabı okuyarak vahşi zihniyeti hakkında tam bir 

malûmat edineceğimizi zannetmek için hayli saf olmalıyız.”43 

Herhangi bir dinî veya felsefî inanış ve bağlanış içinde olmayan Ahmet Hâşim’i, 

Tevfik Fikret’in kendisini tanımlamak için söylediği ve cumhuriyet döneminde yeni 

nesillere hedef olarak gösterilen “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” insan kategorisi içinde 

görebiliriz.  

                                                

40 “Yılan Hikâyesi”, Dergâh, nu. 24, 5 Nisan 1338 (1922). 
41 “Dâhi”, Akşam, nu. 1621, 27 Mart 1339. 
42 “Bir Münâkaşanın Sonu”, Akşam, nu. 2656, 4 mart 1926. 
43 “Tarihten Roman”, İkdam, nu. 11142, 29 Nisan 1928. 



 16 

Ancak bu hürriyetler, Tevfik Fikret’i Tarih-i Kadim ve Tarih-i Kadim’e Zeyl 

manzumelerinde dine karşı düşmanlığa ve saldırıya yöneltmişken, Ahmet Hâşim’de din 

düşmanlığı veya saldırganlık diyebileceğimiz bir tutum görülmez.  

O, “Bilinmez niçin, acıyı hayata katan kudret, insandan başka hiçbir mahlûka acının 

sırrını fâş etmek imkânını vermemiştir.”44 cümlesinde geçen “acıyı hayata katan kudret”in, 

“Hututun nizam ve âhengine ziyan vermemesi için fıtrat, bütün güzel vücutları zekâdan 

mahrum bırakmıştır.”45 cümlesindeki “fıtrat”ın, “Deveye vücut veren kudret, acaba kendi 

lehçesinde bu toprak rengindeki hörgüçlü mahlûka ne ad vermiştir?”46 cümlesinde sözü 

edilen “kudret” in Allah olabileceğini düşünmemize engel olabilecek bir tutum içinde 

değildir.  

Ahmet Hâşim’in bir depremden sonra “Zelzele, dün gece İstanbul’u uykusunun en 

tatlı yerinde oynattı. Garip şey! Haftalardan beri komşu toprakları sarsan ve şimdi gizli 

adımlarla bize yaklaşır gibi olan bu âfetin, faaliyete geçmek için insan gafletini 

kollayışında gösterdiği şeytanî dikkate bakılırsa, bunun cana kastetmiş müthiş bir zekânın 

işi olduğuna hükmetmek lâzım geliyor.”47 demesini veya güneşin yüzünü sakladığı 1928 

yılı kışında“Güneş abitlerine hak veriyorum. Böyle giderse ilk fırsatta Zerdüşt dinine 

gireceğim.”48 demesini bir çeşit “şaka” yahut “şair fantezisi” sayabiliriz. Çünkü Ahmet 

Hâşim, Rezzan Ârif Hanımefendi’ye hitaben yazdığı 23 Şubat 1339 / 1923 tarihli 

mektubunda “Allah insanı nasıl bâriz ve hususî bir hüsün, hususi bir şekil ve hususî bir 

hüviyetle halk ederse, sanatkâr da o şahsı hikâyesinde öyle yaratacak.”49 diyen, kendisine 

“Allah’ın hakiki Çin seyahati imkânını bahşedeceği gün”ü50 bekleyen, “Şark milletleri 

İngilizlere mahsus olan bu müthiş tegaddi usulünü Allah’a şükür bilmezler.”51 cümlesini 

kuran, son yazılarından birinde “Rabbim! Şu manzara dedikleri ne müz’iç bir şeymiş!”52 

diye seslenen, yine Sevgili Güzin’ine yazdığı son mektuplardan birinde “Dün sana bir 

mektup göndermiştim. Havadan, bulutlardan, yağmurdan şikâyet etmiştim. Allah’a şükür 

                                                

44 “Bir Ağaç Karşısında”, Yeni Mecmua, nu. 671, 1 Kanunusani 1923. 
45 “Bir Suale Cevap”, Akşam, nu. 2133, 16 Eylül 1924. 
46 “İsimsiz Dünya”, İkdam, nu. 11463, 24 Mart 1929. 
47 “Zelzele”, İkdam, nu. 11147, 4 Mayıs 1928. 
48 “Güneş”, İkdam, nu. 11360, 7 Birincikanun 1928. 
49 Ahmet Hâşim, BE IV, s. 93. 
50 “Çinkârî Tahayyülât”, Akşam, nu. 2211, 7 Kanunuevvel 1924. 
51 “Yemek”, nu. İkdam, 11278, 20 Temmuz 1929. 
52 “İç Sıkıntısı”, Milliyet, nu. 2458, 13 Kanunuevvel 1932.  
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bu sabah güzel bir güneş aydınlığında gözümüzü açtık.”53 ifadesinde samimiyetini 

hissettiren bir yazardır. 

Bu cümleler ve benzerleri, bir dindarlık belirtisi sayılmamalıdır. Yayımlanmış 

üçüncü şiiri Allahu Ekber54 adını taşıyan şairin yazılarında ezan sesi, sadece Gurebahâne-i 

Laklakan’55da işitilir. İslâm medeniyetine, hayat ve ölüm anlayışına ilişkin övücü sözleri 

de bir yabancıdan, Gregoire Bay’dan –üstelik bunların samimiyetinden şüphe ederek- 

nakleder.  

Ahmet Hâşim, bir milleti veya insanlığı kurtarmak iddiası taşıyan her türlü dinî, 

felsefî, siyasî, ideolojik hareketi, “akide”yi, şüpheyle karşılamakta, hattâ onları 

küçümsemektedir. Yazarımızın şu tespitlerini, bütün ideolojilere teşmil edebiliriz: “… yeni 

tırnaklanıp dişleri iyi kesmeyen veyahut fâik bir hasım tarafından ağır bir pençe darbesi 

yiyerek sinmeye mahkûm kalan bütün akideler, dünyayı baştan başa bir harâbe, mevcut 

ilmi bir belâhat mahsulü, vücut bulmak için rey ve müsaadelerini istememiş olan şiir ve 

edebiyatı serâpâ bir anırma, insanları birer mazlum kurban hâlinde görmeğe, kendilerinin 

de o harâbeleri cennete döndürmeğe, doğruluk ve güzellik şehrâhlarını açmağa ve 

insanlara hakiki saadetleri tattırmağa ezelden tevkil edildiklerine kanidirler. / Onlardan 

evvel ne mevsimler olmuş, ne ay çıkmış, ne güneş doğmuş, ne sular akmış, ne inekler süt 

vermiş, ne koyunlar doğurmuştur. Onların inayetiyledir ki yarın kadınlar güzel olacak, 

arılar bal verecek, ağaçlar çiçek açacaktır. İnsanlığın altın devri, başlamak için onları 

bekliyor.”56  

Ahmet Hâşim, Şahabeddin Süleyman’ı tanıtmak için kaleme aldığı uzun yazısında 

dış dünya hakkındaki bilgilerimizi “havassımız”, yani “duyularımız” aracılığıyla 

edindiğimizi ve duyularımızın eşyanın görünüşünü değiştirmeye yatkın olduğunu söyler.57 

Kendisi de, iç dünyasından ziyade dış dünyaya ve umumiyetle duyularını kullanarak 

bakmayı tercih eder ve elbette farklı bakışlarla farklı kanaatlere ulaşır. Bu farklılıkların 

doğurduğu çelişkilerden rahatsız olmaz.  

Bize Göre’nin ikinci bölümünü oluşturan Bir Seyahatin Notları’nın ilk yazısında 

vapur ve yol arkadaşları hakkında olumsuz kanaatlerini dile getiren yazar, İlk İntibadan 

                                                

53 Ahmet Hâşim, BE IV, s. 150. 
54 Mecmua-i Edebiye, c.1, nu. 24, 7 Nisan 1317 (20 Nisan 1901). 
55 Ahmet Hâşim, BE III, s. 19. 
56 “Edebî Bir Anket II, Sual”, Akşam, nu. 2633, 9 Şubat 1926. 
57 “Şahabeddin Süleyman, Fikirleri, Sanatı”, Servet-i Fünun, c. 38, nu. 988, 29 Nisan 1326 (12 Mayıs 1910). 
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Sonra58 başlıklı yazısında, kanaatlerinin nasıl değişiverdiğini şöyle ifade eder: “İlk bakışta 

bana neşesiz insanlar ve malûllerle dolu, seyyar bir hastahane hissini veren gemi, birinci 

yemeğin onuncu lokmasından sonra bilakis gözüme bir cennet gibi görünmeğe başladı. 

Tacirlerin iyi seyahat arkadaşı olmadığını yazmıştım. Büyük bir hicap ile, bu hükmümde ne 

kadar aldandığımı anlamakta gecikmedim. Etrafımda hastalar, topallar, kolsuzlar 

görmüştüm. Meğer bütün bunlar da, yorgun başımın dışarı vuran karanlık hayalleri imiş! 

Gözüm açılınca, her tarafta hoş, terbiyeli insan çehrelerinden başka bir şey göremedim.” 

Duyuların, çevrenin, açlık ve tokluk gibi etkenlerin insanı yanıltabileceğini düşünen 

Ahmet Hâşim, ayrıca, “tahteşşuur”dediği bilinç altının da rolüne önem verir. Ona göre, 

“Hareketlerimizin ekserisi işte bu dilsiz zekânın emirleriyle vuku bulur.”59 “Dilsiz zekâ”, 

tahteşşuurdur. Fakat yazı, tahteşşurun değil, şuurun eseridir. Ahmet Hâşim’in şuuruna ve 

şahsiyetine dair, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şu kanaatleri önemlidir: “Fikri gülünç ve 

tabiatına yabancı bulur, hayatını âdeta kasten darlaştırmaktan hoşlanırdı. O gözleriyle, 

galiba biraz da derisiyle yaşardı. O kadar bir büyü içinde gibi ve eşya ile sarmaş dolaştı 

ki, kendini tabiatla insanın acaip bir terkibi zannedip etmediğinden hâlâ şüpheliyim. 

Doğrusunu isterseniz biraz da böyle idi.”60  

Ahmet Hâşim’in Bağdat doğumlu ve Arap asıllı oluşunun onda bir ruh karmaşasına 

yol açtığı ve bunun çirkinlik kompleksiyle birleşerek, birçok olumsuz tutuma ve davranışa 

temel teşkil ettiği kanaati, yaygın bir kanaattir. “Abdülhak Şinasi’nin yazdıkları doğruysa, 

yakın akrabalarını Arap oldukları için sevmeyen Hâşim, bir gün Türk Ocağı’na niçin 

gitmediğini soran bir dostuna şu cevabı vermişti: “Sen de mi buraya geldin ey hacı fışfış?” 

derlerse ben ne yaparım?”61  

Ahmet Hâşim’n yazıları arasında, Araplığı ile ilişkilendirilebilecek tek metin Hâlide 

Edib Hanımefendi’ye başlıklı açık mektuptur. O mektupta Cemal Paşa’nın Suriye’de 

Araplara karşı izlediği şiddet uygulamalarını eleştirir. Ancak bunu yaparken tarafgirlik 

psikolojisi içinde değildir. Mektupta “Arap” kelimesi bir kez ve şu cümle içinde geçer: 

“Ermenilere dâir yazdıklarınızın ve yazacaklarınızın bir kıymeti olmak için Suriye‘de 

Arapların öldürüldüğü günlerde Suriyeli annelerin, hemşirelerin, zevce ve maşûkaların 

                                                

58 “İlk İntibadan Sonra”, İkdam, nu. 11284, 21 Eylül 1928. 
59 ay. 
60 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, Dergâh Yay., İstanbul, ts., s. 129-130. 
61 Beşir Ayvazoğlu, Sîretler ve Sûretler, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2000, s. 253.  
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gizlice altında ağladıkları nâmütenâhî damlara nâzır, mutantan otel terasalarında yeşil 

portakal yaprakları kokan Suriye gecelerinde sizin gülmemiş olmanız lâzım gelirdi.”62 

Buna karşılık Ahmet Hâşim’in yazılarında, kendisini Türk saydığını gösteren birçok 

belirti bulabiliriz. Hâşim Nâhid’in Irak Türklerine ilişkin yazı dizisinden bazı türkü 

örnekleri nakleden yazarımız, “Tarz-ı tahassüsün hususiyeti o kudrettedir ki, Türk Irak’ı, 

Arap Irak’ından ne zamanda, ne de mekânda farklı olmadığı halde, bu türkülerde iklim, 

zevki büsbütün başka olan Arap Irak’ını hatırlatmaz bile!..”63 derken Türk zevkini tercih 

ettiğini hissettirir. 

Hiddetli Kalpak adlı yazısında zengin ama görgüsüz bir kalpaklı ile Müslüman Türk 

esnafı arasında Eminönü’nde bir mağazada geçen tartışmayı naklederken şöyle yazmıştır: 

“- Hırsızlar! Edepsizler! 

- Temin ederim, beyim, efendim, kardeşim...  

- Sus be herif! Neden senin kardeşin oluyormuşum? 

Türk halkçılığını, canları ve kanları pahasına vücuda getirmiş olanların seferî 

serpuşunu başına geçirmiş ola bu adam, Türk ve Müslüman bir mağaza satıcısı ile, sözde 

bile, kardeş olmağa tahammül edemiyordu.”64 

Sadece bu ifadeye bakarak Ahmet Hâşim’in Müslüman Türk halkı ile “özde” kardeş 

olduğunu söyleyebiliriz. Yasalara göre Türklüğü ve Türkçe yazışıyla Türk edebiyatının 

malı oluşu zaten apaçık bir gerçektir.  

Yazılarında Araplığını göstermemiş olan Ahmet Hâşim’in özel hayatında Araplığını 

hatırladığı ve hatırlattığı olurmuş. Yakup Kadri, onun kahveci, aşçı gibi sıradan insanlarla 

dost olabilişini, onları etkileyişini anlayamadığını belirtirken, Hâşim’in bu durumu izah 

için şöyle dediğini nakleder: 

“- Bu benim Araplık tarafım; sen bakma!”65  

Yakup Kadri’ye göre bu cümlede Araplık kelimesi, “ayak takımı” anlamındadır. 

Ancak Ahmet Hâşim, şiddetli bir kavga sırasında, dedelerinin soyluluğunu ona 

hatırlatmıştır: “Sen Karaosman Zâde isen, ben de Alusi Zâdeyim.”66  

                                                
62 “Hâlide Edib Hanımefendi’ye”, İctihad, nu. 129, 7 Teşrinisani 1918. 
63 “Şiirde Vatan”, Dergâh, nu. 18, 5 Kanunusani, 1338 (1922). 
64 “Hiddetli Kalpak”, Akşam, nu. 2154, 7 Teşrinievvel 1924. 
65 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Hâşim monografi, İletişim Yay., İkinci Bs., İstanbul, 2004, s. 20. 
66 ay. 
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Yakup Kadri, “Arap Hâşim” lâkabının bir mektep şakası olarak başlamış olmakla 

birlikte Hâşim’i ömür boyu ve “muttasıl ta’zib edip dur”duğunu ifade ettikten sonra şu 

değerlendirmeyi yapar: “Bununla beraber, Ahmet Hâşim, milliyet prensiplerine inanır bir 

adam da değildi. O, her şeyden evvel bir insandı ve insanlığı severdi…”67  

Yakup Kadri, arkadaşı Ahmet Hâşim için kaleme aldığı küçük ama değerli 

monografide onun eklektik ve üniversalist bir sofist olduğunu, enternasyonalizm ve 

kozmopolitizmi sevmediğini belirtir ama bir yandan da “ilim ve sistem halini alan her 

şeyden müteneffir”68 olduğunu vurgular. 

Ahmet Hâşim’in kendisini çok çirkin bulduğu, bu yüzden Paris’te Mercure de 

France dergisinin bürosuna davet edilince, çirkinlik kompleksi yüzünden oraya gitmek 

istemediği, yerine arkadaşı Namık İsmail’i yollamaya kalkıştığı anlatılır.69  

Hâşim’in çirkinlik kompleksinin yakın tanıklarından ve anlatıcılarından biri de, dostu 

Yakup Kadri’dir. Gerek Ahmet Hâşim adlı monografisinde, gerekse Gençlik ve Edebiyat 

Hatıraları’nın Ahmet Hâşim’e ayrılan bölümünde70 bu konudan söz eder. En dikkat çekici 

anekdot şudur: “Bir gün demişti ki: 

- Mon cher, dün gece, bu suratımın hali uykumu kaçırdı. Onu, şöyle, hayalimde bir 

tashih edeyim, dedim. Mesela alnımı daha muntazam bir şekle soktum. Kafamı lepiska 

saçlarla örttüm. Yanağımdaki Halep çıbanını hazfettim [yok ettim, sildim]. Ağzımı ufalttım, 

çenemi incelttim. Gene bir şeye benzemedi. Anladım ki bu kafayı kökünden kesip atmaktan 

başka çare yok.”71  

Ahmet Hâşim’in şiire epeyce uzun bir ara verdikten sonra neşrettiği Başım72 adlı şiir 

için Beşir Ayvazoğlu şu yorumu yapmıştır: “Yer yer çığlığa dönüşen bu şiir, ancak çirkin 

olduğuna inanan ve bunu hayatının en önemli meselesi haline getiren bir şair tarafından 

yazılabilirdi.”73  

                                                
67 age., s. 32. 
68 age., s. 33. 
69 “Ahmet Hâşim’in Hayatı”, Mülkiye, nu. 27, Haziran 1933. 
70 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Bilgi Yay., Ankara, 1969, s. 97 – 137.  
71 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Hâşim monografi, İletişim Yay., İkinci Bs., İstanbul, 2004, s. 19. 
Hadisenin daha ayrıntılı ve zengin bir anlatımı için bkz. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Gençlik ve Edebiyat 
Hatıraları, Bilgi Yay., Ankara, 1969, s. 109, vd.  
72 Ahmet Hâşim, Bütün Şiirleri, Hzl. İnci Enginün, Zeynep Kerman; Dergâh Yay., 5. Bs. İstanbul, 2001, s. 
89. 
73 Beşir Ayvazoğlu, Ömrüm Benim Bir Ateşti, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2000, s. 207.  
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Bu yorumu ihtiyatla karşılamak gerektiğini ve şair için başın dışından ziyade içinin 

endişe kaynağı olduğunu söyledikten sonra, birçok yazısında güzellik ve çirkinlik hakkında 

çeşitli vesilelerle görüş bildirmiş olan Ahmet Hâşim’in hiçbir yazısında kendi çirkinliğini 

ve bundan duyduğu üzüntüyü hatırlatan veya ima eden bir husus göremediğimizi 

belirtelim. 

Ahmet Hâşim’in sanatı ve eseri hakkında yorumlarda bulunurken, Araplığını veya 

çirkinlik kompleksini göz önünde bulundurmak, onun asıl sözünü ve söylemek istediğini 

göz ardı etmemek şartıyla hoş görülebilir.  

 

I.3. Ahmet Hâşim’in Yazı Hayatı 

Ahmet Hâşim’in yazı hayatı, Mecmua-i Edebiye’de başlar. Kendisini “Edebî, fennî, 

sınaî, ticarî gazetedir.” diye tanıtan haftalık mevkutenin 15 Şubat 1316 (28 Şubat 1901) 

tarihli 18. sayısının 144 numaralı son sayfasında Muhâberât-ı Aleniye başlıklı sütunda şu 

açık mektubu okuruz: “Ahmet Hâşim Bey’e: Gazetemiz hakkındaki il(ti)fatlarınıza beyan-ı 

teşekkür eyleriz. Eserinizi çok güzel bulduk. Karîben derc edeceğiz.” 

Gazetenin çok güzel bulup yakında yayımlanacağını duyurduğu eser, Hayâl-i Aşkım 

adlı şiirdir ve Mecmua-i Edebiye’nin bir sonraki sayısında birinci sayfada yayımlanır. 

(nu.19, 22 Şubat 1316 / 7 Mart 1901, s. 145-146) 

“Ağlayan göğünün kırgın sarılığı, inleyen sonbaharının keder saçan anaforu, karanlık 

ömrün çıplak ufku, kara bulut içinde görünen sarı çehre, gam yüklü ruha ‘sarı, pejmürde 

bir soluk’ çiçek takdim eden güçsüz ve titrek el…” gibi unsurların, dönemin ağdalı Servet-i 

Fünun diliyle ifade edildiği bu şiir, Ahmet Hâşim’in daha sonra geliştireceği şiir 

dünyasının ana çizgilerini taşımaktadır.  

Genç şair Ahmet Hâşim’in adını iki hafta sonra, 21 Mart 1901 tarihinde Musavver 

Fen ve Edeb dergisinde Gece, 20 Nisan 1901’de yine Mecmua-i Edebiye’de Allahu Ekber, 

20 Haziran 1901’de Gurûb, 21 Haziran 1901’de İrtika’da Senin İçin adlı şiirlerin altında 

görürüz.  

Bu dört şiirin ardından sırasıyla şu şiirler okuyucuyla buluşur: İnce Güzellikler / Yed-

i Neseviyyet (Mecmua-i Edebiye, c.1, nu. 44, 23 Ağustos 1317 / 5 Eylül 1901, s. 346), 

Peri-i Bahar (Mecmua-i Edebiye, c.1, nu. 46, 6 Eylül 1317 / 18 Eylül 1901, s. 365), İnce 

Güzellikler / Neseviyyet!... (Mecmua-i Edebiye, c.1, nu. 49, 27 Eylül 1317 / 10 Ekim 1901, 

s. 390), Girye-i Niyaz (Mecmua-i Edebiye, c.1, nu. 50, 4 Teşrinievvel 1317 / 17 Ekim 
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1901, s. 395-396), Mâi Gözler ( Musavver Terakkî, c. IV, nu. 32, 4 Teşrinievvel 1317 / 17 

Ekim 1901, s. 231), İnce güzellikler / Ey Neseviyyet!.. Şiir Nedir?.. (Mecmua-i Edebiye, 

c.1, nu. 53, 18 Teşrinievvel 1317 / 31 Ekim 1901, s. 409), Raksederken (Musavver 

Terakkî, c. IV, nu. 34, 18 Teşrinievvel 1317 / 31 Ekim 1901, s. 244-245), İnce güzellikler / 

Kadın Nedir, Çiçek Nedir? (Mecmua-i Edebiye, c.2, nu. 53, 25 Teşrinievvel 1317 / 7 

Kasım 1901, s. 2 - 3, Sevgilime! (Musavver Terakkî, c. IV, nu. 37, 8 Teşrinisani1317 / 21 

Kasım 1901, s. 270), Terane (Musavver Terakkî, c. IV, nu. 41, 6 Kanunuevvel 1317 / 19 

Aralık 1901, s. 301) 

1901 yılı bittiğinde, 14 yaşındaki genç şairin 14 manzumesi yayımlanmış 

durumdadır. 15. metin Sevgilime başlığını taşıyan bir mensuredir.  

Genç şairin bu ilk şiir denemeleri, 1902 yılında da devam eder: Aynı adı –Terane- 

taşıyan iki şiir daha Musavver Terakkî (c. IV, nu. 45, 10 Kanunusani 1317 / 23 Ocak 1902, 

s. 332) ve Musavver Fen ve Edeb (nu. 118, 17 Kanunuevvel 1317 / 30 Kanunusani 1902, s. 

261) dergilerinde yayımlanır. Sonra, Gözlerinin İlhamı (Mecmua-i Edebiye, c. 2, nu. 65, 

17 Kanunusani 1317 / 30 Ocak 1902, s. 97), Gülerken (Mecmua-i Edebiye, nu. 67, 31 

Kanunusani 1317 / 13 Şubat 1902, s. 113, Sürûd-ı Emel (Mecmua-i Edebiye, c. 2, nu. 68, 7 

Şubat 1317 / 20 Şubat 1902, s. 121 - 122), Her Güzellik İçin (Mecmua-i Edebiye, c. 2, nu. 

72, 7 Mart 1318 / 20 Mart 1902, s. 154) okuyucu karşısına çıkar.   

Ahmet Hâşim, bu şiirlerin hiçbirini Göl Saatleri’ne ve Piyale’ye almamıştır. Hattâ 

bunları hatırlamak bile istememektedir.  

1928 yılında M. Selâhaddin Güngör’e “yazıya nasıl başladığını” “hikâye” ederken 

şunları söylemiştir: “Ben edebiyata, alayla başladım. Bakın size anlatayım. Küçükken 

edebiyat denilen ‘şey’i sevmezdim, şiirden filan âdeta iğrenirdim. Akrabadan bir süvari 

zabiti vardı. Muharebede öldü zavallı; o zamanlar daha mektepte idi. Koltuğunda bir sürü 

kitapla hafta başlarında bizim eve gelirdi, bu kitaplar arasında Naci ve emsalinin şiirleri 

de vardı. Ben, bunları her görüşümde: 

- Uğraşacak şey mi bulamadın? diye zavallıya takılırdım. Sonra o orduya gitti. 

Kitapları bize kaldı. Bir gün, nasılsa merak ederek içlerinden bir tanesini elime aldım. 

Şurasına burasına göz atarken tuhaf bir alâka ile okumağa başlamışım. Sonra, nasıl bir 

boş dakikamda bilmiyorum, onlara benzer bir şey yazmak arzusu içimde uyanıverdi. Ve bir 

şiir yazdım. Bu benim ilk şiirimdi. Fakat, bir anda o kadar saçma ve manasız buldum ki, 

akabinde mektepte çekmeceye attım. Bir gün arkadaşlardan biri çekmecemi karıştırırken 

bu saçmayı bulmuş ve benden habersiz, o zamanlar yeni intişar etmeğe başlayan Mecmua-
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i Edebiye ismindeki risaleye göndermiş. Birkaç gün sonra idi mecmuanın bir nüshası elime 

geçti: 

A.. tuhaf şey.. muhaberat-ı aleniye kısmında benim ismim: ‘Ahmet Hâşim 

Beyefendi’ye’ tarzında bir mukaddime, sonra da manzumenizi pek beğendik. Gelecek 

nüshamızda neşre başlayacağız! kabilinden birkaç söz... Hayretler içinde kaldım. Şiirle 

meşgul olabileceğime bizzat kendim bile inanmıyordum. O zaman Galatasaray’da Ziya 

Bey isminde bir Fransızca hocamız vardı. Nasılsa kulağına çalınmış. Bir gün beni derste 

kaldırdı. 

- Hâşim Efendi, dedi, sen şiir yazıyormuşsun! 

Kıpkırmızı oldum. Güya şâyân-ı hicap bir hareket yapmıştım. Derhal inkâr ettim: 

- Hayır efendim... 

Ziya Bey, buna inanmadı. Fakat inanmış görünerek: 

- Ben senin daha ciddi şeylerle meşgul olmanı arzu ederdim, dedi.  

Bu bana uzun müddet için ders oldu. Tamam üç sene şairliği bıraktım.”74 

Hâşim, iki yıl boyunca, dört ayrı dergide toplam yirmi bir şiirinin yayımlandığını 

unutmuş görünmekte, ilk gençlik heyecanlarının ve hayallerinin acemice de olsa sıhhatle 

yansıdığı o şiirleri “alay” eseri saymakla, her şeyden önce kendisine ve geçmişine 

haksızlık etmektedir. Onun kendi geçmişine yönelik bu unutma arzusunda, bu şiirlerdeki 

aşırı duygululuğu çocukça bulması etkili olmuştur, diyebiliriz.  

Genç Ahmet Hâşim, aynı yıllarda sonu ölümle biten hüzünlü bir aşk hikâyesi de 

kaleme almıştır. Son Yâdigâr adlı bu hikâye, 9 Ağustos 1317 (22 Ağustos 1901) tarihli 

Edebiyat-ı Umumiye mecmuasında neşredilmiştir. Servet-i Fünun edebiyatının ağdalı ve 

romantik nesrine bağlayabileceğimiz bu kalem tecrübesi, şairin hikâye türünde ilk ve son 

çalışması olarak kalmıştır.  

Nesir yazarı Ahmet Hâşim’i müjdeleyen ilk yazı Musavver Terakki’nin 40. sayısında 

18 Kanunuevvel 1318 (1902) tarihinde yayımlanan Sanat-ı Tahrir başlıklı yazıdır. Bu yazı, 

Fransız eleştirmen Antoine Albalat’nın Yirmi Derste Yazı Sanatı75 adlı kitabının tercümesi 

vesilesiyle kaleme alınmıştır.  

                                                
74 Ahmet Hâşim, BE IV, s. 169-170. 

75 L'Art d'écrire en vingt leçons, Armand Colin et Cie, Paris, 1899. Albalat’nın bu kitabı başta Rémy de 
Gourmont olmak üzere birçok yazarın tepkisiyle karşılaşmış, Albalat bu tepkilere 1905 yılında Les Ennemis 
de l'Art d'écrire / Réponse aux objections adlı bir kitapla karşılık vermiştir.  
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M. Salahaddin Güngör’e verdiği mülâkatta Ahmet Hâşim, şairlik macerasını 

anlatmaya şöyle devam eder: “Mekteb-i Sultani’nin üçüncü sınıfına geçtiğim zaman, 

hastalık tekrar nüksetti. O tarihte postahane yanında, Babikyan isminde bir kitapçı vardı. 

Ara sıra gider, kitap filan alırdım. Bir gün yine oradan geçerken camekânda gözüme ilişti: 

Bu sembolist Fransız şairlerinin müntehap eserlerinden mürekkep bir kitaptı, ismi de 

Bugünkü Şairler... (Les Poètes d’aujourd’hui). 

Henri de Régnier’nin, Verhaeren’in ve diğer muasır sanatkârların eserlerinden en 

güzel parçaları bir araya toplayan bu kitaba derhal alâkadar oldum ve derhal parasını 

verip bir tane satın aldım. Bu yepyeni şiir âlemi, benim üzerimde müthiş bir tesir yaptı. O 

kadar ki kitabı elimden bırakmaz olmuştum. Dershanede, sokakta, evde hep bu kitap... 

Dedim ya, yeniden şiire başlamıştım. ‘Şi’r-i Kamer’i bu günlerde yazdım fakat çok 

geçmeden onu da beğenmez oldum. Fransız serbest nazım usulünü Türkçeye tatbik etmeğe 

özeniyordum. Bu tarzda yazdığım birkaç şiir, o sırada bazı kimselerin nazar-ı dikkatini 

celb etmiş. Bu alâka, beni şiire ve sanata daha ciddi surette bağladı.” 

Şairin “beni şiire ve sanata daha ciddi surette bağladı” diye sözünü ettiği “bu 

alâka”, arkadaş çevresinin alâkası olmalı. Çünkü, Hâşim’in sözünü ettiği şiirlerin İkinci 

Meşrutiyetin ilânından sonra yayımlandığını görüyoruz.  

1908 Eylülünde Resimli Kitap’ta yayımlanan ve Göl Saatleri’ne de alacağı Evim’den 

sonra, dönemin siyasal havasını da yansıtan Peri-i Hürriyet, Hilâl-i Semen, Bayrak, 

Güneşe isimli şiirlerini yayımlar. Ancak bunları kitaplarına almaz. Aks-i Sadâ, O Eski 

Hücreye Benzer ki, Kış ve Yollar ise, aynı yıl neşredilen ve kitaba girmeye lâyık bulduğu 

şiirleridir. Resimli Kitap, Âşiyan ve Musavver Muhit, bu şiirlerin yayımlandığı dergilerdir. 

Musavver Muhit’te 11 Kanunuevvel 1324 (1908) tarihli sekizinci sayıdan itibaren İzzet 

Melih ile birlikte Ahmet Hâşim de “Edebiyat Müdürü” unvanıyla yer alır. 

Şair Ahmet Hâşim’in İttihat ve Terakki Fırkası’nın yayın organı sayılan, Hüseyin 

Cahit (Yalçın) yönetimindeki Tanin gazetesinde tek yazısı yayımlanmıştır. Gazetenin 13 

Eylül 1324 / 26 Eylül 1908 tarihli 57. sayısında çıkan bu yazı, Vatan Mütercimi Serafim 

Rizos Efendi başlığını taşır. Dönemin siyasal havasını ve umutlarını yansıtan yazı, şairin 

iktidara yaklaşma çabası olarak da değerlendirilebilir.  

Ahmet Hâşim, 1908 sonunda ve 1909 başında Musavver Muhit’te Türk okuyucusuna 

Fransızca yazan iki şairi tanıtır: Emile Verhaeren ve Henri de Régnier. Bu iki yazı, 

Hâşim’in bilgilendirme amacını güden uzun yazıları arasında yer alır ve kendi şiirine de 

ışık tutar.  
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1909 yılı Ahmet Hâşim’in en çok şiir yayımladığı yıldır. O yıl, Resimli Kitap’ta 

dokuz, Servet-i Fünun’da dört, Musavver Muhit’te üç, Jale’de bir, Şiir ve Tefekkür’de bir 

olmak üzere toplam 18 şiir neşretmiş ve çoğu Şi’r-i Kamer dizisi içinde yer alan bu 

eserlerin 15’ini kitabına almıştır. Ahmet Hâşim’e “O Belde Şairi” denmesine vesile olan 

ve bugün bile birçok kimsenin hatırlamaktan ve tekrar etmekten zevk aldığı “Melâli 

anlamayan nesle âşinâ değiliz” mısraını barındıran meşhur şiir de 1909 yılında, ancak iki 

sayı çıkabilmiş olan Şiir ve Tefekkür mecmuasının ilk sayısında neşredilmiştir: 20 Ağustos 

1325 / 2 Eylül 1909.  

Şair, 1910 yılında Servet-i Fünun dergisinde sekiz şiir yayımlamış ve bunların 

hepsini kitabına almıştır. 1910 yılı, “Fecr-i Âtî Encümen-i Edebiyesi Beyannâmesi”nin de 

neşredildiği yıldır. Reisliğini Celâl Sâhir’in, kâtipliğini Müfid Râtib’in üstlendiği bu 

topluluğun üyeleri arasında Ahmet Hâşim de bulunmaktadır. Edebiyatı ve sanatı hayatın 

merkezine oturtmak isteyen topluluk, bu çığırı açmış olan Servet-i Fünun mensuplarının 

istibdat devrinde susmak zorunda kalışlarını anlayışla karşılamakla birlikte “hürriyetin 

ilânından sonra” gösterdikleri kayıtsızlığı yadırgadıklarını ifade ederler ve onlara 

teşekkürlerini sunarak, “kendilerine herkesten ziyade edebiyatperest ve azimperver 

olmaktan fazla bir kıymet ve ehemmiyet atfetmek cesaretini” gösterdiklerini bildirirler. 

Çabaları, “Avrupa’daki emsâlinin küçük bir numunesini temsil ve irae etmek”ten ibarettir.  

 “Fikir akımlarına bağlı edebiyat anlayışı dışında sadece edebiyat görüşleriyle ön 

plana çıkan ve edebiyatı bütün sosyal meselelerin dışında, sadece sanat olarak 

değerlendirmek isteyen Fecr-i Âti kısa sürede dağılır.”76  

Prof. Dr. İsmail Parlatır, Fecr-i Âti’yi bir edebiyat hareketi saymaz ve Ahmet 

Hâşim’i de müstakil şahsiyetler arasında değerlendirir.77 Ancak, Fecr-i Âti şairleri arasında 

bulunan Tahsin Nâhit (1887 - 1919) Rûh-ı Bîkayd adlı şiir kitabını çıkardığında, Ahmet 

Hâşim Rûh-ı Bîkayd Fırsatıyla başlıklı yazısında arkadaşını över ve Servet-i Fünun neslini 

ve - başta Tevfik Fikret olmak üzere – şairlerini ve yazarlarını eleştirir.78 Şairimizin 

Servet-i Fünun sayfalarında aynı yıl, iki yazısı daha yayımlanır: Şahabeddin Süleyman, 

Fikirleri, Sanatı ve Kelimeler.  

                                                
76 İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923), Dergâh Yay., İstanbul, 2006, 
s. 605. 
77 İsmail Parlatır, “Fecr-i Âti Bir ‘Edebiyat’ mı?”, Türk Dili, nu. 574, Ekim 1999, s. 868-879. 
78 Servet-i Fünun, c. 38, nu. 981, 11 Mart 1326 (24 Mart 1910).  
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Hâşim, 1911 yılında on bir, 1912’de iki, 1913’te üç şiir yayımlar ve bu şiirlerin 

hepsini Göl Saatleri’ne alır.  

Şairimiz, 1918 yılına kadar susmuş, beş yıl boyunca ne şiir yayımlamıştır, ne nesir. O 

yıllardan günümüze kalan Ahmet Hâşim imzalı metinler sadece, 1917 yılında arkadaşı 

Refik (Şevket İnce) Bey’e yazdığı mektuplardır.  

Mütarekeden hemen sonra 1918 Kasımında “Halide Edib Hanımefendi’ye” başlığıyla 

İçtihad sayfalarında yayımladığı açık mektup; hem muhtevası, hem üslûbuyla nâsir 

Hâşim’in yeniden okur önüne çıkışı sayılabilir. Şairimizin 1913’ten 1919’a kadar hiç şiir 

yayımlamadığını görüyoruz. 1919’da yayımladığı tek şiir, Batan Ayın Kenarına 

Satırlar’dır. Bu yılın tek yazısı da “İstanbul Hakkında Bir Ecnebî ile Muhavere”dir. İşgal 

psikolojisinin kuvvetle yansıdığı bu yazı, önce Tarik gazetesinde, hemen ardından Kaplan 

mecmuasında, iki yıl sonra da Dergâh sayfalarında okur karşısına çıkar. Öyle anlaşılıyor ki 

bu metin, okuyucudan ilgi görmüştür.  

Şairin 1920 yılında yayımladığı tek şiir, Ahmet Hâşim’in adıyla özdeşleşmiş birkaç 

eserden biri olan Merdiven’dir. Aynı yıl yayımlanan ve hayli uzun bir metin olan Resim 

Sergisi başlıklı yazı, Celâl Nuri’nin gazetesi İleri’de yayımlanır.  

İleri gazetesi, 19 Ağustos 1336 tarihli 932. sayısının ilk sayfasında sağ alt köşede şu 

duyuruyu yapar: “Yarınki nüshamız dört sahife olacak ve Ahmed Hâşim Beyin Galatasaray 

resim sergisi hakkındaki güzide makalesini tamamen ihtiva edecektir.” Bu duyuru, ilk iki 

bölümü 17 ve 18 Ağustos (1336 / 1920) tarihlerinde yayımlanmış olan yazının 20 

Ağustosta “tamamlanacağını” bildirmektedir. Ahmet Hâşim’in resim sanatına ilgisini 

yansıtan bu uzun yazı, birtakım polemiklere yol açar. Yine 1920’de yayımlanan Paris’i 

Görmüş Zat, yüzeyde kalmış Batıcılığın keskin bir eleştirisidir ve Hâşim’in imzalı imzasız 

pek çok yazısının neşredileceği Akşam gazetesinde çıkan –görebildiğimiz- ilk eseridir.  

1921 Ahmet Hâşim için Dergâh yılıdır, diyebiliriz. Dergâh, Anadolu’da 

yürütülmekte olan millî mücadeleye, işgal altındaki İstanbul’dan manevî destek veren 

merkezlerden biridir. Birçok tartışmaya yol açan Bir Günün Sonunda Arzu şiiri de, bir 

bakıma bu tartışmalara cevap olmak üzere kaleme alınan ve Hâşim’in poetikası sayılan 

Şiirde Mana (Piyale’nin başında Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar) yazısı da Dergâh’ta 

yayımlanmıştır. Alev, İmlâ, Kelime ve Edebiyat-ı Cedide; Müslüman Saati, Ressamlarımız 

Hakkında Bir Mütalâa ve Cem’in Gözü adlı yazılar da yine Dergâh’ta yer alır. Ölmek, 

Parıltı, Şafakta, Hazanda Bülbül (Piyale’ye Bülbül adıyla girmiş ve önce Cavidan Hayri 
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Hanım, sonra Suphi Ziya Özbekkan tarafından bestelenmiştir.) şiirleri de bu yılın 

eserleridir.  

1921’de Akşam sütunlarında iki yazısı yer alır: Ölüler Mıntıkasında ve Bir Şöhret. 

Ahmet Hâşim, bu yıl ilk şiir kitabı Göl Saatleri’ni de yayımlar.  

1922 yılında yayımladığı 14 yazının üçü Dergâh’ta, 11’i Akşam’da yer almıştır. 

Hâşim, bu yazılardan sadece ikisini, Akşam’da çıkan, Yakup Kadri ile Sinema’yı 

Gurebahane-i Laklakan’a alacaktır. Bu yıl, Dergâh’ta iki şiir yayımlanır: Havuz ve 

Piyâle’nin başına Mukaddime adıyla girecek olan Piyâle.  

Ahmet Hâşim’in 1923 yılında yayımladığı dört şiir de Yeni Mecmua’da çıkmıştır: 

Karanfil, Yarı Yol, Orman, Karanlık. Çünkü Dergâh, Ocak 1338 (1922) tarihinde 

kapanmış, Ziya Gökalp’ın tutuklanıp Malta’ya sürülmesiyle yayınına ara vermiş olan Yeni 

Mecmua yeniden çıkmaya başlamıştır.  

1923 yılında yayımlanan 20 yazının 18’i Akşam gazetesi sütunlarında, ikisi Yeni 

Mecmua sayfalarında yayımlanmıştır. Bu yazılardan üçü Gurebahane-i Laklakan’a 

girebilmiştir ve bunlardan biri, kitaba da adını veren Gurebahane-i Laklakan’dır. Yeni 

Mecmua’nın 1 Mayıs 1339 (1923) tarihli sayısında yer alan metin, kitaba alınırken 

birtakım değişikliklere uğramıştır.79  

Şairin 1924 yılında yayımladığı tek şiir, Süs mecmuasının 16 Şubat 1340 (1924) 

tarihli 36. sayısında yayımlanan Bir Yaz Gecesi’dir. (Şiir, Piyâle’ye girerken adı Bir Yaz 

Gecesi Hatırası olmuştur.) 

1924 yılında Ahmet Hâşim’in 34 yazısı yayımlanır. Bunlardan ilk beşi Müstakil 

Gazete’de çıkar ve ikisi, Mürteci Mimari ile Yeni Bina, Gurebahane-i Laklakan’a girer. 

Yazarımız, Akşam gazetesi sütunlarında yayımlanan 28 yazıdan sadece dördünü kitabına 

almaya değer bulmuştur. Bunlar arasında Fransa seyahati notları, Paris izlenimleri de yer 

almaktadır. Kısa süren bu Paris yolculuğunda Ahmet Hâşim, Tendances Actuelles de La 

Littérature Turque başlıklı bir de makale yazmış ve bu makale, Mercure de France 

dergisinin 173. cilt, 627. sayısında yayımlanmıştır (Ağustos 1924).  

Yazarımız, 1925 yılında sadece dört yazı yayımlamıştır. Bunların üçü Akşam 

gazetesinde “Akşam Fıkrası” üst başlığı altında çıkmıştır. Dördüncü yazı, Ankara’da 

Fransızca yayın yapan L’echo de Turquie dergisinin 1 Temmuz 1925 tarihli sayısında 

                                                
79 Bu değişiklikler, çalışmamızın Nesirlerinde Yaptığı Değişiklikler bölümünde gösterildi. 
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yayımlanan L’évolution du goût dans la littérature Turque başlıklı yazıdır. Metni 

Fransızcaya derginin başında bulunan Reşat Nuri (Darago) tercüme etmiştir.  

Ahmet Hâşim, bir yıla yaklaşan bir aradan sonra, 1926 yılında hepsi Akşam 

gazetesinde olmak üzere, 26 yazı yayımlamış, bunlardan 10’unu Gurebahane-i Laklakan’a 

almıştır. 1926 Ahmet Hâşim’in ikinci ve son şiir kitabı Piyâle’nin de yayımlandığı yıldır.  

Şair Ahmet Hâşim, üç yıllık bir aradan sonra, 1927 yılında, kişiliğinin kayda değer 

aynalarından biri olan Başım şiiriyle karşımıza çıkar. “Yakup Kadri’ye” ithaf ettiği şiir, 

Hayat mecmuasının 14 Nisan 1927 tarihli 20. sayısında yayımlanır. Hayat’ın 26 Mayıs 

1927 tarihli, 26. sayısında bir de yazısı çıkmıştır: “Sembolizmin Kıymetleri”. Aynı 

tarihlerde, Güneş adlı derginin 10. sayısında Edebî Bir Seyahat yayımlanır. (15 Mayıs 

1927)  

Ahmet Hâşim, Akşam gazetesinin “Edebiyat” sütununda 9 Haziran 1926’da 

yayımlanan Yakından başlıklı yazıdan sonra gazetelerden uzaklaşmış gibidir.  

Gazete yazarlığına dönüşü muhteşem olur. İkdam gazetesi, Ahmet Hâşim’in “Bize 

Göre” sütununda yazacağını okurlarına sevinçle müjdeler. O güne kadar, yazılarını “Akşam 

Fıkrası”, “Mülâhaza”, “Tenkid ve Mülâhaza”, “Edebiyat”, “Edebiyat Bahisleri”, “Sanat” 

gibi başlıklar altında ve gazetelerin değişik sayfalarında neşreden Ahmet Hâşim, artık 

İkdam’ın birinci sayfasında, “Bize Göre” adını verdiği köşesinden seslenecektir. 

İkdam gazetesi, Ahmet Hâşim’in yazılarına başlayacağını, 3 Mart 1928’den 

başlayarak okurlarına duyurur: “Kari’lerimiz beş on güne kadar gazetemizi yeni şeklinde 

okuyacaklar!” duyurusunun altında şu açıklama da yer alır: “İkdam Ahmed Hâşim Bey gibi 

Türkçeyi en güzel yazan yüksek bir kalem adamının her gün için muntazaman fıkralar, 

makaleler yazmasını temin etmiştir.” Sonraki günlerde benzer duyurular tekrarlanır. Ahmet 

Hâşim İkdam’ın “Sanat ve Edebiyat” yazarı gibi gösterilir. 26 Mart 1928 Pazartesi günü, 

ilk yazı yayımlanır: Başlangıç. Hâşim, sonradan bu yazıyı Bize Göre adlı kitabının başına 

da koyacaktır. Yıl sonuna kadar İkdam’ın Bize Göre köşesinde tam 174 yazı yayımlanır. 

Bunlardan ancak 54’ü, sütunuyla aynı adı taşıyan kitaba girebilir. Bize Göre’nin yeri, 

gazetenin birinci sayfasıdır. Bunun tek istisnası, Kış ve Gece başlıklı yazıdır ki, 1 Nisan 

1928 tarihinde gazetenin ikinci sayfasında yayımlanmıştır.  

Ahmet Hâşim, edebiyat tarihimizde Yedi Meşaleciler adıyla anılacak olan gençlere 

ilgi göstermiş ve onların 1 Temmuz 1928’de çıkmaya başlayan on beş günlük dergisi 
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Meşale’nin 1., 2., 3., 5. ve 6.80 sayılarında beş yazı yayımlamıştır. Ancak bu yazılardan 

hiçbirini Bize Göre’ye almamıştır. Bu tercihte, gazetedeki sütunu ile aynı adı taşıyan 

kitaba, o sütunun dışından yazı almama isteğinin etkili olduğu düşünülebilir. Hâşim’in 

kitaba ve geleceğe emanet etmek için seçtiği metinler, yazdıklarının üçte birine bile 

ulaşmamaktadır.  

Kitaba giren yazılar arasında Bize Göre’ye “ve bir seyahatin notları” ibaresinin 

eklenmesine yol açan Fransa gezisi notları da yer alır. 1928’de Gurebahâne-i Laklakan 

(İstanbul, İlhami – Fevzi Matbaası, 128 s.) ile Bize Göre ve Bir Seyahatin Notları (İstanbul 

Kâğıtçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi, 72 s.) okuyucuya ulaşır. Gurebahane-i 

Laklakan’da 29, Bize Göre’de 59 yazı vardır.  

Ahmet Hâşim, 1929 yılında da İkdam’ın Bize Göre sütununda yazmaya devam eder. 

21 Şubat’tan sonra 15 günlük bir ara görülür. Gazete, 8 Mart 1929 tarihli, 11449 numaralı 

nüshasında şu açıklamayı yapar: “Aziz arkadaşımız Ahmet Hâşim, on günden beri gripten 

rahatsız bulunuyordu. Arkadaşımız dün iyileşerek sokağa çıkmış ve bugünden itibaren 

gazetemizdeki sütununda, bütün karilerin büyük bir zevkle takip ettikleri güzel yazılarını 

devama başlamıştır.” O yıl Bize Göre sütununda Hâşim’in 111 yazısı yayımlanmıştır. Son 

yazı, 29 Teşrinisani 1929 tarihinde okura ulaşan Sinek’tir. 

Ahmet Hâşim, Politika adlı gazetenin 11 Kanunuevvel 1929’da çıkan ilk sayısında 

Yaratmak adlı yazısıyla karşımıza çıkar. Yazının üstünde “Ara sıra” ibaresi bulunmaktadır. 

Aynı gazetenin 21 Kanunusani 1930 tarihli 41. sayısında Yedi Meşale şairlerinden Cevdet 

Kudret’in Birinci Perde adlı şiir kitabını tanıtan Bir Eser başlıklı yazısı yayımlanır.  

Yaklaşık iki buçuk yıl suskun kalan Ahmet Hâşim, 1932 yılında yeniden bir şair 

olarak seslenir. Ancak bu seslenişte bir çeşit veda edası vardır. 23 Haziran 1932’de yayın 

hayatına başlayan Edebiyat Gazetesi’nin birinci sayfasında yayımlanan Tahattur şiiri 

şöyledir:  

Bir Acem bahçesi, bir seccade, 

Dolduran havzı ateşten bâde! 

Ne kadar gamlı bu akşam vakti! 

Bakışın benzemiyor mu’tâde! 

 

                                                
80 “Yeni Sanatkâr” başlıklı yazı, daha önce yayımlanmış bir yazıdır: Akşam, nu. 2129, 12 Eylül 1924. 
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Gök yeşil, yer sarı, mercan dallar. 

Dalmış üstündeki kuşlar yâda! 

Bize bir zevk-ı tahattur kaldı 

Bu sönen, gölgelenen dünyâda! 

8 Kanunuevvel (Aralık) 1932 tarihli Milliyet gazetesinin ilk sayfasında şu duyuru 

yayımlanır: 

“Milliyet Ahmet Hâşim Bey’in yazılarını neşrediyor: Güzide ve hassas Türk edibi 

Ahmet Hâşim Beyin tedavi için bir müddet evvel Avrupaya gittiğini teessürle karilerimize 

haber vermiştik. Bugün de üstadın iyileştiğini ve yazılarına başladığını müjdelemekle 

bahtiyarız. 

Üstat Hâşim tedavi ve seyahat intibalarını ince, hakim ve bütün kalpleri teshir eden 

kuvvetli üslûbu ile tespit etmiş ve bize göndermiştir. / Ahmet Hâşim Bey’in ilk yazısını 

yarın neşredeceğiz.” 

Gazetede ertesi günden başlayarak Ahmet Hâşim’in yazıları yayımlanır. 1932 yılında 

yazarımızın Milliyet’te on yazısı çıkmıştır. Frankfurt yazıları, 1933’te de devam eder. 6 

Şubat 1933 tarihli Milliyet’te yayımlanan Profesör Aristokrasisi, son yazı olur. Ahmet 

Hâşim, bu yazılardan 20’sini seçip başına Harikulâde başlıklı bir mukaddime ekleyerek 

kitaplaştırır. Böylece üçüncü nesir kitabı Frankfurt Seyahatnamesi okuyucuyla buluşmuş 

olur. Kitaptaki yazılardan biri, Kımıldamayan Işıklar, 11 Mayıs 1933’te Şehir 

mecmuasının 2. sayısında yayımlanmıştır. Yazının üstünde şu not vardır: “Üstadın pek 

yakında çıkacak olan Frankfurt Seyahatnamesi adlı kitabının karilerimizin zevkle 

okuyacaklarından emin olduğumuz en güzel parçalarından birini takdim ediyoruz.” 

Kitapta yer alan Alman Ailesi başlıklı yazı da, Mülkiye dergisinde çıkmıştır. Aynı dergide 

dört yazısı daha vardır. Sonuncu yazı, ölümünden bir ay önce Mayıs 1933 sayısında 

yayımlanır; adı Yemek’tir.  

9 Ocak 1933 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde Süvari ve Ağaç şiirleri 

yayımlanır. Süvari’yi Şehir (nu. 1, 23 Mart 1933) ve Son Posta (nu. 962, 29 Mart 1933), 

Ağaç’ı Yeni Türk Mecmuası (nu. 5, Şubat 1933, s. 395) da okurlarına sunarlar. Bu durum, 

Ahmet Hâşim’e ve şiirine gösterilen ilginin ve sevginin belirtisi sayılabilir.  

Ahmet Hâşim’in yazı hayatını nakletmeye çalıştığımız bu bölümde şiir neşirleri 

üzerinde duruşumuzun sebebi, yazarın nesirlerine gösterilen ilgi ve itibarın büyük ölçüde, 
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belki de tamamen şairliğine duyulan saygının eseri olduğuna inanışımızdır. Ahmet Hâşim, 

şair olmasaydı, bu nesirleri yazamazdı; yazsa bile, bu nesirler, aynı etkiyi uyandırmazdı. 

 

I.4. Ahmet Hâşim’in Yazış Vesileleri 

Kendisini her şeyden önce şair sayan ve son mısra olarak “Şairlerin en garibi öldü”81 

cümlesini söyleyen Ahmet Hâşim siyasî, ideolojik, felsefî hiçbir doktrine bağlılık 

göstermemiştir. Bu durum, onun yazılarında soyut kavramlardan, kuramsal tartışmalardan 

uzak durmasına yol açmıştır. Genel olarak sanat, özel olarak edebiyat ve şiir çevresinde 

oluşan yazılarını bir yana bırakacak olursak, yazılarının hemen hepsinde hareket noktası; 

görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma gibi beş duyuyla algılanabilen maddî hayat 

olgularıdır. Felsefî bir kavramdan yahut mücerret bir fikirden hareket eden ve onları 

açıklamayı hedefleyen tek yazısı bile yoktur. Onun yazılarında gördüğümüz felsefî, zihnî 

veya mücerret diyebileceğimiz unsurlar, ya kendi hayatında yahut gözlemek veya okumak 

yoluyla muttali olduğu hayatlarda geçen “yaşantı”lar çevresinde ortaya çıkmıştır. Ahmet 

Hâşim’in bir “düşünce yazarı” olmaktan çok bir “yaşantı yazarı” olduğunu söyleyebiliriz 

ve düşüncelerinin zamanın ve yaşantının değişmesine göre değiştiğini görürüz. Bu durum, 

onun bazen aynı konuda çelişkili görüşler beyan etmesinin temel sebebidir.  

Bu görüşün dayanaklarını göstermek için önce kitaplarına aldığı metinlerin yazılış 

vesilelerine bakalım. Piyâle’nin başına koyduğu Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar, Bir 

Günün Sonunda Arzu adlı şiirinin uğradığı eleştiri ve saldırılara karşı kaleme alınmış bir 

savunma yazısıdır. Eleştiri ve saldırılar olmasaydı, belki de Hâşim, bu küçük poetikayı 

yazmayacaktı.  

İlk nesir kitabını oluşturan yazıları ve yazılış vesilelerini de şöylece sıralayabiliriz: 

Gurebahâne-i Laklakan, bir Bursa gezisinin izlenimleridir ve içindeki diyaloglarla bir çeşit 

röportajı da andırır.  

Müslüman Saati, günlük hayatın önemli unsurlarından biri olan saatin değişmesini, 

bu değişmenin anlamını sorgular.  

Bir Ağaç Karşısında, karanfil almak için girdiği çiçekçide gördüklerinden hareketle 

kaleme alınmıştır. 

                                                
81 Ahmet Hâşim, Bütün Şiirleri, Hzl. İnci Enginün, Zeynep Kerman; Dergâh Yay., 5. bs. İstanbul, 2001, s. 
228. 
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Yeni Sanatkâr, Paris gözlemlerini aktarır.  

Yakup Kadri, Nur Baba romanının yayımlanması münasebetiyle kaleme alınmıştır 

ve Hâşim’in, dostu hakkında görüşlerini dile getirir.  

Cem’in Gözü, ünlü karikatür sanatçımızın çizgilerine bakılarak, atölyesine girilerek 

yazılmıştır.  

Son Şarklı, Ahmet Hâşim’in birçok yazısında ağır ifadelerle aşağıladığı Süleyman 

Nazif’i ve üslûbunu yücelten bir metindir.  

Osman Pehlivan, bir musiki adamının ustalığını, evinde gördükten ve icrasını 

dinledikten sonra kaleme alınmıştır.  

Mizah başlıklı yazının kaleme alınış sebebi, karikatür sanatçısı Forain’in o günlerde 

Fransız Akademisi üyeliğine seçilmesidir.  

Renkler Hakkında, vapurların siyaha boyanışı üzerine yazılmıştır. 

Sinema, “meşhur bir edibin yazısı” dolayısıyla Hâşim’e yazı konusu olur.  

Aşk ve Kıyafet, kadın elbiselerinde görülen değişmeyi gözleyerek oluşturulmuş bir 

metindir.  

Sonbahar Şiirleri’ni Hâşim, Eylül sonunda “Bahçelerde sarı çiçeklerin açtığı; 

havanın keskin incir yaprağı kokularıyla dolduğu….” mevsimde “konuşma mevzuu” yapar.  

Sayfiyelerden Dönenler de, yine şairin gözlemlerine yaslanan bir metindir.  

Bir Cevap, “Mecburi izdivaç kanunu lâyihası” sahibi Erzurum mebusu Yeşilîzâde 

Mehmed Salih Efendi’ye hitaben yazılmış bir mektuptur.  

Harabe, Ahmet Hâşim’in Akşam gazetesinde Çaynâme’den tercüme ederek neşrettiği 

parçaların gördüğü alâka vesilesiyle yazılmıştır.  

Krippel’in Eseri’ni yazmak için Ahmet Hâşim, Sarayburnu’na gidip incelemede 

bulunmuştur.  

Örtülü Kadın ve Erkek başlıklı iki yazı, Son Vakit gazetesinden A. Sırrı Bey’in 

sorularına cevap olmak üzere yazılmıştır.  

Tokluk ve Açlık, “Yemek sofrasında dostum söylüyordu.” cümlesiyle başlayan bir 

muhavereden ibarettir.  

Medenî Lehçe’nin hareket noktası, “Terbiye mütehassısı bir Fransız”ın yaptığı bir 

araştırmadır.  

İki Adamın Konuştukları’nı Ahmet Hâşim, vapurda işitmiştir. 
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Kır’dan söz edişinin sebebi, yazarın “üç, dört hafta”yı kırlarda geçirmiş olmasıdır. 

Mürteci Mimari, İttihat ve Terakki’nin mimarî  politikalarına tepkisini dile getirir; Yeni 

Bina, ve Güvercin başlıklı yazılar da onun devamı sayılır.  

Yakından başlıklı yazının sebebi, “Öteden beri yazılarını az çok zevkle okuduğu” 

“meşhur bir ediple geçen gün bir dost evinde tanış”mış olmasıdır. 

Dreykul’da Kadın Modaları’nın yazılış vesilesi, Paris’te gördükleridir. 

Kediler Mezbahasında ise mevzuunu “Bu kış, bir Pazar günü, Boğaz sırtlarındaki 

ecnebî kız mektebini gezmeye gitmiş”ken gördüklerinden alır. 

Bize Göre’yi oluşturan yazıların da benzer nitelikte olduğunu yazıların başlıklarına 

ve ilk cümlelerine bakarak anlayabiliriz:  

Başlangıç: 

“Bir nevi ba’süba’delmevte mazhar olan İkdam’ın sanat ve edebiyat sütunlarına 

bakmak vazifesini üzerime almış olmaktan utanıyorum.” 

Gazi: 

“Yeni harflere dair ilk defa fikir teatisi için Dolmabahçe Sarayı’na davet edilenler 

içinde Gazi’yi re’yül-ayn görmeğe gidenlerden biri de bendim.” 

Bir Teşhis: 

“Beş altı seneden beri edebiyatımızın gösterdiği çıplaklık manzarası bütün fikir 

adamlarını düşündürse yeri var.” 

Bahar: 

“Mart başlayalı kırkını geçmiş nice tanıdıklarım hastalandı.” 

Kürk:  

“Nereden geldiği ve nasıl başladığı meçhul bir kürk modası, İstanbul’un hemen 

bütün kadın tabakalarına sirayet etti.” 

Süleyman Nazif’in Mezarı: 

“Süleyman Nazif’in geçen sene öldüğünde tabii hiçbirimizin şüphesi yok.”  

Hemen Her Sabah: 

“Hemen her sabah gazeteyi açınca okuduğumuz klişe havadisten biri: “Falan 

mahallede, filanın kızı, şu yaşta filan hanım, sevdiği gençle, şu veya bu sebepten dolayı 

evlenemediği için eline geçirdiği bir şişe tentürdiyodu içmiş veyahut kendini civar bir 

bostanın kuyusuna atmış. Zamanında yetişilemediğinden ilh...” 
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Mecmualar: 

“Gazete idarehanesinde biriken edebî mecmuaların yapraklarını karıştırıyorum.”  

At:  

“Baharda şu atlara ne oluyor?”  

Erkekleşme:  

“İntiharlar tekrar çoğaldı.”   

Şehir Harici: 

“Üç, dört seneden beri uzak kırlardaki çiftliğinde, arılar, inekler, keçiler ve 

tavuklardan müteşekkil dost bir hayvan çemberi ortasında yaşayan âkil bir dostumu 

ziyarete gittim.” 

Münekkit: 

“Bir mühendisi, bir şairi, bir doktoru, hattâ ismini bile ömrünüzde işitmediğiniz 

herhangi bir mesleğe mensup birini, hiç anlamadığınız bir işinden dolayı beğenir gibi 

olunuz, derhal bütün faziletler sizindir: Hayırhahsınız, zekisiniz, sevimlisiniz, 

terbiyelisiniz; ilminize, irfanınıza hiç diyecek yok!”  

Sinema: 

“Boş vaktim oldukça sinemaya giderim.”  

Çingene:  

“Dün bahar bayramı idi, yani bayramların en tabiisi!”  

Dinlenme ve Eğlenme Günü!: 

“Cuma gününe eğlence ve rahat günü denilmesine gülmeli!”  

Bulutlar Karşısında Bir Muhavere, “Kuraklık münasebetiyle” kaleme alınmıştır.  

Kelimelerin Hayatı (Melek): 

“Hiçbir şey lisan kadar bir ağaca müşabih değildir.”  

Dostum: 

“Dostum, alelâde bir insandır, onun için tarifi gayet müşküldür.”  

Dilenci: 

“Yolumun üzerinde her sabah tesadüf ettiğim bir dilenci var.”  

Basit Bir Mesele: 
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“Nişantaş taraflarında oturanlar –veyahut benim gibi o semte ara sıra misafir 

gidenler- bazı öğleüstleri ve bazı akşamlar, caddeden yükselen yakıcı bir kaval sesiyle 

elbette titremişlerdir.”  

Kargalar:  

“Hani bu sene kargalara harp ilan edilmişti?”  

Yeni İstanbul: 

“Gerçi yangın bir felâkettir. Fakat şehremanetinin bazı mühim vazifelerini 

ekseriyetle yangınlar gördüğü için, İstanbul halkı, hanüman-sûz alevlere karşı kendini 

minnettar addetse yeri vardır.”  

Kutup Faciası: 

“Haftalardan beri kutup buzlarında kaybolan Ceneral Nobile ile arkadaşlarının 

nihayet kurtarılışı, bütün kürenin medenî sâkinlerine derin bir nefes aldırdı.”  

Üslûp Hakkında Bir Mülâhaza: 

“Çocukluğumda, hayalime gösterdiği yeni bir cihan manzarasıyla kâh beni gaşy ve 

tahayyül içinde bırakan, kâh asabıma sevk ettiği ra’şelerin kuvvetiyle gözlerimi zevkten 

yaşartan bir şiir mecmuasını, geçen gün, senelerden sonra tekrar elime alınca, acı bir 

hayret içinde kaldım: …” 

Üstad: 

“Bir cemiyette ahlâk ve âdetlerin ne suretle değiştiğini kelimelerin istihâlesinde 

görmeli.”  

Esnemek: 

“Dün sabah erken evimden çıktım.”  

Deniz Kıyısında: 

“Güneşin hararetinden kaçanlar, deniz sularının serinliğine sığınıyor.” 

Leylek: 

“Senelerden beri leylek görmüyordum.” 

Müthiş Bir Böcek:  

“Gece, uykumun en derin yerinde, keskin bir ısırışla fırladım.”  

Gece Gezintisi: 

“Karanlık bir gece, saat ona doğru, Haydarpaşa’dan Beykoz’a kadar otomobil ile 

bir gezinti yaptınız mı?”  
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Baş Parmak: 

“İnsanın en asil uzvu hangisidir? diye sorsalar hepimizin vereceği cevap budur: 

Dimağ!”  

Mükeyyifat: 

“Mükeyyifatın hiçbir türlüsünü sevmem.”   

Ay: 

“Bütün gün kırlarda, deniz kenarlarında dolaştık.”  

Kış: 

“İki üç günden beri sert bir kış rüzgârı esiyor.”  

Garden Barda Konuşan İki Adam: 

“- Şu ışıklar içinde görünüp kaybolan kadınlara bak!”  

Bir Faziletin Kıymeti: 

“Köpekleri hiç sevmediğimi bilen bir avcı, geçen gün bana yolda rast geldi ve 

vaktiyle, bazı yazılarımda, köpekten bahsederken kullandığım lisan dolayısıyla duyduğu 

eski iğbirarı tazeleyerek beni hayli hırpaladı.” 

Şairleri Okurken: 

“Cenap Şahabeddin, çocukluğumdan beri sevdiğim bir şairdir.”  

Bir Fikir ve Bir Münakaşa:  

“Bizde, feylesofun karii kaçıran sevimsiz ve anlaşılmaz lehçesinden bir münasebetle 

şikâyet etmiştik.”  

Kırk Derece: 

“Tanıdıklarımdan bir zat meyveleri hiç sevmez, zira işitmiş ki, ekser yaz hastalıkları, 

münhasıran meyveden gelir.”  

Ahmet Hikmet: 

“Türk Ocağı’nda aziz hâtırası yâd edilen Ahmet Hikmet, büyük bir edip olduğu kadar 

emsalsiz bir muallim idi.” 

Yaz Kokusu: 

“Bir ecnebî edibe göre devirlerin ve senelerin ayrı ayrı kokuları varmış, bu 

müşahedenin sıhhat ve isabetini anlayacak kadar şâmmem, maalesef mütekemmil değil…”  

Cazibe: 
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“Kadınlara erkekleri cezb etmek hünerini öğretmek üzere Amerika’da bir mektep 

açıldığını, bir gazetenin şü’un sütununda okudum ve hayret ettim.” 

Bu yazılardan sadece ikisinin, Üstad ve Kelimelerin Hayatı’nın belirtilmiş bir 

gerekçesi bulunmamaktadır. Ötekilerin her biri somut ve ne olduğu belirtilen 

“yaşantılar”dan hareketle kaleme alınmıştır. Yazıların hemen hepsi isimlerini kişi, nesne, 

hayvan, tabiat varlığı gibi maddî varlıklardan almıştır. “Bir Faziletin Kıymeti”, başlığıyla 

ötekilerden ayrılmakla birlikte, konusu köpeklerdir.  

Bize Göre’nin Bir Seyahatin Notları bölümünde yer alan metinler, adı üstünde gezi 

notlarıdır ve gözlemlerin, izlenimlerin yansıtıldığı yazılardır. 

Bu durum, Frankfurt Seyahatnamesi için de geçerlidir. Ancak bu kitabın başında yer 

alan Harikulâde başlıklı mukaddime, gözlem ve yaşantı aktarımı yerine bir düşünceyi 

iletme amacıyla kaleme alınmıştır, diyebiliriz. Ancak, bu yazının da Frankfurt 

Seyahatnamesi’nin kitaplaşmasını izah sadedinde yazıldığı açıktır ve Mukaddime, 

yazarının şu alçakgönüllü itirafıyla sona erer: “ … bu renksiz ve vak’asız küçük kitabıma 

“seyahatname” ismini vermekle okuyucuyu aldatmış olmaktan korkuyorum.” 82  

Ahmet Hâşim’in imzasını taşıyan ve sağlığında kitaplarına almadığı nesirleri ve 

onların yazılış vesileleri de üç kitabına giren bu yazılarla büyük ölçüde benzerlik gösterir. 

Ancak, kitaplarına girmemiş yazılarından bazıları, sadece “bilgi vermek” amacıyla kaleme 

alınmıştır. Bunlardan ikisi, Henri de Régnier ve Emile Verhaeren, Ahmet Hâşim’in bu iki 

şairi Türk okuyucusuna tanıtmak gayesiyle kaleme aldığı, öğretici ve uzun metinlerdir. 

Mercure de France’ta yayımlanan Les Tendances Actuelles de la Littérature Turque 

başlıklı makale de Fransız okuyucusuna Türk edebiyatını tanıtmak için yazılmış ve 

Hâşim’in öteki yazılarına göre daha objektif olmaya özen gösterdiği, hacimli bir metindir.  

Ahmet Hâşim’in Şairler başlıklı yazısının sonunda şöyle bir “Hâmiş” görürüz: 

“Dünkü yazım hiç anlaşılmayacak bir tarzda çıkmış. Kendi hesabıma karilerden af 

dilerim.”83  

Bu ifade bize ilk bakışta, dizgi-baskı yanlışları yüzünden yazının “hiç 

anlaşılmayacak bir tarzda çıkmış” olduğunu ve yazarın bu sebeple okuyucularından af 

dilediğini düşündürür. Hâlbuki, bir gün önceki yazıda herhangi bir dizgi yanlışı yoktur. 

                                                
82 Ahmet Hâşim, BE IV, s. 12. 

83 İkdam, 11533, 5 Haziran 1929 
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Mide Rahatsızlığı84 başlıklı o yazı, diyalog şeklinde tasarlanmıştır ve şöyledir: “ - Bir 

zamandan beri yediklerimi hazmedemez oldum. Bu mide rahatsızlığı vücudumu kötü 

hayâllerin, kara endişelerin ve sebepsiz korkuların yuvası yaptı. Sanki ben, şimdi siyah ve 

ıslak bir mahzenim ve tavanlarım baştan başa yarasaların yuvası oldu. Bu yarasalar 

etimin her köşesinden kalkarak başımın etrafında uçuşuyorlar. Geceleri uyuyamıyorum. 

Herkes uykuda dinlenir, bense dinlenmek için uykumun bitmesini bekliyorum. Dün gece, 

başımı yastığa kor komaz, daha gözlerimi kapamadan şu rüyanın hücumuna uğradım: 

Odamın bir duvarından çıkan birtakım kırmızı helezonlar, mukabil taraftan gelen yeşil 

mik’aplara çarpıyor ve bu hendesî boğuşma ortasında –havuzda balıklar gibi- başlarından 

kopmuş sâbit bakışlı gözler, dişleri tarak gibi açılmış birtakım seyyar ağızların 

karanlığında kayboluyor. Kızıl serpantinler gibi beni her taraftan saran bu fena uykudan 

kurtuluncaya kadar kan ter içinde kaldım. Örtüler, yastıklar karmakarışık, yerlere 

yuvarlanmıştı. 

- Ne yapmalı? 

- Sanat yapmalı! 

Zira bu hastalığınla sen ilham hâletinin en yüksek bir safhasındasın. Kâbus yaratan 

bir mide, vücudu rüya ve hulya halk eden bir cihaz hâline getirir. Bu itibarla mide 

rahatsızlığı bir mukaddes hastalıktır. 

Dodone kâhini başı dönmeden ve midesi bulanmadan Apollon ilâhı haberdar 

edemezdi. 

Dante’nin ‘Cehennem’i akıl tarafından kontrol edilmiş. Hele aklın daha müsbet ve 

nâfi işlere hasredildiği bu son senelerde, bediî faaliyetin merkezi, büsbütün harap mideler 

çukuru olmuştur. Zamanımızda disiplinin ara sıra kıymetlenmesi, başka ne suretle izah 

olunabilir? 

Dostum acele et miden düzelmeden ve çorak sıhhate dönmeden şâheserini yap!” 

Görüldüğü gibi yazıda herhangi bir tertip tashih hatası yoktur ve “hiç anlaşılmayacak 

bir tarzda” olmak şöyle dursun, her şey açık ve anlaşılır bir durumdadır.  

                                                
84 İkdam, nu. 11532, 4 Haziran 1929 
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Öyleyse Ahmet Hâşim’i af dilemeye sevk eden sebep nedir? Bu, herhâlde yazıda 

geçen ve sürrealist ressamların tablolarını andıran şu ifadelerin varlığıdır: “Odamın bir 

duvarından çıkan birtakım kırmızı helezonlar, mukabil taraftan gelen yeşil mik’aplara 

çarpıyor ve bu hendesî boğuşma ortasında –havuzda balıklar gibi- başlarından kopmuş 

sâbit bakışlı gözler, dişleri tarak gibi açılmış birtakım seyyar ağızların karanlığında 

kayboluyor. Kızıl serpantinler gibi beni her taraftan saran bu fena uykudan kurtuluncaya 

kadar kan ter içinde kaldım.”   

Ahmet Hâşim, okuyucusunun bu ifadeleri anlamakta ve hazmetmekte sıkıntı 

çekeceğini ve yazarı hakkında “deli”, “saçmalıyor” gibi kanaatlere kapılabileceğini 

zannettiği için böyle bir açıklama ve “af dileme” ihtiyacını hissetmiş olmalıdır.  

Bir yazarın, içinde bulunduğu ortamı hesaba katması, kültürel veya siyasî şartlara 

göre kendini ayarlaması, anlaşılır bir durumdur. Ahmet Hâşim’in de, bazı konularda –

meselâ harf inkılâbı- dönemin şartlarına göre tavır geliştirdiği söylenebilir. 

I.5.1. Ahmet Hâşim’in Yararlandığı Kaynaklar 

Ahmet Hâşim, herhangi bir konuda düşüncelerini açıklar ya da temellendirirken, sık 

sık başkalarının görüşlerine başvurmuş; kimi zaman onlardan destek arayıp bulmuş, kimi 

zaman onlarla hesaplaşmaya çalışmıştır. İlk yazılarından son yazılarına dek, Ahmet 

Hâşim’in hangi yazarlara, hangi sanatçılara, hangi bilgi ve kültür kaynaklarına 

başvurduğunu sergilemekle, onun beslendiği ya da ilişkili olduğu membalar tespit 

edilebilir. 

Ahmet Hâşim’de dipnotu vererek kaynak gösterme uygulamasına çok az rastlanır. 

Kitaplarındaki yazılardan sadece birinde, Gurebahane-i Laklakan’a aldığı Yeni Bina’da, 

bir önceki yazı Mürteci Mimari’ye de işaret eden şu not vardır: “Mimarî hakkındaki bu iki 

makaleyi yazmak için bazı ecnebi menbalardan ve bilhassa Camille Mauclair’den istifade 

edilmiştir.”85 

Bu tutum, onun yazılarında ilmî olmak gibi bir iddia ve kaygı taşımadığını gösterir.  

Emile Verhaeren’i tanıtmak için kaleme aldığı uzun yazıda bir dipnotu vardır: 

Rémy de Gourmont’un Livre des Masques’ı86. Şahabeddin Süleyman’ın fikirlerini ve 

sanatını anlattığı yazıda fikir-his münasebetini dile getiren paragrafın altında, “Paul 

                                                
85 Müstakil Gazete, nu.27, 3 Mart 1340 (1924). 
86 Musavver Muhit, c. 1, nu. 5, 1 Teşrinisani 1324 (14 Kasım 1908).  
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Délior” notunu verir ama kitap adı belirtmez.87 Aynı yazıda ahlâk hakkındaki görüşlerin 

kaynağının Faguet’nin Démission de la morale adlı eseri olduğunu belirtir. En çok dipnotu 

ile karşılaştığımız yazısı Kelimeler’deki kaynaklar sırasıyla şöyledir: Rémy de Gourmont: 

Chemin de veolurs, Emile Faguet: Les Préjugés necessaires, Letourneau: Psycologie 

ethnique, Tylor: Antropologie, Saint-Beuve: Causerie de lundi, Anatole France: La vie 

littéraire, Albert Dubois: Le tribu Candide des odorateurs des cuistres, Rémy de 

Gourmont: Cultur des idées.88  

Halk gazetesinin düzenlediği edebî bir anket dolayısıyla yazdığı yazıların ikincisinde 

Léon Daudet’nin “üç dört sene evvel neşrettiği koca bir kitap” diye sözünü ettiği eserinin 

adını dipnotunda belirtir: “La Stupide 19’ème siècle.”89  

Hayatını ve eserini bilim disiplini yerine sanat serbestliğiyle kuran yazarımızın 

kaynak göstermede ve dipnotu vermede ihmalci davranması tabiîdir.  

Ahmet Hâşim’in ilk yazılarından biri olan Sanat-ı Tahrir, Antoine Albalat’nın aynı 

adla Türkçeye çevrilen kitabını tanıtmayı amaçlar ve Albalat’nın cümleleriyle sona erer.90  

Hâşim’in yine ilk yazıları arasında yer alan ve öteki yazılarına oranla uzunluklarıyla 

dikkat çeken iki yazısı sembolist şiirin iki temsilcisini etraflıca tanıtır. Bunlardan ilki 

Emile Verhaeren (1855-1916) için kaleme alınmıştır.91 “Emile Verhaeren, Fransız 

lisanıyla yazan Belçikalı bir şairdir.” cümlesiyle başladığı bu yazısında Hâşim, ondan 

“büyük şair”, “hilkat-i müntehabe”, “keskin ve hayâlperest bir tabiat”, “feyyaz tabiat”, 

diye söz eder.  

Şairin hayatının, o güne kadar çıkmış eserlerinin, Avrupa’da kazandığı şöhretin 

coşkulu bir dille anlatıldığı bu yazı, Ahmet Hâşim’in şiirini anlamamızda da bize yardımcı 

olabilir. 

Hâşim, Verhaeren’in adını, sembolizm92 ve serbest nazımla yeni bir âhenk 

oluşturmadaki başarıları93 dolayısıyla da anar. Modern medeniyetin sonuçlarına temas 

                                                
87 “Şahabeddin Süleyman, Fikirleri, Sanatı”, Servet-i Fünun, c. 38, nu. 988, 29 Nisan 1326 (12 Mayıs 1910). 
88 “Kelimeler”, Servet-i Fünun, c. 41, nu. 1055, 11 Ağustos 1327 (29 Ağustos 1911).  
89 “Edebî Bir Anket II, Sual”, Akşam, nu. 2633, 9 Şubat 1926. 
90 “Sanat-ı Tahrir”, Musavver Terakkî, nu. 40, 10 Şubat 1318 (23 Şubat 1902). 
91 “Emile Verhaeren”, Musavver Muhit, c. 1, nu. 5, 1 Teşrinisani 1324 (1908). 
92 “Henri de Régnier”, Musavver Muhit, c.1, nu.12-13, 15, 22 Kanunusani 1324 (29 Ocak-4 Şubat 1909). 
93 Mercure de France, 1.8.1924, Fikir ve Sanatta Hareket, nu.16-17, Haziran-Temmuz 1980 ve “Yeni Bir 
Şair Hakkında Birkaç Satır”, Akşam, nu. 2145, 28 Eylül 1924. 
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ederken onun şiirini hatırlar ve hatırlatır: “Belçikalı şair Verhaeren alev gibi yanan 

şiirlerinde kırları massedip boşaltan ‘şehr’in korkunç cazibesinden bahseder.”94 

Ömrünün sonlarına doğru Frankfurt’a bakarken yine onu hatırlayacaktır: “Çelikten, 

camdan ve mermerden yapılmış girift ve havaî güzelliği hakkında ancak Belçikalı büyük 

şair Verhaeren’in şiirlerinin fikir verebileceği büyük istasyonun cam holü altında, boş 

rıhtım üzerinde iki yorgun seyyahın uykulu ayak sesleri ne gülünç akisler yapıyordu.”95 

Ahmet Hâşim’in hem tanıyıp sevdiği, hem de tanıtıp sevdirmeye çalıştığı ikinci şair, 

Henri de Régnier (1864-1936) olmuştur. Henri de Régnier96 başlıklı yazısında Hâşim, 

Fransız edebiyatındaki değişmelere değindikten, sembolizme yönelik eleştirilere karşılık 

verdikten sonra, her sanatkârı bir ağaca benzeterek şöyle der: “Sembolizmin en büyük 

sîmâlarından biri olan mösyö Henri de Régnier’nin bu müstakil eşcardan hangi birine 

yaklaşacağını bu makalemizde tayin etmeğe çalışacağız.” 

Hâşim’e göre Régnier, “yüksek bir asâlet-i ruh ve fikir”, “durgun bir cephe-i 

tefekkür, göl rengine yaklaşan açık mai bir göz, uzun, ince, kibârâne bir el, mûnis ve 

âhenkdar bir sesin sahibi”dir. Hayatı, çocukluğu, eğitimi, o güne dek çıkmış eserleri 

hakkında bilgi verir, değerlendirmelerde bulunur. Régnier’nin hikâyeleri ve hikâye 

anlayışı hakkında da bilgi verdikten sonra tenkitçiliğine değinir. Onun bu vadide de 

başarılı olacağına inandığını hissettirir. Avrupalı olmakla birlikte bizim yarı meczup 

dervişlerimize benzeyen sanatçılar arasında Régnier’yi de sayar.97 

Ahmet Hâşim, 1909’da Fransız Akademi’sine seçilmesinin yalnızca bir zaman 

meselesi olduğunu söylediği şairin Akademi üyeliğini de görmüş ve 1924 yılında onun bir 

ankete verdiği cevabı keyifle nakletmiştir: “Fransız sembolist mektebi üstâdı, Encümen-i 

Dâniş âzâsından büyük şair Henri de Régnier’nin olan bu cevap, gerçi bir Ziya Gökalp 

Bey’i merhametle tebessüm ettirecek kadar sâde ve basittir.”98 Bu vesileyle şaire duyduğu 

hayranlığı yeniden ve kuvvetle vurgular: “Firârî ‘hayâl’i, rakîk bir lisânın rengârenk 

tülleri içinde yakalayan ve şiiri tâ ruh ve musiki hududuna kadar götürmek mucizesini 

gösteren Henri de Régnier”, (...)’Şiir nedir?’ diye sorulan suale ancak şu kısa ve 

mütevâzıâne cevabı verebiliyor: ‘İstîzâhınıza cevap veremediğimden dolayı beni affediniz. 

                                                

94 “Kır”, Akşam, nu. 2748, 6 Haziran 1926. 
95 “Varış”, Milliyet, nu. 2464, 19 Kannuevvel 1932. 
96 “Henri de Régnier”, Musavver Muhit, c.1, nu.12-13, 15, 22 Kanunusani 1324 (29 Ocak-4 Şubat 1909). 
97 “İstanbul Hakkında Bir Ecnebî ile Muhâvere”, Dergâh, nu. 13, 20 Teşrinievvel 1337 (1921). 
98 “Bir Cevap”, Müstakil Gazete, nu. 27, 16 Mart 1340 (1924). 
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Şiiri tarif etmeğe kendimi muktedir göremiyorum. Hakir bir şairden başka bir şey değilim. 

Şiirin tarifi külfetini nazariyatçılara bırakıyorum.’ ”  

Hâşim, şairin Akademi üyeliğini başka bir vesileyle de dile getirir: “Sembolizmin 

iflâs etmediğine diğer bir delil de üstadın bir tilmizi olan Régnier’nin beş, altı seneden 

beri Fransız Encümen-i Dânişi’nde aza bulunmasıdır.”99 Fakat, Ahmet Hâşim aynı 

gerçeği, büsbütün başka bir hükmün gerekçesi olarak kullanmaktan da geri kalmaz: “Bütün 

bu yenilikler ihtiyarladı. Sembolizmin çehresi buruşuklarla doldu. Régnier şimdi 

Encümen-i Daniş’in an’ane-perver ve müsin sekenesi arasında oturuyor.”100 Fakat yine de 

Régnier hakkında müspet kanaatleri vardır: “Hem Wagner’in, hem de Hérédia’nın tilmizi 

ve damadı olmakla beraber, bu iki mühim şahsiyetin, azim müsellesler halinde asra 

akseden gölgeleri içinde kaybolmaksızın, bâriz bir çehre ile insanlara görünebilen yalnız 

şair Régnier’dir.”101  

Hâşim’in pek sevdiği Yakup Kadri, Dante’nin yanı sıra Régnier’den de 

bahseder.102 Ahmet Hâşim, Régnier’yi Fransa’da görmüş ve “sağ elinin iki parmağı sigara 

zifiriyle sararmış, uzun ve mukavves kametli bir ihtiyar.”103 olduğunu tespit etmiştir. 

Rémy de Gourmont (1858-1915) Ahmet Hâşim’in özel yakınlık duyduğu ve hep 

saygıyla andığı bir yazardır. “Hayranı olduğum münekkit Rémy de Gourmont‘un dediği 

gibi...”, aynı yazıda “İsmini her zikredişimde ‘büyük, harikulâde, bîbedel’ sıfatları ile terfik 

etmek arzusuna güçlükle mukavemet edebildiğim Rémy de Gourmont”104, “Üstadım 

Gourmont’un dediği gibi...”105, “Büyük üstadım Gourmont şunu der”106, “Gourmont’un 

dediği gibi”107 ifadeleri ona karşı hissettiği hayranlığı yansıtır. 

Üslûp hakkındaki görüşleri bizde de benimsenen ve sıkça tekrarlanan George Louis 

Buffon (1707-1788)’u Ahmet Hâşim de anar: “Tarih-i tabiî müellifi Buffon’dan sonra 

                                                

99 “Sembolizmin Kıymetleri”, Hayat, c.1, nu. 26, 26 Mayıs 1927. 
100 “Bir Kari’e Cevap”, İkdam, nu. 11199, 28 Haziran 1928. 
101 “Hayatta Olduğu Gibi”, Meşale, nu. 2, 15 Temmuz 1928. 
102 “Edebî Bir Anket I”, Akşam, nu. 2631, 7 Şubat 1926. 
103 “Yakından”, Akşam, nu. 2751, 9 Haziran 1926. 
104 “Rûh-ı Bîkayd Fırsatıyla”, Servet-i Fünun, nu. 981, 11 Mart 1326 (24 Mart 1910). 
105 “Hemen Her Sabah”, İkdam, nu. 11121, 8 Nisan 1928. 
106 “Münekkid”, İkdam, nu. 11143, 30 Nisan 1928. 
107 “Reşat Nuri’nin İntihali”, İkdam, nu. 11208, 7 Temmuz 1928. 
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üslûp ile şahıs arasındaki münâsebetin vücudu, herkesçe kabul edilmiş hakikatler arasına 

girdi.”108 

Alman düşünürü Friedrich Nietzsche (1844-1900), Ahmet Hâşim’in çeşitli 

vesilelerle adını andığı Avrupalılardan biridir: “Asrının bina-yı ahlâkîsini zîr ü zeber eden 

Alman hakîmi Nietzsche...”109, “Kavânîn-i hâzıra-i ahlâkiyemizi muzır bularak değiştirmek 

isteyen Nietzsche...”110, “Nietzsche ise, hayâlî bir tekâmül-i müstakbele erişmek için bizi 

‘bugün’ü fedâya davet ediyor. Nietzsche için ıztırap bir vasıta-i teâlîdir.”111, “Tolstoy’a 

göre olan ‘ahlâk’ nasıl Nietzsche için ahlâksızlığın kendisi ise...”112, “meşhur Alman 

hakîmi Nietzsche, tarih tedrisatının, el birliğiyle dünya yüzünden kaldırılmasını isterdi.”113 

Aynı fikri, tekrar ettiği olur: “Alman hakîmi Nietzsche de Girodoux gibi düşünmüyor 

muydu? Bu feylesofa göre milletleri biribirine düşman yapan yegâne kuvvet, ‘tarih’tir. 

Geniş bir beşerî anlaşmaya vücut verebilmek için yapılacak ilk iş, tarih tedrisatının en (el) 

birliğiyle ortadan kaldırılmasıdır.”114 

Türk dostluğu ile tanınan Fransız yazarı, Pierre Loti (1850-1923) de, Ahmet 

Hâşim’in sıkça andığı yazarlardandır: “Ruhunun servet-i teessürâtı için lisanının bütün 

kelimelerini az bulan Pierre Loti...”115. “Bizim nîm-meczup dervişlerimize” benzettiği 

sanatkârlar arasında o da vardır. Aynı yazısında Loti’den “hemşehrimiz” diye söz eder.116 

Ressamlarımızı eleştirdiği bir yazısında Pierre Loti’nin eserini şöyle değerlendirir: 

“Pierre Loti bilmem hangi haremde kendisine açılan, işlemez nargileler, eski saksı, 

kuyruklu piyano, Kütahya tabakları ve kırık aşure çanaklarından yapılmış antikacı dükkânı 

şarkına müşâbih sahte bir şarktan sükkân-ı arzı otuz senedir sarhoş eden haşhaş dumanı 

lezzetinde bir şark edebiyatı vücuda getirebilmiş...”117.  

Avrupa’daki olumsuz Türk imajını değiştirmek için Pierre Loti’nin yürüttüğü 

kavga, Ahmet Hâşim’e göre “dev gibi”dir: “... bu muhayyel canavarın kuvveti, “Loti”nin 

                                                
108 “Şahabeddin Süleyman, Fikirleri, Sanatı”, Servet-i Fünun, c. 38, nu. 988, 29 Nisan 1326 (12 Mayıs 1910). 
109 ay. 
110 ay. 
111 ay. 
112 “Ağacın Gölgesi”, Akşam, nu. 1531, 21 Kanunuevvel 1922. 
113 “Harâbe”, Akşam, nu. 2695, 12 Nisan 1926. 
114 “Siegfried”, İkdam, nu. 11329, 6 İlkteşrin 1928. 
115 “Kelimeler”, Servet-i Fünun, c. 41, nu. 1055, 11 Ağustos 1327 (24 Ağustos 1911). 
116 Dergâh, nu. 13, 20 Teşrinievvel 1337 (1921). 
117 “Resim Sergisi”, İleri, nu. 930, 931, 933, 17, 18, 20 Ağustos 1336 (1920).   



 44 

onu yenmek için senelerden beri yapmakta olduğu gûlâne cidal ile ölçülebilir.”118 

Hâşim’in Pierre Loti’yi eleştirdiği de olur: “Bu medeniyetin timsali Loti’nin zannettiği ve 

bazılarının da inanmak istediği gibi Eyüp mezarlıklarının havada nalın sesleriyle 

takırdayan servileri değil, fakat Kızıltoprak kırları ortasında, beyaz perdeleri baharın 

rüzgârlarıyla dalgalanan sarmaşıklı bir köşktür.”119 

Gurebahane-i Laklakan adlı uzun yazısında bize tanıttığı Avrupalı kahraman 

hakkında Ahmet Hâşim şu hükmü verir: “Grégoire Bay’ın ‘dehâ’dan mahrum bir nevi 

Pierre Loti olduğunu iki üç söz teâtisinden sonra anlamıştım.”120 Bu ifade bize, Hâşim’in 

Loti’den “deha” vasfını esirgemediğini gösterir.  

Yakup Kadri’nin Nur Baba’sından söz ederken mukayese unsuru olarak Loti’nin 

eserini anar: “Heyecan verici bir güzellikteki bu kitapta İstanbul, Pierre Loti’nin 

İstanbul’undan çok daha fazla büyüleyici görünür.”121 Pierre Loti, görünüşüyle Ahmet 

Hâşim’i hayal kırıklığına uğratan sanatkârlar arasında da karşımıza çıkar: “Fransa’da iken, 

gençliğimi uzaktan sıtma ile dolduran meşhur sanatkârların birçoğunu yakından görmek 

istedim: ‘Loti’ düzgünlü ve rastıklı, cüce denilecek kadar kısa, yaşlı ve mahzun bir 

bebek.”122 

Sanatını seyahatle zenginleştiren sanatkârlar arasında da rastlarız Loti’ye: “Fransız 

edebiyatında hepimizin isimlerini bildiğimiz Chateaubriand ve son asırda Loti, 

münhasıran seyahatin tekevvün ettirdiği birer dehâdır. Memleketinden çıkmamış bir 

Loti’nin ne olacağını tasavvur etmek güçtür.” 123 Fakat Hâşim’in bu dehanın eserini 

küçümsediği de olur. Ona göre, “ancak seyyah gözünün yoktan yaratıp görebileceği birer 

harikulâde hayal” denebilecek manzaralar arasında “Loti’nin İstabul’u” da vardır.124 

Fransız gazetecisi ve romancısı Pierre Mille (1864-1941), Tahsin Nâhid’i takdir 

eden edipler arasında Loti ile birlikte “namdar üstad” sıfatıyla anılır.125 Aynı vesileyle 

anılan Durşen ise “lisan hocası”dır. 

                                                

118 “Vatan Hizmetinde Edebiyat”, Akşam, nu. 776, 20 Teşrinisani, 1336 (1920).  
119 “Bir Gezintide Görülen”, Akşam, nu. 1314, 18 Mayıs 1922. 
120 “Gurebâhâne-i Laklakan”, Yeni Mecmua, c. 4, nu. 75-9, 1 Mayıs 1339 (1923).  
121 “Türk Edebiyatında Mevcut Temayüller”, Mercure de France, 1.8.1924’ten Fikir ve Sanatta Hareket, 
nu.16 – 

      17, Haziran-Temmuz 1980.   
122 “Yakından”, Akşam, nu. 2751, 9 Haziran 1926. 
123 “Seyahat ve Edebiyat”, İkdam, nu. 11427, 14 Şubat 1929. 
124 Ahmet Hâşim, BE IV, s. 11. 
125 “Cuma Günkü Konferans”, Akşam 1330, 5 Haziran 1922.  
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Yukarıda adının Loti ile birlikte anıldığını gördüğümüz yazar ve siyaset adamı 

François René Chateaubriand (1768-1848), Hâşim’in yazılarında başka vesilelerle de 

karşımıza çıkar: İstanbul semâsı 1839’dan başlayarak Lamartine’e has inleyen 

nağmelerle, Chateaubriand usulü nostalji çığlıklarıyla dolar. Oysa bir müddet sonra 

klasisizm düşkünlüğü, yerini sönük bir sembolizmle bulanmış Maupassant ve Zola tarzı 

bir çeşit natüralizme bırakacaktır. İstanbul’daki gibi kendi karşıtını sahiplenen bir edebiyat 

hareketi Batıda yoktur.126 Benzer bir hüküm: “Temiz İstanbul seması altında sırayla 

Chateaubriand gibi şifasız bir hasrete müptelâ olanların âhı, Lamartine gibi ağlayanların 

hıçkırıkları, Hugo gibi bağıranların ra’d-âsâ sadâ akisleri işitilir.”127 

Romantizminden pek de hoşlanmadığı Alphonse de Prât de Lamartine (1790-

1896) Aix-Les-Bains şehrinde Ahmet Hâşim’in karşısına çıkar: “Herkes Lamartine ismini 

işitmiştir ve onun her lisana tercüme edilmiş Raphael isimli romanını okumuştur.” diyen 

yazarımız, eserin özetini verdikten sonra roman kahramanlarının yaşadığı Bourget gölünün 

nasıl bir turizm merkezi olduğunu anlatır.128 

William Shakespeare (1564-1616), Ahmet Hâşim’e göre “Ruhunun servet-i 

teessürâtı için lisanının bütün kelimelerini az bulan” ve “yorgun ve yıpranmış kelimeleri 

ışıklandırıp derinleştiren büyük şairler”den biridir.129 O, “Carlyle’in Hint mülküne 

değişmeye râzı olmadığı Shakespeare”dir.130 Ancak, “meşhur fâcianüvis Shakespeare”, 

“liman olmayan bir yerde liman tasavvur etmiş ve Bohemya’ya gemiler yanaştırmış” 

olmasıyla da anılır.131 Kemâleddin Şükrü Bey’in İkdam’da tefrika edilen “İslâm Tarihi”, 

Hâşim’e göre, “Shakespeare’in müthiş fâcialarından daha kavrayıcıdır; zira, hâile 

anâsırının hiçbiri onda eksik değil”dir.132 Bu sözde Hâşim’e yakışır bir mübalâğa 

bulunduğunu söyleyebiliriz. Shakespeare, “tiyatronun o kadîm, kutsî mahiyetini ve haşin 

çehresini taassupla muhâfaza” eden bir yazardır.133 “Shakespeare, fikirlerini değil, yalnız 

                                                
126 L’echo de Turquie, Nu. 2, 1 Juillet 1925. 
127 “Edebî Bir Anket III, Tereddî”, Akşam, 2636, 12 Şubat 1926. 
128 “Bir Şairin Hatırası”, İkdam, nu. 11224, 12 Teşrinievvel 1929.  
129 “Kelimeler”, Servet-i Fünun, c. 41, nu. 1055, 11 Ağustos 1327 (24 Ağustos 1911). 
130 “Thais Tercümesi”, Akşam, nu. 1784, 26 Eylül 1339 (1923). 
131 “Bir Coğrafya Meselesi”, İkdam, nu. 11369, 16 Birincikanun 1928.  
132 “Bu Ne Biçim Velî”, İkdam, nu. 11153, 10 Mayıs 1928. 
133 “Tiyatro”, İkdam, nu. 11429, 16 Şubat 1929. 
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kelimelerini ve yalnız cümlelerini icat edebilmiştir.” Hâşim, bu hükmü Gourmont’un 

eserinden nakleder.134 

Eserlerini Fransızca kaleme alan Belçikalı yazar Maurice Maeterlinck (1862-1949) 

de Hâşim’in ilgi duyduğu sanatçılardandır. Onu sembolizmin hikâyecileri arasında 

sayar.135 Başka bir yerde ise, bir piyesinden söz eder: “Belçikalı edip Maeterlinck’in 

Körler ismindeki piyesinde anlatılmaz bir fecaati hâiz olan şöyle bir sahne cereyan 

eder:...” 136 Belli ki Maeterlinck, Hâşim’in değerli bulduğu yazarlardan biridir: 

“Nebatatın zekâsı hakkında büyük Maeterlinck’in anlattığı muhayyirulukul 

müşâhedelerden sonra, bir ağacı mesut veya muztarip tasav/vur etmekte hiçbir garâbet 

kalmıyor.”137 Ona korku edebiyatının “ulvî” temsilcileri arasında da rastlarız.138 Fecr-i Ati 

muharrirlerinin “ta iliklerine kadar nüfuz et”tikleri Avrupalı edipler arasında Maeterlinck 

de vardır.139 Hâşim, onun eserini iyi bilmekte ve ondan yararlanmaktadır: “Belçikalı edip 

Maeterlinck’in Oiseeau Bleu’sünde ‘kaba saadetler’ sahnesinin yemekten ve içmekten 

tüyleri dökülmüş, karınları büyümüş, yağları taşmış eşhası andıran siyasî şairleri, 

etrafında her gün yığınla gören Falih Rıfkı, ‘siyasî şair’ ucûbesine artık alışmış olması 

lâzım değil miydi?”140 Türk şairlerinin “taklid” ettiği Avrupalılardan biri de 

Maeterlinck’tir.141 Hâşim, köpekleri neden sevmediğini açıklamaya çalışırken ona da 

başvurur: “Belçikalı edip Maeterlinck’e nazaran; köpek, insanlığa namzetliğini koymuş, 

bir münhale muntazıran, kendi cinsiyle insan cinsinin hadd-i fâsılı üzerinde bekliyor. İnsan 

hesabına diğer bütün hayvanlara husûmet ilân eden yegâne mahlûk, köpektir.”142  

Spordan söz ederken: “Hiddet, adaleli adamın kusurları miyânına girmez. Bunu 

Maeterlinck söyler.” diyen Hâşim, onda karşı konulmaz bir doğruluk bulunduğunu telkin 

etmek ister gibidir.143 

                                                

134 “Kelimeler”, Servet-i Fünun, c. 41, nu. 1055, 11 Ağustos 1327 (24 Ağustos 1911).  
135 “Henri de Régnier”, Musavver Muhit, c.1, nu.12-13, 15, 22 Kanunusani 1324 (29 Ocak-4 Şubat 1909).   
136 “Resim Sergisi”, İleri, nu. 930, 17 Ağustos 1336 (1920). 
137 “Bir Ağaç Karşısında”, Yeni Mecmua, nu. 671, 1 Kanunusani 1923. 
138 “Bir Genç Kızın Eseri”, Akşam, nu. 1588, 22 Şubat 1923. 
139 Mercure de France, 1.8.1924’ten Fikir ve Sanatta Hareket, nu. 16-17, Haziran-Temmuz 1980 
140 “Bir Dosta İzah”, Akşam, nu. 2190, 16 Teşrinisani 1924. 
141 “Edebî Bir Anket III, Tereddî”, Akşam, nu. 2636, 12 Şubat 1926. 
142 “Köpek”, İkdam, nu. 11166, 23 Mayıs 1928. 
143 “İri Göbekli Seyirci”, İkdam, nu. 11251, 19 Ağustos 1928. 
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Ahmet Hâşim, İngiliz yazarı Oscar Wilde (1854-1900) adını bir kez anar: “... 

‘sanat’ Oscar Wilde’ın tarifi vechile “mübalağa”nın bir nev’i olmalı.”144 

Victor Hugo (1802-1885) da Hâşim’in çeşitli vesilelerle andığı sanatkârlar 

arasındadır: Emile Verhaeren’i etraflıca tanıttığı yazısında, onun “Hugo’nun hafidi” 

olarak anılmasından söz ettikten sonra, “Hugo’da olduğu gibi Verhaeren’de de vâsi ve 

muhit bir rü’yet-i umûmiye var. Fakat Hugo’nun o kaba, o müz’iç ve yeknesak lisanı, bu 

sembolist şairde ne değişmiş, ne kadar renk ve ruh almış!..” diyerek Verhaeren’i tercih 

ettiğini gösterir.145 Victor Hugo’yu bir de Henri de Régnier’yi tanıtırken romantizmin 

temsilcileri arasında Lamartine ve Vigny ile birlikte anar.146 Régnier’nin “1885’te Lutèce 

nam mecmua-i mevkutede Hugues Vitrix nam-ı müsteârıyle eş’ârını neşre başla”masını 

“Hugo, Vigny isimlerinin bir halitası olan bu ism-i müstear ile Henri de Régnier o 

zamandan itibaren bu iki büyük şaire hürmetini ve onlara yaklaşmak azmini ifade 

ediyordu.” diye yorumlar. Régnier’nin Simalar ve Tabiatlar adlı eserinde incelenen 

sanatkârlar arasında Hugo’nun da yer aldığını belirtir. 147 

Paris’i Görmüş Zat başlıklı yazısında “Fransızların dâhi şairi Victor Hugo, oldukça 

da ressamdı.”148 dedikten sonra, bir resmini tasvir eder. Hâşim, yıllar sonra bu resmi 

yeniden anacaktır: “Victor Hugo’nun İstanbul’u gören meşhur patlak gözlü adamı bir 

karikatür değil, seyyahın daima doğru kalacak olan bir portresidir. Frankfurt 

caddelerinde, kabarık dikkatlerimle, kendimi bu karikatüre dönmüş hissediyorum.”149 

Başka bir yazısında Hugo için “şiir ejderi” benzetmesini kullanır.150  

Hâşim’e göre “Dehâlarının değişik olmasına rağmen vatan şairi Namık Kemal bir 

çeşit nesirci Victor Hugo’dur; kudretli ve uzak iklimlerin şairi Abdülhak Hâmid birçok 

bakımdan şair Victor Hugo’yu andırır.”151 

                                                

144 “Resim Sergisi”, İleri, nu. 933, 20 Ağustos 1336 (1920). 
145 “Emile Verhaeren”, Musavver Muhit, c. 1, nu. 5, 1 Teşrinisani 1324 (14 Kasım 1908)  
146 “Henri de Régnier”, Musavver Muhit, c.1, nu.12-13, 15, 22 Kanunusani 1324 (29 Ocak-4 Şubat 1909) 
147 ay. 
148 “Paris’i Görmüş Zat”, Akşam, nu. 6 Teşrinievvel 1920.  
149 “Caddeler”, Milliyet, nu. 2469, 24 Kanunuevvel 1929. 
150 “Bir Ressama Cevap”, Dergâh, c.3, nu. 34, 5 Eylül 1338 (1922). 
151 “Türk Edebiyatında Mevcut Temayüller”, Mercure de France, 1.8.1924’ten Fikir ve Sanatta Hareket, nu. 
16 -   

       17, Haziran-Temmuz 1980 



 48 

1924 yılında Paris’te Fransız sanatçısının “dahi Hugo”yu inkâr etmediğini tespit 

eder.152 Fakat Hâşim, Hugo’nun sesinden pek de hoşlanmıyor olmalı ki, “temiz İstanbul 

seması altında” (...) “Hugo gibi bağıranların ra’d-âsâ sadâ akisleri işitilir.”153 demekten 

kendini alamaz. 

Taklidin kıymetini anlattığı bir yazısında şu hükmü verir: “Victor Hugo’nun mensup 

olduğu nesil ise Almanların ve İngilizlerin taklidi mahsulüdür.”154 Abdülhak Hâmid 

aleyhinde başlatılan saldırıya değinirken şu örneği verir: “Bütün bu nevi dâhîlerin dostları 

kadar düşmanları vardır. Meşhur Fransız şairi Victor Hugo’nun aleyhinde yazılan eserler 

kütüphaneler doldurur.”155 

“Fransız Roman mektebi üstadı, şair Moréas, ölüm döşeğinin etrafında toplanan 

dostlarına ‘romantizm, sembolizm, bunlar hep boş sözlermiş’ diyerek son nefesini 

vermişti.”156 diyen Ahmet Hâşim Jean Moréas (1856-1910) adını sembolist şairler157 ve 

Cenap Şehabeddin’i, Fecr-i Âtî şairlerini ve Yahya Kemal’i etkileyenler arasında da 

sayar.158 

Hâşim, üslûptan söz ederken John Ruskin (1810-1900)’i tanık gösterir: “Üslûpta 

köreltici bir sarâhat, İngiliz bediiyatçısı Ruskin’in dediği gibi, muhayyileye yapacak hiçbir 

şey bırakmaz, ...”159 

Aynı Ruskin, başka bir yerde Ahmet Hâşim’in eleştiri oklarına hedef olur: “Ruskin, 

elli, altmış sene evvel İngiltere’de halkın terbiyesini güzellik düsturlarına göre ıslah ve bu 

sahada içtimâî bir teceddüt yapmak gayretine düşerek bilinmez niçin, zevkin ve zarâfetin 

altın devri addettiği İtalya kurûn-ı vüstâsını, zırhları, silahları, kumaşları, eşya ve 

mimarîsiyle, on dokuzuncu asır içinde Thames kenarında ihya etmek gibi mecnûnâne bir 

emel uğrunda dehâsını ifna etti. William Morris de üstadı Ruskin gibi, hayatı güzellikle 

barıştırmak üzere kurûn-ı vüstâî, iskemleler yaparak muhâlâta vakfedilmiş güzel bir ömrü 

bitirdi.”160  

                                                

152 “Yeni Sanatkâr”, Akşam, nu. 2129, 12 Eylül 1924. 
153 “Edebî Bir Anket III, Tereddî”, Akşam, nu. 2636, 12 Şubat 1926. 
154 “Taklit”, İkdam, nu. 11240, 8 Ağustos 1928. 
155 “Şairler”, İkdam, nu. 11533, 5 Haziran 1929. 
156 “Alev, İmlâ, Kelime ve Edebiyat-ı Cedîde”, Dergâh, nu. 2, 1 Mayıs 1337 (1921). 
157 “Henri de Régnier”, Musavver Muhit, c.1, nu.12-13, 15, 22 Kanunusani1324 (29 Ocak-4 Şubat 1909)  
158 Mercure de France, 1.8.1924’ten Fikir ve Sanatta Hareket, nu.16-17, Haziran-Temmuz 1980 
159 “Şiirde Mana”, Dergâh, nu. 8, 5 Ağustos 1337 (1921). 
160 “Çarşaf”, Akşam, nu. 1340, 15 Haziran 1922. 
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Fakat son yazılarından birinde yine ona hak verecektir: “Ruskin’in dediği gibi 

muhayyilenin mesut bir faaliyete girebilmesi için biraz harâbe görmek de lâzım...”161 

Sanat eserinin oluşumunda çevrenin rolüne dikkat çekmesiyle tanınan Hippolyte 

Taine (1828-1893) Ahmet Hâşim’in bir yazısında bu özelliğiyle anılır ve Yakup Kadri’ye 

kadar onun görüşünün doğrulanmamış olduğu öne sürülür: “Fransız hakîmi Hippolyte 

Taine, eseri sanatkâra vasıl ve rapt eden alâkanın sıklığına dâir ne söylemiş olursa 

olsun...” 162, Taine’in adını, “büyük münekkitker” arasında aynı yazıda iki kez zikreder.163 

Régnier’nin tenkitçiliğinden söz ederken, Hippolyte Taine’in “birtakım nazariyat-ı 

fenniyeye taassupla merbut”164 olduğunu, bir eksiklik gibi belirtir. 

İngiliz yazarı Herbert George Wells (1866-1946) Ahmet Hâşim’in adını andığı 

yazarlardandır. Hâşim, Yakup Kadri için onun “kamerde yaşadığını anlattığı insanlara 

pek benzer” olduğunu söyler.165 Aynı yazarın gelecek tasavvurunu şöyle aktarır: “İngiliz 

hikâye-nüvisi Wells, bir asır sonraki âlemde, vasat ehemmiyetteki şehirlerin bile ortadan 

kalkacağını, bütün insan cinsinin birkaç büyük şehirde temerküz edeceğini, çiftçilerin her 

sabah tayyarelerine binerek tarlalara gideceğini ve orada birkaç makineyi harekete 

getirmek suretiyle ayların işini bir iki saat içinde bitirdikten sonra müreffeh ve cûşân şehre 

döneceklerini haber veriyor.”166 Vâlâ Nurettin’in yazarlığını Wells’in yazarlığına 

benzetir.167 Başka bir yazısında “İngiliz muharriri Wells’in Doktor Moreau’nun Adası 

isimli bir hikâyesi var.” dedikten sonra eserin konusunu özetler.168 

Henry Bataille (1872-1922), “bir iki ay evvel kırk iki yaşında dehâsının en parlak 

devre-i inkişâfında şan, şeref, ve refah içinde sekte-i kalbiyyeden vefat etmiş” olması 

münasebetiyle İzzet Melih Bey tarafından verilen konferansın anlatıldığı yazıda zikredilir. 

“Hanri Batay temâşâ-nüvis olmadan evvel ‘senbolist’ zümresine mensub bir şair olarak 

tanınmıştı. / Beyaz yatak örtülerini, lavanta çiçeği kokan çamaşırları, âilevî harâret ve 

sükûneti, yağmurda ıslanan köşk bahçesini, bahar gecesinde yanan ve etrafında pervâneler 

uçuşan gaz lâmbasını anlatan ilk şiirleri, masum ve tecrübesiz ruhlar için tatlı gözyaşı 

                                                

161 “Profesör Aristokrasisi”, Milliyet, nu. 2511, 6 Şubat 1933. 
162 “Yakup Kadri”, Akşam, nu. 1305, 9 Mayıs 1922. 
163 “Bir Ressama Cevap”, Dergâh, c.3, nu. 34, 5 Eylül 1338 (1922). 
164 “Henri de Régnier”, Musavver Muhit, c.1, nu.12-13, 15, 22 Kanunusani 1324 (29 Ocak-4 Şubat 1909)   
165 “Yakup Kadri”, Akşam, nu. 1305, 9 Mayıs 1922. 
166 “Kır”, Akşam, nu. 2748, 6 Haziran 1926. 
167 “Baltacı ile Katerina”, İkdam, nu. 11378, 25 Birincikanun 1928. 
168 “Bir Aşk Faciası”, İkdam, nu. 11554, 26 Haziran 1929. 
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menbaı olmuştu. “Beyaz Oda” ismindeki mecmuası hep bu zevkte şiirlerle doludur. Hanri 

Batay bilâhare temâşâya döndü, yekdiğerini takiben vücuda getirdiği şaheserler, ismini 

bugünkü Fransız edebiyatının en şa’şaalı isimlerinin başına geçirdi.” diyen Hâşim, bu 

konuda daha çok konuşmayı gereksiz bulur. Bunu “İzzet Melih Bey’in Cuma günkü 

tahlilâtını dinleyenler için şair hakkında bizim burada verebileceğimiz tafsilat zevksiz ve 

lüzumsuzdur. O gün orada söyleyen Batay’ın bir dostu ve bir hayranıydı. Bu satırları 

yazan kalemin derin bir anlaşma ve anlayıştan gelen harâreti istiâre edebilmesine 

maalesef imkân yoktur.” sözleriyle ifade eder.169 

Ahmet Hâşim, sanat hakkında bazı görüşlerini temellendirirken İngiliz filozofu 

Herbert Spencer (1820-1903)’e başvurur. “Spencer Fizyoloji Prensipleri nâmındaki 

eserinde, heyecan-ı bediînin mahiyeti hakkında şu kaideyi vaz eder: ‘Bazı melekâtın, 

muahhar bir faideden kat’-ı nazarla, kendi kendileri için faaliyete geldikleri zaman hâsıl 

olan teheyyüç heyecan-ı bediîdir.’ ”170 Hâşim, Spencer’i önemsemeye devam eder: 

“Spencer der ki: ‘Göz önünde cereyan eden en basit bir hâdisenin sebeplerini 

karşınızdakine sorunuz. Muhâtabınız en akla gelmez şeyler sıralayacak, fakat o, göze 

batan asıl sebebi bulup söylemeyecek.’ ”171 

Charles Darwin (1809-1882) de çeşitli vesilelerle Ahmet Hâşim’in yazılarında 

yerini alır: “Kuşlar ve böcekler hakkında tedkikatı meşhur olan Darwin, birçok kuşların 

çiftleşme mevsiminde dişilerin hoşuna gitmek suretiyle rakibi mağlûp etmek için 

kanatlarını açıp çırparak, mevzun hareketlerle raks ettiklerini nakleder.”172 Ahmet Hâşim 

Darwin’in adını bir kez de, aşkın ve cinselliğin hayattaki hakimiyeti konusunda Freud ile 

birlikte anar: “... Lukres’in dediği gibi, aşk ilâhesi Afrodit, mükevvenâta mutlak surette ve 

müstebidâne hâkimdir. Asırlardan sonra Darwin ve Freud Latin şairini teyit 

etmişlerdir.”173 

Deneysel psikoloji çalışmaları yapan Théodule Ribot (1839-1916), Alman psikolog 

ve filozofu Karl Groos (1861-1946) ve Sergi (?) de aynı çerçevede adı anılan Batılı bilim 

adamlarıdır. Bunlardan Ribot, Ali Canip’in fikirlerinden faydalandığı bir “ruhiyatçı”174 

                                                

169 “Cuma Günkü Konferans”, Akşam, nu. 1330, 5 Haziran 1922.  
170 “Ağacın Gölgesi”, Akşam, nu. 1531, 21 Kanunuevvel 1922. 
171 “Sebepler”, İkdam, nu. 11475, 5 Nisan 1929. 
172 “Ağacın Gölgesi”, Akşam, nu. 1531, 21 Kanunuevvel 1922. 
173 “Cazibe”, İkdam, nu. 11191, 20 Haziran 1928. 
174 “Ağacın Gölgesi”, Akşam, nu. 1531, 21 Kanunuevvel 1922. 



 51 

olarak, Groos da sanat-oyun münasebetine dair görüşleriyle zikredilir.175 İngiliz filozofu 

Ferdinand Canning Scott Schiller (1864-1937) de bu münasebetle adı geçenlerden biridir. 

Sanatın kaynağı ve mahiyeti hakkındaki tartışmada Ahmet Hâşim, Doktor 

Fromm’un görüşlerini de nakleder.176 Yazarımız, bu konudaki tartışmalarda karşı 

görüşlere de temas eder. Alman estetikçi Johannes İmmanuel Volkelt (1848-1930) 

bunlardan biridir. Hâşim, Volkelt’in görüşlerini özetledikten sonra, ona katılmadığını 

belirtir: “Volkelt’in itirazlarına karşı, mukabil itirazları şimdilik zikretmeyeceğim. Yalnız 

bu cinsten diğer müelliflerin mülâhazalarına geçmeden evvel, Volkelt’le sanatına verdiği 

tarifi her okurken hâtıra geliverecek olan bir mülâhazayı kaydetmeden de geçmeyeceğim. 

Şehvânî heyecanın bediî heyecanı ihlâl edeceği fikri kabul edilirse, o zaman, sorulabilir ki, 

faraza Leyla ve Mecnun’u okurken, Mecnun’u yakan aşkın ateşini kendi etimizde duymuş 

olmaksızın feryadını, biz nasıl anlayabiliriz?”177  

Ahmet Hâşim, “şehvâniyet nazariyesine yapılan en ehemmiyetli itirazlar silsilesi”ne 

Alman filozofu Theodor Lipps (1851-1914)’in görüşlerini naklederek son verir.178 Bu 

tartışmada kendisini “Kant’tan başlayarak bugüne kadar teselsül eden hukemânın açtığı 

yoldan zerre kadar ayrılmış olmadım.” diyerek savunan yazarımız, Alman filozofu 

İmmanuel Kant (1724-1804)’a da yaslanmış olur.179 Ressam Namık İsmail Bey’i 

“Kant’ın felsefî sistemine vâkıf ol”duğu için över.180 “Kant’ın Critique de La Raison 

Pure’ünü hâlâ tercüme etmemiş bir memlekette” vaziyetimizi hazin bulur.181 

Ahmet Hâşim’in adını andığı Fransız yazarlarından biri de Claude Farrère (1876-

1957)’dir. Ondan “Türk dostu büyük Fransız edîbi” diye söz eder ve “İstanbul’a dair bir 

konferansında” Türklerin Fransızcayı güzel konuşabilmelerine mukabil güzel 

yazamadıkları yolundaki müşahedesini “doğru” bulur.182 Bizden saydığı Batılılar arasında 

onun adını da anar.183 Ayrıca Çinkâri Tahayyülât adlı yazısını şu satırlarla bitirir: “Bu 

                                                
175 “Aşksız Sanat”, Akşam, nu. 1549, 4 Kanunusani 1923. 
176 ay. 
177 ay. 
178 ay. 
179 ay. 
180 “Ruhların Mimarisi”, İkdam, nu. 11111, 29 Mart 1928. 
181 “Kütüphane”, İkdam, nu. 11135, 22 Nisan 1928. 
182 “Fransızca”, Akşam, nu. 1570, 4 Şubat 1923. 
183 “İstanbul Hakkında Bir Ecnebî ile Muhâvere”, Dergâh, nu. 13, 20 Teşrinievvel 1337 (1921). 
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satırlarla, haberim olmaksızın, Claude Farrère’in Aksa-yı Şark seyahatine dâir bir 

kitabının Çin’e ait fasıllarını icmal etmiş bulunuyorum.”184 

Edgar Allan Poe (1809-1949) korku edebiyatının “ulvî menatıkında” yer alanlardan 

biri olarak anılır.185 Bir de “şair Mallarmé’nin hiç şüphe yok, en güzel eserlerinden biri” 

olarak “Edgar Poe’dan yaptığı ‘Kargalar’ tercümesi” gösterilir.186  

Amerikalı Ralph Waldo Emerson (1803-1882) da Hâşim’e göre “edebiyatın ulvî 

menatıkında” yer alanlardandır.187 Verhaeren ile Emerson arasında şöyle bir ilgi 

kurmuştur: “Feylesof Emerson gibi o da kahramanlığı hayat-ı rûzmerrenin mesâî-i 

meçhûlesinde taharrî ile şiirlerinde tetvîc etmiştir.”188 

Fransız yazarı Villiers de L’issle-Adam (1839-1889) da Ahmet Hâşim’in korku 

edebiyatının ulvî mıntıkalarında adını andığı yazarlardandır.189 Orada Charles Baudelaire 

(1821-1867) de bulunmaktadır.190 

Ahmet Hâşim Baudelaire’i çeşitli vesilelerle zikreder: “ ‘Siyah Venüs’ ve ‘İskelet 

Güzeli’, dâhi şair Baudelaire’in iki vefasız maşûkasıydı. ‘Siyah Venüs’ şairin garip 

görünmek kasdıyla icat ettiği lafzî bir tuhaflık değildir; şair, hakikaten zenci bir kadın 

sevmiştir; meftûnuna karşı vefâlı bile olmayan bu siyah âfet, şairi bütün hayatında sarsan 

en büyük aşkın menbaı olmuştur; şairin tercüme-i hâli bu muzlim aşkı kaydeder.” 191 

Fecr-i Âtî neslini besleyenler arasında Baudelaire de vardır.192 Büyük sanatkârın 

tenkide tenezzülünün bir çeşit mecburiyet oluşuna örnek olarak Baudelaire’i gösterir: 

“Şair Baudelaire kalemiyle yaşamağa mecbur kalınca tenkidi ancak resim sahasında 

yapmağa razı olmuş, dehâsı kudretiyle ressamların kin ve hasedi yüzünden meçhul kalmak 

tehlikesine maruz kalan dâhî ressam Delacroix’yı bir hamlede keşfe muvaffak 

olmuştur.”193 

                                                

184 “Çinkârî Tahayyülât”, Akşam, nu. 2211, 7 Kanunuevvel 1924.  
185 “Bir Genç Kızın Eseri”, Akşam, nu. 1588, 22 Şubat 1923.  
186 “Reşat Nuri’nin İntihali”, İkdam, nu. 11208, 7 Temmuz 1928. 
187 “Bir Genç Kızın Eseri”, Akşam, nu. 1588, 22 Şubat 1923.  
188 “Emile Verhaeren”, Musavver Muhit, c. 1, nu. 5, 1 Teşrinisani 1324. 
189 “Bir Genç Kızın Eseri”, Akşam, nu. 1588, 22 Şubat 1923. 
190 ay. 
191 “Sanatta ve Hayatta Çirkinlik”, Akşam, nu. 1686, 3 Haziran 1923. 
192 Mercure de France, 1.8.1924, Fikir ve Sanatta Hareket, nu. 16-17, Haziran-Temmuz 1980. 
193 “Edebî Bir Anket I”, Akşam, nu. 2631, 7 Şubat 1926. 
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Fransız klasik komedisinin ünlü yazarı Molière (1622-1673), başkalarından yardım 

istemeye “hizmetçi kadını isticvab ed”işiyle örnek olur.194 İnsan hayatında “aşk çağı”ndan 

söz edilirken, “Molière için bu çağ, kırk yaşında tamamen geçmiş bulun”duğu belirtilir.195 

Türk edebiyatının o günkü temayüllerini anlattığı yazısında Ahmet Vefik Paşa’yı 

“Molière’in dâhî uyarlayıcısı” sıfatıyla anar.196 

Hâşim’e göre “Molière’in kalemi fenaların sırtında bir kırbaç”tır.197 Son 

yazılarından birinde şöyle der: “Fransız tiyatro müellifi Molière en eğlenceli eşhâsından 

birini bu ‘hasta’ tipinden çıkarmıştır.”198 

Ahmet Hâşim’in referansları arasında eserleriyle olduğu kadar hayatıyla da yankılar 

uyandıran İtalyan yazarı Gabriel D’Annunzio (1863-1938) da vardır. Yazarımız, “Büyük 

İtalyan şairi D’Annunzio’nun kitaplarında bütün maşûkaların siyah gözleri, çekik ve 

sürmeli keçi gözüne benzetilir.” diyerek onu anar.199 

Falih Rıfkı’dan söz ederken “D’Annunzio’nun bir hikâyesinde anlattığı ihtiyar 

İngiliz kadınını da hatırlatmaktadır.” diyerek “Başının çirkinliğini silemeyen bu kadın, 

güzelliğinin hayâline kavuşmak için buruşuk yüzünü kendisine aksettiren bütün aynaları, 

sarayında kırdırmıştı.” örneğini verir.200 Başka bir yazısında ondan bir anekdot nakleder: 

“Bir gazete muharriri, büyük İtalyan şairi D’Annunzio ile yaptığı mülâkatta, İtalyan 

milletinin medâr-ı iftihârı addedilecek kaç şair sayılabileceğini sormuş. D’Annunzio iki 

demiş ve Dante Alighieri’nin ismini söyledikten sonra, ikincisinin bizzat kendisi olduğunu 

anlatmak üzere, dalgın ve sâbit bir bakışla, muhatabını uzun müddet süzüp susmakla iktifâ 

etmiş.”201 Bir alıntı daha: “Meşhur İtalyan şairi D’Annunzio, İngilizlerin istilâ hırsını rezil 

etmek kastıyla onlara ‘altı yemekli millet’ der.”202 

Dünya sosyalist hareketinin önemli öncülerinden Paul Lafargue (1842-1911) Ahmet 

Hâşim’e göre bir dâhîdir ama dağınıktır: “... edebiyatta meselâ dâhi Lafargue’ı bu kadar 

                                                

194 “Sanat-ı Tahrir”, Musavver Terakkî, nu. 40, 10 Şubat 1318 (23 Şubat 1902). 
195 “Gençlik”, Akşam 1615, 21 Mart 1339.  
196 Mercure de France, 1.8.1924, Fikir ve Sanatta Hareket, nu.16-17, Haziran-Temmuz 1980. 
197 “Mizah”, Akşam, nu. 2687, 4 Nisan 1926. 
198 “Hasta”, Milliyet, nu. 2478, 2 Kanunusani 1933. 
199 “Bir Cevap”, Akşam, nu. 1661, 7 Mayıs 1339. 
200 “Bir Dosta İzah”, Akşam, nu. 2190, 16 Teşrinisani 1924. 
201 “Büyük Kurbanlar”, İkdam, nu. 11260, 28 Ağustos 1928. 
202 “Yemek”, İkdam, nu. 11278, 20 Temmuz 1929. 
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dağınık, bu kadar seyyal yapan sebep, intizamı bir kaide-i esasiye suretinde gösteren 

edebiyat kanunnâmelerinin şiddeti, inhinâ bilmez müsâmahasızlığıdır.”203 

Fransız yazarı Paul Bourget (1852-1935)’den “Türk karilerinin ismini tanıdığı 

büyük hikâyeci” diye söz eden Ahmet Hâşim, onun “Amerika’ya dâir L’Autre Mer isimli 

eseri”nden kadına dair görüş nakleder.204 Avrupa hayranı Türk’ün okuduğu hikâye 

yazarları arasında onun adına rastlarız.205 Mehmed Rauf Eylül romanını yazarken 

“psikolojik ve tahlîlî roman tekniğini” ondan almıştır ama Edebiyat-ı Cedîde mensupları 

Bourget’de takılıp kalmışken Fecr-i Âtî nesli onu aşmıştır.206 Bu tespit, bir anket 

dolayısıyla tekrarlanır.207 

“Seyyah ve gazeteci Jules Hereau’nun Amerika-yı şimalî medeniyeti hakkındaki 

meşhur kitabında okunan müşâhedeler” de Hâşim’in kadınlar hakkındaki görüşünü 

desteklemekte işe yarar.208 

Polonyalı yazar Ferdinand Ossendowski (1876-1945) o günlerde Avrupa’da 

popüler olan ve “İngilizceden muhtelif lisanlara tercüme edilen Hayvanlar, İnsanlar ve 

İlâhlar ismindeki eseri” ile Ahmet Hâşim’in dikkatini çeker ve ondan bazı parçalar çevirip 

okurlarına sunar.209  

Benzer bir nakli de Hintli Rabindranath Tagor (1861-1941)’un Ev ve Dünya adlı 

eserinden yapar.210 Hâşim, Tagor hakkında sitayişkâr sözler söyler: “Şöhreti bir altın sis 

ve bir erguvanî ziya gibi tedricen bütün sath-ı arzın akşamını kaplamaya başlayan Hintli 

şair Tagor’u, henüz ilk insanların gaflet ve cehaleti içinde yaşayan milletdaşları arasında 

tesadüfen vücut bulmuş esrârengiz bir mucize gibi telâkk(î) etmek hatadır. Eserlerini bizzat 

İngilizceye tercüme edecek derecede Avrupa irfanından vâyedar olan bu adam bir Hintli 

değil, en geniş manasıyla bir ‘medenî’dir.”211 

                                                

203 “Rûh-ı Bîkayd Fırsatıyla”, Servet-i Fünun, nu. 981, 11 Mart 1326 (24 Mart 1910). 
204 “Bir Suale Cevap”, Akşam, nu. 2133, 16 Eylül 1924. 
205 “Paris’i Görmüş Zat”, Akşam, nu. ? 6 Teşrinievvel 1920.  
206 Mercure de France, 1.8.1924, Fikir ve Sanatta Hareket, nu. 16-17, Haziran-Temmuz 1980. 
207 “Edebî Bir Anket III, Tereddî”, Akşam, nu. 2636, 12 Şubat 1926. 
208 “Bir Suale Cevap”, Akşam, nu. 2133, 16 Eylül 1924.  
209 “Esrarengiz Lama”, Akşam 2141, 24 Eylül 1924. 
210 “Ev ve Dünya’dan”, Akşam, 2148, 1 Teşrinievvel 1924. 
211 “Harâbe”, Akşam, 2695, 12 Nisan 1926. 
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O, Hâşim’in büyük saydığı şairler arasındadır: “Türk Hâmid’in şiiri ile Hintli 

Tagor’un ve İngiliz Shakespeare’in şiiri arasında fark yoktur. Fark bulanlar, cümlesini de 

anlamayanlardır.” 212  

Fransız yazarı Anatole France (1844-1924) ölümü dolayısıyla Ahmet Hâşim 

tarafından anılır: “Anatole France’ın ölümü, millet ve memleket hadleri hâricinde, arzın 

vâsi sathı üzerinde, münevver yıldız zerreleri gibi dağılmış yaşayan bu ikinci büyük 

insaniyeti derin ve teselli-nâpezir bir mâtem içinde tutuyor.”213 Hâşim, ondan kafasının 

ölçülerinin “tam bir budala kafası” oluşuyla da söz eder.214 Yazarımıza göre Anatole 

France, “Fransız dehâsının son peygamberi” olmakla birlikte komünistlerin gözünde 

“şâyân-ı istihkar bir burjuvadan başka” bir şey değildir.215 Hâşim, onu kendisine “üstad” 

diye hitap edilmesine tahammül edemeyişiyle de anar.216 Hem sanatkâr, hem münekkit 

olan isimler arasında Anatole France’a da yer veren Hâşim’e göre onun tenkitleri 

“teessürî-empresyonist”tir.217 Hâşim’in kaynak belirttiği az sayıdaki yazıları arasında yer 

alan Kelimeler’in dipnotlarından biri de Anatole France’ın La Vie Littéraire adlı 

eseridir.218 

Arkadaşı Abdülhak Şinasi’ye yazdığı mektuplardan birinde okuduğumuz şu satırlar 

Hâşim’in Anatole France’a duyduğu ilgiyi ve yakınlığı göstermektedir, diyebiliriz: 

“Geçen gün Saint-Michel Caddesinde Anatole France’ın son resmini gösteren bir kart 

görmüştüm. Onu göndermek istiyordum. Bu sabah dükkânı aradım, bulamadım. Yarın 

tekrar arayıp size Anatole France ve Maurice Barrés’in son fotoğraflarını 

göndereceğim.”219 

Ahmet Hâşim, Thais tercümesi dolayısıyla kaleme aldığı yazısında hem eseri ve 

yazarını, hem mütercimini över: “Anatole France, Latin medeniyetinin fikirde en son 

merhalesini teşkil eder. Türkçeden alınacak herhangi bir misal kalenderâne safvetten, 

istihzadan, zevkten, rikkat ve kuvvetten örülmüş olan bu altın gibi saf ve billûr gibi şeffaf 

üslûp hakkında karie bir fikir veremez.” (...) “...bu lisan kadim mermer sütunların eteğinde 

                                                

212 “Alev, İmlâ, Kelime ve Edebiyat-ı Cedîde”, Dergâh, nu. 2, 1 Mayıs 1337 (1921). 
213 “Anatole France”, Akşam 2165, 21 Teşrinievvel1924. 
214 “Ölçü”, Akşam, 2284, 18 Şubat 1925. 
215 “Edebî Bir Anket II, Sual”, Akşam, 2633, 9 Şubat 1926. 
216 “Üstad”, İkdam, 11217, 16 Temmuz 1928. 
217 “Henri de Régnier”, Musavver Muhit, c.1, nu.12-13, 15, 22 Kanunusani1 1324 (29 Ocak-4 Şubat 1909).   
218 “Kelimeler”, Servet-i Fünun, c. 41, nu. 1055, 11 Ağustos 1327 (24 Ağustos 1911).  
219 Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Hâşim Şiiri ve Hayatı, Hilmi Kitabevi, İstanbul, 1963, s. 211.  
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kırmızı çiçeklerini açan, mütevazı ve mağrur defne ağacının sert yeşilliğiyle taze ve 

yeşildir. (…) Asılda olduğu gibi tercümede de gâh İncilî bir edâ, gâh İskenderiye 

Yunanîliği şiiriyeti, gâh çöl ve gâh mamûre sesleri duyulur.”220 Seyahatlerinden birinde 

rastladığı rahip, Ahmet Hâşim’e “Anatole France’ın hikâyelerinden birindeki simyageri 

hatırlat”ır.221 

Abdülhak Şinasi’ye fotoğrafını göndermek istediği iki yazardan biri olan Maurice 

Barrés (1862-1923) Hâşim tarafından sembolistler arasında “hikâyeci” olarak sayılır.222 

Anatole France’ın ölümü üzerine yazdığı yazıda “Maurice Barrès’den altı yedi ay sonra 

işte arzın son dâhîlerinden biri daha ölüyor.”223 deyişine bakılırsa Hâşim, Barrés’i 

Anatole France’ı önemsediği kadar önemsememiştir, diyebiliriz. 

Klasik Fransız şairi Jean de La Fontaine (1621-1695) Ahmet Hâşim’in yazılarında 

Recâizâde Ekrem’in ondan yaptığı başarısız tercümeler dolayısıyla,224 bir de hayâlperest 

şairi tanımlamak için benzetme unsuru ararken karşımıza çıkar: “Bu insan, gâh, La 

Fontaine’in meşhur hindisi gibi halkı işinden alıkoyup, etrafına toplayarak bomboş bir 

perde üzerinde, nâmevcut şehirler, nehirler, yollar, pazarlar gösterir; gâh, yine La 

Fontaine’in sütçü kızı gibi bir hesapla bir çanak sütten bir saraya sahip olmağa kâfi koca 

bir servet çıkarır.”225 

Ahmet Hâşim’in, görüşünü paylaştığı kimseler arasında İngiliz filozofu George 

Moore (1873-1958) da bulunmaktadır: Bir yazısını şöyle bitirir: “Gayesi sevdiğimiz kadını 

süslemekten ibaret olan bu sanatın, ruhu tatlı bir rüya girdabına doğru çeken mahsulâtı 

karşısında, kendi kendime, İngiliz muharriri George Moore gibi düşündüm:…”226 Başka 

yazılarında da ondan alıntılar yapmıştır: “Muâsır İngiliz edibi George Moore, bir Fransız 

gazetecisiyle yaptığı mülâkatta der ki:...”227, “Başka bir münasebetle ismini zikrettiğim 

İngiliz edibi George Moore der ki:…”228 

                                                
220 “Thais Tercümesi”, Akşam, nu. 1784, 26 Eylül 1339. 
221 “Bir Rahibin Nasihati”, İkdam, nu. 11294, 1 Teşrinievvel 1928. 
222 “Henri de Régnier”, Musavver Muhit, c.1, nu.12-13, 15, 22 Kanunusani 1324 (29 Ocak-4 Şubat 1909).   
223 “Anatole France”, Akşam, nu. 2165, 21 Teşrinievvel 1924. 
224 “Thais Tercümesi”, Akşam, nu. 1784, 26 Eylül 1339 (1923).  
225 “Hayâl”, Akşam, nu. 2166, 22 Teşrinievvel 1924. 
226 “Dreykul’da Kadın Modaları”, Akşam, nu. 2170, 26 Teşrinievvel 1924. 
227 “Edebî Bir Ankete Cevaplar IV, Herkes İçin”, Akşam, nu. 2641, 17 Şubat 1926. 
228 “Bir Münâkaşanın Sonu”, Akşam, nu. 2656, 4 Mart 1926. 
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Fransız yazarı Alexandre Dumas-Père (1802-1870) de, Ahmet Hâşim’in nakilde 

bulunduğu yazarlardan biridir. Ondan yaptığı çeviriyi şu sözlerle takdim eder: “Aşağıdaki 

nakledilen satırlar bütün dünyaca ismi malum olan Monte Cristo romanının meşhur 

müellifi Alexandre Dumas’nın İspanya seyahatine ait bir eserinden alınmıştır. Bu edibin 

seyahat intibalarına tahsis ettiği silsilenin İspanya’ya ait olan iki cildi kadar canlı ve 

lezzetli bir eser tasavvur olunamaz.”229 Baba Dumas’dan böyle söz eden Hâşim, 

Alexandre Dumas-fils (1824-1895) adını “edebiyatla alış verişi olmayan”, “kâr peşinde 

koşan tüccar nev’inden birtakım adamlar”ın sahneyi istilâ etmelerinin başlatıcısı olarak 

anar.230 

Ahmet Hâşim’e göre, tiyatrodaki bu maddîleşmenin o günkü temsilcisi de Fransız 

bulvar tiyatrosu yazarı Henry Bernstein (1876-1953)’dır.  

Alman şairi Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832), Hâşim’in yazılarında önce, 

Halil Fikret Bey’in kitabı dolayısıyla anılır. Yazının başlığı “Dâhî”dir. Hâşim, bu 

biyografiyi yararlı bulmakla beraber, Goethe’nin eserlerini çevirmenin daha hayırlı 

olacağına işaret eder.231 Başka bir yazısında “Goethe ve Schiller yekdiğerinin hem dostu ve 

hem de hayranı idi.”232 diyen Hâşim, son döneminde Goethe’nin müze olan evini ziyaret 

edecek ve “Faust’un Mürekkep Lekeleri”ni yazacaktır.233 Alman şairi Friedrich Von 

Schiller (1759-1805)’e Hâşim’in ilgisi Goethe ile dostluğuna işaret etmekle sınırlı kalır. 

Stendhal (1783-1842) Ahmet Hâşim tarafından ancak bir kez anılır: “Şu son 

müşâhedeyi ‘aşk’a dâir meşhur eserinden istiâre ettiğimiz ruh üstadı, büyük hikâye-nüvis 

Stendhal...”234  

Fransız yazarı Alain René Lesage (1668-1747), Gil Blas’ın maceraları arasında yer 

alan Topal Şeytan anılarak ve dolaylı biçimde Hâşim’in yazılarına girmiş olur.235 

Emile Chartier Alain (1868-1951) yazarımızın görüşlerine değer verdiği 

Fransızlardan biridir. “...edebiyatta Alain imzasıyla tanılmış, Sorbonne müderrislerinden 

Chartier’nin ‘kalb’ kelimesi hakkındaki şu düşüncelerini hatırladım:...”236 

                                                

229 “İspanya Raksları”, Akşam, nu. 2626, 2 Şubat 1926.  
230 “Tiyatro”, İkdam, nu. 11429, 16 Şubat 1929. 
231 “Dâhi”, Akşam, nu. 1621, 27 Mart 1339. 
232 “Şairler”, İkdam, nu. 11533, 5 Haziran 1929. 
233 “Faust’un Mürekkep Lekeleri”, Milliyet, nu. 2472, 27 Kânunuevvel 1932. 
234 “Sanatta ve Hayatta Çirkinlik”, Akşam, nu. 1686, 3 Haziran 1923. 
235 “Renkler Hakkında”, Akşam, nu. 2127, 10 Eylül 1924. 
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“Senelerden sonra, Sorbonne müderrislerinden ve asrın en büyük hakîmlerinden 

Chartier’nin bir kitabında teyidini bulduğum bu zâhiren basit fikir …”237 

“Gece, feylesof Alain’in güzel tarifi vechiyle tırnaklı avcı ile ürkek şikârın, birbirini 

koğalamak için korkunç ormanda kuru yaprakları çıtırdatarak yürümeğe başladıkları bu 

hâile saati, büyük şehirlerde medenî insanın da tiyatrosuna, kulübüne, dansına gitmek için 

giyindiği ve süslendiği saattir.”238 “Feylesof Alain’in dediği gibi vücudumuzda her adale, 

en ehemmiyetsiz sebeplerle gerilen, uzanan, irkilen, şahlanan ürkek bir hayvana 

müşâbihtir.”239 

“Filosof Alain, kitaplarının birinde şu fıkrayı nakleder: ...”240 

Bu alıntılar da gösteriyor ki Alain, Rémy de Gourmont kadar olmasa da Ahmet 

Hâşim tarafından sevilen, görüşlerine değer verilen bir düşünürdür. 

Avusturyalı siyonist yazar Max Nordau (1849-1923)’nun Ali Cânip’in bir yazısında 

kaynak olarak gösterilmesi Ahmet Hâşim’i kızdırır. Ondan “ilim şarlatanı” diye söz eder 

ve “Âlim Max Nordau’nun laboratuvarında mühim bir keşfi olup olmadığını bilmiyoruz. 

Fakat bu adamın bütün ilmi Fransızların edebiyat ve sanat mahsulâtının baştan başa bir 

tereddî eseri olduğunu göstermek için zahmet edip yazdığı iki ciltlik safsatadan ibaret ise 

ciddi bir bahiste ismini öne sürmekten sakınmalı. / Zira bu adamın işaret ettiği kitabı ne 

ilim, ne de edebiyat âleminde ihtiyaca yarar bir vesika mahiyetini hiçbir zaman 

alamamıştır. Esasen sanat cereyanlarının mahiyeti için ilim adamlarının görüşünü vasıta 

olarak kullanmak bir hatadır.”241 Ahmet Hâşim, öyle anlaşılıyor ki, gazeteci ve militan 

Max Nordau’yu tanımadığı için onun “ilim adamları” arasında sayılabileceğini 

sanmaktadır. 

Hâşim, Nordau’yu bir kez daha anacaktır: “Son asırda Max Nordau isminde biri 

Lombroso’nun mütereddîler hakkındaki nazariyelerini edebiyat sahasında tatbik ederek, 

Fransa’nın bütün on dokuzuncu asır şair ve sanatkârlarını birer asabî hastalıkla ithama 

kalkışmıştı.”242 

                                                                                                                                              

236 “Osman Pehlivan”, Akşam, nu. 2673, 21 Mart 1926.  
237 “Ahmet Hikmet”, İkdam, nu. 11164, 21 Mayıs 1928. 
238 “Kış ve Gece”, İkdam, nu. 11114, 1 Nisan 1928.  
239 “İdman Şenliği”, İkdam, nu. 11157, 14 Mayıs 1928. 
240 “Sebepler”, İkdam, nu. 11475, 5 Nisan 1929.  
241 “Sembolizmin Kıymetleri”, Hayat, c.1, nu. 26, 26 Mayıs 1927.  
242 “Gülünebilir”, İkdam, nu. 11538, 10 Haziran 1929. 
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Paul Verlaine (1844-1896) önce Régnier’nin onu tanıtmak için verdiği 

konferanslar, yazdığı yazılar dolayısıyla anılır.243 Sonra, kimi Türk şairlerinin özentili 

mısraları arasında geçtiğini görürüz: “Mon rêve familier, sevgili bir şiiri Verlaine’in.”244 

Edebiyat-ı Cedîde neslinden sonra gelenlerin taklit ettiği şairler arasında Verlaine de 

vardır.245 Max Nordau’nun “deli” saydığı, aslında “kendi sahasında bir nebi” olan 

sanatçılar arasında onu da görürüz.246 Ahmet Hâşim’e göre dehânın cinnetle karıştırılmış 

olması bir “aldanış” idi. Ama “eski aldanış tarzı Verlaine’i Verlaine olmaktan men 

edememişti. Acaba bu aldanış tarzı, herhangi bir kübist taslağını bir Picasso ve herhangi 

bir sürrealist bozuntusunu Verlaine yapacak mı?/ Böyle bir ümide gülünebilir.”247 

Stéphane Mallarmé (1842-1898), Ahmet Hâşim’e göre, “sembolistlerin pîr-i 

mübecceli”dir ve Régnier, onun evinde birçok sanatçıyı tanımış, yazı ve konuşmalarında 

onu da tanıtmaya çalışmıştır.248 Mallarmé de Verlaine gibi “deli” sanılan 

“nebi”lerdendir.249 Sembolizmin en ateşli döneminde Paris’te tahsilde bulunan Cenap 

Şahabeddin’in etkilendiği şairler arasında o da vardır.250 Edgar Allan Poe’dan yaptığı 

Kargalar tercümesi en güzel eserleri arasında gösterilir.251 

Ahmet Hâşim, böyle küçük değinme ve göndermeler dışında Stéphane Mallarmé 

hakkında Sembolizmin Kıymetleri başlıklı yazıda ayrıntılı ve uzunca durmuştur: 

Mallarmé’nin estetiği sanatkâra his ve hayâl âleminde hudutsuz bir istiklâl vermiştir. 

Binâenaleyh sembolizmin en doğru tarifi “sanatta şahsiyet ve hususiyetin itibariyata 

galebesi” olmalıdır. Bu tarif bütün bugünkü sanatın da en umumî tarifi değil midir? 

Sembolizmin iflâs etmediğine diğer bir delil de “üstadın bir tilmizi olan Régnier’nin beş, 

altı seneden beri Fransız Encümen-i Dânişi’nde aza bulunmasıdır. Fakat geçen sene şair 

Paul Valéry’nin büyük bir tantanayla aynı Encümen-i Dâniş’e kabul edilmesi sembolizmin 

                                                

243 “Henri de Régnier”, Musavver Muhit, c.1, nu.12-13, 15, 22 Kanunusani 1324 (29 Ocak-4 Şubat 1909).  
244 “Şiirde Vatan”, Dergâh, nu. 18, 5 Kanunusani 1338 (1922). 
245 “Edebî Bir Anket III, Tereddî”, Akşam, nu. 2636, 12 Şubat 1926. 
246 “Gülünebilir”, İkdam, nu. 11538, 10 Haziran 1929. 
247 ay. 
248 “Henri de Régnier”, Musavver Muhit, c.1, nu.12-13, 15, 22 Kanunusani 1324 (29 Ocak-4 Şubat 1909).  
249 “Gülünebilir”, İkdam, nu.11538, 10 Haziran 1929 

250 Mercure de France, 1.8.1924, Fikir ve Sanatta Hareket, nu.16-17, Haziran-Temmuz 1980. 
251 Reşat Nuri’nin İntihali, İkdam, nu. 11208, 7 Temmuz 1928. 
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hayâtiyeti itibariyle daha ziyade manidar bir hâdise addedilebilir. Zira lâyemut üstadın 

karanlık ışıklarla yanan tâcını şimdi başında taşıyan odur.”252 

Paul Valéry (1871-1945) Hâşim’in gözünde “kırk elli asırlık hissin, ıztırabın, 

neşenin, düşüncenin ve tecrübenin vârisi”dir. Sosyalist tenkitlere karşı onu şöyle savunur: 

“Münevver sınıf için, en kuvvetli muharriklerden bin kere daha keskin bir mestîye menba 

olan bu emsalsiz şairi, işçi kızlar veyahut mağaza çırakları tatsız ve müz’iç buluyor diye 

bir sokak türkü satıcısından daha mı aşağı tutmak lâzım geliyor?”253 Bir yazısında ondan 

“Fransa’nın ve hattâ dünyanın bu dakikada en büyük şairi addedilen Paul Valéry” diye 

söz ederek bir eserine başvurur.254 

Paris’te konuştuğu Doktor Lacan (Jacques Marie Lacan, 1901-1981) da “Fransız 

edebiyatının bu dakikada hükümranları şiirde münhasıran Valéry”dir, demiştir.”255 

Ahmet Hâşim’in son yazısında da ondan bir alıntı vardır: “Meşhur şair Paul 

Valéry’nin ‘Ruh ve Raks’ adlı şâheserinin başlangıcında Sokrat der ki: ‘Yemek yiyen bir 

adam adalet işi yapar. Midesine indirdiği her lokma ile kusurlarına olduğu kadar 

faziletlerine de yeni kuvvetler verir. Aşk da, kin de beslenmeğe muhtaçtır...’ ”256 

Japonya’da Batı etkilerine karşı yerli değerleri savunmasıyla tanınan estet ve sanat 

yazarı Okakura Kakuzo (1862-1913) Ahmet Hâşim’in ilgi duyduğu doğulu yazarlardan 

biridir: “On üç sene evvel vefat etmiş olan Japon edip ve mütefekkiri Okakura Kakuzo’nun 

Çaynâme’si bütün lisanlara tercüme edilmiş küçük bir şâheserdir.” cümlesiyle başladığı 

bir yazısında, kitap hakkında bilgi verdikten sonra bazı parçaları çevirir.257 

Ahmet Hâşim’in adını andığı ve hakkında farklı değerlendirmelerde bulunduğu 

Fransız yazarlarından biri de Léon Daudet (1867-1942)’dir. 1926’da şöyle der: “Öteden 

beri, her bahis için bilhassa Fransız tarih ve hayatından misal almak kalem sahiplerimiz 

arasında âdetten olduğu için bu anlattığım hâlet-i fikriyenin en şâyân-ı dikkat 

enmûzeçlerinden biri olmak üzere Fransızların mürteci gazetesi Action Française gazetesi 

müdürü, kraliyet taraftarı meşhur Léon Daudet’yi zikredeceğim. Bu adam ne budala, ne 

cahildir. Tıp doktoru, hukuk doktoru, edebiyat doktoru, felsefe ve daha bilmem nelerin 

                                                
252 “Sembolizmin Kıymetleri”, Hayat, c.1, nu. 26, 26 Mayıs 1927.  
253 “Edebî Bir Ankete Cevaplar IV, Herkes İçin”, Akşam, nu. 2641, 17 Şubat 1926. 
254 “Piyade”, İkdam, nu. 11144, 1 Mayıs 1928. 
255 “Bir Akşam Sohbeti”, İkdam, nu. 11330, 7 İkinciteşrin 1928 
256 “Yemek”, Mülkiye, nu. 26, Mayıs 1933. 
257 “Çaynâme”, Akşam, nu. 2682, 30 Mart 1926. 
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doktoru olduktan maada oldukça da parlak bir edebî hayatı olan üslûp sahibi bir 

muharrirdir. İşte deli olmayan bu adam sırf akîde hırsının verdiği bir körlükle, bundan üç 

dört sene evvel neşrettiği bir kitapta (La Stupide 19’ème siècle) on dokuzuncu asrı sırf 

Fransa için Cumhuriyet asrı olduğu için ilmi, fenni, edebiyatı, siyaseti ve içtimâiyâtıyla 

baştanbaşa bir ‘hamâkat’ asrı olmak üzere toptan terzîl ve tehzîl etmiştir. Léon Daudet, 

Pasteur’ün tıbba yepyeni bir inkişaf veren meşhur keşfini bile ehemmiyetsiz ve hakikate 

müstenit olmamakla itham etmekten çekinmemiştir.” dedikten sonra, komünistlerin de 

tersinden bir aşırılığa düştüklerini belirtir.258  

1928 yılında kaleme aldığı bir yazıda ise şu satırları yazar: “Asrımızın en meşhur 

Fransız muharrirlerinden Léon Daudet’nin Ahmak 19. Asır isimli kitabını dün gece 

okurken müspet bir ilmin anahtarlarını taşıdıklarını zanneden birçok zavallılara karşı 

ruhum merhametle doğdu. / (…) ‘Müspet ilim’ diye hürmet ettiğimiz birçok faaliyetler, 

hakikatte kötü bir edebiyattan başka bir şey değilmiş!”259 

Sosyoloji, botanik ve paleontoloji çalışmalarıyla tanınan Amerikalı bilgin Lester 

Frank Ward (1841-1913) “bütün hayvan cinslerinde, erkek ve dişinin mütekabil 

vaziyetlerini tamamen değiştirecek bir nazariye ortaya koymuş” olmasıyla Hâşim’in 

dikkatini çeker.260 

Gustave Le Bon (1841-1931) Ahmet Hâşim’e göre “doğarken ölen fantezi 

eserler”in yazarıdır ve kitaplarının Türkçeye çevrilmesi, bir kazanç değildir.261 

İngiliz şairi Shelley (1792-1822) hayat hikâyesinin yazılmış olmasıyla, yine İngiliz 

siyasetçi ve yazarı Benjamin D’İsraeli (1804-1881) de aynı vesileyle anılır.262 

Yazarımız, Fransız coğrafyacı Eliséee Reclus (1830-1905) için “Ömründe bir kere 

seyahat etmemiş olan Elisée Reclus’un –bütün küre üzerinde mevcut insan ırkları, 

hayvanlar, ağaçlar, dağlar, denizler, derelerden bâhis ve her ciddi kütüphanede muteber 

bir yer işgal eden –Umumî Coğrafya’sı, Jules Verne’in fennî romanlarından daha az 

hayâlî değildir.” hükmünü verir.263 

                                                

258 “Edebî Bir Anket II, Sual”, Akşam, nu. 2633, 9 Şubat 1926.  
259 “İlim”, İkdam, nu. 11129, 16 Nisan 1928. 
260 “Dişi”, İkdam, nu. 11133, 20 Nisan 1928. 
261 “Kütüphane”, İkdam, nu. 11135, 22 Nisan 1928. 
262 “Tarihten Roman”, İkdam, nu. 11142, 29 Nisan 1928. 
263 ay. 
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Jules Verne (1828-1905) adını bir de “Vâlâ Nureddin, masalını Jules Verne ve 

Wells‘in hikâyeleri gibi, sözünü fennî bir hârikulâde makinenin keşfi etrafında 

döndürüyor.” cümlesi içinde görürüz.264  

Fransız sosyolog ve düşünürü Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939) ve eseri Ahmet 

Hâşim’in gözünde neredeyse, değersizdir: “Avustralya’da yaşayan kabilelerin ruhiyatı 

hakkında dört bin sahifelik bir eserin müellifi, meşhur âlim Lévy-Bruhl vahşî lehçelerin 

cahili cılız bir oda âlimiydi. O kitabı okuyarak vahşi zihniyeti hakkında tam bir malûmat 

edineceğimizi zannetmek için hayli saf olmalıyız.”265 

Ahmet Hâşim, Paris’te gördüğü Jean Cocteau (1889-1963) için şunları söyler: 

“Genç Cocteau ise, Montmartre’da kibar bir meyhaneci olarak karşıma çıktılar.”266 Genç 

Şairlere başlıklı yazısında Cocteau’nun yeni bir şiir kitabı karşısında duyduklarını 

anlattıktan sonra o kitaptan bir bölümün çevirisini sunar.267 Fakat Hâşim, bu şiiri 

sevmemiştir. Genç şairler için “Allah sizi yenilikten saklasın.” duasında bulunur. 268 Fakat 

Hâşim’in bu yazısı, “ismini ve adresini bildirmeği ihmal” eden bir okuyucusunun tepkisini 

çekmiştir. Yazarımız bu vesileyle, o yazısında “şeklî bazı garâbetlerin zamana karşı 

koyacak birer bediî kıymet teşkil edemeyeceğini söylemiş” olduğunu belirtir. 

Okuyucusunun Fransızca bilgisini yetersiz bulur: “Bu Fransızca ile Cocteau gibi kelime 

oyunlarını seven, güç, girift ve serbest bir şairden bahsedilmez.” der.269 

Fransız filozofu Henri Bergson (1859-1941), Ahmet Hâşim’in ilgi duyduğu 

düşünürlerden biridir. Bergson’un Latince ve Yunanca’nın önemini vurgulayan görüşünü 

Dagan Bover’den nakleder.270 Başka bir yazısında: “Feylesof Bergson ve onun Türkçede 

müfessiri Mustafa Şekip Bey’e göre, güldürmek hassası –gülmek gibi- münhasıran insana 

mahsustur ve bir zekâ işidir.” der.271  

                                                
264 “Baltacı ile Katerina”, İkdam, nu. 11378, 25 Birincikanun 1928. 
265 “Tarihten Roman”, İkdam, nu. 11142, 29 Nisan 1928 

266 “Yakından”, Akşam, nu. 2751, 9 Haziran 1926. 
267 “Genç Şairlere”, İkdam, nu. 11156, 13 Mayıs 1928.  
268 ay. 
269 “Bir Kari’e Cevap”, İkdam, nu. 11199, 28 Haziran 1928. 
270 “Ressam Yetiştirmek Usûlü”, Akşam, nu. 1538, 3 Kanunusani 1339 (1923).  
271 “Güldürmek”, İkdam, nu. 11136, 23 Nisan 1928.  
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Mustafa Şekip (Tunç) ile Bergson’u birlikte anmaktan hoşlanır gibidir: 

“Bergson’un tilmizi müderris Mustafa Şekip Bey’in derslerini veya neşriyatını takip 

edenler bilirler ki, insanın hem bir şuuru, hem de ‘tahteşşuur’ ismini verdikleri gizli bir 

basireti vardır.”272 

Cehaletin gençler arasında yaygınlaşmasını Bergson’un derslerinden doğmuş bir 

felsefî buhran şeklinde göstermek isteyenlere itiraz eder.273 

Ahmet Hâşim, İtalyan kriminoloji uzmanı Cesare Lombroso (1835-1909)’dan da 

söz eder: “Bir zaman bu sırrın anahtarını bulmuş diye ismi bütün âleme intişar eden 

Lombroso’nun, eblehte bulduğu evsâfın cümlesi dâhîde de mevcut olduğu hayretle 

görüldü.”274 Yazarımız, onu bir de Max Nordau vesilesiyle anar.275 

Mark Twain adıyla tanınan Amerikalı yazar Samuel Langhorne Clemens (1835-

1910), Hâşim’in yazısında Clemens adıyla anılır: “Beyhude yere nekreliğe özenenlere 

Amerikalı mizahnüvis Clemens fosforla tegaddiyi tavsiye ediyor.”276  

Fransız böcek uzmanı Jean Henri Casimir Fabre (1823-1915) Hâşim’e eski 

bilginlerle günümüz bilginlerini karşılaştırma fırsatı verir: “Bugün ise, faraza haşerat 

mütehassısı Fabre her gün sütünü içtiği inekle, arabasını çeken beygirin arasındaki farkı 

bile bilmek mecburiyetinde değildir: Zira seksen seneyi geçen uzun ömrü, karafatmaların 

maîşetini bile tetkike yetmemiştir.”277 

Fransız şair Sully Prudhomme (1839-1907) Ahmet Hâşim’e göre, bizdeki Tevfik 

Fikret gibi “ahlâkî, içtimâî ve felsefî şairler”dendir ve böyleleri “taşıdıkları koca 

kanatlara rağmen bir türlü semâya doğru havalanama”mışlardır.278 

Hâşim, köpekleri anlattığı bir yazısında Fransız yazarı Octave Mirbeau (1848-

1917)’nun görüşünü nakleder. Köpeğin müz’iç şefkatinden şöyle söz eder: “Bu, -

                                                
272 “İlk İntibadan Sonra”, İkdam, nu. 11284, 21 Eylül 1928. 
273 “Tereddî”, İkdam, nu. 11194, 23 Haziran 1928.  
274 “Ölçü”, Akşam, nu. 2284, 18 Şubat 1925 
275 “Gülünebilir”, İkdam, nu. 11538, 10 Haziran 1929. 
276 ay. 
277 “İlme Dâir”, İkdam, nu. 11159, 16 Mayıs 1928. 
278 “Ahmet Hikmet”, İkdam, nu. 11164, 21 Mayıs 1928. 
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Mirbeau’nun dediği gibi- birtakım mevhum tehlikeler icat ederek insana, taşa, kuşa, ağaca 

hattâ hiçe karşı havlamaktan, durup dinlenmeksizin havlamaktan ibarettir.”279 

Ahmet Hâşim’in gözünde André Gide (1869-1951) pek de sevimli değildir: “ ‘İnsan 

yeni değildir, fakat insanda henüz nâmekşuf nice yeni meçhuller var.’ André Gide isminde 

ahmak ve nâmdar bir Fransız edibinin tatsız mahsulâtından dünya üzerinde yegâne 

kalacak olan şu cümle, sanat vadisinde şimdiye kadar yapılmış ve bundan böyle yapılacak 

bütün yeniliklerin mahiyetini tesbit ediyor.”280 

Gide’in adına bir de Doktor Lacan’ın sözlerinde rastlarız: “Fransız edebiyatının bu 

dakikada hükümranları şiirde münhasıran Valéry, nesirde Proust, Moraine, Gide, Claudel 

ve Giraudoux’dur.”281 

Jean Giraudoux (1882-1944) Ahmet Hâşim’in ilgi duyduğu bir yazardır. “Yeni 

Fransız edebiyatının en güzel çehrelerinden biri olan ve evvelce mensup olduğu müfrit 

sanat cereyanlarından makul ve yeni bir bedî’e gelen Giraudoux’nun dört beş aydan 

beri, bilâ-fâsıla Paris’te Comédie de Champs Elisée’de ve aynı zamanda Berlin’de 

oynanan Siegfried isimli nefis piyesi, bu olgunluk edebiyatının en şâyân-ı dikkat 

numûnelerinden biridir.” sözleriyle takdim ettiği yazar ve eseri hakkında övücü sözler 

söyler.282 Bu eseri Yakup Kadri’nin Sağanak adlı piyesi dolayısıyla da anar: “Géraldy 

ve Giraudoux gibi iki genç muâsır büyük ehliyet böyle bir şeyin mükemmelen olabileceğini 

son senelerde emsalsiz muvaffakiyetlerle, Fransız sahnesi üzerinde ispat ettiler.”283 

“Yakup Kadri’nin geçen gün oynanan piyesi, bu itibarla Maeterlinck’in, 

Giraudoux’nun Géraldy’nin ve Claudel’in eserleri gibi temâşâ tarihinde yeni bir 

merhaledir.”284  

Fransız yazarları Paul Lefévre-Géraldy (1885-1983) ile Paul Claudel (1868-1955) 

Hâşim’in yazılarında bu kadarcık bir yer bulabilmişlerdir. 

                                                

279 “Köpek”, İkdam, nu. 11166, 23 Mayıs 1928.  
280 “Bir Hasbihal”, İkdam, nu. 11182, 11 Haziran 1928.  
281 “Bir Akşam Sohbeti”, İkdam, nu. 11330, 7 İkinciteşrin 1928. 
282 “Siegfried”, İkdam, nu. 11329, 6 İkinciteşrin 1928. 
283 “Yakup Kadri’nin Piyesi”, İkdam, nu. 11426, 13 Şubat 1929. 
284 “Tiyatro”, İkdam, nu. 11429, 16 Şubat 1929. 



 65 

Ahmet Hâşim, Fransa’nın “namuskârlıkları korkunç ve samimiyetleri dinamit 

kudretinde”, “fikir kahramanları”ndan biri saydığı, “romancı François Bonjean” ile bir 

röportaj yapmış ve bunu gazetesi İkdam’da yayımlamıştır.285 

Fransız romancısı Pierre Benoit (1886-1962) “bir hikâyesinde Afrika çölünün 

kumları ortasında seyyahın karşısına çıkıveren aklın almayacağı derecede mütekemmil bir 

medeniyet merkezinden bahsed”işiyle286 ve yazdıklarından iyi para kazanmasıyla anılır.287 

Benoit’nın yazarlıktan iyi para kazanması Hâşim’in başka bir yazısında daha 

ayrıntılı biçimde ele alınır.”288 

Fransız vatandaşlığına geçmiş Rus kökenli fizyolog Serge Voronov (1866-1951) 

hakkında Hâşim’in kanaati hiç de müspet değildir: “Gençliği saran aşk ve ölüm fırtınaları 

karşısında ihtiyarlara gençliklerini iade çaresini bulan, Mefistofeles tilmîzi doktor 

Voronof’un, bu keşfiyle, insanlığa cidden fenalık ettiğini iddia etmek mübalâğa olmaz.”289 

Leconte de Lisle (1818-1894) Hâşim’in hem sanatkâr, hem münekkit saydığı 

kimselerden biridir.290 Ama onun “Homère’den yaptığı tercümeleri tatsız yapan sebep”, 

“şairin esâtirî kelimeleri Yunan telâffuzuna göre kullanmış olmasıdır.”291 

Auguste Comte (1798-1857) Hâşim’in nesrinde “meşhur filozof” sıfatıyla anılır ve 

“on dokuzuncu asrın müsbet kütüphanesini vücuda getirmek üzere yüz elli ciltten ibaret 

tanzim ettiği bir hars kütüphanesi listesi”nden söz edilir.292 “Meşhur İngiliz hakîmi Sir 

John Lubbock” (1803-1865) da aynı vesileyle “yüz ciltlik kitap listesi” ile aynı yazıda 

anılır.  

Fransız fizikçi Louis George Gouy (1854-1926)’un görme duyusuna ilişkin görüşü 

nakledilir: “Faraza, Guyo’ya göre lâmise, zâika ve şâmmenin rehberliği olmasa, gözün, 

uzaklık, yakınlık, yuvarlaklık ve düzlük hakkındaki bilgisi nâkıs kalırdı.” Ama Hâşim, bu 

görüşe karşı çıkar: “Halbuki, Avrupa’da tütüncülük hakkında intişar eden fennî bir 

                                                

285 “Maruf Bir Fransız Romancısı Şehrimizde”, İkdam, nu. 11202, 1 Temmuz 1928. 
286 “Ankara”, İkdam, nu. 11496, 26 Nisan 1929. 
287 “Baltacı ile Katerina”, İkdam, 11378, 25 Birincikanun 1928. 
288 “Kalem Bir Kudrettir Fakat!”, İkdam, nu. 11543, 15 Haziran 1929. 
289 “Gençlik ve Ölüm Etrafında”, İkdam, nu. 11205, 4 Temmuz 1928.  
290 “Henri de Régnier”, Musavver Muhit, c.1, nu.12-13, 15, 22 Kanunusani1324 (29 Ocak-4 Şubat 1909).   
291 “Bir Kelimenin Telâffuzu Hakkında”, İkdam, nu. 11222, 21 Temmuz 1928. 
292 “Hars Malzemesi”, İkdam, nu. 11230, 29 Temmuz 1928, “Kütüphane”, İkdam, nu. 11236, 4 Ağustos 
1928. 
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mecmuanın anlattığı ve Temps muharririnin naklettiği garip bir tecrübeye bakılırsa, 

keyfiyet tamamen ber-akistir.”293 

Dante Alighieri (1265-1321) Yakup Kadri’nin sohbet konuları arasında yer alır.294 

Veliefendi çayırına otomobille yapılan bir yolculukta görülen manzaralar, onun eserini 

hatırlatır: “güya Dante’nin cehenneminde bir gezinti yapıyorduk: etrafımızda ızdırap 

manzaraları o kadar çoktu!”295 Sanat ve matbuat çevrelerinden yükselen şikâyetler de aynı 

izlenimi bırakır: “Dante’nin Cehennem’indeki mıntıkalarından birini andıran bu 

muzdaripler adasından duyulan bütün sesler yaralanmış hançerelerden gelen bir takım 

acıklı iniltilerdir. Munsıf olalım: hüsrana uğramışların haset ve kine de mi hakkı 

olmasın?”296 

Hâşim’e göre “İtalya’nın büyük şairi Dante Alighieri aynı zamanda elem ve ıztırabı 

en çok tanımış bedbaht bir İtalyandı. İlâhî Mudhike ömrü menfâlarda geçen, yabancının 

acı ekmeğini yiyen, serseri bir vatancüdânın feryat ve şikâyetinden, hiddet ve infialinden 

başka nedir?” Dolayısıyla İtalyanların o ve benzeri “büyük kurbanlar” ile övünmeye 

hakları yoktur: “Zira Dante gibilerin ıztırabı kendi milletleri için ilelebed bir sebeb-i 

hicabdır. Zulümlerine rağmen tekevvün etmiş dehâların şerefi onlara nasıl ait olabilir.”297 

Ahmet Hâşim’in bir dostundan nakleder göründüğü ve hak verdiği şu sözde Dante 

de vardır: “- Avrupa’nın muâsır şairler ve ediplerinden fazla zevk alamıyorum. Bütün 

mütalâa zevkimi Homère, Virgile, Ovide, Dante’ye hasrettim.”298 

Mide rahatsızlığının sanat ilhamına vesile olacağını anlattığı bir fantezisinde 

yazarımız “Dante’nin ‘Cehennem’i akıl tarafından kontrol edilmiş. Hele aklın daha 

müsbet ve nâfi işlere hasredildiği bu son senelerde, bediî faaliyetin merkezi, büsbütün 

harap mideler çukuru olmuştur.”299 demekten kendini alamaz. 

                                                

293 “Bir Bediiyat ve Ahlâkiyat Meselesi”, İkdam, nu. 11195, 24 Haziran 1928. 
294 “Edebî Bir Anket I”, Akşam, nu. 2631, 7 Şubat 1926. 
295 “İdam Mahkûmları”, İkdam, nu. 11128, 15 Nisan 1928. 
296 “Birçok İniltiler”, İkdam, nu. 11197, 26 Haziran 1928.   
297 “Büyük Kurbanlar”, İkdam, nu. 11260, 28 Ağustos 1928. 
298 “Edebiyata Dair”, İkdam, nu. 11483, 13 Nisan 1929. 
299 “Mide Rahatsızlığı”, İkdam, nu. 11532, 4 Haziran 1929. 
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Büyük Kurbanlar’dan biri de Torquato Tasso (1544-1595)’dur: “İtalya’nın diğer bir 

büyük şairi olan Tasso’nun tercüme-i hâlini de titremeden okumak kabil değildir. En tüyler 

ürpertici fâcialar, bu korkunç hayatın yanında hoş bir mudhike gibi kalır.”300  

Fransız rahibi Evariste Régis Huc (1813-1860) Ahmet Hâşim’e göre, başarısını 

edebiyat mesleğinden olmayışına borçlu bir yazardır: “Geçen gün, Rahip Huc’ün 1844’te 

Çin ve Türkistan tarikiyle Tibet’te yaptığı seyahate dâir hâtıratını, yeni basılan tab’ında 

okurken, meslekten olmayanın bazen en hakiki sanat güzelliğine ne kolayca eriştiğini 

hayretle gördüm.”301 Başka bir yazısında yine bu eserden söz eder: “Rahip Huc’un 

1844’te Tataristan, Tibet ve Çin’de yaptığı seyahate dâir dört ciltlik hâtıratını Türkiyat ile 

meşgul olanlara tavsiye etmek bir hizmettir.”302 dedikten sonra bir parçasını nakleder. 

Jules Supervielle (1884-1960) Ahmet Hâşim’in coşkuyla karşıladığı, eserinden bir 

parçayı çevirip okuyucularına sunduğu bir Fransız şairidir. Günlük gazetede şiire yer 

olmadığını bilmesine rağmen onu takdim etme arzusunu yenemediğini belirterek başladığı 

yazısını şu cümlelerle bitirir: “His ve hayâlin harikulâde yeni bir filmini şiirin lisanına 

takıp ruhumuzun gerilmiş perdesine aksettiren bu şairin ismi Jules Supervielle’dir. 

Fransızca bilen bütün yeni şiir muhibbi karilerime samimiyetle tavsiye ederim.”303 

Rudyard Kipling (1865-1936) Ahmet Hâşim’in gözünde “bir Hindistan 

nebatıdır.”304  

Paul Morand (1888-1976) edebiyatını seyahatle besleyen yazarlardan biridir: 

“Fransa’nın son nesle mensup iki büyük nâsiri, Morand ve Giraudoux hâriciye 

nezâretinin himâyesi sâyesinde mütemadiyen dünyayı dolaşmak suretiyle memleketlerine 

biri biri üzerine şâheserler hediye edip durmaktadırlar.”305 Fakat “...Paul Morand’ın New-

York’u, ancak seyyah gözünün yoktan yaratıp görebileceği birer harikulâde hayaldir.”306 

                                                

300 “Büyük Kurbanlar”, İkdam, nu. 11260, 28 Ağustos 1928.  
301 “Edebî Eser bir Vesikadır”, Meşale, nu. 3, 1 Ağustos 1928. 
302 “Bir Seyahatnâme”, İkdam, nu. 11250, 18 Ağustos 1928. 
303 “Bir Takdim”, İkdam, nu. 11235, 3 Ağustos 1928.  
304 “Seyahat ve Edebiyat”, İkdam, nu. 11427, 14 Şubat 1929. 
305 ay. 
306 Ahmet Hâşim, “Harikulâde”, BE IV, s. 11.  
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Fransız denizci Alain Gerbault (1893-1941) gezi kitaplarıyla Hâşim’in ilgisini 

çeker: “Alain Gerbault’nun enginlerde tuttuğu ve yüz binlerce nüshası kapışılan iki ciltlik 

rûznâmesini büyük bir merakla bitirdim.”307 

Hermann Keyserling (1880-1946) Ahmet Hâşim’in Alman profesörlerini 

eleştirirken başvurduğu bir destekçi olur: “H. de Keyserling’e nazaran Alman âlimlerinin 

mahsulâtını yüzde yetmişinde orijinal bir fikre tesadüf etmek nâdiren mümkün olur.”308 

Alman filozofu Arthur Schopenhauer (1778-1860) intihar hakkındaki görüşüyle 

karşımıza çıkarılır: “Bu filozof bir eserinde der ki: “İntihar, hayata karşı nefret değil, 

bilâkis büyük bir iptilâ delilidir. Ancak hayat âşıkları, umdukları bir saadete 

erişememekten sabırsızlanırlar ve bir çare gibi ölüme başvururlar.” 309 

Thomas Babington Macaulay (1800-1859) bir anekdotla karşımıza çıkarılır: 

“Meşhur İngiliz müverrihi Macaulay (Makole) bir gün odasında tarih-i umûmîsini 

yazmakla meşgul iken, penceresinin altında bir arbede olur. Hemen iner ve biriken halktan 

geçen şeyin neden ibaret olduğunu anlamağa çalışır. / On kişiye müracaat eder. On kişi, 

on tarzda vak’ayı hikâye eder. / Müverrih iki dakika evvel penceresi önünde geçen bir 

vak’anın bizzat şahitlerinden tahkikine imkân olmadığını görünce, asırlarca evvel geçen 

hâdiseleri sıhhatle yazmak iddiasının ne kadar gülünç olduğunu anlar ve hemen odasına 

çıkıp başladığı eserin müsveddelerini ateşe atar.”310 

Ahmet Hâşim, resim sanatına ve ressamlara ilişkin yazılarında da, alıntılar yapmıştır: 

“Geçenlerde bir mecmuada yeni ressamların mesâisine dâir, bir tedkik neşreden Michel 

Puy, makalesinin bir yerinde der ki...”311 

Ressam Benard “Ganj sahillerinden ve Benares mabedlerinden dönerken Hindin 

meyveleri gibi başka bir güneşin mahsulü olan levhalarla Paris’e gelmişti. Benard iki sene 

içinde o yabancı ziyayı anlamıştı.”312 

Sanatta bilginin önemini vurgularken Fransa’dan tanıklar getirir: “... ‘cehaletle sanat 

talimi’ usulünün olsa olsa Paris’te de türemiş birtakım züppelerin cehaleti eseri olduğuna 

ve bu usulün acı iflâsını ressam Dagan Bover ve Paris Sanayi-i Nefise müdürlüğüne 

                                                
307 “Hür Olmak Hulyası”, İkdam, nu. 11256, 15 Teşrinisani 1929. 
308 “Profesör Aristokrasisi”, Milliyet, nu. 2511, 6 Şubat 1933. 
309 “Kış Denizi”, İkdam, nu. 11450, 9 Mart 1929. 
310 “Vakalar Nasıl Anlatılır”, İkdam, nu. 11453, 12 Mart 1929.  
311 “Resim Sergisi”, İleri, nu. 933, 20 Ağustos 1336 (1920).   
312 ay. 
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geçenlerde tayin edilmiş olan büyük mübdi Albert Benar’ın program münâkaşası 

münasebetiyle bir Fransız gazetesine söylediklerini okuyarak anlayabiliriz: Dagan 

Bover’in mütalâaları (...) Albert Benar’ın dedikleri:...”313 

Hâşim, aksi görüşü de savunmaktan çekinmez: “‘Cehalet’in faziletlerini bana, 

dostum ressam Gritchenko’nun (nun fazla) Paris’teki atölyesinde, garip birer rüyanın 

tecelliyatını andıran muhayyiru’l-ukul levhalar arasında, baş başa çay içtiğimiz akşamlar, 

ne güzel anlatmış ve ne mukni delillerle ispat etmişti...”314 

“Petro Vodikin isminde, inkılâpçı büyük bir Rus ressamın Moskova Sanayi-i Nefise 

Mektebi hakkında bir Fransız gazetecisiyle yaptığı mülâkatı okurken, kanlı ihtilâl 

memleketindeki en serbest mektebin, en muntazam mekteplerimizden daha fazla zapt u 

rapta tâbi olduğunu hayretle öğrendim.”315 

Mizahla ilgili bir yazısında Fransız karikatürist Jean-Louis Forain (1852-1931) 

hakkında düşüncelerini yazar: “Bundan üç dört sene evvel, meşhur karikatürcü Forain’in 

Fransız Encümen-i Dânişine âzâ intihap edilişi bütün dünyayı hayret içinde bırakmıştı. 

Zira Forain büyük kudretine rağmen bir ‘güldürücü’ idi ve bu itibarla ilim ve edebi 

barındıran vakur binanın çatısı altında yeri olmamak lâzım geliyordu. (...) Forain’in 

çizgisi, alelâde bir / soytarı şakşağı değil, Molière’in kalemi ve Nasreddin Hoca’nın 

nüktesi gibi fenaların sırtında bir kırbaçtı.”316 

Şimdi de, Ahmet Hâşim’in heykel sanatına ilişkin görüşlerini açıklarken andığı 

heykeltıraşlara bakalım. 

Sanatın kaynağını araştırırken hatırlamaya ve anmaya değer bulduğu heykeltıraş 

Michel-Ange olur.317  

Çağdaş Fransız heykeltıraşlarını değerlendirirken, kıyas unsuru olarak klasikleri 

hatırlar: Bugünkü “...heykeltıraş Phidias ve Praxitèle gibi tunca ve mermere o ezelî 

inhinâları vermektense, şimdi, tıpkı Afrika zencileri ve Amerika vahşileri tarzında, acemi, 

iptidâî, korkunç çehreler yontuyor.”318 

                                                

313 “Ressam Yetiştirmek Usûlü”, Akşam, nu. 1538, 3 Kanunusani, 1339 (1923). 
314 “Bir Münâkaşanın Sonu”, Akşam, nu. 2656, 4 Mart 1926. 
315 “İhtilâl Memleketinde ‘Mektep’”, Akşam, nu. 2279, 13 Şubat 1925. 
316 “Mizah”, Akşam, nu. 2687, 4 Nisan 1926.  
317 “Ağacın Gölgesi”, Akşam, nu. 1531, 21 Kanunuevvel 1922. 
318 “Yeni Sanatkâr”, Akşam, nu. 2129, 12 Eylül 1924 . 
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Sarayburnu’na dikilen Gazi heykeli ile ilgili düşüncelerini açıklarken: “Bütün 

yapılan tarizlere rağmen, Krippel’in eseri, inkâra uğramış mazlum bir şaheser olmamakla 

beraber, bir acemi işi değildir.” dedikten sonra “Eserin münâkaşaya mevzu teşkil 

edebilecek yegâne zaafı duruşudur.” hükmünü verir. Aynı yazıda “Dâhî heykeltıraş 

Rodin”den söz eder.319 

Hâşim, Krippel ile Kanonika hakkında olumsuz kanaatler de bildirir. “Krippel ve 

Kanonika... Şu Avusturyalı taş yontucusuyla, şu yaratıcı kudreti tamamen tükenmiş olan 

ihtiyar İtalyanın yaptıkları işler meydanda iken bunlardan, şehirlerimizin meydanlarını 

süslemek üzere yeni eserler istemekte hâlâ ısrarımız garip değil mi?”320 

Paris’te hayvanat bahçesinden çıkarken “heykeltıraş Frémiet’nin bir ayı yavrusu 

avcısıyle iri bir ayı annesinin kanlı kucaklaşmasını temsil eden tuncu önünde” durur. 

Şöyle der: “Esir ve gurbetzede hayvanların şifasız ıztırabından akan zehirle dolan 

ruhum, serbest canavarın zalim insan üzerindeki zaferini gösteren bu trajik şaheseri 

seyretmekle bir parça ferahladı.”321 Bir akşam sohbetinde Doktor Lacan’dan, aslen 

Polonyalı Landovski’nin Fransanın en büyük heykeltıraşlarından biri olduğunu öğrenir.322  

Ahmet Hâşim, bütün bu Batılı sanatçıların ve düşünürlerin yanı sıra, onlara az çok 

kaynaklık etmiş bulunan eski Yunan ve Latin düşünür ve yazarlarına da, yazılarında çeşitli 

vesilelerle yer vermiştir. 

Meselâ, “Şahabeddin Süleyman Bey’e bir eb-i fikrî (fikir babası) aramak lâzım 

gelse, tâ Epicure‘e kadar çıkmak lâzım.”323 derken Yunan filozofu Epikuros (MÖ 341- 

MÖ 270) ile karşımıza çıkar. Yine Yunanlı matematikçi Pythagoras (MÖ 570’e doğru - 

MÖ 480’e doğru) “Derler ki Yunanî Fisagor havada uçan bir okun müteharrik değil, sâbit 

olduğunu mantıkla ispat etti; filhakika sakîm, selimden her zaman daha kolayca kabil-i 

ispattır.”324 cümlesinde dayanak olarak, başka bir yerde estetik duygusunun kaynağı 

hakkındaki görüşünün farklılığıyla, bu kez Pisagor olarak anılır.325 

                                                

319 “Krippel’in Eseri”, Akşam, nu. 2699, 18 Nisan 1926. 
320 “Heykeltıraşlar”, İkdam, nu. 11240, 29 Teşrinievvel 1929.  
321 “Hayvanlar Arasında”, İkdam, nu. 11295, 2 Teşrinievvel 1928. 
322 “Bir Akşam Sohbeti”, İkdam, nu. 11330, 7 İkinciteşrin 1928. 
323 “Şahabeddin Süleyman, Fikirleri, Sanatı”, Servet-i Fünun, c. 38, nu. 988, 29 Nisan 1326 (12 Mayıs 1910). 
324 “Bir Ressama Cevap”, Dergâh, c.3, nu. 34, 5 Eylül 1338 (1922). 
325 “Ağacın Gölgesi”, Akşam, nu. 1531, 21 Kanunuevvel 1922. 
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Başka bir Yunanlı şairi, Theokritos’u (MÖ 300’e doğru- 250’ye doğru) tabiat ilgisi 

vesilesiyle anar: “Yunanilerin büyük rüstâî şairi Théocrite’de bile, tabiat hissinin zaafı 

aczi ve meskeneti, nazar-ı dikkati câlip bir derecededir.”326 Fakat bu şair “incir ve üzümü” 

anlatışıyla kayda değer.327 

Ünlü Yunan filozofu Eflatun (Platon, MÖ 427’ye doğru - 348-347) “filozofların 

babası” sıfatıyla vasıflandırılır ve “kadının ‘ruh’ sahibi olduğunu bile kabul etme”yişiyle 

anılır.328 Başka bir yerde, “asrının bütün ilimlerine sahip” olduğu söylenir.329 Hâşim, onu 

Aristoteles ile birlikte de anar.330 

Yunan filozofu Aristoteles (MÖ 384-322) Ahmet Hâşim’de herhalde dalgınlıkla 

Eflatun ile karıştırılmış ve Devlet (Cumhuriyet) müellifi gibi gösterilmiştir.331 Auguste 

Comte’un kitap listesinde Aristoteles, Poétique kitabıyla yer almıştır, denir.332  

Latin şairi Lucretius (MÖ 98’e doğru- MÖ 55) “aşk ilâhesi Afrodit, mükevvenâta 

mutlak surette ve müstebidâne hâkimdir.” görüşüyle anılır ve “Asırlardan sonra Darwin ve 

Freud Latin şairini teyit etmişlerdir.” denir.333 

Yunan trajedi şairi Sophokles (MÖ 496 ya da 494-406) yaşlılık sayesinde aşktan 

kurtulduğuna sevinen ihtiyar kimliğiyle anılır.334  

Büyük Yunan filozofu Sokrates (470-399) sadece bir kez karşımıza çıkar. O da bir 

alıntının içindedir: “Meşhur şair Paul Valéry’nin ‘Ruh ve Raks’ adlı şâheserinin 

başlangıcında Sokrat der ki: ‘Yemek yiyen bir adam adalet işi yapar. Midesine indirdiği 

her lokma ile kusurlarına olduğu kadar faziletlerine de yeni kuvvetler verir. Aşk da, kin de 

beslenmeğe muhtaçtır...”335 

Ahmet Hâşim’in çeşitli vesilelerle adını andığı eski Yunan şairleri arasında 

Homeros’un özel bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Tevfik Fikret’i eleştireceğim derken, 

                                                

326 “Şi’r-i Kadîm”, Akşam, nu. 1510, 6 Kanunuevvel 1922.  
327 “Kavun”, İkdam, nu. 11242, 1 Teşrinisani 1929. 
328 “Dişi”, İkdam, nu. 11133, 20 Nisan 1928. 
329 “İlme Dâir”, İkdam, nu. 11159, 16 Mayıs 1928. 
330 “Kendini Beğenmek”, İkdam, nu. 11170, 27 Mayıs 1928. 
331 “Hayâl”, Akşam, nu. 2166, 22 Teşrinievvel 1924. 
332 “Kütüphane”, İkdam, nu. 11236, 4 Ağustos 1928. 
333 “Cazibe”, İkdam, nu. 11191, 20 Haziran 1928.  
334 “Gençlik ve Ölüm Etrafında”, İkdam, nu. 11205, 4 Temmuz 1928. 
335 “Yemek”, Mülkiye, nu. 26, Mayıs 1933. 
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onu da eleştirir: “Zamanının en büyük şairi olması muhtemel olan Homère, bugün ancak 

âsâr-ı atîka mütehassıslarının şairidir.”336 Başka bir yerde yine onunla ilgili bir ihtimalden 

söz eder: “Homère bütün vatandaşları için –ihtimal- anlaşılır bir şairdi. (İhtimal diyorum, 

zira bunun böyle olduğunu ben bilmiyorum, fakat öyle olduğunu Halk’ın bazı 

makalelerinde okudum.) Şehir şehir dolaşan dilenci bir şair olan Homère muâsırlarından 

ancak hayâlinin vüs’ati ve lisana âhenk vermek kudreti itibariyle farklı idi. Bunlar ise 

anlaşılmamak için kâfî birer sebep değildir.”337  

Çağdaş macera romanları ile “destan” arasında kurulan bağı gülünç bulan Ahmet 

Hâşim, Firdevsî’nin Şehnâme’si ile Homer’in İliada’sını birlikte anarak bu destanlar, “bir 

polis zabıt varakası nev’inden olan bir hikâyeyi, kendi şanlı neslinden inmiş bir evlat 

olarak kabule tenezzül eder mi?” diye sorar.338 

Gözden ve bakıştan söz ettiği bir yazısında Homeros’u “şairlerin babası” sıfatıyla 

anar: “Ebüşşuara Homère’in destanlarındaki eşhas, şikârını gözle avlayan yılan gibi, sırf 

bakış kuvvetiyle hasımlarının tâb ü takatini keserlerdi.”339  

Üslûpta tasannu ve mübalâğayı eleştirirken Homeros’u över: “Daha dünkü şair, 

üslûbuna sürdüğü alacalı renklerle bir hafta içinde, soluk bir eski elbise zavallılığına 

düşerken, sıfatsız, teşbihsiz, istiâresiz Homiros, saf bir billûr ehrâmı gibi, hâlâ güneşin 

ışıklarını güneşe aksettirip duruyor.”340 

Şairin adının telâffuzu hakkında şöyle der: “Yunanîlerin kadîm şairi Homiros’un 

Fransızca telâffuzu Homère’dir.”341 

Bir dostunun okumaktan zevk aldığı şairler listesinde o da vardır: “Homère, Virgile, 

Ovide, Dante.” 342 Ahmet Hâşim’in Homeros ve eseri hakkındaki kanaatlerinin çelişkili 

olduğu açıktır.  

Yazarımız, Latin şairi Vergilius’u (MÖ 70 - MÖ 19) tabiat tasvirleri ile anar: 

“...toprağa dönülecek ve Virgile’in anlattığı gibi, fabrika dumanının kirletmediği sabah 

                                                

336 “Rûh-ı Bîkayd Fırsatıyla”, Servet-i Fünun, nu. 981, 11 Mart 1326 (24 Mart 1910).  
337 “Edebî Bir Ankete Cevaplar IV, Herkes İçin”, Akşam, nu. 2641, 17 Şubat 1926. 
338 “Palavra Edebiyatı”, İkdam, nu. 11132, 19 Nisan 1928. 
339 “Bakmak Edebi”, İkdam, nu. 11176, 5 Haziran 1928. 
340 “Üslûp Hakkında Bir Mülâhaza”, İkdam, nu. 11212, 11 Temmuz 1928. 
341 “Bir Kelimenin Telâffuzu Hakkında”, İkdam, nu. 11222, 21 Temmuz 1928.  
342 “Edebiyata Dair”, İkdam, nu. 11483, 13 Nisan 1929. 
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ışığında arılar vızıldayacak, inekler böğürecek, saban yürüyecek, başaklar yükselecek.”343 

Aynı şair, dilimize çevrilen bir eseri vesilesiyle da zikredilir: “Ruşen Eşref Bey’in Virgile 

tercümesi yalnız doğru bir tercüme değil, aynı zamanda yüksek kıymette bir edebî eserdir. 

Virgile’in ruhu Ruşen Eşref’in ruhu ile birlikte, dost olmuş iki altın ağustos böceği gibi 

Hamid B. Matbaasının büyük bir dikkatle bastığı eserin sayfalarında, kır âleminin 

nâmütenâhî şiirini ilâhî bir sarhoşlukla vızıldıyor.”344 

Hâşim’in bu şaire ilgisinin derin olduğu söylenebilir: “Théocrite ve Virgile, inciri 

üzüm kadar lezzetle anlatırlar.”345 

“Eflatun, asrının bütün ilimlerine sahipti: Çünkü, kablelmilat 428 - 347 tarihlerinde, 

bütün insan bilgisi bir avucu bile doldurmaya kâfi değildi. Kezâ Câhız, Muhyiddin-i 

Arabi, İbni Sina, öylece, zamanlarının bir marifet ummanı idiler: Zira, marifet ummanı 

onların yaşadıkları asırlarda, Çekmece gölünden bile daha geniş değildi.”346  

Adı geçen Müslüman isimlerin bir ‘örnek’ olmaktan öteye geçmediğini, referans 

değeri taşımadığını söyleyebiliriz. Oysa “Hind’in kadîm din kitabı olan Veda’larda 

bulutların istiârevî ismi ineklerdir.”347 cümlesinde, Ahmet Hâşim, Hint kültürünü kaynak 

göstermektedir. 

“Sir John Lubbock, kadim medeniyetin şaheserlerine, Hind’in meşhur iki destanı 

olan Ramayana ve Mahabbarata’yı ithal eder. Kur’an ve İncil ve Bin Bir Gece Masalları, 

her iki listede ahz-ı mevki ederler.”348 diyen Ahmet Hâşim, yazılarında bu kaynaklardan 

beslenmiş görünmez.  

Yazarımız, bazen de yararlandığı veya göndermede bulunduğu kaynağın adını 

vermek ihtiyacını duymaz: “Bundan beş altı sene evvel bir Fransız kadını, Tibet’e seyahat 

etmişti. Hâtıratı Matin gazetesinde intişar eden bu fistanlı seyyah, Buda dininin mukaddes 

merkezi olan Lasa şehrine girmek için ne büyük zahmetlere katlanmıştı: Tibetlilerin dilini 

öğrenmeğe mecbur kalmıştı;…”349 

                                                

343 “Makine”, İkdam, nu. 11548, 20 Haziran 1929. 
344 “Klasiklerin Tercümesi”, İkdam, nu. 11239, 28 Teşrinievvel 1929. 
345 “Kavun”, İkdam, nu. 11242, 1 Teşrinisani 1929. 
346 “İlme Dâir”, İkdam, nu. 11159, 16 Mayıs 1928. 
347 “Fırtına Bulutları Karşısında Bir Muhavere”, İkdam, nu. 11163, 20 Mayıs 1928. 
348 “Kütüphane”, İkdam, nu. 11236, 4 Ağustos 1928.  
349 “Macera”, İkdam, nu. 11258, 26 Ağustos 1928. 
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“Bir Alman feylesofu, XIX. Asr-ı milâdîdeki Avrupa tereddîsinin ve sanatta zevk 

düşkünlüğünün sebeplerini, demir ağlarının Avrupa’yı kaplamasında ve şimendiferle 

seyahatin taammüm etmiş olmasından buldu. Bu garip hakîme göre, …”350 

“… bir ecnebî edibin “bekâr medeniyeti” ismini verdiği bugünkü garp medeniyetinin 

zıddı olan şark medeniyeti…”351 

“Dindarlığıyla meşhur büyük bir ecnebî şairi, meşhur bir manzûmesinde…”352 

“Sualime meçhul, garip ve muztarip bir mütefekkirin kitabında bulduğum cevabı 

buraya aynen naklediyorum.”353 

“Terbiye mütehassısı bir Fransız, …”354 

“Kadın rûhiyâtını tahlilde üstad olan bir edibe nazaran, …”355  

“… bu nazariye münasebetiyle diğer bir âlim bir Fransız gazetesinde, …”356 

Bu kabil örnekleri çoğaltmak mümkündür.  

I.5.2. Mitoloji 

Sanayi-i Nefise Mektebi’nde “esâtir”, yani mitoloji hocalığı eden Ahmet Hâşim, 

gerek şiirlerinde357, gerek nesirlerinde mitolojiden de yararlanmıştır. Ona göre mitolojik 

unsurlar, mücerret fikirlerin birtakım şekillerle ve şahıslarla temsilini gösterir: “Eski 

Yunanîlerde, Romalılarda, Mısırlılarda daima efkâr-ı mücerrede, eşkâl ve eşhas ile temsil 

olunmuştur.”358 Yazarımız, Henri de Régnier’yi tanıtırken, onun hangi eserlerinde 

mitolojiden nasıl istifade ettiğini anlatır.359 

İkinci Meşrutiyet’in ilânından duyduğu sevinci tasvir ederken, mitolojiden aldığı bir 

örneği kullanır: “Bir sene meçhul ve karlı yollarda dolaştıktan sonra nâgehân, 

                                                

350 “Paris’i Görmüş Zat”, Akşam, nu. ?, 6 Teşrinievvel 1920.  
351 “Bir Gezintide Görülen”, Akşam, nu. 1314, 18 Mayıs 1922. 
352 “Bir Cevap”, Akşam, nu. 1661, 7 Mayıs 1339. 
353 “Güzellik Düşmanları”, Akşam, nu. 1680, 28 Mayıs 1339. 
354 “Medenî Lehçe”, Akşam, nu. 2664, 12 Mart 1926. 
355 “Aşk ve Kıyafet,” Akşam, nu. 2677, 25 Mart 1926. 
356 “Dişi”, İkdam, nu. 11133, 20 Nisan 1928. 
357 Salih Zeki Aktay, Yunan mitolojisindeki meşhur titanların ilâhlarla cengi efsanesini manzum bir şeklinde 
yazmak tasavvurunda olduğunu söyleyince Ahmet Hâşim: -Bunu manzum bir hikâye şeklinde yazmaktansa 
cengin verdiği empresyonu bir tablo hâlinde çizivermek daha şairce olur, demiş. Aradan birkaç gün geçmişti, 
Ahmet Hâşim, Salih Zeki’ye Titanların ilâhlarla cenginden mülhem bu şiiri okumuş.” (Şerif Hulûsi, Ahmet 
Hâşim, Bilgi Yay., 1967, s. 160-161). 
358 “Emile Verhaeren”, Musavver Muhit, c. 1, nu. 5, 1 Teşrinisani 1324. 
359 “Henri de Régnier”, Musavver Muhit, c.1, nu.12-13, 15, 22 Kanunusani 1324 (29 Ocak-4 Şubat 1909).   
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Karadeniz’in mai çizgisini bir tepenin arkasından görerek umumî bir sayha ile ‘Deniz! 

Deniz!’ diye bağıran esâtirîler gibi, biz de, en büyüklerimizden en küçük ve en 

nâçizlerimize kadar 10 Temmuz güneşine karşı, ‘Yaşasın hürriyet!’ diye bağırdık; o 

dakikada istediğimiz ve duyduğumuz bu ve yalnız bundan ibaret idi.”360 

Vapurda kendisini bakışlarıyla rahatsız ettiğini zannettiği “kalpaklı” karşısında 

düştüğü durumu, mitolojiden bir örnekle canlandırır: “Kafkas dağlarının bir kayasına 

bağlanan Promete ile ciğerlerini mütemadiyen yemeğe gelen lâşehar kuşunu düşündüm. 

Ona ne kadar benziyordum.”361 

Yunan tanrılarından Hermes’i birkaç kez zikreder: “Derler ki Yunan ilâhlarından 

‘Hermes’in ağzında lisan, ruhları rabt ve bend eden altun zincirdi.”362 “Eski Yunanilerde 

bile yalanın mabudu Hermes, aynı zamanda sanatın da mabudu idi.”363 

Son yazılarından birinde Hermes’i yine karşımıza çıkarır: “Zamanlarının en 

medenîsi ve medeniyetleri, ruh itibariyle, bugün bile erişilmez bir model addedilen eski 

Yunanlılar, “yalan”ı Hermes isminde genç ve güzel bir ilâhın şekliyle temsil ederlerdi.”364 

“Kadîm Yunan esatirinde ‘aşk’, ‘tali’ gibi kör bir ilâhtı.”365  

Ahmet Hâşim’in kalbi, mitoloji çağlarına karşı bir çeşit hayranlıkla doludur, 

diyebiliriz. Yunan destanı “İlyad ve Odise”yi özlemle andığı bir yazısında şunları da 

söyler: “Eski Yunanistan, felekiyat ve hayvanat ilimlerinden külliyen bîhaber olması 

sâyesindedir ki semaları, bulutları, ufukları, dağları ve pınarları bir güzellik dininin 

mâbud ve mâbûdeleriyle doldurmuştu.”366 

Yazarımız, Yunan mitolojisinin yanında bazen öteki mitolojileri de anar: “Kudret ve 

bereket alâmeti olan boynuz, kadim milletlerde ilâh ve hükümdar alınlarının ziyneti idi. 

Kadim Yunanilerin en büyük mabudu Müşteri’nin Afrika’daki timsali boynuzlu idi. Pan, 

Baküs ve Satirler, boynuzlarıyla azgın bir keçi sürüsünü andırırlardı. İskender-i Kebir’in 

tâcı boynuzlu idi. Kadim Isparta kadınları, harbe giden kocalarının alınlarına zafer 

                                                

360 Musavver Muhit, c.3, nr, 14-36 ve 15-38, 10 temmuz 1325 (23 Temmuz 1909). 
361 “Hiddetli Kalpak”, Akşam, nu. 2154, 7 Teşrinievvel 1924. 
362 “Vatan Hizmetinde Edebiyat”, Akşam, nu. 776, 20 Teşrinisani 1336 (1920).  
363 “Sinema”, Akşam, nu. 1321, 25 Mayıs 1922.  
364 “Bir Zihniyet Farkı”, Milliyet, nu. 2486, 10 Kanunusani 1933. 
365 “Sanatta ve Hayatta Çirkinlik”, Akşam, nu. 1686, 3 Haziran 1923. 
366 “Bir Münâkaşanın Sonu”, Akşam, nu. 2656, 4 Mart 1926. 
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çelengi olarak boynuz takarlardı. Mısır, Fenike ve Asur ilâhlarının birçokları, alınlarında 

öküz başının şanlı çıkıntılarını taşırlardı.” 367  

Fakat asıl ağırlık Yunan mitolojisindedir: “Yunanlılar, insan bedenini beygir 

vücuduyla birleştirerek ‘centaure’ denilen efsanevi mahluku, Asurîler, insan başını, öküz 

vücudunu ve kartal kanadını hep bir yere getirerek büyük mabutlarını yarattılar.”368 

“Nar, bilhassa eski Yunan ve Latin edebiyatında mukaddes bir meyvedir. Nar ağacı 

Cehennem ilâhesi Proserpine’in ağacıdır. Onun için çiçekleri ateştendir, taneleri yakuta 

benzer.”369  

“Eski Yunanlıların ve Latinlerin Paien cehenneminde hüküm süren yarım aydınlık 

işte Avrupa’nın bu bulutlu havası olacak. Hakikaten cehenneme lâyık alacalık!”370 

Hâlit Fahri’nin Paravana adlı şiir kitabından söz ederken şu benzetmeyi yapar: 

“Belli ki, şair şimdi ilâhî nefhadan bir şey anlamayanları eskisi gibi ürkütmekle değil, 

fakat Orphée gibi rübabının sesiyle onları şiirin altın yoluna çekmek istiyor.”371 

Erkek güzelliğini savunurken, Eski Yunan’a başvurur: “Güzelliği anlatmakta üstad 

olan kadim Yunaniler “teke”den rüstaî bir mabut vücuda getirmişlerdir. / Şehevî ve 

mütearrız Pan, keçi tırnaklı ayakları, kıllı baldırları, yassı burnu, boynuzları ve çekik altın 

gözleriyle ‘teke’nin ilâhî şekle istihâlesidir.”372 

Osman Pehlivan’ın anlatıldığı yazıda o mitoloji dünyasına bağlanır: “Musiki ilâhı 

Apollon’u kamıştan kavalına mağlup eden rüstaî Marsiyas gibi kırlarda yaşayan, bostan 

eken ve toprağın verdiği mahsul ile geçinen Pehlivan…”373 Yazarımız, bu hadiseyi bir kez 

daha anar: “Kadim efsane dünyasında Marsiyas, Apollon’un mağrur rebabını, hakir kamış 

düdüğüyle mağlup etmişti.”374  

Öğrencilerinden Salâhattin İdris’in yazdığına göre, Ahmet Hâşim’in “Bazı 

kelimelere adaveti vardı. Onları hiç kullanmaz ve kullandırtmazdı. ‘Asrî’ kelimesi onun hiç 

                                                

367 “Boynuz”, İkdam, nu. 11499, 29 Nisan 1929. 
368 Ahmet Hâşim, “Hârikulâde”, BE, IV, s. 11.  
369 “Kavun”, İkdam, nu. 11242, 1 Teşrinisani 1929. 
370 “Bulutlu Hava”, Milliyet, nu. 2483, 7 Kanunusani 1933. 
371 “Halit Fahri Bey”, İkdam, nu. 11462, 23 Mart 1929.  
372 Ahmet Hâşim, “Erkek”, BE III, s. 50. 
373 Akşam, nu. 2673, 21 Mart 1926. 
374 “Basit Bir Mesele”, İkdam, nu. 11177, 6 Haziran 1928. 
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sevmediği kelimelerden biridir.”375 Modern zamanların eski çağlardan üstün olduğu iddiası 

ona pek de doğru görünmemektedir: “Kadim devirlerde yaşayan insanlar, bizim bugün 

tanıdığımız zevklerin cümlesini tanırlardı. Mısırlılar, Fenikeliler, Asurîler, Keldanîler, 

Yunanîler, Romalılar her türlü mücevheratı; güzel kokuları, ipekli kumaşları ve içkilerin 

her nev’ini bilirlerdi. Onların meçhulü ve bizim âşinâsı olduğumuz yeni zevkler şunlardır: 

tütün, kahve, çay...”376 

Yine Salâhattin İdris’in bildirdiğine göre Hâşim, “Ders verirken bile her sözünü 

mitolojik teşbihlerle süslerdi. (…) Bütün esatiri, eski Yunan ve Latin ilâhlarını ailesi efradı 

gibi bilirdi.”377  

Fakat yazarımız, bu tutumuyla uzlaştırılması zor bir kanaati de şöyle nakleder: 

“Kadim Yunan’ın güzelliğine dâir yazılan şeylerin ekserisi, uydurmadır. Bir İngiliz 

müverrihine göre eski Atina, dar ve pis sokaklardan, penceresiz evlerden müteşekkil 

sıkıntılı bir şehir. Perikles muâsırları ise, berber dükkânlarında, meydanlarda, bütün gün 

gevezelikle vakit geçiren bir şarlatan kalabalığından başka bir şey değildi.”378 

Benzer bir görüş: “Eski Yunanistan’da büyük bir sanat medeniyeti vücuda geldiyse, 

bunu Yunanîler süflî işlerde kullandıkları esirlere borçludurlar. Esirler dağda, tarlada 

çalışır, efendiler şehirde şiir söyler, heykel yontar, mabed kurardı.”379 

Ahmet Hâşim’in eseri içinde Çin mitolojisine ait bir hikâyeyi, Çayname’den yaptığı 

bir çeviride okuruz.380  

Ölümünden sonra yazılanlar arasında onun mitoloji ilgisini gösteren şu ifadeler de 

vardır: “Son tasavvuru ‘Akropol’ isimli bir eser yazmaktı. Bunun için de Akdeniz 

sahillerinde, Mısır’da, bilhassa Yunanistan’da seyahat edecek, hem de bu güzel isimli 

memleketlerde hava değiştirmiş olacaktı.”381 

                                                

375 “Ahmet Hâşim’i Son Ziyaret”, Mülkiye, nu. 27, Haziran 1933.   
376 “Yeni Zevkler”, İkdam, nu. 11454, 13 Mart 1929. 
377 “Ahmet Hâşim’i Son Ziyaret”, Mülkiye, nu. 27, Haziran 1933.  
378 “Edebiyata Dair”, İkdam, nu. 11483, 13 Nisan 1929. 
379 “Edebiyat Zevki”, İkdam, nu. 11514, 14 Mayıs 1929. 
380 “Çaynâme”, Akşam, nu. 2682, 30 Mart 1926. 
381 Reşat Feyzi, “Ölüm”, Uyanış-Servet-i Fünun, (Ahmet Hâşim nüshası), s. 35, c. 74-10, nu. 257, 15 Haziran 

     1933. 
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I.5.3. İslâm ve Türk Kaynakları 

Ahmet Hâşim’in yazılarında İslâm ve doğu kaynaklarına başvurma, bu kaynaklardan 

yararlanma, yok denecek kadar azdır. 

Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar’da Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin Mesnevî’sinden 

alınmış şu beyti görürüz: 

Sırr-ı men ez nâle-i men dûr nîst 

Lîk çeşm ü gûş-râ ân nûr nîst 

Şair, bu beyti herhâlde Galatasaray’da Farsça dersinde öğrenmiştir ve yazısına 

alırken herhangi bir açıklama yapmaz; bu beyti sözün öncesiyle ve sonrasıyla 

irtibatlandırma işini bütünüyle okuyucuya bırakmış gibidir.  

Benzer bir tutumu, Yunus Emre’nin meşhur şathiyesinden alınmış “Bir sinek bir 

kartalı kaldırıp yere vurdu” mısraını Sinek382 başlıklı yazının başına koyarken de sergiler.  

Nedim’in “Meyhane mukassî görünür taşradan amma / Bir başka ferah başka letâfet 

var içinde.” beytini iktibas ederken şairin adını anmaya bile gerek duymaz.383  

Meşale mecmuasının kapanışı münasebetiyle kaleme aldığı yazıda Şeyh Galib’in 

Hüsn ü Aşk’ından bir beyit nakleder: “Ektikleri dâne-i şerâre / Biçtikleri kalb-i pâre 

pâre!”384 Bu nakilde de, ne şairin adını anar, ne eserin. Bu tutumda, okurlarının bu bilgilere 

zaten sahip oldukları, ayrıca bildirmeye lüzum olmadığı kanaati de rol oynamış olabilir. 

Ahmet Hâşim’in eski Türk tarihine ilişkin iki cümlesi vardır ve bu cümleler, Yakup 

Kadri’nin Ergenekon adlı kitabı vesilesiyle yazılmıştır: “Ergenekon efsanesi malûm: 

Türkler, pek eski bir tarihte, Ergenekon isimli sarp dağlarla çevrilmiş bir vadide sıkışıp 

kalmışlar ve asırlarca o elem ve ıztırap vadisinde mahsur kaldıktan sonra nihayet 

Börtüçene ismindeki kurdun bulduğu ve bir demircinin açtığı menfezden çıkıp 

hürriyetlerine kavuşmuşlar. / Mütareke devresi ikinci Ergenekon’dur.”385 

Yazarımızın Osmanlı tarihine ve kültürüne ilişkin göndermeleri de pek azdır.  

“Yirmi Sekiz Çelebi, Sefaretname’sinde anlatır ki, Paris’te, bilhassa çamaşırları 

muvaffakiyetinin başlıca bir âmili olmuştur.”386 

                                                
382 “Sinek”, Milliyet, nu. 2460, 15 Kanunuevvel 1932. 
383 “Mükeyyifat”, İkdam, nu. 11261, 29 Ağustos 1928.  
384 “Kapanan Bir Mecmua”, İkdam, nu. 11351, 28 İkinciteşrin 1928. 
385 “Ergenekon”, İkdam, nu. 11547, 19 Haziran 1929. 
386 “Vatan Hizmetinde Edebiyat”, Akşam, nu. 776, 20 Teşrinisani, 1336 (1920).  
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Bir yazısında da şöyle der: “Muhayyelât-ı Aziz Efendi namındaki masal kitabını 

şimdiki neslin karileri tanımaz. Halbuki bu güzel kitabı okumamış olmak yazıktır. Orada 

Şah-ı Serendib’in hikâyesi gayet manidardır. Şah-ı Serendip saadeti bulmak hulyasıyla 

dünyayı dolaşır, fakat bulamaz. Nihayet avdetinde, onu kendi evinde bulur.”387 

Mimar Sinan, Kasım, Evliya Çelebi, Nasreddin Hoca, Karagöz, bazı yazılarında 

söz arasında anılan isimler olarak kalır. Meselâ Nasreddin Hoca’yı klasiklerden Molière 

ve çağdaşlarından Foraine ile aynı hizaya yerleştirir.388
  

Karagöz “bizde aktörün babası”dır.389 Aynı yazıda Feyhaman’ın ressamlığını 

eleştirirken gölge oyununda perdeye yansıyan Karagöz çizimini över: “Yandan bakan 

kırmızı dudaklı, saf ve hilekâr Karagöz’ü çizmiş olan meçhul üstadın o acemice çizgileri 

henüz Feyhaman’ın bulamadığı çizgilerdir.”  

Başka bir yazıda onu başka türlü ve Hacivat ile birlikte anar: “Bizde Karagöz, Türk 

esnafının hilede, bönlükte, kahkaha ve kıyafette timsalidir. Türk efendisinin timsali ise 

Çelebi Hacivat’tır.”390 

“Yunus Emre gibi, Nasreddin Hoca gibi, ümmî, saf ve dâhi Karagöz eskiden neşe, 

nükte ve zarâfetin bir timsali idi.”391 diyebilen Ahmet Hâşim’in Yunus Emre’yi 

tanımadığı, arkadaşı M. Fuad Köprülü’nün Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar392 adlı 

eserini okumadığı anlaşılıyor. 

Karagöz’ü bir yerde de Şarlo’ya benzetir: “Asırlardan beri ne sesi, ne sözü, ne şekli, 

ne de kıyafeti değişmeyen, fakat gene her dem ter ü taze kalan Karagöz’ümüz gibi!”393 

Fransız edebiyatı başta olmak üzere Avrupa edebiyatlarını, yine Fransızca 

aracılığıyla Çin, Hint ve Japon kültür ve edebiyatlarını tanıyan, özellikle Yunan 

mitolojisine büyük ilgi duyan Ahmet Hâşim’in İslâm kültürü, inancı ve edebiyatı 

karşısında ilgisiz ve bilgisiz durduğunu söyleyebiliriz.  

                                                

387 “Seyahat Notlarının Sonu”, İkdam, nu. 11229, 17 Teşrinievvel 1929.  
388 “Mizah”, Akşam, nu. 2687, 4 Nisan 1926. 
389 “Resim Sergisi”, İleri, nu. 930, 17 Ağustos 1336 (1920).   
390 “Paris’i Görmüş Zat”, Akşam, nu. ? 6 Teşrinievvel 1920.  
391 “Bir Münâkaşanın Sonu”, Akşam, nu. 2656, 4 Mart 1926. 
392 Birinci baskı: 1919. 
393 “İki Artist”, İkdam, nu. 11457, 18 Mart 1929. 
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Tek hikâyesi olan Son Yâdigâr’da hikâye kahramanlarının anne ve babalarının ölümü 

“ikisinin de peder ve mâderi sâlik-i râh-ı adem oldu.” cümlesiyle ifade edilir ki, 

Müslüman inanışı ölenleri “yokluk yolunun yolcusu” saymaz. Gerçi aynı hikâyenin son 

cümlesinde ölüm, başka türlü anlatılır: “Şimdi Bâhir’in ruhu, âsumân-ı kebûdun sîne-i 

münevverine doğru per-güşâ-yı tayeran olarak Halik-ı lemyezelin huzur-ı ehadiyetine 

gitmişti!..”394  

Beş ölüden dördü “yokluk”a giderken beşincinin neden “mavi göğün ışıklı göğsüne 

kanat açıp uçarak Ebedî Yaratıcı’nın huzuruna gittiği” Ahmet Hâşim’e sorulacak olsa, bu 

hikâyenin genç yazarı olarak da, ömrünün olgunluk yıllarında da cevaplamaktan 

kaçınacağını sanıyoruz.  

Ahmet Hâşim, peygamberleri “İnsanlığa hayrı dokunmuş olanlar” arasında görür ve 

sanki “vahiy” kavramına yabancıdır: “İsa, başında dikenden kanlı bir iklîl ile çarmıha 

gerildi; Muhammed yirmi üç sene, asrının bir ihtilâlcisi olarak, nurdan ordularının 

kılıncıyla bozuk yollara sapıp şaşıran ruhları, Allah’ın yolu üzerinde topladı; Galile, 

zencir-bend olarak atıldığı zindanda öldü. Bu misaller Mustafa Kemal’e kadar teselsüs 

ettirilebilir.”395 

İslâm inanışına göre İsa, çarmıha gerilmek istenmiş ama çarmıha gerilen ona 

benzetilen başka biri olmuş, o ise Allah tarafından göğe kaldırılmıştır.396 Muhammed ise, 

“asrının ihtilâlcisi” değil, Allah’ın insanlığa gönderdiği son elçi, “hâtemü’l-enbiya”dır. 

Galileo Galilei ise, bir İtalyan astronom ve fizikçidir. Dünya dönüyor, dediği için 

engizisyonda yargılanmıştır ama Hâşim’in sandığı gibi zincire bağlı olarak atıldığı 

zindanda ölmüş değildir. Zorunlu ikamete mahkûm edildiği Floransa yakınındaki Arcetri 

köyünde önce bir kızını, sonra görme yeteneğini yitirmiş, buna rağmen eser vermeye 

devam etmiş ve 1642 yılında 78 yaşında ölmüştür.397 

Ahmet Hâşim’de başka bilgi yanlışları da vardır. Yıllarca öğrencilik ettiği 

Galatasaray Sultanîsinin Sultan Abdülmecid398 devrinde kurulduğunu sanır, oysa bu okul 

Sultan Abdülaziz devrinde açılmıştır. 

                                                
394 “Son Yâdigâr”, Mecmua-i Edebiye, nu. 41-42, 9 Ağustos 1317 (22 Ağustos 1901). 
395 “Muhalefet”, Müstakil Gazete , nu. 8, 25 Şubat 1340 (1924). 
396 Kur’an-ı Kerim, Nisa Sûresi, IV / 157-158.  
397 Axis 2000, Büyük Ansiklopedi, c. 5, Doğan Kitapçılık, İstanbul, 1999, s. 101. 
398 “Vatan Mütercimi Zerasimos Efendi”, Tanin, nu. 57, 13 Eylül 1324 (26 Eylül 1908). 
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İstanbul halkının büyük değer verdiği Eyüp Sultan’ın Ebu Eyyub el-Ensarî 

lâkabıyla bilinen Halit bin Zeyd olduğundan haberi yoktur ve onu “İslâmın kılıcı” nâmıyla 

tanınan Hâlit bin Velid ile karıştırır. Daha da kötüsü, İslâm kültüründe özel bir anlamı ve 

değeri olan “sahabe / ashap” kavramı ile bambaşka bir anlamı olan “velî”yi aynı şey 

zannederek “Bu ne biçim velî?”399 diyebilir. 

Ahmet Hâşim, hemen ertesi gün, hatasını özür dileyerek düzeltir ama pek çok 

okuyucusundan sözlü ve yazılı tepkiler almaya devam eder. Bunun üzerine şu cümlelerin 

de yer aldığı bir yazı kaleme alır: “Maamafih, burnumuzun dibindeki bir mezarın sahibini 

(bilmenin yahut) bilmemenin aynı kıymette bir marifet veya bir marifetsizlik olduğundan 

bîhaber görünenlere, hürmetle arz edelim ki, zamanımızda ilim, artık münferit birtakım 

hususata vukuf mahiyetinden çıkmış ve bir tek zekânın çemberine sığamayacak bir vüs’at 

ve nâmütenâhiyet almıştır.”400  

Ahmet Hâşim’in unuttuğu veya görmezden geldiği husus, şudur: Mezarlığında 

babasının gömülü olduğu ve bir gün kendisinin de gömüleceği semte adını veren, türbesi 

her zaman ziyaret edilmekte olan zatı tanımak, kim olduğunu bilmek, bir “ilim” konusu 

olmaktan çok, bir ilgi ve kültür konusudur ve onun yoksun ve uzak olduğu şey, bu ilgi ve 

bu kültürdür.  

O yıllarda resmî tatil günü olan cumadan söz ederken “Dinlenme ve Eğlenme 

Günü”401 der. Oysa o günün tatil oluşuna da kaynaklık eden gerçek, Cuma namazıdır. 

Ahmet Hâşim’in hayatında da, görüş alanı içinde de sanki Cuma namazı, cami ve cemaat 

yoktur.402  

“Melek nedir?” sorusuna şu karşılığı verir: “Edebiyattaki manasına göre, melek bir 

kadındır ki, gözleri mavi, saçları sarı ve beyaz entarisinin etekleri uzundur. Hıristiyan 

sanatında melek, lepiska saçları topuklarına kadar uzanan, büyük güvercin kanatlı, 

mahcup bir genç kız suretinde temsil edilir ve daima elinde sur nev’inden bir musikî âleti 

olduğu halde, gökte beyaz bulut yığınlarının kenarından tebessüm ettirilir.” İslâm 

inanışında ve halk kültüründe meleğin anlamından hiç söz etmez. Durum böyle olunca şu 

sonuca varır: “Şeytanî bir alevin temasıyla, taraf taraf ateş kırmızılığına boyanan muâsır 

                                                

399 “Bu Ne Biçim Velî”, İkdam, nu. 11153, 10 Mayıs 1928. 
400 “İlme Dâir”, İkdam, nu. 11159, 16 Mayıs 1928. 
401 “Dinlenme ve Eğlenme Günü”, İkdam, nu. 11158, 15 Mayıs 1928. 
402 “Cuma”, İkdam, nu. 11137, 24 Nisan 1928. 



 82 

kadın çehresi yanında, sarı saçlı ve mavi gözlü ‘melek’ şimdi aptal bir halayık çehresinden 

daha fazla câzip değil.”403  

Gerek doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Bağdat, gerek görevi dolayısıyla dolaştığı 

Anadolu şehirleri, gerekse ölünceye dek içinde yaşadığı İstanbul, Ahmet Hâşim’e şüphesiz 

halk ve İslâm kültürünün pek çok unsurunu gösterip tanıtmıştır. Ancak onun bu kültürü 

benimseme ve ondan yararlanma eğilimi duyduğunu söyleyemeyiz. Son Şarklı404 saydığı 

Süleyman Nazif’ten söz ederken kurduğu şu cümle bir istisna sayılabilir: “Onun için 

‘kadın’ isminin geçmediği bu üslûpta şâfi’î bir huşûnet mahsûstur.” Belli ki, yazarımız, 

Şafii mezhebinin kadınlara karşı Hanefî mezhebine nispetle daha çok “huşûnet / sertlik” 

gösterdiğinin farkındadır. 

Esnemek405 adlı yazısında “Esnemek, muztarip bir ruh düğümü olan bütün mütekallis 

vaziyetlerin çözülüp açılmasıdır. Ruh tahlillerinde eşsiz olan bir feylesofun dediği gibi, 

dikkat, intizar, teyakkuz vaziyetinde, yay gibi gerilmiş duran adam esneyemez. Esnemek, 

harp ve müdâfaa vaziyetini terk etmiş, tam bir emniyet içinde olduğunu hisseden vücudun 

mesut teslimiyetidir.” diyen yazar, “ruh tahlillerinde eşsiz olan bir feylesof”un sözünü bilir 

ama Peygamber’in “Esnemek şeytandandır.”406 sözünü bilmez. Bu sözü bilseydi ve halkın 

bu sözden ötürü esnemeye hiç de iyi bakmadığını bilseydi ve ciddiye alsaydı, yazısını 

şöyle bitirmezdi: “Bütün mesut esneyişlerin hayâlimde geçişini seyrederek, tekrar tekrar 

esnedim ve bu tevakkuf ve teslimiyet dakikamın saadetini, olgun bir yaz meyvesi gibi 

tattım.” 

“Iraklı âteşîn şair” Hâşim Nâhid’in İkdam gazetesinde Irak Türklerine dair yazı 

dizisini öven ve oradan türkü örnekleri iktibas eden ve bu vesileyle İstanbul’da üretilen 

şiiri ve edebiyatı “Türk ruhunun vatanî tahassüs kabiliyetinden” sapmış gösteren Ahmet 

Hâşim, kendi yazılarının hiçbirinde herhangi bir şarkıya, türküye dolaylı da olsa değinmez. 

Onun yazılarında atasözlerinin kullanıldığına da rastlamayız. Hattâ Ahmet Hâşim, 

deyimlerden bile uzak durmuştur. “İnsan geceleyin nasıl yola çıkmağa cesaret eder? / 

Bunu, bir köşesinde büzülüp kaldığım kompartımanımda siyah siyah düşünmeğe 

                                                

403 “Melek”, İkdam, nu. 11172, 29 Mayıs 1928. 
404 Ahmet Hâşim, BE III, s. 29. 
405 “Esnemek”, İkdam, nu. 11219, 18 Temmuz 1928. 
406 Prof. Dr. İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi Kütüb-i Sitte, c. 9, Akçağ Yay., ts. s. 428. 
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koyuldum:…”407 derken “kara kara düşünmek” deyimini bilerek değiştirmiştir. Onun bu 

tutumunda avâmîlikten, sıradanlıktan, harcıâlem ifadeden kaçınmayı öngören bir çeşit 

“prensip” olduğunu düşünebiliriz.  

Ahmet Hâşim’i Türk nesir tarihinde orijinal kılan yönlerden biri ve belki birincisi, 

beslendiği kaynaklar kadar ve belki daha ziyade, duyuş, düşünüş ve yazış bakımından şahsî 

ve farklı olmayı bilinçle seçmiş ve buna uygun davranmış olmasıdır.  

Ahmet Hâşim’in bu davranış biçimi, bazen çok şaşırtıcı olmaktadır. Çingene başlıklı 

yazısının ilk cümlesi şöyledir: “Dün bahar bayramı idi, yani bayramların en tabiisi!”408  

Hâşim, bu cümleyi 1928 yılında yazmıştır. 1 Mayıs’ın resmen Bahar Bayramı ilân 

edilişinden yedi yıl önce. Pagan geleneklerine göre de 1 Mayıs bahar bayramıdır. Fakat 

yazarımızın “bahar bayramı” dediği gün 1 Mayıs değil, 6 Mayıs’tır, yani “Hıdırellez”. 

“Yeşil istikametleri takip ederek Kâğıthane deresine” “şen bir kâfîle halinde dökül”en 

“bütün şehir halkı”nın dilinde de o günün adı, “bahar bayramı” değil, “Hıdırellez”dir. 

Ahmet Hâşim’in Hıdırellezi bildiği hâlde anmayıp “bahar bayramı” demeyi tercih 

etmesinde yenilikçi ve dönüştürücü bir yönelişin veya sıradan olandan uzak durma 

eğiliminin etkili olduğu söylenebilir. 

 

I.6. Ahmet Hâşim’in Nesir Kitapları 

I.6.1. Gurebâhâne-i Laklakan 

İstanbul’da İlhami – Fevzi Matbaasında 1928 yılında eski harflerle basılmış olan 

kitap 138 sayfadır. Yazıların her biri sayfa başından başlamaktadır. 

Bu çalışmada kitabın Ankara Millî Kütüphane’de 1949 A 859 numarayla kayıtlı ve 

ilk sayfasında “Büyük Türk Edibi Ahmed Cevdet Beyefendiye en hakiki hürmetlerimle / 13 

Eylül 1928 Ahmed Hâşim” ithafı yazılı nüshasından yararlandık. 

I.6.2. Bize Göre  

Başlığın altında “ve bir seyahatin notları” ibaresi bulunan kitap İstanbul Kâğıtçılık 

ve Matbaacılık Anonim Şirketi tarafından 1928 yılında eski harflerle basılmıştır ve 72 

sayfadır. “1928” tarihi ve kitabın sayfa numaraları yeni yazıyla basılmıştır. Kitabın ikinci 

                                                
407 “Gece”, Milliyet, nu. 2452, 9 Kanunuevvel 1932 
408 “Çingene”, İkdam, nu. 11150, 7 Mayıs 1928. 
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sayfasında “Muharririn Diğer Eserleri: Göl Kuşları Şiir Mecmuası / Piyâle ‘İkinci 

Tab’’‘Şiir Mecmuası / Gurebahâne-i Laklakan Nesir” yazılıdır. Üçüncü sayfada yer alan 

şu ithaf beş satır hâlinde dizilmiştir: “Ali Cânib’e” / ve / iki eşsiz dostum / “Refik ve 

Hayri’ye” / bu kitap, hürmet ve muhabbetle ithaf olunur.”  

Yazılar, art arda sıralanmış ve küçük puntolu dizilmiştir. 43. sayfadan sonra “Bir 

Seyahatin Notları” bölümüne geçilmiş, bu bölümün yazıları 46. sayfada başlamıştır. 

Kitabın sonuna bir “Doğru Yanlış Cedveli” konmuştur.  

Bu çalışmada kitabın Ankara Millî Kütüphane’de 1955 A 1491 numarayla kayıtlı ve 

ilk sayfasında “Büyük Türk Şairi Halil Nihad’a en büyük hürmet ve minnetimle / 25 

Kanunusani 929 Ahmed Hâşim” ithafının eski Türk harfleriyle yazılı olduğu nüshadan 

yararlanılmıştır.  

Kitabın yeni harflerle ilk neşri: Bize Göre ve Bir Seyahatin Notları, cilt.1, 2. Basım, 

Semih Lütfi Kitabevi, İstanbul, 1960, 71 s.  

I.6.3.Frankfurt Seyahatnamesi 

Semih Lütfi Sühulet Kütüphanesi Gazetecilik ve Matbaacılık T.A.Ş. tarafından 1933 

yılında İstanbul’da basılan kitap küçük ebatlıdır ve 72 sayfadan ibarettir. 

Frankfurt Seyahatnamesi, Semih Lütfi Kitabevi tarafından 44 sayfa orta boy kitap 

olarak da basılmıştır. Eserin bu baskısında tarih bulunmamaktadır.409  

I.6.4. Nesirlerinin Ahmet Hâşim’in Ölümünden Sonraki Neşirleri 

I.6.4.1. Mehmet Kaplan Neşri 

Ahmet Hâşim’in yukarıda ilk baskılarını tanıttığımız üç kitabını Türk okuyucusunun 

karşısına yeniden çıkaran Mehmet Kaplan oldu. Millî Eğitim Bakanlığı’nın 1000 Temel 

Eser adlı dizisinin 17. kitabı olarak 1969 yılında Millî Eğitim Basımevi’nde basılan kitap 

“Bize Göre / Gurebâhâne-i Laklakan / Frankfurt Seyahatnamesi” adını taşır.  

Kitabın başına “Ahmet Hâşim ve Nesirleri Hakkında Birkaç Söz” yazan Mehmet 

Kaplan, sözünü şöyle bitirir: “Hâşim’in dili umumiyetle sade ve açıktır. Okuyucunun bu 

yazıları rahat bir şekilde anlayabilmesi için, bugün kullanılmayan bazı kelimeler metni 

                                                

409 Dr. Müjgân Cumbur, kitabın bu baskısı için de 1933 yılını vermektedir. Doğumunun Yüzüncü Yılında 
Ahmet Hâşim, 2. bs., Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu; Atatürk Kültür Merkezi, sayı 17, Türk 
Fikir ve Sanat Adamları Dizisi Nu: 4, Ankara, 1992, s. 46. 
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bozmayacak şekilde değiştirilmiş ve kitabın sonuna açıklayıcı bazı notlar eklenmiştir.” (s. 

V)  

Kitabın sonuna eklenen 138 notun çoğunda, eserde geçen özel isimler hakkında 

kısaca bilgi verilmektedir. Kitap notlarla birlikte 227 sayfadır.  

Mehmet Kaplan’ın “bugün kullanılmayan bazı kelimeler metni bozmayacak şekilde 

değiştirilmiş(tir)” ifadesinin ilk örnekleri, Bize Göre’nin ilk cümlelerinde karşımıza çıkar: 

“Bir nevi ölümden sonra dirilme sırrına mazhar olan ‘İkdam’ın san’at ve edebiyat 

sütunlarına bakmak vazifesini üzerime almış olmaktan utanıyorum. Bu utanç, edebiyatı yüz 

kızartıcı bir meşgale telâkkî ettiğimden ileri gelmiyor.”  

Bu iki cümlenin Ahmet Hâşim’in kaleminden çıkan şekli şöyledir: “Bir nevi 

ba’süba’delmevte mazhar olan İkdam’ın sanat ve edebiyat sütunlarına bakmak vazifesini 

üzerime almış olmaktan utanıyorum. Bu hicap, edebiyatı yüz kızartıcı bir meşgale telâkkî 

ettiğimden ileri gelmiyor.”  

Görüldüğü gibi Mehmet Kaplan, “ba’süba’delmevt” ile “hicap” kelimelerini 

değiştirmekle yetinmiştir. Değiştirmelerle sağlanan anlaşılma kolaylığının kaybedilen 

sesleri telâfi edip etmeyeceği, üzerinde durulmayı hak eden bir husustur.  

Kitabın 44. sayfasında Cenap Şahabeddin’e ait dörtlük, yanlış yazılmıştır:  

Zülfünü bî-nizâm u bî-pervâ 

Dağıtır şâne-i tabiat 

Cem’ eder bâ kemâl-i istiğna 

Lemse-i şûh-ı neseviyyet  

Doğrusu şöyle olmalıdır:  

Zülfünü bî-nizâm u bî-pervâ 

Dağıtır şâne-i tabî’iyyet 

Cem’ eder bâ-kemâl-i istiğnâ 

Lemse-i şûh- bâd-ı nisviyyet 

Dörtlüğü açıklamak için yazılan 26 numaralı notta “kadınlık rüzgârı”ndan söz 

edildiğine göre “bâd” kelimesi, dalgınlıkla unutulmuş olmalı.  

Kitabın 112. sayfasında “aklıselîmin durduğu yerde koşan, çekinip gerilediği yerde 

gözünü yumup atlayan muammalı zekâ” yerine sehven veya baskı hatası sonucu 
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“aklıselîmin durduğu yerde koşan, çekinip gerildiği yerde gözünü yumup atlayan 

muammalı zekâ” yazılmıştır. 

Bir yanlış da 129. sayfada vardır. Tahsin Nâhid’in “Kızıl Turna” adlı şiiri, nasıl 

olmuşsa olmuş, “KIZIL ELMA” şeklinde basılmıştır.410  

Mehmet Kaplan’ın hazırladığı bu kitap, Kültür Bakanlığı (1981), Millî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanlığı (1986) ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından “Üç Eser / Bize 

Göre – Gurebâhâne-i Laklakan – Frankfurt Seyahatnamesi” adıyla yeniden ve birçok kez 

basılmıştır. Görebildiğimiz son baskı, 2005 yılında İstanbul’da basılmış olan 7. baskıdır. 

(V+227 s.) 

Yukarıda belirtilen yanlışlıklar, bu basımlarda da maalesef aynen tekrarlanmıştır.  

I.6.4.2. Dergâh Neşri 

Dergâh Yayıları, Ahmet Hâşim’in bütün eserlerini dört kitapta toplamıştır. 

İnci Enginün ile Zeynep Kerman’ın hazırladığı bu kitaplarda yazarın diline 

müdahale edilmemiştir ve eserlerin ilk neşir yerleri belirtilmiştir.  

İlk kitap Bütün Şiirleri / Piyale / Göl Saatleri / Diğer şiirleri, 1987 yılında 

İstanbul’da basılmıştır. Kitap 224 sayfadır. Yeniden gözden geçirilmiş 6. basımda şiirlerin 

kronolojik ve alfabetik listeleriyle indeks de eklenmiş ve sayfa sayısı 251’e ulaşmıştır.411  

Bütün Eserleri II, “Bize Göre / İkdam’daki diğer yazıları”nın ilk baskısı Eylül 

1991’de yapılmıştır, 289 sayfadır. Sayfa sayısı Ağustos 2003’te yapılan ikinci baskıda 

303’e çıkmıştır. (Dizin’le birlikte 325) 

Bütün Eserleri III, “Gurebahâne-i Laklakan / Diğer yazıları”nın ilk baskısı Eylül 

1991’de yapılmıştır, 309 sayfadır. Ekim 2004’te yapılan “Genişletilmiş ikinci basılış”ta 

sayfa sayısı 357’ye ulaşmıştır. (Dizin’le birlikte 380) 

Bütün Eserleri IV, “Frankfurt Seyahatnamesi / Mektuplar – Mülâkatlar”ın ilk baskısı 

Ekim 1991’de yapılmıştır, 150 sayfadır. (Kronolojik ve alfabetik liste ve dizinle 224 sayfa) 

                                                
410 Mehmet Kaplan neşrinde yapılan bu yanlışlığın tuhaf bir sonucu, Dr. Müjgân Cumbur’un “Ahmet Hâşim 
Bibliyografyası”nda Nesirleri arasında “Kızıl Elma”nın yer almasıdır. Doğumunun Yüzüncü Yılında Ahmet 
Hâşim, 2. bs., Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu; Atatürk Kültür Merkezi, sayı 17, Türk Fikir ve 
Sanat Adamları Dizisi Nu: 4, Ankara, 1992, s. 57.  
411 İnci Enginün “Ahmet Hâşim’den Bir Şiir Daha” adlı yazısında şairin “O Geceden Sonra” adlı bilinmeyen 
bir şiirini ve onu nerede, nasıl bulduğunu anlatıyor. Buna göre, kitabın yeni baskısında sayfa sayısı artacaktır. 
Dergâh Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, nu. 204, Şubat 2007. 
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Eserin Ekim 2004’te yapılan “Genişletilmiş ikinci basılış”ında sayfa sayısı 193 olur. 

(Listeler ve dizinle 236) 

Sayfa sayılarındaki bu artışların sebebi, çeşitli gazetelerde Ahmet Hâşim’e ait yeni 

yazıların bulunmuş olmasıdır.412  

Ahmet Hâşim’in bütün eserlerinin günümüz okuyucusuna ulaşması için yıllardır 

hayran olunacak bir titizlik ve sabırla çalışmış ve hâlen de çalışmakta olan İnci Enginün, 

özellikle nesirleri toplamakta karşılaştığı güçlükleri anlatırken, Akşam ve İkdam başta 

olmak üzere, eski gazetelerimizin eksiksiz koleksiyonlarının bulunmayışını, kimi 

gazetelerde sayfaların veya sütunların yok edilmiş oluşunu zikreder. Bir güçlük de bazı 

yazıların imzasız veya çift yıldız, elif ve çift yıldız gibi işaretlerle yayımlanmış 

olmasıdır.413  

Ülkemizde gazetelerin tam koleksiyonları oluşturulmadıkça ve imzasız yazıların 

kimlere ait olduğunu aydınlatacak dil, üslûp ve tarih çalışmaları yapılmadıkça, başka 

birçok yazarımız gibi Ahmet Hâşim’in de yazıları tamamlanmış olmayacaktır.414  

I.6.4.3.  Oğlak Yayınları Neşri 

Raşit Çavaş’ın yayına hazırladığı Ahmet Hâşim Bütün Kitapları Piyale – Göl 

Saatleri / Gurebâhâne-i Laklakan – Bize Göre – Frankfurt Seyahatnamesi, adı geçen 

kitapların yazarın sağlığında yayımladığı düzenle bir araya getirilmiş hâlidir. “Yazarın 

imlâsına ve Türkçesine dokunulmamıştır.”  

Oğlak Yayınları, Oğlak Klasikleri dizisinde yayımlanan kitap 323 sayfadır. 

İstanbul’da 2004 yılında basılmıştır.  

                                                
412 Ankara’da TBMM Kütüphanesi ve Millî Kütüphane, İstanbul’da Beyazıt Devlet Kitaplığı, Atatürk 
Kitaplığı ve Hakkı Tarık Us Kütüphanesi’nde (Daha sonra Beyazıt Kütüphanesi’ne nakledildi.) yaptığım 
çalışmalar sırasında bulduğum ve Dergâh neşrinde bulunmayan yazıları, İnci Enginün’e ulaştırdım. Bu 
yazılar eserin ikinci baskısında yer aldı. Ayrıca ilk baskıda gözüme çarpan birtakım dizgi ve okuma 
yanlışlarını da kendilerine ilettim, gereken düzeltmeler yapıldı. İnci Enginün, BE II’nin ikinci baskısının 
başında yer alan “Bir Açıklama”da “Bu uyarılar arasında sayın İbrahim Demirci’ninkileri özellikle anmamız 
lâzım” diyerek değerbilirlik göstermiş oldu.  
413 Ahmet Hâşim, BE I, s. 51 vd.  
414 Ahmet Hâşim’in Bize Göre adlı kitabı, Millî Eğitim Bakanlığının ortaöğretim öğrencileri için tespit ve 
ilân ettiği 100 Temel Eser’den biridir. Bu durum, eserin birçok yayınevi tarafından ticari kaygılarla, 
özensizce basılmasına yol açmıştır.  
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I.6.4.4. Yapı Kredi Yayınları Neşri 

Bize Göre ve Bir Seyahatin Notları, Nuri Sağlam ile M. Fatih Andı’nın yayına 

hazırladığı kitabın kapağına “Deneme / Gezi” ibaresi konmuş, iç kapakta buna “Eleştirel 

Basım” da eklenmiştir. Kitap sonuna eklenen 406 not, yazıların gazetedeki şekilleriyle 

kitaptaki şekilleri arasında görülen farkları belirtmektedir.  

Sonuna bir “küçük sözlük” ve “dizin” eklenmiş olan kitap 157 sayfadır. 

Frankfurt Seyahatnamesi, Nuri Sağlam ile M. Fatih Andı’nın yayına hazırladığı 

kitabın kapağına “Gezi” kelimesi konmuştur. 7-12. sayfalarda yer alan “Frankfurt 

Seyahatnâmesi”nin Eleştirel Basımı Üzerine”de kitaptaki metinlerin yazılışı ve 

yayımlanışı hakkında bilgi verilmiştir. Kitap sonundaki Notlar’da yazıların gazetedeki 

şekilleriyle kitaptaki şekilleri arasında görülen farklar 254 maddede belirtilmiştir. Ayrıca 

Yazıların Kronolojik Listesi, Küçük Sözlük ve Dizin verilmiştir. 83 sayfalık kitabın ilk 

baskısı Ekim 2004, ikinci baskısı Mayıs 2007 tarihlidir.415   

 

I.7. Ahmet Hâşim’in Polemikleri 

Polemik kalem kavgası anlamına gelir ve Türk basın tarihinde başlangıcından 

itibaren çeşitli polemikler olmuştur.416 Bu bölümde Ahmet Hâşim’in katıldığı çeşitli kalem 

kavgaları, kronolojik olarak sergilenmeye çalışılacaktır.   

I.7.1. Genç Kalemler ile Tartışma 

 Servet-i Fünun’da yayımlanan şu açık mektup, Ahmet Hâşim’in polemiğe 

yatkınlığını gösteren bir örnek sayılabilir: “Selanik’te çıkan Genç Kalemler gazetesi 

sahiplerine: 

Gazetenizin üçüncü nüshasında, ‘Son Saat’ ismiyle Servet-i Fünun’da intişar etmiş 

bir manzumemin harfiyen nesre tahvil edilerek Fernand Gregh’in gûyâ bu isimdeki bir 

şiirinden tercüme edilmiş gibi gösterildiğini haber aldım. Benim olmasını istemediğiniz bu 

şiiri Fernand Gregh’in hangi kitabında arayayım?”417 

                                                
415 Yapı Kredi Yayınları, Nuri Sağlam ile M. Fatih Andı’nın yayına hazırladığı, Ahmet Hâşim’in şiir 
kitaplarını da basmıştır. Göl Saatleri (2005) ve Piyale (2005).  
416 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, c. 7, s. 255, Dergâh Yay., İstanbul, 1990. 
417 Servet-i Fünun, c.21, nu. 1052, 21 Temmuz 1327 (3 Ağustos 1911). 
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Ali Cânip, Servet-i Fünun’un bir sonraki sayısında “Ahmet Hâşim Bey’e / Cevap” 

verir: “Genç Kalemler Tahrir Hey’eti namuslu gençlerdir; pek az zaman sonra meydana 

çıkacağı şüphesiz olan âdi bir hile ile kimsenin sukutunu hazırlayacak derecede terbiyesiz 

ve ahmak olmadıkları gibi, sizi de böyle bir zanda bulunacak kadar küçük ve saf görmek 

istemezler.”418 Ali Cânib’in cevabından anlaşıldığına göre, Son Saat metninin altına 

Fernand Gregh imzası yanlışlıkla konmuştur ve metni Ahmet Hâşim tarafından“tercüme 

edilmiş gibi göstermek” söz konusu bile değildir. Fakat Ahmet Hâşim, “teknik bir 

aksaklık” ve “dikkatsizlik eseri” olduğu kolayca anlaşılabilecek bir yanlışı, “intihal isnadı” 

sayabilmiştir, öylesine alıngandır. Üstelik, bunu “haber aldım” sözüyle ifade ettiği bir 

bilgiye dayandırmaktadır. Ancak, Hâşim’in açık mektubunda “şakacı” bir yön bulunduğu 

da söylenebilir.  

I.7.2. Bir Tercüme Dolayısıyla 

1912 Haziranında yayımlanan “Servet-i Fünun’a Bir Mektup”,  “İçtihad risalesinde 

Ahmed Şevket Bey’in” kaleme aldığı, “Ruhu’l-Cemaat ismindeki eserin Fransızcadan 

Türkçeye tercümesinde yapılan nakil hatalarından bahsed”en makalesi üzerine yazılmıştır. 

Hâşim, bu yazıyı bahane ederek Fecr-i Âtî’ye saldıranları, eleştirir. Bu arada “Sinîn’in 

sütunlarında münasebetsizce tecâvüzâta hedef ittihaz edilen Köprülüzâde Mehmed Fuad 

Bey Fecr-i âtinin ve bütün bu memleketin şerefli efrâd-ı mümtâzesinden biri olmakla 

beraber hiç şüphe yok ki onun nâmı Fecr-i Âti’ye alem değildir.” dedikten sonra, Mehmed 

Fuad Bey’i över. “(Fecr-i Âtî’ye) mensup olanlar kefâlet-i müteselsile ile birbirlerine 

bağlı değildirler. Onların her biri başka bir âlemin fecrine doğru yüz çevirmiş ve istiklâl 

içinde o tarafa bakıyor.” diyen Hâşim, adı geçen eserin iki müterciminden biri olan 

Mehmed Fuad Bey’in genç yaşına rağmen ortaya koyduğu eserlerin takdir edilmesi 

gerektiğini belirtir. Mektup şu vurucu cümleyle biter: “Bu tercüme eğer bir leke ise, bu 

lekenin Mehmed Fuad Bey için, ciddi kimseler nazarında çoktan, şerefli bir hâle-i 

ziyadara inkılâp ettiği bilinmelidir.”419 

                                                

418 Prof. Ali Cânip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, Hzl. Ahmet Sevgi, Mustafa Özcan, 
Tablet Kitabevi, Konya, 2005, s. 310.  
419 Servet-i Fünun, c.21, nu. 1047, 16 Haziran 1327 / 29 Haziran 1912, s. 163. 
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I.7.3. Hâlide Edip Hakkında 

Hâlide Edip Hanım’ın Vakit gazetesinde yayımlanan “Vilson’un Şartları 

Karşısında”420 başlıklı yazısı üzerine Ahmet Hâşim, Hâlide Edib Hanımefendi’ye başlıklı 

bir açık mektup kaleme alır. Hâlide Edib’in, yazısında dile getirdiği, Ermeni tehciri 

sırasında yaşananlardan duyduğu üzüntünün inandırıcı olamayacağını söyler, Cemal 

Paşa’nın Suriye’de yaptığı kıyımları ve zulümleri –paşanın adını açıkça anmadan- 

hatırlatır ve Hâlide Edib’in bunlara seyirci kalışını acı bir dille eleştirir. Mektup, şu 

satırlarla biter: “Geçen dört senenin işleri hesap edilirken sizi maalesef ‘merhamet’ nâmına 

söz söylemekten men eden, hayatınızda bir Suriye var. Bir Suriye ki, rakkaselerini ve 

şampanyalarının lezzetini Cibali imamının oğlu hâlâ unutamıyor.”421 

“Cibali imamının oğlu” Falif Rıfkı’dır ve on yıl sonra başka bir polemikte Peyami 

Safa, Hâşim’in bu sözünü hatırlatacaktır.  

I.7..4. Ressamlar ile Polemikler 

Ahmet Hâşim, resim eleştirileri dolayısıyla bazı ressamlardan tepki görmüş ve 

onlarla da polemiğe girmiştir. 1920 yılında İleri gazetesinin üç sayısına yayılan uzun 

eleştirisinde422, dört kez ziyaret ettiğini söylediği resim sergisinde gördüklerini, ressamlar 

ve eserler üzerinde neredeyse tek tek durarak dile getirir. Bu yazıda şu cümleyi de okuruz: 

“… hassas bir fırça sahibi olan Nazmi Ziya ve Avni Lifij Bey’lerin sergide eksikliklerini 

şiddetle hissettikten sonra İbrahim Feyhaman Bey’in resimleri önünde tevakkuf 

ediyorum.” Yazar, “şiddetle eksikliğini hissettiği” Avni Lifij Bey’i iki yıl sonra şiddetle 

eleştirecektir. Çünkü Avni Lifij, Peyam-ı Sabah’ta resimden anlamayan eleştirmenleri 

hedef alan bir yazı yayımlamıştır. Bunun üzerine Ahmet Hâşim, “Bir Ressama Cevap”423 

başlıklı bir yazı kaleme alır. İlk paragrafı şöyledir: “Ressam Avni Lifij Bey kendi dehâsına 

kendisi hayran ve bu dehâya hayran olmağı bilmeyenlere de ezelden küskün, mağrur, 

şiddetli hattâ mütehevvir bir ressamdır. Her mübâhasede ilk ve son delili kendi dehâsı, 

kendi irfanıdır. Tepeden tırnağa kadar ilim, irfan, resim, felsefe gibi eslihayla müsellâh, 

kâh irfan tabancasını bir muarızın yüzüne dayayarak, kâh sanat bıçağını bir hürmetsizin 

gözü önünde parıldatarak, korkunç ve mehib bir silahşor hâlinde fikir ve sanatın sulh-

                                                

420 Vakit, nu. 358, 22 Teşrinievvel 1334 (1918). 
421 “Hâlide Edib Hanımefendi’ye”, İctihad, nu. 129, 7 Teşrinisani 1918.   
422 “Resim Sergisi”, İleri, nu. 930, 931, 933, 17, 18, 20 Ağustos 1336 (1920).  
423 “Bir Ressama Cevap”, Dergâh, c.3, nu. 34, 5 Eylül 1338 (1922). 
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perver insanları arasında dolaşır.” Avni Lifij’in görüşlerini çeşitli yönlerden ele alıp 

çürüten Ahmet Hâşim, yazısının sonunda onu Ağustosta doğup Ağustosta ölen bir hevama 

benzetir.  

Resimde asıl sanatın teknikten sonra başladığına inanan Ahmet Hâşim, görüşlerini 

desteklemek üzere, resim sanatı çevresinde Avrupa’da cereyan eden tartışmaları da 

aktarmaya çalışır.424  

Yazarımız, Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürü ve ressam Namık İsmail Bey ile de 

polemiğe girmiştir. Resim Karşısında Sükût425, şöyle başlar: “Bizde ressam yetiştirmek 

usulü hakkında, geçenlerde yazdığımız fıkraya aziz sanatkâr Namık İsmail Bey, Perşembe 

günkü Akşam’da intişar eden makalesine ilâve ettiği haşiye ile cevap veriyor. Namık İsmail 

Bey, ressamlar hakkında yazı yazmanın bazı muharrirler için eğlenceli bir spor hâline 

geldiğini söylüyor. Ressamlar hakkında yazı yazmak iddia olunduğu gibi, bazıları için bir 

sporsa, bu sporun bilâ-sebep arzu olunmayacak derecede tehlikeli bir eğlence olduğunu 

itiraf etmeli.” 

Ressamlarımızın alınganlığından yakınan Hâşim, Namık İsmail’in Şirin adlı 

tablosunu daha önce övmüş olduğunu hatırlatarak “güzelliğe isyan etmiş münkir, sert ve 

abûs bir kalp ile muttasıf olduğumuzu tahmin etmekte bir haksızlık var”, der. Bunu 

söylerken haklıdır ama Namık İsmail, şairimizin “güzelliğe isyan etmiş münkir, sert ve 

abûs bir kalp ile muttasıf olduğunu” söylemek şöyle dursun, ima bile etmemiştir. Tam 

tersine, Hâşim’in şiirini ve yazısını övmüş, resim tenkitlerini de şiirleri kadar “güzel” 

bulduklarını belirtmiş, ancak onların “isabetine itimat etme”diklerini yazmıştır. Sonra da 

Hâşim’in “eğlenceli” ve “çocukça” bulduğu bir oyunu bu “adem-i itimadın sebebi” olarak 

nakletmiştir. Buna göre Hâşim, eleştirisi yayımlandıktan birkaç gün sonra sergiye yeniden 

gittiğinde ressamlar, onu karşılayıp kendisinin kusurlu bulduğu iki resmi onun eleştirileri 

doğrultusunda düzelttiklerini söylemişler, o da “Evet.. şimdi kusursuz olmuş.” demiş. Oysa 

bu iki resim üzerinde hiçbir düzeltme yapılmamış.426 Ahmet Hâşim, bunun doğru olmadığı 

ve resimlerin düzeltildiği kanaatindedir. Bunu ispat için, muteber şahitler huzurunda 

                                                

424 “Ressam Yetiştirmek Usûlü”, Akşam, nu. 1538, 3 Kanunusani, 1339 (1923), “İhtilâl Memleketinde 
‘Mektep’”, Akşam, nu. 2279, 13 Şubat 1925, “Yeni Sanatkâr”, Meşale, nu. 6, 15 Eylül 1928, “Bir Akşam 
Sohbeti”, İkdam, nu. 11330, 7 İkinciteşrin 1928. 
425 “Resim Karşısında Sükût”, Akşam, nu. 1557, 22 Kanunusani 1339 (1923).  
426 Namık İsmail, “Sanat Âbideleri Münasebetiyle”nin sonunda “Haşiye”, Akşam, nu. 1554, 19 Kanunusani 
1923. Beşir Ayvazoğlu, bu olayı Namık İsmail’in tertiplediğini, düzeltildiği söylenen resmin Nevzad 
Hanım’ın yaptığı bir portre olduğunu yazar, Elif Nâci’nin de benzer bir hadiseyi yazdığını nakleder. Ömrüm 
Benim Bir Ateşti, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2000, s. 163 vd.  
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resmin fotoğrafını mı aldırmak gerekir, diye sorar ve resim eleştirisinde nam salmış 

Avrupalı şairleri hatırlatır. Ona göre, resim eleştirisi yapabilmek için ressam olmak 

gerekmez. Böylece Beethoven’i sevmeyen ama müzik eleştirisi de yazmamış olan 

Goethe’yi hatırlatarak açıklamasını bitirmiş olan Namık İsmail’e cevap vermiş olur.  

Ancak, Hâşim’e göre ressamlarımız haksız eleştirilere de maruz kalabilmektedirler: 

“Silik bir fotoğraf rötuşçusu: 

- Ne günlere kaldık! Şimdi resimden mizahçılar bile bahsediyor. Halbuki bu iş için 

neler lâzım: ilim lâzım, fen lâzım, tarih lâzım, hikmet lâzım ilh. 

- Resimden bahsetmek için dediğin gibi ilim, fen, felsefe ve tarih lâzımsa, a mektep 

kaçkını! O halde bu işten sana ne! 

Ressam sana derlerse mizahın bile senden bahsetmesi ayıptır. Görülüyor ki, bu nevi 

“tenkit” bütün hayat yolunda tepe taklak gelmişlerin acılarını içine soktuğu bir zehir 

çanağıdır.”427  

I.7..5. Sanatın Kaynağı Hakkında Tartışma 

Ahmet Hâşim’in Nedim Divanı’nın yeniden basılışı dolayısıyla kaleme aldığı yazıda 

öne sürdüğü bir görüş, yeni bir polemik başlatır. O yazıda geçen “Nedim’in bediî teheyyüc 

menbaı bilhassa eti, şehvâniyetidir. Felsefe-i bedâyiin en son bulduğu düstura göre hiss-i 

bediinin mastarı hiss-i şehvânîdir.” hükmüne itiraz edilir. Hâşim’in karşılığı, hayli alaycı 

ve kırıcıdır. “Arzuma rağmen Akşam sütunlarını, bir eblehin tecâvüzüyle izahı zaruret 

hâlini alan bir meselenin teşrihine hasrediyorum.” diyerek başladığı Ağacın Gölgesi’nde428 

sanatı ve estetik zevkin mahiyeti ve kaynağı hakkında öne sürülen nazariyeleri özetler. Bu 

arada, “ ‘Şehvâniyet’ kelimesi, muârızın dimağına dokununca, nasıl bir levs çanağına 

düşüp, nasıl bir manaya bulaştığını bilmiyorum.”, “Bediiyatla az çok meşgul olmuş kariler 

için hiç yeniliği olmayan bu bahse dâir vermeğe mecbur olduğum dersten dolayı hâsıl 

olacak suda’, yalnız isminin ‘bediiyat’ kelimesi ile yanyana okunması bile, bilmem niçin, 

ruha garip bir tiksinti ve hüzün vermeğe kâfi gelen muârızın tehevvür-i cehline 

bağışlansın.” diyerek ‘muarız’ını küçümsediğini gösterir ve yazısını şöyle bitirir: “Bediî 

heyecanın menşei hakkında daha pek çok tevessü edebilecek bu müz’iç izahatın bu kadar 

uzamasından kendim de usanarak, burada kesiyorum. Esasen muârız da bu kadar zahmete 

                                                
427 “Birçok İniltiler”, İkdam, nu. 11197, 26 Haziran 1928. 
428 “Ağacın Gölgesi”, Akşam, nu. 1531, 21 Kanunuevvel 1922. 
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değmezdi. Şimdi bu satırlarda, fikirlerini istişhat ettiğim eâzımın ismiyle müftehir koca bir 

asrın, taharriyatı, tedkikatı ve istintacatı ne suretle ve ne türlü bir marifetle, meçhul 

ehliyetine inandırmak için meçhul unvânını muteber bir vesika gibi sayacak kadar safdil, 

bîçâre bir gazel-serâ tarafından hiçe çıkarılacağını görmek için merakla bekliyorum.” 

Görüldüğü gibi bu cümlelerde muarız hakkında açık bir bilgi yoktur. Bir süre sonra, 

konuyla ilgili yeni bir yazı kaleme alır. Aşksız Sanat429 başlıklı bu yazıda “İlk makalemin 

maalesef boşluğa bir hitap olduğunu, bir mektepte edebiyat ve hattâ bediiyat muallimi 

olduğunu hayretle öğrendiğim muârızdan aldığım cevapla anladım.” diyen yazar, “Bu 

cevabı okumuş olanlar bundan böyle hitabımı yalnız karie tevcih etmekte beni haklı 

bulacağından eminim.” diyerek polemiğe girdiği “muallim”in kendisini anlayacak 

yeterlikten yoksun olduğunu söylemiş olur. Ama yeni yazısında “bediî zevk ile tenâsülî his 

arasındaki alâkayı reddetmiş olan bazı müelliflerin bu husustaki itirazlarını gözden 

geçirmeği faydasız bulmadım.” diyerek onların görüşlerini nakleder. Ama bu görüşleri 

eleştirir: “Doktor Fromm’un ‘oyun’ nazariyesine istinâden sanatı tenâsül hissinden 

ayırmak istemesi, o nazariyenin tekâmülünden bîhaber oluşundan ileri geliyor.” Sanata 

daha yüksek, metafizik veya ilâhî dayanak arayanların görüşleri, Hâşim’e göre 

“Mâfevkattabia bahislerini andırır müz’iç, dolaşık, derûnî birtakım safsatalar”dır ve onları 

“ihmal” etmeyi tercih eder; “kilise ve ruhban münâkaşaları”nı da üzerinde durulmaya 

değmez bulur.  

I.7.6. Mimari Hakkında Polemik 

Ahmet Hâşim’in mimari hakkındaki görüşleri de polemik konusu olmuştur. Müstakil 

Gazete’de yayımladığı Mürteci Mimari, aynı gazetede önce Mimar Ali Rıza’nın cevabıyla 

karşılanır: “Mürteci Mimari” makalesi münasebetiyle Ahmed Hâşim Beyefendi’ye”430 

başlıklı cevabında Ali Rıza Bey, Hâşim’in “asrımızın mimarî güzelliği idrak edemeyecek 

kabiliyette olduğu” fikrine “tamamiyle iştirak etmekle beraber ‘Türk Rönesansı’ nâmıyle 

inşâ edilen binalar hakkındaki mütaleâtınızı doğru bulmadığımdan, bu husustaki fikrimi 

söylemek lüzumunu hissediyorum.” dedikten sonra Türk mimarları olarak kendi 

geçmişimizdeki eserleri örnek almak zorunda olduklarını bildirir ve ‘Yunan mabetlerini mi 

örnek alalım?’ sualini sorar. “Esasen mimarî icad edilmez. Lisan gibi asırlarla tekemmül 

eder. Bu esbâba binâen yaptığımız binanın manzarasında güzelliği ruhumuza nüfuz etmiş 

                                                
429 “Aşksız Sanat”, Akşam, nu. 1549, 4 Kanunusani 1923. 
430 Müstakil Gazete, nu. 9, 26 Şubat 1340 (1924). 
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olan Türk şaheserlerinden bir şey hatırlatarak biraz ruhumuza âşinâ bir sevimlilik husule 

getirmeğe gayret ediyoruz.” dedikten sonra mektubunu şöyle bitirir: “Eğer, Hâşim 

Beyefendi, bize takip edilecek daha iyi bir yol gösteremezseniz rica ederim makalenizin 

tesirini tahfif edecek bir şey yazın. Çünkü zaten şimdiye kadar ‘Binalarınızı camie 

benzeteceğinize şunlara benzetin’ diyenler vardı ve ‘güzel bina’ diye gösterdikleri de 

‘Rönesans taslağı’ tatlısu mebânîsi idi. Bu zevat makalenizi yanlış anlayarak bu sefer daha 

cesurâne idare-i kelâm etmeğe başlamışlardır. Bâkî hürmetlerim.” 

Bir süre sonra yine Müstakil Gazete’de Mimar Mazhar’ın yazısı yayımlanır. Başlık 

şöyledir: “ ‘Mürteci Mimari’ makalesi münasebetiyle mimar Mazhar Bey’in itirazı.” 

Mazhar Bey’in yazısı biraz alaycıdır: “Ahmed Hâşim Bey’in mimarîmizi alâkadar eden 

(Müstakil)deki makalelerini okuyanlar, bunu431 sanatı tenkid için yazılmış bir makale 

olmaktan ziyade mizahî bir tarz-ı tasvir gibi telâkkî etmekte mütereddid kalırlar. Ben de bu 

makaleyi itiraf ederim ki aynı galatla ve muharririn mimarîmiz hakkındaki kanaat-i 

fikriyye ve telâkkiyat-ı ruhiyyesini anlamakta müşkilât çekerek okudum.” diyerek başladığı 

yazısında millî mimarinin İttihat ve Terakkî politikalarına bağlanmasına karşı çıkar. 

Avrupa’da Rönesans döneminde, eskinin örnek alındığını hatırlatır. Bizde de, yenilenme 

ve canlanma çabalarının Birinci Abdülhamit ve Üçüncü Selim dönemlerinde başlamış 

olduğunu söyler. “Bugün asrımızın ne dinî, ne de içtimaî şirazesi kalmadığı için mimarisi 

bu kadar demek- Ahmed Hâşim Bey gibi münekkid-i sanat için- bir galat-ı tefekkür telâkkî 

etmekte kendini muztar görmekteyim. Mesleğimi katiyen müdafaadan müstağni kalarak 

iddia edebilirim ki bugün bir Türk mimarisi ve yeni nesil mimarlarımızın yüksek bir 

kabiliyet-i ibdaiyyesi vardır.” dedikten sonra mimaride bir başarısızlık varsa bunun 

sebebinin mimarlarımızda değil, zamanda ve çevrede aranması gerektiğini yazar. Mimar 

Muzaffer ve Kemaleddin Beylerin eserlerini över, Vedad Bey’in kudretine dikkat çeker 

ve Ahmet Hâşim’in yanlış ve gülünç bulduğu şeyi şöyle savunur: “bugünkü mimarimizde 

esasen eski tarz-ı mimarimizin hututunu tesbit”, “bizim için bir lâzime-i hayat 

hükmündedir.” Muzaffer Bey de her sanat dalı gibi mimarinin de gördüğü ilgiyle ayakta 

durabileceği ve bu ilginin yeterli olmadığı kanaatindedir. “Bununla beraber mimarlarımızı 

(hüsn)ün hidayetinden mahrum görmek ve bugünkü mimarimizi yalnız cami biçiminde 

(sinema) ve türbe tertibinde (otel) gibi manasız istihalelere temessül suretinde telâkkî 

etmek için hiç cami ve türbeye benzemeyen fakat modern Türk tarzında ve Türk mimarları 

                                                

431 Gazetede sehven yahut dizgi yanlışı neticesi “bunun” yazılmış. 
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tarafından yapılmış birçok eserlerin mevcudiyetini Ahmed Hâşim Bey’in bilmemiş olması 

lâzım gelir. Bu eserlerden misal olarak Pangaltı-Nişantaşı yolunda Türk tarzının asrî 

mimaride yapılmış binalarını gösteririm ki bunlar bize esasat ve teferruat-ı mimariyemizin 

zenginliğini, feyz-i tekâmülünü ve kudret-i sanatkârânelerini ifadeye birer şahid-i beliğdir. 

Temenni ederim ki cumhuriyet devrinde genç mimarlarımızın eserleri yalnız proje hâlinde 

kalmayarak Anadolu ve İstanbul’da yeni bir saha-i tatbik bulur ve bugün maruz kaldıkları 

bu iftiralar canlı ve bâriz bir hakikat muvacehesinde tekzib edilmiş olur.”  

İki mimarın bu itirazları, Ahmet Hâşim’i hiç etkilememiş gibidir; Yeni Bina432 

başlıklı ikinci bir yazıyla kanaatlerini açıklamaya devam eder: “Maziye ait eşkâle fazla 

rağbetin şu ahlâkî fenalığı vardır ki, yaşayanları hayatlarından zevk almaz bir hâle 

getirdikten başka, istikbalden de nevmid eder. Arkaya baka baka, yere yuvarlanmaksızın, 

istenilen istikamette kaç adım gidilebilir? Ecdâda hürmet, onları taklit etmekle değil, fakat 

azim, zekâ ve kabiliyette, onlardan hiç de aşağı olmadığımızı ve bize bıraktıkları şeref 

mirasını omuzumuzda taşıyacak kuvvette olduğumuzu göstermekle mümkündür. Kasım 

veya Sinan’a hayran olmaktan başka yapacak bir hüneri olmayan bir mimar; Fuzûlî, Bâkî 

veya Nedim’in mukallidi bir şair bu şanlı ecdat silsilesine hafîd olmağa lâyık değildir.” 

Ayrıca ve daha önemlisi çağımızın hayat şartları bambaşka bir hâl almıştır ve “Yeni 

bir Babil gibi yan yana konmuş esmer mik’ablar halinde yükselen New-York’u 

mütemadiyen semâya doğru inkişâfa mecbur eden sebepler mimarın zevksizliği veya aczi 

değil, caddelerin yeni vesait-i nakliyeye göre geniş ve düz tutulması lüzumu, arsaların 

pahalılığı, binaların acele yapılması mecburiyeti, nüfusun izdihamı, iş hayatının günden 

güne artan korkunç faaliyetidir. Mimariyi artık Çin ve Hindistan’ın uzak eyaletlerinde, (o 

da bilmem ne zamana kadar gidip) aramalı...” 

Ahmet Hâşim, yazısının sonuna koyduğu şu notla, sanki görüşlerinde yalnız 

olmadığını göstermek ister: “Not: Mimarî hakkındaki bu iki makaleyi yazmak için bazı 

ecnebî menbalardan ve bilhassa Camille Mauclair’den istifade edilmiştir.” 

I.7.7. Nâzım Hikmet Hakkında Tartışma 

Ahmet Hâşim, Yeni Bir Şair Hakkında Birkaç Satır433 başlıklı yazısında genç şair 

Nazım Hikmet’i ve şiirini över. Yazının son paragrafı, bir polemik çağrısı gibidir: “Nazım 

Hikmet’in serbest hece vezni tarla, kır, dağ yeşilliği, sema maviliği ve güneş ziyası içinde 

                                                
432 “Müstakbel Mimari”, Müstakil Gazete, nu.15, 3 Mart 1340 (1924).  
433 Akşam, nu. 2145, 28 Eylül 1924. 
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neşeli bir panayır musikisini andırıyor. Müheykel uzviyeti, bir yaz seması üzerine dolaşan 

beyaz bulutların zemini üzerinde teressüm etmiş bu genç, hava ve ziyada yeni bir hayâlin 

ulvî hendesesini inşa etmekle meşgul bâkir bir insaniyetle konuşuyor. Harâbelere tünemiş 

baykuşlar, fırtınalar semalarından gelen bu şahinin vahşi ıslıklarını anlamazsa bunda 

şaşacak ne var?” 

Nitekim tepkiler gecikmez. Vakit gazetesinin 3 Teşrinievvel 1340 / 1924 tarihli 2430. 

sayısında “Köşe Başında / Küçük Fıkralar” köşesi yazarı Men, Yeni ‘şahesere’ dair 

başlıklı yazısında Hâşim’i eleştirir: “Kendi kudret ve azametinin derecesini göstermek 

maksadıyla bendelerine yaşamak rütbesi bağışlayan eski padişahlar gibi o ‘garabet-

pesend’ muharrir de kendisinin daha mektep talebesi iken yaptığı bir inkılâp yolunda, bu 

kargacık burgacık muharririni, bir ‘havari’ gibi gördüğü için, medh ediyor.” 

Bunun üzerine Hâşim de karşılık verir: “Sırf edebî sahada bazı fikirlerimizi yazmağa 

cesaret ettiğimizden dolayı, muârız telâkkilere sahip hemmesleklerimiz tarafından şahsî 

bazı tecâvüzlere maruz kalıyoruz. Ezcümle serinliğiyle meşhur, uysal ve terbiyeli, Vakit 

bile, genç bir şaire dâir yazdığımız makaleden dolayı sütunlarında okumağa 

alışmadığımız, bozuk bir Türkçe ile, geçenlerde bizi şiddetle hırpalıyordu.”434 

Edebiyat tartışmalarının Avrupa’da ve bizde sıkça görüldüğünü, bu tartışmalardan 

birinde yenilen Timone’un sakalını kesmek zorunda kaldığını anlatan yazar, sözünü şöyle 

bağlar: “Vakit’te, sakat bir Türkçe ile, bize, genç bir şairi takdir ettiğimiz için şetmeden 

‘Men’ imzalı muharririn, nîm nekre, nîm muallim, nîm Efganlı, nîm Türk, bir şey olduğunu 

öğrendik. Bu adamın bir de sakalı varmış. Yalnız mevzu-ı bahis genç hakkında değil, 

Türkçe yazan hiçbir şaire fikir beyan etmeğe hakkı olmadığını, çünkü, okuduğumuz 

cümlelerine nazaran, Türkçeyi iyi bilmediğini iddia ediyoruz. ‘Men’ Bey aksini ispat etmek 

için acaba, Timone gibi, sakalını bahse kor mu?” 

Vakit yazarı bu kez Muhammed Nureddin imzasıyla, aynı köşede Dahleden 

Dinimize… başlıklı bir yazıyla cevap verir. “Nihayet, yapmacık şahesere dair yazdığım 

enfiyeli fıkranın tozları Göl Saatleri nâzımının burnuna kaçmış olacak ki Salı günkü Akşam 

nüshasında, bu bahis üzerinde, bir hayli aksırıyor.” cümlesiyle başlayan uzun yazıda şu 

cümleler dikkat çekicidir: “Boğaziçi sahillerinde doğup büyümüş ve hayatta ilk sözünü 

âhenktar İstanbul Türkçesiyle telaffuz etmiş bir insan için Dicle ve Fırat’ın hurma ağaçları 

                                                
434 “Münâkaşa”, Akşam, nu. 2155, 8. Teşrinievvel 1924. 
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altında yetişip sonra Türkçe öğrenerek bu dilde yazı bile yazan, birçok lakırdılarını nazma 

bile sokan bir nim-ecnebiyi karşısında görmek zevk verici bir şeydir.”  

 Aynı Şair Hakkında435 başlıklı yazısında yine Nazım Hikmet çevresinde Yakup 

Kadri ile yaptığı bir sohbeti aktaran Ahmet Hâşim, yazısının sonuna şu “hâmiş”i 

ekleyerek Vakit yazarına karşılık verir: “Efganlı Şeyh Muhammet Nureddin Efendi, 

babaları tutmuş bir zenci tehevvürüyle, ağzı köpükler içinde sövüp saymakta devam ediyor. 

Türkçeyi bilmediğine dair yazdığımız küçük bir satıra cevaben, Boğaziçi sahillerinde 

doğduğunu ve binaenaleyh Türk olduğunu, Türkçeyi bildiğini iddia ediyor. Ya kapkara 

olduğu söylenen yüzünün şahadetine ne diyelim? Boğaziçi sahillerinde kediler, tavşanlar, 

keçiler de doğuyor. Bunlar da şeyhin iddiasını ileri sürmeğe kalkarlarsa dünya ne olur? 

Her ne ise, nekregû ve sırnaşık şeyhe tekrar edelim ki, sakalını bahse koymadan, kendisine, 

ciddî bir münakaşada, muhatap olmak şerefini vermeyeceğiz.” 

I.7.8. Falih Rıfkı ile Polemik 

Ahmet Hâşim, bir zamanlar aşağılamak maksadıyla “Cibali imamının oğlu” diye 

andığı Falih Rıfkı’yla sonra barışmış olmalı ki, Müslüman Saati’ni ona ithaf ederken bir 

çeşit pişmanlık yansıtan şu ifadeyi kullanmıştır: “Yolunu geç bulmuş bir kalbin 

muhabbetiyle Falih Rıfkı’ya”.  

Falih Rıfkı, kurucularından olduğu Akşam gazetesinde millî mücadeleyi 

desteklemiştir ve Büyük Millet Meclisi’nin ikinci döneminden başlayarak (1950’ye dek 

sürecek olan) milletvekilliğine başlamıştır. Bu arada gazeteciliğe de devam etmekte, 

Hakimiyet-i Milliye başta olmak üzere gazetelerde yazmaktadır.  

1924 sonlarında Ahmet Hâşim, Ankara, Eğlence Şehri436 başlıklı bir yazıyla 

Ankara’nın havasını, politika illetini eleştirir ve oraya giren herkesin bir çeşit dönüşüm 

geçirerek “dikenleri dikilmiş bir kirpiye” döndüğünü söyler. Ona göre, muhalefetsiz bir 

ortamda “siyasi cennet” olması gereken Ankara’da “bu politika hummasının başlıca sebebi 

Ankara’nın kâfi derecede eğlenceli bir şehir olmamasıdır.” Yazı, şu cümleyle biter: 

“Memleketin rahatı için, İstanbul’dan evvel, Ankara’yı müsta’celen bir eğlence şehri 

yapmayı düşünmeli.” 

                                                

435 “Aynı Şair Hakkında”, Akşam, nu. 2159, 12 Teşrinievvel 1924. 
436 “Ankara Eğlence Şehri”, Akşam, nu. 2180, 6 Teşrinisani 1924. 
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Falih Rıfkı, bu yazıya Cumhuriyet gazetesinde Günün Fıkrası köşesinde İstanbul, 

Politika Şehri437 başlıklı yazısıyla karşılık verir. İstanbul’u ve İstanbul basınını suçlayan 

ifadeler ihtiva eden bu yazı, Ahmet Hâşim’i korkutmuş gibidir. Yazarımız, Bir Dosta 

İzah438 başlıklı cevabına şu satırlarla başlar: “Şanlı kalemiyle senelerce bu sütuna şaşaa 

vermiş olan Falih Rıfkı, Ankara’yı eğlenceli bir şehir hâline koymak lüzumuna dâir 

yazdığımız nîm ciddî bir fıkrayı, dünkü Cumhuriyet’te somurtan bir çehre ile mevzu-ı bahis 

ediyor. İstanbul’un Ankara’ya karşı nankörlüğünden bahseden cevabı Kitab-ı 

Mukaddes’in İşaya faslından alınmış şu satırlarla bitiyor: ‘Bağıma daha ne yapılmalı idi 

ki ben ona yapmadım? Niçin ben onun üzüm vermesini memul ettiğimde o fena koruk 

verdi?..’ / Cümlenin sonu, makalenin karanlığında yalın bir hançer gibi parlıyor: ‘Ve 

şimdi bağıma ne yapacağımı size bildireyim: Onun çitini sökeceğim ki otlak ola. Onun 

duvarını yıkacağım ki çiğnenile. Onu harap bırakacağım, budamayacağım, kazmayacağım, 

onda ancak dikenli çalı bitecek. Bulutlara dahi emredeceğim ki onun üzerine yağmur 

yağdırmayalar.’ ” 

Ahmet Hâşim’in yazısında yer alan son cümleler Falih Rıfkı’nın yazısında 

bulunmamaktadır. Öyle anlaşılıyor ki, “makalenin karanlığında yalın bir hançer gibi 

parlıyor” dediği cümleleri, yazarımız Kitab-ı Mukaddes’ten bulup okumuş ve ürkmüştür. 

Ahmet Hâşim’in kendini savunma sadedinde kurduğu şu cümleler, Falih Rıfkı’nın 

yazısından hak etmediğine inandığı bir tehdit kokusu aldığını göstermektedir: “Bir şehrin 

diğer bir şehirle âdeta yıldırımlardan yapılmış bir lisanla konuştuğu bu şümullü makalenin 

mantığı üzerinde durmak için kâfî salâhiyeti haiz değilim. Âciz bir muharrirden başka 

neyim? Aziz ve asîl mebusun yalnız şahsım hakkındaki serzenişlerine lâyık olmadığımı izah 

etmeye çalışacağım.” 

Hâşim, yazısına şöyle devam eder: “Asil meslektaş diyor ki: ‘Güzel kadınlar, güzel 

tabiat, güzel mesken ve güzel gazinolar, İstanbul gazeteci ve münevverlerinin azgın ve kör 

politikacılığı üstünde acaba ne tesir yapabilir. Eskiden bize oranın mehtaplarını ve 

güzlerini terennüm eden Ahmet Hâşim Bey gibi şairlerimiz bile, daima yüksek havada 

gördüğümüz kanatlarını kapayarak rûzmerre siyaset dedikodularının çamuruna 

batmamışlar mıdır?’ ” 

                                                

437 Cumhuriyet, nu. 87, 14 Teşrinisani 1340 (1924). 
438 “Bir Dosta İzah”, Akşam, nu. 2190, 16 Teşrinisani 1924. 
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“Haberim olmaksızın siyaset dedikodularının çamuruna battığımı, zekâ ve zevkine 

emin olduğum bir dostun ağzından işitmekle cidden müteessirim. Ben her türlü rüzgârlara 

karşı mahfuz, göze çarpmaz bir köşeye yerleşmiş, garazsız bir müşâhit gibi vakayie 

baktığımı zannediyordum. Tenkidimi o kadar sathî biliyordum ki mevzu intihâbında ayrıca 

itinayı lüzumlu görmüyordum. Bilmiyordum ki ismi bile ağza alınmayacak ve alındığı 

zaman insanı çamura batmış gibi gösterecek olan mevzular var. Gazetenin birinci 

sahifesinde rûzmerre siyasî neşriyatı okuduktan ve ikinci sahifesinde ilim ve edebiyat ile 

doyduktan sonra ilân sütunlarına geçeceği sırada karii durdurup onu hafif bir mevzu 

üzerinde kısa bir müddet, dinlendirmekten başka hiçbir gaye ve bir maksadım yoktu. 

Demek muvaffak olamıyormuşum, emeklerime acıyorum.” 

Hâşim, bu alttan alıcı ve özür dileyici cümlelerden sonra, Ankara hakkında başka 

eleştirilerini dile getirmekten kendini alamaz: “Maamafih bu itibarla, benim günahım ne 

olursa olsun, bir “şair”in siyaset muhitlerine ve hattâ bizzat siyasete burnunu sokması 

Falih Rıfkı’nın yazdığı derecede teessür ve telehhüfe değer mi? İstanbul’da hayatında 

ancak bir iki defa, o da haberi olmaksızın, kolunu siyasî bir mevzuun elektrik tellerine 

çarpmış bir şaire mukabil, Ankara’da bal çanağına düşen arılar gibi kanatlarını artık 

kullanmaktan âciz, ayaklarıyla tıpış tıpış yürüyen nice şair var. Belçikalı edip 

Maeterlinck’in Oiseeau Bleu’sünde “kaba saadetler” sahnesinin yemekten ve içmekten 

tüyleri dökülmüş, karınları büyümüş, yağları taşmış eşhası andıran siyasî şairleri, 

etrafında her gün yığınla gören Falih Rıfkı, “siyasî şair” ucûbesine artık alışmış olması 

lâzım değil miydi? Ya kendisi? “Bende konağı”nın siyaset âlemlerine kaçan emsalsiz 

nâsirini edebiyat unuttu mu zannediyor?”  

“Bir dakika, bizde kendi hayâlini gördüğü için bize karşı merhamet duyan aziz Falih 

Rıfkı, Çin imparatoru ‘Çin-çu-hung’a ne kadar benziyor! Garâbetiyle meşhur o 

hükümdar, ihtiyarlayan ve çirkinleşen annesini öldüremediği için onun yaşında olan bütün 

acûzeleri bir gün içinde kılıçtan geçiriyor ve gazabını böyle teskin ediyor. Falih Rıfkı, 

aynı zamanda, D’Annunzio’nun bir hikâyesinde anlattığı ihtiyar İngiliz kadınını da 

hatırlatmaktadır. Başının çirkinliğini silemeyen bu kadın, güzelliğinin hayâline kavuşmak 

için buruşuk yüzünü kendisine aksettiren bütün aynaları, sarayında kırdırmıştı.” 

O sırada Yakup Kadri ve Yahya Kemal başta olmak üzere birçok yazar ve şair, 

milletvekili olarak Ankara’da bulunmaktadır. Ahmet Hâşim ise İstanbul’da bir 

öğretmendir. Falih Rıfkı, Hâşim’in ölümünden hemen sonra kaleme aldığı bir yazıda onun 
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hakkında “… gözleri elli sene iki sırra saplanıp kaldı: Refah ve tali!”439 derken, Ankara’ya 

yönelik eleştirilerinin arkasında bir çeşit kırgınlık ve kıskançlık bulunduğunu hissettirmek 

ister gibidir.  

Bu arada şu noktayı da belirtmeliyiz: Ahmet Hâşim, bu polemik sırasında Akşam 

gazetesinde 19440 başlıklı bir yazı yayımlamış, bu yazıda iktidardaki Halk Fırkası’na ve 

hükümetine muhalafet üzere harekete geçen, aralarında Kâzım Karabekir Paşa’nın da 

bulunduğu on dokuz mebusun küçümsenmesini eleştirmiş, büyüme istidadı taşıyan bu 

hareketi övmüştür. Falih Rufkı’nın Hâşim’i suçlamasında bu yazının da payı olduğu 

düşünülebilir.  

I.7.9. Halk Gazetesine Karşı 

Ahmet Hâşim’in önemli polemiklerinden biri de Halk gazetesinin düzenlediği bir 

edebiyat anketi vesilesiyle ortaya çıkmıştır. Hâşim, anket sorularına verdiği cevapları Halk 

gazetesine göndermek yerine Akşam sütunlarında yayımlamayı tercih etmiştir. Çünkü 

sorulara kısa cevaplar vermek istememektedir. Bu durumu ilk yazısının sonunda şöyle dile 

getirir: “Halk gazetesinin her bir suali, birçok sualleri bir iki satırda teksif ettiği için 

verilecek cevapların birer satırdan ibaret olmasına imkân yoktur. Bu mevzuun her 

köşesinde istediği kadar duracak, tembel tembel yürüyecek ve ağır ağır konuşacak bir 

adamın, bu eğlencesi için, Halk gazetesinin misafirperverliğinden fazla istifade etmeği 

düşünmeğe hakkı yoktur. Esasen mesele âdî bir gazetecilik işi değil, ehemmiyetli addedilen 

bu davanın halli için muhtelif mizaç ve kanaatte olanların fikirlerini öğrenmekten ibaret 

olmasına nazaran cevaplarımın sırasıyla bu sütunda intişar etmesinde Halk’ın bir mahzur 

görmeyeceğine eminim.”441 

Yazarımız, sorulara ve cevaplarına geçmeden önce gazete ve anket hakkında 

kanaatini belirtir. Ona göre, edebiyatı sığır vebası gibi görüp inceleme konusu yapmak 

doğru değildir. Hakiki edebiyat ve sanat adamları, işlerinden konuşmayı sevmezler; 

başkalarının tenkidi de çok zaman manasızdır.  

Hâşim, ikinci yazısına anketin ilk soruyla başlar: “Edebiyatımız tereddide midir, 

değil midir?”442 Bu soru, ona göre, “Edebiyatımız alçalış içindedir” hükmünü zımnen 

                                                

439 Hakimiyet-i Milliye, 6 Haziran 1933. 
440 “19”, Akşam, nu. 2187, 13 Teşrinisani 1924. 
441“Edebî Bir Anket I”, Akşam, nu. 2631, 7 Şubat 1926.  
442 “Edebî Bir Anket II, Sual”, Akşam, nu. 2633, 9 Şubat 1926. 
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içermektedir ve bu hüküm edebiyatı “muayyen bir akidenin”, günümüzün ifadesiyle 

söylersek, “belli bir ideolojinin” bakış açısından görüşün eseri ise, üzerinde durulmaya 

değmez. Çünkü ideolojiler, dünyadaki bütün kötülükleri yok etmenin anahtarına sahip 

olduklarına inanırlar ve onlarla herhangi bir konuda tartışılamaz. “Onları memnun etmek 

için dünya her gün yeniden yıkılıp yapılamaz.” 

Sonra Hâşim, tereddiden ne anladığını belirtir: “Tereddî mahiyetini değiştirmek, 

ihtiyarlamak, bunamak, hayvanlaşmaktır. Mütereddî bir edebiyatta, güzelliği idrak ve 

ifade kudreti tükenmiş, zevk âdîleşmiş, hüsün her türlü asil teessürâta karşı kapanmış ve 

bütün hislerin, fikirlerin mecrası olan lisan da binnetice daralmış ve fakirleşmiştir. 

Mütereddî bir edebiyat, beyni sulanmış bir adam gibi, maziye karşı hâtırasız ve halden 

bîhaberdir. Onun için onda mevrus hiçbir fazilet tasavvur olunamaz. Böyle bir edebiyat 

ancak zevâline tamamen basmış bir milletin edebiyatı olmağa lâyık değil mi?” 

Edebiyatımızın bu çerçevede bir tereddi içinde olup olmadığının cevabını sonraki yazıya 

bırakır.  

Üçüncü yazı “Tereddi” başlığını taşır ve şöyle başlar:443 

“- Bugünkü Türk edebiyatı tereddîde midir?” 

“- Hayır, bilakis ileri bir tekâmül merhalesine varmış bulunuyor. Bahse dâir 

düşündüklerimi uzun uzadıya, bir iki vesileyle evvelce yazmış olduğum için burada yeniden 

“fikir”, “delil” ve cümle taharrîsine lüzum görmeyerek iki sene evvel Société Des Gens de 

Lettres’in Paris’ten vâki olan talep ve ricası üzerine yazıp Mercure De France 

mecmuasında neşrettiğim uzun bir tetkikin ve geçenlerde L’Echo de Turquie’de çıkan 

diğer bir makalemin bazı aksâmını icmal ederek gayet kısa olacak olan şu cevabımı 

münhasıran teşrih edeceğim:…” dedikten sonra o yazılarının bir çeşit özetini sunar: Büyük 

sanatkâr ve eseri henüz yoktur ama zemini hazırlanmaktadır. 

Dördüncü yazı tırnak içinde yazılmış bir “Herkes için”444dir ve adını “Halk” koymuş 

olan gazeteye karşı “münevver, aydın, entelektüel” kesimin savunulduğu bir metindir. 

Edebiyat-ı Cedide’yi herkesin değil, sınırlı bir zümrenin edebiyatı olduğu için suçlamayı 

hedef alan soru karşısında Hâşim, bunun kusur değil “iftihar” vesilesi olacağını söyler. 

“Münevver sınıf insanlığın hâricinde veya onun dûnunda bir sınıf mıdır? Devlet 

bütçelerinin mühim bir kısmını bel’ eden irfan müesseselerinin durup dinlenmeksizin 

                                                

443 “Edebî Bir Anket III, Tereddî”, Akşam, 2636, 12 Şubat 1926. 
444 “Edebî Bir Ankete Cevaplar IV, Herkes İçin”, Akşam, nu. 2641, 17 Şubat 1926. 
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yetiştirmeğe, çoğaltmağa çabaladığı sınıf “münevver sınıf” değil midir? Münevver sınıfın 

zaafıdır ki şimdiye kadar arz üzerinde ıztırabı, kahr u tahakkümü mümkün kılmıştır ve son 

asırlarda onun kanlar ve ateşler içinde şahlanmasıdır ki insanlığa biraz rehâ getirdi. İlim 

gibi, fen gibi ‘halkçılık’ da münevverlerin bir eseridir. Halk ancak onların telkini 

sâyesinde, etrafını saran gecenin, mühlik karanlıklarını duymuş ve sabırsızlanmağa 

başlamıştır. İlk mağaramızdan bugünkü şehirlere gelebilmek için sayısız asırlar arasında 

takip edilen uzun, çetin ve dolaşık yolları aydınlatan, münevver sınıfın elinde tuttuğu kudsî 

Meşaledir.” 

Ahmet Hâşim’e göre, şiirlerini işçi kızlarının sıkıcı bulması, Valéry’nin değerini 

azaltmaz. Dünyada mevcut iş bölümü sosyal sınıflar ve zevkler ayrılığını kaçınılmaz 

kılmaktadır. Yazı, şu satırlarla biter: “Onun için, güneş altında, karanlıklar içinde, 

dalgalar üstünde ve ateşler karşısında çalıştırıp adalî sa’yin boyunduruğundan bütün 

hemcinsimizi kurtarmadıkça maatteessüf, Halk gazetesinin muharririyle kapıcısı aynı şeyi, 

aynı suretle anlamamakta devam edeceklerdir.” 

Edebî Bir Ankete Cevaplar’ın beşincisi, Haricî tesir445 başlığını taşır ve Edebiyat-ı 

Cedîde’nin orijinal mi, taklit mi olduğu sorusunu tartışır. Hâşim burada da eski 

yazılarından bir özet yapmayı tercih eder. Edebiyat-ı Cedide değişik etkilerin karmaşasını 

taşır ve: “Sahneleri daima ‘palas’ salonları, yalı bahçeleri; daima çapkın gençler, 

kadınları daima hafifmeşrep tazelerden ibaret olan o edebiyatın hizmetlerinden biri 

hıyanete meyyal kadınlara kocalarını aldatmak hünerini öğretmek olmuştur. Bu öyle 

olmakla beraber, Edebiyat-ı Cedîde’yi Türklüğün içtimâî ve fikrî inkılâbında bir âmil 

yapan ve bu itibarla onu, tarihi yazacak olanlara ara sıra minnetle yâd ettirecek olan 

başlıca hizmeti “bize ecnebî bir edebiyattan nakiller yapmış olmasıdır...”  

Hâşim’e göre, “On dokuzuncu asırdan sonra maalesef, hayatın her şekil ve 

sahasında millî ve mahallî hususiyetlerin devamına imkân kalmamıştır.”  

Edebiyat-ı Cedide hakkında son hükmünü şöyle ortaya koyar: 

“Edebiyat-ı Cedîde bahar bahçelerinden, çiçekten çiçeğe dolaşan bir arı gibi Garp 

fikriyatının fuzûlî gubârını Türk zekâsına taşıdı. Artık telkîh olmuştur. Yarın olgun 

meyvenin tadını alacak olanlar, ilk nâkilin sevimsiz bir böcek olduğunu belki hiç 

hatırlamayacaklardır.”  

                                                

445 “Edebî Bir Ankete Cevaplar V, Hâricî Tesir”, Akşam, nu. 2645, 21 Şubat 1926. 
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Edebî Bir Ankete Cevaplar’ın son yazısı Muhtelif meseleler446 başlığını taşır. Ahmet 

Hâşim, dördüncü sualin tamamını vermeye gerek duymaz. Çünkü soru, “Diyorlar ki: Eski 

edebiyat kapıkulu sınıfının hususi edebiyatı olduğu gibi...” diye başlamaktadır ve eski 

edebiyat hakkında malûm ve peşin bir suçlamayı tekrarlamaktadır. Hâşim, “kapıkulu” 

tabirini “soğuk”, “sevimsiz”, “hortlamış” bulur. Nitekim, “Türk tarihine taallûk eden 

meselelerde yegâne salâhiyetdar tanılan dostumuz Köprülüzâde Fuad Bey bu iki kelime 

ile kastedilen davayı bir “safsata” mâhiyetinde gösteren müdellel izahat”ta bulunmuştur 

ve Hâşim’in ona ilâve edeceği bir şey yoktur. Şairlerin zenginlerden ve saltanat 

sahiplerinden himaye görmüş olmaları, tarihi bir vakıadır ve bunda yadırganacak bir durum 

yoktur.  

Halk’ın son suali şudur: “Edebiyatta halkçılık hakkında ne düşünüyorsunuz? Millî 

edebiyat ne demektir? İlh...”  

Hâşim’e göre herkesin zevkine hitap edecek müşterek bir edebiyat, “hakikat 

olamayacak hayaller”dendir. “Halk” kavramından ne anlamak gerekir. Bu kavramın içine 

sanatkârlar dahilse mesele yoktur. “Yok ‘halk’ münhasıran çalışan sınıf demekse, o bizden 

sanat dilenmiyor.” 

Ahmet Hâşim, dünyada sanatı halka indirmek adına yapılan sanat çalışmalarını 

şiddetle eleştirir: “Bugün her memlekette güya halkın sanat terbiyesini inkişaf ettirmek 

üzere yapılan her şey şarlatanlık, gösteriş ve hilekârlıktan başka bir şey değildir. Mevcut 

bütün şaheserleri küle döndürmek suretiyle güya halka mahsus bir ‘sanat’ yapmak veyahut 

halkın elemle kapanmış gözlerini asırlarla terâküm eden sanat hazinelerinin muhayyirü’l-

ukul şa’şaasına karşı açtırmak isteyenler için yapılacak yegâne iş, ıztırabın sert bir kaya 

hâline getirdiği ruha ra’şe vermek, halkın sanat ihtiyacını samimi bir surette 

duyurmaktır.” 

“Bunun için de halkın sefâlet yükünü hafifletmeli, vücuduna sıhhat, elbisesine 

temizlik, odasına ziya, eşyasına intizam, sofrasına neşe vermeli. Bunları yapmak, yalancı 

bir gazapla köpüren bir ağzın şivesiyle insanlığın ulvî mirasına iftira etmekten daha 

müsmir bir hizmettir.” 

“Millî dehânın menbaı olan halkta her şey kuvvet hâlinde yatar; bir parça ziya, bu 

kuvvetlerin canlanması ve hârikulâde çiçek sakları hâlinde yıldızlara doğru yürüyüp 

yükselmesi için kâfidir.” 

                                                

446 “Edebî Bir Ankete Cevaplar: Muhtelif Meseleler”, Akşam, nu. 2652, 28 Şubat 1926. 
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Edebî anketlerine Akşam gazetesinde altı uzun yazıyla cevap veren Ahmet Hâşim’e 

karşı Halk gazetesinde üç yazıyla karşılık verildiğini, yine Hâşim’in Akşam’da çıkan Bir 

Münakaşanın Sonu447 başlıklı yazısından öğreniyoruz. Bu yazının ilk üç paragrafı şöyledir:  

“Halk gazetesi! Seninle münâkaşa ne hoş bir zevktir! Muhâtap zayıf ve namuslu 

çehren karşısında hiçbir endişe duymuyor. Ağzın edepsizlikle çarpık, gözün hıyanetle fena, 

rengin hiddetle bozulmuş ve morarmış değildir. 

Elinde yalın bir bıçak tutan tehlikeli bir katil huşûnetiyle konuşmuyorsun. Gerçi 

Eyüp peygamber gibi fakirsin; çıplak sahifelerinde altın ökseler koyamıyor, gümüş 

tuzaklar kuramıyorsun. Onun için lâkayıt gözler sende bir cazibe bulmuyor ve onun için 

fazla aranmıyorsun. Fakat kanlı et ve yağlı ekmek yerine siyah ve acı otlar, hırs ve nahvet 

yerine kuru ümit ile taayyüş edenlerin maverâî gençliği senin çukur gözlerine mûnis bir 

parıltı ve çürük yanaklarına bir şafak pembeliği veriyor. Halk gazetesi! Seninle münâkaşa 

ne hoş bir zevktir! 

Bana manalı ve manasız birçok sualler sordun. Safvet ve samimiyetle sana 

cevaplarımı vermeğe çalıştım. Beğenip beğenmediğini hâlâ anlayamadığım bu 

cevaplarıma üç uzun makale ile mukabele ettin. Ne yalan söyleyeyim, birinci ve 

ikincisinden hiçbir tat almadım ve bir şey de anlamadım. Üçüncüsü bana biraz daha zevkli 

geldi. Bu intihâî makalemle senin son sözüne son cevabı vereceğim. Başka düşüncelere ve 

başka endişelere dalmak üzere iken beni bir dakika daha kendinle karşı karşıya 

bulundurduğun için sana müteşekkirim.” 

Sonra, kendisine yöneltilen “cehalet” suçlamasından “neşe” duyduğunu belirten 

Hâşim, bilgisizliğin hiç de kötü bir şey sayılamayacağını tarihten örneklerle uzun uzun 

anlatır. Günümüzden de ilgi çekici bir örnek verir: “Cahil kalmanın saymakla tükenmez 

muhassenâtını meşhur Türk ressamı Çallı İbrahim Bey üstadımızdan da defaatle 

işitmiştim. Bu muhterem zâta nazaran “cehalet” bir din gibi neşir ve taammüm edilmeli, 

mekteplerde öğretilmeli, camilerde vaazla halka telkin edilmelidir. Bilâkayd ü şart 

öğrenmenin her nev’ine düşman olan bu büyük sanatkâr, üç sene mekteplerinde okuduğu 

Paris’te ‘ekmek’ veya ‘su’ gibi en basit kelimelerin bile Fransızca mukabilini öğrenmeği 

cehlin asâletine münâfi addetmiştir.”  

Yazı, şu iki paragrafla sona erer: “Yunus Emre gibi, Nasreddin Hoca gibi, ümmî, saf 

ve dâhi Karagöz eskiden neşe, nükte ve zarâfetin bir timsali idi. Fakat ışkırlağını asrî bir 

                                                

447 “Bir Münâkaşanın Sonu”, Akşam, nu. 2656, 4 Mart 1926. 
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maskaraya kaptırdığından beridir ki boğazına kadar gılzet ve hamâkate batmış bulunuyor 

ve donmuş bir çeşme lülesi gibi ağzı, kılıç şeklinde buz parçaları sarkıtıyor. 

Cehalet, sanatın olduğu gibi, ey Halk o kadar sevimsiz yapmağı bildiğin ”ilm”in de 

anasıdır. Newton, cazibe kanununu keşfetmeden bir saniye evvel cazibe kanununun bir 

cahili değil miydi?” 

I.7.10. Burhan Câhid (Morkaya) Hakkında 

Halk gazetesine cevap vermek üzere kaleme aldığı bir yazısında Ahmet Hâşim, 

Karagöz hakkında şöyle der: “… eskiden neşe, nükte ve zarafetin timsali” iken “ışkırlağını 

asrî bir maskaraya kaptırdığından beridir ki boğazına kadar gılzet ve hamakate batmış 

bulunuyor ve donmuş bir çeşme lülesi gibi ağzı, kılıç şeklinde buz parçaları sarkıtıyor.”448 

Bu ifade ile, 1918’den beri Karagöz gazetesini çıkarmakta olan Burhan Cahid (Morkaya, 

1882-1949)449 Bey’i kastetmektedir. Birçok roman kaleme almış olan Burhan Câhid, 

Nazar Boncuğu imzasıyla mizah yazıları da yazmış, bunlardan bir bölümünü “Karagöz’ün 

Fıkraları” adıyla kitaplaştırmıştır (1926). Ahmet Hâşim, burada adını vermeden kabalık, 

ahmaklık ve soğuk ve saldırgan espri sahibi olmakla suçladığı Burhan Câhid için, birkaç 

gün önce şu “Edebî Hâmiş”i yazmıştır: “Sekiz on senedir yazı yazan fakat henüz bir tek 

satırını bile okumadığım Karagözcü Burhan Cahit Bey geçenlerde yeni çıkan bir 

gazetede, ‘Nazar boncuğu’ imzasıyla toptan hücum ettiği kimseler arasında beni de 

unutmayarak, müthiş bir iki cümle ile iler tutar yerimi bırakmamış, bunu karileri 

anlattılar.” 

 “Yüksek üslûbunun ve ‘edebî kudretinin’ medhini yalnız kendi eliyle yazılmış ve 

kendi parasıyla neşrettirilmiş gazete ilânlarında okuduğum Burhan Cahit Bey tarafından 

okunmak bir şeref olsaydı, neşriyatımı tezyif etmesinden, nâmütenâhî meşguliyetleri 

arasında muntazaman yazılarımı okumakta olduğunu istidlâl eder ve memnun olurdum. 

Ben sevemeyeceğimi hissettiğim yazıları geçerim. Onun için meselâ kendisini okumak 

şerefi bana ilelebed nasip olmayacaktır. Bu usulden memnunum, kendisine de tavsiye 

ederim.”450  

Yazılarını okumamayı şeref saydığı bir yazarı, okuyucuların “anlatış”ına dayanarak 

böylesine hırpalayan Ahmet Hâşim, aynı yazar hakkında Güneş mecmuasının 15 Mayıs 

                                                

448 “Bir Münâkaşanın Sonu”, Akşam, nu. 2656, 4 mart 1926 
449 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, c. 6, s. 401, Dergâh Yay., İstanbul, 1986 
450 “Edebî Bir Ankete Cevaplar: Muhtelif Meseleler”, Akşam, nu. 2652, 28 Şubat 1926 
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1927 tarihli sayısında yayımlanan Edebî Bir Seyahat başlıklı yazısının altına çok daha ağır 

bir not düşmüştür: “Hâmiş: her gün muntazaman sabah kahvaltısında bir aile namusu, 

öğle yemeğinde bir aile namusu ve akşam sofrasında bir aile namusu çiğneyip hazmederek 

göbek ve ensesinin müstekreh yağlarını besleyen şu ‘Nazar Boncuğu’ imzası arkasında 

saklanan cibilliyeti malum şahıs, hiçbir iffetli adam gözünü tevakkuf ettiremeyecek olan 

sarih bir tertip hatasını vesile ittihaz ederek, ancak kendi elinin tutmaktan iğrenmeyeceği 

silâhlarla, bize yeniden taarruz ediyor. Bu sahada hüküm ve kuvvet münhasıran onundur. 

Bu kuvveti onunla paylaşmak zilletini hiç kimse kabul etmeyecektir. Onun iğrenç 

çehre(si)nin saldırışı önünde bu defa nefret ve hicap ile susuyoruz.” 

I.7.11. Burhan (Felek) ile Mahkemede Biten Polemik 

Ahmet Hâşim, aynı adı taşıyan başka bir mizah yazarıyla da, mahkemeye kadar 

taşınan bir polemiğe girmiştir. Asıl adı Mehmet Burhaneddin olup Türk spor ve basın 

tarihinde Burhan Felek adıyla tanınan yazar (1889- 1982), gazeteciliğe öğrencilik 

yılarında spor muhabiri olarak başlamıştır ve 1928 yılında Felek imzasıyla mizahi yazılar 

da yazmaktadır.  

Ahmet Hâşim, Güldürmek451 başlıklı yazısına şöyle başlar: “Son senelerde bütün 

ağırbaşlı gazetelerimiz, sahifelerinde mizaha koca koca sütunlar ayırdılar. Fakat 

şükretmeli ki, mizahçılarımızın tuhaflık hüneri o kadar fazla değil! Öyle olmasa dört, beş 

gazetenin, her sabah göbeğini, ensesini ve tabanlarını gıdıkladığı şu İstanbul, mütemâdî 

bir kahkaha illetine tutulmuş bedbaht bir halkın memleketi olurdu.” 

Gülmek ve güldürmek özelliğinin yalnızca insana özgü olduğunu Bergson’u ve 

Mustafa Şekip’i tanık göstererek belirten Hâşim, “böyle gider de mizahçı nihayet mizahı 

öldürmeğe muvaffak olursa, bizim için gülmek hassasını kaybetmek tehlikesi var.” diyerek 

mizah yazarlarımızı küçümser.  

Ahmet Hâşim, bu yazısından 12 gün sonra Mahkeme Kapısında452 başlıklı yazıyla 

karşımıza çıkar. İlk cümle şudur: “Günlerce süren sebepsiz, muntazam taarruzlarına 

nihayet mukabele mecburiyetinde kaldığımız muharririn, aleyhimizde bir zemm ü kadh 

davası ikame ettiğini gazetelerde, havadis olarak okumuştuk.”  

                                                

451 “Güldürmek”, İkdam, nu. 11136, 23 Nisan 1928 
452 İkdam, nu. 11148, 5 Mayıs 1928 
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Sözü edilen muharrir Burhaneddin (Felek) Bey’dir. Onun “günlerce süren sebepsiz, 

muntazam taarruzları”nın nasıl olduğunu ve Hâşim’in mecbur kaldığı “mukabele”nin ne 

olduğunu gösteren “yazılı” bir kaynak göremedik. Beşir Ayvazoğlu’nun Ahmet Hâşim’i 

anlattığı değerli eserinde bu konuyla ilgili şöyle bir anlatım var: “… Burhaneddin [Felek] 

Bey’in bir yazısında kendisine dair ima bulunduğu zannıyla ağır bir yazı yazarak ‘dar 

pantalonlu kart züppe’ gibi çirkin bir tabir kullandığı için tarziye vermek zorunda 

kalmıştır.”453 Ahmet Hâşim’in görebildiğimiz yazıları içinde böyle bir tabire rastlamadık. 

Bu tabir de, bu tabirin hedefinin Burhaneddin Bey olduğu da, Peyami Safa’nın bir 

yazısında karşımıza çıkıyor. 1 Ağustos 1928 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Ahmet 

Hâşim’e şöyle seslenmektedir: “… Ali Kemal istisna edilirse matbuatta sizden evvel de, 

sonra da ‘Pantalonu dar kart züppe şenaatler kusuyor!’ gibi tiksindirici küfürler savuran 

bir kalem sahibi ne zuhur etmiş, ne de edecektir.” Hâşim’in hiçbir yazısında “kusmak” 

fiilini ve müştaklarını kullanmadığına bakılırsa, bu cümlenin yazılmamış ama söylenmiş 

bir cümle olacağı düşünülebilir.  

Ahmet Hâşim, Mahkeme Kapısında yazısına şöyle devam eder: “Nihayet evvelsi gün 

celbnâmeyi aldık. Yarın huzur-ı hâkime çıkıyoruz. Müstear bir ismin maskesi arkasında 

çehresini gizli tutarak, şümûlü gayet vâsi olan ‘mizah’ kelimesinin geniş mantosu altında 

tuttuğu hançerin ucunu, ötekinin berikinin eti üzerinde, ikide bir, iğne gibi kullanan bir 

adamın, kendini haksız bir tecâvüz karşısında farz ettiği zaman o hançeri artık bir müdâfaa 

silâhı hâlinde kullanması lâzım gelirken, yazı işlerine büsbütün yabancı çarelerden istiâne 

etmesi, kalem münâkaşaları tarihinde istisna teşkil eden bir hâdisedir.”  

Sonra basın dünyasındaki eski kavgaları hatırlatır: “Babıali’de şiddetli şiddetsiz, 

eğlenceli eğlencesiz kalem münâzaaları, hemen hiçbir zaman eksik olmamıştır. Bunlar 

içinde fikir haysiyetine şeyn teşkil edenler de bulunmuştur. Hattâ bazıları mütekabil feci 

ithamlar şeklini almış ve bazıları da kaldırımlar üzerinde baston ve tokatla halledilmek 

gibi umulmaz neticelere müncer olmuştur. Fakat kâh kurtlar, kâh arslanlar, kâh horozlar 

gibi çarpışan ve döğüşen kalemlerin hiçbirisi, davasını masum kitap mahallesinin hududu 

hâricine çıkarmayı hatırına getirmemiş ve polis ve jandarmanın müdâhalesini davet etmek 

istememiştir. Hokka ve kalem âleminin akıl erdiremediği bu nevi tedbirlere hemen ilk 

hamlede başvuran bir hasımla karşılaşmak hayreti bize isabet etmiş bulunuyor. Fakat 

öğreniyoruz ki, hasmımız bir muharrir değil, yazı âlemine tesadüfle düşmüş, boş zamanı 

                                                
453 Beşir Ayvazoğlu, Ömrüm Benim Bir Ateşti, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2000, s. 251-252.  



 108 

çok bir avukatmış... Gazetecilikte aradığı şey bir fikir zevki değil, fakat mahkeme 

huzurunda talâkatini tecrübe etmek için bir vesile imiş. / Meğer bilmeyerek, kalem sahibi 

olmayan hasmımıza kendi asıl mesleğinde hizmet etmiş bulunuyoruz!..”  

Mahkemede olanlar, Ahmet Hâşim’in beklediği gibi değildir.  

7 Mayıs 1928 tarihli Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında “İki muharrir 

arasında dava” başlıklı, üç fotoğrafla süslenmiş haberden öğrendiğimize göre, Üçüncü 

Ceza Mahkemesi’neki duruşmaya İkdam gazetesi sahibi Ali Nâci, sorumlu müdürü 

Burhaneddin Âli ve yazar Ahmed Hâşim’i temsilen vekilleri Muammer Salih Bey ile 

davacı Burhaneddin Bey katılmışlar. Kimlik tespitinden sonra Ahmed Hâşim’in davaya 

konu olan fıkrası okunmuş. Burhaneddin Bey, ceza kanununun 480. maddesinin delâletiyle 

matbuat kanununun 11. maddesi gereğince suçlu bulunup cezalandırılmasını istemiş. 

Hâkim: “Ahmed Hâşim Beyin yazdığı fıkrada isminiz geçiyor mu?” diye sorunca “İsmim 

geçmiyor. Falih Rıfkı Beyin filân ismi geçmektedir. Fakat maksud benim. Nitekim dün yine 

Ahmed Hâşim imzasıyla neşredilen ‘Mahkeme Kapısında’ serlevhalı yazıda da ben 

kastedilmişimdir.” cevabını vermiş. 

Ahmed Hâşim Beyin vekili de, “müvekkilinin yazılarını tartarak yazdığını, 

Burhaneddin Beyin şahsının düşünülmediğini, ‘Felek’ imzasıyla yazılan yazıların 

mevzuubahis olduğunu, müvekkilinin de bir hücum karşısında kaldığını, binaenaleyh 

kendilerinin de ‘Felek’ aleyhinde dava ikame edeceklerini” söylemiş.  

Mahkeme reisi, iki yazar arasında böyle bir davanın bulunmasının iyi olmadığını 

söyleyip “Uyuşmanızın, meselenin sulhen hallinin imkânı yok mudur?” deyince 

Burhaneddin Bey, “böyle bir tekliften pek mütehassis olduğunu, birçok kişilerin bu 

teklifte bulunduklarını, ancak haysiyeti rencide edildiği için her şahıs gibi mahkemeye 

müracaat mecburiyetinde kaldığını” söylemiş.  

Reis, iki tarafın kararlaştıracağı şartlarla anlaşma imkânının bulunduğunu söyleyince, 

Muammer Salih Bey, Ahmed Hâşim Beyin de bu çözüm yolunu kabul edeceğini 

zannettiğini bildirmiş. Savcı da aynı doğrultuda görüş bildirince, dava vekili, uzlaşma için 

bir hafta süre istemiş ve mahkeme davayı 13 Mayıs Pazar günü öğleden sonraya bırakmış.  

Ahmet Hâşim, davanın görüleceği gün İkdam’da yayımlanan Genç Şairlere başlıklı 

yazısının altına şu notu koymuştur: “Hâmiş: Bana karşı Milliyet’te ağır telmihte bulundu 

zannıyle bundan iki hafta evvel İkdam’da Burhaneddin Bey’e karşı bazı yazılar yazmıştım. 

Bu yazımın intişar ettiği gün, Burhaneddin Bey’in de Milliyet’te çıkan birkaç satırı bu 
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zannımın yanlış olduğunu gösterdi. Namuslu ve genç meslektaş olarak tanıdığım 

Burhaneddin Bey’e karşı bu şeylerin hiçbiri vârit değildir. Beyan-ı teessürü vicdan borcu 

bilirim. (A.H.) 13 Mayıs 1928” 

Davanın ikinci duruşmasına ilişkin haberi Cumhuriyet gazetesi, 14 Mayıs 1928 

tarihli sayısında, bu kez 3. sayfada “Matbuat Davaları” üst başlığı altında verir. Haberin 

başlığıysa şöyledir: “Felek (Burhaneddin) ve Ahmed Hâşim Beyler anlaştılar”. 

Mahkemeye bu kez Burhaneddin Bey de gelmemiş ve bir istida göndermiştir. 

Mahkemede okunan dilekçede Burhaneddin Bey şöyle demektedir: “Ahmed Hâşim Bey 

hakkımda yazdığı yazıların gayr-i varid olduğunu tavzih ettiğinden davadan feragat 

ediyorum. Benim dava ikamesinden maksadım, mübahesat-ı edebiyenin âdâp ve teşrifat 

dairesinde cereyanını temin etmekti, Ahmed Hâşim Beyin mutlaka tecziye edilmesi 

değildi.”  

“Bunun üzerine reis Ahmed Hâşim Beyin vekiline mukabil dava ikame edip 

etmeyeceğini sordu. Vekil dava ikame eylemediğini söyledi. Bunun üzerine davanın 

sukutuna ve mesarif-i muhakemenin müddeîden tahsiline karar verildi.”  

I.7.12. Peyami Safa ile Kavga 

Ahmet Hâşim’in Peyami Safa ile polemiğe girmek üzere kaleme aldığı ilk yazı 

Edebiyat Bahisleri454 şöyledir: 

“Hikâyeci Peyami Safa Bey, Cumhuriyet’in haftalık edebî sahifesinde gizli ve açık 

şahsiyatla dolu, sözde edebiyata dâir, birtakım makaleler yazıyor. Geçen haftaki 

musahabesinde sanat eseri diye ortaya atılan şeyler karşısında düşündüklerini ve 

duyduklarını samimiyetle söylemekten başka günahı olmayanları hafî bir istihbarat 

raporunda yer tutmağa lâyık olan şu cümleleriyle âdeta hıyânet-i vataniye töhmeti altında 

bulundurmak istiyor. ‘Eser yok sanatkâr yok sözleriyle Türk sanatının ve Türk sanatkârının 

şerefine tasallut etmek, bu kıskanç ve haris kalemlerin yegâne marifetidir. Onlara göre 

Türkiye sanatsız bir memlekettir. Burada güzeli sezen kalp yoktur ve burada sanatkâr 

yetişmez; bu diyarda analar gönülsüz ve ruhsuz ve vurdumduymaz katı yürekli ve kuru 

kafalı birtakım hışırlar, ham ervahlar doğururlar ilh...’  / Bu satırları okuyunca Peyami 

Safa Bey’den, ne yalan söyleyelim, kendi hesabımıza korkmuştuk. 

                                                
454 “Edebiyat Bahisleri”, İkdam, nu. 11209, 8 Temmuz 1928 
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Fakat bu haftaki musahabesi, korkumuzun hedefini büsbütün değiştirdi. Şimdi bütün 

korkumuz, Peyami Safa Bey’in tehlikede olduğunu hissettiğimiz sıhhatine aittir.  

Bu kalem sahibi dünkü Cumhuriyet’in edebî sahifesinde Nurullah Ata’nın nâdir bir 

zekâ ve zarâfet numunesi olan Hayat’taki makalesine cevap verirken, Yakup Kadri’yi ve 

beni kasdederek şu garip satırları yazıyor:‘O makalemde ben sadece edebî vak’aların 

tahrif edilmesine muârızdım. Eğer yalan söylemek başkalarının zevki ise, o yalanı tekzip 

etmek de benim zevkimdir. Hattâ zevkimden de fazla bir şeydir: Vazifem.’ 

Yakup Kadri, alenî hakaret karşısında ne düşünür bilmiyorum. Bana gelince, dünya 

üzerinde yanlışı ve yalanı düzeltmek vazifesinin kendisine ait olduğunu, Don Kişot’tan 

sonra, bu ciddiyetle söyleyebilen adamın sözlerinden, hattâ bütün harekâtından mes’ul 

addedilmemesi lâzım geleceği kanaatindeyim. 

Asabı perişan zavallı dostum! Yalanı düzeltmek için doğruyu bilmek lâzım değil mi? 

Hâmiş: Peyami Safa Bey’e – Anlamıyor musunuz? Tabiriniz vechile ‘edebiyat 

muhitimizde akisler yapan mühim iki makale’nize karşı söz söylemek cür’etiyle çıkan biz, 

âciz ve hakir üç muârızınızız. İlminizin, irfanınızın, cesaret, maharet ve iktidarınızın 

tecelliyatı karşısında duyduğumuz havf ve haşyet tesiriyledir ki, buyurduğunuz gibi, 

‘birbirimize yaslanıp karşınızda sıralanmağa ve mütereddit bir çene ile garip şeyler 

mırıldanmağa mecbur zavallılar’ hâline düştük. Bize kıymadığınıza, sinirlerinizin 

yıldırımlarını zaptettiğinize, kınında güzel harplerin rüyasını gören kılıcınızı çekmeyerek, 

bize şimdilik sadece gülümsediğinize” ne kadar teşekkür etsek azdır. 

Ey Cenab’ın bizden çok evvel teşhis ettiği ve ‘sen yalnız yetim-i Safa değil, yetim-i 

zekâ imişsin de’ cümlesiyle damgaladığı şu zavallının merhametli dostları ve ey tali’siz 

akrabaları! ‘Nuha’-ı şevkîsi ile dimağının dört tane freni olduğunu’ söylediğine 

bakmayınız! Daha doğrusu bu sözlerine bakınız da, bu biçareyi, vakit kaybetmeksizin bir 

an evvel fennin şefkatine emanet ediniz! 

Peyami Safa Bey, iade-i âfiyet edeceği ve muntazam konuşacağı güne kadar, 

kendisinden bâhis bu son satırlarımızdır. (A.H.)” 

Cumhuriyet gazetesinde haftalık “Edebiyat Günü” bölümünü yöneten Peyami 

Safa’nın cevabı, “Üç Muarıza Cevap”455 başlığını taşır. Bu yazısında Peyami Safa, Hilâl-i 

                                                

455 Cumhuriyet, 14 Temmuz 1928 
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Ahmer’de ve Cumhuriyet’te yayımlanmış iki yazısını özetler. Buna göre, kendileri de yazar 

olan bazı kimseler, Türk edebiyatı aleyhinde yazılar yazmakta, edebiyatımızı yok 

saymaktadırlar. Hattâ bunlar, Batılı yazarları da küçümsemekten geri kalmayıp bir çeşit 

“pedantizm” yani ukalâlık göstermektedirler. Onların bu tutumları doğru da değildir, haklı 

da değildir. “Kendisinden daima vakur mülâhazalar beklemeğe alıştığımız ‘Yakup Kadri’ 

Bey de” “bu tavrı takınmıştı” diyerek onun bazı Fransız yazarları hakkındaki 

değerlendirmelerini “yanlış” bulduğunu yazar ve şöyle seslenir: “Hayır! Fransa’dan 

İstanbul’a ‘Yahya Kemal’ Beyin dimağ ajansından geçerek verilen bu haberler yanlıştır. 

Aksini iddia edenleri münakaşaya davet ediyorum.” 

Sonra “birinci muarız” olan Nurullah Ata’nın Hayat mecmuasında çıkan ve 

kendisini hedef alan yazısına cevap verir. Bu arada “O ‘Nurullah Ata’ Bey ki henüz 

tercüme ettiği bir iki eseri kitap hâlinde çıkmaktadır ve müteferrik makalelerinden başka 

müdevven hiçbir eserini görmedik.” diyerek esersizliğinden söz eder.  

Ondan sonra sıra Ahmet Hâşim’e gelir: “ ‘Hilâl-i Ahmer’deki makalem çıktıktan 

sonra aradan aylar geçtiği hâlde bana cevap vermeyen ‘Ahmed Hâşim’ Bey de, ‘Nurullah 

Ata’ Bey’in tarizini gördükten sonra, âdeta ondan cesaret almış gibi ‘İkdam’da bana 

hücum etti. Gerek Türk gerek Garp edebiyatına gözleri kapalı tariz edenler için yazdığım 

makalelerden satırları alıyor ve cevap vereceği yerde benim hasta olduğumu, ‘Don Kişot’ 

olduğumu, asabımın bozuk olduğunu söylüyordu. Köhne hücum tarzı! Bir muharririn 

fikirlerine cevap vereceği yerde ‘Hastasın, miden, asabın veya dimağın bozuk!’ demek, 

yahut arkadaşı Yakup Kadri’ye ‘Aman Yakup, bak, sana bana neler söylüyorlar, bu 

hakarete tahammül edecek misin?’ der gibi imdad borusu çalmak her türlü kalem 

münakaşalarının icab ettiği zarafete ve dirayete mugayirdir.”  

“Muarızım, ahşasının ve bilhassa midesinin talim ve terbiyesiyle harıl harıl meşgul 

iken ben yalnız dimağımın tekâmülüne çalıştığım için belki vücutça zaif bir gencim, fakat 

dostum olduğunu söyleyen dostum Ahmed Hâşim Bey de –hattâ gözleriyle görecek- pek iyi 

bilir ki icab ettiği vakit ben ‘sinir’ denilen ve etlerimizin içine muamma-âlûd çizgilerle, 

sarılan yıldırımları zabtetmesini bilirim. Öfkelerim ve arzularım da beklemesini bilirler. 

Çünki dimağım ve nuha-i şevkim üzerinde dört tane frenim vardır ve makinem sağlamdır. 

Hâlbuki Babıali çocuklarının tahrikatına kapılarak gazete idarehanelerinde, sokaklarda, 

berber dükkânlarında haykıra haykıra aleyhimde bulunan ‘Kurbağalıdere’ şairi, 

sinirlerini yatıştırmak ve bir saniye doğru düşünebilmek için ikamet ettiği semtte bulunan o 
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derede meftunu olduğu kurbağalarla burun buruna her sabah banyo yapmak mecburi-

yetindedir.”  

‘Yalanı bulmak için doğruyu bilmek lâzımdır’ cümlesiyle cehlimi îmâ eden Hâşim 

Bey ‘Sanayi-i Nefise akademisinde Bediiyat hocasıdır ve geçenlerde yazdığı bir makalede 

‘impresyonizm, ekspresyonizm, kübizm gibi maskaralıklar’ tabirini kullanmıştır. Yarım 

asırdan fazla mazisi olan ve artık teâmül hâlinde bulunan ‘impresyonizm’ mektebini birkaç 

senelik ‘kübizın’ nazariyesiyle karıştırmak tamamiyle yanlış olduktan başka, Bediiyat 

tedris ettiği akademideki resim tedrisatı usulünün de impresyonist olduğunu bilmeyen 

Hâşim Bey İkdam’da gün aşırı yaptığı gaflara bir yenisini ilave etmiştir.”  

Peyami Safa “üçüncü muarız”dan kısaca ve şöyle söz eder: “Yine o farfara 

‘İkdam’da bana tariz eden iki numaralı muharrire gelince, yevmî gazeteleri okumak âdeti 

olmadığı için benim makalelerimi görmemiş ve Ahmed Hâşim Bey’in yazısındaki dört 

satırdan fikirlerime intikal etmiş olduğunu söylüyor. Yevmî gazeteleri okumayan o gazete 

muharriri beyefendiye haber vereyim ki ben tenkid hakkını değil, tahkir cesaretini nez’ 

etmek istiyorum. Tenkidin olmasına değil olmamasına muarızım. ‘Haydar Kemal’ 

Beyefendi fikirlerimi bilmediği için iki buçuk sütunluk makalesini boşuna yazmıştır.”  

Peyami Safa, yazısını şöyle bitirir: “Doğrusu ya ben, biribirlerine yaslanıp karşımda 

sıralanarak mütereddid bir çene ile garip sözler kekeleyen bütün bu muarızlarımın karşı-

sında, ne ‘Don Kişot’ gibi değirmenlere hücum etmek, ne de bu seferlik ‘Antere’ veya 

‘Sirano’ gibi dimdik durup kınında uyuyan ve güzel harplerin rüyasını gören kılıcımı 

çekmek istiyorum. / Bugünlük, sadece, gülümsüyorum.”  

Ahmet Hâşim, bu yazı karşısında meseleyi daha geniş ve genel bir çerçeveye 

taşımayı dener. İkdam’daki köşesi Bize Göre’de 28 Temmuz 1928 tarihinde Fikirlerde 

İnsiyak başlıklı bir yazı yayımlar. Ona göre, mevcut Türk gazetelerinin hepsi, “namuslu bir 

fikir zümresi” tarafından neşredilmektedir. “Millî zafer, Türk matbuatına şeyn teşkil eden 

Refi Cevad, Mevlânzade Rifat, Said Molla gibi hırsın, cehaletin ve hamâkatin şeni 

mümessillerini bir hamlede süpürüp at”mıştır. Üçü de “yüz ellilikler” listesinde yer alan 

ve Lozan’dan sonra yurt dışına çıkarılmış olan bu gazetecilerin ortak özelliği, “millî 

mücadele” aleyhtarı oluşlarıdır. Hâşim’e göre, ülkemiz gazetelerinde “siyasi ve içtimâî 

ideal” birliği vardır ama “Bilhassa sanat ve edebiyat bahisleri münasebetiyle dün 

yazdıkları bugün yazdıklarına hiç benzeme”mektedir. “Değil muhtelif gazetelerde, hattâ 

aynı gazetenin aynı sahifesinde, aynı gün, aynı fikrin veya aynı şahsın, bir kalem 

tarafından yerin dibine geçirilirken, diğer bir kalem tarafından göklere çıkarıldığını 
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gören” okuyucu, “hangi kıymete inanmak lâzım geleceğini tayinde cidden âciz 

kal”maktadır.  

Bu çelişkiyi örneklendirmek için, Cumhuriyet gazetesinden işe başlar: “Öteden beri 

gıyabî teveccühleriyle mağrur ve müftehir olduğum Yunus Nadi Beyefendi’nin sahibi ve 

sermuharriri olduğu gazetenin yazı işlerine, hey’et-i tahririye müdürü sıfatıyla bakan 

Abidin Daver Bey, mektep arkadaşım ve dostumdur veyahut öyle bilirim. Kendisine 

mahsus sütunda benden bahse vesile buldukça ‘arkadaşım Ahmet Hâşim..’ tarzında bir 

cümle ile iltifat etmek itiyadındadır. İşte bu aynı gazetenin geçen haftaki nüshalarından 

birinde Babiali’de senelerden beri sürüklenen Peyami Safa isminde biri, anlamadığım bir 

sebepten dolayı hakaret davasına mevzu teşkil edebilecek derecede ileri giden bir lisanla, 

yazılmış fikirlerime değil, sırf şahsıma taarruz ediyordu. Bütün meziyeti Kur’an hakkındaki 

bir manzûmesi ile meşhur şairin oğlu olmaktan ibaret olan bu Medine mahsulü genç, 

Fuzûlî ve Rûhî’nin vatanında doğmuş olmaklığımı bir ayıp gibi yüzüme çarpıyor ve çolak 

olduğuna bakmadan mevhum bir tahta kılıcı çekmekten bahsediyordu. Daha ne 

bayağılıklar! Okunmaz birtakım mürdezad eserleri yazmak için bile, ancak Reşat Nuri ve 

Mahmut Yesari’nin izinde sürünebilen bu yazı kötürümü her türlü edeb kaydını bir tarafa 

bıarakarak, küfür için ağzını açtığı zaman bile, Vakit muharrirlerinden Nureddin Bey’in 

eskittiği nüktelerle, Osman Cemal’in menbaını çoktan tükettiği şakalarını tekrar edip 

durmaktan fazla bir ibdâ kabiliyeti gösteremiyor. Yegâne okunur eseri ve medar-ı maîşeti 

Elifba’sını bile bir muallimeden intihal ettiği söylenen bu yavuz muharrirden fazla ne 

beklenebilirdi? Tanınmak ve göze çarpmak için hasmın yüzüne indireceği tokadın 

şakırtısından meded uman, bu gözü dönmüş, nâkâm, şöhret delisi, küfürbazlıkta gösterdiği 

celâdetten dolayı mı nedir, bilmiyorum, zaferin üstüne eğilip alnını öptüğünü de 

söylemekten sıkılmıyor.” 

“Fakat öteden beri ekmeği dedikodu ve gıdası skandal olan birinden bahsetmekte 

olduğumuzu unutarak mevzudan hayli ayrıldık. Kariden af dileyerek asıl bahsimize avdet 

ediyoruz:/ Türk fikriyatının en kıymetli ve en asil hâdimlerinden Gelibolu mebusu Celâl 

Nuri’nin Arnavutluğa tardı lâzım geleceğini ve memleketin en hâlis edebî şöhretlerinden 

biri olan Yakup Kadri’nin halkı aldatan bir yalancı ve haddini bilmez bir cahil olduğunu 

da Cumhuriyet gazetesinin edebî sahifesinde okumuştuk. Mübalâğa etmiyoruz, metin 

meydandadır.” 

Sonra Vakit, Milliyet ve Akşam gazeteleriyle ilişkilerini ve yakınlıklarını anlatan 

Hâşim, yeniden ve bu kez adını anmadan Peyami Safa’nın yaptıklarına döner: “İşte bu 
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büyük gazetede yazmak müsaadesini alan bir genç, üslûpsuz bir lisanın bütün kör oklarına 

beni ve dünkü bütün muallimlerini gün aşırı hedef ittihaz etmekten geri durmuyor.” 

Oysa aynı gazetede Ahmet Hâşim övülmektedir de: “Hakkımdaki bu cins iltifatları 

uzun bir silsile teşkil eden bu genç bilmem hangi makalemdeki bir fikrimi ‘maskaraca’ 

bulduğu günün ferdâsında Türkçenin en şanlı bir kalemi aynı sütunda bana hayatımın en 

tatlı mükâfatını teşkil eden giranbaha bir iltifatta bulunuyordu. Aynı şahıs hakkında biri 

cılız bir çöple, diğeri çelikten muzaffer bir kalemle ifade edilen bu iki zıt takdiri neşreden 

gazetenin bu hususta hangi kanaate iştirak ettiğini nasıl anlamalı? Zira her gazetenin 

neşriyatıyla hututu taayyün eden her şey hakkında umûmî bir kanaati olmak gerektir.” 

“Bu satırları yazmaktaki gaye ne gazetelerin dâhilî işlerine karışmak, ne de tenkit 

yapmaktır. Matbuat sahasında bir muharrire isabet eden düşman adedi bundan daha fazla 

da olabilir. Hasımlar ne kadar çok olursa, yazanın şerefi o nisbette büyüktür. Her fikri 

söndürmek, her yazanı sükûta mahkûm etmek kudretini kendilerinde tevehhüm ederek 

ortaya çıkan, fakat fikir müsâdemesinin daha ilk safhasında acizlerini duyup perişan bir 

ağızla küfürler savurmağa başlayanlara, bastıkları toprağı öptürmek hiç de büyük bir 

kudrete tevakkuf etmez. Bu sütun ne güne duruyor? Onun için bu bendin zamiri şikâyet ve 

tazallüm de değildir. Maksat sadece gözden kaçmış olması muhtemel olan bu nevi izah 

edilmez ıttıratsızlıklar hakkında muhterem meslektaşlarımın nazar-ı dikkatini celb etmek ve 

gazetelerimizin, fikriyatımız hakkında daha az mütenâkız bir vesika teşkil etmesi 

temennisini ileri sürmektir.” 

Görüldüğü gibi Ahmet Hâşim, bu yazısında “Bütün meziyeti Kur’an hakkındaki bir 

manzûmesi ile meşhur şairin oğlu olmaktan ibaret olan bu Medine mahsulü genç, Fuzûlî 

ve Rûhî’nin vatanında doğmuş olmaklığımı bir ayıp gibi yüzüme çarpıyor ve çolak 

olduğuna bakmadan mevhum bir tahta kılıcı çekmekten bahsediyordu.” diyerek Peyami 

Safa’nın babası İsmail Safa (Mekke 1867 – Sıvas 1901) beye dil uzatmaktadır. Bunu 

yaparken onun “Kitâbullah” şiirini hatırlatması, dönemin dine uzak duran havasından 

yararlanmak istediğini gösterir.  

Hâşim’in yazısının İkdam’da yayımlandığı gün, Cumhuriyet’te Edebiyat Günü’nde 

“Bir Teşebbüsün Tarihçesi” başlıklı yazısının altında Peyami Safa “Bir Münakaşanın 

Zeyli”456 ile polemiğe devam eder: “Daha biz ‘Yâ Settar’ deyip de kılıcımızı çekmeden, 

                                                
456 Cumhuriyet, nu.15l4 (1515 olmalı), 28 Temmuz 1928 
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muarızımız görünen beylerden birkaçı, kalemlerinin son kuvvetlerini ayaklarına vererek 

ters yüzü döndüler ve birdenbire kaçıp gittiler.  

Bunların bizden uzaklaştıkça küçük hayaletlerine bakarak birinin Arnavutlu(k)’ta, 

ötekinin Bağdad(d)a soluğu almalarından endişe ediyoruz.”  

Arnavutluk’ta soluğu almasından endişe edilen yazar Celâl Nuri (İleri, 1877 – 

1939)’dir ve o tarihlerde İkdam’da yazmaktadır. Peyami Safa şöyle devam eder: 

“Maamafih kınında uyuduğunu söylediğimiz kılıcımızın rahatını bozmamak dirayetini 

göstererek içinde büyüdüğü Arabistan çöllerinin ebedî sükûtunu tanzir eden bir 

muarızımızın bizden bâhis son satırlarını yazması (yani mübahaseden çekilmesi) 

beğendiğimiz bir ihtiyat eseridir. Çünki bu mübahaseden çekilmeseydi, iyice dezenfekte 

edilmeğe muhtaç olduğunu gördüğümüz ağzını dört yana açarak birinin haysiyetine, 

ötekinin şuuruna dilini uzatan ve medenî bir memlekette bedevî terbiyesiyle konuşan bu 

ağzı bozuk A’rabînin dudaklarına evvelâ bir tutam kırmızı biber sürecektik. Fakat bu 

tehlikeyi vaktinde sezen Esseyyid Hâşim, uzun dilini dişlerinin parmaklığı arkasına çekti 

ve dudaklarının kapılarını kapadı. Biz de üstüne bir asma kilit vuruyor ve günahlarının 

kefaretini verinceye kadar bu mücrim dili küçük zindanında hapsediyoruz. / Bu vesileyle 

anladık ki Bağdadî muarızımız en hafif bir savlete mukavemet edemeyecek kadar çürük bir 

bağdadiyeden ibaretmiş; zira kılıcımızın kabzasına doğru giden elimizin hafif rüzgârından 

bile yıkılıverdi.” 

Bu cümlelerin sebebi, Hâşim’in bir önceki yazısında “Peyami Safa Bey, iade-i âfiyet 

edeceği ve muntazam konuşacağı güne kadar, kendisinden bâhis bu son satırlarımızdır.”457 

notunu düşmüş olmasıdır. 

Peyami Safa, uzun zeylinin Nurullah Ata’ya ayırdığı paragraflarından sonra sözü 

yine Hâşim’e getirir: “Nurullah Ata Bey’e göre ben Ahmed Hâşim’e ‘Kurbağalar şairi’ 

diyormuşum ve mizah gazetelerinin sekiz on senedir tekrar ettikleri bu sözüm iyi düşmemiş.  

Ben ona bir kere ‘Kurbağalar Şairi’ demedim, tabir başka idi, Nurullah Ata Bey 

muarızlarının kullandıkları cümleleri, kelimeleri, tabirleri tenkıtlarına varıncaya kadar 

tahrif eden bir muharririn gayr-i asilane hareketine tenezzül etmemeliydi. Fazla olarak, 

dediği gibi ‘kurbağalar şairi’ tabirini kullanmış olsaydım bile bunda haksız mı çıkardım? 

Bilakis, belki de bütün bir millet mizahının sekiz on seneden beri “kurbağalar şairi” diye 

telkib ve tehzil ettiği bir manzumecinin lâkabını değiştirmeğe hakkım olmazdı.”  

                                                
457 “Edebiyat Bahisleri”, İkdam, nu. 11209, 8 Temmuz 1928 
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Gerçekten de Peyami Safa’nın yazısında “kurbağalar şairi” değil, “Kurbağalıdere 

şairi” denmektedir.  

Bu yazıdan sonra Ahmet Hâşim, İkdam’da Bize Göre köşesinde bu kez Cumhuriyet 

gazetesinin yazı işleri müdürü “Abidin Daver Bey’e”458 bir açık mektup yazar: “Cumartesi 

günkü makalem, vâkiin basit bir müşâhedesinden ibaretti. Tarafgirliğinizi lehime celb 

etmek için o satırları yazmadım. Zira benden başkaları da bu nevi kıymet temevvücâtının 

kurbanı oluyor. Ne kadar bîtaraf ve ne kadar hürriyetperver olursak olalım, bu iyi 

huylarımızın bize zarar verecek hâle gelmesini kabul etmemize imkân yoktur. Mevzu-ı 

bahs, iki muhâsımdan birinin kollarını bağlamak değil, fakat büyük bir yevmî gazetenin 

herhangi bir tenâkuza düşmesine meydan vermemek ve onun sahifelerini, adalât-ı aklın 

asîl merkezlerine merbut olmayan bir ağzın indifââtına karşı vikaye etmekti.” diye 

başlayan mektup şöyle sürer:  

“Siz bunu lüzumsuz ve hakka münâfî bir hareket buluyorsunuz. Fakat, küfür 

neşretmeğe bizi alıştırmayan bir gazeteyi bir gün, şu veya bu adama karşı şütumla 

donanmış görmekten müteessir olmak hakkını da benden, Cumhuriyet’in bir karii sıfatıyla 

nez’ edemezsiniz. Edebî muharririn bu hafta ilâvenizde, Falih Rıfkı’ya hitaben yazdığı 

satırlarda kullandığı ‘donsuz’ tabirine ne buyurursunuz? Cingöz bilmem kim isimli 

hikâyenin müellifine, emsalsiz kalemin attığı tokada Cumhuriyet gibi bir gazetede verilecek 

cevap bu muydu?” 

“Bir taraftan ‘Ben çok akıllıyım. Benim nuhâ’-i şevkimin dört freni var. Benim bir 

kılıncım var. Benim elli mühim eserim var. Ben müthişim. Ben keserim. Ben biçerim. Ben 

herkesi mahv u perişan ettim ilh...’ tarzında abuk sabuk şeyler söyleyen ve bu endişe verici 

nağmeyi haftada lâakal bir kere tekrar eden, diğer taraftan da kopye ederken bile 

‘imminens critique’ yazacak kadar cahil olduğu bir lisanı Muallim Bohur Efendi’den ders 

alıp öğrenecek yerde, o lisanın muazzam edebiyatını yüz binlerce kız ve erkek lisan-âşinâ, 

mütetebbi dârülfununlusu olan Türk ammesine öğretmeğe kalkışan bir şuursuza ‘Allah 

şifalar ihsan etsin’ demek, itiraf ediniz ki, söylenecek sözlerin en hafifi idi. Sulukule 

belâgatiyle şahsıma küfretmek, mecnun dediğimin aklı olduğunu bana ispat edebilir miydi? 

Deliler, tabiî, bağlı olmadıkları zaman saldırırlar. İnanınız ki dostum, bu gibileri 

vesayetsiz bırakmak, onlara karşı âlicenâbâne bir hareket değildir. Sert fakat hayırhâhâne 

                                                
458 “Abidin Daver Bey’e”, İkdam, nu. 11231, 30 Temmuz 1928 
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nezaketinizi er geç düşeceği tımarhanede kendisini ziyarete gittiğiniz zaman ara sıra birer 

kutu şekerle pek âlâ telâfi edebilirdiniz.” 

“Aziz dostum Daver Bey! Münâkaşa, menfur şahsiyat vadisine dökülünce, sizin için 

seyirci kalmaktan başka yapacak bir şey kalmıyor. Bu adam Cumhuriyet’te başladığını 

yine orada bitirecek. Bu onun hakkıdır. Bana gelince, mutad neşriyata devam etmekle 

beraber, ona haddini bildirinceye kadar bu sütunu her türlü âkıbetlere karşı hazırladım. 

Gerçi Fransız edebiyatını başımıza vura vura bize öğretmek isteyeni küçük bir lisan 

imtihanına davet etmek ve kılıncından bahsederek dört tarafa saldıran bu Zaloğlu 

karikatürüne, bir çolağın nasıl kılınç kullandığını bize göstermesini rica etmekle işi kısa 

kesmek de kabildi. Fakat yalnız çarpık ağzı hayat ve harekette kalan bu her yeri tutmaz 

insan harâbesine karşı maalesef lisandan başka hiçbir mukabele vasıtamız yoktur. Allah 

karie tahammül versin.” 

Ahmet Hâşim’in bu yazısına rağmen, Peyami Safa, Cumhuriyet sütunlarını kavga 

yolunda kullanmaya devam eder.  

Esseyyid Ahmed Hâşim’e Cevap 459 şöyledir: 

“Yâ seyyidî!  

Dişlerinizin parmaklığı arkasına tıkarak ağzınızın mahbesinde müebbed küreğe 

mahkûm ettiğimiz o sâbıkalı dil, nafile yere isyana çalışıyor: Bir santimetre mik’abı 

havadan başka hiçbir hürriyet semasını teneffüse hakkı olmayan bu zincir-bend adale 

parçası, ancak fizyolojik bazı gudde ifrazatı neşredebilir ve bu onun ebedi mahkûmiyetidir. 

Nitekim son günlerde gazete sahifelerini kirleten bu ifrazat, bizde merhametimize galebe 

eden bir istihza ve istihzamıza galebe eden bir istikrah uyandırdı.  

Ya seyyidî! Bu ifrazatın nefretle tahlilinden şunu anladık ki bütün gazete 

idarehanelerini kapı kapı dolaşarak yanınıza tarafdarlar toplamaya çıkmışsınız ve 

sümme’t-tedarik bir devşirme alayıyla bizi karşılamaya niyet etmişsiniz. Gazete 

sahiplerinden tutunuz da vaktiyle sizi tehzil, tahkir etmiş eski ve yeni muhasımlarınıza 

varıncaya kadar kiminin önünde rukûa, kiminin önünde de sücûda varıyorsunuz. Yerleri 

fırçalayan yüzünüzün karası koyu bir hâk-i pay tabakasıyle kesafet peyda etmiş. Gazete 

ma’budları önünde kıldığınız bu teravih namazı, hep şu bizim kınında uyuduğunu, güzel 

harplerin rüyasını gördüğünü söylediğimiz ve şöhreti muarızlarımızın vesveseli 

hayallerinde azamet peyda eden kılıcımızın verdiği korku ve haşyet mahsulü müdür?  

                                                

459 Cumhuriyet, 1 Ağustos 1928, s. 4 
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Fakat, ya seyyidî, şöyle bir dakika dişlerinizi sıkıp da lutfen karşımıza yalnız çıkar 

mısınız? Kendilerinden istimdad ettiğiniz zevatın farz-ı muhal olan yardımlarından size 

faide, bize de zarar yoktur. Bütün cesaretinizi yalnız kendi varlığınızdan alarak bir saniye 

için olsun mert bir insan rolüyle bize yaklaşınız! Durunuz, korkmayınız, kaçmayınız, size 

elimizin tersiyle bile dokunmayacağız, kılıcımızı değil kürdanımızı bile sizin gibi tabansız 

ve ödlek bir düşmana karşı çıkarmayacağımızı vaad ediyoruz.  

Bizim serçe parmağımız, üstümüze konan haşerat ve huveynatı bir fiskede itlâfa 

me’murdur ve icab ederse tarafımızdan sizinle mücadele vazifesine tayin edilecek olan da 

bu minicik kahramandır!  

Makalenizde başmuharririmizin önünde de ayrıca sücûda varmışsınız.”  

Hâşim’in Cumhuriyet gazetesi yöneticileri hakkındaki cümlelerini nakleden Peyami 

Safa, yazısına şöyle devam eder: “Lütfen biraz durunuz ya seyyidî! Bir muharrirle kalem 

münakaşası ederken onun mensup olduğu gazete sahibinin teveccühünden veya müdürü-

nün arkadaşlığından istianeye ne lüzum var? Fakat bütün münakaşalarda bu sizin eski 

usulünüzdür. ‘Milliyet’ muharriri ‘Felek’e çatmak istediğiniz vakit de ‘Muhterem ve 

mukaddes Siird mebusu Mahmud Beyefendi, namus-ı mücessem Ahmed Şükrü Beyefendi, 

halis muhlis edib Yakup Kadri ve daha kim beyefendilerin gazetesinde çalışan o 

muharrir…’ falan gibi şeyler kaleme almıştınız. Maksadınız aşikârdı. Gazete sahipleriyle 

muarızlarınızın arasını açmak ve aleyhinizde yazı intişar etmesine mani olmak! Fakat 

büyük bir tecrübeden bile alamadığınız bir ders vardı ki, o da mürüvvetlerine iltica 

ettiğiniz o zatların ayakkabılarındaki tozları enfiye gibi koca burnunuza çekmenin sizi 

kurtaramayacağıydı, nitekim kurtaramadı.”  

‘Felek’ hâlâ o gazetede muharrir olduğu gibi siz bütün bir Türk milleti huzurunda 

kendisine tarziye verdiğiniz ve daima kalemini içine batırarak meslektaşlarınızın 

haysiyetini kirletmek için kullandığınız mürekkepsiz tükürük hokkasının muhteviyatını 

‘İkdam’ sahifelerinden midenize indirdiniz: Afiyet olsun ya seyyidî!”  

“Makalenizi okumaya devam edelim:  

‘… Peyami Safa isminde biri anlamadığım bir sebepten dolayı hakaret davasına 

mevzu teşkil edecek bir lisanla yazılmış fikirlerime değil sırf şahsıma taarruz ediyordu.’  

Lebbeyk? Demek benim sizden bahsetmeme hiçbir sebep bulamıyorsunuz. Vah 

zavallı bî-günah, masum A’rabî! Demek siz bana deli, tımarhanelik, cahil, beyinsiz, 

ahmak, hırsız filân gibi şeyler yazınız, ben de bu teveccühata hayran ve takdir-hah olarak 

susup oturayım! Ne şairane hayal! (…)  
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“Hem ben sizin fikirlerinize değil, şahsınıza mı hücum etmişim? ‘Hilâl-i Ahmer’de 

iki ay evvel sizden en dostane ve nezih cümlelerle bahseden ve bunak bir pinpon hâline 

sokmaya çalıştığınız Fransız şairi ‘Jan Kokto’nun yaşlı bir insan değil, çok daha genç bir 

nesle mensup olduğunu senesine varıncaya kadar tarih zikrederek yazan bendim. Sustunuz. 

Eyne'lcevab ya seyyidî!  

Yirminci asır edebiyatı ve ‘saf şiir’ hakkında aynı makalemde Garp muharrirlerinin 

iştihadlarıyla sizin fikirlerinize tariz eden bendim, “Cumhuriyet”in edebî sahifesinde Türk 

edebiyatının kendi kıymetleri dâhilinde tekâmül ettiğine dair milletimin edebiyatına karşı 

sizin savurduğunuz bühtanlara fikirlerle mukabele eden bendim, eyne'l-cevab ya seyyidî?  

Yine ‘Cumhuriyet’in edebiyat sahifesinde yarım asırdan fazla mazisi olan 

‘empresyonizm’ mektebini ‘kübizm’ nazariyesiyle karıştırarak hepsine birden ‘maskaralık’ 

tabirini kullanan ve yalnız şahıslara değil, milletlere ve sanat nazariyelerine de çirkin söz 

atan size itiraz eden bendim, bu kusurunuzu ‘Milliyet’te ‘Elif Naci’ de yüzünüze vurmuştu. 

Eyne’l-cevab, eyne'l-cevab ya seyyidi?  

Siz bana ait yazılarınızda bir tek kelime ile bile ilimden veya edebiyattan 

bahsetmediniz ve yalnız şuuruma, haysiyetime, vücudumun özrüne hücum ettiniz. Bütün 

kari'lerle beraber bende de istikrah duygusu uyandırarak nezih ve edebî vadide yürümesi 

icab eden bir kalem münakaşasından beni ayırmak ve kendimi müdafaa için bu vadide yazı 

yazmaya icbar etmek mesuliyeti de zatınıza râcidir.  

Devam edelim, yazıyorsunuz ki:  

‘Bütün meziyeti, (Kur’an) hakkındaki bir manzumesi ile meşhur şairin oğlu olmaktan 

ibaret olan bu Medine mahsulü genç, Fuzuli ve Ruhi’nin vatanında doğmuş olmaklığımı 

bir ayıp gibi yüzüme çarpıyor ve çolak olduğuna bakmadan mevhum bir tahta kılıncı 

çekmekten bahsediyordu.’  

Benim Medine ile hiçbir münasebetim yoktur. Oraya ayağımı atmadım.  

İstanbul’da doğdum ve halis Türk’üın. Babamın Mekke’de bulunuşu hasbelvazife 

ailevî bir mecburiyetten ibaretti. Hiçbirimiz Arap değiliz ya seyyidi! Sizse Yahya Kemal’in 

tabiriyle ‘Arap Hâşim’ diye marufsunuz ve arkadaşlarınız sizden ‘Hınzır Fellâh’ diye 

bahsettikleri gibi nüktedan bir meslektaşınız da size ‘Edebiyatın Basurcu Âgâh Paşası’ 

adını takmıştır. Hangi 1âkabınızı sayalım? Çolak olduğuma bakmadan mevhum bir tahta 

kılıcı çekmeme gelince, lüzum görseydim özürlü kolumla size tahtadan değil, mukavvadan 

bir kılıç çeker, yine sizin cebîn ruhunuzun gecelerinde bir kâbus gibi karşınıza dikilirdim. 

Korkunun sizi her gün ne hale getirdiğini ancak çamaşırcınız bilir ya seyyidî!  
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Yine diyorsunuz ki:  

‘Ben memleketin en halis edebî şöhretlerinden biri olan Yakup Kadri’nin halkı 

aldatan bir yalancı ve haddini bilmez bir cahil olduğunu da (Cumhuriyet) edebî 

sahifesinde okumuştum, mübalağa etmiyorum, metin meydandadır.’  

Mübalağa değil iftira ediyorsunuz efendim. Yakup Kadri’nin bazı fikirleri veya 

verdiği bazı haberlerin yanlış olduğunu söylemek1e ona ‘yalancı, haddini bilmez, cahil’ 

demek arasındaki farkı niçin mugalataya boğuyorsunuz. ‘Erenlerin Bağından’ müellifi 

‘Emir Faysal’ değildir ya seyyidî! Bu jurnalinizi elbette nefretle karşılamıştır.  

Daha kimlere tabasbus ettiğinizi okuyalım:  

 ‘Vakit’in sahipleriyle dostum, teveccüh ve muhabbetleriyle şerefyabım.’  

‘Akşam benim ilk mektebimdir.’  

‘Milliyet binası bazı istisnalardan sarf-ı nazar hemen baştan başa dostlarımla 

meskundur.’  

Abidin Daver’e soruyorsunuz:  

‘Falih Rıfkı’ya hitaben yazdığı satırlarda donsuz tabirine ne buyurursunuz?’ 

Evvela ben Falih Rıfkı’ya değil, Milliyet’te (**) imzasıyla çıkan fıkra muharririne 

Türk üdebasının esnaf olmadığını ve beni müptedilikle itham eden bu imzasız muharrire on 

dört senedir elli beş cilt kitap yazdığımı söyleyerek ‘Kıskançlık böyle pantalonsuz 

göründüğü vakit cidden iğrendiriyor.’ dedim. Pantalonsuz olan kıskançlıktır ve pantalon 

Türkçede değil Fransızcada o sizin tahrif ettiğiniz manaya gelir. Fakat vaktiyle o 

bahsettiğiniz muharrire ‘Cibali İmamının oğlu Suriye’de içtiği şampanyaların tadını hâlâ 

unutamıyor’ diyerek onun çamaşırlarına elinizi süren sizdiniz.  

Bir de bana imminens critique yazacak kadar cahil diyorsunuz. Ben meşhur bir 

Garp münekkidinin eskilere imtisalen éminent değil, imminent kelimesini kendine mahsus 

bir tabir olarak istimal etmesine bir münakaşa vesilesiyle nazar-ı dikkati celb etmiştim. 

Kelimenin sonundaki t harfini s’e tahvil ve yazımı tahrif ederek beni techîle kalkıyorsunuz. 

(Cumhuriyet)te yazdığım kelimenin ve aslının klişelerini derc ederek yaptığınız 

sahtekârlığı isbat edersem sahte evrak-ı nakdiyye sürücülerinden ye kalpazanlarından 

farkınızı bana isbat edebilir misiniz?  

Yazdığım makalelerin her cümlesini tahrıf ettiniz, kelimeleri değiştirdiniz, nasılsa 

(Cumhuriyet) okumayan birkaç (İkdam) kariini aldatmak için münakaşaların en sefil 

hud’alarına tenezzül ettiniz, aleyhinde müddei-i umumiliğe müracaat ettiğim bir kadınla 
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aramızdaki dava henüz başlamadan ve adaletin son değil ilk sözü bile duyulmadan bana 

iki defa hırsızlık ithamı savurdunuz. Sizi bütün bu sahtekârlıkların aksini ve hırsızlığımı 

derhal isbata çağırıyorum. Elinizde müsbet delillerle karşıma çıkmazsanız Arabistan 

çöllerinde kervan yolcularının kemerlerindeki altın şıkırtılarıyla kulakları dikilen soyguncu 

bedevilerden farkınız olmadığını söyleyeceğim.  

Haydi, yıkılınız! Türk topraklarına yüzü koyun kapanınız ve kımıldamayınız! Benim 

karşımda siz olamazsınız!  

Artık iş edebiyattan çıkmıştır ve belediyeye ait bir mesele haline gelmiştir. Tanz(i)fat 

memurları! (İkdam) gazetesinin kaldırımında yatan bu cesedi alıp götürünüz! Matbuat 

caddesindeki taaffün ve tefessüh hâlis Türk muharrirlerinin yazı yazmasına mâni olmasın.”  

Aynı gün, yani l Ağustos 1928 tarihinde Bize Göre sütununda yayımlanan İmtihan460 

başlıklı yazısının muhatabı da Peyami Safa’dır:  

“Daha dün yoklamasını yapmış bir Türk ihtiyat zabiti sıfatını taşıyan ben, ağzınızın 

köpüklü ifrâzâtına karşı merhametle gülmekten başka ne yapabilirim? Vatan hududu 

dâhilindeki sakatların himâyesi her zaman vazifemizdir. Sizi ve sizin gibileri değil, fakat 

namuslu adamları utandıran yazınızı okurken asker kaçağı ve ikiyüzlü bir dostunuz, 

merhum Fikret’in babanız hakkında vaktiyle yazdığı şu iki mısraı kulağıma fısıldadı: 

Evvelâ Lazdı dönüp Kürd oldu  

İllet-i kafiyeden mürd oldu! 

Meğer siz, ötekinin, berikinin milliyetiyle uğraşmadan senelerce evvel, Türk 

gençliğinin mezarında her sene gözyaşları döktüğü büyük bir şairimiz, hanedânınızın 

alacalı seciyesini ölmez mısralarla tesbit etmiş! 

Eh... Tabiî, iki milliyeti olan, yalnız bir tek milliyeti olanı beğenmez. Bu bir hesap ve 

bir hayâsızlık meselesidir. 

Küfürlerinize gelince: 

Evvelce de size söylediğim gibi, Sulukule belâgati inâyetinizle ilk defa olarak edebî 

üslûbun malzemesini teşkil etmek şerefini ihraz ediyor. Bu şerefi sizden kimse 

kıskanmayacak, bu vadide övündüğünüz gibi zafer ve galebe daima sizde kalacaktır. 

Fakat asıl meseleye gelelim: 

                                                

460 “İmtihan”, İkdam, nu. 11234, 2 Ağustos 1928 
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Bize Fransız edebiyatından bahsettiniz. Bu salâhiyeti haiz olmadığınızı, çünkü bu 

lisandan bîhaber olduğunuzu söylemiş ve işi sağlama bağlamak üzere sizi bir küçük lisan 

imtihanına davet etmiştim. Halbuki bu sarih davete cevap verecek yerde yalnız küfretmeği 

tercih ediyorsunuz! Belli ki rakı ve kokain mahfazası olan kafanızda kestirme suale verecek 

bir cevap bulamıyorsunuz. Tekrar edelim: bahsimiz, lisanını bilmediğiniz Fransız 

edebiyatına aitti. İşi küfre boğup tahtadan kılıcınızı kaldırımlarda sürükleyerek nereye 

kaçıyorsunuz? Şu imtihan teklifini kabul buyurup kendinizi rezil etmeksizin bizi mahçup 

etmez misiniz?” 

Peyami Safa, bu yazıya karşılık vermekte gecikmez. 4 Ağustos 1928 tarihli 

Cumhuriyet’in Edebiyat Günü sayfasında Edebi Musahabe’nin başlığı İnandığımız ve 

İstediğimiz’dir:  

“Biz yalnız Cumhuriyet’te Edebiyat Günü değil, edebiyatta da Cumhuriyet gününün 

doğmasına çalışanlardanız. Çünkü edebiyatın da mürtecileri ve softaları vardır. Onlara 

edebî inkılâbı kabul ettirme vazifesini kimsenin üstüne almadığını tamamiyle gördükten 

sonradır ki aczimize refakat eden bir edebiyat iptilâsıyle bu işi yüklendik ve fiilî sahada 

muvaffak olduk. Nazarî kısımda bütün fikirlerimiz küfürle ve tahkirle karşılandı.  

Münakaşalarımızı eksiksiz takib edenler bilirler ki ağır sözlerin mesuliyeti 

karşımızdakilere râcidir; biz, ancak bize deli ve hırsız dendikten sonra, üfürmek suretiyle 

bahr-i muhitlerde dalga yapmak isteyenlerin hakaretlerini reddettik. (…)”  

Ahmet Hâşim’in destekçilerini önemsemediğini belirten Peyami Safa, yazısına şöyle 

devam eder: “Babamızı kaybettiğimiz günden, yani iki yaşımızdan beri yapayalnızız, 

yapayalnız. Kimseden yardım istemedik. Her insan yalnız doğar ve yalnız ölür, yaşarken 

de yalnız mücadele etmeğe mecburdur. Bırakalım koyunlar sürü teşkil etsinler; ormanların 

ebedî hâilesi içinde tek başına dolaşan arslanlara imtisal etmek istiyor(uz). Hayâl-i muhal 

mi? Asla! Öyle de olsa bizim inandığımız ve istediğimiz budur.”  

“(…) Saltanat siyasetiyle birlikte yıkılmasını istediğimiz bu iftira ve jurnal usulü 

bugünün edebiyatında yaşayamaz.” diyen Peyami Safa’nın gözünde Ahmet Hâşim, artık 

ölmüştür:  

Merhum Seyyid hâlet-i nez’inde ‘İmtihan! İmtihan!’ demiş ve pederimizin Tevfik 

Fikret’le müştereken yazdığı bir latîfeden bizim Laz ve Kürd olduğumuz neticesini 

çıkarmış; bizi Fransızca imtihanına çağırdığı sırada edebî hayat imtihanından sıfır alarak 

son nefesini veren merhum Seyyid sağ olsaydı da kendisine müellifi olduğumuz ve 

formaları tab’ edilmekte bulunan dört yüz sahifelik Fransızca gramerden bir tane hediye 
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etseydik… Maahâzâ ölüleri hayır ile yâd etmeğe mecburuz. Merhum, uzun dilinin bütün 

seyyielerine rağmen birkaç kere meclisimizde bulunmuş ve bir müddet kendisini bize 

dinletmiş safsata-gû bir arkadaşımızdı. Bir mersiye ilham edecek derecede olmasa bile 

hâtırasının bizde hiçbir teessür uyandırmadığını söylemeğe dilimiz varmaz.”  

Yazının sonunda okurlara teşekkür yer alır: “Kari’lerimize teşekkür - Memleketimizin 

birçok taraflarından bizi tebrik ve teşvik eden mektuplar alıyoruz. Hepsine ayrı ayrı cevap 

vermek imkânsızlığı bizi alelmutad umumi bir teşekküre sevk ediyor. Bu meyanda 

sahifemize şiir ve hikâye göndermiş karilerimizin eserleri de tedkik edilmektedir. Ancak 

edebiyatımızla ciddi bir alâkası olduğunu vukufundan ve üslûbundan anladığımız kıymetli 

bir muallimimizin Tevfik Fikret’le pederimize dair edebî bir maziyi tenvir eden mektubunu 

derc ediyoruz:  

‘Efendim,  

Peyaıni Safa Bey’le Ahmed Hâşim Bey’in münakaşalarını esefli bir zevkle takib 

ediyoruz. Herhalde Ahmed Hâşim Bey Sürurî ve Vehbî’lerin hicviyelerine rahmet 

okutacak yeni bir çığır açmakla edebiyatımıza iyi bir hizmet etmiş olmuyor. Fakat biz 

karileri asıl müteessif eden cihet mumaileyhin Peyami Safa Bey’e atıp tutarken şair-ı 

maderzadımız İsmail Safa merhumun da ruhuna tasallut etmesidir.  

Birkaç gün ‘Kur’an hakkındaki bir şiiriyle meşhur olan bir şair’ diyerek onu yalnız 

istihfaf değil, biraz da laik hükûmetimize jurnal ediyordu. Bugün de, onun için lâtife yollu 

söylediği bir beyte istinad ederek şair-i maderzada alacalı bir milliyet isnat ediyor. O 

beytin doğrusu şudur: 

Laz iken aslı dönüp Kürd oldu  

İllet-i kafıyeden mürd oldu.  

Bizim bildiğimize göre Safa merhum bir gün, iki kardeş gibi seviştikleri Fikret’e:  

- Fikret demiş, ben ölürsem bir tarih yazar mısın?  

Fikret bunu lâtîfeye boğarak: ‘Hay hay!’ cevabını vermiş. Ve biraz düşündükten 

sonra hemen bilbedâhe beytin ikinci mısraını söylemiş. Ondan sonra bu mısraı beyit hâline 

getirmek için (mürd) ile (Kürd)ün mukayyed olan kafiyesinin cazibesiyle ikisi birlikte 

birinci mısraı uydurmuşlar ve bir hayli gülüşmüşler. Manasındaki manasızlık aşikâr iken 

böyle bir lâtîfe nasıl olur da ciddi bir davada beyyine gibi gösterilir? Ahmed Hâşim Bey bu 

kadar ahmak mıdır? Bu efendi her taraftan zorla davet ettiği kahir darbeler altında 

kıvranırken nereye saldıracağını bilmeyecek bir vaziyette bulunuyor. Kâh hasmını 
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Fransızca imtihana davet etmek (x) kâh milletin göz bebeği gibi sevdiği babasına ilişmek, 

kâh da hasmının uzvî bir noksanını ikide bir kale almak gibi bayağılıklara düşüyor ve bu 

suretle damarlarında yabancı bir kan taşıyan bu küstah adam Türk milleti nazarında, hem 

iğrenç hem gülünç oluyor. Eğer bahiste galebesi bunlara kaldıysa vay haline!  

Bu kâğıdı yalnız kendi hissiyatıma değil, şu dakikada etrafımda bulunan münevver 

bir kitlenin de hissiyatına tercüman olarak yazıyorum.”  

Boğaziçi Vapuru 2 Ağustos 1928 

Karilerinizden Muallim 

Ahmed Şevki 

(x) Bu selahiyeti ona kim vermiş? Öyle ise ben de kendisini eski bir muallim sıfatıyle 

Fransızcadan imtihana davet ediyorum. Evvelâ imtihan etmek selahiyetini haiz olup 

olmadığını anlayalım.” 

Bu arada Cumhuriyet gazetesinin sahibi Yunus Nâdi, tartışmaya bir başyazı ile 

katılır: “Şahsiyat Fevkinde”461  

Yazının ilk paragrafı şöyledir: “Son günlerde gûya edebiyat etrafında cereyan eden 

bir münakaşa var ki o vesileyle biri Ahmed Hâşim Bey’den hususi, diğeri Falih Rıfkı Bey 

tarafından umumi olmak üzere şahsen iki yazıya muhatab olmuş bulunuyoruz. Muhterem 

muhabirlerimizin her ikisi de bu edebiyat münakaşasında ‘Cumhuriyet’te yazılıp çizilen 

şeylerden bizim herhalde haberimiz olmamış olacağını farz ediyorlar. Hatta Falih Rıfkı 

Bey arkadaşımız bu yazılar yüzünden ‘Cumhuriyet’in bugün için adı ağıza alınması bizce 

hakikaten müstekreh olan bazı gazetelere benzemesi ihtimalinden bile endişeler izhar 

etmiş. Evvelâ arkadaşımızı tatmin edelim, “Cumhuriyet” için hayırhahane dahi olsa bu 

türlü endişe ızharı cidden israftır. Biz bu bahiste kendi hesabımıza hatta Falih Rıfkı Bey'in 

yaptığı şekilde kelime oyununa dahi müsaade edemeyiz. Bizi bu pek haklı taassubumuzda 

tahrik etmek doğru değildir.”  

Yunus Nâdi, şöyle devam eder: “Zat-ı meseleye gelince ‘Cumhuriyet’te ‘Edebiyat 

Günü’nü ihdas eden biziz. Binaenaleyh ihdası maksadı itibariyle bugün için 

memnuniyetimiz derecesi ne olursa olsun orada yazılan şeyler bizim meçhulümüz değildir. 

Arkadaşların arz ettiğimiz hususi ve umumi ihtarları üzerine vaziyeti daha esaslı olarak 

tedkik ettik. Vâsıl olduğumuz netice şundan ibaret oldu: Edebî münakaşa, Babıali 

Caddesi’ne has bir an’ane icabı ile çabucak küfür ve düşname sevk edilmiştir. Bunda ise 

                                                
461 Cumhuriyet, 4 Ağustos 1928 
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birinci mesulün ve herhalde yegâne mesulün Peyami Safa Bey olmadığını itiraf ve ilâna 

mecburuz. Başkaları sebep vermişler, o da fazla söylemiş. İş bir kere bu mecraya sevk 

edilmemek gerek idi. Üst tarafı bir ölçü meselesinden ibaret kalır.”  

“Bizim bu işte teessüfe layık gördüğümüz asıl nokta ise edebiyat itibariyle eğer daha 

geriye gitmemiş isek herhalde hâlâ yerinde sayan iptidai bir vaziyet isbat etmiş 

olmaklığımızdır. Zevahiri insanı aldatan parlak tabirlerin revnakı kazınınca altından 

edebiyat namına işte eski hüviyetiyle mahut tahkir ve techil marifeti çıkıvermiştir. Maruf 

tekerlemesiyle az gittik uz gittik, dere tepe güz gittik, bir de arkamıza baktık ki hâlâ Babıali 

Caddesi’nde imişiz! Vah vah!.. Arkadaşlara adı yüksek olan bu alçak sokaktan çıkıp 

kurtulmalarını tavsiye ederiz.  

“Hazır fırsat elvermişken iki kelime de edebiyat konuşalım bari.” diyen başyazar, 

edebiyatın öneminden söz ettikten sonra, şu temennide bulunur: “Bize kalırsa eli kalem 

tutanlarımız edebiyat davasıyle yekdiğerlerine küfür edeceklerine ortaya -telif ve tercüme- 

bir eser koymağa çalışsalar en edibane hareketi ihtiyar etmiş olurlar. (…) Edip olmak ve 

millî bir edebiyat yaratmak için ortaya eser koyacağız. Onu koyuncaya kadar da bütün bir 

samimiyet ile itiraf edeceğiz ki Türkiye’de henüz edebiyat yoktur.” 

Ahmet Hâşim, Peyami Safa’nın “okuyucu mektubu” diye sunduğu metni, şüpheyle 

karşıladığını cevâbî yazısında462 şöyle dile getirir: “Hayâl kuvvetiyle icat edilen fakat icat 

edilmeğe değmez derecede âdî bir kari heyûlâsının sözde gönderdiği bir mektupla, geçen 

bir yazımızda münderic merhum Fikret’in şair Safa Bey’e ait bir beyti tekzip edilmek 

isteniliyor. Hiç bu kadar telâşa mahal yoktu. Bu iki mısraın şehadetini bir tarafa bıraksak 

bile meşhur Teceddüt Edebiyatı Tarihi’nde, merhum Safa Bey’e ancak yarım sahife 

tahsisini kâfî gören münekkid İsmail Habib Beyefendi’nin tercüme-i hal kısmında 

yazdığına göre merhum, Mekke’de doğmuş (Mekke’de doğmak Arap olmak için kâfî 

olduğunu muârızımızdan öğrendik), fakat aslı Trabzonlu imiş. Diğer taraftan, vâsi 

tetebbuu ve sayısız neşriyatıyla tanınmış bir muharririmiz de, tevellüt itibariyle Arap olan 

müteveffa şairin, aslen Arnavut olduğunu isteyene, delâili ile ispat ediyor. / Fakat bütün bu 

delillerin kıymet ve ehemmiyeti, mana ve delâleti ancak karşımızdaki muârızımızın 

zihniyetine göredir. Muharrir taslağı, bütün değersizliğine rağmen ‘Türküm’ dedikçe, 

Teşkilatı Esasiye Kanunu ona bu sıfatı vermekte tereddüt etmeyecektir. Büyük milletler 

harslarını temessül edenleri benimsemeyi bir şeref ve haysiyet meselesi addederler.  

                                                
462 “Bir Mülevves Münakaşanın Faydası”, İkdam, nu. 11237, 5 Ağustos 1928 
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Mağrip ufuklarına doğru uzaklaşan cehalet ordusunun son siyah ejderlerinden birini 

teşkil eden ve kalemimizin ucu karnına dokunur dokunmaz, bağırsaklarının bütün 

muhteviyatı yere boşanan muârızımız, âciz bir gayz ve gazabın son perdelerinden 

küfrederken bile, bize, yâ seydî eynel cevab (Arapça da biliyor. Mekkeli değil mi?) esseyyid 

gibi hiçbir mana ifade etmeyen kelimelerden başka söyleyecek bir şey bulamadığını 

göstermekle nâsiyemizin temizliğini artık gayr-i kabil-i taarruz bir hâle getirdikten sonra, 

şimdi hariçten mevhum yardımlar toplamakla kuvvetini tazelemek istiyor. Öteden beri 

tanınmış muharrirlere çatmakta bir şöhret yolu arayan bir rakiple münâkaşayı kabule 

tenezzül ettiğimden bana sitem eden yüzlerce kari ve dostun bu münasebetle tecelli eden 

teveccüh ve muhabbetlerini kaale almaksızın bu iğrenç münâkaşada kendisine taraftar 

olan muhayyel bir Ahmet Şevki’ye mukabil, üç, dört gün evvel Milliyet’te intişar eden 

satırların tokadını kendisine hatırlatmak acaba kifâyet etmez mi? O satırlar, bir hayâlin 

fısıltısı değil, fakat bütün bir fikir sisteminin nefret ve istikrâhının mehip infilâki idi. Fâlih 

Rıfkı’nın sert sesine bugün baş makalemizde, milliyet cereyanının lâyemut 

alemdarlarından birinin tunçtan sadası inzimam ediyor. 

Hâsılı, şu iğrenç müşâtemenin şu faydası oldu ki, ırk ithamatını namuslu adamlara 

karşı bir şantaj vasıtası olarak kullanmak isteyenler, bundan böyle bu silâhın hasmımız 

elindeki mahut tahta zülfikar gibi, rüzgâr doğrayıp hava biçmekten başka bir şeye 

yaramadığını ve kafasını kestiği adamın, aynı anda bir kahkaha fırlatmasına mâni 

olmadığını anlamışlardır.”  

Hâşim’in “Fâlih Rıfkı’nın sert sesine bugün baş makalemizde, milliyet cereyanının 

lâyemut alemdarlarından birinin tunçtan sadası inzimam ediyor.” derken sözünü ettiği 

“milliyet cereyanının ölümsüz bayraktarlarından biri”, Hamdullah Suphi (Tanrıöver, 

1885 - 1966)’dir ve aşağıdaki yazısı Hâşim’in yazısıyla aynı gün İkdam’da yayımlanmıştır. 

Türk Ocakları reisinin yazısına da “Yâ seyyidî!” ünlemi başlık olarak seçilmiştir. Bu yazıyı 

da tamamen iktibas ediyoruz:  

“Birkaç zamandır Ahmed Hâşim Beyle Peyami Safa Bey arasında cereyan eden 

münakaşayı ben de takip ediyorum. Kalem ve fikir adamlarının bir mevzu etrafında uzun 

bir mücadeleye girmeleri bazen ne kadar hayırlı bir telkin ve irşat vasıtası olabilir. 

Bahusus bazı gazetelerimizin beşerî zaaflarımızı, iştihalarımızı feci bir surette tahrik 

ederek her gün ortaya koydukları sütun sütun, fuhuş, cinayet ve tereddi hikâyeleri ile ve 

levhalarıyla bunalmış bir insan için böyle bir münakaşa gözleri ve kalbi dinlendirecek ne 

temiz, ne asil bir köşe olabilirdi.  
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Yazık ki şu birkaç satırı yazmağa vesile olan son münakaşa ilmî ve tabiî istikametini 

derhal şaşırarak elim bir mahiyet aldı. Ben iki eski dostum arasında birinin müdafii, 

diğerinin muarızı olmayı asla düşünmek istemedim. Yalnız mahiyeti itibarıyle bütün 

memleketin alâkadar olduğu bir noktayı bizim anlayışımıza göre izah ve teşrih etmeği bir 

vazife bildim.  

Mektubumun başına koyduğum ‘Yâ seyyidî’ hitabı Ahmed Hâşim’in Türk değil, fakat 

Arap olduğunu iddia ediyor.  

Türkiye’de harsî milliyet cereyanı hiç olmazsa yirmi senelik bir tarihe mâliktir. Bu 

cereyanın belli başlı bütün âlimleri ve sanatkârları et ve kemik üzerine müesses teşrihi 

milliyetperverliğin bir hata olduğunu söz ve yazı ile senelerdir memleketin dört köşesine 

haykırdılar.  

Demek ki bu kâfi değilmiş. Bizden evvel milliyetin soy sopla değil, zihniyet ve 

vicdanla alâkadar olduğunu, bu bahse temas eden beynelmilel şöhrete mâlik bütün 

mütefekkirler tesbit ve kaydettiler. Fransız damarında yüzde yetmiş nisbetinde Cermen 

kanı var diyen (Ernest Rönan)dır. Kan ve şecere üzerine müesses bir milliyetperverlik 

müdafaası değil, tasavvuru mümkün olmayan bir şeydir.  

Kurun-ı vüsta zarfında uzun bir ihtilat ve tahammür neticesinde vücut bulan bugünkü 

Avrupa milletleri hâlâ kavim ve kabile düşüncesiyle milliyeti müşahede (ve) kabul edenleri 

ikaz etmeğe kifayet etmez mi? Yeni Yunanistan’ın başında şeceresi itibarıyle Ulah ve 

Arnavud oldukları muhakkak olan birçok vatanperverler vardır. Hiçbir Yunanlı bu 

vatanperverlerin ecdadını arayarak onları uzaklara atmağı düşünmez. Anadolu 

mübâdeleleri esnasında kafalarını dalâletden kurtarmak istidadında olmayan birtakım 

kimseler Türk milliyetperverliğini o kadar dar, o kadar mevziî bir çerçeve içine sokmağa 

kalktılar ki değil eski Türk dünyasının muhtelif köşelerinden gelenler, daha dün 

Rumeli’nden muhaceret edip Anadolu’da birleşenler bile vatansız adamlar vaziyetinde 

gösterildi ve iptidai bir aşiret telâkkisiyle şehirlere, kasabalara izafe edilen bir 

milliyetperverlik ortaya çıktı. Ve bunun ifadesi olmak üzere Erzurum Erzurumlularındır 

Trabzon Trabzonlularındır gibi hâlâ izleri ortadan zâil olmamış bîçâre düşüncelere kadar 

yol açıldı. Koskoca bir millet herkesin kıymetini kendisinden değil, fakat gûya ecdat mirası 

olan şecerelerden soy soptan tahakkuk eden bir muhâkeıne ile nasıl tesis edebilir? 

Milletlerin nasıl olduğunu anlamak için cihan üzerinde hars ve medeniyet mücâdelâtının 

neticelerini göz önüne getirmek kâfidir. Muzaffer silahlarıyla Avrupa’nın koskoca 

kıt’alarını istilâ eden Cermenler, ancak nerelerde bulunuyor düşününüz? İtalya’da, 
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İspanya’da.. Latinlik harsi rüçhanıyle Cermenliği yenmiş, silah zaferini harsla imha 

ederek iki Latin milletinin bünyanını kurta(r)mıştır. Milliyetin esası kan ve kemik değil, soy 

sop değil, vicdandır. Dinde ve milliyette iman, enginleri kucaklayan iki açık kolla arzın 

üzerinde dikilmiş duruyor…  

Bu açık kollara, ben sendenim diye koşanları sıkar, bağrımıza basarız. Biliyorum, 

bazı nevilerin tayininde memleketin, kasabanın bir ehemmiyeti vardır. Bu nebatat için ve 

hayvanat için doğrudur. Meselâ Amasya bamyası dediğimiz vakit bu Amasya kelimesi 

bamyanın nev’ini tayin eder. Ankara armudu, Şam kayısısı bu nevidendir. Hayvanların 

cinsini tayin için de yine memleket ismi kâfi bir hüccettir. Mısır eşeği, Midilli atı, Ankara 

keçisi vesaire gibi. Hâlbuki insan bir vicdandır. Aynı şehrin içinde aldığı terbiyeye, 

taşıdığı hisse, yolunda çalıştığı emele göre birbirine zıt, birbirine düşman birçok insan 

zümreleri yaşar. Ahmed Hâşim’i yetiştiren Bağdad, bizim Fuzulî’yi, Ruhî’yi de 

yetiştirmiştir.  

Ahmed Hâşim Fuzulî’den daha az Türk değildir.  

Kendini idrak ettiği günden beri kalemiyle ve lisanıyla Türk gençliği Türk harsı ve 

Türk sanatı için çalışan bir muharrir, bir şair, bir Arap Türk olmak için kimseden müsaade 

almaz.  

Bir insan vicdanının içine inmiş olan aşk, kimsenin bir lütuf ve ihsanı olmadığı gibi, 

kimse tarafından da geri alınabilecek bir şey değildir. Acaba Türk milleti ve Türk harsı her 

nevi asalet ve ulviyetten, her cazibeden mahrum, ölü bir şey midir ki, onun mensubu 

olanlar yalnız sopları (“soyları” olmalı) ve sopları neticesi bir nevi kader ve mahkûmiyet 

hâlinde Türk olurlar. Bu düşünce çok acıklı bir şeydir.  

Şu noktayı ehemmiyetle tasrih edeyim ki, ben Ahmed Hâşim vaziyetinde olanları 

Türk harsının mensubu ve mevlûdu olarak görmekten çok uzağım! Ahmed Hâşim Türk 

harsını neşreden, Türk sanatkârlarından ve Türk ediplerinden biridir.  

Bir zamanlar Türklüğü kimse üzerine almazdı. Şimdi Türklüğü kimseye vermek 

istemiyoruz. Türklüğü üç beş şecereli adamın hususi malikânesi gibi, anahtarlar belimizde 

sımsıkı kapamak istiyoruz. Çin hudutlarından Romanya ve Bulgaristan içlerine kadar vâsi 

hıttalar üzerinde harsının kuvvetiyle yüzlerce, binlerce senedir yasayan koskoca bir millet 

şecere nokta-i nazarından mütalaa edilmez; bu, aşikârdır. Türklük aşkını taşıyanların 

vazifesi merkezden muhite bir hareketle bizden olanları atmak değil, muhitten merkeze bir 

hareketle mütemadiyen kendimize doğru çekmektir.  

Türklük bir aşktır, bir imandır, aşk ve iman dağıtmaz, toplar, kendine çeker. 
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Türk Ocakları Merkez-i Umumi Hey’eti Reisi Hamdullah Subhi  

 

İki gün sonra 7 Ağustos 1928 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Peyami Safa, 

“Hamdullah Subhi Bey’e” başlığıyla ve “Birkaç söz” notuyla bir açık mektup neşreder. 

Mektup şöyle başlar: “Münakaşamızın “ilmî ve tabiî istikametini şaşırarak elîm bir 

mahiyet almasından kimin mes’ul olduğunu sizin de herkes kadar bildiğinize kaniim, bu 

noktayı arkadaşlık vefasının eseri telâkki edenler belki aldanmıyorlar, fakat ben bu âşikâr 

noktada fazla durmaktan müstağniyim.” 

Şöyle devam eder: “Mevzuumuza girelim. İndimde hiçbir manevî hayatı kalmayan 

müteveffaya ‘Arap’ diyen ben değilim; bunu söyleyen evvelâ kendisi, ikinci olarak Yahya 

Kemal’dir. Ben bir adamın kanında mikroskopla ecnebi girîveleri arayan herhangi bir 

tahlilci vaziyetinde bulunmadım, Arap olduğu kuvvetli bir tevâtür hâlinde deveran etmekle 

kalmayarak hem kendisi tarafından inkâr edilmeyen hem de birçok vesilelerle, birçok 

muhitlerde yine kendisi tarafından iftihar makamında ilân edilen bu mahlûka ben ‘A’rabî’ 

demiştim; böylece ‘Medenî bir memlekette bedevî terbiyesiyle konuşan’ ağzı bozuk bir 

adamın münazara âdâbındaki nakîsalarını hicv etmek istemiştim. Fakat makaleniz tehzil 

maksadıyla söylenmiş bu sözlerimi yeni bir sahaya çektiği için bu safhada da birçok şeyler 

iddia edebilirim. 

Bahsettiğiniz mahlûk, zannettiğiniz gibi Türk harsını neşredenlerden biri değildir. 

Vâkıâ siz bu adamın ‘Türk harsının mevlûdu ve mensubu olmadığını’ söylemekle onun 

aleyhine en büyük hakikati ilân etmiş bulunuyorsunuz; fakat bunu takib eden ikinci 

hükmünüz evvelkini açıkça nakz eder. Türk harsının mevlûdu olmamasını mazur 

görebileceğimiz bir adam, bir de o harsa mensup olmazsa bizimle alâkası nerede kalır?” 

Peyami Safa, burada Hamdullah Suphi’nin maksadını ya anlamamıştır, ya anlamak 

istememektedir. O Hâşim’in ve benzerlerinin “Türk harsının mensubu ve mevlûdu 

olmadığını” söylerken, onları dışarıdan gelip sonradan mensup olmuş saymadığını, Türk 

harsı tarafından “doğurulmuş” olmadıklarını, dolayısıyla Türk harsını doğuranlardan 

olduklarını ima etmektedir. 

Peyami Safa, itirazlarına şöyle devam eder: “O adam Türk harsı neşretmemiştir.  

Çünkü Türk harsı aleyhine yazılmış makaleleri vardır.  

Geliniz de bu Türk düşmanının büyük ‘Ziya Gökalp’ aleyhine 10 Mart 1340 tarihli 

‘Müstakil Gazete’ye yazdığı bir makaleden iktibas ettiğimiz şu parçayı sizinle beraber bir 
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daha okuyalım. ‘Henri de Regnier’nin şiire dair bir sözünden bahsederken bilâ-sebep 

‘Ziya Gökalp’ımıza bakınız ne çirkin tabirlerle dilini uzatıyor:  

“Büyük şair Henri de Regnier’nin olan bu cevap gerçi bir Ziya Gökalp Beyi 

merhametle tebessüm ettirecek kadar sade ve basittir; korkunç bir gergedan gibi ilmî bir 

boynuzu, felsefî bir dişi ve içtimaî bir kuyruğu olmadığı için kâfi derecede havassa 

çarpmıyor. Fakat nümayiş müptelâsı olmayanlar için o sadeliğin derin hakikati karşısında 

bütün o içi boş ve karışık cümle ile dünyanın bütün Gökalpları baştan başa soluk ve 

gülünçtür. Hars mehdîsi, şiirin şiir olmak için ne gibi anâsırdan âzâde olması lâzım 

geldiğini, ne suretle millî ve gayrimillî olacağını biliyorsa da… şiiri ta ruh ve musiki 

hududuna kadar götürmek mucizesini gösteren ‘Henri de Regnier’ ‘Yeni Hayat’ isimli 

topal şaheserin nâzımına…” 

Kâfi değil mi Hamdullah Subhi Bey? Memleketimizde Türk harsının en büyük 

mübeşşirine ‘gergedan gibi boynuzlu, kuyruklu’ diyen, dünyanın bütün Gökalplarının 

soluk ve gülünç olduğunu söyleyen, ‘Hars mehdisi’ tabiriyle mukaddes bir Türke sahte 

peygamberlik isnat eden ve nihayet Ziya Gökalp’ın ‘Yeni Hayat’ ismindeki eserine ‘topal 

şaheser’ tabirini kullanan adamın Türk harsına nasıl hizmet etmiş olduğunu lütfen bize 

izah eder misiniz?  

Siz, reisi bulunduğunuz Türk Ocakları nâmına kudsî bir insan aleyhine savrulan bu 

hezeyanları protesto edecek yerde, bir ecnebî muharririni müdafaa için muazzez bir Türkü 

tahkir eden adamı müdafaa ettiniz.  

Küçük meclislerde Arabistana karşı aşkını hararetle anlatan bu mahlûkun Arap 

harsını medh eden yazıları da çıkmıştır.  

Sizin mübeşşirlerinden olduğunuz Türkçülük hareketiyle, Türk dilinin tasfiye 

olunmasına yardım etmek şöyle dursun, bilakis tamamıyle muarız bir cephe alan bu 

mahlûk, ayrıca ‘firâz-ı sînâ-yı kahra yükselerek oradan düşmek ölmek istiyorum, cevf-i 

ye’s-âşinâ-yı husrâna..’ gibi mısraların nâzımıdır, eserlerinde hemen hemen yalnız 

edatlarla fiiller Türkçedir.  

Ve nihayet bu mahlûkun Türk vatanı, Türk milleti, Türk dili lehinde hiçbir şiir ve 

makale neşretmediğini, vatanperverane hiçbir yazısı olmadığını bilirsiniz.  

Herhâlde yardıma muhtaç olduğunu görerek imdadına koşmak istediğiniz mahlûk 

hakkındaki yazılarımız eski bir arkadaşınıza karşı âtıfetinizin ve şefkatinizin mahsulüdür; 

yoksa Türk harsına hizmet eden anasırı yabancı telakki etmek benim hatırımdan geçmediği 

gibi, reisi olduğunuz Türk Ocakları merkez-i umumi heyeti namına hiçbir yabancıya 
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Türklük vesikası vermek de sizin aklınızdan geçmemiştir. Kanının safiyetinden şüphe 

ederek telâşa düşenlerin hiçbirini teselli etmenize hâcet olmadığı kanaatindeyim.” 

Bu açık mektubun altında da aşağıdaki satırlar vardır:  

“Yazı masasının başına gelerek fıkra yazmak ve elindeki kabak sazını tıngırdatmak 

imkânından ebediyen mahrum kalan müteveffa seyyidin ruhu, İkdam’da ispirtizma masası 

hâline sokulan yazıhanesine davet edilerek gelmiş ve yine birtakım yarı Arapça, yarı 

Türkçe mavallar okumuş. Duyduk ve güldük. Yine pederimize filân atıp tutuyor, ailemizin 

bu sefer de Arnavut olduğunu söylüyormuş. Kabristan ahalisinin de rahatını bozmaya 

başlayan bu fâsık ruhun doğru bir sözü var. Henüz kınından çıkarmadığımız kılıcımız için 

‘havayı kesip biçiyor’ gibi bir şey söylemiş. Sağlığında kendisine tevcih ettiğimiz suallerin 

hiçbirine cevap vermeden giden merhum, henüz çekilmemiş bir kılıç karşısında bile 

söylediği gibi kof bir hava yığınından ibaretti. Allah taksiratını afv eyleye. P. S.” 

Bu seviyesiz ve talihsiz polemik, bu tarihte sona ermişe benziyor. 5 Ağustos 

1928’den sonra Ahmet Hâşim’in yazılarında Peyami Safa’nın adına hiç rastlanmıyor.  

Peyami Safa ise polemiği Cumhuriyet’te dolaylı olarak sürdürmüştür. Fikret Âdil’in 

hazırladığı “Edebiyat Mülâkatları”nda bizde edebiyatın olmadığı iddiası hakkında kanaati 

sorulan Abdülhak Hâmid’den şu cevap alınır: “Edebiyat yok demek, zekâ yok demektir. 

Onu inkâr, kendini inkârdır.”463 Bir hafta sonra Hâlid Ziya aynı soruya şu cevabı verir: 

“Böyle bir iddianın makûlâta riayetkâr olan bir zat tarafından serd edilebileceğine de 

ihtimal vermem.”464  

Genç ve verimli bir hikâye ve roman yazarı olarak Peyami Safa’nın Türk 

edebiyatının küçümsenişinden rahatsızlık duyması anlaşılabilir bir durumdur. Ancak Türk 

edebiyatını değersiz, hatta yok sayanlar arasında Ahmet Hâşim’i de göstermesi, pek de 

isabetli olmasa gerek. Hâşim’in kendi yazıları bir tarafa, Celâl Nuri’nin bir yazısı, konu 

hakkında bize ışık tutabilir. Celâl Nuri, “Her Gün Bir Mesele: Tükenen Edebiyat”465 

başlıklı yazısına şöyle başlar: “Geçen yazılarımın birinde, bütün cihanda edebiyatın 

sukutta olduğundan bahsetmiştim. Aziz üstad Ahmed Hâşim bu mütalâamın yerinde 

olmadığını –şifahen- bana söyledi.”  

                                                

463 Cumhuriyet, nu. 1536, 18 Ağustos 1928 
464 Cumhuriyet, nu. 1543, 25 Ağustos 1928 
465 İkdam, nu. 11501, 1 Mayıs 1929 
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Celâl Nuri, Fransa’da edebiyatın düşüşte olduğuna dair nakillerde bulunduktan 

sonra, yazısını şöyle bitirir: “Fransa’da edebiyat ve bilhassa şiir sukutta ve inkırazda 

olursa, ey Muhterem Ahmed Hâşim Beyefendi bizde acaba ne derecede bulunur? 

- Söz efendimizindir.” 

Hâşim, Celâl Nuri’nin bu çağrısını görmezden gelir. Başka bir yazısı dolayısıyla 

konuşmayı tercih eder: “Geçenlerde Celâl Nuri Beyefendi ‘Heyecan’ serlevhalı bir 

makalesine şu satırlarla başlıyordu: ‘Edebiyat artık milletleri tehyiç etmiyor.’ Bu nevi 

umumî hükümler ne dereceye kadar doğrudur? Bu, muhterem mütefekkirden ayrıca 

öğrenilecek bir noktadır. Asıl meseleye gelince, böyle geniş bir hüküm istihrâcına müsait 

beşerî bir vaziyetin mevcut olduğundan şüpheliyiz.”466 diyerek sözüne devam eder.  

Ahmet Hâşim hakkında böylesine hakaretlere imza atmış olan Peyami Safa, onun 

cenaze merasimi sırasında konuşma yapmış ve fırsat düştükçe onun şiirini ve nesrini 

övmüştür. 27 yıl sonra Milliyet’te bu polemik hakkında şunları yazmıştır: “Sene 1928. 

Naci İkdam’ı çıkarıyor. Gazetesinde Ahmet Hâşim bana sataştı ve aramızda o devrin 

meşhur kavgalarından biri koptu. Naci müteessirdi. Gönlümü almak için bir gün beni 

Maxim’de bir akşam yemeğine davet etti.  

- Monşer, dedi, Hâşim’i bitirdin. Dört gündür bir kelime yazamıyor. Allah kimseyi 

senin diline düşürmesin. Ben çok müteessirim. Gazetemde olmamalıydı bu. Fakat Hâşim’i 

bilirsin. Gücenmedin bana değil mi? 

- Ben sana değil, Hâşim’e bile gücenmedim.”467 

Ahmet Hâşim ile Peyami Safa arasında geçen polemik, Necip Fazıl Kısakürek’in 

anlattığına göre, Güzel Sanatlar Akademisi balosunda fiilî bir kavgaya da sebep olmuştur: 

“Akademi Müdürü Namık İsmail’e Peyami Safa ile Genç Şair’i göstererek: 

- Namık, bu serserileri buraya neden çağırdın? 

diye haykıran Ahmed Hâşim, karşısına Peyami çıkınca en galiz tarafından sövmeye 

başlamış, bunun üzerine Genç Şair, Hâşim’e sağlı ve sollu iki tokat atmış ve balo birbirine 

girmişti. 

İşin Bâbıâli ahlâkı bakımından en hazin tarafı şu ki, Ahmed Hâşim gibi bir şaire sırf 

arkadaşı Peyami Safa’ya ettiği hakaretten ötürü darılan Genç Şair, kısa bir müddet sonra 

                                                
466 “Edebiyat Zevki”, İkdam, nu. 11514, 14 Mayıs 1929 
467 Peyami Safa, Yazarlar, Sanatçılar, Meşhurlar; Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1976, s. 149 - 150 
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onu, Peyami ile kol kola Bâbıâli’den aşağı doğru inerken görmemiş miydi!!! Olur şey 

değil!!! Sen dostun için birini tokatla, sonra o gitsin, senden önce onunla barışsın!..”468  

I.7.13. Noel Tartışması 

Ahmet Hâşim’in 12 Aralık 1928 tarihinde yayımladığı Çocuklar İçin Bayram469 

yazısı, hiç beklemediği sonuçlara yol açar. Bu yazı şöyledir: 

“Hıristiyanların yılbaşı bayramı –Noel- yaklaşıyor. Şimdiden bütün resimli Avrupa 

gazeteleri yılbaşı hediyeleri ilânlarıyla dolu. Oyuncak fabrikaları yeni numûnelerini 

dünyanın bütün mağazalarında halka teşhir etmekte. 

Bu bayram bilhassa çocuk bayramıdır. Noel Baba, yani Aya Nikola, noel gecesi 

sabaha doğru bacalardan evlere gizlice inerek ocak etrafında sıralanan çocuk kunduraları 

içine türlü türlü hediyeler bırakıp gider. Noel gecesinin sabahı çocuklar için ne ümitler, ne 

hayretlerle doludur! 

Mahiyet itibariyle dinî olmayan bu bayram, milâdî senenin tarafımızdan kabulüyle 

bizde de teessüs edecekti. 

Halbuki yalnız büyük apartmanlarda oturdukları için kibar ismini verdiğimiz balo 

meraklısı bir halkın kadın ve erkekleri arasında bir gece daha raksetmek ve şampanya 

içmek vesilesi olmak üzere tatbik ediliyor. 

Noeli bilhassa çocuk bayramı olmak üzere resmî bir surette kabul etmeliyiz. Bizde 

çocuklara mahsus ne bir hıfzıssıhha, ne bir giyiniş tarzı, ne bir gıda, ne bir eğlence, ne bir 

bahçe vardır... Çocukların saadetine bir kıymet verdiğimizi iddia edemeyiz. Çocuk saadeti 

nedir? Bunu anlamak için çocuk seven memleketleri görmeli. 

Noel bayramını adapte etsek, adapte ettiğimiz bunca romanlar, şiirler  

ve tiyatrolardan sonra fazla aykırı bir iş mi yapmış oluruz?” 

Görüldüğü gibi Hâşim, yazısına “Hıristiyanların yılbaşı bayramı” diye başlamış 

olmakla birlikte, bu bayramın “mahiyet itibariyle dinî olma”dığını belirtmekte ve milâdî 

takvimin kabulü (26 Aralık 1925, 698 sayılı kanun) sırasında Noel’in de benimsenmesi 

gerektiğini dile getirmektedir.  

                                                
468 Necip Fazıl Kısakürek, Bâbıâli, 2. bs., Büyük Doğu Yay., İstanbul, 1976, s. 160-161  
469 “Çocuklar İçin Bayram”, İkdam, nu. 11365, 12 Birincikanun 1928 
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Yazarımız dört gün sonra “Times’ın Hatası”470 başlıklı bir yazı neşretmek zorunda 

kalır. Yazının ilk cümlesi, tuhaftır: “Geçenlerde bu sütunlarda Noel yortusunda 

Hıristiyanların yaptığı gibi, bayramlarımızdan birini çocuklarımıza hasretmemizi temenni 

tarzında yazmıştım.” 

Oysa Hâşim, “bayramlarımızdan birini çocuklarımıza hasret”metken değil, Noel’in 

milâdi takvimle birlikte bizde de “teessüs etmesi”ni istemişti.  

Ahmet Hâşim, yazısına şöyle devam eder: 

“Times’ın İstanbul muhabiri, bu makaleyi manidar bularak, tercümesini gazetesine 

göndermiş ve makalenin son taraflarında edebiyatımızdaki adaptasyon merakıyla istihza 

eden satırı, sözde umûmî bir hâlet-i ruhiyenin ifadesi gibi anlayarak, birtakım garip 

mülâhazâta esas ittihaz etmiştir. Bu hatalı te’vil, Türkçenin muhabir tarafından iyi 

anlaşılmadığını gösteriyor. 

Bir Türkün o Türkçe makaleden ne mana çıkarabileceğini görmek için Times 

muhabirine Yeni Asır471 refikimizin o fıkrayı münâkaşa eden güzel makalesini okumasını 

tavsiye ederim. 

Ben hiçbir zaman Noel yortusunun dinî mahiyetiyle aynen kabulünü ne yazdım, ne de 

öyle bir şey istedim. Hiçbir cereyana zemin ihzar maksadıyla yazılmayan o makaledeki 

fikir, hassaten çocuklarımızı alâkadar edecek Noel yortusu nev’inden bir bayramın 

teessüsünü veyahut bayramlarımızdan birinin çocuk bayramı hâline ifrâğını temenniden 

ibarettir. 

Makalenin yeniden dikkatle okunmasını ve gazetesine mektubunu yazarken düştüğü 

hatayı da ona göre tashih etmesini Times muhabirinden ümit ediyorum.” 

Ahmet Hâşim’in “birtakım garip mülâhazat” deyip geçmeyi tercih ettiği 

mülâhazaların neler olduğunu Cumhuriyet’in başyazısından öğreniyoruz. Yunus Nâdi’nin 

İki Hata472 başlıklı yazısı şöyledir: “Ahmet Hâşim Bey (Noel) gün veya gecesinin garpta 

çocukluk âlemi için hâiz olduğu ehemmiyetten mübalağalı bir ilham alarak, mademki sene 

itibariyle garba uyduk, yılbaşının garpta çocuk dünyasına ihzar ve ihda473 ettiği heyecanı 

                                                
470 “Times’ın Hatası”, İkdam, nu. 11371, 18 Birincikanun 1928 
471 Yazının burasındaki dipnotta “16 Birincikanun nüshası” ibaresi vardır. 
472 Cumhuriyet, nu.1668, 29 Kanunuevvel 1928, s.5 
473 Gazetede “ihta” biçiminde yanlış dizilmiştir veya sertleşme kuralı, “hediye etme” anlamındaki “ihda”ya 
da teşmil edilmiştir.  
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da adapte edemez miyiz, diyen bir fıkra neşretmiş. Ahmet Hâşim Bey’in bu fıkrasına 

İstanbul’dan (Taymis) gazetesine gönderilen bir mektup ile muttali olduk. (Taymis) 

muhabiri bu mektubunda Ahmet Hâşim Bey’in makalesinden istidlâlen Türklerin din 

meselesinden dahi bir inkılâp yapacaklarına intikal ediyor, ve Gazi Mustafa Kemal’in 

gidişindeki salâbet ve isabete nazaran onun zamanında buna ihtimal vermenin pek müşkül 

olduğunu söylemekle beraber acayip tahminlere girişmekten ve garip rivayetlere kulak 

asmaktan hali kalmamakta olduğunu gösteriyordu… 

Sonra Ahmet Hâşim Bey cevap vererek (Taymis) muhabirinin kendi yazısını yanlış 

anlamış ve yanlış kullanmış olduğunu söylemeğe mecbur olmuş. 

Bu yazıların her üçünü de okuduk. Evvela Ahmet Hâşim Bey maalesef ikinci yazısıyle 

birinci fıkrasını tashih edemiyecek vaziyettedir. Türkçede her söz tevil götürmez diye bir 

tabir vardır. En hafif tabir ile şunu demek lazımdır ki Ahmet Hâşim Bey birinci yazısında 

çok dikkatsiz davranmıştır… 

(Taymis) muhabirine gelince, bir tek Ahmet Hâşim Bey’in şahsi bir yazısına 

istinaden hüküm çıkarmakta müthiş bir hata irtikap etmiştir. Eğer M. (Kollens) aramızda 

çok oturmuş ve memleketi yakından tanımağa çok fırsat bulmuş bir adam olmasaydı bu 

mektubu belki mazur görmek mümkün olurdu. Vaziyet öyle değildir. (Taymis) muhabiri M. 

(Kollens) Türkiye’yi bilmek lâzım gelen bir adamdır. (…)  

Türklerin din değiştireceklerini ifade edebilmesi için (Taymis) muhabirinin ya çok 

câhil, ya suiniyet sahibi bir adam olduğunu kabul etmek lâzım gelir. Bu iki şıkkın her ikisi 

dahi M. (Kollens) için şerefli bir tevcih olamaz…(…) … ciddi bir inkılâpta dinin asla ve 

kat’a mevzuubahs olmayacağı garp ilminin ve garp âleminin elbette meçhulü değildir. 

(…)Dine hürmet etmekte İngiltere’den geri olmadığımız gibi papas ruhu taşımamakta her 

halde İngiltere’den çok ileriyiz.(…)… Alfabe inkılâbı sadece bir yazı inkılâbıdır. Bunun 

zımnında millî kültürün zevaline cevaz verecek Türk bulunamaz. Ahmet Hâşim Beyin 

şairane temennisi olsa olsa yanlış ifade olunmuş şahsi bir fikir haddini geçemez. Böyle bir 

yanlışlığa istinad ederek koca bir milletin din hususunda hafifmeşrebane hareketler 

edeceğine ihtimal vermek ise (Taymis) için de, muhabiri için de pek yaman bir 

küçüklüktür. Şimdilik bu noktaya bir balmumu yapıştırmış olalım.” 

Ahmet Hâşim, Yunus Nâdi’nin yapıştırdığı balmumundan pek hoşnut kalmamıştır. 

Bunu “İki Hata” tabirini yetersiz bulduğunu ifade eden “Hatadan Fazla”474 başlıklı 

                                                
474 “Hatadan Fazla”, İkdam, nu. 11383, 30 Birincikanun 1928 
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yazısında dile getirir: “Dünkü Cumhuriyet’te Yunus Nadi Beyefendi, çocuk bayramları 

hakkındaki kısa bir mülâhazam münasebetiyle Times muhabirinin yoktan ihdas ettiği çirkin 

hâdiseyi mevzu-ı bahis ediyor. 

Gerçi İngiliz gazetesinde intişar eden te’vili bu sütunda red ve çocukları sevindirmek 

üzere ileri sürülen sarih ve basit bir temenninin yabancı bir dine temâyül şeklinde tefsir 

edildiğini duymaktan duyduğum teessür ve infiâli de ayrıca ifade etmiştim. 

Yunus Nadi Bey, gür sesiyle ve büyük bir salâhiyetle meseleyi yeniden teşrih ile hem 

suikasde uğrayan fıkranın muhtevi olduğu zararsız düşünceyi, hem de o düşünceyi acayip 

renklere bulamak ve ona korkunç bir çehre takmak suretiyle tahrif eden zihniyetin 

mahiyetini tarif ediyor. 

Cumhuriyet’in makalesine ilâve edecek hiçbir şey yok: Yalnız şu nokta üzerinde bir 

an tevakkuf edeceğim. 

Yunus Nadi Bey fıkramda maksadımı iyi ifade edemediğimi işaret ediyor. Halbuki 

büyük gazetecimizin maksadımı anlatırken gösterdiği vuzuh ve isabet, bilakis ne demek 

istediğimi pek de fena ifade etmemiş olduğum emniyet ve memnuniyetini bana veriyor.  

Hakikat sadece şudur: Yunus Nadi Beyefendi’nin izah ettikleri gibi biz bu meselede 

ya bir hata veyahut bir su-i niyetin hedefi olduk. Bu iki kör hasım karşısında hüsn-i niyet 

sahibi olmak neye yarardı? 

Times muhabiri her ne sebeple olursa olsun, yalnız bir muharririn düşüncesini tahrif 

etmekle kalmadı, kendi vehimlerini esas ittihaz ederek misafiri olduğu bir milletin 

vicdanını da rencide etmek suretiyle, gazeteciliğin zamanımızda bazen nasıl hiffetle 

yapılan bir iş menzilesine düştüğünü elîm bir misal ile göstermiş oldu.” 

1929 yılına girerken yaşanan bu tartışmaya ilişkin son not, Hâşim’in 23 Ocak 1929 

tarihli yazısının altına düştüğü şu cümledir: “Hâmiş: bir makalem münasebetiyle Times’ın 

neşriyatını tashihe tavassut eden Mr.Kollens’e bu meslektaşlık nezâketinden dolayı 

teşekkür ederim.”475 

                                                

475 “Sıhhatin Zararları”, İkdam, nu. 11406, 23 İkincikanun 1929 
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I.7.14. Nezihe Muhiddin Hakkında 

Ahmet Hâşim, ülkemizde kadın hareketinin önemli isimlerinden biri olan Nezihe 

Muhiddin (Tepedelenligil, ? – 1958) ile de polemiğe girmiştir. 10 Şubat 1929 tarihli Bir 

Mektup476 yazısı şöyledir:  

“Başlıca aksâmını neşrettiğimiz şu mektubu aldık: 

(Sabık şair, şimdi Bize Göre muharriri Ahmet Hâşim Bey’in kadın ve şaire dâir 

fıkrasını okudum ve okudukça güldüm... Edib-i muhterem de “kadın aleyhdarlığı” 

modasına kapıldı galiba?.. 

Göl Saatleri muharriri, gene birçok yazılarında vehm-i hayâle kapılmaktan 

kurtulamıyor! Hele kadınlık hakkındaki tedkikiyle büsbütün hayâlperestlikten 

kurtulamadığını anlatıyor. Maksadım kadınlık yapmak, “kendilerine göre” kadın ölüden, 

geceden, karanlıktan, gürültüden, hırsızdan korktuğu için iptidâî imiş! Şaştım doğrusu bu 

tedkike!.. 

A muhterem şair! Geç kaldığınız akşamlar, geç vakit işinden, gücünden dönen 

kadınların aynı cesaretle geçtiğine hiç tesadüf etmiyor musunuz? 

Beşerin mütekâsif zekâsı olarak tasvir ettiğiniz tabancaya mümâsil ihâfe ve zulüm 

âletleri akvâm-ı iptidâiye ellerini de teslih eder. Kadının kürk ziynetine meyline gelince, 

hangi kesesi müsait erkek lutr palto giymeği özenmemiştir? 

Eğer kadınla erkek arasında bulduğunuz rüçhan farkları bunlardan ibaretse, 

iddialarınız şairane, binâenaleyh hayâlidir derim, muhterem şair.) 

Nezihe Muhiddin 

İmzasına hürmeten neşrettiğimiz bu mektubun birkaç noktası üzerinde durmakla 

iktifâ edeceğiz: 

‘Şair’ ismi verilir, alınır bir rütbe veya memuriyet unvânı değildir. ‘Sâbık siyah 

gözlü filan hanım’ denilemeyeceği gibi, sâbık şair filan efendi de denilemez. Lisan 

mantığına ait bu basit tashihten bir muallime olduğunu işittiğimiz muhterem muhâbiremiz 

müstağni olabilmeli idi.  

Kadın aleyhdarlığı yeni değildir; yeni bir moda olan kadın taraftarlığı ifratıdır. 

Muhterem muhâbiremize insanlık tarihini mebâdîden itibaren gözden geçirmesini tavsiye 

ederim. 

                                                

476 “Bir Mektup”, İkdam, nu. 11423, 10 Şubat 1929 
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Göl Saatleri şiir parçalarından müteşekkil bir kitaptır. Bu nevi eserlerin 

müelliflerine her lisanda şair ismi verilir. “Muharriri” denilmesi bir Türkçe hatasıdır ki, 

meşhur bir edibenin imzasını taşıyan bir mektupta bu hata pek çirkin sırıtıyor.  

Evlerine geç dönen kadınların karanlık sokaklardaki cesareti ancak polisin kudretini 

gösterir. Ada sâkinleri gece kapıları açık yatarlarmış. Bu hâl, adanın kahramanlarla 

meskûn olduğunu mu gösterir? 

Tabancayı icat eden erkek zekâsıdır, demiştik; onu kim kullanırsa kullansın bu hiçbir 

meziyet teşkil etmez. 

Gerçi erkek de kürk giymesini sever, fakat hayvan postunu ters kullanmak suretiyle 

ona hayvanın da bilmediği makul bir tarz-ı istimal verir. Halbuki tüyleri dışında bırakan 

kadınların postlara sarınmaktan ne anladığını henüz erkekler kavrayamamıştır. 

Bu kısa mülâhazalar, mektubun fazla münâkaşaya değmediğini göstermeğe kâfî değil  

mi?” 

Bu bölümü bitirirken şu hususu belirtmeliyiz: Ahmet Hâşim, bu polemik 

yazılarından hiçbirini kitaplarına almamıştır. Sadece Mürteci Mimari ve Mimar Muzaffer 

ile Mimar Ali Rıza’nın itirazları üzerine kaleme aldığı Yeni Bina başlıklı yazılarını 

Gurebahâne-i Laklakan’a koymuştur. Ancak bu iki yazıda da doğrudan onları hedef alan 

tek cümle bile yoktur. 
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II. BÖLÜM  

MUHTEVA AÇISINDAN AHMET HÂŞİM’İN NESRİ 

 

II.1. Sanat, Edebiyat, Dil Yazıları 

II.1.1. Sanata İlişkin Genel Görüşleri  

Sanat kelimesinin sözlük anlamı, “yapmak” demektir ve bu temel anlam, sanatı ve 

sanat eserini daha başlangıçta tabiattan ve tabiat varlıklarından ayırır. Kendisi de tabiatın 

içinde ve onun şartlarına bağlı bir canlı olmakla birlikte insan; aklı, bilinci, zekâsı ve 

muhayyilesiyle ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda tabiata müdahale edebilmektedir. 

İnsan, bu imkânı kullanırken, maddi fayda ile yetinmemekte, manevi fayda 

diyebileceğimiz “güzellik”i de beklemekte, onu elde etmeyi de gözetmektedir. Böylece, 

“bedii heyecan” yahut “estetik zevk” gibi terimlerle ifade edilen alan ortaya çıkmakta ve 

insanın sanat faaliyetlerinin zeminini oluşturmaktadır. İnsan, beslenme ve barınma başta 

olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürettiği gereçlere bile bedii heyecanını 

yansıtmış, zamanla gelişen iş bölümü ve medeniyet olguları, çeşitli sanat dallarının ve 

sanat adamlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır.  

Basit maddi faydayı aşan karakterinden ötürü sanat; din, ahlâk ve büyü gibi 

kurumlarla alışveriş içinde olmuş, felsefe ve bilim alanındaki bütün gelişmelere rağmen, 

sanat ve sanat eseri çevresinde, akıl ve mantık ölçüleriyle açıklanması güç, hatta imkânsız 

bir sır alanı her zaman varlığını sürdürmüştür. 

Güzellikten çok faydayı önde tutan zenaatten ayırmak için “güzel sanatlar” da denen 

sanat alanları, çeşitli açılardan, çeşitli sınıflamalara tabi tutulmuştur. Mimarlık, heykel ve 

resim, “plastik sanatlar”, müzik ve edebiyat “fonetik sanatlar”; tiyatro ve dans “sahne 

sanatları” veya “kompleks sanatlar” başlığı altında değerlendirilmiştir. “Yedinci sanat” 

adıyla anılan sinema da, bu son kategoriye yerleştirilmektedir.  

Çalışmamızın bu bölümünde, önce Ahmet Hâşim’in genel olarak sanat, sonra da 

çeşitli sanat dalları hakkındaki görüş ve kanaatlerini sergilemeye ve değerlendirmeye 

çalışacağız.  
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Ahmet Hâşim, ilk yazılarından biri olan Sanat-ı Tahrir’de1 şöyle der: “Yazmak 

isteyenler, herkesten ziyade kendilerini düşünmelidirler. Bu suretle hem zevk ve hem de 

menfaat-i şahsiye temin edilmiş olur.” Bu hüküm, Ahmet Hâşim’in genel olarak sanatı, 

özel olarak edebiyatı, cemiyetten ziyade şahsiyete bağlayan anlayışının belirtisi sayılabilir. 

Aynı yazıda edebiyatın da resim ve musikî gibi ömrümüzün saatlerini “süsleyecek” “bir 

vasıta”, “bir zevk”, “bir meşgale-i dimağiye” olduğu belirtilir. Ahmet Hâşim’e göre, bu 

vasıtanın, bu zevkin, bu meşgalenin birinci hedefi toplum değildir: “Hakikat şu ki, hiçbir 

yerde ve hiçbir devirde eser-i sanat, halkın güzellik ihtiyacını tatmin endişesiyle yapılmadı. 

Halkın bizzat tatminine lüzum görmediği ‘halkın güzellik ihtiyacı’ ne garip ve ne 

anlaşılmaz bir ihtiyaçtır!”2
 

Burada Ahmet Hâşim’in ilk yazılarından birinde dile getirdiği şu görüşü de 

kaydetmeyi gerekli görüyoruz: “suret-i mutlakada iyi veya fena bir eser-i sanat, doğru 

veyahut yanlış bir düstur-ı sanat yoktur.”3  

Yine Hâşim’e göre, “kuvvetli şahsiyet”, sanatkârın belki de “en mühim” vasfıdır: 

“Bir mütefekkirde kusur namını alacak olan kavî bir şahsiyet, sanatkârın şemâilinden biri 

ve belki en mühimidir. Sanatkâr yalnız kendisine mahsus olan âlemden bahsettiği zaman 

dikkatimize kesb-i istihkak eder.”4 Her ferdin dış dünyaya bakışı farklı ve kendine göre 

olmakla birlikte, herkeste “doğruyu anlamak” için sonsuz bir “atş-ı hulkî” (tabîi susuzluk) 

bulunmaktadır. Fakat doğrular ve zeminleri de türlü türlüdür. İlmin doğrusu ile sanatın 

doğrusu farklıdır: “Âlimde hakikat-i ilmiyeyi, sanatkârda hakikat-i insaniyeyi aramak 

bulmak isteriz. Ve bu hakikat-i insaniyeyi bulmak için o, gözlerini daima zulümat-ı ruhuna 

atfetmeğe mecburdur.” Bu son cümlede temas edilen “zulümat-ı ruh”, yani “ruhun 

karanlıkları” ifadesine bakarak, Ahmet Hâşim’in sanattan ve sanatkârdan beklediği 

“hakikat-i insaniye”yi arayıp bulma işinin tabiat ve toplumdan meydana gelen dış 

dünyadan ziyade, insanın iç dünyasına bağlı olduğunu söyleyebiliriz. 

Ahmet Hâşim, “sanat adamı”nı “ilim adamı”ndan ayırdığı gibi, “hayat adamı”ndan 

da ayırır: “Sanatkârın, nefsine karşı vazifesi ise, hayat adamınınkinin taban tabana 

zıddıdır. O, etinin derinliklerine doğru kanlı ve feci bir seyahate çıkarak o eti deşip içine 

                                                

1 Musavver Terakkî, nu. 40, 10 Şubat 1318 (23 Şubat 1902) 
2 “Ressamlarımız Hakkında Bir Mütalâa”, Dergâh, nu. 10, 5 Eylül 1337 (1921) 
3 “Rûh-ı Bîkayd Fırsatıyla”, Servet-i Fünun, nu. 981, 11 Mart 1326 (24 Mart 1910).  
4 “Şahabeddin Süleyman, Fikirleri, Sanatı”, Servet-i Fünun, c. 38, nu. 988, 29 Nisan 1326 (12 Mayıs 1910).   
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kademe kademe inmek ve cehennem helezonlarına müşâbih helezonlardan geçtikten sonra, 

nihayet göz kamaştırıcı bir parıltı ile yanan ruhun göllerine varmaktır.”5 

Bir polemik içinde söylenmiş de olsa Hâşim’in sanatı bilgiden ayıran ve üstün tutan 

şu görüşü önem taşımaktadır: “Sanatkârın bilgisi arttıkça eserinde hakikatin o nisbette 

tedennî ettiği, bu işle meşgul olanlarca malûmdur.”6
  

Ahmet Hâşim’e göre, bir sanat eserinin manası ve gayesi, kendinde mündemiçtir; 

onda başka mana ve gaye aramak yanlıştır: “Herhangi cinsten bir eser-i sanat karşısında 

(Nedir? Ne demektir? Böyle şey olur mu? Benziyor. Benzemiyor) tarzında sualler 

sıralayan ve ona göre fikir ve mütalâa beyan eden şahıs, sanatkârın kendisinden hiçbir şey 

öğrenemeyeceği ve temasından dikkatle hazer edeceği, âlem-i ruha musallat iğrenç bir 

tufeylîdir.”7
   

Ahmet Hâşim, sanatın öğretilebileceği kanaatinde değildir: “Maamafih ‘sanat’ için, 

tahsilden fazla bir şey beklenilmemeli. Tahsil ve terbiye, tohumu esasen bizde mevcut 

olmayan hiçbir yeni faziletle bizi zenginleştiremez.”8  

Ahmet Hâşim’in benimseyip tekrarladığı görüşlerden biri şudur: “Sanat, nedir? 

Bediiyatta artık tekarrur etmiş bir düstura göre ‘sanat ifrat ve mübalâğanın bir nev’idir; 

sanat bir yalandır.’ Bu telakkîyi zamanımıza mahsus addetmemeli. Eski Yunanilerde bile 

yalanın mabudu Hermes, aynı zamanda sanatın da mabudu idi. Hermes mütemadiyen 

mahsûsâta tebdil-i şekl ettirerek nizamsızlığa kendi ilâhî âhenginin nizamını ikame eder. 

Sanat eserleri tabiattan müstensah değildir. Kubbe ve minare, çınar ve selviyi taklit 

etmez.”9
 

Yazarın bu görüşünü tamamladığını söyleyebileceğimiz bir görüşü de şudur: 

“Samimiyet ve sanat zıt manalı iki kelimedir. Samimiyet, karışık, dağınık, yontulmamış bir 

şey ifade eder. Sanat ise, nizam ve intizam, disipline tabi bir kuvvet demektir. / Aklımızdan 

geçen düşünceleri, âsâbımızda peydâ olan teessürleri, saniyesi saniyesine olduğu gibi, 

yani tam bir samimiyetle kâğıt üzerinde sıralamağa kalkışsak, vücuda getirilecek şey bir 

deli saçmasından başka bir şey olamaz.”10 

                                                

5 “Resim Sergisi”, İleri, nu. 930, 17 Ağustos 1336 (1920) 
6 “Bir Münâkaşanın Sonu”, Akşam, nu. 2656, 4 mart 1926 
7 “Şiirde Mana”, Dergâh, nu. 8, 5 Ağustos 1337 (1921). 
8 “Resim Sergisi”, İleri, nu. 931, 18 Ağustos 1336 (1920) 
9 “Sinema”, Akşam, nu. 1321, 25 Mayıs 1922 
10 “Duyduğum Gibi”, İkdam, nu. 11551, 23 Haziran 1929 
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Yazarımız, sanat hakkında kayda değer görüşlerinden birini de şöyle ifade etmiştir: 

“Eser hakikaten eser-i sanatsa, kıymeti yalnız amelî hünere inhisar etmemek lâzım gelir. 

Kelime, kafiye, tel, fırça, boya, taş, pergel, sanatkârın ‘güzellik’i ifade için kullandığı 

muhtelif vasıtalardır ki, bunların ayrı ayrı istimaliyle istihdaf edilen gaye, güneş gibi 

parlak fikri, maddeye geçirmek ve bu suretle “madde”yi fikir gibi şeffaf ve ziya gibi ra’şan 

yapmaktır.”11 

Ahmet Hâşim, estetik duygusunun, dolayısıyla sanatın kaynağının “hiss-i şehvânî” 

olduğunu yazdığı için uğradığı eleştirileri seviyesiz bulur ve kendisini heyecanlı bir dille 

savunur: “… bir makalemde “hiss-i bediînin masdarı hiss-i şehvânîdir” demiştim. Bu, ne 

hiss-i bediînin hiss-i şehvânîden başka bir şey olmadığını, ne de müstehçen âsârın âsâr-ı 

sanat miyânına ithali lâzım geleceğini iddia etmekti. Fikriyat ile az çok ülfeti olanlar için, 

ifademde iltibâsa meydan verecek yeni, indî, şahsî bir iddia eseri yoktu. İlâhî bir seyyâle 

hâlinde, hayatın bilcümle eşkâlini baştan başa saran, güneşlerden dağılarak yıldızdan 

yıldıza akan, ağaçları yapraklandıran ve çiçekleri açtıran, havada, yerde, suda bilcümle 

mahlûkatı ve ebediyet bahçelerinde Âdem ile Havva’yı yekdiğerine karşı titreye titreye 

koşturup, böylece birleştirdiği her zîhaya(t) çiftin temâsından semâya doğru yeni bir hayat 

fevvâresi fışkırtan feyizli ‘ra’şe’nin hiss-i bediîye de menba olduğunu söylemekle, Kant’tan 

başlayarak bugüne kadar teselsül eden hukemânın açtığı yoldan zerre kadar ayrılmış 

olmadım. ‘Şehvâniyet’ kelimesi, muârızın dimağına dokununca, nasıl bir levs çanağına 

düşüp, nasıl bir manaya bulaştığını bilmiyorum. İlmin ve edebin lisanında bu kelime, 

kudret-i ezeliyenin eşkâlinden birine verilen isimdir.”12 

Hâşim, “ilâhî seyyâle”, “kudret-i ezeliye” gibi tabirler kullanarak muarızlarını 

susturmaya çalışmakla birlikte, görüşlerine dayanak olarak Batılı bilim adamlarının 

araştırmalarını gösterir ve şöyle der: “‘İlm’in penceresiz odalarda tefekkür ve murâkabe ile 

yapıldığı tarihlerde, bediî heyecanın ismine, gâh “ilâhî mevhibe”, gâh “cezbe” denildiğini 

istitrad olarak söyledikten sonra, aradaki bütün safsata asırlarını birden atlayıp geçerek 

mevzua esas olan suale anlaşılır bir cevap almak için tecrübî felsefenin kapısı önünde 

duruyorum.”13  

                                                

11 “Bir Ressama Cevap”, Dergâh, c.3, nu. 34, 5 Eylül 1338 (1922) 
12 “Ağacın Gölgesi”, Akşam, nu. 1531, 21 Kanunuevvel 1922 
13 ay. 
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Sanatın menşeine dair tartışmayı sürdürdüğü Aşksız Sanat14 yazısında “oyun 

nazariyesi” üzerinde duran ve onun da şehvaniyet görüşüne bağlanabileceğini belirten 

Hâşim, başka nazariyeleri küçümser: “Sanatın ‘ferâgat içinde murâkabe’ mahsulü olduğu 

fikrine gelince, bu âsârı malûm, beşerî sanatın bir tarifi değil, fakat ona dâir sûfiyâne bir 

temenni ve bir hayâldir.”  

“Diğer bazı Alman, İngiliz ve İtalyan nazariyatçıları da ‘şehvâniyet’ menşeinin 

muârızıdırlar. Mâfevkattabia bahislerini andırır müz’iç, dolaşık, derûnî birtakım 

safsataları ihmal ederek, önümde duran mehazdan yalnız aklın anlayabileceği basit ve 

müsbet itirazları nakil ile iktifâ ediyorum.” diyerek bir özetleme yapan Hâşim, sözü şöyle 

bağlar: “‘Şehvâniyet’ nazariyesine yapılan en ehemmiyetli itirazlar silsilesi burada biter. 

Sonra kilise ve ruhban münâkaşaları gelir ki, bunların, serbest bir münâkaşada tevakkufa 

değer hiçbir kıymeti yoktur.” 

Ahmet Hâşim, “safsata asırları”, “sufiyâne temenni”, “müz’iç, dolaşık mâfevkattabia 

bahisleri”, “kilise ve ruhban münakaşaları” gibi tabirlerle sanat felsefesi hususunda din, 

ilâhiyat ve metafizik yaklaşımlarına kapalı bir zihne sahip olduğunu ihsas eder. Fakat 

teorik olarak maddeci bilimin verilerini öne süren Ahmet Hâşim, Nişantaşı taraflarında 

kavalını dinlediği, perişan kılıklı, kör sanatkâr için şu cümleleri yazmaktan kendini alamaz: 

“Kıyafeti, şekli, vaziyeti hep kendi aleyhine olan bu zavallı sokak musikicisinin perişan 

bedeni, ilâhî bir sırrın mahfazasıdır. İşte sanatkâr budur.”15  

Ahmet Hâşim, yazısını yazarken bulunduğu yere bir dostunun girişinden duyduğu 

rahatsızlığı, yine dostunun dilinden şöyle izah eder: “- Yaratmak, ancak karanlıkta ve 

yalnızlıkta vücut bulan bir mukaddes fiildir. Yaratmanın mukaddimesi olan sevişmek için 

de mahremiyet şart değil mi? Aşk, gecenin ve tenhalığın çocuğudur. Arılar, kovanın 

karanlığında ballarını yaparlar. Dimağ, fikri yaratmak için da(ğ)ların inzivasına çekilir.” 

“Hiçbir sanatkâr eserini yaratmadan evvel, ondan başkalarına bahsetmek istemez. 

Zira sırrı fâş olmuş bir eser, doğmadan ölmeğe mahkûmdur.”16 

Hâşim, Cevdet Kudret’in şiir kitabını tanıtmak için kaleme aldığı yazının bir 

yerinde başka bir sanat tarifini nakleder: “Her devirde başka türlü tarif edilen sanatın son 

tariflerinden biri de şudur: “Hakiki hayatın bizden esirgediği tahassüsatı telâfi etmek 

vasıtası. / “Onun için sanatta çirkinler ekseriya aşk u visalden, miskinler harb u darbtan 

                                                
14 Akşam, nu. 1549, 4 Kanunusani 1923 
15 “Basit Bir Mesele”, İkdam, nu. 11177, 6 Haziran 1928 
16 “Yaratmak”, Politika, nu. 1, 11 Kanunusani 1929  
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bahsederler. / Dünya görmemiş ihtiyar kadınların okumasını sevdiği edebî eserler hep aşk 

hikâyeleri imiş. / Hasılı hiç kimse hayatta kendisine nasip olan zevkleri sanata mevzu 

ittihaz etmez. Sanat mahrumiyetlerin ve arzuların dilidir.”17 

Ahmet Hâşim’in sanat hakkında buraya kadar üzerinde durulan umumi ve az çok 

dağınık kanaatlerini özetlemek üzere, belki basit fakat önemli bir tespitini nakledelim: 

“İnsan zekâsı, tabiatın içinde değil, tabiatın yanında, ayrı bir kuvvettir. Tabiatı 

beğenmediği için değil midir ki insan zekâsı, şiiri, mimarîyi, musikiyi, raksı ve onların 

yanında, büyük, küçük şu bir sürü hayat sanatlarını yaratmıştır.”18  

Sanatın çıkış noktası hakkındaki bu tespite, sanatın işleyişi ve gayesi hakkındaki şu 

mülâhaza ilâve edilebilir: “(Sanatın) Gayesi birtakım müspet malûmat ve söz hâlinde 

düsturlarla başı ağırlaştırmak değil, fakat kuvvet hâlinde yatan mucize-i hayatı bizde 

uyandırmaktır. / Hayat ise zevk, acı farkı, duyuş ve görüş farkı, hayal farkı değil de 

nedir?”19 

Bu yaklaşım, Ahmet Hâşim’i yerleşik ve değişmez kurallara bağlı sanat 

anlayışlarından uzak durmaya, değişen hayat şartlarına hem şekil hem öz bakımından 

uyumlu, yenilikçi girişimlere sıcak bakmaya yöneltmiştir.  

II.1.2. Edebiyat Yazıları 

Ahmet Hâşim’in edebiyat hakkındaki görüşleri, sanat ve dil hakkındaki görüşleriyle 

bağlantılıdır. Dolayısıyla burada onun edebiyatın özüne, anlamına, amacına ilişkin 

yaklaşımlarından çok, dünya ve Türk edebiyatı tarihinin çeşitli dönemleri hakkında ortaya 

koyduğu değerlendirmeler ve yaşadığı dönemin edebiyatına bakışı üzerinde durmayı 

uygun gördük.  

Ahmet Hâşim, İkdam gazetesindeki ilk yazısının başında gazetenin “sanat ve 

edebiyat sütunlarına bakmak vazifesini üzerime almış olmaktan utanıyorum.” dedikten 

sonra bu hicabın “edebiyatı yüz kızartıcı bir meşgale telâkkî ettiğinden ileri gel”mediğini 

belirtir ve ilâve eder: “Zira bilirim ki İngiliz milleti, Hint mülkünden ziyade 

Shakespeare’iyle mağrurdur; bilirim ki İran, zalim bir güneşin yaktığı kısır topraklar 

üzerinde mevcut olmaktan ziyade, Hafız-ı Şirazî’nin nazmında, Behzad’ın resimlerinde ve 

                                                

17 “Bir Eser”, Politika, nu. 41, 21 Kanunusani 1930 
18 “İç Sıkıntısı”, Milliyet, nu. 2458, 13 Kanunuevvel 1932 
19 “Resim Sergisi”, İleri, nu. 930, 17 Ağustos 1336 (1920) 
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seccadelerin renkli bahçelerinde yaşıyor; bilirim ki İspanya, ne Alfons’un, ne de Primo de 

Rivera’nındır, fakat kızıl karanfilli Carmen’in vatanı, ancak Greco ve Cervantes’indir.”20 

Yazarımız burada şair ve yazarlarla ressamları ve bir roman kahramanı olan 

Carmen’i birlikte anarak edebiyatı öteki sanatlardan ayrı düşünmediğini göstermektedir. 

İspanya’da bir diktatörlük kurmuş olan ve o tarihte iktidarda bulunan General Miguel 

Primo de Rivera ile ona boyun eğmiş Kral XIII. Alfonso’yu zikretmesi de, edebiyatın 

siyasetten daha güçlü ve kalıcı olduğuna inancının göstergesi sayılabilir.  

Çağımızda insanların ilgilerinin fikirden ve sanattan ziyade mideye yöneldiğinden 

yakınan Ahmet Hâşim, yazısını şöyle bitirmiştir: “Rabbim! Her zevki tatmin edecek ve ismi 

yine “sanat ve edebiyat” olacak olan hacer-i felsefîyi nasıl bulmalı?!” 

 

II.1.2.1. Eski Edebiyatlar 

Yunan destanının şairi Homeros, Ahmet Hâşim’in çelişkili hükümlerine konu 

olmuştur. İlk yazılarından birinde “Zamanının en büyük şairi olması muhtemel olan 

Homère, bugün ancak âsâr-ı atîka mütehassıslarının şairidir.”21 diyerek onun 

eskimişliğini dile getirmişken, sonraki yazılarından birinde “… sıfatsız, teşbihsiz, istiâresiz 

Homiros, saf bir billûr ehrâmı gibi, hâlâ güneşin ışıklarını güneşe aksettirip duruyor.”22 

diyerek onun canlılığını vurgular.  

Homeros’un, vatandaşları tarafından anlaşıldığından şüphe duyduğunu hissettiren 

bir cümlesinden sonra şöyle der: “Şehir şehir dolaşan dilenci bir şair olan Homère 

muasırlarından ancak hayâlinin vüs’ati ve lisana âhenk vermek kudreti itibariyle farklı 

idi.”23 

Onun İlyada’sı, Firdevsî’nin Şehnâme’si gibi “bir polis zabıt varakası nev’inden 

olan bir hikâyeyi, kendi şanlı neslinden inmiş bir evlat olarak kabule tenezzül” etmeyecek 

yüceliktedir.24  

Ahmet Hâşim, Edebiyata Dair25 başlıklı yazısında bir dostunun sözlerini nakleder: “ 

- Avrupa’nın muâsır şairler ve ediplerinden fazla zevk alamıyorum. Bütün mütalâa zevkimi 

                                                

20 “Başlangıç”, İkdam, nu. 11108, 26 Mart 1928 
21 “Rûh-ı Bîkayd Fırsatıyla”, Servet-i Fünun, nu. 981, 11 Mart 1326 (24 Mart 1910). 
22 “Üslûp Hakkında Bir Mülâhaza”, İkdam, 11212, 11 Temmuz 1928. 
23 “Edebî Bir Ankete Cevaplar IV, Herkes İçin”, Akşam, 2641, 17 Şubat 1926. 
24 “Palavra Edebiyatı”, İkdam, nu. 11132, 19 Nisan 1928. 
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Homère, Virgile, Ovide, Dante’ye hasrettim. Hiçbir namdar Avrupalı muâsır tanımıyorum 

ki, ilhamının menbaı eskilerden biri olmasın. Eskiler, gökyüzünde akan büyük nehirlerdir. 

Muâsırlar ise o nehirlerin kıyısından yudum yudum su içen birtakım geyiklerdir.” 

Eski Yunan edebiyatının başlangıçtan itibaren eğitici bir karakteri olduğu için, 

özellikle insan hayatı ve saadeti çevresinde döndüğünü, tabiata uzak kaldığını belirten 

Hâşim, Yunanlıların “büyük rüstâî şairi Théocrite’de bile, tabiat hissinin zaafı aczi ve 

meskeneti, nazar-ı dikkati câlip bir derecededir.” der.  

“ ‘Kır evi’nin ilk mucidi Romalılar” tabiat duygusu bakımından Yunanlılardan üstün 

görünmekle beraber, bu duygularına hayvanlar ve bitkilerden yararlanma kaygısının 

karışmış olması, Hâşim’in gözünde sanat ve edebiyat adına bir eksiklik sayılır. Hâşim, 

“Les Géorgiques her şeyden evvel bir ziraat rehberidir.” derken Virgile’in eserini 

küçümser gibidir.  

Tiyatronun eskiden bir çeşit ibadet olduğunu belirten Hâşim, “Hafif eğlence 

temâşâsı, aklın hisse galebe ettiği âlemde, yani kadîm Roma’da başlar. Plautus ve 

Terence’in komedileri bu vadide insan zekâsının ilk mahsulleridir.” derken de Yunan 

edebiyatına Latin edebiyatından daha yakın olduğunu hissettirir.  

Şi’r-i Kadim başlıklı yazısında çeşitli edebiyatların tabiat karşısında durumlarını 

değerlendiren Ahmet Hâşim, iklim ve çevre şartlarının belirleyici olduğunu, ılıman 

ülkelerde şiirin tabiata kayıtsız kaldığını belirttikten sonra bunun tek istisnasının Hint 

edebiyatı olduğunu yazar: “Bütün Sanskrit edebiyatı, keskin sema ve hava renklerinin 

ateşlerini, altın ve bakırlarını gösterir; baştan başa yağmur sesleri, tufan şarıltıları ve gök 

gürültüleri in’ikâsıyla titrer; her cümlesi hâilevî gecelerin karanlığı ile karanlık ve büyük 

şimşeklerin aydınlığı ile beyazdır.” Hindistan’dan batıya doğru bu duygunun Ari ve Sami 

kavimlerde azaldığını belirten Hâşim, Tevrat’ta tabiat tasvirlerine rastlanmadığını; Arap 

şiirindeki aslan ve at tasvirlerinin tabiat sevgisinden çok kahramanlık duygusuna bağlı 

olduğunu yazar. Orta çağ Fransız edebiyatında tabiat görüşünün eski Roma edebiyatının 

bile gerisinde kaldığını belirtir ve ekler: “İspanya edebiyatının bugün bile bu histen 

tamamen hâlî olduğu görülür.” Hâşim’e göre tabiat duygusu, özellikle kuzey kavimlerine 

hastır. Tehlikeli denizin sakinleşmesi, fırtınalı göğün maviliğini göstermesi, o iklimin 

insanları için kutlanmaya değer bir hadisedir. 

                                                                                                                                              
25 İkdam, nu. 11483, 13 Nisan 1929. 
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“Umman ortasında demir renginde korkunç bir su çemberiyle muhat haşin 

dağlardan vücuda gelen bir adada yaşamağa mahkûm olmaktan bunalıp diğer bir tabiata 

mütehassir kalan İngiliz, zevk için seyahat usulünü ilk icat eden insandır.” diyen Ahmet 

Hâşim, eskiden kuzey kavimlerine has olan tabiat duygusunun bütün Avrupalılara ve 

Avrupa edebiyatına yayılışını, “Bütün âsap hastalıklarının, yeisin, cinnetin, intiharın 

mucidi olan ‘medenî şehir hayatı’nın… “insanların ruhunu her zamandan ziyade tabiatın 

tesellisine muhtaç kıl”ışına bağlar ve “Avrupalıları taklit gayreti”nin bu yayılmayı 

büyüttüğünü ilâve eder.  

 

II.1.2.2. Edebiyatta Taklit 

Ahmet Hâşim, okuyucularından M. Fahri Bey’in “edebiyatta taklidin kıymeti 

hakkında mütalâa”sını sorması üzerine kaleme aldığı Taklit26 başlıklı yazısında “muteber 

birtakım eserleri esas ittihaz ederek” “muhtasar bir cevap” verir: “Taklit, iki türlü 

mümkündür. Aynı edebiyat içinde taklit, muhtelif edebiyatlar arasında taklit. Birincisinin 

ne mana, ne de faydası vardır. İkinci şekil ise bütün tekâmül ve terakkinin anasıdır.”  

Sonra müspet örnekleri sıralar: “Fransız edebiyatında bir sıra dâhîye vücut vermiş 

olan klasik mektep, kadim Yunan ve Latin edebiyatının taklidiyle vücut bulmuştur. 

Dünyanın en büyük şair ve hâile-nüvislerinden biri olan Racine, Euripide’in mukallidi idi. 

Victor Hugo’nun mensup olduğu nesil ise Almanların ve İngilizlerin taklidi mahsulüdür. 

On sekizinci asırda, Rusya’nın Londra sefiri Prens Kantemir’den itibaren Rus edebiyatı 

Fransızların fikir mahsulâtını taklit ede ede ancak Puşkin’den sonra hâriçten gelen telkih 

tohumu tesiriyle, son asırdaki o muazzam inkişâfını bulmuştur.”  

İçine kapanmış bir toplumda “hiçbir içtimâî yeniliği beklememeli” diyen yazara göre, 

“Irk, toprak ve iklimin muayyen birer enzûmeç içinde tesbit ettirdiği hayat şekillerinin 

çözülüp yeni modeller üzerine terekküp etmesi, ancak yabancı fikir unsurunun 

müdahalesiyle mümkündür. Binâenaleyh, taklit eden edebiyatın kabul ettiği model, ne 

kadar uzak ve yabancı olursa, meyve o nisbette feyizli ve bilakis ne kadar yakınsa meyve o 

derece kısır olur. Tıpkı nebatat ve hayvanat âleminde olduğu gibi.”  

Hâşim, burada sözünü ettiği taklidin müspet ve menfi örneklerini çeşitli yazılarında 

vermiştir.  

                                                

26 İkdam, nu. 11240, 8 Ağustos 1928. 
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II.1.2.3. Edebiyat Ortamı 

Ahmet Hâşim, 1920 yılında kaleme aldığı Resim Sergisi başlıklı yazısında 

ressamlarımızın meslek dayanışmasını takdirle andıktan sonra, “kalem sanatkârları”nın 

“ressamların bu amelî faziletine en ziyade gıpta etmeğe muhtaç kimseler” olduklarını 

yazar. Kendisinin de mensubu bulunduğu edebiyat âlemini şöyle tasvir eder: “Kırmızı 

karıncalar nev’inden muhârip bir cinse mensup oldukları farz edilen bu adamlar, kargalar 

gibi deşici, keskin gagalar sahibi görünmekte buldukları zevke muâdil hiçbir zevkleri 

yoktur. Bunları ayrı ayrı olduran şey, günün hayatında bir merkez-i vakayi olmak hırsıdır. 

“Sevgi” ve “ıztırap” cılız birer kamus kelimesi derecesine düştüğü ve diş ve tırnak sahibi 

olmağa hiç de mâni olmadığı bu âlemde, düşman o iki adama derler ki, bir tepenin üstünde 

yan yana oturmuşlar, birlikte hayatın ziyalarını seyrederler. Bunların görünmeyen üçüncü 

arkadaşları sarı yüzlü hasettir. Hâsılı ressamların mesut ve rahat bir hava içinde ziya ve 

renkleri avlamakla meşgul oldukları saatlerde öteki âlemde, ne sararmış yüzler ne yanan 

gözler ve ne kısılmış eller var ki vakâyiin köşe başlarından rakibin adım sesini 

beklerler.”27 

1924 yılında edebiyat ortamı hakkında biraz daha anlayışlı ve insaflı 

değerlendirmeler yaptığı görülür: “Edebiyat sâde-dil bir baobap ağacı gibi serçelerin 

olduğu kadar, yırtıcı kuşların da tahassungâhıdır. Onun için kırlarda metruk bir hayvan 

leşi etrafında geçen korkunç nizalara benzer boğuşmalar, edebiyatta, bazen bir ‘kelime’, 

bir ‘mısra’ için vuku bulur.”  

Geçen çeyrek asrı “fırtına tarrakalarıyla doldurmuş olan söğüşmelerin, 

döğüşmelerin aksi hâlâ havada değil mi? Her şair, tekevvün ettiği dakikadan itibaren bir 

sürü düşmana ve bir sürü münkire vücut verir; her ‘fikir’ ortaya konunca hemen muhalif 

bir fikir doğurur. Bu, bizde de öyledir, Avrupa’da da öyledir; zamanımızda da öyledir; 

geçmiş asırlarda da öyle idi.”28 

 

II.1.2.4. Seyahat ve Edebiyat 

Eserlerinden biri Frankfurt Seyahatnamesi adını taşıyan, Bize Göre’nin ikinci 

bölümünü Bir Seyahatin Notları’na ayıran, Gurebahâne-i Laklakan’da da gezi 

                                                
27 “Resim Sergisi”, İleri, nu. 931, 18, 20 Ağustos 1336 (1920). 
28 “Münâkaşa”, Akşam, nu. 2155, 8. Teşrinievvel 1924. 
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izlenimlerine yer veren Ahmet Hâşim seyahati ve seyahat edebiyatını önemsemiştir. 

Seyahat Edebiyatı29 başlıklı yazısına “Edebiyatımız bir nevi bilgi ve görüş fukaralığından 

muztariptir.” Diye başlayan yazarımız, bu fukaralığın sebebini, sınırlı bir daire içinde 

okuma, bilme ve düşünmenin yetersizliğine bağladıktan sonra şöyle der: “Bütün fikrî 

unsurları, kuru birer tohum tanesi hâlinden çıkarıp yapraklandıracak olan feyizli unsur, 

görmek, başka şeyler görmek ve duymaktır. Yani seyahatten bahsetmek istiyoruz.” 

Ona göre, “Seyahat, bir ehliyeti ‘dehâ’ mertebesine bile çıkartabilir.” ve “Edebiyatta 

bunun misalleri sayısızdır. Fransız edebiyatından Chateaubriand ve Loti, Hâşim’e göre, 

“münhasıran seyahatin tekevvün ettirdiği birer dehâdır.” “Gene Fransa’nın son nesle 

mensup iki büyük nâsiri, Morand ve Gireaudoux hâriciye nezâretinin himâyesi sâyesinde 

mütemadiyen dünyayı dolaşmak suretiyle memleketlerine biri biri üzerine şâheserler 

hediye edip durmaktadırlar.” “İngiliz dâhîsi Kipling, bir Hindistan nebatıdır.” “Bizden 

misal aranırsa Hâmid’i zikretmekle iktifâ ederiz. Cenap ve Fikret arsındaki fark, 

birincisinin okumuş ve görmüş olması, ikincisinin ise kozasını delmemiş bir kelebek 

halinde kalışıdır. / Davamızın en güzel isbatı Falih Rıfkı’nın o hârikulâde Amerika-i 

Cenûbî seyahatnâmesidir.” 

Hâşim, yazısını şu hükümle bitirir: “Hâsılı edebî hüviyetin teşekkülünde gözün belki 

vazifesi dimağınkinden daha mühimdir.”  

Paris seyahatlerinden biri vesilesiyle yazdığı şu cümle onun yalanı ve mübalağayı 

edebiyatın şartlarından sayan anlayışı göz önünde tutulunca bize makul görünür:“Artık bu 

yeknesak dünyada seyahat edebiyatının, yalan ve mübalâğaya başvurmaksızın eğlenceli bir 

edebiyat olmasına ihtimal yoktur.”30 

“Çin’e seyahat etmedim, bir hakiki Çinli ile de şimdiye kadar tanışmış değilim.” 

diyen Hâşim, bu yoksunluğunu gidermek için ne yaptığını şöyle dile getirir: “Allah’ın bana 

bir hakiki Çin seyahati imkânını bahşedeceği güne kadar, kış gecelerinde, mavi porselen 

fincanlar içinde çay içmek ve Çin’e dâir kitaplar okumaktan başka benim için şimdilik 

hiçbir teselli çaresi yoktur.”31 

Alexandre Dumas-Pere’in eserinden söz ederken “Bu edibin seyahat intibalarına 

tahsis ettiği silsilenin İspanya’ya ait olan iki cildi kadar canlı ve lezzetli bir eser tasavvur 

                                                

29 İkdam, nu. 11427, 14 Şubat 1929. 
30 “İlk Temas”, Akşam, nu. 2043, 15 Haziran 1924. 
31 “Çinkârî Tahayyülât”, Akşam, nu. 2211, 7 Kanunuevvel, 1924. 
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olunamaz.”32 diyen Hâşim, Fransızcadan iktibaslarının çoğunu seyahat kitaplarından 

yapmıştır.  

Fakat Ahmet Hâşim, gözleme dayalı olması gereken seyahat edebiyatına pek 

güvenmemek gerektiğini de yazmıştır. Çünkü, hayal gücü, bazen gözün önüne 

geçebilmektedir: “Ömründe bir kere seyahat etmemiş olan Elisée Reclus’un –bütün küre 

üzerinde mevcut insan ırkları, hayvanlar, ağaçlar, dağlar, denizler, derelerden bâhis ve 

her ciddi kütüphanede muteber bir yer işgal eden –Umumî Coğrafya’sı, Jules Verne’in 

fennî romanlarından daha az hayâlî değildir. Bir müellifin anlattığına nazaran birçok 

coğrafya mütehassısları, mensup oldukları ilmin mu’tayâtına göre tarif ettikleri memleketi 

re’yülayn gördükten sonra hakikatten ne kadar inhiraf etmiş olduklarını anlayarak, derin 

bir yeise düşmüşlerdir. Afrika, Amerika ve Avustralya’da yaşayan kabilelerin ruhiyatı 

hakkında dört bin sahifelik bir eserin müellifi, meşhur âlim Lévy-Bruhl vahşî lehçelerin 

cahili cılız bir oda âlimiydi. O kitabı okuyarak vahşi zihniyeti hakkında tam bir malûmat 

edineceğimizi zannetmek için hayli saf olmalıyız.”33 

Hâşim’in seyahat edebiyatından aldığı zevki gösteren ifadelerinden biri de şudur: 

“Geçen gün, Rahip Huc’ün 1844’te Çin ve Türkistan tarikiyle Tibet’te yaptığı seyahate 

dâir hâtıratını, yeni basılan tab’ında okurken, meslekten olmayanın bazen en hakiki sanat 

güzelliğine ne kolayca eriştiğini hayretle gördüm. Çok defalar gazete muhbiri yazılarından 

aldığım zevki en büyük kalem sahiplerinin eserlerinde beyhude aradım.”34 Ahmet Hâşim, 

bu kitaptan iktibaslar yapmaktan kendini alamamıştır.35  

Aynı Ahmet Hâşim’in, aynı konu hakkında bir hafta sonra bambaşka hükümler 

yansıtan şu cümleleri yazabilmiş olması tuhaftır: “Her seyahatnâme beni seyahatin 

zevksizliğine ve faydasızlığına bir kat daha inandırmıştır / Tembel şairlere hak vermeli: 

Dolaşmak, yorulmak beyhudedir. Tabiat ve insan her yerde yeknesaktır. Hakiki maceranın 

zevkini yalnız hayâl cihanında aramalı.”36 

Hâşim, bir ay sonra yine kanaatini değiştirir: “Seyahat, hele deniz seyahati, ruhun 

bütün dertlerine devadır.”37 

                                                

32 “İspanya Raksları”, Akşam, nu. 2626, 2 Şubat 1926. 
33 “Tarihten Roman”, İkdam, nu. 11142, 29 Nisan 1928. 
34 “Edebî Eser bir Vesikadır”, Meşale, nu. 3, 1 Ağustos 1928. 
35 “Bir Seyahatnâme”, İkdam, nu. 11250, 18 Ağustos 1928. 
36 “Macera”, İkdam, nu. 11258, 26 Ağustos 1928. 
37 “İlk İntibadan Sonra”, İkdam, nu. 11284, 21 Eylül 1928. 
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Ahmet Hâşim’in seyahat hakkında kayda değer yazılarından biri de Frankfurt 

Seyahatnamesi’nin başına koyduğu Hârikulâde başlıklı Mukaddime’dir.38 “İnsan, 

hayatının tatsızlığından ve etrafında görüp bıktığı şeylerin o yorucu alelâdeliğinden 

kurtulabilmek ümidiyle seyahate çıkar. Bu itibarla seyahat ‘arikulâdelikler avı’demektir.” 

diye başlayan bu yazıda harikuladenin birkaç aleladenin birleşmesinden meydana geldiğini 

ve bu işlemi, “hayal yaratıcısı şairin her dakika yaptığı”nı belirtir. “Hele muvakkat bir şair 

olan seyyah, yabancı âlemler içinde kendisine ârız olan zaruri cehalet sayesinde etrafını 

daima uydurucu bir gözün hayretleriyle görecektir: Evliya Çelebi’nin eski Türkiye’si, 

Comte de Gobineau’nun Afgan’ı ve İran’ı, Pierre Loti’nin İstanbul’u, Paul Morand’ın 

New-York’u, ancak seyyah gözünün yoktan yaratıp görebileceği birer harikulâde 

hayaldir.” diyen yazar, şöyle devam eder: “İşte şair ve seyyahın bu akrabalığı yüzündendir 

ki seyahatnâme, hiçbir lisan hünerine muhtaç olmaksızın, bir şiir kitabının kardeşidir. 

Seyahatname okumanın tadını öteden beri bilirim. Bütün çocukluğum onları okumakla 

geçti. Kış geceleri, dışarıda rüzgâr ulurken, bir gaz lambasının ışığını gözbebeklerimde iki 

altın nokta gibi taşıyarak, zengin bir ateş karşısında, rahat bir koltukta okuduğum o Afrika 

ve Amerika seyahatnamelerinin masum ve namuslu üslûbundan aldığım tadı bana az edebî 

eser verebilmişti.” 

Kendi eserini “dıştan ziyade içten bahseden” “renksiz ve vak’asız küçük kitap” diye 

niteleyen Hâşim, “kitabıma ‘seyahatname’ ismini vermekle okuyucuyu aldatmış olmaktan 

korkuyorum.” diyerek yazısını bitirir.  

 

II.1.2.5. Divan Edebiyatı 

Ahmet Hâşim, divan edebiyatı denince özellikle şiiri anlar ve “Şiirin umûmî idraki 

hâricinde bir ‘divan anlayışı’ mevcut olmadığı” kanaatindedir.39 Divan edebiyatı, “çok 

kere dili en yüksek seviyeye çıkarmış” “ve böylece Türkçeyi kadim diller arasına dahil 

etmekle beraber … denebilir ki, Tanzimat olayının vukuunda, bu edebiyat bilkuvve ölmüş, 

hamaset dolu zamanları ve muhteşem sultanları ile maziye karışmıştır.” Çünkü, “bu 

edebiyatta, bir Acem kalıbından çıkma manzara ve şekiller kadar hoş olmakla beraber 

hayat ve tabiat, yine de itibari, asılsız ve iptidâî idi. Hayatın canlılığı, yapmacık sözler, 

tasavvufî îmâlar ve kullanıla kullanıla aşınmış dînî unsurlar altında boğulup kalmıştı. 

                                                

38 Ahmet Hâşim, BE IV, s. 11.  
39 “Nedim Divanının Yeni Tab’ı”, Akşam, nu. 1502, 27 Teşrinisani 1922. 
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Benzetme ve mecazların hepsi Arap ve Acem mitoloji ve efsanelerinden alınmaydı. Dilin, 

sadece cümle kuruluşu Türk olarak kalmıştı. Kullanılan kelimelerin dörtte üçü Arapça 

veya Farsçadan alınmıştı; bu dillerin temin ettiği bitip tükenmez tumturaklı sıfatlar 

hazinesi, devrin ihtişamına da uygun düşüyordu.”40 

Hâşim, divan şairinin hayat ve tabiata uzaklığını olağan görür: “Dünyanın en feyizli, 

en mûnis, en mutedil ikliminde yaşayan Osmanlı divan şairi için tabiat elbette bahse değer 

bir kıymeti hâiz görünemezdi. Onun için Divan edebiyatı, hâricî manzaralara bedel derûnî 

manzaralar göstermekle iktifâ etmiş ve şiirin şehrâyinini ruhun bin bir renkli ziya ve 

ateşlerinden vücuda getirmiştir.”41 

Ahmet Hâşim, Yakup Kadri’nin şu görüşünü benimseyerek nakleder: “Biz de şimdi 

Fuzûlî ve Nedim’i muâsırları gibi anlamıyoruz. Eskilerin hayret ve takdirini o kadar 

celbetmiş olan lafzî hünerler, bizim için şi’r-i kadimin süprüntü kısmını teşkil ediyor. Bu 

hünerlerin ne cins şeyler olduğunu öğrenmeğe bile lüzum görmüyoruz. Şairlerin, ancak söz 

riyasını affettiren samimi insanlığını tatmakla iktifâ ediyoruz. Bu samimiyetin kemiyeti 

nispetinde şairler, maziden hâle intikal edebilirler.”42 Ahmet Hâşim, Şi’r-i Kadim başlıklı 

yazısında “Bu şiirde bülbül bir kuş değil, gülün bir kafiyesidir; lâle çiçek değil, ‘piyâle’nin 

kafiyesidir, tûti tatlı dilliliğin müşebbehünbihi, tavus ise sırmalardan, gurup altınlarından, 

gece parıltılarından nesc edilmişe benzeyen o esrârengiz tüylerinin güzelliğiyle değil fakat 

dimağından çıkarılan ve bilmem neye yaradığı zannedilen bir nevi yağın faydası için ismi 

geçer.”43 gibi ifadelerle divan şiirinin süslemeci anlayışını eleştirir.  

Ahmet Hâşim’in adını andığı divan şairleri, Fuzûlî, Bâkî, Rûhî, Nef’î, Nedim ve 

Şeyh Galip’ten ibarettir.  

Bu şairlerden Fuzûlî, Dergâh mecmuasında Piyâle adıyla neşredilen ve aynı adı 

taşıyan şiir kitabının başında Mukaddime olan şiirine girecek kadar önemlidir: “İçmişti 

Fuzuli bu alevden, / Düşmüştü bu iksir ile Mecnun / Şi’rin sana anlattığı hâle..” O, “asil, 

giryan ve muhteşem”44, “eazımdan”45, “asil ve hüzünlü”46, Bâkî, Rûhî ve Nedim gibi 

                                                

40 Mercure de France, 1.8.1924, Fikir ve Sanatta Hareket, nu.16-17, Haziran-Temmuz 1980.  
41 “Şi’r-i Kadîm”, Akşam, nu. 1510, 6 Kanunuevvel 1922. 
42 “Aynı Şair Hakkında”, Akşam, nu. 2159, 12 Teşrinievvel 1924. 
43 Akşam, nu. 1510, 6 Kanunuevvel 1922. 
44 “Cuma Günkü Konferans”, Akşam, nu. 1330, 5 Haziran 1922. 
45 “Bir Ressama Cevap”, Dergâh, c.3, nu. 34, 5 Eylül 1338 (1922). 
46 Mercure de France, 1.8.1924, Fikir ve Sanatta Hareket, nu. 16-17, Haziran-Temmuz 1980.  



 153 

“mazinin gecesinde büyük kamerler gibi şaşaaları hâlâ payidar olan” şairlerdendir.47 Bu 

son ifadenin başka bir versiyonu şöyledir: “mazinin gecesinde esrârengiz aylar gibi 

parlamakta olan Fuzûlî, Rûhî ve Bâkî…”48 Ahmet Hâşim, bir okuyucusuna sanatta şekil 

yeniliklerinin önemli olmadığını anlatırken şöyle der: “Bugün lisanını anlamaktan bile 

âciz olduğumuz Fuzûlî şekliyle değil, eserinin nesci içine hapsettiği o esrârengiz hayatın 

mukavemetiyle aramızda ter ü taze duruyor. Onun muhayyirülukul kitabı zamanın 

müterâkim zulmetleri ortasında bu gizli hayatın neşrettiği fosfor aydınlığıyla yanıp 

duruyor.”49 Bu yaklaşımından dolayı, yazarımız, divan şairlerinin yanına meselâ 

Abdülhak Hâmid’i veya Batılı şairleri eklemekten çekinmez: Bâkî, Fuzûlî, Nedim ve 

Hâmid’in semada münevver nakışlı bir burç teşkil ettiklerini söyler.50 Türkçe okumamayı 

marifet sayanları şöyle eleştirir: “Fakat bu zavallılar, Fransızcayı, İngilizceyi veya 

Almancayı kendi öz dilleri gibi anlasaydılar, göreceklerdi ki, Musset, Byron ve Heine 

onlar için Nef’î, Fuzûlî ve Şeyh Galip’ten daha az boş değil. Zira boşluk onların ruhunda 

ve zekâsındadır.”51 “Aşk, nâdir bir hâdise olmaktan çıktığı içindir ki, zamanımız da artık 

Fuzûlî veya Petrark gibi dehâlar yetiştirmiyor.”52
  

Ahmet Hâşim’in üzerinde en çok durduğu divan şairi Nedim’dir. O “baharda gül 

bahçesi gibi, bülbül sesleri, aşk feryatları ve hande ve bûse akisleriyle dolu olan”53 şairdir. 

Halil Nihat Bey’in hazırladığı Nedim Divanı’nın neşri dolayısıyla şunları yazar: “Lisânı 

lisân-ı hâzıra en yakın, zevki de nispeten kolayca kabil-i istinas olan Nedim, son senelerde, 

ismi her ağızda dolaşan yegâne büyük şairimizdir.” (…) “Nedim’in bütün tabakalar 

nezdinde bulduğu derin rağbete sebep, onun bütün eski ve yeni şairler arasında en çok 

insânî bir şair oluşudur. Nedim’in bediî teheyyüc menbaı bilhassa eti, şehvâniyetidir.” 

“Nedim’den gayrı eski büyük şairlerimizde ‘maşûka’ etsiz, renksiz, taazzuvsuz bir 

fikr-i mücerrettir. Nedim’de ise maşûka, kanı damarlarında sıcak bir hayatla dönen, 

öpülmek için kanlı bir dudağı, gamze için siyah gözü, kirpiği, kaşı ve derâğûş için mühlik 

sînesi, kolları olan bir dişidir ki, en ufak bir işvesi, efkâr-ı mücerredenin topunu birden 

raksa getirmeğe kâfi gelir. Nedim Divanının gazeliyat ve şarkı kısımları, işte böyle etten 

                                                

47 Ahmet Hâşim, BE IV, s.123. 
48 “Edebî Bir Anket III, Tereddî”, Akşam, nu. 2636, 12 Şubat 1926. 
49 “Bir Kari’e Cevap”, İkdam, nu. 11199, 28 Haziran 1928. 
50 “Edebî Bir Ankete Cevaplar IV, Herkes İçin”, Akşam, nu. 2641, 17 Şubat 1926. 
51 “Anlamamanın Faydası”, İkdam, nu. 11486, 16 Nisan 1929. 
52 “Kadına Dair”, İkdam, nu. 11530, 2 Haziran 1929. 
53 “Cuma Günkü Konferans”, Akşam, nu. 1330, 5 Haziran 1922. 



 154 

fışkırmış, dünyanın hiçbir edebiyatında misli bulunmayan kanlı, kırmızı, âteşin bir şiirle 

doludur.”  

Hâşim, “bayağı mukallitlerinin” Nedim’i “bir ‘mesire şarkıcısı’ menzilesine 

indirdikleri” kanaatindedir.54 Gün batımından, gün doğumundan, şafaktan, mehtaptan bol 

bol bahseden yeni şiirin, Nedim’in en aşağı bir mısraı kadar “samimi” olamadığını 

söyler.55 

Hâşim’in divan şiirinden iktibasları çok azdır. Bunlardan biri “Meyhane mukassî 

görünür taşradan amma / Bir başka ferah başka letâfet var içinde.” beytidir. Yazar, bu 

beyti Nedim’in adını vermeden nakleder.56
  

Ahmet Hâşim, bir gazetenin soruşturmasına verdiği kısa cevapta Şeyh Galib’in 

tabiatı sevmediğini söyler ve onun renklerin yeni nispetlerinden ve çizgilerin alışılmadık 

geometrilerinden bir âlem vücuda getirdiğini, bu âleme ancak özel ve seçkin bir eğitimden 

sonra girilebileceğini belirtir.57 Yedi Meşale hareketine mensup gençlerin yaptıkları işi 

anlatırken Hüsn ü Aşk’tan bir beyit iktibas eder: “Faydalı bir işe yaramadıkları için insanlar 

onlara, onlar insanlara dargın. Şeyh Galib’in dediği gibi:  

 ‘Ektikleri dâne-i şerâre 

  Biçtikleri kalb-i pâre pâre!’ 

den başka bir şey olmasa gerek.”58 

 

II.1.2.6. Tanzimat Edebiyatı 

Ahmet Hâşim’in Tanzimat edebiyatı hakkında derli toplu tek değerlendirmesi, 

Fransızca kaleme aldığı Türk Edebiyatında Mevcut Temayüller adlı makalede karşımıza 

çıkar. Ona göre Tanzimat, Osmanlı imparatorluğunun 1839’da başlattığı “Avrupalılaşma 

siyaseti”dir ve “bir dizi inkılâp”tan oluşur. “Tanzimat, kelimenin tam manasıyla millî bir 

tekâmülün mantıkî sonucu değil, Batı dünyasındaki fikirlerle içli dışlı birkaç ileri fikirlinin 

baskısı neticesinde yapılmış idarî bir yenilik hareketidir.” Etkisini edebiyat sahasında da 

                                                

54 “Nedim Divanının Yeni Tab’ı”, Akşam, nu. 1502, 27 Teşrinisani 1922. 
55 “Şi’r-i Kadîm”, Akşam, nu. 1510, 6 Kanunuevvel 1922. 
56 “Mükeyyifat”, İkdam, nu. 11261, 29 Ağustos 1928. 
57 Hak gazetesinin haftalık ilâvesi, nu.11, 29 Haziran 1328 (12 Temmuz 1912).  
58 “Kapanan Bir Mecmua”, İkdam, nu. 11351, 28 İkinciteşrin 1928. 
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gösteren inkılâpçılık fikri, “modern Türk rönesansının hakiki mübeşşirleri olacak olan 

Şinasi, Namık Kemal, Abdülhak Hâmid, (Samipaşazade) Sezai ve (Recaizade) Ekrem 

gibi şair, muharrir ve fikir adamlarından (ideolog) müteşekkil bir topluluğun ortaya 

çıkmasına yol açar. Bu topluluk, bir yandan, Osmanlı edebiyatının, elle tutulur bir yanı 

kalmayan ve böylece miadını dolduran Doğu an’aneleriyle olan bağlarını koparırken, 

öbür yandan Batının görüş ve düşünce tarzı ile estetiğini zorla kabul ettirir bu edebiyata.” 

Tanzimat döneminde “Şiirin biçimleri değişir, edebî nesir doğar ve edebî nesir ile de 

–çekirdek hâlinde- roman, hikâye ve tenkid de vücut bulmaya başlar.” 

Hâşim’e göre, Tanzimat edebiyatına öncülük edenlerin hepsi, az veya çok Fransız 

dili ve kültürüyle haşir neşir olmuşlardır ve “Bunların fikir vatanı, Voltaire’in, 

Rousseau’nun vatanıydı.” Bundan dolayı, Osmanlı yenileşmesi, “Frenkleşme temayülü 

şeklinde tezahür eder.” O sırada Fransa’da romantizm hareketi revaçta olduğundan 

Tanzimat yazarları da, “tantanalı ifadelerin, şaha kalkan cümlelerin aynı resm-i geçidi, 

olayları büyütme ve mübalâğa etmede aynı aşırı temâyül” içindedirler. Bu durum, Hâşim’e 

göre, “okuyucuyu büyülemekten çok rahatsız eder.” Ancak, yazarımızın “Namık Kemal’in 

bir nefîr sesini andıran ra’şan Türkçesi”nden söz ettiğini de belirtelim.59  

Hâşim’e göre, “Dehâlarının değişik olmasına rağmen vatan şairi Namık Kemal bir 

çeşit nesirci Victor Hugo’dur; kudretli ve uzak iklimlerin şairi Abdülhak Hâmid birçok 

bakımdan şair Victor Hugo’yu andırır. Aynı şekilde Sezai ve Ekrem ikilisi ile öte yanda 

Lamartine ve Musset ikilisi arasında bir tür sıhriyet bulmak mümkündür.” 

 

II.1.2.7. Edebiyat-ı Cedide 

Ahmet Hâşim, Servet-i Fünun Edebiyatı da denen Edebiyat-ı Cedide’yi şöyle 

konumlandırır: “Tanzimat edebiyatı, yarım asırlık bir sürede, Asyaî hususiyetlerini 

kaybederken, 1897’lere doğru, Avrupa mukallidi bir edebiyatın doğmasına yol açar. 

Taraftarlarınca ‘Edebiyat-ı Cedîde’ diye adlandırılan bu edebiyata, muarızları ‘Dekadan 

Edebiyat’ der.” 

Bu edebiyatın dil tutumunu eleştiren yazar, “bunların ekserisi, bilhassa Fransızca ve 

İngilizceden aldıkları kelimelerle dili, bu kere başka bir şekilde bozmakta en ufak bir 

tereddüt göstermezler.” ve “Bu yenilikçi hezeyanı, çok kere Fransız söz dizimi kaidelerine 

                                                
59 “Thais Tercümesi”, Akşam, nu. 1784, 26 Eylül 1339 (1923). 
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göre Türkçe cümle kurmaya kadar vardırırlar.” der. Bu tutumun, dil kaygısından çok, 

“düpedüz, bu neslin yazarlarının ekserisinin Türkçeyi ve Türkçe sözdizimini 

bilmemelerinden ileri gel”diği kanaatindedir.  

“Bu edebiyatın belli başlı mümessilleri, şiirde Tevfik fikret ve Cenap Şahabeddin, 

romanda ise Halit Ziya ve Mehmet Rauf’tur.” diyen Hâşim, Tevfik Fikret hakkında şu 

hükmü verir: “Tevfik Fikret birçok bakımdan çağdaşı François Coppée’yi hatırlatır. Türk 

edebiyatına mensur şiir, kafiyeli tahkiyeyi getiren ve manayı bir mısrada bitirmeyip 

müteakip mısraya aktarmaya ilk defa muvaffak olan Tevfik Fikret’tir.” 

Sultan Abdülhamit dönemindeki cesur çıkışlarıyla “öfkeyi ve isyanı terennüm ettiği 

için, bir an aydınlar tarafından beğenilmesine ve gençliğin ruhunda sık sık sarsıntılar 

meydana getirmesine rağmen, Coppée’nin sanatı gibi, ne ürperten bir duyarlıktadır, ne de 

zengin ve özgün bir hayal gücünün mahsulüdür. İnceden inceye işlenmiş şiiri, tutucu 

denecek kadar dürüst, sade, vakurdur.” “Bu ekolün diğer büyük şairi Cenap 

Şahabeddin’in hususiyetini yapan müfsit tavır yoktur onda.” (…) “Fikret’in şiiri, 

Cenab’ınki gibi, Türk edebiyatının tekâmülünde bir safhayı temsil ettiği için alâka 

çekicidir; ancak, özünün az çok sun’î oluşu sebebiyle, topu topu yirmi yıl kadar yakın bir 

geçmişi olmasına rağmen, bugün, aydınlar tarafından artık pek beğenilmemektedir.” 

Ahmet Hâşim, Cenap Şahabeddin’e ve şiirine sempatiyle bakar: “Cenap, 

sembolizmin en ateşli döneminde Paris’te tahsildeydi. Bu yüzden de şiirine, baştan aşağı, 

Moréas’ın, Mallarmé’nin ve Raymond de la Tailhède’in tesiri hâkimdir. Eski dilin 

debdebesinden kurtulmuş olmamakla beraber, üslûbu gözüpek bir yeniliği gerçekleştirir 

gene de: Eski mücevherler gibi, Arapça ve Farsça kelimelere oturttuğu, yeni ve orijinal 

fikir ve ihsaslar getirmiştir.” 

O “dünün en cesur ve en şaşırtıcı müteceddidi”dir.60 Hâşim’in “çocukluğundan beri 

en sevdiği bir şair”dir ve “Çin ve Japondan getirilmiş eski mermerler, billûrlar, ipekler ve 

seccâdelerle süslü yeni bir salon ne kadar eskiyse, Cenab’ın şiiri de o kadar eskidir.”61
  

Cenap Şahabeddin’in bir özelliği de gezip görmüş olmasıdır: O, “okumuş ve 

görmüş”tür oysa, Tevfik Fikret, “kozasını delmemiş bir kelebek” hâlinde kalmıştır.62  

                                                

60 “Bir Kari’e Cevap”, İkdam, nu. 11199, 28 Haziran 1928. 
61 “Şairleri Okurken”, İkdam, nu. 11343, 20 İkinciteşrin 1928. 
62 “Seyahat ve Edebiyat”, İkdam, nu. 11427, 14 Şubat 1929. 
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Ahmet Hâşim, “Edebiyat-ı Cedide şiirinden tamamen ayrı olan Cenap müstesna, 

diğer bütün Servet-i Fünun şairleri de Rübab-ı Şikeste sahibinin saptığı yol üzerinde 

yürüdüler.”63 diyerek Cenap Şahabeddin’i Edebiyat-ı Cedide’nin dışına çıkarmak ister. 

Ayrıca onun Temâşâ-yı Hazan şiirini “yepyeni bir hassasiyetin ifadesi” sayar.64 

Ahmet Hâşim, Edebiyat-ı Cedide’nin iki romancısını birer cümleyle özetlemiştir: 

“Romanda Alphonse Daudet ve Goncourt Kardeşleri model olarak alan Halit Ziya, 

çağdaşlarını bir peri masalı gibi büyüleyen şaheseri Aşk-ı Memnu’un yayınlanmasından 

bu yana, ruh, zevk ve dilin çok büyük ilerlemeler kaydetmesine rağmen şimdiye kadar 

aşılmamış kabiliyette bir yazardır. Mehmet Rauf Bey, başlıca eseri olan Eylül romanıyla 

hâlâ okunmaktadır; yazar bu eseriyle Paul Bourget’nin psikolojik ve tahlîlî roman 

tekniğini getirmiştir edebiyatımıza.” 

Ancak Hâşim, Halit Ziya’nın Nesl-i Âhir romanını eleştirmiş, ondan “Nesl-i Ahir 

hikâyesi gibi hârikanın taban tabana zıddı olan gülünç ve merhamete şâyân eserler” diye 

söz etmiştir. Adı geçen eser ve bu eleştiri hakkında Halit Ziya’nın yazdıklarını da burada 

kaydetmek yerinde olur, sanırız: “(Ahmet Hâşim) Yalnız bir kere pek samimi oldu. 

Meşrutiyetten sonra yazdığım şeyler arasında beni pek çok utandıran bir roman tefrikası 

hakkında bir makalesini gördüm: Bunda o eser için birçok doğru ilişmelerini, bütünü 

hakkında ‘gülünç’ sözüyle topluca söylüyordu. Bu makalesinde baştan aşağı haklıydı ve o 

kullandığı tabir de eserin müstahak olduğu tabirler arasında en hafifi idi. Nasılsa sonra bu 

yazdığından pişman olmaya lüzum görerek ta Yeşilköy’e kadar gelip benden kusurunun 

affını diledi. Hâlbuki bu bir kusur değil, aksine bence bir meziyetti. Bunu o gün kendisine 

temin ettim. Bu gelişi sadece bir barışmak emeline dayanmış olmalıydı. Yoksa o eseri 

kendisinden çok asıl sahibi ‘gülünç’ buluyordu.”65 

Hâşim’e göre, Edebiyat-ı Cedide “melez edebiyat”tır ve “henüz Türk edebiyatı adını 

almağa lâyık değildir. Ondan öncekiler gibi o da millî duyarlığa yabancıdır.” 

 

II.1.2.8. Fecr-i Âti Edebiyatı 

Ahmet Hâşim, Servet-i Fünun’a Bir Mektup’ta Köprülüzâde Mehmed Fuad Bey’in 

bütün Fecr-i Âtî’yi temsil edemeyeceğini, esasen kendisinin de “Fecr-i Âti’nin nasıl 

                                                

63 “Bağ Bozumu”, İkdam, nu. 11459, 20 Mart 1929. 
64 “Sonbahar Şiirleri”, Akşam, nu. 1788, 30 Eylül 1339. 
65 Halit Ziya, Kırk Yıl, İnkılap ve Aka Yay., İstanbul, 1969, s. 602. 
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serbest hüviyetlerin mütekabil muhabbetlerinden vücut bulmuş bir müessese-i maneviye 

olduğunu” söylediğini belirtir ve “Onların her biri başka bir âlemin fecrine doğru yüz 

çevirmiş ve istiklâl içinde o tarafa bakıyor.”66 der. Bu mektup, Ahmet Hâşim’in kendisini 

Fecr-i Âtî topluluğuna şu veya bu şekilde bağlı hissettiğinin göstergesi sayılabilir.  

Ahmet Hâşim’in Fecr-i Âtî hakkındaki kanaatleri Edebiyat-ı Cedide hakkındaki 

görüşlerinden daha müspettir: “1908’de Meşrutiyet’in yeniden ilân edilmesinden sonra, 

‘Yeni’ olarak tavsif edilen edebiyat, ‘Fecr-i Âtî’ (1908) diye gülünç bir yafta altında, bir 

grup gencin eserleriyle devam eder gibidir. Bazılarına göre, bu grubun yaptığı edebiyat 

bir öncekinin sönük bir uzantısından başka bir şey değildir. Belli başlı ürünleri dikkate 

alındığında ise (bu edebiyatın) Batı’nın edebî ruhunun özümlenmesi bakımından bir 

öncekinden oldukça üstün olduğu görülür. ‘Edebiyat-ı Cedîde’ şakirtlerinin kavrayışı 

Bourget’lerde ve Maupassant’larda takılıp kalırken, ‘Fecr-i Âtî’ muharrirleri, 

Baudelaire’in, Hérédia’nın, Moréas’ın, Régnier ve Verhaeren’in şiirinin Anatole 

France’ın, Barrès’in, Maeterlinck’in ve Mirabeau’nun nesrinin ve Remy de 

Gourmont’un fikirlerinin tâ iliklerine kadar nüfuz etmesini bilmiştir. Türk edebiyatına 

sembolist sanatın rikkatini getirirler. Şiir dili bir miktar daha (yarım-ton) zenginleşir, 

solgun ve hastalıklı bir güzellik, su gibi akan ve insanın içine işleyen bir musiki hususiyeti 

kazanır. Şiirin hudutları şuuraltının karanlıklarına kadar uzanır. Régnier ve Verhaeren’in 

ellerinde zengin bir âlet olan serbest şiir başarıyla uygulanır.”  

Bu satırlarda Ahmet Hâşim’in kendi şiirini ve kaynaklarını da zikrettiği açıktır. 

Fecr-i Âtî’nin nesir yazarları için de şunları söyler: “Bu küçük grubun nesircileri 

kıvrak bir dille, Mirabeau, Maupassant ve Rus romancılarındaki keskin mahallî bir 

gözlemi, acı bir kötümserliği aksettiren hikâyeler yazarlar. Bu gençlerden Türkçeye, 

insiyakî olarak halkın kullandığı biçimi kazandıran hikâyeci ve hicviyeci Refik Halit, daha 

ilk yazılarıyla, kendisinden önceki bütün edebî hareketleri bilahare arka plana atacak olan 

milliyetçi edebiyat hareketinin en kabiliyetli muharriri olarak gözükür.” 

“Bu durumuna rağmen, edebî alanda fıtraten milliyetçi bu yazarın, daha sonra, 

Anadolu’daki millî harekete alçakça ihanet etmiş olmak suçuyla vatanından kovulmaya 

müstahak bulunması ne garip bir tecellidir!” 

                                                

66 Servet-i Fünun, c.21, nu. 1047, 16 Haziran 1327 (29 Haziran 1912). 
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“Fecr-i Âti, bir ekol olarak, kısa ömürlü olmuştur. Çünkü o da, ruhlarda dalgalanan 

ve ancak birkaç yıl sonra dışa vurulacak ve bir isim alacak olan derin özlemlere hiçbir 

şekilde tercüman olamıyordu.” 

Ahmet Hâşim’in sözünü ettiği “derin özlemler”in, birkaç satır sonra dile getirildiğini 

görürüz: “Bu milleti, içinde bulunduğu uyuşukluktan çekip çıkarmak, dumura uğramış 

haysiyet duygusunu uyandırmak, etrafını saran tehlikelerin şuuruna varmasını temin etmek 

ve onu kendini müdafaa durumuna getirmek gerekiyordu. Ancak, yazı diliyle konuşma dili 

arasındaki fark, edebî dil halkın ruhuna ulaşan bir mutavassıt olmadığı için, yapılan bütün 

gayretleri boşa çıkaracak bir mahiyet arz ediyordu.”  

 

II.1.2.9. Millî Edebiyat 

Genç Kalemler dergisinde Yeni Lisan makalesinin yayımlanmasıyla bir akım hâlini 

alan Millî Edebiyat hareketine ve onun tezlerine Ahmet Hâşim’in genellikle küçümseyerek 

baktığını görürüz. Hecenin imlâya da yansıtılması çabaları hakkında şöyle der: “Bu gidişle 

Fuzûlî ve Hâmid’de şiirin lezzetini alanların, heceli şiirden zevk alması heceyi imlâda 

kendisini kaybetmemesi için ric’î bir terbiye ile yeniden çocuklaştırılması ve 

ahmaklaştırılması lâzım gelecektir, kanaatindeyiz.”67 İttihat Terakki’nin mimari anlayışını 

yererken şiir anlayışına da sataşmaktan kendini alamaz: “İttihat ve Terakki yalnız siyasî bir 

fırkanın adı değildi; yarım yamalak tarihî malûmatın ve ham bir zevkin membalarından 

akıp gelen ilmî ve bediî bir cereyanın da ismiydi. Bir taraftan, sözde inkılâpçı ve 

teceddütperver olan İttihat ve Terakki edebiyatı, diğer taraftan ruh ve manada, garip bir 

mâzîperestlikle malûldü: Bu edebiyat ‘hâl’den müteneffir, ‘mazi’ye hayran, ‘şehir’den 

mütehâşî, ‘köy’e doğru gürizandı. Çoban türkülerinin şâheserleri yendiği ve tozlu 

kıyafethânelerden fırlayan, kırmızı şalvarlı hortlakların, tiyatro sahnelerinden taşarak, 

korkunç bir maskara alayı halinde, hayata akın ettiği zamanlar…(…) İttihat Terakki, 

edebiyata bir köylü kıyafeti düzüp ağzına da yeşil kamıştan yontulmuş bir de düdük 

verirken, mimarîye de bir cübbe ve bir sarık giydirmişti.”68 “Hazin çamaşırlarımızı hazırcı 

mağazalardan alıp giydiğimiz ve ‘millî’ dedikleri edebiyat İstanbul’da (hayır İstanbul’un 

bir mahallesinde) millet efrâdına ‘alçak’ diyen nesli meçhul bir lisanla konuşur ve yâr ve 

ağyâra arz ettiği manzara ile millet için bir yüz karası olmakla meşgul iken… (…) 

                                                

67 “Alev, İmlâ, Kelime ve Edebiyat-ı Cedîde”, Dergâh, nu. 2, 1 Mayıs 1337 (1921). 
68 “Mürteci Mimari”, Müstakil Gazete, nu.3, 20 Şubat 1340 (1924). 
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Söylenmeyen çoban şarkıları, ve “hakikat”ten daha aşağı bir lezzetle efsaneler nazmeden 

şu bî-sûd ‘millî’ edebiyatlar yanında bizim bir edebiyatımız var ki…”69 

Ancak Ahmet Hâşim, Fransa’da yayımlanan makalesinde Millî Edebiyat hakkında 

nispeten daha olumlu ve anlayışlı bir dil kullanır: “Tabii Türk ahenginin hakiki ürünü olan 

hece vezni, gürül gürül akan pınarların başında biten, saf ve sade kır çiçekleri gibi, 

şehirlerden uzakta varlığını sürdürüyordu. Eski millî geleneklerin izini sürerek gerilere 

doğru giden Rumeli gençliği, bu kadri bilinmeyen çiçeği dermek ve bu çiçeği mümbit 

topraklarda yetiştirip hafif ve tatlı râyihasıyla Türk şiir sanatını yeniden canlandırmak için 

kırlara ve tarihe doğru yola koyulmuştur.”  

Ahmet Hâşim, milliyetçi yönelişin Batılı kaynaklarını da hatırlatır: “Leon Cahun’un, 

derin bilginin mahsulü olan eseri, ‘Asya Tarihine Giriş’inden ilham alarak ve daha başka 

Fransız, Alman, Rus ve Danimarkalı âlimlerin çalışmalarına dayanarak, bu entelektüeller, 

gençliğe, Türk milletinin, kolları Çin’e kadar ulaşan asil bir ırktan geldiği fikrini 

ihtimamla aşılıyorlar; hakiki Türk medeniyeti, Osmanlı döneminden çok daha önceki 

dönemlerde olandır; çünkü Türkler, daha İslâm’ı kabul etmeden önce kendilerine has 

orijinal bir sanata, tamamen millî bir şiire, mimariye ve musikiye sahip idiler; umumiyetle 

Araplar aracılığıyla Bizanslılardan alınan Osmanlı sanatı, özünde, Türk ırkının ruhî 

yapısına ters düşer; Türkün babadan oğula geçen medeniyeti, Osmanlıcılık içinde gelişmiş 

olması bir yana, olsa olsa batıp gitmiştir; bu durumda, bugünkü Türklerin taze kuvvetler 

bulmak üzere Avrupa’nın şimdiki medeniyetinin biçimine uygun olarak, Türk ırkının dehâsı 

ve ruhu çerçevesinde gelişmek için, ilk saflıklarını muhafaza eden eski millî kaynaklara 

dönmeleri gerekir; hiçbir dinî hususiyet taşımayan bu teknik ve ilmî medeniyeti, Türkler, 

hiçbir art niyet taşımadan, hem de bütün içtimai ve siyasi muhassalası ile, samimi olarak 

ve tereddüt etmeden özümlemelidirler.” 

Bu görüşlerin “genç nesillere yeni bir hayat üfle”diğini belirten yazarımız, şöyle der: 

“Münhasıran Türk unsurlardan müteşekkil Batının tekniği ve stratejisinin en yeni 

kaidelerine göre teçhiz ve kumanda edilen Anadolu ordularının mucizevî zaferi, milletin, 

Türk ırkının bozulmamış faziletlerine olduğu kadar, Avrupa ilminin gücüne de olan 

inancını kuvvetlendirmiştir. / Kurtuluş savaşında yaşanan, bir yandan acı, öbür yandan 

şeref dolu olaylar, Türkçü harekete, dil ve estetik alanında olduğu gibi içtimai ve siyasi 

                                                

69 “Vatan Hizmetinde Edebiyat”, Akşam, nu. 776, 20 Teşrinisani, 1336 (1920). 
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zeminde de haklılık kazandırmıştır. Türkçü nazariye artık kesin olarak yerleşmiş 

bulunuyordu.” 

Hâşim’in tasvir ettiği bu kültür ortamı, cumhuriyet döneminin de büyük ölçüde 

belirleyicisi olmuştur.  

 

II.1.2.10. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 

Hâşim’in 1924 yılı Ağustos ayında yayımlanan makalesinde, Türk edebiyatının 

mevcut durumu hakkındaki sorusu ve cevabı şöyledir: “Acaba sadeleşmiş bir dilin, uyanan 

millî şuurun; vatanın çektiği acılar, memleketin viraneye dönüşü ve zafer içinden süzülüp 

gelen içtimâî durumun istediğince bir edebiyat nihayet doğmuş mudur? Ne yazık ki, hayır! 

Henüz değil!..” 

“Türk içtimâî hayatı, şu anda, her tarafta, başlanmak üzere olan inşaatların 

iskelelerinin çizdiği sonsuz arabesklerin yükseldiği geniş bir şantiye manzarası veriyor. 

Görünmez binlerce kuvvet, bu inşaatta inatla çalışıyor, miadı dolmuş müesseseleri 

temelleri ile yıkıyor, ortaya çıkan zorlukları yeniyor, fırsat kollayan gerici hareketleri 

bastırıyor, kutsal mermerleri yontuyor ve imanın ateşinde müstakbel cemiyetin zırhını 

dövüyor. Her şey bir kendini arayış içinde: erkek, kadın, çocuk, entelektüel ve işçi, 

romancı ve şair...” 

Her sahada bir kargaşa görüntüsü olmakla birlikte, “Mesut halkların yazarları gibi, 

Türk şair ve romancıları da bugün, temasını aşk, ihtiras ve zinanın teşkil ettiği eserler 

vermektedir.” diyen Hâşim, Reşat Nuri’nin Çalıkuşu ve Yakup Kadri’nin Nur Baba 

romanları üzerinde durur, kadın edebiyatçılardan Halide Edip Hanım’ın “halen aşılmamış 

temsilci durumunda” olduğunu belirtir. Suad Derviş Hanım’ın da dikkat çekici bir yazar 

olduğunu söyler.  

Tiyatronun henüz orijinal eser vermekten uzak olduğu kanısındadır.  

“Şiirde, hece vezninin kesin olarak yerleşmesini sağlamak üzere yapılan, daha önce 

sözünü ettiğimiz teşebbüslere rağmen, aruz vezni hâlâ gül gibi yaşamakta, hattâ Arnavut 

olup Türk tabiiyetine geçen şair Yahya Kemal Bey’in -Jean Moréas zamanında, Closeries 

des Lilas müdâvimi- neoklasik pastişleri bile, en azından şimdilik çok cılız bir hayatiyet 

gösteren hece veznine göz açtırmıyor gibidir. Genç Türk şairi, ruh olarak Edebiyat-ı 

Cedîde ve Fecr-i Âtî şairlerindeki yapmacılıktan henüz kurtulabilmiş değildir. İhtilâlin gür 
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sesi ve kaynayan kanı, hâlen bir dil tekâmülü safhasında olan yeni Türk şairine henüz 

canlılık kazandıramamıştır.” 

Nesir sahasında “Genç ve kuvvetli, cins bir yazar olan Falih Rıfkı’nın ideal dolu sesi 

ve Ruşen Eşref’in renkli ve dâüssıla kokan dili yanında edebiyat alanında hüküm süren 

kargaşadan istifade eden, 1839 yazarlarının, boş ve gürültücü geç kalmış bir mukallidi 

Süleyman Nazif diye birinin buruk belâgati hâlâ kendini duyurabilmektedir.” 

Hâşim, uzun makalesini şöyle bitirir: “Nihayet, sözümüzü bağlarken, diyebiliriz ki şu 

anda Türk edebiyatı, boş ve kasvetli hâliyle göz alabildiğine uzanan ve üstünde kâh 

hüzünlü bağırışlarıyla yaşlı kargaların, kâh yolunu şaşırmış serçelerin uçuştuğu bir 

tarlanın kıştan çıkar çıkmazki hâlini andırıyor. Ama bu tarla, sinesinde umut tohumları 

taşıyor. İhtilâlin güneşiyle döllenen bu tarla, er geç şüpheye yer bırakmayan bir cennet 

görünümü sunacaktır dünyaya.” 

Zaman, sanki Ahmet Hâşim’in bu umutlu bekleyişini boşa çıkarmıştır. 1926 yılında 

kaleme aldığı bir yazısı edebiyatımızın durumunu ifade etmek üzere Harabe başlığını 

uygun görür. “Bundan yirmi otuz sene evvel kalem sahipleri arasında câri olan alafranga 

temâyüle bir aksülamel teşkil etmek üzere, on on beş seneden beri, Türk edebiyatı muâsır 

cihanla hemen tamamen alâkasını kat etmiş ve âdeta âsâr-ı kadîme taharriyatına mahsus 

bir harâbe hâline gelmiştir.”70 diyen Hâşim, Fuat Köprülü’nün edebiyat tarihi 

araştırmalarını bile gereksiz bulur.  

Ahmet Hâşim’in aynı yazısında dile getirdiği şu görüş, sonraki yıllarda Hasan Âli 

Yücel döneminde gerçekleştirilecek olan klasiklerin tercümesi faaliyetine zemin teşkil 

etmiştir, diyebiliriz: “Bütün kadim Yunan ve Latin edebiyatı, bütün Avrupaî on altıncı, on 

yedinci, on sekizinci ve on dokuzuncu asrın şâheserleri, kendilerinden yegâne bîhaber 

kalan Türk milletine de münkeşif olmak için, hâlâ mütercimlerine beyhude muntazır 

duruyorlar.” 

Hâşim, 1928 yılında Bir Teşhis71 başlıklı yazısına şu cümleyle başlar: “Beş altı seneden 

beri edebiyatımızın gösterdiği çıplaklık manzarası bütün fikir adamlarını düşündürse yeri 

var.” Verimsizliğin sadece edebiyat ile sınırlı olmadığını belirten yazar, şöyle devam eder: 

“Gerçi nikbinliği safvet derecesine vardıran bazı kalem sahipleri, hâlâ kısır çalı fidanları 

                                                

70 “Harâbe”, Akşam, nu. 2695, 12 Nisan 1926. 
71 İkdam, nu. 11112, 30 Mart 1928. 
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üzerinde taze güller görmekte ısrar etmektedir. Safdilliğin bu derecesi hakkında fikir beyan 

etmek, ancak tıbbın salâhiyetine taalluk eder.” 

Okuyucunun ilgisizliğini de durgunluk belirtisi sayan Hâşim, “Aksülameller, 

hiddetler, kinler ve gayzların durduğu bir fikir âlemi içinde, artık yeni hiçbir mahsulün 

vücut bulmadığında zerre kadar şüphemiz olmamalıdır!” diyerek âdeta kalem kavgalarına 

özlem duyduğunu ima eder.  

 

II.1.2.11. Şiir 

Ahmet Hâşim’in edebiyatımız içinde öncelikle şair olarak yer tuttuğunu, onun 

şiirinin de, şiir anlayışının da, hem yaşarken, hem ölümünden sonra birçok şairimizi 

etkilediğini biliyoruz. Bir Günün Sonunda Arzu72 adlı şiirinin karşılaştığı eleştiri ve 

tepkiler üzerine kaleme aldığı ve önce Dergâh mecmuasında Şiirde Mana başlığıyla 

neşrettiği, sonra da –birtakım değişiklikler yaparak- Piyâle’nin başına Şiir Hakkında Bazı 

Mülâhazalar adıyla koyduğu yazı, bir bakıma onun poetikası sayılmış ve Hâşim’in şiir 

anlayışı, hep adı geçen metin çevresinde değerlendirilmiştir.73 Bu tutum doğru olmakla 

birlikte Ahmet Hâşim’in şiir hakkındaki bütün görüşlerini yansıtmaktan uzaktır. 

Çalışmamızın bu bölümünde, Ahmet Hâşim’in yazılarında şiir hakkında öne sürülen 

görüşleri topluca değerlendirmeye çalışacağız.  

Hâşim, Emile Verhaeren’den söz ederken onun bir “hilkat-i müntehabe” olduğunu 

belirtir. Ona göre şair, yaratılışından başlayarak öteki insanlardan ayrı ve seçilmiş olduğu 

gibi, şiir de öteki yazı ve yaratı türlerinden ayrı ve seçkin bir konumdadır. Verhaeren’in 

çocukluğunu anlatırken dile getirdiği özellikler, dikkat çekicidir: Gözleri merak 

hummasıyla parlayan, sessiz ve düşünceli; olağanüstü ülkelere, hayal beldelerine kaçmak 

isteyen bir çocuk…74 Henry de Régnier için kaleme aldığı yazıda şairlerin çabuk 

etkilenen bir duyarlığa sahip olduklarını belirten Hâşim, onun şiirlerinde hissedilen sesin 

musiki değerini övdükten sonra, edebî eserin “ne bir hendese davası, ne bir kanun 

maddesi” olduğunu belirterek Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar’da dile getireceği 

                                                
72 Bkz. Erdoğan Erbay, “’Bir Günün Sonunda Arzu’ Şiirinin Ardından Ahmet Hâşim ve Dergâh Mecmuası 
Yazarlarına Yöneltilen Tenkit ve Tehziller”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Nu. 8, İstanbul, 2004, s. 165-
184. 
73 M. Orhan Okay, Poetika Dersleri, s. 81-136’da adı geçen yazıyı etraflıca değerlendirmiş ve yorumlamıştır. 
Hece Yay., Ankara, 2004 
74 “Emile Verhaeren”, Musavver Muhit, c. 1, nu. 5, 1 Teşrinisani 1324 (14 Kasım 1908).  
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görüşlerin âdeta hazırlığını yapar ve şu hükmü verir: “Güzelliği mantık tayin ve tahlil 

edemez.”75 Esasen mantık, nesirle birlikte düşünülmesi gereken bir mefhumdur: “ ‘Nesr’in 

müvellidi akıl ve mantık, ‘şiir’in ise, idrak mıntıkaları haricinde, esrar ve meçhulâtın 

geceleri içine gömülmüş, yalnız münevver sularının ışıkları gâh u bîgâh ufk-ı mahsûsata 

akseden kudsî ve isimsiz menba’dır.”76
 

Bu durumda şiiri taklide özenen bir nesrin vasfı, “sahtelik”, nesrin açıklık ve 

insicamını ödünç alan şiirin vasfı da “gölgesiz” ve “hazin bir çıplaklık” olacaktır. Hâşim’e 

göre, “şiir, nesre kabil-i tahvil olmayan nazımdır.”77  

Ahmet Hâşim, Tevfik Fikret’i eleştirirken bu noktadan hareket eder: “Fikret, 

‘şiir’in ‘nesir’den büsbütün ayrı yazılmak, ayrı okunmak ve ayrı duyulmak üzere vücut 

bulmuş bir hususi lisan olduğunu düşünmeyerek, en az nazma benzeyen ve nesre en çok 

yaklaşan bir şiirin en mükemmel şiir olacağını zannetmek safvetinde bulunmuştu.”78 

Şiirin nesirden tamamen ayrı bir yapıda oluşu, Ahmet Hâşim’in onu musikiye yakın 

görmesine ve göstermesine yol açmıştır. Kelimeler başlıklı yazısında şöyle der: “Ne demek 

istediklerini bilemediğimiz şiirler var; bunların siyah bir gece olan müfâdı içinde, 

kelimeler, görünmez periler gibi, ağızlarında gümüşten birer nây-i hayâl ile bize uzak ve 

serâir-âlud nağmelerini yollarlar. Bu şiirler bazen en güzel olanlardır.” Sonra, yepyeni bir 

musiki tarifi yapar: “Musiki böylece manası meçhul kelimelerden yapılmış, hududu ruhun 

hududuyla karışan müphem şiirler sırasına girebilir.”79  

Sözüne “Ve bence şiir ile musiki arasındaki nispetler zannedildiğinden fazladır” diye 

devam eden Hâşim, Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar’da bu düşüncesini yeniden ve şöylece 

dile getirmiştir: “Şairin lisanı ‘nesir’ gibi anlaşılmak için değil, fakat duyulmak üzere 

vücut bulmuş, musiki ile söz arasında sözden ziyade musikiye yakın, mutavassıt bir 

lisandır.”80
  

Hâşim’e göre, şiir, “resullerin sözü gibi” çeşitli yorumlara elverişli bir genişlik 

taşımalı, her okuyucu ona “kendi hayatının da manasını izafe ede”bilmelidir. “Mahdut ve 

                                                

75 “Henri de Régnier”, Musavver Muhit, c.1, nu.12-13, 15, 22 Kanunusani1324 (29 Ocak-4 Şubat 1909).   
76 Ahmet Hâşim, Bütün Şiirleri, 6. bs. Dergâh Yay., İstanbul, 2003, s. 66. 
77 ay. 
78 “Sonbahar Şiirleri”, Akşam, nu. 1788, 30 Eylül 1339 (1923). 
79 “Kelimeler”, Servet-i Fünun, c. 41, nu. 1055, 11 Ağustos 1327 (29 Ağustos 1911). 
80 Ahmet Hâşim, Bütün Şiirleri, 6. bs. Dergâh Yay. İstanbul, 2003 s. 66. 
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münferit bir mananın çemberi içinde sıkışıp kalan şiir, hududu, beşerî teessüratın 

mahşerini çeviren o müphem ve seyyal şiirin yanında nedir?”81  

Ahmet Hâşim’e göre, ülkemizde, “siyaset tufeylîleriyle fırka dalkavuklarının 

ateşlendirip senelerce idare ettiği o tatsız ve âdi münâkaşalar,” “‘şiir’in ruh ve manasına 

dâir hiçbir yeni düstur” getirememiştir. “Bediî bir endişeden değil, fakat süflî bir fırkacılık 

gayretinden mülhem olan o nazariyeciler bir taraftan şiirin ulvî manasını tezlil ederken 

diğer taraftan şairin vazifesini bir mektep mubassırınınki derecesine indirmişlerdi. Ruhu 

ancak, karanlık semada sessiz akan yıldızları sevk ve idare eden ezelî kanunlara ram olan 

şairin, âteşin, münevver ve esrârengiz çehresi her türlü şaşaasından tecrit edilmişti. 

Zannetmişlerdi ki şair, mektep çocuklarına ve merasim günlerine mahsus tatsız 

manzûmeler yazar, rûzmerre vakayi’e tâbi, kibar meclisi nekresi ve siyâsî eşhas 

meddâhıdır.”82  

Kendi şiirleri hakkında pek az yazmış olan Ahmet Hâşim, Nazım Hikmet’ten söz 

ettiği bir yazısının başında Yollar ve O Belde adlı şiirlerini, “aruz vezninin mukassî darlığı 

içinde ciğerlerinin rahat teneffüs edemeyeceğini hissederek, Régnier ve Verhaeren’in 

Fransız nazmında yaptıkları inkılâbın tesiri altında” yazdığını belirtir ve “Türkçe şiir için, 

rüzgâra göre dağılan, toplanan, sönen, canlanan, bir çoban ateşi tarzında, his 

tahavvüllerine ve âhenk zaruretlerine tâbi serbest bir vezin düşün”üp tatbik ettiğini ifade 

eder. Ona göre, bu tecrübeler, “toprağın karanlıklarında tohum tanesi gibi, sessiz bir hayat 

ile yaşamış” ve “şanlı bir atlı” diye nitelediği Nâzım Hikmet için “açılmış bir şehrâh” 

olmuştur. Bu arada şairin kendi şiiri hakkında yaptığı şu değerlendirme, dikkat çekicidir: 

“Halk denilen büyük denizin fırtınalarına asla çıkamamış ve daima korkak kuğular gibi, 

havuz genişliğinde dar bir sahada kalmış olan diğer şiirlerim gibi ‘Yollar’ da…” Bu 

ifadeler, Hâşim’in Nazım Hikmet’in şiirine ve o şiirin gördüğü ilgiye hayranlık 

duyduğunu düşündürebilir. Nitekim, aynı yazıda şu cümleleri de okuruz: “Müthiş bir 

fırının ateşlerinde eritilmiş muzaffer top tunçlarından, kılıç, kalkan çeliklerinden, taç 

altınlarından dökülmüşe benzeyen ve harp ve ihtilâl velveleleriyle, ürkmüş insan kalabalığı 

sayhalarıyla derin derin uğuldayan bu ‘meydan şiiri’ için eski âşıkların vezni bir ‘zırıltı’ 

değildir de nedir? Nazım Hikmet, dev elleriyle eski musiki kutusunu sarp kayalara çarpıp 

                                                
81 age., s. 71. 
82 “Bir Cevap”, Müstakil Gazete, nu. 27, 16 Mart 1340 (1924). 
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parçalayarak yeni nazmının, havaya gürültülü ateşten fıskiyeler gibi fışkıran, korkunç ve 

tatlı musikisini vücuda getirmiştir.”83 

Fakat asıl Ahmet Hâşim, Mallarmé’yi seven Hâşim’dir: “Tasvir, tarif, talim ve 

hitabet şiirleri ancak nesrin birer mütereddî şeklidir. Zamanının vekayiini kaydetmekle 

muvazzaf olan muharrire hiçbir karabeti olmayan şair, zaman ve mekân haricindedir. 

Şairler insanlar arasında âdeta ruhanî bir küçük zümre teşkil ederler. Bu lâdînî 

mutasavvıfların vazifesi konuşma lisanından alınarak kudsî bir istihâleye uğratılmış hususi 

ve mümtaz bir lehçeyle beşerin hülya ve elemini muvakkat anâsırından tecrit ettikten 

sonra, ebedî bir âhenk hâlinde semalara yükseltmektir.”84  

Hâşim’e göre, “Şiir, hakiki şiir oldukça büyük kitleler için tahammül-fersâdır.”85 

Nâzım Hikmet’in şiirini alkışlamış olan Hâşim, bu görüşünden vazgeçmiş görünmekten 

çekinen bir tutumla, daha sonra şu cümleleri yazmıştır: “Eskiden şiir bir tek düdükle 

söylenirdi. Nâzım Hikmet Bey bir tek âlet yerine koca bir orkestra takımı vücuda getirmiş. 

Fakat bu zengin orkestra yalnız marş nev’inden birtakım heyecanlı havalar çalıyor. / Ne 

yazık ki, bu bakır âletler içinde ruh, bir keman telinin titrek, uzak ve mahrem sesini 

duymuyor.”86 

Bütün bu görüşler, bizi Ahmet Hâşim’in şiiri ve şairi yücelttiği sonucuna götürebilir. 

Ancak, onun şiiri ve şairi sıradan diyebileceğimiz bir çerçeveye oturtmak istediği de 

olmuştur. Edebiyat-ı Cedide ve Tevfik Fikret şiirini eleştirirken şöyle der: “Öyle bir şiir 

istiyorduk ki, iyi, fena her şeyi söylesin. Çünki artık şairin insanlardan ayrı yaşayan 

bîşâibe bir mahlûk olduğuna kail değildik. Biliyorduk ki, şair de alelumum insanlar gibi 

bir mecmûa-i fezâil ve süfliyattan başka bir şey değildir.”87  

 

II.1.2.12. Şair 

Birçok şairi hayranlıkla anmış olan Ahmet Hâşim, çeşitli yazılarında genel olarak 

şairlerden de söz etmiştir. 1924 yılı Fransa’sında gördüklerinden hareketle yazdığı şu 

satırlar, modern şair hakkında isabetli tespitler içermektedir: “Doğacak güneşin ziyalarıyla, 

                                                

83 “Yeni Bir Şair Hakkında Birkaç Satır”, Akşam, nu. 2145, 28 Eylül 1924. 
84 “Sembolizmin Kıymetleri”, Hayat, c.1, nu. 26, 26 Mayıs 1927. 
85 “Kapanan Bir Mecmua”, İkdam, nu. 11351, 28 İkinciteşrin 1928. 
86 “835 Satır”, İkdam, nu. 11494, 24 Nisan 1929. 
87 “Rûh-ı Bîkayd Fırsatıyla”, Servet-i Fünun, nu. 981, 11 Mart 1326 (24 Mart 1910).  
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dünyanın bütün taş ve ağaçlarından daha evvel aydınlanan şark ufukları gibi, şimdi 

sanatkâr ruhunun bütün çıkıntı ve girintileri, karanlıklardan hayata doğru yükselmekte 

olan yeni bir güneşin ziyalarıyla pırıl pırıl yanıyor. Bu ziya ile sarhoş olan şair, 

zincirlerini kırıp dağlara kavuşan, hürriyetini bulmuş bir esir gibi, ruhuna lâyık lisanı 

henüz bulamadığı için ve çiğnenmiş, usaresi tükenmiş eski nağmelerle söylenmektense 

hayvanlar ve çocuklar gibi bağırmağı ve gülmeyi tercih ediyor. Şâheserleri, hakaretle 

havaya fırlatan şair, sarfsız, nahivsiz, manasız bir lisanla konuşmakla mesuttur.”88 

Yedi Meşale’nin genç şairlerini düşünerek kaleme aldığı anlaşılan Şair Ahlâkı 

başlıklı yazısında şöyle der: “Halktan herhangi bir ferdi durdurup sorunuz: ‘Şair nedir?’ 

Şu cevabı alacağınızdan şüphe etmeyiniz: ‘Şair mi? Elbisesi ter ve rakı kokan çamaşırını 

nâdiren değiştiren, hiçbir işe yaramaz, istismarı kolay bir dalgın.’ Filhakika şair, bir 

manzûmenin kafiyelerini bulunca, içtimâî bütün vazifelerini yapmış olduğuna kani olurdu. 

Az çok güzel bir şiirle hayatının bütün çirkinliklerini affettirebilecek bu derbederi, bazen 

bir serseri meyhanesinde sızmış, bazen de köprü altlarında aç uzanmış bulurdunuz. / Fakat 

son neslin genç şairleri bu mütefessih enmûzeci fikrin ve hissin mukaddes sahasından 

tardettiler. Zira onlar, şairin ezelden beri insanlar arasındaki ulvî vazifesinin ne olduğunu 

ve emniyetle sıkılamayacak olan elin, şiiri tesbit edemeyeceğini bildiler.”89 

Fakat bir ay sonra, Hayal başlıklı yazısında şairin tehlikeli bir insan olduğunu yazar. 

“Bir memleketin işlerini şairlerin tedvir etmesi, o memleket için bir felâkettir; onun için 

Aristo, (Eflatun olmalı!) muhayyel cumhuriyetinden şairleri uzaklaştırmıştı. Herhangi bir 

faaliyet sahasında işler bozuk gitti mi, bilmeli ki orada, çarklara musallat bir şair gizlidir.” 

Çünkü, “…içtimâî bir muhâtara teşkil eden şair, başında Babil’in asılmış bahçeleri gibi 

hayâlî bahçeler taşıyan ve bu azim hamûleyle ilerleyen tehlikeli insandır. Bu insan, gâh, 

La Fontaine’in meşhur hindisi gibi halkı işinden alıkoyup, etrafına toplayarak bomboş bir 

perde üzerinde, nâmevcut şehirler, nehirler, yollar, pazarlar gösterir; gâh, yine La 

Fontaine’in sütçü kızı gibi bir hesapla bir çanak sütten bir saraya sahip olmağa kâfi koca 

bir servet çıkarır. Elinde ‘hayâl’, çözülmüş bir yumak iplik gibi, bütün bir insanlığın 

harekâtını işkâl eder. Bu insan nebâtâtı aldatan kış güneşini de andırır: Ona inanıp 

filizlenen bütün ümitleri zehirli bir ayaz bekler.”90 

                                                

88 “Yeni Sanatkâr”, Akşam, nu. 2129, 12 Eylül 1924. 
89 “Şair Ahlâkı”, Meşale, nu. 5, 1 Eylül 1928. 
90 “Hayâl”, Akşam, nu. 2166, 22 Teşrinievvel 1924. 
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Hâşim, şairin “hayal yaratıcısı” olmak bakımından “muvakkat bir şair olan seyyah”a 

benzediğini de söylemiştir.91  

Hocası Ahmet Hikmet’in “Fikrin şekilden evvel hazırlandığı hissini veren eserlerde 

şiir mucizesinin tekevvününe imkân yoktur. Âhenk ve kafiyenin tesadüflerinden doğmayan 

fikirler sanata mal edilemez.”92 fikrini benimsemiş olan Hâşim’e göre, “büyük şair” bir 

toplumsal olgu değil, ortaya çıkışı “esrar ve meçhûlât ile” dolu “fevkalâde bir hâdise”dir.93  

İki Geri Kalmış İnsan başlıklı yazısında kadın ile şairi ele alan yazarımız, önce 

kadınların neden “asrî” ve “yeni” olamayacaklarını anlatır, sonra şaire geçer: “Şair de 

kadın gibi, insanlığın en iptidai merhalesinde kalmış, manen münkariz bir hayvandır. 

‘Antropomorfizm’, yani etrafında canlı, cansız ne varsa hepsini insan gibi zekâ, irade, 

nutuk sahibi addeden zihniyet, iptidai akvâmın hususiyetlerinden birini teşkil eder. Şair 

için ay, güneş, dağ, yıldızlar icabına göre dost veya düşmandırlar. / İlk insanlar nasıl 

bunlarla hasbihal ettilerse, yirminci asrın şairi de bugün öyle yapıyor. Gerçi zamanımızın 

bazı şairleri tabiat muhabbetini hor görerek makinelere hayran görünmek suretiyle şiire ve 

şaire bir asrîlik kisvesi giydirmiş olduklarını sanıyorlar. Fakat aldanmayalım: Onların 

makinesi, eski şairin gül ve bülbülü, hattâ iptidâî insanın putundan ayrı bir şey değildir. 

Yeni şairin makinesi de kızar, barışır, düşünür ve konuşur bir acayip istiâredir.” Afrika’da 

Zulu kabilesinin akşam vaktinden nasıl ürktüğünü nakleden yazar, sözünü şöyle tamamlar: 

“Medenî âlemde bu akşam hüznünü tanıyan şimdi yalnız şair kalmıştır. Delil mi istersiniz? 

İşte sayısız mahzun akşam şiirleri...”94 

Çeşitli yazılarında sanatkârın kendi çağının adamı olması gerektiğini vurgulayan 

Ahmet Hâşim, bunu şairler için de gerekli görür: “Havada ve yerde korkunç motor 

homurtusu... İşte asrımızın cengâverâne gürültüsü! Şair, neden bunu anlatmıyor? Ya asrın 

içinde asrın çocuğu gibi yaşamalı veyahut hayâlden hiç dışarı çıkmamalı.”95 Görüldüğü 

gibi, Hâşim, şairlere “hayalden hiç dışarı çıkmamak” seçeneğini de bırakmaktadır.  

Ahmet Hâşim’e göre, büyük şairler, birbirlerine düşman olamazlar. Şairler başlıklı 

yazısında bu görüşünü şöyle dile getirir: “Gerçi iki şair, iki ayrı zevk, iki ayrı âsap 

demektir. Biri bir ağacı beğenir, diğeri uyuz bir kediyi tercih eder. Zevklerinin 

                                                

91 Ahmet Hâşim, BE IV, s. 11. 
92 “Ahmet Hikmet”, İkdam, nu. 11164, 21 Mayıs 1928. 
93 “Edebî Bir Anket III, Tereddî”, Akşam, nu. 2636, 12 Şubat 1926. 
94 “İki Geri Kalmış İnsan”, İkdam, nu. 11411, 29 Kanunusani 1929. 
95 “Bir Serlevha”, İkdam, nu. 11458, 19 Mart 1929. 
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mevzularıyla birbirinden ayrılan bu iki adam, ağaç ve kedide aradıkları müşterek vasıfta, 

yani güzellik unsurunun birliğinde toplanırlar. Goethe ve Schiller yekdiğerinin hem dostu 

ve hem de hayranı idi. / Chartier’nin dediği gibi mükemmeliyetler teâruz edemez, ancak 

noksanlar ve kusurlar boğuşur. Olgun ruhlar birbirinin ayrılığına mesut adamların 

mütebessim çehresiyle bakarlar.”96 

Ahmet Hâşim, Bir Şairin Hâtırası başlıklı yazısına şöyle başlar: “Şiirin ve şairin 

iktisadi bir rolü olmadığını iddia edebilenler, görgüsüz ve bilgisizlerdir. Alp dağlarındaki 

Aix-Les-Bains civarında meşhur Bourget gölü, sırf büyük bir şairin hâtırası sâyesinde, 

Fransa için, mühim servet menbaı teşkil ediyor.” Adı geçen göl, Lamartine’in Raphael 

adlı romanında anlatılan maceranın mekânı olduğu için, “romanının çıktığı tarihten beri 

her sene yüz binlerce seyyah” orayı ziyaret etmektedir. Ayrıca, “Aix-Les-Bains şehrinde 

şairin sevgilisiyle oturduğu aile pansiyonu bugün adam başına iki frank duhûliye ile 

ziyaret edilen bir müzedir. / Turizmin en mühim merhaleleri, büyük şairlerin bir zaman 

yaşamak ve ıstırap çekmek lûtfunda bulunmuş oldukları yerlerdir.”97 

Bu bölümü bitirirken, Ahmet Hâşim’in hakiki sanatı, zaman ve şekil kayıtlarının 

üstünde ebedî bir güzellik olarak gördüğünü ifade eden şu cümlelerini iktibas etmek uygun 

olur, kanaatindeyiz: “Filhakika muhtelif asırlarda ve memleketlerde, insanlar arasında, 

türlü türlü namlarla vücut bulan edebiyat ve sanat şekilleri yüksek ve güzel tarafı itibariyle 

birbirlerinden ayrı değillerdir. Hepsi de ‘hüsn-i müebbed’in ulvî mıntıkasında birleşip 

nâmütenâhî ve muzî bir vahdet teşkil ederler. Türk Hâmid’in şiiri ile Hintli Tagore’un ve 

İngiliz Shakespeare’in şiiri arasında fark yoktur. Fark bulanlar, cümlesini de 

anlamayanlardır.”98  

 

II.1.3. Dil Hakkında Görüşleri 

II.1.3.1. Dil Hakkında Genel Görüşleri 

Ahmet Hâşim, ilk yazılarından biri olan Sanat-ı Tahrir99’de dil hakkında “tabiî, 

cibillî bir vedia-ı Rabbâniye” tabirini kullanmışken sonraki yazılarında, Batılı bilim 

adamlarının konuya ilişkin araştırmalarını izleyip onları nakletmeye çalışmıştır. Bu 

                                                

96 “Şairler”, İkdam, nu. 11533, 5 Haziran 1929. 
97 “Bir Şairin Hatırası”, İkdam, nu. 11224, 12 Teşrinievvel 1929. 
98 “Alev, İmlâ, Kelime ve Edebiyat-ı Cedîde”, Dergâh, nu. 2, 1 Mayıs 1337 (1921). 
99 “Sanat-ı Tahrir”, Musavver Terakkî, nu. 40, 10 Şubat 1318 (23 Şubat 1902). 
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nakillerden birinde, dil doğrudan organizmanın bir fonksiyonu sayılır: “Lisan, kuş cıvıltısı, 

kedi miyavlaması ve öküz böğürmesi gibi uzviyetin bir mahsulüdür” ve “… tabii bir hâdise 

olmak itibariyle dikkat sahası haricinde ve iradeye rağmen tekâmülünün seyrini takip 

eder”.100 

Hâşim, üstadı Gourmond’a dayanarak kelimelerin hem “fayda” hem “zevk” kaynağı 

olduğunu söylediği bir yazısında ilk insanların dış âlemden etkilenişlerini “az veya çok 

devam eden, sâkin iniltili veya feryada benzer seslerle zapt ve teyit etti”klerini, o 

etkilenişlere yabancı kimseler önünde aynı seslerin tekrar edilmesiyle benzer duyguların 

onlarda da oluştuğunu, böylece kendisi duygu ve düşünceden doğan kelimenin, duygu ve 

düşünce doğurabildiğini; akıl harikalarının dilleri en geniş ve güzel toplumlarda vücut 

bulduğunu, dolayısıyla kavimlerin zekâlarını yapan sebepler içinde “kelime”nin bir yeri 

olmak gerektiğini ifade eder.  

Birbirlerinden uzak yaşayan insan topluluklarının farklı çevrelerden ötürü farklı 

diller meydana getirdiklerini belirten yazar, “İnsanlar cemiyetlerini, lüzum üzerine tesis 

ettikten sonra, yine lüzum üzerine lisanlarını icat ettiler.” der. Duyularımızın yeni 

müşahedelerini belirlemede sıkıntı çektiğimizi, mevcut kelimelerin yetersiz kaldığını 

söyleyen Hâşim, “alaca karanlık”, “deve kuşu” gibi tamlamalarla bu yetersizliği aşma 

çabasını “sanîa” sayar ve ilâve eder: “Ruhunun servet-i teessürâtı için lisanının bütün 

kelimelerini az bulan Pierre Loti, bir kitabında büsbütün yeni bir lisan istediğini âdeta 

ıstırapla söyler.”101 Hâşim de dilin yetersizliğinden şikâyet etmiştir: “İnsan dili henüz 

doğruyu ifade etmek kudretine varmamıştır. Kelimelerin maddî hududu hissin 

nâmütenâhiyet ve seyyâliyeti önünde geçilmez bir sed teşkil ediyor.”102 

Seferber Kelimeler başlıklı yazısında kelimelerin siyasi gayelerle nasıl istismar 

edilebildiğine işaret eden Ahmet Hâşim, kelimelerin, bazen anlamlarını aşan bir güce 

erişebildiklerine dikkat çeker. “Birçoklarının ‘aşk’ın ismini işittikleri için âşık” olduklarını, 

“Harb-i umûmîde Fransız ordusunda vebanın intişarına mani olmak için ‘veba’ kelimesi 

men edilmiş ve marazın ismi ‘9 numaralı hastalık’ ol”duğunu nakleder. Geçmişten çeşitli 

örnekler verdikten sonra şöyle der: “Kendi hayatımızda da kelime korkusuna istediğimiz 

kadar misal bulabiliriz. Geceleyin söyleyemediğimiz kelimeler vardır. Kadınlarımız ve 

                                                

100 “Yılan Hikâyesi”, Dergâh, nu. 24, 5 Nisan 1338 (1922). 
101 “Seferber Kelimeler”, Akşam, nu. 1531, 27 Kanunuevvel 1922.  
102 “Telsiz Telgraf”, İkdam, nu. 11116, 3 Nisan 1928. 
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çocuklarımız yılan ismini telaffuzdan korkarlar. Nâmer’î bir âlemin gayzını uyandırmamak 

için ‘cin’ ismini söylemeye lüzum hâsıl oldukça ‘iyi saatte olsunlar!’ der geçeriz.”103 

Konuyla ilgili ve meselenin müspet boyutunu elen alan İsimsiz Dünya104 da önemli 

bir yazıdır ve şöyle başlar: “Her şeyin insan lisanında bir adı var: Kuş, çiçek, manda, 

insan, dağ, deve... Cisimlerin mahiyetini isimlere bağlı zannederiz ve ona göre kıymetler 

biçeriz. İsmini bilmediğimiz bir şeyin karşısında iken kendimizi âdeta bir mahpes içinde 

boğuluyor hissederiz. Bu mahpesten kurtulmak için ilk işimiz, o şeyin ne isimle yâd 

edildiğini öğrenmek ve bu mümkün olmadığı zaman, ona kendiliğimizden bir isim 

vermektir. Gurbet dediğimiz o acı şey, isimlerini bilmediğimiz eşyanın muğlâk çehreleri 

arasında yaşamaktan başka nedir?” 

İki yabancının birbirlerinden öğrenmek istedikleri ilk şeyin isimleri olduğunu, 

müneccimin yıldızlara isim takarak işe başladığını söyleyen Hâşim’e göre “İsim, ilmin 

temel taşıdır.” 

Ahmet Hâşim, bu noktada “insan merkezli” bir yorum yapar: “Fakat, bütün 

etrafımızdaki mevcûdâtın isimlerini veren biziz. Binaenaleyh bu isimlerin cümlesi 

sonradan takılmadır, uydurmadır. Bunların ezeliyette aldıkları hakiki isimler acaba ne 

olsa gerek? / Deveye vücut veren kudret, acaba kendi lehçesinde bu toprak rengindeki 

hörgüçlü mahlûka ne ad vermiştir? / Çınarın, suyun, kurbağanın ezelî isimlerini bize kim 

fâş edecek? Bu dilin anahtarı nerede? Çözülmez bir sır! / Bunu düşündükçe ismi 

bilinmeyen bir âlem içinde yaşamanın haşyetini duyar ve etrafıma şafaksız bir gecenin 

çöktüğünü hissederim.” 

“Hakiki isimler”, “ezelî isimler” söz konusu olduğunda, İslâm kültürüne aşina olan 

veya onu hesaba katan biri, “(Allah) Âdem’e isimlerin hepsini öğretti.”105 âyetini hatırlar. 

Ahmet Hâşim, böyle bir hatırlayıştan uzaktır.  

Ahmet Hâşim, Dillerin Karanlığında106 başlıklı yazısına şöyle başlar: “Sırf zevkim 

için sekiz gün kaldığım güzel İtalya’da, etrafımda tabii, yalnız İtalyanca konuşulduğunu 

işittim. Bu beni hayli rahatsız etti. İlk günler bir tek kelimesini anlamadığım bu lisanla 

konuşanların sesleri, benim için at kişnemesinden veyahut çaylak ıslığından hiç farklı 

                                                

103 Akşam, nu. 1531, 27 Kanunuevvel 1922. 
104 İkdam, nu. 11463, 24 Mart 1929. 
105 Kur’an-ı Kerim, Bakara Sûresi, 31. âyet.  
106 İkdam, nu. 11204, 22 Eylül 1929. 
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değildi. Muhataplarımın söylediği şeylerde bir mana olabileceğine akıl erdiremiyordum. 

Benimle konuşanlar da dillerini anlamayan bir adamda akıl ve idrak olabileceğine zerre 

kadar ihtimal veriyor görünmüyorlardı. Fikirlerimin, hislerimin birçoğunu atmış, 

anlaşabilmek ümidiyle arzularımı en iptidâî bir dereceye kadar indirmiştim. O kadar 

iptidâîleşmiştim ki, bana bir şey söylemek isteyenler, bir hayvana dert anlatmak için 

yapılan sesleri ve işaretleri kullanıyorlardı. Sanki insandan kediye istihâle etmiştim.” 

Dile yabancılık yüzünden neler yapmak zorunda kaldığını anlattıktan sonra şu 

kanaate ulaşır: “Bundan anladığım: İnsan zekâsı dili icat etmemiş, dil zekâyı parça parça 

yaratmıştır. Yabancı bir dilin karanlığında insan, bir gün içinde hüviyetini kaybederek 

hayvandan fark edilmez bir hâle geliyor.” 

Ahmet Hâşim, Frankfurt’ta hastanedeyken de benzer bir sıkıntıyı yaşamıştır: 

“Hastahânede, Fransızcama bildiğim birkaç İngilizce kelimeyi ve o arada öğrendiğim iki, 

üç Almanca tabiri karıştırarak garip bir lisan halitası vücuda getirmek ve buna birçok el 

işaretleri katmak, bazen de istediğim şeyin kâğıt üzerinde resmini yapmak suretiyle en 

basit fikirlerimi karşımdakilere yarım yamalak anlatabilirdim.” diyen yazar, “Yağmurlu 

caddelerde gözümün gördükleri, tabiî olarak, kafamda ‘fikir’ oluyordu. Fakat konuşacak 

bir kimse bulamayan bu fikirler, mahpus arılar gibi kafatasımın dört duvarına kendilerini 

vurmaya başlayınca, varlığımın alçaldığını, bir kaptan gizlice akan su gibi insanlığımın 

yavaş yavaş azaldığını ve hâsıl olan bu boşluğa bir nevi hayvan zekâsının karanlıkları 

dolmağa başladığını duyuyordum.” Bir felâkete uğrayıp da derdini dile getiremediğini 

tasavvur eden yazar, bu durumda ne yapacağını şöyle anlatır: “O zaman dünyanın en güzel 

bahçelerinden biri olan Frankfurt hayvanat bahçesine koşardım ve bu gurbet diyarında 

yağmurlu havada, demir kafeslerin arkasında, yaşlı gözlerle kendilerini seyre gelenlere 

dalgın dalgın bakan dilsiz hayvanlara bir kardeş acısıyla bakardım.”107 

 

II.1.3.2.  Dilde Değişme ve Türkçe 

Ahmet Hâşim, İkdam’da Melek108 başlığıyla yayımlanmakla birlikte Bize Göre’ye 

Kelimelerin Hayatı başlığıyla giren yazısında hiçbir şeyin dil kadar bir ağaca 

benzemeyeceğini söyledikten sonra gerekçesini şöyle açıklar: “Lisanlar –tıpkı ağaçlar 

                                                

107 “Bulutlu Hava”, Milliyet, nu. 2483, 7 Kanunusani 1933. 
108 İkdam, nu. 11172, 29 Mayıs 1928. 
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gibi- mevsim mevsim rengini kaybeden ölü yapraklarını dökerler ve tazelerini açarlar. 

Lisanın yaprakları kelimelerdir.” 

Sonra “melek” kelimesinin anlamındaki aşınma üzerinde durur. Yazı, şu hükümle 

sona erer: “Şeytanî bir alevin temasıyla, taraf taraf ateş kırmızılığına boyanan muâsır 

kadın çehresi yanında, sarı saçlı ve mavi gözlü ‘melek’ şimdi aptal bir halayık çehresinden 

daha fazla câzip değil.” 

Üstad109 başlıklı yazısında da aynı konuyu ele alır: “Bir cemiyette ahlâk ve âdetlerin 

ne suretle değiştiğini kelimelerin istihâlesinde görmeli. ‘Üstad’ kelimesinin son senelerde 

aldığı mana, bu itibarla küçük bir tedkike değer.” dedikten sonra, kelimenin eski itibarını 

anlatır. Fakat, “Son senelerde, maddî hayat zevkinin istilâî bir şekil almasıyla, üstad 

kelimesinin de tedricen itibardan düştüğü görülür.” Anatole France’ın bu kelimeden 

hoşlanmadığını naklettikten sonra ekler. “Bizde bu kelime şimdi, yarı yarıya tezyif ve 

istihzâyı tazammun eden bir garip şaka lâfzıdır. Üstad, okuyup yazmakla vaktini beyhude 

geçirmiş bir aptal ve bir bunağın sıfatı şeklinde mânîdar bir tebessümle söylenir.” 

Son cümle şudur: “Bu kelimenin macerası, birçok içtimâî kıymetlerin etrafımızda 

nasıl değiştiğini gösterir.”  

Dilin insan duyuş ve düşünüşlerini ifadede genel olarak yetersiz kalışının yanında 

özel olarak Türkçenin yetersizliği de Ahmet Hâşim’in konusu olmuştur. Ne Demeli?110 

başlıklı yazısının ilk iki cümlesi şöyledir: “Türkçenin birçok fikirlerimizi artık ifadeye 

yetemediğini günde yüz defa yazarken ve konuşurken anlıyoruz. Tekâmül kanununun 

zıddına olarak Türkçe son senelerde şâyânı-ı hayret bir surette daralmıştır.” 

Hâşim’e göre “bu garip hadisenin sebebi”, Türkçeye kaynağındaki saflığı vermek 

üzere, Arapça ve Farsça kelimelerin artık kullanılmaz oluşudur. “Eskiden Türkçe yazan 

adamın –emre âmâde üç köle gibi- üç kamusu vardı.” diyen Ahmet Hâşim, ilgi çekici 

benzetmesini şöyle genişletir: “Yabancı lisanların yardımını artık kabul etmeyen Türkçe, 

şimdi hizmetçilerine yol vererek ve koca bir konağın kilerden tavan arasına kadar işlerini 

kendi görmek isteyen, fakat buna tamamen yetişemeyen ev sahibi gibidir.” Fakat dildeki 

daralmanın başka bir sebebi daha vardır ki, o da “Türk harsının yeni inkişafı”dır. Bize göre 

daha önemli olan bu yeni durumu Hâşim, güzel bir benzetmeyle tasvir eder: “Zekâ bünyesi 

                                                

109 İkdam, nu. 11217, 16 Temmuz 1928.  
110 İkdam, nu. 11187, 16 Haziran 1928. 
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geliştikçe, cılız bir vücuda göre biçilmiş olan lisan her taraftan çatlamakta ve genç fikri 

yer yer çıplak bırakmaktadır.” 

Bu görüşüne “felsefe ve ilim vadilerinde misaller aramak” yerine, “her günkü 

hayattan alınmış mütevâzı bir misal ile” yetineceğini belirten yazar, “iki Türkün 

selamlaşmak için, sâbit bir ‘formül’e mâlik olmadıklarını söyle”dikten sonra ilâve eder: 

“Asrî muâşerette “selâmünaleyküm”ün tabiî yeri olamaz. Hamdullah Suhbi’nin ‘günaydın, 

tünaydın’ları her nedense Türkçede kök salmadı. O halde ‘bonjour’ ve ‘bonsoir’ın 

mukabili olarak Türkçede ne demeliyiz?” 

Herhangi bir teklifte bulunmayan Hâşim, sadece tespitle yetinmektedir: “Medenî 

selâmın Türkçede, sâbit bir ifade şekli yoktur.” 

Aradan geçen seksen yılda, Ahmet Hâşim’in tespiti geçerliliğini korumuş, sorularına 

cevap bulunmamıştır.  

Ahmet Hâşim, Türkçenin geçmişi ve gelişme şartları hakkında ayrıntılı sayılabilecek 

bir değerlendirmeyi Mercure de France111 için yazdığı makalesinde yapmıştır. Buna göre, 

“Müslümanlığı kabul eden Türkler, Müslümanlıkla beraber İslâm irfan ve medeniyetini de 

benimsemiştir. Dilleri gibi zevkleri de yabancı zevklerin bir alaşımı olmuş”tur. Ancak 

Osmanlı tecrübesi içinde, “Dilin, sadece cümle kuruluşu Türk olarak kalmıştı. Kullanılan 

kelimelerin dörtte üçü Arapça veya Farsçadan alınmıştı; bu dillerin temin ettiği bitip 

tükenmez tumturaklı sıfatlar hazinesi, devrin ihtişamına da uygun düşüyordu.” (…) “Her 

zaman olduğu üzere aşırı derecede kullanılan Arapça ve Farsça kelimeler Türkçe cümlede, 

hâlâ Arapça ve Farsça söz dizimi kaidelerine tâbi idi; öyle ki, bir Türk’e göre edebî dil, 

ancak Arapçayı ve Farsçayı bildikten sonra öğrenilmesi mümkün bir ara-dil gibiydi. Bu 

dilin, Tanzimatla başlayan edebî hareketten bu yana, Türk milliyetçiliğinin hakiki erleri, 

kabiliyetli birkaç yazarın eserleri sayesinde konuşma diline küçümsenemeyecek ölçüde 

yaklaştığı ve bu yükten oldukça sıyrıldığı bir hakikattir.”  

Hâşim, Türk yazı dilini konuşma diline yaklaştırmaya çalışan yenilikçiler arasında 

Şinasi, Ebüzziya Tevfik, Vefik Paşa, Süleyman Paşa ve Muallim Nâci’yi sayar. 

Muallim Naci için uygun gördüğü “taviz vermez Boileau’nun beğenmemezlik 

edemeyeceği sadelikte, vuzuhta ve sağlamlıkta bir nesri borçlu olduğumuz, ama nâhak 

yere Tanzimat öncesi edebî geleneklerin bir devam ettiricisi ve yenilikçi zihniyetin zorlu bir 

düşmanı olarak telâkki edilen şair” demesi dikkate değer bir durumdur. Hâşim, bu isimlere 

                                                
111 Türkçesi, Fikir ve Sanatta Hareket, nu.16-17, Haziran-Temmuz 1980.  



 175 

“ve nihayet, İstanbul lehçesi ruhunun yaşayan tek temsilcisi, sermayesi tükenmez popüler 

fıkra yazarı Ahmet Rasim Bey”i eklemiştir. Fakat bunların yaptıkları, “bütünlük, vuzuh ve 

metot hususiyeti taşımayan, münferid teşebbüslerdir ancak. Dili, millî bir rönesansın 

manivelası yapmak endişesinden çok, birer şahsi heves sâikiyle yapılmışlardır.” 

Bu arada Hâşim’in, makalesinin başlarında Edebiyat-ı Cedide hareketinin dil 

anlayışını şöylece eleştirdiğini nakledelim: “Ancak bunların ekserisi, bilhassa Fransızca ve 

İngilizceden aldıkları kelimelerle dili, bu kere başka bir şekilde bozmakta en ufak bir 

tereddüt göstermezler. Bu yenilikçi hezeyanı, çok kere Fransız söz dizimi kaidelerine göre 

Türkçe cümle kurmaya kadar vardırırlar.”  

Hâşim’e göre, Türkçenin yeni istikametinde asıl öncü Ziya Gökalp’tır. 

“Durkheim’in uyanık şakirdi Ziya Gökalp Bey’in ilham verdiği ve rehberlik ettiği Rumelili 

edebiyatçı gençlik sert bir kanun hükmündeymişçesine Arapça ve Farsça kelimeleri ve 

bilhassa bu dillerin dilbilgisi kaidelerini lüzumsuz yere kullanmaktan kendini men etmiştir. 

Türkçenin özümlediği, Türkçeye uydurulmuş ve karşılığı Türkçede olmayan kelimeleri 

ancak müsamaha ile karşılayacaktı.” 

Genç Kalemler, Yeni Mecmua ve Türk Yurdu dergilerini anan Hâşim, yeni dil 

hareketinin “üstün kabiliyetli bir sanatkârın eserleriyle müşahhaslaştırılmadıkları için, ilk 

andan itibaren, kalabalık muarızlarının hücumlarına karşı durabilmek için çok uğraşmak 

zorunda kalmış” olduğunu belirtir ve şöyle der: “İttihat ve Terakki’nin bütün düşmanları, 

Osmanlıcılığın ve İslâm birliğinin bütün taraftarları, bir önceki neslin bütün meşhur 

muharrirleri, bu hareketi, birbiriyle yarışırcasına kötülemişler, sadeleştirmeyi, zevkin 

soysuzlaşması ve dilin çirkinleşmesi olarak göstermişlerdir.” 

Hâşim’e göre, yeni dil hareketinin Hâlide Edip dışında “hakikaten sanatkâr 

yaratılışta hiçbir yazar”ı bulunmamaktadır ve “başında altın yapraklı defne tacıyla Türk 

edebî rönesansının Vergilius’u olarak kabul ediliyor” olan “Mehmet Emin Bey’de, 

şairliğin adı var, kendisi yok”tur.  

Yine Hâşim’e göre, “Bu hareketin hamle yapmasına mani diğer bir faktör de, 

uygulamadaki yorumların muhtelif oluşudur; bu durum her yeni fikrin yerleşinceye kadarki 

kaderidir. Bazıları, dilin sadeleşmesini taşra ve köy şivesine bir dönüş sandı. Bunların 

elinde Türkçe, çarşı pazar işini görmeye ancak yeten, aşağı yukarı bin kelimelik bir söz 

dağarcığına irca edildi. Biçimde yapılması gereken sadeleşmeyi öze kadar indiren bu 

kimseler, ciddi ciddi dergilerde, güya halka hitap edebilmek bahanesiyle, yalnız kırlardan, 

kuzulardan, yavan mı yavan çoban sevdalarından söz eden hece vezinli şiirler 
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yayınladılar. Sahte safiyetteki bu şiirler, hareketi, hakiki sanatçıların gözünden düşürdü. / 

“Turancı” diye adlandırılan, Türk birliği taraftarları olanlar ise, Uzak-Asya (Orta Asya) 

kabilelerinin lehçelerinden aldıkları bir yığın acayip kelimeyle İstanbul ağzını anlaşılmaz 

bir duruma sokmuşlar ve ilhamı, İslâm öncesi Türk mitoloji ve masallarında aramaya 

koyulmuşlardır. Olgun, ince ve yumuşak zevkli bir medeniyetin ürünleri olan edebiyatın ve 

İstanbul şivesinin yanında, Tatarca kelimelerden yanına varılamayan bu yeni dil, vahşi bir 

yabancının kaba ve insanı iten görünüşüne bürünmüştü.”  

Hâşim, Cumhuriyet döneminde, 1924 yılı şartlarında durumu şöyle görmektedir: 

“Bugün Türk dili ve edebiyatı, makul ve gerçekçi Türkçülerin elinde, metodlu gelişmesini 

sürdürmektedir.” 

Ancak bu noktada şöyle bir sorusu ve cevabı da vardır: “Acaba sadeleşmiş bir dilin, 

uyanan millî şuurun; vatanın çektiği acılar, memleketin viraneye dönüşü ve zafer içinden 

süzülüp gelen içtimâî durumun istediğince bir edebiyat nihayet doğmuş mudur? Ne yazık 

ki, hayır! Henüz değil!..”112 

Ahmet Hâşim, Medenî Lehçe113 başlıklı yazısında Temps gazetesinde dört bine yakın 

kelimenin kullanılıyor oluşunu nakleder ve şöyle der: “Zamanımızda vasat derecede bir 

fikrî terbiyenin zekâya verdiği inkişâfın vüs’atine bundan daha kat’î bir ölçü tasavvur 

olunamaz. Tekemmül etmiş bir dimâğın mütemmimi artık zengin bir lehçedir.” Aynı yazıda 

şu tespitleri de görürüz: “Halbuki mutavassıt tabaka ve işçi sınıfı azamî 1000 kelimelik bir 

sermaye ile yaşar. Köylünün lehçesi ise 500 kelime bile değildir. Onun için, halk lisanında 

‘işaret’ birçok kelimelerin yerini tutar. Pazarlarda, çarşılarda müşterilerin ekserisi, 

alacakları metaın ismini bilmedikleri için satıcıya ‘şundan ver’, ‘bundan kes’ derler.” 

Yazarımız, İngilizlerin meşhur sözlüğü hakkında kaleme aldığı yazısında “Bu 

muazzam kamus hakkındaki tafsilâtı acı bir gıpta ile ruhun ısırıldığını duymaksızın okumak 

müşkildir.” diyerek Türkçe adına duyduğu üzüntüyü hissettirir. Ama büsbütün ümitsiz 

değildir: “İntişarı hâdisesi bütün büyük milletleri kıskandıran bu emsalsiz eserin bir 

mucize değil, nihayet sabır, sebat ve usul mahsulü olduğunu düşünmek, insana bir 

dereceye kadar ümit ve teselli veriyor.” 114  

                                                

112 ay. 
113 Akşam, nu. 2664, 12 Mart 1926. 
114 “Oksford Kamusu”, İkdam, nu. 11239, 7 Ağustos 1928. 
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II.1.3.3. Meslek Dilleri 

Ahmet Hâşim, bir ecnebi müessesede tercüme işlerine bakan bir dostundan naklen 

şunları söyler: “Türkçede hiçbir mesleğin hususi bir lehçesi yoktur. Ne doktor, ne fen 

adamı, ne feylesof, ne tüccar, ne muhâsip yazı ile maksadını muhâtabına anlatamıyor. 

İhtisasların ayrı ve muayyen birer Türkçesi olmadığından her ihtisas sahibi kendi 

uydurduğu acayip, sakat, anlaşılmaz bir Türkçe ile konuşuyor. Bunun için “meslekî 

Türkçe” yazandan başka herkes için bir muammadır.”115 

 

II.1.3.4. Felsefe Dili 

Ahmet Hâşim, Felsefe ve İçtimaiyat Mecmuası hakkında şöyle demektedir: “… bu 

mecmuanın yapraklarını karıştırırken göz, bazen bir felsefe makalesinin lisanına takılıyor 

ve birden, keskin bir törpüye sürünmüş gibi okuduğu metinden kaçıyor. İlim ve felsefe 

lisanımızın böyle kirpi gibi dikenli ve korkunç olmasına acaba ne lüzum var?.. Eski ve yeni 

hukemâyı birer birer hatırlıyoruz; bunların cümlesi lisan itibariyle, mensup oldukları 

milletlerin en büyük şair ve edipleri safında yer tutuyor. / Halbuki yeni Türk filozofunun 

lisanı, fikir etrafında gerilmiş bir dikenli tel gibi, yaklaşmak isteyen hüsnüniyeti 

ürkütüyor!..”116 

Konuya ilişkin başka bir yazısında da, büyük filozofların fikirlerinin yorumcular 

tarafından bulandırıldığını söyleyen Hâşim’e göre, “Ciddi görünmek için soluk bir lisanla 

konuşmanın elzem olduğunu zannetmek, tasallufun başlıca ârâzından biri ve belki de 

birincisidir.”117 

 

II.1.3.5. Hitabet Dili 

Ahmet Hâşim, Hamdullah Suphi’nin Dağ Yolu adlı eserinin neşri üzerine kaleme 

aldığı yazıda Türkçenin cümle yapısının “hitabete müsait olma”dığını, Türkçenin “ancak 

bir kitâbet lisanı” olduğunu naklederek der ki: “Fransızcada ve nahvi bu lisanınkine 

müşâbih olan dillerde cümle, fikrin teşekkül safhalarını takiben vücut bulduğu için, hatip 

                                                
115 “Hüsn-i Hat”, Akşam, nu. 2654, 2 Mart 1926. 
116 “Filozofun Lisanı”, İkdam, nu. 11151, 8 Mayıs 1928. 
117 “Bir Fikir ve Bir Münakaşa”, İkdam, nu. 11188, 17 Haziran 1928. 
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cümlesinin umumî terkibiyle meşgul olmaksızın serbestçe konuşabilir. Türkçede ise keyfiyet 

berakistir. Cümlenin heyet-i mecmuası dimağda taazzuv etmeden söze başlanamaz. Bunun 

için birçok hatipler nutuklarını söylemeden evvel yazarlar. Yazılmış nutkun hitabet 

sanatıyla bir alâkası yoktur. Yazmadan söyleyen diğer bazı hatiplerin nutku ise, dinleyene 

birçok kelimeleri silinmiş, karışık bir müsvedde hissini verir.”118 

 

II.1.3.6. Sinema Türkçesi 

Ahmet Hâşim, Sinema Türkçesi119 başlıklı yazısında bir sinemanın önünden geçerken 

gördüğü bir tercüme yanlışı üzerinde durur. Fransızcada “bilhassa şehvânî hazzın verdiği 

âni baş dönmesi manasına kullanıl”an “vertige” kelimesi Türkçeye “kâbus” diye tercüme 

edilmiştir. Oysa kâbus’un Fransızcası “cauchemar”dır ve “ekseriyetle mide 

dolgunluğundan veya manevî bir elem neticesinde gece görülen korkunç ve boğucu 

rüyalara denilir.” 

“Mütercimin cehalet, cesaret ve lâkaydisine hayret” eden yazar, “Yalnız serlevhası 

böyle fâhiş hatalar taşıyan bir tercemeden bilmem ki halk ne anlar?” demekten kendini 

alamaz. Hâşim’e göre, “Ayrı kutuplara mensup olan bu iki kelimeyi mürâdif addeden 

kimsenin terceme işlerinde kazanacak para bulması sinema müesseselerinin halk idrakine 

ve onun konuştuğu lisana karşı hürmetsizliği neticesidir. / Türkçe, bu mütercimin kafası 

kadar fakir bir lisan değildir.” 

Yazı şu cümlelerle biter: “Beyaz perdede geçen vak’aları Fransızca veya İngilizce 

olarak halka izah eden ediptir. Ne hazindir ki, bizde bu işler böyle zavallı kalemlere 

kalıyor?” 

 

II.1.3.7. Yazı Dili  ve Konuşma Dili 

Özellikle ilk şiirlerinde ve ilk yazılarında külfetli diyebileceğimiz, Arapça ve Farsça 

kelime ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanmış olan Ahmet Hâşim’in resmî yazı dilinden 

hoşlanmadığını söyleyebiliriz. İnkılâp120 başlıklı yazısına şöyle başlar: “Zarf adresi: “(...) 

celîlesi (...) adalet-şiârı gırre-i vekâlet-i müşârun ileyhâ kemâliyle sahib-i kemal ve yegâne 

                                                

118 “Dağ Yolu”, İkdam, nu. 11216, 15 Temmuz 1928. 
119 İkdam, nu. 11467, 28 Mart 1929. 
120 Akşam, nu. 2184, 10 Teşrinisani 1924. 
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fâzıl-ı vâcibü’l-ihtifal atûfetlû (...) beyefendimiz hazretlerinin huzur-ı fahîmânelerine merfû 

arîze-i rıkkıyyet-farîza-i mûrânedir.” 

Bu ifadeleri, çivi yazısıyla yazılmış Asur kitabelerinden daha girift ve “köhne bir 

mezar taşından daha kasvetli” bulan yazar, bu mektubun yazıldığı tarihin “29 Haziran 

1340” (1924) olduğunu, yazan kişinin de “insan ve ehliyet beğenmekte müşkilpesend olan 

inkılâbın tozlarını üfürüp iş başına getirdiği bir hâkim” olduğunu belirtir.  

Ahmet Hâşim, Hüseyin Siret’in Bağ Bozumu adlı kitabı dolayısıyla kaleme aldığı 

yazıda hem Edebiyat-ı Cedide’nin dilini “… Türkçeyi Veysî ve Nergisî’nin bile 

anlayamayacağı bir girift lehçe hâline getirmişlerdi. Yalnız yabancı değil, aynı zamanda 

çirkin kelimeler: Şagaf, zucret, nefrin, bürka, tavk..” diyerek, hem de Bağ Bozumu’nda 

gördüğü “Anka-yı beyan, kahkaha-i şuh, zülcelâl-i aşk, leylâ-yı firak..” gibi kelimeleri 

eleştirir.121  “Böyle bir lisanla yazılmış şiirlerin altında Cenevre 5 Kanunusani 1917, Nice 

11 Mayıs 1911 tarzında tarihler ve şehir isimleri okumak, insana tuhaf geliyor.” demekten 

kendini alamaz. 

Hâşim’in, yazı dili hakkında Yakup Kadri’nin sözlerinden özetleyerek ifade ettiği 

şu görüşler, o günden bugüne edebiyat dilinde meydana gelen değişmelere ışık tutması 

bakımından önemlidir: “Yazı lisanı en ufak bir dikkatsizliğe, en hurda bir kusura 

mütehammil değildir. O, merasim kürsüsüne kurulmuş bir mutantan sultan gibi, ne kolunu 

oynatabilir, ne başını çevirebilir, ne gözlerini kırpabilir, hayat gibi kımıldayan 

‘demokratik’ fikirleri, eski saltanatlar lisanının naaşı içinde yaşatmağa beyhude gayret 

ediyoruz. Bu fikirler için, her türlü engellerden kurtulmuş, kolay yazılır, kolay okunur, 

kolay anlaşılır, samimi heyecanlara müsait bir lisan lâzım. Gösteriş merakı, yazı lisanına 

ölü renklerini vermişti. ‘Asil kelime’ye taabbüt yüzünden dünyanın en hakiki güzellikleri, 

cümle mezarlıklarının haricinde kalmıştır.”  

“Yarınki muharrir, herkesin konuştuğu lisanla, aynı cümleler, aynı kelimeler, aynı 

nidâlarla, şiirini veya nesrini yazacaktır. Onu okuyanların ona en büyük takdiri: ‘Ah ben 

böyle konuşabilsem’ demek olacaktır.”122 

Ahmet Hâşim, Said Gültekin123 başlıklı yazısında “Said Gültekin Türkçeyi en iyi 

yazan değil, fakat en hârikulâde konuşan, ancak dostları için malûm bir büyük sanatkâr 

                                                
121 “Bağ Bozumu”, İkdam, nu. 11459, 20 Mart 1929.  
122 “Aynı Şair Hakkında”, İkdam, nu. 2159, 12 Teşrinievvel 1924. 
123 İkdam, nu. 11465, 26 Mart 1929. 
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adıdır.” diyerek adı geçen zatı över. Buna mukabil, konuşmasını yerdiği kimseler de 

vardır. Meselâ, “Her heceli şey gibi, heceli imlânın da taraflarının en hararetlilerinden 

biri olan muhterem dostum Âkil Koyuncu Bey’in memleketine has olan yakıcı şivesini 

yazılarında hissettiren imlâsı, şüphe yok ki, üslûbunun bediiyetini ihlâl eden muzır bir 

unsurdur. Faziletleriyle birçoklarını kendine hayran bırakmış olan bu kıymetli kalem 

sahibi, zannetmem ki, şivesini faziletleri idadına ithal ececek tek bir insana şimdiye kadar 

tesadüf etmiş olsun.”124
 Hâşim, öyle anlaşılıyor ki, Alev romanının müellifi Ali Zeki 

Bey’in konuşma tarzından da pek hoşlanmıyor: “Bildiğimize nazaran Ali Zeki Bey 

Giritlidir. Binâenaleyh Ali Zeki Bey’in “telaffuzî imlâ”sına İstanbulluların nasıl itimadı 

olabilir?”125 

Türk Ocağı Bayramında126 başlıklı yazısında Halide Nusret Hanım’dan söz eden 

Ahmet Hâşim, onun başarısının etkenlerini “mahzun ve mütevazı çehresinin ifadesi”, 

“şiirinin güzelliği ve samimiyeti” yanında “muhakkak sebeplerin en mühimi şairenin 

okuyuştaki o görülmemiş hüneri idi” diye açıklar ve ilâve eder: “Yeni Türkçe şiirin, yüksek 

sesle nasıl okunması lâzım geleceği şimdiye kadar malûm değildi. Bazıları inler gibi, 

bazıları ağlar gibi, bazıları böğürür veya şarkı söyler gibi okurlardı.”  

Hâşim, Paris’te gördüğü Çinli öğrencilerden söz ederken, “Paris Fransızcasının o 

musikiden daha tatlı şivesi yanında bir sıra aksırmalar ve miyavlamalardan müteşekkil, 

acîb ve gülünç bir lehçe ile konuşan o zavallılar” diyerek konuşma dili hususundaki 

hassasiyetini gösterir.127  

Ahmet Hâşim’in bir Arap müzik topluluğunu dinlerken hissettiklerini, konuşma 

diliyle ilgisi dolaylı olmakla birlikte, burada nakletmeyi uygun gördük: “… ağır erkek 

şarkılarıyla karışık yakıcı kadın seslerini dinlerken, bütün elifbanın esrarı, perde perde 

kulağa açılıyor. (Gayın, ayın, ha) gibi cami kapısındaki âmâ dilencinin ağzında bize yaralı 

bir hançere hırıltısı hissini veren bütün bu sert ve sevimsiz harflerin, Arap kızları 

boğazındaki mahreçleri büsbütün ayrıdır. Onların boğazı bu harfleri, esrârengiz bir 

âhenkle yumuşattıktan sonra havaya sıcak bir vuslat nefesi hâlinde dağıtıyor.”128 

                                                
124 “Yılan Hikâyesi”, Dergâh, nu. 24, 5 Nisan 1338 (1922). 
125 “Alev, İmlâ, Kelime ve Edebiyat-ı Cedîde”, Dergâh, 2, 1 Mayıs 1337 (1921). 
126 İkdam, nu. 11109, 27 Mart 1928. 
127 “Çinkârî Tahayyülât”, Akşam, nu. 2211, 7 Kanunuevvel 1924. 
128 “Elifbanın Esrarı”, İkdam, nu. 11223, 22 Temmuz 1928. 



 181 

Sanayi-i Nefise Mektebindeki derslerinde Zeus’u “Zöz” şeklinde telâffuz ettiği için 

haddini bilmez bir câhilin istihzasına maruz kaldığını belirten Hâşim, yabancı kelimelerin 

telâffuzu hakkında şunları yazmıştır: “Esasen, her millet, diğer lisanlardan aldığı 

kelimelerin telâffuzunu kendi şivesinin hususiyetlerine göre değiştirir. Lâalettayin hâtıra 

gelen birkaç misali zikrediyoruz: Timurlenk, İbni Sina, İbnürrüşd’ün Fransızcada 

telaffuzları Tamèrlan, Avicenne, Averroès’dir. Araplar, İspanya’daki Sevilla şehrini 

İşbilye’ye çevirmişlerdir. Biz, Neokessario’yu Niksar’a kalbetmişiz. Latince İyüliyüs 

Rumcada Yülyüs, Fransızcada Jules’dür. Yunanîlerin kadîm şairi Homiros’un Fransızca 

telâffuzu Homère’dir. Bu cinsten daha çok misaller zikredilebilir.”129 

 

II.1.3.8. İmlâ Meselesi 

Ahmet Hâşim, “Alev”, İmlâ, Kelime ve Edebiyat-ı Cedide130 başlıklı yazısında Ali 

Zeki Bey’in romanı Alev’in “ayın” harfi yerine “elif” ile başlatılmasını eleştirir. Çünkü 

“Kelimede bir harfi değiştirmek, bazen kelimenin sakladığı bütün manzara âlemini ve 

bütün renk tesirlerini bozmaktır. ‘Alev’de, ayın harfi, bu kelimedeki kırmızılığın menbaıdır. 

Onun için Ali Zeki Bey’in ayınsız ‘alev’i bize sönmüş bir ateş hissini veriyor.”  

Yine çünkü; “Kelimeler, hususi bir musiki âleti gibi, bir milletin babalardan gelen 

kadîm seslerini saklar. Yabancı bir ağız, ne yapsa o sesleri tam olarak çıkartamaz. Onun 

için “alev”deki ayın harfini elife kalb etmekte müspet hiçbir kaide yoktur. Bu kelimenin ilk 

harfi ne kadar ayın değilse, o kadar da elif değildir. O mutavassıt ve seyyal ses için 

lisanımızda, yabancıya göre bir harf yoktur. Halbuki ayının elif harfine nazaran bu 

kelimede şu rüçhanı vardır ki, gözümüz öteden beri ateşin parıltısını, bu harfin kavsinden 

göre göre bu harfe ateşin rengi sinmiş ve kırmızılığın ânî bir işareti olmuştur. Alev 

kelimesinde ayın bir kıvılcımdır.” 

Hâşim’e göre, kelimelerin yerleşik imlâlarından vazgeçmenin temelinde telâffuzu 

esas alan ve ilk okul öğrencileriyle yabancıları gözeten “kolaycı” ve tahrip edici yaklaşım 

etkili olmaktadır. “Halbuki bir lisan ve bir edebiyatı harap edecek yerde müptedî için iyi 

iptidâî muallimi vücuda getirmek ve yabancı için “rahat otel” inşa etmek ne kadar daha 

kârlı, daha sâde ve daha az ziyanlı bir iş olacaktı.” 

                                                

129 “Bir Kelimenin Telâffuzu Hakkında”, İkdam, nu. 11222, 21 Temmuz 1928. 
130 “Alev, İmlâ, Kelime ve Edebiyat-ı Cedîde”, Dergâh, nu. 2, 1 Mayıs 1337 (1921). 
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Hâşim, Yılan Hikâyesi131 başlıklı yazısında da aynı konu üzerinde daha etraflıca 

durur. Adını vermediği Avrupalı kaynaklardan nakillerde bulunur. Tek tek harfleri değil, 

kelimeleri okuduğumuza dikkat çeker. İmlâsı değiştirilmek istenen iki kelime hakkındaki 

kanaatleri çok çarpıcıdır: “Binlerce gazelin gülistanlarında öttükten ve binlerce defa 

“gül”e kâfîye olduktan sonradır ki, bülbül kelimesi hakikatte kurbağadan aşağı, çirkin ve 

müz’iç bir kuşun bu kadar güzel ismi oldu. (bûlbûl) (bülbül)’ün leşi bile değil. Aşk 

kelimesindeki üç harfe, kızmış bir saç levha üzerinde kıvranan altınların ihtilâcını veren 

şey ucu derin bir mazide kaybolmuş bir şair silsilesinin “yazı”ya geçen ilhamıdır. Bu üç 

harfin yaptığı sihirli şekli yalnız görmekle, manasını anlamaya lüzum kalmaksızın, birden, 

ruhumuz seyyal bir ateşe mecrâ olur. “Âşk”, şüphe yok ki aşk değil.”  

Hâşim’in itiraz noktalarından biri de, geçmişten kopacak oluşumuzdur: “Yazının 

şekliyle taşıdığı ‘fikir’ arasındaki sıkı alâkaya binâen, imlânın değişmesi, yaşayan genç 

nesilleri maziden ayırmağa kifâyet edebileceğini iddia etmekte hiçbir mübalâğa yoktur.” 

İmlâyı değiştirme çabası başarılı olursa, “Türk milleti mazi-i edebîsinden bî-haber bir 

uydurma millet derekesine kolayca inebilir.” dedikten sonra şunu ilâve eder: “ ‘Hâl’i 

tehlikeye düşürmeden mazi ile alâka kesilemez; hâl ve mazi, aynı sinirler ve aynı kan 

damarlarıyla bağlı, yekpâre bir uzviyet, bir hayattır.”  

İmlâyı yenilemek isteyenlerin üç gerekçesinin “İmlâda garâbet ve mantıksızlık”, 

“Müptedîlerin böyle bir imlâyı öğrenmekte bulduğu müşkilât” ve “Ecnebîlerin bu yüzden 

lisanımıza adem-i rağbeti” olduğunu belirten yazar, “Bu sebeplerin üçü de boş, üçü de 

hezeyandır.” der ve bu üç gerekçenin geçersizliğini kanıtlamaya çalışır.  

Yazısının sonunda şunu der: “Her memlekette senelerden beri yorulmak bilmez bir 

faaliyetle uğraşan ıslahatçıların bütün gayretine rağmen, imlâlar, nâdir istisnalarla 

değişmemiştir. Çünkü imlâya şekil verenler hocalar, doktorlar, mütehassıslar değil, ancak 

şairler ve ediplerdir.” 

Seksen beş yıla ve harf inkılâbına rağmen, imlâ meselesinin bugün de üzerinde ittifak 

sağlanamamış bir münakaşa mevzuu olmaya devam etmesi, Hâşim’in yazısına uygun 

gördüğü “Yılan Hikâyesi” başlığının isabetini göstermektedir, diyebiliriz.  

                                                

131 Dergâh, nu. 24, 5 Nisan 1338 (1922). 
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II.1.3.9. Harf İnkılâbı 

Latin alfabesinden uyarlanmış Yeni Türk Alfabesi, 1 Kasım 1928 tarihinde 

kanunlaşmadan önce 9 Ağustos tarihinde kamuoyuna duyurulmuş ve Türk basınının 

sayfalarında yeni harflerle basılmış metin örnekleri parçalar, bazen sütunlar hâlinde 

yayımlanmaya başlamıştı. Ahmet Hâşim, bu uygulamayı 22 Ağustos 1928 tarihli yazısında 

alkışlar. Harf İnkılâbı132 başlıklı yazısı şöyle başlar: “Bir, iki haftadan beri yapılmakta olan 

tecrübeler yeni harflerin Türkçeyi ne kadar kolay okunur ve yazılır bir lisan hâline 

koyduğunu herkese göstermiştir.” Yazar, imlâ değişikliği karşısında bile “Türk milleti 

mazi-i edebîsinden bî-haber bir uydurma millet derekesine kolayca inebilir.” dediğini 

unutmuştur.  

Bin yılı aşkın süredir kullanılmakta olan yazının değişmesinden beklediği faydayı şu 

cümlelerle ifade eder: “Eski harflerin lisanımızdan uzak tuttuğu yerli Hıristiyanlar, şimdi 

tedricen Türkçe gazetelerin karii olmağa başladılar. Türkçe matbu sahifenin bir köşesinde 

Türkçenin ümmîleri için anbean bir şafak ağarıyor.!” Yerli Hıristiyanların alfabe 

değişikliğinden ötürü ne kadar Türkçe okuyucusu olduklarını bilmiyoruz ama meselâ 

Hâşim’in de yazarları arasında bulunduğu Meşale dergisinin kapanış sebepleri arasında 

alfabe değişikliğinden sonra okuyucusuz kalmanın da yer aldığını biliyoruz.133  

“Okuma kolaylığının, bu alfabe inkılâbının yegâne faydası olmadığını” Yakup 

Kadri’yi tanık göstererek dile getiren Ahmet Hâşim, asıl maksadın bir “hars inkılâbı” 

olduğunu yine ona dayanarak tekrarlar.  

Sonra eski yazı taraftarlarından söz eder: “Fakat yeni harflerin bütün malûm 

faydalarına rağmen eski yazının bir nevi taraftarları vardır ki, bunlar sadece terk 

edeceğimiz hattın bediiyetiyle alâkadardırlar.” Bu cümle bize ister istemez “alev” 

kelimesinin başındaki “ayın” harfinde ateşin parıltısını gören Hâşim’i hatırlatmaktadır. 

Fakat o artık bir inkılâpçı gibi konuşur: “Şimendiferin kervanı, transatlantiğin yelkenli 

gemiyi, motorun atı ilga etmiş olmasından şikâyet eden ‘manyak’lar cinsinden olan bu gibi 

muârızların aleyhtarı oldukları şey, yalnız harf inkılâbı olmadığı için, onları terakkî, 

tekâmül fikrine imâle etmeğe çalışmak beyhudedir. Bunlar, belki mevsimlerin 

                                                
132 İkdam, nu. 11254, 22 Ağustos 1928. 
133 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Meşale maddesi, c. 6, Dergâh Yay., İstanbul, 1986, s. 293. 
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tahavvülünden bile memnun değildirler. Harikulâde insan medeniyeti onların rızası 

hilâfına vücut buldu. Yine onların rızası hilâfına olarak, lisanımıza muhtaç olduğu 

tekemmülü verelim.” 

Ahmet Hâşim’in harf inkılâbına dair ikinci yazısı, İntikal Devri134 başlığını taşır. 

“Yeni harflerin Türkçeye tatbiki her tarafta şâyân-ı hayret bir tehâlükle kabul edildi. 

Hiçbir içtimâî inkılâp bu derece tehâlükle karşılanmamış, bu derece müsait bir inkişâf 

zemîni bulmamıştır.” diyen yazar, şahsî müşahedeleriyle “harf inkılâbının hemen her 

tabakada okumak merakını aynı kuvvetle uyandırdığını” ifade eder.  

“On dört milyon nüfusun büyük bir ekseriyetine okumak zevkini veren yeni harfler”, 

herhalde bu harflerle basılmış yeterli kitap bulunmadığından o nüfusu “şimdiye kadar 

vücuda getirilen içi kof bir kitap yığınının da karii olmak tehlikesine maruz bırakacaktır. 

Fakat şükretmeli ki, yeni alfabe, yarattığı tehlikenin panzehrini de kendisi bulmuş 

bulunuyor: Medenî alfabe kadîm hat ile birlikte eski irfanı da iptal etmiştir.” 

Hâşim, yazısını şu cümleyle bitirir: “Eminiz ki, yarın eski kütüphane muhteviyatı yeni 

nesiller için yeni yazıya nakledilirken, ancak birkaç eser iki devrin hadd-i fâsılını geçmeğe 

muvaffak olacak ve bu suretle şimdiye kadar gıda diye çiğnediğimiz şeyin bir köpükten 

başka bir şey olmadığı anlaşılacaktır.” 

Ahmet Hâşim’in Sağdan Yazı135 başlıklı yazısı da hazırlığı süren harf inkılâbına 

destek olmak üzere kaleme alınmıştır. Bu kısa yazısında Ahmet Hâşim, “Yeni harf 

inkılâbının, birçok kıymetleri arasında bir ehemmiyetlisi vardır ki bunu, ancak Avrupa 

şehirlerinde seyahat etmiş olanlar bilir.” dedikten sonra, Paris’te hayvanat bahçesinde 

defterine bir şeyler yazarken herkesin maymunları bırakıp “sağdan yazı yazan adama 

hayretle bak”tıklarını anlatır. Yazının son cümlesi şöyledir: “Bu suretle öğrendim ki, eski 

yazımızın, yazılırken temâşâsı bir Avrupalı seyirci kitlesini maymunlardan bile daha fazla 

eğlendiriyor.” 

Ahmet Hâşim, Yeni Türk Harfleri Hakkında Kanunun kabulünden sonra Lisan 

İmarı136 başlıklı bir yazı kaleme almış, bu yazıda “Üç günden beri yazımı yazarken, 

yabancı kelimelerle yeni harfler arasında açılan boğuşmayı beyaz kâğıt sayfası üzerinde 

merakla seyrediyorum.” dedikten sonra, eski kelimelerle yeni alfabenin uyumsuzluğunu 

                                                
134 İkdam, nu. 11275, 12 Eylül 1928. 
135 İkdam, nu. 11336, 13 İkinciteşrin 1928. 
136 İkdam, nu. 11313, 3 Kanunuevvel 1928. 
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dile getiren şu cümleleri yazmıştır: “Bütün mahreci boğaz ve burun olan harflerle yazılan 

kelimeler, yeni alfabe klavyesinde kendini işittirmek için ses bulamıyor. Şimdi bunlar 

cümle içinde sesi kısılmış insanlar gibi boğuk ve çirkin nidâlar işittiriyor.”  

Sonra da yeni harflerin sonucuna dair şu beklentisini ifade etmiştir: “Er geç lisan, 

takip ettiği yol üzerinde bu musikisi tükenmiş kelimeleri fazla bir yük halinde ekip 

yürüyecek. / Âdeta kaldırımı bozuk eski harap sokakların açılıp bulvarlar hâline 

getirilmesi gibi bir imar ameliyesine şahit oluyoruz. Bu yeni caddeler üzerinde külâhlı 

veya bornozlu kelimeler gülünç görünmeden yürüyemeyecek. / Şimdi iş, bu asrî caddeler 

üzerinde yeni fikirlerin gelip gittiğini seyretmek zevkini beklemeğe kalıyor. 

Yazarın bu varsayımları, kendi yazılarına bakıldığında geçerli görünmüyor. Çünkü 

harf inkılâbından önce yazdıklarıyla sonra kaleme aldıkları arasında herhangi bir dil farkı 

yoktur. Ancak bu inkılâbın genel olarak Türkçeyi nasıl etkilediği araştırılabilir.  

Ahmet Hâşim’in harf inkılâbının “şâyân-ı hayret bir tehâlükle kabul edildi”ğine dair 

beyanlarını ihtiyatla karşılamak gerekir. Çünkü yazarın kendisi bile, esasen Fransızcadan 

aşinası olduğu yeni harfleri kullanmakta isteksiz veya tembel davranmış, alıştığı “eski 

yazı”yı kullanmaya devam etmiştir. Bize Göre’nin Ankara Millî Kütüphane’de 1955 A 

1491 numarayla kayıtlı nüshasının ilk sayfasında “Büyük Türk Şairi Halil Nihad’a en 

büyük hürmet ve minnetimle / 25 Kanunusani 929 Ahmed Hâşim” imzalı ithafın eski 

harflerle yazılı olduğu görülmektedir. 

Ayrıca, 21 Kanunusani 1930 tarihli Politika gazetesinde yayımlanan Bir Eser başlıklı 

yazısında yer alan bir cümle, Ahmet Hâşim’in eski yazıyla gazeteye gönderdiği yazının 

mürettip tarafından yanlış okunduğunu ve yeni harflere yanlış aktarıldığını 

düşündürmektedir. “Sembolistler durak yerini yani hemistide (hemistich) bozmakla ulu bir 

alnı yeni bir neşeyle ondururlar.” Cümleden bu hâliyle bir anlam çıkarmak mümkün 

değildir. Kanaatimizce Ahmet Hâşim’in yazdığı, mürettibin okuyamadığı için uydurmak 

zorunda kaldığı ama uyduramadığı cümle şudur: “Sembolistler durak yerini yani hemistişi 

(hémistiche) bozmakla ölü bir âleti yeni bir neşeyle ötdürürler.”137  

                                                
137 Bu yazı, Cevdet Kudret’e Saygı, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara, 1993, s.225-26’da da yer almaktadır. 
Burada nedense, yazının “21 Kanunusani 1930” olan tarihi değiştirilip “21 Ocak 1930” yapılmıştır.  
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II.1.3.10. Dil Kurultayı 

12 Temmuz 1932’de kurulan Türk Dili Tetkik Cemiyeti, 26 Eylül 1932 tarihinde Dil 

Kurultayı toplamaya karar vermiş ve kurultaya Ahmet Hâşim’i de davet etmiştir. Hasta 

olan Ahmet Hâşim’in cemiyetin umumî kâtibi Ruşen Eşref (Ünaydın) Beye hitaben 

yazdığı ve 20 Eylül 1932 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan mektup138, birçok 

açıdan önemlidir.  

“Kardeşim Ruşen” hitabıyla başlayan mektupta yazar, önce hasta olduğu için 

kurultaya katılamayacağını ve bundan “müteessif” olduğunu bildirir. 

İkinci cümle şudur: “Büyük Gazi’nin meydana getirdiği inkılâpların altın zincirinde 

ehemmiyetli halkalardan biri, bence, bu ‘Türkçenin Türkçeleştirilmesi ve rejenere 

edilmesi’ vak’ası olacak.” 

Görüldüğü gibi Ahmet Hâşim, dil inkılâbının hedefini “Türkçenin Türkçeleştirilmesi 

ve rejenere edilmesi” şeklinde görmektedir ve bu ifadede “canlandırma” veya “ihya” 

yerine “rejenere” kelimesinin kullanılmış olması, inkılâbın istikametinin Avrupa olduğunu 

gösteren bir belirti sayılabilir.  

Hâşim’in şu cümlesini anlamak kolay değildir: “Bir asırdan beri verilen birçok 

perişan emeklere rağmen yazı dilimiz hâlâ münevverin verdiği fikir seviyesi hizasında 

değildir.” Türkçe ve imlâ bahsinde “bir asırdan beri verilen birçok perişan emek” ile 

kastedilenin ne olduğu bellidir ama “münevverin verdiği fikir seviyesi” ve “hizası” ne 

demektir? Yazı dili, münevverler marifetiyle oluşturulup geliştirildiğine göre, bu hükmü 

nasıl anlamak gerekir? İnsan şöyle düşünmekten kendini alamıyor: Acaba Ahmet Hâşim, 

“münevvirin verdiği fikir hizası ve seviyesi” demek istedi veya dedi, “münevvir” 

kelimesiyle de inkılâpların öncüsü “Büyük Gazi”yi kastetti de, kelime herhangi bir suretle 

“münevver” mi oldu?  

Hâşim’in mektubu, şu cümlelerle devam eder: “(Dilimizin) Arap ve Acem 

kelimelerinden aldığı zenginlik aldatıcıdır. Aynı mefhum için, beyhude yere üç dört 

müradifle yükselen bu lisanda zamanımıza mahsus birçok esas fikirlerin henüz kelimesi 

yoktur. Orta kıymette bir Fransızca sayfayı bile tercümeye yetmeyen bu yabancı kelime 

                                                
138 Mektup ayrıca Türk Dili – Türk Dili Tedkik Cemiyeti Bülteni, nu. 3, Temmuz 1933, Ankara, 1933, s. 53-
55’te yayımlanmıştır.  
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kalabalığı, lisanın bünyesinde sadece bir yığın tufeylidir. Bu itibarla yazı Türkçesi 

haşerelerin için için kemirdiği mustarip bir çama benzer.” 

Bu hükümleri okurken Hâşim’in Nasuhi Esat Bey’in Thais tercümesi dolayısıyla 

yazdığı şu satırları hatırlamak gerekir: “Bu tercüme, Türkçenin Anatole France’ı bile 

istiaba kâfi bir lisan olduğunu ispat etmekle, muâsır Türk şair ve nâsirlerinin küçüklüğü ile 

küçük görünmüş olan Türkçenin hakikatte en büyük lisanlar ayarında olduğunu ispat etmiş 

bulunuyor.”139 İki hüküm aynı anda doğru olamayacağına göre, ortada açıklanması zor bir 

çelişki vardır.  

Mektup şöyle devam eder: “Temenni edilir ki muhterem heyet bu asil ağacı gizli 

yaralarından kurtarsın ve taze filizlerin fışkırmasına yol açsın. Eksikleri doldurmak için 

çalışırken, lisanın yeşil ve bakir membalarına ve halk lehçelerinin renkli tabakalarına 

gitmek fikri ne mükemmeldir!” 

Türklerin Arapça ve Farsçadan aldıkları kelimeleri asırlar geçmesine rağmen doğru 

telaffuz etmeyi beceremediklerini belirten Hâşim, Arapların ve Acemlerin de esasen “kendi 

dillerinin yeni fikir ihtiyaçlarına göre fukaralığını tehvîne çare bulmak için çabalayıp 

dur”duklarını yazar.  

Kahire ve Tahran’dan başka Çin’de de dili “asrımıza mahsus mefhumları ifadeye 

muktedir bir âlet hâline getirmek maksadıyla” çalışmalar yapılmaktadır. Çin bu uğurda, “o 

dünyada emsâli bulunmayan eski muhteşem edebiyatı ile alâkasını kesmekten 

çekinmemiştir.” diyen Hâşim, dikkate değer bir akıl yürütmede bulunur: “Eski edebiyatı 

tadanlar öyle bir sarhoşluğa düşerlermiş ki artık hiçbir yeniliği istemezlermiş. İnkılâp 

uğrunda eski edebiyatı reddetmek mecburiyeti işte bundan ileri geliyor. İri cüsseli lâgar 

Çin’in bile kımıldadığı bir işte Mustafa Kemal’in Türkiye’si elini bağlayıp nasıl daha fazla 

hareketsiz durabilirdi?” 

Kahire’de, Tahran’da ve Çin’de dil konusunda yapılanların ülkemizde yapılmak 

istenen inkılâpla Hâşim’in göstermek istediği gibi bir ilişkisi veya benzerliği var mıdır, 

araştırılmaya değer. Ama Hâşim’in şu cümlelerle tasvir ettiği durumun doğruluğu kolayca 

görülebilir: “Mükemmel olmadığı için mütemadiyen mükemmel olmak çarelerini arayan ve 

bunun için, her gün, herkesin elinde yeni bir istihaleye giren yazı Türkçesi, büyük çölün 

gezici kumlarını andırır: dün burada bir tepe varken bu sabah aynı yerde bir uçurum 

peyda olduğu görülür; lisanın bu kımıldanışı yüzündendir ki edebiyatta dünkü büyük 

                                                
139 “Thais Tercümesi”, Akşam, nu. 1784, 26 Eylül 1339. 
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“ehliyet” bugünün maskarasıdır ve bugünün en şımarık genci, yarının pîr-i fânîsidir. 

Kelimeler, cümleler, sırça şişeler gibi, hemen çatlayıp kırılıveriyor ve taşıdıkları mananın 

giranbaha seyyalesini topraklara akıtıp hediye ediyor. İşte bu yüzdendir ki zekânın 

mahsullerini bizde iddihara imkân yoktur ve onun içindir ki fikir ekonomisinde bu derece 

fakiriz.”  

Yazarın 1932 yılında dile getirdiği tespitler ve şikâyet mevzuları, dil inkılâbı 

çerçevesinde yapılanlar sayesinde artmış mıdır, azalmış mıdır?  

Ahmet Hâşim, Ruşen Eşref’e mektubunu bitirirken, “vaktiyle bir kitabında lisandan 

bahsederken yazdığı birkaç cümleyi, affına mağruren” nakleder: “Bugünkü medeniyetin 

temellerini taşıyan mefhumların kelimesi bulunmadıkça veyahut bulunan kelimelerin 

manası halk için karanlık kaldıkça içtimâî ve siyasî mürebbîlerin vazifesi çetin olacaktır. 

Fikirlerine emin mahfazalar bulunmayan cemiyetler düşünce kabiliyetini büsbütün 

kaybetmekte gecikmezler.” 

 

II.1.4. Tanınmış Şahsiyetler Hakkında Düşünceleri 

Ahmet Hâşim birçok yazısında bazı insanları kişiliklerinin veya eserlerinin kendisine 

önemli görünen yönleriyle tanıtmaya çalışmıştır. Bu bölümde önce isimleri yazı başlığına 

çıkarılmış olan veya böyle olmasa da yazıya ilham vermiş olan ve müstakil yazı mevzuu 

olmamakla birlikte Ahmet Hâşim’in çeşitli vesilelerle öne çıkardığı başlıca kişilere yer 

vermeye çalışacağız.  

II.1.4.1. Abdülhak Hâmit (Tarhan) 

Ahmet Hâşim, Abdülhak Hâmit’ten her zaman saygılı bir dille söz etmiştir. Ona 

göre, “Türk Hâmid’in şiiri ile Hintli Tagore’un ve İngiliz Shakespeare’in şiiri arasında 

fark yoktur.”140 

Hâşim’e göre, “Hâmid’in binlerce hayranı içinden, onu okumuş olanlar yüzde on 

bile değilken, anlayanlar, bu yüzde onun binde biri nispetinde bile değildir.”141  

                                                

140 “Alev, İmlâ, Kelime ve Edebiyat-ı Cedîde”, Dergâh, nu. 2, 1 Mayıs 1337 (1921). 
141 “Şiirde Mana”, Dergâh, nu. 8, 5 Ağustos 1337 /1921. 
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Hâşim, Abdülhak Hâmit’i “deha” ve “fazilet” sahibi sayar; ona göre, “etrafına 

cezbedip döndürdüğü ruhların kalabalığı ortasında bir “Hâmid” küçülmek şöyle dursun, 

bilâkis bir mabedin kubbesi gibi yüksek ve büyük görünür.”142
 

“Narçil” gibi ne olduğu ancak Hintlilerce malûm olan ağaçla beraber, kuşlardan 

kartalı Türk edebiyatına Hâmid getir”miştir.143
  

Abdülhak Hâmid’in lisanı “gece ve gündüzden masnû, rûşen ve nâmütenâhî”dir.144 

Ahmet Hâşim’e göre, “dâhî şair Hâmid’in, canlı canlı unutulabildiği bir âlemde 

‘şiir’in hayâtî bir mesele şeklinde münâkaşa edilişi garip ve feci”dir.145  

“Kudretli ve uzak iklimlerin şairi Abdülhak Hâmid birçok bakımdan şair Victor 

Hugo’yu andırır.”146  

Ahmet Hâşim, Tokadizade Şekip’in eserinden söz ederken, Abdülhak Hâmit’i 

Nil’i temsil etmek üzere yapılmış bir heykele benzetir; “Nehrin mansabları, ufak ve sayısız 

insan yavruları hâlinde bu mehip cüsse etrafında kaynaşır. Abdülhak Hâmid bu heykelde 

temsil edilen nehir gibi kendisinden müfrez cûşân nehirlere ve muhteşem şelâlelere vücut 

vermiştir. Şekip Beyefendi, ana nehrin âhengiyle çağlayan bu şelâlelerin birini teşkil eder. 

Bu muhteşem su, tasavvuf kayalarına çarparak hayatın gecesinde mütemadiyen 

uğulduyor.”147 

Hâşim, Pen Kulüp148 başlıklı yazısına şu cümleyle başlar: “Geçenlerde büyük Türk 

dâhîsi Abdülhak Hâmid’in Pen Kulüp’e aza intihap edildiğini memnuniyetle gazetelerde 

okumuştuk.” 

Ahmet Hâşim, Şairler149 başlıklı yazısına “Geçenlerde bir mecmua, Abdülhak 

Hâmid’i hiçliğe indirmiş ve onu beğenenleri de cehaletle ittiham etmişti. Bu yazıdan 

yevmî bir gazetenin bir, iki satırıyla haberdar olmuştuk.” diye başlar ve şöyle devam eder: 

“Abdülhak Hâmid gibi bir adama vurulacak tosun gürültüsü fazla olur. Onu istihfaf 

etmek cesaretini gösteren kalemde insan büyük bir kuvvet tevehhüm eder ve bu kuvveti 

                                                
142 “Bir Şöhret”, Akşam, nu. 1167, 20 Kanunuevvel, 1337 (1921). 
143 “Şi’r-i Kadîm”, Akşam, nu. 1510, 6 Kanunuevvel 1922. 
144 “Thais Tercümesi”, Akşam, nu. 1784, 26 Eylül 1339. 
145 “Bir Cevap”, Müstakil Gazete, nu. 27, 16 Mart 1340. 
146 Mercure de France, 1.8.1924’ten Fikir ve Sanatta Hareket, nu.16-17, Haziran-Temmuz 1980. 
147 “Huzur-ı Hilkatte”, Akşam, nu. 2746, 4 Haziran 1926. 
148 İkdam, nu. 1267, 4 Eylül 1928. 
149 İkdam, nu. 11533, 5 Haziran 1929. 
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yakından tanımak merakı yazılanı okumağa icbar eder.” / “Kolayca tanınmanın klasik 

usulü!” 

Daha birçok yazısında çeşitli vesilelerle ve yücelterek Abdülhak Hâmit’in adını 

anan Ahmet Hâşim, Şapka ile Selâm150 yazısında onu yakınımıza getirir: “Büyük şair 

Abdülhak Hâmid Bey’e her tesadüf ettikçe mutad üzere şapkamı başımdan kaldırıp ona 

büyük bir hürmet kavsi yaptırdıktan sonra indirir ve üstâdın lutfen uzanan elini sıkarım. 

Geçenlerde gene bu sahne hafif bir yağmur altında geçti. Üstad hürmet yüzünden ıslanan 

başıma acıdı ve dedi ki: 

- Münasebetli münasebetsiz şapka çıkarmak âdeti Avrupa’da pek yoktur. Bu şekilde 

bir selâmlaşma usulünün iş güç sahibi insanlar arasında manası olmasa gerek! 

Hele bir şehir içinde, dar bir iş sahasında yaşayanlar, günde elli defa karşılaşabilir. 

Bu kurûn-ı vüstâî uzun selâmlaşmaların tutacağı zaman bertaraf, kırktan sonra 

çıplaklaşan ekser başlar için nasıl sıhhî bir tehlike teşkil edebileceği düşünülsün.” 

Hâşim, ona hak verilmesi gerektiğini, İngiltere ve Amerika’da bu selâmlama işinin 

bir el işaretiyle yapılmakta olduğunu belirtir. 

II.1.4.2. Ahmet Hikmet (Müftüoğlu)  

Ahmet Hikmet, Ahmet Hâşim’in Galatasaray Lisesinde öğretmeni olmuştur. Hâşim, 

“Türk Ocağı’nda aziz hâtırası yâd edilen Ahmet Hikmet”i “büyük bir edip olduğu kadar 

emsalsiz bir muallim” olarak tarif eder ve onun öğrencilerinden biri olmakla övünür. 

Çünkü Hâşim için, “şu mevzusuz edebiyat dersine kıymet ve mana veren ilk ve son insan” 

“Ahmet Hikmet olmuştur.  

“Ahmet Hikmet’in edebiyat dersleri iddiasız”dır ve “muhataplarına Türkçeyi doğru 

yazmağı öğretmekten daha yüksek bir gayesi yok gibi”dir. “Fakat üstadın asıl dersleri, 

basit üslûp kaidelerini öğretirken, saded hârici olarak söylediği sözlerin içinde gizli”dir. 

Bir gün, söz arasında söylediği bir görüş, Ahmet Hâşim’e âdeta ışık olmuştur: “Fikrin 

şekilden evvel hazırlandığı hissini veren eserlerde şiir mucizesinin tekevvününe imkân 

yoktur. Âhenk ve kafiyenin tesadüflerinden doğmayan fikirler sanata mal edilemez.” 

Chartier (Alain) tarafından da benzer görüşlerin dile getirildiğini belirten Hâşim, 

yazısını şu cümleyle bitirir: “Belâhetin sirâyetine karşı ruhu sıyânet için, hayat beni, 

                                                
150 İkdam, nu. 11247, 6 Teşrinisani 1929. 
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şimdiye kadar daha müessir ve daha sıhhî bir düsturun vücudundan haberdar 

edememiştir.”151 

II.1.4.3. Anatole France  

Ahmet Hâşim, Anatole France’ın adını önce hem sanatkâr, hem münekkit olan 

meşhurlar arasında sayar.152 Sonra Türkçeye tercüme edilen bir eserini yazı konusu eder: 

“Anatole France’ın hayran bir karii olmaktan başka bir iddiası olmayan ve bu şerefi 

kendine kâfi gören Nasuhi Esat Bey’in Thais tercümesi, (…) hakiki bir tercümenin 

Türkçede ilk numunesi addolunmağa değer.” Hâşim, Anatole France’ı “Latin 

medeniyetinin fikirde en son merhalesi” saymakta ve dilini övmektedir: “Türkçeden 

alınacak herhangi bir misal kalenderâne safvetten, istihzadan, zevkten, rikkat ve kuvvetten 

örülmüş olan bu altın gibi saf ve billûr gibi şeffaf üslûp hakkında karie bir fikir veremez. 

Her tarafından rengârenk boncuklar, sırmalar, allı pullu ayineler, püsküller sarkan Asyâî 

üslûbun zevkine alışanlar için bu lisan, fazla çıplak, fazla soluktur. Bu üslûpta istiâreler, 

teşbihler renkli kâğıt fenerler gibi sıra sıra yanmaz; tezatlar şimşek gibi çakmaz, 

pehlivanlar gibi boğuşmaz; nidâlar, hitaplar, her cümle başında nara atmaz; bu lisan 

kadim mermer sütunların eteğinde kırmızı çiçeklerini açan, mütevazı ve mağrur defne 

ağacının sert yeşilliğiyle taze ve yeşildir.”153  

Anatole France’ın ölümü üzerine kaleme aldığı yazıda Hâşim, onu “fikri, hissi, 

hayâli tebcil edenlerle iyilik ve güzelliği, garazsız yapanların ve sevenlerin” safında ve 

ölümüyle böyle kimseleri teselli bulmaz bir mateme boğmuş sayar.154 Thais tercümesinin 

ülkemizde bir sene içinde yüz okuyucu bulamamış olmasına hayıflanır.  

Ahmet Hâşim’in bir yazısında “Lombroso’nun, eblehte bulduğu evsâfın cümlesi 

dâhîde de mevcut olduğu”nu ve “Anatole France’ın kafası şekil itibariyle, tam bir budala 

kafası imiş.” ifadesini okuruz.155  

Hâşim’in gözünde Anatole France, “Her bir eseri ecrâm-ı semâviye gibi ebediyetin 

ayrı birer çehresini teşkil eden, Fransız dehâsının son peygamberi”dir.156 O, kendisine 

                                                

151 “Ahmet Hikmet”, İkdam, nu. 11164, 21 Mayıs 1928. 
152 “Henri de Régnier”, Musavver Muhit, c.1, nu.12-13, 15, 22 Kanunusani1324 (29 Ocak-4 Şubat 1909).  
153 “Thais Tercümesi”, Akşam, nu. 1784, 26 Eylül 1339. 
154 “Anatole France”, Akşam, nu. 2165, 21 Teşrinievvel 1924. 
155 “Ölçü”, Akşam, nu. 2284, 18 Şubat 1925. 
156 “Edebî Bir Anket II, Sual”, Akşam, nu. 2633, 9 Şubat 1926. 
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“üstad” diye hitap edilmesine tahammül edemeyen biri olarak da Hâşim tarafından takdir 

edilir.157  

Ahmet Hâşim, seyahat sırasında karşılaştığı bir rahibin, “Anatole France’ın 

hikâyelerinden birindeki simyageri hatırlat”tığını söyleyecek kadar Anatole France’ın 

eserine yakınlık duymaktadır.158  

II.1.4.4. Cem 

“Cem” adıyla tanınan karikatürist Mehmet Cemil Cem (1882-1950) ve sanatı, 

Ahmet Hâşim’in Cem’in Gözü159 başlıklı yazısına konu olmuştur. Hâşim’e göre “Cem bir 

dehâdır.” Cem’in gözü açıklanamaz “bir uzvî ü’cûbe ve görüşü henüz anlaşılmamış 

kuvvetlerin cinsinden bir kuvvettir. Bu göz bizim gözlerimiz gibi yalnız görmez, fakat 

bilhassa tahattur eder.” O kişileri görerek çizerse, ressamdan farkını ve üstünlüğünü 

anlamak güçtür. “Bu garip hususiyetin sırrını soranlara Cem şöyle cevap verir: 

- “Model karşısında bulunduğum zaman ‘tabiat’ beni mütemadiyen iğfal eder. Zira 

modelin ne önden, ne yandan, ne aşağıdan ve ne yukarıdan görülen şekli, rûhî evsâfı tesbit 

eden başlıca hattı göstermez. Benim aradığım ise bütün bu mer’î ve maddî hatların 

muhassalası olan o büyük ‘mânevî hayat hattı’dır.” 

Ahmet Hâşim’e göre “bu sözler, esrarengiz bir derûnî sa’yin ve belki de bütün bir 

sanatın düsturunu ihtiva eder.” İnsanın görünüşü aldatıcıdır; önemli olan, içinde 

sakladıklarıdır. “Cem’in gözü işte bu perdelerin arkasında gizlenen çirkinliği gören ve 

ruhun bütün hile ve oyunlarını boşa çıkartıp onu en keskin bir tarassut altında tutmağı 

bilen gözdür. Nasıl? Onu ondan başka kim bilebilir!” 

Cem’in atölyesine girenler, “duvarlarda feci bir insanlığın parça parça asılıp teşhir 

edilmiş olduğunu görürler. Derisi yüzülmüş et gibi ruhları üzerlerinde titreyen bu çarpık, 

şişman, zayıf veya kısa insanlar bir ‘hırs’, bir ‘haset’, bir ‘kin’, bir ‘gurur’ veya bir 

‘hamâkat’tir ki, tanıdığımız ve her gün görüştüğümüz falan veya filanın ismini taşırlar.” 

Hâşim, yazısını şu hükümle bitirir: “Cem’in gözü ruhların dârü’l-azâbıdır.” 

                                                

157 “Üstad”, İkdam, nu. 11217, 16 Temmuz 1928. 
158 “Bir Rahibin Nasihati”, İkdam, nu. 11294, 1 Teşrinievvel 1928. 
159 Dergâh, nu. 11, 20 Eylül 1337 (1921). 
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II.1.4.5. Cenap Şahabeddin  

Ahmet Hâşim, Cenap Şahabeddin’in adını ilk kez, Fikret ve Halit Ziya ile birlikte 

“Edebiyat-ı Cedîde’nin üstadları” arasında anar.160  

Mercure de France’ta yayımlanan makalesinde bu üç isme Mehmet Rauf’u da 

ekler. Bu makalede Cenap hakkında şunları yazar: “Cenap, sembolizmin en ateşli 

döneminde Paris’te tahsildeydi. Bu yüzden de şiirine, baştan aşağı, Moréas’ın, 

Mallarmé’nin ve Raymond de la Tailhède’in tesiri hâkimdir. Eski dilin debdebesinden 

kurtulmuş olmamakla beraber, üslûbu gözüpek bir yeniliği gerçekleştirir gene de: Eski 

mücevherler gibi, Arapça ve Farsça kelimelere oturttuğu, yeni ve orijinal fikir ve ihsaslar 

getirmiştir.” Fakat, makalenin yazıldığı tarihte (1924) “şiiri hemen hemen bırakmış, hem 

gelenekçi hem yenilikçi, renkli ve tasannulu bir üslûp içinde, her konuda ansiklopedik 

makaleler yaz”maktadır.161  

Hâşim, “Türk irfanının hazinelerine” servet katan isimleri sayarken Cenap 

Şahabeddin’i de Fuzûlî, Nedim, Bâkî ve Hâmid ile birlikte zikreder.162 Ancak, onu 

“dünün en cesur ve en şaşırtıcı müteceddidi” olmakla birlikte “kabukları itibariyle” bir 

“müstehase” (fosil) saydığı da olur.163  

Ahmet Hâşim’in 1928 yılında neşrettiği Şairleri Okurken164 başlıklı yazı, Cenap 

Şahabeddin’i ve şiirini anlatır. “Cenap Şahabeddin, çocukluğumdan beri sevdiğim bir 

şairdir.” diye başlayan Hâşim, onun Millî Mücadele karşısındaki tutumu dolayısıyla 

uğradığı eleştirileri, “edebiyata tamamen yabancı münâkaşalar” sayar. Cenap’ın alıştığı 

çehresinin son zamanlarda kendisine “birden sevimsiz ve yabancı görünmeğe başla”dığını 

belirten Hâşim, onun “sevimli ve zarif ruhunu sahtelikle malûl ve lisanını fazla yüklü 

bulmağa başlamış” olduğunu yazar.  

Ama: “Geçenlerde, tenha bir gece gezintisinde, unutulmuş zannettiğim bazı 

mısralarının, mehtaptan cesaret alan titrek kış kuşları gibi, birden hâfızamın uzak dalları 

üzerinde ötüştüklerini duydum. Ruhum ra’şe içinde kaldı: 

Düşmüştü siyeh berk-i şebe şebnem-i sîmîn  

Şebnem gibi titredi kamer leyl üzerinde, ilh... 

                                                
160 “Alev, İmlâ, Kelime ve Edebiyat-ı Cedîde”, Dergâh, nu. 2, 1 Mayıs 1337 (1921). 
161 Mercure de France, 1.8.1924’ten Fikir ve Sanatta Hareket, nu.16-17, Haziran-Temmuz 1980.  
162 “Edebî Bir Seyahat”, Güneş, nu. 10, 15 Mayıs 1927. 
163 “Bir Kari’e Cevap”, İkdam, nu. 11199, 28 Haziran 1928.  
164 “Şairleri Okurken”, İkdam, nu. 11343, 20 İkinciteşrin 1928. 
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Kullanılan kelimelerin bugünkü düşkün kıymeti hâricinde şiirin anlattığı gece âlemi, 

gözlerimizin alıştığı o köhne âlem değildir: ‘Gece büyük ve siyah bir yapraktır. Kamer bu 

yaprağın üzerinde iri bir şebnem tanesi gibi duruyor.’ Bu garip ve güzel şiir manzarası, 

eski olmak şöyle dursun hattâ bu sahada henüz varmadığımız bir yenilik ve tazelik 

merhalesidir.”  

Hâşim, Cenap’ın başka bir şiirinden aldığı dört mısraı da, “gülünç bir israf” ile 

Arapça ve Farsça kelimeler kullanmasına rağmen, hayranlıkla yorumlar. Bu tutumun 

Avrupa’daki örneklerini anar. “Bunlar eski değil, eskiliği bediî bir endişe ile yenileştiren 

sanatkârlardır.” 

Nitekim “Cenap Şahabeddin de aynı bedî’e göre, nesci halis Türkçe olan bir lisan 

içinde tannaniyeti garip köhne kelimelere kasten mevki verirdi. Çin ve Japondan getirilmiş 

eski mermerler, billûrlar, ipekler ve seccâdelerle süslü yeni bir salon ne kadar eskiyse, 

Cenab’ın şiiri de o kadar eskidir.” 

Hâşim, yazısını şu paragrafla bitirir: “Edâ ve tahayyüldeki tasannua gelince, bu da 

yeni şiirin en güzel hususiyetlerinden biridir. Yeni kadın çehreleri gibi! Geçenlerde bir 

muharririn dediği üzere, şimdi boyanmamış bir kadın yüzü insana bir türlü medenî bir 

çehre hissini vermiyor.”  

Ahmet Hâşim, Seyahat ve Edebiyat başlıklı yazısında “Cenap Şahabeddin ile Tevfik 

Fikret arasındaki fark”ı “birincisinin okumuş ve görmüş olması, ikincisinin ise kozasını 

delmemiş bir kelebek halinde kalışı” diye belirtir.165  

Hâşim’e göre, Servet-i Fünun şairleri, Tevfik Fikret’in “saptığı yol” üzerinde 

yürümüşlerdir; “Cenap müstesna.”166 

II.1.4.6. Emile Verhaeren 

Fransızca yazan Belçikalı şair Emile Verhaeren, Hâşim’e göre “otuz senelik” bir 

emekle “hayat-ı ebedînin altın kapıları”nı açmıştır. O zaman (1908) kırk üç yaşında olan 

şairin ailesi, çocukluğu ve eğitimi hakkında ayrıntılı bilgiler veren Ahmet Hâşim, şairin 

eserlerini tek tek sayar ve hayranlıkla değerlendirir. Onun sembolist bir şair olduğu 

üzerinde durur. Adını bile değerli bulur: “Üç darbe-i rüzgâra benzeyen isminin heceleriyle 

sarsıldıktan sonra resmini önünüze alınız. Yüksek ve çizgili bir alın, baktığı cihan-ı hayâlin 

                                                

165 “Seyahat ve Edebiyat”, İkdam, nu. 11427, 14 Şubat 1929,  
166 “Bağ Bozumu”, İkdam, nu. 11459, 20 Mart 1929. 
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mezâhir-i muhteşemesinden ürken küçük muhteriz iki şeffaf göz, dağınık, uzun ve iptidâî 

bıyıklar sizde şiirleri gibi o hiss-i kudret ve kuvveti tevlîde muktedirdir.”167 

Hâşim, Verhaeren’i “serbest şiir”i “zengin bir âlet” kılan ve Fecr-i Âti şairlerini 

etkileyen ismler arasında da anar.168  

Ahmet Hâşim, Frankfurt’a vardığında da onu hatırlamıştır: “Çelikten, camdan ve 

mermerden yapılmış girift ve havaî güzelliği hakkında ancak Belçikalı büyük şair 

Verhaeren’in şiirlerinin fikir verebileceği büyük istasyonun cam holü altında, boş rıhtım 

üzerinde iki yorgun seyyahın uykulu ayak sesleri ne gülünç akisler yapıyordu.”169 

II.1.4.7. Ertuğrul Muhsin  

Ahmet Hâşim, 1928 yazında tiyatro sanatkârı Ertuğrul Muhsin hakkında Bir 

İttihamın Mahiyeti170 başlıklı bir yazı kaleme alır. Yazıdan anlaşıldığına göre, Ertuğrul 

Muhsin 1922 yılında Helen Richter Film Şirketinin çektiği bir komedi filminde küçük bir 

rol üstlenmiş, bir Macar yaverini canlandırmış. Meğer, vakaları çeşitli ülkelerde geçen ve 

çeşitli milletlerin millî kıyafetleriyle gösterildiği filmde Türkler aleyhinde sahneler varmış. 

Bundan dolayı Ertuğrul Muhsin suçlamalara maruz kalmıştır. Bunun üzerine, “Kıymetli 

bir uzvuna tevcih edilen ağır ithamdan müteessir olan Sanayi-i Nefise Birliği, meselenin 

yerinde tedkikini Berlin büyükelçiliğimizden rica etmiş”, Birlik reisi Çallı İbrahim Bey 

mesele hakkında Berlin büyükelçisi Kemaleddin Sami Paşa’dan Birlik’e ulaşan cevap 

metnini, neşredilmek üzere, Ahmet Hâşim’e getirmiştir.  

“Asil bir nâsıyenin şa’şaası etrafında toplanan bulutları bir anda dağıtacak olan bu 

resmî vesikanın, tahkikat neticesinden bâhis olan satırlarını aynen neşretmekle mesuduz.” 

diyen Hâşim, raporu nakleder. Raporda “Bu filmin esasında ne milleti tezyif, ne de diğer 

bir milleti tebcil maksadı mevcut değildir.” denmekte, Ertuğrul Muhsin’in “o aralık 

açıkta olduğundan böyle küçük bir filmi deruhde” ettiği bildirildikten sonra şu ifadeye yer 

verilmektedir: “Bu filmde kendi milletine ve memleketine karşı bir îmâ ve sahne varsa 

kat’iyen iştirak edemeyeceğini Muhsin Bey müteaddid kereler beyan etmişti!” 

                                                
167 “Emile Verhaeren”, Musavver Muhit, c. 1, nu. 5, 1 Teşrinisani 1324 (1908). 
168 Mercure de France, 1.8.1924’ten Fikir ve Sanatta Hareket, nu.16-17, Haziran-Temmuz 1980.  
169 “Varış”, Milliyet, nu. 2464, 19 Kanunuevvel 1932. 
170 “Bir İttihamın Mahiyeti”, İkdam, nu. 11255, 23 Ağustos 1928. 
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Hâşim, iktibasın ardından şu cümlelerle yazısını bitirir: “Elîm ittihamın hakiki 

mahiyeti şu suretle anlaşılıyor. Büyük Türk sanatkârının münevver çehresinin karanlıktan 

böyle muzaffer sıyrıldığını görmekten ne kadar sevinsek azdır.” 

II.1.4.8. Gandi 

Ahmet Hâşim, Makine171 başlıklı yazısında Gandi’yi şöyle tanıtır: “İngiliz 

darülfünunlarında tahsilini parlak bir surette yapmış bir hukukşinas olan meşhur Hint 

milliyetperveri Gandi, fabrikanın amansız bir düşmanıdır. Avrupalı elbisesini sırtından 

atıp şimdi beyaz bir ihramla dolaşan Gandi, Hindistan’a mihaniki sanayiin girmesini bir 

büyük felâket addeder ve hemşehrilerini dokuma kumaştan elbise giymeğe ve el sanayii ile 

her nevi ihtiyaçlarını tatmin etmeğe teşvik eder.” 

Sözüne “Gandi haklı imiş!” diye devam eden Ahmet Hâşim, şunları yazar: “Avrupa 

medeniyetinin istikbâlini tehdit eden en büyük tehlikenin fabrikadan geleceği, harpten 

sonra, sarâhatle anlaşılmıştır. Fabrika bacalarından çıkan siyah duman ufuklar üzerinde 

yakın bir fırtınanın kara bulutlarını sıra sıra yığıyor.” 

Avrupa ekonomilerinin sıkıntılarına değinen Hâşim, Gandi’nin makine 

düşmanlığıyla hiç ilgisi olmayan yorumlarda ve Avrupa’nın geleceğine ilişkin tahminlerde 

bulunur. Tahminlerinin sonuncusu şudur: “Yahut: Şimdiden düşünülmeğe başlandığı gibi, 

bütün gururlar, hırslar unutulup bir Avrupa devletleri ittihadı vücuda getirmek suretiyle 

makine rekabetine nihayet verilecek.” 

Yazı şu cümlelerle biter: “Gandi’nin hakkı var.” / “Makine insanın en büyük 

düşmanıdır.” 

Yazarımız, başka bir yazısında da Gandi’yi, kıyafetinin Avrupa’da uyandırdığı 

şaşkınlık dolayısıyla anar: “Ganj suyu dolu bakraçları ve mukaddes keçileri ortasında 

beyaz kefenine sarılıp bağdaş kurarak Londra’ya seyahat eden Gandi hazretlerinin 

ağzından çıkacak sözler dinlenmeden o acaip kılığının Avrupa matbuatında nasıl müthiş 

bir skandal yaptığını hepimiz hatırlarız.”172 

                                                

171 İkdam, nu. 11548, 20 Haziran 1929. 
172 “Büyük Bir Avrupa Şehri”, Milliyet, nu. 2466, 21 Kanunuevvel 1932. 
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II.1.4.9. Gazi Mustafa Kemal 

Ahmet Hâşim, Mustafa Kemal adını ilk kez, Muhalefet173 başlıklı yazısında anar. 

Ona göre “ ‘Muhâlif’, ‘peygamber’ ve ‘kahraman’ın mürâdifidir. Gündüzün düşmanı gece, 

müstakbelin düşmanı mâzi ve iyiliğin düşmanı fenalık olduğu gibi muhalefetin de düşmanı 

‘muvafakat’ zihniyetidir. Birincisi ‘hâl’e nazaran, daha güzel bir insaniyetin hayâlini 

ruhlarında taşıyanların ûlvî mestîsini, diğeri ise bırakıldıkları yerden, ileriye doğru bir 

adım daha atmak için dizlerinde derman olmayan kötürümlerin, hayâlleri âtıl, gözleri kör 

(,) ruhları ışıksız olanların, hazin meskenetini ifade eder.” 

“İnsanlığa hayrı dokunmuş olanların hiçbiri bu ikinci kısımdan değildi” diyerek İsa 

ve Muhammed peygamberlerle birlikte, Galile’yi de muhalifler arasında zikreden Ahmet 

Hâşim, “Bu misaller Mustafa Kemal’e kadar teselsüs ettirilebilir.” der. 

Ahmet Hâşm’in yazısı, 25 Şubat 1924 tarihlidir ve Mustafa Kemal, 23 Nisan 

1920’den beri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 5 Ağustos 1921’den itibaren 

Başkumandan ve 29 Ekim 1923’ten sonra da Cumhurbaşkanı olarak bir bakıma 

iktidardadır. Ancak geçmişinde İttihat Terakki’ye, bazı komutanlara, İstanbul 

hükümetlerine muhalefet ettiği hatırlanabilir ve nihayet, Hâşim’in sözünü ettiği ‘hâl’e 

nazaran, daha güzel insaniyetin hayâlini ruhunda taşıdığı söylenebilir.  

Ahmet Hâşim’in Krippel’in Eseri174 başlıklı yazısı, bir heykeli konu alır. 

Sarayburnu’na dikilmiş olan Mustafa Kemal heykelini yakından görmek üzere 

Sarayburnu’na giden yazar, gazetelerde heykel hakkında çıkan olumsuz eleştirilerde 

“mübalâğa” bulduğunu ve heykelin fotoğraflarının “kendisini aldatmış olduğunu” belirtir. 

Ona göre, “Krippel’in eseri, inkâra uğramış mazlum bir şaheser olmamakla beraber, bir 

acemi işi değildir.” 

“Gölge ve ziyayı mâhirâne tezatlarda cem eden çehre üzerindeki haşin hayat 

tecellîsi, bele dayanan sağ elin kabarık damarlarında akan o sarsıcı kudret seyyâlesi, 

eserin karşısına gelince hiffet ve lâkaydîye imkân bırakmıyor.” 

Fakat, heykelde Hâşim’in beğenmediği yönler de vardır: “Eserin münâkaşaya mevzu 

teşkil edebilecek yegâne zaafı duruşudur. Krippel, tunçta teksif edeceği mucizevî hayatın 

mana ve mahiyetinden bîhabermiş gibi heykele, İsveç terbiye-i bedeniye usûlü mucidi 

Müller’e yakışır bir jimnastik vaziyeti vermiş bulunuyor.” 

                                                

173 “Muhalefet”, Müstakil Gazete, nu. 8, 25 Şubat 1340 (1924). 
174 “Krippel’in Eseri”, Akşam, nu. 2699, 18 Nisan 1926. 
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Heykeltıraşın, “tenkitlere cevap olarak, gazetelere bilvasıta verdiği muhtelif 

beyanatta, Gazi hazretlerini ‘hareket ve faaliyet içinde’ gördüğü için heykele bu vaziyeti 

vermeyi muvafık bulduğunu” nakleden yazar, bu sebebi “çocukça” bulur ve ilâve eder: 

“Krippel, faraza ‘kahraman’la ilk defa, bir yemek sofrasında tanışmış olsaydı, heykelini 

elinde bir çatal ile mi vücuda getirmeyi düşünecekti!”  

Heykel sanatı hakkında bazı görüşlerini açıklayan Hâşim, şu eleştiriyi dile getirir: 

“Krippel, bilakis vücuda verdiği bâriz hareketle, dikkati, çehre üzerinde tamamen temerküz 

etmekten men ediyor. Gazi, tahlil neticesinde, maddeye galebe etmiş hâlis bir ‘fikir’dir ve 

binâenaleyh insanlığın bütün ulvî rehberleri gibi, fikriyle bir kahramandır. Krippel, 

vücuda verdiği keskin hareketle, fikir kahramanlığına bir uzviyet kahramanlığı da izafe 

ederek, “tunc”un kudret ve ifadesini inkısama uğratmıştır.” 

Hâşim’e göre, “Heykel, bir muvakkat zaman için değil, ebediyet için vücuda 

getirilir.” Dolayısıyla, vücudun olağan hâllerde uzun süre dayanamayacağı bir hareket, 

heykel için eksiklik teşkil eder. “Vücut, zamanın hamlelerine karşı kendini müdafaa etmek 

istiyormuş gibi toplu bulunmalıdır. Halbuki Krippel’in heykele attırdığı adım, bir 

vaziyetten diğer bir vaziyete geçmek üzere yapılan bir intikal vaziyeti olduğu için, heykele 

gayr-i tabii bir hareketin temadîsi rahatsızlığını veriyor. Bir kahraman heykeli, ebediyeti 

rahatça bekleyecek bir vaziyette olmalıdır.” 

Hâşim, bu konuda daha çok şey söylenebileceğini ama kesin şeklini almış bir tunç 

üzerinde sözün “zerre kadar” tesiri olmayacağını belirterek, “bu gecikmiş mülâhazaları 

burada daha fazla teselsül ettirmeyi bîfâide addediyorum.” der.  

Bu yazısında Mustafa Kemal’den “Gazi” diye söz eden Ahmet Hâşim, “Yeni 

harflere dâir ilk defa fikir teatisi için Dolmabahçe Sarayı’na davet edilenler içinde Gazi’yi 

re’ye’l-ayn görmeğe gidenlerden biri de bendim.” diye başladığı yazısına da Gazi175 

başlığını uygun görmüştür. 

“Heyecanım çoktu.” diyen Ahmet Hâşim, fotoğraflara zerre kadar güvenmeyişinin 

sebeplerini açıkladıktan sonra şöyle der: “Gördüğüm fotoğraflara nazaran biraz şişman, 

biraz yorgun, biraz hututu kalınlaşmış bir vücutla karşılaşacağımı zannederken, kapıdan 

bir ziya dalgası halinde giren mütekâsif bir kuvvet ve hayat tecellîsi ile birden gözlerim 

kamaştı: Hadekaları en garip ve esrârengiz madenlerden masnû bir çift gözün, mavi, sarı, 

yeşil ışıklarla aydınlandığı asabî bir çehre... Yüzde, alında, ellerde bir sıhhat ve bahar 

                                                

175 “Gazi”, İkdam, nu. 11269, 6 Eylül 1928.  
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rengi... Muntazam taranmış, noksansız, sarı, genç saçlar... bütün zemberekleri çelikten, 

ince, yumuşak, toplu, gerilmiş, terütaze bir uzviyet.” 

“Altı yüz senelik bir devri bir anda ihtiyarlatan adamın çehresi, eski ilâhlarınki gibi, 

iğrenç yaşın hiçbir izini taşımıyor. Alevden coşkun bir nehir halinde, köhne tarihin bütün 

enkazını süpüren ve yeni bir âlemin tekevvününe yol açan fikirler kaynağı baş, bir 

yanardağ zirvesi gibi, taşıdığı ateşe lâkayıt, mavi sema altında, sâmit ve mütebessim 

duruyor!” 

“Kendi yarattığı şimşekli bulutlardan, fırtınalardan ve etrafına döktüğü feyizli 

seylâbelerden yegâne müteessir olmayan, meğer onun genç başı imiş!” 

“O günün benim için en büyük nimeti, o efsânevî başı yakından görmem olmuştur.” 

Görüldüğü gibi, Hâşim’in yazısında toplantının yapılış sebebi olan “yeni harfler” 

hakkında tek kelime yoktur.  

Ahmet Hâşim, “son inkılâbımıza dair güzel bir eser” saydığı bir kitabı isminden 

dolayı eleştirir: Jupiter176 Bilindiği gibi, Yunan mitolojisinin büyük tanrısı Zeus, Roma 

mitolojisinde Jupiter adıyla anılmaktadır ve eserin muharriri, bu isimle “büyük 

müncîmizin yüksek hüviyeti”ni yâd etmek istemektedir. Hâşim, “Aşkın ilhamı olduğunda 

şüphe etmediğimiz bu ismi, edebî bir istiâre olarak, kendi nokta-i nazarımızdan 

beğenmedik.” diyerek gerekçelerini açıklar: “Gerçi Jupiter kadîm Roma’da en büyük ilâh 

idi. Fakat mütelevvin, hiddetli, insan düşmanı bir ilâh. Olemp tepelerinde şimşekli 

bulutlardan kurulmuş tahtını bırakıp Junon’la saç saça, baş başa kavgaya girişen, 

birtakım maceralar peşinde koşmak için ikide bir garip istihâlelere bürünüp yeryüzüne 

inen bu ilâh, zengin ve işsiz bir adamın şımarıklığıyla, ne yapacağını bilmeyen nörastenik 

bir kudret hissini vermez mi?” 

“İnsan cinsine karşı muhabbet ve alâkasından dolayı Promete’yi Kafkas dağının 

kayalarına zincirle bağlatıp ciğerini doymaz kartallara yediren Jupiter değil midir? 

Maamafih, biliyoruz ki, muharrir Jupiter’in yalnız dünya yaratıcılığını Gazi bahsinde 

vech-i şebeh ittihaz etmiştir. Fakat herhangi cepheden bakılırsa bakılsın, bizce Gazi’nin ne 

Jupiter’le, ne de herhangi bir esâtirî ilâh ile bir benzeyiş noktası yoktur.” 

Ahmet Hâşim’e göre Gazi Mustafa Kemal, şöyledir: “O, sadece bir insan, büyük 

bir insandır. Ümidi hayâl bulutlarından çekip hakikat sahasına getirmekle, o, insan zekâ 

                                                
176 “Jupiter”, İkdam, nu. 11474, 4 Nisan 1929. 
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ve azminin efsane haşmetini bile iflâs ettirebileceğini göstermiştir. Onun mucizesi, zekâ, 

hesap ve iradenin hârikulâde bir tecellisidir.” 

Hâşim, Gazi Mustafa Kemal’in de bu benzetmeden hoşnut kalmayacağını, yazısının 

şu son cümlesiyle ima eder: “Bir insan, onun gibi ulvî bir hendesenin eb’ad ve nisbetlerini 

hâiz olursa, bilmem ki, bir muhayyel ilâhın ismini taşımağa tenezzül eder mi?”  

Fransız romancı François Bonjean, Ahmet Hâşim’in kendisiyle yaptığı röportajda, 

Mustafa Kemal adını anmaksızın ondan şöyle söz eder: “İstanbul’a ilk adım attığım anda, 

duyduğum en yeni, en sarsıcı his, mânevî eb’âdı hârikulâde nisbetleri hâiz, mehîb, efsânevî 

bir şahsiyetin bu memlekette teneffüs ettiğini bilmekten hâsıl olan emsalsiz bir histir. 

Büyük, cidden büyük millî kahramanınızın varlığı, havanıza elektrikten daha kuvvetli bir 

seyyâle dağıtıyor.”177 

Milliyet gazetesi, 1929 yılı yazında bir soruşturma düzenler. “Gazi’nin en büyük eseri 

nedir?”178 sorusuna Ahmet Hâşim’in verdiği cevap, Mustafa Kemal’e ve cumhuriyet 

devrimlerine nasıl baktığını göstermektedir. 

Ona göre, “Gazi’nin vücuda getirdiği inkılâp mahdut bir sahaya münhasır değildir. 

Dehâsı, hayat unsurlarıyla dolu mucizeli bir hava gibi, içinde yaşadığımız cihanı her 

taraftan sarıyor.” 

“Bir muazzam çınar hâlinde dalları bin bir istikamete uzanmış olan bu hudutsuz 

içtimâî eserin şu veya bu sahadaki tecellileri –ne kadar büyük olursa olsun- o eserin heyet-

i mecmuası hakkında tam bir fikir vermeğe kâfi değildir. Bu fikri edinebilmek için 

mucizelerin fışkırdığı derin mıntıkada, mıknatısî bir güneş menbaı hâlinde kaynayan büyük 

prensibi bulmalı.” 

Hâşim’in sözünü ettiği fakat adını belirtmediği “büyük prensip” ne olabilir? 

Kanaatimizce bu, “muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma” şeklinde de ifade edilen 

“çağdaşlaşma” hedefidir ve Ahmet Hâşim’in aşağıdaki ifadelerine bakarak, bu prensipten 

“Batılılaşma”yı anladığı söylenebilir.  

Hâşim’e göre, “Gazi dört emsalsiz kuvvetin bir muhassalasıdır: 

Hârikulâde bir göz. Hârikulâde bir akl-ı selim. Hârikulâde bir samimiyet. 

Hârikulâde bir irade kudreti.” 

                                                

177 “Maruf Bir Fransız Romancısı Şehrimizde”, İkdam, 11202, 1 Temmuz 1928. 
178 “Gazi’nin En Büyük Eseri Nedir?”, Milliyet, nu. 1215, 2 Temmuz 1929. 
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Sonra bu dört kuvveti tek tek, şöylece açıklar: 

“Onun altın gözü, hiçbir gözün göremediğini gördü. Mağlûbiyette zaferi ve yeiste 

ümidi seçti. Bütün muğfil ışıklar arasında aranılan istikameti gösteren kutup yıldızını 

ancak onun gözü tanımıştır. Şark medeniyetinin renkli çinilerle süslü duvarı üstünden 

tepeden temele kadar inen gizli çatlak, yalnız onun gözünden kaçamadı. Süslü duvarın 

yıkılmasına o hükmettikten sonradır ki, nasıl tehlikeli bir çatı altında yaşadığımızı 

anladık.” 

“Hârikulâde akl-ı selimi, ona neşterini kullanacağı yanlışsız yeri göstermiştir. 

Sağlam bir uzviyeti andıran nice yerlere onun bıçağı dokunduktan sonra orada bir 

ölüm yuvası meydana çıktı. Fenalık, bütün saklandığı maskeler arkasında onu bir an 

aldatamamıştır.” 

“Samimiyeti, dehasının en müessir kısmıdır. Tanzimat’tan beri garp medeniyetine 

doğru yürümenin lüzumunu anlar gibi görünenler çok oldu. Hakikatte hiçbiri samimi 

değildi. Bunlar garplılığı ancak şarkı kurtarmak için istiyorlardı. Zira bu medeniyetin 

çürüyen temellerini ve tükenen usaresini onlar göremiyor, anlayamıyorlardı. Gazi şarkta 

ilk adamdır ki şark medeniyetinin artık dünya üzerinde bir vazifesi kalmadığını, bütün 

miras tarikiyle taşıdığımız zevklere, hislere, fikirlere, ebediyyen vedâ etmenin icap ettiğini 

ve garp medeniyetine riyâsız gitmenin hayatî lüzumunu anlamıştır.” 

“Bir gün bu memleketin ufkunda binlerce fabrika bacaları tüter, Türk bayrağı bin bir 

çeşit Türk mahsulâtını deniz aşırı dünyalara götürür, Türk ilmi, Türk fenni, Türk sanatı 

beynelmilel sahada şerefli bir mevki alır ve Türk’ün maddî, mânevî saadeti göz 

kamaştıracak bir ziya menbaı şa’şaasını alırsa, bu, münhasıran onun iradesi eseri olacak.” 

Gazi’nin öncülük ettiği inkılâpların temelinde “bütün miras tarikiyle taşıdığımız 

zevklere, hislere, fikirlere, ebediyyen vedâ etmenin icap ettiğini ve garp medeniyetine 

riyâsız gitmenin hayatî lüzumunu anla”masının bulunup bulunmadığı da, bir toplumda 

böylesine bir “ebediyen veda etme” işinin doğru veya mümkün olup olmadığı da 

tartışmaya açık hususlardır.  

II.1.4.10. Halide Edip (Adıvar) 

Ahmet Hâşim, Mondros Mütarekesi’ni izleyen günlerde Hâlide Edib 

Hanımefendi’ye179 başlıklı bir açık mektup yayınlamıştır. Mektupta Hâlide Edip’in Vakit 

                                                

179 “Hâlide Edib Hanımefendi’ye”, İçtihad, nu. 129, 7 Teşrinisani 1918.   
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gazetesinde neşredilen bir makalesini eleştirmektedir: “Vakit’teki makalenizde Ermeni 

kıtalinden bahsediyorsunuz ve ağır, vakur ve itabkâr bir sesle, bir kürsünün bâlâsından bu 

işin şenâetini ilân ediyorsunuz. Ne iyi! Bu hâlinizle bir kanlı ovanın ufku üzerinden 

yükselen beyaz “şefkat”e ne kadar benzeyecektiniz. Eğer bu sesiniz bütün seslerin sustuğu 

ve insan boğazlarından akan son kırmızı ırmakların kaybolmak üzere topraklara doğru 

koşup gittiği sırada bugün gibi işitilmiş olaydı! Fakat siz o sırada başka bir mezbahayı 

seyre gitmiştiniz.” diyen Hâşim, Hâlide Edip’in Cemal Paşa tarafından Suriye’ye 

götürülüşünü hatırlatır: “Paşanız sizi dumanlı ve parıltılı otomobillerle, bir Neron 

eğlencesini seyr için Suriye’ye davet etmişti. O zaman ben Konya’da idim. Sizi, 

hemşirelerinizi, maiyetinizi ve sırmalı genç mihmandarlarınızı götüren trene orada tesadüf 

etmiştim. Vahşî bir Afrika‘ya giden misyonerler gibi gururlu ve bir düğüne gidenler gibi 

süslüydünüz ve neşeliydiniz.” 

Cemal Paşa’nın Suriye’de Araplara karşı izlediği şiddet politikasını tasvir ve tenkit 

eden Hâşim, şöyle devam eder: “Siz o zaman orada ne yapıyordunuz. Demişlerdi ki birlikte 

götürdüğünüz bir alay çoluk çocukla siz Suriye’yi temdîne gitmiştiniz, biz buna gülmüştük. 

Maamafih, Paşa‘dan sonra bir gün bile durmayarak aynı maiyetinizle oralardan firârınız 

almış olduğunuz vazifenin pek insanî bir şey olduğuna, sizin de inanmadığınıza bir delildir 

hanımefendi. (…) Ermenilere dâir yazdıklarınızın ve yazacaklarınızın bir kıymeti olmak 

için Suriye‘de Arapların öldürüldüğü günlerde Suriyeli annelerin, hemşirelerin, zevce ve 

maşûkaların gizlice altında ağladıkları nâmütenâhî damlara nâzır, mutantan otel 

terasalarında yeşil portakal yaprakları kokan Suriye gecelerinde sizin gülmemiş olmanız 

lâzım gelirdi.” 

Ahmet Hâşim, Hâlide Edip’i Türkçü edebiyattan söz ederken şöyle anar: “İtiraf 

edelim ki, bizatihi cazip ve bediî olan bu temâyülün ileri gelenleri arasında, Yeni Turan 

adlı türkçü bir romanın yazarı olan Halide Edip Hanım hariç, hakikaten sanatkâr 

yaratılışta hiçbir yazar yoktu; Halide Edip Hanım da, hanım olarak, zaten, bu yeni 

fikirlere itibar sağlamak için lüzumlu kudreti hâiz değildi.”180 Aynı yazıda şu kanaatini de 

dile getirir: “Kadın edebiyatçılar arasında, meşhur romancı Halide Edip Hanım, halen 

aşılmamış temsilci durumundadır.” 

                                                

180 Mercure de France, 1.8.1924, Fikir ve Sanatta Hareket, nu.16-17, Haziran-Temmuz 1980. 
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II.1.4.11. Halit Fahri (Ozansoy) 

Ahmet Hâşim’in yazılarında Halit Fahri ismine ilk kez, Maarif Vekâleti’nin 

kurduğu ve “memleketin ulemâ, üdebâ ve muharrirîninden ve tedkikat-ı lisaniyede yed-i 

tûlâ sahibi mütehassıslarından” oluştuğunu alaylı bir dille ifade ettiği İmlâ Komisyonu 

üyeleri arasında rastlarız.181  

Ahmet Hâşim, Halit Fahri Bey182 başlıklı yazısını ise onu anlatmaya ayırmıştır. Yazı 

şöyle başlar: “Halit Fahri Bey aziz bir arkadaşımızdır. Bu muhterem zat kadar ‘şair’ 

sıfatının ehemmiyetine inanan, onun kadar şair görünmeyi, şair yaşamayı seven hiçbir 

rübap sahibi kalmadı. Hattâ bir zamanlar Halit Fahri Bey, alelâde insanlarla 

karıştırılmamak için romantikler gibi uzun saçlarla dolaşırdı. O güzel başın her tarafından 

parlak bir mürekkep gibi akan uzun, karışık ve dolaşık saçlar!”  

Ahmet Hâşim’e göre, şairin görünüşüyle eseri arasında tezat vardır: “Halit Fahri 

Bey, insanların en mûnisi ve en uysalı olmakla beraber, anlaşılmaz bir tezat eseri olarak 

korkunç şiirler yazmağı sever. Çalışma odasına gitmedim. Fakat şiirlerine bakılırsa, 

yaşadığı köşede göreceğimiz şey, ancak haşyet verici bir eski sihirbaz malzemesidir: 

Ateşten gözlerle bakan baykuşlar, yerde sıçrayan kurbağalar, raflarda sürünen yılanlar, 

köşede düşünen siyah bir horoz, iskeletler, imbikler, yeşil, sarı ve kırmızı dumanlar çıkaran 

sihirli tencereler...” 

Bu duruma Hâşim’in yakıştırdığı sebep şudur: “Anlaşılan Baykuş müellifi artık şiire 

kulak asmak istemeyen yeni insanları ürkütmekle cezalandırmak istiyor.” 

Bu cezayı “haklı” bulan Hâşim, “aziz şairin son günlerde çıkan Paravana isimli yeni 

bir şiir mecmuasını okurken hayret etti”ğini belirtir. “Zira eskiden perili bir ev gibi 

korkunç seslerin işitildiği bu muhayyilede, şimdi ne tatlı bir bahar havası esiyor. Gerçi 

Halit Fahri Bey’in şiirinden gene ara sıra yüreği hoplatan gürültüler işitilmiyor değil! 

Fakat nerede o eski gümbürtüler, nerede o tüyler ürpertici eski boğuk iniltiler!” 

Hâşim, yazısını bu yeni durumun yorumuyla bitirir: “Belli ki, şair şimdi ilâhî 

nefhadan bir şey anlamayanları eskisi gibi ürkütmekle değil, fakat Orphée gibi rübabının 

sesiyle onları şiirin altın yoluna çekmek istiyor.” 

                                                

181 “Yılan Hikâyesi”, Dergâh, nu. 24, 5 Nisan 1338 (1922). 
182 İkdam, nu. 11462, 23 Mart 1929. 
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II.1.4.12. Henri de Régnier 

Ahmet Hâşim, Henri de Régnier183 başlıklı uzun yazısına sembolizm 

değerlendirmesiyle başlar. Sonra bir portre çizer: “Durgun bir cephe-i tefekkür, göl rengine 

yaklaşan açık mai bir göz, uzun, ince, kibârâne bir el, mûnis ve âhenkdar bir sesin sahibi 

olan bu adam bir kelime-i takdirin huşûnetinden, bir sitâyişin velvelesinden muhteriz gibi 

görünür. Fakat sessiz bir muhabbetin samim(iye)tine karşı onun kadar mütehassis olacak 

kimseler nâdirdir. 1864’te tevellüd ettiği Honfleur’e ait çocukluk hâtıratını yalnız ‘Beyaz 

Yonca’ nâmındaki eser-i mensûrunda açıkça kaydetmiştir. Burada geçirdiği seneler saf ve 

serâzâdedir. Sıcak günlerde gölgeliklerde küçük refikalarıyla saç saça, yüz yüze salıncak 

oyunları, çiftlik sahibinin oğluyla kırlarda koşuşmalar, çılgın seyranlarla düşüncesiz 

yaşayan bu küçük Régnier’yi bu sahifelerde aynı zamanda hassas ve hassâsiyetinden 

haberdar bir çocuk halinde buluruz.” 

Sonra şairin hayatının safhalarını, başka sanatçılarla ilişkilerini, çeşitli türlerde 

eserlerini anlatır. Yazı şöyle biter: “Régnier bugün Journal des Débats temâşâ 

münekkitliği yapmaktadır. İstikbal ona bu vadide nasıl bir nam saklıyor? Bunu şimdiden 

tayin etmek mümkün olamaz. Yalnız şunu söylemek lâzım ki, o sahifelerde Jules 

Lemaitre’in ve Faguet’nin zekâlarına alışan kariler bu halefte aynı hasisaları bulmakta 

mütereddit görünmüyorlar.” 

Hâşim, bizim yarı meczup dervişlerimize benzettiği Avrupalılar arasında Régnier’yi 

de sayar.184  

Bir derginin soruşturmasına cevap vermek üzere: “Şiiri tarif etmeğe kendimi 

muktedir göremiyorum. Hakir bir şairden başka bir şey değilim. Şiirin tarifi külfetini 

nazariyatçılara bırakıyorum.” diyen Régnier’yi Hâşim, şu satırlarla takdim etmiştir: 

“Fransız sembolist mektebi üstâdı, Encümen-i Dâniş âzâsından büyük şair Henri de 

Régnier.”185  

Serbest şiiri geliştiren ve Fecr-i Âti şairlerini etkileyenler arasında onun adı da 

vardır.186  

Yakup Kadri, “sarhoş bir adam” habersizliğiyle Dante ve Régnier’den bahseder.187  

                                                
183 “Henri de Régnier”, Musavver Muhit, c.1, nu.12-13, 15, 22 Kanunusani 1325 (29 Ocak-4 Şubat 1909).  
184 “İstanbul Hakkında Bir Ecnebî ile Muhâvere”, Dergâh, nu. 13, 20 Teşrinievvel 1337 (1921). 

185 “Bir Cevap”, Müstakil Gazete, nu. 27, 16 Mart 1340. 
186 Mercure de France, 1.8.1924’ten Fikir ve Sanatta Hareket, nu. 16-17, Haziran-Temmuz 1980.  
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Hâşim’in Paris’te “yakından” gördüğü şairler arasında o da vardır: “Régnier, sağ 

elinin iki parmağı sigara zifiriyle sararmış, uzun ve mukavves kametli bir ihtiyar.”188 

Hâşim’e göre, “Sembolizmin iflâs etmediğine diğer bir delil de üstadın (Mallarmé) 

bir tilmizi olan Régnier’nin beş, altı seneden beri Fransız Encümen-i Dânişi’nde aza 

bulunmasıdır.”189  

Bunu söyleyen Hâşim’in aynı hadiseyi sembolizmin aleyhinde de kullanabilmesi 

tuhaftır: “Bütün bu yenilikler ihtiyarladı. Sembolizmin çehresi buruşuklarla doldu. Régnier 

şimdi Encümen-i Daniş’in an’ane-perver ve müsin sekenesi arasında oturuyor.”190 

Hâşim, bu cümlesinin üzerinden bir ay geçmeden, Régnier’yi yine yüceltir: “Hem 

Wagner’in, hem de Hérédia’nın tilmizi ve damadı olmakla beraber, bu iki mühim 

şahsiyetin, azim müsellesler halinde asra akseden gölgeleri içinde kaybolmaksızın, bâriz 

bir çehre ile insanlara görünebilen yalnız şair Régnier’dir.”191  

II.1.4.13. İzzet Melih (Devrim) 

Ahmet Hâşim, Vatan Hizmetinde Edebiyat192 başlıklı yazısını İzzet Melih’i ve 

eserlerini övmek üzere kaleme almıştır. Bu yazısında Hâşim, Millî Edebiyat namına 

yapılanları küçümsedikten sonra şöyle der: “Paris, Viyana, Berlin, New-York ve Buenos 

Aires sahnelerinde mahzun hemşiremiz “Leyla”nın altun sesi ve onun asil örtüsü olan 

“çarşaf ve peçe”nin gururunu alkışlatan İzzet Melih Bey, bu suretle muzaffer lisanını 

âteşîn bayrakların geçemeyeceği hudutların öbür tarafına geçirmiş oluyor.” 

Türk imajının Avrupa’da bir “yarı hayvan” gibi görüldüğünü belirten Hâşim, İzzet 

Melih’in de buna karşı mücadele ettiğini söyler: “İzzet Melih Bey, edebiyatını bu düşmana 

karşı çevirmiş, amelî ve müdrik bir ruhtur. Asil çehresi ruhunun ziyalarıyla aydınlanan 

“Leyla”nın çarşaflı hayâlini o iğrenç canavarla yan yana getirerek İzzet Melih Bey 

milletinin davasını diyar diyar kazanıyor.” 

                                                                                                                                              

187 “Edebî Bir Anket I”, Akşam, nu. 2631, 7 Şubat 1926. 
188 “Yakından”, Akşam, nu. 2751, 9 Haziran 1926. 
189 “Sembolizmin Kıymetleri”, Hayat, c.1, nu. 26, 26 Mayıs 1927. 
190 “Bir Kari’e Cevap”, İkdam, nu. 11199, 28 Haziran 1928. 
191 “Hayatta Olduğu Gibi”, Meşale, nu. 2, 15 Temmuz 1928. 
192 “Vatan Hizmetinde Edebiyat, Akşam, nu. 776, 20 Teşrinisani 1336 (1920).  
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Ziya Gökalp’a ismini vermeden sataşan Ahmet Hâşim, yazısını şöyle bitirir: “Türk 

düşmanlığını alkışa kalbetmekle meşgul olan (Leyla) ve (Sermed) edebiyatı bizim için bir 

teselli, o asil ruhlara müessir bir mücâdele yolunu gösteren bir işarettir.” 

“İzzet Melih Bey’in edebiyatı gerçi bizde istenildiği gibi millî değil fakat millet 

hizmetinde bir edebiyattır.” 

Ahmet Hâşim, Bir Şöhret193 başlıklı yazısında da, İzzet Melih’in Hüzün ve Tebessüm 

adlı eserinin neşri münasebetiyle benzer görüşleri tekrarlar: “…bizde dördüncü kitabı 

tükenen, Tezad müellifinin marûfiyeti memlekete inhisar ettiği müddetçe, bahse değer 

hiçbir hususiyeti yoktu. Fakat İzzet Melih kendine has bir muvaffakiyetle bu dar çemberi 

kırarak beynelmilel edebiyatın vâsi cihanına girdiği gün şahsiyetinin başlıca 

fevkalâdeliğini vücuda getirmiş oldu.” 

Hâşim, yazısını şu cümlelerle bitirir: “Hâsılı hâlen vatan dahilinde hiçbir metbuu 

kalmayan başıboş edebiyatımızın, hâriçte zarif bir elçisi olan İzzet Melih’in şöhreti ne 

suretle vücuda gelmiş olursa olsun, binnetice Türkçe kelime ile ifade edilmiş bir ‘hissin’ 

mesafeler üzerinde zaferi demek olduğundan bu şöhret bizim bilâtereddüt kabul 

edeceğimiz bir tesellidir.” 

Cuma Günkü Konferans194 başlıklı yazı da İzzet Melih için kaleme alınmıştır. 

“Geçen Cuma günü İzzet Melih Bey (Üniyon Fransez)in konferans salonunda Fransız şair 

ve temâşâ-nüvisi (Hanri Batay) hakkındaki musâhabesini nâdir bir muvaffakiyetle 

vermiştir.” cümlesiyle başlayan yazıda, “(Sermed) muharririnin musâhabesinde gösterdiği 

rikkat, cazibe ve nüfuz mevzuun kendisi için nasıl bir menba-ı heyecan olduğunu 

dinleyenlere anlatıyordu ve keskin hassâsiyeti dinleyenlere bir sarhoşluk hâlinde sirâyet 

ediyordu.” denir. Henry Bataille hakkında kısaca bilgi veren Hâşim, “müteaddit Türkçe ve 

Fransızca eserlerin müellifi İzzet Melih Bey Türk edebiyatına taallûk eden mesâilde 

olduğu kadar Fransız edebiyatına ait mesâilde de söz söylemek salâhiyetini haiz” dedikten 

sonra şunu ilâve eder: “Esasen bu salâhiyeti İzzet Melih Bey ne bizden istemiş, ne de 

bizden almıştır. Bu salâhiyeti ona veren Sermed’in (Loti) ve (Piyer Mil) gibi namdar 

üstadların sitâyişlerini kazanan üslûbu, (Durşen) gibi bir lisan hocasını bir tek hata 

bulmaktan âciz bırakan (Leyla)nın hakiki bir Fransız an’anesinden akıp gelen lisânının 

sıhhat ve selâsetidir.” 

                                                

193 “Bir Şöhret, Akşam, nu. 1167, 20 Kanunuevvel 1337 (1921). 
194 “Cuma Günkü Konferans”, Akşam, nu. 1330, 5 Haziran 1922. 
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Nedim’i, Fuzulî’yi ve Hâmid’i tanıtmak için İzzet Melih’in Fransızcasına muhtaç 

olduğumuzu belirten Hâşim, “Cuma günkü musâhabe Üniyon Fransez davetlileri için ne 

kuvvette bir zevk olursa olsun hakikatte Türk harsı için bir ziyandı.” dedikten sonra 

yazısını şu cümleyle bitirir: “İzzet Melih Bey’in muvaffakitiyetinde gördüğümüz siyah 

nokta işte budur. Bu itirâzın tazammun ettiği vatanî temennî, (Sermed) muharrirince 

anlaşılacaktır, bundan eminiz.”  

Ahmet Hâşim, Mercure de France’ta yayımlanan makalesinde de İzzet Melih’i anar: 

“Milliyetçi edebiyatın isteklerine uyan bu iki romandan ayrı olarak, İzzet Melih Bey’in, 

satış rekoru kıran Sermed ve Tezad adlı romanlarını zikretmek gerekir.”195 

II.1.4.14. Krişna Morti  

Ahmet Hâşim, Yeni Bir Mesih196 başlıklı yazısında Krişna Morti isminde otuz 

yaşında genç bir Hintlinin Yıldız Mezhebi adlı hareketinin Hollanda’da gördüğü ilgiyi 

anlatır. “… henüz pek küçükken Avrupa’ya gelen, İngiltere’de tahsilini bitiren, 

mükemmelen Fransızca konuşan, tenis ve golf oynayan bu sahte peygamberin teshir 

vasıtaları ne cezbe, ne anlaşılması güç bir lisan, ne girift bir felsefe, ne de mucizedir.”  

Hâşim’e göre, “Genç Hintlinin silâhı sadece gençliği, güzelliği ve tebessümüdür. Bu, 

‘Yıldız Mezhebi’ sâliklerinin ekseriyetle kadın olduğunu anlatmağa kâfi değil mi? Krişna 

Morti’nin siyah parlak saçları, büyük derin gözleri, yan yana getirilmiş iki gül yaprağını 

andıran kalın ve şehvânî dudakları, müthiş bir mantık ve mukavemet edilemez bir belâgat 

vazifesini görerek etrafındaki ipekli, lavantalı, renkli müritler halkasının dâiresini günden 

güne daha fazla genişletiyor. Kadınların bir çiçek kümesi hâlinde toplandıkları yerde 

erkeklerin de arılar gibi üşüştüklerini söylemeğe lüzum var mı?” 

Hâşim, Krişna Morti’nin başarısı dolayısıyla “Hayatı ve macerası hâlâ gazetelerde 

tefrika edilmekte olan Rasputin’i hatırlattıktan sonra yazısını şu hükümle bitirir: “Tarih, 

şimdiye kadar, kadınların hoşuna gitmeyen hiçbir din vâzıının ismini kaydetmemiştir.” 

II.1.4.15. Lamartine  

Ahmet Hâşim, Lamartine’i romantikler arasında sayar. Samipaşazade Sezai ve 

Recaizâde Ekrem ile Lamartine ve Musset arasında bir tür yakınlık bulur.197 Çeşitli 

                                                

195 Mercure de France, 1.8.1924’ten Fikir ve Sanatta Hareket, nu.16-17, Haziran-Temmuz 1980.  
196 İkdam, nu. 11265, 2 Eylül 1928. 
197 Mercure de France, 1.8.1924’ten Fikir ve Sanatta Hareket, nu.16-17, Haziran-Temmuz 1980.  
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yazılarında onun etkisiyle bizde de “inleyen nağmeler”e, “ağlayanların hıçkırıkları”na 

rastlandığını söyler.198 

Bir Şairin Hatırası199 başlıklı yazısında, “Alp dağlarındaki Aix-Les-Bains civarında 

meşhur Bourget gölü, sırf büyük bir şairin hâtırası sâyesinde, Fransa için, mühim servet 

menbaı teşkil ediyor.” diyen Hâşim, sözü Lamartine’e getirir: “Herkes Lamartine ismini 

işitmiştir ve onun her lisana tercüme edilmiş Raphael isimli romanını okumuştur. Eserin 

mevzuu hafifçe tahrife uğratılmış bir aşk macerasıdır. Romanın erkek kahramanı Raphael 

bizzat şairdir, kadın kahramanı Julie ise, bir fizik mualliminin veremli zevcesi Madame 

Elvire’dir. İki genç ilk defa, Bourget gölünde, bir fırtına yüzünden tanışmışlar ve gölün bir 

sahilinde, Hautecombe isimli küçük bir balıkçı köyünde ilk bûselerini birbirinin 

dudağından almışlardır.” 

“Raphael romanının çıktığı tarihten beri her sene yüzbinlerce seyyah Bourget gölüne 

gelir, Hautecombe’a gider ve bu aşkın, şiir kudretiyle hâlâ yaşayan hâtıralarına kalbini 

sürterek, tatsız maddî insanlığını bir mâneviyet zerresiyle asilleştirmeğe çalışır.” 

“Bu soluk tabiat köşesinde, bir tarihte bir şair birkaç gözyaşı döktüğü içindir ki, 

bugün bu su, bu kayalar, bu dağlar, bu ağaçlar, sihirli bir güzelliğe bürünmüşler ve 

dünyanın bütün suları, dağları ve taşları fevkınde bir itibar kazanmışlardır.” 

Lamartine fakir ölmüştür ama onun hatırası, şimdi buraya turist ve zenginlik 

taşımaktadır. Yazı şu cümleyle sona erer: “Turizmin en mühim merhaleleri, büyük şairlerin 

bir zaman yaşamak ve ıztırap çekmek lutfunda bulunmuş oldukları yerlerdir.” 

II.1.4.16. Lon Chaney 

Ahmet Hâşim, Tali’ mi?200 başlıklı yazısına şöyle başlar: “Meşhur İngiliz sinema 

artisti, Lon Chaney’i kim bilmez? Makiyajla çehresini, şeklini, hattâ azasını bile tanınmaz 

bir hâle getiren bu maharetli adam, bundan on, on beş sene evveline kadar, bir 

idarehânede odaları süpüren, öteye beriye mektup götüren bir hizmetkâr imiş. Bir gün 

tesadüf neticesinde, aktörlükteki istidadı anlaşılıyor ve az zaman içinde, ismi bütün 

dünyayı sinemalara koşturan Lon Chaney vücut buluyor. Ancak peri masallarında tesadüf 

edilen böyle bir tali işine gıpta etmemek mümkün müdür?” 

                                                

198 “Edebî Bir Anket III, Tereddî”, Akşam, nu. 2636, 12 Şubat 1926, “Türk Edebiyatında Zevkin Tekâmülü”, 
BE IV, s.123. 
199 İkdam, nu. 11224, 12 Teşrinievvel 1929. 
200 İkdam, nu. 11366, 13 Birincikanun 1928. 
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Hâşim, kısa yazısını bu başarıyı sadece talihe bağlamanın doğru olmayacağı 

hükmüyle bitirir. Çünkü “Tâlihin ne bu kadar gözü ne bu kadar zekâ ve zevki yoktur.” 

Ahmet Hâşim, Dilenci Estetiği201 başlıklı yazısında, merhametli insanların dilenciden 

istedikleri şeyler arasında “korkunç bir Lon Chaney makyajı”nın da bulunduğunu 

söyleyerek, oyuncunun adını bir kez daha anar. 

II.1.4.17. Mehmed Emin (Yurdakul) 

Ahmet Hâşim, Millî Türk Şairi Mehmet Emin202 başlıklı yazısına şöyle başlar: 

“Büyük Türk şairi Mehmed Emin Beyefendi, mucib-i şeref birer ithaf ile bize yeni çıkan 

iki eserinden birer nüsha gönderdiler.” 

Sanat ve edebiyatta milliyetten çok insaniyeti, hattâ ferdi öne çıkaran Ahmet 

Hâşim’in yazısının başlığı da, bu ilk cümlesi de, bu yazının bir nezaket ve teşrifat gösterisi 

olacağını hissettirmektedir. Nitekim, kısa yazıda birçok övgü vardır ama Mehmet Emin’in 

gönderdiği kitapların isimleri bile yoktur.  

Yazı şöyle devam eder: “Millî hayat kuvvetlerinin kaynaştığı bu asil ruh, iki kitabın 

sahifelerini volkan gürültüleri, su şarıltıları ve yeşil yaprak hışırtıları ile doldurmuş. 

Baştan başa renk, hayâl, his, heyecan, rikkat ve kuvvet!..” 

Mehmet Emin Yurdakul’un dilinde ve anlatımında ilk eseri Türkçe Şiirler’den 

başlayarak hemen hiç değişiklik olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla Hâşim’in şu cümlelerini 

anlamak kolay olmasa gerek: “Millî şair bu yeni kitaplarında gündelik hayatın lisanını da 

kullanmağa tenezzül etmiş. Kâh nesir dalga dalga konuşuyor, kâh şiir cümleleri susturarak 

yıldızlar altında yükselen berrak bir şarkı gibi yükseliyor.”  

Ahmet Hâşim, nezaketen övme gösterisine şu iki cümleyle devam eder: “Mehmed 

Emin Beyefendi’nin nesri alelâde bir nesir olmaktan ziyade, vezne uydurulmamış bir 

şiirdir. Onun için nesrin tadını –yani tatsızlığını- vermeğe muvaffak olamıyor.” 

Sonraki cümleler ise, Hâşim’in bu yazıda söylediklerini boşa çıkarmak için yazılmış 

gibidir: “Nesir ve şiir bir başka vesileyle söylediğimiz gibi, iki ayrı şeydir. Nesir, fikri 

nakletmeğe mahsus bir vasıtadır. Fikirsiz nesrin bir günlük hayatı bile yoktur: Gazete 

                                                
201 Milliyet, nu. 2493, 17 Kanunusani 1933. 
202 İkdam, nu. 11449, 8 Mart 1929. 
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nesri gibi. Şiir ise bir vasıta değil, bir gayedir. Bu, kelimelerin şarkısı, kelimelerin neşesi, 

kelimelerin raksıdır.” 

Yazının şu son cümlesi de, Ahmet Hâşim’in bu yazıda dile getirdiği düşünce ve 

görüşlerin karışıklığını artıracak niteliktedir: “Mehmed Emin Beyefendi gibi, ellerinde 

altın bir rübap taşıyanlar ve kelimeleri neşe içinde oynatacak âhengi söylemeği bilenler, 

nesri, yalnız uşaklarını çağırmak ve onlara emirler vermek için kullanmalıdırlar.” 

Ahmet Hâşim’in Mehmet Emin Yurdakul hakkındaki gerçek kanaatleri, 1924 

yılında Mercure de France’ta yayımladığı makalesinde dile getirilmiştir ve şöyledir: “… 

Mehmet Emin Bey’de, şairliğin adı var, kendisi yoktu. Kısa soluğu, getirdiği ruhun 

güçsüzlüğü, duyarlılığının vasatın üstüne çıkamayışı, hayal gücünden eser taşımaması, 

kendisini millî şair yapmakta direnenlerin gayretlerinin hebâ olmasına sebep oluyordu. 

Sevimsiz sanatı da temsil ediyor göründüğü hareketi de aynı şekilde sevimsiz kılıyordu.”203 

II.1.4.18. Mustafa Necati 

Maarif Vekili Mustafa Necati Bey’in ölümü üzerine Necati’nin Ölümü204 başlıklı bir 

yazı kaleme alan Ahmet Hâşim, onun ansızın ölümüyle gözyaşı dökenlerin çokluğunu, 

“maneviyat sahasındaki muvafakiyetleri”nden sayar.  

“Yirmi beş sene evvel İzmir’de tanıdığım haşarı ve düşünceli genç, sonraki 

inkılâpçının bütün faziletlerine ve kuvvetlerine tamamen mâlikti. O çelikten yoğrulmuş 

gençliğin tâli’i, alnında, vâzıh hatlarla yazıl(ıy)dı.”  

Bu baht yazısında ihtiyarlık, romatizma, öksürük ve yatakta çirkin bir ölünün 

lekelerinin görülmediğini söyleyen Ahmet Hâşim, onu “küçük bir tıbbî hata”nın “çalıştığı 

sahadan erken çekilmeğe mecbur” ettiğini belirtir ve yazısını şöyle bitirir: “Ne yazık! 

Zamanımızda tıp için, bir insanı bir apandisit ameliyesinden öldürmek, hele çelikten 

dökülmüş böyle dağ gibi bir genci öldürmek ne ayıp ve ne yazık!” 

II.1.4.19. Namık İsmail 

Ahmet Hâşim, Resim Sergisi205 başlıklı yazısında Nâmık İsmail’in resimlerine özel 

bir yer ayırır: “Ruhları alelâdeden bunalmış olanların mesiresi Nâmık İsmail’dir.” O 

Fransız ve Alman ekolleri etkisinde kalmasına rağmen, “fırçası esaretten kurtulmuş ve 

                                                
203 Mercure de France, 1.8.1924’ten Fikir ve Sanatta Hareket, nu.16-17, Haziran-Temmuz 1980.  
204 İkdam, nu. 11387, 3 Kanunusani 1929. 
205 “Resim Sergisi”, İleri, nu. 933, 20 Ağustos 1336 (1920).  
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sinirleri yeni teessürâtı yakalamak için ince, altın teller gibi kurulmuştur.” “Namık 

İsmail’de Avrupa atölyelerinin tesiri kadar Şiraz ve Isfahan teessürleri de görülür. Bu 

genç Acem “estamp”larından mülhemdir. Hakiki şark resmi bu (estamp)lardan çıkacaktır. 

Namık İsmail’in resim lisanı, Müslüman akşamlarının anlatılmaz hüznünden ruhu 

haberdar ediyor; bu bir hikâye lisanı değil, bu bir seziş lisanı, bir titreme lisanıdır.”  

Hâşim, Nâmık İsmail’in Şalvarlı Kadın, Şirin, Gözlüklü Adam ve Şinasi Bey 

tablolarını övgüyle andıktan sonra onun, renklerini “kırmızı karanfilleri eriterek” ve akşam 

lâcivertliğini yoğunlaştırarak imal ettiğini söyler ve resmini yapacağı şahısların “kanını 

emip onları solgun bir hâle getirdikten sonra, damarlarına paletinin kehrübalarını 

akıt”tığını ifade eder. Bu fantastik ifadede ironi bulunma ihtimali göz ardı etmeksizin şunu 

söyleyebiliriz: Hâşim, bu ifadesiyle Nâmık İsmail’in “eşyayı bir üslûba tâbi eden bir 

sanatkâr” olduğu hükmüne etkileyici bir hazırlık yapmıştır. Fakat Hâşim, onda kusurlu bir 

yön de görmektedir: “Maamafih onun sevdiği şark ve âlem, tamamen sun’îlikten âzâdedir 

denilemez.” “Fakat bu kusura ne meziyetler tekabül etmektedir. Namık İsmail solgun 

renklerin, eski ipliklerin, sırmaların, akşamların ve ruhların ressamıdır.” 

Hâşim, Resim Karşısında Sükût206 başlıklı yazında Nâmık İsmail’in Akşam’da çıkan 

bir yazısını eleştirir. Çünkü ressam, resimden anlamayan yazarlar sayesinde resim 

eleştirisinin “eğlenceli bir spor hâline geldiğini” yazmış, bu arada Ahmet Hâşim’e 

oynanan bir oyunu da nakletmiştir. Hâşim’e bir tabloyu eleştirileri doğrultusunda 

düzelttiklerini söylemişler; o da tablonun yeni hâlinin güzel olduğunu söylemiş. Oysa 

tabloda hiçbir değişiklik yapılmamış! Hâşim, bunun eğlenceli bir fıkra olduğunu ama 

gerçek olmadığını yazar ve “Fransa’da Gautier ve Baudelaire gibi iki büyük şairin resim 

tenkidinde nam sahibi olduklarını ve Delacroix’yı muasırlarına tanıtanın Baudelaire 

olduğunu Namık İsmail Beye hatırlattıktan sonra” kaleminin de fırçası kadar güçlü 

olduğunu belirtir.  

Ahmet Hâşim, Ruhların Mimarisi207 başlıklı yazısına bir gazetede Sanayi-i Nefîse 

Akademisi’ndeki gelişmelerin övüldüğünü belirterek başlar. Fakat gazetede yazılanlar ona 

göre eksiktir: “Sanayi-i Nefîse Akademisini bir seneden beri idare eden Namık İsmail 

Bey’dir. Bu güller, karanfiller ve kızıl rakkaseler ressamı, işe başladığı gün, kendisini, 

mahzun bir harabeye düşmüş gayesiz bir talebe âlemi karşısında buldu. Bu çirkin çerçeve 

                                                

206 “Resim Karşısında Sükût”, Akşam, nu. 1557, 22 Kanunusani 1339 (1923).  
207 “Ruhların Mimarisi”, İkdam, nu. 11111, 29 Mart 1928. 
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içinde ruhlar erken ihtiyarlamış, ümitler buruşmuş ve arzular yağmurda ıslanan bayram 

bayrakları gibi aşağıya sarkmıştı.” 

“Kant’ın felsefî sistemine vâkıf olan ve bütün bediî hâdisatın merkezinin ruh 

olduğunu bilen Namık İsmail Bey, bu müessesede ilk yapılacak işin bu hayat neşesini 

unutmuş gençlere kaybettikleri giranbaha cevheri iade etmek olduğunu anladı.” 

O, mektepin sadece maddi şartlarını değil, havasını değiştirmiştir. “Hâsılı Fındıklı 

sahillerinde taşların değil, yeni kurulmaya başlayan ruhların şa’şaalı mimarisini 

seyretmeli.” 

Bu mimarinin mimarı, Namık İsmail’dir.  

II.1.4.20. Nâzım Hikmet 

Ahmet Hâşim, Yeni Bir Şair Hakkında Birkaç Satır208 başlıklı yazısında kendisinin O 

Belde ve Yollar gibi şiirlerinde uyguladığı serbest müstezat hakkında görüşlerini dile 

getirdikten sonra, bu tarzın kural dışı ve başarısız örneklerden sonra unutulmuş gibi 

olduğunu belirtir ve ilâve eder: “Hayır! Fikir ölmemiş, toprağın karanlıklarında tohum 

tanesi gibi, sessiz bir hayat ile yaşamış! Meğer, nicelerinin üzerinde topallayıp 

yürüyemeyeceği yol, on altı sene sonra gelecek şanlı bir atlı için açılmış bir şehrâh imiş!” 

Hâşim’in sözünü ettiği “şanlı atlı” Nâzım Hikmet’tir. Yazı şöyle devam eder: “İsmi 

Nazım Hikmet olan ve daha üç sene evvel, Alemdar’ın edebî ilâvesinde: 

Bir inilti duydum serviliklerde 

Acaba burda da ağlayan var mı? 

tarzında köhne bir romantizmin bayat hassâsiyetiyle yazılar yazan bu genç, işgal 

senelerinin en fena bir gününde Anadolu’ya geçerek oradan da Moskova’ya tahsile 

gitmişti. Yeni bir âleme çarparak hurdahaş olmuş gümrah bir ruhun parça parça toplanıp 

yeni bir nakşa göre tekrar teşekkül ve tekevvün etmesi için lâzım gelen uzun müddet 

zarfında bu genç, eski tanıdığımız müz’iç sesini kesmişti. O tatsız belâgatini bize 

unutturmak için sükût cidden lâzımdı. İki sene sonra, yavaş yavaş kenarlarından solmağa 

ve aydınlanmağa başlayan bir gece gibi bu sükût, uzak, tatlı, işitilmemiş samimiyette bir 

musiki ile hafif hafif bozulmağa başladı. Moskova’daki gencin yeni şiirlerinden dağınık 

parçalar, ağızdan ağıza dolaşarak, İstanbul’a kadar geliyordu. Nihayet geçenlerde Nazım 

                                                

208 “Yeni Bir Şair Hakkında Birkaç Satır”, Akşam, nu. 2145, 28 Eylül 1924. 
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Hikmet, büyük bir denizde dalgalarla boğuşarak, uzun müddet yüzmüş bir adamın ter ü 

taze uzviyeti, kıpkırmızı derisi, değişmiş sesi ve çehresiyle İstanbul sahiline çıkıverdi.” 

“Maşûkasına hazin veya acıklı şeyler söylemek için, eskiden ‘üç telli’ âşık sazı 

kullanan Nazım Hikmet şimdi maşûkayı da, sazı da köhne eşya gibi birer tarafa fırlatarak, 

korkunç bir dağ tepesinde gürleyen bir bahar fırtınası hâlinde, şimşekler, dumanlar, ani 

lâcivert parıltılar içinde; eski, kendisinin kaçan gülünç hayâline karşı vahşi bir sesle 

bağırıyor: 

 Hey 

 Avanak!  

 Elinden o zırıltıyı bıraksana! 

 Sana 

 Üç telinde üç sıska bülbül öten 

 Üç telli saz 

 Yaramaz!.. 

Sonra kahkahalarla gülerek üç telli sazla alay ediyor: 

 Hey 

 Hey! 

 Üç telli sazın ağacından 

 Deli tiryakilere 

 İçi  

 Afyon lüleli 

 Çubuk yaptılar... 

Tek başlı, koyun gözlü şehvânî ve haris eski sevgiliyi boyalı mukavvadan bir sûret 

gibi çöp sepetine atan Nazım Hikmet’in yeni maşûkası ‘halk’ dediğimiz, her kımıldanışta 

bir dünya yıkıp bir dünya yapan, milyon başlı, milyon gözlü, milyon ağızlı muhteşem bir 

canavardır. (…) Nazım Hikmet’in yeni aşka lâyık olmak isteyen şiiri: ‘Dağlar gibi 

dalgalarla dalgalanan’ vahşi bir orkestradır ki, harekete geldiği zaman sanılır ki: 

Yatağını değiştirmek isteyen 

Nehirler 

Taşıyor 

Ağır sesli çekiçler 
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Sağır 

Örslerin kulağına 

Haykırıyor 

 

Sabanlar güleşiyor 

Tarlalarla 

Tarlalarla... 

Müthiş bir fırının ateşlerinde eritilmiş muzaffer top tunçlarından, kılıç, kalkan 

çeliklerinden, taç altınlarından dökülmüşe benzeyen ve harp ve ihtilâl velveleleriyle, 

ürkmüş insan kalabalığı sayhalarıyla derin derin uğuldayan bu ‘meydan şiiri’ için eski 

âşıkların vezni bir ‘zırıltı’ değildir de nedir? Nazım Hikmet, dev elleriyle eski musiki 

kutusunu sarp kayalara çarpıp parçalayarak yeni nazmının, havaya gürültülü ateşten 

fıskiyeler gibi fışkıran, korkunç ve tatlı musikisini vücuda getirmiştir.” 

Aruz veznindeki “bahir taksimatı”nı elverişsiz bulan Nazım Hikmet’in “serbest 

nazım fikrini, hece vezninde, neşv ü nema ettir”diğini belirten Hâşim, bu uygulamanın 

kendi serbest müstezat uygulamalarına her bakımdan “müreccah” “ ve ona kıyasen büyük 

bir terakki adımı” teşkil ettiği kanaatindedir. Aruz, türbe ve uhreviyet havası 

aksettirmektedir. Oysa, “Nazım Hikmet’in serbest hece vezni tarla, kır, dağ yeşilliği, sema 

maviliği ve güneş ziyası içinde neşeli bir panayır musikisini andırıyor. Müheykel uzviyeti, 

bir yaz seması üzerine dolaşan beyaz bulutların zemini üzerinde teressüm etmiş bu genç, 

hava ve ziyada yeni bir hayâlin ulvî hendesesini inşa etmekle meşgul bâkir bir insaniyetle 

konuşuyor. Harâbelere tünemiş baykuşlar, fırtınalar semalarından gelen bu şahinin vahşi 

ıslıklarını anlamazsa bunda şaşacak ne var?” 

Hâşim’in bu coşkulu övgüleri, Vakit gazetesi yazarı (Men) tarafından eleştirilmiş, 

Hâşim’in karşı yazısı üzerine bu kısaltmanın sahibi Muhammed Nureddin kendi 

imzasıyla cevap vermiştir. Ahmet Hâşim, Aynı Şair Hakkında209 başlıklı yazısını da Nâzım 

Hikmet’e ayırmış, ancak, bu fikirlerin kendisine ait olmadığını “Yakup Kadri Bey’in 

fikirlerini takrîbî bir sıhhatle icmal etmiş bulunuyorum.” diyerek belirtmiştir. Hâşim’in 

naklettiği görüşler şöyledir: “Yeni tanımağa başladığımız Nazım Hikmet Türkçede, 

zamanın telâkkilerine göre, bir halk şiiri yapmak istediği anlaşılıyor. Niçin yapmasın? 

Herkes aynı şeyi yapmağa mecbur değil ya! Nazım Hikmet’in anladığı halk bir maksat 

                                                

209 “Aynı Şair Hakkında”, Akşam, nu. 2159, 12 Teşrinievvel 1924. 
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için bir meydan ortasında toplanmış, müteharrik ve asabî bir kalabalığı ifade ediyor. Bu 

kalabalıkta ekseriyeti teşkil edenler, elleri demir kaldırıp koymaktan nasırlanmış, makine 

yağlarıyla vücutları simsiyah olmuş insanlardır. Yarının kalabalığı da budur. Nazım 

Hikmet mürde belâgati anlamayan, fakat hakiki heyecan isteyen böyle bir kalabalığa hitap 

edecek şiirin işçi lehçesiyle yazılması lâzım geldiğini anlatmakta büyük bir isabet 

göstermiştir. Bu lehçe, şimdiye kadar, yalnız sokak şarkıları yapmağa yaramıştı. Nazım 

Hikmet bununla, heyecanlı şiirini vücuda getirmek istiyor. Muvaffak olduğunu gösteren ve 

daha fazla olacağını ümit ettiren birçok alâmetler var!” 

Ahmet Hâşim, bu yazının sonuna koyduğu “Hâmiş”te kendisine “Arap Hâşim” 

diyenlerle aynı seviyeye düştüğünü hesaba katmadan: “Efganlı Şeyh Muhammet 

Nureddin Efendi, babaları tutmuş bir zenci tehevvürüyle, ağzı köpükler içinde sövüp 

saymakta devam ediyor.” gibi tuhaf cümleler kurar.  

Ahmet Hâşim, sonraki yazılarından birinde daha önce hararetle övdüğü Nâzım 

Hikmet’i ve yeniliğini küçümsediğini görürüz: “Gustave Kahn ve Villiers Griffin’in 

muâsırlarını hayret içinde bırakan serbest nazmın hâlâ tuhaf bir şey olduğuna inanan 

dünya üzerinde yalnız Nazım Hikmet Bey’le bir genç aktörümüz kaldı.”210 

Fakat bir yıl sonra Nâzım Hikmet’in 835 Satır’ı yayımlanınca kitap hakkında bir 

yazı kaleme alır: “Bundan dört, beş sene evvel Nazım Hikmet Bey’in alelacayip gibi 

görünen şiirini ilk selâmlayan ben olmuştum. O cesaretim bir kalem sahibiyle aramda ağır 

bir münâkaşaya sebebiyet vermişti. / Şimdi artık bu cesarete lüzum yok. Bilakis.” diye 

başlayan yazıda Nâzım Hikmet’in bir çeşit “moda” oluşuyla alay eder gibidir: “Hatta 

işitiyoruz ki, bazıları Nazım Hikmet Bey’in şiirini, Valantino’nun zülfü, Douglas’ın bıyığı, 

Josefine Baker’in raksı, paçalı pantolon, eter ve kokain nev’inden bir şey zannederek, bu 

gencin hayranları arasında ilk safta görünememekten hayli telâş ediyorlar.” 

“Sıhhatli ve faziletkâr Nazım Hikmet! Sen böyle anlaşılmağa ve sevilmeğe layık 

mıydın?”  

Sonra onun şiirine ilişkin kayda değer tenkitlerde bulunur: “Nazım Hikmet Bey’in 

şiiri bazılarına göre her şeyden evvel bir fikir şiiri imiş. “Makineleşmek” serlevhalı 

manzûmede denildiği gibi,karnına bir türbin, kuyruğuna çifte uskur takılmasını temenni 

etmek bir fikir ise, herhalde 835 Satır isimli mecmuanın büyük güzelliğini bu nevi fikirlerin 

                                                

210 “Bir Kari’e Cevap”, İkdam, nu. 11199, 28 Haziran 1928. 
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çeşnisinde aramamalı. Makine henüz nâkıs ve yavaş yavaş tekemmül etmekte olan bir 

insan eseridir. Makine olmağı temenni edecek yerde bir makine mühendisi olmağı 

istememek niçin? 

Mütefekkirin tedkikini ehline bırakıp gölgesi bütün eski şiirin topraklarını kapayan 

şaire gelince: 

Şair, müheykel bir şekil hâlinde semânın maviliğine karşı durmuş, cidden tuhaf, fakat 

âhengi cidden emsalsiz bir garip âletin tellerini söyletiyor. Bu vezin bildiğimiz vezinlerden 

değil, bu şarkı duyduğumuz şarkılardan değil, bu lisan şiirin bizde bugüne kadar 

kullandığı lisana benzemiyor. 

Nazım Hikmet Bey, tarzını kendisi icat etmedi, bu biçimde şiirler şimdi dünyanın her 

tarafında yazılıyor. Nazım Hikmet Bey bu tarzı anlamış, Türkçeleştirmiş, bu iklimin 

toprağında tutturabilmiş olmakla büyük bir yeni şairimizdir. 

Bu şiirin eskisine nazaran rüçhânı muhakkak. Eskiden şiir bir tek düdükle söylenirdi. 

Nazım Hikmet Bey bir tek âlet yerine koca bir orkestra takımı vücuda getirmiş. Fakat bu 

zengin orkestra yalnız marş nev’inden birtakım heyecanlı havalar çalıyor. 

Ne yazık ki, bu bakır âletler içinde ruh, bir keman telinin titrek, uzak ve mahrem 

sesini duymuyor.”211 

II.1.4.21. Osman Pehlivan  

Ahmet Hâşim’in yazı konusu yaptığı kişilerden biri de “Tamburacı Osman 

Pehlivan”dır. Methini işittiği sanatkârı dinleme fırsatını “tehâlükle” kabul eden yazar, onu 

şöyle tasvir eder: “Pehlivan, girdiğim büyük odanın bir tarafında, lâmbaların aydınlığında, 

sert bir kaya parçasından biçilmiş zannedilen pos bıyıklı başını iptidaî bir tanburanın 

telleri üzerine eğmiş, akordunu yapmakla meşguldü. Elindeki tanburanın şeklinde diğer 

birçok musiki âletleri, bir vahşi hayvan avcısının silâhları tarzında, bir köşeye dayatılmış, 

ustanın muhtemel emirlerini bekliyorlardı. Pehlivan’ın genç refikası, kocasının yanında 

oturmuş, sihrengiz musikinin tellerden ve tahtalardan fışkırmasını bekleyerek, nasırlı 

parmakların saz üzerinde yaptığı hazırlıkları, badem biçiminde kesilmiş siyah gözleriyle 

takip ediyordu. Birçok namdar davetlilerle dolu olan büyük oda, ra’şan bir sükût içinde 

idi. Herkes havada bir mucizenin tecellîsini bekliyor gibiydi.” 
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“Pehlivan, türkülerine başladı. İhtiyar hançereden çıkan boğuk ve âhenkli sesle, ince 

bakır tellerin şakrak sesi, tıpkı bu ihtiyar koca ile bu genç zevcenin aşkı ve anlaşması 

gibiydi.”  

Genç bir hanım, Pehlivan’ı bir Avrupa müzesinde gördüğü heykele benzettiğini 

söyler: “Narin ve beyaz bir deniz kızını kucağında tutan korkunç bir canavar...”  

Hâşim de başka bir benzetme yapar: “Musiki ilâhı Apollon’u kamıştan kavalına 

mağlup eden rüstaî Marsiyas gibi kırlarda yaşayan, bostan eken ve toprağın verdiği 

mahsul ile geçinen Pehlivan…”  

Kalp kelimesinin anlamları hakkında Alain’in görüşlerini hatırlatan Hâşim, yazısını 

şöyle bitirir: “Osman Pehlivan’ın sazı, hep dağ başlarında fırtınalar, rüzgârlar ve 

yağmurlar altında veyahut bağlarda bahçelerde, sâkin bir yaz akşamının altınları içinde 

dolaşan bağrı yanık bahadırların yer yer aşkını hikâye ettiği içindir ki, ruhu bizzat aşkın 

pençesi gibi sıkıyor ve anbean vücut üzerinde yakıcı ürpermeler uçuruyor ve gözden 

nâmer’î yaşlar akıtıyor.” 

“Haşin Pehlivan’ın sazını dinlerken anlıyoruz ki: Aşk ve kahramanlığın iki kardeş 

olduğunu hiçbir millet, şarkılarında, Türk milleti gibi anlatmağı bilmemiştir.”212 

II.1.4.22. Pierre Benoit  

Fransız romancı Pierre Benoit, Ahmet Hâşim’in yazılarında eserlerinden elde ettiği 

kazancın yüksekliğiyle anılır. Önce Baltacı ile Katerina213 adlı yazısında macera 

romanlarının küçümsenmemesi gerektiğini söylerken anar onu: “Fransa’da Pierre Benoit 

ve emsâlinin, hoş bir edebiyat rengine boyanan hârikulâde masalların sahiplerine az 

zamanda kazandırdığı o muazzam servet, bu tarzı artık istihkar ile telâkkî etmeğe imkân 

bırakmamıştır.”  

Sonra da Kalem Bir Kudrettir Fakat!214 başlıklı yazısını ona ayırır: “Meşhur 

Atlantide muharriri Pierre Benoit’nın ismi memleketimizde tanınmıştır.” “Fransa’nın 

ağırbaşlı münekkitlerince” değeri hafife alınan bu genç hikâyecinin iki eserinin “birkaç 

sene evvel yüksek bir kalem tarafından Türkçeye nakledil”diğini, kendisinin de İstanbul’a 

geldiğini ve burada ikameti esnasında matbuatımızın onunla lâyık olduğu vechile meşgul 

                                                

212 “Osman Pehlivan”, Akşam, nu. 2673, 21 Mart 1926. 
213 İkdam, nu. 11378, 25 Birincikanun 1928. 
214 İkdam, nu. 11543, 15 Haziran 1929. 
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olduğunu hatırlatır. Yazısına şöyle devam eder: “Bu hikâyecinin son günlerde intişar etmiş 

olan yeni bir eseri münasebetiyle, tâbi tarafından matbuata verilen bu ilân, Pierre 

Benoit’nın on sene zarfında satılan hikâyelerinin müfredâtını gösteriyor. Bu cetvele göre, 

muharririn külliyâtını teşkil eden on dört eserden, bu müddet zarfında tam iki milyon 

nüsha satılmıştır. Diğer müesseselerin bastığı lüks ve her lisanda yapılan tercümelerin 

satılan nüshaları bu rakama dahil değildir.” 

“Müellifin hakk-ı telif olarak tâbiden nüsha başına aldığı meblağı vasatî hesap ile 

beş frank olarak kabul edersek, Pierre Benoit’nın yalnız bu iki milyon nüsha satan, 

tâbiden on sene içinde aldığı meblağ on milyon frangı buluyor. Filmi çekilen hikâyelerin 

ve tercümelerin vâridâtı da caba.” 

Ahmet Hâşim, “sahibine getirdiği şan ve şereften başka maddî kârı da bu kadar az 

zaman zarfında bu nisbeti bul”an pek az iş bulunduğunu belirttikten sonra, “Fransız 

muharririnin bize bu kadar şâyân-ı hayret görünen kazancı İngiliz muharririninkine 

nazaran yüzde on bile değildir” diye ilâve eder. 

Sonra bir karşılaştırma yapar: “Muharririn intişar sahası bu genişlikte olunca, şöhret 

bir mana alır ve kalem bir kudret olur. Kendini dinletmek için iki bin kişi bile bulamayan 

bir kalem sahibinin bir sivrisinekten farkı nedir ki, vızıltısından bir fayda umulsun?” 

Hâşim, yeni Ankara’yı övmek için bu romancının meşhur eserine başvurmuştur: 

“Fransız romancısı Pierre Benoit bir hikâyesinde Afrika çölünün kumları ortasında 

seyyahın karşısına çıkıveren aklın almayacağı derecede mütekemmil bir medeniyet 

merkezinden bahseder: Atlantide! Romandaki bu efsâne, Anadolu ortasında bugün bir 

hakikattir. Ağacın bitmediği, yaprağın açmadığı, kül rengi azim bir saha ortasında 

Ankara, şimdi büyük binalarının yüz binlerce gözleriyle şafaklara bakıyor.”215 

II.1.4.23. Reşat Nuri (Güntekin)  

1928 yazında Reşat Nuri’nin Damga romanının Fransızca bir eserden intihal 

olduğuna 

dair bir dedikodu çıkmış ve yayılmıştır. Reşat Nuri’nin İntihali216 başlıklı yazısında Hâşim, 

bu konuda görüşlerini açıklar.  

                                                

215 “Ankara”, İkdam, nu. 11496, 26 Nisan 1929. 
216 İkdam, nu. 11208, 7 Temmuz 1928.  
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İntihal töhmetinden şimdiye kadar hiçbir şöhretin masun kalmadığını belirten 

Hâşim’e göre, “İntihal iftirası tenkidin en iptidâîsi ve en âdîsidir.” İntihal hakkında 

Gourmont’un görüşlerini de nakleden Hâşim, yazısını şöyle bitirir: “Türk edebiyatının en 

hâlis şöhretlerinden biri olan Çalıkuşu müellifi Perşembe günü Akşam’da intişar eden 

küçük bir mektubuyla, gölgede konuşan gizli düşmanı aydınlığa davet etmiştir. Bu daveti 

karşılayan korkak ve karanlık sükûtun çemberleri ortasında, Reşat Nuri’nin edebî 

haysiyeti şimdi daha yeni ve daha parlak bir ışıkla parlıyor. / Bedbahtın tırnağı, ehliyetin 

graniti üzerinde bir çizinti bile bırakamamıştır.” 

Ahmet Hâşim, Hariçte Türk Edebiyatı başlıklı yazısında da Reşat Nuri’yi ve Damga 

romanını anar. Çünkü eser, “edebiyat hareketlerinin büyük bir hayatiyet gösterdiği” 

Macaristan’da bir gazetede tefrika edildikten sonra kitap hâlinde basılmış, “emsalsiz bir 

muvaffakiyet kazanmıştır.”217  

Ahmet Hâşim, Peyami Safa ile girdiği kalem kavgası sırasında, onu “Reşat Nuri ve 

Mahmut Yesari’nin izinde sürünebilen” bir “yazı kötürümü” diye niteler.218  

II.1.4.24. Said Gültekin 

Ahmet Hâşim, Said Gültekin219 başlıklı yazısına okuyucuların onun ismini 

tanımadıklarını bildirerek başlar. “Zira bu isim, şimdiye kadar hiçbir yazı altında 

görünmeğe tenezzül etmemiştir.” 

Eserden gelen şöhrete pek de güvenmemek gerektiğini söyleyen Hâşim’e göre, “Said 

Gültekin Türkçeyi en iyi yazan değil, fakat en hârikulâde konuşan, ancak dostları için 

malûm bir büyük sanatkâr adıdır. Konuşmak, yazmaktan ayrı bir şey değildir. Ruhu boş, 

dimağı fakir olanların yazacak bir şeyi olmadığı gibi, hayat menbaları kuru olanların da 

söyleyecek bir şeyleri yoktur.”  

“Said Gültekin’de söz bir cengâverin kelimeye inkılâp etmiş adalesi, bir kahramanın 

cümle olmuş mertliği, bir ressamın, bir şairin, bir musikişinasın nutuk olmuş rengi, 

kafiyesi, nağmesidir.” 

“Söz, onun ağzında kâh bir altından hil’at, kâh âteşîn bir hamle, kâh bir ok uçuşu, 

kâh bir hançer darbesidir. Lisanının altın girdbâdına düşen bir fikir, müthiş bir ışıkla 

                                                
217 İkdam, nu. 11227, 26 Temmuz 1928. 
218 “Fikirlerde İnsiyak”, İkdam, nu. 11229, 28 Temmuz 1928. 
219 İkdam, nu. 11465, 26 Mart 1929. 
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aydınlanmış gibi en küçük çıkıntı ve girintilerini en zayıf göze gösterebilecek bir vuzuh 

alır. Fâsılasız bir mukaddes hiddetle konuşan bu adamın ağzı giranbaha acaip madenlerin 

erimiş maden halinde kaynaştığı bir menbadır.” 

Yazı, onu ancak birkaç dostunun dinleyebilmesine hayıflanarak nihayete erer.  

II.1.4.25. Serafim Rizos Efendi 

Galatasaray Lisesi mezunlarından Serafim Rizos, Nâmık Kemal’in Vatan yahut 

Silistre piyesini Rumcaya tercüme etmiş, Selânik’te sahnelenmesini sağlamıştır. Hem Rum 

halkı, hem de Yunanistan hükümeti adına Mösyö Ralli, “genç ve asil mütercim”i tebrik 

etmişlerdir. Serafim Rizos, yine Namık Kemal’in Âkif Bey ve Zavallı Çocuk piyeslerini 

tercüme etmekle meşguldür. Hâşim, bu tercümelerden çok şey beklemektedir: “Emin 

olunuz, bu tercümelerin her biri Türkler ve Rumlar arasında bir habl-i metin-i vifak 

olacak. Bizde bu misale ıktifa edeceklerin görünmemesi ne kadar şâyân-ı teessüftür. Yarın 

yükselecek bina-yı müşterek-i ittihad için ilk taşı vaz eden Selâniklilerin bizden evvel 

tebrîke şitab ettiği bu muhterem zâtı İstanbullulara takdîm etmekle mesudum.”220 

II.1.4.26. Süleyman Nazif 

Ahmet Hâşim’in en ağır yergilerine hedef ve en yüceltici övgülerine mazhar olan 

şahıs, herhâlde Süleyman Nazif’tir. 1921 yılında kaleme aldığı bir yazıda onu, “birkaç 

istiare taklağıyla” dâhi Hâmid’in eriştiği merhaleye erişmekte zahmet çekmeyen “sahte 

münşî” diye tavsif eder. Hâşim’e göre Süleyman Nazif, Abdülhak Hâmid’in “muazzam 

şekl”inin “çarpık ve topal” gölgesidir ve “biri ötede ebediyetin âlâyiş ve şa’şaasını, diğeri 

ise ölüm ve nisyânı bulmak üzere yürürler...”221 

1922’de Nedim Divanının Yeni Tab’ı başlıklı yazısında Ahmet Hâşim, “Süleyman 

Nazif ve yârânı gibi hortlakların ahları, enînleri, feryatları ve kahkahaları”nın “uğursuz 

karga sesleri hâlinde, duyuldu”ğundan söz eder.222 Şi’r-i Kadim’de şu cümleyi okuruz: 

“Bunamış bir kafa ile senelerden beri Makber şairinin dehâsını taklide yeltenen şu âciz 

Süleyman Nazif’in elinde tuttuğu şey, uzaktan Hâmid’in kartalını andırırsa da yakından 

bakılınca görülür ki, uyuz bir tavuktur.”223 Fransızca yazdığı makalede –belki Fransızlara 

seslendiğini de hesaba katarak- Süleyman Nazif hakkında yine olumsuz ama daha insaflı 

                                                
220 “Vatan Mütercimi Zerasimos Efendi”, Tanin, nu. 57, 13 Eylül 1324 (26 Eylül 1908). 
221 “Bir Şöhret”, Akşam, nu. 1167, 20 Kanunuevvel, 1337 (1921). 
222 “Nedim Divanının Yeni Tab’ı”, Akşam, nu. 1502, 27 Teşrinisani 1922. 
223 Akşam, nu. 1510, 6 Kanunuevvel 1922. 
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bir dil kullanır: “… edebiyat alanında hüküm süren kargaşadan istifade eden, 1839 

yazarlarının, boş ve gürültücü geç kalmış bir mukallidi Süleyman Nazif diye birinin buruk 

belâgati hâlâ kendini duyurabilmektedir.”224 

1926 yılında Ahmet Hâşim, Süleyman Nazif hakkında eski kanaatlerine ters görüşler 

dile getirir. Edebî Bir Ankete Cevaplar IV, Herkes İçin’de şöyle der: “Servet-i Fünun’un 

hemen bütün muharrirleri şimdi tamamen yok olmuş, unutulmuş gibidir. Fakat eski Mısırlı 

nâhitler gibi granit üzerinde yazan Süleyman Nazif, akşam sarılığının hazana boyadığı 

orman içinde sert dallarını semalara uzatmış, orada Bâkî, Fuzûlî, Nedim ve Hâmid’in 

teşkil ettikleri burcun münevver nakışlarına yeşil yapraklarının uçlarıyla dokunuyor. 

Halbuki bu adam da Servet-i Fünun’dan idi. Fakat edebiyat-ı cedîdeye isabet eden hüküm 

hiç ona da şâmil olabilir mi?”225  

Ahmet Hâşim’deki bu kanaat değişikliğinin Süleyman Nazif ile şahsî 

münasebetlerine bağlı olduğu tahmin edilebilir. Hâşim, Süleyman Nazif’in ölümünden 

sonra kaleme aldığı yazılarda, ondan dostluk ve özlem dolu bir edâ ile söz eder. Süleyman 

Nazif’in Mezarı226 başlıklı yazısına şöyle başlar: “Süleyman Nazif’in geçen sene 

öldüğünde tabii hiçbirimizin şüphesi yok. Fakat bu şâyân-ı hayret insanın artık yaşamadığı 

fikrine alışmak da ne müşkil! Hâlâ, bize bir oyun yapmak için bir tarafta gizlendiğini ve 

nerde ise bir kapı arkasından sesinin gürleyeceğini zannediyorum. Ebedî kudretlerin 

hemcinsi olan bu adamın ölmesi, rüzgârın müebbeden durması gibi insana gayrıtabiî 

görünüyor.”  

Yazının devamında Hâşim, bir reenkarnasyon tahmininde bulunur: “Koca bir 

değirmeni harekete getirmeye kâfi bir kudreti, bazen bir tek cümlenin zembereklerine 

sıkıştırmağı bilen o kasırgalar kardeşi, ihtimal şimdi topraklar altında ya bir zelzeleye 

inkılâp etmiştir veyahut, yarın yıldırımlarla güleşecek koca bir çınar hâlinde fışkırmağa 

hazırlanıyor.” 

Süleyman Nazif’in mezarının yapılmamış olmasını önemsemez ve yazısını şöyle 

bitirir: “Elli, altmış kuruş ufak para miras bırakmış olan bu Türk edibinin mezarını bundan 

sonra da yapmasak pekâlâ olur. Bu gibi aç ölenlerin çürümüş kemiklerine mermerden bir 

köşk yapmağa kalkışmaktan ne çıkar? Sadakayla dikeceğimiz iki taş, o tunç lisanın, kendi 

sahibine yaptığı tannân mezardan daha güzel ve daha sağlam mı olacak?” 

                                                
224 Mercure de France, 1.8.1924’ten Fikir ve Sanatta Hareket, nu.16-17, Haziran-Temmuz 1980.  
225 Akşam, nu. 2641, 17 Şubat 1926. 
226 “Süleyman Nazif’in Mezarı”, İkdam, nu. 11118, 5 Nisan 1928. 
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Bakmak Edebi227 başlıklı yazısında bir dostunun anlattığı hikâyeyi nakleder. “- Bir 

gün umumî bir yerde Süleyman Nazif’le oturuyorduk. Âteşîn merkez etrafında toplanan 

dost halkası birçok tanınmış şair ve muharrirden müteşekkildi. Üstad, o gün fazla 

heyecanlı idi. Yüksek sesle şiirler okuyor, hikâyeler anlatıyor, nükteler yapıyordu ve 

bulunduğumuz yerin havasına, elektrik dalgaları nev’inden sert hayat seyyâleleri 

dağıtıyordu. Yanımızdaki masaların birinde hiç tanımadığımız dört zat oturuyordu. Bunlar, 

bizi dinlemek için eğlencelerini unutmuşlar, sohbetlerini bırakmışlar ve sâbit, müz’iç bir 

dikkatle gözlerinin sekiz şuaını yalın bıçaklar gibi üzerimize çaprazlamışlardı. Mıknatısî 

bir göz ışığı çemberinde mahpus olduğunu hissetmekten bunalan üstad, nihayet itidâlini 

kaybederek, gürleyen bir sesle, bu mahremiyet-şiken yabancılara dönüp bağırdı: 

“Efendiler, bizi rahat bırakınız... Bu göz hapsi yetişir!” 

Birisine Göre228 başlıklı yazısında “kızgın Nef’î” ve “ateşli Namık Kemal”in yanında 

“o pala gibi keskin Süleyman Nazif”i de zikreder.  

Ahmet Hâşim’in Son Şarklı başlıklı yazısı şöyle başlar: “... Akademisi gençleriyle bir 

gün üslûplar hakkında görüşüyorduk. Bir hanım Süleyman Nazif’in üslubundan aldığı 

tesiri bize şu timsal ile anlatmıştı: - Bu üslûbu bir adam şeklinde tasavvur ettiğim zaman 

gözümün önüne muhteşem bir kabile reisi geliyor. Her tarafından sırmalı püsküller sarkan 

mutantan bir maşlaha sarılmış olan bu adamın çehresi esmer ve sakallıdır; gümüş ve altın 

zincirlere takılı mercan ve yakut kakmalı bir mukavves kılıç yanından sarkıyor; beyaz 

dişlerinde hayat şimşekleri çakıyor ve gözleri çöllerin ateşiyle yanıyor; arkasında 

sabırsızlıkla yeri eşeleyen üç siyah kölenin zahmetle zaptetmeye çalıştığı yağız bir at, 

köpükler içinde mütemadiyen ufuklara doğru kişniyor.” 

“Bir hanım”a izafe ettiği bu sözlerin ardından Ahmet Hâşim, söze devam eder: 

“Müheyyiç ölümüne hâlâ ağladığımız emsalsiz üstad, hakikaten, siyah paltosu ve yuvarlak 

şapkası altında, bir kabile reisinin Asyaî haşmetini taşırdı. Şark medeniyetinin serhaddine 

varmış olan o şanlı süvari, bir türlü atı, mızrağı ve kılıcıyla garp medeniyetinin demir 

köprüsünden geçememişti, zira atı çelik levhaların gürültüsünden ürkmüştü.” 

Yazı şu satırlarla devam eder: “Üslûbunun sathî tetkikinden anlaşılır ki: 

Süleyman Nazif bir şarklı zihniyetiyle “belâgat” kaidelerine büyük bir iman ile 

inanan son büyük edibimizdi. “Söz”ün kudretini kelimelerin âhenginden, nidâların 

                                                

227 “Bakmak Edebi”, İkdam, nu. 11176, 5 Haziran 1928. 
228 “Birisine Göre”, İkdam, nu. 11251, 10 Teşrinisani 1929. 
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azametinden ve tezatların şimşeklerinden beklerdi. Fakat muhayyiru’l-ukul bir hayat 

menbaı olan bu adam, ateşten parmaklarıyla kelimelere dokununca onları garip bir 

seyyâleyle canlandırmasını bilirdi. Cansız kamus onun elinde bir şule gibi yanardı.” 

Hâşim’e göre, “Süleyman Nazif, insanlar arasındaki eski tabaka farkları gibi, 

kelimeler arasında da bir sınıf farkının mevcut olduğuna kani idi. Süflî addettiği birtakım 

kelimeler vardı ki onları üslûbunun eşiğine bastırmazdı.” Bu kelimeler, günlük hayata ait, 

herkesin kolayca söyleyip anladığı kelimelerdi. “Asîl kelimeler sınıfını ise tarihe, 

coğrafyaya, kozmografyaya, felsefeye ait olanlar teşkil eder. Bu hususiyet üslûbuna Asurî 

bir kâhin lisanı çeşnisini verirdi.” 

Süleyman Nazif’in “a” harfine tutkun olduğunu söyleyen Hâşim, “Onu okuyan 

adam bağıran bir adamı dinliyorum zannederdi ve önünde matbaa harfleriyle basılmış bir 

sahifenin durduğunu unuturdu.” diyerek üslûbunun gücünü över.  

Süleyman Nazif’in dilinde cinsî ihtirasların yeri olmadığını belirten Hâşim, kadın 

isminin geçmediği bu üslûpta “Şâfiî bir huşunet” bulur.  

“Kemâle erişmiş erkek güzelliğinin en güzel bir numunesi addedilmeye lâyık olan 

güzel başı en hassas ve en mütenevvi bir zekâyı taşımakla beraber, üstad –kadîm ‘bedî’e 

sadık kalmak için olacak- yeni coğrafyaya itibar etmez ve dünyayı daraltan telli veya telsiz 

telgraftan, şimendiferden, otomobilden haberdar görünmeye hiç tenezzül etmezdi. Onun 

için lisanında ‘arz’, ‘Afrika’, ‘Asya’, ‘şimal’, ‘cenup’ gibi kelimeler, esrarengiz bir uzaklık 

ve bir namütenâhîlik hissini verirdi. ‘A’ harfinin teselsülüyle yukarıya doğru bir inkişaf 

alan üslûbu, diğer taraftan dumanlı ve hududu meçhul elfâzın tesiriyle ufkî bir ittisa alırdı. 

Binaenaleyh bu lisan, bazen fikre hiç iftikar etmeksizin, sırf kelimelerin sihriyle, sema ve 

denizin baş döndürücü i’tilâ ve vüs’atini almağa muvaffak olurdu”. 

“Süleyman Nazif ‘kelime’lerin serdârı idi. ‘Kelimeler’ şimdi onsuz, başıboş bir 

sürüdür.” 

II.1.4.27. Şahabeddin Süleyman 

Ahmet Hâşim, Şahabeddin Süleyman’ın fikirlerini ve sanatını değerlendirmek 

üzere uzun bir yazı kaleme almıştır.229 Ona göre Şahabeddin Süleyman, amansız bir 

galibiyet hırsıyla “hayata doğduğunu, en küçük bir fırsatı kaçırmayarak anlat”maktadır. 

“Tahayyül ettiği muzafferiyetlerin tahakkukuna bir vasıta olmak üzere” edebiyat”ı yanlış 

                                                

229 “Şahabeddin Süleyman, Fikirleri, Sanatı”, Servet-i Fünun, c. 38, nu. 988, 29 Nisan 1326 (12 Mayıs 1910).  
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seçmiştir ama başarının neye bağlı olduğunu bilmektedir. Güzelliğe ulaşmak için şiddetten 

başka bir yol seçemez. “Şahabeddin Süleyman Bey‘de ‘şiddet’ ‘cür‘et’ nâmını alır; öyle 

bir cür’et ki müsâmaha bilmez, dönmek bilmez, mehâlike kırpılmayan bir gözle bakar.” 

Hâşim, “edebiyatımıza bir fırtına gibi gir”en bu genci, yıkıcılığına rağmen, hattâ 

bundan dolayı sevmektedir. Onun fikri zıtlıklarla doludur ve en zıt şeyleri bile uzlaştırmayı 

bilir. Dimağı, “yorulmak bilmeyen bir arı gibi her çiçeğin üzerinde bir dakika durmak 

ister.” Şahabeedin Süleyman’ın düşünceleri, belli bir eksene bağlı olmadığı gibi, kuşatıcı 

bir kapsama da sahip değildir. Güçlü bir kişiliğe sahiptir ve belki de haberi olmadan, 

“gördüğü yalnız kendisi, anladığı yalnız kendisidir.” 

Hâşim’e göre, bir düşünür için kusur sayılabilecek güçlü bir şahsiyet, “sanatkârın 

şemâilinden biri ve belki en mühimidir. Sanatkâr yalnız kendisine mahsus olan âlemden 

bahsettiği zaman dikkatimize” hak kazanır.  

Şahabeddin Süleyman’ın sanatında zaman zaman sun’îlik görülür ama bu bir kusur 

sayılmayabilir.  

Ona göre, hak güçlü olanındır ve “Saadetlerimiz başkalarının ıztırabından vücuda 

gelir.” “Şimdiye kadar neşredilen âsârı dikkatle okunursa, görülür ki, … hayata, 

nâmütenâhî bir aşk ile merbuttur.”  

“O, sanatı az farklarla bir köşe sarrafı gibi anlar: Para menbaı. Sanat, hayat, para 

ve kadın temin edemediği gün nefretle atılmalıdır.” 

İçgüdülere bağlı bir hayatı tercih eden Şahabeddin Süleyman’a göre, “Hayatın 

faaliyeti zaafa, acze, merhamete, fikr-i adl ü müsâvâta münâfîdir. Hayatın gayesi yine 

hayattır.” İçgüdülerin hiçbir engele tesadüf etmediği toplumlarda, “yalnız ‘kuvvet’ 

hükmeder. Ve kuvvet aczin inkisar ve hüsranıyla yaşar. Her zamanda ve her yerde 

“kavî“ye karşı zayıfı sıyânet etmek üzere teessüs eden bilcümle kavânîn-i ahlâkiye, 

maksada vusul için, sevâık-ı tabiiyeyi boğmak, onların inkişâfına karşı bir sed teşkil etmek 

isterler.” 

Kayıtsız şartsız bir tabii hayatı seven her türlü ahlâk sınırına ve disiplinine karşı 

“isyan ile yükselir. Ve onun için “kuvvet“e bir hak tanımak ister.” 

Ahmet Hâşim, bu noktada kendisinin “hak-droit” denen şeye inanmadığını, 

dolayısıyla “kuvvet hakkı”nı da anlamadığını belirtir ve Nietzsche ile Şahabeddin 

Süleyman arasında ilgi kurmak ister. Ahlâk kanunlarımızı zararlı bularak değiştirmek 

isteyen Nietzsche ile onları bir tekme ile hiçlik kuyusuna atmak isteyen Şahabeddin 
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Süleyman Bey arasında bir münasebet olmadığını söyler. Şahabeddin Süleyman’a fikir 

babası bulmak için Yunan filozofu Epicure‘e kadar çıkmak gerekir. Fakat bu yakınlık da 

sathîdir. Çünkü, “Epicure için saadet tevâzün ve sükûn ile mürâdiftir.” Dolayısıyla, 

“Faaliyet-i hayatiyeyi bir menba-ı saadet olmak üzere kabul eden Şahabeddin Süleyman 

Bey, bu suretle Epicure‘den de uzaklaşıyor ve büsbütün şahsî ve hususî bir âlem-i fikrîde 

tek başına kalıyor.” 

Ahmet Hâşim, tenkit ile takdirin iç içe geçtiği uzun yazısını şu cümlelerle bitirir: 

“Eğer istiyorsanız deyiniz ki, Şahabeddin Süleyman Bey, bir fikr-i mütenâkızdır. Ve onu 

bilâd-ı nisyan ü hîçîye nefy etmek isteyeceğiniz gün unutmayınız ki, asıl Şahabeddin 

Süleyman Bey sizin takdir ve hürmetinize tahakküm etmeği yine bilecek; zira o, kavî ve 

pürfüsun bir kalem-i sanatın bahtiyar sahibidir.” 

II.1.4.28. Şarlo (Charlie Chaplin) 

Ahmet Hâşim, Şarlo’nun Hastalığı230 başlıklı yazısında ondan “Meşhur sinema 

komiği” diye söz eder. Gripten hasta oluşunun bütün dünyada haber oluşunu “bu şahsiyetin 

zamanımızda cidden büyük bir ehemmiyeti olmak lâzım.” diye yorumlar.  

Kılık komiği, mahalle komiği; kahve, koğuş veya salon komiği gibi çeşitli güldürücü 

tiplerinin “ancak mensup oldukları dâire içinde bir tad ve bir manaya mâlik” olduklarını 

belirten Hâşim’e göre bu tipler “o dâireyi aşar aşmaz nükteleri buz gibi donar.” 

“Hakiki güldürmek kudreti”nin “zümre, sınıf, millet” ayrımlarını tanımadığını, “bütün 

insanlığa şâmil” olduğunu belirten Hâşim’e göre “Nasrettin Hoca’nın nüktesi” böyledir. 

“Şarlo işte bu nevidendir.” / “Hoca’da güldürücü unsurun menbaı yalnız zekâdır. 

Şarlo’da ise kalp duygulu bir kalptir. Bu dâhî Amerikalı komik, şimdiye kadar neşenin 

zıddı olduğunu zannettiğimiz hüzünden ve gözyaşından kahkahayı çıkarmak gibi bir mucize 

yapmıştır. Bu adam, bu itibarla dünyaya misli gelmemiş bir sihirbazdır.” 

Hâşim, yazısını şöyle bitirir: “Umûmî kanaat şu ki, bu asrın, Donkişot gibi, 

ölmeyecek tipi, yalnız Şarlo’dur.” 

Ahmet Hâşim, Bize Göre sütununda ertesi gün yine ondan söz eder: Gene Şarlo231.  

                                                

230 “Şarlo’nun Hastalığı”, İkdam, nu. 11451, 10 Mart 1929.  
231 İkdam, nu. 11452, 11 Mart 1929. 



 226 

Sinema icat edilmeseydi Şarlo “neyin dâhisi olacaktı?” sorusuna şu cevabı verir: 

“Belki kıymetsiz bir kahve garsonu, belki tembel bir banka kâtibi, belki bir serseri, belki 

bir hiç olacaktı.” 

Yazı şöyle devam eder: “Fakat sinema da kâfi değil. / Şarlo sırf bir tesadüfe medyun 

olarak sinema komikliğindeki dehâsının sırrını keşfetmiştir. Bu mesleğe intisabının ilk 

seneleri, gerek sahnede, gerekse sinemada oynadığı rollerin hiçbiri ona muvaffakiyetinin 

zerresini bile tattırmamıştır. Âdeta kabiliyeti hakkında büyük bir meyûsiyete düştüğü bir 

sırada, bir gün umûmî bir bahçede otururken, bu şimdi taklit ettiği kıyafeti giyinmiş ve aynı 

mihanikî hareketlerle yürüyen bir adam önünden geçer. İşte bu adamı taklide başladığı 

günden itibarendir ki Şarlo, ‘Şarlo’ olmuştur.” 

Yazar, bunları şöyle bir sonuca götürür: “İnsan bu misale bakıp her kabiliyet 

göstermemiş adamda, açılmak imkânını bulamamış bir dehâ mevcut olacağına 

hükmedeceği geliyor.” 

Ahmet Hâşim, Abidin Daver’in “Şarlo ve Emil Jannings arasında bir mukayese 

yaparak, birinin hiç değişmediğini, diğerinin ise her filmde bir hüviyetle ortaya çıktığını” 

belirten ve “hükmünü ikincinin lehine ver”en bir yazısına itirazlarını İki Artist232 başlıklı 

yazısında ortaya koyar. Karşılaştırmanın aynı cinsten şeyler arasında yapılabileceğini 

söyleyen Hâşim’e göre, “İki artist ve binâenaleyh iki ayrı âlem olan Şarlo ve Jannings’in 

birbirine nazaran muhâkemesi de, bu itibarla, esaslı hükümler istihracına müsait bir fikir 

ameliyesi değildir.” 

“Jannings tenevvü kudretiyle dâhîdir. Şarlo ise aynı olmakta dâhî! Şarlo değişmeğe 

muhtaç olmayacak kadar tam olduğu için değişmiyor. Asırlardan beri ne sesi, ne sözü, ne 

şekli, ne de kıyafeti değişmeyen, fakat gene her dem ter ü taze kalan Karagöz’ümüz gibi!” 

II.1.4.29. Tahsin Nâhit 

Tahsin Nahit ilk şiir kitabı Ruh-ı Bîkayd’ı neşrettiğinde Ahmet Hâşim onun için 

şunları söyler: “… hassâsiyet-i müstakbeleyi ihzar edecek olan gençlerin birisi ve en 

sevimlisi Tahsin Nahit’tir. Bence şimdilik eserden ziyade sahib-i eser büyük bir dikkate 

şâyândır.”233  

                                                
232 İkdam, nu. 11457, 18 Mart 1929. 
233 “Rûh-ı Bîkayd Fırsatıyla”, Servet-i Fünun, nu. 981, 11 Mart 1326 (24 Mart 1910).  
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Sonra ailesi ve yetiştiği ortam hakkında bilgi verir: “Bu genç şair hassa-i fârikasını 

zamanının nazariyât-ı mahdûde-i ahlâkiyesinden istiâre eden kibar bir ailenin çocuğudur. 

Pederi yeisten vefat etmiş asil kalpli bir Türktür; annesi ise mariz ve asabîdir.” 

Hâşim’e göre Tahsin Nâhit, asıl eserini gelecekte verecektir.  

II.1.4.30. Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) 

Ahmet Hâşim’in değer verdiği ve adını çokça andığı yazarlardan biri, Yakup 

Kadri’dir. İzmir’de Fransızca öğretmeniyken onunla tanışmış ve dostluğunu ömrü 

boyunca devam ettirebilmiştir.  

Hâşim, onun adını ilk kez, imlânın ıslahı çalışmalarını eleştiren Yılan Hikâyesi’nde 

anar: “Yakup Kadri, kelimeyi (k(e)l(e)b(e)k) şeklinde yazmakta devam ettikçe, her çocuk, 

hayata girince, mektebin imlâsını unutmağa ve şiirin imlâsını almağa mahkûm 

kalacaktır.”234 

Nur Baba romanının neşri münasebetiyle kaleme aldığı Yakup Kadri235 başlıklı yazı, 

renkli bir portredir: “… halkın yeni tanımağa başladığı bu isim, biz âşinâları için, on üç 

seneden beri, bir insana mukadder olabilecek isimlerin en güzeli ve en sihirlisiydi. Yakup 

Kadri, otuz beşi geçen nesle mensuptur. Bugün Türk hassâsiyetine rakipsiz hâkim olan bu 

nesil, edebiyatta Yakup Kadri’yi yetiştirmiş olmakla şan ve şerefinden emin ve varlığından 

mübalâğa ile mağrurdur.”  

Ahmet Hâşim’e göre Yakup Kadri, sanatkâr-eser uygunluğunun bizde ilk örneğidir: 

“… eserinin her satırını, insanlığının altınlarından nesceden Yakup Kadri’de şahıs ve 

eser, yekdiğerine aydınlıkları karışan iki Meşaledir. Yakup Kadri’nin hiçbir yeniliği 

olmasaydı bile, eserinin sanatkârı olmak yeniliği, onun için edebiyatımızda kâfî bir unvân-ı 

şeref olurdu.” “Büyük bir hanedânın son çocuğu Yakup Kadri”yi Welles’in romanında 

geçen Aylılara benzetir. Dimağlarıyla birlikte başları da büyüyen bu yaratıkların beyinleri 

kemik mahfaza içinde değil, zar içindedir ve bütün geçmişi dimağında toplayan Büyük 

Kamerî, “bir küçük araba derûnunda götürülen azim, titrek, beyaz bir baştır. Yakup 

Kadri’nin nahif bir vücut üstünde taşıdığı büyük başı, ince bir sak üzerinde iri, siyah bir 

haşhaşı andırır. Baş, vücudu yiyip azaltmış gibidir. Zannedilir ki, büyük bir çınar şeklinde 

kökleri asırların içine dalan Kara Osman ailesi, bir gün bu nahif çiçeği açabilmek için 

havalara azim dallarını salmıştı. Büyük ağaç, bu keskin kokulu siyah çiçeği yetiştirmekten 

                                                

234 Dergâh, nu. 24, 5 Nisan 1338 (1922). 
235 “Yakup Kadri, Akşam, nu. 1305, 9 Mayıs 1922. 
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daha iyi ne yapabilirdi? Bu çiçek nahiftir, çünkü teferruatın bayağılığından sıyrılmış, 

mütekâmil eşkâlin bediiyeti kanununa tebean güzelliğin yalnız esaslı unsurlarını ihtiva 

ediyor: Yakup Kadri’de yağ erimiş, kemik inceleşmiş ve vücut, giran-baha ruhun etrafında 

ince altından örülmüş bir mahfaza haline gelmiştir. Yakup Kadri’nin büyük başına 

dünyanın güzellikleri, kadife siyahlığında derin, halim ve aynı zamanda haşin iki büyük 

gözden geçer. Sesi sıtmadan yanan sesler gibi geniş, sıcak, mûnis ve şehvânîdir.” 

Hâşim’e göre, “Yakup Kadri’nin bütün sanatı” hazların mahsûlüdür. “Erenlerin 

Bağından’daki o hasret ve şikâyet ve ferâgat zevklerinden değil, fakat fanilere mukadder 

olan azamî zevkin bayağılığındandır. Yakup Kadri sanki başka bir âlemde, zengin bir 

ziyafet sofrasından kalkmış ve bu dünyaya tok ve yorgun gelmiştir. Hâlis ve âhenkdar bir 

Türkçe ile anlattığı bütün o müheyyiç âlemler, bir uhrevî şafağın mahmur beyazlığında 

görülmüş rüyalara benziyor.” 

Hâşim, Mercure de France’ta yayımlanan makalesinde Yakup Kadri’yi önce Millî 

Edebiyat hareketine karşı çıkan biri olarak –Köprülüzade Fuad ile-, sonra da Nur Baba 

müellifi olarak anar. Nur Baba, haksız tenkitlere uğramıştır. Oysa “Şiirden daha âhenkdar 

mistik bir nesir kullanan Yakup Kadri Bey, bu eserinde, göz kamaştıran bir şark zenginliği 

sergilemiştir.”  

Ahmet Hâşim, Nâzım Hikmet’e ilişkin yazısının Yakup Kadri tarafından tenkit 

edildiğini belirtirken, onun gündelik dedikodulardan uzak, “serin bir tepeden, ‘fikr’in 

sessiz, ulvî ve münevver cereyanlarını takipten bir an” geri kalmayan biri oluşuna dikkat 

çeker ve yazısını “asil edib”in söylediklerini nakletmeye hasreder.236  

Hâşim, Edebî Bir Ankete Cevap237’ta ondan şöyle söz eder: “Yakup Kadri ile, 

edebiyata hiç alâkası olmayan bazı tesadüfler neticesinde, senelerce hayatımız birlikte 

geçti. Erenler Bağı müellifinin hâl-i tabiîde, edebiyattan, her ne suretle olursa olsun 

bahsettiğini görmedim. O müessir, mûnis ve asil nâtıka, lâkayd ve hevessiz bir adamın 

elinde kıymetsiz bir bâzîçe gibidir. Belli idi ki sanatkâr, ruhunu yabancılara fâş etmekten 

bir hicap duyuyor, belli idi ki olgun bir incir gibi semavî bir balla mahmûl olan ruh, ancak 

yalnızlığın sır ve mahremiyetinde âhenkdar esere istihâle etmeğe râzı oluyor. Yalnız 

yorgun ve uykusuz kaldığımız geceler, şafağın acı aydınlığı camları beyazlatırken, Yakup 

Kadri'nin sarhoş bir adam bîhaberliğiyle Dante ve Régnier'den bahsettiğini hayretle 

                                                

236 “Aynı Şair Hakkında”, Akşam, nu. 2159, 12 Teşrinievvel 1924. 
237 “Edebî Bir Anket I”, Akşam, nu. 2631, 7 Şubat 1926. 
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işitirdim. Bu nâdir dakikalarda dinlediğim muhayyirü’l-ukul Yakup, ne yazık ki henüz 

esere girmiş değildir.” 

Hâşim’in “ne yazık ki” diye hayıflandığı durum, sanırız Yakup Kadri’de hep devam 

etmiştir.  

Hâşim, yakından tanıdığı birçok sanatkârın kendisini nasıl hayal kırıklığına 

uğrattığını anlattığı bir yazısında, bunun tek istisnası olarak Yakup Kadri’yi anar: “İki 

derin esrar menbaı halinde yanan siyah, büyük ve mûnis gözlerinde “fikr”in emsalsiz 

parıltısını taşıyan, sözü en müskir iksirlerden daha ziyade müsekkir, asil şahsı, eserlerinin 

şan ve şa’şaasıyla mahmûl bir insan tanıdım: Yakup Kadri!”238 

Ahmet Hâşim, Peyami Safa ile kavgası sırasında Yakup Kadri’yi de kavgaya 

karıştırmak ister.239 Bir Serencam ve Nur Baba’nın Batı dillerine tercüme edileceğine 

temas eder.240 Yakup Kadri’nin harf inkılâbını destekleyen görüşlerini zikreder.241 

Sağanak adlı piyesinin yazılışını müjdeler.242 Piyesin sahnelenmesini alkışlar: “Söz, Yakup 

Kadri gibi bir sihirbazın sözü ve fikir onunki gibi faal bir ruhun âteşîn in’ikasları 

mahiyetinde olursa, Pazartesi akşamı gibi güzide bir seyirci heyetini, dört perde boyunca, 

nefes nefese tutmağa ve sahneyi bir hayat kasırgasıyla canlandırmağa kifâyet edebilir.”243 

Başka bir yazısında piyese ilişkin övgüsünü tekrarlar: “Yakup Kadri’nin geçen gün 

oynanan piyesi, bu itibarla Maeterlinch’in, Giraudoux’nun Geraldi’nin ve Claudel’in 

eserleri gibi temâşâ tarihinde yeni bir merhaledir.”244  

Yakup Kadri, Ergenekon’u neşrettiğinde Ahmet Hâşim, onu da övgüyle karşılar245: 

“Son günlerin en ehemmiyetli neşriyat hâdisesi Yakup Kadri’nin yeni çıkan Ergenekon 

isimli kitabıdır.” 

“Yakup Kadri’nin İstiklâl Harbi senelerinde işgal altındaki İstanbul’da emsali 

görülmemiş bir cesaretle yazdığı makalelerin heyet-i mecmuasına Ergenekon ismi kadar 

yakışacak bir isim bulunamazdı.” 

                                                

238 “Yakından”, Akşam, nu. 2751, 9 Haziran 1926. 
239 “Edebiyat Bahisleri”, İkdam, nu. 11209, 8 Temmuz 1928 ve “Fikirlerde İnsiyak”, İkdam, nu. 11229, 28 
Temmuz 1928. 
240 “Hariçte Türk Edebiyatı”, İkdam, nu. 11227, 26 Temmuz 1928. 
241 “Harf İnkılâbı”, İkdam, nu. 11254, 22 Ağustos 1928. 
242 “Bir Piyes”, İkdam, nu. 11376, 23 Birinci Kanun 1928. 
243 “Yakup Kadri’nin Piyesi”, İkdam, nu. 11426, 13 Şubat 1929. 
244 “Tiyatro”, İkdam, nu. 11429, 16 Şubat 1929. 
245 “Ergenekon”, İkdam, nu. 11547, 19 Haziran 1929. 
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Hâşim, bu yazısında Yakup Kadri’nin İkdam gazetesinde Millî Mücadele’ye destek 

oluşuna nasıl tanık olduğunu da anlatırken şöyle der: “Yakup’un sıhhati, o sırada onun bir 

asker gibi düşmanla çarpışmasına imkân veremezdi. Fakat vücudundan kaçan sıhhat ve 

kuvvet, dimağında toplanarak o fikir cihazını vatan müdafaası yolunda çakan tehlikeli 

şimşeklerin yatağı hâline getirmişti.”  

Yazı, şu cümlelerle sona erer: “Heyecan fırtınaları içinde sâkin fikrin altın bir iz 

bırakarak yürüdüğü bu asil sayfalar, aynı zamanda Yakup’un elinde Türkçenin aldığı 

harikulâde gençliğin de bir isbatı olmak itibariyle, lisan ve fikir yolunun bir merhalesi 

işareti halinde kalacak. 

Ergenekon millî ve edebî bir şâheserdir.” 

Ahmet Hâşim, Valiz başlıklı yazısına Yakup Kadri’nin bir öğüdünü naklederek 

başlar: “Çok seyahat etmiş olan aziz arkadaşım Yakup Kadri, yola çıkmadan, bana şimdiye 

kadar hiç bilmediğim bir endişe telkıh etmişti: Seyahatte valiz meselesi. Bana demişti ki: 

“Valizlerin güzel değilse zahmet edip seyahate çıkma, değmez. Zira hiçbir yerde iyi 

muâmele görmezsin. Vapurda, kamarotların, hizmetçilerin sana itinası, hep valizlerinin 

kıymeti nisbetindedir.”246  

Ahmet Hâşim ile Yakup Kadri arasında mektuplaşmalar da olmuştur. 

 

II.1.5. Kitap, Mecmua ve Gazeteler Hakkında Değerlendirmeleri 

II.1.5.1 Kitaplar  

Ahmet Hâşim, “matbaanın icadından sonra kitap, alelâde bir ticaret malı” oldu 

derken hakiki fikir ve edebiyat adına durumdan şikâyetçi gibidir.247 Fakat başka bir 

yazısında bu durumu anlayışla karşıladığı görülür: “El yazması kitap devrinde edebiyatın 

bugünden fazla halk arasında münteşir olduğu iddia edilebilir mi? Matbaanın günden 

güne tekâmülü okumak ihtiyacının kütleler arasındaki inkişâfına atfedilemezse, neyle izah 

edilebilir. Medenî dünyada harpten sonraki kitap satışı, harpten evvelki satışın bin misline 

çıkmıştır. Kitapçılık ancak zamanımızda büyük bir ticaret şeklini almıştır. Bu okuma 

                                                

246 “Valiz”, İkdam, nu. 11277, 19 Temmuz 1929. 
247 “Baltacı ile Katerina”, İkdam, nu. 11378, 25 Birincikanun 1928. 
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iştihâsı sâyesindedir ki, en kötü yazılar bile şimdi kitapçı camekânlarında, hiç olmazsa iki, 

üç gün yer bulabiliyor.”248 

Yazarımız, Kitap Mimarlığı249 başlıklı yazısında, kitabın baskısına gösterilen özenin 

azalmasından şikâyet eder: “Ebüzziya Tevfik merhumdan sonra bizde kitap, tab’ı itibariyle 

her türlü kıymetten düşmüştür. Birçok zahmet, masraf ve itina neticesinde tab’ edilen 

kitaplar, müellif kadar, kari için de artık bir sukut-ı hayâl teşkil ediyor. Güzel sanatlardan 

olması lâzım gelen kitap tâbi’liği, şimdi âdi bir işçilikten bile aşağı bir menziledir.” 

Oysa “Kitap yazı şeklini almış fikirlerin ikametgâhıdır.” Öyleyse kitaplara da evlere 

gösterilen itina gösterilmelidir. Eski kitaplarımızın müzehhip ve mücellitler sayesinde 

“gururumuzu yapan mermer âbidelerden yalnız hacim ve şekil itibariyle ayrı” olduğunu 

belirten Hâşim, yazısını şöyle bitirir: “Şimdi ise kitap sahasında yalnız küçük, çirkin 

kulübeler yapılıyor. Başka memleketlerde Schmidt gibi dâhîler, büyük sanatlarını kitap 

mimarisine hasrederken, bizde kitabı yalnız zevksiz kalfalar yapıyor.” 

Ülkemizde hangi kitapların tercüme edilmesi gerektiğine dair birkaç yazı250 da 

kaleme almış olan Ahmet Hâşim, çeşitli yazılarında birçok kitaptan söz etmiştir. Bu 

bölümde Ahmet Hâşim’in yazılarına konu olan başlıca kitaplar hakkında görüşleri 

sergilenip değerlendirilecektir.  

II.1.5.1.1. Alev - Ali Zeki  

Ahmet Hâşim Alev, İmlâ, Kelime ve Edebiyat-ı Cedîde251 başlıklı yazısına şu 

cümleyle başlar: “Ali Zeki Bey’in geçenlerde neşrettiği hikâyede hem Neyyire ve 

Sermed’in âşıkâne macerasını, hem de bazı Türkçe kelimelerin ne tarzda yazılması lâzım 

geleceğini öğreniyoruz; yani bu eser hem bir hikâye ve hem bir nevi ‘imlâ’ kitabıdır.” 

Ali Zeki’nin kitabında “alev” kelimesi öteden beri yazıldığı gibi “ayın” harfiyle 

değil, “elif” harfiyle başlatılmıştır. Hâşim’e göre kelimelerin “yarı güzelliği”, yazılış 

şekillerinde saklıdır ve “ayınsız alev” “bize sözmüş bir ateş hissini” vermektedir.  

                                                

248 “Edebiyat Zevki”, İkdam, nu. 11514, 14 Mayıs 1929. 
249 İkdam, nu. 11386, 2 Kanunusani 1929. 
250 “Hars Malzemesi”, İkdam, 11230, 29 Temmuz 1928; “Kütüphane”, İkdam, nu. 11236, 4 Ağustos 1928 ve 
“İntikal Devri”, İkdam, nu.11275, 12 Eylül 1928. 
251 Dergâh, nu. 2, 1 Mayıs 1337 (1921). 
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İmlânın ıslahını isteyenler, bunu “müptediler” ve “ecnebiler” için istemektedirler ve 

bu yöneliş son zamanlarda edebiyatımızı da yalnız “cahil”, “ümmî” ve “çocuk”un anlayıp 

zevk alabileceği bir edebiyat seviyesine indirmiştir.  

Ali Zeki’nin Giritli olduğunu hatırlatan Ahmet Hâşim, kitapta bazı kelimelerin farklı 

imlâlarla yazılışına dikkat çekerek onun imlâyı ıslah etmekten önce öğrenmeye ihtiyacı 

olduğunu belirtir. Yazarın romanda çok sayıda Fransızca kelime kullanışını da eleştiren 

Hâşim, Fransızca düşkünlüğünün Edebiyat-ı Cedide alışkanlığı olduğunu hatırlatır ve bu 

vesileyle Edebiyat-ı Cedide’nin “kemali bulmadan zevale ermiş”, “yeni iken ölmüş” 

olduğunu söyler ve Edebiyat-ı Cedide ismini “genç ihtiyar”, “taze ölü” gibi acı ve “hazin 

bir tabir” sayar. Edebiyat-ı Cedide adamı dediği “şahs-ı remzî”yi eleştirirken onun Fikret, 

Cenap, Halit Ziya, hattâ “Leyâl-i Sâhiriyet şairi”252 olmadığını belirtmek ihtiyacını 

hisseder. “Fransızcayı bilmek ve söylemek hırsıyla yan”an ve “onu bilmediği için 

Fransızcalı bir Türkçe ile” hırsını telâfi yolunu bulmuş bu adam, Hâşim’e göre “tasalluf”, 

“cehl” ve “gurur” ile malûldür. Ali Zeki Bey’in Alev romanı ecnebi kelimeleriyle 

“maalesef ‘Edebiyat-ı Cedide’nin bugün geçmiş olan o muzır zevkini hatırlat”mıştır.  

Şüphesiz, Alev’in müspet tarafları da vardır. Hâşim bunu şu cümlesiyle dile getirir: 

“Alev’deki 76, 77, 83, 117, 118, 123, 124, 132, 133. sahifelerin o şâyân-ı gıpta muharriri 

için ‘imlâ’ endişesi kolay ve şerefsiz bir endişe olmalıydı.” 

Ahmet Hâşim, eleştirisini şöyle bitirir: “Bu satırları yalnız imlâya ve kelimeye 

hasretmekle iktifâ etmeği münasip gördük. Bu teferruat haricinde intişarı son günlerin en 

güzel hâdiselerinden birini teşkil eden bu canlı eserin edebî kıymetinden Abdülhak Şinasi 

Beyefendi bize nasip olmayacak bir zevk ve salâhiyetle bahsetti.” 

II.1.5.1.2. Ansiklopedideki Vahşi - Kerim Sadi  

Ahmet Hâşim, Güzel Basılmış Bir Kitap başlıklı yazısına şöyle başlar: “Dün yazımı 

yazarken bana büyükçe bir zarf getirdiler. İçinde basış itibariyle görülmemiş nefâsette beş 

sayfalık bir kitap çıktı. Yazımı bıraktım ve bu merak uyandırıcı kitapla meşgul oldum. Bu 

fütürist bir kap. Donuk sarı kâğıttan sayfalar. Kitabın garip ismi: Ansiklopedideki Vahşi. 

Müellifin ilk defa tanımakla şerefyâb olduğum ismi: Kerim Sadi.”253 

                                                
252 Celâl Sâhir Erozan.  
253 “Güzel Basılmış Bir Kitap”, İkdam, nu. 11520, 20 Mayıs 1929. 
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Sonra kitabın adı hakkında kanaatlerini bildirir: “İtiraf edeyim ki, harikulâde şeyler 

söylemek isteyenler için böyle alelâde isimler yakışmıyor. Bu kaba ve bu serlevhaya göre 

isimler taşımalı. Meselâ mikrop, maden, nebat, makine aksâmı isimleri gibi şeyler.” 

Sonra bu küçük kitabın muhtevasını alaycı bir dille eleştirir: “İlk sayfadan itibaren 

müellifin yeni sanat cereyanlarına mensup olduğu anlaşılıyor. Kitapta büyük harflerle, 

hâile-engiz nidâlarla ve birçok korkunç noktalarla ‘varaaa! Vıraaaa...’ feryatları ve 

‘elektrik’, ‘buhar’, ‘makine’, ‘çelik’ gibi kelimeler, edebî bir nesrin teşbih ve istiâreleri 

ortasında, bir salonun renkli koltuklarına oturtulmuş keçiler gibi okuyanın yüzüne hayretle 

bakıyor. / Anlamıyorum. Acaba bugünlerde şair ve ediplerin artık güzel bir şey 

yapamadığını duyarak bazı mesleğinde hevesini alamamış mühendisler mi edebiyat 

yapmağa koyuldu?/ Kâr-ı kadîm bir kahve değirmeninin işini bile göremeyecek olan bu 

makine edebiyat –lâf mühendisleri emin olsun- edebiyatın işini göremiyor.” 

II.1.5.1.3. Bağ Bozumu - Hüseyin Sîret (Özsever)  

Ahmet Hâşim, yıllar önce bir yazısında adını vermeden “Leyâl-i Girîzan şairinin 

himmeti ile, yine o devirde horoz edebiyatımıza dâhil olur.”254 diye söz ettiği Hüseyin 

Sîret’in şiir kitabını değerlendirmeye, kitabın adından başlar: “Bu nefis serlevha, Sîret 

Bey’in yeni çıkan şiir mecmuasının ismidir. Şairin ilk eseri olan Leyâl-i Girîzan gibi 

satırlarında genç bir usare dolaşmayan bu yeni kitap, bir sonbahar bahçesi gibi, ayak 

altında çıtırdayan, tutulur tutulmaz toz hâlinde dağılan, altın renginde kurumuş 

yapraklarla doludur. Fakat ne zararı var? Kitabın üstünde duran serlevhanın mütekâsif 

şiiri, sahifeleri esrârengiz bir aydınlıkla doldurmağa kâfi değil mi?”255 

Öyle anlaşılıyor ki Hâşim, kitabın sadece adını beğenmiştir: “Bağ Bozumu, maalesef 

şairimizin büyük kıymetlerini tahlile vesile teşkil edecek gibi değildir. Fakat üstadın 

mensup olduğu Servet-i Fünun edebiyatının bazı tipik vasıflarını anlamak için gayet 

muvafık bir teşrih parçası addolunabilir.” 

Sonra, Edebiyat-ı Cedide hakkında kanaatlerini tekrarlar: “Edebiyat-ı cedîde etiketi, 

mütecânis bir zümrenin ismi değildir. Zira Cenab’ın Avrupa’daki modelleri olan 

sembolistler nazarında dünyanın en soluk, en tatsız ve en manasız nâzımı, Tevfik Fikret’in 

Avrupalı modeli François Coppée’dir. Şiiri nesre benzetmek isteyecek kadar şiirin 

                                                
254 “Şi’r-i Kadîm”, Akşam, nu. 1510, 6 Kanunuevvel 1922. 
255 “Bağ Bozumu”, İkdam, nu. 11459, 20 Mart 1929. 
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cevherinden habersiz olan bu zavallı adamın yegâne marifeti ‘enjambement’la mısraın 

çelik vahdetini kırıp ona nesrin ve bilhassa konuşma lisanının çözüklüğünü vermekten 

ibaret olmuştur. Yüksek bir şair fıtratıyla doğan Fikret, bilinmez nasıl bir düşünce 

neticesinde ‘arabacılar şairi’ ismi verilen Coppée’nin tarzını Türkçeye nakletmekle Türkçe 

şiire bir adım attıracağını zannetmek vehmine düştü. Edebiyat-ı Cedide şiirinden tamamen 

ayrı olan Cenap müstesna, diğer bütün Servet-i Fünun şairleri de Rübab-ı Şikeste 

sahibinin saptığı yol üzerinde yürüdüler. Binâenaleyh, Edebiyat-ı Cedîde’nin asıl ismi 

“enjambement” edebiyatı olmak icap eder. Muhterem Sîret Bey’in birçok şiirlerinde bu 

illetin tezâhürlerine tesadüf edilir. Coppée’de “enjambement” şiirin konuşma lisanına 

yaklaştırılmasından ileri geliyordu. Fakat ne gariptir ki, onun tilmizi olan Fikret ve 

muakkipleri, “enjambement”ı tatbik etmekle beraber, şiiri en garip yabancı kelimelerin 

istilâsına maruz bırakarak, sadeleştirdiklerini zannettikleri Türkçeyi Veysî ve Nergisî’nin 

bile anlayamayacağı bir girift lehçe hâline getirmişlerdi. Yalnız yabancı değil, aynı 

zamanda çirkin kelimeler: Şagaf, zucret, nefrin, bürka, tavk...” 

“Siret Bey’de de bu nevi kelimeler mebzuldür: Anka-yı beyan, kahkaha-i şuh, 

zülcelâl-i aşk, leylâ-yı firak..” 

“Böyle bir lisanla yazılmış şiirlerin altında Cenevre 5 Kânun-ı Sânî 1917, Nice 11 

Mayıs 1911 tarzında tarihler ve şehir isimleri okumak, insana tuhaf geliyor.” 

II.1.5.1.4. Baltacı ile Katerina - Vâlâ Nurettin  

Ahmet Hâşim, Vâlâ Nurettin’in romanını ele aldığı Baltacı ile Katerina256 başlıklı 

yazısının girişinde, Birinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan şartların dünyayı 

tefekkürden ve sanattan uzaklaştırıp hayata, harekete, maddeye, hıza yönelttiğini, 

sinemanın da bu yönelişi beslediğini öne sürer. Yeni şartların sanatı ve edebiyatı da ticari 

meta hâline getirdiğini, macera romanı yazarlarının büyük servetler kazandığını belirten 

Hâşim, “yeni masalcılık” adını verdiği bu türü bize Nizamettin Nazif’le birlikte Vâlâ 

Nurettin’in getirmiş olduğunu belirtir ve “Masal bu ayarda bir kalemin hüneriyle 

yazılırsa, edebî tenkide elbette hak kazanır. Onun için genç muharririn Akşam‘da 

muvaffakiyetle tefrika edilen ve şimdi kitap hâlinde neşredilen Baltacı ve Katerina‘sından 

memnuniyetle bahsedeceğiz.” der. Ama “Vâlâ Nureddin Bey masal uydurmak üzere 

doğmamıştır. Onda muhayyilenin kısır olduğu(nu) ve bilakis, başında zekânın zalim bir 

nöbetçi vazifesi gördüğünü, her satırı ifşa ediyor. Bu muharrirde, geniş kanatlarının keyif 

                                                
256 “Baltacı ile Katerina”, İkdam, nu. 11378, 25 Birincikanun 1928. 
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ve hevesine tâbi ve onların sürükleyici kuvvetine mukavemet edemeyen mutantan, fakat 

âciz ve safdil bir kuş hâli yok. Âdeta anlattıklarının tuhaflığını herkesten evvel kendisi 

anlıyor ve bundan utanıyor gibidir. Baltacı ile Katerina‘nın bütün sahifelerinde dolaşan 

hafif istihza tebessümü, müellifin bizzat istihza tebessümüdür. Sanki muharrir, kitabına 

itimat eden karie bıyık altından kıs kıs gülüyor.” 

Vâlâ Nureddin’i, Jules Verne ve Wells’e benzeten Hâşim, onun “asırlarca evvel 

konuşanların seslerini fonograf gibi tekrar ediyor ve bu konuşanların şekillerini de bir 

sinematograf gibi aynen aksettir”diğini söyledikten sonra ilâve eder: “Hiçbir fennî esasa 

istinad etmeyen ve bir sihirbaz sopasından farklı olmayan bu uydurma masal makinesi 

nasıl işliyor biliyor musunuz? Tekme ile.” 

Roman unsurlarını mahir bir üslûpla toplayan yazarın yöntemlerinden biri de dilin 

göze olduğu kadar, kulağa da hitap etmesidir. “Onun için kelimelerin imlâsı, musikî 

notasını andırmak üzere, sesi zaptedecek bir tarzdadır. İşte birkaç numune: 

Şırrrrak!.. Devam, devaaaam. Ehhhh! 

Bu görülmemiş imlâ, üslûbun hayat ve hareketini garip bir tarzda arttırıyor. Fakat 

üslûbun hususiyeti yalnız imlâya münhasır değildir. / Bütün tahrir lisanına ait kelimeler 

yerine, konuşulan canlı lisanın “impression”ları da ikame edilmiş. O suretle ki; insan 

okumaktan ziyade görüyorum ve dinliyorum vehmi içinde kalıyor.” 

Hâşim, yazısını bir “sataşma” ile bitirir: “Yoksa Profesör Togan Toganofski’nin 

tarih fonografı bizzat Vâlâ Nureddin’in kitabı olmasın? / Bu itibarla hakikaten yeni ve 

güzel bir icat.” 

II.1.5.1.5. Beni mi? - Suad Derviş  

Ahmet Hâşim, Suad Derviş’in Beni mi? adlı eseri üzerine kaleme aldığı yazısına, 

kitaplarına verdiği isimlerin çirkinliğinin sebebini açıklayarak başlar. Meğer Suad Derviş, 

hikâyelerine başlık bulmak için “ahbaplarına, misafirlerine, hizmetçilerine müracaat 

eder”miş. Bunu “garip bir tembellik” sayan Hâşim, Suad Derviş’in “tavus kuyruğu gibi 

rengârenk nesri”nin “tahkiye nesri” olmadığını ve okuyucuyu yorduğunu belirterek şöyle 

der: “Bu besteli nesir âdeta ‘şiir’ olamamaktan mahzundur... Şiirin bütün parlak 

madenleri, henüz nazım hâline gelmemiş olan bu müzab lisanda külçe hâlinde yüzüyor. 

Halbuki nesrin kendisine mahsus kaideleri var ki şiirinkinden büsbütün başkadır. Onun 

için şairane bir nesrin, bilhassa hikâyede, iyi bir nesir olup olamayacağı cây-i sualdir.” 
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Buna rağmen, eselerindeki “hayat tecrübesi” hayret vericidir ve “Beni mi? taşıdığı ruh ve 

asap hakikatlerinin ağırlığıyla esrârengiz bir giranbaha çekmece gibi ağırdır.”257 

Hâşim, yazısını şu cümlelerle bitirir: “Suad Derviş Hanım’ı şahsen tanımakla 

şerefyâbım. Bu genç ve bir çocuk gibi sâde ve neşeli edibeyi gözümle görmemiş olsaydım, 

aşk, kıskançlık, ümit, ümitsizlik, neşe ve ıztırap hakkında, keşfi uzun ve çetin bir ömre 

mütevakkıf sırlarla zenginleştirdiği nefis kitaplarını okurken, -tabirimi af buyursun- alnı 

korkunç buruşuklarla çizilmiş bir asır-dîde acûzeyi dinliyormuş gibi titreyecektim.” 

II.1.5.1.6. Bir Gemi Yelken Açtı - Ali Mümtaz (Arolat)  

Ali Mümtaz Arolat’ın ilk şiir kitabı Bir Gemi Yelken Açtı için kaleme aldığı yazıya 

Ahmet Hâşim, şu cümleyle başlar: “Ali Mümtaz Bey, (Dergâh) mecmuasında lezzetle 

okuduğumuz şiirlerini bir kitap hâlinde neşrediyor.”258 

Yazar, “neşretti” yerine “neşrediyor” dediğine göre, kitabı henüz piyasaya çıkmadan, 

gördüğünü düşünebiliriz. Ahmet Hâşim, kendisinden on yaş genç olan Ali Mümtaz’a ve 

eserine sempatiyle yaklaşmaktadır. Bunda belki de Galatasaray Lisesinde okumak, 

Çanakkale’de bulunmak, Dergâh’ta yazmak, bankacılık etmek gibi benzerliklerin de payı 

vardır.  

Hâşim, yazısının ilk paragrafında Dergâh sayfalarındaki şiir hamlesini zevkle hatırlar 

ve Necmettin Halil’in “şayan-ı hayret” kafiyelerini, “(Regnier) tarzında eski aynalardan, 

eski mermer ve madenlerden bahseden Ahmet Hamdi”yi anar ve şu soruyu sorar: “bize o 

günlerde o kadar ümit vermiş olan nice gençler bugün ne oldu? Neden şiir havası o altın 

gözlü kartal yavrularının kanat sesleriyle artık aksetmez oldu?” 

Ali Mümtaz Bey’in “hece veznine verdiği tabiili, kolaylık ve incelikle” , “nazar-ı 

dikkati kendine doğru pek kuvvetle çekenlerden biri” olduğunu belirten Hâşim, şöyle 

devam eder: “Fransız sembolistlerinden mülhem olan bu gencin şiirleri bazen bir sulu 

boya gibi taze, bazen bir Japon paravanası gibi zarif idi. Bu taze şiirde, gerçi şair herkese 

benzemek için muhayyel kederler elemler ve ızdıraplardan bahseder. Fakat bütün bu siyah 

renkler, Ali Mümtaz Beyin genç şiirinde bir çocuk kaleminden beyaz sahifeye düşmüş bir 

mürekkep lekesi gibi idi.” 

                                                

257 “Beni mi? Suad Derviş Hanım”, Akşam, nu. 2744, 2 Haziran 1926. 
258 “Bir Gemi Yelken Açtı, Ali Mümtaz Bey’in Şiir Kitabı”, Akşam, nu. 2648, 24 Şubat 1926. 
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Hece vezninin 6+5 duraklı şeklinin Ali Mümtaz’ın şiirinde bile “tatsız olmaktan” 

kurtulamadığını söyleyen Hâşim, 7+7 veya “Yunus emre vezni” adını verdiği 3+4 ile 

yazılmış örneklerin daha kalıcı olacağını belirtir. 

Şekil hususunda bu görüşleri dile getiren Hâşim, muhteva hakkında daha kötümser 

davranır: “… Ali Mümtaz Beyin, birçok hemnesli olan şairler gibi, şiir mevzuları ‘şairane 

mevzu’ diye kullanıla kullanıla artık posa hâline gelmiş birtakım zeminlere münhasır 

bulunuyor. Onun için bu şiirler içi hava dolu renkli vazolar hissini vermektedir. Şiiri bu 

kadar dar ve mükerrer mevzularda niçin hapsetmeli? Türkçe şiir, bununçün, şimdi hasta ve 

soluk bir çehre arz ediyor. Hayal, bülbül kafesleri gibi dar olan bu mevzulardan çıkıp vâsi 

ufuklar üzerinde müşkil pervazlar yapmağa başlamadıkça Türk şairi, muasırlarına büyük 

şehrayinler gösteremeyecek ve ‘şiir’ bugünkü mahcup vaziyetinde, nâdânın merhametine 

muhtaç kalacaktır.”  

II.1.5.1.7. Birinci Perde - Cevdet Kudret (Solok)  

Yedi Meşale şairlerinden olan Cevdet Kudret, ilk kitabını neşrettiğinde Ahmet 

Hâşim, Bir Eser başlıklı bir yazıyla görüşlerini dile getirir: “Yepyeni bir edebî neslin 

çocuklarından biri Cevdet Kudret Bey, Birinci Perde isimli bir şiir mecmuası neşretti.” 

Sonra kitabın adına temas eder: “Birinci Perde bu gencin kitabına yakışan bir serlevhadır. 

Zira her gün bir yenilik gösteren Cevdet Kudret Beyin fıtrarı muhakkak bir perdeyle 

bitmeyecek.”259 

Sonra, sanatın tariflerinden birinin de “Hakiki hayatın bizden esirgediği tahassüsatı 

telâfi etmek vasıtası” olduğunu belirterek, Cevdet Kudret’in şiirlerinde dile getirdiği 

âlemin eksikliği hissedilen âlem olduğunu ima eder: “Hiçbir satırın tanıdığımız, bildiğimiz 

âlemle münasebeti yoktur; kırmızı adamlar, kırmızı rakkaseler, kırmızı şehirler, kırmızı 

şatolar… Sanki bu genç bir yakut dünyasından bizim toprağımıza nefy edilmiş, başı hâlâ 

ayrıldığı âlemin hasretiyle inliyor. Bu genç sathî bir hayalperest değil, bu genç derunî 

hakikatini anlatıyor. Samimiyeti buradan geliyor.”  

Sonra şiirlerin ses bakımından yetersizliğini eleştirir: “Fakat ne yazık ki kullandığı 

hece vezni güftelerinin bestesini vücuda getirmiyor. Halbuki şiir güfte değil sadece 

bestedir.” 

Hece vezninin yetersizliğini, durak yerlerinin sabit oluşuna bağlayan Ahmet Hâşim, 

bunun aşılması gerektiğini söyledikten sonra yazısını şöyle bitirir: “Cevdet Kudret Beyin 

                                                

259 “Bir Eser”, Politika, nu. 41, 21 Kanunusani 1930. 
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güzel şiirlerini okurken hece vezninin aczini her zamandan fazla hissettim. Bizde şiirin 

lisanının ve mevzuunu az çok değiştiren hareketin artık veznini de değiştirmeğe çalışması 

şayan-ı temennidir.” 

II.1.5.1.8. Bucoliques - Ruşen Eşref (Ünaydın)  

Ahmet Hâşim, Klasiklerin Tercümesi260 başlıklı yazısına şu cümleyle başlar: “Türk 

Ocakları tarafından neşrine karar verilen klasikler serisinin ilk numarasını taşımak şerefi, 

Ruşen Eşref Bey’in Türkçeye naklettiği Virgile’in Bucoliques’lerine nasip oldu.” 

Ona göre klasikler insanlığa mal olmuş şaheserlerdir ve hem Talim Terbiye dairesi 

hem Türk Ocağı iyi bir iş yapmaktadır. Çünkü “Bu şâheserler, bugünkü fikrî Avrupa 

medeniyetine ana baba vazifesini görmüşlerdir ve hemen cümlesinin asırlarca evvel diğer 

lisanlarda yüzlerce tercümesi yapılmıştır.” 

Ülkemizde “birtakım derme çatma eserlerin yarım yamalak anlaşılmasıyla beslenmiş 

birtakım zavallı kafaların irfanımızda yaptığı tahribatı görmek” hüzün vericidir. “Bu 

keşmekeşe bir nihayet vermek zamanının artık geldiğine kail olan Maarif Vekâleti ve Türk 

Ocakları riyâseti, genç fikirleri insanlığın hakiki düşünce menbalarına sevk etmek üzere 

klasiklerin Türkçeye nakli vazifesini emniyetli kalemlere tevdi etmişlerdi. Garp medeniyeti 

istikametini tutmuş bir milletin yürüyüşünü kolaylaştıracak olan bu himmeti biz burada 

hürmetle ve ümitle selâmlarız / Ruşen Eşref Bey’in Virgile tercümesi yalnız doğru bir 

tercüme değil, aynı zamanda yüksek kıymette bir edebî eserdir. Virgile’in ruhu Ruşen 

Eşref’in ruhu ile birlikte, dost olmuş iki altın ağustos böceği gibi Hamid B. Matbaasının 

büyük bir dikkatle bastığı eserin sayfalarında, kır âleminin nâmütenâhî şiirini ilâhî bir 

sarhoşlukla vızıldıyor.” 

II.1.5.1.9. Çayname - Okakura Kakuzo  

Ahmet Hâşim, Çaynâme başlıklı yazısına şu cümleyle başlar: “On üç sene evvel vefat 

etmiş olan Japon edip ve mütefekkiri Okakura Kakuzo’nun Çaynâme’si bütün lisanlara 

tercüme edilmiş küçük bir şâheserdir.”261  

Sonra İngilizlerin “beş çayı”nı eleştirir: “Boyalı dudakların, gıybet veya haset ve 

iftira zevklerini tatmin için her gün beşte toplanmak ve konuşmak üzere sebep ittihaz 

ettikleri çay, pişirilmesi resim gibi, şiir gibi bir sanat teşkil eden, içilmesi zarif birtakım 

                                                

260 “Klasiklerin Tercümesi”, İkdam, nu. 11239, 28 Teşrinievvel 1929. 
261 “Çaynâme”, Akşam, nu. 2682, 30 Mart 1926. 
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merâsime tâbi olan âdeta kudsî ve remzî bir içkidir. Çay, kendine mahsus bir mezhebe ve 

bir felsefî sisteme vücut vermiştir.” 

Kitabın şekli ve muhtevası hakkında bir özet verir: “Yelek cebine konacak kadar ufak 

kıtada yüz otuz yedi sahifelik küçük bir kitap teşkil eden Çaynâme’de Japon edibi, çay 

pişirmek mekteplerinden, çay mezheplerinden, çay odasından ve çay üstadlarından ayrı 

ayrı fasıllarda bahsediyor.”  

Bu konuların gündelik gazete okurunu ilgilendirmeyecek ayrıntılarla dolu olduğunu 

belirterek, tercümesinden sarfınazar ettiğini bildiren yazar, “yalnız şark ve garbın 

anlaşmamaları hakkında şâyân-ı dikkat bazı mülâhazâtı ihtiva eden (İnsaniyet Kadehi) 

unvanlı birinci fasıldan küçük bir sahife naklediyoruz.” diyerek tercümesini sunar.  

Hâşim, bu kitaptan Çay Odası262 ve Çiçekler263 başlıklı iki bölüm daha çevirip 

yayımlamış ve bunların gördüğü okuyucu ilgisini de Harabe264 adlı yazısında dile 

getirmiştir.  

II.1.5.1.10. Dağ Yolu - Hamdullah Suphi (Tanrıöver)  

Ahmet Hâşim, Dağ Yolu başlıklı yazısına şöyle başlar: “Hamdullah Suphi, 

hayranlarının rica ve ibrâmı üzerine, nutuklarını üç cilt hâlinde topladı. Bir haftaya kadar 

bâyilere tevzi edilecek olan ilk cildin ilk karii benim. Bu zevkli şerefi asil hatibin 

dostluğuna medyûnum.”265 

Sonra kitabın ismini över: “Dağ Yolu kitabın ismidir. Büyük bir hatip olduğu kadar, 

büyük bir şair olan Hamdullah Suphi, nutuklarının heyet-i umûmîyesine bundan daha 

güzel isim bulamazdı. Başlı başına bir ibdâ eseri olan bu serlevha eserin çıplak kabına 

fikri, zafer noktasına eriştiren sarp yolları gösterir muazzam hayâlî bir manzara ilâve 

ediyor.” 

Hâşim, kitabın kapağını ve iç düzenini de mübalağalı övgülerle anlatır: “Kitabın 

metni, kabı gibi resimsizdir. Esasen söz sanatkârı, eserini nakkaşa süsletebilir, fakat 

hayâlini ressama tespit ettiremez. Zira ressam, kelimenin taşıdığı hayâle vücut verebilecek 

vesaite mâlik değildir. Çizgi ve boya, mananın seyyâliyetini zapta muktedir olamayacak 

kadar maddîdir. / Binâenaleyh, Dağ Yolu’nun beyaz sahifeleri yalnız metnin kelimeleriyle 

                                                

262 “Çaynâme’den: Çiçekler”, Akşam, nu. 2685, 2 Nisan 1926. 
263 “Çaynâme’den: Çay Odası”, Akşam, nu. 2692, 9 Nisan 1926. 
264 “Harâbe”, Akşam, 2695, nu. 12 Nisan 1926. 
265 “Dağ Yolu”, İkdam, nu. 11216, 15 Temmuz 1928. 
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siyahtır. Fakat hakikatte, bu kitabı okurken insan, görülmemiş sihirli bir renk maddesiyle 

fırçasını kullanan hârikulâde bir ressamın albümünü karıştırıyorum zannediyor. / Sinema 

huzmesi gibi, dimağın perdesine mücessem şekiller aksettirici bir lisanla konuşan 

Hamdullah Suphi, bu suretle hitabetin en büyük muvaffakiyet sırlarından birini elde etmiş 

bulunuyor.”  

Sonra hitabet hakkında görüşlerini dile getirir: “Şimdiye kadar hitabet yalnız kulak 

içindi. Halbuki sâmia bir gece hissidir. Hamdullah Suphi, irticâlen bahsettiği şeylere 

dinleyenlerin hayâlinde muayyen bir vücut verdirmek suretiyle hatibin vazifesini büyük bir 

mikyasta kolaylaştırmış oluyor. Sesin ve cümlenin musikisi dikkati zaptediyor. Teşbih ve 

istiâre, zekâya bir menfez açıyor. Şairin açtığı bu iki yoldan mütefekkirin iknaı kolayca 

zekâ mıntıkalarını fethediyor.”  

Türkçenin konuşma dili olmaktan çok yazı dili olarak bilindiğini, hitabetin kitabetten 

farklı olduğunu söyleyen Hâşim’e göre Hamdullah Suphi bir dâhidir: “Hayâli, fikri ve 

mantığı ânî şimşekler halinde etrafına saçan bu söz dâhisi ise, büyük bir kudretin mevzun 

feverânı karşısında hiçbir müşkilin mukavemet edemeyeceğini bize göstermiştir.” 

Hâşim, yazısının şu son cümleleriyle Dağ Yolu’nun muhtevası hakkında konuşmaya 

kendisini yetkili bulmadığını ifade eder: “Biz, bu küçük sütunumuzda Dağ Yolu etrafında 

bazı sanat meselelerine hafifçe dokunmakla iktifâ ettik. İntişarı büyük ve umumî bir alâka 

uyandıracağında şüphemiz olmayan bu mühim eserin fikrî serveti hakkında mütalâa beyan 

etmek hakkı, salâhiyetdarlara aittir.” 

II.1.5.1.11. De Paris à Cadix - Alexandre Dumas-Père  

Ahmet Hâşim, Alexandre-Dumas-Père’in bir kitabından eserin adını belirtmeksizin 

yaptığı uzunca bir tercümeyi şöyle akdim eder: “Aşağıdaki nakledilen satırlar bütün 

dünyaca ismi malum olan Monte Cristo romanının meşhur müellifi Alexandre Dumas’nın 

İspanya seyahatine ait bir eserinden alınmıştır. Bu edibin seyahat intibalarına tahsis ettiği 

silsilenin İspanya’ya ait olan iki cildi kadar canlı ve lezzetli bir eser tasavvur olunamaz. 

Naklettiğimiz bu satırlarda anlatılan raks, İspanya’da oynanılan hakiki ve hâlis İspanya 

raksıdır. Kari bu raksın derin sihrini bu satırları okumakla daha iyi anlayacaktır.”266 

                                                

266 “İspanya Raksları”, Akşam, nu. 2626, 2 Şubat 1926. 
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II.1.5.1.12. D’İsraeli Tercümesi - Nurullah Ata (Ataç)   

Ahmet Hâşim, Tarihten Roman başlıklı yazısına şu satırlarla başlar: “Son senelerde, 

Fransız edebiyatında yeni bir tarz vücut buldu: Tarihe mal olmuş meşhur adamların 

terceme-i hâlini roman şeklinde hikâye etmek. Evvelâ İngiliz şairi Shelley’in hayatı yazıldı. 

Bu eserin bulduğu büyük rağbet, birçok muharrirleri aynı vadide tecrübeler yapmağa sevk 

etti. Bu tarzın şâheserlerinden sayılan D’İsraeli’nin hayatı, şimdi Hâkimiyet-i Milliye’de, 

Nurullah Ata’nın güzel kalemiyle Fransızcadan Türkçeye naklediliyor.”267 

Yazının sonraki bölümlerinde tarihi hakikatler ile hayali edebiyatın birbirine 

karıştırılmasının pek de korkulacak bir şey olmadığını, bazı bilginlerin masa başında 

coğrafya kitabı yazdıkları bir dünyada tarihe hayal eklemenin “yeni bir zevk menbaı” 

olduğunu dile getirir. 

II.1.5.1.13. Duyduğum Gibi  - Münir Tevfik  

Ahmet Hâşim, Münir Tevfik’in Duyduğum Gibi adını taşıyan eserini tanıtmaya 

şöyle başlar: “Münir Tevfik Bey dostumuz neşriyat âleminde tanınmış bir muharrir 

değildir. Fakat bu, onun değerli bir muharrir olmasına mâni değil. Münir Tevfik Bey, faal 

ve dolu hayatının boş dakikalarında kaleme aldığı yazıları Duyduğum Gibi isimli bir kitap 

halinde neşretmiş. Bize gönderilen nüshasını zevkle okuduk.”268 

Yazının bundan sonraki satırları “zevkle okuduk” ifadesini boşa çıkaracak 

mülâhazalarla doludur: “Duyduğum Gibi ne demek? Belli ki muharrir samimiyetle yazı 

yazmanın bir kıymeti olduğuna kani. Bunu kitabının serlevhasıyla anlatmak istiyor. / Fakat 

bu bir hata. Samimiyet ve sanat zıt manalı iki kelimedir. Samimiyet, karışık, dağınık, 

yontulmamış bir şey ifade eder. Sanat ise, nizam ve intizam, disipline tabi bir kuvvet 

demektir. / Aklımızdan geçen düşünceleri, âsâbımızda peydâ olan teessürleri, saniyesi 

saniyesine olduğu gibi, yani tam bir samimiyetle kâğıt üzerinde sıralamağa kalkışsak, 

vücuda getirilecek şey bir deli saçmasından başka bir şey olamaz.” 

“Sanat, bu perişan malzemeden bir eser vücuda getirmek isteyince, fikirlerin ve 

heyecanların bir kısmını hazf eder, kalanların tabiî sırasını ince ince bir hesaba göre 

değiştirir ve onları mozaik parçaları gibi, uyarına göre, yan yana dizer, boş kalan yerler 

için diğer renklerle yeni mozaikler icat eder ve bu suretle tasarlanmış bir modele göre 

                                                

267 “Tarihten Roman”, İkdam, nu. 11142, 29 Nisan 1928. 
268 “Duyduğum Gibi”, İkdam, nu. 11551, 23 Haziran 1929. 
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umûmî bir şekil vücuda getirir. / Sanat eserinde samimiyet, sadece bir ham maden 

vazifesini görür.” 

II.1.5.1.14. Ergenekon - Yakup Kadri (Karaosmanoğlu)  

Ahmet Hâşim, Yakup Kadri’nin Ergenekon kitabını aynı adı taşıyan bir yazıyla ve 

heyecanla karşılar.269 Yazı şöyle başlar: “Son günlerin en ehemmiyetli neşriyat hâdisesi 

Yakup Kadri’nin yeni çıkan Ergenekon isimli kitabıdır.” 

“Yakup Kadri’nin İstiklâl Harbi senelerinde işgal altındaki İstanbul’da emsali 

görülmemiş bir cesaretle yazdığı makalelerin heyet-i mecmuasına Ergenekon ismi kadar 

yakışacak bir isim bulunamazdı.” diyen Ahmet Hâşim, kısa bir Ergenekon efsanesi özeti 

verdikten sonra, “Mütareke devresi ikinci Ergenekon’dur.” diyerek sözü, Yakup Kadri’nin 

o dönemde yaptıklarına getirir: “Gerçi senelerden beri fikir ve sanat âşıklarının üzerinde 

titrediği Yakup’un sıhhati, o sırada onun bir asker gibi düşmanla çarpışmasına imkân 

veremezdi. Fakat vücudundan kaçan sıhhat ve kuvvet, dimağında toplanarak o fikir 

cihazını vatan müdafaası yolunda çakan tehlikeli şimşeklerin yatağı hâline getirmişti.” 

Ergenekon’daki yazıların İkdam’da yayımlandığı yıllarda gördüğü okuyucu ilgisine 

bizzat şahit olduğunu belirten Hâşim, yazısını şöyle bitirir: “Ergenekon’un sayfaları bu 

itibarla, felâket günlerinde Türkün mukavemet kudretini gösteren bir tarihî vesikadır.” 

“Fakat bu vesika yalnız tarih yazacak olanların müracaatgâhı olmakla 

kalmayacaktır. Heyecan fırtınaları içinde sâkin fikrin altın bir iz bırakarak yürüdüğü bu 

asil sayfalar, aynı zamanda Yakup’un elinde Türkçenin aldığı harikulâde gençliğin de bir 

isbatı olmak itibariyle, lisan ve fikir yolunun bir merhalesi işareti halinde kalacak. / 

Ergenekon millî ve edebî bir şâheserdir.” 

II.1.5.1.15. Ev ve Dünya - Rabindranat Tagor   

Ahmet Hâşim, Ev ve Dünya’dan başlıklı yazısına Tagor hakkında bilgi vererek 

başlar: “Şimdiye kadar yalnız tasavvufî şiirleri ve tiyatrolarıyla tanılmış olan, dâhi Hint 

şairi Rabindranat Tagor, son zamanlarda neşrettiği büyük bir hikâyede memleketi 

hakkındaki siyasi telâkkilerini ortaya koymuştur. İngiliz istilâsını Hindistan’dan atmak için 

yapılan her türlü ihtilâl harekâtına karışmayan ve senelerden beri Avrupa’da yaşayan dâhi 

şairin bu vaziyeti, onu müfritler nazarında İngilizlerin adamı olmak töhmeti altında 

bulundurmuştur.” 

                                                

269 “Ergenekon”, İkdam, nu. 11547, 19 Haziran 1929. 
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Eserin konusu hakkında bilgi verir: “Rabindranat Tagor, bu hikâyesinde, kendi 

vaziyetinde bir adamla bir ihtilâlciyi karşı karşıya bulunduruyor. Bunların fikrî ve ruhî 

mücâdeleleri eserin mevzuunu teşkil eder.”270 

Sonra eserin başlıca kahramanlarını kısaca tanıtarak, Ev ve Dünya’dan yaptığı 

tercümeyi sunar.  

II.1.5.1.16. Geceye Âşık (Küçük Hikâyeler) - Selâmi İzzet (Sedes) 

Ahmet Hâşim, Yeni neşredilen kitaplar / Geceye Âşık “Küçük hikâyeler” / Müellifi: 

Selâmi İzzet271 başlıklı yazısına şu cümleyle başlar: “Yeni intişar eden bütün eserlere dair 

mütalâamızı yazmağı usûl ittihaz ettiğimiz için Selâmi İzzet Bey’den ve yeni eserinden 

bahsedeceğiz.”  

Gazetenin önceki ve sonraki sayılarında Hâşim’in yeni neşredilen kitaplarla ilgili 

başka yazısını göremedik. Belki de yazar, Akşam gazetesinde çıkan yazılarını kast etmiştir.  

Yazı, şu cümlelerle devam etmektedir: “Selâmi İzzet Bey’i şahsen tanımayız. Fakat 

dostlarının söylediğine nazaran, bu muharrir, şimdiye kadar hiçbir hikâyesinin mevzuunu 

bulmak zahmetini ihtiyar etmediğini ve bütün eserlerini Fransızcadan iktibas edip 

imzaladığını söylemekle iftihar edermiş. Selâmi İzzet Bey karileriyle bu tarzda istihza 

etmekte haklıdır; eserlere kıymet verenler bundan daha fazla istihzaya lâyık değil 

midirler? Selâmi İzzet Bey, muharrirden hiçbir meziyet, hiçbir hüner istemeyen; kalemin 

yalnız âsap gıcıklayıcı bir tüy olmasını talep eden; zevksiz, hayalsiz ve cahil oldukları için 

ancak kolay anlaşılır bir şiveyle yazılan, az yüklü lisandan zevk alan kariler için, eşi 

bulunmaz bir hikâyecidir.” 

Hâşim’in bu cümleleri, hem “best-seller” olmayı hedefleyen popüler romanlar, hem 

de bazen “adaptasyon”, bazen tercüme kılığına bürünen “intihal” vakaları hakkında 

kanaatlerini göstermesi bakımından önemli sayılabilir.  

Ahmet Hâşim, yazısına şöyle devam eder: “Âdî zina vak’aları, fâhişe cilveleri, 

muhtelif gazetelerde intişar ettikten sonra şimdi ‘Geceye Âşık’ ismi altında, kitap hâlinde, 

topladığı hikâyelerinin çamurlu zeminini teşkil eder. Bu hikâyelerde yaşlı teyzeler, 

mürşidleriyle yatarlar; ihtiyar efendiler, mehtâba karşı son moda şarkılarıyla, âşıkâne 

kederlerini söylerler; vesikalı âlüfteler vaaz dinler. İlh... Hayatın tetkikinden alınmış gibi 

                                                

270 “Ev ve Dünya’dan”, Akşam, nu. 2148, 1 Teşrinievvel 1924. 
271 Müstakil Gazete, nu. 7, 24 Şubat 1340 (1924).  
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olan bu aşırma hikâyelerin Fransızca asıllarıyla karşıla(ştır)ılmalarına imkân yoktur. 

Selâmi İzzet Bey’in Fransızcadaki gıdasını hangi edebiyat teşkil eder, bunu bilmiyoruz.” 

Yazarın imzasıyla neşredilen bazı eserleri, Fransızca asıllarıyla karşılaştırdığını 

belirten Hâşim, onun Fransızcayı çok iyi bilmediğini, bu yüzden hiçbir eserle münasebeti 

olmayan tuhaf bir adaptasyon ortaya çıkardığını söyler ve ilâve eder: “Bütün kıymetleri 

menfî olan bu muharrir, Fransızcayı bilmemekten, bilenlerden fazla istifade etmeği biliyor. 

‘Anri Barbuz’ diye ismini kitabının iki yerinde yanlış yazdığı ‘Barbus’ün ‘Le feu’ 

ismindeki meşhur eserinin ilk kısmından ‘Eğer Aşk Bu ise’ ismiyle iktibas ettiği parça, 

Selâmi İzzet Bey’in bir şâheseri nasıl âdîleştirmeği bildiğini gösteriyor.”  

Hâşim, yazısını şu cümleyle bitirir: “Selâmi İzzet Bey gibi muharrirler, gerçi bir 

milleti ifade etmezler ve fakat bir millet tarafından lâkaydiyle görülmeleri bile o milletin 

lehine bir işaret addolunabilir mi?” 

II.1.5.1.17. Goethe - Halil Fikret272 (Kanad)   

Ahmet Hâşim, Dâhi273 başlıklı yazısına şu cümlelerle başlar: “Terbiye doktoru Halil 

Fikret Bey, büyük Alman şairi Goethe’nin hayatı, tabiatı ve eserleri hakkında şâyân-ı 

dikkat bir kitap neşretti. Başlıca eserleri, aslın güzelliğine hürmet etmeği bilen bir lisanla 

Türkçeye henüz nakledilmeyen Goethe hakkında bu küçük, fakat mufassal, câzip ve 

istifadeli kitabın bizde nasıl bir boşluğu doldurduğu cây-i sualdir. Goethe’nin eserlerini 

okumuş olanların dimağında böyle bir kitap vasıtasıyla aydınlanacak birçok karanlık 

noktalar bulunabilir. Fakat bu kitabı okuduktan sonra, dâhi şairi eserlerinden tanımak 

merakına düşecek olanlar ne yapsın? Bir milletin edebiyatı münhasıran şairlerin ve 

nâsirlerin eserleridir.” 

Görüldüğü gibi Ahmet Hâşim, Goethe’yi tanıtan kitaplardan önce onun eserlerinin 

tercüme ve neşredilmesini istemektedir. Şaheserler etrafında yapılan araştırma ve 

incelemelerin şaheserlerin anlamını bozacağı kanaatindedir. Tahlil vadisi ne kadar kuvvetli 

melekeler isterse istesin, sanat ve edebiyat vadisi değildir. Dolayısıyla Türk okuyucu 

Alman dâhisi Goethe’yi “ancak kendi eserlerinin âleminde tanıyabilir.”  

                                                
272 Halil Fikret Kanad (1892 Manastır / Yunanistan – 1974) 1910 yılında Almanya’ya gönderildi. 1917 
yılında Leipzig’de eğitim alanında doktora yaptı. Çeşitli okullarda hocalık etti. 1936-39 yıllarında Talim ve 
Terbiye Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Pedagoji ve tarihi hakkında ilk çalışmalar onun eseri oldu.  
273 Akşam, nu. 1621, 27 Mart 1339 (1923).  
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Buna rağmen Halil Fikret Bey’in eseri, Faust veya Werther tercümesi kadar faydalı 

olmasa da “dâhi (Goethe) hakkında ihtiva ettiği tafsilâtla” Ahmet Hâşim’e “cidden 

manidar görün”müştür.  

Hâşim, “Halil Fikret Bey’in berrak lisanında Goethe’nin hayatını okurken” bizde 

“dâhi” sıfatının büyük memuriyetlerde bulunmuş her sakallıya rütbe gibi verilerek nasıl 

kolayca kötüye kullanıldığını düşünür. Goethe’nin daha genç yaşlarda hangi alanlara nasıl 

eğildiğini bildiren bir iktibasta bulunduktan sonra, onun özel hayatında “her insan kadar 

zayıf ve perişan” oluşunu zikreder. Yazısını şu cümlelerle bitirir: “Bu kitapla anlıyoruz ki, 

dâhî cehlinden kuvvet alan âdi bir çenebaz değildir. Aynı zamanda şunu da öğreniyoruz ki, 

dâhî bütün insan aczleriyle âciz ve belki büyük ve takat-şiken kuvvetlerin mel’abesi olduğu 

için her insandan daha âciz, zavallı bir mahlûktur.”  

II.1.5.1.18. Hayvanlar, İnsanlar ve İlâhlar - Ferdinand Ossendowski  

Ahmet Hâşim Esrarengiz Lama başlıklı yazısına şöyle başlar: “Ferdinand 

Ossendowski’nin bu sene bütün dünya matbuatında mevzu-ı bahs olan ve İngilizceden 

muhtelif lisanlara tercüme edilen Hayvanlar, İnsanlar ve İlâhlar ismindeki eserinden 

naklettiğimiz şu parça bazı aksa-yı şark memleketlerinin ne türlü serseriler elinde oyuncak 

ve ne gibi hurâfâta hâlâ esir olduklarını gösterir. Moğol milleti bizim için yabancı bir 

millet olmadığından, Ossendowski’nin meşhur seyahatnâmesinden naklettiğimiz bu parça 

karilerimiz tarafından merak ve alâka ile okunacaktır.”274 

Bu girişin ardından yazar hakkında bilgi verir: “Elyevm Varşova harbiye ve âli 

ticaret mekteplerinde müderris olan Ossendowski, asrımızın büyük kimya ve meâdin 

âlimlerinden biridir. Bolşevik ihtilâli sıralarında mühim bir vazife ile Rusya’da 

bulunuyordu. Bolşeviklerin takibatından kurtulmak için, bütün Rusya’da, Tibet’te, 

Moğolistan’da, Türkistan’da, Çin’de tek başına yaptığı seyahatin çetin safhalarını anlatan 

eseri, aksa-yı şark akvâmı ve bilhassa oranın Türkleri hakkında yeni ve şâyân-ı dikkat 

müşâhedelerle doludur.” 

Yazar, sonra adı geçen kitaptan Tuşagun Lama’nın maceralarının anlatıldığı uzunca 

bir tercüme sunar.  

                                                
274 “Esrarengiz Lama”, Akşam, nu. 2141, 24 Eylül 1924. 
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II.1.5.1.19. Huzur-ı Hilkatte - Tokadizâde Şekip 

Ahmet Hâşim, Huzur-ı Hilkatte275 başlıklı yazısını nezaketen yazmış gibidir ve 

anlatımında samimiyetinden şüphe duyuran bir alaycılık gizlenmiştir. Yazının ilk paragrafı 

şöyledir: “Büyük Türk şairlerinden Tokadîzâde Şekip Beyefendi, yeni neşrettiği Huzur-ı 

Hilkatte isimli şiir mecmuasının mûcib-i şeref bir ithaf ile zenginleştirdiği bir nüshasını 

bana İzmir’den göndermiştir. Öteden beri eserleri takdir ile okunan bu şairin dürüst lisanı, 

asil heyecanı ve hakîmâne gazabı hakkında benim burada söyleyecek bir şeyim yoktur. 

Üstadın büyük hünerinden herkes gibi benim de ancak alacağım dersler var.”  

“Büyük Türk şairlerinden”, “Öteden beri eserleri takdir ile okunan bu şair”, “üstadın 

büyük hüneri” gibi ifadeler, Ahmet Hâşim’in ona hiç de yakınlık duymadığını 

göstermektedir.  

Yazısının ikinci paragrafında Hâşim, Nil nehrini temsil eden bir heykeli tasvir eder. 

“Bir koluna dayanıp yere uzanmış zengin sakallı bir insan” vardır ve “sayısız insan 

yavruları” bu heybetli cüssenin çevresinde kaynaşmaktadır. Şiirimizde Abdülhak Hâmid 

de Nil’i temsil eden o heykel gibidir ve kendisinden doğan coşkun nehirlere ve muhteşem 

şelâlelere vücut vermiştir. Hâşim’e göre, “Şekip Beyefendi, ana nehrin âhengiyle çağlayan 

bu şelâlelerin birini teşkil eder. Bu muhteşem su, tasavvuf kayalarına çarparak hayatın 

gecesinde mütemadiyen uğulduyor.”  

Abdülhak Hâmid şiirinin tasavvufla ilgisi de, Şekip Bey’in Hâmid’in şiirine 

bağlanıp bağlanamayacağı da, araştırılması gereken hususlardır. Ancak Hâşim’in Tagor’u 

bile “tasavvuf şairi” saydığını hatırlarsak, onun her türlü mistik veya metafizik yönelişi, 

toptancı ve kolaycı bir yaklaşımla “tasavvuf” dairesi içine alıverdiğini ve böylesi 

yönelişlerden uzak durduğunu söyleyebiliriz. Nitekim, yazısına şöyle devam etmektedir: 

“Maalesef Şekip Beyefendi’yi mevzularında anlamaktan âcizim. Kamerin diğer cephesi 

gibi bizim için ilelebed mahfî kalacak olan ‘hayatın arka tarafı’ndan bahsetmenin, 

meçhulât ile pençeleşmenin, yalnız geceleri yaşayıp uzak yıldızlardan hilkatin esrarına 

dâir gelmeyecek haberler beklemenin güzelliğine, ruhum bir türlü erememiştir.” 

Ahmet Hâşim, “Ruhumdan mahcubum” demekle birlikte şu tavsiyede bulunarak 

yazısını bitirir: “Maamafih Şekip Beyefendi’ye tavsiye ediyorum: Kâbus ve fena rüyalar 

görmemek için bütün tertibatını alarak bir gece erken yatsın ve ikinci gün güneş doğarken 

manzaralarını “akıl” gözüyle değil, fakat şu bizim bildiğimiz alelâde gözle seyre koyulsun. 

                                                

275 Akşam, nu. 2746, 4 Haziran 1926. 
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Dünyanın o kadar çirkin olmadığını ve bulut, kuş, su, dağ ve sema manzaralarının bir ruhu 

mesut etmeye kâfi olduğunu görecektir.”  

Bu cümleler bize, Ahmet Hâşim’in meselâ “O Belde”yi yazan şair olmaktan hayli 

uzaklaşmış olduğunu gösterir.  

II.1.5.1.20. Hüzün ve Tebessüm - İzzet Melih (Devrim)  

Ahmet Hâşim, Bir Şöhret276 başlıklı yazısını İzzet Melih’in Hüzün ve Tebessüm adlı 

eserinin neşri münasebetiyle kaleme almıştır. Yazı, şu cümlelerle başlar: “Büyük bir 

müessese-i maliye direktörüne nasip olabilecek nâdir boş zamanları sanat ve edebiyata 

hasreden İzzet Melih, zengin bir silsile teşkil eden eserlerine yeni bir cilt daha ilâve 

ediyor. Mensur şiirlerden, mektuplardan ve küçük hikâyelerden müteşekkil olan Hüzün ve 

Tebessüm, genç edibin Tezat ve Sermet gibi başlıca kitaplarının kenarında vücuda 

getirdiği bir ‘dinlenme’ eseridir.” Hâşim esere sempatiyle yaklaşır ve onu “Taze kadın 

kürklerindeki sıcak ve mahrem koku ile meşbû bir üslûpla yazılmış olan ve bir şiir kitabı 

gibi tahlile müsait olmayan” bir eser olarak niteler. Sonra sözü, İzzet Melih’in öteki 

kitaplarına ve bu kitapların çeşitli dillere tercüme edilmiş olmasına getirir. Hâşim’e göre 

İzzet Melih, şöhreti beklememiş, “fakat garip mıknatısıyle onu cezb ve kendisine râm 

etmiştir.”  

Ülkemizde şöhret olmanın anlamsızlığına değinen Hâşim, “dâhi Abdülhak Hâmid’in 

vardığı son merhaleye Süleyman Nazif ayarında sahte münşi üç istiare taklağıyla 

erişmekte zahmet çekmez” diyerek yakınır.  

Sonra şöhret için başvurulan ahlâk dışı yollar bulunduğunu hatırlatan yazar, şöhret ve 

rağbetin meselâ Hâmid’i küçültmediğini, “bilakis bir mabedin kubbesi gibi yüksek ve 

büyük” gösterdiğini belirtir. Ona göre İzzet Melih, “Fransa, İtalya, Avusturya, Almanya ve 

tâ Brezilya’ya kadar intişar etmiş bir şöhret”e sahiptir ve bu yaygın şöhret, onun hakkında 

şüphe beslenmesine manidir. Buna rağmen Hâşim, şu son cümlesiyle bu şöhretin 

sıhhatinden şüphe edilebileceğini ima eder: “Hâsılı hâlen vatan dahilinde hiçbir metbuu 

kalmayan başıboş edebiyatımızın, hâriçte zarif bir elçisi olan İzzet Melih’in şöhreti ne 

suretle vücuda gelmiş olursa olsun, binnetice Türkçe kelime ile ifade edilmiş bir ‘hissin’ 

mesafeler üzerinde zaferi demek olduğundan bu şöhret bizim bilâtereddüt kabul 

edeceğimiz bir tesellidir.” 

                                                

276 Akşam, nu. 1167, 20 Kanunuevvel 1337 (1921). 
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II.1.5.1.21. Jérôme 60º de Latitude Nord - Maurice Bedel  

Ahmet Hâşim, İklim ve Aşk başlıklı yazısına şöyle başlar: “Geçen sene Paris’te 

meşhur Goncourt mükâfatını kazanan ve dedikodusu hâlâ kesilmeyen Jérôme 60º de 

Latitude Nord isimli hikâye Norveç hakkında yazılmış edebî bir tetkik kitabıdır.”277 

Yazı, 17 Şubat 1929’da yayımlandığına göre “geçen sene” ifadesi 1928’i gösterir. 

Oysa adı geçen kitap Goncourt ödülünü 1927 yılında almıştır. Ahmet Hâşim’in böyle 

dikkatsizlikleri vardır. Nitekim yazının başlarında kitapta anlatılanlara kızan Norveçlilerin 

bir meydana toplanıp müellifin “tasvirini” yaktıklarından söz ederken, yazının sonunda 

“İsveçliler”den söz eder.  

Hâşim’in adını vermediği yazar Maurice Bendel’in kitabının “bütün günahı”, “şunu 

söylemekten ibarettir: ‘Norveç’te aşk mefhumu yokmuş, her kadın gömlek değiştirir gibi, 

üç dört ayda bir koca değiştirirmiş; bu memlekette aşk cinayeti nedir bilinmezmiş. Bir genç 

erkek, bir genç kızın parmağına nişan yüzüğünü geçirmeden evvel, dudaklarını 

tırnaklarına bile dokunduramazmış; ilaa...’” 

Oysa Kuzey Kutbuna yakın bir ülkede “cinsî ihtirasatın sönüklüğü hiç de garip 

değil”dir ve “Aşk bir bünye ve istidat işi olmaktan ziyade bir iklim ve bir coğrafya 

meselesidir. Müslüman memleketlerinde kadının örfen tâbi olduğu tesettür şerâiti, erkeğin 

hırslı ve binâenaleyh kıskanç olduğu bütün memleketlerde aynıyla câridir.”  

Rusya’nın ve Fransa’nın kuzeyiyle güneyi arasındaki anlayış farklarını ve 

İspanya’daki kıskançlığı hatırlatan Ahmet Hâşim, görüşünü bir aforizmaya çevirir: “Âşıkın 

elini hançerle silâhlandıran güneştir.”  

Bunu Kuzey halkı da bilir ama “insanların en zararsız kusurlarından bahsetmek bile 

affedilmez bir günahtır” ve “Gıdamız yalnız ekmek, et, sebze ve meyve değildir; aynı 

zamanda ve bilhassa yalandır.” 

Yazının son paragrafı şu iki cümleden oluşur: “Hakikate gelince, o, en müthiş 

zehirden bile daha tehlikelidir. Bir katresi bile insanı bazen bir yıldırımla vurulmuş gibi 

devirebilir.”  

II.1.5.1.22. Jüpiter - Hasan Cemil (Çambel)  

Hasan Cemil (Çambel, 1879 - 1967) tarafından Gazi Mustafa Kemal’i anlatmak 

üzere kaleme alınmış ve 1929 yılında Hamit Matbaası tarafından basılmış 44 sayfalık 

                                                
277 “İklim ve Aşk”, İkdam, nu. 11430, 17 Şubat 1929. 
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küçük eser, sadece ismiyle Ahmet Hâşim’in tenkidine hedef olur. Yazarın adını anmayan 

Hâşim, yazısına şöyle başlar: “Geçenlerde son inkılâbımıza dâir güzel bir eser neşreden 

bir muharrir, kitabına Jupiter ismini vermiş. Bu esâtirî ilâhın ismi ile yâd edilmek 

istenilen, büyük müncîmizin yüksek hüviyetidir. Aşkın ilhamı olduğunda şüphe etmediğimiz 

bu ismi, edebî bir istiâre olarak, kendi nokta-i nazarımızdan beğenmedik.”278 

Sonra niçin beğenmediğini açıklar: “Gerçi Jupiter kadîm Roma’da en büyük ilâh idi. 

Fakat mütelevvin, hiddetli, insan düşmanı bir ilâh. Olemp tepelerinde şimşekli bulutlardan 

kurulmuş tahtını bırakıp Junon’la saç saça, baş başa kavgaya girişen, birtakım maceralar 

peşinde koşmak için ikide bir garip istihâlelere bürünüp yeryüzüne inen bu ilâh, zengin ve 

işsiz bir adamın şımarıklığıyla, ne yapacağını bilmeyen nörastenik bir kudret hissini 

vermez mi? / İnsan cinsine karşı muhabbet ve alâkasından dolayı Promete’yi Kafkas 

dağının kayalarına zincirle bağlatıp ciğerini doymaz kartallara yediren Jupiter değil 

midir?” 

Yazarın iyi niyetinden şüphesi yoktur ama itirazında ısrarlıdır: “Maamafih, biliyoruz 

ki, muharrir Jupiter’in yalnız dünya yaratıcılığını Gazi bahsinde vech-i şebeh ittihaz 

etmiştir. / Fakat herhangi cepheden bakılırsa bakılsın, bizce Gazi’nin ne Jupiter’le, ne de 

herhangi bir esâtirî ilâh ile bir benzeyiş noktası yoktur. O, sadece bir insan, büyük bir 

insandır. Ümidi hayâl bulutlarından çekip hakikat sahasına getirmekle, o, insan zekâ ve 

azminin efsane haşmetini bile iflâs ettirebileceğini göstermiştir. Onun mucizesi, zekâ, 

hesap ve iradenin hârikulâde bir tecellisidir.” 

Hâşim, eleştirisini şu cümleyle bitirir: “Bir insan, onun gibi ulvî bir hendesenin 

eb’ad ve nisbetlerini hâiz olursa, bilmem ki, bir muhayyel ilâhın ismini taşımağa tenezzül 

eder mi?”  

II.1.5.1.23. Kara Davut, Deli Deryalı, Köroğlu - Nizamettin Nazif 

(Tepedelenlioğlu) 

Ahmet Hâşim’in Nizamettin Nazif’ten ve eserlerinden söz eden yazısı Büyük Bir 

Efsaneci başlığını taşır ve şu cümleyle başlar: “Nizamettin Nazif, son günlerde üç 

romanını birden çıkardı: Kara Davud’un ikinci cildi, Deli Deryalı ve Köroğlu.”279 

                                                

278 “Jupiter”, İkdam, nu. 11474, 4 Nisan 1929. 
279 “Büyük Bir Efsaneci”, İkdam, nu.11352, 29 İkinciteşrin 1928. 
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Kendisinin fena bir roman okuyucusu olduğunu belirten Hâşim, “Kara Davud’un 

birinci cildini bir gece içinde okumuş ve son sayfasını kapamadan gözümü kapamamıştım.” 

dedikten sonra “İkinci cildini de aynı iştiha ile ve aynı kısa müddet içinde bitirdi”ğini yazar 

ve Nizamettin Nazif için “Efsâneye rağbet etmiş ne büyük bir şair kalemi!” tanımlamasını 

yapar. “Bu kitaptaki tarihî tezin kıymeti hakkında bir mütalâa yürütmek salâhiyetinde” 

olmadığını belirttikten sonra, “Böyle bir salâhiyetim olsaydı bile onu bir masalı 

hırpalamak için kullanmazdım.” diyerek tarih ilmiyle kurmaca sanat arasındaki fark 

bildiğini gösterir. Bu arada “Falih Rıfkı, o çelik dişli mantığıyla, eseri, Türk tarihinin 

şerefli sayfalarına karşı hürmetsizlikle itham etmişti.” diyerek, romanı, bu açıdan savunma 

işinin müellife düştüğünü kaydeder. Bu romanlardan aldığı zevk ve heyecanın yararlı 

olduğunu söyleyen Hâşim, yazısını şu cümlelerle bitirir: “Bu kitapları, bilhassa sinirleri 

zayıf olanlara, korkaklara, bir ilâç gibi okutmalı: Tehlikenin rahat ve emniyetten bin kere 

daha zevkli olduğunu onlara öğretmek için!” 

II.1.5.1.24. Kılavuz Kitaplar 

Ahmet Hâşim, Tokluk ve Açlık280 başlıklı yazısında “yemek sofrasında” bir dostunun 

söylediklerini nakleder. “Fransızca kitap ve gazete satan dükkânların camekânlarında, 

keskin renkli kaplar içinde, ‘beş derste hâfıza’, ‘sekiz derste irade’, ‘on derste zenginlik’ 

gibi isimler taşıyan avamfirîbâne kitapları elbette görmüşsünüz. Bunlar daima, ya Çinli 

falan muallim, ya Hintli filan fakir tarafından telif edilmiş ve güya, fevkalâde 

ehemmiyetlerinden dolayı bilmem kaç asır evvel, bilmem hangi müsteşrik tarafından 

Avrupa lisanlarına tercüme edilmişlerdir.” diye başlayan konuşma, bu kitapların 

yararsızlığını, hattâ geçersizliğini anlatan cümlelerle devam eder. Bu kitapların öğrettiği 

gerçeklerden biri “fena eserin alâme-i farikası”nın “çok mantıkî oluşudur”. Hâlbuki, 

“hakiki hayatın ‘mantık’ dediğimiz şeyle hiçbir alışverişi yoktur.”  

Hâşim’in dostu, Hayatta Muvaffak Olmanın Yolu adlı eserde, insan ilişkilerinde 

görüşme saatinin öneminden bahsedildiğini, en uygun vaktin, yemek sonrası olduğunun 

yazıldığını söyledikten sonra şöyle der: “-Bu düsturun sahteliğini ve bilakis doymamış 

olmanın faziletlerini anlamak için yalnız şu kedilere bakmak kifâyet eder. Bu kediler henüz 

açtır ve bizden yemek bekliyor. Gözlerindeki daimi müfteris parıltının bu dakikada ne tatlı, 

ne mûnis bir ziyaya inkılâb ettiğini görüyor musunuz? Miyavlamaları âdeta yanık bir 

yalvarıştır, her halleri mukni bir belâgati andırıyor. ‘Gel’ diye işaret etseniz hemen 

                                                

280 “Tokluk ve Açlık”, Akşam, nu. 2194, 20 Teşrinisani 1924. 
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gelecekler, sürünecekler, ayaklarınızın altında yuvarlanacaklar, kovsanız, derhal çekilip 

uzaklaşacaklar. Bu dakikada anlayışları azamî, muhabbetleri azamî, insafları azamîdir.” 

“Bunları mağrur, ahmak ve insafsız birer hayvana döndürmek istiyor musunuz! 

Doyurunuz.” 

II.1.5.1.25. Mes Voyages: La Promenade d’Extrême-Orient - Claude Farrère  

Ahmet Hâşim, Çinkârî Tahayyülât başlıklı yazısına şu cümleyle başlar: “Kış gelince 

mavi porselen fincanlar içinde mütemadiyen çay içer ve mütemadiyen “Çin”e dâir kitaplar 

okurum.”281 

Çin, Çince, Paris’te gördüğü Çinli öğrenciler ve Çin yemekleri hakkında 

izlenimlerini dile getiren Hâşim, “Allah’ın bana bir hakiki Çin seyahati imkânını 

bahşedeceği güne kadar, kış gecelerinde, mavi porselen fincanlar içinde çay içmek ve 

Çin’e dâir kitaplar okumaktan başka benim için şimdilik hiçbir teselli çaresi yoktur.” 

dedikten sonra Çinlileri över ve okuyucuyu ikna için “tanılmış bir edip ve seyyahın 

kitabından alınmış şu alelâde misal yetmez mi?” diyerek adalet, sadakat ve Konfüçyüs 

hakkında örnek olay ve bilgilerin yer aldığı uzun bir metin aktarır.  

Yazı şu cümleyle sona erer: “Bu satırlarla, haberim olmaksızın, Claude Farrère’in 

Aksa-yı Şark seyahatine dâir bir kitabının Çin’e ait fasıllarını icmal etmiş bulunuyorum.” 

II.1.5.1.26. Mustafa Kemal (Şiir) ve Dante’ye (Nesir) - Mehmet Emin 

(Yurdakul)  

Ahmet Hâşim’in Millî Türk Şairi Mehmet Emin282, başlıklı yazısı da nezaketen 

kaleme alındığı izlenimini uyandırmaktadır. Yazı şu cümleyle başlar: “Büyük Türk şairi 

Mehmed Emin Beyefendi, mucib-i şeref birer ithaf ile bize yeni çıkan iki eserinden birer 

nüsha gönderdiler.”  

1928 yılında yayımlanmış Mustafa Kemal (Şiir) ve Dante’ye (Nesir) isimli iki kitabın 

isimlerini anmaya bile lüzum görmeyen Hâşim, yazarı ve eserini abartılı bir üslûpla över: 

“Millî hayat kuvvetlerinin kaynaştığı bu asil ruh, iki kitabın sahifelerini volkan gürültüleri, 

su şarıltıları ve yeşil yaprak hışırtıları ile doldurmuş. Baştan başa renk, hayâl, his, 

heyecan, rikkat ve kuvvet!..” 

                                                

281 “Çinkârî Tahayyülât”, Akşam, nu. 2211, 7 Kanunuevvel 1924. 
282 “Türk Şairi Mehmet Emin”, İkdam, nu. 11449, 8 Mart 1929. 
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“Millî şair bu yeni kitaplarında gündelik hayatın lisanını da kullanmağa tenezzül 

etmiş. Kâh nesir dalga dalga konuşuyor, kâh şiir cümleleri susturarak yıldızlar altında 

yükselen berrak bir şarkı gibi yükseliyor.” 

“Mehmed Emin Beyefendi’nin nesri alelâde bir nesir olmaktan ziyade, vezne 

uydurulmamış bir şiirdir. Onun için nesrin tadını –yani tatsızlığını- vermeğe muvaffak 

olamıyor.”  

Fakat bu övgü cümlelerinden sonra Ahmet Hâşim, şunları da yazar: “Nesir ve şiir bir 

başka vesileyle söylediğimiz gibi, iki ayrı şeydir. Nesir, fikri nakletmeğe mahsus bir 

vasıtadır. Fikirsiz nesrin bir günlük hayatı bile yoktur: Gazete nesri gibi. Şiir ise bir vasıta 

değil, bir gayedir. Bu, kelimelerin şarkısı, kelimelerin neşesi, kelimelerin raksıdır.”  

Yazı, şu cümleyle biter: “Mehmed Emin Beyefendi gibi, ellerinde altın bir rübap 

taşıyanlar ve kelimeleri neşe içinde oynatacak âhengi söylemeği bilenler, nesri, yalnız 

uşaklarını çağırmak ve onlara emirler vermek için kullanmalıdırlar.” 

Yazının başında yer alan hükümlerle sonunda dile getirilen hükümleri uzlaştırmak, 

hiç de kolay görünmüyor. Bu durumda Ahmet Hâşim’in nezaketen kendisini mecbur 

hissettiği takdir ihtiyacı ile gerçek düşüncesinin gerektirdiği tenkit ihtiyacını kendisiyle 

çelişmek pahasına bu yazıya yansıttığını söyleyebiliriz.  

II.1.5.1.27. Nal Sesleri283 - Ahmet Rauf  

Ahmet Hâşim, Bir Serlevha284 başlıklı yazısına şöyle başlar: “Şahsen tanımakla 

şerefyâb olmadığım bir şair, Nal Sesleri ismiyle yeni neşrettiği bir şiir mecmuasını 

gönderiyor. Nal sesleri? Bu kurûn-ı vüstâî ismin yeni bir şiir mecmuası üzerinde manası 

ne?”  

Şairin adını bile vermeye lüzum görmeden, bu ismin anlamsızlığını kanıtlamaya 

girişen yazar, şöyle devam eder: “Sinemada, Amerikan filmlerinde, iyi bir süvarinin 

beygirden ne şâyân-ı hayret suretlerle istifade ettiğini gördükçe, beygire sür’atli bir 

hareket vasıtası olarak, itibar etmenin lâzım geldiğine aklım yatıyor. Akın ve hücum 

vasıtası olan beygir, yalın kılıçla muharebe edildiği eski zamanlarda elbette bir 

cengâverlik timsali idi. Nal sesleri gibi bir tabirin de o devirlerde heyecan verici bir 

manası olmak gerekti. Fakat şimdi? Mitralyözler, tanklar, uzun menzilli toplar, tayyareler, 
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zehirli gazlar ve kimya ile harp edildiği zamanımızda Nal Sesleri de ne demektir? Olsa 

olsa, bu tabir Bin Bir Gece Masalı serlevhası olabilirdi.” 

Ahmet Hâşim, bu kısa yazısını şöyle bitirir: “Havada ve yerde korkunç motor 

homurtusu... İşte asrımızın cengâverâne gürültüsü! Şair, neden bunu anlatmıyor? Ya asrın 

içinde asrın çocuğu gibi yaşamalı veyahut hayâlden hiç dışarı çıkmamalı.” 

II.1.5.1.28. Ne Bir Ses… Ne bir Nefes - Suad Derviş  

Ahmet Hâşim, Bir Genç Kızın Eseri285 başlıklı yazısına “Son günlerde intişar eden 

birçok hikâye kitapları arasında, tesadüfün bana okuttuğu şâyân-ı dikkat bir eserden 

bahsetmek istiyorum: Suad Derviş Hanım’ın Ne bir ses... ne bir nefes isimli küçük 

hikâyesi.” cümlesiyle başlar ve hemen kitabın adının “fazla şık ve şairane” olduğunu, 

“kitap hürmetini taşıyanları esere doğru cezb edecek gibi” olmadığını söyler. Ona göre bu 

isim, “sevimsiz ve sahte”dir. Ama bu engeli aşıp da kitabı okuyanlar, “eserin hakiki servet 

ve ihtişamından ancak mütehayyir olabilirler.” Ahmet Hâşim’e göre, Suad Derviş çok 

yazdığı için birçoklarını eserinin kıymeti hakkında şüpheye düşürmüştür ama bu kitap, “bir 

genç kızın cidden güzel bir eseri değil, bir devrin belki en iyi eserlerinden biridir.” Çünkü 

“Suad Derviş Hanım haşyet-engiz bir mevzuun siyahlığı üzerinde üslûbunun altınlarıyla 

nakışlar işleyerek Türkçenin müheyyiç eserlerinden birini vücuda getirmiştir.” 

Hâşim, sonra romanın bir özetini verir ve üç kahramanın fiziksel ve ruhsal 

tasvirlerini şairane cümlelerle özetler. Ona göre Suad Derviş Hanım, “hikâyesini yazarken, 

hikâyeciliğin malum bilcümle vesaitini istihkar etmiş, bütün o eski malzemeyi atarak 

eserini yalnız kendi asabının takallüs ve ıztırabıyla yapmıştır.”  

Sonra haşyet hissinin hayatımızı doğrudan tehdit eden tehlikelerden gelmediği zaman 

“bir zevk menbaı ve güzellik mevzuu” olduğunu söyleyerek, korku edebiyatı hakkında 

kanaatlerini belirtir. Sinemanın da ele aldığı korku türü, yaygınlaşmış olmakla birlikte, son 

zamanlarda ürperti vermek yerine “tebessüm ettirmeğe başla”mıştır ve insanların korku 

edebiyatından usanacağı zaman yaklaşmıştır.  

Hâşim’e göre, Suad Derviş’in eseri, “korku edebiyatı”na dahildir ve o, Edgar Poe, 

Emerson, Villier de L’issle Adam, Baudelaire, Maeterlinck gibi Babil, Asur, Mısır ve 

Finike sihirbazlarına uzanan sülâleden gelmektedir ve genç yazar, başarısını malzemeden 

çok diline borçludur. Hâşim, yazısında romandan uzunca iki parçayı iktibas ederek, “Bütün 
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sahifelerini buraya nakletmeye imkân olmadığına müteessifim.” der ve yazısını şu 

cümleyle bitirir: “Bütün bir devri şöhretiyle dolduracak yüksek bir şairenin Türk 

edebiyatına doğduğunu bildiren bir işareti gördüğümü söylemekten başka bir maksatla 

başlamadığım bu satırları kari sıfatıyla kitabından aldığım zevkten dolayı Suad Derviş 

Hanım’a teşekkürle bitiriyorum.”  

II.1.5.1.29. Nedim Divanı - Halil Nihat (Boztepe)  

Ahmet Hâşim, Nedim Divanı’nın Yeni Tab’ı286 başlıklı yazısına Halil Nihat Bey 

hakkında çok özlü bir tanıtım ve değerlendirmeyle başlar: “Şimdiye kadar, lisandaki vâsi 

vukufunu dişsiz, tırnaksız, yumuşak, mütebessim, nahif ve zaif bir nevi mizahın hizmetinde 

bulundurduğu için birçokları tarafından kuvvetini israf etmekle muâtep olan Halil Nihad 

Bey, Nedim Divanı’nı yeniden cem ve tashih etmek suretiyle ihtisasına cidden hayırlı bir 

tatbik sahası bulmuş oldu. Halil Nihad Bey, senelerden beri divanların tozlu âleminde, 

yorulmaksızın gezip dolaşan, maziperest bir seyyahtır. Bu vadideki tedkikatı ona, eski 

şairleri anlamak hususunda emsalsiz bir meleke ve sühûlet vermiştir. Mısır, Babil veya 

Tedmür harabelerinde hafriyat ile meşgul bir kâşif için topraktan çıkarılan her taş, nasıl 

tarihin girift karanlığı üzerinde şimşek gibi çakan bir parıltı ise, Halil Nihad Bey için de 

divanın her harf ve kelimesi, sırrı kaybolmuş muğlâk hassâsiyetlerin mahremiyetine nüfuz 

için bir anahtardır.” 

Hâşim’e göre divan şiiri hakkında da, Nedim hakkında da yanlış kanaatler yaygındır. 

Divan şiirini umumi şiirin dışında görmek yanlıştır. Üçüncü Ahmet dönemini “Lâle 

Devri” diye isimlendirmeye yol açan kitap “soluk, sahte ve âmiyâne bir edebiyat”tan 

ibarettir ve “Nedim, bir bal çanağı gibi, havada kolay bir gıda arayan bütün sinekleri 

etrafına çekmiştir.” Nedim’in gördüğü rağbetin asıl sebebi, “onun bütün eski ve yeni 

şairler arasında en çok insânî bir şair oluşudur.”  

Hâşim, bu arada, estetik heyecanın kaynağının “şehvaniyet hissi” olduğunu belirtir 

ve ilâve eder: “Nedim Divanının gazeliyat ve şarkı kısımları, işte böyle etten fışkırmış, 

dünyanın hiçbir edebiyatında misli bulunmayan kanlı, kırmızı, âteşin bir şiirle doludur.” 

Halil Nihat Bey’in araştırarak bulduğu ve kitaba aldığı bazı şiirlerin Nedim’e ait 

oluşundan şüphe duyduğunu bildiren Ahmet Hâşim, kitabın başına konan Köprülüzâde 

Mehmet Fuat ve Ahmet Refik’e ait iki makalenin Nedim hakkında bildiklerimize hiçbir 

şey katmadığı, birbiriyle çeliştiği ve gereksiz olduğu kanaatindedir. Kitap sonundaki 
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lügatçe de “maksada lâyık” olmayan “beyhude” bir iş olmuştur. Hele, yine divanın sonuna 

konmuş olan Yaşar Şâdî, Muallim Şevkî, Ali İlmî imzalı “iptidai, soluk birtakım beyitler 

ve mısralar”, Hâşim’e göre büsbütün gereksizdir. Hâşim, yazısını şu cümleyle bitirir: “Bu 

boncuklar, giran-baha şâhesere garip bir süs ve tuhaf bir saçak yapıyor.”  

II.1.5.1.30. Opéra - Jean Cocteau  

Ahmet Hâşim, Genç Şairlere başlıklı yazısında gençlere seslenir: “Bu gece, Fransız 

şairi Jean Cocteau’nun yeni bir mecmuası karşısında, uzun uzun sizi düşündüm. Odamın 

havasında yüzen genç, mütebessim, kabarık saçlı başlarınızın ışıklı dâiresi ortasında dost 

gibi konuştum. Beni işittiniz mi?”287 

Yenilik iddialarının eskiden habersizliğin sonucu olduğunu, yeryüzü şartlarına 

mahkûm olduğumuzu unutup “uzak bir yıldızdan” gelmiş olduğunu sanmanın boşluğunu 

dile getirir ve “Aynı sema ve aynı ufkun çerçevesi içinde aynı yeknesak akıl ve mantığın 

esirleri değil miyiz?” diye sorar.  

Yazı, şöyle devam eder: “Gerçi yeni şair olmak da kabildir. Fakat Jean Cocteau gibi 

kırkını geçkin olmasına rağmen hâlâ ‘genç’ denilmek tuhaflığından kurtulamayan bu ebedî 

tazelik mahkûmu, kitabının başına koyduğu manzûmede takrîben şunları söylüyor.” 

diyerek, şairin 1927 Ekiminde yayımlanmış Opera adlı eserinden bir parça çevirir: 

“Esrarın kazası ve felekî hesâbâtın hatası –aynen- olan ben, herkes için hafî, fakat benim 

için ayan olan ‘nâ-mer’î’yi istinsah etmek suretiyle şiirimi vücuda getirdim. Hayâletler 

üzerine mavi mürekkebimi dökünce onlar, birdenbire mavi ağaçlara inkılâp ettiler ilh...”  

Ahmet Hâşim, bir zamanlar kendi şiirinin nasıl istihza ile karşılandığını unutarak 

Jean Cocteau ile alay eder: “Aklıselim içinde taklak atılamayacağını bilen şair, 

mukaddimesindeki iddiasını tutmak için işi deliliğe vurmaktan başka çare bulamamıştır. 

İşte kitaptan lâalettayin alınmış birkaç misal: 

‘- Ayağa kalk gemici!.. Coğrafya!.. Kuşlar, yıldızların dallarına konmuş!.. 

- Allah, eserini kertenkele ile mi imzalıyor?.. Yoksa fırtına O’nun diğer bir imzası 

mı?.. 

- Kadın, ayakta, âvize üzerinde çıldırmış, herkese doğduğu tarihi söylüyor!.. 
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- Semanın elleri kapıları gürültüyle açıyor ve bizi korkutmak için perdeleri 

oynatıyor. İlh...’ ” 

Yazı şu cümleyle biter: “Genç şairler!.. Vatanın aziz çocukları!.. Allah sizi yenilikten 

saklasın!..” 

Ahmet Hâşim, “kırkını geçkin” dediği Jean Cocteau’nun bu şiiri yayımladığı tarihte 

38 yaşında olduğunu ya bilmez ya bilmez görünür. 

II.1.5.1.31. Oxford Kamusu 

Ahmet Hâşim’in sözünü ettiği kitaplardan biri de İngilizcenin meşhur sözlüğüdür. 

Oxford Kamusu288 başlıklı yazısına “Bilmem gazetelerimiz bahsetti mi? Geçen Nisan’ın on 

dokuzunda, İngilizlerin meşhur Oxford kamusunun son forması, Kral Beşinci George’a 

hitaben bir ithafnâmeyle intişar etmiştir.” diyerek başlayan yazar, bu kitabın “İngiliz 

lisanının mazbut ve tam bir defter-i kebiri” sayılabileceğini söyler ve “Bu muazzam kamus 

hakkındaki tafsilâtı acı bir gıpta ile ruhun ısırıldığını duymaksızın okumak müşkildir.” diye 

dilimiz adına hayıflanır.  

Kitabın şekli ve muhtevası hakkında bilgi verir: “Eserin hey’et-i umûmiyesi, her 

sahifesi üç sütunlu olmak üzere on büyük ciltten müteşekkildir. Cem’an 414.825 kelime ile 

bunların tarz-ı istimalini gösteren on milyon misali ihtiva eder.”  

“İngilizcenin sekizinci asırdan bugüne kadar tarihi bu kamusta tesbit edilmiştir. Bu 

vesile ile anlaşılmıştır ki, İngilizcede en çok kelimesi olan harf ‘s’ ve en az kelimesi olan da 

‘x’ harfidir. Bu kamusta yalnız ‘get’ kelimesinin tafsilatı yirmi sütun işgal eder.” 

Sözlüğün nasıl büyük ve ortak bir emekle hazırlandığını anlatan Ahmet Hâşim, 

yazısını iyimser bir cümleyle bitirir: “İntişarı hâdisesi bütün büyük milletleri kıskandıran 

bu emsalsiz eserin bir mucize değil, nihayet sabır, sebat ve usul mahsulü olduğunu 

düşünmek, insana bir dereceye kadar ümit ve teselli veriyor.”   

II.1.5.1.32. Paravana - Halit Fahri (Ozansoy)  

Ahmet Hâşim, Halit Fahri Bey başlıklı yazısını Paravana adlı şiir kitabının neşri 

vesilesiyle yazmıştır. Ona göre bu kitap, şairin önceki kitaplarından farklıdır: “Fakat aziz 

şairin son günlerde çıkan Paravana isimli yeni bir şiir mecmuasını okurken hayret ettik. 

Zira eskiden perili bir ev gibi korkunç seslerin işitildiği bu muhayyilede, şimdi ne tatlı bir 
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bahar havası esiyor. Gerçi Halit Fahri Bey’in şiirinden gene ara sıra yüreği hoplatan 

gürültüler işitilmiyor değil! Fakat nerede o eski gümbürtüler, nerede o tüyler ürpertici eski 

boğuk iniltiler!”289 

Yazı şu övgü cümlesiyle sona erer: “Belli ki, şair şimdi ilâhî nefhadan bir şey 

anlamayanları eskisi gibi ürkütmekle değil, fakat Orphée gibi rübabının sesiyle onları 

şiirin altın yoluna çekmek istiyor.” 

II.1.5.1.33. Rûh-ı Bîkayd - Tahsin Nâhit  

Ahmet Hâşim’in yerli yazarların kitaplarına ilişkin yazılarının ilki, Tahsin Nâhid’in 

Ruh-ı Bîkayd adlı şiir kitabı için kaleme alınmıştır ve başlığı Ruh-ı Bikayd Fırsatıyla’dır.290 

Başlıktan da anlaşıldığı gibi, şair, bu kitabın neşrini “fırsat” bilerek, Edebiyat-ı Cedide şair 

ve yazarlarını, bilhassa Tevfik Fikret ve Hâlit Ziya’yı eleştirmiştir. Hâşim’e göre onların 

sade, yeknesak ve hendesî dünyaları, asabî ve mariz ruhları tatmin etmekten uzaktır; 

geleceğin hassasiyetini hazırlayacak “gençlerin birisi ve en sevimlisi Tahsin Nâhit’tir.”  

Hâşim, eserden ziyade eser sahibini “büyük bir dikkate şâyan” bulduğunu belirttikten 

sonra, onun “bugünkü eseri”nin “ancak bir vaad, kıymetli bir vaad” olduğunu söyler. 

Tahsin Nâhit’in aile ve çevre şartlarından dolayı “mariz bir hassasiyetin elinde bâzîçe” 

olduğunu belirten yazar, şiirlerinin çoğunun aşka münhasır oluşunu “gençliği” ile izah 

eder. Hüznünü, toplumun genel hüznünün etkisine, sıkı kayıtlardan ürkmesini aldığı ilk 

eğitime karşı tepkisine bağlar. Yarım bir mehtabın gölgesiyle dolmuş bu kitapta, belli bir 

ana fikrin safhaları yoktur, hattâ “alelâde fikre benzer bir şey bile yoktur. Orada yalnız 

sinirleriyle yaşayan bir adamın ruh-i çâlâk u bîkaydı var. Bu ruh en birbirine benzemeyen 

levhalar üzerinde gözükür, silinir, tekrar gözükür, tekrar silinir.”  

Hâşim’e göre, Tahsin Nâhit’in şiirlerinin çoğunda “eski üstatların tesirâtı” açıktır 

ve onlar üzerinde durulmaya hiç değmez. “Maatteessüf” azınlıkta kalan öteki şiirlerde ise 

gölgelere tutkun, nazik bir şairin ince yüzü, tamamlanmamış ve titrek çizgilerle belirir. 

Böylesi şiirlerden seçtiği bazı mısraları nakleden Hâşim, kitapta “İdeal” ve “Zühre” gibi 

şiirlerin güzel olduğunu belirtir.  

Tahsin Nâhit’in dil kurallarına vâkıf olmayışını eleştiren “büyük üstadlardan biri”ne 

karşı çıkan Hâşim, Rémy de Gourmont’un “güzellik mükemmeliyette değildir” görüşüne 

sığınarak genç şairi savunur. Fakat Tahsin Nâhit’in kitabının bir bölümünü oluşturan 
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“Raks-ı Elhan”daki şiirlere “nazm-ı serbest” adını verişine karşı çıkar: “…mütenâkız iki 

kelimeden yapılmış bir terkip olan ‘nazm-ı serbest’ tabirini bîmana buluyorum. Zira tekrar 

ederim, bu manzûmelerde şair keyfî bir surette mısraların hecelerini aruzun kavâidine 

mugayir olarak çoğaltıp azaltamaz.”  

Hâşim, Tahsin Nâhit’in yazdıklarının Süleyman Fehim Beyefendi’nin Edebiyat 

kitabına giremeyeceğinden, hattâ edebî hata örneği olarak bile orada yer 

bulamayacağından emindir ve bundan hiç de şikâyetçi değildir. Çünkü, biraz da “şiir şöyle 

olmalı, böyle olmalı” diyen edebiyat hocalarına duyulan tepki sayesinde ruhumuza tanıdık 

gelen “munis acemilikler” ortaya çıkabilmektedir.  

“Gençlerden şimdilik harikalar beklemek abestir” diyen Ahmet Hâşim, bu durumun 

mazereti olarak kendilerinin Hâlit Ziya’nın Nesl-i Âhir gibi “gülünç ve merhamete şâyan 

eserler meydana koyan” bir edebiyat kuşağından sonra gelişlerini gösterir.  

Rûh-ı Bîkayd Fırsatıyla, Hâşim’in bir kitaptan yola çıkarak yazdığı en uzun yazıdır 

ve konu edindiği eserden çok, Edebiyat-ı Cedîde’ye yönelik eleştirilerle dikkati çeker.  

II.1.5.1.34. Sağanak - Yakup Kadri (Karaosmanoğlu)  

Ahmet Hâşim, Yakup Kadri’nin bir tiyatro eseri yazmakta olduğunu Bir Piyes 

başlıklı kısa yazısıyla müjdeler. Yazının ilk paragrafı, ülkemizde Cumhuriyet dönemi 

tiyatro edebiyatı hakkında bir özet sayılabilir: “Sahnenin inkılâbına rağmen bizde edebiyat 

tiyatroya rağbet etmiyordu. Gerçi yüzlerce sönük adaptasyon eserleri arasında kıymetli 

birkaç kalemin bazı tecrübeleri de sahnelerimizde temsil edildi. Fakat bu vadideki 

muvaffakiyetleri edebiyattan aldıkları haklı şöhrete bir şey ilâve etmedi.”291 

İkinci ve son paragraf ise “müjdeli haber”e ayrılmıştır: “Memnuniyetle haber 

alıyoruz ki, Yakup Kadri yazmakta olduğu bir piyesin son sahnelerini bitirmekle 

meşguldür. Şimdiye kadar yazı edebiyatının kıskançlıkla benimsediği bu heyecan verici 

kuvvet, zengin ve bin renkli ziya huzmesi hâlinde fakir sahnemize teveccüh ediyor. Bu 

mühim hâdiseyle sahnemize büyük edebiyat girmiş olacaktır.” 

Bu yazının üzerinden iki ay geçmeden, Hâşim, Yakup Kadri’nin Piyesi başlıklı bir 

yazı kaleme alır. Bu yazının ilk paragrafı şöyledir: “Pazartesi akşamı Dârülbedâyi, Yakup 

Kadri’nin Sağanak’ını bir umûmî provada yüksek zevattan, fikir ve kalem sahiplerinden ve 

matbuat erkânından müteşekkil bir hakem heyeti huzurunda oynadı. Eseri halka 
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çıkarmadan evvel, bu nevi bir heyetin tenkidine arz etmek âdeti, medenî memleketlerde 

temâşâ âdâbındandır. Bu güne kadar bu âdet bizde tatbik edilmiyordu. Bu ihmal acaba 

oynanan eserlerin bu gibi ihtimamlara lâyık olmadığını bilmekten mi ileri geliyordu?”292 

Hâşim’e göre, “Yakup Kadri’nin eseri, ilk bakışta tiyatro tarihine vâkıf olmayan ve 

son tekâmüllerinden habersiz olanlar için temâşâ mantığına cesurâne bir meydan 

okuyuştur. Öyle ya hiç vak’asız, hud’asız yalnız sözden ibaret tiyatro olabilir mi?” 

Oysa “Geraldi ve Giraudoux gibi iki genç muâsır büyük ehliyet böyle bir şeyin 

mükemmelen olabileceğini son senelerde emsalsiz muvaffakiyetlerle, Fransız sahnesi 

üzerinde ispat” etmişlerdir. Bizde de Yakup Kadri, bunun başarılı bir örneğini vermiştir: 

“Söz, Yakup Kadri gibi bir sihirbazın sözü ve fikir onunki gibi faal bir ruhun âteşîn 

in’ikasları mahiyetinde olursa, Pazartesi akşamı gibi güzide bir seyirci heyetini, dört perde 

boyunca, nefes nefese tutmağa ve sahneyi bir hayat kasırgasıyla canlandırmağa kifâyet 

edebilir. / Tiyatro seyircisini esnetip uyutan sözün kötü cinsi ve fikrin bayağılığıdır. 

Edebiyat, nâdiren sahneye çıkmağa tenezzül ettiği içindir ki, hâlis bir edebiyatın sahne 

havasında yaşamayacağı kanaati temâşâ profesyonellerinde hüküm sürüyor. / Yakup 

Kadri’nin Dârülbedâyi artistleri ağzıyla kazandığı asil muvaffakiyet, hâlis edebiyatın 

sahnede zaferidir.” 

Görüldüğü gibi Ahmet Hâşim, Sağanak hakkında “dört perde” olması dışında bilgi 

vermemekte, eserin muhtevasına hiç temas etmemektedir.  

II.1.5.1.35. Sans Dieu - Jules Supervielle 

Ahmet Hâşim, Bir Takdim başlıklı yazısında Türk şiir severlerine Fransız şair Jules 

Supervielle’i takdim etmektedir. Yazı şu cümlelerle başlar: “Gerçi şiir bahislerinin her 

memlekette karii azdır. Onun için yevmî gazete bu nevi yazıların yeri değildir. Buna 

rağmen, eseri ilk defa elimize geçen genç bir Fransız şairinden bahsetmek arzusunu 

yenemiyoruz. Genç şair deyince, sakın dansing kahramanlarından bir şabb-ı emred hâtıra 

gelmesin. Tâbi’ tarafından fotoğrafı eserinin baş sahifesine konulan bu şair, takriben otuz, 

otuz iki yaşlarında görünmekle beraber, saçları kısmen dökülmüş ve çehresi büyük bir 

yorgunluğun tahribatını taşıyor. Maamafih gençtir, zira üzerinde bir fikir şafağının 

şebnemleri parlayan ter ü taze bir lisanla konuşuyor.”293 

                                                

292 “Yakup Kadri’nin Piyesi”, İkdam, nu. 11426, 13 Şubat 1929. 
293 “Bir Takdim”, İkdam, nu. 11235, 3 Ağustos 1928. 
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İki buçuk ay önce Jean Cocteau’dan söz ederken kırkını geçtiği için onun 

“genç”liğiyle alay eden Hâşim’in “genç” diye sunduğu Jules Supervielle, Cocteau’dan on 

beş yaş büyüktür; Jean Cocteau 1899 doğumludur, Supervielle 1884.  

Sonra ortalama insanı eleştiren Hâşim, Supervielle’i övmeye devam eder: 

“Mutavassıt adamın tahminlerini yalan çıkartan ve ona ibdâ hazinesinin hakiki kabiliyetler 

için her zaman mucizelerle dolu olduğunu gösterenlerden biri, işte yeni bir nebatın akla 

şaşkınlık veren güzelliğiyle yapraklarını açan bu yeni şairdir.”  

Ondan örnek bir metin sunarken şöyle demektedir: “Kitabından lâalettayin alınmış 

bir parçanın tercümesi: 

Ebediyette 

İki kör köpekle birlikte yıldızlar arasından geçiyorum. Köpekler yolumu bulmak için 

ikide bir başbaşa geliyorlar. Burası arzı hiç andırmıyor. Yalnız tuzlu bir deniz kokusunun 

dudaklarıma dokunduğunu duyuyorum ve başımda –kafeste mahpus bir kuş gibi- bir sesin 

mütemadiyen döndüğünü işitiyorum. Siyah bir şafağın şikârıyım. Her taraftan beni 

kaplayan karanlık sema altında, ruhum bir lâmba gibi, aydınlanmak için beyhude 

çabalıyor. Ebediyet, her taraftan oklarını etlerime geçiriyor. Yıldızları yalayan zürafalar 

ilh...” 

Muhtevasını “bâkir mazmun” saydığı şiirin tercümesinde “veznin âhengi”nin “ve şair 

tarafından kullanılan her kelimenin sihir ve füsûnu”nun kaybolduğunu belirten Hâşim, 

sözünü “Şiirin tercümesi faydasız bir zahmettir.” diyerek bitirir ve son olarak da: “His ve 

hayâlin harikulâde yeni bir filmini şiirin lisanına takıp ruhumuzun gerilmiş perdesine 

aksettiren bu şairin ismi Jules Supervielle’dir. Fransızca bilen bütün yeni şiir muhibbi 

karilerime samimiyetle tavsiye ederim.” der.  

Jean Cocteau’nun yazdıklarını acımasız bir alaycılıkla eleştiren Hâşim, 

Supervielle’in onunkinden temelde pek de farklı olmayan şiirini nasıl 

alkışlayabilmektedir? Bu sorunun cevabı, Ahmet Hâşim’in kendisiyle çelişmekten 

korkmayacak kadar gündelik ve değişken hislerine bağlı biri olduğunu kabul etmekle 

verilebilir. 

Burada şunu da belirtmeliyiz: Hâşim’in “Ebediyette” başlığıyla tercüme ettiği şiirin 

Fransızcası “Sans Dieu: Tanrısız, Tanrı olmaksızın” adını taşımaktadır.  
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II.1.5.1.36. 835 Satır - Nâzım Hikmet  

Ahmet Hâşim, Nâzım Hikmet’in 835 Satır adlı kitabı üzerine kaleme aldığı aynı 

başlıklı yazısına bir hatırlatmayla başlar: “Bundan dört, beş sene evvel Nâzım Hikmet 

Bey’in alelacayip gibi görünen şiirini ilk selâmlayan ben olmuştum. O cesaretim bir kalem 

sahibiyle aramda ağır bir münakaşaya sebebiyet vermişti.”294  

Hâşim’in kast ettiği Vakit yazarı Muhammed Nureddin ile girdiği polemiktir. O 

zaman Nâzım’ı savunmak “cesaret” işiyken, artık Nâzım, âdeta “moda” olmuştur. Hâşim, 

bunu şu cümlesiyle dile getirir: “Hatta işitiyoruz ki, bazıları Nâzım Hikmet Bey’in şiirini, 

Valantino’nun zülfü, Douglas’ın bıyığı, Josefine Baker’in raksı, paçalı pantolon, eter ve 

kokain nev’inden bir şey zannederek, bu gencin hayranları arasında ilk safta 

görünememekten hayli telâş ediyorlar.” Ahmet Hâşim, bu duruma Nâzım Hikmet hesabına 

üzülmektedir: “Sıhhatli ve faziletkâr Nâzım Hikmet! Sen böyle anlaşılmağa ve sevilmeğe 

layık mıydın?” diyerek hayıflanır. Sonra şunları yazar: “Nâzım Hikmet Bey’in şiiri 

bazılarına göre her şeyden evvel bir fikir şiiri imiş. ‘Makineleşmek’ serlevhalı manzûmede 

denildiği gibi, karnına bir türbin, kuyruğuna çifte uskur takılmasını temenni etmek bir fikir 

ise, herhalde 835 Satır isimli mecmuanın büyük güzelliğini bu nevi fikirlerin çeşnisinde 

aramamalı. Makine henüz nâkıs ve yavaş yavaş tekemmül etmekte olan bir insan eseridir. 

Makine olmağı temenni edecek yerde bir makine mühendisi olmağı istememek niçin?” 

İşin “fikir” tarafını “ehline bırakıp gölgesi bütün eski şiirin topraklarını kapayan 

şair” hakkındaki kanaatlerini söyler: “Şair, müheykel bir şekil hâlinde semânın maviliğine 

karşı durmuş, cidden tuhaf, fakat âhengi cidden emsalsiz bir garip âletin tellerini 

söyletiyor. Bu vezin bildiğimiz vezinlerden değil, bu şarkı duyduğumuz şarkılardan değil, 

bu lisan şiirin bizde bugüne kadar kullandığı lisana benzemiyor.” 

Fakat şair, bu tarzın mucidi değildir: “Nâzım Hikmet Bey, tarzını kendisi icat etmedi, 

bu biçimde şiirler şimdi dünyanın her tarafında yazılıyor. Nâzım Hikmet Bey bu tarzı 

anlamış, Türkçeleştirmiş, bu iklimin toprağında tutturabilmiş olmakla büyük bir yeni 

şairimizdir.” 

Hâşim, Nâzım’dan da, şiirinden de hoşnuttur: “Bu şiirin eskisine nazaran rüçhânı 

muhakkak. Eskiden şiir bir tek düdükle söylenirdi. Nâzım Hikmet Bey bir tek âlet yerine 

                                                

294 “835 Satır”, İkdam, nu. 11494, 24 Nisan 1929. 
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koca bir orkestra takımı vücuda getirmiş. Fakat bu zengin orkestra yalnız marş nev’inden 

birtakım heyecanlı havalar çalıyor.” 

Fakat Ahmet Hâşim’in çok önemli bir itirazı da vardır. Bunu şöyle dile getirir: “Ne 

yazık ki, bu bakır âletler içinde ruh, bir keman telinin titrek, uzak ve mahrem sesini 

duymuyor.”  

Bu cümle bize gösteriyor ki, Hâşim’in gözünde Nâzım Hikmet’in şiiri, toplum 

meselelerine, sınıf kavgasına, ideolojik propagandaya kapıldığı için insana ve insan ruhuna 

yaklaşamamıştır.  

II.1.5.1.37. Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Tibet - Abbé Huc  

Ahmet Hâşim, Bir Seyahatname başlıklı yazısında Abbé Evariste Régis Huc’un 

kitabından bazı bölümleri sunmadan önce şu girişi yapar: “Rahip Huc’un 1844’te 

Tataristan, Tibet ve Çin’de yaptığı seyahate dâir dört ciltlik hâtıratını Türkiyat ile meşgul 

olanlara tavsiye etmek bir hizmettir. Bu Seyahatnâme’nin ilk tab’ı az zamanda tükenmiş ve 

Asya işleriyle alâkadar olanlar, canlı bir üslûpla yazılan bu eserin mütalâasından 

senelerce mahrum kalmışlardır. Seyahatnâme’nin yeniden tab’ı kitâbiyat aleminde şâyân-ı 

kayd bir hâdise teşkil ediyor.”295 

Sunuş, şu yorumlarla devam eder: “Steplerde ve otlar toprağında geçen bu uzun 

seyahatin, bin türlü tehlike ve endişelerden hâsıl olan derin zevkinden burada bahsedecek 

değiliz. Kitabın tatlı ra’şeler veren bu macera lezzeti ancak şair karii alâkadar edebilir. 

Eserin mugaddî maddesi, Moğol çöllerinde yaşayan ve zâhiren sâkin görünmekle beraber, 

ikide bir derûnî bir sıtma ile sarsılan Timur ve Cengiz evlatlarının maîşetinden, 

ruhiyâtından, emel ve ıztıraplarından bahseden sahifeleridir. Kitabın başına şâyân-ı dikkat 

bir mukaddime ilâve eden Sernoci müzesi müdürü De Tizak’a nazaran, öteden beri 

Avrupa’yı endişe içinde bırakan sarı tehlike, ne artık Asyâî hiçbir tarafı kalmayan 

Japonya’dan, ne de zengin topraklarında rahat yaşamaktan başka hiçbir davası olmayan 

Çin’den gelebilir. Büyük tehlike, müreffeh komşularla muhat olarak kısır çöllerde aç 

kurtlarla birlikte yaşamağa mahkûm kalanların ıztırabı, yeni bir Timur ve Cengiz bulduğu 

gündür ki, Sarı nehrin taşkın suları gibi, dünyayı istilâ edebilir.”  

Hâşim’e göre kitabın en etkili sayfalarından biri, “bir Moğol ailesinin çadırı altında 

seyyar bir şarkıcının Timur’a dâir bir şiiriyle bütün hazırunu heyecana getirdiği gecedir.” 

                                                
295 “Edebî Eser bir Vesikadır”, Meşale, nu. 3, 1 Ağustos 1928. 
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Ahmet Hâşim, “Timur hasreti”nin üç telli bir sazla dile getirildiği o geceyi anlatan 

sayfaları tercüme ederek okuyucusuna aktarır.  

II.1.5.1.38. Thais Tercümesi - Nasuhi Esat  

Ahmet Hâşim, Thais Tercümesi296 başlıklı yazısına mütercimin müellif kadar önemli 

olduğunu belirterek başlar. Bizde tercüme faaliyetinin yetersizliğinden söz eder ve bu işin 

“lisan müptedileri”, “genç edebiyat heveslileri” ve “mütekait gazete muharrirlerinin 

eğlencesi” olageldiğinden yakınır. Ona göre mütercim, müellifin dengi ise eseri “tahrif” 

eder, ondan aşağıda ise eseri “tezlil eder”.  

Hâşim’e göre Recaizade Ekrem’in tercümeleri, tercüme değil, “eser” sayılır. 

Abdullah Cevdet’in tercümeleri ise “içine akseden semayı bile iğrenç bir paçavraya 

döndüren bir bataklık”tır.  

Hâşim, yazısının asıl konusuna şöyle girer: “Şimdiye kadar bizde, Nasuhi Esat Bey 

ayarında bir muharrir, tercümeye, mütevazı ve sadık tercümeye tenezzül etmiş değildir. 

Anatole France’ın hayran bir karii olmaktan başka bir iddiası olmayan ve bu şerefi 

kendine kâfi gören Nasuhi Esat Bey’in Thais tercümesi, bütün yukarıda saydığımız 

kusurlardan temiz kalmış hakiki bir tercümenin Türkçede ilk numunesi addolunmağa 

değer. Mütercim, aslın hususiyetlerinden zerre bile feda etmekten titreyerek, üstadın en 

meşhur eserlerinden birini Türkçeye nakletmiş bulunuyor. Bu tercüme, Türkçenin Anatole 

France’ı bile istiaba kâfi bir lisan olduğunu ispat etmekle, muâsır Türk şair ve nâsirlerinin 

küçüklüğü ile küçük görünmüş olan Türkçenin hakikatte en büyük lisanlar ayarında 

olduğunu ispat etmiş bulunuyor.” 

Sonra Anatole France’ın değerine ve üslûp özelliklerine dair görüşlerini ifade eder. 

Ona göre, ifade şekli fikirden daha önemlidir ve Nasuhi Esat tercümesinde bu esası 

gözetebilmiştir: “Asılda olduğu gibi tercümede de gâh İncilî bir edâ, gâh İskenderiye 

Yunanîliği şiiriyeti, gâh çöl ve gâh mamûre sesleri duyulur. Hâsılı Thais tercümesi kuvvetli 

bir lisan-âşinânın ve titiz bir sanatkârın müşterek eseridir.” 

Ahmet Hâşim, yazısının son paragrafında Türkçenin Abdülhak Hâmid ve Namık 

Kemal taklitçileri elinde oyuncağa dönüştüğünü belirttikten sonra sözünü şöyle bitirir: 

                                                

296 “Thais Tercümesi”, Akşam, nu. 1784, 26 Eylül 1339. 
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“fikre gıdasını yalnız Türkçe müellefattan alabilenler için şimdilik Thais tercümesi büyük 

bir zevkle okunacak ve tekrar edilecek büyük bir kitaptır.”297 

II.1.5.1.39. Türk Matbaacılığı - Selim Nüzhet (Gerçek)  

Ahmet Hâşim, Türk Matbaacılığı Hakkında Bir Eser başlıklı yazısında önce yazar 

hakkında bilgi verir: “Selim Nüzhet Bey’in ismini tiyatro âleminden tanırız. Hanım sus! 

isimli güzel bir adaptasyonu temâşâ repertuvarında hâlâ yaşıyor. Genç muharrir tiyatro 

gibi zinde bir faaliyet sahasını bırakarak, zevkleri pahalı olan tedkik ve tebahhur vadisine 

taşınmış bulunuyor. / Son senelerde genç dostumuza Sahaflar çarşısında tesadüf etmeğe 

başlamıştık. Koltuğunun altında köhne el yazmalar, elinde nâdir nüshalar, 

musâhabelerinde hep tezhip ve teclid bahisleri...”298 

Sonra sözü eserin çıkışına ve yayıncısına getirir: “Geçenlerde bu güzel merakın 

mahsulü Türk Matbaacılığı isimli kıymetli bir kitap halinde intişar etti. Matbaalarımız 

içinde zevk ve sanat endişelerine âşinâ olmakta yegâne kalan Ebuzziya Matbaası bu eserin 

tab’ı dolayısıyla şöhretine cidden lâyık olduğunu tekrar ispat ediyor.” 

Sonra eserin muhtevası hakkında bilgi verir: “Selim Nüzhet Bey, kitabına, 

müteharrik Arap hurûfâtıyla basılan ilk kitabın tarih-i tab’ı hakkında, vâkıfâne bir 

münâkaşa ile başlayarak, İstanbul’a ilk matbaanın duhûlü ve icadın teessüs ve intişârını 

adım adım takip ediyor. Bütün kitap sanatkârlarının ismi birer birer geçiyor. Bu bahiste 

merhale teşkil eden başlıca kitapların tarih-i tab’ı etrafında müellifin yaptığı mû-şikâfâne 

münâkaşalar esere ağır bir zenginlik veriyor. Her satırı madde ile mahmûl olan bu eserin 

muhteviyâtını gözden geçirmek için bu sütun müsait değildir.” 

Yazı, şu cümlelerle sona erer: “Esasen Celal Nuri Beyefendi’nin bu eser hakkında 

intişar eden makalesinden sonra buna lüzum yoktur. Kitabı kitap olarak sevenler, bu eseri 

zevkle okuyacaklarından şüphe etmesinler. Biz burada mütetebbi bir gencin edebiyatımıza 

mal ettiği bu ciddî eseri selâmlamakla iktifâ edelim.” 

II.1.5.1.40. Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi - İsmail Habip (Sevük)  

Ahmet Hâşim, İsmail Habip Sevük’ün eserini tanıtmak için kaleme aldığı yazıya şu 

cümlelerle başlar: “Son günlerde bir nevi karii alâkadar eden mühim bir kitap intişar etti: 

Altı yüz sahifelik koca bir cilt teşkil eden ‘Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi’. Az zaman 

                                                

297 Anatole France’ın ölümü üzerine kaleme aldığı yazıda Hâşim, bu tercümenin bir senede yüz okuyucu bile 
bulamayışından yakınır. Akşam, nu. 21 Teşrinievvel 1924. 
298 “Türk Matbaacılığı Hakkında Bir Eser”, İkdam, nu. 11407, 24 Kanunusani 1929. 
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içinde halk arasındaki sür’at-i intişârı bu eserin ne derece hakikî bir ihtiyaca tekâbül 

ettiğini gösterir.”299 

Hâşim’e göre eserin resmî bir kurum olan Maarif Vekâleti tarafından neşredilmiş 

olması, “serbest okuyucu”da güvensizlik uyandırabilir. Nitekim bir iki yıl önce aynı 

kurumun neşrettiği Güzel Yazılar adlı kitap “Türkçeyi doğru dürüst yazmaktan âciz birisi 

tarafından” yazılmış, “bir cehalet ve zevksizlik âbidesi”dir. Fakat hükümet bütçesini bu iş 

için kullananlar, “Türk edebiyatına karşı bu günahlarını affettirmek istiyor gibi olgun, 

mütekemmil ve serbest bir vukuf ve idrak ile vücuda getirilmiş olan İsmail Habib Beyin 

Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi’ni de aynı silsileye kabul ettiler.”  

Sonra İsmail Habip’in tecrübeli bir edebiyat öğretmeni olduğuna değinen Hâşim, 

öğretmenliğin fikrin bütün kıvraklığını felce uğratan bir meslek olduğunu, zihni hayattan 

kopardığını belirterek şöyle der: “‘Muallim eseri’ mektep için olmadığı zaman, cidden 

kıymetsiz bir şeydir.”  

Yazı şöyle devam eder: “Halbuki İsmail Habib Bey, muallimlikte tecrübesini 

zenginleştirmiş, nâfiz, şayan-ı hayret bir tarzda nâfiz tenkidî bir zekâ, her türlü duyuş ve 

anlayışla mücehhez bir sanatkâr, nâdir bir sahib-i üslûp ve bütün bunların fevkinde hiçbir 

zümre ve hiçbir maksada esir olmayan gayr-i kabil-i ifsad bir vicdan sahibi bir hâkimdir. 

Bu serazatlıktan hasıl olan ve esere hâkim olan cesaret bazı resmî şair, alim ve edipleri 

hayret ettirmiş ve kızdırmıştır. Bir fikir eseri için bundan daha güzel nasıl bir fazilet 

tasavvur olunabilir.” 

Hâşim’e göre İsmail Habip, eserini bir sanatkâr diliyle ve coşkusuyla kaleme 

almıştır. Ondan önce tenkit, ya karşılıklı temenna veya “edepsizce bir tokatlaşma 

mahiyetinde idi” ve bu iki taraf için de utanılacak bir durumdu.  

Ahmet Hâşim, yazısına şöyle devam eder: “Temiz bir âlem-i fikrin şafaklarından 

geldiği hissedilen Teceddüd Tarihi müellifi Türk edebiyatının son asırdaki tekâmülünü 

bugünün hırsları, kıskançlıkları, menfaatleriyle kavrulan bir adam gibi değil, yarının 

bîtaraf bir mütefekkiri gibi tedkik etmek istemiştir. Onun için bu eserde ilk defa olarak 

Hamid, Namık Kemal, Ekrem, Fikret kaidelerinden indirilerek sıra ile teşrih masası 

üzerine yatırılmış, onun için bu eserde bazı göbekli ve enseli mühim zevata karşı itinasız 

bir lisan kullanılmış ve faraza yalnız şair olan Akif’in şiiri karşısında dikkat ve hürmetle 

tevakkuf edilmiştir.”  
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Burada Ahmet Hâşim’in yazıları içinde Mehmet Âkif’in adının sadece bir kez ve bu 

cümle içinde geçmiş olduğunu belirtelim. 

Hâşim’in pek beğendiği Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi hakkındaki son hükmü, bir 

çeşit kehanet havası taşır: “Yarın ölüm, bütün çıkıntıları silince insanlar ve eserler –pek 

muhtemeldir ki – İsmail Habib Beyin eserindeki vaziyetleriyle ebediyete görüneceklerdir. 

Onun için bu eser, bazı ahmak mağrurları, talih ve kaderin feci bir aynası gibi titre(t)dirdi 

ve iğrenç ağızlarını gayz ve gazapla köpüklendirdi.”  

II.1.5.1.41. Yedi Meşale – Yedi Meşaleciler 

Çalışmalarını Servet-i Fünun dergisinde yayımlamakta olan yedi genç 1928 yılında 

ortak bir kitap çıkarırlar ve adını Yedi Meşale koyarlar. Yaşar Nabi (Nayır), Sabri Esat 

(Siyavuşgil), Muammer Lütfü, Ziya Osman (Saba), Vasfi Mahir (Kocatürk) ve 

Cevdet Kudret (Solok) şiirleriyle, Kenan Hulûsi (Koray) hikâyeleriyle kitapta yer alır.  

Ahmet Hâşim, Yedi Gencin Eseri başlıklı yazısına şu cümlelerle başlar: “Yedi şair 

toplanarak Yedi Meşale ismi altında müşterek bir kitap neşretmişler. Müelliflerden olması 

lâzım gelen temiz yüzlü, dürüst kıyafetli iki genç bana bu eserden bir nüsha getirip hediye 

ettiler.”300 

Sonra oldukça anlayışlı, biraz da iğneleyici bir dille şu değerlendirmeleri yapar: 

“Mukaddime, o yaşta olanlara yakışır iddialı bir lisanla yazılmış. Müellifler bu güzel 

başlangıcında, kitaplarını: ‘Edebiyatımız öldü, ölüyor diye kıyamet koparan bazı sanat 

kâhinlerine yanıldıklarını ispat etmek için’ neşrettiklerini söylüyorlar. Ne iyi! Fakat 

mevcut bir edebiyatın ispat olunmağa ihtiyacı var mı dersiniz?” 

Hâşim’in şu cümleleri, eleştirici olduğu kadar uyarıcıdır da: “Henüz kari karşısına 

yeni çıkacak şiirler için Yedi Meşale unvanı biraz mübalâğalı değil mi? Gösterişli ve 

mağrur serlevhaların şu fenalığı var ki, arkası gelmediği zaman sukut-ı hayâl o nisbette 

çetin olur. Zeki çehreli bir adam iki defa zeki olmağa mecbur ve yoksa iki defa ahmak 

görünmek tehlikesine maruzdur.” 

Sonra bu ortak kitap hakkında kanaatini dile getirir: “Yedi Meşale şairleri gerçi 

nazmın mihaniki itibariyle hiç yeni bir şey vücuda getirmiş değildirler. Fakat nâzım 

hünerinden daha güzel bir yenilikleri var: Neş’e ve hayat muhabbeti. Bu gençler sanki bir 
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bahar kırı ortasında oturmuş, güneş altında şarkı söylüyorlar. Sabri Esat Bey’in sesi 

hepsine hâkim olandır.” 

Ahmet Hâşim, Yedi Meşalecilere gösterdiği bu ilgiyi ve desteği, Temmuz 1928’de 

yayımlamaya başladıkları Meşale dergisine yazılar vererek sürdürür. Derginin ilk sayısında 

Yedi Meşaleciler başlıklı bir yazısı yayımlanır. O yazısında da Yedi Meşale kitabına dair 

yeni değerlendirmelerde bulunur: “Yedi gencin hututu muayyen, rengi bâriz bir yeni ‘bedi’ 

ile ortaya çıktıklarını iddia etmek fazla mübalâğalı olur. Şair kaleminden ziyade sanki 

ressam fırçasıyla çalışan bu gençlerde, his ve muhayyileden ziyade gözün rü’yet kabiliyeti 

yeni bir hususiyet teşkil ediyor. Şairin tamamen ressam hassâsiyetiyle kelimeleri kullanışı 

ne derece doğrudur, bilmiyoruz. Şair ve ressamın hayat karşısında vazifeleri farklı değilse, 

bunların ayrı ayrı mevcut olmalarına lüzum kalır mıydı? Tabiat hakiki sanatkâr gibi, 

faydasız tekerrürlerden hiç hoşlanmaz. Maamafih acele etmemeli, henüz bahar manzarası 

içinde, taze yaprak gürültüleriyle salınan bu fidanları, tekemmül etmiş bir ağaç tarzında 

tenkit etmek insafsızlık olur. Bu körpe fidanların bazen birer sâl-dide çınar iddiasıyla 

homurdanıp hışırdadıklarını işitmekten sinirlenenler de yok değil. Tafrafuruşluk, gençliğin 

olgun yaşı en ziyade tahriş eden kusurlarından biridir. Ümitlerin aldatıcı yolundan 

geçerek, gururun kırıldığı sarp hayat mıntıkalarına varanlar için uzakta hayâlin muğfil 

ziyasında durmuş, geçeceği müşkil maniaları görmeden bacaklarının çâlâkîsinden, 

kollarının kuvvetinden bahsedenlerin vâhî gürültüsü kadar sinirlendirici ve müz’iç ne 

olabilir?”  

Hâşim, yazısını şu cümleyle bitirir: “Fakat gençliğin ekseriyetle birer meziyet 

tohumu olan kusurlarını sevmeyenler, onda sevecek pek az şey bulurlar.”301 

 

II.1.5.2. Mecmualar 

Ahmet Hâşim, “mecmua” kelimesini birçok yazısında “yazıların, şiirlerin toplandığı 

kitap” anlamında kullanmıştır. 

“Verhaeren hayat-ı edebîye (…) Les Flamandes nam mecmua-i eş’ar ile girdi.” / 

“Verhaeren tâbi Lemerre’de Les Moines nâmındaki mecmua-i eş’ârını bastırdı.” / “Bu 

                                                

301 “Yedi Meşaleciler”, Meşale, nu. 1, 1 Temmuz 1928. 
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mecmuayı teşkil eden şiirler baştan başa bir nefha-i bahar ile mahmul, hafif ve 

sâkindir.”302 

“Yepyeni bir edebî neslin çocuklarından biri Cevdet Kudret Bey, Birinci Perde isimli 

bir şiir mecmuası neşretti.”303
  

Yazarın “mecmua” kelimesini “periyodik” anlamında kullanmak istediğinde 

“mecmua-i mevkute” demeyi tercih ettiği de olmuştur. Régnier’den söz ederken “1885’te 

Lutèce nam mecmua-i mevkutede Hugues Vitrix nam-ı müsteârıyle eş’ârını neşre 

başlar.”304 der. Ancak aynı yazıda meselâ Révue des deux mondes’u sadece “mecmua”, 

hattâ “risale” kelimesiyle de anar. Başka bir yazısında Servet-i Fünun için de hem 

“mecmua”, hem “risale” kelimelerini kullanır.305  

Ahmet Hâşim, yerli yabancı birçok dergiden, çoğu zaman adını vermeden söz 

etmiştir: “Geçenlerde bir mecmua, Abdülhak Hâmid’i hiçliğe indirmiş ve onu beğenenleri 

de cehaletle ittiham etmişti. Bu yazıdan yevmî bir gazetenin bir, iki satırıyla haberdar 

olmuştuk.”306 

“Geçenlerde bir mecmuada yeni ressamların mesâisine dâir, bir tedkik neşreden 

Michel Puy…”307 Örnekleri çoğaltmak yerine, bir okuyucusuna yeni sanat hakkında fikir 

sahibi olmak için L’Art Vivant ve La Revue des Arts Décoratifs gibi mecmuaları okumasını 

tavsiye etmiştir.308  

Ahmet Hâşim, Hayal309 başlıklı yazısında, “küçük haftalık mecmualar”dan söz eder 

ve onlarda şiirleri yayımlanan şairleri, anlamsız konular üzerinde “bıkılmış istiâreler ve 

gına gelmiş kafiyelerle gazeller, kasideler, kıtalar düzen bedbahtlar” şeklinde tavsif eder.  

Türk edebiyatının o günkü durumunu temsil etmek üzere Harabe310 başlığını uygun 

gördüğü yazısında mazi düşkünlüğünden şikâyet ederken şöyle der: “Ciddi Türk 

                                                

302 “Emile Verhaeren”, Musavver Muhit, c. 1, nu. 5, 1 Teşrinisani 1324 (14 Kasım 1908).  
303 “Bir Eser”, Politika, nu. 41, 21 Kanunusani 1930. 
304 “Henri de Régnier”, Musavver Muhit, c.1, nu.12-13, 15, 22 Kanunusani1324 (29 Ocak-4 Şubat 1909).  
305 “Türk Edebiyatında Zevkin Tekâmülü”, BE IV, s.123. 
306 “Şairler”, İkdam, nu. 11533, 5 Haziran 1929. 
307 “Resim Sergisi”, İleri, nu. 933, 20 Ağustos 1336 (1920). 
308 “Bir Kari’e Cevap”, İkdam, nu. 11199, 28 Haziran 1928. 
309 “Hayâl”, Akşam, nu. 2166, 22 Teşrinievvel 1924. 
310 Akşam, nu. 2695, 12 Nisan 1926. 
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mecmuaları, Kitab-ı Dede Korkut, Kutadgu Bilig, Orhun Kitâbeleri gibi, ancak birkaç 

mütehassısı alâkadar edebilecek tetkiklerle mâlâmâldir.” 

Ülkemiz şiirinde Yahya Kemal etkisiyle oluşan havayı eleştirirken şöyle der: “… 

kadim gazeller, çehreleri allıkla boyanmış korkunç ölüler gibi, edebî mecmuaların 

sahifelerinde hortladılar.”311 

Yazarın Mecmualar312 başlıklı yazısı da benzer eleştirileri yansıtır ve şöyle başlar: 

“Gazete idarehanesinde biriken edebî mecmuaların yapraklarını karıştırıyorum. Bunlar 

içinde sâldîdeleri, gençleri ve henüz yeni intişara başlamış olanları var. Fakat kapları 

çevirilerek münderecatlarına göz atılınca, derhal aralarındaki yaş farkları siliniyor ve 

hepsi de insana, yeknesak bir buruşuk çehreyle bakıyor: Aynı şeyleri aynı tarzda söylemek 

için bu kadar nesillerin biri biri arkasından gelmesine ne lüzum vardı?” 

Yazının içinde şu soru dikkat çekicidir: “Bizde manzum sözle konuşanlar içinde 

hiçbir genç ve sıhhatli insan yok mudur? Bunların hepsi de yaşlı, hasta, verem, sıracalı, 

kambur, kör ve topal mıdır ki, sesleri yalnız âh ü enîn perdesinden yükseliyor.”  

Mecmualar’ın son cümlesi şudur: “Şiir bu tarzda bir inilti olmakta devam ettikçe 

‘şair’ kelimesi, müthiş bir hastalığın ismi gibi, sıhhatli insanları elbette haşyet ve istikrahla 

titretecektir.” 

Ahmet Hâşim’in çeşitli münasebetlerle adını andığı mecmuaları şöylece 

sıralayabiliriz:  

II.1.5.2.1. Akbaba 

7 Kanunuevvel 1337 / 1922’de yayımlanmaya başlayan Akbaba, “haftalık siyasi 

gazete” unvanını taşımakla birlikte onu dergiler arasına almayı uygun gördük. Ahmet 

Hâşim, Yusuf Ziya (Ortaç) tarafından çıkarılan mizah dergisi Akbaba’dan, söz arasında, 

ilk kez şöyle söz etmiştir. “Daha ötede, yine büyük bir kafeste hasta ve dargın akbabalar 

var. Hepsi de yüzlerini duvara çevirmiş uyuyor gibi duruyor. Yusuf Ziya, Paris hayvanat 

bahçesinde akbabanın çirkin ve mağmum başını görse idi, neşeli gazetesine onun ismini 

vermeğe mümkün değil razı olmazdı.” 

                                                

311 “Hayatta Olduğu Gibi”, Meşale, nu. 2, 15 Temmuz 1928. 
312 İkdam, nu. 11125, 12 Nisan 1928. 
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Mizah313 başlıklı yazı ise bütünüyle Akbaba’ya ayrılmıştır. “Akbaba yedinci yılına 

basıyor. Bu muvaffakiyet bizde bir gazete için hele bir mizah gazetesi için ne mühimdir.” 

diye söze başlayan Hâşim, güldürmenin güçlüğünü anlatır. Karısıyla kavga etmiş adamı, 

parasızı, hastası olanı, mektup bekleyeni, sevgiliden ayrılan, dişi ağrıyanı güldürmek kolay 

mıdır? “Bu zavallılara kederli vaziyetlerini unutturmak ve hüzünlerini bir anda neşeye 

çevirmek sihirbazlığı, mizahın büyük iddialarından biridir ve her bâlâ-pervaz sanatkâr için 

olduğu gibi muvaffakiyetsizlik mizahın yanı başında bekler:Mizah güldüremedi mi 

gülünçtür. Eğlendiremedi mi, can sıkıcıdır.” 

Hâşim’e göre “Yusuf Ziya, aşağısı müthiş bir uçurum olan bu ince keçi yolu 

üzerinde yürümesini bilmiş ve bugün gazetesinin beşinci yıldönümünü (yedinci?) tes’id 

etmek suretiyle mükâfatını bulmuştur.” 

Hâşim, yazısını şöyle bitirir: “Dostumuz biraz aşağı baksın: Kendisinden evvel bu 

yola çıkan arkadaşlarının tâ uçurumun dibindeki naaşlarını seyir ile muvaffakiyetinin 

derecesini anlasın!” 

II.1.5.2.2. Dergâh 

Ahmet Hâşim, birçok önemli şiir ve yazısının neşredildiği Dergâh dergisini bir 

bakıma kendi dergisi saymaktadır. Bizi bu kanaate götüren sebep, Abdülhak Şinasi’ye ve 

Rezzan Ârif Hanımefendi’ye yazdığı mektuplardır.  

Abdülhak Şinasi’ye yazdığı bir mektupta “Müteaddid hatalarla intişar etmiş olan 

makalenizi muhtevi olan Dergâh’ın ikinci nüshası zât-ı âlilerine bir tarziye olarak yeniden 

tab’edilecek ve makalenizin bütün tertip hataları tashih edilecektir. Buna binaen ve 

tamamen neşriyatınızda müstakil olmak şartıyla Dergâh’a yeniden muavenet-i tahririyede 

bulunmanızı rica ve bu vesile (ile) temin-i hürmet ederim.” dedikten sonra “Dergâh’ın 

sahipleri nâmına Ahmet Hâşim” imzasını attığı görülmektedir.314  

Rezzan Arif Hanımefendi’ye hitaben yazılan bir mektupta da yine tashih meselesini 

dile getirmektedir. “Üçüncü Dergâh’ın en güzel yazısı olan ‘Tebriz Sultanı’ maatteessüf 

beş, altı tertip hatasıyla çıktı. Dördüncü nüshada tashih edeceğiz.”315 

                                                

313 İkdam, nu. 11317, 6 Kanunuevvel 1928. 
314 Ahmet Hâşim, BE IV, s. 48. 
315 age., s. 86. 
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Yazılarında da Dergâh’ı andığı olur: “Resimden anlayışın münhasıran ressama 

mahsus bir imtiyaz olmadığı hakkında vaktiyle Dergâh mecmuasında intişar eden 

makalede dediklerimizi burada tekrar etmeği faydasız addediyoruz.”316 “Ali Mümtaz Bey, 

(Dergâh) mecmuasında lezzetle okuduğumuz şiirlerini bir kitap hâlinde neşrediyor.”317  

II.1.5.2.3. Felsefe ve İçtimaiyat Mecmuası 

Ahmet Hâşim, Filozofun Lisanı318 başlıklı yazısında dergiyi şöyle tanıtır: 

“İstanbul’da gayet mütevâzı, fakat cidden kıymetli bir mecmua intişar ediyor: Felsefe ve 

İçtimâîyat Mecmuası. Fikrin şaşaasına emsalsiz bir ruhun bütün güzelliklerini katan genç 

mütefekkirlerimizden Mehmet Servet Bey, bu mecmuanın müdürüdür. Hemen intişarı 

tarihinden beri muntazaman takip ettiğimiz bu risalede gördüğümüz bütün yazıların, aynı 

zevkle karii olduğumuzu söylersek biraz mübalağa etmiş oluruz.” 

Bunun sebebi, yazara göre, dergideki yazıların dilidir. 

II.1.5.2.4. Firuze 

Ahmet Hâşim, Bir Suale Cevap319 başlıklı yazısına şöyle başlar: “İlk nüshası intişar 

eden Firuze mecmuasının müdiresi Muazzez Yusuf Hanım’dan geçenlerde şöyle bir sual 

aldım: 

- Hanımlarımızın son inkılâp veya tekâmül hareketleri hakkında fikirleriniz nedir?” 

Hâşim, kendisini bu konuda ehliyetli saymadığını söylemekle birlikte suale cevap 

vermiş ama cevabını Firuze mecmuasına göndermek yerine Akşam gazetesinde 

yayımlamayı tercih etmiştir.  

II.1.5.2.5. Genç Kalemler 

Hâşim’in Genç Kalemler hakkındaki kanaati şöyledir: “Dilde tutulacak yeli yolun 

umdelerini, daha önce sözünü ettiğimiz Ziya Gökalp Bey’in teşvikiyle ilk defa serd eden, 

1908 Anayasasından kısa bir zaman önce Selanik’te çıkmaya başlayan Genç Kalemler 

mecmuası olmuştur.”320 

                                                
316 “Resim Karşısında Sükût”, Akşam, nu. 1557, 22 Kanunusani 1339 (1923).  
317 “Bir Gemi Yelken Açtı”, Akşam, nu. 2648, 24 Şubat 1926. 
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319 “Bir Suale Cevap”, Akşam, nu. 2133, 16 Eylül 1924. 
320 Mercure de France, 1.8.1924’ten Fikir ve Sanatta Hareket, nu. 16-17, Haziran-Temmuz 1980.  
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II.1.5.2.6. Hayat Mecmuası 

Hâşim, Filozofun Lisanı başlıklı yazısına verilen bir karşılık üzerine şu satırları 

yazar: “Türk mütefekkirlerinden Mehmet Emin Beyefendi, Hayat mecmuasında, bu bahse 

dâir ve bize cevap olarak yazdığı makalede, felsefe lisanının huşûnetini, üslûptan ziyade 

mevzuun hususiyetinde aramak lâzım geldiğini söylüyordu.”  

II.1.5.2.7. İçtihad 

Ahmet Hâşim, Servet-i Fünun’a Bir Mektup’a şu cümlelerle başlar: “İçtihad 

risalesinde Ahmed Şevket Bey’in bir makalesi intişar etti. Burada, Ruhu’l-cemaat 

ismindeki eserin Fransızcadan Türkçeye tercümesinde yapılan nakil hatalarından 

bahsediliyor. Öyle biliyorum ki bu makaleyi Ahmed Şevket Bey bir sene evvel yazmış ve 

Doktor Abdullah Cevdet Bey'e tevdi etmişti. İçtihad’ın ancak bir sene sonra intişar 

edebilmesi, makalenin bu kadar geç okunmasını mucip oluyor.”321 

Bu ifadeler, Ahmet Hâşim’in İçtihat dergisiyle de, sahibi Abdullah Cevdet ile de 

ilgilendiğini gösteriyor. 

II.1.5.2.8. Meşale 

Ahmet Hâşim, Yedi Meşaleciler adıyla anılan gençlere destek olmuş, onların dergisi 

Meşale’ye yazılarıyla katılmıştır. Derginin kapanması üzerine de Kapanan Bir Mecmua322 

başlıklı bir yazı kaleme almıştır. “Beş aydan beri çıkan Meşale mecmuasının, neşriyatını 

tatil ettiğini teessürle öğreniyorum. Bu teessür belki de manasızdır. Zira halis bir niyetle 

kendini yalnız şiire hasreden bir mecmuanın akıbetinin başka türlü olamayacağını tahmin 

etmemek fazla safdillik olur.” 

Meşale’nin tanıttığı “yedi genç şairin isimlerini kolayca unutamayacağız” diyen 

yazar, şöyle bir yorum yapar: “Bunlar hakiki şiirin yeni bir tadını dillerimizde 

canlandırdılar. Belki de muvaffakiyetsizlikleri ondandır.” 

Ahmet Hâşim, yazısının devamında hakiki şiir ve şairin kaderi üzerine düşüncelerini 

dile getirir. 

                                                

321 Servet-i Fünun, c.21, nu. 1047, 16 Haziran 1327 (29 Haziran 1912).  
322 İkdam, nu. 11351, 28 İkinciteşrin 1928. 
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II.1.5.2.9. Resimli gazete 

Felsefe dili çevresinde gelişen tartışma, Resimli Gazete’ye de yansımıştır: “Mehmet 

Emin Beyefendi’nin mütalâaları, İbrahim Alâeddin’in Resimli Gazete’de intişar eden 

vâkıfâne bir makalesine mevzu teşkil etti. Dostumuz, muhterem müderrisin nokta-i nazarını 

cerh ederek, felsefe lisanımızın, ekseriyetle zekâlardan nebean eden bir zulmete müstağrak 

bulunduğunu ve bunun için böyle sarahatten mahrum olduğunu izah etti.”  

II.1.5.2.10. Servet-i Fünun 

Ahmet Hâşim, kendisinin eserlerini de yayımlamış olan Servet-i Fünun’dan söz 

ederken onun bir dönemde “memleketin en mühim, en ciddi ve en ziyade ‘elite’e mahsus 

edebî mecmuası” ve “Edebiyat-ı Cedide ismiyle maruf ve büyük bir mekteb-i edebî vücuda 

getirmiş” olduğunu söyler ama aynı zamanda eleştirir de. Avrupa dergilerinden aktarılan 

malûmatın edebiyat incelemesi diye sunulmasını yanlış bulur: “… Servet-i fünun 

risalesinin en parlak senelere ait ciltleri bu nevi sahte tetkikat-ı edebiye ile doludur. 

Flaubert’in bir tek satırı Türkçe tercüme edilmemiş iken bu mecmuada Flaubert hakkında 

ve başlıca eseri Madam Bovary hakkında Fransız karii için bile fazla addedilecek tafsilât 

ile mahmul, aylarca süren tenkit makaleleri intişar ederdi.”323 

II.1.5.2.11. Türk Yurdu 

Hâşim’in gözünde Türk Yurdu dergisi, “Türklerdeki millî şuuru öldüren 

‘Osmanlıcılık’a karşı mücadele etmek gayesiyle, Meşrutiyetin yeniden ilânının ertesinde 

kurulan Türk Ocağı’nın edebi” organıdır ve Ziya Gökalp’ın dil anlayışını desteklemiştir. 

II.1.5.2.12. Yeni Mecmua 

Hâşim, Yeni Mecmua’yı, Ziya Gökalp’ın öncülük ettiği dil hareketini devam ettiren 

bir organ olarak görür ve “İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin genel merkezince İstanbul’da 

çıkarıl”dığını belirtir.324  
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II.1.5.3. Gazeteler 

Ahmet Hâşim, Vatan Mütercimi Serafim Rizos Efendi325 başlıklı yazısında Namık 

Kemal’in Vatan yahut Silistre piyesini Rumcaya çevirip Yunanistan’da sahnelenmesini 

sağlayan bu kişinin ülkemizde tanınmayışını açıklamak için şu cümleyi yazmıştır: 

“Kundakçılara uzun sütun tahsis eden gazeteler size bu isimden bahsetmedi.” Bu cümlede 

gazetelerin habercilik anlayışına yönelmiş ciddi bir eleştiri bulunduğu açıktır. Suad 

Derviş’in Almanya seyahati karşısındaki ilgisizlik de bu eleştirinin tekrarlanmasına yol 

açar: “En âdî bir sokak arbedesine en göze çarpan sütunlarını tahsis edecek kadar yazı 

fakrından müştekî gazetelerimiz, bu seyahatin mana ve kıymeti üzerinde bir an bile 

tevakkuf etmeğe tenezzül etmediler.”326 

Gazetelerin fikir hareketlerini hor görmelerinden ve ilgisizliklerinden “matbuat”ı mı, 

“okuyucu”yu mu sorumlu görmek gerektiğini kestiremediğini belirten yazara göre: 

“Gazetecilik yalnız bir ticaret işi değil, aynı zamanda ve belki her şeyden evvel bir fikir ve 

kalem işidir. Onun için bir memlekette matbuatın seviyesi bir medeniyet miyarı 

addedilebilir.” Ortalama bir okurun bile bir gazeteyi eline alıp okuyabilmesi için dimağının 

beslenme kabiliyetinde olması gerektiğini ifade eden Hâşim, Türk gazeteleri hakkında şu 

gözlemini dile getirir: “Halbuki son aylarda matbuatımızın hedefi dimağ olmaktan çıkmış, 

kese, ağız ve mideye ait birtakım hırslar gazete sütunlarının başlıca nâzımı olmuştur: 

Sahifeleri kaplayan, gazetelerin dağıttıkları ikramiye ilânları ve tafsilâtıdır. Kariin ancak 

maddî kazanç ümidini tahrik suretiyle rûzmerre neşriyatın revacını temin etmek kabil 

oluyor. Binâenaleyh, şimdi gazete, bir kırlangıç gibi, yuvalarında bekleyen binlerce aç 

ağzı, gagasında getirdiği bir gıda zerresiyle her sabah ümit ve heyecan içinde tutuyor.” 

Hâşim, bu olumsuz durumdan iki sonuç çıkarılabileceğini söyler: “Ya kari bizde 

henüz gazete medeniyetine erişememiştir veyahut gazeteci henüz gazeteciliğin kendine 

mahsus cazibe ve kuvvetlerini kullanmak hünerini bilmiyor.” 

Ama okuyucuyu suçlamanın ona “iftira etmek” olduğu kanaatindedir. Çünkü 

“Fuzûlî, Nedim, Bâkî, Hâmid ve Cenap Şahabeddin’in Türk irfanının hazinelerine 

iddihar ettikleri o muhayyiru’l-ukul servet”, dolaylı olarak Türk okuyucusunun eseridir. 

Öyleyse, “Şu kanaatteyiz ki, işini bilmeyen ve hattâ fena bilen münhasıran 

                                                
325 “Vatan Mütercimi Zerasimos Efendi”, Tanin, nu. 57, 13 Eylül 1324 (26 Eylül 1908). 
326 “Edebî Bir Seyahat”, Güneş, nu. 10, 15 Mayıs 1927. 
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gazeteciliğimizdir. Bu gazetecilik Türk kariinin zevkine erişmeğe gayret edecek yerde, bu 

emsalsiz zevki, dolaşık yollardan bir tereddî mektebine sürüklüyor.” 

Hâşim’in bu yazısını neşreden Güneş mecmuası, bir not düşerek yazıya vesile olan 

hâdiseyi hatırlatmış, sonra da: “Şu noktayı bilhassa tashihe lüzum görüyoruz ki, Ahmet 

Hâşim Bey’in bu makalesinde anladığımız mana; Türk matbuatının değersizliği değil, ilim 

ve edebiyat hareketlerine karşı gösterilen kayıtsızlığıdır. Bizimle hemfikir olduğuna hiç 

şüphe etmediğimiz kıymetli şairimizin bu yazısında hiçbir suretle sûitefsire mahal 

bırakmamak üzere bu noktayı tavzih ediyoruz.” demek gereğini hissetmiştir.327  

Hâşim’in günlük gazetelerin muhteviyatından hoşnutsuzluğunu gösteren bir ifadesi 

de şudur: “yevmî gazete hezeliyatı…”328 

Gazete yazısı, muharriri kendisi de olsa, Hâşim’e göre “sathî”dir.329 

Günlük gazete “her yerde olduğu gibi bizde de” okuyucusunu “tembel” 

alıştırmaktadır. Bundan dolayı gazete okuyucusu, “şiirde kolay bir zevk bulamaz.”330 

Hâşim, bu hükmünü başka bir yazısında da tekrarlar: “Gerçi şiir bahislerinin her 

memlekette karii azdır. Onun için yevmî gazete bu nevi yazıların yeri değildir.” Fakat 

yazarımız, “Buna rağmen, eseri ilk defa elimize geçen genç bir Fransız şairinden 

bahsetmek arzusunu yenemiyoruz.”331 der.  

Benzer bir durumu, Çaynâme tercümesine başlarken dile getirir: “Bunlar yevmî 

gazete kariini alâkadar etmeyecek tafsilat ile mahmûl oldukları için tercümelerinden sarf-ı 

nazar ederek yalnız şark ve garbın anlaşmamaları hakkında şâyân-ı dikkat bazı mülâhazâtı 

ihtiva eden (İnsaniyet Kadehi) unvanlı birinci fasıldan küçük bir sahife naklediyoruz.”332 

Burada sözü edilen “küçük bir sahife” sonraki günlerde çoğalmış ve yazar, Çaynâme’den 

uzun sayılabilecek nakiller yapmıştır. 

Ahmet Hâşim, Bir Muhavere333 başlıklı yazısında basınla iktidarın ve yüksek 

bürokrasinin ilişkilerini tartışır. Büyük memurlardan birinin özel bir toplantıda “matbuatın 

kullandığı lisandan” “şiddetli edâ ile şikâyet”ini onun ağzından nakleder: “ –

                                                

327 ay. 
328 “Şiirde Mana”, Dergâh, nu. 8, 5 Ağustos 1337 (1921). 
329 “Bir Cevap”, Müstakil Gazete, nu. 27, 16 Mart 1340 (1924). 
330 “Şiirde Mana”, Dergâh, nu. 8, 5 Ağustos 1337 (1921). 
331 “Bir Takdim”, İkdam, nu. 11235, 3 Ağustos 1928. 
332 “Çaynâme”, Akşam, nu. 2682, 30 Mart 1926. 
333 Akşam, nu. 2157, 10 Teşrinievvel 1924. 
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‘Cumhuriyet’e ermiş bir memlekette ‘hürriyet’i nasıl telâkki etmek lâzım geldiğini halka 

anlatmak ve bunun ‘tecâvüz’le aynı manayı hâiz olmadığını öğretmek sizin vazifeniz iken, 

onu sû-i istimal eden siz oldunuz. Bir gazete muharriri, şimdi sokaklarda sallanarak 

yürüyen ve her karşısına gelene omuz vuran bir bedmeste ne kadar benziyor! Tenkit, ihtar, 

kaleminizde hakaret şeklini almadan sahifelere geçmiyor. Bir elmayı soyar gibi, bir su 

bardağını yerinden oynatır gibi, aynı sühûlet ve aynı lâkaydî ile, haysiyet ve namusa 

tecâvüz ediyorsunuz. Bize öyle geliyor ki, bugünkü matbuatın başında olanların her biri, 

hayatta bir hırs peşinde koşarken düşüp başını yarmış ve şimdi kalemini bir bıçak gibi 

kullanmakla zelil yarasının acısını unutmağa çalışıyor. Bütün istiâreleriniz, teşbihleriniz, 

nükteleriniz, üslûbunuz ve edebiyatınız, hakiki sâiklerinizi ihfâya kâfî değildir. Sizi, ne 

bizim vazifelerimizi yapıp yapmadığımız, ne de halkın emniyet ve istirahati meşgul ediyor: 

Gözlerinize batan, sizi kudurtan yalnız bizim şahsımız, bizim maaşımızdır. Biriniz, göz 

diktiği bir memuriyete ermek için veyahut eremediği için zehir döküyor; biriniz mebus 

olamadığı için ‘dehâ’sından müstağnî kalan bir âlemi baştan başa bozuk ve karanlık 

görüyor; biriniz metrese, kumara, terziye para yetiştiremediği için, başkalarının cebine 

giren her meteliği kendi cebinden çalınmış bir para gibi telâkki ediyor. Albatros kuşları 

gibi koskoca gagalarınız ve dolmaz bir mideniz var. Bu ağız ve bu iştiha ile, kâfî mahsul 

vermeyen bir faaliyet sahasına düştüğünüz için taliinize küsecek yerde başkalarına 

saldırıyorsunuz. Fazileti hayatınızda ve işlerinizde tatbik edebildiniz mi ki başkalarının en 

ufak hatalarına karşı bu kadar insafsızsınız? Sizleri tanımak ve sizlerden iğrenmek için, 

birinizi diğeri hakkında söylerken dinlemek kifâyet eder...” 

Cumhuriyetin birinci yıldönümüne yaklaşılan günlerde kaleme alınan ve bir “büyük 

memur”a izafe edilen bu görüşlerin bugün de basın camiası için büyük ölçüde söz konusu 

olduğu söylenebilir.  

Ahmet Hâşim, basına yöneltilen bu suçlamalar karşısında “Kızmadım, itidal ile cevap 

verdim” der. Aşağıya iktibas ettiğimiz bu cevap da, gazetecilerin yüksek bürokratlara ve 

siyasetçilere nasıl baktıklarını gösteren bir metin olarak okunabilir:  

“- Şu kadar paraya, şu kadar hürmet ve itibara mukabil bizi, aç, susuz, ışıksız, 

sıhhatsiz bırakan; satıcıların doymaz ağzına bir lokma gibi atan; hırsızların, sarhoşların, 

katillerin eline teslim edenlerin, her sabah uyanırken, bütün bir şehir halkının kapılarında, 

sıhhat ve afiyetlerine dua eder görmemekten dolayı hiddeti gülünçtür. 

Matbuat size, mülâyim bir dilde, sırf eksiklikleri ihtar etmenin amelî hiçbir netice 

vermediğini bittecrübe anladıktan sonradır ki, halka karşı vazifesini yapabilmek için 
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bugünkü tarza tevessül etmenin lüzumuna kail olmuştur. Sizden evvel gelmiş olanlar gibi 

siz de memuriyeti hâlâ ‘rütbe’ zannediyorsunuz ve onun mesuliyetini değil yalnız gururunu 

taşımağı biliyorsunuz. Büyük bir memuriyet, size her şeyden evvel geniş bir otomobil, 

mükemmel bir redingot takımı ve resmî bir ziyafette söyleyeceğiniz bir nutuk müsveddesini 

hatırlatır. Büyük bir memuriyetin başında hemen kendinizi güzel, genç ve cazibeli görmeğe 

başlarsınız. İlk işiniz, evlerinizde endam aynalarını çoğaltmaktır. Cahil de olduğunuz için 

(cahil olmasanız her şubede ecnebî müşavirlerine ihtiyacınız olur muydu?) kolayca 

kendinizi her ilmin mahzeni zannedersiniz. Bu zihniyette olanlar, sabahleyin, bir gazeteyi 

nasıl okur? Tabiî ilk işleri sahifelerde isimlerini ve resimlerini aramaktır. Bu aranılan iki 

şeyden biri bulununca sahifelerde bütün diğer yazılar silinir, duman olur. Gazetedeki 

‘isim’ ise, her harfi büyür büyür, şan ve şerefinizi terennüm eden nâmütenâhî bir rebap 

olur; ‘resim’ ise her çizgisi istihâleye uğrayarak bütün mehâsin-i âlemi icmal eden bir 

timsal haline girer. Ruhunuzun fukaralığından münbais bu âdi zaafınızı pek iyi bildiğimiz 

için size dert anlatmak, kaderleri yedinize mevdû halkın sefalet ve ıztırabı üzerine mağrur 

gözlerinizi hiç olmazsa bir dakika çekmek üzere bizzarure yazılarımıza isimlerinizi ve 

sahifelerimize resimlerinizi koyuyoruz. Daha fazla merakınızı tahrik edebilmek için de, 

işlerinizi medhe imkân olmadığından, şahıslarınızı kanunun müsaadesi nispetinde, 

zemmediyoruz. Hangi şikâyet, hangi müracaat, hangi hak, hangi dava bir büyük memur 

aleyhinde yazılan bir satır kadar süratle mukabele görmüştür? İşte bu sürat imkânından 

halk hesabına istifade etmek istiyoruz. Bu maksadımıza göre vasıtalarımızı şimdi 

namuskârâne bulmuyor musunuz?” 

Yazarımızın gazeteciler adına iktidar sahiplerine yönelttiği bu suçlamaların bugün ne 

kadarının ne kadar geçerli olduğu, üzerinde durulmaya değer bir husus olsa gerek. 

“Büyük memur”a karşı gazetecileri savunan Hâşim, çeşitli yazılarında gazeteler ve 

gazeteciler hakkında küçümseyici diyebileceğimiz ifadeler kullanmıştır. Ressam Avni 

Lifij ile polemiğe girdiğinde yazdığı şu cümlelerde olduğu gibi: “Avni Lifij Bey’den 

himayeten bahsetmek için gazete muharrirleri çoktur bile! Ya onlar da Avni Lifij Bey’den 

bahsetmemiş olsaydı!”334 

Hâşim, Eylül romanı müellifinin gazetelerde yazıyor olmasını bir “düşüş” gibi görür 

ve gösterir: “Şimdi Servet-i Fünun’un müşaşa üstadlarından Mehmet Rauf Bey bazı yevmî 

                                                

334 “Bir Ressama Cevap”, Dergâh, c.3, nu. 34, 5 Eylül 1338 (1922). 
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gazetelerin metruk köşelerinde sinemalara dair soluk kronikler yazmakla yaşamağa 

çalışıyor.”335 

Birçok İniltiler336 başlıklı yazıda “iniltiler”i aktarılan üç kişiden ikisi, gazetecilerdir: 

“Bir türlü rağbet bulamayan mecmualarını, sağa sola borçlanmak suretiyle, can çekişe 

çekişe çıkaran muvaffakiyetsiz bir gazeteci: 

- Aman efendim! Filan gazeteyi, filan mecmuayı görüyor musunuz? O ne iptidâîlik, o 

ne acz ilh... 

- Zavallı meslektaş! Gazeteciliği başkalarına öğretecek kadar biliyorsan, topal 

işlerini yürütmek için şu güzel marifetini kendi hesabına da kullansana!  

Yazılarını neşredecek bir gazete bulamamaktan siyah bir yeise düşmüş çıyan gibi 

zehirli bir yazıcı: 

- Hayret ediyorum, filanı nasıl okurlar? Filanı nasıl beğenirler? Bu şöhretli 

kalemlerin üslûbu bile yok! Üslûp, üslûp! İlh... 

- Zavallı muztarip insan! Yazıdan, üslûptan dediğin kadar anlıyorsan, şu kendi yazını 

karie okutsana! ” 

Ahmet Hâşim, Vakalar Nasıl Anlatılır?337 başlıklı yazısında kendi adının da karıştığı 

bir kavga olayının gazetelerde gerçeğe aykırı ve farklı şekillerde yansıtılışını olağan 

gösteren bir tutum sergiler. Ancak yazısını bitirirken, olayın tanıklarından birinin işin aslını 

anlatmak isteyen bir mektup neşrettirme isteğine gazete yönetiminin verdiği cevabı 

nakleder: “- Hayır! Mektup sahibi bizde çalışan bir muharrirdir. Onu haksız da olsa 

tutmam zaruridir. Aleyhine kendi gazetemde yazı yazdırmam.” 

Hâşim, yazısını şu soruyla bitirir: “Bir gazetecide böyle bir zihniyete siz ne 

dersiniz?” 

Ahmet Hâşim, Güldürmek338 başlıklı yazısında Türk matbuatında mizahın 

yaygınlaşmasını eleştiri konusu yapar: “Son senelerde bütün ağırbaşlı gazetelerimiz, 

sahifelerinde mizaha koca koca sütunlar ayırdılar. Fakat şükretmeli ki, mizahçılarımızın 

tuhaflık hüneri o kadar fazla değil! Öyle olmasa dört, beş gazetenin, her sabah göbeğini, 

                                                

335 Ahmet Hâşim, BE IV, s.126. 
336 “Birçok İniltiler”, İkdam, nu. 11197, 26 Haziran 1928. 
337 “Vakalar Nasıl Anlatılır”, İkdam, nu. 11453, 12 Mart 1929. 
338 “Güldürmek”, İkdam, nu. 11136, 23 Nisan 1928. 
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ensesini ve tabanlarını gıdıkladığı şu İstanbul, mütemâdî bir kahkaha illetine tutulmuş 

bedbaht bir halkın memleketi olurdu.” 

Ahmet Hâşim, ender siyasi yazılarından biri olan 19’da339 Terakkiperver Cumhuriyet 

Fırkası’nı kurmak için harekete geçen mebuslar hakkında şöyle der: “… hükûmet gazeteleri 

tarafından her türlü günahlarla yüklü, haris muhâlifler şeklinde gösterilen mebusların, 

yalnız on dokuz kişiden ibaret oluşu, bu yeni cereyanın aciz ve zaafına bir delâlet gibi 

gösteriliyor.” 

Hâşim’e göre bu on dokuz kişi, başta Kâzım Karabekir olmak üzere, manevi 

üstünlüklere sahiptir ve bu hareket büyümeye müsaittir. Yazar, hareketin maddi destekleri 

arasında gazeteleri de sayar: “… meclisteki on dokuz “haris”in lisanıyla konuşan, meclis 

hâricinde ve yalnız İstanbul’da beş yevmî gazete vardır. Halkın rağbeti bunların etrafında 

temerküz etmiş bulunuyor.” 

“Bu gazeteleri tercihen okuyanların adediyle yüklendikten sonra, hakir ‘19’, kulağa 

yaklaştırılan bahr-i muhitin girintili sedefleri gibi derin, uzak bir kalabalığın velveleleriyle 

uğuldamıyor mu?” 

Ahmet Hâşim’in Akşam sütunlarında yayımlanan Ankara, Eğlence Şehri340 başlıklı 

yazısı ve muhtemelen 19 başlıklı yazı, Falih Rıfkı’nın tepkisini çekmiş, “İstanbul gazeteci 

ve münevverlerinin azgın ve kör politikacılığı”ndan söz etmesine yol açmıştır. Falih Rıfkı 

bu meyanda Ahmet Hâşim’in siyasete bulaşmasını da eleştirmiştir. Ahmet Hâşim’in bu 

eleştiriye karşılık kaleme aldığı Bir Dosta İzah’ta341 şu satırları okuruz: “Gazetenin birinci 

sahifesinde rûzmerre siyasî neşriyatı okuduktan ve ikinci sahifesinde ilim ve edebiyat ile 

doyduktan sonra ilân sütunlarına geçeceği sırada karii durdurup onu hafif bir mevzu 

üzerinde kısa bir müddet, dinlendirmekten başka hiçbir gaye ve bir maksadım yoktu. 

Demek muvaffak olamıyormuşum, emeklerime acıyorum.”  

Yazıları gazetelerin ikinci, üçüncü sayfalarında yayımlanan Ahmet Hâşim, İkdam 

gazetesine geçişiyle birlikte, baş sayfaya da geçmiş olur. Hâşim, İkdam gazetesinin birinci 

sayfasında yayımlanan Bize Göre sütununda ilk yazısına Başlangıç342 adını verir ve bu 

yazıda gazetecilik ve gazetelerle ilgili görüşlerini dile getirir: “Gazetecilik, ticaret 

mahiyetini aldıktan sonra, kendisine ‘müşteri’ ismi verilmesi daha doğru olan kari’in 

                                                
339 “19”, Akşam, nu. 2187, 13 Teşrinisani 1924. 
340 “Ankara Eğlence Şehri”, Akşam, nu. 2180, 6 Teşrinisani 1924. 
341 “Bir Dosta İzah”, Akşam, nu. 2190, 16 Teşrinisani 1924. 
342 “Başlangıç”, İkdam, nu. 11108, 26 Mart 1928. 
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hoşuna gitmek gayretiyle gazeteler, tedricen sütunlarından ‘fikr’in bütün şekillerini 

süpürüp attılar. Atalete düşen güzel bir vücudu nasıl her taraftan yağ tabakaları kaplarsa, 

gazeteler de, bir taraftan yiyecek ve içecek ilânları, diğer taraftan metni tard eden 

resimlerin istilâsı altında kaldı.” 

Hâşim’e göre bu durum sadece ülkemize mahsus değildir: “Dünya matbuatına göz 

atılınca hükmedilir ki, zamanımızda mide ve bağırsak, dimağdan çok daha şerefli birer 

uzuv pâyesini bulmuştur. Hattâ iri göbekli insanların etrafımızda çoğaldığına bakılırsa, 

birçoklarının şimdi, dimağlarını kemik mahfazasından çıkarıp karınlarında taşıdıklarına 

hükmetmek lâzım geliyor.” 

Hâşim, gazetelerle fikir, sanat ve edebiyatın buluşmasındaki zorluğa işaret etmek 

üzere yazısının son cümlesine hem soru, hem ünlem işareti koyarak şöyle seslenir: 

“Rabbim! Her zevki tatmin edecek ve ismi yine “sanat ve edebiyat” olacak olan hacer-i 

felsefîyi nasıl bulmalı?!” 

Ahmet Hâşim, İkdam’da yazmaya başladıktan yaklaşık iki ay sonra bir durum 

değerlendirmesi yapmak üzere Kari343 başlıklı bir yazı kaleme alır: “İkdam’da bu sütun 

tesis edildiği günden beri sırf şahsî birer mülâhaza mahiyetinde olarak mevzu-ı bahs 

ettiğimiz bazı fikirlerin kari kitleleri arasında muhtelif akisler husule getirdiğini 

öğrenmekle memnunuz. Lâkaydî en korktuğumuz tehlike idi.” 

Yazılarının gördüğü ilgiden hoşnut olan Hâşim, “dördüncü kuvvet denilen 

matbuat”ın “beşinci bir kuvvetin esiri” olduğunu söyler. Beşinci kuvvet, “Her sabah beş 

kuruş verip bayiinden gazetesini satın alan meçhul” okuyucudur. 

Sonraki satırlarda bir gazetenin hazırlanış macerasını dile getiren hayli etkili ve 

eğlenceli bir tasvirle karşılaşırız: “Muhbirlerin, arılar gibi şehrin havasında yirmi dört saat 

kanatlarını vızlatması; fotoğrafçıların koca makinelerle müsellâh, parmaklıklardan 

pencereye, damlardan ağaçlara, sincap süratiyle tırmanarak, nâdir, klişe avı peşinde 

koşması her akşam karanlık bastığı andan itibaren, elektrik ışıklarıyla tepeleri aydınlanmış 

gözlüklü veya gözlüksüz birçok başların uzun masalar etrafında mürekkep hokkalarıyla 

saatlerce mücâdelesi, yarın her tarafta dağılacak geniş sahifelere beş on dakikalık bir 

hayat nefhi içindir.” 

                                                

343 İkdam, nu. 11165, 22 Mayıs 1928. 
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Bütün bu çaba, okuyucu içindir: “Sabahleyin, kariin bir satır üzerinde bir an 

tevakkufu, dudaklarında belirecek en küçük bir tebessüm veya gözlerinde parlayacak en 

firârî hiddet lem’ası, bu kalem amelesinin gündelik mükâfatıdır. Biz bu mükâfatı her gün 

ya bir ufak takdir, ya hayırhâhâne bir teşvik kelimesi veyahut ra’şân bir gazap şeklinde 

almakla mesuduz.” 

Yazısının sonunda bir gazetenin bütün okuyucuları memnun edemeyeceği gerçeğini 

hatırlayarak, şu cümleleri yazar: “Hemfikir olduğumuz karie, bize verdiği kudretten dolayı 

teşekkür ettikten sonra, memnun etmediğimiz karie, hedefimizin hiç de ona hoş görünmek 

olmadığını söylemeyi bir samimiyet vazifesi addediyoruz. Onun her aksülameli bir taraftan 

kalemimizin hedefine dokunduğunu bildiriyor, diğer taraftan da fikir ihtilâfının bizde hâlâ 

bir hayat ve hareket menbaı olabileceğini, bundan şüphe edenlere gösteriyor. Bu da bir 

hizmettir.” 

Bu yazısında “fikir ihtilâfının bizde hâlâ bir hayat ve hareket menbaı olabileceğini” 

söyleyen Ahmet Hâşim, Fikirlerde İnsiyak344 başlıklı yazısında ülke gazetelerindeki fikir 

birliğini övebilmektedir: “Türk karii, şimdi her sabah ve akşam, namuslu bir fikir 

zümresinin neşrettiği gazetelerden başka bir şey okumuyor. Buna ne kadar şükredilse 

azdır. Millî zafer, Türk matbuatına şeyn teşkil eden Refi Cevad, Mevlânzade Rifat, Said 

Molla gibi hırsın, cehaletin ve hamâkatin şeni mümessillerini bir hamlede süpürüp attı. 

Kahramanlar kanıyla meşbû ve onların mukaddes kemiklerinden dağılan ışıkla geceleri, 

bir nur mıntıkası halinde yanan Türk toprakları üzerinde, şimdi Türkçe kelime, tehlikeli bir 

zehir mahfazası değildir.” 

Ahmet Hâşim, Ahfad345 başlıklı yazısında “rağbet görmemiş sanatkârlar”ın 

gelecekte anlaşılma umudunu gülünç bulur ve kendisinden hiç beklenmeyen şu aşırı 

hükmü verir: “Sanat eserleri gündelik gazete nev’inden şeylerdir.” Olaylarını sayfalarında 

topladığı günün batışıyla, “bir gazetenin kısa hayatı da sona erer. Sanat eseri de aynıyla 

böyledir. Mensup olduğu devrin zevkine uymak fırsatını kaçıran, artık hiçbir devrin 

zevkine uyamaz.”  

Aynı Ahmet Hâşim, bu hükmünün üzerinden iki ay geçmeden “Nesir, fikri 

nakletmeğe mahsus bir vasıtadır. Fikirsiz nesrin bir günlük hayatı bile yoktur: Gazete 

                                                

344 “Fikirlerde İnsiyak”, İkdam, nu. 11229, 28 Temmuz 1928. 
345 “Ahfad”, İkdam, nu. 11402, 19 Kanunusani 1929. 
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nesri gibi. Şiir ise bir vasıta değil, bir gayedir.”346 der. Bu zıt hükümleri uzlaştırmanın 

imkânsız olduğu açıktır.  

Milliyet gazetesinde Felek imzasıyla mizah ve spor yazıları yazan Burhaneddin 

Bey, Ahmet Hâşim aleyhinde dava açınca, Hâşim, Mahkeme Kapısında347 başlıklı bir yazı 

yayımlar. O yazıda “öğreniyoruz ki, hasmımız bir muharrir değil, yazı âlemine tesadüfle 

düşmüş, boş zamanı çok bir avukatmış... Gazetecilikte aradığı şey bir fikir zevki değil, 

fakat mahkeme huzurunda talâkatini tecrübe etmek için bir vesile imiş. Meğer bilmeyerek, 

kalem sahibi olmayan hasmımıza kendi asıl mesleğinde hizmet etmiş bulunuyoruz!..” der. 

Bu ifadelerden gazetecilikte aranması gereken şeyin “fikir zevki” olduğunu anlayabiliriz 

ama avukatlığın gazete yazarlığına ve “fikir zevki”ne neden ters düştüğünü anlamak için, 

bir münakaşanın mahkemeye taşınmış olmasını hesaba katmamız gerekir.  

Ahmet Hâşim, bir yazısında, “Rahip Huc’ün 1844’te Çin ve Türkistan tarikiyle 

Tibet’te yaptığı seyahate dâir hâtıratını” “okurken, meslekten olmayanın bazen en hakiki 

sanat güzelliğine ne kolayca eriştiğini hayretle gördü”ğünü belirtir ve ekler: “Çok defalar 

gazete muhbiri yazılarından aldığım zevki en büyük kalem sahiplerinin eserlerinde 

beyhude aradım.”348  

Yazılarının birçoğunu yerli yabancı çeşitli gazetelerde okuduklarından hareketle 

kaleme alan Ahmet Hâşim, çoğu zaman gazete adı belirtmeye gerek görmemiştir. 

Yazarımızın adını andığı, çeşitli gerekçelerle temas ettiği veya üzerinde durduğu gazeteleri 

şöylece sıralayabiliriz: 

II.1.5.3.1. Action Française 

Ahmet Hâşim, bu gazeteden “Fransızların mürteci gazetesi” diye söz eder. Çünkü 

gazetenin müdürü Léon Daudet “kraliyet taraftarı”dır.349  

II.1.5.3.2. Akşam  

Ahmet Hâşim, Akşam gazetesi hakkında şunları yazmıştır: “Akşam gazetesi benim ilk 

mektebimdir. Geçen seneye kadar bu gazetenin bir sütunu hemen her gün benim imzamı 

taşıyordu. Buna rağmen son zamanlarda bu gazetede çalışan meçhul bir muhbirin olur 

olmaz vesilelerle hakkımda neşrettiği telmihli satırların her gün temiz bir kalem 

                                                

346 “Millî Türk Şairi Mehmet Emin”, İkdam, nu. 11449, 8 Mart 1929. 
347 İkdam, nu. 11148, 5 Mayıs 1928.  
348 “Edebî Eser bir Vesikadır”, Meşale, nu. 3, 1 Ağustos 1928. 
349 “Edebî Bir Anket II, Sual”, Akşam, nu. 2633, 9 Şubat 1926. 
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müdahalesiyle tadil edildiğini ve âdeta Akşam’da hakir ismim etrafında gazetenin asıl 

sahibi ile meçhul bir düşmanın gizli bir mücâdeleye giriştikleri karilerin nazarından 

kaçmıyor.”350 

II.1.5.3.3. Berliner Zeitung 

Ahmet Hâşim, Edebî Bir Seyahat351 başlıklı yazısının ilk paragrafında “genç ve 

namdar bir Türk edibesi” dediği ve adını vermediği Suad Derviş’in Almanya gezisinden 

ve “Berliner Zeitung gazetesinde Türk edebiyatının son temâyüllerine ve takip ettiği yeni 

istikametlere dâir şâyân-ı dikkat bir makale silsilesi neşretti”ğinden söz eder. Yazar, 

“Alman matbuatı bu edebî seyahatin feyyaz neticelerini sitâyişle kaydettiler. Türk harsına 

hizmet yolunda elde edilen bu şerefli muvaffakiyetten Türk karileri acaba haberdar oldular 

mı? Tabiî hayır!” ifadeleriyle Türk gazetelerini eleştirmiş olur.  

II.1.5.3.4. Cumhuriyet 

Ahmet Hâşim, Cumhuriyet gazetesinden şu satırlarla söz eder: “Öteden beri gıyabî 

teveccühleriyle mağrur ve müftehir olduğum Yunus Nadi Beyefendi’nin sahibi ve 

sermuharriri olduğu gazetenin yazı işlerine, hey’et-i tahririye müdürü sıfatıyla bakan 

Abidin Daver Bey, mektep arkadaşım ve dostumdur veyahut öyle bilirim. Kendisine 

mahsus sütunda benden bahse vesile buldukça ‘arkadaşım Ahmet Hâşim...’ tarzında bir 

cümle ile iltifat etmek itiyadındadır. İşte bu aynı gazetenin geçen haftaki nüshalarından 

birinde Babiali’de senelerden beri sürüklenen Peyami Safa isminde biri, anlamadığım bir 

sebepten dolayı hakaret davasına mevzu teşkil edebilecek derecede ileri giden bir lisanla, 

yazılmış fikirlerime değil, sırf şahsıma taarruz ediyordu.” 

Hâşim bu satırları, Peyami Safa ile girdiği polemik dolayısıyla kaleme almıştır. Yine 

aynı sebeple Cumhuriyet gazetesi yazı işleri müdürü Abidin Daver Bey’e yazdığı açık 

mektupta şöyle der: “Fakat, küfür neşretmeğe bizi alıştırmayan bir gazeteyi bir gün, şu 

veya bu adama karşı şütumla donanmış görmekten müteessir olmak hakkını da benden, 

Cumhuriyet’in bir karii sıfatıyla nez’ edemezsiniz.”352  

                                                

350 ay. 
351 Güneş, nu. 10, 15 Mayıs 1927. 

352 “Abidin Daver Bey’e”, İkdam, nu. 11231, 30 Temmuz 1928. 
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II.1.5.3.5. Le Figaro 

Ahmet Hâşim bu gazeteyi “kibar gazeteler”den saymış ve ondan “okuyucuları, 

meşhur kaplıcanın zevk u safâsı hakkında verilen tafsilatı okurken ağızlarının salyası 

akar” diye söz etmiştir.353  

II.1.5.3.6. Halk  

Ahmet Hâşim, edebiyatçılar arasında bir anket düzenleyen Halk gazetesinden söz 

ederken gazeteyi, “Yeni bir insanlığın şafağından akseden parıltılarla çehreleri 

aydınlanmış, samimi ve ateşli birkaç gencin neşretmekte olduğu”nu belirtir.354 Edebiyatın 

sığır vebası veya fındık ihracatı gibi konular arasında incelenmesini hoş bulmadığını 

söyler. Halk gazetesinin sorularına verdiği cevapları Akşam’da yayımlamayı tercih eder. 

Gazetenin sorduğu dört soruya altı uzun yazıyla cevap veren Ahmet Hâşim, fırsat buldukça 

gazetenin yaklaşımlarını iğnelemekten geri durmaz. 

Bir Münakaşa’nın Sonu355 başlıklı yazısına da, “Halk gazetesi! Seninle münâkaşa ne 

hoş bir zevktir!” diye başlayan yazar, gazetenin yoksul ama samimi yönlerini övdükten 

sonra, kendisine verilen cevapları ve eleştirileri değerlendirir.  

II.1.5.3.7. L’humanité 

Ahmet Hâşim, bu gazeteyi bir yazısında orijinal adıyla değil, Beşeriyet şeklinde 

Türkçeleştirerek anmış, gazetenin başyazarının gözünde “Fransız dehâsının son 

peygamberi Anatole France”ın “şâyân-ı istihkar bir burjuvadan başka” bir şey olmayışını 

kınamıştır.356 Başka bir yazısında ise onu adını vererek anar: “Humanité gazetesi, 

sayfalarını büyük puntolarla donatıyor, yoldaşların merhun saatte nasıl toplanıp nasıl 

hareket edeceğini, burjuva şehrinin nasıl kolu kanadı bağlanacağını, elektriğin nasıl 

kesileceğini, münâkalâtın nasıl durdurulacağını ve neticede kaldırımın nasıl 

zaptedileceğini inanılmaz bir cesaretle açıktan açığa yazıyordu.”357 

                                                

353 “Aix-Les-Bains”, İkdam, nu. 11213, 1 Teşrinievvel 1929. 
354 “Edebî Bir Anket I”, Akşam, nu. 2631, 7 Şubat 1926. 
355 “Bir Münâkaşanın Sonu”, Akşam, nu. 2656, 4 Mart 1926. 
356 “Edebî Bir Anket II, Sual”, Akşam, nu. 2633, 9 Şubat 1926.  
357 “1 Ağustos”, İkdam, nu. 11223, 11 Teşrinievvel1929. 
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II.1.5.3.8. İkdam  

Ahmet Hâşim, 1920 yılında kaleme aldığı bir yazısında şöyle der: “İkdam”ın birkaç 

gün evvelki nüshalarından birinde ‘Sermed’e dâir okuduğumuz bir makale bize müdrik, 

mütevâzı ve namuskâr ellerde ‘edebiyat’ın vatan davası için nasıl bir kuvvet olabileceğini 

düşündürdü.”358 

Sekiz yıl sonra İkdam’ın birinci sayfasında Bize Göre sütununda yazmaya başlarken 

ilk cümlesi şu olur: “Bir nevi ba’süba’delmevte mazhar olan İkdam’ın sanat ve edebiyat 

sütunlarına bakmak vazifesini üzerime almış olmaktan utanıyorum.”359  

Bu ifade bize gazetenin sanat edebiyat haberlerinde de Ahmet Hâşim imzasını 

göreceğimizi düşündürür. Ancak Hâşim’in İkdam’da Bize Göre sütunu dışında imzasına 

rastlamadığımız gibi, gazetede ona ait olduğunu hissettiren haber, yorum, vb. görebilmiş 

değiliz.  

Ahmet Hâşim, Gazete Fiyatı360 başlıklı yazısında İkdam gazetesinin fiyatını 

indirmesini ele alır; bunu “asrî iktisat prensipleri nokta-i nazarından mühim bir 

muvaffakiyet” sayarak “Bunun hayırlı neticeleri tahmin edilmeyecek kadar büyük 

olaca”ğını söyler. Sonra da ucuz satarak sürümden kazanma politikasının mucidinin 

“meşhur Amerikalı Ford” olduğunu yazar. Ekonomi hakkında çeşitli görüşlerini dile 

getiren yazar, “matbaanın ve demokrasinin dünya üzerinde galebesinden sonra her meta 

için alıcı adedi çoğalmıştır.” diyen Hâşim, yazısını şöyle bitirir: “İkdam satış fiyatını 

birden kırmasıyla çalıştığı sahada, gelip çatması yaklaşmış olan bir buhranın ilk 

düğümünü çözmüş bulunuyor. Muhterem halk, gösterdiği alâka ile tutulan yolun doğru 

olduğunu anlattı.” 

II.1.5.3.9. İntransigeant 

Ahmet Hâşim, spor gazetesi olduğu anlaşılan bu mevkutenin adını, “Sekizinci 

olimpiyad oyunlarında, sporun bilmem hangi türlüsü oynanacağı bir günde, İntransigeant 

gazetesi muharrirlerinden bir dostumla matbuat sıralarında oturuyorduk.”361 diyerek 

anmıştır.  

                                                
358 “Vatan Hizmetinde Edebiyat”, Akşam, nu. 776, 20 Teşrinisani 1336 (1920).  
359 “Başlangıç”, İkdam, nu. 11108, 26 Mart 1928. 
360 “Gazete Fiyatı”, İkdam, nu. 11238, 27 Teşrinievvel 1929. 
361 “Spor Tufeylîsi”, Akşam, nu. 2121, 4 Eylül 1924. 
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II.1.5.3.10. Malûmat ve Terakkî  

Ahmet Hâşim, Sonbahar Şiirleri362 başlıklı yazısında hüzünlü ve hastalıklı sonbahar 

şiirlerini eleştiri konusu yaparken, “ ‘Malûmat’ ve ‘Terakkî’ gazeteleri, işte bu türlü hazan 

şiirlerinin pazarı idi.” der.  

II.1.5.3.11. Le Matin  

Ahmet Hâşim, Le Matin’in dış haberler müdürü Mosyö Souvarime’i Tanin 

gazetesine yazdığı mektuplardan dolayı Türk okuyucuların da tanıdığını belirttikten sonra, 

onun İngiltere seçimlerini takip etmek üzere gittiği Londra’dan gazetesi Matin’e 

gönderdiği yorumu değerlendirir. Bu değerlendirmeyi özetleyen cümle şudur: “Halk acı 

tecrübelerden ve bütün ümitlerin iflasından sonra artık hiçbir siyasi programın vaad ettiği 

muhayyel saadetlere inanmıyor.”363  

Bu gazete, bir kez de Tibet’e seyahat eden bir Fransız kadınının hatıralarını 

neşretmesi dolayısıyla anılır.364  

II.1.5.3.12. Milliyet 

Hâşim, Milliyet gazetesi hakkında şu cümleyi yazmıştır: “Bundan bir, iki ay evvel, 

bir suitefehhüm yüzünden bir muharririyle münâkaşalarım mahkemelik vak'alara sebebiyet 

vermiş olan Milliyet’in binası bazı istisnalardan sarf-ı nazar hemen baştan başa 

dostlarımla meskûndur.”365 

II.1.5.3.13. New-York Herald  

Bu Amerikan gazetesi, Paris aleyhindeki bir yazısının Fransız basınında gördüğü 

tepkiler dolayısıyla Ahmet Hâşim’in Neşesiz Paris366 başlıklı yazısında zikredilmiştir.  

II.1.5.3.14. Petite Marseille 

Ahmet Hâşim, Marsilya’dan vapura binerken aldığı Petite Marseille gazetesinde 

okuduğu bir yazıdan söz eder. Bu gazetede bir okuyucu sorusuna cevap olmak üzere, 

İzmir’in Fransız sömürgesi olmadığı, ekvatorda bulunmadığı, İzmir’de çalışabileceği 

                                                

362 Akşam, nu. 1788, 30 Eylül 1339 / 1923. 
363 “İnanmamak”, Akşam, nu. 2197, 23 Teşrinisani 1924. 
364 “Macera”, İkdam, nu. 11258, 26 Ağustos 1928.  
365 ay. 
366 İkdam, nu. 11308, 15 Birinci Teşrin 1928. 
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yazılmıştır. Hâşim, bunu Avrupalıların Türkiye hakkında bilgisizliklerine örnek olarak 

göstermektedir.367  

II.1.5.3.15. Peyam-ı Sabah 

Ahmet Hâşim’in Bir Ressama Cevap368 başlıklı yazısından öğrendiğimize göre 

Galatasaray sergisindeki resimleri gazete eleştirmenlerince beğenilmemiş olan ressam 

Avni Lifij, verdiği “keskin cevabı” “Peyam-ı Sabah’ın Pazar nüshasında” neşretmiş ve 

onlardan “edebiyatta, siyasiyatta bulamadıkları şöhreti bulmak ümidiyle sanatkârların 

eserlerini tenkit ile geçinen yılışık münekkitler” diye bahsetmiştir. 

II.1.5.3.16. Son Saat 

Son Saat gazetesi, “anket muharriri A. Sırrı”nın Ahmet Hâşim’e yönelttiği sorular 

nedeniyle Gurebahane-i Laklakan’daki Örtülü Kadın ve Erkek başlıklı yazılarda anılır.  

II.1.5.3.17. Temps 

Bu gazete, bir Fransız uzmanın araştırması dolayısıyla anılır. Araştırma, Temps 

gazetesinin bir sayısında her gün 3838 kelime kullanıldığını ortaya koymuştur.369  

Ahmet Hâşim, Makul Bir Memleket370 başlıklı yazısında da “… size 28 Nisan 1928 

tarihli Temps’dan şu satırları tercüme etmekliğime müsaade ediniz: Politique de Pekin 

gazetesi, Tibet erkeklerinin kadın istibdadına karşı ayaklanmalarına dâir şâyân-ı dikkat 

bir makale neşrediyor.” diyerek bir iktibasta bulunur.  

II.1.5.3.18 Times 

Times gazetesi İstanbul muhabiri, Ahmet Hâşim’in İkdam gazetesinin 12 

Birincikanun 1928 tarihli sayısında neşredilen Çocuklar İçin Bayram başlıklı yazısında dile 

getirdiği görüşleri Türklerin din değiştirme, Hıristiyanlaşma eğilimi şeklinde yorumlayan 

bir haber yapmıştır. Bu haber, çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Ahmet Hâşim’in bu gazeteci 

hakkında kanaati şöyledir: “Times gazetesi muhabiri her ne sebeple olursa olsun, yalnız bir 

muharririn düşüncesini tahrif etmekle kalmadı, kendi vehimlerini esas ittihaz ederek 

misafiri olduğu bir milletin vicdanını da rencide etmek suretiyle, gazeteciliğin 

                                                

367 “Etnografya ve Coğrafya”, İkdam, nu. 11323, 31 Teşrinievvel 1928. 
368 “Bir Ressama Cevap”, Dergâh, c.3, nu. 34, 5 Eylül 1338 (1922). 
369 “Medenî Lehçe”, Akşam, nu. 2664, 12 Mart 1926. 
370 İkdam, nu. 11149, 6 Mayıs 1928. 
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zamanımızda bazen nasıl hiffetle yapılan bir iş menzilesine düştüğünü elîm bir misal ile 

göstermiş oldu.”371 

II.1.5.3.19. Sinîn 

Ahmet Şevket Bey’in İçtihad’da yayımlanan bir eleştirisi dolayısıyla Sinîn 

gazetesinde yazılanlar, Ahmet Hâşim’i kızdırmıştır. “Sinîn gazetesinin maatteessüf hezele 

tahsis edilen o sayısız sütunlarından birinde bu makalenin büsbütün başka türlü 

anlaşıldığını gördük…” diyen yazar, Ahmed Şevket Bey’in makalesine “Fecr-i Âtî”ye bir 

darbe ismi”nin verilmesini doğru bulmadığı gibi, Köprülüzâde Mehmed Fuad Bey’in 

“Sinîn’in sütunlarında münasebetsizce tecâvüzâta hedef ittihaz” edildiğini yazar.372  

II.1.5.3.20. Vakit  

Ahmet Hâşim, Vakit gazetesinin adını ilk kez, Hâlide Edip Hanımefendi’ye başlıklı 

açık mektubunda anar.373 Çünkü mektubun yazılmasına vesile olan yazıyı Hâlide Edip, 

Vakit’te neşretmiştir.  

1924 yılında Nâzım Hikmet hakkında bir yazısından dolayı Vakit gazetesinde Men 

imzasıyla Küçük Fıkralar köşesini yazan Muhammed Nureddin tarafından eleştirilince, 

Hâşim, şunları yazar: “…serinliğiyle meşhur, uysal ve terbiyeli, Vakit bile, genç bir şaire 

dâir yazdığımız makaleden dolayı sütunlarında okumağa alışmadığımız, bozuk bir Türkçe 

ile, geçenlerde bizi şiddetle hırpalıyordu.”374 Ahmet Hâşim, Peyami Safa ile polemiğe 

girdiğinde onu “Vakit muharrirlerinden Nureddin Bey’in eskittiği nükteler”i tekrarlamakla 

suçlar.375  

Aynı yazıda şunları da söyler: “Vakit’in sahipleriyle dostum ve teveccüh ve 

muhabbetleriyle şerefyâbım. Öyle iken bu gazetenin koleksiyonları karıştırılsa, en gurur 

verecek medihlerin, en ağza alınmaz şütum ile birleşerek ismimin etrafında gülden ve 

dikenden birtakım çelenkler teşkil ettiği görülür.” 

                                                
371 “Hatadan Fazla”, İkdam, nu. 11383, 30 Birincikanun 1928. 
372 Servet-i Fünun, c.21, nu. 1047, 16 Haziran 1327 (29 Haziran 1912).   
373 İctihad, nu. 129, 7 Teşrinisani 1918.  
374 “Münâkaşa”, Akşam, 2155, 8. Teşrinievvel 1924. 
375 “Fikirlerde İnsiyak”, İkdam, 11229, 28 Temmuz 1928. 
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II.1.5.3.21. Paris’te Çıkan Komünist Gazeteleri 

Ahmet Hâşim, 1 Ağustos376 başlıklı yazısında komünistlerin 1929 yılında 1 

Ağustosta düzenleyecekleri savaş karşıtı gösteri için yaptıkları propagandadan söz eder. 

“Tâ temmuzdan itibaren Paris’te çıkan bütün komünist gazeteler, sayfalarını iki üç 

kelimenin tekerrüründen örülmüş o mahut yavan nesirle doldurmağa başlamışlardı: 

Proleterya... Burjuva... Kürk yakalı kapitalist... Şampanya kadehleri... Makine, buhar... 

Lokomotif... Raks... Şarkı vesaire.. / Güvercin mukallidi kızıl kuşlar dünya havasını 

uğursuz kanat şakırtılarıyla dolduruyor; rahat, mesut, zengin ve güzel görmekten muztarip 

oldukları bir dünyayı harâbeye döndürecekleri günün yaklaştığını ummaktan yerlerinde 

duramıyorlardı.” 

O tarihte Paris’te bulunan Hâşim, gazetelerin estirdiği ihtilâl havasının Parislileri hiç 

de kaygılandırmadığını görür. Yazının sonu şöyledir: “Filhakika 1 Ağustos, diğer 

günlerden hiçbir renkle ayrılmadı ve işle, neşeyle, ticaretle, aşkla, bûse ile, musiki ile, 

ışıkla mutat saate kadar devam edip Paris şehrini sapasağlam iki ağustosa teslim etti.(…) / 

O günün polis bilançosu kendi cesaretlerinden ürküp kaldırımlar üzerinde bayılan sarhoş 

bir Çinli, iki Tunuslu ve bir Lehli komünistin kahramanlığından başka kaydedecek bir şey 

bulamadı.” 

 

II.1.6. Müzik 

Ahmet Hâşim, ilk ve tek hikâyesi Son Yâdigâr’ın birinci bölümünde hikâyenin kadın 

kahramanı Samiye’nin piyano çalışını, sevgilisi Bâhir’in müziğin büyüleyici etkisiyle 

kendinden geçişini çok süslü bir dille, uzun cümlelerle tasvir eder.377  

Yazarımız, sanatın kaynağını şehvaniyete bağlarken, Batılı araştırmacılara dayanarak 

ilkel dansın içinde “rüşeym hâlinde” şiir ve müziğin de bulunduğunu söyler. Bu, “iki, üç 

sesten ibaret fakir bir musikî”dir. “Musikinin de menbaı şehvânîdir. Yavru bülbül ilk sene 

ötmeği bilmez, ancak ikinci sene baharda aşk çağına erince sesi gülistanın dişi bülbüllerini 

titretir.”378  

                                                

376 İkdam, nu. 11223, 11 Teşrinievvel 1929.  
377 Mecmua-i Edebiye, 22 Ağustos 1901.  
378 “Ağacın Gölgesi”, Akşam, nu. 1531, 21 Kanunuevvel 1922. 
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Ahmet Hâşim’e göre 1839 öncesi Osmanlı müziği, bütün sanatlar gibi “tasavvuf 

sisi”nin tesiri altındadır; “en büyük musikî üstadları (dede)ler”dir.379  

İstanbul Hakkında Bir Ecnebi ile Muhavere380’de şehrin havasını bir “zehir”e 

benzeten Hâşim, “Biz işte bu garip zehrin havasıyla yaşarız. Musikimiz bu derûnî zevkin 

tesiriyle ruhun yollarını bulmağı bilir.”diyerek Türk müziğini müdafaa eder. 

Ahmet Hâşim, Hâşim Nahit’in yayımladığı “Irak Türklerinin şiirlerinden ve 

türkülerinden bazı numûneler” i değerlendirirken şöyle der: “Lâfız ve manalarında vatan 

manzaralarının hârikulâde bir sıhhatle teressüm ettiği bu türküler, şüphesiz her Iraklı Türk 

için ufak mikyasta birer ‘tam vatan’dır. Bu manzum satırlarda, taşlıklı sarı ovalar 

ortasında asır görmüş hanlar, suları kayalara çarpıp köpüren çayların kemerleri altından 

geçtiği harap taş köprüler, bağlar, bahçeler, sazlar ve süsenler, o diyarın elvâhını câbecâ 

gösterir; bu bağ ve bahçelerde ipekli, sırmalı dört peşli entari giyinmiş, beli altın kemerli, 

keskin karanfil kokan çatık kaşlı levend ve mağrur maşûkaların şem’-i aşkında pervâneler 

gibi yanan, bahtlı veya bahtsız âşıkların taraf taraf âh ü figanı işitilir.” Bazı örnekleri 

iktibas eden yazar, yorumlarına şöyle devam eder: “Kelimeler, istiâreler, vakâyi, eşya, 

nebâtât ve hayvânât bu şarkılarda yerli ‘insan’ın ruhuyla kaynaşıp istihâle ederek bir 

küllün mantıkî ecza ve aksâmı hâlinde yekdiğerini ikmâl ederler. Tarz-ı tahassüsün 

hususiyeti o kudrettedir ki, Türk Irak’ı, Arap Irak’ından ne zamanda, ne de mekânda farklı 

olmadığı halde, bu türkülerde iklim, zevki büsbütün başka olan Arap Irak’ını hatırlatmaz 

bile!..” 

Yazar, Irak Türklerinin türkü örneklerini okuyup “kendi bildikleri”ni “de 

hatırladıktan sonra, İstanbul şarkılarında ve şiirlerinde Türk ruhunun vatanî tahassüs 

kabiliyetinden derece-i inhirâfını gösteren ârâzı daha iyi anlar gibi oldum.” der ve “eski ve 

yeni İstanbul şiirinin” çeşitli kültürlerden ve coğrafyalardan getirdiği unsurların 

karışıklığını eleştiri konusu yapar. O “leylek gibi hırsız bir hayâlin beş kıtadan çalıp 

getirdiği dağlar, nehirler, yollar ve denizlerle karışarak içinden çıkılmaz bir halitaya 

dönmüştür.”381  

Ahmet Hâşim, Osman Pehlivan382 başlıklı yazısında tambura üstadı yaşlı bir 

sanatkârı anlatır. Senelerdir adını ve methini işittiği bu adamın “musikisini de işitmek ve 

                                                

379 Ahmet Hâşim, 1925, BE IV, s.123. 
380 Dergâh, nu. 13, 20 Teşrinievvel 1337 (1921). 
381 “Şiirde Vatan”, Dergâh, nu. 18, 5 Kanunusani 1338 (1922). 
382 Akşam, nu. 2673, 21 Mart 1926. 
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tanımak imkânını” kaçırmaz. Pehlivan, sazını akord ederken, genç refikası da yanındadır. 

Büyük odayı dolduranlar, ürpertici bir sessizlik içinde “havada bir mucizenin tecellîsini 

bekliyor gibi”dir. “Pehlivan, türkülerine başladı. İhtiyar hançereden çıkan boğuk ve 

âhenkli sesle, ince bakır tellerin şakrak sesi, tıpkı bu ihtiyar koca ile bu genç zevcenin aşkı 

ve anlaşması gibiydi.” Genç bir hanım, “Bu nahif saz”ın “bu haşin pehlivanın elinde bir 

“siren”i andırdığını söyler. Hâşim de, “Musiki ilâhı Apollon’u kamıştan kavalına mağlup 

eden rüstaî Marsiyas gibi kırlarda yaşayan, bostan eken ve toprağın verdiği mahsul ile 

geçinen Pehlivan’ın, bütün Türk coğrafyasına ait türkülerini dinlerken” Alain’in kalp 

hakkında söylediklerini düşünür; kalp sadece aşkın değil, cesaretin de remzidir.  

“Osman Pehlivan’ın sazı, hep dağ başlarında fırtınalar, rüzgârlar ve yağmurlar 

altında veyahut bağlarda bahçelerde, sâkin bir yaz akşamının altınları içinde dolaşan 

bağrı yanık bahadırların yer yer aşkını hikâye ettiği içindir ki, ruhu bizzat aşkın pençesi 

gibi sıkıyor ve anbean vücut üzerinde yakıcı ürpermeler uçuruyor ve gözden nâmer’î 

yaşlar akıtıyor.” 

Hâşim, yazısını şöyle bitirir: “Haşin Pehlivan’ın sazını dinlerken anlıyoruz ki: Aşk 

ve kahramanlığın iki kardeş olduğunu hiçbir millet, şarkılarında, Türk milleti gibi 

anlatmağı bilmemiştir.” 

Hâşim, 1928 yılında edebiyat dünyasındaki durgunluktan yakınırken, müziğimizde 

de sanatkâr neslinin tükendiğini söyler: “Geçen gün Türk Ocağının bayramında, bütün 

hüsnüniyetlere rağmen, sâldîde ve yorgun iki sanatkârın ney ve sazından daha genç ve 

daha zinde bir şey dinlenilemediğine bakılırsa, musikide de artık sanatkâr neslinin 

tükenmiş olduğuna hükmetmek lâzım geliyor.”383 

Hâşim, Basit Bir Mesele384 başlıklı yazısında Nişantaş tarafında “bazı öğle üstleri ve 

bazı akşamlar, caddeden yükselen yakıcı bir kaval sesiyle” herkesi titreten bir amadan söz 

eder. “Asrî, büyük apartmanlar mahallesini sanatın sihriyle bir lâhzada kır, bağ, dağ 

âlemine çeviren bu rüstâî, yeşil musikînin menbaı, bir âmânın üflediği bakır borudur. 

Beğenmediniz mi? Kadim efsâne dünyasında Marsiyas, Apollon’un mağrur rebabını, hakir 

kamış düdüğüyle mağlûp etmişti.”  

Hâşim’e göre, bu hırpani ve “zavallı sokak musikicisinin perişan bedeni, ilâhî bir 

sırrın mahfazasıdır. İşte sanatkâr budur.” “İstediği dakikada bize birer ra’şe gömleği 

                                                

383 “Bir Teşhis”, İkdam, nu. 11112, 30 Mart 1928. 
384 İkdam, nu. 11177, 6 Haziran 1928. 
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giydirmek, kalbimizin darabânına, kanımızın deverânına tahakküm etmek için bu adamın 

bizzat bize görünmeye, bizi ikna etmeye, söz söylemeye, nefes tüketmeye hiç ihtiyacı yoktur. 

Musikinin her hamlesi, hünerinin hem nazariyesini, hem de lezzetini, dinleyene bir anda 

telkin ediyor. İşte sanat, işte hakiki sanat budur! Ötesi lâftır.”  

Ahmet Hâşim, Elifbanın Esrarı385 başlıklı yazısında, Sarayburnu’nda “kendini 

İstanbullulara dinleten ve büyük bir rağbet bulan Arap sazı”nı anlatır. “Yusuf Ziya’nın bu 

saza dâir neşeli iki yazısını okuduktan sonra ben de merak ederek onu görmek arzusundan 

kendimi men edemedim ve bundan dolayı aziz dostuma müteşekkir ve minnettarım.” diyen 

yazar, şöyle devam eder: “Portakal ve hurma memleketlerinden gelen bu esmer insanların 

seslerinde, sıcak iklimlere mahsus büyük yıldızlı gecelerin ra’şesi ve baygınlığı var. Onları 

dinlerken insan âdeta sinirlendirici bir aşk harâretiyle terliyor. Udun boğuk, neyin tiz, 

kanunun küçük madenî katrelerden yapılmış gıcıklayıcı âhengi arasından, ağır erkek 

şarkılarıyla karışık yakıcı kadın seslerini dinlerken, bütün elifbanın esrarı, perde perde 

kulağa açılıyor. (Gayın, ayın, ha) gibi cami kapısındaki âmâ dilencinin ağzında bize yaralı 

bir hançere hırıltısı hissini veren bütün bu sert ve sevimsiz harflerin, Arap kızları 

boğazındaki mahreçleri büsbütün ayrıdır. Onların boğazı bu harfleri, esrârengiz bir 

âhenkle yumuşattıktan sonra havaya sıcak bir vuslat nefesi hâlinde dağıtıyor.” 

Yazı, şu cümleyle biter: “Meğer Arap kızlarının ağzında elifbanın en dikenli harfleri 

bile işitilmemiş esrârengiz bir musikinin işaretleri imiş.” 

Ahmet Hâşim, Güfte ve Beste386 başlıklı yazısında bir dost evinde gramofonda 

dinledikleri şarkıdan söz eder. “Müthiş şarkı bir anda tırnaklarını ciğerimize geçirmişti. 

Bir kahve içmek üzere girdiğimiz evden ancak gece yarısından üç saat sonra çıkabildik. 

Şarkıyı yorulmadan, bıkmadan iki yüz defa tekrar ettirmiştik.” 

Hâşim, şarkının güftesinin “budalalığın bir şâheseri” olduğunu belirtir, “Manasız 

birtakım sözler içinde mütemadiyen ‘şarap’, ‘siyah göz’ sözleri tekerrür edip dur”duğunu 

söyler. “Buna rağmen besteyi zaptetmek üzere meclistekilerin hepsi o saçmasapan güfteyi 

hürmet ve itina ile defterlerine kaydettiler. Kötü bir nazım, hârikulâde bir beste sâyesinde 

hesapsız ruhlara tahakküm ediyor.” 

                                                

385 İkdam, nu. 11223, 22 Temmuz 1928. 
386 İkdam, nu. 11381, 28 Birincikanun 1928. 
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Yazısını bitirirken Hâşim, şunları söyler: “Ne gariptir ki, bestekârlar iyi şiirler 

üzerinde çalışmıyor. En güzel eserlerini berbat güfteler üzerinde örebilmişlerdir. Fena 

şairlere hâlisâne bir tavsiye: Hiç durmadan şarkıcılara güfte yazsınlar.” 

Görüldüğü gibi Ahmet Hâşim’in müzikle sıkı ve sürekli bir bağı yoktur. Şiirde 

müzikaliteyi çok önemseyen şair için bu bir eksiklik sayılabilir.  

 

II.1.7. Mimari 

Ahmet Hâşim, bütün güzel sanatların kaynağında aşkın, daha doğrusu şehvaniyet 

duygusunun bulunduğunu anlatırken “Şimdiye kadar bu umumî menşee irca edilemeyen 

yegâne sanat mimarîdir.” der ve hemen ilâve eder: “Maamafih mimarînin kadın elbisesinin 

taklidiyle başladığına inanan müellifler var.”387 

Ahmet Hâşim, Mimar Sinan’ın adını her zaman büyük saygıyla ve hayranlıkla anar: 

o, İstanbul’un gurup vakitlerinde ışıkları ve altınları, gecelerin karanlığına kadar süren 

muazzam yapıların mimarı “Koca Sinan”dır.388  

Yazarımız, Elektrik Işığında389 başlıklı yazısında mimariye de değinir ve şöyle der: 

“Gerek Meşale devrinde, gerekse gaz lâmbası devrinde mimarî, münhasıran gündüz 

görünmek üzere tekevvün etmiştir. Güneş ziyasının şa’şaa ve âlâyişi içinde havalara taştan 

kasideler gibi yükselen âbideler, binalar, gaz lâmbasının gecelerinde, şekilsiz birer 

karanlık yığınıdır. Bu gündüz mimarisi gaz lâmbası devrinin zevâliyle nihayet bulur.” 

Elektrik medeniyetinde, “güneş mimarisi ölür” ve gündüz gözüyle bakıldığı zaman 

düz, geometrik ve anlamsız görülen binalar, ancak gece olunca ışıktan nakışlarıyla, çağın 

yeni unsurlardan vücut bulmuş mimarisi olmak haysiyetini kazanırlar. “Yeni mimarî 

leylîdir.” 

Hâşim, bu yazısında “mimari olmak haysiyetini” verdiği modern zamanların 

yapılarını, başka yazılarında bu haysiyetten mahrum görmüş ve göstermiştir. Mürteci 

Mimari390’de “Asrımızın kendine mahsus bir mimarisi olmadığı” gibi, “olmasına da imkân 

bulunmadığı”nı söyle ve bu gerçeği, mimarlardan başka herkesin bildiği “münakaşaya 

                                                

387 “Ağacın Gölgesi”, Akşam, nu. 1531, 21 Kanunuevvel 1922. 
388 “Resim Sergisi”, İleri, nu. 930, 17 Ağustos 1336 (1920). 
389 Akşam, nu. 1354, 29 Haziran 1922. 
390 Müstakil Gazete, nu.3, 20 Şubat 1340 (1924). 
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değmez bir hakikat” sayar. “Çünkü mimarî güzelliğini artık biz, muâsırlar, anlamıyoruz, 

duymuyoruz. Gözleri kör olanlar nasıl ziyayı göremez, kötürüm olanlar nasıl yürüyemez, 

dilleri tutulanlar nasıl konuşamazlarsa, taşların havadaki nizam ve âhenginden hâsıl olan 

güzelliği anlamağı veya vücuda getirmeği de biz şimdi bilemiyoruz.” 

Yazar bu durumun başlıca sebeplerini sıralar: Mimarî, her sanattan ziyade hayatı ve 

âdetleri örnek alır. “Muayyen bir inşa tarzına mâlik olmak imtiyazına mazhar olan o 

asırlardır ki, onlarda bütün bir millet aynı imanın mıknatısıyetine tutulmuş, aynı fikirle 

müteharrik ve aynı hırsla çalkanır görünür. Eskiden imanların en kuvvetlisi ‘din imanı’ 

olduğu içindir ki mimarinin en büyük şâheserleri şimdiye kadar mabetler ve merkadler 

olmuştur. / Bu nevi kuvvetlere artık râm olmayan asrımızın bir mimarisi yoktur. / Cami, 

türbe ve medrese tarzı, padişahtan son nefere kadar bütün Osmanlıların, kıyafetçe, 

şeyhülislâmdan tefrik edilemediği zamanlara mahsus bir mimaridir.” diyen Hâşim, 

geçmişin mimarisini yaşatmaya çalışmayı, o geçmişin kılık kıyafetini yaşatmak kadar 

gülünç bulur. “Sivri tırnakları çelikten bıçaklar gibi parıldayan matruş çehreli yeni 

erkekler, ve işitilmemiş, giranbahâ hayvan kürkleri içinden, altın renginde yılan gözleriyle 

bakan yeni kadınlar için, cami biçiminde ‘sinema’ ve türbe tertibinde ‘hal’ inşası fikri, 

ancak ‘hüsn’ün hidayetinden mahrum kalmış adamların şaşkın hayâlinde vücut bulur.”  

Son hükmü kesin ve keskindir: “Bu tarzda maziye rucû, bir tereddî, bir irticadır.” 

Ahmet Hâşim’in bu alaycı ve sivri ifadelerinin hedefinde İttihat ve Terakki 

yönetimince öne sürülen “millî mimari” görüşü bulunmaktadır. Ahmet Hâşim, 

Gurebahane-i Laklakan’ın başında, kendisinin de bu görüşten az çok etkilendiğini söyler: 

“O sırada İstanbul’un okur yazar gençleri arasında ‘mimarî’ bir milliyetperverlik hüküm 

sürüyordu. Herkes evvelce işitilmemiş eski bir mimar ismini bulmakla iftihar ediyor; 

makaleler, ihtiyar mermerlerin mana ve asâletinden bahsediyor; şiirler, kemer ve 

sütunların güzelliğini söylüyordu. Edebiyat lisanı duvarcılık ve marangozluk tabiratıyla 

dolmuştu. Türk medeniyetinin ölçüsü münhasıran ‘mimarî’ olmuştu. (…) O sırada 

Bursa’da benim de ne yapacağım tabiî belli idi: Âbideleri görmek, nakışlar ve çinilere dâir 

tetkikatta bulunmak, sormak, düşünmek, not almak ve nihayet mimarînin ‘tarih’ ve 

‘bedî’ine dâir az çok uydurma yeni bir keşifle zengin, müstakbel münâkaşalar için yerinde 

toplanmış kuvvetli vesikalarla silâhlı olarak İstanbul’a dönmekti. Öyle yaptım.”391 

                                                
391 “Gurebâhâne-i Laklakan”, Yeni Mecmua, c. 4, nu. 75-9, 1 Mayıs 1339 (1923). 
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Hüdavendigâr Türbesi, Muradiye ve Yeşil’i gezen Hâşim, oralarda gördüklerini 

kısaca ve biraz üstünkörü diyebileceğimiz bir üslûpla anlatıp geçer. Asıl zevkle anlatacağı 

Gregoire Bay’dır. Osmanlı İslâm kültürünü, edebiyatını, sanatını birçok unsuruyla 

toplayıp yaşatmaya çalışan bu yabancının işlerini ve sözlerini Hâşim –araya itirazlarını da 

katarak- keyifle nakleder.  

Hâşim, İttihat ve Terakki’nin mimari anlayışını Yeni Bina392 başlıklı yazısında daha 

açık ve etraflı biçimde eleştirir: “İttihat Terakki, edebiyata bir köylü kıyafeti düzüp ağzına 

da yeşil kamıştan yontulmuş bir de düdük verirken, mimarîye de bir cübbe ve bir sarık 

giydirmişti: Bu siyasetin mimarisi türbe ve medreseyi taklit eder. İşte o tarihten beridir ki 

İstanbul’un her tarafında bu biçim binalar inşa etmek ve bu mimariye de ‘millî mimarî 

rönesansı’ ismini vermek âdet oldu. Halbuki ‘nevzad’ dedikleri, hakikatte sâlhurde bir 

ihtiyar idi.” 

Çünkü Hâşim’e göre zaman ve hayat şartları değişmiştir. Dolayısıyla “Kasım veya 

Sinan’a hayran olmaktan başka yapacak bir hüneri olmayan bir mimar; Fuzûlî, Bâkî veya 

Nedim’in mukallidi bir şair bu şanlı ecdat silsilesine hafîd olmağa lâyık değildir. / Cami, 

türbe ve medrese mimarîsi –dediğimiz gibi- eski hayatın bütün hususiyetleriyle birlikte 

artık müebbeden maziye karışmış bir şekildir. Bu ölüyü diriltmeye kalkışmak, hayatı bir 

mezaristana ve yaşayanları da ölülere döndürmek istemek gibi meş’um ve vâhî bir 

hevesten başka nedir?” 

Çağımızda sokak hayatı en aza inmiştir ve “mimarînin şaheserleri karşısında durup 

rahat rahat bakmağa, anlamağa, duymağa vakit yoktur.” Üstelik ilerlemiş diyebileceğimiz 

milletlerin bugün artık “mimarî” denilmeğe lâyık yeni binaları mevcut değildir. “Bir 

memlekette, sanatkârın hâlâ kendi ilham ve hayâline göre binalar inşa edebilmesi, o 

memlekette, umumî servetin fena bir taksîme tâbi olduğunu, sınâî ve ticarî faaliyetin 

yokluğunu, nüfusun azlığını, arazinin kıymetsizliğini, zamanın bolluğunu, belediye 

kanunlarının gevşekliğini gösterir.”  

Hâşim, New-York’un “yeni bir Babil gibi”, yan yana konmuş esmer küpler hâlinde 

göğe doğru yükselişini, “mimarın zevksizliği veya aczi”ne değil, caddelerin yeni u geniş ve 

düz tutulması gereğine, arsaların pahalılığına, binaların çabuk yapılması mecburiyetine, 

nüfusun yoğunluğuna ve “iş hayatının günden güne artan korkunç faaliyeti”ne bağlar.  
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Ahmet Hâşim, yazısını şu cümleyle bitirir: “Mimariyi artık Çin ve Hindistan’ın uzak 

eyaletlerinde, (o da bilmem ne zamana kadar gidip) aramalı...” 

Ahmet Hâşim’in Çaynâme’den tercüme ettiği Çay Odası393 bölümünde batı 

mimarisine yönelmiş şu eleştirileri okuruz: “Taş ve tuğla mimarisinin an’aneleriyle 

yetişmiş olan garp mimarları, bizim tahta ve bambu ile inşa tarzımıza ‘mimari’ ismini 

vermeğe tenezzül etmezlerken, çay odalarımızın mahrem güzelliklerini anlayacaklarını 

nasıl ümit etmek kabil olur? Çay odası hakir bir köy kulübesi olmaktan fazla bir iddiası 

yoktur.” Okakuro Kakuza Avrupa mimarisini “hususi evsaftan mahrum” ve ölü üslûpların 

tekrarından ibaret bulur. 

Hâşim, Güvercin394 başlıklı yazısında da, Millî Edebiyat akımını da telmih edip 

iğneledikten sonra “millî mimari” adına yapılanları alaycı bir dille eleştirir: 

“…mimarlarımız arasında, ne isimle yâd edeceğimizi bilmediğimiz mâhut medrese 

mimarisi taammüm etmeye başladı. Softanın başından çıkardığı sarığı andıran taş 

kubbeler, tıpkı mantarlar gibi, Türk seması altında yer yer bitmeye başladı. / Otel, banka, 

mektep, iskele, şimdi, dışarıdan minaresi ve içeriden minberi eksik birer cami 

karikatürüdür. Bu tarz inşa usulüne mimarlarımız ‘Türk mimarisi’ diyorlar. Hakikaten bu 

çirkin taş yığınlar Türk mimarisi midir? O halde güvercinler neye bu mimariyi bir türlü 

sevmiyorlar?” 

Sinan’ın en hakiki hayranlarının güvercinler olduğunu belirten Hâşim, Düyun-ı 

Umumiye binası dahil, kubbeli hiçbir yeni binaya güvercinlerin konmadığını yazar ve 

hakiki sanatkârla mukallidi ayırt eden güvercinin “sanayi-i nefise encümenine” üye 

yapılmasını uygun bulur.  

İttihat ve Terakki iktidarının “millî mimarî” uygulamalarından hoşnut olmayan 

Ahmet Hâşim, cumhuriyet döneminde yapılanları da sevemez. 18 Haziran 1928 tarihinde 

İkdam’da yayımlanan Yeni İstanbul başlıklı yazısında İstanbul’da karanlık sokakları, köhne 

evleri ortadan kaldıran yangınların bir işe yaradığını, fakat bu felâketten istifade 

edemediğimizi söyler. “Yangın mıntıkasında açılan bulvarların her iki tarafında peyderpey 

yapılmakta olan küçük, üslûpsuz, nizamsız binalar, bir yeni çirkin İstanbul’un rüşeymini 

teşkil ediyor.” 

                                                
393 Akşam, nu. 2692, 9 Nisan 1926. 
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İnsanın bu çirkinlikten korunması mümkün değildir: “Mimarî eserler, fazla 

çirkinliğe, fazla garâbete mütehammil değildir. Gülünç bir resim levhasına bakmamak, 

fena bir şiiri veya âhenksiz bir musikiyi dinlememek suretiyle bunların muzır tesirlerinden 

ruhumuzu vikaye edebiliriz; fakat fena mimarın eserinden sakınmak kolay bir iş değildir. 

Âciz bir muhayyile, fakir bir ruh, yol ortasına dikilmiş taştan koca bir şekle inkılâp edince, 

bütün bir şehrin mânevî sıhhatini, nesillerce bozmak kudretinde bir tehlike olur.” 

Yazı, şu cümleyle sona erer: “Son senelerin ağlanacak, sahte mimarîsi yüzünden 

değil midir ki, ruhumuzun bediî kabiliyetine delil aramak için eslâfın âsârına 

başvurmaktan başka çare bulamıyoruz.” 

Otomobillerin yaygınlaşmasıyla önem kazanan ulaşım ve trafik meselesi, şehirlerin 

mimarisini değiştirmiştir. Ahmet Hâşim, İdam Mahkûmları395 başlıklı yazısında otomobil 

karşısında yayaların durumu ve çözüm arayışları hakkında bilgi verir: “Yeni şehir 

mimarisinde caddeler kat kat yapılmak suretiyle otomobil yolunu piyâde yolundan ayırmak 

düşünülüyor. Dalgın yürüyücüleri böyle bir canavarın güzergâhına atmak cinayetten pek 

az farklı bir hata olsa gerek. Müstakbel şehirlerin müstakbel caddeleri hakikat şeklini 

alıncaya kadar bilmeliyiz ki otomobilin geçtiği bütün yollarda her piyâde sırasını bekleyen 

bir idam mahkûmudur.” 

Yazarımız, Müstakbel Mimari396 başlıklı yazısında aynı konu üzerinde daha ayrıntılı 

durur: “Paris’te, sokak münâkalâtı, büyük bir medeniyet merkezi için cidden utanılacak bir 

hâle gelmiştir. Buna sebep otomobildir.” 

Buharın keşfiyle deniz ulaşımında meydana gelen değişmeyi, fabrika mimarisinin 

doğurduğu manzaraları, kölelerin yerini alan işçi sınıfını anan Hâşim, şu kanaatini dile 

getirir: “Fakat motor, hayatın umûmî manzarasını yakında kökünden çevirip başka bir 

şekle koyacak.” 

Otomobil sayısındaki artışın Paris trafiğini “ne çetin bir mesele” hâline getirdiğini 

belirten Hâşim, hayli abartılı bir dille tasvir eder. “Bu hâl yeni bir sür’at âleti olan 

otomobili, zıddı olan kadîm beygirli arabanın da dûnuna düşürmektedir. Bu yüzden yollar 

tıkanıyor, piyade hareket edemiyor ve şehrin umûmî hareketi her tarafta felce uğruyor.” 

“Ne olacak?” sorusunun cevabını ortaçağ şehir çerçevelerinin yıkılmasında bulur ve 

“şimdi bir nevi deli addedilen Le Corbusier gibi mimarların bedî’i dünya üzerinde hâkim 
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olacak...” der. Yazı, şu cümlelerle sona erer: “Müstakbel otomobil şehrinin zemini muhtelif 

tabakalardan vücuda gelecek, seyr ü sefer sahasını boşaltmak için evler kalkacak ve bütün 

bir mahalleyi karnında toparlayan Amerikankârî, kırk elli katlı, bin bir pencereli korkunç 

ve çıplak mik’aplar yükselecek. Bunu bir hayâl zannetmemeli. Paris’te şimdiden yer 

altında büyük caddelerin açılması ciddiyetle düşünülüyor.” 

İsviçre asıllı Fransız mimar Le Corbusier (asıl adı Charles-Edouard Jeanneret 

(1887- 1965) modern şehir mimarisine yön vermiş isimlerden biridir ve Hâşim’in tasavvur 

ve tasvir ettiği gelişmeler, büyük ölçüde gerçekleşmiştir.  

Ahmet Hâşim, Türk Evi397 başlıklı yazısında harf inkılâbını hatırlatır: “Bugün 

Türk’ün ikamet ettiği ev, dün düşüncesini ifade etmek için kullandığı elifba gibi, her 

taraftan delik deşiktir; onu da bir an evvel değiştirmeli.” Sonra şu tasviri yapar: 

“Yağmurda tavanından su akan, fırtınada halıları dalgalanan, karyolası altında gâh lodos, 

gâh poyraz esen, kışın ısınamayan, yazın serinlenemeyen, fare, sansar, tahtakurusu, pire, 

sinek, sivrisinek yuvası, sarsak bir evin çatısı altında sağlam bir aile hayatı barınamaz. 

Nesiller teselsül edemez, hâtıralar yaşayamaz.” 

Hâşim, eski Türk mimarisinin “yalnız cami, medrese ve türbeye ehemmiyet vermiş, 

yalnız onları zamana karşı koyacak bir malzemeyle yapmış” olduğunu söyler ve evin “bir 

çadır gibi, kuvvetli bir rüzgâra karşı bile mukavemetsiz” olduğunu belirttikten sonra şu 

çarpıcı cümleyi yazar: “Ölüler için ebedî meskenler, yaşayanlar içinse muvakkat kulübeler 

yapılırdı.” Yazarımıza göre “Bunda hiç hayret edilecek bir şey yok”tur. “Zira, hayat, 

eskiler nazarında bir misafirhâneden başka bir şey değildi.”  

Fakat bugün durum farklıdır: “Bugün hayat hakkında telâkkimiz değişmiştir, mesken 

hakkında da değişmeli. Rahat, sağlam, sıhhî bir evi olmayan adamın, kabuğu çıkarılmış bir 

kaplumbağa gibi, ölümü beklemekten başka yapacağı bir şey yoktur.” 

Ahmet Hâşim, yazısını şu cümleyle bitirir: “Evsiz adam, hayatın düşmanıdır.” 

Ahmet Hâşim’in Türk evi, dolayısıyla sivil mimarimiz hakkındaki tespit ve 

kanaatlerinin tartışmaya açık tespit ve kanaatler olduğunu söyleyebiliriz.  

                                                
397 İkdam, nu. 11312, 2 Birincikanun 1928. 
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Ahmet Hâşim, Türk Ocağı398 başlıklı yazısına şöyle başlar: “Ankara’nın bir tepesi 

üstünde beyaz mermerden bir bina ağır ağır yükseliyor: Türk Ocağı merkezi! Belki altı aya 

kadar bu his ve fikir sarayının inşaatı bitecek ve tunç kapılar halka açılacak.” 

Türk Ocağı’nın bir çeşit mabet olacağını hissettirir: “Mimarî, sadece mabet inşası 

demektir. Mukaddes bir heyecanla kımıldanmayan kollar, taşlara ruhun esrarını geçiremez 

ve binayı, ibadetin, şiirin ve musikinin kardeşi yapamaz. Bu itibarla Ankara’nın Türk 

Ocağı binası, mimarî eserlerin en heyecan verici numunelerinden biri olacak. Türkün en 

halis ustaları, orada dâhî bir sanatkârın, Hamdullah Suphi’nin altın gözü önünde 

muazzam bir vatan şarkısının bestesini taş hâlinde semâlara doğru yükseltiyor.” 

“Tıpkı eski âbideler gibi, bu asrî yeni bina bitince, her parça, ebediyet için şanlı 

birer Türk ustasının ismini taşıyacak.” 

Ahmet Hâşim, binanın mimarı Hikmet’ten, ısıtma tertibatı sorumlusu Bahattin’e 

kadar on bir kişinin isimlerini kaydederek yazısını bitirir. 

 

II.1.8. Heykel 

Ahmet Hâşim, Örtülü Kadın399 başlıklı yazısında “Kadîm sanat, çıplak kadın 

heykellerinde ahlâka münâfi hiçbir mahiyet görmezdi. Bunda derin bir isabet var. Üryan 

Afrodit heykeli örtülü Meryem timsali yanında serâpâ safvet ve iffettir.” diyerek sebebini 

açıklar: “Zira çıplak bir kadın vücudu karşısında hayâlimiz harekete gelmek için hiçbir 

gıda bulmaz. Hâlbuki ‘hayal’ örtülü bir kadınla karşı karşıya gelince derhal mahrem 

örtülerin altına girer ve orada müheyyiç bir âlem yaratmağa başlar.”  

Hâşim, Şiirde Mana’nın bir yerinde yine hayâlin fonksiyonunu öne çıkarmak üzere, 

“kaba yontulmuş heykellerin güzelliği”nden söz eder. Çünkü, “Hiçbir çehre hayâlde 

göründüğü kadar hakikatte güzel değildir.”400 

Avusturyalı heykeltıraş Hienrick Krippel (1883-1945) tarafından yapılan ve 1925 

yılı yazında İstanbul’da Sarayburnu’na dikilen Mustafa Kemal heykeli, çeşitli yazarlar 
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tarafından eleştirilmiş, Ahmet Hâşim de 1926 Nisanında Krippel’in Eseri401 başlıklı 

yazısında kendi kanaatlerini açıklamıştır. Yazı, şöyle başlar: “Krippel’in eserini yakından 

görmeğe gittim. Sarayburnu’nun bahara çıkmak üzere olan tenha bahçesinde, yeşil 

tarhlar, mavi sema ve lâcivert deniz ortasında, şikârını görmüş bir kartal bakışıyla, uzak 

bir hedefe doğru bakan heybetli “tunc”un etrafında bir saat kadar dolaştım.” 

“Heykel ile karşı karşıya gelince”, gazetelerde heykel aleyhindeki yorumları “hayli 

mübalağalı” bulan Hâşim, heykelin fotoğraflarının aldatıcı olduğunu belirtir. Ona göre, 

“Bütün yapılan tarizlere rağmen, Krippel’in eseri, inkâra uğramış mazlum bir şaheser 

olmamakla beraber, bir acemi işi değildir.” 

“Gölge ve ziyayı mâhirâne tezatlarda cem eden çehre üzerindeki haşin hayat 

tecellîsi, bele dayanan sağ elin kabarık damarlarında akan o sarsıcı kudret seyyâlesi, 

eserin karşısına gelince hiffet ve lâkaydîye imkân bırakmıyor.” 

Ancak Ahmet Hâşim’in de heykelde beğenmediği yönler vardır: “Eserin 

münâkaşaya mevzu teşkil edebilecek yegâne zaafı duruşudur. Krippel, tunçta teksif edeceği 

mucizevî hayatın mana ve mahiyetinden bîhabermiş gibi heykele, İsveç terbiye-i bedeniye 

usûlü mucidi Müller’e yakışır bir jimnastik vaziyeti vermiş bulunuyor.”  

Heykeltıraşın gazetelere yansıyan dolaylı cevabında yer alan “Gazi hazretlerini 

‘hareket ve faaliyet içinde’ gördüğü için heykele bu vaziyeti vermeyi muvafık bulduğu” 

ifadesini Hâşim, pek çocukça bulur. “Krippel, faraza ‘kahraman’la ilk defa, bir yemek 

sofrasında tanışmış olsaydı, heykelini elinde bir çatal ile mi vücuda getirmeyi 

düşünecekti!” diye sorar. “İlâhların mezarı” denen insan vücudunun “ ‘fikr’in sekînetini, 

âhenk ve nizamını tamamen tesbite muktedir olamayacak kadar” sinirlerin ve kasların 

elinde oyuncak olduğunu belirten Hâşim, heykel sanatı hakkında çok özlü bir görüşü dile 

getirir: “Bu sebepten dolayı ‘alelâde’yi değil, ‘müstesna’yı temsile vasıta olan heykelde 

vücut, fikre hakir bir kaide olmaktan fazla bir ehemmiyeti hâiz olmamalı.” Bu görüşü 

destekleyen örnekler verir: “Dâhî heykeltıraş Rodin, bazı heykellerinin yalnız başını 

yapmış ve vücudu, yontulmamış, şekilsiz bir kütle halinde bırakmıştır. Kadim Yunan 

ustaları fikrin tecellîgâhı olan çehreye bütün dikkati çekmek için vücudu sükûn halinde 

gösterir ve asabı geniş bir harmaninin kıvrımları içinde saklarlardı.” Oysa “Krippel, 

bilakis vücuda verdiği bâriz hareketle, dikkati, çehre üzerinde tamamen temerküz etmekten 

men ediyor.” Hâşim’e göre “Gazi, tahlil neticesinde, maddeye galebe etmiş hâlis bir 
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‘fikir’dir ve binâenaleyh insanlığın bütün ulvî rehberleri gibi, fikriyle bir kahramandır.” 

“Krippel, vücuda verdiği keskin hareketle, fikir kahramanlığına bir uzviyet kahramanlığı 

da izafe ederek, ‘tunc’un kudret ve ifadesini inkısama uğratmıştır.” 

Ahmet Hâşim, eleştirisine şöyle devam eder: “Heykel, bir muvakkat zaman için 

değil, ebediyet için vücuda getirilir. Binâenaleyh, hâl-i tabiîde vücudun uzun müddet 

mütehammil olmayacağı her hareket, heykelin tabiîliği nokta-i nazarından bir nakîse teşkil 

eder. Vücut, zamanın hamlelerine karşı kendini müdafaa etmek istiyormuş gibi toplu 

bulunmalıdır. Halbuki Krippel’in heykele attırdığı adım, bir vaziyetten diğer bir vaziyete 

geçmek üzere yapılan bir intikal vaziyeti olduğu için, heykele gayr-i tabii bir hareketin 

temadîsi rahatsızlığını veriyor. Bir kahraman heykeli, ebediyeti rahatça bekleyecek bir 

vaziyette olmalıdır.” 

Konu hakkında “daha birçok şeyler söylenebilirdi” diyen yazar, kesin biçimini almış 

bir tunç üzerinde sözün zerre kadar etkili olmayacağını belirtir ve “bu gecikmiş 

mülâhazaları burada daha fazla” uzatmayı faydasız addettiğini yazar.  

Ahmet Hâşim, Cumhuriyetin altıncı yıldönümünde yayımladığı Heykeltıraşlar402 

başlılı yazısında Krippel’den bir kez daha söz etmiştir. Yazı, bir haber cümlesiyle başlar: 

“Vilâyetlerimizden biri tarafından malûm Avusturyalı heykeltıraş Krippel’e ısmarlanan 

heykelin kontratını imzalamak üzere vazifedar bir zat iki gün evvel İstanbul’dan hareket 

etti.” 

Sonra Ankara, İstanbul, Konya ve İzmir’deki anıtların ve heykellerin yapımcısı olan 

iki heykeltıraşı ve eserlerini küçümseyen şu ifadeleri, bir soru cümlesiyle dile getirir: 

“Krippel ve Kanonika... Şu Avusturyalı taş yontucusuyla, şu yaratıcı kudreti tamamen 

tükenmiş olan ihtiyar İtalyanın yaptıkları işler meydanda iken bunlardan, şehirlerimizin 

meydanlarını süslemek üzere yeni eserler istemekte hâlâ ısrarımız garip değil mi?”  

Hâşim’in sonraki iki cümlesi de soru cümleleridir ve hem Sanayi-i Nefise Mektebi 

heykeltıraşlık hocası İhsan Bey’in, adı geçen Avusturyalı ve İtalyan heykeltıraşlardan 

daha üstün bir sanatkâr olduğunu, hem de bu yabancı heykeltıraşların kendi ülkelerinde 

itibar görmedikleri hükmünü zımnen ihtiva etmektedir: “İhsan Bey gibi çekici taşa can 

verebilecek kudrette üstatlarımız dururken, bu ayardaki ecnebîlerin âciz ellerine 

tarihimizin mukaddes sayfalarını teslim etmeğe nasıl gönlümüz râzı oluyor? Kendi 

memleketlerinde kıymeti olmayanların bizde buldukları bu rağbet ve itibara ne demeli?”  
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Ahmet Hâşim, yazısına “Türk dostu bir ecnebî, köhne İtalyanın olmamış eserini 

seyrederken bir dostumuza şu nasihati vermiş” diyerek devam eder ve o nasihati nakleder: 

“- Bunlara verdiğiniz paraya yazık! Mademki şimdilik bir heykeltıraşınız olmadığına 

kanisiniz, böyle bir ehliyetli adamın yetiştiğine kani olacağınız günü bekleyerek şimdilik 

şöyle hareket etmeliydiniz. Dağlarınızı dolaşarak iri bir granit kaya seçip şehre 

indirmeliydiniz. Bunu bir kaide üzerine oturttuktan sonra bir tarafını tesviye edip üzerine 

tunç harflerle şu cümleyi yazmalıydınız: ‘Filan senelerde zaferlerimizi ve büyük 

kahramanımızın şanını tunç ve mermerde tespit edecek bir heykeltıraşımız olmadığı için şu 

granit kayayı ruhumuzun heyecanına bir timsal olmak üzere filan dağdan getirip şuraya 

diktik. Gelecek nesillerimizin sanatkârları, bunu kaldırıp yerine dehalarının mahsulünü 

koysunlar.’ ” 

Yazarımız, “Türk dostu bir ecnebi”ye izafe edilen bu görüşleri benimsediğini şu 

cümleyle dile getirerek yazısını bitirir: “Böyle bir kaya Krippel’in ve Kanonika’nın 

eserlerinden bin kere daha samimi ve daha ulvî olmaz mı idi?” 

Ahmet Hâşim, Paris’te hayvanat bahçesinde gördüğü bir heykeli, “şaheser” 

kelimesiyle niteler: “… bahçenin Seine nehri tarafına açılan kapısından çıkmadan evvel, 

heykeltıraş Fromier’nin bir ayı yavrusu avcısıyla iri bir ayı annesinin kanlı kucaklaşmasını 

temsil eden tuncu önünde durdum. Esir ve gurbetzede hayvanların şifasız ıstırabından 

akan zehirle dolan ruhum, serbest canavarın zalim insan üzerindeki zaferini gösteren bu 

trajik şaheseri seyretmekle bir parça ferahladı.” der.403  

Yazarımız, şair Abdülhak Hâmit’i bir heykele benzetmiştir: “Nil’in bilmem hangi 

Avrupa müzesinde meşhur bir remzî heykeli mevcuttur. Bir koluna dayanıp yere uzanmış 

zengin sakallı bir insan, nehri temsil eder. Nehrin mansabları, ufak ve sayısız insan 

yavruları hâlinde bu mehip cüsse etrafında kaynaşır. Abdülhak Hâmid bu heykelde temsil 

edilen nehir gibi kendisinden müfrez cûşân nehirlere ve muhteşem şelâlelere vücut 

vermiştir.”404 

Hâşim, Bakmak Edebi405 başlıklı yazısında “gözün her devirde ve her millette 

esrarengiz birtakım kuvvetlerin merkezi” sayıldığını belirttikten sonra, eski heykellerde göz 

yerinin boş bırakılışını gözü olan heykelin uğursuzluk kaynağı olacağından korkulmasına 

bağlamaktadır.  

                                                
403 “Hayvanlar Arasında”, İkdam, nu. 11295, 2 Teşrinievvel 1928. 
404 “Huzur-ı Hilkatte”, Akşam, nu. 2746, 4 Haziran 1926. 
405 İkdam, nu. 11176, 5 Haziran 1928. 
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Ahmet Hâşim, Paris gözlemlerine dayanarak kaleme aldığı ve 12 Eylül 1924 

tarihinde Akşam gazetesinde yayımlanan Yeni Sanatkâr406 başlıklı yazısının sonunda 

modern heykelciliğin klasik heykelcilikten nasıl uzaklaşmakta olduğunu gösteren şu 

cümleyi yazmıştır: “… heykeltıraş Phidias ve Praxitèle gibi tunca ve mermere o ezelî 

inhinâları vermektense, şimdi, tıpkı Afrika zencileri ve Amerika vahşileri tarzında, acemi, 

iptidâî, korkunç çehreler yontuyor.” 

Ahmet Hâşim, bir yazısında dünyanın önde gelen başarılı sporcuları unutulurken 

sanatkârların unutulmadığını söyler ve şu örneği verir: “Halbuki daha dün Paris’te ölmüş 

bir Polonyalı şair nâmına muazzam merasimle bir âbide dikildi. Demek zamanımızda hâlâ 

şair ve ediplere heykeller dikiliyor.”407 Bu cümlede yazarın ülkemiz hesabına özlem ve 

gıpta hissettiğini düşünebiliriz.  

 

II.1.9. Resim 

Ahmet Hâşim, resim sanatıyla yakından ilgilenir. Savaş yıllarında Niğde’den 

arkadaşı Refik (Şevket İnce) Beye yazdığı bir mektupta şark zevkine uygun bir geceyi 

anlatmaya çalışırken, “Hayyam’ın ressam Du Lac tarafından tersim edilen levhaları 

tarzında” demesini bu yakın ilginin belirtisi sayabiliriz.408 Bu ilgi, onun şiirlerine de 

yansımıştır. Yahya Kemal “Ahmet Hâşim teşbihleri ile Çin, Hind, İran ve eski Türk 

ressamlarını gölgede bırakan bir sanatkârdır.” demiştir.409 Ahmet Hamdi Tanpınar da 

“Daha saf bir Türkçe ile yazdığı, o tek bir hayalin etrafında bir mücevher gibi toplanan 

küçük manzumelerinde Uzak-Doğu resmini ve hatta primitif kabile san’atlarını andıran 

garip bir expressionisme vardır.”410 derken onun şiirlerindeki resim unsuruna dikkat çeker. 

Yine Tanpınar, Hâşim’in nesirlerinde “müphem ve tesadüfle dolu bir şekilde olsa bile, 

yeni resmin zevkini tanıttı”ğını söyler.411  

Ahmet Hâşim’in resim ve ressamlar çevresinde örülen yazılarına geçmeden önce, 

öteki sanatların olduğu gibi resmin de cinsellikle ilişkili olduğunu kanıtlamak üzere, şu 

                                                
406 Bu yazı, Meşale, nu. 6, 15 Eylül 1928’de yeniden yayımlanmıştır.  
407 “Edebiyat Zevki”, İkdam, nu. 11514, 14 Mayıs 1929. 
408 Ahmet Hâşim, BE IV, s. 72. 
409 Yahya Kemal, Siyasî ve Edebî Portreler, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul, 1976, s. 100-101.  
410 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, Dergâh Yay., İstanbul, ts., s. 113 - 114. 
411 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, MEB Yay., İstanbul, s. 114. 
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cümleyi yazdığını belirtelim: “Resmin malzemesi olan renklerin tabiatta sırf tenâsülî ve 

şehevî bir maksat için kuş tüylerini ve çiçeklerin vüreykalarını tezyine mahsus oldukları, 

Darwin ve muakkiplerinin meşhur tetkikatıyla anlaşılmıştır.”412 

Ahmet Hâşim’in en uzun yazısı, Resim Sergisi başlıklı yazıdır. 17, 18 ve 20 Eylül 

1336 (1920) tarihlerinde İleri gazetesinde yayımlanan bu yazıda Hâşim, Galatasaray 

Mektebinde açılan sergide gördüğü tabloları değerlendirmektedir. Sergiyi çeşitli günlerde 

ve saatlerde “dört defa” ziyaret ettiğini yazar. Farklı ressamların eserleri karşısında alınan 

ilk tesirin “ruhta bir boşluk ve başta bir dönmeden ibaret kal”dığını belirten Hâşim, 

ressamlarımızın mesleki dayanışmalarını övgüyle anar. Fakat, eserleri arasındaki 

benzerliklerden rahatsız olur ve bunu “resmin bizde yeni başlamış olmasıyla” açıklar. Ona 

göre, ülkemizde mimari ölürken, resim doğmaktadır: “Mermerlerin ölümü yanında, bizde 

renklerin hayatı başlamaktadır.” 

Ressamlarımızı, hayata, ışığa ve havanın esrarına doğru açılmış “birer çift göz” 

sayan Ahmet Hâşim’e göre, “ressamlarımız onunla, mümkün değil kendilerini görmeğe 

muvaffak olamıyorlar” ve “ruhlarının ormanlarında bocalayıp duruyorlar.” 

Ressamlarımızın çoğunu tanıdığını ve onlarla dost olduğunu söyleyen Hâşim, onların 

inceliklerinden ve anlayışlarından emindir. “Bunu bildiğim içindir ki onlarda gördüğüm 

noksanları, kendilerinden ziyade halkımıza atfetmeğe meyyalim.” der.  

Hâşim’e göre, “Türk ressamı henüz ya hoca veya şâkirttir.” “Bazı istisnalar hariç 

kalmak üzere, sergide görülen resimlerin hemen cümlesi bir mektep atölyesinin hevesinde 

vücut bulmuş hissini vermektedirler.” Talebesine karşı ağırbaşlı ve dikkatli davranma 

arzusu, hocayı kendi ruhundan uzaklaştırmıştır. Hocanın dehasına inanmış çalışkan ve 

itaatkâr talebe de, “hayatı korka korka ancak bir sınıfın penceresinden 

seyredebil”mektedir.  

Sergideki resimlerin çoğunda “kuvvetli bir tahsil”in belirtileri görülmektedir. 

Manzara, gösterme, çizgi, renk bilgileri, “en müşkilpesent muallimleri bile hayran edecek 

bir sıhhat ve vüs’attedir.” “Gülün rengi pembe, horozun ibiği kırmızıdır; su ve semâ mavi, 

ağaçlar ve çemenler yeşil, dağlar uzaktan lâcivert ve insan çehresi yakından sıhhatte 

oldukça kırmızıya meyyal bir pembe” olduğunu da çok iyi bilmektedirler. Fakat bu bilgi, 

işe yaramak şöyle dursun, hakiki sanata engel olmaktadır. Resim sanatının bütün kaideleri, 

                                                

412 “Ağacın Gölgesi”, Akşam, nu. 1531, 21 Kanunuevvel 1922. 
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“sivri uçlu keskin bıçaklar hâline gelerek ressamlarımızın yoluna dikilmiş ve yürüyüşlerini 

ateş üzerinde bir raks hâline getirmiştir.” 

Bu görüşlerinin “tahsilin lüzumsuzluğu” anlamına gelmediğine dikkat çeken Hâşim, 

resim sanatında yeni hamleler yapmış sanatkârların “vârisi oldukları usuller”i “kendi 

hulyalarına” dar bulup “müesses kaidelerin çemberlerini kırıp kaç”tıklarını, “sanat 

serserileri güruhuna katılarak ömürleri müddetince hayatın ateşlerinde yan”dıklarını 

söyler ve onların tablolarını -isim vermeden- tasvir etmeye çalışır. “Bazıları resimde 

sevmiş, bazıları resimde korkmuş, bazıları resimde ağlamış ve bazıları gece tepelerden 

yıldızlara bağıran bir insan gibi levhalarının renklerinde hâilevî bir feryat ile bağırıp 

katılmışlardır.” 

Hâşim, şöyle devam eder: “Ressamlarımız resmin böyle bir lisan olduğundan henüz 

haberdar görünmüyorlar. Şahsî ve hususî olmayan ressamlarımız, acaba, sanatları 

itibariyle, yerli yani şarklı mıdırlar? Zannetmem. Türk ressamı olmak için cepkenli zeybek, 

kitap okuyan hoca, cami içi manzaraları, Karacaahmet, Topkapı’da türbe ve Haliç gurubu 

tersîm etmek kâfi gelir mi? Zannetmem. Bir Amerikalı ressam, gördüğünü resmetmek 

şartıyla, Ayasofya’nın muazzam eb’âdını Şevket Bey’den başka türlü tersîm etmez.” 

Ressamlarımızın bir “adaptasyon devresinde” olduklarını belirten yazar, 

adaptasyonun tiyatromuzda işe yaramadığını hatırlatır ve eleştirisinin özünü daha somut 

hâle getirerek tekrarlar: “Gözlerini lüzumsuz gözlükler gibi kutuda hıfz edip ceplerinde 

taşıyan ve nazariyat-ı sanatın gözlüğünü ‘göz’ diye kullanan ressamlarımız çoktan tekniğin 

esasen dar olan hududuna vardıkları için senelerden beri yeni bir adım atmış değildirler. 

Geçen gün, sergiyi gezerken, birden kendimi on sene evvelki bir resim sergisinin rüyasını 

görüyorum zannettim.” Halil Paşa’nın, Şevket Bey’in, Hikmet Bey’in, Ruhi Bey’in, 

Feyhaman’ın, Çallı’nın tabloları geçen senekilerin tekrarı gibidir. “Şairane mevzular” da 

Hâşim’i rahatsız etmektedir. “Sami Bey’in yüksek bir maksadı ifade eden levhaları” askerî 

lise edebiyatından ilham almış gibidir. “Veliahd-ı saltanat hazretlerinin sergiye büyük bir 

kıymet ve büyük bir mana bahşeden ve münferit olduğu için maatteessüf beyan-ı mütalâaya 

kâfi gelmeyen, genç birisini musavvir levhalarının altından fart-ı hürmetle geçti”ğini 

söyleyen Hâşim, “hassas bir fırça sahibi olan Nazmi Ziya ve Avni Lifij Bey’lerin sergide 

eksikliklerini şiddetle hissettikten sonra İbrahim Feyhaman Bey’in resimleri önünde” 

durur.  
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Feyhaman Bey’in sanatını “fazla bir ‘tekemmül’ merakıyla malûl” bulur. “Resimleri 

çelikten bir çember gibi hayat ve hareketi durduran muntazam çizgi içinde mahpus 

bulunuyor. Bu resim bir nevi ‘hüsn-i hat’ lezzetindedir.” 

“Gözüne görüneni, gördüğü gibi, levhasına geçirmekle iktifâ eden bir ressamın eseri, 

dikkatsiz bir seyirci için, âdât-ı rü’yeti rencide edecek kadar bozuk ve acemice görünür. 

Halbuki hata ressamın gözünde değil, seyircinin gözündedir.” Hâşim, bu görüşüne Michel 

Puy’un bir makalesinden destek arar. “Eşyayı muntazam şekillerde resmedenlerin gözü” 

özellikle dokunma duyusunun etkisinde kalmıştır. “Feyhaman’ın gözü parmaklarına 

aldanmış bir gözdür.” 

Hâşim’e göre, “Feyhaman’ın diğer bir hatası, resimlerinde ‘asl’ın teferruata 

boğulmuş olmasıdır. Eşhas bir ‘tip’ mertebesinde değildir. Yandan bakan kırmızı dudaklı, 

saf ve hilekâr Karagöz’ü çizmiş olan meçhul üstadın o acemice çizgileri henüz 

Feyhaman’ın bulamadığı çizgilerdir.” 

“Çallı İbrahim bir manzara şair ve ressamıdır. Çallı’nın büyük şöhretini yapan, 

olmamış zannettiği ve yarım bırakıp dağıttığı levhalarıdır. Bir ağaç gibi geniş kır 

havalarıyla beslenmiş olan bu ruhun nağmesi serbest bir nağme oldukça, bir kurbağaya 

gölden cevap veren diğer, titrek sesli kurbağalar gibi dinleyen ruhların cevabını alıyor. 

Fakat heyhat ki Çallı zarif bir şehirli olmak davasındadır.” 

Ahmet Hâşim, Kız Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürü Âdil Bey’in Nâşâd adlı 

tablosunu da, onun mektepte yaptıklarını da över. “Orada çalışkan her genç kızın eli Âdil 

Bey’in elidir ve yapılan her resim, onun da bir eseridir. Kendi memleketinde bir misafir 

olmak garâbetini gösteren bu müessesede Âdil Bey, İbrahim Feyhaman ile birlikte, Türk 

kızlarının ruhundan yarın için keskin bir sanat şafağı hazırlamakla meşguldür.” “Sergide 

resimleri takdir ile seyredilen İhsan, Nazlı, Nevzad, Güzin, Melek, Feyzi ve isimlerini bu 

dakikada hatırlayamadığım diğer hanımlar, Âdil Bey’in hazırlamakta olduğu şafağın 

hayata vermiş (vurmuş?) ilk ziyalarıdır.” 

Hikmet Bey’in “Renkleri; bayram elbiseleri gibi taze, parlak ve sevinçle doludur.” 

O, “malzemesini tamamen hazırlamış, fakat henüz hulyasına vücut vermemiş bir 

sanatkârdır.” 

“Şevket Bey, ‘sanat bir müşkili yenmektir’ tarzında söylenilmiş bir tarize inanmış 

gibidir. Serginin koridorunda gördüğüm bir nefis eseri var: Ayasofya camiinin kandil ve 

mermer parıltıları içinde kalan loş bir köşesini gösteren bu emsalsiz levha, Şevket Bey’in 
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his gözüyle baktığı zaman yapacağı büyük sanatın nasıl olacağı hakkında bir fikir vermeğe 

kâfidir.” Fakat onda ‘hususi bir hâlet-i ruhiye’ yokluğu hissedilmektedir. 

“Ruhi Bey, renk sanatkârıdır. ‘Kur’an okuyan’ hocasının etrafı mûnis bir renk 

sergisidir. Fakat Ruhi Bey ne zaman bu renk anlayışından istifade edecek? Zira itiraf 

etmeli ki bu levha yalnız renk sanatıyla manidardır. Hoca bir manken gibi bu renklerin 

üzerinde oturuyor.” 

Sami Bey’in levhası “zahmetle yapılmışa benziyor. ‘Zahmet’ hissi ise sanatta en 

büyük noksandır.”  

“ ‘Hicret’ levhasının önünde herkes teessür ve hürmetle durdu. İzzet Ziya Bey’in 

sanatı renkli fotoğrafın keşfiyle artık lüzumu kalmayan bir sanattır.” 

“Reşid Bey’in resimleri, sergiye getirdikleri yeni renk ve yeni hisle sergi seyircilerini 

tatlı bir tarzda mütehayyir etmişlerdir. Reşid Bey’in ismi Türk resim âleminde 

hatırlanacaktır.”  

Hâşim, sözü Nâmık İsmail’e getirdiğinde şöyle der: “Nâmık İsmail’i en sonraya 

bıraktımsa onu geç hatırladığımdan değildir. Sergiyi ziyaret edenlerin çıkarken 

hatırladıkları odur. Onu en sonraya bırakmaklığım ondan bahs için kendime kâfi bir yer 

ayırmak istediğimdendir.” Hâşim’e göre, “Ruhları alelâdeden bunalmış olanların mesiresi 

Nâmık İsmail’dir.” Fransız ve Alman ekollerinin tesirine rağmen, “fırçası esaretten 

kurtulmuş”tur ve onda “Şiraz ve Isfahan teessürleri de görülür.” “Namık İsmail’in resim 

lisanı, Müslüman akşamlarının anlatılmaz hüznünden ruhu haberdar ediyor; bu bir hikâye 

lisanı değil, bu bir seziş lisanı, bir titreme lisanıdır.” Hâşim, Namık İsmail’in resimleri 

üzerinde tek tek ve övgüyle durduktan sonra şöyle der: “Maamafih onun sevdiği şark ve 

âlem, tamamen sun’îlikten âzâdedir denilemez. Fakat bu kusura ne meziyetler tekabül 

etmektedir. Namık İsmail solgun renklerin, eski ipliklerin, sırmaların, akşamların ve 

ruhların ressamıdır.” 

Öğrencilerin resimleri hakkında kanaatlerini de dile getiren Hâşim, yazısını şöyle 

bitirir: “Son söz olmak üzere diyelim ki bu saatte hayatımızın hiçbir safhası bizim için 

ressamlarımızın mesâisi kadar tevakkufa şâyân değildir. İnen gecede kubbeler ve 

minarelerde kalan aydınlık gibi onlar hâlâ parlamakta ısrar eden bir ziyadır.” 
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Ahmet Hâşim, Talebe Sergisi413 başlıklı yazısına şu cümleyle girer: “Sanayi-i Nefîse 

Mektebi talebesinin, Ramazan münâsebetiyle Şehzâdebaşı’nda tertip ettikleri küçük resim 

sergisi, muhtevî bulunduğu eserlerin kıymetiyle değilse bile, genç ‘sanatkâr namzedlerinin’ 

hüsn-i niyetine delâletleri itibariyle kısaca bahsolunmağa değer.” 

Hâşim, “bir istitrat kabilinden” “resmin halkımızı fazla şevke getirmediği ve 

kalabalığın onu hassâsiyetine nazaran yabancı addettiği”ni “bir vâkıa” olarak kaydeder. 

Bazı ressamlarımızın bu yüzden halkı hor gördüğünü söyleyen yazar, bunun haksızlık 

olduğunu belirtir. Geleneğin ve birikimin önemini vurgulamak üzere der ki: “Mazisinde 

(Mikelanj), (Rafael) ve (Rambrand)ı olmayan, (resim)in zevkini bu gibi dâhîlerin 

eserlerinden almamış olanların (resm)i istihkar etmesi bir haktır. Herhangi bir sanatı 

ehlîleştiren (dehâ)dır. Dâhî bir Türk ressamı gelinceye kadar (resim) bugünkü besâtetiyle 

bizim için yabancı bir sanattır.”  

Hâşim’e göre bu talebe sergisinde “eserden bahse maalesef imkân yoktur.” Özellikle 

kız talebelerin resimleri acemicedir. Yazının sonunda şunları okuruz: “Hulâsa: Bu seneki 

talebe sergisinde hatırlanacak tek bir isme tesadüf ettik: Sabîh. İşte görüşü eşyaya kıymet 

verecek olan yeni bir göz rüşeymi!” 

Ahmet Hâşim, 1920 yılında Galatasaray sergisinde “eksikliğini şiddetle hissettiği” iki 

ressamdan biri olan Avni Lifij ile 1922 yılında bir polemiğe girmiştir. Avni Lifij’in 

resimden anlamayanların resim eleştirisi yazmalarını hedef alan bir yazısı üzerine Hâşim, 

Bir Ressama Cevap başlıklı bir yazıyla karşılık vermiştir. Bu yazının şu bölümü iktibas 

edilmeye lâyıktır: “ ‘Münekkit tenkit ettiği esere taallûk eden işçilik aksâmını bilmeğe 

mecbur mudur?’ bahsi çoktan halledilmiş bir bahis olduğunu zannediyoruz. Eser 

hakikaten eser-i sanatsa, kıymeti yalnız amelî hünere inhisar etmemek lâzım gelir. Kelime, 

kafiye, tel, fırça, boya, taş, pergel, sanatkârın ‘güzellik’i ifade için kullandığı muhtelif 

vasıtalardır ki, bunların ayrı ayrı istimaliyle istihdaf edilen gaye, güneş gibi parlak fikri, 

maddeye geçirmek ve bu suretle ‘madde’yi fikir gibi şeffaf ve ziya gibi ra’şan yapmaktır. 

Sanat münekkidi eserde bu ulvî ‘parıltı’yı arar. Yoksa biliriz ki, her sanatta saff-ı teâlîyi 

teşkil edenler, ancak kendilerinin yine kendi eserlerinde tevehhüm ettikleri, gözle 

görülmez, elle tutulmaz birtakım esrârengiz kıymetler vardır ki, bunların takdiri o kıymette 

eserler yapan ve binâenaleyh yine kendi cinslerinden takdirkâr aramağa muhtaç kalanlara 

                                                

413 Akşam, nu. 1301, 5 Mayıs 1922.  
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nasip olan bir mazhariyettir. Ne halk, ne münekkit, sanatın bu karanlık yollarında 

dolaşamaz.” 

“Hakikat şu ki sanat için usûl, kaide, ilim ve hüner olmadığı gibi, tenkit için de 

güzelliği idrak hassasından maada, kisben istihsâli icab eden esaslı hiçbir ilimden 

bahsolunamaz.” “Jaconda’sına o tarif olunmaz nâmütenâhî tebessümü veren Vinci; çıplak 

kadınlarının tombul etlerini, altın renginde bir ziya içinde yüzdüren Rubens; bütün 

mahlûkatını bir zekâ fırtınasının esrârengiz karanlıkları ve aydınlıklarıyla çeviren 

Rembrandt olmak sırrını, henüz hiçbir usûl ve hiçbir mektep, âsâbı iplik gibi boş fakat 

ruhu hırs ve gurur ateşlerinin kaynağı olanlara öğretemedi. Ahmağa yarayan hiçbir usûl, 

nûr-ı ilâhîyi taşıyana yaramamıştır. Onun için hiçbir büyük fıtrat, kendi ateş ve hayâline 

göre ahmağı güldüren kaide-şiken bir ‘kaide’ bulmaksızın hava ve ziyada tekevvün 

edemedi. Binâenaleyh ‘fikir’ ebedî, ‘kaide’ muvakkat ve mütehavvildir. Münekkit eserde 

unsur-ı ebedîyi keşfetmekle vazifesini tamamen yapmış olur.” 

Ahmet Hâşim, Nâmık İsmail ile de benzer bir tartışmaya girmiştir. Ancak ona karşı 

daha dikkatli ve saygılı bir dil kullanmıştır. Resim Karşısında Sükût414 yazısını şöyle 

bitirmiştir: “Fransa’da Gautier ve Baudelaire gibi iki büyük şairin resim tenkidinde nam 

sahibi olduklarını ve Delacroix’yı muasırlarına tanıtanın Baudelaire olduğunu Namık 

İsmail Beye hatırlattıktan sonra, güzelliği yaratmakta fırçasından geri kalmayan bir 

kalemin sahibi olan ‘Şirin’ levhası ressamının iddiasını çürütmek üzere, sihirli bir 

buhurdan gibi, hayatın mahzun semâsına doğru, her safhasından ayrı bir râyihanın renkli 

dumanı intişar eden kendi ruhunun feyizli tenevvüünü zikr ile iktifa ederiz.” 

Hâşim, Ressam Yetiştirmek Usûlü415 başlıklı yazısında Paris’te resim öğretimi 

çevresinde yapılan tartışmalara temas eder. Dagan Bover ve Albert Benard’ın “öğretimin 

önemi”ni savunan görüşlerini nakleder.  

Ahmet Hâşim, bu yazısından sonra ressam bir okuyucudan aldığı mektup üzerine 

Bizde Ressam Yetiştirmek Usûlü416 başlıklı yazısını kaleme alır ve bizim ressamlarımızda 

“resmin el işi mi, dimağ işi mi olduğu hakkında” yerleşmiş bir fikir bulunmadığını söyler. 

“En tanınmış isimleri taşıyan levhalarda, göze çarpan çocukça acemilikleri muaheze 

edenlerin ağzı her zaman ‘Ressam, nakkaş değildir!’ hikmetiyle kapatıldı.” diye yakınır. 

                                                

414 Akşam, nu. 1557, 22 Kanunusani 1339 (1923). 
415 Akşam, nu. 1538, 3 Kanunusani, 1339 (1923). 
416 Akşam, nu. 1550, 15 Kanunusani 1339 (1923). 
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“Ve yine en namdar fırçaların hüner mahsulü olan eserlerdeki ilham bayağılığını, şiir 

fıkdânını, iptizâli ve tekrarı ihtar etmek isteyenlerin yüzüne de ‘Ressam, şair değildir!’ 

sözü hakaretle fırlatıldı. O suretle ki, bakılmağa değer bir tek levha ile bahtiyar 

edemedikleri şu memlekette, ressamlarımız her cepheden mahfuz bir mantık kalesinde 

tahassun ederek, sanatın dûnunda, fakat daima tenkidin üstünde yaşadılar.” 

Hâşim’e göre, “Bu hazin zihniyet, bu iki yüzlü mantık, Türk Sanayi-i Nefise 

Mektebini kendisine kurban etmiştir. Arzu ettiği zaman resmin ‘dimağî’ olmadığına kani 

olan ‘mantık’, bu mektebin idari sistemini tanzim ederken kapısını her müracaata, bilâ 

kayd ü şart açık bırakmıştır.” Bu yüzden ilkokul diploması olmayan, okumaktan 

yazmaktan bile âciz çocuklar, bu disiplinsiz okulun sınıflarını “fevc fevc doldur”muşlardır. 

Öte yandan, yine arzu ettiği zaman da bu okul, ders programını “tarih, felsefe, teşrih, hesap 

ve hendesenin korkunç tufanlarına maruz bırak”mıştır. Okulun ortaya koyduğu eserler de 

acınacak durumdadır.  

Ahmet Hâşim, Avrupa’daki sanat yönelişlerini takip eder ve eski estetik anlayışının 

değişmekte olduğunu ve çirkinliğin rağbet bulduğunu Sanatta ve Hayatta Çirkinlik417 

başlıklı yazısında nakleder. “Yüzlerce sene müddetince ressamlar, ‘kadın’ diye, uydurma 

bir güzellik mikyasına göre, ağzı, burnu düzeltilmiş, her türlü hayvanî cazibeden mahrum, 

sahte bir mahlûku resmedip durdular.” diyen yazar, yeni durumu daha sahih bulduğunu 

gösterir. Ahmet Hâşim, 1924 yılında Paris’in sanat hayatından söz ederken ressamları da 

anar ve şöyle der: “Levha tüccarlarının muhârebeleri, şimdi, Picasso’nun eserleri 

etrafında dönüyor. ‘Desen’ ustaları, renk üstatları, idâdî mekteplerinde bir ufak resim 

hocalığı bulunca saadetlerine hadd ü pâyân olmuyor. Birkaç çizgiden ibaret ufak bir 

levhacığı, on bin, yirmi bin franga satılan ve bir portresi için atölyesinin kapısında aylarca 

sıra beklenilen; otomobilleri, metresleri bütün Paris’te meşhur; günün zevk sultanlarından 

biri, titrek çizgilerle uzun; nispetsiz kadınlar, çocukça kedi ve köpek resimleri yapan genç 

Japonyalı Fujita’dır. Dört sene evvel İstanbul’dan geçerken anlaşılmaz resimlerine bakıp, 

deliliğine hepimizin hükmettiği Ukranyalı Gritchenko, eserlerinin getirdiği servetle, şimdi, 

Saint-Germaine mahallesinden genç bir kontesle evlenmiş, Paris’in en müreffeh ve en 

neşeli insanlarından biri bulunuyor.” (…) “Louvre’a ateş vermek isteyen ressam, müzeler 

sanatının zillet ve meskenetine düşmektense, karmakarışık çizgiler, dâireler, murabbalar 

çizmeyi ve delice renkler karıştırmağı daha hoş ve daha eğlenceli buluyor…”418 

                                                
417 Akşam, nu. 1686, 3 Haziran 1923. 
418 “Yeni Sanatkâr”, Akşam, nu. 2129, 12 Eylül 1924. 
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Ahmet Hâşim, İhtilâl Memleketinde ‘Mektep’419 başlıklı yazısında Sovyet Rusya’da 

resim eğitiminden söz eder: “Petro Vodikin isminde, inkılâpçı büyük bir Rus ressamın 

Moskova Sanayi-i Nefise Mektebi hakkında bir Fransız gazetecisiyle yaptığı mülâkatı 

okurken, kanlı ihtilâl memleketindeki en serbest mektebin, en muntazam mekteplerimizden 

daha fazla zapt u rapta tâbi olduğunu hayretle öğrendim.” 

Yazısının devamında röportajdan iktibaslardan, kötü ressamın iyi öğretmen, iyi 

öğretmenin kötü ressam olabileceğini, günlük hayatta kullanılan eşyalar üzerinde 

çalışmakla “hayat ve sanatın yeniden barıştırılmasına gayret” edildiğini öğreniriz. Orada 

lise diploması olmayanın akademiye giremediğini nakleden Hâşim, “Bizde bir sene 

evveline kadar mimarî kısmına kaydedilmek isteyenlerden bile böyle bir tahsil derecesi 

talep edilmezdi. Belki de hâlâ öyledir.” diye parantez içinde bir açıklama yapmaktan 

kendini alamaz. Öğretim yönteminde “Her şeyden evvel geniş bir müsâmahakârlık: kübist, 

fütürist, neo-empresyonist, hâsılı her tarza mensup ressamların mahsulâtına itibar” vardır, 

fakat “başlıca gaye”, “talebeye teknik bir terbiye verebilmektir.” Okulun programında 

kimyanın büyük önemi vardır; talebe boyasını bizzat hazırlamaya mecburdur.  

Hâşim, yazısını bitirirken, “Her dereden su getirmekle beraber, bizdeki sanayi-i 

Nefise Mektebi’nin gıcırtılı çarkını senelerdir bir türlü iyi döndürmeğe muvaffak 

olamayanlara bu satırları hulûs-i niyetle ithaf etmekten başka ilâve edeceğimiz bir söz 

yoktur.” der.  

Ahmet Hâşim, Ruhların Mimarisi420 başlıklı yazısında da “Sanayi-i Nefîse 

Akademisi”nden ve onun müdürlüğüne getirilen Nâmık İsmail’den bahseder. “Bu güller, 

karanfiller ve kızıl rakkaseler ressamı, işe başladığı gün, kendisini, mahzun bir harabeye 

düşmüş gayesiz bir talebe âlemi karşısında bul”masına rağmen, onlara kaybettikleri hayat 

neşesini kazandırmayı başarmıştır.  

Avrupa’nın, özellikle Fransa’nın sanat hayatına dair önemli tespitlerin sergilendiği 

Bir Akşam Sohbeti421 başlıklı yazısında Hâşim, bize Doktor Lacan’dan şunları nakleder: 

“Kübizm başlangıçta yalnız resme mahsus bir yenilikti. Ve empresyonizme karşı bir 

aksülamel olmak üzere vücuda getirilmişti. Resimde empresyonizm, modelin, muayyen bir 

ışık altında, bir âna mahsus şekil ve vaziyetini tespit etmeği istihdaf eder. Kübistler ise, 

                                                

419 Akşam, nu. 2279, 13 Şubat 1925. 
420 İkdam, nu. 11111, 29 Mart 1928. 
421 İkdam, nu.11330, 7 İkinciteşrin 1928. 
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modelin yalnız görünen cephesini değil, nâmer’î kısımlarını da, üç buudunu da levhada 

göstermek gayretine düştüler. Bu suretle seyirciler bir gün, aynı tablonun çerçevesi içinde 

bir keman parçasını, bir tarağı, bir çubuğu, bir bıyığı ve bir yarım insan çehresini 

toplanmış görmekle hayret içinde kaldılar. Kübist ressam yaptığı bir şeklin ayağını tersim 

için şayet yer bulamazsa, bacağı başın yan tarafına uzatmakta hiçbir mahzur görmez.” 

Resim bahsini bitirirken Ahmet Hâşim’in iki tespitine yer vermeyi uygun görüyoruz. 

Birincisi, sanatta modalarla ilgili: “Faraza kübist bir resim, kübizmin modası devam ettikçe 

vardır. Fakat o moda geçtikten sonra, o esere ciddiyetle göz atmağa cesaret edecek insan 

zor bulunur. Her hayatı tükenen şey gibi, o da tarihe mal olur.”422 

İkincisi hayat şartlarının değişmesiyle sanat eserlerine ilginin de değiştiği gerçeği. 

Hâşim, orta çağda “kitap, resim, heykel, her şey ancak bir zengin için vücuda getirilirdi. 

Fiyatlar asil ve kibar müşterinin şeref ve haysiyetine göre ölçülür ve sürüm azlığını telâfi 

edecek tarzda hesap edilirdi.” dedikten sonra şunları söylemektedir: “Fakat matbaanın ve 

demokrasinin dünya üzerinde galebesinden sonra her meta için alıcı adedi çoğalmıştır. / 

Zira hayat terbiyesi her içtimâî sınıfta emsalsiz bir inkişaf buldu. Eskiden yalnız zengine 

mahsus olan zevkler ve ihtiyaçlar şimdi mutavassıt sınıfa, işçi sınıfına bile sirâyet 

etmiştir.”423 

 

II.1.10. Hat sanatı 

Ahmet Hâşim’e göre, hattat bizde “ressamın babası”dır.424 

Hâşim, 23 Haziran 1337 (1921) tarihinde Akşam’da yayımlanan yazısına Ölüer 

Mıntıkasında başlığını uygun görmüştür. Ölüler, hattatlardır, ölüler mıntıkası da onların 

açtığı hat sergisidir. O sergide gördükleriyle hayat arasında Hâşim’e göre, kapatılmaz bir 

boşluk bulunmaktadır. Hat sergisi, ona göre “bir müze”yi andırmaktadır. “Duvarlarda asılı 

duran bu kıtalar, bu yazılar, camekânlardaki bu tezhipler, bu nakışlar ve Acemkârî 

tasvirler mazide yaşamış insanların bize kadar intikal etmiş bazı dûn metrûkâtı olmasın? 

Yok öyle değil de bu taş hücrenin muhteviyâtı kamerî bin üç yüz otuz dokuz senesi bedbaht 

İstanbul’unda yaşayan muâsırların eserleriyse bu muâsırlar muhakkak bizim teneffüs 

ettiğimiz havayı teneffüs etmiyor, bizim gördüğümüz manzaraları görmüyor, bizim 

                                                
422 “Ahfad”, İkdam, nu. 11402, 19 Kanunusani 1929. 
423 “Gazete Fiyatı”, İkdam, nu. 11238, 27 Teşrinievvel 1929. 
424 “Resim Sergisi”, İleri, nu. 930, 17 Ağustos 1336 (1920). 
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işittiğimiz sesleri duymuyor. Bu adamlar hayat içinde hayattan habersiz muhayyiru’l-ukul 

insanlardır!” 

“Sergi odasının havasında bir mezarın, rutubetten daha ağır ve eskilikten daha haşin 

uhreviyet hâli vardır, orada mazi değil mazinin ‘ölü’sü tütüyor.” 

Tiyatroda ve şiirde de benzer bir mazi tutkunluğu gören ve eleştiren Hâşim’in fikri 

şudur: “Mazinin meâsiri yaşayanların beceriksiz elleriyle taklit edildikçe, o mazinin 

hakikaten bir daha avdet etmemek üzere gittiğini insan daha iyi anlıyor ve fena-yâb olan 

şeylerin hasreti ruhta kırmızı dikenler gibi açıyor.” 

“Yazı sergisi benim için bu hasretin en ziyade duyulduğu yerlerden biri oldu. Burada 

âdeta dirilen (“diriler” olmalı) ölülerle koşu müsâbakasına girişmiş ve dizleri artık toprak 

olmuş olanlara mağlup olmuşlardır.” 

Hat sergisinin öğrenci eserlerinden oluşması, Hâşim’e göre, bu eleştirileri geçersiz 

kılmaz. Geçmiş sevgindeki yanlışlık, bütün milleti âdeta “ölü”ye çevirmektedir. Sanki 

“içtihat kapısı” yazı için de kapalıdır ve rik’a, sülüs, talik, kûfî ezelî şekillerinden hiç 

ayrılmamakta, “hususi bir zevk ve muhayyilenin müdahalesi”ne yer verilmemektedir. 

Göğün manzaraları bile değişip dururken, “hattatlarımız sath-ı arz üzerinde semâdan daha 

basit ve ebedî olmak davasındadır ve şekl-i ezelîde sâbit-kademdirler.”  

Ahmet Hâşim, hattatlarımızın yazıyı hayatın akışı dışında tutmak için nasıl bir 

sebepten bahsedebileceklerini sorar. Rik’a Türkçeye, sülüs Arapçaya, talik Farsçaya ve 

“bir musiki nehrini andıran “dîvânî” şâhâne muharrerata mahsus bir muhteşem hat 

olmasına göre “yazı”nın derinden derine efkârın cins ve mahiyetiyle bir alâkası olmak 

gerektir.” “Nef’î veya Baki’nin bir kasidesi için muvâfık bir bidaatı haiz görünecek olan 

‘talik’le yazılmış bir Fikret manzûmesi göz için güzelliğinden yarı yarıya kaybetmiş bir 

manzûmedir.” 

Hâşim’in ümidi ve temennisi şöyledir: “ ‘Hat’ da bir ‘sanat-ı nefise’ olmak itibariyle 

yaşayış zevkindeki esaslı inkılâba uyacaktır. Eski sert kalıplarını kırarak mütemevvic ve 

seyyal bir güzellikle âlemi istilâ eden ‘ruh’ için lâyetegayyer ve ölü bir hendeseye tâbi olan 

kadim ‘hatt’ın güzelliği bir efsânedir, halkın adem-i rağbeti umûmî terbiyedeki inhitatı 

değil, sanatla hayat arasında açılan uçurumun genişliğini gösteren feci bir işarettir.” 

Bütün eleştirilerine rağmen, Hâşim’in ölüler mıntıkasında gördüğü bir hayat belirtisi 

de vardır: “Geçenlerde vefat eden bir genç sanatkârın ‘kûfî’ ve ‘dîvânî’den mülhem olarak 

vücuda getirdiği hat yenilikleri, bu yeniliklerin kıymeti ne olursa olsun, hattın tekâmülünde 

takip edilecek istikamet hakkında fikir verecek kıymette şeylerdi.” 
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Hattatlarımız, Timur döneminin alışkanlıklarını devam ettirdikleri için, bugünkü 

kitap, hat sanatından yararlanamamaktadır. “Zamanımızda ‘kitap’ şekil itibariyle acınacak 

bir sukuta uğramıştır. ‘Basma yazı’ hattı öldürmekle artık bir sebeb-i vücudu kalmayan 

‘tezhip’ ve ‘teclid’ sanatları da kökü kurumuş çiçekler gibi zevâle uğradı. Binâenaleyh 

bugün hattat ve mücellid ‘basma kitap’ için çalışmadıkça hayatın hâricinde kalmış 

lüzumsuz ve anlaşılmaz adamlardır.” 

 

II.1.11. Karikatür 

Ahmet Hâşim, bazı yazılarında karikatür kelimesini bir şeyin gülünç benzeri 

anlamında kullanmıştır. Birtakım yeni ama kubbeli yapıları eleştirmek üzere, “Otel, banka, 

mektep, iskele, şimdi, dışarıdan minaresi ve içeriden minberi eksik birer cami 

karikatürüdür.”425 der. Başka bir yazısında köpeği, insan karikatürü olarak karşımıza 

çıkarır: “Eğer köpeği, insanı hatırlatan bazı anlayış kabiliyetleri dolayısıyla seviyorsak, 

hakiki insan yerine, tüylü ve tırnaklı bir insan karikatürüne şefkatimizi hasretmenin izah 

edilmez bir garâbet teşkil ettiğini itiraf etmeliyiz.”426 

Peyami Safa ile girdiği polemik sırasında onu “dört tarafa saldıran bu Zaloğlu 

karikatürü” diye anar.427  

Şu cümlelerde ise resim ile karikatürün birleştiği veya karıştığı bir durum hissedilir: 

“Victor Hugo’nun İstanbul’u gören meşhur patlak gözlü adamı bir karikatür değil, 

seyyahın daima doğru kalacak olan bir portresidir. Frankfurt caddelerinde, kabarık 

dikkatlerimle, kendimi bu karikatüre dönmüş hissediyorum.”428 

Ahmet Hâşim, Cem’in Gözü429 başlıklı yazısını Türk karikatürünün kurucu 

isimlerinden Cem’in sanatına ayırmıştır. Ahmet Hâşim’e göre Cem bir dehadır. Deha ise, 

“aklıselimin durduğu yerde koşan, çekinip gerilediği yerde gözünü yumup atlayan 

muammalı zekâ”dır. Cem’in gözü açıklanamayacak acayiplikte bir organizmadır ve 

                                                

425 “Güvercin”, Akşam, nu. 2742, 31 Mayıs 1926.  
426 “Köpek”, İkdam, nu. 11166, 23 Mayıs 1928. 
427 “Abidin Daver Bey’e”, İkdam, nu. 11231, 30 Temmuz 1928. 
428 “Caddeler”, Milliyet, nu. 2469, 24 Kanunuevvel 1932. 
429 Dergâh, nu. 11, 20 Eylül 1337 (1921).  
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“görüşü henüz anlaşılmamış kuvvetlerin cinsinden bir kuvvettir. Bu göz bizim gözlerimiz 

gibi yalnız görmez, fakat bilhassa tahattur eder.”  

Kişilerini görerek çizdiği zaman, Cem’in alelâde bir ressama göre seçkinliğini ve 

üstünlüğünü anlamak güç olur. Bu garip özelliği soranlara Cem şöyle cevap vermiştir: 

“Model karşısında bulunduğum zaman ‘tabiat’ beni mütemadiyen iğfal eder. Zira modelin 

ne önden, ne yandan, ne aşağıdan ve ne yukarıdan görülen şekli, rûhî evsâfı tesbit eden 

başlıca hattı göstermez. Benim aradığım ise bütün bu mer’î ve maddî hatların muhassalası 

olan o büyük “mânevî hayat hattıdır.” 

Hâşim’e göre bu sözler, “esrârengiz bir derûnî sa’yin ve belki de bütün bir sanatın 

düsturunu ihtiva eder.” Çünkü, “Şeklimiz bir hile ve bir yalandır. İnsan, meyvelerin aksine 

yapılmış bir mahlûktur, tatlı eti dışarıda ve iç tarafı ele alınmayacak olan tarafıdır. 

Tebessüm, gülüş ve ağlayış, hep saklamak istediği gülünç veya iğrenç ruhun etrafında 

tuttuğu perdelerdir ki ‘ruh’ onun arkasında çarpık ve ürkek bir hayvan gibi, endişeli 

gözlerle bakarak çömelmiş oturur. Cem’in gözü işte bu perdelerin arkasında gizlenen 

çirkinliği gören ve ruhun bütün hile ve oyunlarını boşa çıkartıp onu en keskin bir tarassut 

altında tutmağı bilen gözdür. Nasıl? Onu ondan başka kim bilebilir!” 

Bu cümleler, Hâşim’in karikatür sanatına da, Cem’in çizgilerine de nasıl yakınlık ve 

sempati duyduğunu göstermektedir. Cem’in atölyesine girmek mazhariyetine erenler, 

“duvarlarda feci bir insanlığın parça parça asılıp teşhir edilmiş olduğunu görürler. Derisi 

yüzülmüş et gibi ruhları üzerlerinde titreyen bu çarpık, şişman, zayıf veya kısa insanlar bir 

“hırs”, bir “haset”, bir “kin”, bir “gurur” veya bir “hamakat”tir ki, tanıdığımız ve her 

gün görüştüğümüz falan veya filanın ismini taşırlar.” 

Hâşim, özlü ve öğretici yazısını şu cümleyle bitirir: “Cem’in gözü ruhların dârü’l-

azâbıdır.” 

Ahmet Hâşim’in takdirle andığı ikinci karikatür sanatçısı, Fransız Forain’dir. 

Mizah430 başlıklı yazısında, onun Fransız Akademisi üyeliğine getirilmesinin bir “mizahçı” 

oluşu yüzünden şaşkınlıkla karşılandığını belirtir. Dünyanın her yerinde, sanatı 

güldürmekten ibaret olan kimselerin aşağılandığını belirten yazarımızın “karikatür” 

sanatını, “resim sanatının mizahı” olarak gördüğü anlaşılır. “Halk lehçesi ‘güldürücü’nün 

içtimâî mevkiini nazar-ı itibara almıştır; her lisanda ona verilen isimler paskal, maskara, 

                                                
430 Akşam, nu. 2687, 4 Nisan 1926. 
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soytarı gibi elfâzın muâdilidir. Bu gibi kelimelerin, hiçbir lisanda, hürmet ve teveccühü 

ifade etmediklerini ayrıca söylemeye lüzum var mı?” 

Gülme hakkında yerleşik görüşleri ve gülmenin sadece insana mahsus olduğu 

kanaatini eleştiren Hâşim, sözüne şöyle devam eder: “Maamafih ‘gülüş’ istediği kadar 

insanın bir mümeyyiz vasfı mahiyetinde olsun, cumhur nazarında gülüş hiçbir zaman 

gözyaşının vakar ve asâletini hâiz değildir.” 

Gülüşün pek de asil olmadığını, ruhun neşe sahasında ancak “tebessüm”e kadar 

ilerleyebildiğini söyleyen yazarımız, “gülmeyen bir insan ve bilhassa gülmeyen bir kadın 

çehresi, ilâhî bir çehre olmağa yakındır.” der.  

“ ‘Mizah’ın diğer sanatlar arasındaki bu hakir ve zelil vaziyetine rağmen, Forain’i 

ilk karikatürcü olarak Encümen-i Dâniş âzâlığına intihap ettiren sebep ne idi? Sebep şu idi 

ki Forain’in çizgisi, alelâde bir soytarı şakşağı değil, Molière’in kalemi ve Nasreddin 

Hoca’nın nüktesi gibi fenaların sırtında bir kırbaçtı. Forain’in gülünç yaptığı, 

çirkinleştirdiği ve halkın istihzâsına fırlattığı şey, malûm uzvî ârızalar, hamâkat ve belâhet 

değil, muzır zekâların menbaından doğmuş insan kusurları ve cemiyet bozukluklarıdır. 

Kahkahası, semâvî bir gazabın akisleri gibi, yalnız zalimlerin yüzünü sarartır. Sırf 

mazlumlara, mağlûplara ve düşkünlere karşı derin merhameti sevkıyledir ki, mesut 

olanların boğazına saldırdı. Forain’in karikatürü şefkat ve merhametin müessir bir telkin 

vasıtasıydı.”  

Hâşim, yazısının son paragrafında bizdeki mizah edebiyatının ve karikatürün 

eleştirisini de içeren bir çağrıda bulunur: “Bir tarih dönemecinin fırtına ve rüzgârları 

ortasında, yıkılmış köhne bir cihana bedel vücuda getirilecek yeni âlemin bir an evvel 

sema ve havaya doğru yükselebilmesi için, en hakir kuvvetlerin bile harekete gelmeye 

mecbur olduğu şu dakikada, ahmağa iğrenç bir neş’e, cinslere mütekabil ra’şeler teminiyle 

meşgul; kudretin tokatından korkan, yalnız acz ve zaafa saldıran zebunküş mizahımız için 

Forain’in o merhametle ra’şân kalemi ne feyizli bir tefekkür ve muhâsebe-i vicdan mevzuu 

olabilirdi!” 

Ahmet Hâşim, Profesör Aristokrasisi başlıklı yazısında “Almanya hakkında bütün 

ecnebî karikatürlerinin mevzuunu yapan bu profesörler ve doktorlar kalabalığı ne iş 

yapar?” diye sorduktan sonra sanki onların kelimelerle karikatürünü çizmeyi dener: “Çoğu 

dar kafalı ve cahil; miyop oldukları için gözlüklü ve müreffeh oldukları için pembe ve 

sıhhatli olan bu insan cinsi, hâşiyeleri birçok kitap isimleri ve sayfa numaralarıyla dolu, 
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incir çekirdeği doldurmaz meseleler hakkında, karınca sabrıyla cilt cilt uyutucu kitaplar 

yazmakla ömürlerini geçirirler.”431 

 

II.1.12. Tiyatro 

Ahmet Hâşim, gölge oyunun baş kahramanlarından Karagöz’ü bizde “aktörün 

babası” sayar.432 Ona göre, “Bizde Karagöz, Türk esnafının hilede, bönlükte, kahkaha ve 

kıyafette timsalidir. Türk efendisinin timsali ise Çelebi Hacivat’tır.”433 

Ahmet Hâşim, Mercure de France için kaleme aldığı makalede Türk tiyatrosuna da 

temas eder: “Tiyatroya gelince... orijinal bir eser vermekten henüz uzaktır. Temelleri, 

umumî harbin arifesinde Antoine tarafından atılan yarı resmî Şehir Tiyatrosunun, yani 

Dârülbedayi’in sahnesinde temsil edilen piyesler, Paris’te oynanan komedilerin cılız bir 

uyarlamasından başka bir şey değil. Tiyatro açısından kayda değer tek ilerleme, Türk 

kadınının sahnede gözükmesidir. Bu hususta, şimdilik, kayda değer bulunan, kıymet değil, 

cür’ettir. Böyle olmakla beraber, arada bir Türk sahnesinde kendini duyuran şu cıvıl cıvıl 

ses, tatlı konuşma istikbâl için bir müjdeci olarak kabul edilebilir.”434 

Hâşim, ressamlarımızın bir adaptasyon devrinde olduğunu söylerken, tiyatrodaki 

adaptasyon merakını istihza ile anar: “Adaptasyon, şu Dârülbedâyi’in henüz konuşmağı 

bile iyi beceremeyen aktörlerine bir hafta içinde müellif olmak, bir alkışlanan müellif 

olmak imkânını bahşedecek kadar harcıâlem olan adaptasyon.”435 

Mizah436 başlıklı yazısında ortaoyunun büyük sanatçılarına haksızlık edilmekte 

olduğunu hissettiren şu cümleleri okuruz: “Mınakyan ayarında dûn bu (“bir”olmalı) hâile 

sanatkârının ismine ciddiyet izafe etmekte hiç kimse tuhaflık bulamazken, zamanımızın iki 

hâlis üstadı olan Nâşid ve Dümbüllü İsmail Efendilerin isimlerini istihzâsız telaffuz 

etmek, ihtimal, ciddi bir mecliste insanı derhal dışarı attırmağa yetecek bir hatadır. Sanki 

güldüren adam, karşısındakine neş’e verirken aynı zamanda kendine karşı hürmetsizliği de 

telkin etmiş oluyor.” 

                                                
431 “Profesör Aristokrasisi”, Milliyet, nu. 2511, 6 Şubat 1933. 
432 “Resim Sergisi”, İleri, nu. 930, 17 Ağustos 1336 (1920). 
433 “Paris’i Görmüş Zat”, Akşam, nu. 6 Teşrinievvel 1920. 
434 Mercure de France, 1.8.1924’ten Fikir ve Sanatta Hareket, nu.16-17, Haziran-Temmuz 1980.  
435 “Resim Sergisi”, İleri, 933, 20 Ağustos 1336 (1920).  
436 Akşam, nu. 2687, 4 Nisan 1926. 
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Ahmet Hâşim, Türk Ocağı Bayramında437 adlı yazısında tiyatro sanatçılarının 

başarısızlığından şikâyet eder: “ilâhî sözün temposunu ruhlarında duymayan bazı aktörler 

sırf inşaddaki acemilikleriyle bir dâhînin eserini sahne üstünde maskaraya 

döndürmemişler miydi? Bedia Muvahhid Hanım’ın ağzından Hâmid’in lisanı “vodvil” 

nesrine bile mağlûp olmuştu. Zira İbnürrefik Ahmet Nuri Bey’in lehçesini bile 

alkışlayanlar Tezer’in temsilinde boğulacak gibi sıkılmış ve çeneleri sökülecek kadar 

esneyip durmuşlardı.” 

Ahmet Hâşim’in 15 Haziran 1928 tarihinde İkdam’da yayımlanan Dârülbedayi 

başlıklı yazısının ilk paragrafı şöyledir: “Zevebân halinde bir küre gibi senelerden beri 

teşekkül halinde bulunan fakat bir türlü teşekkül edemeyen Dârülbedâyi, Ertuğrul 

Muhsin’in Amerika’ya ansızın gidişiyle yeniden günün meselesi oldu. Bu müessese 

köpükten masnu bir köşk gibidir. Hafif bir nefes, bu kavs-i kûzah renkleri âlemini bir anda 

dağıtmağa kâfi geliyor.” 

Bu ifadelerde açık bir alaycılık görülür. Yazısına kendisinin “Ertuğrul Muhsin’in 

mutaassıp hayranları”ndan olmadığını belirterek devam eden Hâşim, yine de onun hakkını 

teslim etmek gerektiğini yazar: “… Fransa’da Antoine, Gémier, Lugné-Poe, Copeau gibi 

bir takım asil zekâlar tarafından temsil edilmiş haşin bir sahne bedîinden mülhem olan 

Ertuğrul Muhsin’in sanat telâkkisini bir insan, fikrî haysiyetini düşürmeden istihkar 

edemez. Bu adam sahnede konuşan makyajlı aktörün insanlara karşı âdeta peygamberâne 

bir vazifesi olduğuna kani idi. Ona göre bütün ahlâkî ve içtimâî inkılâpların ilk harekete 

geldiği saha, renkli mukavvalardan manzaralar arz eden ve güneş yerine lâmba ışıklarıyla 

aydınlanan tiyatro sahnesidir. Bu fikrin hem mübalâğalı mahiyeti, hem de yüksek asâleti 

inkâr edilemez.” 

“Maamafih, Ertuğrul Muhsin’in rejisör veya aktör sıfatıyla değeri ne olursa olsun, 

boş bıraktığı yeri doldurmanın zannedildiği kadar kolay olmadığını teessürle görüyoruz. 

Henüz sıhhat derecesi meçhul, ağır bir itham ile manevî hayatına bir darbe indirilmek 

istenen bu gencin ani gaybûbetiyle Dârülbedâyi, teşekkülünün ilk merhalesine avdet etmiş 

bulunuyor. Hayatı bir tek adamın mukadderatına bağlı olan böyle bir müessese, hakikat 

sahasında mevcuttur denilemez. O halde Dârülbedâyi sâdece bir hayâl miydi?” 

                                                
437 İkdam, nu. 11109, 27 Mart 1928. 
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Hâşim, 23 Ağustos 1928 tarihinde yayımlanan Bir İttihamın Mahiyeti438 başlıklı 

yazısında Ertuğrul Muhsin Bey hakkındaki –Türklük aleyhinde bir filmde rol almış 

olduğuna dair- suçlamaların asılsız olduğuna dair bilgi ve belgeleri nakleder ve yazısını şu 

cümleyle bitirir: “Büyük Türk sanatkârının münevver çehresinin karanlıktan böyle 

muzaffer sıyrıldığını görmekten ne kadar sevinsek azdır.” 

Ahmet Hâşim, Resim Sergisi439 başlıklı uzun yazısının bir yerinde, başka vesilelerle 

de andığı Maeterlinck’in Körler isimli piyesinin konusunu özetler: “Bir rehberin peşinde, 

ıssız ve büyük bir ormandan âmâlar geçerken, rehber ansızın ölüverir. Rehberin bu 

ölümüyle âmâlar yeniden ve ikinci defa âmâ olmuş demektir.” 

Hâşim’in Siegfried440 başlıklı yazısında bir piyesi anlatır. Birinci Dünya 

Savaşından sonra Avrupa’da ortaya çıkan savaş karşıtı anlayıştan ve olgunlaşmadan söz 

ettikten sonra şöyle der: “Yeni Fransız edebiyatının en güzel çehrelerinden biri olan ve 

evvelce mensup olduğu müfrit sanat cereyanlarından makul ve yeni bir bedî’e gelen 

Giraudoux’nun dört beş aydan beri, bilâ-fâsıla Paris’te Comédie de Champs Elisée’de 

ve aynı zamanda Berlin’de oynanan Siegfried isimli nefis piyesi, bu olgunluk 

edebiyatının en şâyân-ı dikkat numûnelerinden biridir.” 

Bir Alman hemşirenin yaralı bulduğu bir Fransız askerini iyileştirip 

Almanlaştırmasını anlatan oyunu özetleyen Ahmet Hâşim şöyle devam eder: “Müellife 

göre bir Fransızla bir Almanı yekdiğerinden ayıran uzviyet ayrılığı değil, sadece 

dimağlarda müterâkim hâtıraların mahiyet farkıdır. Herhangi bir sebeple, bu hâtıralar 

unutulunca, iki mütenâfir hüviyet yekdiğerine kabil-i irca bir hâle gelebilir.” 

Ahmet Hâşim, Yakup Kadri’nin eseri Sağanak için üç yazı kaleme almıştır. 

Birincisi Bir Piyes441 başlığını taşıyan kısa bir yazıdır ve ilk paragrafı, Cumhuriyet 

dönemi edebiyatında tiyatroya ilişkin bir özetleme sayılır: “Sahnenin inkılâbına rağmen 

bizde edebiyat tiyatroya rağbet etmiyordu. Gerçi yüzlerce sönük adaptasyon eserleri 

arasında kıymetli birkaç kalemin bazı tecrübeleri de sahnelerimizde temsil edildi. Fakat bu 

vadideki muvaffakiyetleri edebiyattan aldıkları haklı şöhrete bir şey ilâve etmedi.” 

                                                
438 “Bir İttihamın Mahiyeti”, İkdam, nu. 11255, 23 Ağustos 1928. 
439 “Resim Sergisi”, İleri, nu. 930, 17 Ağustos 1336 (1920). 
440 İkdam, nu. 11329, 6 İkinciteşrin 1928. 
441 İkdam, nu. 11376, 23 Birincikanun 1928. 
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İkinci ve son paragrafta ise müjde ve umut yer alır: “Memnuniyetle haber alıyoruz ki, 

Yakup Kadri yazmakta olduğu bir piyesin son sahnelerini bitirmekle meşguldür. Şimdiye 

kadar yazı edebiyatının kıskançlıkla benimsediği bu heyecan verici kuvvet, zengin ve bin 

renkli ziya huzmesi hâlinde fakir sahnemize teveccüh ediyor. Bu mühim hâdiseyle 

sahnemize büyük edebiyat girmiş olacaktır.” 

İkinci yazının başlığı, Yakup Kadri’nin Piyesi’dir.442 Sağanak’ın Darülbedayi’de “bir 

umûmî provada yüksek zevattan, fikir ve kalem sahiplerinden ve matbuat erkânından 

müteşekkil bir hakem heyeti huzurunda” oynanışı dolayısıyla kaleme alınmıştır. “Eseri 

halka çıkarmadan evvel, bu nevi bir heyetin tenkidine arz etmek âdeti, medenî 

memleketlerde temâşâ âdâbındandır. Bu güne kadar bu âdet bizde tatbik edilmiyordu. Bu 

ihmal acaba oynanan eserlerin bu gibi ihtimamlara lâyık olmadığını bilmekten mi ileri 

geliyordu?” diyen Hâşim, bu özel gösterimi bile eseri övme vesilesi edinir.  

Yakup Kadri’nin eserini “ilk bakışta tiyatro tarihine vâkıf olmayan ve son 

tekamüllerinden habersiz olanlar için temâşâ mantığına cesurâne bir meydan okuyuş” 

sayan Hâşim, piyeste büyük entrika yokluğunun kusur olmadığını belirtirken Avrupa’da 

“Geraldi ve Giraudoux gibi iki genç muâsır büyük ehliyet böyle bir şeyin mükemmelen 

olabileceğini son senelerde emsalsiz muvaffakiyetlerle, Fransız sahnesi üzerinde ispat 

ettiler.” der; “İlkinin Sevmek isimli piyesi bugün Comédie Française’in repertuarında bir 

inci gibi duruyor. İkincisinin Siegfried’i ise sekiz, dokuz aydan beri mütemadiyen oynanıp 

alkışlanmaktadır.” 

Yakup Kadri’nin eserini “güzide bir seyirci heyetini, dört perde boyunca, nefes 

nefese tutmağa ve sahneyi bir hayat kasırgasıyla canlandırmağa kifâyet edebilir” bulan 

Hâşim, yazısını şu cümleyle bitirir: “Yakup Kadri’nin Dârülbedâyi artistleri ağzıyla 

kazandığı asil muvaffakiyet, hâlis edebiyatın sahnede zaferidir.”  

Ahmet Hâşim’in Sağanak dolayısıyla yazdığı üçüncü yazı, Tiyatro443 başlığını ve bu 

başlığa uygun bir muhteva zenginliğini taşır. “Yakup Kadri’nin Sağanak’ı, tiyatronun 

mahiyeti hakkında düşünmek için bize kıymetli bir vesile veriyor.” diyen Hâşim, şu soruyu 

sorar: “Tiyatro bir ticaret metaı mıdır ki, hedefi yalnız gişeden para mukabilinde bilet alan 

seyirci kitlelerine hoşça vakit geçirmekten ibaret olsun?” Bu fikirde olmadığını belirttikten 

                                                
442 İkdam, nu. 11426, 13 Şubat 1929. 
443 İkdam, nu. 11429, 16 Şubat 1929. 
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sonra tiyatro tarihine temas eder: “Tiyatro, başlangıçta yalnız dinî ve ebedî idi. İşte kadîm 

Hint, işte kadîm Yunan temâşâları! O devirlerde aktörü dinlemek ibadetin bir nev’i idi.” 

“Hafif eğlence temâşâsı, aklın hisse galebe ettiği âlemde, yani kadîm Roma’da 

başlar. Plautus ve Terence’in komedileri bu vadide insan zekâsının ilk mahsulleridir.” 

Ortaçağda tiyatronun yine dini mahiyetine döndüğünü söyler: “ ‘Mystère’ler sahneye 

göre tertip edilmiş birer dinî kıssadır. Şiirlerde Kerbelâ vak’asının temsili gibi!” 

Shakespeare’in de, Fransızların klâsik trajedi yazarlarının da “tiyatronun o kadîm, 

kutsî mahiyetini ve haşin çehresini taassupla muhâfaza” ettiklerini belirtir ve o çağların 

piyeslerinin “baştan başa manzum” olduğunu yazar. Ona göre, “Nazım, dinî lisandır.”  

Sonraki gelişmeleri şöyle değerlendirir: “Mağrur şairler nesli tükenmeye başlayalı, 

sahne karıncalar gibi kaynaşan ve kâr peşinde koşan tüccar nev’inden birtakım adamların 

istilâsı altında kaldı. Edebiyatla alışverişi olmayan bu nesil, Fransa’da Dumas-fils’den 

başlar ve zamanımızda Bernstein’a kadar devam eder. / Bunlar için başlıca mesele, her ne 

pahaya olursa olsun, mutavassıt bir müşteriyi gişeye doğru çekmek ve piyesin temsil 

adedini mümkün olduğu kadar çoğaltmaktır. İşte ‘teknik’ dedikleri şey, bu seyirci avcılığı 

sanatından başka bir şey değildir.”  

Fakat sinemanın gelişmesiyle bu tür tiyatro “sinema seyircisini eğlendiremez” 

olmuştur; “İşte bu yüzden tiyatro kendine geldi ve başlangıçta olduğu gibi münhasıran 

edebiyata dönmekle kendini kurtarabileceğini anladı.” diyen Hâşim, yazısını şöyle bitirir: 

“Yakup Kadri’nin geçen gün oynanan piyesi, bu itibarla Maeterlinch’in, Giraudoux’nun 

Geraldi’nin ve Claudel’in eserleri gibi temâşâ tarihinde yeni bir merhaledir.”  

Ahmet Hâşim’in hakiki sanat, edebiyat ve tiyatro nâmına beslediği bu ümit ve 

temenniler, kısa sürede boşa çıkmış, hararetle övdüğü Sağanak, Darülbedayi sahnesinde 

çok az sahnelenebilmiştir.  

 

II.1.13. Sinema 

Ahmet Hâşim, Avrupalıların doğuya bakışlarındaki sakatlıkların bir yansıması olarak 

gördüğü bir sinema filmi hakkında 1922 yılında şu ifadeleri yazmıştır: “şarklılar hesabına 

senelerden beri en gülünç efsânelerin garplılar miyânında dolaştığı ve hâlâ (Esrârengiz 

Şark) isminde bu son günlerde İstanbul sinemalarında bilâ-hayâ aksettirilen şeridin o 
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gülünç ve iğrenç ve ahmakça mevzuu nevinden vak’aların hayatımıza ve hassâsiyetimize 

atfolunmakta devam edildiği sıralarda,…”444  

 Ahmet Hâşim’in Sinema başlıklı ilk yazısı 25 Mayıs 1922 tarihli Akşam gazetesinde 

yayımlanır. Hâşim, “Meşhur bir edîbimiz”in sinemayı yeni bir sahne üslûbu saymasına ve 

“beyaz perde üzerinde çarpan kalplerin seyirciye getirdiği zevk”ten söz edişine karşı çıkar. 

Gerçi, “şiirde, resimde, musikide, hikâyede mevzudan gayrı her unsuru, yani bizzat sanatı 

fazla ve müz’iç bulan halkın anlayışına pek uygun olduğu için sinema, günden güne, 

tiyatroyu” hayat kaynaklarından “mahrum edecek, elinden sanatkârını, seyircisini alacak 

ve nihayet nüsgunu kurutup öldürdükten sonra onu istihlâf edecektir.” Fakat bundan dolayı 

sinemayı yeni bir sahne sanatı zannetmek gerekmez. Hâşim’e göre, “Sükût sanatı olan 

sinema, söz sanatı olan tiyatronun mütereddî bir şekli değil, hattâ cinsinden bile değildir. 

Ne iskemlesi üzerinde neş’esinden kıvranan şu herifin kahkahası, ne de locasının 

loşluğunda, badem biçimindeki gözlerinden altın gibi parlak damlalar akıtan şu güzel 

kadının teessürü, sinemaya soy itibarıyle hâiz olmadığı asâleti vermeğe kâfi değildir. 

(…)Sinema ta esasta sanatın zıddı ve muârızıdır.”  

Sanatın bir çeşit mübalâğa ve yalan olduğunu hatırlatan Hâşim, yazısını şöyle bitirir: 

“Fotoğraf âletinin zalim gözüyle eşkâli, menâzırı, vak’aları görüp tesbit eden sinema bu 

itibarla, kökleri ta hüzn-i beşerin menbalarına kadar uzanan ezelî ‘sanat’ın mahiyetiyle 

taban tabana zıt bir gayeye tâbi olmağa mecburdur. Hakikate zelîlâne inkıyâdı, onu 

hayâlin inayetine mazhar olmak imkânından uzak bulundurur. Münevver levha, ulvî 

yalanın tecellîgâhı değildir. Onun için sinemanın in’ikâsâtı bediî manada güzel değildir, 

hattâ nâmütenâhî bir müstakbelde bile bu akisler güzel olmayacaktır.”  

Sinema perdesini estetik yalanın yansıyacağı bir yer olarak görmeyen Hâşim, 

“namütenahi bir müstakbelde bile bu akisler güzel olmayacaktır” derken, aceleci bir 

hüküm vermiştir, diyebiliriz.  

Ahmet Hâşim, Sinema başlıklı ikinci yazısını altı yıl sonra İkdam’da Bize Göre 

sütununda yayımlar. “Boş vaktim oldukça sinemaya giderim. Yumuşak bir karanlığa 

gömülmüş, makinanın hışırtısını dinleyerek, cismimin değil, ruhumun bir çetin yol üzerinde 

mola verdiğini hissederim.” diyerek başladığı yazısında “Sinemanın diğer bir fazileti de 

olgun yaşın, kafatası içinde, bir deste devedikeni gibi sert duran acıtıcı mantığı yerine, 

çocuk safdilliğini ve kolayca aldanış kabiliyetini ikame etmesidir. Rüya âlemi üzerine 
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açılmış sihirli bir pencereyi andıran beyaz perdede koşuşan, döğüşen, düşen, kalkan şu 

ahmak eşhâsın tatsız tuhaflıklarından veyahut kovboy cündîliklerinden veya hârikulâde 

hırsızlık vak’alarından, başka türlü tat almak kabil olur muydu?” sorusunu sorar. 

Ona göre insanın saflığından beslenen “sinema edebiyatı, henüz kıymetsiz muharririn 

işidir.” Çünkü, “Resmi beyaz perde üzerinde kımıldayan şu rimel ile kirpiğinin her teli bir 

ok gibi dikilmiş güzel kadının gözünden, damla damla akan sahte gözyaşları, zevkini ve 

aklıselimini, şapka ve bastonuyla birlikte vestiyere bırakmayan adamı, teessürden değil, 

ancak can sıkıntısından ağlatabilir.” 

Yazının son paragrafı şöyledir: “Sinema, böyle yormayan masum bir göz eğlencesi 

kaldıkça, yorgun başın mûnis bir ilticâgâhıdır. Her zevkini kaybetmiş ruhu, çocukluk 

tazeliğine kavuşturan bu karanlıkta, basit musikî, tatlı bir ninni vazifesini görür. Ben, en 

güzel ve en dinlendirici uykularımı sinemanın, ipek yastıklar gibi başın arkasına yığılan 

yumuşak karanlıklarına medyûnum...” 

Ahmet Hâşim’in sinema hakkındaki tasvirleri ve onu sanat olma haysiyetine lâyık 

görmeyişi, ancak o dönemin sinema tekniğindeki yetersizliklere bakılarak haklı görülebilir. 

Esasen o yıllarda sinemaya henüz “yedinci sanat” denmemiştir.  

Hâşim, Hulya445 başlıklı yazısına “Bir istatistiğe göre dünyada en az sineması olan 

memleket Türkiye imiş. Halbuki caddelerimizde adım başında ışıklı bir sinema kapısına 

tesadüf ederiz. Duvarlarımız baştan başa bunların ilânlarıyla kaplıdır. Artık sineması çok 

memleketin hâli düşünülsün!” diyerek girer. “Bu yeni temâşânın az zaman içinde halk 

arasında bulduğu şâyân-ı hayret rağbete sebep nedir?” sorusunun cevabını verir: 

“Hâdiseyi tetkik eden bir müellife göre sinemanın rağbeti ‘hulya’nın insanlar için nasıl 

kuvvetli bir ihtiyaç olduğunu göstermek itibariyle manidardır.” Sonra bir çağ yorumu 

yapar: “Fen, hesap, çelik ve makine asrı olduğunu göğsümüzü gere gere iddia ettiğimiz bu 

asır, insanın hülyaya olan iptilâsını zerre kadar azaltmış değildir.” İnsanın tek başına 

hayal kurmasının yorucu olduğunu belirten yazarımız, şu sonuca varır: “Sinema dimağı 

yormadan hayâlâta dalmak ve muhayyilesi olmadan hayâl sahibi olmayı temin eden bir 

icattır.” 

Yazınsın son bölümü, bu icadın sosyal hayata neler getirdiğinin tasviri sayılabilir: 

“Bin türlü elemleri olan aile ocağından ve bin meşakkatle dolu olan iş başından kaçan 

hakikat firârisinin, yumuşak bir hülya denizi üzerinde yelken açmak için, karanlık sinema 
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salonunda boş bir yer bulup oturmak ve iskemlesine dayanıp gözünü açmaktan başka 

ihtiyar edeceği bir zahmet yoktur: 

İşte nisyan!.. 

İşte rahat!.. 

İşte görülmemiş âlemlerin manzaraları!.. 

İşte süs, işte ihtişam!.. 

İşte dünyanın en güzel kadınları!.. 

İşte bin bir gece sarayları!.. 

İşte Çin nehirleri!.. 

İşte Hint ormanları!..” 

Ahmet Hâşim, korku edebiyatından söz ederken, sinemanın korku merakını bütün 

toplum tabakalarına yaydığını belirtir: “Dünyanın hiçbir tarafında artık hiçbir sinema 

perdesi tasavvur edilemez ki, orada seyirciler, rakseden iskelet kâfîlelerini, cadı ve peri 

alaylarını, hortlak ve hayâlet nümâyişlerini temâşâya mecbur olmasınlar. Kanın aktığı, 

demirin şıkırdadığı, meş’um rüzgâr darbeleriyle pencerelerin kapandığı, taze ölünün 

ağaçlar arasından beyaz bir bulut hâlinde doğup yükseldiği şeritler, karanlıkta en ziyade 

çehreleri geren ve gözleri çekenlerdir.”446 Aynı yazıda, popüler romanların da bu yaygın 

zevke uymaya mecbur kalışlarını “sinema tesiriyle” izah eder.  

Ahmet Hâşim, sinema sanatçılarından üçü üzerinde durmuştur. Bunlardan ilki, 

“Meşhur İngiliz sinema artisti, Lon Chaney”dir.447 Hâşim, onun hayat hikâyesini nakleder. 

İkincisi “Şarlo” adıyla tanınan Charlie Chaplin’dir: “Umûmî kanaat şu ki, bu asrın, 

Donkişot gibi, ölmeyecek tipi, yalnız Şarlo’dur.”448 Ahmet Hâşim’in, üzerinde durduğu 

üçüncü sinema oyuncusu Emil Jannings’dir. Abidin Daver, Şarlo ile Jenings’i 

karşılaştıran bir yazısında “birinin hiç değişmediğini, diğerinin ise her filmde bir hüviyetle 

ortaya çıktığını” yazmış “ve hükmünü ikincinin lehine ver”miştir. Hâşim’e göre, bu 

karşılaştırma yanlıştır. “İki artist ve binâenaleyh iki ayrı âlem olan Şarlo ve Jannings’in 

birbirine nazaran muhâkemesi(…) esaslı hükümler istihracına müsait bir fikir ameliyesi 

değildir.” Çünkü, “Jannings tenevvü kudretiyle dâhîdir. Şarlo ise aynı olmakta dâhî! 
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Şarlo değişmeğe muhtaç olmayacak kadar tam olduğu için değişmiyor. Asırlardan beri ne 

sesi, ne sözü, ne şekli, ne de kıyafeti değişmeyen, fakat gene her dem ter ü taze kalan 

Karagöz’ümüz gibi!”449 

Ahmet Hâşim, Hayal Kurbanı450 başlıklı yazısında gazete satıcısı bir gencin sinema 

tutkusu yüzünden başına gelenleri anlatır.  

Yazarımız, Sinema Türkçesi451 başlıklı yazısında, yabancı filmlerin 

Türkçeleştirilmesi hususundaki özensizlikleri eleştirir. 

Teknolojik gelişmeler karşısında birçok yazar ve düşünürün defalarca dile getirdiği 

bir kehaneti Ahmet Hâşim de tekrarlamıştır: “Esasen er geç sinema ve fonograf, kitabı 

dünya yüzünden kaldıracaktır.”452  

Buna rağmen, yazarımızın sinemaya karşı büyük bir sempati beslediğini 

söyleyebiliriz. Öyle olmasaydı, Fransızca bilen şiir sever okuyucularına Jules Supervielle’i 

takdim ederken, “His ve hayâlin harikulâde yeni bir filmini şiirin lisanına takıp ruhumuzun 

gerilmiş perdesine aksettiren bu şair”453 diyemezdi.  

 

II.2. Sosyal Hayata ve Diğer Konulara Dair Yazıları 

II.2.1. Medeniyet Meselesi 

Ahmet Hâşim’in gözünde hakiki sanat; doğu, batı, eski, yeni gibi mekân ve zaman 

ayrımlarını aşan bir kudrete sahiptir. Emile Verhaeren için yazdığı şu iki cümle onun bu 

kanaatini göstermektedir: “Şiirlerinin âfâkı nâmütenâhîdir. Öyle sesleri vardır ki, ona ne 

garp, ne şark, ne bir atîk ve ne bir cedîdin sükkânı bîgâne kalabilir.”454  

Ancak yeryüzünde doğu, batı ayrılığı da bir vâkıadır. Ahmet Hâşim, “Benim için 

şark lisanlarının kelimeleri, eski mezarlardan çıkarılmış gözyaşlarını saklayan küçük billûr 

şişelere müşâbih, her zaman nâmalûm giryelerin âb-ı sîmîniyle doludurlar. O kelimeler, 

yıldızlar altında yaşayan ve seven akvâmın kelimeleri olduklarını bana daima 
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hatırlattılar.”455 derken “şark lisanları” ile kastettiği muhtemelen Arapçadır ve bu 

cümlelerde bir çeşit sevgi ve bağlılık görmek mümkündür.  

Ahmet Hâşim, mütareke döneminin psikolojisi içinde kaleme aldığı yazılarda 

kendisini bir Doğulu olarak görür ve “ecnebî” saydığı Batıya ve Batılıya karşı, bir yanıyla 

savunmacı, öteki yanıyla saldırgan diyebileceğimiz bir tutum sergiler. İstanbul Hakkında 

Bir Ecnebî ile Muhâvere456, her ne kadar “muhâvere” adını taşıyorsa da konuşan sadece 

Hâşim’dir. Ecnebînin sözlerini de kendisi özetleyerek nakletmekle yetinir.  

“Rumeli hattı üzerinde, bir seyahatte” “şimendiferde iki pencere arkadaşı”dırlar. 

Ecnebî, dört gün içinde İstanbul’dan nasıl bıkıp bezdiğini anlatmıştır. “İri ve gayet sıhhatli 

bir hayvan gözünü andıran, altın noktalarla garip bir suretle yıldızlı gözlerine bakarak 

düşündüklerine karşı ben kendi düşüncemi böyle anlattım:” diyerek söze başlayan Ahmet 

Hâşim, “uzaktan, mavi bir hayal şehri hâlinde”, Binbir Gece masallarının şehri gibi 

görünen İstanbul’un dört günlük kısa bir sürede Avrupa’nın üçüncü derecede bir vilâyet 

merkezinden daha geri ve sıkıcı oluvermesini, ecnebînin ruhsuzluğuna bağlar. Ruh, 

ruhsuzluk, çok ruhluluk ve Avrupalılardaki “hayret” bolluğu üstüne sözler söyledikten 

sonra şunu ilâve eder: “Bu şehrin medenî insana bahşedeceği hiçbir sühûlet yoktur. Sizden 

bu şehri sevmiş olanların hiçbiri medenî değildi. Medenî, biz, ruhu olmayanlara veya onu 

çıkartmış olanlara deriz. Gérard de Nerval, Chateaubriand, Gautier, Loti, Farrère, 

Régnier ve diğerleri, bunlar bizim nîm meczup dervişlerimize benzer adamlardı ki, arzın 

gurbet yollarında dolaşa dolaşa, bir akşam, manzaralarına, selvilerin pür-şa‘şaa altın 

ufuklar gibi saplandığı bu azîm kubbeler şehrine vâsıl oldular ve aradıkları vatanı nihayet 

bulmuş oldular. Pekin‘i, Tokyo‘yu, Benares ve Semerkand’ı da gören bu adamlar, 

oralardan ayrıldıktan sonra mabetleri, kuleleri, Asyaî ıtırları, incileri ve ilâhî raksları 

unuttular, fakat hayatlarının sonuna kadar daüssılasını çektikleri yegâne memleket, bu 

minare ve gurup memleketi olmuştur. Onun için biz onları bizlerden biliriz.” 

Bu satırlarda İstanbul’un Pekin, Tokyo, Benares gibi gayrimüslim, Semerkand gibi 

Müslüman doğu şehirlerinden üstün gösterilmesi dikkat çekicidir.  

Hâşim, Fransa’nın Nice şehrinden gelmiş ecnebîyi kısa sürede bezdirenin aslında 

İstanbul Rumları olduğunu şu satırlarla anlatır: “Elbette gördüğünüz İstanbul’un sizin için 

yapılmış bir tarafı da vardır. Tabii İstanbul’da siz de oralarda ikamet ettiniz. / “O tarafın 

medeniyet müteahhitleri Rum meyhânecileri olduğu için, vücuda getirilen şey, maatteessüf 
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karaya çıkan gemicilerinizi bile memnun edecek gibi değildir. Bundan biz de mahcubuz. 

Zamanımızda, Galata ve Beyoğlu taraflarında ıtriyatçılık, pastacılık, meyhanecilik ve buna 

benzer işler yapan hilekâr Ulis’in çocukları, medeniyetinizi, zevklerinizi ve ihtiyaçlarınızı 

anlamakta bizi bile hayrette bırakan bir belâhat gösteriyor. (…) Bilmem hatırlıyor 

musunuz? İlk geldiğiniz günler, karşı sahilin misapirperver halkı, size gurbetin acılarını 

unutturmak ve geldiğiniz yerin hiç de sizin memleketinizden geri olmadığını anlatmak 

üzere, sizde farz ettikleri bu zevki memnun etmek için, umûmen sarhoş olup sokaklara 

döküldüler ve sabahlara kadar pencerelerinizin altından, takım takım bağırıp geçtiler. O 

günler bilmem hatırınızda mı?” 

Oysa asıl İstanbul Müslüman halkın şehridir: 

“Asıl İstanbul’a gelince, bu bir şehir değildir, bir zehirdir. Bu zehri ne sihirbazlar, 

ne müneccimler yaptı. Fakat daha vâsi ve daha karışık bir cehennemî âletin inbiklerinden 

damla damla akıp birikmiştir. Bu emsalsiz zehrin rengi yalnız akşamları tekâsüf ederek 

görünür bir hâle gelir ve selvilerden, damlardan, bacalardan, kubbe ve minarelerden 

yükselerek havada keskin altınlar, karanlık bakırlar ve erimiş gümüş renklerine karışmış 

kızıl ve lâcivert bulutlardan bir âlem vücuda getirir. (…) İstanbul’un yerli halkı, bu zehirle 

yaşar ve onunla ölür. Yaşamak? Bu kelimede anlaşmalıyız. Siz afyonkeşlere yaşıyor der 

misiniz? Biz onların en yüksek bir hayatın münhanîleri fevkinde yaşadıklarına kailiz. 

Onların şeffaf tenleri, solgun renkleri ve yanan büyük gözleri, ruhun tenebbüt ve tekessürü 

pahasınadır. Biz düşünürüz ki ‘sıhhat’le hayvanlığa doğru gidilir; ruhun yolları ise bu 

istikametin aksinedir. (…) Onun için hepimizin rengi solgun ve sıcaktır ve onun için size 

dar görünen evlerimiz bize mûnis ve geniş görünür ve bozuk yollarımızın taşları 

ayaklarımızı hiç yormaz. Soruyorsunuz ki neden geceleri evlerimizden çıkmayız, neden 

sokaklarımız, karanlık basar basmaz ölü ve ıssızdır. Mecbur olmasaydık gündüz bile 

çıkmayı istemezdik. Hâriçte birbirimizden dileneceğimiz hiçbir saadet yoktur.” 

“Biz işte bu garip zehrin havasıyla yaşarız. Musikimiz bu derûnî zevkin tesiriyle 

ruhun yollarını bulmağı bilir. Kadınlarımızın örtüsü onun için Finikeli Zühre’ninki gibi 

sihirlidir. Çarşaf altında her kadınımız güzeldir, ninelerimiz bile gençtir.” 

Ahmet Hâşim’in ecnebîye karşı İstanbul’u ve havasını savunurken kullandığı “zehir” 

istiaresi, kendisinin de bu havaya karşı bir çeşit yabancılık içinde olduğunun, bu havanın 

içindeki neşvenin farkında olmadığının belirtisi sayılabilir. Yine de, onun yaklaşımında 

Doğuyu, yani bizi, görünen şeylerin ötesinde aramak gibi bir eğilim var ki, bu onu 

oryantalizme düşmekten korumaktadır. Nitekim, ressamlarımızı eleştirirken şöyle 
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demektedir: “Şahsî ve hususî olmayan ressamlarımız, acaba, sanatları itibariyle, yerli yani 

şarklı mıdırlar? Zannetmem. Türk ressamı olmak için cepkenli zeybek, kitap okuyan hoca, 

cami içi manzaraları, Karacaahmet, Topkapı’da türbe ve Haliç gurubu tersîm etmek kâfi 

gelir mi? Zannetmem. Bir Amerikalı ressam, gördüğünü resmetmek şartıyla, Ayasofya’nın 

muazzam eb’âdını Şevket Bey’den başka türlü tersîm etmez. / Şark havadadır, ziyadadır ve 

bu ziyanın muhayyilemiz üzerinde, renkler üzerinde ve eşya üzerinde yaptığı sihir ve 

füsundadır. Cami ve insan, cübbe ve sarık, mangal ve nargile şark denilen şey değildir; 

şark bunları görüp duymakta ve görürken benimsemektedir. (…) Şarkın sanatkârları o eski 

kadınlardır ki, esrarengiz bir maharetle giyindikleri kırmızı, sarı ve yeşil renklerle, aşkın 

bütün ateşlerini bir lâhzada yakmağı bilirlerdi. Şimdiki kadınlarımızın manasız giyindikleri 

siyah ve mağmum renklerin de bir tesiri olmak gerektir. Şarklı olan Rus kadınları bize 

renklerin kaybolmuş manalarını getirdiler. / Ressamlarımızın şarkı anlayışı Chicago’daki 

salonunun duvarında asmak üzere İstanbul’dan bir bakır maşrapa veya bir nalın almakla 

bütün şarkı beraber alıyorum safvetinde bulunan geçkin Amerikalı seyyah kadınlarının 

anlayışına müşâbihtir.” 

Hâşim’e göre Benard Hindistan’ın havasını ve ışığını kavramıştır; Pierre Loti, 

bütün sathiliğine rağmen, herkesi sarhoş eden “haşhaş dumanı lezzetinde bir şark edebiyatı 

vücuda getirebilmiş”tir de “Bin Bir Gece memleketinin öz oğulları sinirlerinde ve 

gözlerinin içinde yatan hakiki sihirden habersiz ‘şark’ diye ud çalan kadınlardan başka 

resmedecek bir şey bulmuyorlar.”dır. 457 

Ressamlarımız, Yahya Kemal kadar yerli ve bizden olamamışlardır: “O şairane 

mevzular Yahya Kemal’in vücut bulmuş olduğu bir memlekette ruhların kafilesini bir 

hayâl dakikasında tevkif ettirmek kudretinde değildir.” 

“Edebiyat, hayatın havasında ve sinirlerin ağlarındadır. Ressamlarımız atölyelerinin 

terebentin kokan havasından çıkmağa râzı oldukları gün bunu bileceklerdir.” 

Yazarımızın övgüyle söz ettiği ressamlardan biri Nâmık İsmail’dir: “Namık 

İsmail’de Avrupa atölyelerinin tesiri kadar Şiraz ve Isfahan teessürleri de görülür. Bu 

genç Acem ‘estamp’larından mülhemdir. Hakiki şark resmi bu (estamp)lardan çıkacaktır. 

Namık İsmail’in resim lisanı, Müslüman akşamlarının anlatılmaz hüznünden ruhu 

haberdar ediyor; bu bir hikâye lisanı değil, bu bir seziş lisanı, bir titreme lisanıdır. Gayr-i 

tabii çiçekler tarzında açılmış gözlerle bakan kırmızı şalvarlı kadını, bakışla bir ıztırabı 
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anlatıyor. ‘Şirin’ kehrüba rengindeki yüzünün hâliyle, ruhu eriten bir hüzn-i âşıkâneyi 

naklediyor; belli ki bu kadın cinnete kadar sevilmiştir.” 

Osmanlı aydınının gözünde Paris uzun süre sadece Fransa’nın değil, Avrupa’nın ve 

medeniyetin başkenti sayılmıştır. Tanzimat ve Servet-i Fünun şair ve yazarları, en çok 

Fransız düşüncesini, dilini ve edebiyatını örnek almışlardır. Yeni Osmanlılar’a ve 

izleyicilerine Paris’te verilmiş olan “Jön Türk” adı, bizde de benimsenmiş, bu adı taşıyan 

romanlar, oyunlar yazılmıştır. Ahmet Midhat Efendi, Jön Türk’e eleştirici bir gözle 

bakarken, Tahsin Nâhit ile Ruhsan Nevvare, onu bir kahraman olarak sunmuşlardır. 

Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası romanındaki Bihruz Bey ise bu tipin bir 

karikatürü sayılabilir.  

Ahmet Hâşim’in Paris’i Görmüş Zat458 başlıklı yazısı da Avrupa’yı şeklen ve dıştan 

tanımaktan öteye geçemediği hâlde, kendisini değerli zanneden birini anlatır. Hâşim’e göre 

o, ahmaklık timsali bile olamayacak kadar ahmaktır. Yazarımız, bu yazısının girişinde 

önce “şimendifer” hakkında görüşlerini bildirir. Şimendiferin etkilerinden, sanata ve 

sağlığa verdiği zararlardan söz eder; bizdeki en büyük zararı ise şudur: “Şimendiferin 

Avrupa’daki tahribâtına mukabil, bizde başlıca fenalığı bir medeniyet türedisi örneği 

yaratmış olmasıdır. Bu numûnelik ahmak, ‘Paris’i görmüş zat’tır. Bu zat kendine hayran 

daha ahmaklar sınıfını da meydana getirdi. Bu suretle doğrudan doğruya ve bilvasıta, 

bizde demiryolunun fenalığı iki insan sınıfı yaratmış olmaktan ibaret kalıyor ki, bu, 

selâmet, incelik ve vakardan yapılmış olan Türk zekâsı için kâfi bir sebeb-i hicaptır.” 

Yazarımız, Paris’i görmüş zatı, “Fransızların dâhi şairi Victor Hugo”nun, 

“İstanbul’a Bakan Adam” resmine benzetir: “bu, istreskop camından bakan ve gördüğü 

muhayyirulukul bir şeyden gözü fırlayan gülünç bir şahs-ı mutasavverdir. ‘Paris’i görmüş 

zat’ işte bu resimdeki insandır. Yirmi sene evvel Sirkeci garına inen bu zat(ın) gözü hâlâ, 

bir Paris gecesinin ışığıyla kamaşmış ve başı görüp anlamadığı bir âlemin tasnif 

edilmemiş hâtıra parçalarıyla hâlâ perişandır. / ‘Paris’i görmüş zat’ hakikatte Paris’i 

görmeyen yegâne insandır. Bu adamın dimağı bir sürahi karnına benzer bir şeydir. 

Memleketinde hayret etmek için hiçbir şey bulmayacak kadar düz olan bu insan, Paris’e 

ayak bastığı dakikadan itibaren, dimağının yuvarlak billûruna akseden her şey, yollar, 

ağaçlar, evler, meydanlar, arabalar, otomobil ve insanlar bir başka yıldızın eşya ve eşhâsı 

gibi bütün bir ömür imtidâdınca unutulmayacak şekiller alırlar.” 

                                                

458 “Paris’i Görmüş Zat”, Akşam, nu. ?, 6 Teşrinievvel 1920. 
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Bütün meziyeti popüler kültürü az çok ve sathî bir tarzda tanımaktan ibaret olan bu 

tipin hakiki bir değeri yoktur ve olamaz.  

“Fuat Paşa zamanından beri Paris’i görmüşlüğüyle terbiyede, zevkte, şiirde, 

felsefede, tiyatroda, resimde bizi hayret ettirmek isteyen bu zat kendini bilen herhangi bir 

memlekette, olsa olsa, kısa bir zaman dinlenilir, sonra sözünden gına gelir, anlatmakta 

devam ederse etrafından kaçılır, ısrar ederse küstahlığına hükmedilir ve nihayet, -bizde 

olduğu gibi- bâriz bir baş belâsı kesilince, o memleketin hikâye ve temâşâ edebiyatına 

alınarak teşhir edilir ve bu maskara kılığında bütün bir neslin çoluk çocuğunu 

güldürdükten sonra bir gün ölüp gider. Bizde bilakis ‘Paris’i gören zat’ sokaklarımızda bir 

tilmiz halkası ortasında yürür, devrin maskarası olmak şöyle dursun, devrini maskara 

etmekle meşguldür ve sahnede bir mudhike şahsı değildir.” Komedilerin insanları terbiye 

ettiğini belirten yazar, “İşte elli senedir biz bu gülünç zâtı ayakta dinleyip, yerimizde 

saymaktayız.” derken, “Yirmi sene evvel Sirkeci garına inen bu zat”tan söz ettiğini 

unutmuş olmalıdır.  

Hâşim’in Paris’i görmüş zatı Ahmet Mithat Efendi’nin Felâtun Bey’inden de 

Recaizade’nin Bihruz’undan da daha bilgili görünmekle birlikte, bilgisi popüler olanla 

sınırlı olduğu için yazarımızın gözünde komedi şahsı olamayacak kadar gülünç ve 

değersizdir.  

Vatan Hizmetinde Edebiyat459 başlıklı yazısında Ahmet Hâşim, İzzet Melih’in 

Sermed adlı eserinin Avrupa’da kazandığı başarılardan söz ederken, “Millî Edebiyat” 

hareketinin faydasızlığını anar ve Türk imajı hakkında şu tespiti yapar: “Ufkî ittisâını 

bitirdiği gün istikametini yükseğe doğru çeviren ve durduğu yerlerde, ruhunun 

heyecanlarından, mütefekkir kubbeler inşa ederek semâ ve hava manzaralarına insan 

gözünün o güne kadar alışmadığı şa’şaa ve ihtişamı veren Türk, bugün, düşmanlarının 

gayretleri yüzünden hâriçte rivayet tarîkiyle bir nîm hayvan hüviyetini almış bulunuyor. 

Her parmağı kandan kırmızı, gözü kırmızı, ruhu taş ve sesi hırıltılı olan bu muhayyel 

canavarın kuvveti, ‘Loti’nin onu yenmek için senelerden beri yapmakta olduğu gûlâne 

cidal ile ölçülebilir.” 

“İzzet Melih Bey, edebiyatını bu düşmana karşı çevirmiş, amelî ve müdrik bir ruhtur. 

Asil çehresi ruhunun ziyalarıyla aydınlanan ‘Leyla’nın çarşaflı hayâlini o iğrenç 

canavarla yan yana getirerek İzzet Melih Bey milletinin davasını diyar diyar kazanıyor.” 

                                                

459 “Vatan Hizmetinde Edebiyat”, Akşam, nu. 776, 20 Teşrinisani 1336 (1920). 
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Avrupa’da Türk sanatı merakının Yirmi Sekiz Çelebi’nin sefaretiyle ve kıyafetlerine 

gösterilen ilgiyle başladığını belirten Hâşim, bu vesileyle kendi dönemini ve Ziya Gökalp 

öncülüğünde oluşan edebiyatı, bir kez daha iğneler: “Hazin çamaşırlarımızı hazırcı 

mağazalardan alıp giydiğimiz ve ‘millî’ dedikleri edebiyat İstanbul’da (hayır İstanbul’un 

bir mahallesinde) millet efrâdına ‘alçak’ diyen nesli meçhul bir lisanla konuşur ve yâr ve 

ağyâra arz ettiği manzara ile millet için bir yüz karası olmakla meşgul iken, mâverâ-yı 

ebharda Türk düşmanlığını alkışa kalbetmekle meşgul olan (Leyla) ve (Sermed) edebiyatı 

bizim için bir teselli, o asil ruhlara müessir bir mücâdele yolunu gösteren bir işarettir.” 

Ahmet Hâşim’in yazıları içinde en sevileni, resmî kurumlar dışında da ilgi görüp 

benimsenmiş olanı Müslüman Saati460 başlıklı yazıdır. 1921 yılında Dergâh mecmuasında 

“Yolunu geç bulmuş bir kalbin muhabbetiyle Falih Rıfkı’ya” ithafıyla neşredilen bu metin, 

Falih Rıfkı’nın bir kitabına da isim olan Eski Saat461 başlıklı yazıyla karşılaştırılırsa, iki 

yazı ve iki yazar arasındaki fark ortaya çıkar. İki yazının da hareket noktası, akşam ezanı 

vaktini on iki sayan alaturka saati bırakıp 12’nin öğleye denk geldiği “zevâlî” saate 

geçiştir. Falih Rıfkı’nın 1918 yılında kaleme aldığı “Eski Saat” yeni saat uygulamasının 

başladığı günlere dair birtakım okul ve ev hatıralarını hikâye ederken, Ahmet Hâşim’in 

Müslüman Saati, bütün bir milletin hayat tarzının çerçevesini tasvir edip değerlendirir. 

Ahmet Hâşim, bu yazısını birkaç paragrafa ayırabileceği hâlde hem Dergâh’ta hem de 

Gurebâhâne-i Laklakan’da yekpâre bir bütün olarak neşretmeyi tercih etmiştir. Yazıyı 

kitabına alırken üzerinde hiçbir değişiklik yapmamış olması da dikkate değer bir 

durumdur. Ahmet Hâşim, bu yazısında Müslümanların zaman, saat ve hayat anlayışlarıyla 

modern, batılı, yeni hayat anlayışını karşılaştırır ve birtakım tespitler ve değerlendirmeler 

yapar: “İstanbul’u yenileştiren ve yerlisini şaşırtan istilâların en gizlisi ve en tesirlisi 

yabancı saatlerin hayatımıza girişi oldu. ‘Saat’ten kasdımız, zamanı ölçen âlet değil, fakat 

bizzat zamandır. Eskiden kendimize göre yaşayışımız, düşünüşümüz, giyinişimiz ve 

kendimize göre, dinden, ırktan ve an’aneden hayat alan bir zevkimiz olduğu gibi, bu üslûb-

ı hayata göre de ‘saat’lerimiz ve ‘gün’lerimiz vardı. Müslüman gününün başlangıcını 

şafağın parıltıları, ve nihayetini akşamın ziyaları tayin ederdi. Madenden sağlam kapaklar 

altında mahfuz tutulan eski masum saatlerin yelkovanları yorgun böcek ayakları tarzında, 

güneşin, sema üzerindeki seyriyle az çok münâsebetdar bir hesaba tebaan, minenin 

rakamları üzerinde yürürler ve sahiplerini, zamandan takrîbî bir sıhhatle, haberdar 

                                                

460 “Müslüman Saati”, Dergâh, c.1, nu. 3, s. 35, 16 Mayıs 1337 (1921). 
461 Falih Rıfkı Atay, Eski Saat, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1998, s. 3-14. 
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ederlerdi. Zaman nâmütenâhî bahçe ve saatler orada açan, kâh sağa, kâh sola mâil, 

güneşten rengârenk çiçeklerdi.” 

Bu cümleler, Hâşim’in eski hayata ve zaman anlayışına duyduğu yakınlığı hissettiren 

cümlelerdir. Yeni zaman anlayışı ise, onun gözünde hayli ürkütücüdür:“Ecnebî saati 

iptilâsından evvel bu iklimde, iki ucu gecelerin karanlığıyla simsiyah olan ve sırtı, muhtelif 

evkatın kırmızı, sarı ve lâcivert ateşleriyle yol yol boyalı, azim bir canavar hâlinde, bir 

gece yarısından diğer bir gece yarısına kadar uzanan yirmi dört saatlik “gün” tanılmazdı. 

Ziyada başlayıp ziyada biten, on iki saatlik, kısa, hafif, yaşanması kolay bir günümüz 

vardı. Müslümanın mesut olduğu günler, işte bu günlerdi; şerefli günlerin vakâyiini bu 

saatlerle ölçtüler.”  

Müslüman saatinin astronomi biliminin bulgularına uygun olmayışı, Hâşim’e göre, 

görmezden gelinebilecek bir eksikliktir: “Gerçi, felekî hesâbâta göre bu ‘saat’ iptidâî ve 

hatalı bir saatti, fakat bu saat, hâtıratın kutsî saatiydi. Zevâlî saatin âdât ve 

muâmelâtımızda kabulü ve ezânî saatin geri safa düşüp camilere, türbelere ve 

muvakkithânelere bırakılmış metrûk bir ‘eski saat’ hâline gelişi, hayatı tarz-ı rü’yetimiz 

üzerinde vahim bir tesiri hâiz olmamış değildir. Giden saatler babalarımızın öldüğü, 

analarımızın evlendiği, bizim doğduğumuz, kervanların hareket ettiği ve orduların düşman 

şehirlerine girdiği saatlerdi. Bunlar, hayatı etrafımızda serbest bırakan geniş, lâkayıt 

dostlardı.”  

Modern hayat tarzı ve zaman anlayışı, bizi zamana da, kendimize de 

yabancılaştırmıştır: “Gelen yabancılar ise hayatımızı bozup onu meçhul bir düstura göre 

yeniden tanzim ettiler ve ruhlarımız için onu tanılmaz bir hâle getirdiler. Yeni ‘ölçü’ bir 

zelzele gibi, zaman manzaralarını etrafımızda zîr ü zeber ederek, eski “gün”ün bütün 

sedlerini harap etti ve geceyi gündüze katarak, saadeti az, meşakkati çok, uzun, bulanık 

renkte bir yeni ‘gün’ vücuda getirdi.” 

Yeni durum, aslında Avrupa’da gelişen sanayi ekonomisiyle de ilişkilidir: “Bu, 

Müslümanın eski mesut günü değil, bedmestleri, evsizleri, hırsızları ve katilleri çok ve yer 

altında mümkün olduğu kadar fazla çalıştırılacak köleleri sayısız olan büyük 

medeniyetlerin acı ve nihayetsiz günüydü.”  

Müslüman saatinin nirengi noktası, akşam ezanının vaktini 12 kabul eden anlayıştır. 

“Unutulan eski saatler içinde eksikliği en ziyade hasretle tahattur edilen saat akşamın on 

ikisidir. Artık ‘on iki’, solgun yeşil semâ altında, ilk yıldıza karşı müezzinin Müslümanlara 

hitap ettiği, sokakların lâcivert bir sisle kapandığı, ışıkların yandığı, sinilerin kurulduğu ve 
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yarasaların mahzenlerden çıkıp uçuştuğu o müessir ve titrek saat değildir. Akşam 

telâkkîsinden koparak, kâh öğlenin harâretinde ve kâh gece yarılarının karanlığında 

mevhum bir zamanı bildiren bu saat, şimdi hayatımızda renksiz ve şaşkın bir noktadır.”  

Değişen sadece saat değil, bütün bir hayattır: “Yeni saat, Müslüman akşamının 

mahzun ve müşa’şa dakikasını dağıttığı gibi, yirmi dört saatlik yabancı ‘gün’ün getirdiği 

maîşet şekli de bizi fecir âleminden mehcûr bıraktı. Başka memleketlerde fecri yalnız 

kırdan şehre sebze ve meyve getirenlerin ahmak gözleriyle muztariplerin şişkin kapaklar 

içinden bakan kırmızı ve perişan gözleri tanır. Bu zavallılar için fecrin parıltıları, yeniden 

boyuna geçirilecek olan hayat ipinin kanlı ilmeğini aydınlatan bir ziyadır.” 

Müslüman dünyasında fecrin anlamı başkadır: “Hâlbuki fecir saati, Müslüman için 

rüyasız bir uykunun nihayeti ve yıkanma, ibadet, neş’e ve ümidin başlangıcıdır. Müslüman 

yüzü, kuş sesleri ve çiçek kokuları gibi fecrin en güzel tecellîlerindendir. Kubbe ve 

minâreleri o alaca saatte görmemiş olan gözler, taşa en ilâhî manayı veren o 

muhayyirülukul mimarîyi anlamış değillerdir. Esmer camiler, fecirden itibaren semâvî bir 

altın ve semâvî bir çini ile kaplanır ve İslâm ustalarının nâtamam eserleri o saatte 

tamamlanır. Bütün mabetler içinde güneşten ilk ziya alan camidir. Bakır oklu minareler, 

güneşi en evvel görmek için havalarda yükselir. Şimdi heyhat, eski ‘saat’le beraber akşam 

da fecir de bitti.”  

Yeni durum şöyledir: “Birçoklarımız için fecir, artık gecedir, ve birçoklarımızı 

güneş, yeni ve acayip bir uykunun ateşlerinden, eller kilitli, ağız çarpılmış, bacaklar bozuk 

çarşaflara dolaşmış, kıvranırken buluyor. Artık geç uyanıyoruz. Çünkü hayatımıza sokulan 

yeni ve fena günün eşiğinde çömelmiş, kin, arzu, hırs ve haset sürülerinin bizi ateş saçan 

gözlerle beklediğini biliyoruz. Artık fecri yalnız kümeslerimizdeki dargın ve mağrur 

horozlara bıraktık. Şimdi Müslüman evindeki saat, başka bir âlemin vakitlerini gösterir 

gibi, bizim için gece olan saatleri gündüz ve gündüz olan saatleri gece renginde 

gösteriyor. Çölde yolunu şaşıranlar gibi biz şimdi zaman içinde kaybolmuş kimseleriz.” 

Görüldüğü gibi, Ahmet Hâşim’in yaptığı bir tespitten öteye gitmemektedir; 

yolumuzu yeniden bulmak için, kaybolmuşluktan kurtulmak için bir önerisi, hattâ bu 

yönde bir eğilimi bile yoktur; durumu kabullenmiş görünmektedir. Buna rağmen 
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Müslüman Saati yazısı, İslâm medeniyetini ve güzelliğini dile getiren bir eser olarak 

görülüp benimsenmeye devam ediyor.462  

Öyle anlaşılıyor ki, Ahmet Hâşim’e göre İslâm medeniyeti, bütün güzel yönlerine 

rağmen, Batı medeniyeti karşısında yenik düşmüş ve yaşama gücünü yitirmiştir. Yeni 

şartlarda varlığını devam ettirecek hayat hamlesini gösterememektedir. Ölüler 

Mıntıkasında463 başlıklı yazı şöyle başlar: “Geçenlerde diri diri bir mezarı gezmiştim, bu 

‘mezar’ hattatların yazı sergisiydi. Ne acayip bir sergi! Ramazanda burasını ziyaret etmiş 

olanların birçoğu zannediyorum ki, bir göz gezdirişten sonra, benim gibi, kendi 

kendileriyle şu tarzda bir ufak muhâvere yapmışlardır: ‘Yanlış yere mi geldim? Burası bir 

sergiden ziyade bir müzeyi andırıyor.” 

Yazara göre, “orada mazi değil mazinin ‘ölü’sü tütüyor.” 

Yeni hayatla yüzleşebilecek dirilikte bir çaba yoktur: “Mazinin meâsiri yaşayanların 

beceriksiz elleriyle taklit edildikçe, o mazinin hakikaten bir daha avdet etmemek üzere 

gittiğini insan daha iyi anlıyor ve fena-yâb olan şeylerin hasreti ruhta kırmızı dikenler gibi 

açıyor.” 

Mazi hasreti, Hâşim’e göre çok yanlış bir psikolojidir: “Günü ve gecesi eski kıyafete, 

eski kitaba, eski yol ve bahçeye, eski aşka ve eski eleme tahassürle geçen ve bu tahassüre 

nizamsız bir inilti şeklinden fazla bir âhenk vermeyen bir milletin artık ölüler âlemine 

göçüp gölgeye inkılâp etmiş bir millet hâline geldiğine hükmetmekte bedhah için ne müşkil 

tasavvur edilebilir?” 

 Geleneği kör taklitten müziğimiz de payını almaktadır: “Musikimizin kederlerimize 

ve sevinçlerimize olan yabancılığı nisbetinde hattımız efkârımız için zamanı geçmiş bir 

kisvedir. En muteber bir sâzendenin sanatına hayran olanların hayat ve hissinden 

şüphelenmeğe haklı olduğumuz kadar, bir sülüs kıt’anın zevkine vardığını iddia edecek bir 

muâsırın samimiyetine kail olmamakta haklıyız. Şimdi kıskanç örtülerinden sıyrılarak yeni 

âlemin şafağına kesik saçlar, derin gözler ve gül kırmızılığında dudaklarla bakan yılan 

güzelliğindeki ‘yeni maşûka’nın bu sihr-engiz istihâlesinden sonra musikimizin lisanı artık 

                                                
462 Birçok dergi ve gazete, hemen her Ramazan ayında bu yazıyı yeniden yayımlıyor, yazı yüzlerce web 
sitesinde yer alıyor. Mustafa Armağan, ondan “Ahmet Hâşim’in her okuyuşumuzda bir Müslüman’ın 
hayatının nasıl olması gerektiğine dair yeni bir dikkat kılıcı bileylediğimiz ‘Müslüman Saati’ başlıklı yazısı” 
diye söz ediyor. (Zaman Turkuaz, 26 Kasım 2006), “çerçeveletip baş ucuna asan var mı?” diye soruyor. 
(Zaman Pazar, 1 Nisan 2007) Yönetmen Semih Kaplanoğlu Bilim ve Sanat Vakfı’nda sinema sohbetine onu 
okuyarak başlıyor. (21 Şubat 2007)  
463 “Ölüler Mıntıkasında”, Akşam, nu. 988, 23 Haziran 1337 (1921). 
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bizim için bir lügazdır. ‘Kadın’ın teceddüdü aşkın şeklini değiştirmiştir. Duyulmak için 

musiki aşkın bu seyir ve tekâmülünü takibe mecburdu.”  

Peki ne olmalıydı? Ahmet Hâşim’in cevabı şöyledir: “‘Hat’ da bir ‘sanat-ı nefise’ 

olmak itibariyle yaşayış zevkindeki esaslı inkılâba uyacaktır.” 

Bütün sanatların hayatla bağı olması gerektiğini düşünen Ahmet Hâşim’e göre 

eskiden medeniyetimiz bir bütünlük arz etmekteydi: “Mazideki İslâm ve Türk medeniyeti 

ne güzel hat, ne kitap cildi, ne kavuk, ne de renkli cepkendi. O medeniyet yekpâre, 

mütemevviç, vâsi ve şâmil bir hayat-ı ebedî idi ki, o hayatta cami, kitap sahifelerinin 

havaya intikali ve kitap, cami minaresinin kâğıt üzerinde irtisamı idi. Marangoz 

medeniyeti, deri medeniyeti üzerinde inikas eder, kâğıt taşa nakış mevzuları verir, yazı 

taşın tetimmesi halinde âsâr-ı mimariyenin cephe ve cidarları üzerinde uyanırdı. İnsan bu 

çerçeve içinde kitabı tutmağı bilen bir el, yazıyı okumağı ve camie bakmağı bilen bir göz 

ve bütün bunlar içinde hayret değil, fakat için için zevk almağı bilen bir kalple yaşardı.” 

Bugün zevk, yerini hayrete bırakmışsa, o medeniyetten ve hayattan uzaklaşmışız 

demektir: “Güzel bir eski kap ve güzel bir eski yazı karşısında bugünkü hayretimiz kap ve 

yazının zamanımızdan olmadığını göstermeğe kâfidir.”  

Ahmet Hâşim, Bir Gezintide Görülen464 başlıklı yazısına şu iki cümleyle girer: 

“Geçen akşam Kızıltoprak kırlarında gezintiye çıktım. Asya, esrârengiz Asya bu kırlardan 

itibaren başlar.” Ona göre bu topraklarda “sıla elemi” ve “mahremiyet” hissedilir. Bu 

gezintide hissettikleri yazarımıza iki medeniyeti karşılaştırma fırsatı verir: “Münferit 

yaşayan insana temin ettiği o bin türlü maîşet sühûletleri itibariyle bir ecnebî edibin 

‘bekâr medeniyeti’ ismini verdiği bugünkü garp medeniyetinin zıddı olan şark medeniyeti 

ve bilhassa İstanbul medeniyeti, esasta bir “aile medeniyeti”dir. Bu medeniyetin timsali 

Loti’nin zannettiği ve bazılarının da inanmak istediği gibi Eyüp mezarlıklarının havada 

nalın sesleriyle takırdayan servileri değil, fakat Kızıltoprak kırları ortasında, beyaz 

perdeleri baharın rüzgârlarıyla dalgalanan sarmaşıklı bir köşktür.” 

Fakat, şark eski şark değildir artık: “Heyhat! Meğer ‘bir köşktür’ demek bir hata 

imiş, ‘bir köşktü’ demeliymişim. O kısa gezinti esnasında yapabildiğim birkaç sathî 

müşâhedeyle anladım ki; artık köşkten maziye ait bir hâtıradan bahseder gibi bahsetmeli... 

Köşk artık bir aile yuvası değildir, köşk artık ölüyor.” 

                                                

464 “Bir Gezintide Görülen”, Akşam, nu. 1314, 18 Mayıs 1922. 
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Yazar, Ramazan akşamında köşklerde yemek pişmediğini, Aile Mutfağı denen bir 

kurumun adamlarının ellerinde sefertaslarıyla köşklere yemek taşıdıklarını görmüştür.  

“Vücutta çarpan kalp gibi, ailede bütün saadet ve hararetin menbaı olan ocak ateşini 

evde bekleyen ve besleyen kadın değil miydi? O halde ateşleri sönen bu köşklerin kadını ne 

yapıyor?” 

“Vesta uyumuş mu, vazifesinden kaçmış mı, neden artık ona ezelden emanet edilen 

ateşe bakmıyor?”465 

“Evlerimizde kudsî ateşin sönmesi ve ailenin bekârlaşması ne gariptir ki; kadınımızın 

yüksek bir tekemmül merhalesine vardığını zannettiğimiz devreye tesadüf ediyor. Esbâbın 

aksine hâsıl olan bu hâilevî netice ‘sinema ve manto’ medeniyetinden hayır ummuş 

olanları ne kadar yeise düşürse yeri var. Mutfak kokan anne ve zevcelerin miras bıraktığı 

emsalsiz aile medeniyetinin lorikan kokan vârisleri meğer yıktıkları bir aile medeniyeti 

pahasına ellerini bu kadar temiz ve tırnaklarını bu kadar parlak tutabilirlermiş! 

Şimdiye kadar iyi analar ve iyi babalar yetiştirmiş olan ailevî Türk medeniyetinin bu 

hazin harâbîsinden yegâne müstefid olacak müessese, aileler düşmanı Aile Mutfağı’dır. 

İstikbal o mutfağındır. / Her sönen ateş onun ateşine katılıp ocağını günden güne daha 

kırmızı bir cehennem hâline getirecek; içi soğumuş evlerin bacasını terk edecek olan 

akşam dumanları o mutfağın bacasından çıkan duman sütununu daha fazla büyültüp 

karartacak, o suretle ki, aile medeniyeti Aile Mutfağının ocağında yanıp kül olacaktır. / 

Ateşi sönmüş köşk artık Türk aile saadetinin timsali değildir.” 

Ahmet Hâşim, mazi düşkünlüğünü eleştirmeye, çarşaf çevresinde de devam etmiştir. 

Çarşaf466 başlıklı yazısı şöyle başlar: “Mimar Sedat Bey isminde, hüviyet-i 

sanatkârânesinden ancak birkaç makalesinin mevzuuyla haberdar olduğumuz bir zat, bir 

zamandan beri kadınlarımızın kıyafeti hakkında tenkit yollu makaleler neşretmektedir.”  

Mimar Sedat Bey’in girişimlerini gülünç bulur. “Bu esersiz ve meçhul mimarın 

makas ve iğne âleminde aradığı kolay bir şöhret değilse nedir? Taş ve mermerin 

zamanımızdaki zilleti acaba çarşafınkinden daha az terahhuma şâyân mıdır ki; Mimar 

Sedat Bey, işi olmadığı bir sahada, çarşaf etrafında, âh ü figanını işittiriyor ve himmetini 

yalnız onu ıslah gayesine hasrediyor? Yoksa Mimar Sedat Bey, çarşaftan anladığı kadar 

taştan anlamıyor mu?” 

                                                

465 Vesta, Roma mitolojisinde ocak, yuva ve ailenin bâkire tanrıçası; Yunan mitolojisinde Hestia.  

466 “Çarşaf”, Akşam, nu. 1340, 15 Haziran 1922. 
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Doğu toplumunun batı medeniyeti ve teknolojisi karşısındaki durumu, uyumsuzluğu, 

Ahmet Hâşim’e “Elektrik Işığında”467 başlıklı bir yazı da yazdırmıştır. Bu yazı, şu 

satırlarla başlar: “İçtimâîyat mütehassısı değilim, hislerimden bahsediyorum: Elektrik 

ışığında fesli, sarıklı ve çarşaflı bir halkın neşesi kadar acı bir çürüme râyihası neşreden 

güzelliksiz, şerefsiz, perişan ve hazin bir âlem daha bilmiyorum. Güneş ziyasının 

gösteremediği bu harâbîyi bu sun’î ziya göstermeye ne kadar kifâyet ediyor. Meğer elektrik 

ziyası tefessühlerin güneşi imiş.” 

Yazısında “Meşale” ve “gaz lâmbası” devirlerinin havasını özetleyen Ahmet Hâşim, 

dikkate değer tespitler yapar: “Yağ veya gaz lâmbası, ‘Meşale’yi takip eden ve elektrikten 

evvel gelen bütün ailevî medeniyetlerin merkezinde, rahat, harâret, sükûn ve samimiyetin 

timsâli hâlinde yanar. Gerek Meşale devrinde, gerekse gaz lâmbası devrinde mimarî, 

münhasıran gündüz görünmek üzere tekevvün etmiştir. Güneş ziyasının şa’şaa ve âlâyişi 

içinde havalara taştan kasideler gibi yükselen âbideler, binalar, gaz lâmbasının 

gecelerinde, şekilsiz birer karanlık yığınıdır. Bu gündüz mimarisi gaz lâmbası devrinin 

zevâliyle nihayet bulur.” 

“‘Gaz lâmbası’ medeniyetinin insanları, ruhlarının süflî alâkalardan tecerrüdü 

itibariyle alelâde insandan ziyade an’anevî şair enmûzecine daha yakındır. Şark 

medeniyeti henüz bu medeniyettir. Şarklılar henüz elektrik ziyasını keşfetmediler ve ona 

göre bir ruh edinmediler.” Fakat Hâşim’e göre bu durum, yakınılacak veya yerinilecek bir 

durum değildir. Tam tersine: “Bu onların bütün şerefi, bütün kuvveti, bütün güzelliği ve 

bütün asâletidir.” 

Sonra Hâşim’in modern medeniyete, sanayi toplumuna yönelik eleştirilerini okuruz: 

“Elektrik ziyası mimarîyi değiştirdiği gibi insanı da yeni bir üslûba göre mânen ve 

maddeten değiştirmiştir. Tayyare, elektrik adamının kanadı, otomobil onun ayağı, telsiz, 

telgraf ve telefon onun sesi, yirmi dörtlük top onun kini ve hiddetidir. Bu adamın kalbi bir 

arı kovanı gibi vızıltılı binlerce hırsın yuvasıdır. Semâya bakmayı unutmuş olan gözleri 

halâvetsiz, tabiatın seslerini duyamayan kalbi sert, elleri yıktığı saadetlerin verdiği 

kudretle ra’şesizdir. Zamanı ve mesafeyi tayyetmek suretiyle iğrenç hayatını fil ömrü 

imtidâdına götüren bu adam, geceyi de gündüze katmak, uzun ve muzır ömrünü bir defa 

daha uzun yapmak için elektrik ziyasıyla gecelerini bir ölüm gecesinin aydınlığıyla 

aydınlatmıştır.” 

                                                

467 “Elektrik Işığında”, Akşam, nu. 1354, 29 Haziran 1922. 
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Burada tasvir edilen insanın O Belde’de sözü edilen “bu sefil iştiha / bu kirli nazar” 

ile özdeş olduğu söylenebilir.468 Fakat şair, ona karşı mücadele etmek yerine, teslim olmayı 

tercih eder gibidir: “… gaz lâmbasının saf, ürkek ve güzel insanları devler âlemini tenvîr 

için yakılan bu şeytanî ziyada beceriksiz, iğrenç ve gülünçtür. Fes, sarık ve çarşaf için bu 

ziya artık lâzımsa, o ziyayı yakmış olanların da ruhunu benimsemeli. Bu ziyada çarşafın 

iffeti ve fesin rehâveti bir maskaralık gibi görünüyor.” 

Çeşitli medeniyetlerde tabiat ilgisini ele aldığı bir yazısında Ahmet Hâşim, sözü 

modern medeniyete getirir ve şunları yazar: “Bütün âsap hastalıklarının, yeisin, cinnetin, 

intiharın mucidi olan ‘medenî şehir hayatı’, insanların ruhunu her zamandan ziyade 

tabiatın tesellisine muhtaç kılmak suretiyle evvelce şimal akvâmına mahsus olan bu hissin 

son asırda bütün Avrupalılara ve Avrupa edebiyatına sirâyetine bâdî oldu. Avrupalıları 

taklit gayreti bu sirâyetin sahasını tevsî etmiştir.”  

Oysa, “Dünyanın en feyizli, en mûnis, en mutedil ikliminde yaşayan Osmanlı divan 

şairi için tabiat elbette bahse değer bir kıymeti hâiz görünemezdi. Onun için Divan 

edebiyatı, hâricî manzaralara bedel derûnî manzaralar göstermekle iktifâ etmiş ve şiirin 

şehrâyinini ruhun bin bir renkli ziya ve ateşlerinden vücuda getirmiştir.”469 Son dönemde 

edebiyatımıza tabiat girmeye başlamıştır ama bu henüz tatmin edici bir seviyede değildir.  

“Gurebâhâne-i Laklakan”470 başlıklı yazısı, üç nesir kitabından birinin adı olmuştur 

ve bu yazı, adından başlayarak Ahmet Hâşim’in medeniyetimiz karşısındaki tutumunu 

aydınlatıcıdır. “Gurebâhâne-i Laklakan” Arapça ve Farsça kelimelerin birleştirilmesiyle 

oluşmuş bir tamlamadır ve bugünkü nesillere hem söz, hem anlam açısından yabancıdır. 

Gurebâhâne-i Laklakan, Ahmet Hâşim’in “Bursa’da elli altmış seneden beri yerleşen 

Türk muhibbi ve Türkkârî sanat meraklısı Grégoire Bay ismindeki zatla” görüşmesi 

sırasında onun bahçesinde gördüğü, sakat leyleklerin bakımı için yapılmış yuvanın adıdır. 

Ona göre, “Hayatının şâheseri bahçenin mehcûr bir köşesindeki ‘Gurebâhâne-i Laklakan’ 

idi. Bu gülünç tesmiyenin sebebini Grégoire Bay bana sonra anlattı.” diyen yazar, “gülünç 

tesmiye” olarak gördüğü isimlendirmeyi benimseyip önce yazısına, sonra kitabına isim 

olarak verebilmiştir.  

                                                

468 Ahmet Hâşim, BE I, s. 153. 
469 “Şi’r-i Kadîm”, Akşam, nu. 1510, 6 Kanunuevvel 1922. 
470 “Gurebâhâne-i Laklakan”, Yeni Mecmua, c. 4, nu. 75-9, 1 Mayıs 1339 (1923). 



 339 

Gregoire Bay, “Türk sanatının muhabbeti bana ‘tabiat’ muhabbetini öğretmiştir.”, 

“Mezarlığı hiçbir millet sizin anladığınız güzel tarzda anlayamamıştır. Frenk mezarlığı 

ölümün tatlı ve haşin güzelliğini bozar. Orada, sanki taşları daha dik ve köşeli yapan buzlu 

bir hava dolaşır, sanılır ki her ölü, süslü ve sağlam mezarının kapısı arkasında, 

hodperestâne bir hırsla saklanmış, mu’ciz (müz’iç) zâire saldırmağa hazırlanmış bekliyor. 

Hıristiyan mezarlığının ağır sükûtunda mahsûs olan âdeta husumettir. Halbuki sizin 

mezarlıklarınızın havasında her türlü maddî endişelerin takallusundan kurtulmuş bir yetim 

(tebessüm) dolaşır. Müslüman mezarlığında insan her ölü için durup ağlamak ister, o 

kadar her ölü mûnis ve cana yakındır. Mezarlıklarınızı şehirlerin ortasında kurmakta da 

haklısınız. Bunlar öyle bahçelerdir ki, ağaçlarının yetiştirdiği meyveler, yaşayanların 

tatması lâzım gelen his ve fikir meyveleridir. Bahçeme mezaristan kokusunu neşredecek 

ağaçlar dikmekle baharını hazanla tadil etmek ve ona her mevsim için ‘fikr’in acı lezzetini 

vermek istedim.”(…) “Türkçe ismini maatteessüf bilmediğim bu ağacı dönen Mevlevîye 

benzettiğim için severim. Bakınız bu çam, devran havasında açılmış bir mevlevî 

tennûresini andırmıyor mu? Bu çamlara baktıkça sanıyorum ki bahçem azim bir 

semâhânedir ve içinde nebatî mevlevîler câbecâ, kendinden geçmiş, bülbüllerin âhengiyle 

dönüyor.” gibi övgü cümleleri söyler. Sonra gurebahane-i laklakanı anlatır: “Haffaflar 

çarşısındaki leyleklerin bir iki tanesini buraya aldım. Ben de artık bu ihtiyar kuşlardan 

farklı mıyım? Bu köşe onlar ve benim için bir gurebahânedir. Son günlerimizi burada 

birlikte yaşayıp bitireceğiz. Onun için pavyona ‘gurebahâne-i laklakan’ ismini verdim.” 

Sonra her birinde Türk sanatının çeşitli güzelliklerinin toplandığı “Sâdî odası”, “gül 

ve bülbül” odası, “Vefik Paşa” odası gezilir.  

Bütün bu güzellikler ve övgüler, Ahmet Hâşim’i memnun etmez. Sebebini 

kendisinden dinleyelim: “Grégoire Bay’ın Türk sanatını sevişi ve anlayışı birçok 

frenklerinki gibi hoşuma gitmemişti. Fikrimi açıkça söyledim: 

- Mösyö Bay, bilmiyorum niçin, siz ecnebîlerin Türk ve alelumum şark sanatını 

takdir edişinizde izzetinefsi cerihadar eden bir şey var. Görmekten geldiğimiz “gül ve 

bülbül” odasında iken bana eski bir leğen kapağını göstermiştiniz ve bakır levha üzerinde 

ufak deliklerden yapılmış nakışlara karşı, ifratı bile aşan bir hayretle, mütehayyir 

görünmüştünüz; fazla takdirkâr olmaktan ziyade fazla mütehayyir... Eserlerimize karşı 

hayretiniz –bize öyle geliyor ki- zekâlarımızı istihkar etmenizden ileri geliyor.” 

Yazar, muhatabının cevabını şöyle nakleder: “Hayret etmemek için sebep olarak 

saydıklarınız bizi bilakis hayret etmeğe sevk ediyor. Zamanımızda her işini makineye terk 
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eden insan eli, artık kendi maharetiyle güzelliği yaratmakta izhar-ı acz ediyor. İnsan eseri 

olan makine, insan elini âdîleştirmiştir. (…) Hayretimiz bugünkü insan elinin aczinden 

münbaistir. Bunun içindir ki devâsâ makinelerle kolayca açıldığını bildiğimiz Panama 

Kanalına karşı lâkayıt ve müstağnî kalan hayâlimiz iki yüz sene evvel, Bursa’da, 

Konya’da, İzmir’de bir genç kız elinin işlediği ipek çevrenin iptidâî sırma nakışları önünde 

zevkle teheyyüç ve hayrete düşüyor.” 

Artık akşam olmuştur. “Uzaktan su ve ezan sesleri geliyor, hava akşam dumanlarının 

ailevî kokularıyla doluyordu. Yarasalar bize dokunacak kadar yakın geçiyordu. Uhrevî ve 

sert kokularını kuvvetle neşretmeğe başlayan bahçenin her tarafında şimdi yeşil mevlevîler 

daha vecidle, daha rahatla dönüyordu...” 

Bu yazı, şu cümlelerle sona erer: “Bursa’dan ayrıldıktan sonra Grégoire Bay’dan bir 

daha bahsedildiğini işitmedim. Bursa’da vefat ettiğini pek çok sonra öğrendim.” 

Ahmet Hâşim’e göre, doğululardaki Batı veya Avrupa algısı, yanlış temellere 

dayanmaktadır. Çünkü, “Gördüklerini olduğu gibi göstermekten utanan ve hârikulâde bir 

sır ile temas etmiş olanların gurur ve âlâyişine bürünmek hevesine düşen ‘Avrupa’yı 

görmüş’lerin anlattıklarını dinleye dinleye, çöllerde serap gibi, hayâlimizde asıl ve esası 

olmayan memleketler vücut bulmuş”tur ve Avrupalıların doğuya bakarken gösterdikleri 

“hayret” de bu idrak sapmasını beslemektedir.471 

Batının doğuyu ve doğuluları anlamaya yatkın bir tutum içinde olmayışını, Japon 

yazarı Okakuro Kakuza’nın Çayname adlı eserinden tercüme edilen bölümde de 

okuruz.472 

Avrupalıların doğu hakkında bilgisizliklerine ve bundan doğan önyargılı bakışa 

Ahmet Hâşim de tanık olmuştur. Vapurda Hâşim’in kendileri gibi yemek yiyen, çatal tutan 

biri olduğunu gören bir kadın, şaşkınlığını gizleyemeyince, ortaya çıkan tuhaflığı 

düzeltmek için, kocası şöyle demek zorunda kalır: “Bu gibi yemeklerden, bir şarklı 

sıfatıyla hoşlanamayacağınızı zannediyordu da...”473 

                                                

471 “İlk Temas”, Akşam, nu. 2043, 15 Haziran 1924. 
472 “Çaynâme”, Akşam, nu. 2682, 30 Mart 1926. 
473 “Etnografya ve Coğrafya”, İkdam, nu. 11323, 31 Teşrinievvel 1928. 
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Ahmet Hâşim’in Japonya’yı da doğulu saydığını474 düşünmemize yol açan şöyle bir 

ifadesi vardır: “Yalanı en güzel kullanmış olan eski şarklılardır. Onun içindir ki, bugünkü 

sukutuna maruz kalmadan evvel şark masalı ve şark âdâbı yalanın altın çiçekleri idi. 

Şarkın içerilerine girdikçe ‘yalan’ın daha büyük nispette hayatta rol aldığı görülür. İnce 

ve artist Japonların âdâbında muhataba ‘hayır’ demek yoktur.”475 

Ahmet Hâşim, Avrupa’da gördüğü dilencilerle doğu dünyasındaki dilencileri 

karşılaştırır ve bizim dilencilerimizin “büyük artistler” olduğunu söyler. Bir Almana bu iyi 

giyimli dilencilere nasıl acıyabildiklerini soran yazar, ondan “… insan şeklinden çıkmış bir 

mahlûk benim cinsimden değildir. Ona acıyamam! Şark merhameti mantıksızdır!” cevabını 

alınca ne yaptığını şöyle dile getirir: “Kızardım. Uydurma bir cevap verdim: 

- Biz dilenciye acımayız, ondan korkarız. Bu korku dilencinin çirkinliği nisbetinde 

artar. Çirkinliğin birtakım tehlikeli kudretler taşıdığına inanırız. Bütün Afrika, Amerika, 

Hint ve Çin ilâhları çirkin değil mi? Bize en fazla haşyet ve nefret veren dilenciye 

uzattığımız para bir sadaka değil, fakat korku sanatkârına takdim edilmiş nâçiz bir 

mükâfattır. Şark, artist milletlerin vatanıdır.”476 

Ahmet Hâşim’in “uydurma” olduğunu belirttiği bu cevap, onun kendisini her şeye 

rağmen “doğulu” hissettiğini gösteren bir delil sayılabilir.  

II.2.2. Kadın, Erkek, Aşk ve Evlilik 

Ahmet Hâşim’in şiirlerinde kadın, meleklerin bile gıpta ettiği477; rikkat ve şefkat 

timsali olmakla birlikte kalbini kırıp ezmesinden “zevk” duyacağı478 bir sevgilidir; fakat 

şair onu bulamamanın acısı içinde yaşar. Suya yansıyan ayın, yıldızların, ağaçların hep 

“çift” olduğu bir dünyada yalnız ve uykusuz olan sadece kendisidir. Şöyle demekten 

kendini alamaz: “Durgun suya baktım ve dedim: âh ölebilsem, / Mâdem ki yok ağlayacak 

mevtime kimsem.”479 Hayatta aradığını bulamayan şair, hayalinde bir O Belde inşa eder: 

“Kadınlar orda güzel, ince, saf, leylîdir, / Hepsinin gözlerinde hüznün var / Hepsi 

hemşîredir veyahut yâr”.  

                                                
474 Başka bir yazısında “artık Asyaî hiçbir tarafı kalmayan Japonya” der. “Bir Seyahatnâme”, İkdam, nu. 

11250, 18 Ağustos 1928. 

475 “Bir Zihniyet Farkı”, Milliyet, nu. 2486, 10 Kanunusani 1933. 
476 “Dilenci Estetiği”, Milliyet, nu. 2493, 17 Kanunusani 1933. 
477 “Senin İçin”, İrtika, nu. 16-116, 8 Haziran 1317 (21 Haziran 1901).  
478 “Terane”, Musavver Fen ve Edeb, nu.118, 17 Kanunuevvel 1317 (30 Kanunusani 1902).  
479 “Şeb-i Nisan”, Resimli Kitap, nu. 5, Kanunusani 1324 (Ocak 1909). 
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Şair, hayalindeki aşk özleyişlerini tabiat varlıklarına ve manzaralarına yansıtarak 

daha objektif ve arıtılmış bir şiir dünyası kurmaya yönelir; Parıltı, Şafakta, Havuz, 

Merdiven, Piyale (Mukaddime), Karanfil, Karanfil, Bir Yaz Gecesi Hatırası, Sonbahar, 

Merdiven… bu yönelişe bağlanabilecek şiirlerdir.  

Ahmet Hâşim’in nesirlerinde karşımıza çıkan kadınlar ise, hayalin değil, maddi 

hayatın çerçevesi içinde görünürler ve yazarın onlara bakışı da hayat kadar karmaşık ve 

çelişkilidir.  

Yazarımıza göre, “Lisanını doğru yazmağı bilen bir kadına tesadüf edilmemiştir. 

Kadın kalemi, kelimelere bin hayâlî şekiller verir;…”480  

Geçmişin hayat şartları da, kadınları da tarihe karışmıştır: “Vücutta çarpan kalp gibi, 

ailede bütün saadet ve harâretin menbaı olan ocak ateşini evde bekleyen ve besleyen 

kadın” “uyumuş” veya “vazifesinden kaçmış” olmalı ki, “artık ona ezelden emanet edilen 

ateşe bak”mamaktadır. “Evlerimizde kutsî ateşin sönmesi ve ailenin bekârlaşması ne 

gariptir ki; kadınımızın yüksek bir tekemmül merhalesine vardığını zannettiğimiz devreye 

tesadüf ediyor.” 

diyen yazara göre, “ ‘sinema ve manto’ medeniyetinden hayır ummuş olanlar” bu trajik 

durumdan “ne kadar yeise düş”seler yeridir. “Mutfak kokan anne ve zevcelerin miras 

bıraktığı emsalsiz aile medeniyetinin lorikan kokan vârisleri meğer yıktıkları bir aile 

medeniyeti pahasına ellerini bu kadar temiz ve tırnaklarını bu kadar parlak 

tutabilirlermiş!”481 

Yazarımıza göre, sinema perdesinde görülen “altın gibi parlak gözyaşları”, “güzel 

kadın olmanın ahmak olmağa hiç de mâni olmadığını gösteren âdi bir delildir.”482 

Ahmet Hâşim, 1921 yılında bir ecnebiye karşı “Kadınlarımızın örtüsü (…)Finikeli 

Zühre’ninki gibi sihirlidir. Çarşaf altında her kadınımız güzeldir, ninelerimiz bile gençtir. 

Bugüne kadar kadınlarımız, bilâistisna, dünyanın en güzel kadınları zannedilirdi, çünkü 

çarşafın sihrine bürünmeden ziyaya çıkmazlardı.”483 demişken, bir yıl sonra başka sözler 

söyler: “Zamanımızda tereddî etmiş olan kadın kıyafeti değil, bizzat kadındır. ‘Kadın’ 

kelimesini buraya yazarken haysiyete, namusa, zarafete ve gençliğe lâzım gelen sahayı 

ayırmayı unutmuyoruz. Fakat hürmetimiz (ile) çevirdiğimiz bu sahanın haricine çıkılınca, 

                                                

480 “Yılan Hikâyesi”, Dergâh, nu. 24, 5 Nisan 1338 (1922). 
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çarşaf artık Müslüman kadının o her işveden daha müessir olan hayâ ve hicabını değil, 

fakat her türlü an’anevî faziletlerinden sıyrılarak boş bir kalıp hâline gelen mütereddî bir 

cismi örtüyor. Çarşaftan bugün bizi bu kadar iğrendiren hakikatte ne onun biçimi, ne de 

rengidir; fakat çarşafa bürünen, ruhunu satmış kadının gılzeti ve behîmiyetidir. Onun için 

çarşaf meselesi bugünlük ne mimar işi, ne terzi işidir; sadece elem ve intizar işidir.”484 

Yabancı bir yazardan naklettiği şu görüşü, Ahmet Hâşim de benimsemiş 

görünmektedir: “En büyük hanedanlara mensup aileler, kızlarına, çamaşır yıkamasını, oda 

süpürmesini, yemek pişirmesini, sofra düzeltmesini, ıhlamur pişirmesini, lâmba yakmasını 

öğretirlerdi. Ve terbiye, bugün kızlarımıza öğretmekle o kadar mağrur olduğumuz, ‘ilm-i 

maadin’den daha az faydalı değildi. Zira bu terbiye zengine fukarayı istihkar etmemesini, 

el sa’yinin insanı itibardan düşürmediğini ve çalışmayanlara da ataletin asla şeref 

vermediğini öğretiyordu.”485 

Hâşim’e göre, tabiatın güzelliği “dinlendirici ve masum”, sanatın güzelliği “yükseltici 

ve lâyemut”tur, buna mukabil, “umûmîyetle insan güzelliği ve bilhassa kadın 

güzelliği,(…)şiiri sonu gelmez bir feryat hâline getiren, kıskançlığı ve ıztırabı yaratan, kan 

seylâbeleri, bıçak parıltıları ve pençe tekallüsleri ortasında gülüp parıldayan” bir 

güzelliktir ve “meçhul, garip ve muztarip bir mütefekkirin kitabında” şöyle denmektedir: 

“... Güzelliğin insanlar arasında vazifesi muhakkak şeytânîdir. Güzellik, her adımda, 

kalplerde aşkı ve etlerde arzuyu uyandıra uyandıra, dünyanın ıztırapları ortasından 

ıztırabı tanımaksızın, mütecaviz, mesut ve hayâsız geçiyor... Evet, güzelliğin yalnız göz 

önünden geçmesi, elem ve ıztırabı tevlide kâfidir; insan güzelliği dağ, deniz, kır ve sema 

manzaraları yahut resim, heykel ve bina gibi uzaktan gözle görülmekle zevkine doyulmaz; 

görünüşü ona temellük hırsını iğzab eden ateşten bir kamçıdır.”486 

Bu şartlar altında güzellik anlayışı da değişmektedir: “Son senelerin resim 

salonlarında güzel kadın çehrelerine, düzgün çıplaklıklara tesadüf edilemez oldu. Kadın 

çirkinliğine itibar veren bu yeni bediî hareket, sanat âleminde gittikçe bir anane şekline 

inkılâp etmektedir: Artık ne ressam, ne heykeltıraş ‘güzel kadın’a rağbet göstermiyor; 

‘güzel kadın’ sanatın hemen her şubesinden uzaklaştırılıyor. Eşkâlin intizamı, çehrenin 

tenâsübü, hututun zarâfeti şimdi birer kusurdur; ressam, porselen gibi yuvarlak, düz, beyaz 
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485 “Genç Kız”, Akşam, nu. 1612, 18 Mart 1339 (1923). 
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çehreleri, sahte Venüs örneklerini aramıyor. İstediği nâdir teessürlere, muvaffakiyetli fırça 

hünerlerine müsait kuvvetli ve garip çirkinliklerdir.”487 

Ahmet Hâşim, Yeni Kadın488 başlıklı yazısında kadın zekâsının yetersizliği 

hakkındaki eski kanaatlerin bir “hurafe” olduğunun anlaşıldığını yazar. “Kız mekteplerinde 

muallimlik edenler”, “tembel, hevessiz ve alâkasız talebenin, erkek mekteplerindeki azîm 

nisbetine nazaran kız mekteplerinde ne derece” az bir sayıda olduğunu “hayretle müşâhede 

etmişlerdir.”  

Yazarımıza göre, kadın zekâsının bu hızlı gelişmesi, “yalnız bizim memleketimize 

mahsus fevkalâde bir hâdise” değildir. “Son senelerde, hemen her memleket, kendi 

kadınlarının fikrî sahalarda, umulmaz, yeni ve müteaddit muzafferiyetlerini hayretle 

kaydetmiştir.” “Mücerret ilimler yalnız erkek dimağının, üzerinde cambazlık edebileceği 

bir ip zannedilirken, iki üç seneden beri Fransa’da, Amerika’da, İngiltere’de, Almanya’da 

ve diğer memleketlerde darülfünunların riyaziyat ve felsefe şubelerinde, icazet 

imtihanlarında birinciliği alan muntazaman kızlar ve kadınlar oluyor. Bu neticeye nazaran 

kadın zekâsı, erkek zekâsına, en yüksek tahassungâhında yetişmeğe muvaffak olmuş 

demektir.” 

Fakat “bu hayırlı hâdisenin” üzücü bir yönü vardır; o da erkek maneviyatının düşüşe 

geçmesidir. Birinci Dünya Savaşı, erkeklerin sayısını azaltıp kadınlara sayı üstünlüğü 

getirdiği gibi, aynı savaşın umumi hayat şartlarında yaptığı “derin teşevvüşler” yüzünden 

kadınlar keyfiyet bakımından da üstün konuma geçmişlerdir. Aynı fikri, Tereddî489 başlıklı 

yazıda da buluruz: “Bazı bedbinlere göre, bütün bunlar, erkek zekâsının nâmüsâit birtakım 

içtimâî şerâit altında yorulup inhitâta düştüğünü ve diğer bir zekâya, kadın zekâsına 

mevkiini terk etmek üzere bulunduğunu gösteren yeni bir insanlık tarihi başlangıcı 

alâmetlerinden başka bir şey değildir. Eğer böyle ise, biz erkekler, zekâmızın tereddîsi 

alacalığında, kadınlar elinde yarınki esaretimizi düşünüp şimdiden ağlayalım.”  

Ahmet Hâşim, bir yıl sonra bu görüşlerin tam tersini savunur: “Kadın zekâsına hiçbir 

zaman inanmadım ve bizzat kadınlar da dahil olmak üzere, etrafımda buna ciddiyetle 

inananlarla çoklukla tesadüf etmedim. Zekâ ateş gibi tahripkâr bir unsurdur. Hututun 

nizam ve âhengine ziyan vermemesi için fıtrat, bütün güzel vücutları zekâdan mahrum 
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bırakmıştır. Güzelliklerini unutup zekâlarından bahsetmek, dünyanın her tarafında, 

kadınların en az hoşlandıkları bir nezaket tarzıdır. Erkekler içinde bu zekâya inanır gibi 

olanlar varsa, bunlar öyle görünmekte, bazen, menfaati olan kurnaz gençlerdir. Yoksa 

erkek zekâsının icat ettiği süslerden taktir ettiği kokulardan, terkip ettiği renklerden tecrit 

edilerek, kendi kabiliyetinin zayıf vasıtalarına terk edilmiş kadının dişi keçiden daha süslü 

ve temiz olacağından şüpheliyim.”  

Yazarımız, bu görüşlerini desteklemek için Paul Bourget’nin Amerika’ya dair 

izlenimlerine başvurur. Kadın orada “tavus gibi bir süs mahlûkundan başka bir şey” 

değildir, “müsrif, tembel, şuh, kararsız ve şımarıktır. Kadın zekâsında amelî hiçbir kıymet 

bulmayan Amerikalı erkek nazarında kadın: Meyve, kuş ve mücevher nev’inden bir 

şeydir.” 

Durum, başka ülkelerde de pek farklı değildir. Sorbonne’dan biri, yazarımıza şunları 

söylemiştir: “Darülfünun şubelerine devam eden kızların çokluğuna bakıp sakın yanlış bir 

zehâba kapılmayınız. Bunların ekserisi sınıfa ayna, pudra ve dudak boyalarıyla gelirler. 

Arka sıralarda işleri, kediler gibi, mütemadiyen süslerini tazelemektir. Bunlar tahsillerini 

daima yarıda bırakırlar. Koltuklarında koca çantalar taşıyan, kulaktan geçme gözlüklü, 

geçkin ve çirkin kızlara gelince, bu zavallılar geceyi gündüze katarak çalışırlar, fakat 

okuduklarından bir şey anlamaksızın, tıpkı zenci talebe gibi, dersleri harfiyen ezberlerler. 

Kadın zekâsı zenci zekâsına çok müşâbihtir.” 

Hâşim’e göre “bizdeki kadın inkılâbı”na gelince: “Ruhunu ihmal edip zekâsına 

güvendiği günden beri hanım, coşkun bir denizde dümensiz bir tekneye dönmüştür. Şimdi 

hanım vâhî, haris, zevâhire düşkün bir mahlûktur. Zengin ve kibar tabakaya mensup 

olduğunu âleme göstermek için ne yapacağını bilmiyor. Bütün gururu fakire ve zayıfa 

karşıdır. Zenginin ne cinsini, ne vatanını, ne servetinin membaını soruyor. Bazı alafranga 

eğlencelere iptilâsı terbiyede bir inkılâp eseri değildir. Zengin ve kibar işidir diye ata 

biniyor, raks ediyor, tenis oynuyor, sinemaya gidiyor, çay veriyor. Zekâsının yeni 

inkişafından beri artık ne okumağı, ne yazmağı, ne konuşmağı, ne oturmağı, ne gülmeği, ne 

yürümeyi biliyor. Muaşeretten bîhaberdir. O, ya davet ettiği misafire hakaret ediyor veya 

misafirlerine karşı kocasını rezil ediyor. Asrî hanımın tekâmülü veya inkılâbı, kadın 

zekâsına inanmayanlara hak vermekten başka bir şeye yaramamıştır.”490 
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Gazetelerin magazin sayfalarında ve televizyonların magazin programlarında hemen 

her gün gördüğümüz olaylar, Ahmet Hâşim’in bu kanaatlerinin bugün de neredeyse 

tamamen geçerli olduğunu düşündürebilir. 

İşsiz bir gencin şikâyetlerini naklettiği bir yazısında geçen, “Erkekler yetişmiyormuş 

gibi kızlardan bile doktor, kimyager, avukat, feylesof ve daha bilmemneler yetiştirmekle o 

kadar mağrur göründüğümüz bu sıralarda” ifadesi, Ahmet Hâşim’in kadınların iş 

hayatında yer almalarından pek de hoşnut olmadığının belirtisi sayılabilir.491 

Yazarımız, Paris’te Dreykul defilesinde parlak görünüşlü bir hayatın arkasında 

saklanan acınacası maceralarını öğrendiği manken kızlar hakkında İngiliz yazarı George 

Moore gibi şöyle düşündüğünü yazar: “Ey, en küçük heveslerine esir olduğumuz kadınlar! 

Söylemezsiniz ama pekâlâ bilirsiniz ki bütün varlığınız erkeğin size karşı duyacağı aşka 

bağlıdır. Erkeğin aşkı olmazsa, düşük omuzlu, kısa ayaklı, iri kalçalı, korkunç bir mahlûk 

şekline istihâle etmenize mâni ne kalır? Erkek aşkına lisan veren dâhîlerin sihrengiz 

ayîneler teşkil eden ulvî eserlerinde aksinizi gördüğünüz içindir ki, kendinizi 

beğenirsiniz.”492 

İstanbul’da kadınlar arasında kürk modasının yaygınlaşması üzerine, alaycı ve 

abartılı bir dille şunları yazar: “Bu moda, o kadar taammüm etmiş ki, şimdi kastor mantosu 

olmayan hanımın, hiç olmazsa kedi veya fare derisinden bir kürkü olmak icap ediyor. / 

Tırnaklarını uzatıp sivrilten ve vücudunu baştan başa tüylü göstermek isteyen kadın, belli 

ki insandan gayrı bir hayvana benzemek için uğraşıyor. Kadınlarda bu insan şeklinde(n) 

uzaklaşma meylinin sebepleri ne olsa gerek?”493 

Aşk yüzünden intihar edenlere acıdığını söyleyen yazar, “bu zavallılar bilmiyorlar 

ki, birbirleriyle evlenmemeleri lâzım gelenler varsa onlar da yalnız sevişenlerdir.” 

dedikten sonra şöyle devam eder: “Üstadım Gourmont’un dediği gibi aşk ile izdivacı 

karıştırmamalı. Aşk yabani bir hayvandır. Kanunlar hâricinde, isyan ve ihtilâl dağlarında 

yaşar. (…) Halbuki izdivaç, bir şehir müessesesi, bir emniyet tertibatıdır. At 

cambazhânelerinde musiki çalan ve fokstrot oynayan, dişi sökülmüş, tırnakları eğelenmiş 

zararsız arslan, orman canavarına nazaran ne ise, aşka kıyasen de izdivaç odur. Aşk 

muvakkat, izdivaç ise daimidir. İzdivacı aşkın devamı zannetmiş nice safdil çiftler, üç ay 
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geçmeden dudaklarda ateşin söndüğünü görmüşler ve bir akşam, kendilerini karşı karşıya 

esner bulmaktan hayret etmişlerdir. Aşk değişmeyince ölür.”494 

Son Saat gazetesi “anket muharriri A. Sırrı Bey’in” sorularından ikisine cevap olmak 

üzere kaleme aldığı yazıların ilki, Örtülü Kadın495 başlığını taşır. Hâşim, bu yazısında, 

“Sırf ahlâkî bir endişeye tâbi olarak, kadınları mümkün olduğu kadar açık saçık görmeyi 

tercih ettiğimi itiraf ederim. Çıplak kadın tamamen zararsızdır. Kadın ancak örtünüp 

saklandığı andan itibarendir ki bir fitne ve fesat unsuru oluyor.” fikrini müdafaa eder. Ona 

göre, “çıplak bir kadın vücudu karşısında hayâlimiz harekete gelmek için hiçbir gıda 

bulmaz. Halbuki ‘hayal’ örtülü bir kadınla karşı karşıya gelince derhal mahrem örtülerin 

altına girer ve orada müheyyiç bir âlem yaratmağa başlar. Hayali tahrik eden her şey gibi 

‘örtülü kadın’ da ahlâka münafidir. (…) Kadın açık saçık göründükçe, etinin bizim etin 

cinsinden olduğunu anlar ve onu sevmek ve ona hürmet için, cinsî cazibe hâricindeki 

faziletlerini bulmağa çalışırız.”  

Yazarımızın cevaplamaya değer bulduğu ikinci soru: “Kadın mı güzel, erkek mi?” 

sorusudur. Ona göre, “Bu beyhude sual, dünya dünya olalı, belki yüz binlerce defa 

sorulmuş ve o kadar defa da cevabı verilmiştir. Bedi(iy)at, meseleyi erkek lehine 

halletmiştir. Tabiatin müşahedesi de bediiyata hak veriyor.”  

Tekenin keçiden, boğanın inekten, horozun tavuktan, aygırın kısraktan niçin ve nasıl 

daha güzel olduğunu hayli etkileyici bir dille tasvir eder ve yazısını şöyle bitirir: “İnsan 

cinsinde de, dişinin erkekten daha güzel olması için hiçbir sebep yoktur. Kadının 

süslenmeğe muhtaç olması, saçlarını bir uzatıp bir kısaltması, hayvan kürklerine sarılması, 

fıtraten güzel olmadığının ve bunu kendisi de bildiğinin kâfi bir delîli değil midir? Erkek 

sun’î süs vesaitine tenezzül etmez, zira erkek güzelliği buna müftakır değildir.” 

Fakat bunları yazmış olan Ahmet Hâşim, Dişi496 başlıklı yazısında tabiatta 

“ehemmiyeti haiz olan yalnız dişi imiş, erkek onun hakir bir mütemmiminden başka bir şey 

değil imiş!” hükmünü ortaya koyan bir araştırmayı naklederek şöyle der: “Bunu 

öğrenmekten cidden memnunum. Yalnız kadına benzediği çocukluk yaşında güzel olan, 

bülûğa ayak basar basmaz sesi kalınlaşıp çatlayan, yüzü gözü kıl istilâsı altında kalan ve 

ancak ustura icadı sâyesinde maymunlara benzemekten kurtulan erkeği dünyaya hakim 
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görmekte, zevki tahriş eden bir çirkinlik vardı. Şimdi; yıldızların, ayın, güneşin, akan 

suların ve baharda açan güllerin o sevimsiz mahlûk için yaratılmadığını öğrenmekten ne 

memnunum!..”  

Ahmet Hâşim, Erkekleşme497 başlıklı yazısına aşk yüzünden intiharların çoğaldığını 

ve bunların çoğunu erkeklerin teşkil ettiğini belirterek başlar ve “Erkeği, seve seve ölüme 

yollayacak derecede cinsî bir tefevvuk ve kudrete mâlik olan kadının erkeğe, yani kendi 

esirine müsavi olmak ve benzemek için yaptığı bütün o mezbûhâne gayretlerin sebebi 

delilikten başka ne olabilir?” diye sorar. “… asrî kadınla beş on dakika, biraz yakından 

konuşmak, erkekleşme merakının kendisine ne pahalıya oturduğunu anlamağa kâfidir. İş 

kadını –erken yazıhanesine gitmeğe ve geç evine dönmeğe mecbur olduğu için, yıkanmağa 

ve temizlenmeğe hiç vakti olmayan kirli iş adamı gibi- acı acı ter, kepek, yağ ve toprak 

kokuyor. Lavanta ve pudra; deriden ve saçtan dağılan o karışık kokuyu daha iğrenç 

yapmaktan başka bir şeye yaramıyor. / Binlerce asırlık erkek medeniyetini anlamak ve 

benimsemek için işe pek geç koyulan kadın, şimdi müthiş bir sa’ye mahkûmdur. Er geç, 

dimağ yorgunluğu, dünya yüzünü, saçı vaktinden evvel dökülmüş, cascavlak mütefekkir 

kadın başlarıyla dolduracaktır. 

İşte o gün feci intiharın, dünya yüzünden tamamen kalkacağı gündür!” 

Makul Bir Memleket,498 “asırlardan beri dünya yüzünde, erkek elinden çektiklerinin 

acısını” “kendi erkeklerinden çıkar”an “Tibet kadınları”nın memleketidir. Çünkü orada, 

“iktidar münhasıran kadınlarındır; hükümet işlerini onlar idare ederler; zevce taaddüdü 

yerine zevc taaddüdü vardır; her kadın üç dört erkeği koca diye emri altında kullanabilir; 

yemek pişiren, evi süpüren, çamaşır yıkayan, tahta silen, çocuk gezdiren ve nihayet 

hanımını memnun edemeyince kırbaç altında inim inim inleyen, bu hakikaten medenî 

memlekette, erkektir.” 

Garden Barda Konuşan İki Adam499 makyajla tabii hâllerini değiştiren kadınlar 

hakkında söyleşirler. “Tabiatın eserleri hiç de bu sahne mahlûkatı kadar güzel değil! 

Kırmızı, sarı, yeşil, siyah boyalar, renksiz etleri, çipil gözleri, soluk dudakları istihâleye 

uğratarak, harap uzviyetlerden birer gençlik ve güzellik mucizesi vücuda getirmiş. Kim 

diyor ki kadın şimdi, eskisi gibi, yüzünü sıkı örtüler altında saklamıyor? Ya boya örtüleri? 
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Bunların altında hakiki çehreyi hiç görmek kabil mi? Boyalar olmasa bilmem kadın ne 

yapardı?” sorusunun karşılığı şudur: “Kadın ne yapardı bilmem… Fakat boyalar olmasa 

bilmem ki göz nasıl boyanırdı?” 

Yazarımıza göre, kadın kıyafetindeki değişmeler yüzünden, “melek, birden, mazinin 

silik şekilleri arasına düşmüştür.”500 

Cazibe501 başlıklı yazı, Amerika’da kadınlara erkekleri cezp etme sanatını öğreten bir 

mektep açıldığı haberi üzerine yazılmıştır. Güzelliğin tek başına yeterli olmadığının 

anlaşılmasıyla işin “büsbütün bir muamma hâlini al”dığını belirten yazar, bu mektebin de 

Amerikan işi bir şarlatanlık olabileceğini söyler. Hâşim’in kanaati şudur: “Kadınlar için 

hakiki cazibenin ezelî düsturu bize göre, daima şundan ibaret kalacaktır: Çok konuşmamak 

ve yılışmamak.” 

Fransız romancı François Bonjean da kadınlar hakkında Ahmet Hâşim’inkine 

benzer düşüncelere sahiptir. “Kadın, erkek, dişilik, erkeklik. Birçok erkek hakikatte birer 

dişidir. Buna mukabil, birçok kadınlar da fikren birer erkekten başka bir şey değil! Colette 

bu son cinse mensup olanlardandır. Amerika, şimdi erkeklik taslayan sayısız kadınlarla 

doludur. Bu itibarla gülünç bir memleket!”502 

Birkaç Kadın Başı503 başlıklı yazı, kilo vermek için spor yapan kadınların, spor 

yüzünden nasıl çirkinleştiklerini anlatır: “Gördüğüm resimlere nazaran, spor kadını, ‘tip’ 

itibariyle, günden güne, kabalıkta erkeği bile geride bırakıyor. Beş, altı sene raketle, 

volanla, kürekle ülfet, kadının doğarken birlikte getirdiği bütün yumuşak münhanîleri, sert 

birtakım münkesir hatlara kalb ediyor. İlk kadın olarak geçenlerde Atlantik’i tayyare ile 

geçen Miss Amelia Earhart, ayakta, kemikli, iri bir devekuşunu andırıyor. Bu kadın 

Lindbergh’e benziyormuş. Lindbergh bu ucubeye benzemekten hiç memnun olmamalıdır. 

Meşhur tenisçi Miss Richardson ve Miss Ryan’ın köşeli çehreleri ise, çirkin değil, 

korkunçtur.(…) Fikir kadını ruh, spor kadını beden sahasında cinsinin cazibelerini günden 

güne azalttığına bakılırsa, kadın, maddî ve manevî büyük zararlara uğramaksızın cinsini 

değiştirip erkekleşmeğe muvaffak olamayacak!” 
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Ahmet Hâşim’e göre, “Tarih, şimdiye kadar, kadınların hoşuna gitmeyen hiçbir din 

vâzıının ismini kaydetmemiştir.”504 

Yazarımız, “Kadıköy’de münâkaşayı seven bir grup” imzasıyla aldığı bir mektuba 

cevap verirken, aşkın “gayr-i maddî ve ruhânî” olamayacağını yazar. “Aşk, yorgun ve 

nâkâm şairlere gazel, saçlı sakallı feylesoflara bir tefekkür mevzuu değil, genç fertler 

arasında hayatı devam ve teselsül ettirmeğe mahsus âlemşümul ve takatsûz bir 

cazibedir.”505 

Ahmet Hâşim, “Ayazda, poyrazda çıplak bacak ve açık göğüsle dolaşan, ince bir 

kombinezonla bütün kış hastalıklarına meydan okuyan şu kadınların mukavemeti şâyân-ı 

hayret değil midir? Kuvvetli ve dayanıklı olmak şöhretini haksız yere taşıyan erkek, kadına 

nazaran hakikatte sinekten bile daha zayıftır.” diyerek başladığı bir yazısını şu hükümle 

bitirir: “Bütün canlı mahlûkat içinde ince, pembe, yumuşak derisiyle yaşayabilen yalnız 

insanın dişisi, kadındır. / Netice: Kadın filden bile mukavemetlidir.”506 

Yazarımıza göre, İki Geri Kalmış İnsan’dan biri şair, öteki kadındır. Çünkü kadın, 

“Süslenmek için hâlâ hayvan derisinden daha kıymetli bir elbise tasavvur edemeyen kadın 

devr-i hacerî mahlûkatındandır. / Taş devrinde olduğu gibi kadın hâlâ geceden, 

karanlıktan, ölüden, gürültüden, hırsızdan ürker.”Kadının erkeğe denk olmaya başladığını 

“sayıklayan birtakım yazılar yok değil”dir ama bunlar, Yeşilay neşriyatı türünden “tatsız 

bir nevi edebiyat numûnelerini teşkil eder.” 

“… bir küçük çocuğu koca bir arslana hâkim kılacak derecede mütekâsif bir zekâ 

mucizesi olan ‘tabanca’ münhasıran erkek icadıdır.”507 

Ahmet Hâşim’in bu yazısı Nezihe Muhiddin’in itirazlarına yol açmış, yazar, ondan 

aldığı mektubu köşesinde yayımladıktan sonra onun itirazlarına şu cevapları vermiştir: 

“Kadın aleyhtarlığı yeni değildir; yeni bir moda olan kadın taraftarlığı ifratıdır.” 

“Evlerine geç dönen kadınların karanlık sokaklardaki cesareti ancak polisin kudretini 

gösterir. Ada sâkinleri gece kapıları açık yatarlarmış. Bu hâl, adanın kahramanlarla 

meskûn olduğunu mu gösterir?” “Tabancayı icat eden erkek zekâsıdır, demiştik; onu kim 

kullanırsa kullansın bu hiçbir meziyet teşkil etmez.” “Gerçi erkek de kürk giymesini sever, 

fakat hayvan postunu ters kullanmak suretiyle ona hayvanın da bilmediği makul bir tarz-ı 
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istimal verir. Halbuki tüyleri dışında bırakan kadınların postlara sarınmaktan ne 

anladığını henüz erkekler kavrayamamıştır.”508 

Ahmet Hâşim, İklim ve Aşk509 başlıklı yazısında iklim şartlarıyla insan davranışları 

ve ahlâk arasındaki ilişkiyi dile getirir. Kuzey kutbuna yakın bir ülkede “cinsî ihtirâsâtın 

sönüklüğü hiç de garip değil.”dir. “Aşk bir bünye ve istidat işi olmaktan ziyade bir iklim ve 

bir coğrafya meselesidir. Müslüman memleketlerinde kadının örfen tâbi olduğu tesettür 

şerâiti, erkeğin hırslı ve binâenaleyh kıskanç olduğu bütün memleketlerde aynıyla câridir.” 

Boynuz510 başlıklı yazısında Ahmet Hâşim, “Aşk işlerinde malını rakibine kaptırmış 

erkeğe ‘boynuzlu’ de”nişini, açık bir manasızlık saydığını belirtir. Ona göre boynuz, 

“muzafferin tâcı” olmaya lâyıktır. “Boğa boynuzludur, teke boynuzludur, koç boynuzludur, 

geyik boynuzludur. Tenâsül kudretinin bu en güzel timsalleri, aşk kavgalarında silâh 

olarak kullanmak için alınlarında çifte boynuzun çelikten karanlık hançerlerini taşırlar. 

Kudret ve bereket alâmeti olan boynuz, kadim milletlerde ilâh ve hükümdar alınlarının 

ziyneti idi. Kadim Yunanilerin en büyük mabudu Müşteri’nin Afrika’daki timsali boynuzlu 

idi. Pan, Baküs ve Satirler, boynuzlarıyla azgın bir keçi sürüsünü andırırlardı. İskender-i 

Kebir’in tâcı boynuzlu idi. Kadim Isparta kadınları, harbe giden kocalarının alınlarına 

zafer çelengi olarak boynuz takarlardı. Mısır, Fenike ve Asur ilâhlarının birçokları, 

alınlarında öküz başının şanlı çıkıntılarını taşırlardı. / Böyle asil ve mutantan maziye 

mâlik bir uzvun zamanımızda sukutu ne hazindir! Boynuzu bugünkü şerefsiz hâmillerden 

alıp ona lâyık olmasını bilenlere hürmetle iade etmeli.” 

Savaştan sonra kadın kıyafetlerinin kışkırtıcı bir hâl alışı, yazarımıza göre, azalan 

erkek nüfusunu çoğaltmak için, “tabiatın bir hesabı eseri”dir. “Pek muhtemeldir ki tabiatın 

bu gizli maksadına hizmet etmek üzere, kadın, haberi olmaksızın her zamankinden fazla 

muharrik olmağa çalışmakta ve erkeğin mukavemetini kırmak için bin bir cazibe ile 

silâhlanmaktadır.”511 

Kadın Sesi512 başlıklı yazısında Ahmet Hâşim, bir kadının bilim insanı, diplomat, 

şair, mebus, belediye başkanı, banker, “hattâ bir eşkıya çetesi reisi bile” olabileceğini ifade 

eder ve şunu ilâve eder: “Sesle nüfuz icra etmenin mevzuubahs olmadığı bütün sükût 
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sahalarında erkeğe kolayca yetişebilen kadın, sesini duyurmağa mecbur olduğu anda 

erkeğin çok uzağında kalıyor. Kadınlık hâricinde kadının en ezici kusuru sesidir. Bunda 

şüphe etmemeli!”  

Yazarımıza göre, kadın sesi, “askerlere hitap eden bir kumandanın sesi olamaz, 

meclise bir kanun teklif eden bir mebusun sesi olamaz, bir heyet huzurunda bir davayı 

teşrih eden hatibin sesi olamaz. Kadın sesi, seyyâlesini bir zekâdan diğer zekâlara 

götürebilen bir nâkil değildir. Musikinin kardeşi olan bu ses, anne ağzında ninni ve 

maşûka dudağında bir aşk fısıltısı olmaktan başka bir şey için yaratılmamıştır. Sert olmak 

istediği zaman ancak hizmetçisini azarlayan bir hanımın bağırışı kuvvetini alabilir.” 

Ahmet Hâşim, Kadına Dâir513 başlıklı yazısını dört kişinin sözleri şeklinde 

kurmuştur. Birinci kişi, son zamanlarda çirkin kadın kalmadığını ve “Aşk, nâdir bir hâdise 

olmaktan çıktığı içindir ki, zamanımız da artık Fuzûlî veya Petrarck gibi dehâlar 

yetiştir”mediğini söyler. İkinci kişi, bunu kimyagerlere borçlu olduğumuzu, bir kadının 

gerçek yüzünü, saçını tanımanın imkânsızlığını dile getirir. Üçüncü kişi, “Kadının sahte bir 

maske arkasında saklanmamış yalnız bacağı kaldığı içindir ki, erkek, şimdi bacağa 

bakarak, kadın hakkında bir fikir peydâsına çalışıyor. Bu fikir bir meşhur muharririndir.” 

der. Dördüncü bir adam itiraz eder: “O muharrir kim ise halt etmiş! Bacağın güzelliği de 

hileli olmasa hiç, kısa etek modası tutunur muydu? Son senelerin şu pembe çorabı, kadın 

bacağına elektrikli yeni bir ten veren şu çorap, şimdi kadının en müthiş zafer silahlarından 

biridir. Bir müddet çorapsız dolaşmak modası tecrübe edildi. Bu modanın doğarken 

ölmesi, hakiki bacağın ipekli çorapta saklı bacaktan büsbütün ayrı bir şey olduğunu 

göstermez mi?” 

Ahmet Hâşim, bir cinayet vak’ası üzerine kaleme aldığı bir yazısında şöyle der: 

“Aşk, Darvinist ve Frödistlerin dediği gibi münhasıran tenâsülî ve binâenaleyh sadece 

hayvanî bir teheyyüçtür. Aşkın ilk işi vücudumuzun kafesinde, kanunların, terbiyenin ve 

âdetlerin hapsettiği hayvanın zincirlerini çözmektir. Herkes bilir ki, aşk mevsiminde birçok 

hayvanlar yaklaşılmaz bir hâle gelir, birçok zararsız böcekler zehirli birer akrep olur.”514 

Yazarın, bu yaklaşımın ancak cinayetleri izahta işe yaradığını düşünmemesi, dikkate değer 

bir durumdur. Aynı yaklaşımla, “Vapurda en çirkin kadın bile, herkesin gözleriyle âdeta 

yediği, etrafında manevra yaptığı, tebessümünü, iltifâtını mezbûhâne dilendiği bir âfet 
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oluyor!”der ve ilâve eder: “Halbuki kadın ancak muhârebe yerlerinde, tenha yerlerde ve 

hastalıkta ancak bu kadar kıymet alır, değil mi?”515  

Yazarın herhangi bir erkeğe cinsiyet farkını ve şehvet hissini duyurmayacak 

derecede namus, iffet ve fazilet sahibi olan kadınları tanımamış olması, onu böyle 

kanaatlere sevk etmiş olmalıdır. Çocuk yaşta annesini yitirmesi ve bütün ömrünü bekâr 

geçirmesi, onun meselâ aileyi ve evliliği, “içtimâî bir insan icadı olmaktan ziyade tabiatın 

zorla birçok hayvanlara kabul ettirdiği yaşayış tarzı” saymasına yol açmıştır.516  

Kadın İşleri517 başlıklı yazı da Ahmet Hâşim’in “kadın düşmanı” görülmesine 

elverişli fikirler ihtiva eder. “Bir gün Paris’te, Maliye Nezaretinin kapısı önünden 

geçiyordum. Akşamdı. Tatil saati idi, memurlar çıkıyordu. Seyir için durdum. Çıkanlar hep 

kadındı. Genç, ihtiyar, çirkin, güzel kadınlar!” diye söze başlayan Hâşim, Fransız 

bakanlığının “eskiden âciz memurlara gördürülen basit kâtip işlerini şimdi kadınlara tevdi 

etmiş, fakat muamelâtın sinir noktalarını yine erkek ellerinde tutmağa mecbur kal”dığı 

kanaatindedir. “Memurluk hayatında pembe tırnaklı beyaz eller mukayyitlik ve 

daktilograflığın ötesine bir türlü geçememiş”tir ve “Harp senelerinden beri kadının ucuz 

ücretler mukabilinde vazife kabul edişidir ki, onu bazı kolay faaliyet sahalarında erkek 

rakibi vaziyetinde göstermiş ve ona muhayyel bir müstakbelde erkeğinkine muâdil bir 

dimağ kudreti sahibi olacağı vehmini vermiş”tir. “Hakikatte kadının hizasına gelebildiği 

erkek, her işte, amelimanda memurdan başka bir şey değildir.”  

Bir dostu, “Paris lokantalarının iyisini fenasından” ayırmak için ne yapacağını şöyle 

anlatmıştır: “Garsonları erkek olan lokantalar iyi, garsonları kadın olanlar fena.” 

Ona göre Avrupa iş hayatında yer alan çok kadın vardır ama hiçbiri, saygıdeğer bir 

konumda değildir. “Yalnız fabrika, vapur ve şimendiferlerin kıpkızıl ocakları karşısında 

tunç derileri parça parça parlayanların içinde tek bir kadın yoktur. Zekâsı ecsâma en ufak 

bir hareket vermiş olan bir mühendis kadından hiçbir tarafta bahsedildiğini duymadım.” 

Görüldüğü gibi, Ahmet Hâşim’in kadınlık, erkeklik, aşk, evlilik ve aile hakkındaki 

görüşleri, zaman zaman çelişkili olmakla birlikte umumiyetle sathî ve maddeci bir mahiyet 

taşımakta, ancak insan ilişkilerinde aksayan yanları tespitte, hattâ tahlilde gerçekçi veya 

derinlikli diyebileceğimiz açılımlar göstermektedir.  
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II.2.3. Toplumda Görülen Bazı Tipler 

II.2.3.1. Aç Olmayan Adam 

Ahmet Hâşim’in Aç Olmayan Adam518 başlıklı yazısını, bütünlüğünü ve akışını 

bozmaya kıyamadığımız için aynen iktibas etmeyi uygun gördük: “Ekseriya Galata’da 

Tophane taraflarında dolaşan serseri bir Afrikalı zenci var. İstanbulluların çoğu bunu 

görmüştür. Gurbete düşmüş bir zürafa, bir devekuşunu andıran uzun boylu bir adam! 

Geçenlerde, bir yağmurlu günde otomobille Galata’dan geçiyordum. Birden, 

arabanın camları arkasından Afrikalı serseriyi, kaldırım üstünde, yalın ayak, başı kabak, 

dikilmiş gördüm. 

Kasvetli bir sonbahar semâsının paçavraları andıran siyah bulutlarından şehir 

üstüne akan sinirli bir yağmur altında, tunç bir heykel gibi hareketsiz, kırmızı gözleriyle, 

sanki ceylanların koştuğu güneşli bir Afrika ufkuna dalmış, bekliyordu. 

Yağmur suları, kıvırcık saçlı başından, çökük şakaklarından ve bir sefalet sakalının 

bittiği çenesinden akıyordu. Ayakları ıslak taşların çamuru içinde, ağlıyordu. Bir güneş 

çocuğu için ne müthiş bir sefalet! 

Şoföre “bu adamın kim olduğunu, bu zavallıya niçin kimsenin merhamet etmediğini” 

sordum. İyi kalpli bir çocuk olduğu çehresinin temizliğinden anlaşılan şoför, bana şunları 

anlattı: 

- Bu adam Mütâreke senelerinde, Fransız ordusunda askerdi. Sıla derdi onu bu 

dalgın hâle getirince, üzerinden üniformasını aldılar ve merhametsizce, yabancı bir şehrin 

sokaklarına attılar. 

Bu bedbahta, bu taraflarda herkes acır, herkes yardım etmek ister; fakat o, ihtiyacını 

aşan sadakaları kabule tenezzül etmez. En çok sevdiği, sigaradır. Ona bir paket hediye 

ediniz, bir tek sigara aldıktan sonra size paketi iade eder. Bir lira veriniz, kabul etmez. Beş 

kuruşu memnuniyetle alır. Bir gün onu lokantaya götürdüm. Yemeğe el dokundurmadı. 

Yalnız ekmeği alıp gitti. Ekmekle doyabildikten sonra, yemeğe ne hacet! Acayip bir deli. 

Pahalı kürkleri içinde bir türlü ısınamayan, zengin sofralarında bir türlü 

doyamayan, altın içinde boğulurken ‘altın!’ diye ağlayanların sefaleti karşısında bu tok 

gözlü siyahînin çehresi, makul bir faziletin ışıklı bir timsali değil miydi?” 
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II.2.3.2. Ayakkabı Boyacıları  

Ahmet Hâşim, Boyacılar519 başlıklı yazısına şöyle başlar: “Bütün dünyada şimdi 

misli bulunmayan bir şeyimiz var: Kundura boyacılarımız. İstanbul’un kundura boyacıları 

pekâlâ ‘sanatkâr’ ismine lâyık görülebilir.” 

Çağımızda mimarinin kalmadığını belirten yazar, bunu o işle uğraşanların yok 

oluşuna bağladıktan sonra şöyle devam eder: “İstanbul boyacıları eski taş veya tahta 

yontucusunun bütün tahammülüne, sabrına, gayretine ve işten zevk alma hassasına 

mâliktir. Bu itibarla denilebilir ki biz şimdi, kundura boyacılığının mimarî bir devresinde 

yaşıyoruz.” 

“Kunduranızı eline geçiren boyacı, sevdiği bir mevzuu işleyen bir şair veya bir 

ressam gibi kendinden geçiyor ve beş kuruş mukabilinde kollarını yorduğunu, boyalarını 

tükettiğini hatırına bile getirmeğe tenezzül etmiyor. İstanbul boyacısının parlattığı eski bir 

kundura yanında en yeni bir kundura çirkin ve asâletsizdir. Fırçaların dokunduğu 

kunduranın derisi, sihirli aynalar gibi etrafın bütün manzaralarını, binalarını, ağaçlarını 

aksettirir. Artık eski kunduranız âdî bir kundura değil, fakat bahar veya hazanın 

ayaklarınıza takılmış küçük renkli parçasıdır.” 

Gördüğü yabancı ülkelerde boyacıya rastlamadığını veya iki üç kötü boyacı 

bulduğunu belirten Hâşim, yazısını şöyle bitirir: “İktisadî faaliyetin bizde artacağı gün 

dünya yüzünden kalkacak olan kundura boyacımızın kıymetini bilmeliyiz.” 

II.2.3.3. Çingene 

Çingene520 başlıklı yazısında bir hıdrellez günü Kâğıthane deresine gittiğini anlatan 

Ahmet Hâşim, orada “aramağa gittiği” şeyin “ne kuş, ne de çiçek” olduğunu “sırf çingene 

görmek ve zurna dinlemek iştiyâkıyla, şu sonu gelmez bir akşam alacalığının kederine 

müstağrak olan iki dağ arasına gitti”ğini yazar. Çünkü ona göre “Çingene, insanın tabiata 

en yakın kalan güzel bir cinsidir. Zannedilir ki, bu tunç yüzlü ve fağfur dişli kır sâkinleri, 

beşerî şekle istihâle etmiş birtakım neş’eli yeşil ağaçlardır. Çingene, bizzat bahardır. 

Çocukluğumda gördüğüm baharlardan bugün hatırımda kalan hayâl, yeşil, kırmızı, sarı 

şalvarlar giymiş, şarkı söyleyen ve el çırpan bir alay genç kız içinde, tahta zurnasını çalıp, 

bu musikinin vahşi kahkahaları andıran müşâbih akisleriyle yeşil vadileri uzun uzun 

inleten genç bir çingenedir.” 
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Fakat aradığını bulamaz. Yazı şu hayıflanmayla sona erer: “Heyhat! Dün Kâğıthane 

deresinde aks-i sadâya hâkim, yalnız bozuk fonograf sesleri idi.” 

II.2.3.4. Dilenciler 

Ahmet Hâşim, Dilenci521 başlıklı yazısına şöyle başlar: “Yolumun üzerinde her sabah 

tesadüf ettiğim bir dilenci var. Bu zeki çehreli adam, yoklama defteri imzalamağa mahkûm 

bir kalem efendisi intizamıyla, her gün, tam saat altıyı kırk geçe köşesine gelir ve tam saat 

ona kadar da bir tek söz söylemeksizin, sırf gözlerinin derin elemi ve edâsının sâkit 

belâgatiyle gelip geçenlerin merhametini avlar. Merhametlerin, birer şaşkın güvercin 

telâşıyla, bu mahir avcının kurduğu tuzağa düşmek için nasıl kanat çırptıklarını görmek, 

benim her sabahki eğlencemdir.” 

“Sabır, tahammül, intizam gibi seciye faziletlerinin en müşkilleriyle mücehhez ve 

aynı zamanda, ustalıklı bir sükûtun vâhî bir talâkate müreccah olduğunu bilecek kadar 

zevk ve idrak sahibi olan bu adamın, daha çetin sahalarda daha kârlı şikârlar arkasında 

koşması mümkün iken, bir dilenci kisvesi altında gelip geçenlere el uzatmağa râzı oluşunu 

büsbütün budalaca bir hareket addetmedim.” 

Adamı haklı bulan Ahmet Hâşim, hayatı bir zevk kaynağı gören insanın yaşama 

kudreti arttıkça fakirliğin zorlaşacağına dikkat çekerek, “New-York veya Londra 

gecelerinde, kuru bir kemik parçasını, açlıktan gözü dönmüş köpeklerin ağzından kapmağa 

muhtaç kalan korkunç hayat düşkünlerine verilen “fakir” ismi”nin “Hindistan’da, Ganj 

nehri kenarında” yarı mukaddes bir “unvan” oluşunu hatırlatır. Fakire acımayı, saadet ve 

felâketi görünmez kuvvetlerin keyfine bağlı sayanların meçhullerden yardım istemesi 

olarak değerlendirir: “Bu gibilerin dilenci avucuna sıkıştırdıkları her sadaka, yarın 

istemekten korktukları bir sadakanın” sermayesi gibidir.  

Yazının son paragrafı şudur: “Her sabah, sâmit bir hâile çehresiyle karşıma çıkan 

dilenci, şüphesiz, hesabın henüz tesadüfe galebe etmediği bir âlemde yaşadığını biliyordu 

ve hudutsuz bir safvet ve gaflet denizi içinde, merhameti, giranbaha inciler şeklinde, 

kolayca avlamaktan zerre kadar mahçup görünmüyordu.” 

Ahmet Hâşim, Almanya’da da dilencilere rastlamıştır. Onları şöyle anlatır: “İyi 

giyinmiş, iyi taranmış, yüzü rahat birtakım efendiler, caddelerin muhtelif noktalarında 

küme küme durarak şarkı söyleyip mızıka çalıyorlar. Ne var? Bir umûmî neşe mi, bir 
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bayram mı var? Hayır, ne neşe, ne de bayram! Bunlar Almanya'nın adedi günden güne 

artan sefâlet habercileri, işsizleri, dilencileridir.”522 

Yazarımız, onlar için müstakil bir yazı da kaleme almıştır: Dilenci Estetiği523. 

Yazı şöyle başlar: “Frankfurt caddelerinde en çok garibime giden insan dilencisi 

olmuştur. Bu dilenci, temiz gömlek ve yakası, lekesiz elbisesi, ütülenmiş beyaz mendiliyle 

iyi bir kahvaltıdan sonra sigarasını yakarak, sabahın neşeli kalabalığı içinde işine giden 

herhangi bir efendiye benzer.” 

“Hastahânenin kırmızı nehir sularına bakan pencereleri önünde, şehrin en şık ve en 

işlek caddelerinde, ikişer, üçer kişilik takımlar hâlinde, sabahtan akşama kadar opera ve 

operet parçaları söyleyerek havayı keman veya armonik sesleriyle dolduran dilenciler hep 

bu tiptedir. Bunların gündelik kazançları, alelâde bir alışverişin getireceği kârdan aşağı 

değil.” 

Oysa yakın veya uzak doğu ülkelerinde bu kılıkla “gelip geçenlerin merhametine el 

uzatmak cesaretini gösterecek herifin toplayacağı hava ve yiyeceği dayaktır. Merhametli 

hanım veya efendi, sadakaya muhtaç adamın kendisine bu kadar benzer oluşuna tahammül 

edemez; kalbinin heyecan mekanizması harekete geçmek için, dilenciden, korkunç bir Lon 

Chaney makyajı ve tüyler ürpertici bir sahne tertibatı ister.” 

Hâşim, “Şark estetiğine göre dilencinin gözü olmamalı. Göz yerinde patlamış iki 

beyaz zar olacak ve onlardan parçalanmış yanaklara doğru birtakım kanlı et parçaları 

sarkacak!” diye başladığı paragrafta, etkileyici dilenci tasvirleri yapar. “Dilenci için 

kıyafet: Yazın onu buram buram terletecek yağlı, paramparça kalın bir hırka; kışın ise, 

içinde titreyeceği her tarafı delik deşik siyah bir paçavra gömlek! Ağustos güneşi altında 

kanı ter halinde, damla damla toprağa akmayan ve kış poyrazlarında donmak üzere 

olmayan bir dilenciye sadaka verilir mi hiç?” 

“Hind’in, Mağrib’in, Buhara ve Semerkant’ın müthiş dilencileri bu itibarla ne büyük 

artistlerdir! Halbuki şu yakalı ve kravatlı Alman dilencileri...” 

Yazı şu diyalogla devam eder: “Bir gün bir Almana sordum: 

- Bunlara nasıl acıyabiliyorsunuz? 

- Mecbur olmadan el uzatabilecek bir Alman tasavvur edemeyiz. Onun için dilenen 

bir Alman, bizi kendine acındırmak için fazla yalana ve zillete düşmeğe muhtaç değildir. 
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Bu bir hususî ahlâk meselesi. Fakat işe bir de akıl zâviyesinden bakalım: Dilenen bir 

insan, ne kadar alelâde bir insana benzerse, bana o kadar yakındır; o nisbette kolay 

derdini duyar, eksiğini anlarım. Fakat her ne surette olursa olsun, insan şeklinden çıkmış 

bir mahlûk benim cinsimden değildir. Ona acıyamam! Şark merhameti mantıksızdır!” 

Bu cevap karlısında kızardığını belirten Hâşim, “uydurma bir cevap” dediği şu 

sözleri söyler: “- Biz dilenciye acımayız, ondan korkarız. Bu korku dilencinin çirkinliği 

nisbetinde artar. Çirkinliğin birtakım tehlikeli kudretler taşıdığına inanırız. Bütün Afrika, 

Amerika, Hint ve Çin ilâhları çirkin değil mi? Bize en fazla haşyet ve nefret veren dilenciye 

uzattığımız para bir sadaka değil, fakat korku sanatkârına takdim edilmiş nâçiz bir 

mükâfattır. Şark, artist milletlerin vatanıdır.” 

II.2.3.5. Falcı veya Dalkavuk 

Ahmet Hâşim, Falcı524 başlıklı yazısına “Gece, asfalt geniş bir caddede, kış yıldızları 

altında bir gençle yürüyor ve konuşuyorduk.” diye başlar ve gencin insanlar hakkında 

menfi kanaatlerini, şüphelerini nakleder. Ümitleriyle arasına “karanlık bir kaya gibi 

dikilecek insan”dan ürktüğünü söyleyen ve onu nasıl yumuşatıp lehine çevireceğini soran 

gence verdiği cevap şöyledir: “- İnsanın insandan daha korkunç bir düşmanı yoktur. Gizli 

mikroptan daha tehlikeli olan bu iri cüsseli canavarı yenmek hüneri hünerlerin en 

büyüğüdür. Bu muhakkak! Bedbahtlar ve ahmaklar, makhûrâne bir dudak büküşüyle bu 

marifete “dalkavukluk” derler. Bu ismi tiksinmeden kabul edelim. Dalkavukluğun hayat 

oyununda er geç ele geçirdiği bu mükâfat, incelikten ve anlayıştan yapılmış olan bu 

sanatın ehemmiyetini gafillere anlatmağa yetmez mi?  

Yazar, işsiz mühendisler gördüğünü ama maddi sıkıntı çeken bir dalkavuk 

görmediğini belirttikten sonra şöyle der: “Zekâca birçok hayvanlara üstün olan dalkavuk 

köpeğin insan evindeki saadeti, göz önünde bir misaldir.” 

“Dalkavuğun sanat sırrı ne? Sade bir şey: evvela iyi bir mide sahibi olmak, sonra da, 

tasnifsiz, mağrur insana mütemadiyen kendisinden bahsetmekten ibaret: ‘Bugün renginiz 

ne güzel! Dün ne güzel konuştunuz! Evvelki gece sizden ne kadar harâretle bahsettiler! 

Eseriniz ne yaman! Zekânız ne müthiş! İstikbaliniz ne kadar parlak!’ vesaire.” 

Sonra da dalkavuk ile falcıyı aynı yerde gördüğünü dile getirir: “Girdiği mecliste 

herkesi etrafına mıknatısi bir cezbe ile çeken gaipten saadet habercisi falcı, dalkavuk 
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cinsinin en göze çarpan numûnelerindendir. Eski hükümdarların müneccimleri, 

maiyetlerinin en uzun külâhlısı, en geniş cübbelisi ve en çok sırmalısı idi.”  

Yazı, başta verilen hükmün tekrarıyla sona erer: “İnsan fenalığına karşı şimdiye 

kadar bulunabilen en kuvvetli panzehir budur. İnsan düşmanlığından korkan bunu 

ciddiyetle fakat büyük bir anlayışla tecrübe etmelidir.”  

II.2.3.6. Hayal Kurbanı 

Ahmet Hâşim, Hayal Kurbanı525 başlıklı yazısına “ecnebi bir muharririn 

makalesinde”n tercüme ettiği şu satırlarla başlar: “Herkes bilir ki uyanık rüyaların kuvveti 

bilhassa çocuklarda büyüktür. Çocuklar imkânsızlık nedir bilmezler. Birtakım gizli 

köprüler, onlar için hayâl ve hakikatin uzak sahillerini birbirine rapteder.” 

Bu cümleler ona “Bundan dört beş ay evvel, Köprü’de, Kadıköy iskelesinde gazete 

satan, on sekiz on dokuz yaşlarında, gözü siyah bir ışıkla yanan, beyaz dişli, mütebessim 

bir çocuğun macerasını hatırla”tmıştır. “Bu çocuk, sinemalara devam ede ede, beyaz 

perdenin sihrine kapılmış ve kendi ruhunda da bir sinema sanatkârı istidadının 

kımıldandığını hissettiğini zannetmişti. Bu keşfi yaptığı günden itibaren, hayâlin bütün 

iğfalâtı, zehirli bir gaz sinsiliğiyle, zavallının dimağını kaplamıştı. Bir Amerikan filminde 

kovboy rolü oynuyormuş gibi, mütemadiyen sırtında bir izci elbisesiyle dolaşan bu çocuk, 

günlerce, haftalarca, aylarca kendisini Holywood’da bekleyen mevhum istikbâle kavuşmak 

çarelerini aramak telâşıyla, hayat ve hakikatle temaslarını kaybetmişti.” 

Yazar, iskelede vapur beklerken onu uzaktan, merhametle inceler. “Bazı akşamlar 

şapkasının geniş kenarları altında, ümitsiz ve kırılmış görünürdü, gözleri sönük ve 

tebessümü yorgun olurdu. Bazı akşamlar ise bu aynı gözler, yeni yağ doldurulmuş bir 

lâmba alevi gibi, göz kamaştırıcı bir ışıkla yanardı; beyaz dişlerin neşesi, akşam alacalığı 

üzerine sürülmüş fosforlu bir hat beyazlığıyla gelip geçenlere gülerdi. Göz ve dudak 

üzerinde ruhun tahavvülâtını takip ederek bu sessiz ümit ve ümitsizlik fâciasını, aylarca 

teessürle seyrettim.” 

Hâşim, bir gün onun ortadan kayboluverdiğini görür ve arkadaşlarına sorar. “Nihayet 

emeline erdiğini ve hayırhah bir ecnebînin delâletiyle Amerika’ya gitmeye muvaffak 

olduğunu anlattılar. Geçen gün onu yine arkadaşlarına sordum. Seyahatinin daha ilk 

merhalesinde, mecnûnâne teşebbüsünün suya düştüğünü, şimdi Marsilya’da bir Ermeni 
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aşçı yanında çıraklık yapmakta olduğunu söylediler. Tahmin ettiğim âkıbet tahakkuk 

etmişti. Acıdım. Çılgın bir motor gibi çalışan bir muhayyilenin esiri olan bu zavallı çocuk, 

şoförsüz bir otomobil hâlinde bir duvara çarpmadan ve parçalanmadan evvel, aklıselimin 

imdadı ona yetişebilirse ne mutlu!” 

II.2.3.7. Hırsız ve Bekçi 

Ahmet Hâşim, Hırsız ve Bekçi526 başlıklı yazısına bir kotra sahibinin sözlerini 

naklederek başlar. Kotra sahibi, demir attığı iskelelerde ilk işinin hırsız ve kaçakçılarla 

tanışmak ve ahbaplık kurmak olduğunu, kotrasını onlara emanet ettiğini anlatır: “Kotramın 

bekçiliğini hassaten onlara teslim eder ve bu suretle hırsız tehlikesine karşı hırsızla 

kendimi korurum. Hırsızın kabahati aç olmaktır. Doyurursan faydalı ve namuslu bir adam 

olur.” 

Bir arkadaşıyla kotralarını kalafat yerine gönderdiklerini, kendisinin kotrasını yine 

bir hırsıza emanet ettiğini, arkadaşınınsa güvenilir adam bulduğunu söyleyen kişi, neticeyi 

şöyle ifade eder: “Benim kotramda bir çivi bile eksilmedi. Arkadaşımın kotrasında pirinç 

aksamdan eser kalmamıştı! Çalan kimdi? Belki benim hırsızım!” 

Ahmet Hâşim, bu fikri makul ve uygulanabilir bulur ve şöyle der: “Bekçileri usta 

hırsızlardan intihap etmek belki bir şehrin emniyet ve istirahati nokta-i nazarından azamî 

bir fayda verebilir.” 

Sonra bekçi ve hırsızın tarif ve mukayeselerini ihtiva eden şu satırları yazar: “Bekçi 

nedir? Doğuşta namuskâr, mahallece emniyetli, yaşlı olduğu için ağır cüsseli ve 

batıyülhareke, uykusuzluktan biraz sersem, saf ve temiz bir insan! Yani hilekâr, dessas, 

çevik, müteyakkız ve başkalarının gafletinden azamî istifade sanatının bütün inceliklerine 

ve hünerlerine vâkıf hırsızın tam zıddı!” / “Bu iki adam birbirinin hasmı olamaz.” 

II.2.3.8. İri Göbekli Seyirci  

Ahmet Hâşim, İri Göbekli Seyirci527 başlıklı yazısında sporcunun güzelliğinden, 

sporun faydalarından söz eder. “Sayısız faydaları haricinde spor, bilhassa, ruh 

hastalıklarının büyük bir kısmını, hiddeti, şiddeti, küstahlığı kökünden izâle eden en tabiî 

bir devâdır. Bağıran, çağıran, olur olmaz şeylere kızan adam âciz ve zayıf bir insandan 

başka bir şey olamaz, bu perişan hareketlerle muhtemel tehlikelerin önünü alacağını 
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tevehhüm eder. Hâlbuki istediği dakikada yumruğunu ve pençesini müessir bir tarzda 

kullanacağından emin olan kuvvetli adam, vakt-i merhuna kadar, sâkin, mütevâzı ve 

mütebessimdir. Hiddet, adaleli adamın kusurları meyanına girmez. Bunu Maeterlinck 

söyler.” 

Sonra bir gözlemini nakleder: “Sporun bütün bu faydalarından, maatteessüf, her 

sporcu ismini taşıyan aynı suretle müstefit değildir. Geçen günkü deniz yarışlarında, fiilen 

kuvvetini ve maharetini gösterenler, spor aşkıyla Moda koyuna toplanan o yüz binlerce 

insanın binde biri nispetinde değildi. Yanımda oturmuş, yakasında bilmem hangi kulübün 

renkleri dalgalanan, kayışlı, dürbünlü, heyecanlı bir zata dikkat ettim: Göbeği 

benimkinden daha az besili ve daha az yuvarlak değildi”. 

Ahmet Hâşim, bu gözlemini yorumlarken şu cümleyi kurar: “İsli bir köşede 

nargilesini çekip gazetesini okuyan veya iskambil oynayan, sinekli bir kahve 

müdâviminden bu sporcunun acaba farkı neydi?” Bu cümlede “sporcu” kelimesi 

yanlışlıkla “seyirci” yerine kullanılmamışsa, bizzat spor yapmayan ama spor işleriyle 

uğraşan kişi anlamına gelir ve onun da bir seyirciden farkı yoktur. Nitekim yazı şöyle 

devam eder: “Bu nevi iri göbekli seyircilerdir ki, beynelmilel bir adale ve ruh 

muhâdenetini vücuda getirmek maksadıyla tesis edilen olimpiyadları, her dört senede bir 

beynelmilel bir kin ve gayz sahası haline getiriyor.” 

Herkesin sağlığına, güzelliğine hizmet etmesi gereken sporun ticarete, rekabete, 

düşmanlığa vesile olması veya yalnızca seyir nesnesi oluşu, gerçekten üzücü bir durumdur.  

II.2.3.9. İşsiz Genç 

Ahmet Hâşim, Bir Gencin Dedikleri528 başlıklı yazısında “Kadıköyü’nün gece yarısı 

vapurunda, öteden beri tanıdığı”, ziraat müntesibi bir gençle buluş”tuğunu belirttikten 

sonra, “Kendisini çoktan görmemiştim.” diyerek o gencin dediklerini nakleder.  

Halkalı Ziraat mektebini bitiren genç, tahsilini bitirdiğinin haftasında annesini, sonra 

kardeşini kaybetmiştir. Zengin değillerdir ve ailenin geçim yükü, onun omuzlarına 

binmiştir. Mesleğini yapabilmek ümidiyle taşraya çıkmış, dört ay iş aramış, bulamamış ve 

şimdi İstanbul’a dönmüştür. “Şimdi işsizim, ümitsizim, can sıkıntısından ne yapacağımı 

bilmiyorum. Gece yarılarına kadar Beyoğlu’nda, şurada burada sürttükten sonra, böyle 

geç vapurlarla evime dönüyor ve fena kâbusların kaynağı olan menhus yatağıma 
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düşüyorum... Şiir yapıyorum.”diyen bu gence Ahmet Hâşim, “Muvaffakiyetsizliğin 

sebeplerini sor”ar ve alığı izahatı nakleder.  

Toprak ve çiftlik sahipleri, “dünyada hiçbir fennin vücudundan henüz haberdar” 

değillerdir ve işlerinde ziraat uzmanı kullanmayı “keselerinden para çekmek için 

uydurulmuş âdi bir hile gibi telâkki” ederler. Onlardan umut kalmayınca hükümete 

müracaat eden genç, “… muhatabımın merhamet ve hamiyetine sığınarak, hakkım olan 

küçük bir ziraat memurluğuna tayinimi istirham ettim. Günlerce bekledim. Cevap gelmedi. 

Tecrübeliler sade bir istidaya cevap gelmeyeceğini bana temin ettiler.” der.  

Hâşim, yazısının ikinci yarısını, bu gencin dediklerinin kendisinde uyandırdığı infiale 

ayırır: “Erkekler yetişmiyormuş gibi kızlardan bile doktor, kimyager, avukat, feylesof ve 

daha bilmemneler yetiştirmekle o kadar mağrur göründüğümüz bu sıralarda şu zavallı 

gence benzer daha nice genç bilirim ki, ayaklarına dolaşan geniş bir şalvar gibi, yüksek 

ihtisasları onların herkes gibi bu memlekette yaşamalarına mâni oldu. Bunlar muğfil 

ümitler arkasında gülünç bir safvetle, aylarca koştuktan sonra, nihayet kendilerini istemiş 

olan yabancı bir diyara hicret etmeğe veyahut gururlarını kaybederek yaşamak için yine 

yabancılar nezdinde, zelîl hizmetler kabulüne mecbur kaldılar. Emsalsiz bir terbiye 

doktoru bilirim ki, iki seneden beri Kafkasya'da çalışıyor; yine o kıymette bir maden 

kimyageri tanırım ki şimdi İstanbul’da Ruslara tercümanlık ederek ilminin kuruttuğu 

damarlarına biraz kan ve hayat teminine muvaffak oluyor.” 

“Ziyafetlerde, içtimalarda, mülâkatlarda bütün söylenen güzel şeylere rağmen, eğer, 

dün gibi bugün de bendenin sadâkati, dalkavuğun nüktesi, hatibin çenesi ve edibin istiâresi 

bu memlekette her şeyi yapacaksa, o halde o koca koca felsefe, hendese, kimya, hikmet, 

ticaret, ziraat mektepleri açıp beslemek niçin?” 

“Zâhir hocaları beslemek için.” 

II.2.3.10. Muhterem Bir Yankesici 

Ahmet Hâşim, Muhterem Bir Yankesici529 başlıklı yazısında uğradığı bir yankesicilik 

olayını anlatır. Bazı özel evraklarının da bulunduğu cüzdanı kaybolmuştur. Cüzdanını 

düşürdüğünü sanarak dalgınlığından, dikkatsizliğinden ve sersemliğinden dolayı kendisini 

azarlar. Bir iki hafta sonra Galata Postahanesi müdürü ve Hâşim’in dostu olan Talat Bey, 

“Bu son zamanlarda hiç bir şeyiniz kayboldu mu?” diye sorunca, para cüzdanıyla bazı 

lüzumlu kâğıtlarını kaybettiğini söyler. Bunun üzerine Talat Bey şöyle der: “- Yazık ki 

                                                

529 İkdam, nu. 11246, 5 Teşrinisani 1929. 
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çantanıza bir daha kavuşamayacaksınız, onun hasretine alışmalı. Kâğıtlarınıza gelince 

onlar bulundu. Sizi çarpan yankesici çantada bulduğu para ile iktifa etmiş ve kendisinden 

ziyade size lüzumlu olan evrakı zarf içine koyarak, size iade edilmek üzere posta kutusuna 

atmış. Kemâl-i gurur ile söylerim ki, son zamanlarda Galata hırsızları hemen daima böyle 

hareket ediyor.” 

Ahmet Hâşim, yazısını şöyle bitirir: “Bahtlı ve mesut Galata! Namuslu ve kibar 

yankesicilerinle iftihar et.”  

II.2.3.11. Sokak Müzisyeni 

Ahmet Hâşim, Basit Bir Mesele530 başlıklı yazısında kör bir sokak müzisyenini 

anlatır. “Nişantaş taraflarında oturanlar –veyahut benim gibi o semte ara sıra misafir 

gidenler- bazı öğle üstleri ve bazı akşamlar, caddeden yükselen yakıcı bir kaval sesiyle 

elbette titremişlerdir. Asrî, büyük apartmanlar mahallesini sanatın sihriyle bir lâhzada kır, 

bağ, dağ âlemine çeviren bu rüstâî, yeşil musikînin menbaı, bir âmânın üflediği bakır 

borudur.(…)” 

Yazı, şöyle devam eder: “Kıyafeti, şekli, vaziyeti hep kendi aleyhine olan bu zavallı 

sokak musikicisinin perişan bedeni, ilâhî bir sırrın mahfazasıdır. İşte sanatkâr budur. 

Dikenli, karmakarışık bir fidanda ‘gül’ mucizesinin inkişâfını tabiî bulanlar, sanatkârın 

maddiyet ve mâneviyeti arasındaki farka hayret etmemelidirler. Adım atmak için bile bir 

başkasının yardımına muhtaç olan ve ancak kuru ekmekle taayyüş edebilen bu gözsüz ve 

âciz insan, mâneviyat sahasında, bilakis, kudreti pâyansız bir hükümdardır. İstediği 

dakikada bize birer ra’şe gömleği giydirmek, kalbimizin darabânına, kanımızın deverânına 

tahakküm etmek için bu adamın bizzat bize görünmeye, bizi ikna etmeye, söz söylemeye, 

nefes tüketmeye hiç ihtiyacı yoktur. Musikinin her hamlesi, hünerinin hem nazariyesini, 

hem de lezzetini, dinleyene bir anda telkin ediyor. İşte sanat, işte hakiki sanat budur! Ötesi 

lâftır.”  

II.2.3.12. Tayyareci 

Ahmet Hâşim, hava şehitlerini anmak için düzenlenen bir törenden sonra kaleme 

aldığı Tayyareci531 başlıklı yazıda, “tayyareciyi saran hürmet ve muhabbet”in savaşta ve 

barışta, hiçbir zaman kesintiye uğramayacağını söyler. “Zira tayyareci, hayatının her 

dakikasında bir kahramandır. Ateş hattına giren askeri karşıdaki düşmanın kurşunu 

                                                

530 İkdam, nu. 11177, 6 Haziran 1928. 
531 İkdam, nu. 11410, 28 İkincikanun 1929. 
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bekler. Tayyareciyi ise, her dolanışta, düşman kurşunundan daha bîaman olan cazibe 

kanunlarının gayz ve gazabı kovalar. Niceleri bir bahar sabahında, ufak bir hata yüzünden 

kendi vatanlarının toprağı üzerine, alevlenmiş bir yıldız gibi akıp düştüler, niceleri 

ehemmiyetsiz bir motor ârızasından dolayı, bir an içinde bir yığın kan ve kemiğe 

döndüler.” 

Havacı için barış döneminin savaş döneminden hiç farkı yoktur. “Zira ölüm, her 

uçan tayyarenin etrafında bir kara kuş gibi mütemadiyen dâireler yaparak şikârının bir 

yanlış hareketini bekler.” 

Hâşim, yazısını şöyle bitirir: “Şan ve şeref tehlike nisbetindedir. Vatana hizmet 

yolunda tayyarecinin şanı, diğer silâh arkadaşları gibi büyüktür.” 

II.2.3.13. Yolcular 

Ahmet Hâşim, herhâlde çoğu Avrupalı veya Amerikalı zengin turistlerden oluşan 

Cook firmasının müşterilerini “safdil” bulur ve onların “dolar kambiyosu sâyesinde 

dünyayı hususi hayvanat bahçeleri imiş gibi keyif ve arzularına göre görmek iste”diklerini 

ve “hâlâ Hindistan’da kaplan, İspanya’da haydut ve Paris’te apaş görmek için mutantan 

transatlantiklerle uzun seyahatlere çık”tıklarını belirtir. Bu turistlerin gözünde Türkiye, 

“senenin üç yüz altmış beş günü mavi bir mehtap aydınlığı içinde yaşar ve halkı bilâ-ârâm 

seyyah fotoğrafları karşısında şairane pozlar almakla meşgul bir ‘Bin bir gece’ memleketi 

olmağa mahkûm”dur. Türkiye’de kılık kıyafet alanında yapılan devrimlerin, “mahallî 

hususiyetler meraklısı” olan bu turistleri memnun etmeyeceğini belirten yazarımız, şöyle 

devam eder: “Fakat Cook seyyahları henüz büsbütün mahzun olmasınlar, eski kıyafetler 

ortadan kalktıktan sonra da onları memnun edecek mühim bir garabet membaımız kalıyor: 

Seyahat eşyası! Her sabah Haydarpaşa’ya gelen posta trenlerinden çıkan yolcu kafilelerini 

gördünüz mü? Galata rıhtımında Bandırma’ya, Edremit’e veya Karadeniz iskelelerine 

müheyyâ-yı hareket bir vapura binen yolcuların taşıdığı eşyayı seyrettiniz mi? Bu eşya tâ 

iptidâî kabile hayatından en son asırlara kadar bütün tarihî merhalelerin ayrı ayrı maîşet 

tarzını ibret ve hikmet gözüne nakil ve hikâye eder: Hayvan postları, ham meyve dizileri, 

kımıldadıkça ıztıraptan feryat eden ot gibi destelenmiş ehlî kuşlar, acayip renklerde 

bağlanmış rengârenk şilteler, kirli yorganlar, teke kokan tüylü battaniyeler, heybe, sepet, 

tahta sandık, maltız, toprak testi, teneke ibrik, bakır sini, hamur tahtası, oklava, tencere, 

satır... ilh...” Hâşim’e göre bu durum zenginlik veya fukaralık alâmeti değildir ve sadece 

“iptidâî bir maîşet tarzı”nı “ifşa” etmektedir. Öyleyse, “Harici kıyafette vücuda getirilen 

medenî inkılâp, hususi maîşetin bütün köşelerine nüfuz edinceye kadar bu bit pazarı eşyası 
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en mükemmel ekspreslere Asyâî bir katır kervanı manzarası, vapurlara müteharrik bir han 

çirkinliği, yolcuya da Mekke’den avdet etmekte olan bir hacı hâlini vermekte devam 

edecektir.”532 

 

II.2.4. Kıtalar 

II.2.4.1. Afrika 

Ahmet Hâşim, Afrika kıtasını, iklim özellikleri ve yabaniliğiyle anar: “Vahşî bir 

Afrika‘ya giden misyonerler…”533 “Çad gölü mıntıkasındaki zenci kabailinin hayatına ve 

âdâtına dâir Afrikalı zenci bir Fransız edib tarafından yazılan ve geçen sene mühim bir 

cemiyet-i edebiyenin büyük bir meblağla mükâfatlandırdığı Batualar ismindeki romanın 

zencilerde aşk raksını hikâye eden bir faslı, bu raksın nasıl korkunç, kanlı ve behîmî bir 

cezbe hâlinde bütün bir köy halkını kavrayıp günlerce döndürdüğünü anlatır.”534 “Afrika 

ormanlarında” … “bir arslan avcısı…”535 

“Ne gergedanlar, ne de zenciler, Afrika topraklarından ilk geçen trene dönüp 

bakmağa tenezzül etmemişlerdi.”536 

Yazar, bazen Afrika’yı (Güney) Amerika ile birlikte anar: “Afrika zencileri ve 

Amerika vahşileri tarzında, acemi, iptidâî, korkunç çehreler…”537 Avustralya’nın da onlara 

katıldığı olur: “Afrika, Amerika ve Avustralya’da yaşayan kabileler…”538 

Ahmet Hâşim’e göre Afrikalı, “bir güneş çocuğu”dur. 539 

II.2.4.2. Asya 

Ahmet Hâşim’in gözünde Asya, “esrarengiz”dir ve Kızıltoprak kırlarından başlar. 

“… bu kırların toprakları, yolları, rüzgârları, kulağa tutulan bir umman sadefi gibi, 

nerelerden geldiği bilinmeyen sesler, uğultularla doludur. Buralardan her geçtikçe havada 

                                                

532 “Yolcu Eşyası”, Akşam, nu. 2662, 10 Mart 1926. 
533 “Hâlide Edib Hanımefendi’ye”, İçtihad, nu. 129, 7 Teşrinisani 1918. 
534 “Ağacın Gölgesi”, Akşam, nu. 1531, 21 Kanunuevvel 1922. 
535 “İdam Mahkûmları”, nu. İkdam, 11128, 15 Nisan 1928. 
536 “Hârikulâdenin Tarifi”, İkdam, nu. 11183, 12 Haziran 1928. 
537 “Yeni Sanatkâr”, Akşam, nu. 2129, 12 Eylül 1924. 
538 “Hârikulâdenin Tarifi”, İkdam, nu. 11183, 12 Haziran 1928. 
539 “Aç Olmayan Adam”, İkdam, nu. 11237, 26 Teşrinievvel 1929. 
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son akisleri hâlâ devam eden bir kervanın çıngırak seslerini andırır seslerle, ruhum bir 

konak mahalline uğramış gibi titrer.” Yazarımız orada “Asyaî bir sıla elemi” duyar, fakat 

bu kırların güzelliği, bundan ibaret değildir; çevredeki köşklerden sızan ve “aile 

medeniyeti”ni hissettiren “mahremiyet”tir.540  

Leylekler Ahmet Hâşim’e Asya’yı tahayyül ettirir: “Sıcak bir Asya gecesi: Damların 

yan duvarlarına dayanarak, gizli gizli konuşan ve doğacak bakır bir ayı bekleyen siyah 

zülüflü, kırmızı dudaklı, altın ve mercan gerdanlıklı kadınlar… Alçak bir gece semasına 

serpilmiş büyük yıldızlar… Bütün bu yıldızlar içinde bir leyleğin düşünen gagası…”541 

Hâşim’e göre, “emsalsiz üstad” Süleyman Nazif, “bir kabile reisinin Asyaî 

haşmetini taşır.”542 

Komşularıyla kültür alışverişinde bulunmayan ülkeler, medenî dünyanın dışında 

kalmak pahasına, yerli ve millî vasıflarını daha çok koruyup devam ettirirler. “Asya’nın 

esrarı içinde erişilmez bir mıntıkada tahassun eden Tibet de aynı sebeplerden dolayı elli 

asır, yüz asır evvel ne idiyse, bugün yine öyledir.”543  

Japonya, modernleştiği için “artık Asyaî hiçbir tarafı kalma”mıştır.544 

II.2.4.3. Avrupa  

Avrupa, “bir dimağ memleketi olmaktan ziyade bir amele memleketi” olan 

Amerika’ya “transatlantik postalarıyla, her hafta zekâ gönderen” “ihtiyar ve olgun” 

kıtadır.545 

Avrupa kültürünün kaynaklarından biri Yunan mitolojisidir: “Yunan esatiri Avrupa 

harsında ıstıfaya uğradıktan sonra (…) bir mevcudiyeti hâiz olmuştur.”546  

“Bir şehir caddesi gibi, her gün binlerce insanın üzerinde gidip geldiği şu Avrupa 

(…) Esasen, gidilecek yolları evvelden belli, görülecek şeyleri herkesçe malûm, çiğnenmiş, 

usaresi alınmış, posa haline gelmiş olan” bir yerdir.547  

                                                
540 “Bir Gezintide Görülen”, Akşam, nu. 1314, 18 Mayıs 1922. 
541 “Leylek”, İkdam, nu. 11238, 6 Ağustos 1928. 
542 Ahmet Hâşim, “Son Şarklı”, BE III, s. 28. 
543 “Edebî Bir Ankete Cevaplar V, Hâricî Tesir”, Akşam, nu. 2645, 21 Şubat 1926. 
544 “Bir Seyahatnâme”, İkdam, nu. 11250, 18 Ağustos 1928. 
545 “Genç Kıyafeti”, İkdam, nu. 11152, 9 Mayıs 1928. 
546 “Bir Kelimenin Telâffuzu Hakkında”, İkdam, nu. 11222, 21 Temmuz 1928. 
547 “Seyahate Çıkan Adamın Duydukları”, İkdam, nu. 11282, 19 Eylül 1928. 
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Ahmet Hâşim, İstanbul’u bir Avrupa şehri sayarken, az çok alaycı bir dil kullanır: 

“Bu sene sonbahar, İstanbul’da biraz fazla sürdü. Avrupa kıtasına mensup bir şehir için 

kış mevsiminin bu kadar gecikmesi hiç de hoş görülecek bir şey değildi. Öyle ya, üşümek 

ve titremekte Paris, Berlin ve Londra’dan geri kalmak ayıp değil mi?”548 

Fakat, hizmetçilerimiz bile Avrupalıların çok gerisindedir. “Avrupalılarda hizmetçi 

hürriyetini satmış bir köle değil, kâr ve kisbi, mühim haysiyetli bir tacirdir. Vâridâtının 

başlıca menbaını bahşiş teşkil eder ve bu itibarla kazancı zekâ ve ehliyetine göre değişir. 

En zengin konağın hizmetçisi bile, şapka ve bastonunu tuttuğu misafirden haklı olarak 

hürmetinin mukabilini para şeklinde bekler.”549 

Falih Rıfkı’nın Akşam’da edebiyatımız hakkında dile getirdiği ve Avrupa’da 

tanınmadan kıymet taşıyamayacağımız iddiasını Ahmet Hâşim benimsemez ve şöyle der: 

“Avrupa’nın her inkâr ettiği veyahut her vücudundan haberdar olmadığı şeyi yok farz 

etmek lâzım gelse, yeryüzünün henüz yarı hayvan bir cinsle meskûn olduğuna inanmak 

lâzım gelir?”550 

“İhtiyar Avrupa’nın birtakım genç sanatkâr zümreleri”nin “Amerikankârî 

muvaffakiyetlerin hikâyelerini dinleye dinleye ağızlarının suyu ak”ar.551 

Avrupa’da sanayi mamullerinin pazar bulamayışı, Ahmet Hâşim’e bu kıtanın ve 

dünyanın geleceği hakkında şu ihtimalleri düşünme fırsatı verir: “Milletler aç kalmış 

kurtlar gibi saldırıp birbirlerini parçalayacak ve Avrupa medeniyetinin gurûbu, emsalsiz 

bir muhârebenin kızıl ateşlerinden vücut bulacak.(…) Yahut: Şimdiden düşünülmeğe 

başlandığı gibi, bütün gururlar, hırslar unutulup bir Avrupa devletleri ittihadı vücuda 

getirmek suretiyle makine rekabetine nihayet verilecek.”552 

Avrupalı turistlerin kartpostal gönderme ve fotoğraf çekme merakları, Ahmet 

Hâşim’in onlar hakkında şöyle düşünmesine yol açar: “Ya Avrupa’da seyahate yalnız 

budalalar çıkıyor veyahut seyahat Avrupalı adamları budalalaştırıyor.”553 

                                                

548 “Kış”, İkdam, nu. 11346, 23 İkinciteşrin 1928. 
549 “Hizmetçi”, İkdam, nu. 11498, 28 Nisan 1929. 
550 “Ölçü”, İkdam, nu. 11516, 16 Mayıs 1929. 
551 “Gülünebilir”, İkdam, nu. 11538, 10 Haziran 1929. 
552 “Makine”, İkdam, nu. 11548, 20 Haziran 1929. 
553 “Ruhiyat”, İkdam, nu. 11209, 27 Eylül 1929. 
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Ahmet Hâşim, Portekizli bir emekli subay’ın Avrupa intibalarını şöyle nakleder: “Üç 

aydan beri Avrupa’nın görmediğim şehri kalmadı. Berlin’de midem bozuldu, Paris’te nezle 

oldum, Hollanda’da romatizmaya tutuldum. Her yerde ancak yabancılığımı daha fazla 

hissettim. Nevrasteni had bir şekle girdi. İşte seyahatten istifadem.”554  

Ahmet Hâşim’in son yazılarından biri Büyük Bir Avrupa Şehri555 başlığını taşır. 

“Hayatında büyük bir Avrupa şehri gören bir adam kendini, sonradan göreceği bütün 

büyük Avrupa şehirlerini evvelden görmüş addedebilir: Bu şehirler o kadar birbirinin 

eşidir.” diyen yazarımız Frankfurt’u görünce hissettiklerini şöyle dile getirir: “… kendimde 

en ufak hayrete benzer bir şey duymadım. Zira karşımdaki o büyük hayat cezr ü meddinin 

ismi Frankfurt olduğu gibi, pekâlâ Paris, Londra, Viyana veya Budapeşte de olabilirdi.”  

Aynı yazıda yer alan şu tespitler de dikkate değer: “Garâbete düşmeden iddia 

edilebilir ki, büyük bir ‘action’ medeniyeti olan Avrupa medeniyeti çerçevesinde şeklin 

fikirden fazla ehemmiyeti vardır. Kafası ne olursa olsun, bir insanın Avrupalı unvânına 

hak kazanmak için muhakkak sırtında bir ceketi, ayağında bir pantalonu ve başında şu 

veya bu biçimde bir şapkası olmak lâzım. Bu hazin ve renksiz kıyafet, medeniyetin 

üniformasıdır.” 

Büyük Avrupa şehirlerinin bu şekil yeknesaklığına eklenen “diğer bir tatsızlığı da, 

artık hayâli heyecana getirecek hiçbir ‘sırr’ı ihtiva etmemelerinden ileri geliyor: Bu 

şehirlerin hayatını yer altından ve havadan tanzim eden müthiş makine ve elektrik 

mucizeleri, şimdi mektep kitaplarında çocuklara öğretilen birtakım basit şeylere istinat 

ediyor. Bunları bilmek, seyahatin mükâfatı olan hayreti ortadan kaldırıyor.” 

II.2.5. Ülkeler ve Toplumlar 

II.2.5.1. Almanya ve Almanlar 

Ahmet Hâşim, 1924 yılında kaleme aldığı ve rakıdan söz ettiği bir yazısında şöyle 

der: “Biraya gelince, insanı bir Alman gibi budalalaştırmaktan başka ne zararı var?”556 

Yine aynı yıl, Paris’te bir defilede gördüğü Almanlar ve Avusturyalılar hakkında şu 

kanaatini dile getirir: “Büyük Alman ve Avusturya ticarethanelerinin şişman karınlı 

patronları, evza ve hareketlerindeki bayağılıkla nazar-ı dikkati celbediyorlardı; hepsinin 

                                                

554 “Seyahat Notlarının Sonu”, İkdam, nu. 11229, 17 Teşrinievvel 1929. 
555 Milliyet, nu. 2466, 21 Kanunuevvel 1932. 
556 “Rakı”, Akşam, nu. 2168, 24 Teşrinievvel 1924. 
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yumuşak yakası terden buruşmuş ve yamrı yumru kunduralarının ökçesi yarı yarıya 

aşınmıştı.”557 Bir yazısında da eski Almanya’yı, eski Rusya ile birlikte, “halk üzerine 

cebren çökmüş bir imparatorluk” olarak zikreder.558  

Spor başlıklı yazısında şu satırları okuruz: “Büyük harpten evvel, işi gücü, sabahtan 

akşama kadar, mutfağında kocası için nâşinîde çorbalar pişirmekle geçen Alman kadını, 

sakil cüssesiyle dünyanın en çirkin ve sevimsiz kadını olarak tanınıyordu. Harp ferdâsı 

Alman ailesini yıkınca, Alman kadını da kepçeyi bırakıp eline raketi aldı. Geçen gün 

okuduğum bir makaleye nazaran, şimdi Berlin kadını, zarâfette ve incelikte Paris 

mankenlerini bile geride bırakıyor.”559 

Frankfurt Seyahatnamesi’ndeki yazıların hemen hepsi, Ahmet Hâşim’in Almanya ve 

Frankfurt izlenimlerinden oluşmaktadır. Ancak Ahmet Hâşim, bu yazılardan önce, son 

günlerinde evleneceği Güzin Hanım’a 14 Ekim 1932 tarihli mektubunda şu cümleleri 

yazmıştır: “Frankfurt şehri fevkalâde güzel fakat Paris gibi eğlence şehri değil, aile ve 

çalışma şehri. Hastahane bizim bildiğimiz, gördüğümüz şeylere benzemiyor. Bu sabah saat 

11 buçukta yatırdılar. Günde bizim paramızla beş lira fakat tahlil, muayene, ilaç parası 

hariç. Verdikleri oda güzel ve şık. İkinci mevki olduğu için bir başka hasta da 

yatırılabilirmiş.”560 

Alman Gecesi561 başlıklı yazısında, “geçilen memleketlerin medeniyet ölçüsü olan 

vagon-restoran hizmeti”ne dikkat çeken yazar, şöyle devam eder: “Sembolist şairlerin 

bütün o titrek hayâlleri karşımda hakikat olmuştu: Zümrüt çayırlar ortasında pırıl pırıl 

akan penbe akşam dereleri... Bunların kenarında gümüş yaprakları hafif rüzgârlarla 

oynaşan mesut kavaklar... Oyuncaklar gibi en tatlı renklere boyanmış beyaz tül perdeli 

köşkler... Bunların etrafında otlayan sıhhatli, altın tüylü öküzler... Geçen trene bir an 

bakmağa tenezzül edip başını çeviren baygın kadın bakışlı mağrur sarı beyaz inekler... 

Demiryolun iki tarafındaki tarlalar, kıymetli atlaslar gibi temizlenmiş, ayıklanmış, 

taranmış, ekilmiş, biçilmiş ve ayrı renklerle yan yana ta ufuklara kadar uzanıyordu.”  

Bu nizam ve intizam, Hâşim’in şöyle düşünmesine yol açar: “Belli idi ki büsbütün 

başka kudretlerle mücehhez bir insanın yaşadığı bir âleme girmiştik.” Bu âlem Hâşim’i 
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hayli etkiler: “Avusturya-Almanya hudut şehri olan Passau’ya girince bütün bu değişmeler 

benim için büsbütün akla hayret verici bir mahiyet almıştı. Sanki bindiğimiz tren ansızın 

büyümüş, genişlemiş, eşya somlaşmış ve kibarlaşmıştı.” diyen yazar, istasyonun 

mimarisini, oradaki insanların temizliğini ve sıhhatini andıktan sonra, trenin kırk dakikalık 

gecikmeyi kapatmak için hızlanışı üzerine “İçinde deliler gibi koştuğumuz gecenin 

yeniliğini tadabilmek maksadıyla kompartımanımın lâmbalarını söndürdüm. Trenimizin bir 

an içinde geçtiği büyük istasyonlar ve bir iki dakika içinde bitirdiği şehirler, penceremin 

karanlık camı üzerinde korkunç birer kibrit gibi büyük bir hışırtıyla parlayıp 

sönüyordu…”der ve yazısını şu hüzünlü cümleyle bitirir: “Bu sırada gözüm kıvılcımlı, 

dumanla semada ne tarafa gideceğini şaşıran bizim zavallı aya ilişti. Bu sarı ve perişan 

çehre, bir gurbetzedenin acınacak çehresiydi.” 

Varış562 başlıklı yazıdan öğrendiğimize göre, “Frankfurt’a gece yarısından sonra, 

ikiye yirmi kala” varan yazar, “gecikmiş saate rağmen derinden derine her taraftan makine 

gürültüleri duyulan bu ticaret ve sanayi şehrine” yalnızca iki kişinin, kendisiyle 

“midesinden rahatsız genç bir Romanyalı”nın inmesine şaşar. “Gerçi Avrupa’nın en büyük 

istasyonlarından biri olan Frankfurt istasyonuna günde girip çıkan trenlerin adedi yüz ile 

sayılmaz; fakat uzaklardan, ta İstanbul’dan, Balkanlardan, Budapeşte ve Viyana’dan gelen 

büyük bir ekspresin rıhtıma bıraktığı yük iki hastadan ibaret olduğuna bakılırsa, bu etrafta 

mağrur çeliklerini büken Merihî çerçevenin hakikatte sessiz bir fâcia dekorundan başka 

bir şey olmadığına inanmalı.” diyerek şu hükmü verir: “İlk adımda bitmiş bir Almanya ile 

karşılaşmıştık.” 

Sabah kahvaltısından sonra otelinden çıkan yazar, Frankfurt caddelerinde kendisini 

Victor Hugo’nun bir karikatürüne benzetir. Caddelerin genişliği, temizliği öyle 

etkileyicidir ki, onları “gördüm” diye ayrıca not etmeyi lüzumsuz bir iş saymaz. 

Mağazaların vitrinleri bizim “henüz elifini bilmediğimiz bir göz avlama sanatının zâlim 

incelikleriyle” düzenlenmiştir. “Caddelerin solunda ve sağında tıpkı İkinci Frederik’in 

meşhur piyadeleri gibi sert, bir hizada dizilmiş ve mağrur cepheleri baştan başa ticari 

altın yazılarla kaplanmış granit renginde hayat kaynağı koca binalar...” vardır. 

“Arkalarında kış fidanlarının kırmızı çiçekleri ve iri yeşil yapraklarının tembel tembel 

dinlendiği, silinmiş büyük kristal camlı, bembeyaz tül perdeli mesut Frankfurt pencereleri! 

Hastahâne, kışla, köşk, mağaza ve mektep pencereleri, burada hep Alman kadınının eliyle, 
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ruhu aynı mahrem hulyalarla deli edecek gizli bir saadet marifetiyle süslendirilmiştir. 

Yalnız Alman pencerelerinin sırrını kavrayıp getirecek olan bir kimse, kendini memleketine 

güzel bir hizmet yapmış addedebilir.”  

Fakat sokaklarda iyi giyimli, bakımlı dilenciler de vardır; yazara göre bunlar 

“Almanya'nın adedi günden güne artan sefâlet habercileri, işsizleri, dilencileridir.” 

Yardım dernekleri adına sadaka toplayanlar da dikkati çekmektedir. Hâşim, Hitler’in 

yandaşlarını şöyle tasvir eder: “Sarı bezden uydurma bir avcı üniforması üzerinde, 

uydurma bir kayış, uydurma bir matra ve bir muhayyel müstakbel seferin uydurma 

teçhizatıyla erken süslenmiş şu bayağı çehreli adamlar kim? Bunlar Hitler askerleridir.” 

Komünistlerin görüntüsü de şöyledir: “Etrafa yan bakarak, sessiz ve karanlık 

dolaşan kırmızı kravatlı gençler kim? Bunlar da Hitlercilerden daha hayırlı olmayan 

komünistlerdir.” 

Hâşim, son olarak bedenlerini satan kadınlardan söz eder: “Akşam oluyor: Lâcivert 

gece, bin bir ışık beneğiyle caddeleri dolduruyor; karanlık köşelerde siyah mantolarına 

sarılmış birtakım korkak, genç kadın çehreleri belirdi. Bunlar bir değil, iki değil, belki 

binlerden fazla! Bunlar ne? Bunlar da açlığın günden güne arttırdığı kıt müşterili Alman 

gece fâhişeleridir.” 

Yazının son cümlesi, harika bir teşbih örneğidir: “Almanya pembe ve büyük bir 

elmadır. Fakat içi kurtludur.”563 

Ahmet Hâşim, Goethe’nin müzeye çevrilen evini ziyaret eder ve orada gördüklerine 

hayret eder: “Nihayet şairin çalışma odasına vardık. Kafileye kılavuzluk eden memur, üstü 

baştan başa mürekkep lekeleriyle kaplı eski bir yazı masası önüne gelip de ‘Goethe 

Faust’u bu masa üzerinde yazdı. Bu lekeler Faust’un lekeleridir!’ dediği zaman, 

kalabalığın son hadde varan merakı ve heyecanı, ışık halinde gözlerden taştı. Herkes o 

mukaddes gölgeleri yakından görmek için, medenî nezaketi unutarak masaya yaklaşmak 

üzere kendine yol açmağa çalışıyordu. Bu hayran gözlerde lekeler, mürekkep lekeleri 

değil, fakat bir ebedî lâcivert semâda, nâmütenâhî yıldız serpintileri idi.”564 

Yazarımız, tedavi edileceği yere de hayran kalır: “Gayet usta bahçıvanların 

düzelttiği büyük bir bahçede belediye hastahânesi içinde ayrı bir bina teşkil eden Volhard 

kliniğine gittiğim zaman, bir müze veya bir güzel sanat akademisi kapısından giriyorum 
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zannettim. Bu klinik fennin manasını ters anlamış birtakım dar kafalı zevksiz ve anlayışsız 

adamların kurduğu bir yer değildi.” “Yalnız böbrek ve yürek hastalıklarının tedavi edildiği 

Volhard’ın kliniğinde”…  “Üç katın bütün o şık ve temiz odaları yürek acılarından oraya 

düşmüş genç ve güzel kadınlarla dolu” olduğundan “kliniğin hafif havasında, iğrenç 

kloroform veya asitfenik tabahhurâtı yerine hafif pudra ve mahrem lavanta kokularının 

uzak, hisli seyyâleleri dolaş”maktadır. Hastalara tuz yerine “citrovin” isimli bir madde 

verilmektedir. Hâşim, bu maddeden duyduğu memnuniyeti doktorlardan birine söylemiş, o 

da bunu citrovin’i üreten fabrikaya iletmiştir. Bunun üzerine fabrika yetkilileri, Hâşim’e 

“harâretle teşekkür ed”en ve “fabrikayı gezmekliği”ni rica eden bir mektup gönderirler. 

Sonra olanları Ahmet Hâşim, şöyle anlatır: “Ertesi günü, denilen saatte şık bir araba beni 

ve hastahane arkadaşım Vedat Fuat Bey’i alarak şehir dışındaki Chemiwerk fabrikasına 

götürdü. Bizi en ince bir nezaketle her tarafı bembeyaz ve zemini kan kırmızı modern bir 

bekleme salonuna aldılar. Az sonra bizi kabul eden müdür-i umumî Mr. Ablmann, 

fabrikada göze çarpan güzellik ve temizlikten aldığımız intibadan hassaten mütehassis 

göründü, dedi ki: 

‘On sene evvel bir küçük odadan ibaret olan bu gördüğünüz koca fabrikayı yaparken 

şunu ispat etmek istedim: Elinde bir fen âleti tutan adamın her türlü güzellik hislerinden 

mahrum, kaba ve fena adam olması lâzım gelmez; bir fabrikanın da siyah, kirli ve 

müteaffin bir yer olması icap etmez. Görüyorsunuz ki sözümü tutmuşum. Memurlar ve 

amele burada neşeyle çalışırlar ve akşam işleri bitince, bir mahpesten çıkar gibi, 

kendilerini sokağa dar atmazlar!’ ” 

“Hiçbir ticari kıymeti olmayan bu iki ziyaretçiye fabrikanın her tarafını uzun uzun 

gezdirdikten sonra, onları en büyük itinalarla yine geldikleri yere gönderdiler. Aynı gün 

öğleden sonra fabrikadan bir telefon: Fabrika bizi akşam için bir eğlence yerine davet 

ediyordu. Umûmî kâtip Mösyö Haas fabrika davetlilerine eğlence yerlerinde kadınsız bir 

bekâr grubu çirkinliği vermemek için genç nişanlısını da bize katmıştı.” 

Ahmet Hâşim’e gösterilen ilgi daha sonra da devam eder, âdeta bir dostluğa dönüşür. 

“Frankfurt’tan ayrıldığım gece, garda, sabahın beşinde beni uğurlamaya gelen dostlar 

arasında Mösyö Haas da duygulu bir çehre ile duruyordu.” Hadisenin anlatıldığı yazının 

başlığı dikkate şayandır: “Ticaret”565. Yazarımız, bir parka dökülmüş yaprak yığınları 

karşısında da şöyle düşünecektir: “- Bu kadar çok yaprağı Almanlar mümkün değil hiçe 
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feda edemez. Acaba bu kuru yapraklardan bunlar ne yaparlar? / - Kim bilir, belki çelik, 

belki ipek, belki porselen!”566 

Ahmet Hâşim, Hasta567 başlıklı yazısında bizdeki hasta telâkkisinin ürkütücülüğüne 

karşılık Almanya’daki anlayışın güzelliğini anlatır. Hastalara uygun yiyecek ve içeceklerin 

üretildiğini belirttikten sonra şöyle der: “Hastanın ağız ve burun hakları bu suretle tatmin 

edildikten sonra ‘göz’ hakkına da riayet edilerek, karşısında ıztırabın kötü çehresini 

peçelemek maksadıyla hastahâne binaları zengin büyük bahçeler, uzun gül tarhları, 

havuzlar ve fıskiyeler ortasında yükseltilmiştir. Bu bediî çerçeveyi temiz kıyafetli hasta 

bakıcıların neşeli çehreleri canlandırır. Buralarda acıyı hatırlatan hiçbir şeklin, hiçbir 

rengin, hiçbir kokunun hastalara kadar sokulup ruhu rahatsız etmesine meydan verilmez.” 

“Volhard’ın kliniğinde, muâyene ve ilâç saatlerinden sonra, bütün hastalara olduğu 

gibi bana da her gün şehre gidip gezmemi, hele akşamları tiyatrolara gitmemi ve içki 

olarak bir kadeh bira içmemi ısrar ile tavsiye ederlerdi. Hastanın böyle gezintilerden 

alacağı zevk ve onların vereceği yorgunluklara karşı göstereceği mukavemet tedâvide 

takip edilecek birer yol işareti idi. Fakat ben, böyle tavsiyeler karşısında kalınca, acaip bir 

gıcıklanma duyar ve gayr-i ahlâkî bir iğva sesi duyan bir kimse gibi kızarırdım: 

Zira ben bir İstanbul hastası idim!” 

Yazarımız, Sonbahar568 başlıklı yazısında da “Avrupa sonbaharını Frankfurt 

dağlarında doya doya seyretti”ğini belirterek şöyle der: “Hâlâ gözlerim gördüğü o 

muhteşem şeyin yığın yığın ihtiyar altınlarıyla kamaşmakta...” 

Otomobille yapılan bir dağ gezintisi ona, çocukluğunda gördüğü dağları ve İstanbul 

yollarının bakımsızlığını düşündürür. “Nihayet otomobilimiz durdu, Taunus dağının bir 

yüksek noktasına varmıştık. Mamur bir ormanın ortasında indik. / Hava bulutlu ve 

üzerinde durduğumuz tepe rüzgârlı idi. Ağaç denizinin üzerinde büyük gölgeler 

kımıldanıyor, dallarda uzanan hışırtılar, ağaçtan ağaca sürüklenerek, ormanın kızıl 

derinliklerinde kayboluyordu. Orman yapraklarının bir kısmı yerleri kaplayan sonbahar 

çemenlerinin üzerine dökülmüş, bir kısmı da henüz dallarında idi. Fakat yerde ve daldaki 

yaprakların hepsi de kırmızı ve sarı idi. O kadar kırmızı ve o kadar sarı ki, güya büyük bir 

yangının alevleri ormanın her tarafını sarmış ve bütün ağaçlar büyük birer meşale halinde 

bu bulutsuz sonbahar semâsının altında sessiz bir yanışla yanıyorlardı. Çürümüş yaprak, 
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nemli toprak veya yağmurlu bulutların elektrikli seyyâlelerini koklaya koklaya akşam 

alacalığını andıran bu serin sonbahar esmerliği içinde bu hayâlî altın yangının seyrine 

hayretle daldık...” 

Sincapların “Frankfurt hastahânesi bahçesinde hemen hemen insan bacakları 

arasında böyle emniyetle dolaşması” da ona hayret verir. “Fakat oralarda bu dostluk 

yalnız sincaplara münhasır değildir. Umumî parklarda serçeler gelip parmaklara konar, 

kumrular omuzlara yerleşir, göllerde ve havuzlarda altın gözlü balıklar kendilerine uzanan 

ele dostça yaklaşırlardı.”569 

Başka bir şaşkınlık mevzuu da dilencilerdir: “Frankfurt caddelerinde en çok 

garibime giden insan dilencisi olmuştur. Bu dilenci, temiz gömlek ve yakası, lekesiz 

elbisesi, ütülenmiş beyaz mendiliyle iyi bir kahvaltıdan sonra sigarasını yakarak, sabahın 

neşeli kalabalığı içinde işine giden herhangi bir efendiye benzer. / Hastahânenin kırmızı 

nehir sularına bakan pencereleri önünde, şehrin en şık ve en işlek caddelerinde, ikişer, 

üçer kişilik takımlar hâlinde, sabahtan akşama kadar opera ve operet parçaları söyleyerek 

havayı keman veya armonik sesleriyle dolduran dilenciler hep bu tiptedir. Bunların 

gündelik kazançları, alelâde bir alışverişin getireceği kârdan aşağı değil.”570 

Oysa doğu ülkelerinde dilencinin ürkütücü olması gerekmektedir. Bu meseleyi 

tartıştığı bir Almana, bizim dilencilerimizin “artist” olduklarını söyleyecektir.  

Ahmet Hâşim’in Frankfurt’ta beğenmediği şeyler de vardır: “Frankfurt gecelerinin 

karanlığı kadar fakir bir karanlık bilmiyorum... kahveler yeknesaktır, kabareler soğuk ve 

tenhadır. Varyete tiyatroları eğlencesizdir, dansingler tatsızdır, sinemalar ise lisan 

bilmeyen bir adam için birtakım ahmakça resimlerin birbirini kovaladığı bir sinir ve iç 

sıkıntısı yeridir. Ne yapmalı? Bazı akşamlar saatlerce gidilecek bir yer araştırmakla 

uğraşır ve nihayet bir şey bulamayarak, meyus, her gün gittiğimiz ve havasından artık bize 

usanç gelen ‘Viyana Kahvesi’nin altın tavanları altına sığınır ve o dinlendirici, yumuşak 

koltuklarına bitkin, kendimizi atardık.” Bir Alman dostuyla bu eğlence yoksulluğunu 

konuşmuş ve ondan şu cevabı almıştır: “Almanya’da eğlence şehri Berlin’dir. Berlin dünya 

geceleri içinde bir ziya ahtapotu gibi yayılmış, diğer bütün medenî eğlence merkezlerinin 
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kanını emiyor. / Frankfurt’a gelince o, bütün ikinci derece Alman şehirleri gibi, ahalisi 

onda horlayan tatsız bir aile şehridir. Burada yalnız aile saadetini aramalı.”571 

Fakat bu “aile saadeti” pek de sağlam değildir. Çünkü, Alman ailesinin durumunu 

bir Alman şöylece özetlemiştir: “Kaynatam demokrattır; kaynanam katolik fırkasındandır; 

en büyük baldızım komünisttir; ortanca baldızım nasyonal sosyalisttir; en ufak baldızım 

nasyonalisttir; oğlan çocuk merkez fırkasındandır. / Her akşam soframızda bu altı zıt 

akidenin muhârebeleri olur. Evvelâ münâkaşalar, bağırmalar, sonra sinir buhranları, 

ağlamalar ve nihayet bayılmalar.. Komünist baldızım kolları bağlanıp bir odaya 

hapsedilinceye kadar bizde rahat yemek yemenin imkânı yoktur.”572 

“Gürültüsüz, kibar bir mahalle”de, “güzel bir kapı”dan bilet alınarak girilen büyük 

bir “şehir bahçesi” de Ahmet Hâşim’in ilgisini çeker. “Solumuzda, derinlikleri lâcivert 

sislere boğulmuş bütün ağaçları, mektep çocukları gibi bakımlı ve muntazam nihayetsiz bir 

park. Manzaranın ıslaklığında, yer yer yosunlu heykellerin hüznü. Büyük ağaçlardan 

sarkan yapraksız dalların karmakarışıklığı altında, suları kuştüyleri ve kuru yaprak 

taşıyan titrek bir göl. Gölün kıyılarında düşünen dargın bakışlı beyaz kuğular. Hâsılı 

büyük bir cennet iskeleti! 

Soğuk bahçede fazla dolaşamadım. Geniş mermer merdivenlerden çıkarak meşhur 

Pelmer Garden limonluğunun ılıklığına girdik. 

Burası mabet gibi sessiz ve mukaddes bir korku ile dolu idi. Sanki kırmızı Hint 

ilâhları burada tebessüm ediyordu. Gizli kalorifer borularının hesaplı harâretiyle ısınan 

bu cam binanın havası bütün Asya ve Afrika iklimlerinin bunaltıcı elektrikleriyle yüklü idi. 

Yerler yemyeşil ve ıslak bir çemenle örtülü. Kütük diplerini hatt-ı üstüvânın yılanları 

andıran biçim biçim sarmaşıkları sarmış, gizli menbalardan gizli havuzlara damlayan 

sular, kırılan ince billûrlar gibi sessizce şakırdıyor. Daldan dala konan küçük bir kuşun 

uçuş sesi! 

Cins cins hurma ağaçları yerden sekiz, on metre havaya yükselerek gergin yeşil 

pençeleri andıran veyahut bir kirpi dikeni hissini veren sert yapraklarını cam kubbeye 

değdiriyorlardı. Bütün iklimler burada: Japon hurması, Cava hurması, Yeni Zeland 

hurması, vs. Bu korkunç kütükler daha yükselecek ve bir gün gelecek ki, Asya 

ormanlarındaki baş döndürücü boylarını alacaklardır. Onun için cam kubbe, kütüklerin 
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neşv ü nemâsını takip edebilmek üzere müteharrik yapılmıştır. Etrafa hâkim ılık ve yeşil 

sessizlik içinde birtakım takırtı sesleri geliyor: Bu gizli gizli boy atan kütüklerin 

gerilmesidir.” 

Fakat bütün bu güzelliklerin müşterisi, “bir kanepeye dizilen beş ihtiyar Alman”dan 

ibarettir. “Bu pahalı bahçenin keyfini sürmek için bu bunaklardan başka adamınız yok 

mu?” sorusunun cevabı dikkate şayandır: “Alman belediyesinin zahmetini 

mükâfatlandırmak için bu beş bunağın memnuniyeti çoktur bile! Her Alman, ihtiyarlığın ve 

çöküklüğün son haddine kadar gene bir Almandır ve onun saadetini yapmak bütün 

Almanya için bir mukaddes vazifedir. Bir Almanın kıymeti yoksa beş Almanın, on Almanın, 

yüz Almanın ve altmış milyon Almanın neden kıymeti olsun?”573  

Ahmet Hâşim, Almanya’da Yahudi düşmanlığına ilişkin gözlemlerde de 

bulunmuştur. Milletleri Sevmek ve Beğenmek574 başlıklı yazı, bu konuya ayrılmış bir 

diyalogdan oluşur. Diyalog şu cümleyle biter: “Yahudilerde nefret ettiğiniz şey sadece 

zekâdır.”  

Profesör Aristokrasisi575 başlıklı yazı, Almanya’da bilim adamlarına verilen değeri 

ve onlara sağlanan imkânların büyüklüğünü anlatır: Bir Pazar günü, “bir dağ gezintisine 

gitmek üzere saat onda Rumplmeyer kahvesi önünden kalkan tramvaya bini”lir. Yazarımız, 

iki tarafta akan “meydanlar, bahçeler, mağazalar, binalar, renkli resimler gibi akıp 

gid”erken şöyle demekten kendini alamaz: “Yarabbi! Bu şehirde ufak bir yıkıntı, bir küçük 

ihmal, yerine konulması unutulmuş bir taş, kapatılmamış bir çukur yok mu? Bıçak gibi 

keskin hatları her tarafa yükselen bu kusursuz hendese içinde insan nefes darlıkları 

duyuyor. Umranın bu kadarı fazla. Ruskin’in dediği gibi muhayyilenin mesut bir faaliyete 

girebilmesi için biraz harâbe görmek de lâzım...” 

Şehrin dışında binaların güzelliğinin gittikçe artmasına da şaşan yazarımıza durum 

şöyle izah edilmiştir: “Profesörler gürültüden rahatsız olmamak için şehir hâricinde 

yaşamayı severler. Bu güzel bahçelerde gördüğünüz zengin evler profesör kâşâneleridir. 

Profesörler burada sükûn ve refah içinde çalışırlar. / Almanya ‘profesör’ ve ‘doktor’ 

denilen acayip bir insan cinsinin vatanıdır. Bunlar Hindistan’daki rahip sınıfı gibi bir nevi 

kudsiyetle çevrili olarak hemşehrileri arasında yaşarlar.” 

                                                
573 “Beş Almanın Keyfi İçin”, Milliyet, nu. 2509, 4 Şubat 1933. 
574 Mülkiye, nu. 23, Şubat 1933. 
575 Milliyet, nu. 2511, 6 Şubat 1933. 
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Bunun içindir ki, Almanya’da bilim adamlığına rağbet çoktur. Hâşim, bu hususta bir 

İngiliz nüktesi nakleder: “İki kapı olsa, birisinin üzerinde ‘Cennet’, diğerinin üzerinde 

‘Cennet hakkında konferans’ diye yazılı olsa bütün Almanlar ikinci kapıya hücum eder.” 

Yazının devamı şöyledir: “Almanya hakkında bütün ecnebî karikatürlerinin 

mevzuunu yapan bu profesörler ve doktorlar kalabalığı ne iş yapar? Çoğu dar kafalı ve 

cahil; miyop oldukları için gözlüklü ve müreffeh oldukları için pembe ve sıhhatli olan bu 

insan cinsi, hâşiyeleri birçok kitap isimleri ve sayfa numaralarıyla dolu, incir çekirdeği 

doldurmaz meseleler hakkında, karınca sabrıyla cilt cilt uyutucu kitaplar yazmakla 

ömürlerini geçirirler. Bu kitapların kıymeti ne? Büyük Alman filozofu H. de Keyserling’e 

nazaran Alman âlimlerinin mahsulâtının yüzde yetmişinde orijinal bir fikre tesadüf etmek 

nâdiren mümkün olur. Bunlar bir nevi Almanya’ya mahsus yobaz sürüsüdür. 

Hakiki Alman ilmini, o büyük ve şerefli ilmi yapanlar dârülfünunun cübbe ve takke 

giydirmediği serbest zekâlardır. 

- Böyle faydası az bir sınıfı el üstünde tutmakta Almanya’nın ne kârı var? 

- İçlerine karışmış olması muhtemel hakiki zekâların yanlışlıkla yok olmasına 

meydan vermemek için... Almanya böylelikle dünyanın en yüksek ilmine mâlik olabildi.” 

II.2.5.2. Amerika ve Amerikalılar 

Ahmet Hâşim’in yazılarında Amerikalılar genellikle bilgisiz, görgüsüz ve şımarık bir 

zenginliğin timsali olarak karşımıza çıkarlar. Ressamlarımızın doğuyu anlayışını 

eleştirmek için verdiği örnek, “Chicago’daki salonunun duvarında asmak üzere 

İstanbul’dan bir bakır maşrapa veya bir nalın almakla bütün şarkı beraber alıyorum 

safvetinde bulunan geçkin Amerikalı seyyah kadınları” olmuştur.576 

Amerikalı turistler, Ahmet Hâşim’in başka bir yazısında da alay konusu edilir: “Polis 

inzibatının demir zincirler gibi, her taraftan kıskıvrak bağladığı bir küre üzerinde, mutat 

nizam hâricinde bir fevkalâdeliğe tesadüf edilebileceğini zannetmekte inat eden yalnız 

Amerikalı seyyahlar kalmıştır. İri beşikleri andıran otokarların, büyük şehirlerde, sokak 

sokak dolaştırdığı bu kocaman gözlüklü kedi yüzlü insanların hâli gülünçtür, bu 

ihtiyarlamış çocukları eğlendirmek için Hint ormanlarında uydurma kaplan avları, 

İspanya’da yalancı haydut müsâdemeleri, Paris’te de polis nezareti altında, sahte ‘apaş’ 

toplamaları tertip ederler. Denilebilir ki Amerikalı seyyah, gezdiği dünyanın hiçbir tarafını 

                                                

576 “Resim Sergisi”, İleri, nu. 931, 18 Ağustos 1336 (1920).  
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hakiki çehresiyle görmüyor. Yaptığı iş kendi sadeliğini memleket memleket dolaştırmak ve 

âlemi kendisine kıs kıs güldürmekten ibarettir.”577 

Romancı Paul Bourget’nin ve gazeteci Jules Hereau’nun yazdıklarına dayanarak 

şöyle der: “Kadını her türlü içtimâî tazyikten âzâd tutan Amerika’da bile kadın, tavus gibi 

bir süs mahlûkundan başka bir şey olmadığını göstermiştir. Erkeğin o kadar iradeli, o 

kadar haşin, o kadar çalışkan ve yüksek olduğu bu memlekette kadın, müsrif, tembel, şuh, 

kararsız ve şımarıktır. Kadın zekâsında amelî hiçbir kıymet bulmayan Amerikalı erkek 

nazarında kadın: Meyve, kuş ve mücevher nev’inden bir şeydir.”578 

Paris modasının müşterileri arasında, “Amerikalı milyarderlerin zevce ve kızları” da 

vardır.579  

Gençlerin kıyafetlerinde görülen tuhaflığın kaynağı Amerika’dır. Hâşim, bu hususta 

şunları yazmıştır: “Bediiyeti gayet şüpheli olan bu kıyafetlerin bir tek meziyeti var: O da 

altın kırmızılığına boyanmış bir Amerika’dan gelişi! Medar kuşlarından kırmızı, sarı, yeşil 

renklerle bezenmek zevkini ve siyah vahşilerden tamtamla raks etmek hevesini öğrenen 

Amerikalıyı zihniyet itibariyle geri bulan muharrirlerin adedi çoktur; hattâ bizzat mâverâ-

yı ebhar müellifleri, kendi hemşehrilerine hayran olmaktan uzaktırlar. Amerika bir dimağ 

memleketi olmaktan ziyade bir amele memleketidir. Zevkte iptidailiği, fakat sanayide 

tekemmülü ve maddî refahı işte buradan geliyor. Ona transatlantik postalarıyla, her hafta 

zekâ gönderen hâlâ ihtiyar ve olgun Avrupa’dır. 

Amerikankârî giyiniş, uzaktan uzağa, Pazar gezintisine çıkmış bir amele, bir 

pehlivan kıyafetini hatırlatıyor. Dağ, deniz veya çiftlik manzaraları ortasında hiç de 

istiğrap edilmeyecek olan bu lâubalî giyiniş tarzını, bir büyük şehrin caddelerinde 

affettirmek için cepte zengin bir çek defteri lâzımdır. Amerikankârî bir adamı, şampanya ve 

kokteyl deliliğiyle dolu bir dansingde, mahzun bir kahve fincanı karşısında bir saat 

düşünür görmek kadar acı ne olabilir?”580 

Yazarımız, Amerika’dan bir trafik istatistiği nakleder: “Yalnız Amerika’da dokuz 

sene içinde otomobil kurbanlarının adedi yüz on üç bin insan imiş!”581 

                                                

577 “Son Sahife”, İkdam, nu. 11348, 25 İkinciteşrin 1928. 
578 “Bir Suale Cevap”, Akşam, nu. 2133, 16 Eylül 1924.  
579 “Dreykul’da Kadın Modaları”, Akşam, nu. 2170, 26 Teşrinievvel 1924. 
580 “Genç Kıyafeti”, İkdam, nu. 11152, 9 Mayıs 1928. 
581 “Telefon”, İkdam, nu. 11154, 11 Mayıs 1928. 
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Bir gazete haberine dayanarak, “Kadınlara erkekleri cezb etmek hünerini öğretmek 

üzere Amerika’da bir mektep açıldığını” nakleden Hâşim, bunu hayretle karşıladığını 

yazar: “Gazetenin verdiği havadise bakılırsa Amerikalılar ‘cazibe’nin unsurlarını bilmem 

nasıl bir vasıta ile tahlil ve tecrit etmişler ve onu kabil-i terkip bir hâle getirmişlerdir. Âlâ! 

Eğer doğru ise, bu hârikulâde keşfin ehemmiyeti büyüktür.” Ancak yazarımız bunun 

doğruluğuna inanmak istemez: “Fakat bu keşfe inanmağa imkân yok. Bu da Amerikankârî 

şarlatanlıklardan biri veyahut şu ‘Hüsün Müessesesi’ ismini verdikleri berber veya 

manikür ilânı olsa gerek!”582  

Ahmet Hâşim’in röportaj yaptığı Fransız romancı François Bonjean da kadın 

yazarları Colette’ten söz ederken Amerika’yı hatırlatır: “Amerika, şimdi erkeklik taslayan 

sayısız kadınlarla doludur. Bu itibarla gülünç bir memleket!”583 

Baş Parmak başlıklı yazısında insan bedenini vasıflarının zihnin vasıflarından üstün 

olduğunu anlattıktan sonra Ahmet Hâşim, şu hükme varır: “Bütün taş ve demir sanayii baş 

parmağın, felsefe ve edebiyat gibi vâhî hünerler de zekânın eseridir. Kurûn-ı vüstâyı akıl, 

bugünkü Amerika’yı ise baş parmak yapmıştır.”584 

Paris’in neşesizliğinden söz eden Amerikalı bir yazarı, bir Fransız kadınının şöyle 

eleştirdiğini nakleder: “Amerikalı denilen mahlûk, insana en yakın olan hayvandır. 

Parislinin yüzündeki neşe alâmetlerini seçmek kabiliyetini ondan istemek fazla 

insafsızlık olmaz mı? Biz, harbin en çetin senelerinde bile Paris’i tebessümsüz 

bırakmadık. Şimdi durup dururken neden neşesiz olalım? Eğlenmesini, gülmesini 

bilmeyene biz ne yapabiliriz?”585 

Ahmet Hâşim, geleceğin şehirlerinde yükselecek gökdelenleri tasvir ederken onların 

“Amerikan işi” olduğunu belirtir: “bütün bir mahalleyi karnında toparlayan Amerikankârî, 

kırk elli katlı, bin bir pencereli korkunç ve çıplak mik’aplar…”586  

Yazarımız, kendi seyahat notları arasında bulunmayan şeyler arasında “Amerikankârî 

bir haydut vak’ası”nı da zikreder.587  

                                                
582 “Cazibe”, İkdam, nu. 11191, 20 Haziran 1928. 
583 “Maruf Bir Fransız Romancısı Şehrimizde”, İkdam, nu. 11202, 1 Temmuz 1928. 
584 “Baş Parmak”, İkdam, nu. 11259, 27 Ağustos 1928. 
585 “Neşesiz Paris”, İkdam, nu. 11308, 15 Birinciteşrin 1928. 
586 “Müstakbel Mimari”, İkdam, nu. 11342, 19 İkinciteşrin 1928. 
587 “Son Sahife”, İkdam, nu. 11348, 25 İkinciteşrin 1928. 
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Eşeğin İtibarı588 başlıklı yazısında “Amerika’da, Cumhuriyetçiler Fırkası, kendisine 

timsal olarak fili intihap etmiştir. Fil, kuvvet alâmetidir. Fakat buna mukabil Demokratlar 

Fırkası, haksızlığa mukavemet etmenin ve kanaatte sâbit-kadem olmanın alâmeti olan 

merkebi timsal kabul etmiştir. Bu suretle eşek de, Romalıların kartalı ve İranîlerin aslanı 

gibi ‘arma’ hayvanları arasında yer tutmuş oluyor.” diyen Hâşim, eşeğin itibarı hatırına 

Amerika’nın itibarını da yüksek gösterir: “Dünyanın en müreffeh, en faal, en zengin 

memleketlerinden birinde büyük bir siyasî fırkanın remzi olmak, eşek için az şeref mi?” 

Saadet başlıklı yazısında “Amerikalı bir milyonerin intiharından bahsedi”lirken şu 

kanaate varılır: “Hayâl hâlinde kalmak şartıyla, aç için bir lokma ekmek, yorgun için 

uzanılacak bir köşe, üşümüş için bir parça ateş, susamış için bir yudum su, Ford’un bütün 

servetiyle ödemekten âciz olduğu harikulâde bir saadetin lezzet ve kuvvetini hâizdir.”589 

Amerika’ya mahsus başarıların Avrupalılarda uyandırdığı tesirler hakkında 

yazarımız, şu kayda değer tespiti yapar: “Amerikankârî muvaffakiyetlerin hikâyelerini 

dinleye dinleye ağızlarının suyu akan ihtiyar Avrupa’nın birtakım genç sanatkâr zümreleri, 

ekser dâhîlerin muâsırlarına, başlangıçta birer mecnun çehresiyle göründüklerini hesap 

ederek, işe deli taklidiyle başlamanın daha kârlı bir yürüyüş usulü olduğuna inandılar ve 

kolayca muvaffakiyete erişmek için kamuslarında ‘dehâ’ kelimesini çizip yerine ‘cinnet’ 

kelimesini yazdılar.”590 

Ahmet Hâşim, gazetesi İkdam’ın fiyat indirmesi üzerine kaleme aldığı yazıda 

Amerikalı meşhur iş adamını hatırlatır: “Ucuz satmak, çok satmak nazariyesini ilk defa 

iktisat âleminde tatbik eden, meşhur Amerikalı Ford’dur. Ondan evvel sermâyedarın 

kazancı, işçinin alın terinden çalınan para ile, malın fiyatına zammedilen gayrımeşru kâr 

idi. Ford emsâli görülmemiş bir cesaretle işçinin yevmiyesini refah temin edecek surette 

artırdı. Malın fiyatını kırdı. Sürüm arttı. Kâr o nisbette çoğaldı. / Ford’un bu iktisadî 

hamlesi neticesindendir ki, Amerika tüccarı, aynı yolda yürümeğe mecbur kalan son 

senelerdeki hârikulâde inkişâfını bulmuştur ve bu Amerikalı amele şimdi, otomobille iş 

başına giden bir efendi olmuştur.”591 

                                                

588 İkdam, nu. 11456, 17 Mart 1929. 
589 İkdam, nu. 11472, 2 Nisan 1929. 
590 “Gülünebilir”, İkdam, nu. 11538, 10 Haziran 1929. 
591 “Gazete Fiyatı”, İkdam, nu. 11238, 27 Teşrinievvel 1929. 
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Yazarımız, Amerikalılardan son olarak selâm veriş şekilleri dolayısıyla söz etmiştir. 

Onlar da İngilizler gibi, “sokakta askerlerin yaptığı gibi kısa bir el işareti ile 

selâmlaşırlar.” ve bu âdet bütün Avrupa’da yaygınlaşmaktadır.592 

II.2.5.3. Bulgaristan ve Bulgarlar 

Ahmet Hâşim, Bulgaristan ve Bulgarlardan pek az söz etmiştir. Türk milliyetçiliğinin 

oluşumunu anlatırken, “Makedonya’da Bulgarların ve Yunanlıların kanlı milliyetçilik 

hareketleri, bunların neticesi olarak 1912’de patlak veren Balkan Harbi” ibaresinde onları 

anıp geçer. Trenle Frankfurt yolculuğuna çıktığı geceyi anlattığı yazısını bitirirken 

“Nihayet uyumuşum. / İkinci gün, güzel bir sonbahar güneşi aydınlığıyla, neşeli Bulgar 

kırları içinde uyandım.”593 diyen yazarımız, Bulgar Kırları594 başlıklı yazısında Ali Naci 

(Karacan) tarafından yazılmış olan Bulgaristan izlenimlerinde “edebiyat” yüzünden 

hakikatin ihmal edildiği kanaatindedir. Ahmet Hâşim, kendi gördüklerini şöyle dile getirir: 

“Henüz süt, yün ve çoban kokan İncilî Bulgar kırlarında bir fabrika bacası ormanı 

görmedim. Bu kırlar, sonradan gördüğüm Macar, Avusturya ve Alman kırları yanında 

ağza bile alınmağa değer şeyler değildir; bununla beraber bu kırların ne keskin bir 

belâgati var!” 

Bulgar kırlarında gurbet duygusunun hissedilmediğini düşünen yazara göre, bu 

kırlar, “aynı adamın mülkü olan hudutsuz bir çiftliği andırır.”  

“Burada her ağacın, her taşın, hattâ her otun ve dikenin titiz bir sahibi var 

zannedilir. Bu kırlar, beyaz koyun sürüleri, temiz köy evleri, sulu boya ile renklendirilmiş 

gibi sıhhatli köylüler, çalışan yahut dinlenen yanık yüzlü sayısız amele kümeleriyle dolu bir 

hayat bayramı yeridir.” 

Yazarımız, “Bulgar istasyonlarında kısa duruş müddetince pencereden 

görebildikleri”ni şöyle tasvir eder: “Fikrin henüz ziyaret etmediği dar alınlar.. sert bakışlı 

yamasız, boz elbiseli köylüler, açıkta et satan perişan kasap dükkânları, dağınık iskemleli, 

gramofonlu mahalle kahveleri, ötede beride kırılmış aynalar gibi parlayan su birikintileri, 

çamura bulanmış kaçışan aptal kaz sürüleri vs.” 

“Sofya istasyonunun civarı, yağmurlu bir günde hudutsuz bir bataklık ve her zaman, 

nihayetsiz bir süprüntülüktür.” 

                                                

592 “Şapka ile Selâm”, İkdam, nu. 11247, 6 Teşrinisani 1929. 
593 “Gece”, Milliyet, nu. 2452, 9 Kanunuevvel 1932. 
594 “Bulgar Kırları”, Milliyet, nu. 2456, 11 Kanunuevvel 1932. 
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Ahmet Hâşim, yazısını şu zarif tariz cümlesiyle bitirir: “Ali Naci’nin anlattığı yeni 

Bulgar medeniyeti her nedense istasyonlara yaklaşmıyor.” 

II.2.5.4. Fransa ve Fransızlar 

Ahmet Hâşim, birkaç kez Fransa’ya gitmiş ve yazılarında en çok Fransa ve onun 

başkenti Paris hakkında gözlem ve izlenimlerini dile getirmiştir.  

Paris595 başlıklı yazısının başında bu şehrin yeni gelenleri “ilk zamanlarda acı bir 

sukut-ı hayâle uğrat”ışından söz eder. Bu ruhi durumu, Avrupa görmüşlerin abartılı 

anlatışlarıyla ortaya çıkan hayallere, Avrupalıların doğuya bakarken gösterdikleri hayretin 

yabancılaştırıcı etkisine ve nihayet, büyük şehir telâkkisinin onlarda ve bizde farklı oluşuna 

bağlar.  

Spor Tufeylîsi596 başlıklı yazıda “Fransızların en güzel hususiyetlerinden biri”nin 

“yazılan mektubu, sorulan suali, cevapsız bırakmamaları ve herhangi bir mesele hakkında 

istenilen tafsilâtı yorulmaksızın, usanmaksızın bol bol vermeleri” olduğunu belirtir.  

“Paris’ten Deauville sahiline giden Mavi Tren”in sırf pratik bir kaygıyla “mavi renge 

boyanmış” olduğunu belirterek şöyle der: “Mavi Tren Deauville’den gelirken, zannedilir 

ki, birlikte, mavi sema ve mavi deniz parçalarını da Paris’in karanlıklarına getiriyor. Ve 

Mavi tren için Paris’ten bilet alan bir adam, zanneder ki mavi bulutlardan yapılmış bir 

vasıta-i nakliyeye binerek mavi sema ve mavi deniz iklimlerine gidiyor.”597 

Yazarımızın Fransa’da sanat hareketlerini değerlendirmek üzere kaleme aldığı Yeni 

Sanatkâr başlıklı yazısında dile getirdiği şu kanaat ilginç ve önemlidir: “Bütün yeni 

fikirlerin doğduğu memleket Fransa olduğu halde, ne gariptir ki, yenilikten en fazla 

çekinen, en ananeperest ve en az kımıldamağı seven memleket yine Fransa’dır. Asâlet 

ocaklarını, insan kanının seylâbeleriyle söndürmüş olan Fransa’da, bugün, faraza, On 

Dördüncü Louis’nin oturağı mezada çıkarılsa onu elde edebilmek için, Fransız milleti 

birbirine geçebilir.”598 

Bu ifadelerde yer alan “Asâlet ocaklarını, insan kanının seylâbeleriyle söndürmüş 

olan Fransa” ibaresi, yazarımızın Fransız İhtilâli’ne pek de sıcak bakmadığını gösteriyor, 

diyebiliriz.  

                                                

595 “İlk Temas”, Akşam, nu. 2043, 15 Haziran 1924.  
596 “Spor Tufeylîsi”, Akşam, 2121, 4 Eylül 1924. 
597 “Renkler Hakkında”, Akşam, nu. 2127, 10 Eylül 1924.  
598 “Yeni Sanatkâr”, Akşam, nu. 2129, 12 Eylül 1924. 
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Fransa’nın başşehri Paris, bir moda merkezi olarak da Hâşim’in yazısında yerini alır. 

Dreykul’da Kadın Modaları599 başlıklı yazıda, izlediği bir defileyi anlatır. “Dreykul, her 

altı ayda bir, mevsime göre hazırladığı yeni elbise numûnelerini, başlıca moda 

mümessilleriyle Amerikalı milyarderlerin zevce ve kızlarından ve her türlü kraliçe ve 

prenseslerden müteşekkil müşterilerine teşhir eder.” 

Hâşim’e göre Dreykul’a “terzihane” yerine “ ‘süs kimyahâneleri’ ismini vermek 

daha muvâfık olur.” Yine ona göre, “…Paris kadın terzisi, ‘kelime’den ibaret fakir bir 

sermayeye mâlik olan şairi pek çok gerilerde bırakmıştır.” Elbiseleri teşhir eden çeşitli 

mankenlerin, aslında acınacak bir hayat yaşamakta olduklarını öğrenen yazarımız, 

elbiselere verilen “Çıldırtmak için”, “Başdönmesi”, “Gurup” ve “Hazan” gibi “hayâli 

tahrik eden isimleri” şiir başlıklarına benzetir. Bu arada bu göz kamaştırıcı zenginliğin 

arkasında yatan zalim gerçeği de şöyle dile getirir: “Belliydi ki bu elbiseler için Tunus, 

Cezayir, Çin, Hint ve İran’ın pazarları soyulmuştu. Cesur avcıların şimalî buz 

ovalarından, Afrika çöllerinden ve dünyanın insan ayağı değmemiş dağlarından ve 

ormanlarından getirdikleri yumuşak hayvan kürkleri ve bin renkte parlak kuş tüyleri, bir 

kadın mantosunu süslemeye ancak kifâyet edebilmişti.” 

Hâşim, Fransız sofrasını da sempatiyle anar: “Şarap şişesi sâyesinde Fransız yemek 

sofrası, daimi bir ziyafet hâlini arz eder; her taraftan neşe, nükte ve kahkaha dağılır.”600 

Bir yazısında Paris’in Quartier Latin’inin “Barındırdığı on bir bin çeşit insan 

numuneleriyle vâsi bir hayvanat bahçesi hissini ver”diğini söyler.601  

Otomobillerin yayaları ortadan kaldıracağı kehanetini “Fransa’nın ve hattâ dünyanın 

bu dakikada en büyük şairi addedilen Paul Valéry”ye dayanarak öne sürdüğü bir yazısında 

şu soruyu sorar: “Piyadesiz Paris, dünyanın dört ufkuna hortumlarını uzatan o sihirli neşe 

ve zevk şehri olur muydu?”602  

Yazarımız, bu konuya daha sonra yine dönmüş ve şöyle demiştir: “Paris’te, sokak 

münâkalâtı, büyük bir medeniyet merkezi için cidden utanılacak bir hâle gelmiştir. Buna 

sebep otomobildir. / Müstakbel otomobil şehrinin zemini muhtelif tabakalardan vücuda 

gelecek, seyr ü sefer sahasını boşaltmak için evler kalkacak ve bütün bir mahalleyi 

karnında toparlayan Amerikankârî, kırk elli katlı, bin bir pencereli korkunç ve çıplak 

                                                

599 “Dreykul’da Kadın Modaları”, Akşam, nu. 2170, 26 Teşrinievvel 1924. 
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mik’aplar yükselecek. Bunu bir hayâl zannetmemeli. Paris’te şimdiden yer altında büyük 

caddelerin açılması ciddiyetle düşünülüyor.”603  

Ahmet Hâşim, İki Yirmi604 başlıklı yazısında Fransa’da eğitim sisteminin 

geriliğinden ve orta tahsile canlılık kazandırmak için lise öğrencilerinin velileri tarafından 

ortaya konan bir tekliften söz eder. Buna göre, haftalık ders sayısı ve bir sınıftaki öğrenci 

sayısı yirmiyi geçmemelidir. “Veliler cemiyeti, derslerin haftada yirmiye indirilmesine ve 

bu suretle tasarruf edilecek vaktin, fabrikaları, laroratuvarları, hastahaneleri, bankaları, 

kışlaları ilh. dolaşmağa, açık havada spor yapmağa hasredilmesini, dershânelerde de 

‘kitap’ın artık kısmen mevkiini sinemaya terk etmesini talep ediyor.” Hâşim, yazısını şöyle 

bitirir: “Bu ‘iki yirmi’ meselesinin terbiye nokta-i nazarından, tefekküre değer bir kıymeti 

olduğunu zannettiğimiz için kısaca mevzu-ı bahs etmeği faydadan hâlî addetmedik.”  

Ahmet Hâşim, Maruf Bir Fransız Romancısı Şehrimizde605 başlıklı röportajına şu 

cümleyle başlar: “Hodbinlerin, ihtiyatkârların, hasislerin ve küçük muktesitlerin memleketi 

olmakla tanınmış olan Fransa, aynı zamanda namuskârlıkları korkunç ve samimiyetleri 

dinamit kudretinde birtakım fikir kahramanlarının vatanıdır.” Bu cümlelerde eleştirinin 

yanı sıra derin bir hayranlık da hissedilmektedir.  

Paris’te 14 Temmuz606 başlıklı yazısında Ahmet Hâşim, Fransızların milî 

bayramlarının nasıl kutlandığını anlatır. “Kahvelerin saçakları, bayraklar, kâğıt fenerler, 

elektrik kandilleriyle süsleniyor. Meydanların ortasına orkestra takımları için yerler 

hazırlanıyor, iskemleler çoğalttırılıyor. / Fakat bayram sabahı Paris şehri koleraya 

uğramış gibi göze çarpacak tarzda boşalmıştı. Caddeler esniyor, kahveler geriniyor, açan 

tek tük mağazalar mahmur gözler gibi yarım kapalı kepenklerle gelip geçenlere bakıyordu. 

Bütün Paris’in hâlis Fransız sâkinleri, kırlara, ırmak kenarlarına, kumsallara kaçmış, 

Eyfel kulesini, Louvre’u, Panthéon’u bize, yabancılara bırakmışlardı.” 

Akşam da “milyonlarca kandil ışığında ve havâî fişeklerin patlayışıyla yeşil, sarı, 

kırmızı ateşlerin lâcivert bahçesi hâline gelen titrek bir gece seması altında, Almanlar 

İngilizlere, Amerikalılar zencilere, Çinliler Japonlara sarılarak sabaha kadar içtiler, 
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güldüler, oynadılar ve nâmevcut Fransızlar nâmına Bastil’in fethi bayramını” 

kutlamışlardır.  

Ahmet Hâşim, Paris’e giderken uğradığı Marsilya’yı şöyle tasvir eder: 

“Caddelerinde, kimsenin hayretini uyandırmaksızın, kendi memleketlerinde imiş gibi, rahat 

rahat, salına salına dolaşan, sarı pabuçlu ve bornoslu Afrikalılar, altın dişli ve gözlüklü 

siyahlar, entarili Çinliler, şalvarlı Siyamlılar, Kürtler Rumlar ve Ermenilerden ziyade 

bilhassa, ufak yapılı, siyah gözlü, siyah saçlı, şâyân-ı dikkat derecede güzel yerli 

kadınlarıyla yolcu üzerinde derin bir intiba bırakan renkli ve gürültülü Marsilya…” Şehrin 

âbidelerini gördükten sonra ertesi gün akşam “saat 19.48’de Paris’e hareket eden eksprese 

bin”mişlerdir. “Bizde ekspres deyince, hâtıra bir tek tren gelir.” diyen yazar, sözüne şöyle 

devam eder: “Hayır! Marsilya’dan Paris’e günde dört ekspres gider ve her ekspresin 

azîmet saatinde, beşer dakika fâsıla ile, üç ve lüzumuna göre daha fazla tren hareket 

ettirilir. Ben ve dostlarım, bin zahmetle ancak üçüncü tren için bilet alabildik. Paris, 

ışıktan hortumlarıyla dünyanın dört tarafından kendisine doğru ipnotizma edilmiş sayısız 

insan sürülerini çekiyor. Bunları taşımağa hangi vasıta-i nakliye kifâyet edebilir?”607 

Gece tren güneyden kuzeye geçerken, hava soğumuş, yolcular kışlık paltolarını 

giymek zorunda kalmışlardır. “Paris’e girerken, otomobilde, birinci seyahatini yapan yol 

arkadaşı”na “Paris’i nasıl buluyorsun!” diye soran yazarımız, “Fenâ! Çirkin! Dönmek 

kabil olsa şimdi döneceğim. Hiç düşündüğüme benzemiyor!” cevabını alınca hiç şaşırmaz. 

Çünkü, “Yol arkadaşım, hayâlen Paris’ten mümkinat hâricinde birçok olmayacak şeyler 

beklemişti. Mükâfatı da, Paris’e ilk defa girenlerin pek iyi âşinâ olduğu o muvakkat 

merâret dakikası olmuştu.”608  

Yazarımız Paris609 başlıklı yazısına şöyle başlar: “Seyahate çıkan bir dostunuzun, 

size her vardığı yerden muntazaman mektup, kart yazarken birdenbire susması, ya 

öldüğüne veyahut Paris'e vardığına delâlet eder. Paris'in havasına giren adam, mektup 

yazmak için artık vakit bulamaz, böyle şeylerle meşgul olmayı hiç düşünemez.” 

Apartmanları, büyük caddeleri, mağazaları, kahveleri, barları, tiyatroları, müzeleri, 

bahçeleri, parkları, heykelleri, âbideleri, takları ve “Okları siyah bulutları delen, mermer 

dantela haline getirilmiş asırdîde tarihi kiliseler”iyle Paris, Ahmet Hâşim’e “Hâmid'in 
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Londra'yı tarif eden o meşhur mısraları”nı hatırlatır: “Dâr-ı talimler, rasadgehler. / 

Sonra birçok meâsir-i dâniş ilh...” 

“Gecenin karanlıkları iner inmez baştan başa sarı, kırmızı, lâcivert ışıklardan 

masnû ziyadar bir mimariye inkılâp eden bu çerçeve içinde, günün hemen her saatinde 

caddeleri dolduran temiz, güzel, terbiyeli, endişesiz, karıncalar gibi çalışkan bir insan 

kalabalığı... Bu kalabalıkta, ismi bütün dünyaca tanılmış âlimler, şairler, edipler, 

san'atkârlar, fâhişeler, iş kadınları. Her yaşta talebe ve her iklimden gelmiş bin bir 

insan numunesi var. Bunlar, büyük bir Meşale etrafına üşüşmüş vızıltılı gece böcekleri 

gibi, Paris caddelerini muhtelif lehçelerinin gürültüsüyle doldururlar. Hiç kimsede 

yabancı çekingenliği yok. Fransızlardan başka burada herkes, mülkün hakiki sahibi imiş 

gibi, tuhaf bir şımarıklıkla dolaşıyor. Sanki burası, Hintli için Nepares, Çinli için Pekin, 

zenci için de Tombuktu’dur.” 

Bu manzarayı tamamlamak için, yayalara saygılı “bin bir istikamette uçup giden 

yüz binlerce taksinin, tramvayın, otobüsün, kamyonun ve bisikletin şimşeklerini de ilâve 

etmek lâzım” diyen yazar, sözünü şöyle sürdürür: “Fakat Paris bundan ibaret mi? 

Hayır. Zira bu aynı cümlelerle, hattâ kelime değiştirmeksizin, bütün yeni Avrupa 

medeniyet merkezlerini, Berlin’i, Londra’yı, Viyana’yı, İstokholm’ü, Brüksel’i de 

anlatmak kabil. Hayır, Paris bundan ibaret değil. Bu dakikada sonbaharın altın 

yapraklarına bürünmeğe başlayan, seması bakır renginde bulutlarla yüklü Paris’in 

hakiki sokak ruhu kalabalık, evler, mağazalar, ağaçlar, otomobiller değil, fakat o sade 

giyinmiş, o eşsiz Paris kadınının, bütün musikilerden daha güzel olan cıvıltısı ve onun 

etrafa sihrengiz bir seyyâle gibi dağıttığı pudra ve lavanta kokularıyla dolan, o 

anlatılmaz, o hafif, o mûnis, o sarhoşlatıcı tatlı havadır!” 

Paris Kadını610 başlıklı yazısında bu kadının “nadiren güzel” olduğunu belirten 

Ahmet Hâşim, onların “bilâistisna sevimli” olduklarını söyledikten sonra “Mide 

bulandırıcı çirkinliğe burada hiç tesadüf etmedim.” hükmünü ilâve eder. Dünyaya çok 

pahalı ve çeşitli elbiseler diken Fransız kadını, bunları sadece yabancı kadınlar için 

yapmaktadır. Yalnız Paris’te dört yüz bin kayıtlı fahişe bulunduğunu, bu sayıdan daha 

fazlasının da izinsiz çalıştığını belirten Hâşim, her gün altı yüz bin yabancının girip 

çıktığı, nüfusu dört milyona varan “muazzam bir medeniyet merkezi için bu serbest 

kadın adedi”ni “hiç de fazla” bulmaz. Ancak hemen şunu ilave eder: “Fakat iyi bilmeli 
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ki bu fuhuş ve eğlence âlemi hiç de asıl Paris değildir. Zira Monmartr mahallesi, bütün 

Fransa’nın küçük bir modeli addedilse, o zaman darülfünunlar, akademiler, enstitüler, 

hastahaneler, fabrikalar, âlimler ve sanatkârlar Fransa’sı tamamen gayr-i kabil-i izah 

bir hâle gelir.” “Hakiki bir Fransız ailesinin sofrasında” hissettiği “namus ve iffet” 

kokusu, ona “bir Türk ailesinin nezâhet ve mahremiyetini mütemadiyen hatırla”tır. 

Yazarın kanaati şudur: “Yabancıya etini satan Paris’in sokak kadını, yakından tetkik 

edilse, ruhen bir aile kadınından farklı olmadığı görülür.” Bir arkadaşı, Fransız kadınını 

maddecilikle suçlayınca şu cevabı almıştır: “Filhakika düşen Fransız kadını yalnız fakir, 

safdil ve tali’siz olanların sınıfındandır. Fakat bunların ruhu, kirli etleri içinde ışığı 

sönmeyen bir mücevher gibidir. Fransız kadını ruhunu cisminden ayırmağı biliyor. Bu 

büyük bir hüner ve kâfi bir fazilettir.” 

Ahmet Hâşim, Neşesiz Paris611 başlıklı yazısında âdeta dünyayı sarsan 1929 

ekonomik buhranının yaklaştığını hissettirir. Yazı şöyle başlar: “Her bir taşı bin bir çeşit 

sanatkâr eliyle kutsî bir mahiyet almış, ve bir gün yer altına geçse, eski Yunan medeniyeti 

yıkıntılarından bin kere daha giranbaha bir harâbe âlemi bırakacak olan Paris şehri 

içinde, şimdi, eski neşesini kısmen kaybetmiş, alnı hafifçe kırışık bir halk yaşıyor. Bunu 

görmek ve hissetmek için hiç de fazla müdekkik olmağa lüzum yok.”  

Paris’in tatsızlığını eleştiren bir Amerikalı yazara karşı Parisli bir kadının 

“istihzanın en keskini ve en zekisiyle” verdiği ve Amerikalıları eğlenmesini bilmeyen 

hayvanlar olarak gören cevabı nakleden Hâşim de, “Bu, belki böyle olmakla beraber, 

muhakkaktır ki bugünkü eğlence Paris’i artık o eski delişmen Paris değildir. Bunu ışıklı 

şehrin eski hâlini bilenlerin cümlesi söylüyor.” demekten kendini alamaz. Bu durumun 

sebepleri arasında, hayat pahalılığı, frangın düşüklüğü sırasında yabancıların görgüsüzce 

davranışları ve Parislilerin içlerine kapanışı anılır. Hâşim, yazısını şu cümleyle bitirir: 

“Sebepler her ne olursa olsun, Paris, muhakkak ki şimdi biraz neşesiz bir şehirdir.” 

Ahmet Hâşim, Pislik ve Temizlik612 başlıklı yazısında Paris’in temizliğini över. 

“Paris, domuz eti yer, şarap içer ve Müslüman şer’inin emrettiği tahâretlerin hiçbir nev’ini 

tanıyacak bir seviyeye henüz varmamıştır. Fakat buna rağmen, ne gariptir ki bu şehrin 

havası, keskin helâ kokusu yerine, taze sonbahar güllerinin râyihasını andırır nebâtî, hafif, 

tayyar bir ıtır ile meşbûdur. İnsan bağırsaklarının karanlıkları içindeki kimyevî faaliyet 

gibi, Paris’in bütün kirli tahammürâtı –her büyük şehirde olduğu üzere- havass-ı 
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hamseden hiçbirisine âşikâr olmaksızın, yer altı yollardan birtakım uzak ve esrârengiz 

mansıplara dökülüp giderler. Bu meyanda bit, tahtakurusu ve pire –içtimâî birer ayıp gibi- 

ortadan kaldırılmışlardır. Flitoks veya filit ilânlarına Paris’in hiçbir duvarı üstünde 

tesadüf edemedim.” 

Ahmet Hâşim’in Cami ve Havra613 başlıklı yazısının ilk cümlesi, Fransızların 

samimiyetlerine güvenmediğini hissettiren bir cümledir: “Fransızlar, şimâlî Afrika 

Müslümanlarına, sözde bir cemile olmak üzere, Paris’te, hayvanat bahçesi civarında, 

mağrip mimarisiyle güzel bir cami inşa etmişlerdir.”  

“1924 senesinde, bu cami henüz yapılmakta iken, Afrikalı işçilerin, bir çekiç ve bir 

demir kalemle, taşa nasıl yontulmuş bir mücevher şeklini verdiklerini görmeğe git”tiğini 

belirten yazarımız, şöyle devam eder: “Üç sene sonra, inşaatı artık biten bu camii yine 

ziyarete gittim. Gördüklerimle yüzüm hayâ ve hicaptan kızardı. Paris’te, Fransızların 

sadakası olan bu Müslüman ibadethanesi, şimdi, Monmartr mahallesinin eğlence yerleri 

gibi, kapılarını ancak saat ondan sonra gece ziyaretçilerine açan meşhur bir batakhanedir. 

Müezzin ve hademeler, cami müştemilâtından kuskus pilavı yapan bir lokantanın 

varidatıyla ve her türlü fuhşa sahne teşkil eden, içi seccadelerle örtülü, sedirli, avizeli, 

arabesk bir salonunun gece çiftlerine içirdiği kokteyl ve şampanya hâsılâtıyla geçiniyor. 

Şerefli bir cami!” 

Hâşim, Paris’teki imar faaliyetlerinden rahatsızlığını da şöyle dile getirir: “Dünyada 

emsali olmayan Champs-Elysée Caddesi, eskiden kibar bir gezinti ve tatlı bir sohbet yeri 

idi. Şimdi inci, elmas, zümrüt ve yakutun istilâsı altındadır. Eski üç katlı konaklar, birer 

birer yıkılıyor, yerlerinde on on beş katlı bankalar, ticarethâneler yükseliyor. Eski siyah 

duvarlar, mermer, altın ve gümüş levhalar altında saklanmaktadır. Muazzam camekânlar 

içinde, yüksek markalı otomobiller, nâdir birer canavar gibi teşhir ediliyor. Akşamın 

alacalığı caddenin kestane ağaçlarını kararttığı andan itibaren, sema, Champs-Elysée 

üstünde, bütün kelimeleri ateşle yazılmış nâmütenâhî bir ilân sahifesidir.” 

Ahmet Hâşim Paris Camiinin acıklı durumunu anlattıktan sonra, Champs-Elysée 

üstünde yapılmakta olan havra inşaatı karşısında yanlarındaki “sarı saçlı genç kadın”ın 

“tatlı ve yavaş bir sesle düşüncesini söyledi”ğini nakleder: “Bir havra daha yapılmış, 

bunun ne ehemmiyeti var? Kökleri her taraftan dünyayı saran bütün bankalar birer havra 

olduktan sonra...” 
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Darülfünun Şehri614 başlıklı yazı, Paris’e öğrenim için gelen gençler hakkında çok 

önemli ve dikkate değer tespitler ihtiva eder: “Aile kontrolüne tâbi yerli gençler için 

emsalsiz bir çalışma yeri olan Paris, otelde yatıp kalkan iradesiz yabancı için ise, bilakis, 

baş döndürücü bir fuhuş ve rezâlet girdâbıdır. Birçok memleketlerden bu şehre tahsillerini 

yapmak üzere gönderilen gençler, tam bir hazırlık, müthiş bir hüsnüniyet ve hiçbir şeytanî 

iğva ateşiyle erimeyecek derûnî bir kuvvetle mücehhez değillerse ruhlarını ve etlerini bu 

cehennemî çarkın dişlerine kolayca kaptırırlar. Her ırka mensup nice bedbahtlar, 

Paris’ten memleketlerine dönerken, her gece mutad saatlerde yataklarına girmiş olmaktan 

başka hiçbir günahları olmayan vatandaşlarına karşı kafa tutmak için, havada sopa 

şeklinde salladıkları yegâne yeni faziletleri, Monmartr, Saint-Michel veyahut Monparnas 

sokaklarında, birkaç sene sabahlara kadar, kundura eskitmiş olmak meziyetinden başka 

bir şey değildir.” 

Yazının devamında “Gençliğin Paris’te maruz olduğu tehlikeleri bilen bazı hayır 

sahipleri”nin gençleri “sefâhate ve sefâlete karşı müessir bir surette” korumak üzere “bir 

darülfünun mahallesi tesisini düşün”dükleri, bunun için “Park Monso civarında, yıkılan 

eski istihkâmların yeri üzerinde yükselmeğe başlayan muhteşem darülfünun şehrine vücut 

ver”dikleri anlatılır. Hâşim, İki Defa Şâyân-ı Dikkat bir Cetvel615 başlıklı yazısında da, 

Paris’teki üniversitelerde okuyan yabancı öğrencilerin listelerini verir. Listede Osmanlı 

Devleti’nin 122 öğrencisi yer almaktadır. Yazarımız, Sorbonne’da Türkiye 

Cumhuriyeti’nden hâlâ Osmanlı Devleti diye söz edilmesini “hayli garip ve manidar” 

bulur. 

Bir Akşam Sohbeti616’nde Hâşim, Doktor Lacan’dan 1928 yılında Fransız sanat 

dünyasında olup bitenleri nakleder. “Kübizm, fütürizm, dadaizm, sürrealizm... Sembolizmin 

tefessühünden hâsıl olan bütün bu mantar cinsinden mesleklerin hemen cümlesi, birtakım 

yabancıların memleketimize getirdiği kahve ve meyhâne hareketleridir. Biz mihmanperver 

bir milletiz. Hapishânelerimiz yabancı mücrimlerle, hastahânelerimiz yabancı hastalarla, 

mekteplerimiz yabancı talebe ile, akademilerimiz, enstitülerimiz yabancı âlim ve 

sanatkârlarla doludur. Müzelerimizde kendi büyüklerimizin günden güne artan 

mahsulâtına bile yer bulamazken Legion d’Honneur nişanıyla dehâsına hürmetimizi 

ödediğimiz Japonyalı ressam Foujita’nın şâheserlerine, sanat hazinelerimizin en mutena 

                                                

614 “Darülfünun Şehri”, İkdam, nu. 11324, 1 İkinciteşrin 1928. 
615 İkdam, nu. 11326, 3 İkinciteşrin 1928. 
616 İkdam, nu.11330, 7 İkinciteşrin 1928. 
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yerlerini ayırdık. Aslen Polonyalı Landovski, bizim en büyük heykeltıraşlarımızdan 

biridir.” diyen Lacan’a göre “Fransız milleti kös dinlemiştir. Bu nevi zümrelerin 

yaygaraları ona vız gelir. Fransız edebiyatının bu dakikada hükümranları şiirde 

münhasıran Valéry, nesirde Proust, Moraine, Gide, Claudel ve Giraudoux’dur. Ne 

gariptir ki bunlar evvelce, sıra ile sembolist, dadaist, kübist ve son merhale olarak 

sürrealist idiler. Fakat halk tarafından anlaşılır bir hâle gelince ve rağbet bulmağa 

başlayınca arkadaşları onları fırkalarından tard ettiler.” 

Ahmet Hâşim, Ölüleri Hatırlamak617 başlıklı yazısında Fransızların “ağaçsız 

mıntıkalarda, harpte ölenlerin hâtırasını yaşatmak için güzel ve faydalı bir usul 

bul”duklarını, “senenin bir günü, herkes, birer ağaç dikmek suretiyle kahramanların 

nâmına yeşil ve zinde bir âbide dik”tiklerini örnek alınacak bir davranış olarak ve coşkuyla 

nakleder: “Cenazeleri çalıştırmak ve ademi mağlup etmenin ne güzel bir çaresi! Bunu biz 

de tatbik etsek, ölenlerin ve yaşayanların ruhu ne kadar memnun olur!” 

Alangle618 başlıklı yazı, İngilizlerin Fransızlara yönelttikleri eleştirileri sergiler. 

Onlara göre, “Fransızların merakı başka milletler tarafından âşıkâne bir muhabbetle 

sevilmektir. Bu sevilmek ihtiyacı kadınlara mahsus bir zaaftır, milletlere yakışmaz. (…) 

Sporcu zihniyetten onlarda eser bile yok. (…) Oyunda ferdiyetçidirler. Ekibe kendini fedâ 

etmenin ne olduğunu öğrenmiş olmadıkları gibi, hasma hürmet ve hükme itaat etmeği de 

bilmezler. (…) Fransız milleti hava cereyanından korkar. Bu korku onların bütün maîşet 

sistemini berbat etmiştir. Nezlenin, baş ağrılarının hürriyetinden mahrum ettiği bu millet, 

leş gibi kokan odalar içinde mahsur olarak ömrünü geçirir.” 

II.2.5.5.İngiltere ve İngilizler 

Ahmet Hâşim’e göre İngitere, “Umman ortasında demir renginde korkunç bir su 

çemberiyle” çevrilmiş “haşin dağlardan vücuda gelen bir ada”dır ve İngilizler de, o adada 

“yaşamağa mahkûm olmaktan bunalıp diğer bir tabiata mütehassir” ve “zevk için seyahat 

usûlünü ilk icat eden insan”lardır.619 

Ahmet Hâşim, İzdivaç620 başlıklı yazısında ecnebi gazetelerde okuduğu iki haber-

yorumu nakleder. İlk haberin konusu “meşhur İngiliz rakkasesi İsadore Duncan”ın 

                                                

617 İkdam, nu. 11335, 12 İkinciteşrin 1928. 
618 İkdam, nu. 11492, 22 Nisan 1929. 
619 “Şi’r-i Kadîm”, Akşam, nu. 1510, 6 Kanunuevvel 1922. 
620 “İzdivaç”, Akşam, nu. 1574, 8 Şubat 1339 (1923). 
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“Sergey Yesenin isminde genç bir Rus şairini sevmiş ve onunla izdivaç etmiş” olduğu 

hâlde, “son zamanlarda genç kocanın müthiş kavgaları”na şahit olunuşudur. Amerika’da 

“İsadore Duncan, ikamet ettiği otelde, hayranlarına ve dostlarına verdiği bir resm-i kabul 

esnasında, şair koca, birdenbire yumruklarını sıkarak kızıl bir hiddet içinde hazır 

bulunanlara hücum etmiş ve ilk kurban, bizzat zevcesi İsadore Duncan olmuştur. Meşhur 

rakkase yüz göz, bere içinde olduğu halde kurtarılmıştır. Zavallı meşhur rakkase günlerce 

odasından çıkamayacak derecede zedelenmiştir.” 

İkinci haberde ise, İngiltere’de işlenmiş bir aşk cinayeti söz konusudur. “Genç âşığı 

vasıtasıyla kocasını öldürten bir İngiliz kadını, bu hafta, İngiltere’de ipe çekilmiştir. Uzun 

zamandan beri ilk defadır ki medenî bir memlekette, bir kadın idamla cezalandırılıyor. 

Bazı kimseler, İngiliz mahkemesinin bu kararına karşı itiraz ettiler.” 

Evlendiği için çıldıranların durumunun sevdiğine kavuşamadığı için delirenlerden 

daha kötü olduğuna ilişkin bir fıkranın yer aldığı yazı şöyle sona erer: “İngiliz hâkimleri bu 

hikâyeyi bilmiş olsa idiler, şüphesiz, idam sehpasını kurduracak yerde, erkek katili şerik-i 

cürmü olan kadınla yaşamağa mahkûm etmekle iktifâ ederlerdi ve ceza müthiş olurdu!” 

Hâşim, Hiddetli Kalpak621 başlıklı yazısında İstanbul işgali sırasında “İngiliz 

karargâhı mensupları”nın “hiçbir sebeple kızdırılmaması lâzım gelen”, “mesuliyetsiz bir 

sınıfa mensup” olduklarına temas edip geçer.  

Yazarımız, Dreykul’da Kadın Modaları622 başlıklı yazısında da “kibar İngilizlerin 

yeni terziden gelen elbiselerini uşaklarına giydirip eskitmeden kullanmamakta” haklı 

olduklarından söz eder.  

Bir Dosta İzah’ta623 “İtalyan yazarı “D’Annunzio’nun bir hikâyesinde anlattığı 

ihtiyar İngiliz kadını”nından söz edilir. “Başının çirkinliğini silemeyen bu kadın, 

güzelliğinin hayâline kavuşmak için buruşuk yüzünü kendisine aksettiren bütün aynaları, 

sarayında kırdırmış”tır.  

İnanmamak624 başlıklı yazının konusu İngiltere’de yapılan seçimlerdir. Muhafazakâr 

Parti ile İşçi Partisi arasında iktidarın kısa sürede el değiştirmesi, şöyle izah edilmektedir: 

“Halk acı tecrübelerden ve bütün ümitlerin iflasından sonra artık hiçbir siyasi programın 

                                                

621 Akşam, nu. 2154, 7 Teşrinievvel 1924. 
622 Akşam, nu. 2170, 26 Teşrinievvel 1924. 
623 Akşam, nu. 2190, 16 Teşrinisani 1924. 
624 Akşam, nu. 2197, 23 Teşrinisani 1924. 
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vaad ettiği muhayyel saadetlere inanmıyor. Şimdi onu şu veya bu istikamete çevirmek için 

ufak bir tesir kâfidir.” 

Ahmet Hâşim, bu olayı yorumlarken, “bütün dünyada, her gün yeni bir safhasına 

şahit olduğumuz, içtimâî azîm inhilâl”den söz ederek şu kanaate varır: “Bolşevizm, 

marksist fikirlerin tatbikinden bir saadet bekleyenlerin değil, hiçbir fikir ve hiçbir 

düsturdan artık hayır ummayanların tefessüh ve inhilâli üzerinde neşv ü nema 

bulabilmiştir.”  

Ahmet Hâşim, İkdam gazetesindeki ilk yazısında edebiyatın gücünü gösteren 

örnekler arasında şunu da anar: “Zira bilirim ki İngiliz milleti, Hint mülkünden ziyade 

Şekspir’iyle mağrurdur.”625 

Yazarımız, cumanın hafta tatili olduğu günlerde yapılacak işler arasında “Moda 

sahilleri”nde “Sarı saçlı İngiliz sütninelerinin el arabalarında dolaştırdığı pembe 

çocukları seyretmek”ten söz eder.626 

“İngilizlerin meşhur Oxford kamusunun son forması, Kral Beşinci George’a hitaben 

bir ithafnâmeyle intişar”ı dolayısıyla kaleme aldığı yazıda Ahmet Hâşim, “İlk forması 

Kraliçe Victoria devrinde ve onun nâmına hediye edilerek çıkan bu eser”in “İngiliz 

lisanının mazbut ve tam bir defter-i kebiri addedilebil”eceğini belirttikten sonra, “Bu 

muazzam kamus hakkındaki tafsilâtı acı bir gıpta ile ruhun ısırıldığını duymaksızın okumak 

müşkildir.” der.  

Eserin hacmini belirttikten sonra, şu bilgileri verir: “Bütün memleket ona vücut 

vermek için senelerce himmet ve gayretini tevhit etmiştir. İngilterenin en uzak 

müstemlekelerinde bile birtakım kariler, kelimeler cem etmek, manaların tenevvüü 

hakkında misaller toplamak ve hepsini Oxford’a göndermek suretiyle eserin telifine 

yardımları dokunmuştur. Bu karilerden yalnız biri bir defada 19.000 fiş göndermiştir.” 627 

Yazarımız, Tıbbın Kudreti628 başlıklı yazısında “İngiliz kralı Beşinci George’un” 

“satlıcandan hasta yattığı”nı ve tedavisi için yapılanları nakleder: “İngiltere’nin en büyük 

altı doktoru, geceli gündüzlü hastanın başucundan ayrılmıyor, fennin bütün vasıtalarına 

başvuruluyor, fakat hasta hâlâ iyileşemiyor. Gelen haberlere nazaran Avrupa’nın diğer 

                                                
625 “Başlangıç”, İkdam, nu.11108, 26 Mart 1928. 
626 “Dinlenme ve Eğlenme Günü”, İkdam, nu. 11158, 15 Mayıs 1928. 
627 “Oksford Kamusu”, İkdam, nu. 11239, 7 Ağustos 1928. 
628 İkdam, nu. 11372, 19 Birincikanun 1928. 
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memleketlerinden dört doktor daha getirilmiş. Bu suretle doktorların adedi ona bâliğ 

oluyor, fakat hasta hâlâ iyileşemiyor.” 

Hâşim’in hadiseden çıkardığı netice şudur: “Bu hâdise tıbbın aczini göstermeğe 

kâfidir. Dünyanın en meşhur on doktorunun ilmi hâlâ satlıcanı yenemedi. Artık bir tek 

doktora kalanların Allah muîni olsun!”  

Alangle629 başlıklı yazısında İngilizlerin Fransızları, “sevilmek ihtiyacı”, “oyunda 

ferdiyetçilik” ve “hava cereyanlarından” etkilenme kusurlarıyla suçladıklarını aktaran 

Ahmet Hâşim, “Dünyayı paylaşan iki medeniyet arasında, ilk bakışta basit görünecek olan 

bu üç fark, iki milletin tipik seciye ayrılıklarıdır.” der ve yazısını şöyle bitirir: “ 

‘Alangle’liğin bu kadar moda olduğu bir devirde birçoklarını uzun uzun düşündürmeğe 

değer.” 

Ahmet Hâşim, İngiliz Sükûtu630 başlıklı yazısına şöyle başlar: “ ‘Söz gümüş ise sükût 

altındır’ derler. Bu güzel vecizenin sıhhatini İngilizler kadar kimse isbat etmemiştir. Zira 

bu sükûtî millet, ağzından piposunu çıkarmadan dünyanın bütün servetini kendi 

bankalarının kaslarında toplamak suretiyle sükûtunu altın yapmağa muvaffak olmuştur.” 

Sonra “İngiliz sükûtu hakkında büyük bir seyyahın yazdığı” satırları nakleder. 

İngilizler, “yalnız dil ile değil, gözleriyle de susmasını bil”en centilmenlerdir.  

Ahmet Hâşim, Yemek631 başlıklı yazısında İngilizlerin yemek düşkünlüğünden söz 

eder. “Birçok vapurlarda yolcular”ın “günde beş defa yemek sofrasına çağrıl”dığını, 

belirten yazar, doğuluların bu beslenme usulünü bilmeyişlerine şükreder. Fakat deniz 

yolculuğunun, “bir anda insana, değirmen gibi her şeyi öğüten korkunç bir İngiliz midesi 

ver”diğini söyleyen Ahmet Hâşim, “Vapur kumpanyaları da her deniz yolcusunu İngiliz 

addedip ona göre besliyorlar.” dedikten sonra, “Meşhur İtalyan şairi D’Annunzio, 

İngilizlerin istilâ hırsını rezil etmek kasdıyla onlara ‘altı yemekli millet’ de”diğini nakleder 

ve kendi kanaatini şöylece belirtir: “Vapurda bulundukça İngilizlerin bu hârikulâde iştihası 

bana gayet tabiî geliyor. Büyük Britanya adası sâbit bir büyük vapur ve İngilizler daimi 

deniz yolcularından başka nedir? Yemek için dünyayı ellerine geçirmiş olmasalar, en 

korkunç bolşevikler, İngilizler olacaktı.” 

                                                
629 “Alangle”, İkdam, nu. 11492, 22 Nisan 1929. 
630 İkdam, nu. 11544, 16 Haziran 1929. 
631 İkdam, nu. 11278, 20 Temmuz 1929. 
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Yazarımızın İngiltere ve İngilizler hakkında iki tespiti daha olmuştur. Birincisi şudur: 

“İngiliz ticareti pahalılığı ile, Amerika ve Alman ucuzluk rekabeti karşısında, yavaş yavaş 

can çekişiyor.”632 

İkincisi de şudur: “Amerikalılar, İngilizler sokakta askerlerin yaptığı gibi kısa bir el 

işareti ile selâmlaşırlar.”633  

II.2.5.6. İran 

Ahmet Hâşim, İran’ın “zalim bir güneşin yaktığı kısır topraklar üzerinde mevcut 

olmaktan ziyade, Hafız-ı Şirazî’nin nazmında, Behzad’ın resimlerinde ve seccadelerin 

renkli bahçelerinde yaşıyor” olduğunu söyler.634 Onun İran bahçesine ve seccâdesine 

duyduğu sevgi, şiirine de yansımıştır. Tahattur şiiri, “Bir Acem bahçesi, bir seccade” 

mısraıyla başlar.635 

Acem Halısı636 başlıklı yazısı da adı üstünde, İran halısını anlatır. Diyalog şeklinde 

kaleme alınan bu kısa yazı şöyle başlar: “Bir dostumla konuşuyorduk, dedim ki: 

- İran’ın hiçbir şeyi olmasa halısı kâfidir. O güller ve lâlelerle süslü eşsiz seccâdeler, 

kendi başlarına bir büyük medeniyet delîli addedilmeğe lâyık değil mi?” 

Dostunun verdiği cevapta, el emeğiyle üretilen halının ilkel bir toplum hayatının 

eseri olduğu, ucuz iş gücüne dayandığı gerçeğini dile getirir ve şu hükümle sona erer: 

“Halı sanatında İran, fıkaralığı ile dünyanın makinalarına meydan okuyabiliyor. İran’ın 

Avrupalılaştığı gün halı ölmüştür.” 

II.2.5.7. İspanya ve İspanyollar 

Ahmet Hâşim, Bir Ressama Cevap başlıklı yazısında, “sanatkâr” vasfını kolayca 

kullanan Avni Lifij’i eleştirmek ve uyarmak maksadıyla İspanyolların bir özelliğinden söz 

eder: “Onlar en büyük ressamlarına bile, suret-i mutlakada, sanatkâr ismini vermezler. 

‘Velasquez dâhî sanatkârdır’ demezler, fakat ‘Velasquez falan levhasını tersim ederken 

dâhiyâne bir ilhama mazhar oldu’ derler.”637  

                                                

632 “Gazete Fiyatı”, İkdam, nu. 11238, 27 Teşrinievvel 1929. 
633 “Şapka ile Selâm”, İkdam, nu. 11247, 6 Teşrinisani 1929. 
634 “Başlangıç”, İkdam, nu. 11108, 26 Mart 1928. 
635 Ahmet Hâşim, BE I, s. 223.  
636 İkdam, nu. 11513, 13 Mayıs 1929. 
637 Dergâh, c.3, nu. 34, 5 Eylül 1338 (1922). 
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Hâşim, 1926 yılının şubat ayında yayımlanan İspanya Raksları638 başlıklı yazısına 

şöyle başlar: “Bu sene rüzgâr, kar ve soğuk dalgaları gibi bir ‘İspanya raksı iptilâsı’ 

dalgası da dünyayı baştan başa dolaşmaktadır. Şimdi her memleketin büyük veya küçük 

rakshânelerinde siyah gözlü, siyah saçlı, kızıl karanfiller içinde, sarhoş edici kokular 

neşreden âteşîn Endülüs kızları alkışlanmaktadır. Geçenlerde İstanbul’a da bir İspanyol 

raks heyeti uğramıştı. Ruhlar hâlâ o keskin raksların zevk-i tahayyülü içindedir.” 

Bu paragrafta yazarın “Endülüs kızları”ndan söz etmesi, dikkate değer bir durumdur.  

Ona göre, İspanyol dansının başlıca özelliği, “Amerika ve Avrupa’yı saran zenci 

kıvranmaları tesiri”nin dışında olmasıdır. “Bu raks her milletin tahayyül ettiği fakat her 

milletin vücuda getirmeğe muvaffak olamadığı ‘millî raks’ın ta kendisidir. Portakal, hurma 

ve buna benzer meyvelerle bin türlü baharat gibi bu raks da, güneşin lûtfuna fazla mazhar 

olan memleketlerin kuvvetli bir mahsulüdür.” Bu dans, “millî ve mahallî olmakla beraber; 

aşk, işve, gurur ve kin gibi ebedî ve beşerî” teessür unsurlarının hepsini kapsadığı için 

“aynı zamanda ebedî ve beşerîdir. Hiçbir milletin ruhu o raksa karşı kapalı durmağa 

muktedir değildir. Onun için bu raks ‘ideal’ bir rakstır.” 

Yazarımız, bu görüşlerini dile getirdikten sonra Alexandre Dumas-père’in İspanya 

seyahatine dair kitabından uzunca bir bölümü nakleder.  

Ahmet Hâşim, bir ankete verdiği cevapta İspanya’nın “Yüksek dağlarının siperi 

arkasında saklanarak Avrupâî fikir seyyâlelerinin hâricinde kal”dığını, “bu sayede hâlâ 

millî raksın, millî musikinin ve millî kıyafetin memleketi” olduğunu ifade eder.639 

İkdam gazetesinde çıkan ilk yazısında İspanya’nın o günkü kralın veya iktidardaki 

generalin vatanı olmadığını belirttikten sonra şöyle der: “fakat kızıl karanfilli Karmen’in 

vatanı, ancak Grego ve Servantes’indir.”640  

İklim ve Aşk başlıklı yazısında, “İspanya’da kadınlar hâlâ demir kafes arkasında 

ömürlerinin büyük bir kısmını geçir”irler, der.641  

Ahmet Hâşim’e göre, İspanya’nın güney bölgeleri de, hava, ışık, bitki çeşitleri ve 

insan tipi bakımından Kuzey Afrika’dan sayılmalıdır.642  

                                                

638 Akşam, nu. 2626, 2 Şubat 1926. 
639 “Edebî Bir Ankete Cevaplar V, Hâricî Tesir”, Akşam, nu. 2645, 21 Şubat 1926. 
640 “Başlangıç”, İkdam, nu. 11108, 26 Mart 1928. 
641 İkdam, nu. 11430, 17 Şubat 1929. 
642 “Yapraklar ve Çiçekler İçinde Bir Şehir”, İkdam, nu. 11290, 27 Eylül 1928. 
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II.2.5.8. İtalya ve İtalyanlar 

Ahmet Hâşim’e göre, İtalya bir Avrupa ülkesi olmakla birlikte, ülkenin güneyi, hava, 

ışık, bitki türleri ve insan tipi bakımından “muhakkak” Kuzey Afrika’dan sayılmalıdır. Bu 

hükmüne, Yunanistan’ın, Fransa’nın ve İspanya’nın bütün güney bölgelerini de katar. Ona 

gör, “Coğrafya kitaplarının söylemediği bu hususiyeti anlamak için Napoli’de dört beş 

saatlik bir gezinti kifâyet eder.”  

Yapraklar ve Çiçekler İçinde Bir Şehir643 başlıklı yazısında Napoli’yi şöyle anlatır: 

“Bu beyaz İtalyan şehrine bir sonbahar sabahı girdik. Dağları, ovaları saran sayısız 

bahçelerin yeşilliği içinde yatan Napoli ile Eylül meyvelerinin baygın kokuları içinde 

tanıştık. Burada hurma ağaçları kendi vatanlarındadır. Destelenmiş yeşil başları, 

bahçelerin diğer bütün ağaçlarını geçiyor. Yakan bir güneşin tahriki ile, portakal ve limon 

ağaçlarının henüz yemyeşil meyvelerinden dağılan sert ve tatlı bir koku, Afrika hazanının 

diğer yabancı râyihalarına karışarak, neşeli ve şehvânî şehre, âsâbı gıcıklayan emsalsiz 

bir hava yapıyor.  

Gittiğimiz gün sanki Napoli’de sonbaharın bereketi tes’id ediliyordu. Bütün evlerin 

pencereleri ve balkonları, liften bağlarla tutturulan yüzlerce kavunla donatılmış, 

manavların tezgâhları üzerine iri kızılcık biçiminde kıpkırmızı domatesler, görülmemiş 

irilikte sapsarı biberler, siyah incirler, pembe şeftaliler ve kehrüba renginde üzümler 

yığılmıştı. Üç beygirli büyük arabaları, kırların bin bir mahsulüyle yüklü, ağır ağır şehrin 

yollarından geçiyor... Siyah saçlı, siyah gözlü, beyaz dişli, esmer tenli yakıcı kızlar, 

yabancı olduğumuzu anlayarak otomobillerimizi durdurttular ve bize bahçelerden nar ve 

incir attılar.  

Beş saatlik bir tevakkuftan sonra Napoli’den ayrılırken insan âdeta dâüssılaya 

benzer tuhaf bir acı duyuyor.”  

Yazarımız, bir yıl sonra gördüğü Venedik hakkındaki izlenimlerini dile getirirken, 

gözün gördüğü ile hayâlde birikenler arasındaki çelişkiye dikkati çeker: “… Venedik bütün 

güzellik şöhretine rağmen hakikatte büyük bir bataklık üzerine kurulmuş rutûbetli, ufûnetli, 

hastalıklı bir şehirdir. 

Venedik’in bulanık sular içinde yosundan nihayetsiz yeşil bir sakalı var. Evlerin 

yüzde doksanı yapıldıkları günden beri güneş görmemiştir. Birçok sokaklar bir buçuk 
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metre genişliğinde bile değil. Venedik’e vardığım günün akşamı gurupla beraber sulardan 

yeşil bir hayâl halinde çıkan sıtmanın yumuşak ve ıslak elleri etimin üzerinde dolaştı ve 

vücudumu titreme içinde bıraktı. İşte göz, doğru görmesini bilse, şairler ve âşıklar şehrini 

böyle görecekti.” 

Fakat o da “herkes gibi”, “Venedik’i olduğu gibi göreme”miştir: “Kazanova’nın 

vatanı bin bir hayâlin şa’şaasına bürünmüş olarak karşıma çıktı.” diyen yazarımız, 

“Caddeleri, sokakları, renkli akislerle dolu, durgun kanallardan ibaret olan bu şehirde ne 

otomobil, ne tramvay, ne at, ne araba gürültüsü” işitmiştir. Tarihî kimliğini koruyan 

şehirde, “Saint Marc meydanının ortasına dizilmiş yüksek tunç direkler üzerinde büyük 

kırmızı Venedik bayrağı hâlâ her Pazar günü iki muazzam İtalyan bayrağı ortasında 

Adriyatik denizinin rüzgârlarıyla dalgalan”maktadır. “Her gece büyük kanalın suları 

sanki eski Venedik karnavallarının ışık hatıraları ile düşünür. Bütün dükkânlarda hâlâ 

satılan mercan gerdanlıklar, Murano camları, Burano dantelleri ve işlenmiş derilerdir. 

Kiliselerin eski büyük çanları hâlâ ikide bir havayı tunç şarkılarla dolduruyor. Mavi semâ, 

yüreği zevkten eritecek kadar mavi olan semâ, yüz binlerce kırlangıcın kaçıcı küçük siyah 

müsellesleriyle dolu. Böyle bir şehirde asırların değiştiğinden haberdar olmak ne 

mümkün!” 

Yazı şu cümlelerle sona erer: “Venedik belki dünyada eşi olmayan bir tarihi tahayyül 

şehridir. Üç gün ve üç gece Venedik’te, kırmızı cübbeli Dojlar, gizli bir aşk telâkîsine 

gondolla giden çıkık alınlı maşûkalar, kadife maskeli âşıklar, bûseler, hançerler, zehirler, 

hileler, zindanlar ve ölümler içinde, mesut yaşadım.”644 

Ahmet Hâşim, Lido645 başlıklı yazısında “Venedik’in karşısında dümdüz, yeşil bir 

ada” olan Lido’yu anlatır. “Beyaz kumlu sahillerinde dünyanın en büyük ve en zengin 

yazlık otelleri yüksel”en bu ada “Avupalıları Afrika renklerine boyamağa mahsus bir süs ve 

güneş fabrikasıdır. Burada sabahtan akşama kadar, beyaz dişleri, çehrelerinin tatlı 

esmerliği içinde parıl parıl yanan kadınları vahşi gerdanlıklar takmış, erkekleri dövmeli, 

İngilizce konuşur, taze ve acayip bir insanlık dolaşır.” 

“Lido’da kumlar karşısında yapılan küçük bir müşâhede: 

Dünyanın bütün büyükleri, fabrikatörleri, banka müdürleri vs. hemen hemen 

bilâistisna baştan dökük saçlı, vücutça orangotan gibi kıllı ve bilhassa şişman ve iri 
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göbeklidirler. Karıları da kendileri gibi yüzerken fazla yağdan, dalgalarda boğulmuş 

fokları andırır. Güzel vücut, yani dar bel, geniş omuz, adaleli kollar ve bacaklar, henüz bir 

şey olamamış gencin, küçük kâtibin, çırağın ve hademenindir. Muvaffak olmuş zekâ ile 

çirkinliğin ve bilhassa iri göbeğin sıkı bir münasebeti mevcut olduğundan şüphe etmemeli. 

Lido plajında öğrendiğim bu oldu.” 

Ahmet Hâşim, İtalya Şehirleri646 başlıklı yazısına bir sual ve cevabıyla başlar: “Bir 

şehrin medeniyet ölçüsü nedir? Bekâra temin ettiği rahat derecesi.” Ona göre 

“İptidâîlikten medeniyete, köyden şehre gittikçe evli azalmağa ve yüksek bir insan 

numûnesi olan bekâr gözükmeğe başla”mıştır. “Bekâr kalmak, aile teşkili mecburiyetinden 

müstağni olmak, ancak bir medeniyet içinde kabildir. Mükemmel hastahâneler, muntazam 

oteller, temiz lokantalar, fennî çamaşırhâneler, bahçeler, kahveler, kulüpler, kütüphâneler, 

tiyatrolar, dansingler ve daha bin türlü eğlence yerleri olmadıkça ‘bekâr’ denilen büyük 

medeniyet mahsulü insanın da yaşamasına imkân yoktur.” 

Hâşim, “geçtiği bütün İtalya şehirleri”nin “bu itibarla, çok mükemmel göründü”ğünü 

belirtir ve İtalyan otelinin, Fransız oteline kat kat üstün olduğunu söyler ve yazısını şöyle 

bitirir: “İtalyan sokağı renkli bir neşe kaynağıdır. Gerçi İtalya hayatı, umûmiyet itibariyle 

henüz, Hindistan gibi, iptidâî bir aile devresindedir. Fakat bekâr ve bekârın bir nevi olan 

seyyahın İtalya’da bir an yalnızlık neşesizliğini duymasına imkân yoktur.” 

Ahmet Hâşim, başka bir yazısında bu İtalya gezisinin kendisini rahatsız eden bir 

yönünden de söz eder: “Sırf zevkim için sekiz gün kaldığım güzel İtalya’da, etrafımda tabii, 

yalnız İtalyanca konuşulduğunu işittim. Bu beni hayli rahatsız etti. İlk günler bir tek 

kelimesini anlamadığım bu lisanla konuşanların sesleri, benim için at kişnemesinden 

veyahut çaylak ıslığından hiç farklı değildi. Muhâtaplarımın söylediği şeylerde bir mana 

olabileceğine akıl erdiremiyordum.” Bu yabancılığın kendisini iptidaileştirdiğini söyleyen 

yazarımız, “O kadar iptidâîleşmiştim ki, bana bir şey söylemek isteyenler, bir hayvana dert 

anlatmak için yapılan sesleri ve işaretleri kullanıyorlardı. Sanki insandan kediye istihâle 

etmiştim.”647 der. 
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II.2.5.9. Rusya ve Ruslar 

Ahmet Hâşim, Bolşevik ihtilâlinden sonra İstanbul’a gelen Rus kadınlarını “şarklı” 

sayar ve onların “bize renklerin kaybolmuş manalarını getirdi”klerini söyler.648 

İstanbul’da yaz mevsiminde yalıların kiracıları arasında Yahudilerin ve “fakir 

Ruslar”ın bulunduğunu belirten yazar, “Yeşil tepeler üstünde ağaç gölgelerinde yemek 

eğlenceleri tertip edenler, koşuşanlar, gülüşenler yine hep onlardı” der.649  

Ülkemizde Türkçülük hareketinin oluşmasında Fransız, Alman ve Danimarkalı 

âlimlerin yanı sıra Rus âlimlerin de etkili olduğunu yazar.650 

Meşhur İngiliz dansçı İsadore Duncan, “Bolşeviklerin haşin ruhunu raksıyla 

yumuşatmak için” “Rusya’ya yaptığı seyahat esnasında, Sergey Yesenin isminde genç bir 

Rus şairini sevmiş ve onunla izdivaç etmiş”tir. Fakat zavallı kadın, kocasından dayak 

yemektedir.651  

Hâşim, işsizlikten söz ettiği bir yazısında, kıymetli bir maden kimyagerinin, “şimdi 

İstanbul’da Ruslara tercümanlık ederek ilminin kuruttuğu damarlarına biraz kan ve hayat 

teminine muvaffak ol”uşundan söz eder.652 

Kitabından bir bölümü tercüme edip okurlarına sunduğu “Ossendowski, asrımızın 

büyük kimya ve meâdin âlimlerinden biridir. Bolşevik ihtilâli sıralarında mühim bir vazife 

ile Rusya’da bulunuyordu. Bolşeviklerin takibatından kurtulmak için, bütün Rusya’da, 

Tibet’te, Moğolistan’da, Türkistan’da, Çin’de tek başına yaptığı seyahatin çetin 

safhalarını anlatan eseri, aksa-yı şark akvâmı ve bilhassa oranın Türkleri hakkında yeni ve 

şâyân-ı dikkat müşâhedelerle doludur.”653 

Ahmet Hâşim’e göre, “eski Rusya” da eski Almanya gibi, “halk üzerine cebren 

çökmüş bir imparatorluk” vasfını taşır.654 Sovyet Rusya ise, “ihtilâl memleketi”dir. “Petro 

Vodikin isminde, inkılâpçı büyük bir Rus ressamın Moskova Sanayi-i Nefise Mektebi 

hakkında bir Fransız gazetecisiyle yaptığı mülâkatı okurken, kanlı ihtilâl memleketindeki 

                                                

648 “Resim Sergisi”, İleri, nu. 931, 18 Ağustos 1336 (1920).  
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en serbest mektebin, en muntazam mekteplerimizden daha fazla zapt u rapta tâbi olduğunu 

hayretle öğrendim.” diyerek adı geçen ressamın görüşlerini nakleder.655  

Japon yazarı Okakuro Kakuza’nın Rusya hakkında kanaatini Ahmet Hâşim’in 

tercümesinden öğreniriz: “Şayet Rusya Japonya’yı daha iyi tanımağa tenezzül etmiş 

olsaydı, yirminci asır, korkunç kızıl bir melhame manzarasını insanlara arz etmekle 

başlamış olmayacaktı.”656  

Hâşim’in röportaj yaptığı François Bonjean, “Ben ekseriyetle ecnebîleri tercih 

ederim. Meselâ Rusları...” deyince Ahmet Hâşim, ona şu yolda itiraz eder: “Rusların 

sanatı, henüz teşekkül hâlinde bir âlem gibi, karmakarışık, dumanlı ve bulanıktır. Ekser 

hikâyeleri, başı sonu olmayan bir kâbusu andırıyor. Barbar bir sanat...” 

Fakat Fransız romancı, bunun bir kusur değil, bir fazilet olduğu kanaatindedir: “- 

Barbar olmak... Bu, azim bir kuvvettir. Rus sanatkârının o müthiş samimiyetini 

severim.”657 

Ahmet Hâşim’in Bir Akşam Sohbeti658 başlıklı yazısına kaynaklık eden mekân, 

“Monparnass’ta, küçük Rus lokantası Cikit”tir. “Cikit, düşkün Rus asilzâdelerinin bütün 

büyük şehirlerde açtığı malûm müzıkalı, içkili lokantalardan biridir. Duvarlar, Rusların 

pek sevdiği bin bir gece masallarını gösteren renkli resimlerle sıvanmış. Beyazlıkları 

şüpheli örtüler altında saklanan küçük masalar üzerinde kırmızı abajurlu lâmbalar 

yan”makta, “Alttan gelen bu kırmızı ışıkla bütün lokantayı dolduranların çehreleri yukarı 

doğru uzanmış. Sanki kürre-i arza yabancı, esrârengiz bir âlem köşesi.”  

Ahmet Hâşim, iklim şartlarının kadın erkek münasebetlerindeki tesirinden söz 

ederken, güney Rusya kadınlarının kuzey Rusya kadınlarına göre “erkek kıskançlığının 

daha fazla boyunduruğu altında” olduğunu kaydeder.659  

Yazarımız, Avrupa’nın turistik mekânlarında, kaplıcalarında, “eski Rus prensleriyle 

İngiliz milyonerlerinin toplandığı”nı belirtir.660  

Ahmet Hâşim, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin ideolojisine ve bu 

ideolojiyi ülkemizde yaymak isteyenlere karşı derin bir antipati duymaktadır. Şu üç 

                                                
655 “İhtilâl Memleketinde ‘Mektep’”, Akşam, nu. 2279, 13 Şubat 1925. 
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cümlesi, bunu kanıtlamaya yeter: “Moskova’da kan rüyaları gören aç ayının homurtusunu 

öğrenip bunu musiki diye dinletmeğe ve ruhlarını cüzam illeti gibi kemiren hırslarını bize 

de geçirmeğe gelenler boşuna uğraşıyorlar. Hazım cihazımızın ucuna, -kendi ağızları gibi- 

doymak bilmeyen bir karga gagası takmadan mümkün değil, işlerini 

başaramayacaklardır.”661 

II.2.5.10. Yahudiler  

Ahmet Hâşim, İstanbul’da yaz mevsiminin tadını çıkaranların “fakir Ruslar ve 

Yahudiler” olduğunu belirtir: “Birçok yalıların yaz kiracıları, fakir Ruslar ve Yahudilerdi. 

Yeşil tepeler üstünde ağaç gölgelerinde yemek eğlenceleri tertip edenler, koşuşanlar, 

gülüşenler yine hep onlardı. Boğaz’ın lâcivert suları yalnız onların vücutlarına, zengin, 

iyodlarını içirmiştir.”662  

Zengin Yahudi otomobil sahibidir, paranın şımarıklığı ile yayalar karşısında üstündür 

ve “maroken sedirlere yaslanmış iri göbekli bir Yahudi” olarak aceleyle bir briç masasına 

doğru gitmektedir.”663  

Yolcuları uğurlamak için “rıhtımda biriken kalabalığın, ekseriyetle yüzleri keskin 

renklerle boyanmış genç, şık, Musevi kadınlarından mürekkep olması” Ahmet Hâşim’e yol 

arkadaşlarının tüccar Yahudiler olduğunu düşündürür. Yazarımız, şu kanaattedir: “Geniş 

kanatlı kartallar gibi dünyanın bütün yolları üzerinde durup dinlenmeksizin, cesaretle 

uçan tüccar cinsinin, maalesef iyi seyahat arkadaşı olmadığını tecrübelerimle bilirim.”664  

Ahmet Hâşim’in röportaj yaptığı Fransız romancı François Bonjean, Yahudiler 

hakkında dikkate şâyan görüşlere sahiptir: “Filhakika Fransa, dünyanın en serbest bir 

memleketidir; hiçbir hususta samimi olmamak mecburiyetinde değiliz. Orada düşünmek ve 

yazmak hakkında verilen hürriyetin hudûdu yoktur. Her şeyi söyleyebiliriz, her şeye 

dokunabiliriz. Yalnız Yahudiler müstesna! Evet yalnız onlardan korkarız. Hattâ böyle bir 

korkudan bahsettiğimi de lûtfen başka bir yerde tekrar etmeseniz iyi olur... Belki Yahudiler 

işitir, belki Yahudiler darılır... Bu hiç işime gelmez.”665 
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Ahmet Hâşim, Cami ve Havra666 başlıklı yazısında Paris’te Musevi cemaatinin inşa 

ettirmekte olduğu “muazzam bina”nın “havra” yapılacağından söz eder. Kont Masa, zor 

duruma düşünce asırlık konağını onlara satmış, hükümet tarihî konağı başka bir yere 

nakletmiştir, boş kalan arsa üzerinde havra inşaatı yükselmektedir. 

Yazarımız, Ticaret667 başlıklı yazısında “Museviler ticarette nasıl muvaffak olurlar? 

Ve başkaları neden muvaffak olmuyor?” sorusunun cevabını arar. Musevi bir dostuna 

merakını açtığını belirttikten sonra onun verdiği cevabı nakleder: “Sana bu sırrı fâş 

etmekte hiçbir mahzur görmem. Zira bir şeyi bilmekle onu yapabilmek arasında çok 

mesafe vardır. Senden çekinmem, zira sende rakip olmak kabiliyeti yok.” diyerek söze 

başlayan Musevi, şöyle devam etmiştir: “Yahudi işe başlayacağı zaman şöyle bir 

muhâkeme yürütür: 

- Burada herkes ne satıyor? Fıstık. Âlâ! Fakat burada hiç fındık satan yok. Fındık 

satsam tek fındıkçı ben olacağım. O halde fıstık mı, fındık mı satayım? Burada fındık 

sürülseydi (sevilseydi?), fındıkçı bulunmaz olur muydu? Herkes fıstık satıyorsa, demek 

burada herkes yalnız fıstık yiyor. O halde ben kazanmak için yalnız fıstık satmalıyım. 

Irkdaşlarımın her işte muvaffakiyet düsturu bu kısa muhâkemeden ibarettir.” 

Bu düstur Ahmet Hâşim’e, “vaktiyle maroken koltuklarla süslü mükellef bir kibar 

salonda ayran satmağa kalkışan ve on beş gün geçmeden iflâs eden” yoğurthaneyi ve ona 

benzer teşebbüslerin “gülünç ve elîm âkıbetini izah et”miş olur. 

Ahmet Hâşim, Frankfurt hakkında bilgi verirken, şunları da kaydeder: “Hele, 

nüfusunun onda iki nisbetinde Yahudi olduğunu söylemek bu şehrin iş itibariyle de ne 

büyük bir faaliyet merkezi bulunduğunu anlatmağa kâfidir. Yahudiler büyük kuşlar gibidir: 

Onların havada şu veya bu istikamette uçuşu, yerde, büyük hayat cereyanlarının ne tarafa 

aktığını gösterir. Frankfurt’un eski, büyük refahından şimdi, sefâlete düşmekte olduğunu, 

Yahudilerin artık şimâle hicret etmekte olduklarından anlıyoruz.”668  

Yazarımızın Frankfurt’taki gözlemlerinden biri de şudur: “Şimdi Almanya’da 

göreceğiniz her hususî otomobil ya bir zengin Yahudinin, yahut da bir profesöründür. 
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Burada bu iki insandan başka artık hususî otomobil sahibi olabilecek çok insan 

kalmamıştır.”669  

Ahmet Hâşim’in 1933 Şubatında kaleme aldığı Milletleri Sevmek ve Beğenmek670 

başlıklı yazısı, Adolf Hitler’in Almanya’da Yahudi düşmanlığı üzerinden yükselmeye 

başlayan politikaları karşısında çok önemli tespit ve teklifler ihtiva etmekte ve gerçekçi ve 

insani bir yaklaşımın esaslarını göstermektedir. Diyalog şeklinde tasarlanmış yazı, şöyle 

başlar: “Asabî ve genç etüdiyan bulunduğumuz yeri dolduran şık kalabalığı bizim tarafa 

baş çevirmeğe mecbur eden hiddetli bir ses(le) bağırdı: 

- Ben Yahudileri sevmem. İnsanlığı bu tehlikeli cinsten kurtarmalı! 

Muhâtabı sükûnla cevap verdi: 

- Herhangi cinsten bir adamın Yahudileri sevip sevmemesi mevzuubahis değildir. 

Yahudileri ancak Yahudi sever ve sevmeğe mecburdur. Fransızları ancak bir Fransızın, 

İngilizleri ancak bir İngilizin sevmeğe mecbur olduğu gibi. Yahudiler size kendilerini 

zekâlarıyla bir kuvvet olarak kabul ettirdikten sonra sevip sevmemeniz onların pek de 

umurunda değil!.. 

Bir üçüncü genç söze karıştı: 

- Milletlerin takdir ve tenkidi vadisinde sevmek ve sevmemekten bahsetmek hem 

yanlış hem de gülünçtür. Sevmek aklın tenkîdî faaliyetiyle bir alâkası olmayan mahrem bir 

hissin ismidir. Ana, baba, maşûka sevilir veya sevilmez. Dostluğun bile sevmekle bir 

alâkası yoktur. Dost sevilmez, beğenilir. Milletlerin tartısını bulmak ise akıl ve müşahede 

işidir. Onun için bu müşkil ameliyeyi yaparken ‘sevmek ve sevmemek’ gibi aşk ve alâka 

lehçesinden veyahut kokot ağzından alınmış birtakım mini mini ve süslü kelimelerin terazi 

gözüne ölçü gibi konulması hayli gariptir.” 

Yazının bundan sonraki bölümünde kimin hangi sözü söylediği tasrih edilmemiştir. 

Kanaatimizce, burada dile getirilen görüşlerin hepsi, Ahmet Hâşim’in gözlem ve 

kanaatlerini aksettirmektedir. Çünkü, aşağıdaki satırlarda dile getirilen hususlar, Hâşim’in 

başka yazılarında da karşımıza çıkmaktadır:  

“- Seviliyor muyum, sevilmiyor muyum, diye mütemadiyen endişe içinde olan bir 

millet beğenilmekten ümidini kesmiş olan bir millettir. 

                                                

669 “Profesör Aristokrasisi”, Milliyet, nu. 2511, 6 Şubat 1933. 
670 Mülkiye, nu. 23, Şubat 1933. 
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- Böyle endişelerle kıvranan milletler yüzünü, kaşını, gözünü boyayıp gelip geçene 

göz eden ana yaşında bir kadın gibi bana iğrenme verir. 

- Yahudilere gelelim. Yahudi her kuvvetli mahlûk gibi sevilmeğe muhtaç değildir. 

Bütün peygamberler sıra ile onun cinsinden geldi. Büyük tarihî faciaların menbaı odur. 

Hâlâ Yahudi Allah’ı dünyaya hâkim bulunuyor. Zamanımızda peygamberler, filozof ve 

âlim ismi altında gene o ırktan geliyor. Eski mabet yıkılmağa yüz tuttuğundan beri Yahudi, 

insan kalabalıklarının etrafında daha korkunç bir haşyetle dönmeğe başladığı yeni bir 

mabet kurdu: Banka!.. Bankanın mahzeninde gizli yatan sarı yüzlü korkunç ilâh, altındır. 

Altının bir tehlikeli ilâh olduğu şundan belli ki ona hiçbir millet eliyle dokunmağa cesaret 

edemiyor ve ancak bir kâğıt parçası onun ismini taşımak suretiyle iktisadî nizamın büyük 

çarklarını istediği gibi döndürüyor. 

- Yahudilerde nefret ettiğiniz şey sadece zekâdır.” 

Bu yazıda dile getirilen yaklaşımların bugün için de değerli olduğu rahatlıkla 

söylenebilir.  

II.2.5.11. Yunanistan ve Yunanlılar 

Eski Yunan mitolojisine büyük ilgi ve hayranlık duyan Ahmet Hâşim’in yirminci 

yüzyıl Yunanistan’ı hakkındaki kanaatleri hiç de olumlu değildir. Küçük Bir 

Seyahatname671 başlıklı yazısında Yunanistan’a ilişkin gözlem ve izlenimlerini dile getirir. 

Yazı şöyle başlar: “Marsilya’ya giderken vapurumuzun Pire’de yirmi iki saat 

tevakkufundan istifade ederek karaya çıkmıştım. Pire, öteden beri yankesicilerin vatanıdır. 

Fakat limanın sû-i şöhreti o derece şâyi ki, her ecnebî, ne kadar nâşinide bir millete 

mensup ve ne kadar uzak bir memleketten gelmiş olursa olsun, yine Pire’ye çıkarken 

fevkalâde birtakım ihtiyatlara riayet etmekte kusur etmiyor: Üzerinde mümkün olduğu 

kadar az para bulunduruyor ve onu da, ta vatanında iken, sırf Pire limanını ziyaret için 

hazırlattığı esrârengiz ceplere yerleştiriyor ve bunu da yaptıktan sonra yine kâfi derecede 

emniyet altında olduğuna asla kani olmayarak, hava ve ziyadan şüphe eden, kuşlardan ve 

sineklerden çekinen bir adam teyakkuzuyla, tehlikeli sahile ayak basıyor.” 

Yazarımız, Pire’de yankesiciyle tanışmamıştır ama “Yankesicinin yapacağını, 

pasaport dâiresi civarındaki Atina bankası şubesi yapmış”tır. Banka, sarrafa göre en az on 

drahmi eksik vermiştir. Sarraf da en az on drahmi eksik verdiğine göre, resmî banka, “bir 

hamlede”, yazarın “yirmi drahmiye yakın bir para”sını “çarpmış”tır. Hâşim, “Monako 

                                                
671 Akşam, nu. 2136, 19 Eylül 1924. 



 405 

hükümeti kumarla geçindiği gibi Yunan devleti de” hırsızlıkla yaşıyor demekten kendini 

alamaz. Ona göre, “Eski Parthénon yıkıntılarını yeni Yunanistan, mükemmel bir tuzak gibi 

kullanmaktadır. Eski ukalânın vatanına bugün ayak basan yabancının göreceği yalnız 

Atena Mabedinin harabeleri değildir. Pire ile Atina’yı ayıran ve muntazam bir elektrik 

şimendiferiyle kat edilen mesafenin muhtelif yerlerinde, küçük kâgir hanelerden müteşekkil 

büyük muhacir mahalleleri vücuda getirilmişti. Irkın fıtrî pisliği, mimarın eksik bıraktığını 

ikmal ederek bu yeni köylere millî bir hususiyet vermişti. Dar sokakların arasından süzülen 

küçük bir çirkef akıntısı, sağa sola kol salarak mahalleleri dolaşıyor, sinekler bulut hâlinde 

uçuşuyor, domuzlar çamurlu sulara burnunu daldırmış müzahrefatını lezzetle emiyor, 

tavuklar, ev eşyasına konmuş pisliyor...”   

“Elektrik treninde ahbap olduğu” bir Yunanlıdan öğrendiğine göre, “bu kulübeleri 

Yunan hükümeti, İngilizlerden aldığı borçla yaptırmıştır ve paranın yarısını önce büyükler 

çalmış, kalan yarının üçte birini de küçükler paylaşmıştır, artan parayla da bu 

kulübecikler yapılmıştır.” 

Hâşim, Atina’yı şu cümlelerle anlatır: “Atina hakikaten yeni ve mükemmel bir 

şehirdir. Yollar geniş, caddeler rahat, tramvaylar temiz, bahçeler muntazamdır. Fakat bu 

zahirde göze parlak görünen şehir tıpkı Pazar kıyafetini giyinmiş bir kokona gibi, süsü, 

doğduğu günden beri su görmemiş bir vücudun bulantı verici pisliğini saklıyor. Büyük bir 

otelin lokantasında yemek yedik. Billûr sürahiler içinde getirilen su, çamur renginde idi. 

Etler eski, balıklar bayat, yağ iğrençti. Boş bir mide ile hesabımızı görüp çıktık. Atina’da 

dolaşırken gördüğümüz büyük hastahaneleri, mektepleri, stadyumları paralarıyla inşa 

ettirip şehre hediye edenlerin Türkiye Rumları olduğunu öğrendik. Feyyaz bir toprağın 

yetiştirdikleriyle kısır bir toprak beslenmişti. Yabancı bir etin karanlıklarında çöreklenen 

bir şerit gibi ölü Yunanistan Türkiye’nin hayatıyla beslenmişti.” 

Yazarımız, Pire’ye dönüşünde vapura binmeden oturduğu bir rıhtım kahvesinde 

Türkçe konuştuklarını işiten bir Rum garsonun “yabancı memlekette bir vatandaşa rast 

gelmiş bir gurbetzedenin parlak, mesut ve âdeta yaşlı gözleriyle” kendilerini dinlediğini 

naklederek şu bilgileri verir: “Meğer Türkiyeli bir muhâcirmiş. Koşa koşa bize mutantan 

nargileler, itina ile yapılmış kahveler, kuvvetli süzgeçlerden geçirilmiş temiz ve soğuk 

sular getirdi. Sonra bütün diğer müşterileri ihmal ederek bizimle konuşmağa daldı. 

Hükûmet adamlarının hırsızlığından, Yunanistan’ın fukaralarından, yerlilerin 

budalalığından ve âdiliğinden bahsetti. Dedi ki:  
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“Eski Yunanistan ahalisiyle yeni gelen Rumlar arasında gizli, sessiz bir boğuşma 

var. Beceriksiz ve parasız olan yerli ahmakların elinden bütün ticareti aldık. Atina’nın 

başlıca faaliyet merkezi olan Patisiyon caddesinde gördüğümüz büyük pastahaneler, 

mağazalar, gazinolar, lokantalar, oteller şimdi yeni gelenlerin elindedir.”  

Paris’te bir defile sırasında gördüğü zenginler arasında Yunanlılar da vardır. 

Onlardan şöyle söz eder: “Karşımda oturan Yunan kraliçesi ve, akrabasından tahmin 

ettiğim diğer genç bir kadın, halayık entarisi biçiminde uzun etekli âdî bir yazlık elbise 

giymişlerdi.”672 

Ahmet Hâşim, dört yıl sonra Pire limanına girerken yine birtakım olumsuzluklar 

yaşar ve bunları Mucib-i Şeref Olmayan İki Müşahede673 başlıklı yazısında anlatır. 

Vapurda birden bir telâş başlamıştır. Sebep basittir: “Çenebazlığın, tüccarlığın ve 

hırsızlığın aynı cinsten olduğunu bize bildiren ilâhî Hermes’in vatanına, en ele geçmez 

hırsızların, en usta yankesicilerin, en müthiş kasa kırıcılarının yetiştiği büyük mektebe, 

yani Pire limanına giriyorduk.” 

İki müşahededen birincisi Yunan memurlarının sadece Türk pasaportu taşıyanlara 

şehri gezme izni vermeyişleridir. İkincisi de, vapurdan dürbünlerle seyrettikleri bir 

törendir. Düdükler ötmeye, kiliselerin çanları çalmaya başlar. Aziz resimleri, siyah 

bayraklar, haçlar ve buhurdanlar taşıyan bir kalabalık, önlerinde sırmalı cübbeler giymiş 

papazlarla dualar okuyarak ilerlemekte, pencerelerden sarkan halk da onları 

selâmlamaktadır. “Yol üzerinde büyük bir kalabalık huşû ile durmuş mütemadiyen haç 

çıkar”maktadır. “Bu dinî nümâyişin ne için yapıldığını vapura gelen bir Yunan zabitinden 

öğrendik. Meğer halk, dang hastalığının biraz hafiflemesinden dolayı Aya Varevar 

ismindeki azizeye teşekkür etmek üzere onun nâmını taşıyan kiliseye gidiyormuş!” 

Hâşim, yazısını şu cümleyle bitirir: “Pire limanının beynelmilel korku salan 

emniyetsizliğini, nefes ve dua ile salgın tedavi eden papazın kudretini gösteren bu iki 

müşahededen sonra, Yunan toprakları üzerinde bugün yaşamakta olan halkın medeniyeti 

hakkında artık fazla bir şey öğrenmeğe lüzum görmedim.” 

1928 yılında yaptığı bu yolculuk sırasında giderken ve gelirken vapurun Yunanlı 

yolcularla dolu olduğunu belirten Hâşim, şöyle devam eder: “Tüccar, doktor, diplomat, 

talebe, asker, gazeteci... Bütün bir ırk, dünyanın yollarına dökülmüş karıncalar gibi rızkını 

                                                

672 “Dreykul’da Kadın Modaları”, Akşam, nu. 2170, 26 Teşrinievvel 1924. 
673 İkdam, nu. 11288, 25 Eylül 1928. 
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her tarafta arıyor. Giderken Pire’den Fransa’ya koyun çobanları bile götürmüştük. Zira 

Fransızların arasında artık koyun çobanlığı yapacak adam bulunamıyormuş. Bu Tevrâtî, 

şairâne sanat için şimdi iptidâî milletlerden talip aranıyormuş...”674 

Vapurda tanışıp sohbet ettikleri bir Yunanlı doktor kaymakamının genç eşinin Ahmet 

Hâşim’in yemek yiyişine bakıp kocasına “Bizim gibi yemek yiyor” demesi, tuhaf bir 

durumdur. Doktor, bu tuhaflığı gidermek için, “Bu gibi yemeklerden, bir şarklı sıfatıyla 

hoşlanamayacağınızı zannediyordu da...” demek gereğini hisseder.  

 

II.2.6. Tabiat 

Tabiat kelimesini, çevremizi kuşatan ve insan emeğiyle yapılmamış, bütün varlıkları 

kapsayan bir genişlikte kullanırız. Güneşi, ayı, yıldızları, yağmuru, karı, bulutları ve 

kuşlarıyla gök; dağı, ovası, ırmağı, gölü, denizi, çölü, ormanı ve buralarda yaşayan 

milyonlarca bitkisi ve hayvanıyla yer, tabiat dediğimiz büyük kavramın içinde yer alır. 

Tabiattaki varlıkların her biri, hem kendi içlerinde, hem birbirleriyle ilişkilerinde birtakım 

prensiplere ve kanunlara bağlı olarak hareket ederler. Sadece insan, kendisi de tabiatın bir 

parçası olmakla birlikte, istekleri ve ihtiyaçları istikametinde tabiata müdahale etme, onu 

düzenleme ve değiştirme gücüne sahiptir. Ancak, insan bu gücünü kullanırken tabiat 

kanunları (sünnet-i ilâhî) denen sınırları gözetmek zorundadır.  

Din, dil, sanat, bilim, kültür, ekonomi, devlet, tarih, medeniyet… gibi kavramların ve 

olguların hepsi, tabiat içindeki insanın, tabiatı aşan yönlerine bağlıdır. İnsana tabiatı aşma 

yönelişini ve gücünü sağlayan temel etken, düşünme yeteneğidir. Düşünme yeteneği, 

insanı tabiat içinde güdüleriyle hareket eden bir hayvan olmaktan çıkarmakta; ayıran, 

seçen, kabul ve reddeden, eyleyen ve bütün bunları dile getiren, anlayan, anlatan bir özne 

konumuna yükseltmektedir. Tabiattaki bu üstün konumu sayesinde insan; beslenme, 

barınma ve üreme ihtiyaçlarını karşılamak üzere tarım, sanayi, ahlâk ve hukuk gibi 

pratikler ve müesseseler geliştirmiştir. Ancak bütün bunlar, gerek insanlar ve toplumlar 

için, gerekse tabiat için işlerin yolunda gittiği ve gideceği anlamına gelmemektedir. Çünkü 

insanlar, kendilerini tanıma ve varlığı anlamlandırma hususunda ayrılığa düşmüşler ve 

çetin savaşlara girişmişlerdir. Dinler tarihinden siyasi tarihe kadar bütün tarih şubeleri, bu 

savaşların hikâyeleriyle dolu olduğu gibi, çağımızda televizyonlardan gazetelere kadar 

                                                

674 “Etnografya ve Coğrafya”, İkdam, nu. 11323, 31 Teşrinievvel 1928. 
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bütün iletişim ortamlarında yer alan güncel haberler de, aynı ayrılığın ve çatışmanın çeşitli 

görünüşlerini yansıtıp durmaktadır. 

Yeryüzünde sınırlı bir ömre sahip olan insan, varlığı anlamlandırmak istediğinde 

kendi deneyim ve düşünüşlerinden, çevresinde bulunan görüşlerden ve geçmişten gelen 

birikimlerden yararlanmaktadır. Bu birikimler arasında dinlerin ve mitolojilerin önemli bir 

yeri ve ağırlığı bulunmaktadır. İlâhî veya semâvî dinler, kâinatı tek Tanrı’nın yarattığı ve 

buyruğu altında tuttuğu varlıklar toplamı olarak görürken, beşerî dinler ve mitolojiler, 

Güneş başta olmak üzere çeşitli tabiat varlıklarını tanrılaştırmışlar, hemen her tabiat olayını 

başka başka tanrılara izafe etmişlerdir. İnsan muhayyilesinin ürettiği mitolojiler, 

doğuşlarında inanç ve ibadetlere dayanak oluştururken, zamanla sembolik anlamlar taşıyan 

kültür, sanat ve edebiyat malzemelerine dönüşmüşlerdir.  

Ahmet Hâşim tabiata bakarken, mitoloji başta olmak üzere geçmişin birikimini 

hesaba kattığı gibi, çağının bilim ve sanat hareketlerini de izlemiş ve onlardan da 

yararlanmıştır. Bir şair olarak Hâşim, hemen her şiirinde tabiata ait unsurları kullanmıştır. 

İlk şiiri Hayâl-i Aşkım “Münfail bir semâ-yı giryânın, / Zerdî-i iğbirârı altında” başlamış, 

bitiremediği son şiirlerinden birinde “Bir kuş düşünür bu bahçelerde / Altın tüyü 

sonbahâra uygun.” demiştir. Bu başlangıçla son arasında güneşi, ayı, yıldızlarıyla gök; 

baharları, yazı ve kışıyla mevsimler, deniz, göl saatleri, göl kuşları, yarasalar; nilüferlerden 

güle ve karanfile çiçekler; şairin duyuş, düşünüş, düşleyiş ve dile getiriş çabalarının 

malzemeleri arasında yer alır.  

Ahmet Hâşim’in nesirlerinde de tabiat ve tabiat unsurları önemli bir yer tutar.  

Çalışmamızın bu bölümünde yazarın genel olarak tabiata bakışı üzerinde durduktan 

sonra, bazı tabiat varlıklarına ve olaylarına, mevsimlere, bitkilere ve hayvanlara ilişkin 

görüşlerini incelemeye çalışacağız.  

II.2.6.1. Tabiat Çevresinde 

Ahmet Hâşim, 1928 yılı temmuzunda kaleme aldığı bir yazıda şu hükmü verir: 

“Tabiat hakiki sanatkâr gibi, faydasız tekerrürlerden hiç hoşlanmaz.”675 Aynı yılın 

Ağustos sonunda ise şu hükümle karşılaşırız: “Tabiat ve insan her yerde yeknesaktır. 

Hakiki maceranın zevkini yalnız hayâl cihanında aramalı.”676 Bu iki hükmün aynı anda 

                                                
675 “Yedi Meşaleciler”, Meşale, nu. 1, 1 Temmuz 1928. 
676 “Macera”, İkdam, nu. 11258, 26 Ağustos 1928. 
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doğru olamayacağı açık olduğuna göre, yazarın farklı zamanlarda farklı duyuşları ve 

düşünüşleri olduğunu söyleyebiliriz.  

Belki de çelişki, şairin taze ve manevi bakışı ile hayatın çeşitli gaileleriyle boğuşmak 

zorunda kalan insanın bezgin ve maddeci bakışı arasındadır. “Derler ki: Aynı ağaçların, 

aynı tepelerin ve aynı semaların nâmütenâhî bir tekerrüründen başka bir şey olmayan kır 

âleminin saadetleri, sırf şairane bir ibdâ eseridir. Filhakika, yaşamak hünerindeki aczi 

yüzünden, şehirde mesut olamayan şair, Oktruva hududu hâricinde bir cennet mevcut 

olabileceğini zannetmiş ve başkalarını da buna inandırmak için, asırlardan beri manzum 

sözün telkin kudretinden istiâne etmiştir. Bu itibarla şairin kırı, olsa olsa süt, ekmek, 

peynir ve bal temin eden bir çiftlik olabilir. / Fakat kır, hakiki kır, sert toprakla sert 

insanın boğuştuğu âlemdir.”677 

Tabiatın güzelliğini “dinlendirici ve masum”, sanatın güzelliğini “yükseltici ve 

lâyemut” bulan, şair Ahmet Hâşim’dir.678  

Nâsir Ahmet Hâşim ise, şu satırların yazarıdır: “Gündüz, müz’iç serçe ve kırlangıç 

cıvıltıları, gece, sonu gelmez böcek sesleriyle dolu kırlarda geçirilmiş üç, dört haftalık bir 

zamandan sonra ağaç, dağ, dere, koyun ve çobana karşı eski nefretim bin kat daha artmış 

olarak şehre dönüyorum.” 

Kırda hayat şartlarının zorluğunu tasvir eden cümlelerden sonra yazı şöyle devam 

eder: “İyi bina, iyi kahve, iyi yol, iyi bahçe, iyi mektep, iyi gazete, iyi eğlence, iyi doktor, iyi 

avukat ilh... ancak şehirde bulunurken, hâlâ köyün iptidaî hayatına katlanmağa râzı 

insanlar(ın) mevcut oluşu şâyân-ı hayret değil midir? Müstakbel medeniyette birçok 

hastalıklardan eser kalmayacağı gibi, bir içtimâî hastalıktan başka bir şey olmayan 

‘köy’den de eser kalmayacaktır. Belçikalı şair Verhaeren alev gibi yanan şiirlerinde 

kırları massedip boşaltan ‘şehr’in korkunç cazibesinden bahseder. İngiliz hikâye-nüvisi 

Wells, bir asır sonraki âlemde, vasat ehemmiyetteki şehirlerin bile ortadan kalkacağını, 

bütün insan cinsinin birkaç büyük şehirde temerküz edeceğini, çiftçilerin her sabah 

tayyarelerine binerek tarlalara gideceğini ve orada birkaç makineyi harekete getirmek 

suretiyle ayların işini bir iki saat içinde bitirdikten sonra müreffeh ve cûşân şehre 

döneceklerini haber veriyor.”679 

                                                

677 “Şehir Hârici”, İkdam, nu. 11141, 28 Nisan 1928. 
678 “Güzellik Düşmanları”, Akşam, nu. 1680, 28 Mayıs 1339. 
679 “Kır”, Akşam, nu. 2748, 6 Haziran 1926. 
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Bu yazısında tabiat şartlarına bağlı köyün iptidai hayatına şehrin cazibesini tercih 

eden yazarımız, “Şehirden tamamen uzaklaşan” bir dostunu âdeta imrenerek anlattığı 

başka bir yazısını şu cümlelerle bitirir: “Tabiatın insana yapacağı en büyük iyilik, şüphe 

yok ki, cismi böyle haşin bir zırh ve içindeki ruhu da böyle bir çelik külçesi haline 

getirmektir. Şehirlerin sarı derisini kırların kızıl derisine değişmedikçe, güneşin ve 

toprağın kardeşi olmak kabil mi?”680 

Ahmet Hâşim’in yazılarında tabiata müdahale edilmemesi, onun tabiiliğine saygı 

gösterilmesi gerektiğini belirten görüşlerle karşılaşırız. Bunlardan biri, Bursa’da ziyaret 

ettiği Gregoire Bay’a aittir. O şöyle demektedir: “Türk sanatının muhabbeti bana ‘tabiat’ 

muhabbetini öğretmiştir. Tabiatı kayda tâbi görmek bana şimdi eza veriyor. Bir bahçe için 

bir ormana benzemekten daha fazla bir güzellik tasavvuru kabil midir? Şimdi Le Nôtre 

usûlü Fransız bahçeciliği bana bir çirkinlik ve bir manasızlık gibi görünmektedir.”681 

Hâşim’in Japon yazarı Okakuro Kakuza’dan tercüme ettiği Çaynâme’de geçen şu 

pasaj da bu konuda iyi bir örnektir: “Rikyu yüksek bir yerde durmuş, bahçenin yollarını 

süpürmek ve sulamakla meşgul oğluna bakıyordu. Çocuk işini bitirince Rikyu ‘hayır, daha 

iyi temizlenmedi’ dedi. Bir saat daha uğraştıktan sonra çocuk, pederine dedi ki: ‘Baba, 

yapacak bir şey kalmadı. Mermerleri üç defa yıkadım, ağaçların yapraklarına yine su 

döktüm, bütün otlar ve yosunlar taze bir yeşillikle parlıyor. Toprak üzerinde ne bir çöp, ne 

bir yaprak bıraktım.’ Peder, ‘genç deli, bir bahçe yolu böyle süpürülmez’ diye çocuğunu 

azarladıktan sonra bahçeye indi, bir ağacı tutup salladı ve her tarafa sonbaharın altın ve 

lâl yapraklarını döktü. Rikyu’nun istediği yalnız temizlik değil, fakat aynı zamanda 

tabiiliğin güzelliğiydi.”682 

Ahmet Hâşim de, çiçekçi dükkanında gördüğü ağacın, Paris hayvanat bahçesinde 

ziyaret ettiği hayvanların, tabii ortamlarından koparılmış olmalarından duyduğu üzüntü ve 

acıyı dile getirmiştir. 

II.2.6.2. Ay  

Hâşim’in şiirlerinde ay, “kamer, hilâl, mehtap” önemli bir yer tutar. Şi’r-i Kamer 

dizisinden Batan Ayın Kenarına Satırlar’a kadar birçok şiirinde ayın çeşitli hâllerine 
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rastlarız. Nesirlerinde de ay, çeşitli vesilelerle defalarca anılır. Yazarın Ay683 başlığını 

taşıyan yazısı ise, âdeta mensur şiir yoğunluğu taşır. Ders kitaplarına da alınmış olan bu 

metin “Bütün gün kırlarda, deniz kenarlarında dolaştık. Güneş, hayâle müsaade etmeyecek 

tarzda her şeyi vâzıh ve berrak gösterdiği için, yalnız gözlerimizle yaşadık ve hiç 

eğlenmedik.” diye başlar. Yazar, gün ışığının gösterdiği çeşitli çirkinlikleri seyretmenin 

ruha verdiği bezginliği dile getirdikten sonra şöyle der: “Güneş, bütün gün, insana doğru 

fakat acı şeyler söyleyen bir arkadaştır. Onun ışığında eğlenmenin ve mesut olmanın hiç 

imkânı var mı?” 

Yazı, şöyle devam eder: “Nihayet akşam oldu. Karanlık bastı. Karşı karşıya oturmuş 

iki insan, artık yüzlerimizi görmüyor, yalnız seslerimizi duyuyorduk. Birden, arkamızda 

garip bir fısıltıyı andıran bir hışırtı duyar gibi olduk. Başımızı çevirdik: iki büyük fıstık 

ağacı arkasından kırmızı bir ay, sanki yapraklara sürünerek yükseliyordu. Birden 

etrafımızda dünyanın bütün manzaraları değişti: Sanki Japonyalı bir ressamın siyah 

mürekkeple çizdiği müphem ve nâtamam bir âlem içinde idik. Artık her şeyi sarahatle 

görmek ıztırabından kurtulmuştuk. Yanlış görmek ve tahayyül etmek imkânının sarhoşluğu 

vücudumuzu, yavaş yavaş bir afyon dumanı gibi uyuşturuyordu. Etrafımızda, gündüzün 

bütün uyuz ağaçları yerine zengin bir orman vücut bulmuştu. Karşıda yemek yiyen fakir 

ailenin kirli kızları, yüzlerine vuran ay ışığı içinde birer murassa hayâl olmuşlardı. 

Denizin bulanık suları boşalmış ve onun yerine şimdi sahilin kumları üzerinde ziyadar bir 

mâyi sallanıp şarkı söylüyordu. Dünyanın güzelliğinden korkmağa başlamıştık. Zira aydan 

akan büyünün saadetiyle ruhlarımız çatlayacak kadar dolmuştu.” 

“Ay! Ay! Yalancı ay! Zekâdan harap olanları dinlendiren hayâl gibi, güneşten 

bunalanları da teselli eden sensin!” 

Bu yazı, Ahmet Hâşim’in kendisini çirkin bulduğu için güneşten ve gün ışığından 

hoşlanmadığı kanaatinin sağlam delillerinden biri gibi gösterilmiştir. Hâlbuki Ahmet 

Hâşim’de güneş sevgisi ve övgüsü, ay sevgisi ve övgüsünden pek de geri kalmaz. 

II.2.6.3. Güneş 

Ahmet Hâşim’in şiirlerinden biri Güneşe Dua684 adını taşır. O şiirde “Güneş!.. Bu 

nurunu bezl etme mâh-ı gamgîne / Gam u felâketi yerlerde başla teskîne!” beyinde 

                                                

683 İkdam, nu. 11268, 5 Eylül 1928. 
684 Musavver Muhit, nu. 3, 6 Teşrinisani 1324 (19 Ekim 1908).  
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güneşten, ışığını gamlı aya cömertçe vermek yerine, yeryüzündeki üzüntü ve felaketleri 

dindirmeye başlamasını istemektedir. 

Ahmet Hâşim, yukarıda sözünü ettiğimiz Ay’dan bir ay sonra Güneş685’i kaleme 

almıştır. Eski metinlere göre, Yunanlıların cehennemi “Champs Elysée sonu gelmez bir 

sarı çiçek tarlasıdır. Bu yeknesak ova üzerinde ebedî bir akşam alacalığı hüküm sürer.” 

Böyle bir cehennemin nasıl “bir azap yeri olabileceğini bir türlü anlayamamıştım.” diyen 

Hâşim, şöyle devam eder: “Fakat İstanbul üzerinde yirmi günden beri sürüp duran şu 

bulutlu hava, güneşsiz bir âlemin ne müthiş bir işkence yeri olabileceğini bana tamamen 

öğretti. Şimdi artık biliyorum. Tam bir karanlığa, meğer hiç de lüzum yokmuş... Yarım 

karanlık insanları bir ay geçmeden çıldırtmağa bol bol kâfidir.” 

Sonra az çok abartılı ama tatlı bir anlatımla şunları yazar: “Geçen gün bir dostuma 

tesadüf ettim. / “Güneş... güneş” diye inliyordu. Zavallıyı bir daha göremedim. Belki 

şimdiye kadar intihar etmiştir. Dün ahbaplarımdan genç bir kadın mendilini parçalayarak 

tesellisiz ağlıyordu, o da “güneş, güneş” diye hıçkırıyordu. Beni sormayınız. / Güneş 

âbidlerine hak veriyorum. Böyle giderse ilk fırsatta zerdüşt dinine gireceğim.” 

II.2.6.4. Bulutlar 

Ahmet Hâşim, “Kuraklık münasebetiyle” kaleme aldığı “Bulutlar Karşısında Bir 

Muhâvere”686 başlıklı yazısında “- Fen, yağmuru lâzım olduğu zaman yağdırmak imkânını 

bulmadıkça veyahut suyun yerini tutacak bir madde keşfetmedikçe, dünyanın mutlak 

hâkimleri, şu kızıl ufuklar üzerinde sıra sıra yürüyen ve gürleyen siyah bulutlar kalacak!” 

diye söze başlar. Vedalar’da bulutlara “inek” dendiğini hatırlatır, bilim ve teknolojinin 

“bulutların keyif ve hevesine tahakküm edebilmekten şimdilik hayli uzak” olduğunu belirtir 

ve “İnsan sefaletine karşı bulutları merhamete getirmek için elimizde yağmur duasından 

başka hiçbir çare yok!” der. Kuraklığın nelere yol açtığını saydıktan sonra sözünü şöyle 

bitirir: “Denilebilir ki mutaddan biraz daha fazla sürecek bir kuraklık, milyonlarca insan 

batnının, asırlardan beri zahmetle biriktirdiği zekâ sermayesini tüketmeğe ve bizi bu 

derece şımartan bir medeniyeti iflâs ettirmeğe kâfidir. Hâsılı, hayatın namütenâhî 

çarklarını döndüren bulutlardır!” 

Muhatabın cevabı kısadır: “- Desene! Şu çarkları su ile dönen dünya, kâr-ı kadîm bir 

değirmenden hâlâ farklı değil!” 
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II.2.6.5. Kar 

Ahmet Hâşim, 1929 yılı Şubat ayı başında Kar Fırtınası687 başlıklı bir yazı kaleme 

alır. “Müthiş kar fırtınası, karada ve denizde insan hayatını birden felce uğrattı; vapurlar, 

tramvaylar, otomobiller işleyemez oldu ve bütün bu medenî vesaitin icadından evvelki 

zamanlarda olduğu gibi, insan, hareket etmek için, yalnız iki bacağından istiâneye mecbur 

kaldı.” 

Yazının ikinci paragrafında ulaşımın kesildiği şehrin her bölgesinin “muhâsım 

tabiatın muhâsarası altında” olduğunu belirtir. Tabiat için “muhasım” sıfatını kullanır. 

Hâşim, yazısını yazarken elektrikler matbaada, sonra bütün şehirde elektrikler kesilir. 

Olanları birkaç cümlede özetleyen yazarın son cümleleri şöyledir: “Hâsılı bir saat içinde, 

tabiat koskoca medeniyeti iflâs ettirdi. / Meğer insan zekâsının ibdâ ettiği şu mağrur âlem, 

-Japon evleri gibi- bir kâğıt köşkten başka bir şey değilmiş!” 

Bir hafta sonra, aynı konuyu bu kez Karların Yaptığı688 adlı yazısında işler: “Kar 

fırtınasının bütün hayat sahalarındaki tesirleri günden güne nâşinîde şekiller alıyor: Sular 

borularda dondu. Caddelerdeki bütün saatler durdu. Nerede ise ceplerdeki saatler de 

donacak! Zamandan habersiz kalmanın ıztırabı büyüktür.” 

Elektrik kesintilerinden, tramvayların ve sinemaların çalışamayacağından söz eden 

yazar, “Karanlık, soğuk, hareketsiz, muhâberesiz, eğlencesiz, aç ve susuz bir şehrin hâli 

düşünülsün!” dedikten sonra “gazetecilerin çektiği” sıkıntıları anlatır. Yazı şöyle biter: 

“Bu hâl, merkez-i arzdaki harâretin soğumasıyla küremizin buzlar altında kalacağı son 

hayat gününün ne şekilde olacağı hakkında korkunç bir fikir vermiyor mu?” 

II.2.6.6. Deprem  

Ahmet Hâşim, 3 Nisan 1928 tarihinde İkdam’ın Bize Göre sütununda yayımlanan 

Telsiz Telgraf başlıklı yazısına şöyle başlar: “İncir ağacının gölgelediği güzel İzmir 

topraklarını alt üst eden felâketin yüreklerde nasıl acı akisler uyandırdığını burada 

anlatmağa ne lüzum var? İnsan kanının ve gözyaşının bulaştığı fâciaları teşbih ve 

istiâreyle tasvire kalkışmak hakiki ıztıraba karşı hürmetsizliktir. İnsan dili henüz doğruyu 

ifade etmek kudretine varmamıştır.”  
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Dilin, edebiyatın, şiirin yetersizliğini dile getirdikten sonra, deprem bölgesini 

dünyadan koparan bir durumdan, telgraf şebekesinin çalışmaz oluşundan şikâyet eder.  

Bir ay sonra, İstanbul’da deprem yaşanır. Ahmet Hâşim, 4 Mayıs 1928 tarihli 

Zelzele689 başlıklı yazısına şu cümleyle başlar: “Zelzele, dün gece İstanbul’u uykusunun en 

tatlı yerinde oynattı.” Bunu “garip” bulur. Yazara göre gariplik, “bu âfetin, faaliyete 

geçmek için insan gafletini kollayışında gösterdiği şeytanî dikkat”tedir ve “bunun cana 

kastetmiş müthiş bir zekânın işi olduğuna hükmetmek lâzım gel”diğini söyler.  

Savaşlarda düşmanın, ev soyacak hırsızın da “Gecenin ilerlemiş bir saati”ni seçtiğini 

belirten Hâşim, başta söylediğini başka kelimelerle tekrarlayarak yazısını bitirir: 

“Anlaşılan, ikide bir toprağın temellerini sarsan gizli ve korkunç kollar, gecenin 

karanlıkları içinde, insanları don ve gömlekle, yalın ayak, başı kabak, sokaklara perişan 

dökülmüş görmekten zevk alan tuhaflık merakında bir zalim kuvvetin hesabına, tahtelarz 

âlemde şu garip fâciaları hazırlayıp duruyor.” 

Hâşim’in bir hafta önce yazdıklarını okuyan biri, bu yazıdaki lâübalilik karşısında 

şaşkınlığa düşebilir. İstanbul depremi, İzmir depremi gibi “İnsan kanının ve gözyaşının 

bulaştığı fâcialar”dan biri olsaydı, herhâlde Hâşim, böyle bir yazı kaleme almazdı.  

II.2.6.7. Deniz 

Ahmet Hâşim, 1922 yılında yayımlanan bir yazısında, bir benzetme vesilesiyle “ilim 

denizinin göz yorucu düzlüğü”nden söz eder.690 Sonraki yazılarından birinde ise, denizin 

genişliğini görme duyusu için gerekli görür ve onu gökle birlikte anar: “Deniz yolu gözün 

şuaına muhtaç olduğu geniş sahayı vermek suretiyle ruhi muvâzeneyi temine yardım 

ediyor. Lâcivert dalgalar, geniş ufuklar, sema ve yıldızlar karşısında duyduğumuz bütün 

nikbini, gözümüzün vazifesini rahatça yapabilmesinden ileri geliyor.”691  

Ahmet Hâşim, “Geminin keşfine kadar deniz düşman bir unsurdu. Fakat su üzerinde, 

insan iradesine tâbi, rüzgâr veya buhar kuvvetiyle hareket eden teknenin keşfi tarihinden 

beri deniz, artık bir terakkî ve medeniyet unsurudur.”692 derken basit ve makul bir gerçeği 

                                                

689 İkdam, nu. 11147, 4 Mayıs 1928. 
690 “Şiirde Vatan”, Dergâh, nu. 18, 5 Kanunusani, 1338 (1922). 
691 “Deniz Aşırı”, İkdam, nu. 11196, 25 Haziran 1928. 
692 “Mükeyyifat”, İkdam, nu. 11261, 29 Ağustos 1928. 



 415 

dile getirir. Deniz Kıyısında693 başlıklı yazısında ise, şairane yorumlar yapar: “Güneşin 

hararetinden kaçanlar, deniz sularının serinliğine sığınıyor. Deniz, tehlikeli deniz uslu bir 

fil gibi hortumunu toplamış, toprağın çıplak çocuklarını sırtında eğlendiriyor. 

Kumsallardan birine gittim ve koskoca denizle insan zerrelerinin dostça oynaşmalarını, 

neşe bulmadan seyrettim. Denizin çıplak insana bu zelîlâne inkıyâdı ne gülünçtü! Morfinle 

âsabı uyuşturulmuş, uyuklayan ve çoluk çocuğa gösterilen bir kafes aslanı kadar gülünç! 

Büyük kuvvetlerin itaat halinde görünüşü ruha ne ağır bir eza veriyor! Ölgün yaz denizini 

seyrederken bu ezayı, ruhu pençeleyen bir kuvvetle hissettim.” 

Hâşim, sonraki cümlesinde deniz adamlarıyla plaj insanlarını ayırır: “Muazzam 

tekneleri, hafif oyuncak gibi sallayan deniz, hakiki çocuklarına tunçtan daha sert kırmızı 

bir ruh yoğuran deniz, geniş kollarıyla kıtaları birbirinden ayıran deniz, bin türlü 

ejderlerin vatanı deniz; kalabalık bir şehrin nevrastenik halkına tehlikesiz bir havuz 

vazifesini görmeğe râzı oluşu ne hazindi!” 

Yazı şu cümleyle biter: “Denizi sevenler, rüzgâr ve fırtına mevsiminin hulûlüne 

kadar sahillere hiç uğramamalıdırlar.” 

II.2.6.8. Dağ 

Ahmet Hâşim’in yazılarında öteki yer şekilleriyle birlikte veya çeşitli benzetmeler 

içinde geçen dağları bir yana bırakacak olursak, “Bu sefer Avrupa sonbaharını Frankfurt 

dağlarında doya doya seyrettim. Hâlâ gözlerim gördüğü o muhteşem şeyin yığın yığın 

ihtiyar altınlarıyla kamaşmakta...” cümlelerinin de yer aldığı Sonbahar694 başlıklı yazıya 

bakmamız gerekir. Almanya’ya yerleşip iş sahibi olmuş Niyazi Bey’in “- Yemekten evvel 

otomobille bir dağ gezintisi yapalım...” davetini “Hayretle kabul” eden Hâşim, hayretini 

şöyle açıklar: “ Zira, kafamdaki bütün dağ mefhumları uzak, sert, vahşi ve korkunçtu. 

Çocukluğumda gördüğüm Kürdistan dağlarını düşündüm: Erimez karlarla parlayan çatallı 

tepelerini mor ve kızıl fırtınaların boğuştuğu kızgın ufuklar üzerine sıralayan o karanlık 

renkli devler gözümün önüne geldi. Bu dağların gecelerinde, büyük alevler etrafında 

ısınmağa çalışan pos bıyıklı eşkıya halkalarını, sinsi canavar baskınlarını, derin derelerin 

dibinde yılanlar gibi sürüklenerek çağlayan suların feryadını hatırladım. Bu yaman 

dağların hayâlini hatırımdan silkince, bu sefer Anadolu’nun yorgunluktan yere çökmüş, 
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tüyleri dökük develeri andıran o hüzün, ölüm ve yokluk çıkıntıları gözümün önüne geldi: 

Hiç dağda gezinti mi olur?” 

Zihninden bu soruları geçiren Hâşim, asfalt yolda ilerlerken İstanbul’un perişan 

yollarını hatırlar. Yazısına şöyle devam eder: “ Nihayet otomobilimiz durdu, Taunus 

dağının bir yüksek noktasına varmıştık. Mamur bir ormanın ortasında indik.” 

“Hava bulutlu ve üzerinde durduğumuz tepe rüzgârlı idi. Ağaç denizinin üzerinde 

büyük gölgeler kımıldanıyor, dallarda uzanan hışırtılar, ağaçtan ağaca sürüklenerek, 

ormanın kızıl derinliklerinde kayboluyordu. Orman yapraklarının bir kısmı yerleri 

kaplayan sonbahar çemenlerinin üzerine dökülmüş, bir kısmı da henüz dallarında idi. 

Fakat yerde ve daldaki yaprakların hepsi de kırmızı ve sarı idi. O kadar kırmızı ve o kadar 

sarı ki, güya büyük bir yangının alevleri ormanın her tarafını sarmış ve bütün ağaçlar 

büyük birer meşale halinde bu bulutsuz sonbahar semâsının altında sessiz bir yanışla 

yanıyorlardı. Çürümüş yaprak, nemli toprak veya yağmurlu bulutların elektrikli 

seyyâlelerini koklaya koklaya akşam alacalığını andıran bu serin sonbahar esmerliği 

içinde bu hayâlî altın yangının seyrine hayretle daldık...” 

II.2.6.9. Bitkiler 

Ahmet Hâşim’in şiirinde ağaç, çiçek, yaprak motiflerinin önemli bir yeri vardır. 

Şiirlerindeki kadar olmasa da nesirlerinde de, bitkilerle ilgilendiği görülür. Onun bitkilere 

bakışını değerlendirmek için üzerinde durulması gereken en önemli yazısı Bir Ağaç 

Karşısında başlıklı denemesidir. Hâşim, 1 Kanunusani 1923 tarihinde Yeni Mecmua’da 

yayımlanan bu yazısını, 8 Eylül 1928 tarihli İkdam’da Bize Göre köşesinde hiç 

değiştirmeden yeniden yayımlamıştır.  

Yazı, “Soğuk bir kış günü, karanfil almak için çiçekçi dükkânına girdim.” cümlesiyle 

başlar. Tatlı bir yaz sıcaklığıyla ısıtılmış olan dükkânda çiçeklerinin hazırlanmasını 

beklerken, çeşitli bitkiler arasında özellikle biriyle ilgilenir. Bu, “sessiz bir hayat ile 

teneffüs ettiği hissedilen karanlık yapraklı, bodur bir hurma ağacı”dır. Bu ağaç, sanki 

“nebati bir örümcek” olmuş ve yazarın hayalini “âciz bir sinek”gibi ağlarına düşürmüştür.  

“Hareketsiz duran haşin ağaca baktım ve düşündüm: Bir limonlukta mahpus olduğu 

için, uzaklarda kalan diğer hemcinsleri gibi, öğle güneşlerinde sıcak toprağa gölge 

salamayan, yağmurlarda ıslanamayan, fırtınalarda sarsılmayan, semayı, yıldızları, ayı 

görmeye görmeye unutan şu ağaç, bulunduğu köşede acaba mesut muydu? En hakîr ottan 

en muhteşem çınara kadar, her nebatın muhtaç olduğu hava ve ziyadan, kuş ve böcek 
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ziyaretinden mahrum olarak, bu ağacın soba harâreti ve insan nefesiyle yaşamaktan mesut 

olabileceğine hükmetmek için kendimce bir makul sebep bulamadım.” 

Bitkilerin zekâsı hakkında “büyük Maeterlinck’in anlattığı muhayyirulukul 

müşâhedelerden sonra, bir ağacı mesut veya muztarip tasavvur etmekte hiçbir garâbet 

kalmıyor.” diyen yazar, bitkilerin ve hayvanların sessizliklerine aldanmamak gerektiğini 

düşünür ve şöyle devam eder: “Rüzgârlı, karanlık gecede bahçenin ağaçları, vahşi 

gürültülerle hışırdıyor; bu ağaçlardan niceleri kırılan bir dalın yarasıyla kanıyor, niceleri 

gizli bir haşerenin zehriyle için için ölüyor, niceleri can çekişmekte, niceleri anlaşılmaz 

acıların kıskacına yakalanmış, kıvranmaktadır. Fakat bunu hiç kimse bilmiyor, çünkü 

rüzgârlı, karanlık gecede hepsi aynı gürültü ile sallanıp hışırdıyor. Çöllerin serbest bir 

ağacı iken, irsî bir terbiye ile, tedrîcen ateş kenarında yaşamağa mahkûm uyuşuk bir kedi 

zilletine indirilmiş, bu şimdi çiçeksiz, meyvesiz, ışıksız ağacın her nesci, duyulmak için ağız 

ve sesten başka bir şey istemeyen bin karanlık feryat ile dolu olduğunu pek muhtemel 

gördüm.” 

Yazı, şu satırlarla sona erer: “Dar saksıya gömülen kısa kütükten çelik süngüler gibi 

fışkıran yapraklar, korkunç bir ıztırap ile gerilmiş azim bir elin bana doğru uzanan sert 

parmakları gibi göründü ve demir kafes arkasında yatan hasta arslanın sıtmalı, büyük, sarı 

gözlerini andıran nebatî gözlerle, mahpus ağacın bana bakmakta olduğunu, tüylerim 

ürpererek düşündüm.”  

Ahmet Hâşim, Ağaçlar695 başlıklı kısa yazısına da “Ağaçların baharda faaliyetine 

dikkat ettiniz mi? Bunların hâli, ibret alabilecek olanlar için ne büyük bir derstir.” diyerek 

başlar ve şöyle devam eder: “İskelet gibi kupkuru ağaç bir sabah karşınıza çiçeklerle 

donanmış taze bir gelin çehresiyle çıkar. Bu istihâle hiçbir gürültü uyandırmadan, hiçbir 

suretle nazar-ı dikkati celb etmeden vücuda gelmiştir. Hiçbir insan gözü o ağaçta 

çiçeklerin ne zaman çıktığını görmemiştir. Sükût içinde usare dallarda hayatı hazırlamış, 

dallar sükût içinde çiçekler açmış, yine tam bir sükût içinde yeşil yapraklar yarın açacak 

ve öbür gün de renkli meyveler dallardan sarkacak.” 

“İbret alabilecekler için ne büyük ders” dediği ve dolaylı olarak ifade ettiği 

“gürültüden ve gösterişten kaçınma” gereğini duyuran bir örnekle devam eder: “En hafif 

rüzgârda en çok gürültü çıkaran yapraksız kış ağaçlarıdır. En büyük fırtınada bile bir 

bahar bahçesinin sallanışı ancak tatlı bir hışırtı duyurur. O ağır sallanış bile meyveler için 

                                                

695 İkdam, nu. 11519, 19 Mayıs 1929. 
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zarardır.” Son hüküm şudur: “İşler, sükût içinde düşünülür, sükût içinde doğar: Ağaçların 

yapraklanması ve meyve vermesi gibi.” 

Ahmet Hâşim, Ölüleri Hatırlamak696 başlıklı yazısında, Fransızların savaşta 

ölenlerin hatıralarını yaşatmak için, onlar adına senenin bir gününde ağaç dikmelerini 

“güzel ve faydalı bir usûl” ve dikilen ağaçları “yeşil ve zinde bir âbide” sayar. Yazı, şu 

satırlarla sona erer: “Bu ağaçlar fidandan ağaç şekline girecek, meyve verecek, gölge 

salacak, bulutları çekecek, yağmur yağdıracak ve bu suretle ölenler, yaşayan kardeşleri 

arasında daima faydalı bir hizmet görmekte devam edecek. Cenazeleri çalıştırmak ve 

ademi mağlup etmenin ne güzel bir çaresi! / Bunu biz de tatbik etsek, ölenlerin ve 

yaşayanların ruhu ne kadar memnun olur!” 

Hâşim, ülkemizdeki ağaç yoksulluğuna Frankfurt Seyahatnamesi’ne de aldığı bir 

yazısında şöyle dikkat çekmiştir: “Sonbahar aylarında, kendisiyle birlikte tenha Yakacık 

kırlarında al meyveli kocayemişi fidanları arasında dolaştığımız bir Fransız dostum bana 

daima derdi ki: 

- Sizin sonbaharınız olamaz, çünkü ağaçlarınız az ve teşrinlerde sararıp dökülen 

yapraklarınız nâkâfi. Sonbaharı gelip de bizim memlekette görmeli..”697 

II.2.6.10. Meyveler ve Kavun 

Ahmet Hâşim’in Kavun698 başlıklı yazısı, çeşitli meyvelerin özellikle edebiyattaki 

konumunu aydınlatması bakımından önemli bir metindir. Yazı şöyle başlar: “Sonbahar 

meyveler mevsimidir. Bu itibarla, hakiki bahar ancak bu mevsimdir. En asil nebatlar 

mahsullerini bu aylarda yenilecek bir hâle getirir: Üzüm, incir, nar, kavun ilh... gibi.” 

Eski çağlardan beri şiirin sonbahar meyvelerinin bin bir şekilde şarkısını söylediğini 

bildiren yazar, “Bütün Arap, Acem, Yunan ve Latin edebiyatında” “üzüm”ün “en itinalı 

mevkii işgal” ettiğini belirterek “Théocrite ve Virgile, inciri üzüm kadar lezzetle 

anlatırlar.” der. Hâşim’e göre, “klasik edebiyatın başlıca meyveleri üzümle incirdir. Nar, 

bilhassa eski Yunan ve Latin edebiyatında mukaddes bir meyvedir. Nar ağacı Cehennem 

ilâhesi Proserpine’in ağacıdır. Onun için çiçekleri ateştendir, taneleri yakuta benzer.”  

                                                
696 İkdam, nu. 11335, 12 İkinciteşrin 1928. 
697 “Sonbahar”, Milliyet, nu. 2481, 5 Kanunusani 1933. 
698 İkdam, nu. 11242, 1 Teşrinisani 1929. 
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Sonra sözü kavuna getirir: “Fakat ne gariptir ki, edebiyatın itibar ettiği bu meyveler 

içinde yalnız kavun, sonbahar meyvelerinin en sarısı, en kokulusu ve en tatlısı olan kavun, 

tâ eski zamanlardan bugüne kadar bir tek mısra ilham etmeğe muvaffak olamamıştır.” 

Eski kültürlerle ilgilenen bir dostuna “bunun hikmetini sor”an yazar, “Kavunun eski 

âlemde tanınmadığı” iddiasıyla karşılaşır ve şu soruyu sorar: “Ya yeni devrin şairlerine ne 

diyelim?” 

II.2.6.11. Hayvanlar 

Ahmet Hâşim’in hayvanlardan söz ettiği ilk yazısı Seferber Kelimeler’699dir. O 

yazının bir yerinde şöyle der: “İnsanların kabiliyet-i içtimaiyeleri hakkındaki fikirler, son 

zamanlarda dûçâr-ı tezelzül olmakla, onların birlikte bulunmaktan başka bir tarz-ı hayatı 

bilmeyen karıncalar ve arılar gibi hayvanat idadına dahil olamayacaklarına hükmettiler.”  

Yazar, bu cümlesinde insanların hayvanlardan ayrılığını dile getirirken toplu yaşama 

kabiliyeti bakımından karıncaların ve arıların insanlardan üstün olduğunu vurgulamaktadır.  

Ahmet Hâşim’in hayvanlar hakkında en içli ve içten cümlelerinden bazılarını 

arkadaşı Refik Şevket (İnce) Bey’e yazdığı bir mektupta okuruz. Yazar, Anadolu’da 

öküzlerin çektiği sıkıntıyı görmüş ve çok etkilenmiştir. Kağnıyı şöyle tanımlar: “Kağnı bir 

araba değil, fakat, hayvana yapışıp onun anasır-ı hafiye-i hayatına hortumunu sokan ve bu 

suretle kanını ve canını çeken bir canavardır.” 

Öküzlerin çektiği eziyet, onu köylülerin insanlığından şüpheye götürür: “…bu 

kağnıların boyunduruğu altında masum hayvanın çektiği azabı gördükçe, onu sevk eden 

âsude köylünün insanlar gibi bir ruhu olup olmadığından şüphe ettim.” 

İstanbul Hakkında bir Ecnebî ile Muhâvere’de700 yer alan şu cümleyi, Ahmet 

Hâşim’in şahsî fikri olmaktan ziyade, o yazıda sözcülüğünü etmek istediği Doğu 

medeniyetinin görüşü saymak gerekir: “Biz düşünürüz ki ‘sıhhat’le hayvanlığa doğru 

gidilir; ruhun yolları ise bu istikametin aksinedir.” 

Ahmet Hâşim, bir yazısında Avrupalıların gözünde Türkün bir yarı hayvan 

hüviyetini aldığından söz eder.701  

                                                

699 Servet-i Fünun, c. 41, nu. 1055, 11 Ağustos 1327 (24 Ağustos 1911).  
700 Dergâh, nu. 13, 20 Teşrinievvel 1337 (1921). 
701 “Vatan Hizmetinde Edebiyat”, Akşam, nu. 776, 20 Teşrinisani, 1336 (1920).  
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Hâşim, “Cezanne, dâhîler gibi görür, fakat çocuklar ve hayvanlar gibi çizer ve 

boyardı.” 702 derken, hayvanları aşağılamak niyetinde değildir.  

Hâşim’e göre, çiçeklere renklerini, hayvanlara seslerini veren -şehveti de tazammun 

eden- aşktır: “Aşkın mümkün olmadığı âlemde çiçek renksiz ve hayvan sessizdir.”703 

Hâşim, eski şiirimizde hakiki manasıyla tabiatın yer almayışından şikâyet ederken; 

“fil, kurbağa veya horoz gibi hayvanlar da tayyare ve otomobil nevinden zamanımıza 

mahsus bir sınâ’î icattır.”704 demekten kendini alamaz. Ona göre: “Arap şiirinde at ve 

arslan tarifleri, tabiat muhabbetinden mülhem olmaktan ziyade kahramanlık ve silahşorluk 

hissiyatının telkinatı eseridir.”705 

Horozun edebiyatımıza girişi ise “Leyâl-i Girîzan şairinin himmeti ile” olmuştur.  

Nâsir Ahmet Hâşim’in “Son senelerin şiirinde göl hayvanı da görülmeğe başlar.” 

cümlesinin şair Ahmet Hâşim’in Göl Kuşları başlığı altında toplanmış şiirlerini 

hatırlattığını söyleyebiliriz. Tabiatın edebiyatımıza tedricen girmekte olduğunu söyleyen 

Ahmet Hâşim, durumdan pek de hoşnut olmadığını şu ironik ifadeyle ortaya koyar: “Fakat 

ne gariptir ki, bütün tabiatı içine almağa başlayan edebiyatımız, duyurduğu birçok hayvan 

sesleriyle, bugün her zamandan ziyade tabiatın hâricinde duruyor.”706  

Ağacın Gölgesi başlıklı yazısında Ahmet Hâşim, “süflî hayvan”lardan ve “yüksek 

hayvan”lardan söz eder. Gelişmiş türlerin hayatında “oyun”un yerini vurgular ve Darvin’in 

araştırmalarını hatırlatır: “Kuşlar ve böcekler hakkında tedkikatı meşhur olan Darwin, 

birçok kuşların çiftleşme mevsiminde dişilerin hoşuna gitmek suretiyle rakibi mağlûp 

etmek için kanatlarını açıp çırparak, mevzun hareketlerle raks ettiklerini nakleder. Aşk 

mevsiminde asabî kudret azamî derecededir ve fazlası mevzun raks hareketlerine inkılâp 

eder. İffete, işveye, aşka bizim gibi âgâh olan hayvanlarda raksın şehevî mahiyeti, 

mebâdide münhasıran âşıkâne ve cengâverâne olduğunda mütehassısların müttehit olduğu 

insan raksının cengâverâne olmaktan evvel şehevî olduğunu zannetmek için kuvvetli bir 

sebeptir.”707 

                                                

702 “Bir Ressama Cevap”, Dergâh, c.3, nu. 34, 5 Eylül 1338 (1922). 
703 “Nedim Divanının Yeni Tab’ı”, Akşam, nu. 1502, 27 Teşrinisani 1922. 
704 “Şi’r-i Kadîm”, Akşam, nu. 1510, 6 Kanunuevvel 1922. 
705 ay. 
706 ay.  
707 Akşam, nu. 1531, 21 Kanunuevvel 1922. 



 421 

Yazar, bu görüşlerini, Aşksız Sanat708 başlıklı yazısında yeni örneklerle tekrarlar. 

Biyoloji alanındaki çalışmalar, Ahmet Hâşim’in hep ilgi alanındadır ve onlara itibar 

ederken aşırı diyebileceğimiz kanaatlere ulaşır: “Hayvanın nebattan bile farklı olmadığı 

anlaşılırken “insan”ın memleketten memlekete esaslı tenevvü’ler göstereceğini düşünmek 

garip bir cesaret olur.”709 

Ahmet Hâşim, Gurebahâne-i Laklakan’da, Bursa’da yaralı ve hasta hayvanlara 

bakan esnafı karşımıza çıkarır. Gregoire Bay’ın sözleri şöyledir: “Haffaflar çarşısının 

ortasında bir meydan var. Bu meydan malûl bazı hayvanların dârülacezesidir. Kanadı 

veya bacağı kırık leylekler, bunamış kargalar, kör veya sağır baykuşlar burada halkın 

sadakasıyla iâşe edilir. Haffaf esnafın aylıkla tuttuğu belki yüz yaşında, baktığı sakat 

leylekler kadar amelimanda bir ihtiyar, toplanan sadaka parasıyla her gün işkembe alır, 

temizler, parçalar ve insan merhametine iltica eden bu zavallı kuşlara dağıtır.”710  

Gregoire Bay, o leyleklerden birkaçını bahçesine almıştır, “Ben de artık bu ihtiyar 

kuşlardan farklı mıyım? Bu köşe onlar ve benim için bir gurabahânedir. Son günlerimizi 

burada birlikte yaşayıp bitireceğiz. Onun için pavyona ‘gurebahâne-i laklakan’ ismini 

verdim.” demektedir.  

Yazar o leylekleri şöyle görür: “Filhakika kanatları kırık bir leylek, beyaz elbiseler 

giyinmiş bir hasta gibi uzakta, ağaçların arasında melûl melûl dolaşıyor ve ikide bir, 

dallar ve yapraklar arasında görünen mâî ve serbest semâ parçalarına kırmızı, yuvarlak 

gözleriyle durup bakıyordu.”711 

Büyük Millet Meclisine zorunlu evlenme kanunu için teklif veren Erzurum Mebusu 

Yeşilîzâde Mehmed Salih Efendi’ye hitaben yazdığı Bir Cevap’ta Ahmet Hâşim, 

teklifinden söz ederken kullandığı ve tepkiye yol açan “hara kanunu” tabiri hakkında şu 

açıklamayı yapar: “Alelumum hayvanlara karşı hiçbir istihkar hissi taşımadığımdan, 

“hara” kelimesinin benim için faraza “razâathane” kelimesinden daha fena bir manası 

yoktur.”712 

Sonra eski dinlerin cahilliğin, hurafelerin ve özellikle terbiyeci okul edebiyatının 

“gayet basit ve sathî müşâhedelere kapılarak bazı hayvanları zalimâne hükümlere kurban 

                                                

708 Akşam, nu. 1549, 4 Kanunusani 1923. 
709 “Genç Kız”, Akşam, nu. 1612, 18 Mart 1339.  
710 “Gurebâhâne-i Laklakan”, Yeni Mecmua, c. 4, nu. 75-9, 1 Mayıs 1339 (1923). 
711 ay. 
712 Akşam, nu. 1661, 7 Mayıs 1339. 
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etmiş ve bazılarını da lâyık olmadıkları mevkilere çıkarmış” olduğunu söyler. “Bu suretle 

baykuş ve karga şeâmetin, merkep hamâkatin, domuz pisliğin, kaz belâhetin, arslan 

cesaretin, at zekâ ve asâletin, köpek sadâkatin, bülbül aşkın, kelebek gençliğin remiz ve 

timsali olmuştur. Bu manalar hakikatte, ne bizim hoşumuza gitmek ve ne de 

kehânetlerimize vasıta olmak üzere yaratılmayan hayvanata yüklettiğimiz kendi 

belâhetimiz, ve kendi cehâletimizdir. Son asrın edebiyatı, hayvanlara karşı daha insaflı 

davranmış ve mazinin karanlıklarından intikal ederek bize kadar gelen bu karakuşî 

hükümlerin birçoğunu ya tadil veya iptal etmiştir.”  

Hâşim, yeni duruma ilişkin örnekler sıralar: “Dindarlığıyla meşhur büyük bir ecnebî 

şairi, meşhur bir manzûmesinde, kemal-i ciddiyetle: ‘Ruz-ı mahşerde eşek kardeşlerimle 

birlikte huzur-ı kibriya’ya çıkmak isterim’ demiştir, ve kimse bu arzu ve temennide çirkin 

bir garâbet görmemiştir.” 

Eşeğin zekâsını gösteren gözlemler artmış, aptal sanılan kazın safkan İngiliz atından 

üstün olduğu anlaşılmış; kazdan sonra öküz gelmiş, en kokak ve en ahmak hayvanın beygir 

olduğu ortaya çıkmıştır. “Hayvanların temizliği ve pisliği hakkındaki kanaatlerimiz de 

serâpâ hatalıdır.” Hiçbir dinin emirlerine ve hiçbir sağlık kuralına bağlı olmayan 

hayvanlar arasında hayret veren bir sabırla “saatlerce, diliyle, dişiyle, gagasıyla bitlenen, 

yalanan kedi, köpek, maymun, tavuk, temizlikte ve titizlikte birçok insanlara numûne-i 

imtisal olmağa lâyık değil midir? Cezayir’de yapılan tecrübeler, domuzun tegaddî için taze 

çam kozalağı bulduğu zaman, müzahrafata başını çevirip bakmak bile istemediğini 

göstermiştir.” 

Hâşim’e göre, “Hayvanların güzelliklerini görüşümüz ve anlayışımızın tarzı dahi son 

asırda değişmiş, genişlemiştir. Yılan başı ve yılan vücudu, şimdi, en zarif kadının gıpta 

edeceği güzellikler arasında sayılıyor. Büyük İtalyan şairi D’Annunzio’nun kitaplarında 

bütün maşûkaların siyah gözleri, çekik ve sürmeli keçi gözüne benzetilir. Hâsılı dilsiz 

kardeşlerimizi artık istihkar etmiyoruz. Tatlı gözlerinin sırrını okumağı öğrendikçe, 

ruhlarıyla ruhlarımızın yakınlığını daha iyi anlıyoruz ve şefkat ve merhametimiz, eski dar 

çemberlerini kırıp genişleyerek, iki nâmütenâhî kol halinde, kâinatı daha âteşîn bir aşkla 

sarıyor. “Hara” kelimesinde şayet bir hakaret manası varsa, bu, sırf kendi keyif ve 

menfaatimiz için “hara” usûlüne tâbi tuttuğumuz hayvanlara karşı mevcut olabilir.”  

Sanatta ve Hayatta Çirkinlik başlıklı yazısında Ahmet Hâşim, “hayvanî cazibe”nin 

daha tabii ve güzel olduğunu hissettirir: “Yüzlerce sene müddetince ressamlar, ‘kadın’ 
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diye, uydurma bir güzellik mikyasına göre, ağzı, burnu düzeltilmiş, her türlü hayvanî 

cazibeden mahrum, sahte bir mahlûku resmedip durdular.”713 

Yazarın genel olarak insan türünü hayvanlardan aşağı bulduğu da olmuştur: “İnsan, 

umumiyet itibariyle, kunduz ve sincaptan fazla zeki ve mübdi bir mahlûk değildir. 

Düşünmek, yaratmak ve meçhûlâta doğru adım atmak kudreti, ancak birkaç nâdir insana 

nasiptir.”714 

Ahmet Hâşim’e göre, modern dünyanın yeni sanatkârı, “hayvanlar ve çocuklar gibi 

bağırmağı ve gülmeyi tercih” etmektedir ve bundan mesuttur.715 

Büyük memurlardan birine Türk gazetecileri hakkındaki kanaatini şu cümleyle 

söyletir: “Albatros kuşları gibi koskoca gagalarınız ve dolmaz bir mideniz var.”716  

Bir kavga hadisesini hakikat hilâfına kendi lehine anlatan biri için Ahmet Hâşim, şu 

ilginç benzetmeyi yapar: “Afyonlu bir ot yemiş uyuz bir keçinin, karlı bir kış gecesinde, 

kendisini boğa olmuş görmek rüyası!”717
 

İstanbul’un yoğun kar altında kaldığı günlerde gazetecilerin durumunu anlatırken 

şöyle bir benzetme yapar: “Muharrirler aç kalmış güvercinler gibi baştan başa hayatı 

kaplayan bu beyaz ve yeknesak tabaka üstünde, boş kalmış sütunlarını beslemek için bir 

hayat ve hareket tohumu bulmak telaşıyla beyhude yere çabalayıp duruyorlar!”718 

Tokluk ve Açlık’ta “Hayvan-ı beşer bütün hayvanlar gibi açlığını def ettikten sonra 

neş’eli ve memnundur.”719 cümlesinde geçen “beşer hayvanı” ifadesi, insanın biyolojik 

varlığıyla hayvan türünden olduğunu nakil ve kabul eden bir yaklaşımdır. Fakat Hâşim’in 

dostu, insanın hayvan sayılmasına itiraz etmez de, tokluğun zekâ ve insaf kaynağı oluşuna 

karşı çıkar: “… doymamış olmanın faziletlerini anlamak için yalnız şu kedilere bakmak 

kifâyet eder. Bu kediler henüz açtır ve bizden yemek bekliyor. Gözlerindeki daimi müfteris 

parıltının bu dakikada ne tatlı, ne mûnis bir ziyaya inkılâb ettiğini görüyor musunuz? 

Miyavlamaları âdeta yanık bir yalvarıştır, her hâlleri mukni bir belâgati andırıyor. ‘Gel’ 

diye işaret etseniz hemen gelecekler, sürünecekler, ayaklarınızın altında yuvarlanacaklar, 

                                                

713 Akşam, nu. 1686, 3 Haziran 1923. 
714 “Hayatta Olduğu Gibi”, Meşale, nu. 2, 15 Temmuz 1928. 
715 “Yeni Sanatkâr”, Akşam, nu. 2129, 12 Eylül 1924. 
716 “Bir Muhavere”, Akşam, nu. 2157, 10 Teşrinievvel 1924. 
717 “Vakalar Nasıl Anlatılır”, İkdam, nu. 11453, 12 Mart 1929. 
718 “Karların Yaptığı”, İkdam, nu. 11424, 11 Şubat 1929. 
719 “Tokluk ve Açlık”, Akşam, nu. 2194, 20 Teşrinisani 1924. 
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kovsanız, derhal çekilip uzaklaşacaklar. Bu dakikada anlayışları azamî, muhabbetleri 

azamî, insafları azamîdir.” 

Yazı, şu vurucu ifadelerle sona erer: “Bunları mağrur, ahmak ve insafsız birer 

hayvana döndürmek istiyor musunuz! Doyurunuz.” 

Hâşim, Paris’in Quartier Latin mahallesini “Barındırdığı on bir bin çeşit insan 

numûneleriyle”, geniş “bir hayvanat bahçesi”ne benzetir.720  

Bütün bunlara rağmen, “beşer” hayvandan farklı ve üstündür. Hâşim’in bazı 

ifadelerinde bu üstünlüğün benimsenmiş olduğunu görürüz. Meselâ gerileme, alçalma 

anlamına gelen “tereddî”yi şöyle tanımlar: “Tereddî mahiyetini değiştirmek, ihtiyarlamak, 

bunamak, hayvanlaşmaktır.”721 

Yazarımıza göre, insan ruhu “romantizm” cereyanı içinde “tüyleri diken diken olmuş 

korkunç bir hayvan şekline” dönüşmüştür.722  

Cook şirketinin zengin ve safdil seyyahları, Hâşim’e göre “ ‘Dolar’ kambiyosu 

sâyesinde dünyayı hususi hayvanat bahçeleri imiş gibi keyif ve arzularına göre görmek 

iste”mektedirler.723  

Hâşim’in gözünde “o eski tehlikeli aşk” günümüzde “gülünç ve ehlî bir hayvana 

dön”müştür.724 

Japon yazarı, Okakuro Kakuza’dan tercüme ettiği şu cümleyi yazarımızın da 

benimsediğini söyleyebiliriz: “Çiçek muhabbeti hayvanın insanlaşmaya doğru ilk attığı 

adımdır.”725  

Mizah başlıklı yazısında Ahmet Hâşim, insanın tanımları arasında yer alan “gülen 

hayvan” kabulünü “harcıâlem” bulur ve bir mizah muharririnin kendisine: “Behey hayvan! 

Ne kızıyorsun? Gülmenin insanın şanından olduğunu bilmez misin?” dediğini nakleder. 

Hâşim, “gülmek hassasının yalnız insana mahsus olduğuna hiç kani değil”dir. “Diğer 

hayvanların gülemeyeceklerini biz nasıl kendiliğimizden bilebilir ve nasıl ceffelkalem iddia 

edebiliriz? Sopa altında merkebin neşeye hâli mi var? Otlamaktan ve uzun bağırsaklarını 

                                                

720 “Çinkârî Tahayyülât”, Akşam, nu. 2211, 7 Kanunuevvel 1924. 
721 “Edebî Bir Anket III, Tereddî”, Akşam, nu. 2636, 12 Şubat 1926. 
722 ay. 
723 “Yolcu Eşyası”, Akşam, nu. 2662, 10 Mart 1926. 
724 “Aşk ve Kıyafet”, Akşam, nu. 2677, 25 Mart 1926. 
725 “Çaynâme’den: Çiçekler”, Akşam, nu. 2685, 2 Nisan 1926. 
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doldurmaktan koyun ve keçinin gülmeye vakti mi var? Her köşede ve her delikte çelikten 

korkunç dişlerini şimşek süratiyle kilitlemeye müheyya binlerce ustalıklı tuzağın tehlikeli 

çemberi içinde yiyecek ufak bir gıda kırıntısının taharrisiyle meşgul, aç ve perişan farenin 

gülmeyi hatırına getirmesi için cidden çıldırmış olması lâzım gelmez mi?”726 diye sorar.  

Ahmet Hâşim, Bahar başlıklı yazısında, “Mart güneşi, uzviyette çöreklenip yatan 

bütün yılanları uyandırıyor; toprağın yeniden gençliğe kavuştuğu bu mevsimde, hava, kuş 

cıvıltılarıyla beraber insan iniltileri ve hırıltılarıyla dolu. Dün neş’eli bir kır köşesinden 

baharın bu iki zıt levhasını yan yana gördüm: Bir tarafta genç hayvanlar oynaşıyor, kuşlar 

uçuşuyor, taze dudaklar ağaç kütüklerinin siperinde, sonu gelmez buselerle öpüşüyor; 

diğer tarafta ise yaşlı hastalar, yorgun iskeletlerinin soğumuş kemiklerini güneşte 

ısıtmakla meşgul.”727 diyerek, insanlar kadar hayvanların da ilgi alanı içinde olduğunu 

gösterir.  

Telsiz Telgraf başlıklı yazısında Hâşim’in “şair”i, “tavus ve papağan gibi bir süs 

hayvanı”na benzettiğini ve şairin varlığının “mesut olmayan milletlerin göğsünde varlığı 

iğrenç bir yara hissini ver”diğini okuruz.728 

Kürk başlıklı kısacık yazısında Ahmet Hâşim, İstanbul’u saran kürk modasını, 

“dedelerimizin ve ninelerimizin mahut kürkünü tersine çevirip sırta geçirmek ve kurt veya 

goril gibi, iri cüsseli bir hayvana benzemek tuhaflığından ibaret” sayar ve şairane bir 

mübalağayla şöyle der: “Bu moda, o kadar taammüm etmiş ki, şimdi kastor mantosu 

olmayan hanımın, hiç olmazsa kedi veya fare derisinden bir kürkü olmak icap ediyor.” 

Yazısını bir hüküm ve bir soruyla bitirir: “Tırnaklarını uzatıp sivrilten ve vücudunu 

baştan başa tüylü göstermek isteyen kadın, belli ki insandan gayrı bir hayvana benzemek 

için uğraşıyor. Kadınlarda bu insan şeklinde(n) uzaklaşma meylinin sebepleri ne olsa 

gerek?”729 

Ahmet Hâşim, aşk ve evlilik karşılaştırmasını hayvan benzetmeleri üzerinden yapar: 

“Aşk yabani bir hayvandır. Kanunlar haricinde, isyan ve ihtilâl dağlarında yaşar. Ancak 

gece, karanlıklar basınca, gizli yollardan şehre girer ve bahçelerin tarhını, ağaçlı 

caddelerin kanepelerini alt üst eder.” 

                                                

726 “Mizah”, Akşam, nu. 2687, 4 Nisan 1926. 
727 “Bahar”, İkdam, nu. 11115, 2 Nisan 1928. 
728 “Telsiz Telgraf”, İkdam, nu. 11116, 3 Nisan 1928. 
729 İkdam, nu. 11117, 4 Nisan 1928. 
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“At cambazhanelerinde musiki çalan ve fokstrot oynayan, dişi sökülmüş, tırnakları 

eğelenmiş zararsız arslan, orman canavarına nazaran ne ise, aşka kıyasen de izdivaç 

odur.”730 

Bahar Sözleri’nde de, cinsî aşkı öne çıkarma sadedinde insana başka bir hayat şekli 

tasavvur ve tahayyül eder: “Hilkatin nâzımı ben olaydım kadın ve erkeği memeli hayvanlar 

ve maymunlar gibi değil, fakat gençliği uyur ve çirkin bir tırtıl hâlinde geçirdikten sonra 

öleceğine yakın, renkli bir kelebeğe istihâle eden ve kısa bir aşk devresinden sonra hayatı 

nihayet bulan böcekler gibi yaratırdım. O zaman erkek ve kadın, çetin didinmelerle geçen 

bir ömrün sonunda, açlık endişesinden âzâde, münevver kanatlar açarak, çılgın buseler 

içinde, ölümün uçurumuna, renkli bulutlar gibi atılacaklardı.”731 

Dişi başlıklı yazının dayanağı da Batıda yapılan araştırmalardır: “Altı asır evveline 

kadar kadınların, keçi sürüleri gibi, bir ticaret metaı şeklinde satıldığını kim bilmez?” 

diyen yazar, “Meğer hakikatte lüzumsuz bir hayvan gibi boynuna ip geçirilip pazara 

götürülmesi lâzım gelen erkek imiş!” dedikten sonra şu nakilde bulunur: “Lester Ward 

isminde Amerikalı bir âlim bütün hayvan cinslerinde, erkek ve dişinin mütekabil 

vaziyetlerini tamamen değiştirecek bir nazariye ortaya koymuştur: Kat’î müşâhadelere 

göre tabiat nazarında ehemmiyeti hâiz olan yalnız dişi imiş, erkek onun hakir bir 

mütemmiminden başka bir şey değil imiş!”732 

Yazar, “sevimsiz mahlûk” diye nitelediği erkek karşısında dişinin üstünlüğünü 

öğrenmekten “memnun” olduğunu yazar. Fakat aynı Hâşim, Erkek başlıklı yazısında, 

“Ekser hayvan cinslerinde erkeğe nazaran dişi çirkindir. Bunu kim bilmez? Keçi, cılız, 

sarkık etleri ve ahmak çehresiyle erkeğinin yanında gülünç bir hayvandır.”733 diyecek ve 

çeşitli hayvanların erkeklerinin daha güzel olduğunu anlatacaktır.  

Şehir hayatından uzaklaşmanın insanı medeniyetten uzaklaştırma sürecinde 

hayvanlarla yakınlığın da etkisi vardır: “Üç, dört seneden beri uzak kırlardaki çiftliğinde, 

arılar, inekler, keçiler ve tavuklardan müteşekkil dost bir hayvan çemberi ortasında 

yaşayan âkil bir dostumu ziyarete gittim.” / “Şehirden tamamen uzaklaşan bu dostu, ilk 

bakışta, tanımak müşkül oldu: Saçları vahşi bir inkişaf ile başını sarmış, rengi bakır 

                                                
730 “Hemen Her Sabah”, İkdam, nu. 11121, 8 Nisan 1928. 
731 “Bahar Sözleri”, İkdam, nu. 11122, 9 Nisan 1928. 
732 İkdam, nu. 11133, 20 Nisan 1928. 
733 Ahmet Hâşim, BE II, s. 51. 
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kırmızılığı almış, dişleri uzamış, lehçesinde çetin sesler peyda olmuştu. Alnında ne 

hüzünden, ne neşeden eser kalmamıştı. Tabiat, dostumu temessül etmiş ve onu bir kaya 

parçasına döndürmüştü.”734 

Oysa insan, tabiattan farklıdır ve gelişmeye açıktır: “En zeki hayvan bir tek şey 

yapar, fakat onu mükemmel yapar: At, arka ayaklarıyla, Dempsey ve Carpentier’nin 

yumruklarından daha mükemmel çifteler atar; arı, kimyahâne fırınlarına, dolaşık 

imbiklere hiç muhtaç olmaksızın bir Berthelot dehasıyla balını süzer; örümcek, en usta bir 

dokumacı gibi havaî tuzağının nâmer’î tellerini örer. Fakat o kadar!” 

“Hâlbuki bin bir sahaya dağılmış çalışan insan faaliyetinin mahsulleri, bizzarure 

nâkıs ve muvakkattır. Hayvan, gayesine varmış duruyor, insan gayesini hâlâ aramakla 

meşguldür. / Herhangi bir sahada insanı artık daha ileriye gitmekten müstağnî görenler, 

bilmeyerek, onu hayvan seviyesine indirmek isteyenlerdir.”735 

Ahmet Hâşim, bu düşünceleri, eleştirmenin rolünü belirtmek için kullanmaktadır: 

“Münekkit ise, her beşerî marifetin hâlâ tekemmüle muhtaç olduğunu bağırmakla, her 

sabah, insana hayvan olmadığını hatırlatıyor.” 

Hayvanların dilsizliği de Ahmet Hâşim’i düşündürmüştür: “Her mahlûk, hayatın 

kanlı yollarında, boynuna geçirilen ve sesini boğan bir ağır ‘sükût’ zincirini sürükleyip 

yürüyor. Hiçbir beygir, hiçbir arı, hiçbir sinek, başının ağrıdığını veya midesinin 

bulandığını bize söyleyememiştir. Fakat bu neviden bir ıztırabın gözü, başı, ağzı olan bir 

mahlûka yabancı olabileceğini zannetmek ne merhametsizliktir.”736 

Görüldüğü gibi, hayvanların dilsizliği acıya yabancı oldukları anlamına 

gelmemektedir. 

Ahmet Hâşim, gezileri sırasında hayvanları ziyaret etmeyi ihmal etmemiştir. 

Hayvanlar Arasında737 başlıklı yazısı, Paris “Tarih-i Tabiî Bahçesi’ndeki hayvanlar”ı konu 

alır. Serin bir eylül gününde oraya varır. “Derinden derine, perişan kuş feryatları, bin 

tempoda hayvan bağırmaları işitiliyor... İnsan daha kapıdan girerken bir gurbet ve ıztırap 

bahçesinin eşiğine ayak bastığını anlıyor.” 

Önce kuşların bulunduğu yere gider. “Hind-i Çini’den getirilmiş leylek biçiminde 

birtakım tüyleri dökük kuşlar, boyunlarını çekmiş, nihayetsiz bir hüzün içinde düşünüp 

                                                
734 “Şehir Hârici”, İkdam, nu. 11141, 28 Nisan 1928. 
735 “Münekkit”, İkdam, nu. 11143, 30 Nisan 1928. 
736 “Bir Ağaç Karşısında”, Yeni Mecmua, nu. 671, 1 Kanunusani 1923. 
737 İkdam, nu. 11295, 2 Teşrinievvel 1928.  
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durmakta. Bu bedbahtların kafesi yanında açık bir saha üzerinde dikili kazıkların ucundaki 

halkalara tünemiş renkli papağanlar, kafeslerde mahpus hasretli kuşların havaya dağıttığı 

anlatılmaz elemi bir dereceye kadar tadil ediyor. Daha biraz ötede, başka bir büyük kafesi 

dolduran ufak Senegal kuşları, renkli tüyleriyle bir sonbahar bahçesinin keskin çiçeklerini 

andırıyor. Bu masum mahlûklar, bulutlu havayı bir akşam başlangıcı zannederek dalları 

üzerinde sıralanıp uyumağa hazırlanıyorlar.” 

Hâşim, “büyük bir kafeste hasta ve dargın akbabalar”ı “yüzlerini duvara çevirmiş 

uyuyor gibi” görünce mizah dergisi Akbaba’yı hatırlar ve şöyle der: “Yusuf Ziya, Paris 

hayvanat bahçesinde akbabanın çirkin ve mağmum başını görse idi, neşeli gazetesine onun 

ismini vermeğe mümkün değil râzı olmazdı.” 

Sonra maymunlar tarafına geçer. “İki genç şempanze, mahpeslerinin demir 

parmaklıkları arkasında biribirine sarılmış, ağlayan ve hıçkıran felâketzedelerin 

sallanışıyla mütemadiyen sallanıyor. Ne hazin şey! 

Kafesinde tek başına yaşayan bir goril -biraz açılmak ve ısınmak için olacak- ikide 

bir tavandan sarkan trapeze takılarak birkaç jimnastik hareketi yaptıktan sonra tekrar 

büzüldüğü köşeye dönüyor. Hele diğer bir kafeste bir Cezayir maymunu ailesinin hatırası, 

yüreğimde daima kanayan bir yara halinde kalacak: 

Anne bir aylık yavrusunu bağrı üzerinde sıkmış, ısıtmağa çalışıyor ve dalgın, boş, 

ümitsiz gözlerle bu esmer ve yabancı semaya bakıp düşünüyor.  

Ne talihsiz bir anne çehresi!” 

Yazar, bu görüntülere dayanamayacak kadar üzüldüğünü ve kafeslerin önünde 

çok durmadan geçtiğini ifade eder ve gördüğü hayvanları kısaca tanıtıp geçer: “İşte 

mütemâdî bir dil hareketiyle mahpeslerinin demir çubuklarını aşındırmağa çalışan aptal 

ayılar... İşte gayz ve gazaptan kendi etine dişini geçirmeğe çalışan hiddetli bir pars... İşte, 

serbest olsa, bir hamlede kan ve kemik yığınına döndürebileceği gülünç bir seyirci 

kalabalığına esir çehresini göstermemek için musırrâne duvar tarafına bakan gururlu bir 

Bengal kaplanı. 

İşte dalgın arslanlar. İşte iğrenç sırtlanlar, işte kafeslerinde durup dinlenmeksizin 

dönen tesellisiz kurtlar!” 

Yazarımız, “Yılanları ve timsahları da derin uykularında seyrettikten sonra 

bahçenin Seine nehri tarafına açılan kapısından çıkmadan evvel, heykeltıraş Fromier'nin 

bir ayı yavrusu avcısıyla iri bir ayı annesinin kanlı kucaklaşmasını temsil eden tuncu 
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önünde dur”ur ve heykel karşısında ne hissettiğini şu cümleyle dile getirir: “Esir ve 

gurbetzede hayvanların şifasız ıztırabından akan zehirle dolan ruhum, serbest 

canavarın zalim insan üzerindeki zaferini gösteren bu trajik şaheseri seyretmekle bir 

parça ferahladı.” 

Ahmet Hâşim, Sürat738 başlıklı yazısında çeşitli hayvanların hareket hızlarını 

nakleder. İnsan saatte ancak dört kilometre yürüyebilirken, “güvercin saatte 97, kartal 111, 

sinek 129, kırlangıç 240, martı 316 kilometre kat” etmektedir. Saatte 180 kilometre uçan 

bir nakliye uçağı bile “martıya mağlûptur.”  

Hâşim, yazısını şu fantezi cümleleriyle bitirir: “Akıllı olduklarını birçok şeylerle 

gösterebilen hayvanların vesait-i nakliye icadı hususundaki lâkaydîsi, beni mütehayyir 

ederdi. Meğer böyle bir şey icadına hiç ihtiyaçları yokmuş. Tayyareler bile onları 

geçemiyor.” 

Ahmet Hâşim, “hayvanın birisi” denebilecek bir dostunu tarif ederken, “teşekkül 

itibariyle insandan ziyade boğa ve öküz cinsine mensup” olduğunu, “bir tosla bir kale 

kapısını kolayca devirebil”eceğini söyler. Domuzla akrabalığını, “ancak pislikle 

beslenebil”işine bağlar. Böyle biriyle dost oluşunu şöyle izah eder: “Bana tamamen 

benzeyen bir adamla dost olmaktan ne zevk alabilirdim? Eşim olacak insanda 

bulabileceğim zevklerin cümlesi de bende var. Âşina olduğum bu zevklerden artık bıkmış, 

usanmışım. Bana, ayrılığın zevkini tattırabilecek yalnız zıddımdır.” 

Okuyucunun “İnsan dostu için bunu nasıl yazar?” muhtemel sualine cevabı da 

hazırdır: “Dostum okumaz, okusa da aldırmaz.”739 

Ahmet Hâşim, zaman zaman benzetme amacıyla çeşitli hayvanları kullanır. Sosyal 

statüleri gösteren kıyafetlerin çıkarıldığı plaj ortamında şu soruyu sorar: “Kim der ki yağlı 

bir domuz gibi ne başını ne de gövdesini kımıldatamayan ve sâbit bir öküz bakışıyla 

dalgalara bakan şu çirkin beden, ötede, esmer bir balık gibi, şeffaf dalgalar arasında 

beyaz dişleriyle gülen ince belli, siyah saçlı gencin efendisidir?740 

                                                

738 “Sürat”, İkdam, nu. 11388, 4 Kanunusani 1929. 
739 “Dost İntihabı”, İkdam, nu. 11400, 17 İkincikanun 1929. 
740 “İnsan Vücudu”, İkdam, nu. 11542, 14 Haziran 1929. 
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Başka bir yazısında şu benzetmeyi okuruz: “Aldatılmış âşık, mezbahadan kaçan ve 

yolundaki bütün mâniaları birer boynuz vuruşuyla deviren gözü dönmüş bir öküzden başka 

bir şey değil.”741 

Mübalağalı bir genelleme sayılacak şu satırlarda da müşebbehün bihler hayvanlardan 

seçilmiştir: “Dünyanın bütün büyükleri, fabrikatörleri, banka müdürleri v.s. hemen hemen 

bilâistisna baştan dökük saçlı, vücutça orangotan gibi kıllı ve bilhassa şişman ve iri 

göbeklidirler. Karıları da kendileri gibi yüzerken fazla yağdan, dalgalarda boğulmuş 

fokları andırır.”742  

Yazarın, hayvanı insana benzettiği de olmuştur. Almanya yolculuğu sırasında 

gördüklerini tasvir ederken “sıhhatli, altın tüylü öküzler”den söz eden yazar, şu cümleyi 

ilâve etmiştir: “Geçen trene bir an bakmağa tenezzül edip başını çeviren baygın kadın 

bakışlı mağrur sarı beyaz inekler...”743 

Ahmet Hâşim, yayımlanan son yazısında, duyguları hayvanlara benzeterek çok canlı 

ve etkileyici bir tasvir yapar: “Sağa sola çifteler atıp koşan genç taylar gibi hırslar, sık 

yapraklar arasında kayıp kaçan parlak maden gözlü yılanlar biçiminde kusurlar, koca 

gagalarını göğüslerinin tüyleri içinde saklayan leylek şeklinde ağır başlı faziletler bu 

vücudun sinirleri içinde sürüler hâlinde yaşarlar. Bunların bağrışması, kanat çırpması, 

koşuşması hayat dediğimiz faaliyet manzarasını vücuda getirir. Bu sürülerin neşe saati 

sofra örtüsünün mukaddes beyazlığı üstünde kızarmış etlerden muattar kokuların tüttüğü 

saattir. İnsan medeniyetinde oynadığı rolün kudsiyeti itibariyle mutfak kütüphaneden aşağı 

değil...”744  

Bir arada düşünüldüğünde çelişkili görünen bu görüşleri uzlaştırmak için değil ama 

nihai bir hükme bağlamak için Ahmet Hâşim’in Bize Göre’deki ilk yazısından bir cümleyi 

aktarmak uygun olur kanaatindeyiz: “Dimağ, haysiyetinden bu kadar kaybettikten sonra, 

hayatî faaliyette, insanın filden, karıncadan, leylek veya zürafadan hiçbir farkı 

kalmıyor.”745  

Demek ki, insanın haysiyeti dimağındadır; onu besleyip geliştirmeye bakmalıdır. 

                                                
741 “Bir Aşk Faciası”, İkdam, nu. 11554, 26 Haziran 1929. 
742 “Lido”, İkdam, nu. 13202, 20 Eylül 1929. 
743 “Alman Gecesi”, Milliyet, nu. 2462, 17 Kanunuevvel 1932. 
744 “Yemek”, Mülkiye, nu. 26, Mayıs 1933. 
745 “Başlangıç”, İkdam, nu. 11108, 26 Mart 1928. 
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II.2.6.11.1. At 

Ahmet Hâşim’in yazı başlığı yapmaya değer bulduğu ilk hayvan attır. At şöyle 

başlar: “Baharda şu atlara ne oluyor? Bazı böceklerin ve kertenkelelerin, aşk mevsiminde, 

uzviyetleri zehirle dolduğunu biliyoruz. Acaba bahar atların da mı kanını zehirliyor? 

Senenin on bir ayı yumuşak başlı ve uysal olan at, bahar çayırından ağzına bir tutam ot 

alınca hassas, sinirli, ürkek ve tehlikeli bir hayvana dönüyor. En uzak ufukların 

arkasından gelen en hafif bir kısrak kokusunu duyar duymaz, bahar güneşinde renkli 

tüyleri pırıl pırıl yanan güzel başın burun delikleri korkunç bir iştiha ile açılıyor, kulaklar 

huniler gibi dikiliyor ve genç kişnemeler, baharî bir fırtınanın gök gürültüleri gibi, yeşil 

ovalarda uzun uzun akisler yapıyor. Aşk mevsimi müddetince, hemen bütün dört bacaklılar 

gibi bu zavallı asil hayvanın bir dakika rahatı yoktur.”746 

Yazı, “Bahar Sözleri”nde söylenmiş olanları boşa çıkaran şu ifadelerle sona erer: 

“Şükretmeli ki insan böyle muayyen bir aşk mevsimine tâbi değil! Öyle olmasaydı, baharın 

kokuları havalara dağılır dağılmaz kuduracak insanın diş ve tırnaklarıyla yıkacağı 

medeniyete, her sene bahardan sonra yeniden başlaması lâzım gelecekti.”  

Ahmet Hâşim, atlar hakkında daha önce dile getirdiği ahmaklık suçlamasını Araba747 

başlıklı yazısında tekrarlarken ona yeni kusurlar da ekler: “Filhakika namdar bir ecnebî 

edibin dediği gibi, insan hizmetinde çalışan hayvanların en budalası beygirdir: Renkten 

ürker, kokudan ürker, ışıktan ürker, lâalettayin bir gölge, kendi gölgesi, onu yedenin 

gölgesi, yerde uçuşan bir kâğıt, dalda kımıldanan bir yaprak, suya vuran ay ışığı, en küçük 

bir hışırtı, en uzak bir fısıltı onu korku ra’şeleri içinde şahlandırmak için yeter. At zekâsı, 

bütün marazî korkuların telâkîgâhıdır.” 

“Bundan maada beygir gözü, inanılmayacak derecede iptidâîdir. Yalnız sağında ve 

solunda bulunan eşyayı görür. Bu nâkıs rü’yetli göz kendisine faydalı olmak şöyle dursun, 

bilakis zararlıdır. Beygir görürse doğru yürüyemez. Binâenaleyh onu çalıştırmak için 

gözlerini kapamak lâzımdır.” 

“İşte bu uzvî nakîseleriyle, mihanikî bir kuvvet olarak, beygir bir eski makineden 

başka bir şey değildir. Motora nazaran ancak bir tahta çıkrığa benzetilebilir. Arabaya 

binen adamı gülünç eden şey, bu nâkıs cer âletinin motor devrinde yaşamak iddiasıdır.” 

                                                

746 “At”, İkdam, nu. 11130, 17 Nisan 1928. 
747 “Araba”, İkdam, nu. 11162, 19 Mayıs 1928.  
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II.2.6.11.2. Eşek 

Ahmet Hâşim, eşeği müdafaa için kaleme aldığı yazıya Eşeğin İtibarı748 başlığını 

uygun görmüştür. Yazı şu paragrafla başlar: “Güzel gözlü, kadife kulaklı, sevimlilikte 

birçok hayvanlara bin kere üstün olan eşek, bilinmez ne sebepten dolayı öteden beri ve 

hemen her memlekette ismi hakaret yerine geçen meziyeti anlaşılmamış bir hayvandır.” 

Eşeğin ahmaklık alâmeti sayılan inatçılığının aslında seciyeli insanın fazileti 

olduğunu belirten yazar, Amerika’da “Demokratlar Fırkası, haksızlığa mukavemet etmenin 

ve kanaatte sâbit-kadem olmanın alâmeti olan merkebi timsal kabul etmiştir. Bu suretle 

eşek de, Romalıların kartalı ve İranîlerin aslanı gibi ‘arma’ hayvanları arasında yer 

tutmuş oluyor.” diyerek yazısını şöyle bitirir: “Dünyanın en müreffeh, en faal, en zengin 

memleketlerinden birinde büyük bir siyasî fırkanın remzi olmak, eşek için az şeref mi?” 

II.2.6.11.3. Fok  

Ahmet Hâşim’in foktan söz edişi, “Yüksekkaldırım’da küçük bir tekne ve kirli bir su 

içinde halka parayla gösterilen felâketzede bir ‘fok’ balığının zâlim sahiplerine karşı 

Himâye-i Hayvanat Cemiyeti’nin açtığı dava” dolayısıyladır.749 Yazarımız, hayvanları 

koruma derneğinin çabasını “yıldızlardan uzanan münevver bir elin şefkat ve merhamet 

hareketi”ne benzetir ve bunu yüce ama boş bir hareket sayar. Ona göre, “Para kazandırıcı 

masum ve faydalı bir hayvana işkence eden adamın katı yüreklilikten daha ziyade 

düşüncesizliği tefekküre şâyandır.” 

Hâşim, yazısını bitirirken, “âciz bir hayvanın sırtından geçinmekten başka yapacak 

bir şey bulamayanlar, velinimet hayvana merhamet etmenin lüzum ve faydasını 

anlamayacak derecede olurlarsa, bundan daha tabiî ve daha hazin ne olabilir.” diyerek 

hayvana işkencenin sebebi üzerinde düşünmemizi ister.  

II.2.6.11.4. Güvercin 

Ahmet Hâşim, Güvercin750 başlıklı yazısında millî edebiyat akımıyla birlikte 

yaygınlaştığını söylediği millî mimarî hareketinden alaycı bir dille söz eder: “Softanın 

başından çıkardığı sarığı andıran taş kubbeler, tıpkı mantarlar gibi, Türk seması altında 

yer yer bitmeye başladı.” Otel, banka, mektep, iskele ona göre, “birer cami 

karikatürüdür.” 

                                                
748 İkdam, nu. 11456, 17 Mart 1929. 
749 “Hayvanlara İşkence”, İkdam, nu. 11340, 17 İkinciteşrin1928. 
750 Akşam, nu. 2742, 31 Mayıs 1926. 
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Bu eserlere “Türk mimarisi” denişine karşı çıkar: “Hakikaten bu çirkin taş yığınlar 

Türk mimarisi midir? O halde güvercinler neye bu mimariyi bir türlü sevmiyorlar?” 

“Çini gibi şark mimarisinin mütemmimi olan güvercinler, semanın her köşesinden 

üşüşerek, kubbe ve minare olan yerlerde küme hâlinde toplanırlar. ‘Sinan’ın en hakiki 

hayranları, şadırvanlar etrafında, fıskiye serpintileri ve su kavs-ı kûzahları içinde oynaşan 

bu lâcivert kanatlardır.” / “Halbuki güvercinler, ne ecnebî banka binalarının sahte 

arabesklerine, ne de evkaf hanlarıyla seyr-i sefâin iskelelerinin kubbelerine ve süslü 

saçaklarına aldanıyorlar. Düyûn-u umûmiyenin damları üstüne bir güvercin konduğunu 

henüz bir kimse görmemiştir. Güvercin, şâyân-ı hayret bir anlayışla usta ‘Sinan’ ve 

‘Kasım’ı âciz mukallitlerinden ayırmakta zerre kadar tereddüt göstermiyor.” 

Yazarımız, “büyük mimarlarımızın bazen fikir danışması için, sanayi-i nefise 

encümenine bir güvercinin de âzâ intihab edilmesi acaba muvâfık olmaz mıydı?” diye 

sorar.  

Hâşim, Ruhiyat751 başlıklı yazısında ise İtalya güvercinlerinden söz eder: “Venedik’te 

San Marko meydanının aç gözlü sayısız güvercinleri var. Bunlar yemi insan elinden 

yiyecek kadar alışkındırlar. Venedik’e her uğrayan seyyahın, mutlaka elinde, omuzunda 

San Marko meydanının bir iki güverciniyle fotoğraf çektirmesi âdettir. Yüzlerce fotoğrafçı, 

seyyahların bu gülünç merakı ile geçinir.” 

Hâşim, güvercini çeşitli benzetmeler içinde de kullanmıştır. Bunların en dikkat çekici 

olanlarından biri komünistler için yaptığı benzetmedir: “Güvercin mukallidi kızıl kuşlar 

dünya havasını uğursuz kanat şakırtılarıyla dolduruyor…”752 

II.2.6.11.5. Horoz 

Ahmet Hâşim’in yazı başlığı yapmaya değer gördüğü hayvanlardan biri de 

horozdur.753 Havaların kapalı gidişinden şikâyet ettiği bir dostu, “Hava açılacak!” 

müjdesini verince, yazarımız: “Ne biliyorsun?” diye sorar. Cevap şöyledir: “Şimdi bir 

horoz öttü!” 

                                                

751 İkdam, nu. 11209, 27 Eylül 1929. 
752 “1 Ağustos”, İkdam, nu. 11223, 11 Teşrinievvel1929. 
753 “Horoz”, İkdam, nu. 11362, 9 Birincikanun 1928. 
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“Hakikaten yarım saat geçmeden Eyüp sırtları üzerinde bulutlar çatladı ve mavi 

sema parçaları gözükmeğe başladı. Hayret içinde kaldım ve hemen dostumu bulup bana 

işin sırrını anlatmasını rica ettim.” 

Dostunun açıklamaları arasında şu da vardır: “Horoza gelince, o güneşin aldanmaz 

bir nöbetçisidir; gece, karanlıklarda ve yağmur bulutlarından sıyrılmak üzere olduğunu 

herkesten evvel sezen ve haber veren odur.” 

Bu açıklamalardan sonra Hâşim, “… gerek kedinin ve gerek horozun karnında bir 

rasathâne tertibatı mevcut olduğuna iman ettim.” der ve fantastik bir teklifte bulunur: “İş 

böyle olunca, Kandilli sırtları üzerinde bize her gün hava haberlerini ters vermek üzere 

kurulan faydasız müessese yerine bir Denizli horozu ikame etmek daha muvafık olmaz 

mı?” 

Hâşim, Müslüman Saati’nde de horozu anar: “Artık fecri yalnız kümeslerimizdeki 

dargın ve mağrur horozlara bıraktık.”754
  

Boğaziçi sahiline çekilen bir dostu, oranın güzelliklerini anlatırken şöyle der: 

“Horozların sesi burada en iptidâî safvet ve tınneti ile doludur.”755
  

Ahmet Hâşim’in horoz övgülerinden biri de erkek güzelliğinin üstünlüğünü 

anlatırken karşımıza çıkar: “Tavukla horozu, insan, aynı cinse mensup addetmekten haya 

eder, biri o kadar çirkin diğeri o kadar güzeldir. Hilkat, tavuktan bütün esirgediklerini 

horoza ibzal etmiştir. Tavuk, bodur şekli, şerefsiz çehresi, nizamsız hareketleri ve nâhoş 

sesiyle korkaklık, oburluk ve dar akıllılığın tam bir enmuzeci iken, horoz, rengârenk şafak 

madenlerinden dökülmüş zannedilen zengin ve muhteşem tüyleri, iç içe girmiş akik ve 

yakut halkalarından yapılmış âteşin gözleri ve mercandan masnû cengâverâne ibiğiyle, 

feragat-i nefs, mertlik ve kahramanlığın mükemmel bir timsalidir.”756 

II.2.6.11.6. Karga 

Ahmet Hâşim, 1928 yazında yayımlanan Kargalar757 başlıklı yazısını İstanbul’da 

kargalara karşı açılan savaş çevresinde örer. “Hani bu sene kargalara harp ilan edilmişti? 

Ya bu tepemizde sürü sürü uçuşan kara kuşlar ne?” cümleleriyle başlayan yazı, şairane 

tasvir ve tahlillerle devam eder: “Her sabah gözlerimi, semalardan gelen paslı sesler 

                                                
754 “Müslüman Saati”, Dergâh, c.1, nu. 3, s. 35, 16 Mayıs 1337 (1921). 
755 “Dünya ve Ahiret”, İkdam, nu. 11178, 7 Haziran 1928. 
756 Ahmet Hâşim, “Erkek”, BE III, s. 51.  
757 “Kargalar”, İkdam, nu. 11180, 9 Haziran 1928. 
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gıcırtısı ile açıyorum. Sanki binlerce çelik makas, semâların lâciverdîsini doğramak için 

mütemadiyen açılıp kapanarak, havada cehennemî bir gürültü ile şakırdıyor. Bahar geleli, 

kargalar hudutsuz bir neşe içinde! Sanki insan silâhına yeni galebelerini tes’id ediyorlar. 

Vapura gitmek için geçtiğim tarlaya konan kargalar, şimdi gelip geçenden zerre kadar 

korkmuyor. Bilakis, bu tank gibi madenî bir zırhla her tarafı kaplı kuşların yuvarlak kanlı 

gözü ve çelikten gagası, garip bir tehditle insana doğru çevriliyor. Öyle ya! Galip mağlûba 

başka türlü mü bakacaktı?” 

“Kargalara karşı her sene açılan muazzam cidâlin böyle boş neticeler vermesi” 

Hâşim’e göre, kargaların zekâsı hakkında bilgimizin eksikliğindendir. “Serçe gibi zayıf bir 

hasımla dövüşmediğimizi bilmeliyiz.” diyen yazar, kargaların evliliği insanlardan daha iyi 

uyguladığını, koklama yetilerinin köpeklerden bin kez daha güçlü olduğunu belirttikten 

sonra “bu et yiyici kuş, bir sopayı bir tüfekten ayırmak hususunda en seri bir anlayış 

kabiliyeti gösteren sayılı kanatlı hayvanlardan biridir.” der. Karganın üçe kadar saymayı 

bildiğini gösteren bir deneyi aktarır: Bir adaya çıkan iki avcıyı gören kargalar, tüfek 

patlayınca adayı terk etmişler. Avcının biri adadan ayrıldığı hâlde yine dönmemişler. İkinci 

avcının ayrılışından sonra dönmüşler. “Üç avcı ile aynı tecrübe, aynı neticeyi vermiş. 

Fakat avcı adedi üçü geçince, rakamı seçmek hususunda karga zekâsının dumanlanmağa 

başladığı görülmüştür.” 

Hâşim, yazısını şu cümleyle bitirir: “Çoğumuzdan akıllı olan bu çelikten dökülmüş 

zekî kuşla uğraşmak için avcı tüfeği değil, mitralyöz lâzım!”  

Yazarımız, kargaları bir kez de koklama duyularının “o şâyân-ı hayret kudreti” 

dolayısıyla ve köpeklerle birlikte “gıpta” ile zikreder.758 

II.2.6.11.7. Kirpi ve Tilki 

“Bir tabiiyat hocası bana muhtelif hayvanların mücâdele usullerinden bahsetti. En 

garibi tilki ile kirpinin kavgasıdır.” cümleleriyle başlayan Kirpi ve Tilki759 başlıklı yazısına 

Hâşim, şöyle devam eder: “Asil hayvanların silâhı, diş, tırnak ve boynuzdur. Kirpi, 

küçücük olmasına rağmen merdâne silâhlarla mücehhezdir. Bütün vücudu dikenlerle kaplı 

olan bu hayvan tanka benzer. Hücum ve müdâfaa tertibatı onunla yürür, onunla durur, 

Yılan, aslanı, fili bile yıldıran yılan, küçük kirpiye karşı âcizdir.” Fakat kirpinin nâmert 

düşmanı tilkinin silahı, “ne dişi, ne tırnağıdır, fakat sadece sidiğidir.” “Bu küçük dört 

                                                

758 “Yaz Kokusu”, İkdam, nu. 11218, 17 Temmuz 1928. 
759 “Kirpi ve Tilki”, İkdam, nu. 11555, 27 Haziran 1929. 
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ayaklının sidiğinde öyle bir hassa var ki, bunun müstekreh kokusu asil kirpiye kendisini 

müdafaa etmek endişesini derhal unutturur. Bunu bilen tilki kirpinin üzerine işemekle onu 

kolayca terk-i silâha mecbur eder.” 

Yazı, şu iğneleyici cümleyle sona erer: “Ey murdar tilki! İnsanlar arasında ne kadar 

kardeşlerin var.” 

II.2.6.11.8. Koyun  

Ahmet Hâşim, Hayvanın İntikamı760 başlıklı yazısında hasta bir koyundan söz eder: 

“Bir kır köşesinden bir dostla geçiyordum. Koyun ve keçi karışık küçük bir sürü, etrafa 

dağılmış, otluyordu. Bir koyun... Soğuk almış, nezleli bir koyun, bir köşede yatmış, tıpkı 

hasta bir çocuk gibi öksürüyor ve arada, sıtmalı bir nefesle soluyarak inliyordu. Birden bu 

dört ayaklı, tüylü mahlûkla aramdaki uzviyet ve ıztırap kardeşliğini duydum.” 

Sonra sözü kelleye getirir: “İşte bu kardeşin kanlı kellesidir ki, çarşılarımızın en 

güzel süsünü teşkil ediyor.” 

“Zavallı kelle, ölümle camlanmış zavallı gözler! Onu beslemiş olanların elleriyle 

niçin kesildiğini anlamayan, son dakikada hilkat ve ebediyetten sessiz bir feryat ile imdat 

isterken bıçağın ete geçmesiyle donup kalan zavallı gözler!” 

Yazarımızın “Bu masum kıtalinin intikamını insanlardan kim alacak?” sualine 

cevabı, yanında giden “tabiatçı dost” verir: “Hayvan etini yiyen insan zamanla onun 

mâneviyatına, budalalığına, tembelliğine, hunharlığına da tevârüs ediyor. Doğuşta iyi olan 

insanı kâh katil, kâh hırsız, kâh serseri yapan, hayvan etinin mide yoluyla müthiş 

intikamıdır. Masumun leşi, insandan, kendi kanının intikamını, mükemmelen alıyor.” 

II.2.6.11.9. Köpek ve Kedi 

Ahmet Hâşim, Köpek761 başlıklı yazısına Paris’te kadınların artık köpek yerine kedi 

taşımaya başladıkları haberini naklederek başlar ve bundan çok memnun olduğunu belirtir. 

Bu vesileyle “Hayvanları neden severiz?” sorusuna cevap arar: “Eğer köpeği, insanı 

hatırlatan bazı anlayış kabiliyetleri dolayısıyla seviyorsak, hakiki insan yerine, tüylü ve 

tırnaklı bir insan karikatürüne şefkatimizi hasretmenin izah edilmez bir garabet teşkil 

ettiğini itiraf etmeliyiz.” diyen yazar, “hayvanı sırf hayvan olarak” ve insandan 

                                                

760 “Hayvan İntikamı”, İkdam, nu. 11241, 31 Teşrinievvel 1929. 
761 “Köpek”, İkdam, nu. 11166, 23 Mayıs 1928.  



 437 

uzaklaşması nispetinde sevmenin “doğru ve mantıkî” olduğunu söyler ve ekler: “Bu 

itibarla kedi, köpeğe bin kere daha müreccahtır.” 

Çünkü, “Belçikalı edip Maeterlinck’e nazaran” köpek, insanlığa adaylığını koymuş 

ve bir boşalma olsa da insan olsam diye bekleyen bir yaratıktır ve “İnsan hesabına diğer 

bütün hayvanlara husûmet ilân eden yegâne mahlûk, köpektir.” 

Aşağılık duyuların “sevk ve idaresi altında yaşayan bu hayvana atfedilen” 

soyluluğun “hiç aslı yoktur: köpek oburdur, şehvânîdir, korkaktır ve cesaretini ancak 

zayıflara karşı gösterir.” Sahibine sadakati bir esirin zelil bağlılığı türündendir. O ünlü 

şefkati rahatsızlık vericidir ve “-Mirbeau’nun dediği gibi- birtakım mevhum tehlikeler icat 

ederek insana, taşa, kuşa, ağaca hattâ hiçe karşı havlamaktan, durup dinlenmeksizin 

havlamaktan ibarettir.” 

Ahmet Hâşim, köpeği anlatmaya hasrettiği yazısını bitirirken şöyle der: “Bütün bu 

ruhî kusurlardan maada korkunç birtakım hastalıkların da nâkili olan köpek için 

yazdığımız bu satırlar kâfidir. Yarın, kaplan ufağı, altın gözlü kedilerden bahsedeceğiz.” 

Ertesi gün yayımlanan Kedi762 başlıklı yazısı şöyle başlar: “Köpek ve kedi arasında 

darbımesele geçen ezelî münâferet, bu iki mahlûkun aynı cinsten olmadığını göstermeye 

kâfidir. Biri mütereddî, diğeri ise hiçbir terbiyenin seciyesini bozmaya muvaffak olamadığı 

hâlis ve mağrur bir hayvan!” 

Hayvanların otomobile karşı gösterdikleri tepkileri tespit eden araştırmayı burada da 

anan Hâşim, kedi idrakinin köpeğinkine üstünlüğünü gösteren delillerden birini zikreder: 

“otomobilin gafil yakalamaya muvaffak olamadığı dört ayaklıların başlıcaları âkil 

merkepten sonra kurnaz kedidir!”  

Ayrıca kedi, biraz çabayla, “bir opera parçasını teganni edecek derecede zengin” 

sese sahiptir. “Her hayvan, en çok iki üç notayla bağırabilirken, kedi, müteaddit perdeli 

sesiyle her türlü teessürâtı ifade edebilir. Karanlık bir gecenin yıldızları altında, kiremitler 

üzerinde mırıldaşan iki kediyi dinlerken, iki insanın kâh dostça ve kâh düşmanca 

konuştuğunu zannettiğimiz ekseriyetle vâki değil mi?”   

Ama “kedinin bütün zekâ ve sadâ kabiliyetleri, onun hayvan kalmak hususundaki 

inat ve ısrarı yanında zikredilmeye değmez. Kitap masaları üzerinde, lâmba ışığı altında 

esrarengiz bir sfenks vaziyetiyle uzanan, mütefekkirlerin uykusuzluk arkadaşı, altın gözlü 

                                                
762 “Kedi”, İkdam, nu. 11167, 24 Mayıs 1928. 



 438 

mütehayyil kedinin, bir aşk gecesinden kanlar içinde avdetini görmek veyahut bir bahçe 

köşesinde âciz bir şikâra çektirdiği işkencelere şahit olmak, onun her şeye rağmen, bir 

canavar kaldığını anlamak için kâfidir.”  

Yazarımız şu kanaatlerini dile getirerek yazısını bitirir: “Canavarı sevmeyen, 

hayvanın dostluğunu aramamalıdır. İnsandan kaçan muhabbetin ilticâgâhı ancak hâlis 

hayvan olabilir. Onun için kedi muhabbetinin bir manası var.” 

Hâşim, köpek aleyhine kaleme aldığı iki yazının okurların tepkisini çektiğini, 

kendisine gönderilen mektuplarda şöyle cümleler bulunduğunu yazar: “Köpekler bugün 

Saint-Bernard dağlarında hemcinslerimizin hayatını kurtarıyorlar. Irzımıza, malımıza 

tasallut eden birtakım zelillerin, alçakların izini bulmakla polis köpekleri bugün insaniyete 

çok kıymettar yardımda bulunuyorlar. Çoban köpekleri kışın dondurucu soğuğunda olduğu 

gibi, yazın bunaltıcı sıcağında da rahatımızı temin ediyorlar...”763 

Yazarımıza göre bunlar, kötü anlamıyla “Edebiyat!..” sayılır.  

Yine ona göre, hayvanların değerini bize olan hizmetleri ve faydalarıyla ölçmek, 

bencilliğin en çirkin ve ilkel şeklidir. Yaratıklara değer biçerken rehberimiz sadece 

menfaat olacaksa, “bizi, etiyle besleyen koyun ve öküze Aristoleles ve Eflatun’unkinden 

daha bâlâ birer mevki vermemiz icap etmez mi?..” diye sorar. 

Yazı, başlıkta yer alan “kendini beğenmek” kavramını düşündüren şu iki cümleyle 

sona erer: “Hakikat şu ki, etrafımızda teneffüs eden mevcudatın hiçbiri ne huzurumuzu 

temin, ne de tencerelerimizde kaynamak için yaratılmamıştır. İnsanın küçük zevki ve 

menfaati âlemin mehîb nizamına mihver değildir.” 

Hâşim’in köpeklere ayrılmış yazılarından biri de Bir Faziletin Kıymeti’764dir ve 

köpeğe isnat edilen fazileti tartışır. Yazı şöyle başlar: “Köpekleri hiç sevmediğimi bilen bir 

avcı, geçen gün bana yolda rast geldi ve vaktiyle, bazı yazılarımda, köpekten bahsederken 

kullandığım lisan dolayısıyla duyduğu eski iğbirarı tazeleyerek beni hayli hırpaladı.” 

Yazarımız, “ bu kuduz nâkili, aç gözlü ve pis hayvan”ın ismi her lisanda küfür olarak 

kullanılırken, insanların köpek sevgisine inanılamayacağını belirtir ve bir hikâye anlatır. 

Kırklareli taraflarında, bir çiftlikte, Karakaçanlar’a misafir olmuştur. “Karakaçanlar, 

sürüleriyle dağ dağ dolaşan göçebe çobanlardır.” Prens dedikleri köpeklerini pek 

                                                
763 “Kendini Beğenmek”, İkdam, nu. 11170, 27 Mayıs 1928. 
764 “Bir Faziletin Kıymeti”, İkdam, nu. 11334, 11 İlkteşrin 1928. 
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sevmektedirler ve onlara “sütten kesildikten sonra, ölünceye kadar kuru ekmekten başka 

hiçbir gıda” yedirmemektedirler. “Yalnız bazen bir köpek, kuzularla oynaşırken, körpe bir 

kulak dişleri arasında kalır. Bu dakikadan itibaren artık köpek, etin ve kanın tadını almış, 

masum ruhu bir canavar ruhuna istihâle etmiştir. Tabiî evvelâ bizim bundan haberimiz 

olmaz. Fakat her gün sürüden bir koyunun eksildiğini görerek köpeklerimiz içinden birinin 

azdığını ve kurt olduğunu anlarız. Gözetlemeğe başlarız ve nihayet bulunca onu hemen 

öldürürüz. Zirâ eti tadan, artık kuru ekmeğe dönemez.”  

Hâşim, yazısını şu cümleyle bitirir: “Bu hikâyeden sonra, ancak mahrumiyet 

pahasına fazilet sahibi olan böyle bir hayvanın ismini en büyük bir küfür gibi kullanan 

avam hikmetinin aldanmış olamayacağını anlattım.” 

Ahmet Hâşim’in kedilere dair en dikkat çekici gözlemlerinden birine 

Haydarpaşa’dan Beykoz’a kadar otomobille yapılan gece gezintisini anlattığı yazıda 

rastlarız: “Fakat bu bâkir karanlığın en garip yolcuları kedilerdir. Fenerlerin ışık 

mahrutları harekete geldikçe, gecenin her noktasında, çifte çifte fosforlu noktaların 

kuvvetle yanıp söndüğünü görürsünüz. Sanki karınlarını lebâleb dolduran erimiş bir ateşi 

gözlerinden, yeşil bir şule hâlinde akıtan bu garip mahlûkatın arasından geçtikçe, insan 

mukaddes bir zulmetin mahremiyetini dağıtıyorum vehmiyle âdeta günah işlemiş gibi 

korkuyor. Sanki yere yıkılmış bir sema parçası üzerinde yürüyorsunuz ve sanki bütün bu 

yanan esrârengiz kedi gözleri, bu semanın yere dökülmüş hiddetli, korkunç 

yıldızlarıdır.”765 

Hava durumu hakkında güvenebileceğimiz kaynaklar arasında horozla birlikte kedi 

de yer alır: “Kedi diliyle ellerini ıslatıp tüylerine sürmeğe başlayınca mutlaka yağmur 

yağacak demektir. Zira kedi yağmurlu havanın yaklaştığını hissedince ıslak tüyleriyle 

kendine su geçmez bir muşamba hazırlar.”766  

Hava durumu hakkında ihtiyarların sinirleri de hassastır. Yazarımız, elliyi aşkın bir 

dostunun bu özelliğinden söz ederken “Bu işte ihtiyara yetişebilecek ancak kedi ve 

horozdur.”767 der.  

Ahmet Hâşim, İtalya’da dilini bilmediği insanlar arasında düştüğü durumu anlatırken 

kediye dönüştüğünü söyler: “O kadar iptidâîleşmiştim ki, bana bir şey söylemek isteyenler, 

                                                

765 “Gece Gezintisi”, İkdam, nu. 11257, 25 Ağustos 1928. 
766 “Horoz”, İkdam, nu. 11362, 9 Birincikanun 1928. 
767 “Hırs-ı Pîrî”, İkdam, nu. 11525, 28 Mayıs 1929. 
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bir hayvana dert anlatmak için yapılan sesleri ve işaretleri kullanıyorlardı. Sanki insandan 

kediye istihâle etmiştim.”768 

Ahmet Hâşim’in Gurebahane-i Laklakan’a aldığı yazılardan biri Kediler 

Mezbahasında adını taşır. Bu yazıda İstanbul’da ecnebi bir kız mektebinde “tabiiyat 

laboratuvarında” kızların bazı hayvanları kesip organlarını inceledikleri anlatılmaktadır. 

Kesilen hayvanlar arasında kedinin yanı sıra köpek, tavşan ve kaplumbağa da anılmaktadır 

ama yazar, orayı “Kediler mezbahası” olarak görmeyi ve göstermeyi tercih etmiş, böylece 

kedi sevgisini bir kez daha izhar etmiştir. Adı geçen yazı, şöyle sona erer: “Kızlara bu 

hususta ne düşündüğümü açıkça söyledim: - Sırf şu veya bu uzvun artık herkesçe malum 

olan harekâtını sathîce tedkik için hepimiz gibi güneş altında yaşamağa haklı, günahı 

yalnız bizden daha zayıf olmaktan ibaret olan bir hayvanı kesmek, bir genç kız kalbi için 

şâyân-ı hayret bir metanet değil mi? Henüz ufak bir nezleyi bile tedâviye kudreti yetmeyen 

tıp namına bile bu gibi tecrübeler birçoklarınca alelade bir cinayetten farklı addedilmiyor. 

“Vivisection”un fecaati hakkında bütün cihan zaman zaman nefret ve infialini 

göstermiştir. Diri hayvan üzerinde tecrübe yapmanın aleyhinde bizzat fen adamları 

tarafından yazılan yazılar, ciltler teşkil edecek kadar çoktur. Âlim ve mütehassıs için bile 

tecviz edilmeyen bu cinayetlerin bir tali mektep talebesi için eğlence olarak tecviz 

edilmesine siz ne dersiniz? Bu bir cellât oyunudur. Kestiğiniz hayvanların akan kanları 

karşısında kalbiniz hiçbir acı duymuyor mu? 

- Hayır! 

Hissiz bir medeniyet terbiyesiyle karşı karşıya idim. Gözlerimi haşyetle kapadım!” 

II.2.6.11.10. Kuğu 

Hâşim, kuğuların şiire yansıyış biçiminden şöyle söz eder: “Avrupa’da Wagner 

modası istilâî bir şekil alınca, Siegfried’in kuşu olan kuğu artık her şairin hayâl suları 

üstünde beyaz tüylerini aksettirmeğe başladı.” / “Bir dâhînin eserinde, ışıktan bir timsal 

halinde geçen ve cidden şiire yakışan kuş, bayağı şairlerin diline düşünce, bir, iki sene 

geçmeden, uyuz bir hindiden bile daha müstekreh bir manzara arz etmeğe başladı.” 

II.2.6.11.11. Leylek 

Gurebahane-i Laklakan’da Bursa’nın bakıma muhtaç leyleklerini okuyucusuna 

göstermiş olan Ahmet Hâşim, Leylek769 başlıklı yazısında önce İstanbul’a gelen leyleklerin 

                                                

768 “Dillerin Karanlığında”, İkdam, nu. 11204, 22 Eylül 1929. 
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azalışını ve bunun sebebini belirtir: “Senelerden beri leylek görmüyordum. Hattâ bu 

kanatlı yaz seyyahlarının son senelerde İstanbul’a az rağbetleri herkesin nazar-ı dikkatini 

celbetmişti. Sonradan öğrendik ki, Mısırlılar, bilmem ne sebepten dolayı bu muhterem 

kuşları arsenikli yemlerle öldürüyorlarmış.” 

Sonra duyduğu leylek sesini ve uyandırdığı çağrışımları yazar: “Geçen gün sokakta, 

gölgeleri mor ve keskin yapan bir Afrika güneşi aydınlığında yürürken, birden damlar 

tarafından gelen bir leylek gagası takırtısıyla durdum. Senelerden beri hasret kaldığı dost 

sese kavuşan kulağım, adeta mesut ağızların geniş tebessümüyle gerilmişti.” / “Leylek, yaz 

mevsiminin kuşu değil, bizzat yazdır. Kırmızı gagasının takırtısı sese inkılâp etmiş bir sıcak 

temmuzdur. Bir baca üstünden ufka irtisam eden bir leylek şekli, muhayyileye neler 

hatırlatmaz: maviliği içi bayıltan sonsuz, derin bir sema… Yeşil bir vadide gizlenmiş 

minareli, küçük ve beyaz bir şehir… Yarasaların uçuştuğu, kavak ağaçlarının hafif hafif 

sallandığı yeşil bir akşam… Sıcak bir Asya gecesi: Damların yan duvarlarına dayanarak, 

gizli gizli konuşan ve doğacak bakır bir ayı bekleyen siyah zülüflü, kırmızı dudaklı, altın ve 

mercan gerdanlıklı kadınlar… Alçak bir gece semasına serpilmiş büyük yıldızlar… Bütün 

bu yıldızlar içinde bir leyleğin düşünen gagası…” 

Leylek çevresinde kurulan bu şiirli görüntülerin getirdiği sonuç şudur: “Muhakkak, 

leylek, ressam ve şairi birtakım girift ve mevzun tahayyülâta davet etmek üzere yaratılmış 

bir kuştur. İşte onun içindir ki, maddiyyatperest Mısır köylüsü, kendisine yaramayacak 

kadar güzel olan bu hayvanı öldürmek cesaretini kendinde buluyor.” 

II.2.6.11.12. Pire ve Bit  

Hâşim, Pislik ve Temizlik770 başlıklı yazısına şöyle başlar: “İstanbul’dan uzak 

kaldığım müddetçe bilhassa pire ve tahtakurusunun hasretini çekmiştim. Gerçi beni 

götüren vapurun süslü kamarasında yol arkadaşlarım sayısız hamam böcekleriyle ismini 

bilmediğim birtakım iğrenç kurtlardı. Fakat Marsilya’dan itibaren bütün dost haşarata, bir 

müddet için, veda etmek lâzım geldi.” 

Yazarımızı, “Fakat ne yalan söyleyeyim, Paris’te odaların tahtakurusuz ve 

yatakların piresiz oluşu, beni ilk günlerde muazzep etmedi değil!” derken şaka 

yapmadığına inandırmak için şu gerekçeyi öne sürer: “Pisliği sevmemekle beraber, herkes 

gibi, ta çocukluğumdan beri tanıdığım bu aziz âşinâların etrafımda eksikliği âdeta 

                                                                                                                                              

769 “Leylek”, İkdam, nu. 11238, 6 Ağustos 1928. 
770 İkdam, nu. 11319, 26 Teşrinievvel 1928. 



 442 

hayatımın intizamını bir müddet için bozmuştu. Artık geceleri, ikide bir, bir iğne ucuyla 

dürtülerek uyanamaz ve zamanın seyrinden haberdar olamaz olmuştum.” 

“Bu mütekattı uykular sâyesindedir ki, senelerden beri geceleri kalkar, lâmbamı 

yakar, masamın önüne geçer, ve uykum tekrar gelinceye kadar okurum. Kitaplardan 

istifademin belki yüzde kırkını gecenin bu mûnis haşerâtına medyunum. Piresiz Paris’te, 

uykularım birer siyah kâbusa dönmüştü. Sabahları, gözlerimi hatırasız bir ölümden açıyor 

gibi olmuştum.” 

Yazar, “Her tarafta göze çarpan bu fiilî temizliğe rağmen Fransızcada ‘bitli’ 

sıfatının mevcut oluşu”na hayret ederek “Fransızlardan bu garâbetin hikmetini sor”ar. 

Aldığı cevap şöyledir: “… bu kelimenin neye delâlet ettiğini bilmeden kullanırdık. Fakat 

harb-i umûmînin son senelerinde Paris içinde iki bit bulunabildi. Bu nâdir mahlûkatı, 

hayvanat bahçesinde hayli müddet çoluk çocuğa teşhir ettiler. Tahtakurusu ve pireyi de 

ancak fil-i mahmudî gibi, munkarız olmuş hayvan ırkları arasında tanırız.” 

Yazar, Paris’ten dönüşünden sonra yaşadıklarını neşeyle anlatır: “Paris’ten 

döndüğümün ilk gecesi gözümü kapattıktan belki yarım saat geçmeden, âşinâlarımın 

ziyaretini haber veren bir acı ile uyandım. Sevimli bir pire, genç bir ceylan neşesiyle 

etrafımda sıçrıyor, bir tahtakurusu da, gece mesai saatinin hulûl ettiğini haber vermek 

üzere, dost bir yürüyüşle yaklaşıyordu. Artık hayırhah küçük dostlarımın ortasındayım.” 

II.2.6.11.13. Sincaplar, Kuşlar Vesaire 

Ahmet Hâşim, tedavi için gittiği Frankfurt’ta, kaldığı odayı şöyle anlatır: “Odam 

birinci katta. Pencerem bahçenin tenha ve yemyeşil bir köşesine bakar. Yalnız kaldığım 

zamanlar bu pencerenin önünde oturur, çimenlere, ağaçlara, rüzgâr elinde yaprakların 

oynaşmasına bakar, böylece gözlerimi eğlendirirdim. Bu bahçe köşesinde kuşların 

pencereme kadar yaklaşması ve bir böcek parçası için kanat kanada dövüşmesi ne 

eğlenceli idi! Hele ağaçlardan inen kına renkli sincabın çimenler üzerinde sıçraya sıçraya 

gitmesi, ikide bir yerde bulduğu yiyeceği elleri arasına alıp iki ayağı üzerinde kalkması ve 

küçücük gözleriyle etrafı gözetleyerek kemirmesi ne dinlendirici bir tabiat ve safvet levhası 

idi!”771 

Sonra çocukluğuna ilişkin sahneler çizer: “Sincapları yakından tanırım. Çocukluğum 

dağlık, yabani bir memlekette geçti. Orada biz çocuklara, oyuncak yerine ayı yavrusu, 

karaca, sansar, tilki veya sincap getirilirdi. 
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Üst katta, sandık odasında, dolaplar arkasında tilkilerimiz saklanırdı; bahçede 

büyük bir ağacın gölgesinde esir bir kartal tayyare genişliğindeki kanatlarını germiş, 

pençelerini tutan koca bir zinciri şıngırdatırdı; ayı homurdanarak bahçenin yüksek 

duvarları üzerinde dolaşır ve kurşun hızıyle uzaklara taş atardı. Kurnaz ve çevik sincapları 

evde tutmak kabil değildi; getirildikleri gün boyunlarına geçirdiğimiz parlak çıngıraklı 

kırmızı tasmalarıyla ellerimizden kaçar ve büyük çitlembik ağacının sık yaprakları içinde 

kaybolurlardı. Günlerce bahçemizin ağaçları, bir yerde durmayan esrârengiz ince çıngırak 

sesleriyle çınlar dururdu.” 

Yazarın bu ifadelerine biraz mübalağa, biraz hayal gücü karışmış olmalı.  

Hâşim, yazısına sincap yorumuyla devam eder: “Bu derece korkak bir hayvanın 

Frankfurt hastahânesi bahçesinde hemen hemen insan bacakları arasında böyle emniyetle 

dolaşması bana hayret verirdi.” / “Fakat oralarda bu dostluk yalnız sincaplara münhasır 

değildir. Umumî parklarda serçeler gelip parmaklara konar, kumrular omuzlara yerleşir, 

göllerde ve havuzlarda altın gözlü balıklar kendilerine uzanan ele dostça yaklaşırlardı.” 

Yazar, Avrupa’daki başka gözlemlerini de hatırlar: “Hayvanla insanın bu güzel 

arkadaşlığına, gördüğüm bütün Avrupa şehirlerinde tesadüf ettim. Bu dostluk bazı yerlerde 

hayvana bir nevi şımarıklık bile vermiştir.” / “Venedik’te San Marko meydanında 

seyyahlar, hâtıra fotoğrafı çıkartmak için ellerinde yem, güvercinlerin tenezzül edip 

yaklaşmalarını beklerler. Bir gün kuşların iltifatına bir türlü mazhar olmayan şişman bir 

kadının asabiyetten hıçkıra hıçkıra ağladığını görmüştüm. Kuşlar her nedense bu kadını 

sevmemişti.” 

II.2.6.11.14. Sinek 

Ahmet Hâşim’in Sinek başlığını taşıyan iki yazısı vardır. İlki, Şişli’deki sinek 

çokluğundan şikâyet için kaleme alınmıştır ve sağlık açısından sineğin tehlikelerine dikkat 

çeker. Yazara göre, bu sineklerin kaynağı, yöredeki Hıristiyan mezarlıklarıdır. “İlk tesis 

edildikleri tarihlerde şehirden çok uzakta olan bu mezarlıklar, İstanbul’un genişlemesiyle 

şehrin en mamur bir semti ortasında kalmışlardır. Çiçekler, ağaçlar, süslü mermerler, o 

toprağın bir tefessüh merkezi olmasına mani değildir. Ölü eti sineğin gıdasıdır. Onun için 

en ziyade mezarlıklarda ve harp meydanlarında ürer. Karınlarını leşle doldurduktan sonra 

rimel ile kıvrılmış kirpiklerde ve kremle beyazlanmış eller üzerinde dolaşmakta ve oradan 

yiyeceğe ve içeceğe sürünmektedir.”  
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Yazı, bir haber ve bir soru cümlesiyle sona erer: “Şehir içindeki Müslüman 

mezarlıkları kapatıldı. Hıristiyan mezarlıkları böyle burnumuzun dibinde bir pislik ve 

hastalık kaynağı olmakta devam edecek mi?”772 

Hâşim’in Sinek başlıklı ikinci yazısı önce Milliyet gazetesinde yayımlanmış773, sonra 

Frankfurt Seyahatnamesi’ne girmiştir.774 

Yunus Emre’nin meşhur şathiyesinden alınan “Bir sinek bir kartalı kaldırıp yere 

vurdu” mısraının epigraf yapıldığı yazı, “Sinekten nasıl kurtulmalı!” ünlemiyle başlar ve 

şöyle devam eder: “Ne memleket, ne iklim değiştirmek, ne de her tarafı cilâlı ceviz 

tahtalarla parıl parıl yanan Avrupa ekspresiyle seyahat etmek bunun için kâfi değil!”  

Öğle yemeğinden sonra “ufak bir uyku kestireyim diye” kompartımanına uzanan 

yazar, “havada vızıltıdan murabbalar, müsellesler, daireler, helezonlar çizen on, on beş 

sinekten” biriyle aralarında geçen müthiş mücadeleyi anlatır. Üzerine gidilmezse sineğin 

uzaklaşacağını düşünmüştür. Ama yanılmıştır. Bundan sonra olanları Hâşim’den okuyalım: 

“İğrenç böcek, düşüncemi anlamış ve sinirlerimin tahammül kabiliyetini ölçmek istiyormuş 

gibi, gitmek şöyle dursun, bilâkis yarım harap ettiği âsâbımı son haddine kadar aşındırmak 

için konduğu yerde daha derin yerleşerek, ıslak hortumu ve soğuk bacaklarıyla derimin 

üzerinde ağır ağır, küçük küçük ürpertici dâireler çizmeğe koyuldu. ‘İşkenceler Bahçesi’ 

isimli kitapta anlatılan Çin azaplarını kat kat geçen bu müthiş işkence altında fazla 

dayanamadım. Kırılan bir zemberek gibi bir an içinde bütün sabrım boşandı, gözüm 

karardı, acayip, siyah ışıklar görmeğe başladım ve bütün irademi kaybederek can havliyle 

kalkıp var kuvvetimle havayı tokatladım. Fakat boş. O andan itibaren sinekle aramda baş 

döndürücü bir inat kavgası başladı: Ben çabaladıkça, o bir an için havalanıyor ve elimin 

hareket kavsi bitince, sanki gülerek süzüle süzüle aynı yere gelip konuyor ve etimin 

üzerinde başladığı işkenceye rahatça devam ediyordu. Başım dönmeğe başladı, çıldırmış 

gibi yerimden fırladım ve kompartımanımı muzaffer sineğe terk ederek kendimi koridorlara 

atmaktan başka bir kurtuluş çaresi bulamadım.” 

II.2.6.11.15. Tahtakurusu 

Ahmet Hâşim’in Müthiş Bir Böcek775 yazısına konu olan böcek, tahtakurusudur. Yazı 

şöyle başlar: “Gece, uykumun en derin yerinde, keskin bir ısırışla fırladım. Elektrik 

                                                

772 “Sinek”, İkdam, nu. 11265, 29 Teşrinisani 1929. 
773 Milliyet, nu. 2460, 15 Kanunuevvel 1932. 
774 Ahmet Hâşim, BE IV, s. 16. 
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düğmesini çevirdim. Karnı, patlayacak kadar taze kanla dolu bir tahtakurusu, odayı bir 

anda dolduran göz kamaştırıcı ziya içinde, ne yapacağını, nereye gideceğini, nasıl 

saklanacağını bilmeyerek, sırtında koca yükle yakalanmış bir hırsız telâşıyla beyaz 

örtülerin kıvrımları arasında aptal aptal kaçıyordu.” 

Yazar, böceğe dokunmaz ve “çetin tâlii, müthiş cesareti hakkında hayretle 

düşünceye dal”ar: “Hiç şüphe yok ki, arslan bile, bu bir kahve damlası kadar küçük 

hayvandan daha fazla cesur değildir. Tırnakları hançerlerden daha kesici, dişleri en 

müthiş kılıçlardan daha delici, sesi gök gürültüleri gibi hava tabakalarını dalgalandıran, 

kuyruğunun darbesi yerleri sarsan koca arslan için, boş çöllerde ince ayaklı ceylanlar ve 

âciz öküzler boğazlamak bir iş mi?” 

Her hayvanın avı, kendisinden daha küçük ve daha savunmasızken, “tahtakurusunun 

gıdası, kendisinden bir milyon defa büyük ve kuvvetli olan insanın derisi altındadır.” 

Hâşim, bu durumu “ağlanacak talih” olarak görür.  

Yazı, şu satırlarla sona erer: “Uzanmış yatan bir adam, bir tahtakurusu için nedir? 

Muhakkak Himalaya silsilesi gibi korkunç bir girinti ve çıkıntı âlemi! Her kımıldanışında 

bin tahtakurusunu ezip patlatmağa muktedir olan bu müthiş şikârın burnu ucundaki tatlı 

kan damlasını emmek için küçük haşerenin silâhı nedir? Ezilirken parmağa bulaştırdığı 

yalnız bir müstekreh koku zerresi! Ne müthiş cesaret!” 

Bu bölümü bitirirken, Ahmet Hâşim’in şu iki cümlesini hatırlamak gerekir: “Tabiatta 

insanın en büyük şey olduğuna şüphe etmemeli. Zira en karanlık bir Afrika’nın en kuzgunî 

bir vahşisi bile, en âkil bir fil, en müdebbir bir karınca ve en kâmil bir baobap ağacına 

zekâca bir milyon kere fâiktir.”776 

Ahmet Hâşim, Afrikalı bir vahşiyi bile bütün hayvanlardan ve bitkilerden zekâ 

bakımından “bir milyon kere” üstün saydığına göre, çeşitli hayvanları insandan üstün 

gösteren öteki yorumlarını, sadece ele aldığı konuyu daha etkili biçimde dile getirmeye 

yarayan çarpıcı örnekler verme çabası olarak değerlendirebiliriz.  

                                                                                                                                              
775 İkdam, nu. 11252, 20 Ağustos 1928. 
776 “İç Sıkıntısı”, Milliyet, nu. 2458, 13 Kanunuevvel 1932. 
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II.2.7. Siyaset 

Ahmet Hâşim’in yazılarının çoğu, sanat, edebiyat, dil, yayın dünyası çevresinde olup 

bitenlerle ilgilidir. Ancak, bunların siyaset, toplum, spor, ekonomi, vb. sahalara da taştığı 

olur. Fakat yazarın “edip” kimliği, o tür yazılarda da kendini hissettirir.  

İkinci Meşrutiyet’in ilânından iki ay sonra kaleme aldığı Vatan Müercimi Serafim 

Rizos Efendi777 başlıklı yazı, Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre piyesinin Rumcaya 

tercüme edilip Selânik’te temsil edilişini konu alır ve Meşrutiyet’in yeniden ilânıyla oluşan 

iyimserlik havasını yansıtır. Yazı, şu cümleyle başlar: “Hilâl-i Osmanînin istiklâli bu hilâle 

tâbi akvam arasında metin bir muhâdenetin tesisiyle mümkündür.”  

“Devlet-i Osmanî” yerine “Hilâl-i Osmanî” demesi, şairane bir tercihtir. Yazının 

bütününde de şairane mübalâğa ve hayâller hâkimdir. Hâşim, eski hükümetin “tefrik” ile 

bölücülükle ayakta durduğunu söylemekle, iktidara gelen İttihad ve Terakki’nin adındaki 

“ittihad”ı, yani “birlik”i hatırlatmak ister. Eski yönetimin “kırmızı gözlük takarak”, 

Osmanlıya bağlı kavimleri birbirine kızıl bir cihan içinde yaşayan yırtıcı hayvanlar gibi 

göstermiş olduğunu yazar. Ona göre, “Bütün o eski felâketlerimiz buradan başlar.” Yeni 

dönemde birliğimize engel olan bu yaklaşımın terk edilmesi için çalışanların başında 

Galatasaray Lisesi mezunu Serafim Rizos Efendi gelmektedir. Vatan piyesini seyreden 

Rumlar, Türklerin temiz duygularını, meziyetlerini tanıyıp coşmuşlar ve mütercimi 

alkışlamışlardır. Hattâ başbakan Rallis (Dimitrios, 1844 -1921) “hükümet nâmına bu 

muhterem eli sıkarak beyan-ı tebrik ile beraber bu gibi mesâinin daima semeredar 

olmasını temenni et”miştir. Mütercimin yine Nâmık Kemal’in Âkif ve Zavallı Çocuk’unu 

tercüme etmekle meşgul olduğunu bildiren Hâşim, yazısını şöyle bitirir: “Emin olunuz, bu 

tercümelerin her biri Türkler ve Rumlar arasında bir habl-i metin-i vifak olacak. Bizde bu 

misale ıktifa edeceklerin görünmemesi ne kadar şâyân-ı teessüftür. Yarın yükselecek bina-

yı müşterek-i ittihad için ilk taşı vaz eden Selâniklilerin bizden evvel tebrîke şitab ettiği bu 

muhterem zâtı İstanbullulara takdîm etmekle mesudum.” 

Birkaç yıl sonra yaşanan Balkan savaşlarının Ahmet Hâşim’in de, İttihat ve 

Terakkî’nin de hayâllerini yerle bir ettiğini biliyoruz.  

Hâşim’in bu yazıda yeni bir dönemin müjdecisi olarak gördüğü İttihat ve Terakkî’ye 

bakışının sonraki dönemlerde olumsuzlaştığını görürüz. Bu olumsuzlukta partinin sanat ve 

gelenek anlayışının rolü vardır. Ahmet Hâşim, bu anlayışı şöylece tespit edip eleştirmiştir: 

                                                

777 “Vatan Mütercimi Zerasimos Efendi”, Tanin, nu. 57, 13 Eylül 1324 (26 Eylül 1908). 
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“İttihat ve Terakki yalnız siyasî bir fırkanın adı değildi; yarım yamalak tarihî malûmatın ve 

ham bir zevkin membalarından akıp gelen ilmî ve bediî bir cereyanın da ismiydi. Bir 

taraftan, sözde inkılâpçı ve teceddütperver olan İttihat ve Terakki edebiyatı, diğer taraftan 

ruh ve manada, garip bir maziperestlikle malûldü: Bu edebiyat ‘hâl’den müteneffir, 

‘mazi’ye hayran, ‘şehir’den mütehâşî, ‘köy’e doğru gürizandı. Çoban türkülerinin 

şaheserleri yendiği ve tozlu kıyafethanelerden fırlayan, kırmızı şalvarlı hortlakların, 

tiyatro sahnelerinden taşarak, korkunç bir maskara alayı halinde, hayata akın ettiği 

zamanlar, ‘Merkez-i Umûmî’nin iyi günlerine tesadüf eder. İttihat Terakki, edebiyata bir 

köylü kıyafeti düzüp ağzına da yeşil kamıştan yontulmuş bir de düdük verirken, mimarîye 

de bir cübbe ve bir sarık giydirmişti: Bu siyasetin mimarisi türbe ve medreseyi taklit 

eder.”778 

Görüldüğü gibi, Ahmet Hâşim, geçmişe karşı şimdinin, köye ve köylüye karşı şehrin 

ve şehirlinin, gelenekçiliğe karşı yenilikçiliğin yanındadır ve karşı olduğu şeyler hakkında 

hayli alaycı bir dil kullanmaktadır.  

Seferber Kelimeler779, Lozan Konferansı sırasında ve Lord Curzon’un “esaret”i 

“hürriyet” diye adlandırmasından hareketle kaleme alınmıştır. Hâşim, bu vesileyle 

Fransızların aşağılayıcı olduğu düşünülen “garson” kelimesini “appariteur” yapışlarını 

hatırlar ve hükmünü verir: “Hademeler yine hademe idi, fakat bir ‘kelime’ değişmişti.” 

Ahmet Hâşim’in fikri esasen doğrudur, fakat verdiği şu örnek pek de inandırıcı 

görünmüyor: “Afganistan’dan yeni gelen muhterem bir zâtın anlattığına nazaran şapkanın 

ora ahalisince kabul edilmesi için ona ‘külâh’ ismi verilmesi kâfi gelmiştir.” Oysa, aradan 

seksen beş yıl geçmesine rağmen, “şapka” “ora ahalisi” için hangi isim verilirse verilsin, 

“kabul edilmiş”e benzemiyor.  

Kelimenin kudretine dair eski yeni pek çok örnek anan Hâşim, yazısını şöyle bitirir: 

“Çok seyahat eden, insan tanıyan ve şark hakkında mühim âsârı olan Lord Curzon 

cenapları, insan ruhiyatı hakkındaki tecrübelerinden bilistifade kelimelerin kudretini şimdi 

münasebât-ı düveliyeyi tanzim için kullanmak istiyor. Bundan böyle kelimeler mûnis 

renklere boyanmış zırhlı tayyareler gibi havalarda vızıldayacak ve çiçek sâkı şekline 

konulmuş mitralyözler gibi siperlerde bekleyecek.” 

                                                

778 “Mürteci Mimari”, Müstakil Gazete, nu.3, 20 Şubat 1340 (1924). 
779 “Seferber Kelimeler”, Akşam, nu. 1531, 27 Kanunuevvel 1922. 
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Ahmet Hâşim’in siyasî fıkraları içinde en dikkate değer olanlarından biri, Muhâlefet 

başlıklı yazıdır.780 Hiçbir parti adının anılmadığı bu yazı, Türkiye siyaseti ve partileri 

hakkında isabetli değerlendirmeler ihtiva etmektedir. Yazının ilk paragrafı şöyledir: 

“‘Muhâlefet’ kelimesi, istemeyerek, insana, on on beş seneden beri memleketin siyasî 

hayatında bin türlü çamura bulandıktan sonra, nihayet birer birer çekilmeğe mecbur 

kalmış olan o gûnâgûn fırkaları hatırlatıyor. Bu fırkaların, ekserisi riyakâr, sahtekâr, 

vatansız, cahil ve bilhassa âdi ve korkak olan mensuplarının zillet ve meskeneti, 

‘muhâlefet’ kelimesini Türkçenin en müstehcen elfâzı menzilesine indirmiştir. Her ne 

pahasına olursa olsun, bugün, bu memlekette hiçbir namuslu adam, sûret-i mutlakada 

‘muhâlif’ addolunmağa, râzı olamaz.” 

Bu ifadeler, Meşrutiyet devrinin Hürriyet ve İtilâf ve Ahrar, Cumhuriyet döneminin 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası gibi muhalefet partilerini suçlar görünmekle birlikte, 

1924 Şubatında ülkede muhalefete “her ne pahasına olursa olsun”, elverişli olmayan bir 

siyasi yapının mevcudiyetini ima etmektedir. Buna rağmen, “muhalefet” aslında gerekli ve 

değerli bir çabadır. Yazar bunu ikinci paragrafta şöyle dile getirir: “Fakat Türkçedeki bu 

ârizi delâletinden tecrid edilerek en şümullü manasına yükselince bu kelime insan 

lehçesine mûcib-i şeref olur. ‘Muhâlefet’ kelimesi küçük safhaların güneşin nâmütenâhî 

ziya ve renklerini toplayan bir mücevher pâresi gibi ‘zekâ’nın en asîlâne tezahüratını, 

mefkûre-perverliğin bütün faziletlerini, tekâmülü, ilmi ve medeniyeti vücuda getiren 

kuvvetlerin ayrı ayrı isimlerini, dört kısa hecesinde cem eder. ‘Muhâlif’, ‘peygamber’ ve 

‘kahraman’ın mürâdifidir.” 

Ahmet Hâşim, üçüncü paragrafta muhalefet kelimesinin delâlet ettiği anlamı 

derinleştirirken, onu siyaset sınırlarının dışına doğru da genişletip âdeta evrensel bir 

düzleme taşır: “Gündüzün düşmanı gece, müstakbelin düşmanı mâzi ve iyiliğin düşmanı 

fenalık olduğu gibi muhalefetin de düşmanı ‘muvafakat’ zihniyetidir. Birincisi ‘hâl’e 

nazaran, daha güzel bir insaniyetin hayâlini ruhlarında taşıyanların ûlvî mestîsini, diğeri 

ise bırakıldıkları yerden, ileriye doğru bir adım daha atmak için dizlerinde derman 

olmayan kötürümlerin, hayâlleri âtıl, gözleri kör (,) ruhları ışıksız olanların, hazin 

meskenetini ifade eder. İnsanlığa hayrı dokunmuş olanların hiçbiri bu ikinci kısımdan 

değildi: İsa, başında dikenden kanlı bir iklîl ile çarmıha gerildi; Muhammed yirmi üç 

sene, asrının bir ihtilâlcisi olarak, nurdan ordularının kılıncıyla bozuk yollara sapıp 

şaşıran ruhları, Allah’ın yolu üzerinde topladı; Galile, zencir-bend olarak atıldığı 
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zindanda öldü. Bu misaller Mustafa Kemal’e kadar teselsüs ettirilebilir. Muhâlefet veya 

muvâfakatin yekdiğeri üzerine galebesi, bu mes’ud veya meş’um devri vücuda getirdi.” 

Bu paragrafta Mustafa Kemal’in ikisi peygamber, biri bilim adamı olan tarihi 

şahsiyetler zincirine “muhalif” kimliğiyle eklenmiş olması, onun gerek askerliği sırasında, 

gerek Millî Mücadele önderi olarak muhalefet safında yer aldığı gerçeğine uygundur. 

Ancak, yazının kaleme alındığı tarihte Mustafa Kemal’in reisicumhur olarak iktidarda ve 

“muvafakat” cephesinin başında bulunduğu da açıktır. 

Muhalefet’in son paragrafı, her zaman ve her yerde geçerli olabilecek bir toplumsal 

dinamizm prensibini üç soru cümlesiyle pekiştirmektedir: “Bize verilenle kanaat, bizim bu 

toprak üstünde hiçbir işimiz olmadığını zımnen itiraf etmek demek değil midir? Daha 

güzel, daha mes’ud bir dünyayı yaratmak üzere uğraşmak için ruhlarında mukavemet 

edilmez bir hırs duymayanların yaşamasına ne lüzum vardır? Fakat başımızın içinde daha 

ulvî bir cihanın hayâli ateş ve ziya saçıyorsa, mevcut olanla iktifâ etmemize imkân olabilir 

mi?”  

Ahmet Hâşim, Tagor’un Ev ve Dünya781 adlı eserinden bir bölümü çevirirken, onun 

siyasi mesajını nakletmek ister. “Şimdiye kadar yalnız tasavvufî şiirleri ve tiyatrolarıyla 

tanılmış olan, dâhi Hint şairi Rabindranat Tagor, son zamanlarda neşrettiği büyük bir 

hikâyede memleketi hakkındaki siyasi telâkkilerini ortaya koymuştur. İngiliz istilâsını 

Hindistan’dan atmak için yapılan her türlü ihtilâl harekâtına karışmayan ve senelerden 

beri Avrupa’da yaşayan dâhi şairin bu vaziyeti, onu müfritler nazarında İngilizlerin adamı 

olmak töhmeti altında bulundurmuştur.” 

“Rabindranat Tagor, bu hikâyesinde, kendi vaziyetinde bir adamla bir ihtilâlciyi 

karşı karşıya bulunduruyor. Bunların fikrî ve ruhî mücadeleleri eserin mevzuunu teşkil 

eder.” Hâşim, eserin baş kahramanlarını kısaca tanıttıktan sonra kitaptan bazı diyalogları 

tercüme eder. Yazı, şu satırlarla biter: “Tarih tahsil eden bir genç cevap verdi: 

- ‘Korku’ya müracaat etmeksizin hükümete itaati elde edebilmiş bir memleket biliyor 

musunuz? 

- Bir memleketin mazhar olduğu hürriyet, orada hüküm süren ‘korku’nun derecesiyle 

ölçülmek lâzım gelir. Bir memleketteki ‘korku’ eşirrâdan başka hiç kimseyi tutmaz, orada 

hükûmet, insanı insan zulmünden kurtarmış olmakla iftihar edebilir. Fakat bir yerde ki 
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‘korku’ elbiseyi, gıdayı, ticareti tanzim eder, orada hürriyet-i beşerin tâ kökünden 

baltalanmış olduğunda şüphe yoktur.” 

Ahmet Hâşim’in sosyal bir vakıa olan kıyafetin siyasi boyutlarını da işaret eden 

önemli yazılarından biri, “Hiddetli Kalpak”782 adını taşır. Bu fıkra, şöyle başlar: “Garip bir 

uğursuzluk eseri olarak, geçen gün, sabahtan akşama kadar, birbirini takip eder bir sürü 

kavgaların şahidi oldum. Hepsi de kalpak giymiş kimselerle fesliler arasında olmuştu.” 

Tramvayda fesli biletçiyle bozuk para yüzünden kavga eden kalpaklı, “hiçbir sebeple 

kızdırılmaması lâzım gelenlerden biri”dir ve karşısındaki insanlara davranışından “Fehim 

Paşa mahlûkatı veya işgal senelerinde İngiliz karargâhı mensupları gibi, mesuliyetsiz bir 

sınıfa mensup olduğuna kani bulunduğu anlaşıl”maktadır. İkinci kavga, bir kahvede 

geçmiştir. Tavla oynayan iki fesli vardır; “kalpaklı bir üçüncü efendi, hariçten 

mütemadiyen müdahale ederek, oyunun tadını kaçırıyor ve oyuncuları bîzar” ediyordur. 

Artık susması rica edilir. “Bu ‘rica’ bir hakaret gibi, bir tokat gibi kalpaklı üzerinde müthiş 

ve ani bir tesir yaptı. Ne demek? O, istediğini yapmakta serbest değil miydi? Ona bir 

ihtarda bulunmak kimin haddi idi? Tavla oyuncusu korkunç bir küfür sağnağı altında 

yağmura tutulmuş bir hayvan gibi büzüldü kaldı.”  

Üçüncü kavga, Eminönü’nde, bir Müslüman mağazasında yaşanır. “İri boylu, şişman 

karınlı, parmakları elmas, yakut ve zümrüt yüzüklerle yüklü, elinde gümüş saplı baston ve 

karnı üzerinde halat gibi yatan koca altın zincirle, çobanlarımızdan birini andıran efendi, 

bir hafta evvel o mağazada unuttuğunu zannettiği bir paketi aramağa gelmiş”tir. “Böyle 

bir paketten kimsenin malumatı olmadığı kendisine söylenince, kızıl bir hiddete girmiş” 

bağırır, çağırır, hakaretler yağdırır. Kendisine “Kardeşim!” denmesine bile tahammül 

edemeyerek: “-  Sus be herif! Neden senin kardeşin oluyormuşum?” der.  

Fıkranın burasında yazar, şu yorumu yapar:  

“Türk halkçılığını, canları ve kanları pahasına vücuda getirmiş olanların seferî 

serpuşunu başına geçirmiş olan bu adam, Türk ve Müslüman bir mağaza satıcısı ile, sözde 

bile, kardeş olmağa tahammül edemiyordu.” 

Sonra dördüncü olaya geçer: “Dördüncü kavgaya ‘vak’a’ ismini vermek daha 

münasip olur. Akşama doğru Beyoğlu’nda Bonmarşe kaldırımı üzerinde yürüyen siyah 

‘kap’lı bir genç kadına, karşı taraftan gelen bir kalpaklı koluyla şiddetli bir surette 

                                                

782 “Hiddetli Kalpak”, Akşam, nu. 2154, 7 Teşrinievvel 1924. 
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çarparak ‘kap’ı yırtacak gibi çekti. Bu ani tecavüzden şaşıran kadın perişan bir sesle 

cadde ortasında bağırmağa başladı: 

- Neye çarptın? Neye elbisemi çektin? Benden ne istiyorsun? 

- Sizler böyle giyindikçe biz işte böyle yaparız! 

Herif sözünü tamamlamağa vakit bulmadan etrafta toplanmağa başlayan halk 

arasından mert çehreli, tıknaz, kuvvetli ve çevik bir genç zabit, mütecavizin üzerine sıçradı 

ve memnun ve müteşekkir bir kalabalık ortasında bağırtıncaya kadar dövdü.”  

Yazar, beşinci vak’anın şâhidi değil, neredeyse kahramanı olacaktır: 

“Beşinci kavgayı, az kaldı, Kadıköy vapurunda karşıma gelen tanımadığım kalpaklı 

bir adamla ben yapacaktım. 

Bir pencerenin yanında iki köşeyi işgal ediyorduk. Ben gazetemi açmış, okumakla 

meşguldüm. O ise, beni tekrar, tepeden tırnağa kadar ölçmek tartmakla vakit geçirmek 

istediği anlaşılıyordu. Bakmadan hissediyordum ki gözlerinin huzmesi, müstekreh, ıslak bir 

ip gibi elerimin ayaklarımın arasında dolaşıyor, beni sarıyor, beni bağlıyordu. Sıcak bir 

buğu gibi beni her taraftan saran müz’iç bir mıknatısıyetin istilâsına karşı korunmak için 

beyhude yere gazetenin geniş yaprakları arasında saklanıyordum. Küstah gözlerin bakışı 

kâğıdı deliyor ve benim perişan ruhumu buluyordu. Kafkas dağlarının bir kayasına 

bağlanan Promete ile ciğerlerini mütemadiyen yemeğe gelen lâşehar kuşunu düşündüm. 

Ona ne kadar benziyordum. / Nihayet boğulacak gibi oldum. Sabrım tükendi. 

Mukavemetsûz bir cazibeyle ve hattâ icap ederse bir vak’a çıkarmak azmiyle pervasız 

gözlerinin ta içine baktım. Fakat hayret! Bu kadar ısrar ve hakaretle bakan gözler şaşı idi. 

Yanımda, bir arıza dolayısıyla olacak, bir türlü iyi oturamayan ve bütün kanepedekileri de 

rahatsız olmağa mecbur eden, sevimsiz çehreli, bir ihtiyar Ermeni dudusu ve daha arkada, 

bütün gözlerin kamaştırıcı hedefi bir genç kız oturuyordu.” 

Yazar, kalpaklının bakışlarından kurtulmak için üst kata çıkar. Yazı, bir 

değerlendirme ve teklifle sona erer: “Bir tek müşahit için, bir gün içinde bu kadar kalpaklı 

kavgası fazla değil mi? Kalpak, bazı başlarda ne kadar yeniçeri kavuğunu andırıyor! 

Kahramanların serpuşu şimdi nice eşirranın hakiki suratını saklıyor! Seferî kalpağın 

şerefini kurtarmak için, hazerî kalpağı kaldırmanın zamanı artık hulûl etmiştir 

zannediyorum.” 
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Ahmet Hâşim’in siyaset ve kıyafet ilişkisini ele aldığı fıkralarından biri de “Çok, ne 

kadar çok!”783 başlığını taşır. Çokluğundan yakınılan şey, üniformadır. Yazı şu soruyla 

başlar: “Bir şehrin, sokakta göze çarpan, başlıca hususiyeti nedir?” Yazar, bu sorunun 

cevabını şöyle verir: “Memleket, eski Rusya veya eski Almanya gibi, halk üzerine cebren 

çökmüş bir imparatorluk ise, ceneral, zâbit, asker, polis, üniformalı, silâhlı, nişanlı eşhas 

çokluğu şehrin umûmî rengini vücuda getirir. Bu şehirlerde daimî bir seferberlik hâli 

vardır.” 

Meşrutiyet veya cumhuriyet idarelerinde üniforma azdır: “Paris’e, Londra’ya ve 

diğer halkçı hükûmetlerin büyük veya küçük şehirlerine seyahat etmiş olanlar bilir ki işlek 

caddelerde, yabancılara yol göstermek ve izdihamı tanzim etmek üzere dikilen şehir 

çavuşlarından başka hiçbir memura ve onların silâhsız, işaretsiz, siyah, mütevazı 

üniformalarından başka hiçbir üniformaya tesadüf mümkün değildir. Caniyi kim yakalar? 

Hırsızı kim takip eder? Nezâfete kim bakar? Vergiyi kim alır? Meçhul. Hükûmet lüzumsuz 

yere kendini halka gösterip hissettirmekten hayâ eder gibidir.” 

Yazar, bu mülâhazaların sebebini şöyle açıklar: “Geçen sabah Konya’ya gidecek bir 

dostu teşyi için Haydarpaşa istasyonuna gitmiştim. Ne garip ve ne korkunç bir manzara! 

İstasyonun geniş taşlığı devlet adamlarıyla lebâleb dolu: Kalpaklarının ihtişamı, 

çehrelerinin şiddeti ve bilhassa etraflarında mütemadiyen yerden temenna alan 

ahbaplarının çokluğundan mebus, vekil, müsteşar veya vali oldukları anlaşılan birçok 

zevat; ihtiramkâr maiyetlerinin ortasında büyük paşalar; muhtelif mertebelerde zâbitler, 

polis üniformalı belediye memurları, asker üniformalı polisler ve bütün bunların içinde her 

tarafı parıl parıl yanan, vezir kıyafetinde, rugan çizmeli, apoletli, kordonlu, tuğlu, mehip 

ser-komiserler! Beş on sivil, köşelerde hükûmete ait bir şey olamamaktan, mahcup gibi 

duruyordu.” 

“Emniyet, rahat ve saadeti malûm olan şehrimizin bu sâkin sabahında devletin 

satveti manzarası cidden titretici idi.” 

Bu fıkrada gördüğümüz “polis üniformalı belediye memurları, asker üniformalı 

polisler” gibi ifadeler, yazarın üniforma seçimlerini beğenmediğini gösteriyor, diyebiliriz. 

Yazının son cümlesi ise, devletin varlığını hissettirme tarzının ihtiyacın çok ötesinde ve 

neredeyse korkutucu bir gösterişe döndüğünün ifadesi sayılabilir. 

                                                

783 “Çok Ne Kadar Çok”, Akşam, nu. 2172, 28 Teşrinievvel 1924. 
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Siyasetin icra ayağının temsilcisi bürokrattır. Özellikle tek parti döneminde 

bürokrasiyle siyaset iç içe geçmişti. Askerî ve sivil yüksek bürokrasi, tarihimizde öteki 

toplum kesimlerine oranla siyaseti belirlemede daha etkili olmuştur. Bunun içindir ki, 

Ahmet Hâşim’in “Bir Muhavere”784 başlıklı yazısında karşımıza çıkarılan “büyük 

memurlarımızdan biri”, hem yönetici bürokrat, hem siyaset adamı olarak görülebilir. Türk 

basını ile Türk siyaset ve bürokrasisinin birbirlerini nasıl gördüklerine ilişkin hayli zengin 

malzeme sunan bu fıkra adı üstünde “muhâvere” şeklinde kurgulanmıştır. “Büyük 

memurlarımızdan biri, hususî bir mecliste, matbuatın kullandığı lisandan şu şiddetli edâ 

ile şikâyet ediyordu:” cümlesiyle başlar ve Ahmet Hâşim’in “matbuat nâmına” ona verdiği 

cevapla sona erer.  

Büyük memurun şikâyetleri, şöyle özetlenebilir: Basın, hürriyeti tecavüz 

zannetmekte; eleştiri ve uyarıyı hakarete çevirmekte, insanların haysiyetlerine kolayca 

saldırmakta, kalemlerini şahsî hırslarını tatmin veya telâfi için kullanmaktadır. 

Yöneticilerin hizmet ve görevlerinden ziyade, maaşlarıyla, özel hayatlarıyla uğraşan basın, 

kendi eksiklerini ve faziletsizliklerini görmezden gelerek, acımasızca yöneticilere 

saldırmaktadır. Biri, mebus olamadığı için dünyayı bozuk ve karanlık görüyor, öteki 

“metrese, kumara, terziye para yetiştiremediği için başkalarının cebine giren her meteliği 

kendi cebinden çalınmış bir para gibi telâkki ediyor”dur. Yüksek memurun son cümlesi 

şöyledir: “Sizleri tanımak ve sizlerden iğrenmek için, birinizi diğeri hakkında söylerken 

dinlemek kifâyet eder...” 

Ahmet Hâşim, bu suçlamalar karşısında nasıl davrandığını şu cümleyle belirtir: 

“Kızmadım, itidal ile cevap verdim:” Fakat, verdiği cevap pek de “itidal” izi taşımaz: “- 

“Şu kadar paraya, şu kadar hürmet ve itibara mukabil bizi, aç, susuz, ışıksız, sıhhatsiz 

bırakan; satıcıların doymaz ağzına bir lokma gibi atan; hırsızların, sarhoşların, katillerin 

eline teslim edenlerin, her sabah uyanırken, bütün bir şehir halkını kapılarında, sıhhat ve 

âfiyetlerine dua eder görmemekten dolayı hiddeti gülünçtür.” 

Bu suçlayıcı girişten sonra, basının tavrının gerekçelerini sıralar: “Matbuat size, 

mülâyim bir dilde, sırf eksiklikleri ihtar etmenin amelî hiçbir netice vermediğini bittecrübe 

anladıktan sonradır ki, halka karşı vazifesini yapabilmek için bugünkü tarza tevessül 

etmenin lüzumuna kail olmuştur. Sizden evvel gelmiş olanlar gibi siz de memuriyeti hâlâ 

‘rütbe’ zannediyorsunuz ve onun mesuliyetini değil yalnız gururunu taşımağı biliyorsunuz. 

                                                

784“Bir Muhâvere”, Akşam, nu. 2157, 10 Teşrinievvel 1924. 
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Büyük bir memuriyet, size her şeyden evvel geniş bir otomobil, mükemmel bir redingot 

takımı ve resmî bir ziyafette söyleyeceğiniz bir nutuk müsveddesini hatırlatır. Büyük bir 

memuriyetin başında hemen kendinizi güzel, genç ve cazibeli görmeğe başlarsınız. İlk 

işiniz, evlerinizde endam aynalarını çoğaltmaktır. Cahil de olduğunuz için (cahil 

olmasanız her şubede ecnebî müşavirlerine ihtiyacınız olur muydu?) kolayca kendinizi her 

ilmin mahzeni zannedersiniz. Bu zihniyette olanlar, sabahleyin, bir gazeteyi nasıl okur? 

Tabiî ilk işleri sahifelerde isimlerini ve resimlerini aramaktır. Bu aranılan iki şeyden biri 

bulununca sahifelerde bütün diğer yazılar silinir, duman olur. Gazetedeki “isim” ise, her 

harfi büyür büyür, şan ve şerefinizi terennüm eden nâmütenâhî bir rebap olur; “resim” ise 

her çizgisi istihâleye uğrayarak bütün mehâsin-i âlemi icmal eden bir timsal haline girer. 

Ruhunuzun fukaralığından münbais bu âdi zaafınızı pek iyi bildiğimiz için size dert 

anlatmak, kaderleri yedinize mevdû halkın sefalet ve ıztırabı üzerine mağrur gözlerinizi hiç 

olmazsa bir dakika çekmek üzere bizzarure yazılarımıza isimlerinizi ve sahifelerimize 

resimlerinizi koyuyoruz. Daha fazla merakınızı tahrik edebilmek için de, işlerinizi medhe 

imkân olmadığından, şahıslarınızı kanunun müsaadesi nisbetinde, zemmediyoruz. Hangi 

şikâyet, hangi müracaat, hangi hak, hangi dava bir büyük memur aleyhinde yazılan bir 

satır kadar süratle mukabele görmüştür? İşte bu sürat imkânından halk hesabına istifade 

etmek istiyoruz. Bu maksadımıza göre vasıtalarımızı şimdi namuskârâne bulmuyor 

musunuz?” 

Bu yazı, bizde basın devlet ilişkilerinin, olması gerekenden ne kadar uzak 

bulunduğunun acıklı bir tasviri ve itirafı sayılabilir.  

Ahmet Hâşim’in yine 1924 yılına ait siyasi yönleri de olan bir fıkrası, “Ankara, 

Eğlence Şehri”785 adını taşır. Yazının ilk paragrafı şöyledir:  

“Her gün gazetelerde Ankara havadisini okuyan bir adam, o şehirde ‘sıtma’ gibi bir 

de ‘politika’ illeti mevcut olduğuna hükmeder. Politika darülfünunlarda öğretilen mâdûn 

bir ilim değildir. Siyaset âlemlerinde şahsî münâferete, hasede, hırçınlığa, dostluğa ve 

düşmanlığa ‘politika’ ismi verilir. İstanbul’da iken kendi hâlinde, sessiz, serin fikirli nice 

kimseler tanırız ki, oraya gittikten sonra garip bir istihâleye uğramışlardır. Bize uzaktan 

görünen çehreleri, eski sîmâlarına hiç benzemiyor. Gözlerinin artan aklığı içinde gayızla 

küçülmüş âteşin hadekalar, bağırıp söylenmekten hututu kaymış bir ağız, arkaya fırlamış 

                                                

785 “Ankara Eğlence Şehri”, Akşam, nu. 2180, 6 Teşrinisani 1924. 
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bir kalpak, hücuma âmâde yumruk hâlinde kısılmış eller... İşte her Ankara’ya gidenin 

haberi olmaksızın fotoğrafı alınsa, göstereceğini tahmin ettiğimiz şekil ve manzara budur.” 

İkinci paragraf, şairane bir mübalağa harikasıdır: “Zannedilir ki, Los Angeles nasıl 

bir sinema şehri ise, orada yollar, caddeler, kuleler, bahçeler, saraylar nasıl bir filmin 

muhtelif sahnelerini oynayan bütün bir halkın etrafında kurulmuş sinema dekoru ise, 

Ankara’da da, baştan başa halk siyasî, yollar siyasî, bahçeler siyasî, su siyasî, ay ve güneş 

siyasîdir.” 

Üçüncü paragraf, “ironi” örneği olarak okunabilir: “Memleket endişesi ârâzıyla hiç 

alışverişi olmayan bu politika iptilâsının sebebi acaba nedir? Herkesi Ankara’da dikenleri 

dikilmiş bir kirpiye döndüren bu garip âmil, ne olsa gerek? Orada sosyalistler yok ki 

kapitalistlerle geçinemesin; mürteci yok ki teceddütperverleri bîzar etsin, ruayalistler yok 

ki cumhuriyetçileri hiddetlendirsin. Orada herkes müttehit, herkes hemfikirdir. Politika 

dünyasında mevcut bütün ihtilâf sebeplerinden, Allah’a şükür, tertemiz olan ve 

binâenaleyh bir ‘siyasi cennet’ olması lâzım gelen Ankara’da niçin siyasî bir sükûn ve 

rahat hüküm sürmüyor?” 

Bu paragrafta ülkedeki tek seslilik, siyasetteki fikir birliği, “Allah’a şükür” ifadesiyle 

övülmüş görünmekle birlikte, aslında alttan alta eleştirilmektedir. Sonra, Ahmet Hâşim, 

Ankara’nın bu tuhaflığına ilginç bir sebep bulur: “Bizce bu politika hummasının başlıca 

sebebi Ankara’nın kâfi derecede eğlenceli bir şehir olmamasıdır. Ankara’dan gelenlerin 

İstanbul’da geçirdikleri hayatı görenler, bunların Ankara’da mutlaka sıkıntıdan patlaması 

lâzım geleceğini tahminde müşkilât çekmezler.” 

Sonra bu sebebi inandırıcı kılmak için şöyle devam eder: “Oradan gelen herhangi 

bir zâta sorunuz: 

- Ankara nedir? 

- Bir sıkıntı şehri! 

Bütün eğlence adamlarının tıkıldıkları bu sıkıntı şehrinde, hayatın havası elbette bir 

cehennem havası olur. Yüzler ve gözler birbirini mütemadiyen neşesiz görmekten nihayet 

yekdiğerine düşman olur. Harcanacak bir yol bulmayan derûnî kuvvetler, bir demir kafeste 

mahpus arslanlar gibi, birçok dönüp dolaştıktan sonra nihayet şahlanarak birbirine 

saldırmağa koyulur. İşte politika!” 

Ahmet Hâşim, yazısını şu teklifle bitirir: “Memleketin rahatı için, İstanbul’dan evvel, 

Ankara’yı müsta’celen bir eğlence şehri yapmayı düşünmeli.” 
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Bu yazı, Ankara’nın önde gelen gazeteci politikacılarından Falih Rıfkı’nın tepkisini 

çekince, Hâşim, bunun yarı ciddî bir fıkra olduğunu belirterek, görüşlerinin değerini ve 

anlamını hafifleştirmeye çalışacaktır. 

Fakat Ahmet Hâşim’in Ankara’ya ve mevcut hükümete karşı iğneleyici tutumu bu 

yazıyla sınırlı kalmamıştır. “19”786 başlıklı yazı da, iktidar çevrelerini rahatsız edecek 

unsurlarla doludur. Fıkra, bir tespitle başlar: “Mecliste, Halk fırkasından ayrılarak, 

lâfızdan ziyade ruha sadık bir ‘cumhuriyetçi hizip’ hâlinde taazzuv edeceği söylenen, fakat 

hükûmet gazeteleri tarafından her türlü günahlarla yüklü, haris muhâlifler şeklinde 

gösterilen mebusların, yalnız on dokuz kişiden ibaret oluşu, bu yeni cereyanın aciz ve 

zaafına bir delâlet gibi gösteriliyor.” 

Paragrafta geçen “lâfızdan ziyade ruha sadık” ve “hükûmet gazeteleri” gibi tabirler, 

iğneleyici ifadelerdir. Yazının ikinci paragrafı şöyledir: 

“Gerçi ekseriyet fırkasının zâviye-i rü’yetinden bakılınca hâdisenin cılız ve miskin 

bir manzara göstermesi muhtemeldir. Fakat ‘19’ adedi fırka edebiyatının hâricine 

alınarak, hakiki hissiyat ortasında ve güneş aydınlığında tedkik edilince, göze büsbütün 

başka bir mahiyet arz ediyor: Halk Fırkasına müstenid hükûmetin, kendisinden mervî 

kerametlerine o kadar çok fazla inanmayan ve itimat bahsinde, kırmızı rey verenlerin, 

geçen seneki adedi âhâd hânesinde sıkışmış bir küçücük rakam iken, bir sene içinde bu 

rakam, garip bir inkişaf suretiyle boy atıyor ve yüzler hanesine dallarını uzatmak istidadını 

gösteriyor.” 

Hâşim, “hükümetin kendisinden mervî kerametleri” dediğine göre, onun da Halk 

Fırkası’na ve hükûmetine “kırmızı rey” verenlere yakın durduğu söylenebilir.  

Fıkranın üçüncü paragrafı tek cümledir: “Bu neşv ü nemâ kabiliyeti mevzu-ı bahs 

‘19’un bir fil yavrusu veya bir meşe fidanı gibi büyüyecek bir mahlûkun ufağı olduğunu 

anlatıyor.” 

Dördüncü paragrafta bu öngörü biraz daha açılır: “Gösterdiği hayatiyete nazaran 

mütehaccir bir rakam hâlinde görülmesi hata olan bu aded, eşhasın kıymetiyle de istihfaf 

edilmesi kolay, alelâde bir 19 olmaktan hayli uzaktır. Yeni fırkanın nüvesini teşkil eden on 

dokuz kişinin ekserisi, millî destanda şanlı maceraları birer fasıl teşkil eden kahramanların 

başlıcalarıdır. Bütün bu millet bunlarda kendi dehâ ve faziletlerinin mütekâsif kudretini 

görmeğe alışmış ve politikanın ne kelime olduğunu bilmeyenler bile bir Karabekir’in cenk 

                                                

786 “19”, Akşam, nu. 2187, 13 Teşrinisani 1924. 
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günlerinde alev, duman yüklü korkunç bir siyah buluta nasıl inkılâp ettiğini ve düşman 

ufuklarına çöküp nasıl ateş yağdırdığını bilirler. Karabekir’i gösteren ‘bir’le Ali Veli’yi 

gösteren ‘bir’in müsâvi olduğunu zannedebilmek için insan gurur veya rakı ile ne kadar 

sarhoş olmalı? Kahramanlara faziletlerini biz vermedik ki, istediğimiz zaman onları geri 

almak yine bizim elimizde olsun!” 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucularından Kâzım Karabekir üzerinde 

özellikle duran Ahmet Hâşim, onun şahsında mevcut yönetimin alternatifini görür gibidir. 

Yazıda geçen “gurur veya rakı ile sarhoş olmak” ifadesinin Çankaya’yı ima ettiği 

söylenebilir.  

Ahmet Hâşim, İstanbul basınında yeni oluşuma destek veren gazetelerin varlığını 

hatırlatarak, bu hareketin geleceğine dair ümidini dile getirir: “Bu mânevî mukayeseye, 

maddiyata müstenid müşâhedeler de inzimam edebilir; meclisteki on dokuz “haris”in 

lisanıyla konuşan, meclis hâricinde ve yalnız İstanbul’da beş yevmî gazete vardır. Halkın 

rağbeti bunların etrafında temerküz etmiş bulunuyor.” 

“Bu gazeteleri tercihen okuyanların adediyle yüklendikten sonra, hakir ‘19’, kulağa 

yaklaştırılan bahr-i muhitin girintili sedefleri gibi derin, uzak bir kalabalığın velveleleriyle 

uğuldamıyor mu?” 

Doğrusu, bu yazıda dile getirilen görüşler, Falih Rıfkı’nın “Ahmet Hâşim Bey gibi 

şairlerimiz bile, daima yüksek havada gördüğümüz kanatlarını kapayarak rûzmerre siyaset 

dedikodularının çamuruna batmamışlar mıdır?”787 sorusunun büsbütün haksız olmadığını 

göstermeye yeter. Ancak Hâşim, kendi konumunu başka türlü değerlendirir. Bir Dosta 

İzah788ta şöyle yazar: “Ben her türlü rüzgârlara karşı mahfuz, göze çarpmaz bir köşeye 

yerleşmiş, garazsız bir müşâhit gibi vakayie baktığımı zannediyordum.”  

Buna karşılık, Ankara’da siyaset sahnesinin içinde pek çok şair bulunmaktadır. 

Hâşim onları anmaktan ve iğnelemekten kendini alamaz: “Maamafih bu itibarla, benim 

günahım ne olursa olsun, bir ‘şair’in siyaset muhitlerine ve hattâ bizzat siyasete burnunu 

sokması Falih Rıfkı’nın yazdığı derecede teessür ve telehhüfe değer mi? İstanbul’da 

hayatında ancak bir iki defa, o da haberi olmaksızın, kolunu siyasî bir mevzuun elektrik 

tellerine çarpmış bir şaire mukabil, Ankara’da bal çanağına düşen arılar gibi kanatlarını 

artık kullanmaktan âciz, ayaklarıyla tıpış tıpış yürüyen nice şair var. Belçikalı edip 

                                                

787 “İstanbul, Politika Şehri”, Cumhuriyet, nu. 87, 14 Teşrinisani 1340 (1924). 

788 “Bir Dosta İzah”, Akşam, nu. 2190, 16 Teşrinisani 1924.  
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Maeterlinck’in Oiseeau Bleu’sünde ‘kaba saadetler’ sahnesinin yemekten ve içmekten 

tüyleri dökülmüş, karınları büyümüş, yağları taşmış eşhası andıran siyasî şairleri, 

etrafında her gün yığınla gören Falih Rıfkı, ‘siyasî şair’ ucûbesine artık alışmış olması 

lâzım değil miydi? Ya kendisi? ‘Bende konağı’nın siyaset âlemlerine kaçan emsalsiz 

nâsirini edebiyat unuttu mu zannediyor?”  

Ahmet Hâşim’in İnanmamak789 adlı fıkrası, İngiltere’de yapılan seçimlerin 

sonuçlarıyla ilgili bir yorumu naklederek başlar. Gazeteci Souvarime’e göre, İngiliz 

seçmenler Muhafazakâr Parti ile Labor Partisi arasında gidip gelmektedir. Ona göre bu 

durumun sebebi şudur: “Halk acı tecrübelerden ve bütün ümitlerin iflasından sonra artık 

hiçbir siyasi programın vaad ettiği muhayyel saadetlere inanmıyor. Şimdi onu şu veya bu 

istikamete çevirmek için ufak bir tesir kâfidir.” Ahmet Hâşim, bu nakilden sonra kendi 

fikrini söyler: “Mösyö Souvarime’in İngiltere hesabına kaydettiği bu hâdise bütün 

dünyada, her gün yeni bir safhasına şahit olduğumuz, içtimâî azîm inhilâlin başlıca sâiki 

gibidir. Bolşevizm, marksist fikirlerin tatbikinden bir saadet bekleyenlerin değil, hiçbir 

fikir ve hiçbir düsturdan artık hayır ummayanların tefessüh ve inhilâli üzerinde neşv ü 

nema bulabilmiştir. İman kökleri çürüyüp gübre oldu. Korkunç nebatlar bu gübre üzerinde 

kâbuslar gibi filiz salıyor.” 

Yazarın Bolşevizm ve Marksizmin psikolojik zemini hakkındaki kanaati, 

kapitalizmin iman köklerinin çürüyüp gübre olması pahasına geliştiği fikrine dayanmış 

görünüyor ki, bu fikir tartışılmaya değer bir fikirdir. 

Ahmet Hâşim, Sebze Yiyiciler790 başlıklı yazısında, toplumlar ve devletler arası 

ilişkilerde beslenme tarzlarının rolüne değinir ve şu satırları yazar: “Bütün müstevlî 

Avrupa halkı bana bütün sebze-har milletlere musallat olmuş, kanlı ve uzun dişli bir 

canavar sürüsü şeklinde görünmeğe başlamıştı. Müstemleke siyasetini “et” aramak 

hırsıyla izah etmeğe başlıyordum. Fakat kendi kendime şunu da itiraf ediyordum ki, 

bütün müsmir hayat hırslarının muharriki ettir ve batıyyü’l-hareke sebze yiyiciler, etle 

tegaddî etmeğe alışıncaya kadar pençeli hayvanların âciz bir şikârı olmağa 

mahkûmdur.” 

                                                

789 “İnanmamak”, Akşam, nu. 2197, 23 Teşrinisani 1924. 
790 “Sebze Yiyiciler”, İkdam, nu. 11306, 13 Teşrinievvel 1928.  
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Dünyada pasifist mücadelenin öncüsü olan Gandi, makinenin ve “fabrikanın amansız 

düşmanı” oluşuyla Ahmet Hâşim’in ilgi alanına girer. Makine791 adını taşıyan fıkrada 1929 

dünya ekonomik krizi arifesinde, makinenin insanlığın felâketini hazırlamakta olduğunu 

söyler: “Makine insanın en büyük düşmanıdır.” 

Ahmet Hâşim, 1 Ağustos792 başlıklı fıkrasında da, komünistlerin savaş karşıtı 

gösterilerini değerlendirir. Olara karşı alaycı bir dil kullanan yazar, komünistlerin “iki üç 

kelimenin tekerrüründen örülmüş”, “yavan nesirle” konuştuklarını söyler: “Proleterya... 

Burjuva... Kürk yakalı kapitalist... Şampanya kadehleri... Makine, buhar... Lokomotif... 

Raks...” Fransız Komünist Partisi’nin organı Humanité gazetesinin kışkırtıcı yayınlarını 

“inanılmaz bir cesaret” sayan Hâşim, eylem gününü şöyle anlatır: “Ağustosun birinci günü 

geldi. Sokağa fırladım. Hayatımın pahasına bile olsa şu misli geçmemiş kaldırım 

muharebelerini görmek istiyordum.” 

Fakat Hâşim, o gün olağan dışı hiçbir şey göremez. Meğer “ihtilâl” sadece 

komünistlerin kafalarındaymış. Yazı şöyle biter: “O günün polis bilançosu kendi 

cesaretlerinden ürküp kaldırımlar üzerinde bayılan sarhoş bir Çinli, iki Tunuslu ve bir 

Lehli komünistin kahramanlığından başka kaydedecek bir şey bulamadı.” 

Ahmet Hâşim, Frankfurt Seyahatnâmesi’nde de komünistlerden söz eder; onları 

Hitler askerleriyle karşılaştırır ve birbirlerinden hayurlı olmadıklarını yazar.793 

Bir Alman, her akşam sofrada altı zıt siyasi görüşün kavgalarına sahne olan ailesini 

anlatırken sözünü şöyle bitirir: “Komünist baldızım kolları bağlanıp bir odaya 

hapsedilinceye kadar bizde rahat yemek yemenin imkânı yoktur.”794 

II.2.8. Haberleşme ve Ulaşım  

II.2.8.1. Otomobiller 

Ahmet Hâşim’e göre otomobil, “semaya bakmayı unutmuş” olan modern “elektrik 

adamı”nın “ayağı”dır.795  

                                                

791 “Makine”, İkdam, nu. 11548, 20 Haziran 1929. 
792 “1 Ağustos”, İkdam, nu. 11223, 11 Teşrinievvel 1929. 
793 “Caddeler”, Milliyet, nu. 2469, 24 Kanunuevvel 1932. 
794 “Alman Ailesi”, Mülkiye, nu. 22, İkşncikanun 1933. 
795 “Elektrik Işığında”, Akşam, nu. 1354, 29 Haziran 1922. 
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Yüksek bürokratları öteki insanlardan ayıran özellikler arasında, “her şeyden evvel 

geniş bir otomobil” de vardır.796 

Hâşim, bazı devlet otomobillerinin “ilgası”nın “bilhassa toz ve çamur içinde yaşayan 

kaldırım halkını sevindirdi”ğini belirttiği Otomobil797 başlıklı yazısında “Keşke bu karar 

daha ileriye götürülse de şehrin bütün otomobillerini ortadan kaldırmaya imkân olsa!” 

der. Çünkü ona göre, yayaları “yol açmak için şaşkın koyunlar gibi iki tarafa” kendilerini 

atmak zorunda bırakan bu otomobillerdeki insanların aslında önemli ve acil bir işleri 

yoktur ve onlara üstünlük veren “sadece paranın şımarıklığıdır.” Yazarımız, yazısını şu 

temenni ile bitirir: “Halkçı bir memleketin dar sokaklarında demokratik bir münâkale 

vasıtası olmayan otomobile bu kadar geniş yer vermemeli!”  

Ahmet Hâşim, otomobil karşısında yayaların durumunu anlattığı yazısına İdam 

Mahkûmları798 başlığını uygun görmüştür. Treni kaçırdığı için otomobile binmek zorunda 

kalan bir dostu, “Bu menhus münâkale vasıtasına bin kere lânet olsun! O gün, o kısa 

seyahat esnasında geçirdiğim heyecanları belki bir arslan avcısı Afrika ormanlarında 

geçirmemiştir.” der. Ona göre, otomobilin “faydaları zararlarından pek az”dır ve 

“otomobilin fenalıkları”na “insanı tembelliğe alıştırma”sını ilâve etmelidir. Kaplumbağa 

ile tavşan hikâyesi, bugün yaya ile otomobillinin hikâyesi olmuştur. Şoför de, yayalar da 

sanki sarhoştur ve tehlikeden zevk almaktadırlar. Otomobil yoluyla yaya yolunun 

ayrılacağı güne kadar, “bilmeliyiz ki otomobilin geçtiği bütün yollarda her piyâde sırasını 

bekleyen bir idam mahkûmudur.”  

Piyade799 başlıklı yazısında da benzer görüşleri tekrarlayan Ahmet Hâşim, Paul 

Valéry’nin bu husustaki kanaatlerini nakleder: “Caddede yürümek hakkı, şimdi, sürat 

derecesine göre taksim edilmiştir: yol, evvelâ otomobilin, sonra, sırasıyla kamyon, otobüs, 

büyük araba ve bisikletindir. Piyade, her taraftan tehdit altında kalmış, silik ve firârî bir 

gölge hâlinde bu sürat alayının en nihayetinde gelir!” 

Yazı bir “kehanet” ile sona erer: “Elîm bir kehânet: Otomobil, piyadeyi yakında 

dünya yüzünden kaldıracaktır.” 

Ahmet Hâşim’e göre, “şimendifer, tramvay, otomobil, otobüs, araba” gibi ulaşım 

araçlarının zararlarından biri de, şişmanlamaktır. Beslenme tarzı ilkel ve bütün spor 

                                                

796 “Bir Muhâvere”, Akşam, nu. 2157, 10 Teşrinievvel 1924. 
797 “Otomobiller”, İkdam, nu. 11110, 28 Mart 1928. 
798 “İdam Mahkûmları”, İkdam, nu. 11128, 15 Nisan 1928. 
799 “Piyade”, İkdam, nu. 11144, 1 Mayıs 1928. 
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faaliyeti, “kahvede zar sallamağa münhasır kalan İstanbullu” için bu gerçek bir tehlikedir. 

Kilosunun arttığını fark eden yazarımız, bunun “eski postahâne ile Bayezit meydanı 

arasında işleyen otobüs hattının hayatında yaptığı inkılâptan ileri gel”diğini söyler.800  

Gece Gezintisi801 Ahmet Hâşim’in otomobil hakkında olumlu görüşler dile getirdiği 

bir yazıdır. “Karanlık bir gece, saat ona doğru, Haydarpaşa’dan Beykoz’a kadar otomobil 

ile bir gezinti yaptınız mı? Yapmadınızsa, otomobil zevklerinin en kuvvetlilerinden birini 

hiç tadamadınız demek!” Bu cümlelerle başlayan yazıda karanlık gecede otomobil 

farlarının ışığında görülen manzaralar, insanlar ve bilhassa kediler ve gözleri, yazarda, 

şairane diyebileceğimiz hayaller uyandırır. Yazı, şu ifadelerle sona erer: “Fenerlerin ışık 

mahrutları harekete geldikçe, gecenin her noktasında, çifte çifte fosforlu noktaların 

kuvvetle yanıp söndüğünü görürsünüz. Sanki karınlarını lebâlep dolduran erimiş bir ateşi 

gözlerinden, yeşil bir şule hâlinde akıtan bu garip mahlûkatın arasından geçtikçe, insan 

mukaddes bir zulmetin mahremiyetini dağıtıyorum vehmiyle âdeta günah işlemiş gibi 

korkuyor. Sanki yere yıkılmış bir sema parçası üzerinde yürüyorsunuz ve sanki bütün bu 

yanan esrarengiz kedi gözleri, bu semanın yere dökülmüş hiddetli, korkunç yıldızlarıdır.” 

Yazarımız, Müstakbel Mimari802 başlıklı yazısına “Paris’te, sokak münâkalâtı, büyük 

bir medeniyet merkezi için cidden utanılacak bir hâle gelmiştir. Buna sebep otomobildir.” 

diyerek başlar ve teknolojik gelişmelerin insan hayatında yol açtığı değişikliklere temas 

ettikten sonra şu hükme ulaşır: “…motor, hayatın umûmî manzarasını yakında kökünden 

çevirip başka bir şekle koyacak.” Otomobilin ucuzlayıp yaygınlaşıyor olması, “her adamın 

şişip koca bir otomobil hâline gelmesi ve caddelerde akan halkın bir dev sürüsünü 

andırması hiç de uzak bir müstakbel değil!” demesine yol açar. Paris caddeleri şimdiden 

trafik sıkışıklığı yaşamaya başlamıştır. “Otomobili dünya yüzünden kaldırmak da tabii 

mevzubahis” olmadığına göre, şehir mimarisi değişecek, iptidai ulaşım vasıtalarına göre 

yapılmış, ortaçağa mahsus şehir çerçeveleri yıkılacak “ve şimdi bir nevi deli addedilen Le 

Corbusier gibi mimarların bedî’i dünya üzerinde hâkim olacak... / Müstakbel otomobil 

şehrinin zemini muhtelif tabakalardan vücuda gelecek. Seyr ü sefer sahasını boşaltmak için 

evler kalkacak ve bütün bir mahalleyi karnında toparlayan Amerikankârî, kırk elli katlı, 

bin bir pencereli korkunç ve çıplak mik’aplar yükselecek. Bunu bir hayâl zannetmemeli. 

Paris’te şimdiden yer altında büyük caddelerin açılması ciddiyetle düşünülüyor.” 

                                                

800 “Spor”, İkdam, nu. 11203, 2 Temmuz 1928. 
801 İkdam, nu. 11257, 25 Ağustos 1928. 
802 “Müstakbel Mimari”, İkdam, nu. 11342, 19 İkinciteşrin 1928. 
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Ahmet Hâşim’in yazılarında geçen tek otomobil markası Ford’dur. Kartal 

istasyonunda trenden indiklerinde gördüğü manzarayı anlatırken şöyle der: “Bezdirici bir 

güneş altında uyuklayan bir istasyon... Yakacık’a gidecek müşterileri bekleyen tozlu, harap 

birkaç Ford...”803 

II.2.8.2. Şimendifer yahut Tren 

Ahmet Hâşim, Paris’i Görmüş Zat804 başlıklı yazısına “Bizden daha geri kalmış şark 

milletlerine” bir “nasihat” ile başlar: “Şayet terakkiye niyetleri varsa medeniyete doğru 

sakın şimendiferle gitmesinler; eski şark usulü üzere yavaş yavaş, sallana sallana, konak 

konak kervanla gitsinler.” Çünkü, “Demiryolunun şimdiye kadar birçok fenalıkları, birçok 

ziyanları sayıl”mıştır; “Çinliler onu yerlerin altında yatan ruhları rahatsız etmekle itham 

ettiler... Sanatkârlar demiryolunun ‘seyahat’ ve ‘manzara’ zevkini bitirdiğinden şikâyet 

ettiler. Filhakika bu çelikten yolun geçtiği yerlerde ne kır sükûtu, ne kuş sesi, ne kekik 

kokusu, ne iklim, ne zaman, ne ümit, ne korku, ne tesadüf, ne de hayâl kalmıştır. Tıp âlemi 

şimendiferin yarattığı yeni yeni sinir hastalıklarından bahsetti. Bir Alman feylesofu, XIX. 

asr-ı milâdîdeki Avrupa tereddîsinin ve sanatta zevk düşkünlüğünün sebeplerini, demir 

ağlarının Avrupa’yı kaplamasında ve şimendiferle seyahatin taammüm etmiş olmasından 

buldu. Bu garip hakîme göre, şiirde Fransız sembolizmi ve resimde İngiliz prerafaelizmi 

birer şimendifer hastalığından başka bir şey değildir.” Demiryolunun bizdeki başlıca 

fenalığı ise, “bir medeniyet türedisi örneği yaratmış olmasıdır. Bu numûnelik ahmak, 

‘Paris’i görmüş zat’tır.” 

Yazarımız Gurebahane-i Laklakan’ın yazılışına vesile olan Bursa yolculuğunu “Üç 

dört saatlik hazin, kirli, eğlencesiz bir vapur seyahatinden sonra, ovalar içinde iri bir tırtıl 

ağırlığıyla sürüklenen ufak bir şimendifer”le yapmıştır.805 

Avrupa’nın trenleri, çok daha hızlı, düzenli ve rahattır. Renkleri bile özenle 

seçilmiştir: “Paris’ten Deauville sahiline giden Mavi Tren sırf amelî bir endişeye 

binâendir ki, mavi renge boyanmıştır. Mavi Tren Deauville’den gelirken, zannedilir ki, 

birlikte, mavi sema ve mavi deniz parçalarını da Paris’in karanlıklarına getiriyor. Ve Mavi 

                                                

803 “Kartal”, İkdam, nu. 11273, 10 Eylül 1928. 
804 Akşam, nu. 6 Teşrinievvel 1920.  
805 “Gurebâhâne-i Laklakan”, Yeni Mecmua, c. 4, nu. 75-9, 1 Mayıs 1339 (1923). 
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tren için Paris’ten bilet alan bir adam, zanneder ki mavi bulutlardan yapılmış bir vasıta-i 

nakliyeye binerek mavi sema ve mavi deniz iklimlerine gidiyor...”806 

Oysa, “sonbaharı görmek üzere Kartal’a git”mek isteyen birkaç dostu, “Yolcuların 

yüzde doksan sekizini Erenköyü’nde boşaltan yorgun bir tren” oraya götürür, “…ilk 

manzara: Bezdirici bir güneş altında uyuklayan bir istasyon...” olur.807  

Ahmet Hâşim, Paris Sabahı808 başlıklı yazısına şöyle başlar: “Bizde ekspres deyince, 

hatıra bir tek tren gelir. Hayır! Marsilya’dan Paris’e günde dört ekspres gider ve her 

ekspresin azîmet saatinde, beşer dakika fâsıla ile, üç ve lüzumuna göre daha fazla tren 

hareket ettirilir. Ben ve dostlarım, bin zahmetle ancak üçüncü tren için bilet alabildik. 

Paris, ışıktan hortumlarıyla dünyanın dört tarafından kendisine doğru ipnotizma edilmiş 

sayısız insan sürülerini çekiyor. Bunları taşımağa hangi vasıta-i nakliye kifâyet edebilir?” 

İstikbalin Keşfi809 başlıklı yazı, hayatını dakika dakika planlayabilen modern insanın, 

geleceğe de hazır olacağı mesajını verir: “Gelecek hafta Cumartesi günü, tam saat dokuzu 

iki dakika geçe hareket edecek trenle bulunduğum şehri terk edip filân şehre gideceğim.” 

diyebilmek, “bir falcı veya bir remmalden daha iyi istikbâlinin kâşifi” olmaktır. Yazı, şu 

önemli önermeyle biter: “Bir memleketin medeniyeti, şimdi malûmun meçhule galebesi 

nispetindedir.” 

Ahmet Hâşim’in Ekspres810 başlıklı yazısı hayli şaşırtıcıdır. Şöyle başlar: “Ankara 

ekspresi, dünyanın en düzgün ve en rahat seyahat vasıtalarından biridir. Bu trenle giden 

bir yabancı, hele bir Fransız olursa, kendi memleketinin seyyar ahırlarını hatırlayarak 

hayâ ve hicaptan kızarmalıdır.” 

Burada Fransız trenlerini “seyyar ahırlar”a benzeten yazarın Fransa seyahatlerine 

dair yazılarında bu benzetmeyi hatırlatacak herhangi bir eleştiri görülmemektedir. 

Yazarımızın Ankara ekspresinde yaşadıklarını okurken, yazının başında söylemiş olduğu 

“dünyanın en düzgün ve en rahat seyahat vasıtalarından biri” ifadesinin bir “şaka” 

olduğunu düşünmekten kendimizi alamıyoruz: “Mütemadiyen elden kaçmağa, masadan 

devrilmeğe çabalayan sar’aya tutulmuş tabaklar, fincanlar, kadehlerle yemek yemek, su 

içmek, bir cambazlık, saat yediden itibaren yatak odasına istihâle eden bir kompartımanda 

                                                

806 “Renkler Hakkında”, Akşam, nu. 2127, 10 Eylül 1924. 
807 “Kartal”, İkdam, nu. 11273, 10 Eylül 1928. 
808 “Paris Sabahı”, İkdam, nu. 11293, 30 Eylül 1928. 
809 İkdam, nu. 11318, 25 Teşrinievvel 1928.  
810 İkdam, nu. 11480, 10 Nisan 1929. 
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erkenden gece kıyafetine girip dolaşık çarşaflara sarılmak mecburiyeti anlaşılmaz bir 

ıztırap, âsap cihazını çılgın bir hassâsiyet içinde bırakan tekerlek ve dingil gürültüleri, 

tahta ve demir çatırtıları içinde nihayetsiz bir gecenin bir türlü gelmeyen şafağını 

beklemek Dante cehenneminin mahkûmlarına lâyık bir işkencedir.” 

Fakat Ahmet Hâşim, bu eleştirilerin hedefinin Ankara ekspresi olarak 

anlaşılmasından çekindiği için sözüne şöyle devam eder: “Bu, şunu ispat eder ki, gürültülü, 

rahatsız ve sür’atsiz şimendifer artık vakti geçmiş, maziye ait iptidâî bir nakliye vasıtasıdır 

ve yolcuya rahat uyku temin edemeyen bütün sefer vasıtaları gibi, o da er geç yeryüzünden 

kalkmağa mahkûmdur.” 

Yazarımız, uyku ihtiyacının beslenme ihtiyacından bile üstün olduğunu 

vurguladıktan sonra geleceğin ulaşım araçları hakkında şöyle bir tahmin yürütür: 

“Müstakbelin tekemmül etmiş sür’atli münâkale vasıtaları için konak yerleri büyük şehirler 

olacak ve faraza Amerika’ya gitmek üzere İstanbul’dan kalkan bir seyyah, müteharrik 

karanlıklar içinde sarsıntılı uykular tanımadan, her akşam bir palasta yemeğini yiyip 

uykusunu çekecek ve yorulmamış ter ü taze bir çehreyle seyahatinin müntehâsına ayak 

basacak.” 

Ahmet Hâşim, tedavi için Frankfurt’a hareketini anlattığı Gece’ye, “Bu bir hastanın 

yol notları, rüzgârlı, karanlık bir sonbahar gecesiyle başlar.” cümlesiyle girer. “…zifiri bir 

karanlıkta tren Sirkeci’den ayrılırken sinirlerim iyi değildi.” der, gecenin 

güvenilmezliğinden söz eder. “Sonsuz karanlıkları, uzun ve büyük bir burgu gibi delip 

geçecek olan trenimizin kafası ve gözü, iki üç saat sonra uykunun ve yorgunluğun 

uyuşturacağı iki makinistin âciz kafası ve gözünden başka nedir? Alevlerin deli ettiği 

makinelerin bin bir hıyanet ihtimaline karşı bunlara nasıl güvenilebilir? Sonra, karanlıkta 

çelik yolların asıl sahipleri kimlerdir? Bunlar,herkes uyurken, yıldızlar altında ne işler 

görür?”811 

İç Sıkıntısı’nın dekoru da aynı trendir: “Sekiz saattir şimendiferdeyim. Tren boş ve 

neşesiz. İçim sıkılıyor. / Yolun iki tarafında memleketler, kıtalar akıp gidiyor, fakat göz için 

yeni hiçbir şey yok. Beş dakikada bir pencere değiştiriyorum: Aynı ağaçlar, aynı yollar, 

aynı dereler, uzun bir baş ağrısı gibi yolun iki tarafında tekrarlanıp duruyor.”812 

                                                

811 Milliyet, nu. 2452, 9 Kanunuevvel 1932. 
812 Milliyet, nu. 2458, 13 Kanunuevvel 1932. 
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Ancak Alman Gecesi’nde durum değişir ve iyileşir: “Avusturya-Almanya hudut şehri 

olan Passau’ya girince bütün bu değişmeler benim için büsbütün akla hayret verici bir 

mahiyet almıştı. Sanki bindiğimiz tren ansızın büyümüş, genişlemiş, eşya somlaşmış ve 

kibarlaşmıştı. / Dışarda büyük bir istasyonun mimarisi... geniş rıhtımlar... havada elektrik 

saatlerinin ışıklı işaretleri... istikamet gösteren oklar... birtakım iri harfler... spor, dağ ve 

göl ilânları... temiz tabaklar içinde elma, armut, üzüm satan ve sattıkları meyveler kadar 

pembe, sıhhatli, tertemiz giyinmiş çocuklar ve kızlar.../ Passau’a kırk dakika gecikerek 

gelen trenimiz kaybettiği vakti Alman hatları üzerinde de muhâfaza edemeyeceğinden, o 

istasyondan sonra gecenin karanlıklarına bir yıldırım çılgınlığıyla saldırmağa başladı. 

İçinde deliler gibi koştuğumuz gecenin yeniliğini tadabilmek maksadıyla kompartımanımın 

lâmbalarını söndürdüm. Trenimizin bir an içinde geçtiği büyük istasyonlar ve bir iki 

dakika içinde bitirdiği şehirler, penceremin karanlık camı üzerinde korkunç birer kibrit 

gibi büyük bir hışırtıyla parlayıp sönüyordu. Dışarda, gök gürültüleri ve şimşek parıltıları 

zannettiğim şeyler, sadece yanımızdan akıp geçen fabrikaların müthiş gürültüsü ve 

körletici aydınlığı idi. Sanki demirciler ilâhı Topal Vulcain’in diyarına girmiştik.”813 

Yazarımız, “Avrupa’nın en büyük istasyonlarından biri olan Frankfurt istasyonuna” 

sadece iki hasta yolcudan başka inen olmadığını görünce, “etrafta mağrur çeliklerini büken 

Merihî çerçevenin hakikatte sessiz bir fâcia dekorundan başka bir şey olmadığına 

inanmalı.”814 demekten kendini alamaz. 

II.2.8.3. Telefon 

Ahmet Hâşim Telefon815 başlıklı yazısına “Sürat asrındayız.” diye başlar ve 

şimendiferden otomobile ve sinemaya kadar çeşitli araçların hayatımıza kattığı hızı anar. 

“Fakat dünyayı eski büyüklüğüne gelmiş, mesafeleri eski imtidâdını bulmuş görmek, hâsılı 

at, tahtırevan, han, posta, tatar devrine bir anda avdet etmek istiyorsanız, bunun için şimdi 

elimizde müracaat edilecek bir tek vasıta var: Her gün binlerce insanı lâkayd tellerinin 

ucunda asabiyetten, yeisten ve gazaptan tepindiren sağır telefon!” Üstelik, telefonun 

yavaşlığından şikâyetçi olan sadece Ahmet Hâşim değildir, yazısını şöyle bitirir: 

“Geçenlerde bir ecnebî muharririn dediği gibi, bütün zevâhire rağmen, sürat asrında 

                                                

813 Milliyet, nu. 2462, 17 Kanunuevvel 1932. 
814 “Varış”, Milliyet, nu. 2464, 19 Kanunuevvel 1932. 
815 İkdam, nu. 11154, 11 Mayıs 1928. 
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yaşadığımızı günde yüz defa tekzip eden, sürat vasıtası olmak iddiasındaki şu lenfâvî 

telefondur.” 

II.2.8.4. Telgraf 

Ahmet Hâşim, Telsiz Telgraf816 başlıklı yazısında dilin insan duygularını ifadede 

yetersiz kalışını anlattıktan sonra, sözü telgrafa getirir ve şöyle der: “… bu satırları İzmir 

zelzelesi karşısında duyduğumuz büyük elemden değil, fakat bu fâciada telsiz telgrafın 

oynadığı, hayır, oynamadığı rolden bahsetmek için yazıyoruz. Malûmdur ki büyük sarsıntı, 

zelzele mıntıkası sahasında telgraf direklerini yıkarak muhabere vasıtalarını bir zaman 

için inkıtaa uğrattı. Müsta’cel çarelere başvuruluncaya kadar İzmir toprakları Bahr-i 

muhit-i Hindî ortasında batan bir gemi gibi, meskûn âlemden tamamen ayrı kaldı. Halbuki 

bildiğimize göre Osmaniye istasyonu diye, Okmeydanı’nın tepeleri üstünde çelik direkleri, 

fırtına bulutlarına karışan bir telsiz merkezimiz var. Vahim dakikalarda hiçbir işe 

yaramadığı anlaşılan bu koca sütunlar, acaba yalnız telsiz telefon stüdyosunun ud ve 

keman taksimleri ile hânende heyheylerini dünyanın dört tarafına işittirmek için mi 

şimşeklerini havaya dağıtıyor? Ne fazla külfet!” 

Görüldüğü gibi, yazarımız, fırsattan istifade, radyo yayınlarını da eleştiri oklarına 

hedef edivermiştir. 

II.2.8.5. Vapurlar 

Kadıköy’de oturan Ahmet Hâşim, evine gidip gelirken sık sık vapura bindiğinden 

birçok yazısında vapurlardan söz etmiştir. Renkler Hakkında817 başlıklı yazısında “Köprü 

iskelelerinden muhtelif sayfiyelere giden vapurların siyah renge boyanmış olması”nın 

“İstanbul’un yaza mahsus güzelliğine büyük bir zarar ver”diğinden söz eder. Siyah renkte 

“ölüm kokusu” bulur. Boğaz sahillerinin insana güzel şeyler hayal ettiren eşsiz manzarasına 

bu siyah hiç yakışmamaktadır. Ulaşım araçlarının, “az çok, o yerlerin bediiyetine yakışır 

renk ve şekli hâiz olması” gerekir. “Halbuki Boğaz ve Adalar’a giden vapurlar, âhirete 

gidermiş gibi ölüm ve mâtem renklerine boyanmış bulunuyor. ‘Siyah’ kâfi değilmiş gibi 

Seyr-i Sefain Şirketi, siyaha, bir de kolera, sancı ve baygınlık rengi olan ‘sarı’yı da ilâve 

etmek suretiyle azami derecede haşyet ve fecaat tesirini elde etmeğe muvaffak olmuştur.” 

                                                
816 İkdam, nu. 11116, 3 Nisan 1928. 
817 Akşam, nu. 2127, 10 Eylül 1924. 
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Ona göre, “Bizde âdi teferruat kıymetinde tutulan renk ve şekil meselelerine ne kadar 

ehemmiyet verilse yeri var. Bunu şairane bir hevesle değil, fakat amelî bir nokta-i 

nazardan söylüyorum. Otomobillere ve tayyarelere verilecek şeklin ve rengin hangi hayvan 

şekli ve rengi olması lâzım geleceği hakkında, bugüne kadar Avrupa’da yapılmakta olan 

münâkaşalar okunsa, bize çocukça gibi görünecek olan bu meselelerin, otomobili icat 

zekâsını gösterenler nezdinde, sür’ati tezyîd ve istirahati temin endişelerinden daha aşağı 

bir ehemmiyeti hâiz olmadığı görülür.” Yazarımız, Paris’te mavi trenin rengiyle insan 

ruhuna neler hissettirdiğini anlattıktan sonra sözünü şöyle bağlar: “İş adamları bilmelidir 

ki, keseyi açtırmanın en iyi yolu bazen ‘ruh’u memnun etmeyi bilmektir.” 

Zuhurat818 başlıklı yazısında lodos yüzünden Kadıköy vapurları işlemeyince, 

Üsküdar iskelesine dökülen halkın görevliler tarafından nasıl yanıltılıp perişan edildiklerini 

anlatır: “Çarnâçar, yağan yağmur altında, vapura yetişmek gayretiyle bir alay karga gibi, 

Kuzguncuk’a doğru koşuşmağa başladık ve nefes nefese, ter içinde iskeleye vardık.  

Allah bilir, o gülünç yarış yüzünden, kaç kişi zatülcenbe veya zatürrieye tutuldu. 

Tam yarım saat bekledikten sonra, ne oldu bilir misiniz? Vapur geldi, fakat tam 

ilânın aksine olarak, Kuzguncuk’a uğramadı. Üsküdar’a uğradı. 

Halk, mütevekkilâne memura sordu: 

- Acaba başka vapur ne zaman gelir? 

Memur ciddiyetle cevap verdi: ‘Zuhurata bakar.’ ” 

Hâşim, yazısını şu iğnelemeyle bitirir: “Yukarıda tarihi yazmasaydım, kari, hiç şüphe 

yok, bu vak’anın fetih zamanında, buharın keşfinden evvel geçtiğini zannederdi. İşte Şirket-

i Hayriye’nin hali!” 

Fazilet Mükâfatı819 başlıklı yazının konusu, vapurların eskiliğidir. Kadıköy 

vapurunda yazarın kanepe komşusu, “Halep, Bağdat, Basra isimlerini taşıyan şu üç köhne 

vapurun yeri deniz değil, müzehânedir. Her akşam ruhumu Allah’a ısmarlayarak bu Nuh 

gemilerine titreye titreye binerim. Bana bunlar köyde oturmanın tadını zehrettiler. 

Kaptana, makiniste, pusulaya, zahmetle itaat etmeden bu nevi teknelere hâlâ kadrosunda 

yer veren şirket ne kadar ta’zir edilse gene azdır!” diye şikâyet edince, Hâşim, “Hayır 

beyefendi. Hayır! Fikrinizde değilim. Seyr-i sefâin şirketi bu vapurları sırf ahlâkî ve 

                                                

818 İkdam, nu. 11312 , 1 Birincikanun 1928. 
819 İkdam, nu. 11396, 13 İkincikanun 1929. 
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içtimâî bir endişeyle kullanmakta devam ediyor.” diye cevap verir. Bu gemilerin geceleri 

sefer yaptıklarını, şirketin böylece “evine geç gidenlere, çoluk çocuğunu bekletenlere, içki 

ve eğlence yerlerinde kendilerini unutanlara, hâsılı aile ahlâkına muhâlif hareket edenlere 

her gece ağır bir ceza tertip” ettiğini söyler. Bu ironik yorum, şu cümlelerle sona erer: 

“Hayır hayır, muhterem beyefendi! Seyr-i sefâin idaresi, sırf Bağdat, Basra ve Halep 

vapurlarını kullandığı için fazilet mükâfatına müstahaktır. Himmeti var olsun.” 

Şirket-i Hayriye’ye Teşekkür820 yazısının sebebi de, köprünün iki tarafındaki 

saatlerden birinin kaldırılmış olmasıdır. Çünkü bu saatler, “nice deniz aşırı oturanların 

senelerden beri canını yakıp dur”maktadır. “Bazılarına vapura vakit var vehmini vererek, 

çoktan hareket etmiş bir vapura yetişmek ümidiyle zavallıları koşturmuş, nefes nefese 

getirtmiş, aksırtmış, öksürtmüş ve sonra, ya nezleden veyahut satlıcandan yatırmıştır; 

ümitsizlikle işkence! / Nicelerine ise henüz iskelede bağlı bir vapuru çoktan hareket etmiş 

zannını vererek bunlara haksız yere intizârın bütün acı elemlerini tattırmıştır; ümitle 

işkence.” “Bu saatlerden Eminönü’ndeki kaldırılmış” olduğundan yazarımız, teşekkür 

etmektedir. Hâşim, yazısını şu soruyla bitirir: “Fakat Şirket-i hayriye, Galata’dan 

gelenlere de, merhamet edip Karaköy meydanını da muğfil saatin hilelerinden kurtaracak 

mı?”  

Yurt dışı gezilerinden bazılarını vapurla yapmış olan Ahmet Hâşim, Tehlike Hissi821 

başlıklı yazısında en mükemmel vapurlarda bile, “acı dalgalar içinde, derin bir uçurum 

üzerine asılmış yürüyen bir demir yığını üstünde olmak tehlikesini, yolcular, akıllarıyla 

değilse bile tahteşşuurlarıyla mütemadiyen duy”duklarını belirterek şöyle der: “Vapur 

demir alıp rıhtımdan ayrılınca, yolcular, ırk, millet, memleket, cins, yaş farklarına rağmen, 

kendiliklerinden birbirlerine yaklaşıyorlar ve büyük felâket anlarında olduğu gibi, 

yekdiğerinin dostu, sırdaşı, mahremi, hattâ akrabası gibi bir şey oluyorlar.” (…) “Vapurda 

en çirkin kadın bile, herkesin gözleriyle âdeta yediği, etrafında manevra yaptığı, 

tebessümünü, iltifâtını mezbûhâne dilendiği bir âfet oluyor!” Yazarımıza göre, “Evliler hep 

vapurlarda yaşasa boşanmak kalkardı.” 

                                                

820 İkdam, nu. 11434, 21 Şubat 1929. 
821 İkdam, nu. 11276, 18 Temmuz 1929. 
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II.2.9. Belediye ve Hükûmet Hizmetleri 

Ahmet Hâşim, belediye başkanlığının da valinin uhdesinde bulunduğu bir dönemde, 

belediye ve hükûmet icraatına dair çeşitli kanaatlerini dile getirmiştir. Yazarımız, eski 

adıyla şehremaneti, yeni adıyla belediye hizmetlerinden genellikle şikâyetçidir. “Bizde 

belediyeler, bir tarafa mazarrat iras etmeksizin veyahut garâbete düşmeksizin iyilik 

yapamıyorlar.” diye başladığı Telgraf Adresi822 başlıklı yazısında, cadde ve sokaklara 

unutulmasını istemediğimiz büyüklerin isimlerinin verilmesinin iyi bir iş olduğunu, fakat 

bu isimlerin uzunluğunun doğurduğu sakıncaları anlatır. “Ailesi Kadıköyü’nde, bir seneden 

beri, ismi Şair Recaizade Mahmud Ekrem Bey’e çevrilmiş sokakta ikamet ed”en bir 

dostunun Paris’ten çektiği telgraflarda, sırf adresin uzunluğu yüzünden nasıl maddi kayba 

uğradığını belirtir ve kısaca ‘Şair Ekrem Sokağı’ demenin yeterli olacağını yazar. 

Kadıköy’de oturan Ahmet Hâşim, sahilde inşa edilmekte olan hal binası hakkındaki 

gözlemlerini Hayal İşleri823 başlıklı yazısında alaycı bir dille şöyle ifade eder: “Kadıköy 

sahilinde, hemen hemen iki seneden beri, büyük bir işçi kalabalığı, tuhaf bir bina inşa 

etmekle meşguldür. İlk bakışta ne eve, ne otele, ne kışlaya, ne fabrikaya benzemeyen bu 

bina, bundan bir iki sene evvel, yağmursuz bir fırtına gibi, şimşekler ve kuru gürlemelerle 

geçip giden bir hayâl sahibinin umran eserlerinden biri imiş: hal!” 

Ona göre bu inşaat için harcanan zamanda, “bir şehir kurulabilirdi.” Nitekim, 

“Şekliyle garbı ve mavi çinileriyle şarkı hatırlatan bu melez binanın temel taşları atıldığı 

tarihte yeni Ankara şehrinin de temeli atılmıştı. Bugün o şehir azim sahaları kaplayacak 

bir vüs’ati buldu. Kadıköy hali ise hâlâ tersine çevrilmiş bir kaplumbağa beceriksizliğiyle, 

semalara doğru ve hayâlî bir ipe tırmanmağa çalışıyor.” Ağır kanlı mühendislerin, 

mimarların ve amele takımının, “âdeta tahayyül ve istiğrak içinde, ağır hareketlerle, 

düşüne düşüne taşlarını biribirinin üstüne koyduğu, duvarlarını boyadığı, camlarını taktığı 

bu hayâl kâşânesinin bir an evvel bitememesinden hiç kimsenin sabırsızlanmadığına 

bakılırsa, bunun dünya üzerinde görecek hiçbir işi yoktur. O halde niçin yapıldı?” 

Başka bir gariplik, yazarın karşısına İstanbul Üniversitesi meydanında çıkmıştır: “İç 

kapının tam önünde kocaman bir tepsi şeklinde çimentodan bir dâire yapılmış olduğunu 

gördüm, merak ettim; durup dakikalarca düşündüm. Bu ne olsa gerek?” Bunun 

otomobiller için mi, muzika için mi, kürsü olarak mı yapıldığını tahmin edemeyen yazar, 
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işi şakaya vurur: “ ‘Sakın Bayazıt havuzunun kapağı olmasın’ dedim. Aklım buna kahkaha 

ile güldü. Hâsılı, evirdim, çevirdim, bir türlü içinden çıkamadım.” 

Aynı yerde gördüğü başka bir yenilik, ona daha da şaşırtıcı gelir: “Eskiden iç kapının 

mermer cephesi üzerinde, paslı bir kûfî ile hiç okunmaz bir ‘Darülfünun’ yazılıydı. Şimdi 

ise onun yerine elektrik lâmbalarıyla ‘Üniversite’ yazılmış. Bir müessesenin ismini ışıkla 

yazmağa mecbur olmak için o müessesenin bir gece hayatı olmak icap etmez mi? Tiyatro, 

sinema ve dansing gibi! Düşündüm, düşündüm Dârülfünun kapısı üzerinde bu ışıklı 

kelimenin de hikmetini bir türlü anlayamadım, fakat şunu anladım ki ben artık 

yaşlanıyorum, etrafımdaki şeyleri anlayamayacak kadar yaşlanıyorum. Kendime 

acıdım.”824 

Yeni İstanbul825 başlıklı yazısında “Bir felaket” olan yangınların İstanbul’da 

belediyenin yapması gereken birçok görevi yerine getirmiş olduğunu belirten Ahmet 

Hâşim, örnek olarak der ki: “Fatih taraflarının, Hırkaişerif’in, Karagümrük’ün eski 

karanlık sokaklarını, köhne evlerini bilenler, yangınlardan sonra oralarda açılan geniş ve 

havadar sahalar karşısında, Fransızların dediği gibi, felâketin bir şeye yaradığını 

görmüşlerdir.” Ancak bu “nimetten” yeterince istifade edilememiştir: “Yangın 

mıntıkasında açılan bulvarların her iki tarafında peyderpey yapılmakta olan küçük, 

üslûpsuz, nizamsız binalar, bir yeni çirkin İstanbul’un rüşeymini teşkil ediyor.” Hâşim, 

yazısını şöyle bitirir: “Son senelerin ağlanacak, sahte mimarîsi yüzünden değil midir ki, 

ruhumuzun bediî kabiliyetine delil aramak için eslâfın âsârına başvurmaktan başka çare 

bulamıyoruz.” 

Bir Teşebbüs Dersi826 Ahmet Hâşim’in memnuniyet belirttiği ve övgüyle bahsettiği 

ender işlerden birini anlatır ve şöyle başlar: “Kadıköy iskelesi ile Fenerbahçe arasında 

işlemeye başlayan iki otobüs, senelerden beri itibardan düşen eski kibar bir sahili, yeniden 

İstanbul’un en kalabalık bir mesiresi hâline getirdiler. Böyle giderse, Fenerbahçe kumsalı 

Florya’yı bile yakın bir zamanda unutturacaktır.” 

“Bir sihirbaz değneği gibi, birden her şeyi değiştiriver”en bu iki otobüsün belediyeye 

ait olmadığı anlaşılıyor. Çünkü yazarımız, “İki Türk, makul teşebbüsleriyle, birçok 

avâmilin öldürmeğe gayret ettiği bir sahili kurtardılar.” demektedir. 

                                                

824 “Acayip Şeyler”, İkdam, Nu. 11316, 5 Kanunuevvel 1928. 
825 İkdam, nu. 11189, 18 Haziran 1928. 
826 İkdam, nu. 11210, 9 Temmuz 1928. 



 471 

Yeni Cami arkasındaki meydanda yapılan değişiklikler, Ahmet Hâşim’in Bir 

Çirkinlik Şâheseri827 başlıklı yazısına konu teşkil eder: “Yeni Cami’in arkasındaki 

meydanda eskiden harap barakalar ve bir bitpazarı vardı. Bunlar çirkin diye yıkıldı, fakat 

yerine öyle bir bahçe yapıldı ki, eski çirkinliğe rahmet okutuyor.” diye başlayan yazıda 

yeni durum şöyle tasvir edilir: “Takriben üçer metre fasılayla birbirinden ayrılmış kırk, elli 

mezar taşı göz önüne getiriniz ve bunları mermer üstüvânelerle gülünç bir tezat teşkil eden 

ince demir çubuklarla birbirine bağlayınız. İşte cılız bir çimenlikle uyuz bir palmiyeden 

müteşekkil olan zavallı bahçenin korkunç parmaklığı. Fakat bu tarif hakikatin fecaat ve 

çirkinliği yanında hiçtir. 

Size nâkıs bir fikir bile veremediğimi biliyorum. Gidiniz, bizzat görünüz(;) zahmete 

değer.” 

Hâşim, yazısını şu suallerle bitirir: “Bu iş kimin zevkidir? Kim şehri bu nevi 

çirkinliklerle bulamağa kendini haklı addediyor?” 

1928 yılı sonunda Ahmet Hâşim, Şehremininden Rica828 başlıklı yazısını bir açık 

mektup şeklinde kaleme alır. Mizahi bir havası olan yazı, ağır tarizler ihtiva eder: 

“Dünyanın her tarafında artık birer dava olmaktan çıkmış olan, fakat hikmet-i Hudâ bizde 

hâlâ kanser gibi ilâcı bulunamayan süt, su, ekmek ve daha bilmem ne gibi işlere nazaran 

size gayet gülünç ve manasız görüneceğinden şüphe etmediğim bir şey için müracaat 

ediyorum. Hindi, kaz ve tavuklar için bir parça merhamet istirhamı. Bilirsiniz ki bizde 

âdettir; bütün kümes hayvanlarını nebâtat cinsinden addederiz ve tıpkı yeşil salata götürür 

gibi, onları ayaklarından deste hâlinde bağlayarak saatlerce baş aşağı taşırız. Nakleden 

adam için kolaylığı çok olan bu sistemin, canlı mahlûkat için ise müthiş bir işkence 

olduğunu söylemeğe lüzum yok. Bunları kesip yemek kâfi değil mi?” 

Yazar, İstanbul işgal altında iken “yabancı polis memurlar”ın “bu fena âdetle” para 

cezası uygulayarak mücadele ettiklerini hatırlatır ve “her zaife karşı fıtrî merhameti öteden 

beri meşhur olan Türkün öz vatanında hiçbir yerde izi kalmayan bu alenî işkencelere 

müsaade edilmemesi şâyân-ı temennîdir.” der.  

Ahmet Hâşim’in keskin alaycılığına örnek sayılacak yazılarından biri, Bir Coğrafya 

Meselesi829 başlığını taşır ve liman işlerini araştırmak için “meşhur Avrupa limanlarında 

                                                

827 İkdam, nu. 11380, 27 Birincikanun 1928. 
828 İkdam, 11367, 14 Birincikanun 1928. 
829 İkdam, nu. 11369, 16 Birincikanun 1928. 
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tetkikat yapmağa giden” bir “muhterem zâtın”, “Havre’da, Marsilya’da veyahut 

Cherbourg’da değil de Paris’te” bulunuşunu eleştiri konusu yapar. “Zira şimdiye kadar 

harita ve kitaplar, Fransa hükümet merkezini bir ova ortasında gösterirlerdi. Son zamana 

kadar o taraflara gidenler, o şehri dedikleri vaziyette bulmuşlardır. Yoksa son büyük 

yağmurlar, tufan nev’inden bir hâdise vücuda getirerek bahr-i muhiti Paris eteklerine 

kadar mı sürüklemişlerdir?” 

1929 kışında yağan kar yüzünden yaşanan sıkıntılar, İstanbul şehremanetinin 

yetersizliğini ortaya koyunca gazeteler durumdan şikâyetçi olmuşlar, Ahmet Hâşim de, 

Semâvî Emanet830 başlıklı yazısında, hayli ironik bir dille, kar yığınlarını “üç amele”nin 

temizleyemeyeceğini, belirterek, bu işi halledecek olan “semavî şehremininin ismi 

güneştir.” der ve yazısını şu cümleyle bitirir: “Güneş lodosa emir buyursun, ışıktan 

süpürgelerini harekete getirsin ve Türbedeki şehremaneti ile bizi de bu belâdan kurtarsın.”  

Genç şair Yaşar Nâbi’nin şiirlerini eleştirirken “İstanbul’un böyle sâkin ve 

otomobilsiz bir yerini bilmiyorum. Allah aşkına söyleyin de oraya gidip rahat bir uyku 

uyuyalım.” diyen Vâ-Nû Bey’e cevap olmak üzere, Ahmet Hâşim, “Faraza Boğaziçi’nin 

Anadolu tarafındaki herhangi bir köyde böyle bir uyku çekilebilir. İstanbul’un yan 

sokakları asırlardan beri bakir bir sükût içindedir. Oralarda otomobil değil, insan bile güç 

yürür.” der ve bu vesileyle belediyeyi eleştirir: “İstanbul yirminci asır şehri değildir. Gerçi 

şehremanetinin birçok umran projeleri var. Asma köprüler olacak, deniz altı tüneller 

açılacak, filan ve filan... Genç şair bunları tabii bizim gibi ancak gazetelerde okuyor. 

Projelere olmuş gözüyle bakması ve öyle samimiyetle çalışması için deli olması lâzım.”831 

İstanbul’un Şişli semtindeki sinek çokluğunu, oralarda bulunan mezarlıklara 

bağlayan Ahmet Hâşim, Sinek başlıklı yazısını şu sualle bitirir: “Şehir içindeki Müslüman 

mezarlıkları kapatıldı. Hıristiyan mezarlıkları böyle burnumuzun dibinde bir pislik ve 

hastalık kaynağı olmakta devam edecek mi?”832 

Ahmet Hâşim, son yazılarından birinde Frankfurt’ta Taunus dağına uzanan asfalt 

yolu anlatırken kendi ülkesindeki durumu hatırlar ve şöyle der: “İstanbul Belediyesi’nde 

                                                

830 İkdam, nu. 11420, 7 Şubat 1929. 
831 “Bir Tenkide Dair”, İkdam, nu. 11260, 19 Teşrinisani 1929. 
832 İkdam, nu. 11265, 29 Teşrinisani 1929. 
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terbiyesini yapan bir adama göre asfalt bir yol nerede başlar ve nerede biter? En işlek bir 

yerde başlar, fakat en münasip ve en yakın bir yerde ansızın kesilmek için.”833 

II.2.10. Saatler  

Ahmet Hâşim, Zaman Ölçüsü834 başlıklı yazısına şöyle başlar: “Sabah, gözümü açtım 

ve etrafımda, bilâ-ârâm tıkırdayan üç saate vakti sordum. Yelkovanlar, sıra ile 

gösteriyorlardı: yediyi on geçiyor, yediye beş var ve tam yedi.” Saatler arasındaki on beş 

dakikalık fark onu tereddüde düşürür. Acaba hangisi doğru? Kadıköy iskelesine vardığında 

vapuru kaçırmıştır: “Meğer birinci saat haklıymış!” Beyoğlu’nda bir İtalyan kahvesinin 

saatiyle, Galatasaray Lisesi önündeki saat, posta şubesinin saati, tütün mağazasının saati, 

farklı zamanları göstermektedir. İki büyük saatçinin saatleri arasında bile “iki dakikalık bir 

fark” bulur. Galata’da liman şirketinin saati, her zamanki gibi işlememektedir. “Köprü 

saatiyle Kadıköy vapur iskelesi üzerindeki saat arasında iki dakika fark var”dır. “Yarım 

dakikanın bile vapuru kaçırmağa kâfi geleceğine nazaran, şehrin en büyük iskelelerinden 

birinin civarında dikili duran iki resmî saatin zamanı irae hususunda gösterdiği bu tefavüt, 

İstanbul hayatını alt üst etmek için çoktur bile.” 

Hâşim, yazısını şu cümlelerle bitirir: “Bildiğimize göre, saatler hazır yapılmış olarak 

Avrupa’dan gelir. Vapur, şimendifer ve tayyare işleten bir şehrin saati bile doğru 

yürütmekteki aczi şâyân-ı hayret değil midir?” 

II.2.11. Spor 

Ahmet Hâşim, Yeni Kadın835 başlıklı yazısında sporun “harikulâde inkişaf”ından söz 

ederken, onun “zekâ zevkine bedel adale zevkini” geliştirdiğini söyler ve yeni hayatın 

alışkanlıklarının “dişlere ve tırnaklara korkunç ve görülmemiş bir silâh parıltısı 

verme”sine mukabil, “zekâyı da horoz ibiği gibi başta lüzumsuz bir süs hâline getir”diğini 

kaydeder.  

Sekizinci olimpiyat oyunlarında bir Fransız gazeteciden “sporto-parasite” tabirini 

öğrenen yazarımız bunu Spor Tufeylisi836 başlıklı yazısında şöyle nakleder: “Sporto 

parazit’in başlıca hususiyeti, yani vasf-ı mümeyyizi, balığın suda yaşaması gibi, daima bir 

                                                

833 “Sonbahar”, Milliyet, nu. 2481, 5 Kanunusani 1933. 
834 İkdam, nu. 11206, 5 Temmuz 1928. 
835 Akşam, nu. 1704, 21 Haziran 1339. 
836 Akşam, nu. 2121, 4 Eylül 1924. 
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spor havası dahilinde yaşamakla beraber, hiçbir sporun tehlikesine kendini maruz 

kılmamasıdır. Sporto-parazite spor sahaları dahilinde asla tesadüf edilmez. O, tehlike 

toprağı üzerinde sâbit değildir.” 

Sporlar ve sporcular hakkında küçücük ayrıntıları bile ezbere bilen bu tip, “oyun 

sahalarının parmaklıkları kenarında, terler dökerek, sesi kısılarak, bağıra bağıra 

oyuncuları teşcî ve teşvik eden ve bu suretle herkesi şaşırtıp oyunu karmakarışık eden 

zattır.” 

Sporcuların başarılarından kendi başarılarıymış gibi söz etmekten hoşlanan bu tip, 

“bütün maçlarda gördüğünüz, şu ekseriya bir avcı ceketi giymiş, bacakları dolaklı, saçları 

erken dökülmüş, iri karınlı ve gözlüklü nîm genç zattır. / Sporto-parazit, sokak kaldırımları 

üzerinde, tayyareci veya otomobilci, golf veyahut tenis oyuncusu kılığıyla dolaşan genç kız 

veya bir motosikleti olan genç mekteplidir.” 

Fransız gazeteci bu tipin başka türlerinin de sayılabileceğini söyler. Bunun üzerine 

Hâşim, şu haklı soruyu yöneltir: “Bir tayyareyi bir raketten ayırmakta ihtimal müşkilât 

çekecek olan ben ve siz, şu sporto-parazitleri tasnif için bir saattir konuşmakla o cinsin bir 

nev’ini de biz teşkil etmiyor muyuz?” 

İki Adamın Konuştukları837 içinde şu sözler de yer alır: “Spor cüceleri dünya 

yüzünden kaldırdı. Kısa boylu Japon cinsi bile sporla üç parmak uzadı...” 

Aşk ve Kıyafet838 başlıklı yazıda, savaştan sonra kadın elbiselerinin hafiflemesinde 

“başlıca âmil sporun medenî hayatta işgal etmeğe başladığı mevkidir.” denir. Vücut 

diriliğini artırdıkça, dış tesirlere karşı direnci de artmış ve “elbiseler, sıhhatli bir vücudun 

güzelliğini gizlemeyecek bir tarzda biçilmeğe başlamıştır.” Fakat, yazarımıza göre, aşk, 

gizliliği tercih ettiğinden, “er geç kadın, yine yıldırımlarla mahmûl bir sema gibi, tedricen 

dumanlanıp kapanacak, sırma ve ipekten biçilmiş müheyyiç bulutlar arkasına çekilecek ve 

esrârengiz ışıklarını yine oradan neşretmeğe başlayacaktır. Spor vuzuhu istiyorsa, spordan 

daha kuvvetli olan aşk, sır ve müphemiyeti istiyor.”   

Ahmet Hâşim, İdman Şenliği839 başlıklı yazısının başında Taksim stadyumunda “bin 

kız ve iki bin erkek talebenin tes’id ettiği Gençlik ve Sıhhat Bayramını seyre gitti”ğini 

söyler. “Çirkin bir harabede taşkın bir hayat! Garip bir tezat değil mi?” ifadesinde geçen 

“çirkin harabe”nin stadyumu mu, memleketi mi temsil ettiği belli değildir. Yazar, 

                                                

837 Akşam, nu. 2667, 15 Mart 1926. 
838 Akşam, nu. 2677, 25 Mart 1926. 
839 İkdam, nu. 11157, 14 Mayıs 1928. 
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gördüklerini şöyle değerlendirir: “Stadyum meydanında üç bin insan, iradesini bir tek 

iradeye tâbi kılmış, nâmer’î bir elin tuttuğu pergel ile kumlar üzerinde anbean çizilip 

dağılan bir hendesî şekle inkılâp etmişti. Spor şenliği, hakikatte, canlı, müteharrik bir 

hendese bayramı idi.” 

Ülkemizde yeni bir inkılâp gerçekleştirmiş olan kahramanların “fiil”e verdikleri 

önemin değerinden söz eden yazarımız, spor hakkında şu müspet hükmü öne sürer: 

“Mensuplarından tahammül ve ferâgatin her türlüsünü isteyen spor, bedenden evvel 

iradeyi çelikleştiren bir mekteptir.” Topluca yapılan jimnastiğin atletizme göre 

üstünlüğünü, “birincisi fert, ikincisi ise millet terbiyesidir” şeklinde açıklar. Yazı, şu 

cümlelerle biter: “Onun için Cuma günü stadyumda, üç bin genç iradenin bir tek iradeye o 

şâyân-ı hayret inkıyâdına şahit olanların gözü, aynı zamanda, yüksek bir hayat taliine 

namzet, muntazam, dikkatli, müteyakkız bir genç milletin yakın bir ufka irtisam eden ulvî 

hayâlini görerek ümit ile titrediler.” 

Ahmet Hâşim, Spor840 başlıklı yazısında kilosunun artmış olmasını, “eski postahâne 

ile Bayezit meydanı arasında işleyen otobüs hattının hayatında yaptığı inkılâb”a bağlar. 

Senelerden beri, haftada en az dört defa Fincancılar Yokuşu’nu tırmanmak, uzviyetin 

dengesini temin eden “bir spor vazifesini görü”rken, “Otobüs bu nâdir faaliyet kapısını” 

onun için kapamıştır. Hâşim, yazınsı şu hükümle bitirir: “Bundan böyle spor, hârikulâde 

bir marifet imiş gibi bazı gençlerin gurur ve tefâhür vasıtası olmaktan çıkarak, yeni bir 

namaz şekli hâlinde herkese şâmil olmazsa beş on sene geçmeden, İstanbul’da artık ayrıca 

bir Şişmanlar Cemiyeti teşkiline lüzum kalmayacaktır.” 

Birkaç Kadın Başı841 başlıklı yazı ise, sporun faydaları yanında zararları da olduğunu 

göstermek üzere kaleme alınmıştır: “Sıhhat hocalarının dediğine bakılırsa, spor, vücudun 

zarafetini temin için yegâne çaredir. Bunu, şimdiye kadar, ben de böyle biliyordum. Fakat 

geçen gün, bir İngiliz mecmuasının sahifelerinde gördüğüm tenisçi, tayyareci ve daha 

bilmem neci birkaç spor kadınının başları, ataletten gelen çirkinliğin spor çirkinliği 

yanında hiç de korkulacak bir şey olmadığını bana gösterdi.” diyen yazar, sporcu kadınları 

karikatürize eder; çehrelerini “çirkin değil, korkunç” bulur.  

                                                

840 İkdam, nu. 11203, 2 Temmuz 1928. 
841 İkdam, nu. 11213, 12 Temmuz 1928. 
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İri Göbekli Seyirci842 başlıklı yazıda Ahmet Hâşim, önce sporun faydalarından söz 

eder: “Ne kadar spor düşmanı olursanız olunuz, faaliyet halinde genç vücutların güzelliği 

karşısında aleyhdarlığınızdan hiçbir eser kalamaz. Sarhoş, kumarbaz, intizamsız bir 

gençlik karşısında, derisi güneşte kararmış, adaleleri kabarık, göğsü geniş, beli ince bir 

gençliğin safveti ve güzelliği kabil-i münâkaşa değildir. / Sayısız faydaları hâricinde spor, 

bilhassa, ruh hastalıklarının büyük bir kısmını, hiddeti, şiddeti, küstahlığı kökünden izâle 

eden en tabiî bir devâdır.” 

Sonra “her sporcu ismini taşıyan”ın sporun faydalarından yararlanmadığını belirtir 

ve birtakım spor fanatiklerinin “beynelmilel bir adale ve ruh muhâdenetini vücuda 

getirmek maksadıyla tesis edilen olimpiyadları, her dört senede bir beynelmilel bir kin ve 

gayz sahası haline getir”diklerinden şikâyet ederek yazısını bitirir. 

Yazarımız, Fil ve Kadın843 başlıklı yazısında kadınların bir fil gibi soğuğa dayanıklı 

olduğunu anlatırken, erkekler arasında da böyle örneklerin görüldüğünü ve onlara “sporcu” 

dendiğini kaydeder ve “Sporcu nedir?” sualine şu cevabı verir: “Bir genç kadın gibi, 

romatizma olmadan veya satlıcana tutulmadan, kış, yaz, hafif giyinebilen bir erkektir.” 

Edebiyat Zevki844 başlıklı yazısında Ahmet Hâşim, sporun da kumar gibi “insanlığın 

öteden beri tanıdığı kuvvetli bir heyecan menbaı” olduğunu belirtir ve ilâve eder: “Eski 

Atina ve Roma’dan zamanımıza intikal eden heykeltıraşî şaheserleri yalnız ilâh ve pehlivan 

heykelleridir.” Ancak yazarımıza göre, sporcunun değeri, “hayvan için olduğu gibi, insan 

için de adalenin gençliği müddetincedir.” Sonra, “Jonson, Jeffrey ve Carpentier’yi şimdi 

kim hatırlıyor?” diye soran yazar, “Halbuki daha dün Paris’te ölmüş bir Polonyalı şair 

nâmına muazzam merasimle bir âbide dikildi. Demek zamanımızda hâlâ şair ve ediplere 

heykeller dikiliyor.” diyerek, sanatın ve edebiyatın spordan daha önemli ve kalıcı olduğunu 

vurgulamak ister.  

 

                                                
842 İkdam, nu. 11251, 19 Ağustos 1928. 
843 İkdam, nu. 11403, 20 İkincikanun 1929. 
844 İkdam, nu. 11514, 14 Mayıs 1929. 
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III. BÖLÜM  

TÜR, ŞEKİL VE DİL AÇISINDAN AHMET HÂŞİM’İN 

NESİRLERİ 

 

III.1. Yazı Türleri  

Ahmet Hâşim’in nesirlerini türlerine göre sınıflandırmaya çalışacağımız bu bölüme 

başlarken, onun gençlik yıllarında kaleme aldığı ilk ve tek hikâye çalışması olan Son 

Yâdigâr845 adlı metin üzerinde durmayacağımızı belirtelim.846 

Ahmet Hâşim’in yazıları gazete ve dergilerde okuyucu önüne çıkarken, birçok 

yazının üstüne, o yazının türü ve muhtevası hakkında bilgi vermek maksadıyla şöyle 

başlıklar konmuştur: “Mütalâa-i Edebiye”, “Edebiyat”, “Edebiyat Bahisleri”, “Edebî 

Musahabe”, “Edebî Fıkra”, “Mülâhaza”, “Tenkid”, “Tenkid ve Mülâhaza”, “Paris 

Mektupları”, “Seyahatte”, “Akşam Fıkrası”, “San’at”, “Sanat Bahisleri”, “Kitaplar”.  

“Tenkid” (eleştiri, kritik), “musahabe” (sohbet, söyleşi), “mektup” ve “fıkra” 

kelimelerinin terimleştiği ve belli yazı türlerinin adı olduğu söylenebilir, bunlara 

“seyahatname” (gezi yazısı) türü de eklenebilir. “Mütalâa” ve “mülâhaza” kelimeleri, 

çokça kullanılmasına rağmen yazı türü olarak yerleşip benimsenmiş değildir.  

Bununla birlikte, ülkemize gazete ve dergi gibi süreli yayınların girişinden sonra, bu 

organlarda neşredilen imzalı yazıların hemen hepsinden umumiyetle “makale” diye söz 

edilmiştir. Burada makale, şekliyle ve muhtevasıyla belli vasıfları haiz, sınırları çizilmiş bir 

yazı çeşidini değil, hemen her tür yazıyı gösteren bir anlam genişliği taşımaktadır.  

Meselâ Ahmet Hâşim, “Ruhu’l-Cemaat ismindeki eserin Fransızcadan Türkçeye 

tercümesinde yapılan nakil hatalarından bahseden”, dolayısıyla “tenkit” sayılması 

gereken bir yazıdan “makale” diye söz eder.847 Yine “tenkit” türüne örnek gösterilebilecek 

bir yazıdan, Resim Sergisi başlıklı kendi yazısından bahsederken de “makale” der: 

                                                
845 Ahmet Hâşim, BE III, s. 73 – 77.   

846 Çalışmamızın Ahmet Hâşim’in Yazı Hayatı bölümünde bu hikâyeye temas edildi.,bk. s. 23 

847 Servet-i Fünun, c.21, nu. 1047, 16 Haziran 1327 (29 Haziran 1912).  
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“Maamafih fazla uzayan bu makalenin ona tahsis edeceğim satırları buna kâfi gelecek mi? 

Hayır ona bir makale lâzım.”848  

Başka bir yazısında şöyle der: “Mimar Sedat Bey isminde, hüviyet-i 

sanatkârânesinden ancak birkaç makalesinin mevzuuyla haberdar olduğumuz bir zat, bir 

zamandan beri kadınlarımızın kıyafeti hakkında tenkit yollu makaleler neşretmektedir.”849 

“Makale” kelimesinin bu geniş anlamıyla kullanılışına dair örnekleri çoğaltabiliriz. 

Ancak bunu yapmak yerine, Ahmet Hâşim’in zihninde “makale” ile “deneme”nin aynı şey 

sayıldığını gösteren bir cümle üzerinde durmak istiyoruz. Yazar, bir yazısında Pen Kulüp 

hakkında bilgi verirken şöyle demiştir: “Kulüp’ün ismi olan ‘Pen’ kelimesi, ‘şairler’, 

‘makaleciler’ ve ‘küçük hikâyeciler’ manasındaki ‘poètes’, ‘essayistes’, ‘nouvellistes’ 

kelimelerinin ilk harfleri olan ‘P.E.N.’den müteşekkildir ve İngilizce kalem demektir.”850  

Hâşim’in “essayiste” kelimesini “makaleci” şeklinde anlaması dikkate değer bir 

durumdur.  

Akşam gazetesindeki birçok yazısı “Akşam Fıkrası” üst başlığıyla neşredilmiş olan 

Ahmet Hâşim’in kendi yazılarından “fıkra” diye söz ettiği de olur: “o fıkrada neyi 

kasdettiğimiz”851, “geçen günkü fıkramız”852, “geçenlerde yazdığımız fıkra”853, vb. Ahmet 

Hâşim’in “fıkra” ile “makale” arasında fark görmediğini, ikisini neredeyse müteradif 

saydığını gösteren kullanışları da vardır. “Bir Türkün o Türkçe makaleden ne mana 

çıkarabileceğini görmek için Times muhabirine Yeni Asır refikimizin o fıkrayı münâkaşa 

eden güzel makalesini okumasını tavsiye ederim.”854 Görüldüğü gibi yazarımız aynı 

yazıdan hem “fıkra” hem “makale” diye söz etmekte bir beis görmemektedir. Benzer bir 

durum, şurada da karşımıza çıkar: “Şanlı kalemiyle senelerce bu sütuna şa’şaa vermiş olan 

Falih Rıfkı, Ankara’yı eğlenceli bir şehir hâline koymak lüzumuna dâir yazdığımız nîm 

ciddî bir fıkrayı, dünkü Cumhuriyet’te somurtan bir çehre ile mevzu-ı bahs ediyor.”855 

                                                

848 “Resim Sergisi”, İleri, nu. 933, 20 Ağustos 1336 (1920). 
849 “Çarşaf”, Akşam, nu. 1340, 15 Haziran 1922. 
850 “Pen Klüp”, İkdam, nu. 11267, 4 Eylül 1928. 
851 “Bizde Ressam Yetiştirmek Usûlü”, Akşam, nu. 1550, 15 Kanunusani 1339 (1923). 

852 ay. 
853 Akşam, nu. 1557, 22 Kanunusani1339 (1923). 
854 “Times’ın Hatası”, İkdam, nu. 11371, 18 Birincikanun 1928. 
855 “Bir Dosta İzah”, Akşam, nu. 2190, 16 Teşrinisani 1924. 
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Hâşim, kendi yazısını “yarı ciddi bir fıkra” diye nitelerken, Falih Rıfkı’nın aynı türde 

olması beklenen cevabî yazısını “makale” diye isimlendirir.  

Yazarımız, Mercure de France’ta yayımlanan makalesinde Ahmet Rasim Bey’den 

bahsederken “fıkra yazarı” anlamında “croniqueur” kelimesini kullanır ki bu, “kronik 

yazarı” anlamına gelen, duruma uygun bir adlandırmadır.856 

III.1.1. Makale 

Ahmet Hâşim’in aşağıdaki yazıları, konularının seçimi ve sınırlandırılışı, bu 

sınırlandırışa riayet, dil ve üslûp bakımından belli bir nesnelliği gözetme ve gerektikçe 

kaynak gösterme gibi özellikleriyle makale türünün umumi vasıflarını taşımaktadır, 

diyebiliriz:  

1. Emile Verhaeren 

2. Henri de Régnier  

3. Şahabeddin Süleyman, Fikirleri, Sanatı  

4. Kelimeler, Servet-i Fünun 

5. Les Tendances Actuelles de la Littérature Turque 

6. L’évolution du Goût dans la Littérature Turque  

7. Sembolizmin Kıymetleri 

Ancak, bilgi ve bilim adamından ziyade, sezgi ve sanat adamı olan Ahmet Hâşim, 

makalelerinden hiçbirini kitaplarına almamıştır.      

III.1.2. Fıkra 

Ahmet Hâşim’in yazıları arasında günlük olaylar hakkında yorum ve kanaatlerin dile 

getirildiği kısa gazete yazısı anlamında fıkralar önemli bir yer tutar. Çoğu fıkranın ömrü, 

gazetenin ömrü kadardır, yani bir gün. Dünyaya, ülkeye, şehre, sokağa veya herhangi bir 

şekilde yazarın gündemine giren veya girmesi istenen bir olaya, duruma, gerçekliğe dikkat 

çeken, yorum getiren fıkralar; o gerçeklik gündemden düşer düşmez değerini ve anlamını 

yitirebilir. Ancak Ahmet Hâşim’in fıkra türüne sokulabilecek yazılarının çoğunda, ele 

alınan konuyu da, o günü de aşan ve neredeye bir vecize değerine ulaşan cümlelere, hattâ 

pasajlara rastlanabilir.  

                                                

856 Ahmet Hâşim, BE III, s. 229.    
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Sokakta güvenlik görevlilerinin ve üniformalarının sıkça göze çarpışından şikâyet 

edilen bir fıkrada karşımıza çıkan şu iki cümle, her zaman ve her yerde geçerli olma 

gücünü taşır: “Namuslu bir adam, hiçbir tarafta hükûmetin kılıcı ve tüfeği ile karşı karşıya 

gelmez. / Pençesini yakasına yapışmağa âmâde, gözleri üzerinde, nâfiz ve müteyakkız 

olarak hükûmeti her dakika başı ucunda gören yalnız mücrim ve şakîdir.”857
 

Yazarımızın fıkra türüne dahil edilebilecek yazıları şöylece sıralanabilir:  

1. Sinema (Akşam, nu. 1321, 25 Mayıs 1922) 

2. Seferber Kelimeler 

3. Ressam Yetiştirmek Usûlü 

4. Bizde Ressam Yetiştirmek Usûlü 

5. Resim Karşısında Sükût 

6. Bir Edebiyat Mualliminin Bildiği Türkçe 

7. Fransızca 

8. Türkçe Bir Mahbestir 

9. Genç Kız 

10. Gençlik 

11. İstanbul’a Yeni Gelen Ecnebi 

12. Yeni Kadın 

13. Spor Tufeylisi 

14. Renkler Hakkında 

15. Yeni Sanatkâr 

16. Bir Suale Cevap 

17. Hiddetli Kalpak 

18. Hayâl 

19. Rakı 

20. Çok Ne Kadar Çok! 

21. Telgraf Adresi 

                                                

857 “Çok Ne Kadar Çok!”, Akşam, nu. 2172, 28 Teşrinievvel 1924. 
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22. Ankara Eğlence Şehri 

23. Garabet 

24. İnkılâp 

25. 19 

26. Bir Dosta İzah 

27. İnanmamak 

28. Değişmek 

29. Yolcu Eşyası 

30. Medenî Lehçe 

31. Aşk ve Kıyafet 

32. Harabe 

33. Güvercin 

34. Başlangıç 

35. Türk Ocağı Bayramında 

36. Otomobiller 

37. Ruhların Mimarisi 

38. Bir Teşhis 

39. Kış ve Gece 

40. Bahar 

41. Telsiz Telgraf 

42. Kürk 

43. Süleyman Nazif’in Mezarı 

44. Hemen Her Sabah 

45. Bahar Sözleri 

46. İlim 

47. At 

48. Dişi 

49. Kütüphane 

50. Güldürmek 
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51. Hayâl İşleri 

52. Erkekleşme 

53. Piyade 

54. Sinema (İkdam, nu. 11146, 3 Mayıs 1928) 

55. Zelzele 

56. Mahkeme Kapısında 

57. Makul bir Memleket 

58. Genç Kıyafeti 

59. Bu Ne Biçim Velî 

60. Telefon 

61. Genç Şairlere 

62. İdman Şenliği 

63. Dinlenme ve Eğlenme Günü 

64. İlme Dâir 

65. Araba 

66. Kari 

67. Köpek 

68. Kedi 

69. Kendini Beğenmek 

70. Kurbanlar 

71. Bakmak Edebi 

72. Basit Bir Mesele 

73. Kargalar 

74. Kitap Ticareti 

75. Bir Hasbihal 

76. Dârülbedâyi 

77. Ne Demeli? 

78. Yeni İstanbul 

79. Cazibe 
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80. İki Yirmi 

81. Tereddî 

82. Kutup Faciası 

83. Bir Kari’e Cevap 

84. Spor 

85. Gençlik ve Ölüm Etrafında 

86. Zaman Ölçüsü 

87. Reşat Nuri’nin İntihali 

88. Bir Teşebbüs Dersi 

89. Hars Malzemesi 

90. Kütüphane 

91. Taklit 

92. Kırk Derece 

93. İri Göbekli Seyirci 

94. Müthiş Bir Böcek 

95. Harf İnkılâbı 

96. Bir İttihamın Mahiyeti 

97. Macera 

98. Baş Parmak 

99. Büyük Kurbanlar 

100. Mükeyyifat 

101. Şair ahlâkı 

102. Pen Klüp 

103. Önümüzdeki Kış 

104. İntikal Devri 

105. Ölüleri Hatırlamak 

106. Sağdan Yazı 

107. Fuzuli Hânendeler 

108. Hayvanlara İşkence 
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109. Müstakbel Mimari, (Yeni Mimari) 

110. Kış 

111. Zuhurat 

112. Türk Evi 

113. Lisan İmarı 

114. Mizah 

115. Güneş 

116. Çocuklar İçin Bayram 

117. Tali’ mi? 

118. Bir Coğrafya Meselesi 

119. Yanlış Mezar 

120. Times’ın Hatası 

121. Tıbbın Kudreti 

122. İhtiyarlık 

123. Sürat 

124. Eğer Mantık Olsaydı 

125. Hulya 

126. Ahfad 

127. Fil ve Kadın 

128. Sıhhatin Zararları 

129. Timsalî Saat 

130. Tayyareci 

131. Mektep Kitapları Ticareti 

132. Zengin Mektep 

133. Kar Fırtınası 

134. Karların Yaptığı 

135. Seyahat ve Edebiyat 

136. Tiyatro 

137. İklim ve Aşk 
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138. Lüzumsuz Merhamet 

139. Şirket-i Hayriye’ye Teşekkür 

140. Kış Denizi 

141. Yeni Zevkler 

142. Eşeğin İtibarı 

143. Gişe 

144. Edebiyat Zevki 

145. Ölçü 

146. Ağaçlar 

147. Kadın Sesi 

148. İşaretler 

149. Hırs-ı Pîrî 

150. Kalem Bir Kudrettir Fakat! 

151. İngiliz Sükûtu 

152. Makine 

153. Bir Aşk Faciası 

154. Gazete Fiyatı 

155. Hayvan İntikamı 

156. Kavun 

157. İçkiler 

158. Muhterem Bir Yankesici 

159. Şapka ile Selâm 

160. Göz Muharebeleri 

161. Hür Olmak Hulyası 

162. Bir Tenkide Dair 

163. Sinek 

164. Sayfiyelerden Dönenler 
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III.1.3. Eleştiri 

Tenkit kelimesinin anlamı, kapsamı, doğruluğu ve edebiyat tarihimizdeki yeri ve 

örnekleri hakkında da, onun yerine geçmiş görünen “eleştiri” konusunda da çok şey 

söylenmiştir ve söylenebilir.858 M. Orhan Okay’a göre, “Eleştiri hemen her zaman 

olumsuzdur. Türkçe’de tenkit etmek de, eleştirmek de, Batı dillerindeki kritik gibi ağırlıkla 

olumsuza eğilimlidir. Bir eser hakkında olumlu eleştiri varsa onun adı eleştiri değil, ya 

tanıtmadır veya çözümleme.”859 Buna rağmen, eleştiriyi, “değerlendirme” anlamında 

kullanmayı tercih ederek Ahmet Hâşim’in yazılarına bakılacak olursa, şöyle bir liste 

oluşturulabilir: 

1. Vatan Mütercimi Zerasimos Efendi 

2. Rûh-ı Bîkayd Fırsatıyla 

3. Resim Sergisi 

4. Vatan Hizmetinde Edebiyat 

5. Alev, İmlâ, Kelime ve Edebiyat-ı Cedide 

6. Ölüler Mıntıkasında 

7. Ressamlarımız Hakkında Bir Mütalâa 

8. Bir Şöhret 

9. Şiirde Vatan 

10. Yılan Hikâyesi 

11. Talebe Sergisi 

12. Cuma Günkü Konferans 

13. Çarşaf 

14. Bir Ressama Cevap 

15. Nedim Divanının Yeni Tab’ı 

16. Bir Genç Kızın Eseri 

17. Dâhi 

18. Thais Tercümesi 

                                                
858 M. Kayahan Özgül, “Tenkidi Eleştirmek”, Hece, Eleştiri Özel Sayısı, nu. 77, 78, 79, Ankara, 2003, s. 7 
vd.  
859 Hece, Eleştiri Özel Sayısı, nu. 77, 78, 79, Ankara, 2003, s. 782.  
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19. Sonbahar Şiirleri 

20. Mürteci Mimari 

21. Yeni neşredilen kitaplar: Geceye Âşık “Küçük Hikayeler”, müellifi Selâmi İzzet  

22. Bir Cevap 

23. Yeni Bir Şair Hakkında Birkaç Satır 

24. Münakaşa 

25. Aynı Şair Hakkında 

26. Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi 

27. Bir Gemi Yelken Açtı Ali  Mümtaz Beyin Şiir Kitabı  

28. Edebî Bir Anket I 

29. Edebî Bir Anket II Sual 

30. Edebî Bir Anket III, Tereddi  

31. Edebî Bir Ankete Cevaplar IV, Herkes İçin 

32. Edebî Bir Ankete Cevaplar V, Hâricî Tesir 

33. Edebî Bir Ankete Cevaplar: Muhtelif Meseleler 

34. Bir Münakaşanın Sonu 

35. Krippel’in Eseri 

36. Beni mi? Suad Derviş Hanım  

37. Huzur-ı Hilkatte 

38. Edebî Bir Seyahat 

39. Mecmualar 

40. Yedi Gencin Eseri 

41. Palavra Edebiyatı 

42. Tarihten Roman 

43. Filozofun Lisanı 

44. Bir Fikir ve Bir Münakaşa 

45. Yedi Meşaleciler 

46. Edebiyat Bahisleri 

47. Üslûp Hakkında Bir Mülâhaza 

48. Birkaç Kadın Başı 
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49. Dağ Yolu 

50. Bir Kelimenin Telâffuzu Hakkında 

51. Maddî Bir Muvaffakiyet 

52. Hariçte Türk Edebiyatı 

53. Fikirlerde İnsiyak 

54. İmtihan  

55. Bir Mülevves Münakaşanın Faydası 

56. Oksford Kamusu 

57. Siegfried 

58. Şairleri Okurken 

59. Kapanan Bir Mecmua 

60. Büyük Bir Efsaneci 

61. Bir Piyes 

62. Baltacı ile Katerina 

63. Bir Çirkinlik Şaheseri 

64. Güfte ve Beste 

65. Hatadan Fazla 

66. Kitap Mimarlığı 

67. Türk Matbaacılığı Hakkında Bir Eser 

68. Nasihat 

69. Semavî Emanet 

70. Bir Mektup 

71. Yakup Kadri’nin Piyesi 

72. Millî Türk Şairi Mehmet Emin 

73. Vakalar Nasıl Anlatılır 

74. Bir Serlevha 

75. Bağ Bozumu 

76. Jupiter 

77. Sinema Türkçesi 
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78. “835 Satır” 

79. Güzel Basılmış Bir Kitap 

80. Ergenekon 

81. Duyduğum Gibi 

82. Şairler 

83. Klasiklerin Tercümesi 

84. Heykeltıraşlar 

85. Bir Eser 

III.1.4. Portre 

Ahmet Hâşim’in yazılarından bazıları, tanıdığı insanları okuyucularına da tanıtmak 

maksadıyla kaleme alınmış ve “portre” adını verebileceğimiz yazılardır. Bu yazılarda 

anlatılan kişileri, şair-yazar Ahmet Hâşim, kendi görüş açısından, kimi zaman fiziksel 

özelliklerine de değinerek resmetmeye çalışmıştır.  

Portresi çizilen kişilerin çeşitliliği ve sanat, edebiyat âlemiyle sınırlı olmayışı dikkate 

değer bir durumdur.  

1. Cem’in Gözü 

2. Yakup Kadri 

3. Anatole France 

4. Osman Pehlivan 

5. Ahmet Hikmet 

6. Dostum 

7. Dilenci 

8. Hayâl Kurbanı 

9. Yeni Bir Mesih 

10. Gazi 

11. Necati’nin Ölümü 

12. Şarlo’nun Hastalığı 

13. Gene Şarlo 

14. İki Artist 

15. Halit Fahri Bey 
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16. Said Gültekin 

17. Aç Olmayan Adam 

18. Boyacılar 

19. Son Şarklı 

III.1.5. Gezi-İzlenim Yazısı 

Ahmet Hâşim’in gezi yazıları bilinen anlamıyla seyahatname vasıflarını taşımaz. 

Esasen kendisinin de böyle bir iddiası yoktur. Bu yazıların çoğu, gazete yazısı olmak üzere 

kaleme alınmış, şahsi ve sübjektif metinlerdir.  

Bize Göre’nin son bölümüne “Bir Seyahatin Notları” adını veren, son nesir kitabını 

Frankfurt Seyahatnamesi adıyla neşreden Ahmet Hâşim’in adı geçen kitaplar dışında 

kalmış birçok yazısı da “gezi-izlenim yazıları” başlığı altında toplanabilir. Burada yazarın 

yurt dışına ait izlenimlerini içeren yazılarının yanına yurt içinde, hattâ İstanbul’da cereyan 

etmiş ve belki gezi ağırlığı taşımayan dolaşmalara ilişkin gözlem ve izlenim yazılarını da 

koymayı tercih ettik.  

1. Bir Gezintide Görülen 

2. Gurebahane-i Laklakan 

3. İlk Temas 

4. Küçük Bir Seyahatnâme 

5. Dreykul’da Kadın Modaları 

6. Kır 

7. Yakından 

8. Şehir Hârici 

9. Çingene 

10. Elifbanın Esrarı 

11. Deniz Kıyısında 

12. Leylek 

13. Gece Gezintisi 

14. Ay 

15. Bir Ağaç Karşısında 

16. Kartal 
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17. Yeni Sanatkâr 

18. Seyahate Çıkan Adamın Duydukları 

19. İlk İntibadan Sonra 

20. Mucib-i Şeref Olmayan İki Müşahede 

21. Yapraklar ve Çiçekler İçinde Bir Şehir 

22. Paris Sabahı 

23. Bir Rahibin Nasihati 

24. Hayvanlar Arasında 

25. Paris 

26. Paris Kadını 

27. Sebze Yiyiciler 

28. Neşesiz Paris 

29. İstikbâlin Keşfi 

30. Pislik ve Temizlik 

31. Cami ve Havra 

32. Etnografya ve Coğrafya 

33. Darülfünun Şehri 

34. İki Defa Şâyân-ı Dikkat bir Cetvel 

35. Son Sahife 

36. Acayip Şeyler 

37. Ekspres 

38. Ankara 

39. Hizmetçi 

40. Türk Ocağı 

41. İstanbul’un En Serin Yeri 

42. Venedik 

43. Lido 

44. Dillerin Karanlığında 

45. İtalya Şehirleri 
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46. Ruhiyat 

47. Paris’te 14 Temmuz 

48. Aix-Les-Bains 

49. Kadın İşleri 

50. 1 Ağustos 

51. Bir Şairin Hatırası 

52. Seyahat Notlarının Sonu 

53. Gece 

54. Bulgar Kırları 

55. İç Sıkıntısı 

56. Sinek 

57. Alman Gecesi 

58. Varış 

59. Büyük Bir Avrupa Şehri 

60. Caddeler 

61. Faust’un Mürekkep Lekeleri,  

62. Ticaret 

63. Hasta 

64. Sonbahar 

65. Bulutlu Hava 

66. Bir Zihniyet Farkı 

67. Sincaplar, Kuşlar Vesaire 

68. Dilenci Estetiği 

69. Alman Ailesi 

70. Milletleri Sevmek ve Bağlanmak 

71. Beş Almanın Keyfi İçin 

72. Profesör Aristokrasisi 
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III.1.6. Deneme 

Deneme türü, Montaigne’den beri bilinen ve yazarın şahsiyetini, birikimini, ufkunu 

sabit ve sıkı kaidelere bağlı kalmadan yansıtmasına izin veren, öteki yazı türlerine göre 

daha geniş ve rahat bir düşünüş ve yazış imkânı sunan bir türdür. Ahmet Hâşim’in burada 

başka türlere bağladığımız yazılarının çoğunda da, deneme hususiyeti ve lezzeti taşıyan 

cümleler ve paragraflar bulunmaktadır. Deneme, kültürün yanında tecrübeyi ve yaşantıyı, 

bilginin yanında hayal gücünü ve fanteziyi sergilemeye elverişli bir yazı çeşididir ve 

Ahmet Hâşim’in düşünüş ve duyuş tarzına uygun düşmektedir. İnci Enginün, Hâşim’in 

bütün yazılarını “deneme” türü içinde görme ve gösterme eğilimindedir.860  

Emin Özdemir de Ahmet Hâşim’in deneme yazarlığını takdir eder: “Denilebilir ki, 

deneme, şiirden sonra, daha doğrusu şiirle birlikte, az sözle çok söz söyleme sanatıdır. 

Bunu en ustaca yürüten denemecilerin başında Ahmet Hâşim vardır. Hâşim denemelerini 

kuyumcu gibi işler. Onun yazdıklarından bir tek sözcüğü çıkaramayacağınız gibi, onlara 

bir tek sözcük de katamazsınız. Falih Rıfkı da bir üslupçudur ama Hâşim’in denemeleri 

için söylediğimiz şeyi onunkiler için söyleyemeyiz.”861 Ahmet Hâşim’in aşağıdaki yazıları, 

deneme türü içinde değerlendirilebilir:  

1. Sanat-ı Tahrir  

2. İstanbul Hakkında Bir Ecnebî ile Muhâvere 

3. Paris’i Görmüş Zat 

4. Müslüman Saati 

5. Şiirde Mana 

6. Elektrik Işığında 

7. Şi’r-i Kadîm 

8. Ağacın Gölgesi 

9. Bir Ağaç Karşısında 

10. Aşksız Sanat 

11. Sanatta ve Hayatta Çirkinlik 

12. Muhalefet 

                                                
860 İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, 7. bs. Dergâh Yay., İstanbul, 2006, s. 388 vd.  
861 Cumhuriyet Dönemi Denemeler Seçkisi, Hzl. Öner Yağcı, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2002, s. 48. Bu 
kitapta Orhan Burian da “Herhangi bir dilde onun düzyazı parçaları son derece güzel birer deneme olurdu.” 
(s. 29) demesine rağmen seçkiye Ahmet Hâşim’den hiç deneme seçilmemiş olması pek tuhaftır.  
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13. Mizah 

14. Mütercim 

15. Münekkid 

16. Melek (Kelimelerin Hayatı) 

17. Bir Bediiyat ve Ahlâkiyat Meselesi 

18. Hayatta Olduğu Gibi 

19. Üstad 

20. Yaz Kokusu 

21. Esnemek 

22. Kulak 

23. Edebî Eser Bir Vesikadır 

24. İki Geri Kalmış İnsan 

25. İsimsiz Dünya 

26. Sebepler 

27. Boynuz 

28. Leblebi 

29. Gülünebilir 

30. Bir Estetik Meselesi 

31. İnsan Vücudu 

32. Vatan 

33. Tehlike Hissi 

34. Valiz 

35. Yemek 

36. Yaratmak 

37. Kımıldamayan Işıklar 

38. Hırsız 

39. Yemek 

40. Harikulâde 
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III.1.7. Röportaj, Muhâvere 

Gazete, dergi gibi süreli yayınların en ilgi çekici yazı türleri arasında yer alan 

röportajın başlıca iki çeşidi vardır. Birincisi, yazarın tanınmış veya tanınmasını istediği bir 

kişiyle veya kişilerle belli bir konuda yaptığı görüşmedir ki, buna “mülâkat” da 

denmektedir. Bu tür röportajlarda soruların ve cevapların yanı sıra, görüşmeyi yapan 

yazarın gözlem, tasvir ve izlenimleri de yer alabilir. Bir de belli yerleri okuyuculara 

tanıtmak amacıyla yapılan röportajlar vardır ki bunlarda insanlarla görüşme, konuşma şartı 

yoktur. Böylesi röportajların gezi yazılarıyla yakınlığı açıktır.  

Ahmet Hâşim’in bir gazeteci kimliğiyle yaptığı tek röportajı vardır. “Maruf Bir 

Fransız Romancısı Şehrimizde”, başlığıyla İkdam gazetesinin 1 Temmuz 1928 tarihli 

sayısında fotoğraflı olarak yayımlanan bu röportajında Ahmet Hâşim, İstanbul’a gelen 

François Bonjean ile görüşüp konuşmuş, sorular ve cevapların yanı sıra izlenimlerini de 

aktarmıştır.  

Ahmet Hâşim’in röportaj yapan değil de, kendisiyle röportaj yapılan kimse olarak 

karşımıza çıktığı da olur. Ruşen Eşref’in Diyorlar ki adlı eserinde mülâkat yaptığı 

edebiyatçılar arasında Ahmet Hâşim de vardır.862 Vakit gazetesi adına A. Sırrı’nın yaptığı 

röportajda bazı sorulara yazarımızın “Bilmiyorum” cevabını vermesi, dikkat çekicidir.863  

Süs mecmuasının Hukuk-ı Aile Nüsha-i Mahsusası olarak yayımlanan 26 Kanunusani 

1340 tarihli 33. sayısında Nezihe Muhiddin, Fatma Âliye, İsmail Hakkı, Ahmed 

Hikmet, Burhan Cahid, A. Cevdet, M. Şekip ve Süleyman Bahri’nin cevaplarının yer 

aldığı bir soruşturmaya Ahmet Hâşim’in verdiği cevap şöyledir: “Mevzuu bahsettiğiniz 

mes’eleler hakkında hiçbir fikrim yoktur.” Sorular, boşanmanın şartları, çok eşlilik, evlilik 

yaşı ve boşanma durumunda çocuğun kime bırakılacağı konularındadır. Kanaatimizce bu 

“kısa cevap” da Ahmet Hâşim’in bütün eserleri içinde yer almalıdır.  

Ahmet Hâşim, bazı yazılarını eskiden “muhâvere” denen, diyaloglar, karşılıklı 

konuşmalar şeklinde yazmayı tercih etmiş ve bu tercihini bazen yazılarının başlıklarına da 

yansıtmıştır: “Bir Muhâvere”, “Fırtına Bulutları Karşısında Bir Muhavere” gibi. Aynı 

anlama gelmek üzere “konuşma” kelimesini kullandığı da olmuştur: “İki Adamın 

Konuştukları”.  

                                                
862 Ahmet Hâşim, BE IV, s. 157. 
863 Ahmet Hâşim, BE IV, s. 167. 



 496 

Ahmet Hâşim’in naklettiği bu konuşmalar, hakikaten vuku bulmuş mudur, yoksa 

yazar, fikirlerini anlatmaya daha elverişli gördüğü için yazısını konuşma şeklinde mi 

kurgulamıştır? Bu ihtimallerin ikisi de muhtemeldir, fakat ikincisinin daha baskın olduğu 

kanaatindeyiz. Bir fikri konuşma aracılığıyla iletmenin o fikri doğrudan doğruya beyan 

etmeye nispetle daha etkili ve inandırıcı olacağı açıktır.  

Ahmet Hâşim’in aşağıdaki yazıları, burada ifade etmeye çalıştığımız bütün 

anlamlarıyla röportaj ve muhavere, “karşılıklı konuşma” veya “cevap beklemeden ve 

almadan konuşma” yöntemlerinin kullandığı yazılar olarak okunabilir:  

1. Bir Gencin Dedikleri 

2. Bir Muhavere 

3. Tokluk ve Açlık 

4. Ölçü 

5. Hüsn-i hat 

6. İki Adamın Konuştukları 

7. Cuma 

8. İdam Mahkûmları 

9. Garden Barda Konuşan İki adam 

10. Fırtına Bulutları Karşısında Bir Muhavere 

11. Dünya ve Ahiret 

12. Hârikulâdenin Tarifi 

13. Deniz Aşırı 

14. Birçok İniltiler 

15. Maruf Bir Fransız Romancısı Şehrimizde 

16. Bir Kari Grubuna 

17. Bir Akşam Sohbeti 

18. Bir Faziletin Kıymeti 

19. Horoz 

20. Ticaret 

21. Fazilet Mükâfatı 

22. Dost İntihabı 
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23. Saadet 

24. Edebiyata Dair 

25. Anlamamanın Faydası 

26. Harpten Sonra 

27. Acem Halısı 

28. Kadına Dair 

29. Mide Rahatsızlığı 

30. Hırsız ve Bekçi 

31. Kirpi ve Tilki 

32. Vahid-i Kıyasî 

33. Gazi’nin En Büyük Eseri Nedir? 

34. Birisine Göre 

35. Falcı 

36. Kediler Mezbahasında 

37. Örtülü Kadın 

38. Erkek 

Bu bölümü bitirirken şunu ilâve etmeliyiz: Yazarımız, başka yazılarında da yeri 

geldikçe diyaloglara yer vermiştir. Bilhassa bir kitabına da isim olan Gurebahâne-i 

Laklakan’da diyaloglar, önemli bir yer tutmaktadır.  

III.1.8. Mektup 

Yazılı haberleşme vasıtalarının en eskilerinden olan mektup, resmî, ticarî, edebî ve 

hususî mektup gibi çeşitlere ayrılmaktadır. “Açık mektup” da basın tarihinde önemli bir 

yere sahiptir. Ahmet Hâşim’e ait elimize ulaşan mektuplar arasında Düyun-ı Umumiye 

Riyaseti’ne yazılmış resmî mektup da vardır. Özel mektupları, yazarın hususi hayatına ışık 

tutacak unsurlar ihtiva eder. Bunlardan bilhassa Refik (İnce) Bey’e yazılmış olanlar, 

“edebî mektup” vasıflarını da taşır. Yazarmızın kaleme aldığı özel mektuplar, ilk kez, İnci 

Enginün ile Zeynep Kerman’ın hazırladıkları Ahmet Hâşim Bütün Eserleri IV, Frankfurt 

Seyahatnamesi / Mektuplar – Mülâkatlar adlı kitabın 1991 yılında yapılan ilk baskısında 

bir araya getirilmişti: s. 39 – 104. Adı geçen eserin 2004 yılındaki ikinci baskısında yeni 

mektupların ilâve edildiği, mektup sayısının arttığı görüldü: s. 67 - 154. Bu mektuplar, 

yazarn özel hayatına ve psikolojisine ışık tutmaları bakımından önemlidir.      
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Ahmet Hâşim’in çeşitli gazete ve dergilere hitaben kendi isteğiyle veya karşı tarafın 

isteğine cevap vermek üzere kaleme aldığı mektupları şöylece sıralayabiliriz:  

1. Musavver Muhit, c.3, nr, 14-36 ve 15-38, 10 temmuz 1325 (23 Temmuz 

1909)  

2. Servet-i Fünun, c.21, nu. 1047, 16 Haziran 1327 (29 Haziran 1912) 

3. “Şeyh Galip Hakkında”, Hak gazetesi ilâvesi, nu. 11, 29 Haziran 1328 (12 

Temmuz 1912)  

4. “Hâlide Edib Hanımefendi’ye”, İctihad, nu. 129, 7 Teşrinisani 1918. 

5. “Bir Cevap”, Akşam, nu. 1661, 7 Mayıs 1339 (1923) 

6. “Abidin Daver Bey’e”, İkdam, nu. 11231, 30 Temmuz 1928 

7. “Şehremininden Bir Rica”, İkdam, nu. 11367, 14 Birincikanun1928 

8. “A Muhterem Efendi”, İkdam, nu. 11390, 6 Kanunusani 1929 

9. Cumhuriyet, nu. 2972, 15 Ağustos 1932 

III.2. İktibaslar 

Ahmet Hâşim, zaman zaman Fransızca gazete, dergi ve kitaplarda rastladığı ve 

okuyucularına iletmeyi uygun gördüğü metinleri bazen aynen tercüme, çoğu zaman 

‘mealen’ veya ‘telhisen’ tercüme ederek nakletmiştir. Bu nakillerin başında, arasında veya 

sonunda kendi kanaatlerini aksettiren kısa, bazen uzun açıklamalar da koymuştur. Yazarın 

iktibaslardan teşekkül etmiş yazıları şunlardır: 

1. İzdivaç 

2. Güzellik Düşmanları 

3. Esrarengiz Lama 

4. Ev ve Dünya’dan 

5. Çinkârî Tahayyülât 

6. İhtilâl Memleketinde ‘Mektep’ 

7. İspanya Raksları 

8. Çaynâme 

9. Çaynâme’den: Çiçekler 

10. Çaynâme’den: Çay Odası 

11. Bir Takdim 
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12. Bir Seyahatnâme 

13. Alangle 

III.3. Nesirlerinde Yaptığı Değişiklikler 

Abdülhak Şinasi Hisar anlatıyor: “... Hâşim, İkdam’da bir Bize Göre parçasını 

fikrinden ve kalbinden süzülen bir madde gibi sızdıra-sızdıra bütün yarım gününü 

geçirerek, akşama doğru müşkülât ile bitirir ve imzalardı. En evvel yazdıklarını birer-birer 

herkese, İkdam’ın her muharririne ve her gelen misafirine okurdu. Hepsinden bir tavsiye, 

bir fikir, bir his almağa, her yeni kıraati üzerine bir tashih yapmağa çalışırdı. Sonra Ali 

Naci Beye okur, ondan da bir az tuz-biber isterdi. (...) Denilebilir ki, Hâşim’in fıkrasını 

yazacağı günler, bunun tâ bittiği akşam saatine kadar, indinde dünyanın başka hiçbir 

hâdisesinin zerre kadar mâna ve ehemmiyeti kalmazdı. Bir gazete idarehanesinde 

bulunduğu için, bâzan birden bire mühimce bir haber herkesin alâkasını uyandıran bir 

dalga halinde gelir, muhiti sarsardı. O zaman Hâşim, kendisini ihmal ettirerek işini 

sekteye uğratan bu hâdiseye kızar, muğber ve müteessir olur, kendini hayatın yeni bir 

cilvesiyle mağdur görürdü.”864  

Yazılarını güçlükle yazan ve yayımlanmadan önce defalarca tashihten geçiren Ahmet 

Hâşim, onları kitaplarına alırken de, yeni tashihler, ilâveler ve çıkarmalar yapmak 

ihtiyacını hissetmiştir.  

Yazıların gazete ya da dergi sayfalarında okuyucu karşısına çıkan ilk biçimleriyle, 

kitap sayfalarına geçerken aldıkları son biçimlerini karşılaştırmak, Ahmet Hâşim’in 

düşünüş ve yazış tarzını kavramamıza yardımcı olabilir. 

III.3.1. Kelime Değişiklikleri 

Ahmet Hâşim’in Gurebahâne-i Laklakan, Bize Göre ve Frankfurt Seyahatnamesi’ne 

aldığı yazılar üzerinde yaptığı düzeltmeleri tek tek ele almadan önce, kelime seviyesinde 

kalmış değişikliklerden bir kısmını, çalışmamızı dipnotu ve kaynak kalabalığına 

boğmamak için, kaynak belirtmeden şöylece sıralayabiliriz:  

ÖNCE  SONRA  

ıstılahat  tabirat 

-e dair  … hakkında 

                                                
864 Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Hâşim Şiiri ve Hayatı, Hilmi Kitabevi, İstanbul, 1963, s. 74-75. 
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Kelâm-ı kadim  Kur’an 

mütemekkin  yerleşen 

ecnebi  zat 

cevap verdi  cevap aldım 

zâir  ziyaretçi 

soğuk  buzlu 

ev  köşk 

şâyân-ı dikkat  dikkate lâyık 

ehemmiyet  kıymet 

... şeklinde . … gibi 

... verdi.  öğretmiştir 

maalesef  maatteessüf 

kavvaflar  haffaflar 

serâpâ  yerden tavana kadar 

kopye ettirdim  istinsah ettirdim 

halkın  neslin 

izah etti  anlattı 

ecnebî  Avrupalı 

cidar  duvar 

izahat  tafsilât 

nakletmek  taşımak 

koymak  yerleştirmek 

yalnız  tek 

gidemediği  kat edemediği 

ciddiyetinden  samimiyetinden 

izhar-ı acz ediyor  âcizdir 

görüp  düşünüp 

müsince  yaşlıca 
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... resmeden (genç)  ... resimleri yapan (genç) 

cümlemiz  hepimiz 

elyevm  bugün 

ziya  Meşale 

hikâyenüvis  hikâyeci 

sûretinde  şeklinde 

şu sûretle  şöyle 

evsâf-ı asabiyye ve rûhiyye  rûhî evsaf 

dûn  aşağı 

maalesef  maatteessüf 

bahş  verme 

kadir  muktedir 

Türk kariine  Türk milletine 

cevap teşkil etmek üzere  cevap olarak 

devre  zaman 

muhrik  yakıcı 

namdar  meşhur 

sigara dumanıyla  sigara zifiriyle 

müstekreh  iğrenç 

müheyyiç  parlak 

taşıyan  mahmul 

tağyirini  değiştiğini 

bozulmuş  buruşmuş 

konuşurken  yazarken 

büyük  kudretli 

mevzuu  gayesi 

fakat  ama 

mahlûk  hayvan 
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aksediyor  akisler yapıyor 

cinnet  delilik 

eşkâl  şekiller 

nîm-kudsî  nîm-mukaddes 

mutlaka  elbette 

hazer etmiyor  korkmuyor 

vâhî  boş 

tetkikata  tetkiklere 

re’ye’l-ayn  gözleriyle 

üçü tecavüz edince  üçü geçince 

girdâbe  çukur 

tevakkuf  tetkik 

edebî silsile-i merâtibde  edebî merâtibde 

telaffuz edilir  söylenir 

... hâlinde  … gibi 

çocuklara  çoluk çocuğa 

ilticâ ediyor  sığınıyor 

saklamağa  gizlemeğe 

zulmet  karanlık 

tesis  kurma 

iradesine tebean  iradesine tâbi 

arz üzerinde  dünyada 

kırmızılık  kızıllık 

Acemce  Fârisî 

muhayyiru’l-ukul  şâyân-ı hayret 

takip edilecek (yol)  gidilecek (yol) 

anlamıyordum  bilmiyordum 

hâriç  dışarı 
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ferdâsı  ertesi 

-e tebean  -e uyarak 

fasılasız  inkıtasız 

simyager  kimyager 

tertip  tasavvur 

temâşâ  seyretmek 

-e işaret eder  -e delâlettir 

zeki  müdekkik 

münevver  ışıklı 

şu suretle  şöyle 

-i görerek  –e şahit olarak 

geçerken  saparken 

müşkilât  zahmet 

maraz  hastalık 

...ismindeki  isimli 

-e îsâl etmiştir  -e çıkarmıştır 

mihman-perver  mihman-nevaz 

pîşvâ  ön ayak olan 

râyiha  koku 

safvet  saflık 

sihirli  büyülü 

yeknesak  dümdüz 

müstakil  ayrı 

birisi  bir tanesi 

fırlayıp  kalkıp 

hat  demiryol 

giranbaha  kıymetli 

kadın gözlü  kadın bakışlı 
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-den itibaren  -den sonra 

“fiil”  “action” 

görünüş  şekil 

duyuyordum  hissediyordum 

tuz ihtiva eden  tuzu olan 

… haricinde  … dışındaki 

güldürücü  eğlenceli 

mudhike-nüvis  tiyatro müellifi 

içinde  ortasında 

genç  taze 

saffet  safvet 

şahit oldum  tesadüf ettim 

... meyanında  … arasında 

ikide bir  birtakım 

kimseniz  adamınız 

veya  ve 

bez  paçavra 

semada  gökte 

bağırıyor  bağrışıyor 

avdet edemez  dönemez 

 

Ahmet Hâşim, bu değişikliklerin önemli bir kısmında, Arapça ve Farsçadan dilimize 

giren kelimeleri ayıklamayı, müterâdiflerden Türkçe olanı tercih etmeyi öngören Yeni 

Lisan (Millî Edebiyat) akımının Cumhuriyet döneminde de benimsenen anlayışına uygun 

davranmıştır. “Cidar” yerine “duvar”, “giranbaha” yerine “kıymetli”, “râyiha” yerine 

“koku”... demesi bundandır. Ancak bu davranış onda kesin ve keskin bir “Türkçecilik” 

hâlini almaz. Nitekim, o “şahit oldum” yerine “tesadüf ettim”, “fâsılasız” yerine “inkıtasız” 
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diyebilmekte, hattâ “duyuyordum” kelimesini silip yerine “hissediyordum” 

yazabilmektedir.  

“bağırıyor” yerine “bağrışıyor”, “genç” yerine “taze”, “görünüş” yerine “şekil”, 

“güldürücü” yerine “eğlenceli” kelimelerini koyması ise, ikincileri, anlatmak istediği 

gerçekliği ifadeye daha uygun bulduğunu gösterir.  

III.3.2. Şiirde Mana’dan Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar’a 

Yazarımızın önce bir süreli yayında çıkan, sonra da kitabına aldığı ve alırken 

birtakım değişiklikler yaptığı ilk metin, Şiirde Mana başlıklı yazıdır. 

Ahmet Hâşim, poetikası olarak kabul edilen ve Piyâle’nin başına “Şiir Hakkında 

Bazı Mülâhazalar” başlığıyla koyduğu yazısını, Dergâh mecmuasının 5 Ağustos 1337 

(1921) tarihli 8. sayısında Şiirde Mana adıyla neşretmişti. Şair, “Musahabe” üst başlığını 

taşıyan bu metni kitabına alırken onda birtakım değişiklikler yapmak ihtiyacını 

hissetmiştir. Bu değişiklikleri belirtmeye çalışalım.  

Musahabenin dergide neşredilen ilk şekli şu cümleyle başlar:  

“Birkaç ay evvel bu sahifelerde intişar eden ve manası bazılarınca muğlak telâkki 

edilen bir manzume münasebetiyle şiirde ‘mana’ ve ‘vuzuh’ hakkında muhtelif şeyler 

söylenmiş ve yazılmıştı.” 

Cümlenin kitaptaki yeni ve son şekli şöyledir:  

“Kariin bu kitapta okuyacağı “Bir Günün Sonunda Arzu” isimli manzume ilk intişar 

ettiği zaman, manası bazılarınca lüzumundan fazla muğlak telâkki edilmiş ve o 

münasebetle şiirde ‘mana’ ve ‘vuzuh’ hakkında hayli şeyler söylenmiş ve yazılmıştı.” 

Şair, “bir manzume”nin adını belirtmek gereğini duymuştur. Okuyucu, “Birkaç ay 

evvel” ifadesinin kaldırılmasıyla, kast edilen zamanı belirleme güçlüğünden kurtulmuştur 

ama yazının başka bir yerinde geçen “Birkaç ay evvel ‘hâlis şiir’ hakkında, meşhur bir 

münekkitle münâkaşası, bütün medenî fikir dünyasını alâkadar eden rahip Brémond” 

ifadesinde aynı güçlük yine karşımıza çıkmaktadır. Ahmet Hâşim’in ve daha pek çok 

yazarımızın “falan tarihte” diyerek olayın vaktini açıkça belirtmemeleri, çok ilginç bir 

durumdur.  

İlk şekil: 

“Edebiyat bahislerinde, telâkki ihtilâfından dolayı, şetm ve tahkir, bizde öteden beri 

kullanılan eski ve aşınmış bir malarmedir ki şerefsiz bir miras hâlinde, babadan oğla 

intikal eder.” 
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Son şekil: 

“Düşünüş ayrılığından dolayı hakaret, öteden beri bizde kullanılan aşınmış bir 

silahtır ki, şerefsiz bir miras hâlinde, aynı cinsten kalem sahipleri arasında batından 

batına intikal eder.” 

Yazarımız, cümlesinin dilini sadeleştirmiş, bu arada Fransızca “malarme” yerine 

“silah”ı koymuştur.  

İlk şekil: 

“Onunçün ‘tahkir’in münhasıran zamanımıza mahsus bir münakaşa tarzı olduğu 

söylenemeyeceği gibi, hiçbir nesl-i edebî de onu tanımamış olmağla iftihar edemez.”  

Son şekil: 

“Onun için hiçbir edebî nesil, bu tarz münakaşaları tanımamış olmakla iftihar 

edemez.”  

Yazar, bu değişiklikle daha doğrudan bir ifadeyi tercih etmiştir.  

İlk şekil: 

“Fakat yeni olan ve elim bir tereddî alâmeti olan, ‘nekregû’nun hayatımızda aldığı 

ehemmiyet ve edindiği sîmâdır. Nice hazin çehrelerin son zamanda, matbuatta, maskara 

sanatına rağbeti ancak bununla izah edilebilir. Bizde, şimdi, siyaset, sulh, harp, ilim ve 

edep meseleleri ehlinden tahliye edilmiş birer boş sahadır ve kalem nekreleri, orada kâh 

âlim, kâh münekkit, kâh siyasî kılığında rahatça merkeplerini koşturur. Şüphe yok ki 

‘nekre’ de bir yeni insan numunesi değildir, fakat yeni olan nekreden ve maskaradan başka 

mütefekkiri, mürşidi ve rehberi kalmayan memlekettir.” 

Son şekil: 

“Hele, ilim ve edeb sahalarında nekre ve maskara, kâh âlim, kâh münekkit, kâh 

sanatkâr kılığında merkebini serbestçe koşturabildiğinden beri, fikir alışverişinde artık 

insanî âdâba riayet edildiğini görmeği ümit etmek çocukça bir safvet olur.” 

İfadenin yeni şeklinde, hükümlerin şümulü konunun sınırları içine çekilmeye 

çalışılmıştır, diyebiliriz.  

İlk şekil: 

“… şiirde ‘mana’ ve ‘vuzuh’un ne kıymette şeyler olduğu hakkında yalnız kendi 

telâkki ve kanaatimizi söylemekle iktifâ edeceğiz.” 

Son şekil: 
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“Şiirde ‘mana’ ve ‘vuzuh’un ne kıymette şeyler olduğu hakkında kendi telâkki ve 

kanaatimizi söylemekle iktifâ edeceğiz.” 

İlk şekil: 

“ ‘Fikir’ dedikleri bayağı mütalâalar yığını mı, hikâye mi, mevzu mu; ve ‘vuzuh’ 

bunların idrak-i âdiye göre anlaşılması mı demektir?”  

Son şekil: 

“ ‘Fikir’ dedikleri bayağı mütalâalar yığını mı, hikâye mi, mazmun mu; ve ‘vuzuh’ 

bunların âdî idrâke göre anlaşılması mı demektir?” 

İlk şekil: 

“Şiirin bu mahiyette bir sanat hâlinde telâkki olunması, resim, musikî ve heykeltıraşî 

gibi sanatların, kendilerine has ve münhasır fırça, boya, nota ve kalem gibi, istimali güç 

bir hünere mütevakkıf vasıtalara mâlik bulunmalarına mukabil, şiirin bu gibi hususi 

vesaitten mahrum olması ve ifadesini konuşulan lisanda istiâreye mecbur olmasındandır.” 

Son şekil: 

“Şiirin bu mahiyette telâkki olunuşu, resim, musikî ve heykeltıraşî gibi sanatların, 

kendilerine has ve münhasır fırça, boya, nota ve kalem gibi, istimali güç bir hünere 

mütevakkıf vasıtalara mütevakkıf bulunmalarına mukabil, şiirin bu gibi hususi vesaitten 

mahrum ve ifadesini konuşulan lisandan istiâreye mecbur olmasındandır.” 

İlk şekil: 

“Bu sebepten dolayıdır ki, parmaklarının tutmasını bilmediği fırçaya ve gözlerinin 

okumasını bilmediği notaya karşı mütehâşî ve hürmetkâr olan nâehiller, kelimelerden 

vücuda gelmiş gibi gördükleri şiiri alelâde ‘lisan’ mahiyetinde telâkki ile, sırf bu zaviye-i 

rü’yetten bakarak, başkaca hazırlıklı olmağa hiç lüzum görmeksizin, onu küstahâne bir 

lâübalilikle muhakeme etmek hakkını kendilerinde bulurlar.” 

Son şekil: 

“Bundan dolayıdır ki, parmaklarının tutmasını bilmediği fırçaya ve gözlerinin 

okumasını bilmediği notaya karşı mütehâşî ve hürmetkâr olan nâehiller, kendi 

kullandıkları kelimelerden vücuda gelmiş gibi gördükleri şiiri alelâde ‘lisan’ mahiyetinde 

telâkki ile, sırf bu zaviye-i rü’yetten bakarak, başkaca hazırlıklı olmağa hiç lüzum 

görmeksizin, onu küstahâne bir lâübalilikle muhakeme etmek hakkını kendilerinde 

bulurlar.”  

İlk şekil: 
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“Halbuki şair, ne bir hakikat habercisi, ne bir belâgatli bir insan, ne de bir vâzı-ı 

kanundur.”  

Son şekil: 

“Halbuki şair, ne bir hakikat habercisi, ne bir belâgatli insan, ne de bir vâzı-ı 

kanundur.” 

Şair, cümlesini yeni şeklinde belki de sehven konmuş lüzumsuz “bir” sıfatından 

kurtarmıştır.  

İlk şekil: 

“Şairin lisanı, ister nazım ister nesir olsun, anlaşılmak değil, hissedilmek üzere 

teşekkül etmiş, musiki ile söz arasında mutavassıt bir lisandır.”  

Son şekil: 

“Şairin lisanı ‘nesir’ gibi anlaşılmak için değil, fakat duyulmak üzere vücut bulmuş, 

musiki ile söz arasında sözden ziyade musikiye yakın, mutavassıt bir lisandır.” 

Yazarımız, “ister nesir olsun” ibaresinin maksadı aşmaya elverişli anlamından 

vazgeçmeyi tercih ederek yerinde bir tasarrufta bulunmuştur.  

Dergâh’taki şu cümleler kitaba alınmamıştır:  

“Onun için her eser-i edebî, bir ‘eser’ pâye ve haysiyetine yükselebilmek için 

sahibinin umumî lisandan hiç kimseninkine benzemez, ve kendi derûnî âhenk ve 

hassasiyetine göre biçilmiş bir lisan istihracına muvaffak olmasıyla, yani bir üslûp sahibi 

olmasıyla mümkündür. Böyle bir lisanı seyyanen herkes niçin anlayabilsin?”865  

İlk şekil: 

“Şiirde üslûbun teşekkülüne âmil olan esasatın hiçbirisi için ‘vuzuh’ bir hedef ve bir 

maksat değildir. Zira edebî üslûp derûnî bir ses, derûnî bir edâdır.” 

Son şekil: 

“ ‘Nesir’de üslûbun teşekkülü için zarurî olan anâsırın hiçbiri şiir için mevzu-ı bahs 

olamaz. Şiir ile nesir, bu itibarla, yekdiğeriyle nisbet ve alâkası olmayan, ayrı nizamlara 

tâbi, ayrı sahalarda, ayrı eb’ad ve eşkâl üzere yükselen, ayrı iki mimarîdir.” 

İlâve edilen unsurlar, şairin maksadına hizmet eden, açıklayıcı unsurlardır.  

Dergâh’taki şu bölüm kitaba alınmamıştır: 

                                                
865 Dergâh mecmuasında “seyyanen” kelimesi “seyYay..anen” şeklinde yanlış dizilmiş.  
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“ ‘Üslûp’ ya ‘sıfat’ların intihabı, tenevvüü ve nedreti veyahut cümle aksamının 

hususi bir nizama göre tertip ve terkibiyle vücut bulur. Üslûbun merkez-i mihanikiyeti 

‘kelime’ değil cümledir. Onunçün sıfatların hüsn-i intihabı ‘yeni’ değil fakat ancak ‘renkli’ 

bir üslûp vücuda getirmeğe kifayet edebildiğiyçün, bu vasıta ile elde edilecek bir üslûp 

bid’ati, erişilmesi nisbeten kolay ve binaenaleyh dûn bir üslûpçuluk kademesi teşkil eder. 

Nice muharrirler vardır ki lisanları rengârenk sıfatların parıltıları, akisleri ve ateşleriyle, 

baştan başa bir mücevherat camekânı gibi, göz kamaştırıcı bir şehrayindir. Fakat an’anât-

ı edebiyesi kuvvetli olan memleketlerin hiçbirisinde bu gibi muharrirlere ‘üslûp sahibi’ 

denilmedi. (Sıfat) üslûpçuluğu edebiyatımızda en müptezel tarzdır. Onunçün bizde 

muharrir üslûpları bir kalabalıkta kuşbakışı görülen insan çehreleri gibi yekdiğerlerine 

benzerler. Fransız edebiyatında ‘Loti’ sahib-i üslûp değildir.” 

“Cümle aksamının yeniden tertibi (mevsufa göre sıfatın birini tağyir, fiillere, 

edatlara yeni mevkiler bulmak ilh.) üslûbun en canlı ve en müteharrik bir unsuru olan 

(cümle mişvârı – ritm)i temin eder ki bu sahada muvaffakiyet büyük bir muharrir için bile 

nâdir bir zafer teşkil eder. Bütün bunlardan maada üslûpçu için her türlü hünerlere küşade 

geniş bir saha daha vardır ki o da cümlenin musikisidir. Cümle musikisi, her kelimenin 

cümledeki mevkiini, diğer kelimelerle olacak temas ve tesadümden v esrarengiz 

izdivaçlardan mütehassıl, tatlı, mahrem, havai veya haşin sese göre ve musammem bir 

âhenk endişesine tebean tayin, ve bu müteferrik kelime âhenklerini, cümlenin umumi 

revişine tâbi kılarak mütemevviç, seyyal, muzlim veya muzî ağır veya seri hislere, 

kelimelerin manası fevkınde cümlenin musiki temevvücatından nâ-mahdut ve müessir bir 

ifade bulmaktır.”  

Bu cümlelerin şiirden ziyade nesir ile alâkalı olduğu açıktır.  

Buna karşılık kitaba konan yazıya aşağıdaki cümleler eklenmiştir:  

“‘Nesr’in müvellidi akıl ve mantık, ‘şiir’in ise, idrak mıntıkaları hâricinde, esrar ve 

meçhulâtın geceleri içine gömülmüş, yalnız münevver sularının ışıkları gâh u bîgâh ufk-ı 

mahsûsata akseden kudsî ve isimsiz menba’dır.” 

“Şiirini evza ve harekâtını taklide özenen bir nesrin sahteliğine, ancak nesrin sarâhat 

ve insicâmını istiâre eden gölgesiz bir şiirin hazin çıplaklığı erişebilir. Denilebilir ki şiir, 

nesre kabil-i tahvil olmayan nazımdır.”  

“Birkaç ay evvel ‘hâlis şiir’ hakkında, meşhur bir münekkitle münâkaşası, bütün 

medenî fikir dünyasını alâkadar eden rahip Brémond’un dediği gibi, muhâkeme, mantık, 

belâgat, insicam, tahlil, teşbih, istiâre ve bütün bunlara müşâbih evsaf, şafak aydınlığı gibi 
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her dokunduğuna gül pembeliğini veren şiirin sihirkâr tesiriyle tebdil-i mahiyet edip 

istihâle etmedikçe, anâsırı miyânına dâhil oldukları ‘cümle’ alelâde ‘nesir’den başka bir 

şey değildir. Hattâ manzûmede, elektrik cereyanı nev’inden olan şiir seyyâlesi bir an 

inkıtaa uğradı mı, bütün bu anâsır, derhal fıtrî çirkinliklerine sukut ederler.” 

Dergâh’ta şu cümleleri okuruz: 

“Şiir sessiz bir şarkıdır. Âşıkın maşukası karşısında duyduğu bir hikâye midir. Deniz, 

mehtap şaire ‘mevzu’ mu söyler. Bu teessürler, vahdehu gizli bir musikidir.” 

Kitapta bunların yerini tek cümle almıştır: 

“Şiir bir hikâye değil, sessiz bir şarkıdır.” 

Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin Mesnevî’sinin ilk on sekiz beyti içinde yer alan ve 

neyin sırrının inleyişinden uzak olmadığını bildiren beytini kaynak bildirmeden ve hiçbir 

açıklama yapmadan yazısına alan Hâşim, bu iktibastan sonra Dergâh sütunlarında sözüne 

şöyle devam etmiştir:  

“Ruzmerre hayatta eşhas, kelimelerin manasına kıymet verir; tekellümî lisandan 

istenilen, yalnız efrad arasında anlaşılmaktır. Anlaşılmak mevadd-ı kanuniye için de 

elzemdir zira manası sarahatle anlaşılmayan bir kanun maddesi ma’mûlü bih olamaz (;) 

hâlbuki üslûpta birinci derecede haiz-i ehemmiyet olan kelimenin manası değil cümledeki 

telâffuzî kıymetidir. Büyük üslûpçular bu vâdideki bid’atleriyle tanılırlar; bunsuz ne şiir ne 

de nesir vardır.” 

Oysa kitapta konuyla ilgili çok daha özlü ve vurucu ifadeler yer almıştır: 

“‘Mana’ araştırmak için şiiri deşmek, terennümü yaz gecelerinin yıldızlarını ra’şe 

içinde bırakan hakir kuşu eti için öldürmekten farklı olmasa gerek. Et zerresi, susturulan o 

sihrengiz sesi telâfiye kâfi midir?” 

“Şiirde her şeyden evvel ehemmiyeti hâiz olan kelimenin manası değil, cümledeki 

telâffuz kıymetidir. Şairin hedefi, her kelimenin cümledeki mevkiini, diğer kelimelerle 

olacak temas ve tesâdümden ve esrârengiz izdivaçlardan mütehassıl tatlı, mahrem, havâî 

veya haşin sese göre tayin ve müteferrik kelime âhenklerini, mısraın umûmî revişine tâbi 

kılarak, mütemevviç ve seyyâlî, muzlim veya muzî, ağır veya serî hislere, kelimelerin 

manası fevkinde, mısraın musiki temevvücâtından nâmahdut ve müessir bir ifade 

bulmaktır.” 

İlk şekil: 
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“Cümle temevvücatı, kelime tahavvülâtı ve âhenk endişeleri arasında mana küsufa 

uğrarsa ‘ruh’ onu âhengin lezzetiyle telâfi eder.”  

Son şekil: 

“Kelime tahavvülâtı ve âhenk endişeleri arasında ‘mana’ küsûfa uğrarsa, ‘ruh’ onu 

âhengin lezzetiyle telâfi eder.”  

Hâşim, “cümle temevvücatı”nı şiir için fazla bulup atmış olmalı.  

İlk şekil: 

“ ‘Mana’ âhengin telkinatıdır.” 

Son şekil: 

“Esasen ‘mana’ âhengin telkinatından başka nedir?” 

Yazarımız, ilk cümlenin kesin hükmü yerine, aynı kesinliği soru yoluyla belirtmeyi 

tercih etmiş olmalı.  

İlk şekil: 

“Şiirde “mevzu” şair için ancak terennüm ve tahayyüle bir sebeptir.”  

Son şekil: 

“Şiirde mevzu, şair için ancak terennüm ve tahayyüle bir vesiledir.” 

Burada “vesile” kelimesi, “sebeb”e göre hem anlam, hem ses bakımından daha 

uygundur.  

İlk şekil: 

“Sıkı bir defne ormanında bırakılan bal dolu bir fağfur kavanos gibi, ‘mana’ şiirin 

yapraklarında gizlenerek her göze görünmez ve yalnız hayalât ve kelime kafilelerini 

vızıltılı arılar gibi haricen etrafında uçuşturur. Fağfur kavanozu görmeyen kari, bu 

muhayyiru’l-ukul arıların kanat musikisini işitir; kırmızı çiçekli siyah defne ormanının sırrı 

bu gümüş kanatların sesindedir; bu tarifin haricinde hiçbir şiir yoktur. Böyle olmadığı 

iddia edilecek şiir varsa o şiir değildir, ve ona ‘şiir’ diyenler şiirin yabancılarıdır.”  

Son şekil: 

“Sıkı bir defne ormanının ortasına bırakılan bal dolu bir fağfur kavanoz gibi, mana, 

şiirin yaprakları içinde gizlenerek her göze görünmez ve yalnız hayâlât ve kelime 

kafilelerini, vızıltılı arılar gibi, hâricen etrafında uçuşturur. Fağfur kavanozu görmeyen 

kari, bu muhayyiru’l-ukul arıların kanat musikisini işitmekle zevk alır. Zira kırmızı çiçekli 

siyah defne ormanının bütün sırrı bu gümüş kanatların sesindedir.” 
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“Bu tarifin hâricinde hiçbir şiir yoktur. Böyle olmadığı iddia edilebilecek bir şiir 

varsa o şiir değildir ve ona “şiir” diyenler ancak yabancılardır.” 

Cümlelerin yeni şekilleri, daha açık ve güzeldir. 

İlk şekil: 

“Şiirin bir müşterek lisan olmasını isteyenlerin vahi hayaline tahakkuk imkânı 

temenni etmekle beraber şimdiye kadar hiçbir büyük şairin mahdut bir insan tabakası 

haricinde anlaşılmış olduğu iddia edilemez. Zira şiir manadan ibaret değildir.” 

Son şekil: 

“Şiirin bir müşterek lisan olmasını isteyenlerin vâhî hayâline tahakkuk imkânı 

temenni etmekle beraber, şimdiye kadar hiçbir büyük şairin, mahdut bir insan tabakası 

hâricinde anlaşılmış olduğu iddia edilemeyeceği kanaatindeyiz.” 

İlk şekil: 

“Hâmid’in binlerce hayranı içinden onu okumuş olanlar yüzde on bile değilken 

anlayanlar bu yüzde onun binde biri bile değildir.” 

Son şekil: 

“Hâmid’in binlerce hayranı içinden, onu okumuş olanlar yüzde on bile değilken, 

anlayanlar, bu yüzde onun binde biri nisbetinde bile değildir.” 

Şu cümlede değişiklik yapılmamıştır:  

“ ‘Şöhret’ anlayan kuvvetli iki üç ruhtan taşan heyecan seyyalelerinin zayıf ruhları 

sürükleyip almasıyla vücut bulur.”  

İlk şekil: 

“Başka türlü şöhret asil ve mağrur bir ruh için sebeb-i hicaptır.” 

Son şekil: 

“Başka türlü şöhret asil ve mağrur bir ruh için mucib-i hicaptır.”  

“mucib-i hicap” ses bakımından daha güzeldir.  

Aşağıdaki cümleler, kitaba da aynen girmiştir.  

“Bilâmübalağa denilebilir ki herkesin anlayabileceği şiir münhasıran dûn şairlerin 

işidir. Büyük şiirlerin medhalleri, tunç kanatlı müstahkem şehir kapıları gibi sımsıkı 

kapalıdır. Her el o kanatları itemez ve o kapılar bazen asırlarca insanlara kapalı durur.”  

İlk şekil:  
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“Yahya Kemal’e kadar Nedim anlaşılmamış bir şairdi. ‘Versay’ ve ‘Burgoyn’ 

bağçelerinden geçerek Sa’dâbâd’e gelen o seyyahın kolları o kanatları araladıktan 

sonradır ki cüceler o şiirin sarayına ve bağçelerine girebildi. Fakat bu girenlerden 

birçoğunun anlayışı çini duvar üzerinde kirli el izleri gibi, Nedim’i telvis etmiştir. Her 

şiirin ruh seviyesine göre muhtelif derecatta manaları olduğuna bundan daha kâfi bir delil 

olabilir mi?”  

Son şekil: 

“Son senelerde bir müverrihimizin kolları Nedim’i belâhete karşı saklayan kalenin 

kapı kanatlarını araladıktan sonradır ki cüceler, o şiirin bahçelerine girebildiler. Fakat bu 

girenlerden birçoğunun anlayışı, çini duvar üzerinde kirli el izleri gibi, ancak Nedim’i 

telvis etmiştir. Her şiirin, ruh seviyesine göre muhtelif derecelerde manaları olduğuna 

bundan daha kâfi bir delil aramağa lüzum var mı?”  

Ahmet Hâşim’in Dergâh yıllarında birlikte olduğu ve övdüğü Yahya Kemal’i 

sonradan “bir müverrih” diye anması dikkate şayan bir durumdur. 

İlk şekil: 

“Şairin ‘manalı’ olmaktan evvel, daha nice endişeleri vardır ki onlara nisbetle mana 

ve vuzuh şiirin ehil olmayana göre kurulmuş harici bir cephe ve cidarını teşkil eder.”  

Son şekil:  

“Şairin ‘manalı’ olmaktan evvel, daha nice endişeleri vardır ki, onlara nisbetle mana 

ve vuzuh, şiirin ancak ehil olmayana göre kurulmuş hâricî cephe ve cidarını teşkil eder.”  

Cümlenin yeni biçimi, daha sağlam ve güzeldir.  

İlk şekil: 

“Âsâr-ı sanatta ancak mana ve vuzuh arayanlar nâ-ehillerdir. Onunçün herhangi 

cinsten bir eser-i sanat karşısında (Nedir? Ne demektir? Böyle şey olur mu? Benziyor, 

benzemiyor) tarzında sualler sıralayan ve fikirler beyan eden şahıs, sanatkârın 

kendisinden hiçbir şey öğrenemeyeceği ve temasından dikkatle hazer edeceği, âlem-i ruha 

musallat galiz bir tufeylidir.”  

Son şekil: 

“Herhangi cinsten bir eser-i sanat karşısında (Nedir? Ne demektir? Böyle şey olur 

mu? Benziyor. Benzemiyor) tarzında sualler sıralayan ve ona göre fikir ve mütalâa beyan 

eden şahıs, sanatkârın kendisinden hiçbir şey öğrenemeyeceği ve temasından dikkatle 

hazer edeceği, âlem-i ruha musallat iğrenç bir tufeylîdir.”  
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“Âsâr-ı sanat” yerine “Herhangi cinsten bir eser-i sanat” demekle yazar, şiir 

dışındaki sanat türlerini daha kuvvetle hatırlatmış oluyor. Ayrıca “galiz” yerine “iğrenç” 

sıfatını tercih etmiştir.  

İlk şekil: 

“Âsâr-ı sanatta hamakatine gıda bulamayan bu tufeyli, her devirde ve her 

memlekette sanatkârın candan düşmanı olmuştur.”  

Son şekil: 

“Âsâr-ı sanatta hamâkatine gıda bulamayan ve arzın her tarafında en fazla münteşir 

olan bu tufeylî, her devirde ve her memlekette sanatkârın candan düşmanı olmuştur.”  

Yazar, bu cümlesine “ve arzın her tarafında en fazla münteşir olan” sıfatını 

ekleyerek, sözünü ettiği tufeylînin bir çeşit böcek olduğunu daha kuvvetle hissettirmek 

istemiş olabilir.  

İlk şekil: 

“Hayatta sanatkâr, onun yüzünden, kâh mahbeste bir mücrim, kâh süflî bir dalkavuk 

ve kâh masum bir kurban olmuştur.” 

Son şekil: 

“Hayatta sanatkâr, onun yüzünden, kâh süflî bir dalkavuk ve kâh masum bir kurban 

olur.”  

Hâşim, bu cümlesinde “kâh mahbeste bir mücrim” ifadesini gereksiz bulup 

çıkarmıştır. 

İlk şekil: 

“Sanat tufeylilerinin yanında sanat mefhumunu tağlit eden bir de ‘sanat memuru’ 

vardır ki edebiyatta bunun enmuzeci ‘edebiyat hocası’dır.”  

Son şekil: 

“Bu dağınık sanat tufeylîleri yanında, sanat mefhumunu tağlit eden bir de bir sanat 

memuru vardır ki, edebiyatta enmûzeci ‘edebiyat hocası’dır.” 

Cümlenin yeni şeklinde “sanat tufeylîleri”ne “dağınık” sıfatı eklenerek, “edebiyat 

hocası”nın “örgütlü” olma vasfı duyurulmuştur. Ayrıca, “bunun” kelimesi çıkarılarak 

kelime tasarrufu sağlanmıştır.  

İlk şekil: 
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“Vehle-i ûlâda unvan ve sıfatı emniyet verir gibi olan bu adamın, hakikatte ‘edebiyat 

dersi’ kadar vâhî ve gülünç olduğunun düşünülmemesi şâyân-ı eseftir.”  

Son şekil: 

“Vehle-i ûlâda unvan ve sıfatı emniyet-bahş olan bu adamın hakikatte ‘edebiyat 

dersi’ kadar vâhi olduğunun düşünülmemesi şâyân-ı hayrettir.”  

Yazar, “unvan ve sıfatı emniyet verir gibi olan bu adam” yerine “unvan ve sıfatı 

emniyet-bahş olan bu adam” demekle, kelimelerin eskiliğinden yeniliğinden ziyade 

seslerine ehemmiyet verdiğini göstermektedir. “şâyân-ı esef” yerine “şâyân-ı hayret”i 

tercih edişinde de hem bu gerekçe, hem “hayret”in “esef”e nisbetle daha câzip oluşu etkili 

olsa gerek. 

İlk şekil: 

“Edebiyat hocası, hava satan ve mehtap ışığı imal eden efsanevî tâcirler gibi güzellik 

his ve idrakini bir tâli mektep programına tebean şâkirdlerine öğreten, şimdiki hatalı 

terbiye usulünün halk ve icad ettiği fuzuli bir insandır.”  

Son şekil: 

“Edebiyat hocası, hava satan ve mehtap ışığı imal eden efsânevî tâcirler gibi 

güzellik866 his ve idrakini, bir tâli mektep programına tebean şâkirdlerine öğreten, şimdiki 

hatalı terbiye usulünün halk ve icat ettiği beyhude bir mürebbidir. Ne şair şiiri, ne 

sanatkâr sanatı tefsir ve izah edemez.”  

Burada son cümle, önceki cümlelerle bağı iyi kurulmamış bir eklenti gibi duruyor.  

İlk şekil: 

“Hiçbir memlekette edebiyat muallimi, ne bir şair ne bir nâsir ne de başka bir suretle 

sanata mensup bir insandır.”  

Son şekil: 

“Onun için, hiçbir memlekette edebiyat muallimi, -nâdir istisnalarla- ne bir şair, ne 

bir nâsir, ne de başka bir suretle sanata mensup olan bir insandır.” 

Cümlenin yeni şeklinde “nâdir istisnalarla” kaydının konulması, ihtiyata muvafık bir 

davranış olmuştur.  

İlk şekil: 

                                                
866 Bu kelime dikkatsizlikten dolayı “güzelin” şeklinde yanlış okunup yazılıyor.  



 516 

“Kıraat, imlâ ve sarf hocalığından istihâle eden bu zat için, şiir ve nesir, sualli ve 

cevaplı bir sarf tatbikatından, ve kıraat malzemesinden fazla bir kıymeti olmadığı için 

nesre kabil-i tahvil olmayan her şiir bir hezeyan, ve sarf ve nahiv tatbikatına müsait 

olmayan her nesir sahifesi, genç zekâlar için bir tehlike ve bir su-i misaldir.”  

Son şekil: 

“Ekseriyetle kıraat, imlâ ve sarf hocalığından istihâle eden bu zat nazarında şiir, 

sualli cevaplı bir kıraat manzûmesinden fazla bir kıymeti olmadığından, nesre kabil-i 

tahvil ve sarf u nahiv tatbikatına müsait olmayan her şiir, genç zekâlar için bir tehlike ve 

bir su-i misaldir.”  

Yazar, cümlesini “bu zat için”, “kıymeti olmadığı için” ve “genç zekâlar için” 

ifadelerindeki “için” tekrarından kurtarmış, bu arada meramına daha uygun olan “bu zat 

nazarında”, “kıymeti olmadığından” ifadelerini tercih etmiştir. Ayrıca, cümlenin ilk 

şeklinde yer alan “nesir” hakkındaki ifadeler, bu yazı için gereksiz olduğundan, çıkarılması 

yerinde olmuştur.  

İlk şekil:  

“Anlaşılmak şartıyla edebiyat hocası için üstadla müptedinin eseri, mefâhir-i lisan 

idadına dahil, aynı ayarda ‘güzel yazılar’dır.”  

Son şekil:  

“Anlaşılmak şartıyla, edebiyat hocası için üstad ile müptedînin eseri mefâhir-i lisan 

idadına dahil, aynı ayarda güzel yazılardır.”  

Güzel yazılar’dan tırnak işaretinin kaldırılmasıyla vurgu kaldırılmış, ayrıca tabirin 

ders veya kitap adı gibi görülmesi önlenmiştir.  

İlk şekil: 

“Bir siyah gözün bakışı ve bir taze ağzın gülüşü gibi bilâ-izah kendiliğinden 

anlaşılan “şiir”i duymak için, en iptidâî asabî teçhizattan mahrum olan hoca, şiiri mana, 

imlâ, sarf ve nahiv meselesi hâlinde anlatamadığı gün onunçün kürsüde söylenecek bir tek 

söz kalmamıştır.”  

Son şekil: 

“Bir siyah gözün bakışı ve bir taze ağzın gülüşü gibi izah edilmeksizin kendiliğinden 

anlaşılan şiiri duymak için en iptidâî asabî teçhizattan mahrum olan hoca, şiiri imlâ, sarf 

ve nahiv meselesi hâlinde anlatamadığı gün kürsüde söyleyeceği artık bir tek söz 

kalmamıştır.” 
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“Bilâ-izah” yerine “izah edilmeksizin” ibaresinin konması, dilde sadeleşme eğimine 

uyma arzusuna bağlanabilir.  

Dergâh’taki şu cümle kitapta yoktur:  

“Hâsılı aklın kör lambasını elinde tutup şiir, şi’r-i nesir, nesr-i mana arayan ve 

ruhlarda şiirin mefhumunu söndüren karanlık adam edebiyat hocasıdır.”  

İlk şekil: 

“Maamafih bir dakika için şiirde ‘vuzuh’un lüzumu kabul edilse bile ‘vuzuh’un ne 

demek olduğunu anlamak lâzım gelir.” 

Son şekil: 

“Maamafih bir dakika için şiirde ‘vuzuh’un lüzumu kabul edilse bile, evvelâ vuzuhun 

ne demek olduğunu anlamak lâzım gelir.” 

Yazarımız, cümleye “evvelâ” zarfını eklemek gereğini duymuş.  

“Hangi türlü zekânın anlayışı vuzuha mikyas addedilmeli?” cümlesi iki metinde de 

aynıdır. Sonraki cümle daha düzgün hâle getirilmek istenir. 

İlk şekil: 

“Birisi için vâzıh ve açık olan bir şiirin diğer birisi için de öyle olması hiç de lâzım 

gelmez.”  

Son şekil: 

“Birisine göre açık olan bir şiirin birisine de öyle görünmesi hiç lâzım gelmez.”  

Bu cümlede “diğer” sıfatının kaldırılması, bir anlatım zaafı sayılabilir ve belki de bu 

kelime sehven düşmüştür.  

Sonraki dört cümlede değişiklik yoktur: 

“Zekâlar vardır ki kâinatın ortasına atılmış sönük âyinelerdir. Bunların anlamadığı 

yalnız şu veya bu şiir değildir. Sıkı meçhulât ormanları bunların zekâlarını ve ruhlarını her 

taraftan çevirir. Geceler içinde yanan bir ateş gibi, tepede durana belli olan mana, 

uçurumdakine nâ-mer’î olması kadar zaruri ne olabilir?”  

Beşinci cümlenin öznesi “şair” olmalıyken, dergide “muharrir” denmiştir: 

“Muharrir, umumî lisandan müfrez, kelimeleri yeni manalarla zenginleşmiş, hurufu yeni 

âhenklerle tannan ve reviş ve edası başka bir mikyasa göre tanzim edilmiş, hüsün, renk, 

ses ve hayal ile meşbu şahsî bir lehçe vücuda getirdiği andan itibaren ‘vuzuh’ keyfiyeti 

karie göre tahavvül etmeğe başlar.” 
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Bu yanlış kitapta düzeltilir; cümlenin yeni şekli şöyledir: 

“Şair, umûmî lisandan müfrez kelimeleri yeni manalarla zenginleşmiş, her harfi yeni 

âhenklerle tannan, reviş ve edâsı başka bir mikyasa göre tanzim edilmiş, hüsün, renk ve 

hayâl ile meşbû şahsî bir lehçe vücuda getirdiği andan itibaren eserinin vuzuhu karie göre 

tahavvül etmeğe başlar.” 

Cümlenin yeni şeklinde “hurufu” yerine “her harfi” denmesi, “ve” bağlaçlarının 

azaltılması, ifadeyi güzelleştirmiştir.  

İlk şekil: 

“Zira vuzuh esere ait olduğu kadar kariin zekâ ve ruhuna da aittir.” 

Son şekil: 

“Zira vuzuh, esere ait olduğu kadar kariin de zekâ ve ruhuna taallûk eden bir 

meseledir.”  

Cümlenin yeni şekli mantık ve maksada uygunluk bakımından daha doğrudur.  

İlk şekil: 

“Her yerde olduğu gibi bizde de yevmî gazetenin tenbel alıştırdığı kari için şiirde 

hiçbir zevk yoktur.” 

Son şekil: 

“Her yerde olduğu gibi bizde de yevmî gazetenin tembel alıştırdığı kari, şiirde kolay 

bir zevk bulamaz.” 

Cümlenin ilk şeklindeki “hiçbir zevk yoktur” hükmü, son şeklinde biraz 

yumuşatılmış ve “kolay bir zevk bulamaz” olmuştur.  

İlk şekil: 

“Hâlbuki şiir ruh ve zekâ istidadından başka çetin bir hazırlanma ve hattâ ziya, hava 

ve zaman şartları gibi müşkil birtakım şartlar ister.” 

Son şekil: 

“Halbuki şiir, anlaşılmak için, ruh ve zekâ istidadından başka çetin bir hazırlanma 

ve hattâ ziya, hava ve zaman şartları gibi müşkil birtakım haricî avâmilin de yardımını 

ister.”  

Şair, bu cümleyi kitabına alırken “birtakım şartlar”ın “hâricî avâmil”, yani “dış 

etkenler” olduğunu belirtmek gereğini hissetmiş.  

Şu cümleler aynen bırakılmıştır:  
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“Şiirler var ki sular gibi akşamla renklenir ve ağaçlar gibi mehtapla gölgelenir. 

Güneşin ziyasında ise bu aynı şiirler, teneffüs edilmez bir buhar olur. Uzaklardan gelen bir 

çoban kavalını veya bir bahçıvan şarkısını dinleyerek ağlamak istediğimiz yaz 

gecelerindeki ruhumuz, öğlelerin hararetinde taşıdığımız o baygın ve bîhaber ruhun eşi 

midir?”  

Üçüncü cümlenin başındaki “uzaktan” dergide “uzaklardan”dır. 

Şu cümle kitaba alınmamıştır: “Şiir sıhhatsiz göğüsler üzerinde birden parıltısını 

kaybedip sönen hassas firuzelerin cinsindendir.” 

İlk şekil: 

“Nice şiirler vardır ki en güzel manalarını kariin hayalinden ve ruhundan 

almışlardır.”  

Son şekil: 

“En güzel şiirler manalarını kariin ruhundan alan şiirlerdir.” 

Cümlenin yeni şekli, daha kesin ve keskin bir hüküm bildiriyor. 

Şu cümlelerde değişiklik yoktur: 

“Şiirde bazı aksamın şüphe ve müphemiyette kalması bir hata ve bir kusur teşkil 

etmek şöyle dursun bilakis şiirin bediiyeti nokta-i nazarından elzemdir.”  

“Üslûpta körletici bir sarahat, İngiliz bediiyatçısı ‘Ruskin’in dediği gibi muhayyileye 

yapacak hiçbir şey bırakmaz; o zaman sanatkâr, en kıymetli müttefiki olan ‘kariin 

ruhu’ndan gelecek yardımı kaybetmiş olur.”  

İlk şekil: 

“Eser-i sanatın maksad-ı âlîsi ‘muhayyile’yi râm etmektir ve ona muvaffak olmayan 

eser-i sanatın diğer bütün mezâyâ ve fezaili onu öyle olmamaktan kurtaramaz.” 

Son şekil:  

“Eser-i sanatın en büyük hedefi muhayyileyi kendine râm etmektir. Buna muvaffak 

olmayan eserin diğer bütün meziyet ve faziletleri, onu bir eser-i sanat olmamaktan 

kurtaramaz.” 

Bu iki cümledeki değişiklikler, Türkçenin sadeleşme temayülüne uygun 

değişikliklerdir. 

Şu cümlede değişiklik yapılmamıştır: 
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“Mevzu” (“mevzuh”şeklinde yanlış dizilmiş) gece içinde güller gibi cümlenin âhenkli 

karanlığında ve muattar heyecanı içinde bir nîm şekil gibi ancak sezilir bir hâlde 

bırakılırsa “muhayyile” onun eksik kalan aksamını ikmal eder ve ona hakikatten bin kere 

daha müheyyiç bir vücut verir.” 

İlk şekil: 

“Harabelerin, uzaktan gelen seslerin, nâ-tamam resimlerin, fena yontulmuş 

heykellerin güzelliği hep bu sır içinde mündemiçtir.” 

Son şekil: 

“Harâbelerin, uzaktan gelen seslerin, nâtamam resimlerin, kaba yontulmuş 

heykellerin güzelliği hep bundandır.” 

Cümle yeni şeklinde hem daha sadedir, hem de “fena” kelimesinin olumsuz 

yükünden kurtulmuştur. 

İlk şekil: 

“Hiçbir çehre hayalde göründüğü kadar güzel değildir.” 

Son şekil: 

“Hiçbir çehre hayâlde göründüğü kadar hakikatte güzel değildir.” 

Cümleye eklenen “hakikatte” kelimesi “hayâl” ile karşıtlığı belirginleştirmiştir.  

İlk şekil: 

“İlk defa, gece, kapılarından girdiğimiz şehirlerin gündüz manzarası hayal için en 

hazin bir sukut olduğunu kim tecrübe etmemiştir?” 

Son şekil: 

“İlk defa kapılarından gece girdiğimiz şehirlerin gündüz manzarası hayâl için en 

hazin bir sukut olduğunu kim tecrübe etmemiştir?” 

Cümlede “gece” zarfı, daha uygun bir yere alınmıştır.  

İlk şekil: 

“ ‘Muhayyile’ yarasa kuşu gibi ancak şiirin karanlığında pervaza koyulur.” 

Son şekil: 

“Muhayyile, yarasa kuşu gibi, ancak şiirin nîm karanlığında pervaz edebilir.” 

Cümlenin yeni şeklinde “şiirin karanlığı”, “yarı karanlık” olmuştur.  

İlk şekil: 
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“Hâsılı şiir, resullerin sözü gibi, muhtelif tefsîrâta müsait bir vüs’at ve şümul ve 

nâmütenâhiyeti hâiz olmalı.” 

Son şekil: 

“Hâsılı şiir, resullerin sözü gibi, muhtelif tefsîrâta müsait bir vüs’at ve şümûlü haiz 

olmalı.”  

Cümle yeni şeklinde “ve”lerin tekrarından ve “nâmütenâhiyet” kelimesinin telâffuz 

güçlüğünden kurtarılmıştır.  

İlk şekil: 

“Bir şiirin manası diğer bir ‘mana’ olmağa müsait oldukça her okuyan ona kendi 

hayatının da manasını izafe edebilir ve bu suretle şiir, şairlerle insanlar arasında bir 

müşterek teessür lisanı olur.”  

Son şekil: 

“Bir şiirin manası diğer bir mana olmağa müsait oldukça, her okuyan ona kendi 

hayatının da manasını izafe eder ve bu suretle şiir şairlerle insanlar arasında müşterek bir 

teessür lisanı olmak pâyesini ihraz edebilir.”  

Cümlenin yeni şekli, şairin görüşüne bir imtiyaz, bir yükseklik kazandırma isteğini 

aksettiriyor.  

İlk şekil: 

“En rengîn, en derin ve en müessir şiir herkesin istediği tarzda anlayacağı ve 

binaenaleyh nâmütenâhî hassasiyetleri istiab edecek vüs’ati olandır.” 

Son şekil: 

“En zengin, en derin ve en müessir şiir, herkesin istediği tarzda anlayacağı ve 

bianenaleyh nâmütenâhî hassâsiyetleri istiab edecek bir vüs’ati olandır.”  

Şair, cümlesinin ilk şeklinde “renkli” anlamına gelen “rengîn” kelimesini tercih 

etmiş olabileceği gibi, bu kelime, ilk harfinin noktası dizgi sırasında unutulduğu için 

“zengin” yerine “rengîn” şeklinde basılmış da olabilir.  

İlk şekil: 

“Mahdut ve münferit bir mananın çemberi içinde sıkışıp kalan şiir o müphem, seyyal 

ve hududu, beşerî teessüratın mahşerini çeviren nâmütenâhî şiirin lezzeti yanında nedir?” 

Son şekil: 
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“Mahdut ve münferit bir mananın çemberi içinde sıkışıp kalan şiir, hududu, beşerî 

teessüratın mahşerini çeviren o müphem ve seyyal şiirin yanında nedir?”  

Ahmet Hâşim, bu son cümlede “müphem ve seyyal” sıfatlarının yerlerini değiştirmeyi 

ve “nâmütenâhî” sıfatından vazgeçmeyi uygun görmüştür.  

III.3.3. Gurebahane-i Laklakan’da Yapılan Değişiklikler 

1 Mayıs 1339 (1923) tarihinde Yeni Mecmua’da yayımlanan Gurebahane-i 

Laklakan’ın ilk cümlesine “Yedi sekiz sene evvel” ibâresiyle başlayan yazar, adını aynı 

yazıdan alan ve 1928’de yayımlanan kitabında bu ibareyi “On, on beş sene evvel” şeklinde 

değiştirir. Böylece, dergi okuyucusunu 1915-1916 yıllarına götüren ibare, kitap 

okuyucusunu 1913-1918 arasına götürecektir. Yazar, “şu kadar sene evvel” yerine, “şu 

yıllarda” diye yaklaşık da olsa bir tarih vermiş olsa, yazının neşir tarihine göre rakam 

değiştirme ihtiyacı olmayacaktır. (Benzer bir sayı güncelleme işlemini “Yakup Kadri” adlı 

yazısında da görürüz. Gazetede “otuzunu geçen nesil” (Akşam, nu. 1305, 9 mayıs 1338 / 

1922) denmişken, kitapta “otuz beşi geçen nesil” denir. Harabe’nin gazetedeki neşrinde 

“üç yüz milyon” olan Çin nüfusu, kitapta “dört yüz milyon” yapılır. Aynı yazının başında 

geçen “bu sütunlarda” ibaresi, kitapta “Akşam’da” şeklini alır. (Akşam, nu. 2695, 12 Nisan 

1926). 

Dergide “Edebiyat lisanı duvarcı ve marangoz ıstılahatıyla dolmuştu.” şeklinde 

okuduğumuz cümle, kitapta şöyledir: “Edebiyat lisanı duvarcılık ve marangozluk 

tabiratıyla dolmuştu.” Bu değişiklik, Hâşim’in, cümlesi üzerinde düşündüğünü, onu 

kendince daha sıhhatli kılma çabasına girdiğini gösterir. 

Yazının dergideki neşrinde “Mimarî münakaşalarıyla câbecâ dostluklar teessüs 

ediyor, düşmanlıklar vücut buluyordu.” cümlesinden sonra, bu hükmü “örneklendiren” şu 

cümleyi okuruz: “Ben bile bir akşam, köprüden İstanbul’a geçerken, ince ve hafif 

minareleri altın semâlara tersîm eden Yeni Camiin mimarîsine dair bir münakaşa 

yüzünden eski bir mektep arkadaşımla müddet-i hayat için bozuşmuştum.” Yazar, bu 

cümleyi kitabına almamayı tercih etmiştir. Bu tercihin sebebi, “ince ve hafif minareleri 

altın semâlara tersîm eden Yeni Cami” ifadesinin doğurabileceği töhmeti ya da “eski bir 

mektep arkadaşımla müddet-i hayat için bozuşmuştum.” ifadesinden çıkabilecek zaaf 

algısını bertaraf etmek yahut ikisi de olabilir. 

“Millî şuurun uyandırdığı derûnî kuvvetler henüz büyük felâketlerle dövülmemiş, 

bugünkü rüşdünü bulmamıştı.” cümlesinin yeni hâli, Hâşim’in sözünü teşbih ile 
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somutlaştırma isteğini yansıtır: “Millî şuurun uyandırdığı derûnî kuvvetler henüz büyük 

felâketlerin çekiciyle dövülmemiş, bugünkü rüşdünü bulmamıştı.” Aynı somutlaştırma ve 

canlandırma çabası “...renkli ateşlerden nakışlar çizerek dağılıp gidiyordu” ibaresine 

“...renkli ateşlerden seyyâl nakışlar çizdikten sonra dağılıp gidiyordu.” şeklini verirken de 

hissedilir. 

“O sırada, benim Bursa’da ne yapacağım belli idi.” cümlesi, kitapta şu hâle girer: “O 

sırada Bursa’da benim de ne yapacağım tabiî belli idi.” Cümle bu yeni kuruluşuyla, daha 

açık ve kuvvetli kılınmıştır. 

“Çekirge’de Hüdavendigâr’ın türbesini ziyaret ettim.” Bu cümle kitaba girerken 

“Hüdavendigâr’ın türbesi” belirtili ad tamlaması, “Hüdavendigâr türbesi” şeklinde 

belirtisiz ad tamlamasına çevrilir. Böylece, türbe sahibine duyulan yakınlık azaltılmış, 

ifade daha objektif kılınmış olur.  

“Türbedarın bana üç yüz seneliktir diye gösterdiği bir Kelâm-ı Kadîm’in yazı ve 

tezhibine takdir ve hayretle baktım.” cümlesinde iki değişiklik görülür. “Üç yüz seneliktir 

diye” ibaresinin tırnak içine alınabilir kesinliği, yerini şüpheye açık “üç yüz senelik diye” 

ifadesine bırakırken “Kelâm-ı Kadîm” yerine “Kur’an” denir. Bu son değişikliği, 

geleneksel kültürden ve terimlerden uzaklaşma eğilimine, bu eğilimin ülke genelinde güç 

kazanmakta oluşuna bağlayabiliriz. 

“Ecnebîlerin çoklukla ziyaret ettiği câmi kayyimlerinin (Dergâh neşrinde de, Kaplan 

neşrinde de ‘kayyum’ yazılmıştır.) çoğu gibi bu kayyim de zeki, geveze ve safvetsizdi.” 

cümlesinde “ecnebîlerin çoklukla ziyaret ettiği” cümleciğinin “nesne”si cami olmak 

gerekirken, “kayyimler” olduğu da düşünülebilir. Yazar, bu yanlış düşünme ihtimalini 

gidermek için, cümleyi şöyle değiştirmiştir: “Ecnebîlerin ziyaret ettiği câmilerdeki sarıklı 

hademelerin çoğu gibi bu hoca da zeki, geveze ve safvetsizdi.” Yazar “kayyimler” yerine 

özellikle genç okuyucuların kolay anlaması için “sarıklı hademeler” demeyi tercih etmiş 

olmalı. Ancak “hademe”yi “hoca” katına yükseltmesini izah etmek güçtür.  

Dergide “mütekaid Fransız konsolosu Fransuva Bay” olarak tanıtılan ve on beş kez 

bu adla anılan kişi, kitapta “mütekaid Fransız konsolosu” olduğu belirtilmeksizin 

“Grégoire Bay” adıyla verilmektedir. Bu isim değişikliğinin sebebi hakkında herhangi bir 

bilgiye rastlamış değilim. Ancak bu değişiklik yüzünden yazarın şu cümlesinin ciddî 

biçimde yaralanacağı açıktır: “Birçok Fransız muharrir ve ediplerinin şarka dair 

yazılarında bu isim, güller ve çiniler arasında yaşamak ve ölmek için Bursa’yı inziva etmiş 

garip bir sanat mecnununun ismi olarak geçiyordu.” Adı geçen kişiyle ilgili daha çok bilgi 
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edinmek isteyen bir okuyucu, yazarın sözünü ettiği “yazılar”da onu hangi “isim”le 

arayacaktır? 

Kitaptan okuyoruz: “Mösyö Grégoire Bay’a, birçok nâsir ve şairlerin kitaplarında 

tarifini okumuş olduğum, tarih ve edebiyata geçen köşkünü görmek ve kendisini tanımak 

için geldiğimi söyledim. Zavallı adam memnun oldu. Grégoire Bay’ın “deha”dan mahrum 

bir nevi Pierre Loti olduğunu iki üç söz teâtisinden sonra anlamıştım.”  

Metinde altını çizdiğimiz kelimelerin ilk neşirde “Fransuva, yazılarında, evini, 

üzere” olduğunu görüyoruz. Ancak, aşağıdaki cümleler dergide bulunduğu hâlde kitaba 

alınmamıştır: “Pierre Loti edebiyatı bir nevi afyondur ki, mestîsine tutulanlar üzerinde ilk 

tesiri, onlara Pierre Loti’yi unutturmak oluyor. Bu edebiyatın sarhoşlarından Türk, 

Hıristiyan, yerli ve ecnebî birçok insan tanıdım. Bunların her biri, Türkleri, minareleri, 

kubbeleri, selvileri, çevreleri, çubukları, kafesleri, Eyüb’ü, Boğaziçi’ni, kendisi keşfetmiş 

olduğunu hayretle gördüm. Bunlar zevklerini anlatmak için Pierre Loti’nin cümlelerinden 

başka cümle bulamazken Pierre Loti’nin mukallidi addolunmağı hakaret telâkkî ederler. 

Fransuva Bay numuneleri günden güne çoğalan bu Türk muhiplerinin samîmîlerinden biri 

idi.” 

Ahmet Hâşim yazının genel akışı içinde bu satırları “fazla” bulmuş olmalı.  

Grégoire Bay’ın söylediği cümlelerden birinde ilk şekil: 

“Türk sanatının muhabbeti bana “tabiat” muhabbetini verdi.” 

Son şekil: 

“Türk sanatının muhabbeti bana “tabiat” muhabbetini öğretmiştir.” 

İlk şekil: 

“Bir bahçe için bir ormana benzemekten daha güzel ne olabilir?” 

Son şekil: 

“Bir bahçe için bir ormana benzemekten daha fazla bir güzellik tasavvuru kabil 

midir?” 

Cümlelerin yeni şekillerinin daha etkili ve güçlü oldukları açıktır. 

İlk şekil: 

“Bahçemin ağaçları ekseriyetle söğüt sarmaşık ve selvidir. Bahçeme ölüm ve 

uhreviyet râyihası dağıtmak için bu nevi ağaçları tercih ettim.” 

Son şekil: 
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“Etrafınızdaki ağaçlar ekseriyetle söğüt ve selvidir. Bahçemin ölüm ve uhreviyet 

râyihası dağıtabilmesi için bu nevi ağaçları tercih ettim.” 

Yazar, cümlesini yeniden kurarken “bahçem” kelimesini tekrardan kurtulmuş, 

“sarmaşık”ın ağaç sayılmayacağını gözeterek onu çıkarmış, “ölüm ve uhreviyet havası 

dağıtma” işini, bahçe sahibine değil, asıl özneye, yani ağaçlara bağlamıştır. 

İlk şekil: 

“Mezarlığı hiçbir millet sizin gibi anlamamıştır.” 

Son şekil: “Mezarlığı hiçbir millet sizin anladığınız güzel tarzda anlayamamıştır.” 

İlk şekil: 

“Mezarlıklarınızı şehirlerin ortasında kurmakta haklısınız. Bunlar öyle bahçelerdir 

ki, ağaçlarının meyvesi yaşayanlara pek lüzumlu bazı hisler ve fikirlerdir.” 

Son şekil: 

“Mezarlıklarınızı şehirlerin ortasında kurmakta da haklısınız. Bunlar öyle 

bahçelerdir ki, ağaçlarının yetiştirdiği meyveler, yaşayanların tatması lâzım gelen his ve 

fikir meyveleridir.” 

Cümlelerin yeni biçimlerinin eski biçimlerine oranla hem anlam, hem de anlatım 

bakımından daha güzel ve etkili olduğu görülmektedir. 

İlk şekil: 

“Kavaflar çarşısındaki sakat leyleklerden bir iki tanesini buraya aldım. Ben de artık 

bir ihtiyar sakat leylekten başka neyim?” 

Son şekil: 

“Haffaflar çarşısındaki leyleklerin bir iki tanesini buraya aldım. Ben de artık bu 

ihtiyar kuşlardan farklı mıyım?”  

Yazar, cümlesini değiştirirken, önceki satırlarda “bacağı kırık”, “sakat” sıfatlarını 

kullandığını görerek “sakat” sıfatını bir daha tekrarlamanın gereksizliğini anlayıp o 

kelimeyi atmış, “bir ihtiyar sakat leylek” ifadesinde de aynı lüzumsuz tekrarın 

bulunduğunu fark ederek, “bu ihtiyar kuşlar” demeyi tercih etmiştir. 

İlk şekil: 

“Son günlerimizi burada birlikte yaşayıp öleceğiz.” 

Son şekil:  

“Son günlerimizi burada birlikte yaşayıp bitireceğiz.” 
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“öleceğiz” yerine “bitireceğiz” yüklemi konmak suretiyle, “son günlerimizi” nesnesi, 

sadece “yaşayıp” yan yükleminin nesnesi olmaktan çıkmış; hem “yaşayıp” yan 

yükleminin, hem de “bitireceğiz” temel yükleminin nesnesi, yani “ortak nesne” olma 

zenginliğini kazanmıştır. 

İlk şekil: 

“Bu sedirlerden birine kendimi atarak, bir müddet dışarıdan gelen yaprak 

hışırtılarını ve derede akan suların şarıltısını gözümü kapayarak dinledim.” 

Son şekil: 

“Kendimi bu sedirlerden birine atarak, bir müddet dışarıdan gelen yaprak 

hışırtılarını ve dereden akan su şarıltısını gözümü kapayarak dinledim.” 

Cümlenin ilk şekli anlam bakımından daha doğru görünse de, ikinci ve son şekli, ses 

bakımından daha güzel olmuştur. 

İlk şekil: 

“Sininin üstünde tahta kaşıklar ve etrafında küçük minderler vardı.” 

Son şekil: 

“Sininin üstünde, dâirenmâdâr tahta kaşıklar ve yerde sini etrafında birer küçük 

minder dizilmişti.” 

Yazar, cümlesine “dâirenmâdâr” kelimesini eklerken olsun, “etrafında küçük 

minderler vardı” ibaresini “yerde sini etrafında birer küçük minder dizilmişti.” ibaresiyle 

değiştirirken olsun, tasvirini daha sıhhatli ve zengin kılma arzusu kadar, belki daha ziyade 

“ses güzelliği”ni gözetmişe benziyor. 

Aynı ses güzelliği dikkati, aşağıdaki örneklerde de görülebilir: 

“Yapraklar içinde kaybolan mermer bir levha üzerinde, Pierre Loti’nin bu sofrada 

Yeşil Cami imamlarıyle iftar yemeği yediği akşamın tarihi hâkkedilmişti.” 

“Yapraklar içinde kaybolan mermer bir levha üzerinde, Pierre Loti’nin bu sofrada 

Yeşil Cami imamlarıyle iftar ettiği akşamın tarihi hâkkedilmişti.” 

İlk şekil: 

 “Nefis bir Çin çayından yudumlar alarak etrafta tekâsüf eden akşam lâciverdliğine 

ve bir tarafında ince bir hilâlin teressüm ettiği yeşil semâya dalarak sustuk.” 

Son şekil: 
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 “Nefis bir Çin çayından yudumlar içerek etrafta tekâsüf eden akşam lâciverdliğine 

ve bir köşesine ince bir hilâlin teressüm ettiği yeşil semâya daldık ve sustuk.” 

Bu son cümlede “dalarak sustuk” ibaresinin “daldık ve sustuk” biçiminde 

değiştirilmesiyle, “dalarak” zarfı “daldık” diye başlı başına bir fiile dönüştürülmüş, 

böylece duruma daha uygun bir ifadeye ulaşılmıştır. 

Gurebahane-i Laklakn’da yer alan öteki yazılarda da bu metindekine benzer çok 

sayıda değişiklik yapılmışır. Ancak Son Şarklı, Sayfiyelerden Dönenler, Örtülü Kadın, 

Erkek ve Kediler Mezbahasında yapılan değişiklikleri bilemiyoruz. Çünkü, bu yazıların 

gazetedeki –büyük ihtimalle Akşam gazetesi- ilk neşirlerine maalesef ulaşamadık. Ülkemiz 

kütüphanelerinde Akşam gazetesinin tam bir koleksiyonunun bulunmayışı üzücü bir 

durumdur. Adı geçen yazılarda da, yazarın yukarıda örneklerini verdiğimiz tasarruflarda 

bulunduğunu tahmin edebiliriz. Bu yazıların ilk kez, kitapta okuyucu karşısına çıktığı da 

elbette düşünülebilir. Ancak bu, zayıf bir ihtimal olsa gerektir.  

Ahmet Hâşim, Dergâh mecmuasının 3. sayısında 16 Mayıs 1337 (1921) tarihinde 

yayımlanan Müslüman Saati’ni kitabın ikinci yazısı olarak Gurebahâne-i Laklakan’a almış 

ve bu yazı üzerinde hiçbir değişiklik yapmamıştır. Sadece, Dergâh neşrinde yazının 

başında yer alan “Yolunu geç bulmuş bir kalbin muhabbetiyle Falih Rıfkı’ya” ithafına 

kitapta yer vermemiştir. Benzer bir durum Yeni Bina başlıklı yazıda da olmuştur. 3 Mart 

1340 tarihli Müstakil Gazete’de yayımlandığında “Mimar Ali Rıza ve Mazhar 

Beyefendilere” ithaf edilen yazı, kitaba girerken bu ithaf çıkarılmıştır.  

III.3.4. Bize Göre’de Yapılan Değişiklikler 

Ahmet Hâşim, İkdam gazetesindeki Bize Göre sütununda yayımlanan yazılardan bir 

bölümünü seçip kitaplaştırırken de, birtakım değişiklikler yapmıştır. Ancak bu 

değişiklikler, Gurebâhâne-i Laklakan’dakilere oranla daha azdır. Bu durum, yazarımızın 

Bize Göre sütununda neşrettiği yazılara daha çok zaman ayırdığını, emek verdiğini 

düşündürebilir. 

Yeni İstanbul başlıklı yazının sonundan yer alan şu paragraf, kitaba alınmamıştır: 

“Birçok senelerden beri İstanbul’un bir mislini görmediği ve yalnız şehrin değil, aynı 

zamanda, akl-ı selîmin de tam bir mümessili olan Muhyiddin Beyefendi’ye başladığı büyük 

esere güzel bir istikamet vermek için (Münih) şehrinin imar tarihini gözden geçirmesini 

tavsiye etmek cesaretinde bulunacağız. Göreceklerdir ki güzellikte emsali nâdir olan 
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Bavyera payitahtı, mühendislerin, kalfaların, kâtiplerin değil, sadece beş büyük sanatkârın 

eseridir.” 

İkdam’da “Melek” adıyla neşredilen fakat kitaba “Kelimelerin Hayatı” başlığıyla 

giren yazının şu son cümlesi, kitaba alınmamıştır: “Yeni kadın meleği öldürmüştür.”  

Üslûp Hakkında Bir Mülâhaza’nın sonunda yer alan ve Homiros’un eserini yücelten 

şu cümleyi Ahmet Hâşim, kitabına almamayı uygun görmüştür: 

“Meğer ölümü yenen “kadim şair” iki bin bu kadar seneden sonra bizim için hâlâ 

istifadesi pâyânsız bir ders imiş.”867  

Paris’te çeşitli ülkelerin üniversite öğrencileri için yapılmış binalardan söz eden 

Darülfünun Şehri başlıklı yazının sonunda yer alan şu cümle de kitaba girmemiştir: 

“Az olmalarına nazaran mesâîleri cidden mûcib-i iftihar olan Türk gençlerine 

mahsus binanın Maarif Cemiyeti tarafından inşâ edileceğini, bunun için lâzım gelen 

meblâğların da hazırlanmakta olduğunu Paris’te iken işitmiştim.”868 

Bu cümlenin çıkarılmasındaki sebep belki de, yazarın “Paris’te iken işitmiş” olduğu 

haberin asılsız olduğunu öğrenmesidir. 

İkdam’da “Melek” başlığıyla çıkan yazıyı Hâşim, kitabına alırken “Kelimelerin 

Hayatı” diye adlandırmış, böylece yazının ana fikrine daha uygun bir başlık ortaya 

çıkmıştır. Adı geçen metinde şöyle bir cümle vardır: “Bu verem çehreli mâverâî güzellik 

enmûzeci, kadın kıyafetinin son inkılâbına kadar devam edebilmişti.”869 Bu cümlede 

bulunan “güzellik enmûzeci”, kitaplarda “güzelin enmûzeci” şeklinde yanlış yazılmaktadır. 

Öyle sanıyorum ki, burada yazarın “güzellik” kelimesini “güzelin” diye değiştirdiğini 

düşünmek yerine, bir dizgi-düzelti yanlışı bulunduğunu, bir “lâm” harfinin unutulduğunu 

düşünmek daha uygun olacaktır. 

III.3.5. Frankfurt Seyahatnamesi’ndeki Değişiklikler 

Ahmet Hâşim, sağlığında kitaplaştırdığı son eseri olan Frankfurt Seyahatnâmesi’ne 

aldığı yazılarda aşağıda belirtilen “çıkarma” işlemlerini yapmıştır:  

“Büyük Bir Avrupa Şehri” başlıklı yazıda Frankfurt hakkında izlenimlerini anlatan 

yazar, “... bir insanın Avrupalı unvanına hak kazanmak için muhakkak sırtında bir ceketi, 

                                                
867 İkdam, nu. 11212, 11 Temmuz 1928. 
868 İkdam, nu. 11324, 1 İkinciteşrin 1928. 
869 İkdam, nu. 11172, 29 Mayıs 1928. 



 529 

ayağında bir pantalonu ve başında şu veya bu biçimde bir şapkası olmak lâzım. Bu hazin 

ve renksiz kıyafet, medeniyetin üniformasıdır.” dedikten sonra şunları yazar: 

“Kulağına doğru çekilmiş sakalıyla, başında pembe veya yeşil koca sarığıyla, 

ayaklarında gondol biçimi renkli pabucu ile şu Pencaplı veya Lahurlu genç, taşıdığı bütün 

Oksford şehadetnamelerine rağmen, şu iri karınlı Frankfurtlu sucuk tüccarı gözünde yine 

bir jungle kaçgınından başka bir şey değil.” 

“Şekil garabeti, mihaniki Avrupa için bir ihtilâl cesareti gibi şaşırtıcı ve 

sinirlendiricidir. Anlaşılan bunun içindir ki ekser Avrupa ihtilâlcileri kıyafet maskaralığile 

işe başlamışlardır: Vaktile Paris sokaklarında Asur rahibi cübbesi ve sakalile dolaşan 

(Sarpaladan) gibi, ve bugünkü Hitlerciler gibi.”870 

Ahmet Hâşim’in, gazetede yayımlanan bu cümleleri kitabına almayışının sebebi, 

Avrupa’da “şaşırtıcı ve sinirlendirici” de olsa, çeşitli kılıkların “serbest” olduğunu 

gösteren örnekleri çoğaltmak istemeyişi olabilir. Esasen, bir sonraki paragrafta, hükmüne 

delil olarak “Gandi hazretlerinin ağzından çıkacak sözler dinlenmeden o acaip kılığının 

Avrupa matbuatında nasıl müdhiş bir skandal yaptığını” hatırlatacaktır. 

“Ticaret” başlıklı yazının üçüncü paragrafı, Frankfurt Seyahatnamesi’ne şöyle 

girmiştir: 

“Altmış yaşına rağmen henüz yemyeşil bir çınar tazeliğiyle duran ve hastahânenin 

merdivenlerini bir kedi süratiyle çıkan güzel kumral sakallı, neşeli ve şakacı profesör 

Volhard bu güzel binanın bütün hayatı idi.” 

Halbuki bu paragraf, Milliyet gazetesinde yayımlandığında, “Profesör Volhard”dan 

hemen sonra, “mümtaz asistanları: yüksek edebiyat okuyucusu, san’at dostu ve musiki 

tiryakisi doktor Luirmann; insanlığı, arkadaşlığı, vefakârlığı emsalsiz genç doktor 

(Lauer)” anılmakta ve “bu güzel binanın hayatı ve kuvvet kaynakları idi.”871 denmektedir. 

Yazarımız, gazete yazısında andığı asistanları ve isimlerini, daha kalıcı olan kitaba girecek 

kadar önemli ve değerli bulmamıştır, diyebiliriz. 

Yine aynı yazıda, “Zira burada tuz, böbrek, yürek, damar ve damar tazyikinin en 

büyük ve belki de yegâne düşmanı sayılırdı.” cümlesinden sonra gelen şu cümle kitaba 

alınmamıştır: “Tecrübelere göre, yirmi dört saatte uzviyete girecek bir gram tuz bile böyle 

                                                
870 Milliyet, nu. 2466, 21 Kanunuevvel 1932. 
871 Milliyet, nu. 2474, 29 Kanunuevvel 1932. 
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hastaların bütün sıhhat müvazenesini bozmağa ve şiryan tevettürünü birkaç derece 

yükseltmeğe kifayet eder.” 

Ahmet Hâşim, yazısından bu cümleyi çıkarırken, bu bilginin ortalama kitap 

okuyucusu için fazla “tıbbî” ve “lüzumsuz” görüneceğini düşünmüş olabilir.  

Bir sonraki paragrafta “Bir gün doktorlarımdan birine bu tuzun beni ne kadar 

memnun bıraktığından, hiçbir şey düşünmeyerek bahsetmiştim. Doktor, bir hastasının bu 

kıymetsiz memnuniyetini, büyük bir takdir nişânesi gibi hemen o gün telefonla fabrikaya 

bildirmişti.” dedikten sonra, olayı şu cümleyle değerlendirir: “Bu ehemmiyetsiz vak’a bana, 

Alman ticaret zekâsının ve aynı zamanda bu millete mahsus nezaket ve mihmannüvazlığın 

kısa bir zamanda binbir tecellisini göstermeğe kâfi geldi.” Fakat, yazıyı kitabına alırken, 

bu cümleyi atarak “Niçin? Bilmiyorum.” demeyi tercih eder. İnsanın bildiği ve açıklamış 

olduğu bir şey hakkında, bir süre sonra “Niçin? Bilmiyorum.” demesini açıklamak zordur. 

Yazarın bu tutumunu, Alman övgüsü yapıyor görünmekten çekinmesine ya da yazısını 

daha çekici kılma çabasına bağlayabiliriz. 

Ticaret başlıklı yazının gazetede yayımlanan son cümlesini de Hâşim, Frankfurt 

Seyahatnamesi’ne almamıştır. Kendisini uğurlamaya gelen Mösyö Haas’ın davranışına 

ilişkin olan bu cümle şöyledir: “Bu zeki dostluğun tahlilini karie bırakıyorum.” 

“Hasta” başlıklı yazıda Frankfurt’ta hastalara sağlanan ortamın güzelliği anlatılırken 

binalarla ilgili bir ayrıntı, gazetede neşredilen metinde bulunduğu halde, kitapta yer 

almamıştır. Çıkarılan ibare şudur: “... camları temiz pencerelere tül perdeler asılmış ve 

kenarlarına kırmızı saksılar dizilmiş”tir.872  

Sonbahar’ın şu son cümlesi de kitaba alınmamıştır: 

“Bu tabiat değil, sanat eseri gibi bir şeydi!”873  

Ahmet Hâşim, Bulutlu Hava başlıklı yazısından şu paragrafı kitabına almamıştır: 

“Ben Fransızca bilirim. Fakat, bizde hâlâ Avrupalılığın ve ileriliğin başlıca alâmeti 

zannedilen Fransızca maalesef Fransa haricinde Fransız İsviçresi ve Flâman 

Belçikasından ve İstanbul’dan başka hiçbir yerde konuşulmuyor. Bütün Avrupa 

milletlerinin; kendi öz dillerinden ayrı, aralarında bir anlaşma vasıtası olarak 

kullandıkları evvelâ İngilizce sonra Almancadır. Asya ve Amerika da Avrupanın yalnız bu 

                                                
872 Milliyet, nu. 2478, 2 Kânunısani 1933. 
873 Milliyet, nu. 2481, 5 Kânunusani 1933. 
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lisanlarına rağbet gösteriyor. Bu dillerin cahili olan adam, koskoca Avrupa kıt’ası içinde 

bir dilsiz gibi kalıyor.”874  

Bu paragrafın, önemli bilgiler ihtiva etmesine rağmen kitaba alınmamış olmasını, 

yazının bütünü içinde bir çeşit “istitrad” gibi durmasına ve yazarın bundan sakınmasına 

bağlayabiliriz. 

Sincaplar, Kuşlar Vesaire’de aşağıdaki paragraflar kitaba alınmamıştır: 

“Paris civarında ‘Anyer’de, güzel yontulmuş taşları, hazin kitabeleri, çiçekleri, 

parmaklığı ve bekçilerile bir köpek mezarlığından bana bahsetmişlerdi; Frankfurt’ta da 

bir kedi darülâcezesinin bulunduğunu söylediler. İkisini de görmeğe vakit bulamadığıma 

müteessifim. Hayvan muhabbetinin böyle gülünçlüğe kadar mübalâğa edildiği bu 

memleketler, bütün mahlûkatın sarmaş dolaş olduğu bir “Buda” cennetine benzer. 

Frankfurt sokaklarında Salibi ahmer mekteplerinde terbiye görmüş köpekler, kör 

dilencilere klavuzluk ederler; güneşte başlarına hasır şapka geçirilen ve serin havalarda 

da palto giydirilen vikarlı ve sıhhatli beygirler, kamçıyla değil, tatlı sözlerle idare 

edilirler...” 

“Hayvanın böyle insana dost yapılabildiği bir memlekette insanların hep güler yüzlü 

olduğunu; herkesin birbirini edeple selâmladığını; çocukların büyüklere hürmetle yol 

verdiğini; sokaklarda kavga ve döğüşe hiç tesadüf edilmediğini; bulaşık sarhoş naraları 

işitilmediğini; halkın birtakım haysiyetkırıcı ayrılıklara tabi tutulmadığını, 

şimendiferlerde, tramvaylarda bir tek mevki bulunduğunu ve bütün meslek farklarına 

rağmen herkesin ayni mevkide seyahat edecek kadar karşılıklı bir saygı taşıdığını 

söylersem size, şaşacağınız bir şey söylemiş olmam.”875 

Frankfurt Seyahatnâmesi’ndeki son yazı olan Profesör Aristokrasisi’nde Ahmet 

Hâşim’in cümle çıkarmak yerine, cümle eklemeyi tercih ettiği görülüyor. Almanya’daki 

“profesörler ve doktorlar kalabalığı”nı hedef alan çeşitli eleştirilerin dile getirildiği 

paragrafın sonuna şu cümle eklenmiştir: “Bunlar bir nevi Almanya’ya mahsus yobaz 

sürüsüdür.”876  

 

  

                                                
874 Milliyet, nu. 2483, 7 Kânunusani 1933. 
875 Milliyet, nu. 2488, 12 Kanunusani 1933. 
876 Ahmet Hâşim, BE IV, s. 41.  
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Bulutlu Hava’da altıncı paragraftan sonra yer alan şu cümleler kitaba alınmamıştır: 

“Ben fransızca bilirim. Fakat, bizde hâlâ avrupalılığın ve ileriliğin başlıca alâmeti 

zannedilen fransızca maalesef Fransa haricinde Fransız İsviçresi ve Flâman 

Belçikasından ve İstanbuldan başka hiçbir yerde konuşulmuyor. Bütün Avrupa 

milletlerinin; kendi öz dillerinden ayrı, aralarında bir anlaşma vasıtası olarak 

kullandıkları evvelâ ingilizce sonra almancadır. Asya ve Amerika da Avrupanın yalnız bu 

lisanlarına rağbet gösteriyor. Bu dillerin cahili olan adam, koskoca Avrupa kıt’ası içinde 

bir dilsiz gibi kalıyor.” 

Frankfurt Seyahatnamesi’nin başına konan Harikulâde başlıklı mukaddimenin kitaba 

önsöz olmak üzere kaleme alındığı ve neşrinden sonra herhangi bir değişikliğe maruz 

kalmadığı açıktır. 

Bu bölümü bitirirken, yazarımızın Bize Göre ve Bir Seyahatin Notları ile Frankfurt 

Seyahatnamesi’nin “eleştirel basım”larını hazırlayan Nuri Sağlam ve M. Fatih Andı’nın, 

yazılarda karşımıza çıkan değişiklikler hususunda görüşlerini aktaralım: “Bu tasarruflar, 

notlardan da takip edilebileceği üzere, sadeleştirme, üslûbu daha akıcı hâle getirme ve 

bazı yargıları hafifletmeye yönelik birtakım değiştirme, ekleme yahut çıkarmalardan 

ibarettir.”877  

Aynı yazarlar, “ ‘Frankfurt Seyahatnamesi’nin Eleştirel Basımı Üzerine” görüş 

bildirirken, yukarıda anılan gerekçelere, elbette Frankfurt Seyahatnamesi’ndeki yazılarla 

sınırlı olmak kaydıyla şu gerekçeyi eklemişlerdir: “Bu tasarruflar arasında en dikkati 

çeken husus, üslûbun güzelleşmesine herhangi bir katkı sağlamadığı gibi günümüz 

okuyucusu tarafından bile kolaylıkla anlaşılabilecek “nazaran, sihirli, gına, müstakil, 

kayınvalide…” gibi kelimelerin “göre, büyü, usanç, ayrı, kaynana…” şeklinde 

sadeleştirilmeleridir ki bunda, yeni kurulmuş olan Türk Dili Tedkik Cemiyetinin dili 

sadeleştirme çabalarının etkili olduğu kanısındayız.”878 dedikten sonra düştükleri 

dipnotunda 12 Temmuz 1932’de kurulan Türk Dili Tedkik Cemiyeti’nin 26 Eylül 1932’de 

Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlediği Birinci Türk Dili Kurultayı’na Ahmet Hâşim’in de 

davet edildiğini, fakat hasta olduğu için onun bu davete icabet edemediğini… yazmışlar, 

hemen ardından da şu kanaatlerini ilâve etmişlerdir: “… Hâşim bilinçli bir sadeleştirme 

                                                
877 Ahmet Hâşim, Bize Göre ve Bir Seyahatin Notları, 2. bs., Hzl. Nuri Sağlam – M. Fatih Andı, Yapı Kredi 
Yay., İstanbul, 2006, s. 11.  
878 Ahmet Hâşim, Frankfurt Seyahatnamesi, 2. bs., Hzl. Nuri Sağlam – M. Fatih Andı, Yapı Kredi Yay., 
İstanbul, 2007, s. 12. 
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endişesi taşımış olsaydı, “Küçük Sözlük”te görüleceği üzere daha başka birçok kelimeyi de 

sadeleştirmesi gerekirdi.”  

Yazarların bu tespitleri ve kanaatleri isabetlidir. Ancak, Ahmet Hâşim’in yazıları 

üzerinde yaptığı değiştirmeler hususunda, “sadeleştirme, üslûbu daha akıcı hâle getirme ve 

bazı yargıları hafifletmeye yönelik birtakım değiştirme, ekleme yahut çıkarmalardan 

ibarettir” hükmüne siyasî veya şahsî kaygıları ve çekingenlikleri de eklemek yerinde olur, 

kanaatindeyiz. 

III. 4. Ahmet Hâşim’in Nesirlerinde Görülen Bazı Dil Kusurları 

Zor yazan ve yazdıkları üzerinde düşünerek onları daha güzel hâle getirmek için 

emek veren Ahmet Hâşim’in dil ve anlatım bakımından kusurlu sayılabilecek cümleleri de 

vardır. Bunlar şöylece sıralanabilir:  

III. 4.1. “ne… ne…” Bağlacının Kullanımı 

Recaizâde Ekrem’in Ta’lim-i Edebiyat’ından beri “ne… ne…” bağlaçlarının yanlış 

kullanımı üzerinde durulmuştur.879 Bilindiği gibi, bu bağlacın kullanıldığı cümlelerde 

“asla, hiç, kimse…” gibi olumsuzluk bildiren bir zarf yoksa, yüklemin olumlu olması 

gerekir.880  

Ahmet Hâşim’in şu cümleleri bu kurala aykırı cümlelerdir: 

“Hususi bir zevk ve muhayyilenin müdahalesiyle burada ne rik’a, ne sülüs, ne talik, 

ne kûfî, şekl-i ezelîsinden inhiraf etmemiştir.”881 

Bu cümlede yüklem, “inhiraf etmiştir” olmalıydı. 

“Alnında ne hüzünden, ne neşeden eser kalmamıştı.”882 

Yüklemin “eser kalmıştı” olması gerekirdi.  

“Tâlihin ne bu kadar gözü ne bu kadar zekâ ve zevki yoktur.”883 

Yüklem “yoktur” değil, “vardır” olmalı. 

“Ne memleket, ne iklim değiştirmek, ne de her tarafı cilâlı ceviz tahtalarla parıl parıl 

yanan Avrupa ekspresiyle seyahat etmek bunun için kâfi değil!”884 

                                                
879 Ta’lim-i Edebiyat, Mihran Matbaası, İstanbul, 1299, s. 96 vd. 
880 M. Kaya Bilgegil, Türkçe Dilbilgisi, Dergâh Yay., 2. bs., İstanbul, 1982, s. 157.  
881 “Ölüler Mıntıkasında”, Akşam, nu. 988, 23 Haziran 1337 (1921). 
882 “Şehir Hârici”, İkdam, nu. 11141, 28 Nisan 1928. 
883 “Tali’ mi?”, İkdam, nu. 11366, 13 Birincikanun 1928. 
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Bu cümlede yüklem “kâfi” veya “kâfi gelir” olmalıydı. 

Bu örneklere bakarak Ahmet Hâşim’in her zaman bu kusuru işlediğini sanmamalı. 

Yazarımızın adı geçen bağlacı doğru kullandığı pek çok cümlesi vardır. Birkaç örnek 

vermekle yetinelim: 

“Öyle sesleri vardır ki, ona ne garp, ne şark, ne bir atîk ve ne bir cedîdin sükkânı 

bîgâne kalabilir.”885 

“…bir eser-i edebî, ne bir hendese davası, ne bir kanun maddesidir ki, isbat veya 

tatbiki bir kat’iyet-i riyâziyeye muhtaç olsun….”886 

“Bu zehri ne sihirbazlar, ne müneccimler yaptı.”887  

III. 4.2. Sıfat-İsim Uygunluğu  

Türkçede çokluk bildiren sıfat almış isimler, bazı özel durumlar dışında, çokluk eki 

almazlar. Ahmet Hâşim’in aşağıdaki cümlelerinde bu duruma aykırılık vardır: 

“Bu dedikodu, gündelik diğer bin bir dedikodular gibi, bulanık bir su akıntısı halinde 

Babıâli caddesinin ihtiyar taşları arasında kaybolup gidecekti.”888 

“bin bir dedikodular” yerine “bin bir dedikodu” denmeliydi.  

“Gerçi yüzlerce sönük adaptasyon eserleri arasında kıymetli birkaç kalemin bazı 

tecrübeleri de sahnelerimizde temsil edildi.”889 

“yüzlerce sönük adaptasyon eseri” demek gerekirdi.  

III. 4.3. “Yapmak” Fiilinin Yanlış ve Gereksiz Kullanımı 

“Yapmak” fiilinin yanlış ve gereksiz kullanımının Süleyman Nazif’i kızdırdığı ve 

“Korkarım, bu yapmak kelimesi Türkçeyi yıkacak!” demesine yol açtığı söylenir. Bu 

hususta İbrahim Alâettin, şu anekdotu nakleder: “Halil Nihat bey anlattı: bir gün Babıâli 

caddesinde edebiyat müntesiplerinden bir gence tesadüf etmiş, (Ne ile meşgulsünüz?) diye 

sormuş. Genç (Muharrirlik yapıyorum üstat) diye cevap verince derhal “hayır, demiş. 

                                                                                                                                              

884 “Sinek”, Milliyet, nu. 2460, 15 Kanunuevvel 1932. 
885 “Emile Verhaeren”, Musavver Muhit, c. 1, nu. 5, 1 Teşrinisani 1324 (14 Kasım 1908). 
886 “Henri de Régnier”, Musavver Muhit, c.1, nu.12-13, 22 Kanunusani1324 (29 Ocak-4 Şubat 1909).  
887 “İstanbul Hakkında Bir Ecnebî ile Muhâvere”, Dergâh, nu. 13, 20 Teşrinievvel 1337 (1921). 
888 “Reşat Nuri’nin İntihali”, İkdam, nu. 11208, 7 Temmuz 1928. 
889 “Bir Piyes”, İkdam, nu. 11376, 23 Birincikanun 1928. 
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Muharrirlik yapıyorum, değil muharrirlik ediyorum.” diyeceksiniz, çünkü bir masa veya 

kundura yapılır, fakat marangozluk veya muharrirlik edilir.”890 

Ahmet Hâşim’in aşağıdaki cümlelerinde Süleyman Nazif’e hak verdirecek bir durum 

söz konusudur. 

“Piyetra ve Anita’ya yaptığınız şerefi bana da bahşediniz.”891 

“Bahşettiğiniz şeref” demek varken “yaptığınız şeref” demek, acelecilikten doğmuş 

bir yanlışlık olmalı.  

“Yakan bir güneşin tahriki ile, portakal ve limon ağaçlarının henüz yemyeşil 

meyvelerinden dağılan sert ve tatlı bir koku, Afrika hazanının diğer yabancı râyihalarına 

karışarak, neşeli ve şehvânî şehre, âsâbı gıcıklayan emsalsiz bir hava yapıyor.”892  

Yazar, bu cümlede “yapıyor” kelimesinin; “katıyor”, “sağlıyor”, “veriyor” gibi 

kelimelerden daha doğru ve etkili olacağını düşünmüş olmalı.  

“Buharın keşfi, insanlık hayatında büyük bir tahavvül yapmıştı.”893 

“Tahavvül” kelimesinin çatısı, “yapmak” fiiliyle birlikte kullanılmaya uygun 

değildir; “tahavvüle yol açmıştı” veya “tahavvül sağlamıştı” demek daha doğru olurdu. 

III. 4.4. Yanlış Kelime Seçimi 

Ahmet Hâşim’in aşağıdaki cümlelerinde meramını anlatmak için uygun kelimeyi 

bulamadığı söylenebilir: 

“Şu sebeptendir ki, bir eser-i edebînin telifinde zekâyla beraber hassâsiyet dahi zî-

medhaldir.”894 

Bu cümlede “zî-medhal” “medhal sahibi” kelimesinin “dahli vardır” anlamında 

kullanılmış olması, pek isabetli görünmüyor.  

“Bu ehemmiyeti diğerleri muhtelif makalelerde layık olduğu vechile anlattılar.”895
  

“Diğerleri” yerine “başkaları” demek daha doğru ve güzel olurdu. 

“Şüphesizdir ki, yeni bir kelimenin icadı güçtür; fakat mümkünsüzdür denilemez.”896 

                                                

890 İbrahim Alâettin, Süleyman Nazif Hayatı, Kitapları, Mektupları, Fıkra ve Nükteleri, Semih Lûtfi: Sühulet 

Kütüpanesi, İstanbul 1933, s. 22 

891 “İspanya Raksları”, Akşam, nu. 2626, 2 Şubat 1926. 
892 “Yapraklar ve Çiçekler İçinde Bir Şehir”, İkdam, 11290, 27 Eylül 1928. 
893 “Müstakbel Mimari”, İkdam, 11342, 19 İkinciteşrin 1928. 
894 “Henri de Régnier”, Musavver Muhit, c.1, nu.12-13, 22 Kanunusani1324 (29 Ocak-4 Şubat 1909). 
895 “Resim Sergisi”, İleri, nu. 930, 17 Ağustos 1336 (1920). 
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Ahmet Hâşim’in bu cümleyi kurarken önce “imkânsız”ı hatırladığını, fakat cümlede 

verdiği hükme küçük bir delil vermek arzusuyla “mümkünsüz” kelimesini icat ettiğini 

düşünebiliriz.  

“Buna, sayısı bence meçhul binlerce hususi otomobil daha ilâve edilirse, yol 

münakalâtının Paris’te ne çetin bir mesele teşkil ettiği anlaşılabilir.”897 

Cümlede “daha” kelimesi kullanılmasa da olurdu veya onun yerine “de” bağlacı ile 

yetinilebilirdi.  

“Aziz ve asîl mebusun yalnız şahsım hakkındaki serzenişlerine lâyık olmadığımı izah 

etmeye çalışacağım.”898 

Bu cümlede yazar, “lâyık olmadığımı” derken “müstahak olmadığımı” demek 

istemektedir.  

“Çin ve Japondan getirilmiş eski mermerler, billurlar, ipekler ve seccadelerle süslü 

yeni bir salon ne kadar eskiyse, Cenab’ın şiiri de o kadar eskidir.”899  

“Çin ve Japonya’dan” demek daha doğru olsa gerek. 

“Büyük ve zengin camekânları, henüz elifini bilmediğimiz bir göz avlama sanatının 

zalim incelikleriyle düzeltilmiş mağazalar...”900  

Yazarın bu cümlede “düzeltilmiş” kelimesini “düzenlenmiş” anlamında kullandığı 

anlaşılıyor.  

“Nasihatla, lafla, ahval-i hikemiye ile, sıhhat, ahlâk tedavisi, reçeteyi hastaya kıraat 

gibi okutmakla iyileşeceğini ummak gibi çocukçadır.”901 

Bu cümlede “ahvâl-i hikemiye” yerine “hikmet sözleri, hikmetli sözler” anlamına 

gelen “akvâl-i hikemiye” demek gerekir ve muhtemelen bu kusur, yazarın değil mürettibin 

kusurudur. 

“Çocuğun ‘syllabaire’le tahsile başladığı ve orucunu yiyen ak sakallı ihtiyarın 

Dârülbedâyi temsillerinde âşıkane maceralara karşı gözyaşı akıttığı bu seneler…”902 

                                                                                                                                              

896 “Kelimeler”, Servet-i Fünun, c. 41, nu. 1055, 11 Ağustos 1327 (29 Ağustos 1911). 
897 “Müstakbel Mimari, İkdam, 11342, 19 İkinciteşrin 1928. 
898 “Bir Dosta İzah”, Akşam, nu. 2190, 16 Teşrinisani 1924. 
899 “Şairleri Okurken”, İkdam, nu. 11343, 20 İkinciteşrin 1928. 
900 “Caddeler”, Milliyet, nu. 2469, 24 Kanunuevvel 1929. 
901 “Nasihat”, İkdam, nu. 11419, 6 Şubat 1929.  
902 “Ölüler Mıntıkasında”, Akşam, nu. 988, 23 Haziran 1337 (1921). 
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Bu cümlede yazar “orucunu yiyen ak sakallı ihtiyar” ifadesini yanlış kullanmıştır. 

Anlaşıldığına göre yazarın söylemek istediği, “orucunu açan” veya “iftarını eden”dir. 

Bilindiği gibi Türkçede “oruç yemek” çeşitli sebeplerle “oruç tutmamak” veya “tutmakta 

olduğu orucu bozmak” anlamına gelmektedir.  

III. 4.5. Dalgınlıklar 

Ahmet Hâşim, Elektrik Işığında903 başlıklı yazısında “Meşale” ve “gaz lambası” 

dönemlerini anlattıktan sonra “elektrik” dönemine geçmiş ve şunları yazmıştır: “Elektrik 

ziyası medeniyetinde, güneş mimarisi ölür ve gündüz gözüyle bakıldığı zaman düz, hendesî 

ve manasız görülen mebânî ancak gece olunca, ziyadan nakışlarıyla, asrın yeni anâsırdan 

vücut bulmuş mimarîsi olmak haysiyetini iktisap ederler. Yeni mimarî leylîdir. Gaz lâmbası 

medeniyetinde gece gündüzden güzeldir; kamer gayr-i mahsûs, yıldızlar gayr-i mer’îdir. 

Tabiatın sesi bu medeniyette, uzakta kalmış bir denizin dağlar ve ormanların 

mâverâsından gelen hışırtıları gibi zayıf ve ölgündür.” 

Burada “gaz lâmbası medeniyeti” dalgınlıkla yazılmış olmalı. Yazının akışına ve 

anlama göre bu ifade şöyle olmalıdır: “Elektrik ziyası medeniyetinde gece gündüzden 

güzeldir; kamer gayr-i mahsûs, yıldızlar gayr-i mer’îdir.” Elektrik ışıkları yüzünden ay 

hissedilmez, yıldızlar görünmez.  

Ölüler Mıntıkası’nda şu cümleyi okuruz: “ ‘Rik’a’ Türkçeye, ‘sülüs’ Arapçaya, 

‘talik’ Farisiye ve bir musiki nehrini andıran ‘dîvânî’ şâhâne muharrirâna mahsus bir 

muhteşem hat olmasına göre “yazı”nın derinden derine efkârın cins ve mahiyetiyle bir 

alâkası olmak gerektir.”904 

Burada “şâhâne muharrirân” herhâlde bir tertip hatasıdır, doğrusu “şâhâne 

muharrerat” olmalıdır. Hatanın sebebi, “iki noktalı t harfi” yerine “bir noktalı nun” 

harfinin konmuş olmasından ibarettir.  

Aynı yazıda bir dizgi yanlışı daha görülmektedir: “Burada âdeta dirilen ölülerle 

koşu müsâbakasına girişmiş ve dizleri artık toprak olmuş olanlara mağlup 

olmuşlardır.”Doğrusu: “Burada âdeta diriler ölülerle koşu müsâbakasına girişmiş ve 

dizleri artık toprak olmuş olanlara mağlup olmuşlardır.” 

 

                                                

903 “Elektrik Işığında”, Akşam, nu. 1354, 29 Haziran 1922. 
904 Akşam, nu. 988, 23 Haziran 1337 (1921). 
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SONUÇ 

 

Yeni Türk nesrinin oluşup gelişmesinde gazetelerin ve dergilerin önemli bir yeri vardır. 

Tiyatro, roman ve hikâye gibi konuşma dilinin ağırlıklı bir yer tuttuğu yazı türlerinin ilk 

örnekleri de, genellikle gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda neşredilmiştir. Nesirlerini 

incelemeye çalıştığımız Ahmet Hâşim’in yazılarının da hemen hepsi önce çeşitli gazetelerde 

ve dergilerde okuyucusuna ulaşmıştır. Bu yayın organları arasında Akşam ve İkdam ve 

gazeteleri ile sanat edebiyat ağırlıklı dergiler öne çıkmaktadır. 

Ahmet Hâşim’in yazılarının neşredildiği gazete ve dergilerde eserlerini gördüğümüz 

yüzlerce yazarın binlerce yazısı, o günün, haftanın veya ayın bir ihtiyacını veya zevkini tatmin 

etmiş olmakla birlikte, günümüz okuyucusuna seslenecek ve onu besleyecek özelliklerden 

uzaktır. Oysa Ahmet Hâşim’in yazılarının çoğu, gelecek nesillerin de ilgisiz kalmayacağı, 

kalamayacağı şekil ve muhteva zenginliklerine sahiptir.  

Ahmet Hâşim’in sağlığında kitaplaştırma fırsatı bulduğu mensur metinlerin sayısı, 

Gurebahane-i Laklakan’da 29, Bize Göre’de 59 ve Frankfurt Seyahatnamesi’nde 21 olmak 

üzere toplam 110’dur. Oysa yazarın gazete sayfalarında kalmış yazılarının sayısı, kitaplaşan 

yazılarının üç katından fazla olup 336’dır. Dönemin gazete koleksiyonlarının tam bir dökümü 

ve taraması yapılır, özellikle imzasız neşredilmiş yazıların durumu aydınlatılabilirse bu sayı 

biraz daha artabilir.     

Ahmet Hâşim’in mektuplar ve mülâkatları da dâhil, okuma fırsatı bulduğumuz beş yüz 

civarında mensur yazısını incelemek ve değerlendirmek suretiyle ulaştığımız sonuçları 

şöylece sıralayabiliriz. 

Ahmet Hâşim, yazılarının çoğunu görünür maddi sebeplere; eleştirilere cevap verme, 

savunma ve açıklama gibi ihtiyaçlara bağlı olarak ya da gezip gördüğü yerler ve tanık olduğu 

olaylar hakkında izlenimlerini dile getirmek amacıyla kaleme almıştır. Bu tutum, onun 

yazarlığında birtakım görüşleri, ülküleri, ilkeleri benimsetme, öğretme veya savunma 

çabasından çok; kişisel algı, duyuş, düşünüş ve eleştiri eğilimlerinin baskın olduğunu 

göstermektedir. O eşyaya ve olaylara bir düşünce veya bilim adamı olarak değil, bir sanat ve 

zevk adamı olarak bakmayı tercih etmiştir. Bakış ve görüşlerini temellendirirken kullandığı 

veriler ve değerler, Batı biliminden, kültüründen ve Yunan mitolojisi başta olmak üzere, 
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çeşitli mitolojilerden edindiği unsurlardır. İçinde yaşadığı Türk ve İslâm medeniyetinin ve 

edebiyatının birikimini kullanma ve ondan yararlanma hususunda Ahmet Hâşim’in yeterli 

donanıma ve isteğe sahip olmadığı söylenebilir. İstanbul’un manevi merkezlerinden birine 

adını vermiş olan Ebu Eyyüb el-Ensari’yi –sehven bile olsa- Halit bin Velit ile 

karıştırabilmiş olması, onun yerli kültüre yabancılığının bir örneği olarak gösterilebilir. 

Ancak, Ahmet Hâşim’in Batı kültürü karşısında hayranlık ve teslimiyet psikolojisi içinde 

olduğu da söylenemez. Tam tersine, orada üretilen kültür, bilim ve sanat verimleri karşısında 

eleştirici, hattâ zaman zaman alaycı bir tutum takınmaktan çekinmez. Ahmet Hâşim’in 

beslendiği kaynaklar, Avrupa ve bilhassa Fransız kaynaklarıdır. Ancak o, Çin, Hint, Japon 

kültür ve medeniyetlerine, hattâ kadim Mısır, Asur medeniyetlerine de büsbütün ilgisiz 

kalmamıştır. 

Ahmet Hâşim’in nesirlerinde ifade ettiği düşünceler, hem belli bir ideolojiye veya 

inanca bağlı olmayışı yüzünden, hem de neredeyse gündelik tesirlerle yön değiştirebilen 

kararsızlığından ötürü, tutarlılık göstermez. Meselâ, Süleyman Nazif hakkında yazdıklarının 

veya kadın ve erkek güzelliği hakkında öne sürdüğü görüşlerin aynı kalemden çıkmış 

olabileceğine inanmak güçtür.  

Onun yazılarında görülen tutarsızlık ve çelişkileri, küçümseyip yargılamak yerine 

anlamaya çalışmak, hem onun kişiliğini, hem de yaşadığı dönemin sosyal ve siyasî havasını 

doğru anlamamıza yardımcı olabilir. Ayrıca, Ahmet Hâşim’in nesrini ören düşünce, duygu ve 

hayal unsurlarının özellikleri ve bilhassa çelişkileri, son dönemde sıkça sözü edilir olan 

postmodernizm akımının yaklaşımları açısından da değerlendirilebilir. Böyle bir 

değerlendirmenin ilgi çekici sonuçlar ortaya koyacağı rahatlıkla söylenebilir.   

Ahmet Hâşim, nesirlerinde de bir şair olduğunu hissettirir. Bu, hem duyuş ve düşünüş 

bakımından, hem de dil ve anlatım bakımından böyledir. Ancak, şiirlerinde kendi hayatına, 

çocukluğuna, özellikle annesine dair hatıralar önemli bir yer tutarken, nesirlerinde kendisini 

ele vermekten sakınır. Daha doğrusu, onun nesirlerinde kendisine dair anlattığı, dışa vurduğu 

hususiyetler, ayrıntı sayılabilecek hususların ötesine pek geçmez.  

Ahmet Hâşim, sanattan, güzellikten ve yenilikten başka bir ideal tanımayan serbest 

fikirli bir yazar olarak sanat ve edebiyat başta olmak üzere birçok konuda görüşlerini zarif, 

yoğun ve etkileyici bir dille anlatmıştır. Ancak yazarın dili, polemiklerinde hayli alaycı ve 

zaman zaman saldırgan bir üslûba bürünmüştür. Bu polemiklerden bazıları, meselâ 

Burhaneddin Bey (Burhan Felek) ile olanı, ciddi bir dayanağı olmayan basit alınganlıkların 

eseridir ve mahkemeye kadar taşınmıştır. Sanatın kaynağı, mimarlık ve resim çevresinde 
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gelişen polemiklerde ise Ahmet Hâşim, kendi görüşlerini savunma ihtiyacıyla hareket 

etmiştir. Peyami Safa ile giriştiği kalem kavgası ise, “şahsiyat” türünden karşılıklı hakaretlere 

varan ve iki taraf için de talihsiz bir polemik olmuştur. Noelin bizde de çocuk bayramı olması 

çevresinde gelişen ve yabancı basına da yansıyan tartışma, Ahmet Hâşim’in en zayıf 

göründüğü polemik sayılabilir. 

Ahmet Hâşim’in nesirlerinde en ağırlıklı yeri, sanat, edebiyat ve dil bahisleri 

tutmaktadır, diyebiliriz. O, sanatın toplumsal ve siyasi veçhesinden çok şahsî ve manevî 

cephesi üzerinde durmuştur. Ancak gerek eski edebiyatlar, gerekse çağdaşı edebiyat 

hareketleri hakkında kesin ve değişmez kanaatlere sahip olduğu söylenemez. Meselâ 

Homeros’u bir yazısında “şairlerin babası” olarak yüceltirken, başka bir yazısında ancak 

uzmanlarının ilgilendiği bir ölü olarak değerlendirir. Bununla birlikte, onun edebiyatta 

bütünüyle bir çeşit sahihlik aradığı söylenebilir.  

Hâşim, divan şiirinin hakiki tabiat ve hayat hissinden uzak olduğu kanaatindedir. 

Ancak, Tanzimat ve Edebiyat-ı Cedide şiiri, divan şiirinin bile gerisine düşmüştür. Kendisinin 

de bir bakıma içinde yer aldığı Fecr-i Âti topluluğu ise, bütün iyi niyetine rağmen aradığı dili 

bulamadığı için başarılı olamamıştır.  Millî edebiyat, şiiri avâmîleştirmiş, derinlikten 

uzaklaştırmıştır. Cumhuriyet edebiyatı ise henüz oluşum hâlinde olmakla birlikte umut vaat 

etmektedir. Ahmet Hâşim, Nazım Hikmet şiirindeki ses açılımını takdir etmekle birlikte 

ideolojik yönsemesinin ferdî ruhu boğduğu kanaatindedir.              

Dil ve imlâ hususunda toplumda kabul görmüş anlamların ve alışkanlıkların devam 

ettirilmesinden yana olan Ahmet Hâşim, cumhuriyet döneminin devrimler sürecinde daha 

inkılâpçı bir tutuma yönelir ve meselâ yılın ilk ayının “kanunusani” adını taşımasındaki 

tuhaflığı eleştirir.  

Ahmet Hâşim’in, başta edebiyat eserleri olmak üzere çeşitli kitapları tanıtmak veya 

eleştirmek maksadıyla kaleme aldığı yazıların sayısı kırkı geçmektedir. Şiir kitapları, 

romanlar, tiyatro eserleri, seyahatnameler ve tercüme eserler, onun ilgi alanındadır. Bu 

yazıların bir kısmı, kendisine imzalanarak gönderilmiş olan kitapları tanıtır. Bu türden yazılar, 

biraz da nezaketen ve hatır için kaleme alınmış gibidir. Ancak belli noktaları öne çıkararak 

eleştirilerini sergilediği metinler de vardır. Bu tanıtım ve eleştiri yazılarının çoğu, sübjektif 

hükümler ihtiva etmekle birlikte, bunlarda yazarın edebiyat ve sanat yaklaşımlarına dair 

zengin ve değerli ipuçları da bulunmaktadır. 

Ahmet Hâşim, yerli ve yabancı çeşitli dergiler ve gazeteler hakkında da kanaatlerini 

belirtmiştir.      
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Ahmet Hâşim, tanıdığı ve ilgi duyduğu bazı insanların portrelerini çizmiştir. Bunların 

çoğu başta edebiyatçılar olmak üzere sanatçılardır. Karkatürist Cem’den ressam Nâmık 

İsmail’e, müzisyen Osman Pehlivan’dan sinema sanatçısı Şarlo’ya kadar otuz meşhur 

şahsiyet, onun bakış açısından yansıtılmıştır. Bunlar arasında sadece iki siyasetçi vardır: Gazi 

Mustafa Kemal ve Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati. Hâşim, dilenciler, çingeneler, 

ayakkabı boyacıları gibi toplumda karşımıza çıkan çeşitli insan tipleri hakkında müşahede ve 

intibalarını dile getiren yazılar da kaleme almıştır.  

Ahmet Hâşim’in müzik sanatı hakkındaki yazıları sayılıdır ve halk sanatkârı 

diyebileceğimiz birkaç kişi hakkında müspet ve hayranlık dolu kanaatleri yansıtır. Müzikle 

ilgili bir tespiti de güftelerin umumiyetle kötü oluşudur.  

Hâşim’e göre, modern zamanların hususi bir mimarisi yoktur ve olamaz. İttihat ve 

Terakki’nin millî mimarî adına cami ve medrese mimarisini taklit ederek ortaya koyduğu 

eserler, gülünç ve faydasızdır.     

Hâşim’in resim sanatına ilgisi hayli güçlüdür. Hocası olduğu Sanayi-i Nefise 

Mektebi’ndeki ilişki ve dostluklarının yanı sıra şair kişiliği de bu ilgiyi beslemiş gibidir. Ona 

göre bizim ressamlarımız henüz hakiki ve hür bir görüşe, renge ve çizgiye ulaşamamışlar, 

oryantalizm diyebileceğimiz yabancılığı aşamamışlardır. 

Ahmet Hâşim, hattatlarımızı da, geleneği tekrardan öteye gidemedikleri, çağın duyuş ve 

ihtiyaçlarını göremedikleri için eleştirir.  

Hâşim’e göre bizde tiyatro adaptasyon sürecini aşamamıştır.  

Ahmet Hâşim, sinemayı sevmekle birlikte onu bir sanat saymaya yanaşmamakta 

eğlenme ve dinlenme vasıtası addetmektedir. 

Ülkemiz yazar ve sanatçılarının yüz elli yılı aşkın bir süredir üzerinde durdukları ve 

çözmeye çalıştıkları meselelerden biri de, medeniyet meselesidir. İçine doğduğumuz gelenek 

ve kültürün, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir hayat tarzı ve medeniyet olup olmadığı 

veya bunu üretip üretemeyeceği, tartışma konusu olmuştur ve bu tartışma bugün de 

sürmektedir. Ahmet Hâşim, ilk yazılarında, özellikle işgal yıllarının psikolojisi içinde Batı 

medeniyetine daha çok şüpheyle bakmış ve kendini doğulu sayarak, modern dünyanın ruhsuz 

insanlar yetiştirmekte olduğunu söylemiştir. Doğuyu seven Batılı sanatçıların da bir bakıma 

bizden şahsiyetler olduğunu ifade etmiştir. Bu tutum, onu adeta bir çeşit teknoloji 

aleyhtarlığına da götürmüştür. Elektrik ışığının bize göre olmadığını söyleyebilmiştir. Ancak 

bu onda kesin ve net  bir düşünüş ve durumalışa yol açmamış, bir çeşit eleştiri ve hayıflanma 

konusu olmanın ötesine geçmemiştir. Özellikle cumhuriyet inkılâpları sürecinde bizim de 
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medenî dünya denen dünyanın bir parçası olmamızı kaçınılmaz gören bir yaklaşımı 

benimsemiş ve bütün bilgi, inanış ve davranış ölçülerimizin ve değerlerimizin Batılı olmasını 

savunmuş ve meselâ selâmlaşmak için “Selamünaleyküm” demenin artık mümkün ve tabii 

olamayacağını yazmıştır. Bu değişken, çelişkili ve kararsız tutum, Hâşim’in başka sosyal 

meselelere bakışında da kendini göstermektedir. Meselâ kadın, erkek, aşk ve evlilik 

bahislerinde, bir yandan “aile medeniyeti” olan Osmanlı medeniyetini över ve onun yitirilmiş 

olmasına üzülürken, öte yandan “bekâr medeniyeti” saydığı Avrupa medeniyetini ve hayatını 

hayranlıkla anabilmektedir. Avrupalıların Osmanlı İslâm medeniyeti karşısında gösterdikleri 

“hayret” hissini şüpheyle karşıladığını birkaç kez dile getirmiş olan yazarın, duyguları ve 

alışkanlıklarıyla aklı arasındaki gerilim ve tereddütleri çözemediği söylenebilir.  

Çeşitli vesilelerle birkaç kez Fransa’ya seyahatler yapmış ve tedavi için Almanya’ya 

gitmiş olan Ahmet Hâşim, gezi izlenimlerini kaleme almış ve son eseri Frankfurt 

Seyahaytnamesi’ni de ölümünden bir süre önce kitaplaştırmıştır. Onun gezi yazıları ve çeşitli 

ülkeler ve insanları hakkında gözlemleri, hayli zengin ve renklidir. Yunanistan ve 

Bulgaristan’a biraz da küçümseyerek bakmış olan Ahmet Hâşim, Amerika’yı ve Amerikalıları 

pek sevmez. Ona göre Amerikalılar zengin ve şımarıktır. Buna karşılık İtalyanlar ve 

İspanyollar, Akdenizli ve bize daha yakındırlar. Büyük Avrupa şehirleri, pek çok rahatlık ve 

kolaylık taşımakla birlikte, aşağı yukarı birbirlerine benzer. Fransa’ya ve Fransızlara karşı, 

biraz da şiir dolayısıyla ilgi duyan Hâşim, özellikle Paris’in sanat hayatı başta olmak üzere 

çeşitli yönleri hakkında dikkate değer tespitlerde bulunmuştur. Almanya gözlemleri de ondaki 

sanatçı bakışının ve sezgisinin gücünü gösteren tespitler ihtiva eder. Yahudiler hakkındaki 

yorumları da dikkat çekici özellikler taşır. Yazar, Çinliler hakkında duyduğu ilgi ve merakı 

ancak kitaplar aracılığıyla tatmin edebilmenin üzüntüsünü yaşamıştır.   

Tabiat, Ahmet Hâşim’in şiirlerinde olduğu gibi nesirlerinde de önemli bir yer tutar. 

Tabiat hakkındaki kanaatlerinde de zaman zaman çelişkilere tesadüf edilmesi, meselâ, tabiatı 

bazen “yeknesak” bulurken, bazen “lüzumsuz tekerrürlerden uzak” bulması, onun sabit 

fikirlerden ziyade hayatın ilcalarıyla düşündüğünün belirtisi sayılabilir. Gün olur, ayın 

güzelliğini över, gün olur güneşe tapanlara hak verir. Hayvanlara, hattâ bitkilere bile yakınlık 

duyar, onların tabii ortamlarından uzak tutulmalarından acı ve üzüntü duyar. Büyük denizin 

plaj insanlarının eğlencesi olmasına hayıflanır. Kedileri köpeklerden üstün görür. Sinekler, 

hatta tahtakurusu bile ilgi alanı içindedir. Kargaların zekâsına, leyleklerin ve horozların 

güzelliğine hayranlık duyar. Maeterlinck’ten Darwin’e kadar, tabiat araştırmaları yapanların 

çalışmalarını takip eder, onlar hakkında yorumlarda bulunur. Tabiat hakkında görüş 
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geliştirirken mitoloji bilgisini de kullanır. Paris’te Louvre Müzesini değil, hayvanat bahçesini 

ziyaret eder ve anlatır.  

Ahmet Hâşim’in sanat, edebiyat ve tabiat bahislerine nispetle toplum ve siyaset 

meselelerine ayırdığı yazıları sayıca azdır. İkinci Meşrutiyet’in ilânından sonra İttihat ve 

Terakki’nin yayın organı sayılan Tanin gazetesinde yayımlanan bir yazısı, Osmanlı birliğinin 

korunabilmesi ümidini taşıyan ve tarihî gelişmelerin kısa sürede boşa çıkardığı bir 

iyimserlikle yüklüdür. Ancak o genel olarak İttihat Terakki fikriyatına ve siyasetine eleştirici 

ve küçümser bir gözle bakmıştır. Cumhuriyet rejiminin esaslarını ve hedeflerini benimsemiş 

olan Ahmet Hâşim, Mustafa Kemal’in kişiliğini yüceltici yazılar kaleme almış olmakla 

birlikte, cumhuriyet hükümetlerine ve uygulamalarına zaman zaman açık veya dolaylı 

eleştiriler de yöneltmiştir. “Muhalefet” başlıklı yazısı ve özellikle Terakkiperver Fıkra’yı 

savunan “19” başlıklı yazı, bu bakımdan önemlidir. Hâşim’in bu tutumunda Yakup Kadri, 

Hamdullah Suphi gibi yaşıtı ve arkadaşı konumunda olan pek çok yazar ve şair, önemli 

mevkilere getirilmişken kendisinin –belki Arap kökenli olduğu için- unutulmuş olmasının 

etkili olduğu düşünülebilir. Ahmet Hâşim’in hükümete ve Ankara’ya yönelttiği eleştiriler, 

Falih Rıfkı’nın tepkisine yol açmış ve o bu tepkiyi bir çeşit tehdit gibi algılamıştır. 

Medenî ülkelerde asker ve polis gibi üniformalı güvenlik güçlerinin ortalıkta 

görünmediğini ve bizde de öyle olması gerektiğini belirten Ahmet Hâşim’in liberal bir aydın 

olduğu söylenebilir. Komünizme küçümseyerek bakan yazar, komünistlerle Hitler askerleri 

arasında fark görmez.  

Belediye hizmetleri, bürokrasi ve üniversite de zaman zaman Ahmet Hâşim’in 

eleştirilerine hedef olmuştur. Ne olduğu anlaşılmayan imar faaliyetleri, vapurların renkleri, 

saatlerin düzgün çalışmaması, bir inşaatın yıllarca sürmesi, limanlar hakkında inceleme 

yapmaya giden görevlilerin Paris’te eğleniyor olması, üniversite kapısına ışıklı yazı asılması, 

yüksek makamlarda bulunanların gazetelerde kendi isimlerini ve resimlerini görmek 

isteyişleri, cadde ve sokak adlarının uzunluğu, vb. pek çok konuyu Hâşim, iğneleyici ve renkli 

üslûbuyla dile getirmiştir.  

Ahmet Hâşim’in nesirleri, gençlik yıllarında kaleme aldığı ve tek örnek olarak kalan 

“Son Yâdigâr” adlı hikâyesi bir yana bırakılacak olursa, fikir yazısı çerçevesi içinde yer 

alacak metinlerdir. Bu yazıların hemen hepsi önce gazete ve dergilerde neşredilmiştir. İlgi 

duyduğu sanatkârlar veya mevzular hakkında kaleme aldığı inceleme ve araştırma mahsulü 

bazı yazıları, makale türüne dâhil edilebilir. Ancak Ahmet Hâşim, bunlardan hiçbirini 

kitaplarına almamıştır. Dolayısıyla, nâsir Hâşim’in asıl kudreti ve ustalığı deneme, fıkra ve 
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eleştiri türleri içinde değerlendirilebilecek olan metinlerde aranmalıdır. Ahmet Hâşim, 

ülkemiz edebiyatında deneme türünün kurucu ve usta yazarlarından biridir.  

Yazar, nesirlerini kaleme alırken, zaman zaman gerçek veya kurgulanmış diyaloglardan 

yararlanmıştır. Hâşim’in gazeteci kimliğiyle yaptığı tek röportajı vardır ve Fransız roman 

yazarı François Bonjean ile yaptığı bu röportaj İkdam gazetesinde yayımlanmıştır. Yazarın 

bir kitabına da adını vermiş olan “Gurebahane-i Laklakan” adlı metin, uzunluğuyla öteki 

metinlerden ayrılır ve bir bakıma gezi yazısı, bir bakıma edebî röportaj vasıfları taşır. Ahmet 

Hâşim’in nesirlerinin çoğu, hacim bakımından gazete yazısı anlamında fıkra kısalığındadır. 

Bunlar içinde meselâ “Kürk” başlıklı yazı, bir paragraftan ibarettir. Yazılarını güçlükle ve 

emek vererek kaleme alan Ahmet Hâşim, yoğun, çarpıcı ve özlü bir üslûba sahiptir. İlginç 

benzetmelerin ve mübalâğaların sıkça karşımıza çıktığı bu üslûp, bilindik ifadelerden uzak 

duruşu ve orijinalitesiyle dikkat çeker.  

Ahmet Hâşim’in nesirleri içinde Piyâle adlı şiir kitabının başına koyduğu ve poetikası 

sayılan “Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar”ın özel bir önemi vardır. Yazar, önce Dergâh 

mecmuasında “Şiirde Mana” adıyla neşrettiği bu metni kitabına alırken, üzerinde hayli 

çalışmış ve birçok değişiklikler yapmıştır. Böylece yazı, hem şekil hem muhteva bakımından 

daha derli toplu, daha özlü ve güçlü bir anlatıma kavuşmuştur. Kitaplaşan öteki metinlerin 

hemen hepsinde az veya çok değişikliler karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan bir kısmı, dildeki 

değişmeye bağlı olarak kullanımdan düşmüş olan kelimelerin yerine yenilerini koymak 

şeklinde olmakla birlikte, çoğu değişikliğin sebebi, maksada daha uygun anlatımı arama ve 

söyleyiş kolaylığı ve güzelliği sağlama gibi fikrî ve estetik gerekçelere dayanır. Metinler 

üzerinde yapılan değişikliklerden bir bölümü de, bazı cümlelerin, hattâ paragrafların 

çıkarılmasıdır. Bunun sebepleri arasında, konuyu dağıtmaktan kaçınma, en dikkate değer olan 

sebeptir. Yazarın kitabına alırken eklemeler yaptığı metinler, yok denecek kadar azdır. Ahmet 

Hâşim’in yazılarında birtakım dil ve anlatım kusurlarına rastlanmakla birlikte, bunların hem 

sayısı azdır, hem de bazıları dalgınlık eseri olarak ortaya çıkmış görünmektedir.  

Ahmet Hâşim’in nesirlerinde karşımıza çıkan dil ve tercih edilen anlatım tarzları, 

bilhassa basmakalıp ve harcıâlem ifadelerden uzak oluşuyla dikkati çekmektedir. “Atasözü ve 

deyim gibi kalıplaşmış sözleri kullanmamak bakımından Ahmet Hâşim ile 

karşılaştırılabilecek bir yazarımız var mıdır?” Bu soru, bu çalışma sonunda ulaşılan ve cevabı 

merak edilmeye değer bir sorudur.  

Şüphesiz, Ahmet Hâşim’in yazılarının hepsi aynı yoğunluk ve güzellikte değildir. 

Özellikle polemik yazıları, dönemin havası ve tarafların psikolojileriyle yakından ilişkili, 
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geçici metinlerdir ve bunlar, ancak basın tarihi ve ahlâkı açısından dikkate değer bulunabilir. 

Hâlbuki, yazarın sanat, edebiyat, dil, sosyal ve siyasi hayat, ülkeler ve insanlar, tabiat 

varlıkları ve olayları hakkında kaleme aldığı metinler, birçok yönden ilgiye ve takdire lâyık 

metinlerdir.  

İstanbul’da yaşamaya mecbur kalmış Afrikalı bir eski askerin kanaatkâr dilenciliğinin 

dile getirildiği Aç Olmayan Adam başlıklı yazının şu son cümlesi, her zaman güzelliğini ve 

gücünü koruyacak bir cümledir: “Pahalı kürkleri içinde bir türlü ısınamayan, zengin 

sofralarında bir türlü doyamayan, altın içinde boğulurken ‘altın!’ diye ağlayanların sefâleti 

karşısında bu tok gözlü siyahînin çehresi, makul bir faziletin ışıklı bir timsâli değil miydi?” 

Dünyaya ay ışığı altında bakmanın lezzetini tadan herkes, her zaman, Ahmet Hâşim’le 

birlikte şu sözleri tekrar edebilir: “Ay! Ay! Yalancı ay! Zekâdan harap olanları dinlendiren 

hayâl gibi, güneşten bunalanları da teselli eden sensin!” 

Ahmet Hâşim’in birçok yazısı, özellikle fıkra ve deneme türlerinin seçkin örnekleri 

olmak bakımından önemlidir. Türkçenin geçirdiği ve geçirmekte olduğu hızlı değişim 

yüzünden yeni nesillerin pek çok yazarımızı ve şairimizi okuyup anlamakta güçlük çektikleri, 

ülkemizin acı bir gerçeğidir. Ahmet Hâşim ve nesri de bu acı gerçekten payını almakla 

birlikte, onun eserlerinin hem muhteva, hem şekil bakımından anlamlı, uyarıcı, yol gösterici 

birçok zenginliği ve güzelliği bünyesinde barındırdığından şüphe edilemez.  

Gerek günümüz insanı, gerekse gelecek nesiller, Ahmet Hâşim’in nesirlerinde 

zihinlerini açacak, hayata ve hadiselere farklı açılardan bakabilme yeteneklerini geliştirecek; 

gözlem, duyuş ve düşünüş becerilerini besleyecek birçok unsuru bulabileceklerdir.          

 

 

             

     

   

 

 

 

 



 546 

BİBLİYOGRAFYA 

1. Ahmet Hâşim’in Nesirlerinin Kronolojik Dökümü 

1. Son Yâdigâr, Mecmua-i Edebiye, nu. 41-42, 9 Ağustos 1317 (22 Ağustos 1901).  

2. Sanat-ı Tahrir, Musavver Terakki, nu. 40, 18 Kanunuevvel 1318 (1902). 

3. Vatan Mütercimi Zerasimos Efendi, Tanin, nu. 57, 13 Eylül 1324 (26 Eylül 1908). 

4. Emile Verhaeren”, Musavver Muhit, nu. 5, 1 Teşrinisani 1324 (14 Kasım 1908). 

5. Henri de Régnier, Musavver Muhit, nu. 12-13, 15; 22 Kanunusani 1324 (29 

Kanunusani - 4 Şubat 1909).  

6. Rûh-ı Bîkayd Fırsatıyla, Servet-i Fünun, nu. 981, 11 Mart 1326 (24 Mart 1910).  

7. Şahabeddin Süleyman, Fikirleri, Sanatı”, Servet-i Fünun, nu. 988, 29 Nisan 1326 (12 

Mayıs 1910). 

8. Kelimeler, Servet-i Fünun, nu. 1055, 11 Ağustos 1327 (29 Ağustos 1911). 

9. Şeyh Galip Hakkında, Hak gazetesi ilâvesi, nu. 11, 29 Haziran 1328 (12 Temmuz 

1912)  

10. Hâlide Edib Hanımefendi’ye, İctihad, nu. 129, 7 Teşrinisani 1918. 

11. İstanbul Hakkında Bir Ecnebî ile Muhâvere, Tarik, nu. 105, 7 Teşrinisani 1919; 

Kaplan nu. 1, 14 Teşrinisani, 1919; Dergâh, nu. 13, 20 Teşrinievvel 1337 (1921). 

12. Resim Sergisi, İleri, nu. 930, 931, 933, 17, 18, 20 Ağustos 1336 (1920). 

13. Paris’i Görmüş Zat, Akşam, nu. ? 6 Teşrinievvel 1336 (1920), Yeni Adam, nu. 333, 5 

Haziran 1941 

14. Vatan Hizmetinde Edebiyat, Akşam, nu. 776, 20 Teşrinisani 1336 (1920). 

15. Alev, İmlâ, Kelime ve Edebiyat-ı Cedide, Dergâh, nu. 2, 1 Mayıs 1337 (1921). 

16. Müslüman Saati”, Dergâh, nu. 3, 16 Mayıs 1337 (1921). 

17. Ölüler Mıntıkasında, Akşam, nu. 988, 23 Haziran 1337 (1921). 

18. Şiirde Mana, Dergâh, nu. 8, 5 Ağustos 1337 (1921). 

19. Ressamlarımız Hakkında Bir Mütalâa, Dergâh, nu. 10, 5 Eylül 1337 (1921). 

20. Cem’in Gözü, Dergâh, nu. 11, 20 Eylül 1337 (1921). 

21. Bir Şöhret, Akşam, nu. 1167, 20 Kanunuevvel 1337 (1921).  

22. Şiirde Vatan, Dergâh, nu. 18, 5 Kanunusani 1338 (1922). 



 547 

23. Yılan Hikâyesi, Dergâh, nu. 24, 5 Nisan 1338 (1922). 

24. Talebe Sergisi, Akşam, nu. 1301, 5 Mayıs 1338 (1922). 

25. Yakup Kadri, Akşam, nu. 1305, 9 Mayıs 1338 (1922). 

26. Bir Gezintide Görülen”, Akşam, nu. 1314, 18 Mayıs 1338 (1922). 

27. Sinema, Akşam, nu. 1321, 25 Mayıs 1338 (1922). 

28. Cuma Günkü Konferans, Akşam, nu. 1330, 5 Haziran 1338 (1922). 

29. Çarşaf, Akşam, nu. 1340, 15 Haziran 1338 (1922). 

30. Elektrik Işığında, Akşam, nu. 1354, 29 Haziran 1338 (1922). 

31. Bir Ressama Cevap, Dergâh, c.3, nu. 34, 5 Eylül 1338 (1922). 

32. Nedim Divanının Yeni Tab’ı, Akşam, nu. 1502, 27 Teşrinisani 1338 (1922). 

33. Şi’r-i Kadîm, Akşam, nu. 1510, 6 Kanunuevvel 1338 (1922). 

34. Ağacın Gölgesi, Akşam, nu. 1531, 21 Kanunuevvel 1338 (1922). 

35. Seferber Kelimeler, Akşam, nu. 1531, 27 Kanunuevvel 1338 (1922). 

36. Bir Ağaç Karşısında, Yeni Mecmua, c.4, nu. 67-1, Kanunusani 1339 (1923). 

37. Ressam Yetiştirmek Usûlü, Akşam, nu. 1538, 3 Kanunusani, 1339 (1923). 

38. Aşksız Sanat, Akşam, nu. 1549, 4 Kanunusani, 1339 (1923). 

39. Bizde Ressam Yetiştirmek Usûlü, Akşam, nu. 1550, 15 Kanunusani1339 (1923). 

40. Resim Karşısında Sükût, Akşam, nu. 1557, 22 Kanunusani1339 (1923). 

41. Bir Edebiyat Mualliminin Bildiği Türkçe, Akşam, nu. 1558, 23 Kanunusani 1339 

(1923). 

42. Fransızca, Akşam, nu. 1570, 4 Şubat 1339 (1923). 

43. İzdivaç, Akşam, nu. 1574, 8 Şubat 1339 (1923). 

44. Bir Genç Kızın Eseri, Akşam, nu. 1588, 22 Şubat 1339 (1923). 

45. Türkçe Bir Mahbestir, Akşam, nu. 1612, 18 Mart 1339 (1923). 

46. Genç Kız, Akşam, nu. 1612, 18 Mart 1339 (1923). 

47. Gençlik, Akşam, nu. 1615, 21 Mart 1339 /1923 

48. İstanbul’a Yeni Gelen Ecnebi, Akşam, nu. 1620, 26 Mart 1339 (1923). 

49. Dâhi, Akşam, nu. 1621, 27 Mart 1339 (1923). 

50. Gurebahane-i Laklakan, Yeni Mecmua, c.4, nu. 75-9, 1 Mayıs 1339 (1923). 

51. Bir Cevap, Akşam, nu. 1661, 7 Mayıs 1339 (1923). 



 548 

52. Güzellik Düşmanları, Akşam, nu. 1680, 28 Mayıs 1339 (1923). 

53. Sanatta ve Hayatta Çirkinlik, Akşam, nu. 1686, 3 Haziran 1339 (1923). 

54. Yeni Kadın, Akşam, nu. 1704, 21 Haziran 1339 (1923). 

55. Thais Tercümesi, Akşam, nu. 1784, 26 Eylül 1339 (1923). 

56. Sonbahar Şiirleri, Akşam, nu. 1788, 30 Eylül 1339 (1923). 

57. Mürteci Mimari, Müstakil Gazete, nu. 3, 20 Şubat 1340 (1924). 

58. Muhalefet, Müstakil Gazete, nu. 6, 23 Şubat 1340 (1924). 

59. Yeni neşredilen kitaplar: Geceye Âşık “Küçük Hikayeler”, müellifi Selâmi İzzet, 

Müstakil Gazete, nu. 7, 24 Şubat 1340 (1924). 

60. Yeni Bina, Müstakil Gazete, nu. 15, 3 Mart 1340 (1924). 

61. Bir Cevap, Müstakil Gazete, nu. 27, 16 Mart 1340 (1924). 

62. İlk Temas, Akşam, nu. 2043, 15 Haziran 1340 (1924). 

63. Les Tendances Actuelles de la Litteéature Turque, Mercure de France, CLXXIII, nu. 

627, I.VIII.1924. 

64. Spor Tufeylisi, Akşam, nu. 2121, 4 Eylül 1924. 

65. Renkler Hakkında, Akşam, nu. 2127, 10 Eylül 1924. 

66. Yeni Sanatkâr, Akşam, nu. 2129, 12 Eylül 1924. 

67. Bir Suale Cevap, Akşam, nu. 2133, 16 Eylül 1924. 

68. Küçük Bir Seyahatnâme, Akşam, nu. 2136, 19 Eylül 1924. 

69. Bir Gencin Dedikleri, Akşam, nu. 2140, 23 Eylül 1924. 

70. Esrarengiz Lama, Akşam, nu. 2141, 24 Eylül 1924. 

71. Yeni Bir Şair Hakkında Birkaç Satır, Akşam, nu. 2145, 28 Eylül 1924. 

72. Ev ve Dünya’dan, Akşam, nu. 2148, 1 Teşrinievvel 1924. 

73. Hiddetli Kalpak, Akşam, nu. 2154, 7 Teşrinievvel 1924. 

74. Münakaşa, Akşam, nu. 2155, 8 Teşrinievvel 1924. 

75. Bir Muhavere, Akşam, nu. 2157, 10 Teşrinievvel 1924. 

76. Aynı Şair Hakkında, Akşam, nu. 2159, 12 Teşrinievvel 1924. 

77. Anatole France, Akşam, nu. 2165, 21 Teşrinievvel 1924. 

78. Hayâl, Akşam, nu. 2166, 22 Teşrinievvel 1924. 

79. Rakı, Akşam, nu. 2168, 24 Teşrinievvel 1924. 



 549 

80. Dreykul’da Kadın Modaları, Akşam, nu. 2170, 26 Teşrinievvel 1924. 

81. Çok Ne Kadar Çok, Akşam, 2172, 28 Teşrinievvel 1924. 

82. Telgraf Adresi, Akşam, nu. 2174, 31 Teşrinievvel 1924. 

83. Ankara Eğlence Şehri, Akşam, nu. 2180, 6 Teşrinisani 1924. 

84. Garabet, Akşam, nu. 2181, 7 Teşrinisani 1924. 

85. İnkılâp, Akşam, 2184, 13 Teşrinisani 1924. 

86. 19, Akşam, nu. 2187, 13 Teşrinisani 1924. 

87. Bir Dosta İzah, Akşam, nu. 2190, 16 Teşrinisani1924. 

88. Tokluk ve Açlık, Akşam, nu. 2194, 20 Teşrinisani 1924. 

89. İnanmamak, Akşam, nu. 2197, 23 Teşrinisani 1924. 

90. Çinkârî Tahayyülât, Akşam, nu. 2211, 7 Kanunuevvel 1924. 

91. Değişmek, Akşam, nu. 2278, 12 Şubat 1925. 

92. İhtilâl Memleketinde ‘Mektep’, Akşam, nu. 2279, 13 Şubat 1925. 

93. Ölçü, Akşam, nu. 2284, 18 Şubat 1925. 

94. L’évolution du Goût dans la Littérature Turque, L’echo de Turquie, 1 Temmuz 1925.  

95. İspanya Raksları, Akşam, nu. 2626, 2 Şubat 1926. 

96. Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi, Akşam, nu. 2628, 4 Şubat 1926. 

97. Edebî Bir Anket I, Akşam, nu. 2631, 7 Şubat 1926. 

98. Edebî Bir Anket II, Sual, Akşam, nu. 2633, 9 Şubat 1926. 

99. Edebî Bir Anket III, Tereddi, Akşam, nu. 2636, 12 Şubat 1926.  

100. Edebî Bir Ankete Cevaplar IV, Herkes İçin, Akşam, nu. 2641, 17 Şubat 1926. 

101. Edebî Bir Ankete Cevaplar V, Hâricî Tesir, Akşam, nu. 2645, 21 Şubat 1926. 

102. Edebî Bir Ankete Cevaplar: Muhtelif Meseleler, Akşam, nu. 2652, 28 Şubat 

1926. 

103. Hüsn-i hat, Akşam, 2654, 2 Mart 1926. 

104. Bir Münakaşanın Sonu, Akşam, nu. 2656, 4 Mart 1926. 

105. Yolcu Eşyası, Akşam, nu. 2662, 10 Mart 1926. 

106. Medenî Lehçe, Akşam, nu. 2664, 12 Mart 1926. 

107. İki Adamın Konuştukları, Akşam, 2667, 15 Mart 1926. 

108. Osman Pehlivan, Akşam, nu. 2673, 21 Mart 1926. 



 550 

109. Aşk ve Kıyafet, Akşam, nu. 2677, 25 Mart 1926. 

110. Çaynâme, Akşam, nu. 2682, 30 Mart 1926. 

111. Çaynâme’den: Çiçekler, Akşam, 2685, 2 Nisan 1926. 

112. Mizah, Akşam, nu. 2687, 4 Nisan 1926. 

113. Çaynâme’den: Çay Odası, Akşam, nu. 2692, 9 Nisan 1926. 

114. Harabe, Akşam, nu. 2695, 12 Nisan 1926. 

115. Krippel’in Eseri, Akşam, 2699, 18 Nisan 1926. 

116. Güvercin, Akşam, nu. 2742, 31 Mayıs 1926. 

117. Beni mi? Suad Derviş Hanım, Akşam, nu. 2744, 2 Haziran 1926. 

118. Huzur-ı Hilkatte, Akşam, nu. 2746, 4 Haziran 1926. 

119. Kır, Akşam, 2748, 6 Haziran 1926. 

120. Yakından, Akşam, nu. 2751, 9 Haziran 1926. 

121. Edebî Bir Seyahat, Güneş, nu. 10 – 15 Mayıs 1927. 

122. Sembolizmin Kıymetleri, Hayat, c.1, 26, 26 Mayıs 1927.  

123. Başlangıç, İkdam, nu. 11108, 26 Mart 1928. 

124. Türk Ocağı Bayramında, İkdam, nu. 11109, 27 Mart 1928. 

125. Otomobiller, İkdam, nu. 11110, 28 Mart 1928. 

126. Ruhların Mimarisi, İkdam, nu. 11111, 29 Mart 1928. 

127. Bir Teşhis, İkdam, nu. 11112, 30 mart 1928. 

128. Kış ve Gece, İkdam, 11114, 1 Nisan 1928.  

129. Bahar, İkdam, 11115, 2 Nisan 1928. 

130. Telsiz Telgraf, İkdam, nu. 11116, 3 Nisan 1928. 

131. Kürk, İkdam, nu. 11117, 4 Nisan 1928. 

132. Süleyman Nazif’in Mezarı, İkdam, 11118, 5 Nisan 1928. 

133. Hemen Her Sabah, İkdam, nu. 11121, 8 Nisan 1928. 

134. Bahar Sözleri, İkdam, nu. 11122, 9 Nisan 1928. 

135. Mütercim, İkdam, 11123, 10 Nisan 1928. 

136. Mecmualar, İkdam, nu. 11125, 12 Nisan 1928. 

137. Yedi Gencin Eseri, İkdam, nu. 11126, 13 Nisan 1928. 



 551 

138. İdam Mahkûmları, İkdam, nu. 11128, 15 Nisan 1928. 

139. İlim, İkdam, 11129, 16 Nisan 1928. 

140. At, İkdam, nu. 11130, 17 Nisan 1928. 

141. Palavra Edebiyatı, İkdam, nu. 11132, 19 Nisan 1928. 

142. Dişi, İkdam, nu. 11133, 20 Nisan 1928. 

143. Kütüphane, İkdam, nu. 11135, 22 Nisan 1928. 

144. Güldürmek, İkdam, 11136, 23 Nisan 1928. 

145. Cuma, İkdam, nu. 11137, 24 Nisan 1928. 

146. Hayâl İşleri, İkdam, nu. 11138, 25 Nisan 1928. 

147. Erkekleşme, İkdam, nu. 11139, 26 Nisan 1928. 

148. Şehir Hârici, İkdam, nu. 11141, 28 Nisan 1928. 

149. Tarihten Roman, İkdam, nu. 11142, 29 nisan 1928. 

150. Münekkid, İkdam, nu. 11143, 30 nisan 1928. 

151. Piyade, İkdam, nu. 11144, 1 Mayıs 1928. 

152. Sinema, İkdam, nu. 11146, 3 Mayıs 1928. 

153. Zelzele, İkdam, nu. 11147, 4 Mayıs 1928. 

154. Mahkeme Kapısında, İkdam, nu. 11148, 5 Mayıs 1928. 

155. Makul bir Memleket, İkdam, nu. 11149, 6 Mayıs 1928. 

156. Çingene, İkdam, 11150, 7 Mayıs 1928. 

157. Filozofun Lisanı, İkdam, nu. 11151, 8 Mayıs 1928. 

158. Genç Kıyafeti, İkdam, nu. 11152, 9 Mayıs 1928. 

159. Bu Ne Biçim Velî, İkdam, nu. 11153, 10 Mayıs 1928. 

160. Telefon, İkdam, 11154, 11 Mayıs 1928. 

161. Genç Şairlere, İkdam, nu. 11156, 13 Mayıs 1928. 

162. İdman Şenliği, İkdam, nu. 11157, 14 Mayıs 1928. 

163. Dinlenme ve Eğlenme Günü, İkdam, nu. 11158, 15 Mayıs 1928. 

164. İlme Dâir, İkdam, nu. 11159, 16 Mayıs 1928. 

165. Garden Barda Konuşan İki adam, İkdam, nu. 11160, 17 Mayıs 1928. 

166. Araba, İkdam, nu. 11162, 19 Mayıs 1928. 



 552 

167. Fırtına Bulutları Karşısında Bir Muhavere, İkdam, nu. 11163, 20 Mayıs 1928. 

168. Ahmet Hikmet, İkdam, nu. 11164, 21 Mayıs 1928. 

169. Kari, İkdam, 11165, 22 Mayıs 1928. 

170. Köpek, İkdam, nu. 11166, 23 Mayıs 1928. 

171. Kedi, İkdam, nu. 11167, 24 Mayıs 1928. 

172. Kendini Beğenmek, İkdam, nu. 11170, 27 Mayıs 1928. 

173. Kurbanlar, İkdam, nu. 11171, 28 Mayıs 1928. 

174. Melek, (Kelimelerin Hayatı) İkdam, nu. 11172, 29 Mayıs 1928. 

175. Dostum, İkdam, nu. 11173, 30 Mayıs 1928. 

176. Dilenci, İkdam, nu. 11175, 4 Haziran 1928. 

177. Bakmak Edebi, İkdam, nu. 11176, 5 Haziran 1928. 

178. Basit Bir Mesele, İkdam, 11177, 6 Haziran 1928. 

179. Dünya ve Ahiret, İkdam, nu. 11178, 7 Haziran 1928. 

180. Kargalar, İkdam, nu. 11180, 9 Haziran 1928. 

181. Kitap Ticareti, İkdam, 11181, 10 Haziran 1928. 

182. Bir Hasbihal, İkdam, nu. 11182, 11 Haziran 1928. 

183. Hârikulâdenin Tarifi, İkdam, nu. 11183, 12 Haziran 1928. 

184. Dârülbedâyi, İkdam, nu. 11186, 15 Haziran 1928. 

185. Ne Demeli?, İkdam, nu. 11187, 16 Haziran 1928. 

186. Bir Fikir ve Bir Münakaşa, İkdam, 11188, 17 Haziran 1928. 

187. Yeni İstanbul, İkdam, nu. 11189, 18 haziran 1928. 

188. Cazibe, İkdam, nu. 11191, 20 Haziran 1928. 

189. İki Yirmi, İkdam, nu. 11192, 21 Haziran 1928. 

190. Tereddî, İkdam, nu. 11194, 23 Haziran 1928. 

191. Bir Bediiyat ve Ahlâkiyat Meselesi, İkdam, nu. 11195, 24 Haziran 1928. 

192. Deniz Aşırı, İkdam, nu. 11196, 25 Haziran 1928. 

193. Birçok İniltiler, İkdam, nu. 11197, 26 Haziran 1928. 

194. Kutup Faciası, İkdam, nu. 11198, 27 Haziran 1928. 

195. Bir Kari’e Cevap, İkdam, nu. 11199, 28 Haziran 1928. 



 553 

196. Yedi Meşaleciler, Meşale, nu. 1, 1 Temmuz 1928. 

197. Maruf Bir Fransız Romancısı Şehrimizde, İkdam, nu. 11202, 1 Temmuz 1928. 

198. Spor, İkdam, nu. 11203, 2 Temmuz 1928. 

199. Gençlik ve Ölüm Etrafında, İkdam, nu. 11205, 4 Temmuz 1928. 

200. Zaman Ölçüsü, İkdam, nu. 11206, 5 Temmuz 1928. 

201. Reşat Nuri’nin İntihali, İkdam, nu. 11208, 7 Temmuz 1928. 

202. Edebiyat Bahisleri, İkdam, nu. 11209, 8 Temmuz 1928. 

203. Bir Teşebbüs Dersi, İkdam, nu. 11210, 9 Temmuz 1928. 

204. Üslûp Hakkında Bir Mülâhaza, İkdam, nu. 11212, 11 Temmuz 1928. 

205. Birkaç Kadın Başı, İkdam, nu. 11213, 12 Temmuz 1928. 

206. Hayâl Kurbanı, İkdam, nu. 11215, 14 Temmuz 1928. 

207. Dağ Yolu, İkdam, nu. 11216, 15 Temmuz 1928. 

208. Hayatta Olduğu Gibi, Meşale, nu. 2, 15 Temmuz 1928. 

209. Üstad, İkdam, nu. 11217, 16 Temmuz 1928. 

210. Yaz Kokusu, İkdam, nu. 11218, 17 Temmuz 1928. 

211. Esnemek, İkdam, nu. 11219, 18 Temmuz 1928. 

212. Kulak, İkdam, nu. 11220, 19 Temmuz 1928. 

213. Bir Kelimenin Telâffuzu Hakkında, İkdam, nu. 11222, 21 Temmuz 1928. 

214. Elifbanın Esrarı, İkdam, nu. 11223, 22 Temmuz 1928. 

215. Maddî Bir Muvaffakiyet, İkdam, nu. 11224, 23 Temmuz 1928. 

216. Deniz Kıyısında, İkdam, nu. 11226, 25 Temmuz 1928. 

217. Hariçte Türk Edebiyatı, İkdam, nu. 11227, 26 Temmuz 1928. 

218. Fikirlerde İnsiyak, İkdam, nu. 11229, 28 Temmuz 1928. 

219. Hars Malzemesi, İkdam, nu. 11230, 29 Temmuz 1928. 

220. Abidin Daver Bey’e, İkdam, nu. 11231, 30 Temmuz 1928. 

221. Edebî Eser Bir Vesikadır, Meşale, nu. 3, 1 Ağustos 1928. 

222. İmtihan, İkdam, nu. 11234, 2 Ağustos 1928.  

223. Bir Takdim, İkdam, nu. 11235, 3 Ağustos 1928. 

224. Kütüphane, İkdam, nu. 11236, 4 Ağustos 1928. 
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225. Bir Mülevves Münakaşanın Faydası, İkdam, nu. 11237, 5 Ağustos 1928. 

226. Leylek, İkdam, nu. 11238, 6 Ağustos 1928. 

227. Oksford Kamusu, İkdam, nu. 11239, 7 Ağustos 1928. 

228. Taklit, İkdam, nu. 11240, 8 Ağustos 1928. 

229. Kırk Derece, İkdam, nu. 11248, 16 Ağustos 1928. 

230. Bir Seyahatnâme, İkdam, nu. 11250, 18 Ağustos 1928. 

231. İri Göbekli Seyirci, İkdam, nu. 11251, 19 Ağustos 1928. 

232. Müthiş Bir Böcek, İkdam, nu. 11252, 20 Ağustos 1928. 

233. Harf İnkılâbı, İkdam, nu. 11254, 22 Ağustos 1928. 

234. Bir İttihamın Mahiyeti, İkdam, nu. 11255, 23 Ağustos 1928. 

235. Gece Gezintisi, İkdam, nu. 11257, 25 Ağustos 1928. 

236. Macera, İkdam, nu. 11258, 26 Ağustos 1928. 

237. Baş Parmak, İkdam, nu. 11259, 27 Ağustos 1928. 

238. Büyük Kurbanlar, İkdam, nu. 11260, 28 Ağustos 1928. 

239. Mükeyyifat, İkdam, nu. 11261, 29 Ağustos 1928. 

240. Şair ahlâkı, Meşale, nu. 5, 1 Eylül 1928. 

241. Yeni Bir Mesih, İkdam, nu. 11265, 2 Eylül 1928. 

242. Pen Klüp, İkdam, nu. 11267, 4 Eylül 1928. 

243. Ay, İkdam, nu. 11268, 5 Eylül 1928. 

244. Gazi, İkdam, nu. 11269, 6 Eylül 1928. 

245. Bir Ağaç Karşısında, İkdam, nu. 11271, 8 Eylül 1928. 

246. Bir Kari Grubuna, İkdam, nu. 11272, 9 Eylül 1928. 

247. Kartal, İkdam, nu. 11273, 10 Eylül 1928. 

248. Önümüzdeki Kış, İkdam, nu. 11274, 11 Eylül 1928. 

249. İntikal Devri, İkdam, nu. 11275, 12 Eylül 1928. 

250. Yeni Sanatkâr, Meşale, nu. 6, 15 Eylül 1928. 

251. Seyahate Çıkan Adamın Duydukları, İkdam, nu. 11282, 19 Eylül 1928. 

252. İlk İntibadan Sonra, İkdam, nu. 11284, 21 Eylül 1928. 

253. Mucib-i Şeref Olmayan İki Müşahede, İkdam, nu. 11288, 25 Eylül 1928. 
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254. Yapraklar ve Çiçekler İçinde Bir Şehir, İkdam, nu. 11290, 27 Eylül 1928. 

255. Paris Sabahı, İkdam, nu. 11293, 30 Eylül 1928. 

256. Bir Rahibin Nasihati, İkdam, nu. 11294, 1 Teşrinievvel 1928. 

257. Hayvanlar Arasında, İkdam, nu. 11295, 2 Teşrinievvel 1928. 

258. Paris, İkdam, nu. 11302, 9 Teşrinievvel 1928. 

259. Paris Kadını, İkdam, nu. 11304, 11. Teşrinievvel 1928. 

260. Sebze Yiyiciler, İkdam, nu. 11306, 13 Teşrinievvel 1928. 

261. Neşesiz Paris, İkdam, nu. 11308, 15 Birinciteşrin 1928. 

262. İstikbâlin Keşfi, İkdam, nu. 11318, 25 Teşrinievvel 1928. 

263. Pislik ve Temizlik, İkdam, nu. 11319, 26 Teşrinievvel 1928. 

264. Cami ve Havra, İkdam, nu. 11321, 28 Birinciteşrin 1928. 

265. Etnografya ve Coğrafya, İkdam, nu. 11323, 31 Teşrinievvel 1928. 

266. Darülfünun Şehri, İkdam, nu. 11324, 1 İkinciteşrin 1928. 

267. İki Defa Şâyân-ı Dikkat Bir Cetvel, İkdam, nu. 11326, 3 İkinciteşrin 1928. 

268. Siegfried, İkdam, nu. 11329, 6 İkinciteşrin 1928. 

269. Bir Akşam Sohbeti, İkdam, nu. 11330, 7 İkinciteşrin 1928. 

270. Bir Faziletin Kıymeti, İkdam, nu. 11334, 11 İkinciteşrin 1928. 

271. Ölüleri Hatırlamak, İkdam, nu. 11335, 12 İkinciteşrin 1928. 

272. Sağdan Yazı, İkdam, nu. 11336, 13 İkinciteşrin 1928. 

273. Fuzuli Hânendeler, İkdam, nu. 11339, 16 İkinciteşrin 1928. 

274. Hayvanlara İşkence, İkdam, nu. 11340, 17 İkinciteşrin 1928. 

275. Müstakbel Mimari, (Yeni Mimari), İkdam, nu. 11342, 19 İkinciteşrin 1928. 

276. Şairleri Okurken, İkdam, nu. 11343, 20 İkinciteşrin 1928. 

277. Kış, İkdam, nu. 11346, 23 İkinciteşrin 1928. 

278. Son Sahife, İkdam, nu. 11348, 25 İkinciteşrin 1928. 

279. Kapanan Bir Mecmua, İkdam, nu. 11351, 28 İkinciteşrin 1928. 

280. Büyük Bir Efsaneci, İkdam, nu. 11352, 29 İkinciteşrin 1928. 

281. Zuhurat, İkdam, nu. 11312 , 1 Birincikanun 1928. 

282. Türk Evi, İkdam, nu. 11312, 2 Birincikanun 1928. 
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283. Lisan İmarı, İkdam, nu. 11313, 3 Kanunuevvel 1928. 

284. Acayip Şeyler, İkdam, nu. 11316, 5 Kanunuevvel 1928. 

285. Mizah, İkdam, nu. 11317, 6 Kanunuevvel 1928. 

286. Güneş, İkdam, nu. 11360, 7 Birincikanun1928. 

287. Horoz, İkdam, nu. 11362, 9 Birincikanun 1928. 

288. Ticaret, İkdam, nu. 11363, 10 Birincikanun1928. 

289. Çocuklar İçin Bayram, İkdam, nu. 11365, 12 Birincikanun1928. 

290. Tali’ mi?, İkdam, nu. 11366, 13 Birincikanun1928. 

291. Şehremininden Bir Rica, İkdam, nu. 11367, 14 Birincikanun1928. 

292. Bir Coğrafya Meselesi, İkdam, nu. 11369, 16 Birincikanun1928. 

293. Yanlış Mezar, İkdam, nu. 11370, 17 Birincikanun1928. 

294. Times’ın Hatası, İkdam, nu. 11371, 18 Birincikanun1928. 

295. Tıbbın Kudreti, İkdam, nu. 11372, 19 Birincikanun1928. 

296. Bir Piyes, İkdam, nu. 11376, 23 Birincikanun1928. 

297. İhtiyarlık, İkdam, nu. 11378, 25 Birincikanun1928. 

298. Baltacı ile Katerina, İkdam, nu. 11378, 25 Birincikanun1928. 

299. Bir Çirkinlik Şaheseri, İkdam, nu. 11380, 27 Birincikanun1928. 

300. Güfte ve Beste, İkdam, nu. 11381, 28 Birincikanun1928. 

301. Hatadan Fazla, İkdam, nu. 11383, 30 Birincikanun1928. 

302. Kitap Mimarlığı, İkdam, nu. 11386, 2 Kanunusani 1929. 

303. Necati’nin Ölümü, İkdam, nu. 11387, 3 Kanunusani 1929. 

304. Sürat, İkdam, nu. 11388, 4 Kanunusani 1929. 

305. A Muhterem Efendi, İkdam, nu. 11390, 6 Kanunusani 1929. 

306. Eğer Mantık Olsaydı, İkdam, nu. 11392, 8 Kanunusani 1929. 

307. Fazilet Mükâfatı, İkdam, nu. 11396, 13 İkincikanun 1929. 

308. Hulya, İkdam, nu. 11399, 16 İkincikanun 1929. 

309. Dost İntihabı, İkdam, nu. 11400, 17 İkincikanun 1929. 

310. Ahfad, İkdam, nu. 11402, 19 Kanunusani 1929. 

311. Fil ve Kadın, İkdam, nu. 11403, 20 İkincikanun 1929. 
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312. Sıhhatin Zararları, İkdam, nu. 11406, 23 İkincikanun 1929. 

313. Türk Matbaacılığı Hakkında Bir Eser, İkdam, nu. 11407, 24 Kanunusani 1929. 

314. Timsalî Saat, İkdam, nu. 11408, 25 İkincikanun 1929. 

315. Tayyareci, İkdam, nu. 11410, 28 İkincikanun 1929. 

316. İki Geri Kalmış İnsan, İkdam, nu. 11411, 29 Kanunusani 1929. 

317. Mektep Kitapları Ticareti, İkdam, nu. 11412, 30 İkincikanun 1929. 

318. Zengin Mektep, İkdam, nu. 11413, 31 Kanunusani, 1929. 

319. Kar Fırtınası, İkdam, nu. 11416, 3 Şubat 1929. 

320. Nasihat, İkdam, nu. 11419, 6 Şubat 1929. 

321. Semavî Emanet, İkdam, nu. 11420, 7 Şubat 1929. 

322. Bir Mektup, İkdam, nu. 11423, 10 Şubat 1929. 

323. Karların Yaptığı, İkdam, nu. 11424, 11 Şubat 1929. 

324. Yakup Kadri’nin Piyesi, İkdam, nu. 11426, 13 Şubat 1929. 

325. Seyahat ve Edebiyat, İkdam, nu. 11427, 14 Şubat 1929. 

326. Tiyatro, İkdam, nu. 11429, 16 Şubat 1929. 

327. İklim ve Aşk, İkdam, nu. 11430, 17 Şubat 1929. 

328. Lüzumsuz Merhamet, İkdam, nu. 11432, 19 Şubat 1929. 

329. Şirket-i Hayriye’ye Teşekkür, İkdam, nu. 11434, 21 Şubat 1929. 

330. Millî Türk Şairi Mehmet Emin, İkdam, nu. 11449, 8 Mart 1929. 

331. Kış Denizi, İkdam, nu. 11450, 9 Mart 1929. 

332. Şarlo’nun Hastalığı, İkdam, nu. 11451, 10 Mart 1929. 

333. Gene Şarlo, İkdam, nu. 11452, 11 Mart 1929. 

334. Vakalar Nasıl Anlatılır, İkdam, nu. 11453, 12 Mart 1929. 

335. Yeni Zevkler, İkdam, nu. 11454, 13 Mart 1929. 

336. Eşeğin İtibarı, İkdam, nu. 11456, 17 Mart 1929. 

337. İki Artist, İkdam, nu. 11457, 18 Mart 1929. 

338. Bir Serlevha, İkdam, nu. 11458, 19 Mart 1929. 

339. Bağ Bozumu, İkdam, nu. 11459, 20 Mart 1929. 

340. Gişe, İkdam, İkdam, nu. 11461, 22 Mart 1929. 
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341. Halit Fahri Bey, İkdam, nu. 11462, 23 Mart 1929. 

342. İsimsiz Dünya, İkdam, nu. 11463, 24 Mart 1929. 

343. Said Gültekin, İkdam, nu. 11465, 26 Mart 1929. 

344. Sinema Türkçesi, İkdam, nu. 11467, 28 Mart 1929. 

345. Saadet, İkdam, nu. 11472, 2 Nisan 1929. 

346. Jupiter, İkdam, nu. 11474, 4 Nisan 1929. 

347. Sebepler, İkdam, nu. 11475, 5 Nisan 1929. 

348. Ekspres, İkdam, nu. 11480, 10 Nisan 1929. 

349. Edebiyata Dair, İkdam, nu. 11483, 13 Nisan 1929. 

350. Anlamamanın Faydası, İkdam, nu. 11486, 16 Nisan 1929. 

351. Alangle, İkdam, nu. 11492, 22 Nisan 1929. 

352. “835 Satır”, İkdam, nu. 11494, 24 Nisan 1929. 

353. Ankara, İkdam, nu. 11496, 26 Nisan 1929. 

354. Hizmetçi, İkdam, nu. 11498, 28 Nisan 1929. 

355. Boynuz, İkdam, nu. 11499, 29 Nisan 1929. 

356. Harpten Sonra, İkdam, nu. 11502, 2 Mayıs 1929. 

357. Türk Ocağı, İkdam, nu. 11512, 12 Mayıs 1929. 

358. Acem Halısı, İkdam, nu. 11513, 13 Mayıs 1929. 

359. Edebiyat Zevki, İkdam, nu. 11514, 14 Mayıs 1929. 

360. Ölçü, İkdam, nu. 11516, 16 Mayıs 1929. 

361. Ağaçlar, İkdam, nu. 11519, 19 Mayıs 1929. 

362. Güzel Basılmış Bir Kitap, İkdam, nu. 11520, 20 Mayıs 1929. 

363. Kadın Sesi, İkdam, nu. 11522, 25 Mayıs 1929. 

364. İşaretler, İkdam, nu. 11524, 27 Mayıs 1929. 

365. Hırs-ı Pîrî, İkdam, nu. 11525, 28 Mayıs 1929. 

366. Kadına Dair, İkdam, nu. 11530, 2 Haziran 1929. 

367. Mide Rahatsızlığı, İkdam, nu. 11532, 4 Haziran 1929. 

368. Şairler, İkdam, nu. 11533, 5 Haziran 1929. 

369. İstanbul’un En Serin Yeri, İkdam, nu. 11534, 6 Haziran 1929. 
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370. Leblebi, İkdam, nu. 11535, 7 Haziran 1929. 

371. Gülünebilir, İkdam, nu. 11538, 10 Haziran 1929. 

372. Bir Estetik Meselesi, İkdam, nu. 11539, 11 Haziran 1929. 

373. İnsan Vücudu, İkdam, nu. 11542, 14 Haziran 1929. 

374. Kalem Bir Kudrettir Fakat!, İkdam, nu. 11543, 15 Haziran 1929. 

375. İngiliz Sükûtu, İkdam, nu. 11544, 16 Haziran 1929. 

376. Ergenekon, İkdam, nu. 11547, 19 Haziran 1929. 

377. Makine, İkdam, nu. 11548, 20 Haziran 1929. 

378. Duyduğum Gibi, İkdam, nu. 11551, 23 Haziran 1929. 

379. Hırsız ve Bekçi, İkdam, nu. 11553, 25 Haziran 1929. 

380. Bir Aşk Faciası, İkdam, nu. 11554, 26 Haziran 1929. 

381. Kirpi ve Tilki, İkdam, nu. 11555, 27 Haziran 1929. 

382. Vahid-i Kıyasî, İkdam, nu. 11559, 1 Temmuz 1929. 

383. Gazi’nin En Büyük Eseri Nedir?, Milliyet, nu. 1215, 2 Temmuz 1929. 

384. Vatan, İkdam, nu. 11561, 3 Temmuz 1929. 

385. Tehlike Hissi, İkdam, nu. 11276, 18 Temmuz 1929. 

386. Valiz, İkdam, nu. 11277, 19 Temmuz 1929. 

387. Yemek, İkdam, nu. 11278, 20 Temmuz 1929. 

388. Venedik, İkdam, nu. 13201, 19 Eylül 1929. 

389. Lido, İkdam, nu. 13202, 20 Eylül 1929. 

390. Dillerin Karanlığında, İkdam, nu. 11204, 22 Eylül 1929. 

391. İtalya Şehirleri, İkdam, nu. 11206, 24 Eylül 1929. 

392. Ruhiyat, İkdam, nu. 11209, 27 Eylül 1929. 

393. Paris’te 14 Temmuz, İkdam, nu. 11211, 29 Eylül 1929. 

394. Aix-Les-Bains, İkdam, nu. 11213, 1 Teşrinievvel1929. 

395. Kadın İşleri, İkdam, nu. 11214, 2 Teşrinievvel1929. 

396. 1 Ağustos, İkdam, nu. 11223, 11 Teşrinievvel 1929. 

397. Bir Şairin Hatırası, İkdam, nu. 11224, 12 Teşrinievvel 1929. 

398. Seyahat Notlarının Sonu, İkdam, nu. 11229, 17 Teşrinievvel1929. 
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399. Aç Olmayan Adam, İkdam, nu. 11237, 26 Teşrinievvel 1929. 

400. Gazete Fiyatı, İkdam, nu. 11238, 27 Teşrinievvel1929. 

401. Klasiklerin Tercümesi, İkdam, nu. 11239, 28 Teşrinievvel 1929. 

402. Heykeltıraşlar, İkdam, nu. 11240, 29 Teşrinievvel 1929. 

403. Hayvan İntikamı, İkdam, nu. 11241, 31 Teşrinievvel 1929. 

404. Kavun, İkdam, nu. 11242, 1 Teşrinisani 1929. 

405. İçkiler, İkdam, nu. 11243, 2 Teşrinisani1929 

406. Muhterem Bir Yankesici, İkdam, nu. 11246, 5 Teşrinisani 1929. 

407. Şapka ile Selâm, İkdam, nu. 11247, 6 Teşrinisani 1929. 

408. Göz Muharebeleri, İkdam, nu. 11248, 7 Teşrinisani 1929. 

409. Birisine Göre, İkdam, nu. 11251, 10 Teşrinisani 1929. 

410. Boyacılar, İkdam, nu. 11254, 13 Teşrinisani 1929. 

411. Hür Olmak Hulyası, İkdam, nu. 11256, 15 Teşrinisani 1929. 

412. Bir Tenkide Dair, İkdam, nu. 11260, 19 Teşrinisani 1929. 

413. Sinek, İkdam, nu. 11265, 29 Teşrinisani 1929. 

414. Yaratmak, Politika, nu.1, 11 Kanunuevvel 1929. 

415. Bir Eser, Politika, nu.41, 21 Kanunusani 1930. 

416. Hakemler Arasındaki Anketimiz, Cumhuriyet, nu. 2972, 15 Ağustos 1932. 

417. Gece, Milliyet, nu. 2452, 9 Kanunuevvel 1932. 

418. Bulgar Kırları, Milliyet, nu. 2456, 11 Kanunuevvel 1932. 

419. İç Sıkıntısı, Milliyet, nu. 2458, 13 Kanunuevvel 1932. 

420. Sinek, Milliyet, nu. 2460, 15 Kanunuevvel 1932. 

421. Alman Gecesi, Milliyet, nu. 2462, 17 Kanunuevvel 1932. 

422. Varış, Milliyet, nu. 2464, 19 Kanunuevvel 1932. 

423. Büyük Bir Avrupa Şehri, Milliyet, nu. 2466, 21 Kanunuevvel 1932. 

424. Caddeler, Milliyet, nu. 2469, 24 Kanunuevvel 1932. 

425. Faust’un Mürekkep Lekeleri, Milliyet, nu. 2472, 27 Kanunuevvel 1932. 

426. Ticaret, Milliyet, nu. 2474, 29 Kanunuevvel 1932. 

427. Hasta, Milliyet, nu. 2478, 2 Kanunusani1933. 
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428. Sonbahar, Milliyet, nu. 2481, 5 Kanunusani1933. 

429. Bulutlu Hava, Milliyet, nu. 2483, 7 Kanunusani1933. 

430. Bir Zihniyet Farkı, Milliyet, nu. 2486, 10 Kanunusani1933. 

431. Sincaplar, Kuşlar Vesaire, Milliyet, nu. 2488, 12 Kanunusani 1933. 

432. Dilenci Estetiği, Milliyet, nu. 2493, 17 Kanunusani 1933. 

433. Alman Ailesi, Mülkiye, nu. 22, İkincikanun 1933. 

434. Milletleri Sevmek ve Bağlanmak, Mülkiye, nu. 23, Şubat 1933. 

435. Beş Almanın Keyfi İçin, Milliyet, nu. 2509, 4 Şubat 1933. 

436. Profesör Aristokrasisi, Milliyet, nu. 2511, 6 Şubat 1933. 

437. Falcı, Mülkiye, nu. 24, Mart 1933. 

438. Hırsız, Mülkiye, nu. 25, Nisan 1933. 

439. Kımıldamayan Işıklar, Şehir, nu. 2, 11 Mayıs 1933. 

440. Yemek, Mülkiye, nu. 26, Mayıs 1933. 

441. Son Şarklı / Gurebahane-i Laklakan 

442. Sayfiyeden Dönenler / Gurebahane-i Laklakan 

443. Örtülü Kadın / Gurebahane-i Laklakan 

444. Erkek / Gurebahane-i Laklakan 

445. Kediler Mezbahasında / Gurebahane-i Laklakan 

446. Harikulâde / Frankfurt Seyahatnamesi 

2. Gurebahane-i Laklakan’daki Yazılar 

1. Gurebâhâne-i Laklakan, Yeni Mecmua, c. 4, nu. 75-9, 1 Mayıs 1339 (1923) 

2. Müslüman Saati, Dergâh, nu. 3, 16 Mayıs 1337 (1921) 

3. Bir Ağaç Karşısında, Yeni Mecmua, nu. 67, 1 Kanunusani 1339 (1923), İkdam, 

nu.11271, 8 Eylül 1928 

4. Yeni Sanatkâr, Akşam, nu. 2129, 12 Eylül 1924 

5. Yakup Kadri, Akşam, nu. 1305, 9 Mayıs 1338 (1922) 

6. Cem’in Gözü, Dergâh, nu. 11, 20 Eylül 1337 (1921) 

7. Son Şarklı 

8. Osman Pehlivan, Akşam, nu. 2673, 21 Mart 1926 
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9. Mizah, Akşam, nu. 2687, 4 Nisan 1926 

10. Renkler Hakkında, Akşam, nu. 2127, 10 Eylül 1924 

11. Sinema, Akşam, nu. 1321, 25 Mayıs 1922 

12. Aşk ve Kıyafet, Akşam, nu. 2677, 25 Mart 1926 

13. Sonbahar Şiirleri, Akşam, nu. 1788, 30 Eylül 1339 (1923) 

14. Sayfiyeden Dönenler 

15. Bir Cevap, Akşam, nu. 1661, 7 Mayıs 1339 (1923) 

16. Harabe, Akşam, nu. 2695, 12 nisan 1926 

17. Krippel’in Eseri, Akşam, nu. 2699, 18 Nisan 1926 

18. Örtülü Kadın 

19. Erkek 

20. Tokluk ve Açlık, Akşam, nu. 2194, 20 Teşrinisani 1924 

21. Medenî Lehçe, Akşam, nu. 2664, 12 Mart 1926 

22. İki Adamın Konuştukları, Akşam, nu. 2667, 15 Mart 1926 

23. Kır, Akşam, nu. 2748, 6 Haziran 1926 

24. Mürteci Mimari, Müstakil Gazete, nu. 3, 20 Şubat 1340 (1924) 

25. Yeni Bina, Müstakil Gazete, nu. 15, 3 Mart 1340 (1924) 

26. Güvercin, Akşam, nu. 2742, 31 Mayıs 1926 

27. Yakından, Akşam, nu. 2751, 9 Haziran 1926 

28. Dreykul’da Kadın Modaları, Akşam, nu. 2170, 26 Teşrinievvel 1340 (1924) 

29. Kediler Mezbahasında 

3. Bize Göre’deki Yazılar 

1. Başlangıç, İkdam, nu. 11108, 26 Mart 1928 

2. Gazi, İkdam, nu. 11269, 6 Eylül 1928 

3. Bir Teşhis, İkdam, nu. 11112, 30 Mart 1928 

4. Bahar, İkdam, nu. 11115, 2 Nisan 1928 

5. Kürk, İkdam, nu. 11117, 4 Nisan 1928 

6. Süleyman Nazif’in Mezarı, İkdam, nu. 11118, 5 Nisan 1928 

7. Hemen Her Sabah, İkdam, nu. 11121, 8 Nisan 1928 
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8. Mecmualar, İkdam, nu. 11125, 12 Nisan 1928 

9. At, İkdam, nu. 11130, 17 Nisan 1928 

10. Erkekleşme, İkdam, nu. 11139, 26 Nisan 1928 

11. Şehir Hârici, İkdam, nu. 11141, 28 Nisan 1928 

12. Münekkid, İkdam, nu. 11143, 30 nisan 1928 

13. Sinema, İkdam, nu. 11146, 3 Mayıs 1928 

14. Çingene, İkdam, nu. 11150, 7 Mayıs 1928 

15. Dinlenme ve Eğlenme Günü, İkdam, nu. 11158, 15 Mayıs 1928 

16. (Fırtına) Bulutlar(ı) Karşısında Bir Muhavere, İkdam, nu. 11163, 20 Mayıs 1928 

17. Melek (Kelimelerin Hayatı), İkdam, nu. 11172, 29 Mayıs 1928 

18. Dostum, İkdam, nu. 11173, 30 Mayıs 1928 

19. Dilenci, İkdam, nu. 11175, 4 Haziran 1928 

20. Basit Bir Mesele, İkdam, nu. 11177, 6 Haziran 1928 

21. Kargalar, İkdam, nu. 11180, 9 Haziran 1928 

22. Yeni İstanbul, İkdam, nu. 11189, 18 haziran 1928 

23. Kutup Faciası, İkdam, nu. 11198, 27 Haziran 1928 

24. Üslûp Hakkında Bir Mülâhaza, İkdam, nu. 11212, 11 Temmuz 1928 

25. Üstad, İkdam, nu. 11217, 16 Temmuz 1928 

26. Esnemek, İkdam, nu. 11219, 18 Temmuz 1928 

27. Deniz Kıyısında, İkdam, nu. 11226, 25 Temmuz 1928 

28. Leylek, İkdam, nu. 11238, 6 Ağustos 1928 

29. Müthiş Bir Böcek, İkdam, nu. 11252, 20 Ağustos 1928 

30. Gece Gezintisi, İkdam, nu. 11257, 25 Ağustos 1928 

31. Baş Parmak, İkdam, nu. 11259, 27 Ağustos 1928 

32. Mükeyyifat, İkdam, nu. 11261, 29 Ağustos 1928 

33. Ay, İkdam, nu. 11268, 5 Eylül 1928 

34. Kış, İkdam, nu. 11346, 23 İkinciteşrin1928 

35. Garden Barda Konuşan İki Adam, İkdam, nu. 11160, 17 mayıs 1928 

36. Bir Faziletin Kıymeti, İkdam, nu. 11334, 11 İkinciteşrin1928 
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37. Şairleri Okurken, İkdam, nu. 11343, 20 İkinciteşrin1928 

38. Bir Fikir ve Bir Münakaşa, nu. İkdam, 11188, 17 Haziran 1928 

39. Kırk Derece, İkdam, nu. 11248, 16 Ağustos 1928 

40. Ahmet Hikmet, İkdam, nu. 11164, 21 Mayıs 1928 

41. Yaz Kokusu, İkdam, nu. 11218, 17 Temmuz 1928 

42. Cazibe, İkdam, nu. 11191, 20 Haziran 1928 

43. Seyahate Çıkan Adamın Duydukları, İkdam, nu. 11282, 19 Eylül 1928 

44. İlk İntibadan Sonra, İkdam, nu. 11284, 21 Eylül 1928 

45. Yapraklar ve Çiçekler İçinde Bir Şehir, İkdam, nu. 11290, 27 Eylül 1928 

46. Bir Rahibin Nasihati, İkdam, nu. 11294, 1 Teşrinievvel1928 

47. Paris Sabahı, İkdam, nu. 11293, 30 Eylül 1928 

48. Hayvanlar Arasında, İkdam, nu. 11295, 2 Teşrinievvel1928 

49. Paris, İkdam, nu. 11302, 9 Teşrinievvel1928 

50. Paris Kadını, İkdam, nu. 11304, 11. Teşrinievvel1928 

51. Neşesiz Paris, İkdam, nu. 11308, 15 Birinciteşrin 1928 

52. Sebze Yiyiciler, İkdam, nu. 11306, 13 Teşrinievvel1928 

53. “Siegfried”, İkdam, nu. 11329, 6 İkinciteşrin1928 

54. Bir Akşam Sohbeti, İkdam, nu. 11330, 7 İkinciteşrin1928 

55. Darülfünun Şehri, İkdam, nu. 11324, 1 İkinciteşrin1928 

56. Cami ve Havra, İkdam, nu. 11321, 28 Birinciteşrin1928 

57. Müstakbel Mimari, (Yeni Mimari), İkdam, nu. 11342, 19 İkinciteşrin1928 

58. Pislik ve Temizlik, İkdam, nu. 11319, 26 Teşrinievvel1928 

59. Son Sahife, İkdam, nu. 11348, 25 İkinciteşrin1928 

4. Frankfurt Seyahatnâmesi’ndeki Yazılar 

1. Harikulâde / Mukaddime 

2. Gece, Milliyet, nu. 2452, 9 Kanunuevvel 1932 

3. Bulgar Kırları, Milliyet, nu. 2456, 11 Kanunuevvel 1932  

4. İç Sıkıntısı, Milliyet, nu. 2458, 13 Kanunuevvel 1932 

5. Kımıldamayan Işıklar, Şehir, nu. 2, 11 Mayıs 1933 
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6. Sinek, Milliyet, nu. 2460, 15 Kanunuevvel 1932 

7. Alman Gecesi, Milliyet, nu. 2462, 17 Kanunuevvel 1932 

8. Varış, Milliyet, nu. 2464, 19 Kanunuevvel 1932 

9. Büyük Bir Avrupa Şehri, Milliyet, nu. 2466, 21 Kanunuevvel 1932 

10. Caddeler, Milliyet, nu. 2469, 24 Kanunuevvel 1929 

11. Faust’un Mürekkep Lekeleri, Milliyet, nu. 2472, 27 Kanunuevvel 1932 

12. Ticaret, Milliyet, nu. 2474, 29 Kanunuevvel 1932 

13. Hasta, Milliyet, nu. 2478, 2 Kanunusani1933 

14. Bir Zihniyet Farkı, Milliyet, nu. 2486, 10 Kanunusani1933 

15. Alman Ailesi, Mülkiye, nu. 22, İkincikanun 1933 

16. Sincaplar, Kuşlar Vesaire, Milliyet, nu. 2488, 12 Kanunusani1933 

17. Sonbahar, Milliyet, nu. 2481, 5 Kanunusani1933 

18. Bulutlu Hava, Milliyet, 2483, nu. 7 Kanunusani1933 

19. Beş Almanın Keyfi İçin, Milliyet, nu. 2509, 4 Şubat 1933 

20. Dilenci Estetiği, Milliyet, nu. 2493, 17 Kanunusani 1933 

21. Profesör Aristokrasisi, Milliyet, nu. 2511, 6 Şubat 1933 

5. Nesirlerin Yayımlandığı Süreli Yayınlar 

1. Mecmua-i Edebiye 

1. Son Yâdigâr, Mecmua-i Edebiye, nu.  41-42, 9 Ağustos 1317 (22 Ağustos 

1901).  

2. Musavver Terakkî 

1. Sanat-ı Tahrir, Musavver Terakkî, nu.40, 18 Kanunuevvel 1318 (1902) 

3. Tanin 

1. Vatan Mütercimi Zerasimos Efendi, Tanin, nu. 57, 13 Eylül 1324 (26 Eylül 

1908). 

4. Musavver Muhit 

1. Emile Verhaeren, Musavver Muhit, nu. 5, 1 Teşrinisani 1324 (14 Kasım 1908) 

2. Henri de Régnier, Musavver Muhit, nu.12-13, 15; 22 Kanunusani 1324 (29 

Kanunusani - 4 Şubat 1909).  
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5. Servet-i Fünun 

1. Rûh-ı Bîkayd Fırsatıyla, Servet-i Fünun, nu. 981, 24 Mart 1910.  

2. Şahabeddin Süleyman, Fikirleri, Sanatı, Servet-i Fünun, nu. 988, 12 Mayıs 

1910. 

3. Kelimeler, Servet-i Fünun, nu. 1055, 11 Ağustos 1327 (29 Ağustos 1911).  

6. İctihad 

1. Hâlide Edib Hanımefendi’ye, İctihad, nu. 129, 7 Teşrinisani 1918  

7. Tarik 

1. İstanbul Hakkında Bir Ecnebî ile Muhâvere, Tarik, nu.105, 7 Teşrinisani 

1919. 

8. Kaplan 

1. İstanbul Hakkında Bir Ecnebî ile Muhâvere, Kaplan 1, 14 Teşrinisani 1919.  

9. İleri 

          1.  Resim Sergisi, İleri, nu. 930, 931, 933; 17, 18, 20 Ağustos 1336 (1920)  

10. Dergâh 

1. “Alev”, İmlâ, Kelime ve Edebiyat-ı Cedîde, Dergâh, nu. 2, 1 Mayıs 1337 

(1921). 

2. Müslüman Saati, Dergâh, nu. 3, 16 Mayıs 1337 (1921). 

3. Şiirde Mana, Dergâh, nu. 8, 5 Ağustos 1337 (1921). 

4. Ressamlarımız Hakkında Bir Mütalâa, Dergâh, nu. 10, 5 Eylül 1337 (1921). 

5. Cem’in Gözü, Dergâh, nu. 11, 20 Eylül 1337 (1921). 

6. İstanbul Hakkında Bir Ecnebî ile Muhâvere, Dergâh, nu. 13, 20 Teşrinievvel 

1337 (1921). 

7. Şiirde Vatan, Dergâh, nu. 18, 5 Kanunusani, 1338 (1922). 

8. Yılan Hikâyesi, Dergâh, nu. 24, 5 Nisan 1338 (1922). 

9. Bir Ressama Cevap, Dergâh, nu. 34, 5 Eylül 1338 (1922). 

11. Yeni Mecmua 

1. Bir Ağaç Karşısında, Yeni Mecmua, nu. 67-1, 1 Kanunusani 1339 (1923). 

2. Gurebâhâne-i Laklakan, Yeni Mecmua, c. 4, nu. 75-9, 1 Mayıs 1339 (1923). 

12. Müstakil Gazete 
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     1. Mürteci Mimari, Müstakil Gazete, nu.3, 20 Şubat 1340 (1924). 

     2. Muhalefet, Müstakil Gazete, nu.6, 23 Şubat 1340 (1924). 

      3. Yeni neşredilen kitaplar: Geceye Âşık ‘Küçük Hikâyeler’, müellifi Selâmi İzzet, 

Müstakil Gazete, nu. 7 , 24 Şubat 1340 (1924). 

      4. Yeni Bina, Müstakil Gazete, nu.15, 3 Mart 1340 (1924). 

        5. Bir Cevap, Müstakil Gazete, nu. 27, 16 Mart 1340 (1924). 

13. Akşam 

1. Paris’i Görmüş Zat, Akşam, 6 Teşrinievvel 1336 (1920).  

2. Vatan Hizmetinde Edebiyat, Akşam, nu. 776, 20 Teşrinisani 1336 (1920)  

3. Ölüler Mıntıkasında, Akşam, nu. 988, 23 Haziran 1337 (1921) 

4. Bir Şöhret, Akşam, nu. 1167, 20 Kanunuevvel, 1337 (1921) 

5. Talebe Sergisi, Akşam, nu. 1301, 5 Mayıs 1922 

6. Yakup Kadri, Akşam, nu. 1305, 9 Mayıs 1922 

7. Bir Gezintide Görülen, Akşam, nu. 1314, 18 Mayıs 1922 

8. Sinema, Akşam, nu. 1321, 25 Mayıs 1922 

9. Cuma Günkü Konferans, Akşam 1330, 5 Haziran 1922 

10. Çarşaf, Akşam, nu. 1340, 15 Haziran 1922 

11. Elektrik Işığında, Akşam, nu. 1354, 29 Haziran 1922 

12. Nedim Divanının Yeni Tab’ı, Akşam, nu. 1502, 27 Teşrinisani1922 

13. Şi’r-i Kadîm, Akşam 1510, 6 Kanunuevvel 1922 

14. İlme Hürmetsizlik, Akşam 1516, 12 Kanunuevvel 1922 

15. Ağacın Gölgesi, Akşam, nu. 1531, 21 Kanunuevvel 1922 

16. Seferber Kelimeler, Akşam, nu. 1531, 27 Kanunuevvel 1922 

17. Ressam Yetiştirmek Usûlü, Akşam, nu. 1538, 3 Kanunusani, 1339 (1923) 

18. Aşksız Sanat, Akşam, nu. 1549, 4 Kanunusani, 1923 

19. Bizde Ressam Yetiştirmek Usûlü, Akşam, nu. 1550, 15 Kanunusani 1339 

(1923) 

20. Bir Edebiyat Mualliminin Bildiği Türkçe, Akşam, nu. 1558, 23 Kanunusani 

1339 (1923) 

21. İzdivaç, Akşam, nu. 1574, 8 Şubat 1339 (1923) 
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22. Bir Genç Kızın Eseri, Akşam, 1588, 22 Şubat 1923 

23. Türkçe Bir Mahbestir, Akşam, nu. 1612, 18 Mart 1339 (1923) 

24. Genç Kız, Akşam, nu. 1612, 18 Mart 1339 (1923) 

25. Gençlik, Akşam, nu. 1615, 21 Mart 1339  

26. İstanbul’a Yeni Gelen Ecnebi, Akşam, nu. 1620, 26 Mart 1339 

27. Dâhi, Akşam, nu. 1621, 27 Mart 1339 

28. Bir Cevap, Akşam, nu. 1661, 7 Mayıs 1339 

29. Güzellik Düşmanları, Akşam, nu. 1680, 28 Mayıs 1339 

30. Sanatta ve Hayatta Çirkinlik, Akşam, nu. 1686, 3 Haziran 1923 

31. Yeni Kadın, Akşam, nu. 1704, 21 Haziran 1339 

32. Thais Tercümesi, Akşam, nu. 1784, 26 Eylül 1339 

33. Sonbahar Şiirleri, Akşam, nu. 1788, 30 Eylül 1339 

34. İlk Temas, Akşam, nu. 2043, 15 Haziran 1924 

35. Spor Tufeylîsi, Akşam, nu. 2121, 4 Eylül 1924 

36. Renkler Hakkında, Akşam, nu. 2127, 10 Eylül 1924 

37. Yeni Sanatkâr, Akşam, nu. 2129, 12 Eylül 1924 

38. Bir Suale Cevap, Akşam, nu. 2133, 16 Eylül 1924 

39. Küçük Bir Seyahatnâme, Akşam , nu. 2136, 19 Eylül 1924 

40. Bir Gencin Dedikleri, Akşam, nu. 2140, 23 Eylül 1924 

41. Esrarengiz Lama, Akşam, nu. 2141, 24 Eylül 1924 

42. Yeni Bir Şair Hakkında Birkaç Satır, Akşam, nu. 2145, 28 Eylül 1924 

43. Ev ve Dünya’dan, Akşam, nu. 2148, 1 Teşrinievvel1924 

44. Hiddetli Kalpak, Akşam, nu. 2154, 7 Teşrinievvel1924 

45. Münâkaşa, Akşam, nu. 2155, 8 Teşrinievvel1924 

46. Bir Muhâvere, Akşam, nu. 2157, 10 Teşrinievvel1924 

47. Aynı Şair Hakkında, Akşam, nu. 2159, 12 Teşrinievvel1924 

48. Anatole France, Akşam, nu. 2165, 21 Teşrinievvel1924 

49. Hayâl, Akşam, nu. 2166, 22 Teşrinievvel 1924 

50. Rakı, Akşam, nu. 2168, 24 Teşrinievvel1924 
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51. Dreykul’da Kadın Modaları, Akşam, nu. 2170, 26 Teşrinievvel1924 

52. Çok Ne Kadar Çok, Akşam, nu. 2172, 28 Teşrinievvel1924 

53. Telgraf Adresi, Akşam, nu. 2174, 30 Teşrinievvel1924 

54. Ankara Eğlence Şehri, Akşam, nu. 2180, 6 Teşrinisani 1924 

55. Garabet, Akşam, nu. 2181, 7 Teşrinisani1924 

56. İnkılâp, Akşam, nu. 2184, 10 Teşrinisani1924 

57. 19, Akşam, 2187, 13 T.sani, 1924 

58. Bir Dosta İzah, Akşam, nu. 2190, 16 Teşrinisani1924 

59. Tokluk ve Açlık, Akşam, nu. 2194, 20 T.sani, 1924 

60. İnanmamak, Akşam, nu. 2197, 23 Teşrinisani1924 

61. Çinkârî Tahayyülât, Akşam, nu. 2211, 7 Kanunuevvel, 1924 

62. Değişmek, Akşam, 2278, 12 Şubat 1925 

63. İhtilâl Memleketinde ‘Mektep’, Akşam, 2279, 13 Şubat 1925 

64. Ölçü, Akşam, nu. 2284, 18 Şubat 1925 

65. İspanya Raksları, Akşam, nu. 2626, 2 Şubat 1926 

66. Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi, Akşam, nu. 2628, 4 Şubat 1926 

67. Edebî Bir Anket I, Akşam, nu. 2631, 7 Şubat 1926 

68. Edebî Bir Anket II, Sual, Akşam, nu. 2633, 9 Şubat 1926 

69. Edebî Bir Anket III, Tereddî, Akşam, nu. 2636, 12 Şubat 1926 

70. Edebî Bir Ankete Cevaplar IV, Herkes İçin, Akşam, nu. 2641, 17 Şubat 1926 

71. Edebî Bir Ankete Cevaplar V, Hâricî Tesir, Akşam, nu. 2645, 21 Şubat 1926 

72. Edebî Bir Ankete Cevaplar: Muhtelif Meseleler, Akşam, nu. 2652, 28 Şubat 

1926 

73. Hüsn-i Hat, Akşam, nu. 2654, 2 Mart 1926 

74. Bir Münâkaşanın Sonu, Akşam, nu. 2656, 4 mart 1926 

75. Yolcu Eşyası, Akşam, nu. 2662, 10 Mart 1926 

76. Medenî Lehçe, Akşam, nu. 2664, 12 Mart 1926 

77. İki Adamın Konuştukları, Akşam, nu. 2667, 15 Mart 1926 

78. Osman Pehlivan, Akşam, nu. 2673, 21 Mart 1926 

79. Aşk ve Kıyafet, Akşam, nu. 2677, 25 Mart 1926 



 570 

80. Çaynâme, Akşam, nu. 2682, 30 Mart 1926 

81. Çaynâme’den: Çiçekler, Akşam, nu. 2685, 2 Nisan 1926 

82. Mizah, Akşam, nu. 2687, 4 nisan 1926 

83. Çaynâme’den: Çay Odası, Akşam, nu. 2692, 9 Nisan 1926 

84. Harâbe, Akşam, nu. 2695, 12 Nisan 1926 

85. Krippel’in Eseri, Akşam, nu. 2699, 18 Nisan 1926 

86. Güvercin, Akşam, nu. 2742, 31 Mayıs 1926 

87. Beni mi? Suad Derviş Hanım, Akşam, nu. 2744, 2 Haziran 1926 

88. Huzur-ı Hilkatte, Akşam, nu. 2746, 4 Haziran 1926 

89. Kır, Akşam, nu. 2748, 6 Haziran 1926 

90. Yakından, Akşam, nu. 2751, 9 Haziran 1926 

14. Güneş 

   1. Edebî Bir Seyahat, Güneş, nu. 10, 15 Mayıs 1927 

15. Hayat 

  1. Sembolizmin Kıymetleri, Hayat, c.1, nu. 26, 26 Mayıs 1927 

16. Meşale 

1. Yedi Meşaleciler, Meşale, nu. 1, 1 Temmuz 1928 

2. Hayatta Olduğu Gibi, Meşale, nu. 2, 15 Temmuz 1928 

3. Edebî Eser bir Vesikadır, Meşale, nu. 3, 1 Ağustos 1928 

4. Şair Ahlâkı, Meşale, nu. 5, 1 Eylül 1928 

5. Yeni Sanatkâr, Meşale, nu. 6, 15 Eylül 1928 

17. İkdam 

1. Başlangıç, İkdam, nu. 11108, 26 Mart 1928 

2. Türk Ocağı Bayramında, İkdam, nu. 11109, 27 Mart 1928 

3. Otomobiller, İkdam, nu. 11110, 28 Mart 1928 

4. Ruhların Mimarisi, İkdam, nu. 11111, 29 Mart 1928 

5. Bir Teşhis, İkdam, nu.11112, 30 mart 1928 

6. Kış ve Gece, İkdam, nu. 11114, 1 Nisan 1928 (!) 

7. Bahar, İkdam, nu. 11115, 2 Nisan 1928 
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8. Telsiz Telgraf, İkdam, nu. 11116, 3 Nisan 1928 

9. Kürk, İkdam, nu. 11117, 4 Nisan 1928 

10. Süleyman Nazif’in Mezarı, İkdam, nu. 11118, 5 Nisan 1928 

11. Hemen Her Sabah, İkdam, nu. 11121, 8 Nisan 1928 

12. Bahar Sözleri, İkdam, nu. 11122, 9 Nisan 1928 

13. Mütercim, İkdam, nu. 11123, 10 Nisan 1928 

14. Mecmualar, İkdam, nu. 11125, 12 Nisan 1928 

15. Yedi Gencin Eseri, İkdam, nu. 11126, 13 Nisan 1928 

16. İdam Mahkûmları, İkdam, nu. 11128, 15 Nisan 1928 

17. İlim, İkdam, nu. 11129, 16 Nisan 1928 

18. At, İkdam, nu. 11130, 17 Nisan 1928 

19. Palavra Edebiyatı, İkdam, nu. 11132, 19 nisan 1928 

20. Dişi, İkdam, nu. 11133, 20 Nisan 1928 

21. Kütüphane, İkdam, nu. 11135, 22 Nisan 1928 

22. Güldürmek, İkdam, nu. 11136, 23 Nisan 1928 

23. Cuma, İkdam, nu. 11137, 24 Nisan 1928 

24. Hayâl İşleri, İkdam, nu. 11138, 25 Nisan 1928 

25. Erkekleşme, İkdam, nu. 11139, 26 Nisan 1928 

26. Şehir Hârici, İkdam, nu. 11141, 28 Nisan 1928 

27. Tarihten Roman, İkdam, nu. 11142, 29 Nisan 1928 

28. Münekkid, İkdam, nu. 11143, 30 Nisan 1928 

29. Piyade, İkdam, nu. 11144, 1 Mayıs 1928 

30. Sinema, İkdam, nu. 11146, 3 Mayıs 1928 

31. Zelzele, İkdam, nu. 11147, 4 Mayıs 1928 

32. Mahkeme Kapısında, İkdam, nu. 11148, 5 Mayıs 1928 

33. Makul bir Memleket, İkdam, nu. 11149, 6 Mayıs 1928 

34. Çingene, İkdam, nu. 11150, 7 Mayıs 1928 

35. Filozofun Lisanı, İkdam, nu. 11151, 8 Mayıs 1928 

36. Genç Kıyafeti, İkdam, nu. 11152, 9 Mayıs 1928 
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37. Bu Ne Biçim Velî, İkdam, nu. 11153, 10 Mayıs 1928 

38. Telefon, İkdam, nu. 11154, 11 Mayıs 1928 

39. Genç Şairlere, İkdam, nu. 11156, 13 Mayıs 1928 

40. İdman Şenliği, İkdam, nu. 11157, 14 Mayıs 1928 

41. Dinlenme ve Eğlenme Günü, İkdam, nu. 11158, 15 Mayıs 1928 

42. İlme Dâir, İkdam, nu. 11159, 16 Mayıs 1928 

43. Garden Barda Konuşan İki adam, İkdam, nu. 11160, 17 mayıs 1928 

44. Araba, İkdam, nu. 11162, 19 Mayıs 1928 

45. Fırtına Bulutları Karşısında Bir Muhavere, İkdam, nu. 11163, 20 Mayıs 1928 

46. Ahmet Hikmet, İkdam, nu. 11164, 21 Mayıs 1928 

47. Kari, İkdam, nu. 11165, 22 Mayıs 1928 

48. Köpek, İkdam, nu. 11166, 23 Mayıs 1928 

49. Kedi, İkdam, nu. 11167, 24 Mayıs 1928 

50. Kendini Beğenmek, İkdam, nu. 11170, 27 Mayıs 1928 

51. Kurbanlar, İkdam, nu. 11171, 28 Mayıs 1928 

52. Melek, (Kelimelerin Hayatı) İkdam, nu. 11172, 29 Mayıs 1928 

53. Dostum, İkdam, nu. 11173, 30 Mayıs 1928 

54. Dilenci, İkdam, nu. 11175, 4 Haziran 1928 

55. Bakmak Edebi, İkdam, nu. 11176, 5 Haziran 1928 

56. Basit Bir Mesele, İkdam, nu. 11177, 6 Haziran 1928 

57. Dünya ve Ahiret, İkdam, nu. 11178, 7 Haziran 1928 

58. Kargalar, İkdam, nu. 11180, 9 Haziran 1928 

59. Kitap Ticareti, İkdam, nu. 11181, 10 Haziran 1928 

60. Bir Hasbihal, İkdam, nu. 11182, 11 Haziran 1928 

61. Hârikulâdenin Tarifi, İkdam, nu. 11183, 12 Haziran 1928, 

62. Dârülbedâyi, İkdam, nu. 11186, 15 Haziran 1928 

63. Ne Demeli?, İkdam, nu. 11187, 16 Haziran 1928 

64. Bir Fikir ve Bir Münakaşa, İkdam, nu. 11188, 17 Haziran 1928 

65. Yeni İstanbul, İkdam, nu. 11189, 18 haziran 1928 
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66. Cazibe, İkdam, nu. 11191, 20 Haziran 1928 

67. İki Yirmi, İkdam, nu. 11192, 21 Haziran 1928 

68. Tereddî, İkdam, nu. 11194, 23 Haziran 1928 

69. Bir Bediiyat ve Ahlâkiyat Meselesi, İkdam, nu. 11195, 24 Haziran 1928 

70. Deniz Aşırı, İkdam, nu. 11196, 25 Haziran 1928 

71. Birçok İniltiler, İkdam, nu. 11197, 26 haziran 1928 

72. Kutup Faciası, İkdam, nu. 11198, 27 Haziran 1928 

73. Bir Kari’e Cevap, İkdam, nu. 11199, 28 Haziran 1928 

74. Maruf Bir Fransız Romancısı Şehrimizde, İkdam, nu. 11202, 1 Temmuz 1928 

75. Spor, İkdam, nu. 11203, 2 Temmuz 1928 

76. Gençlik ve Ölüm Etrafında, İkdam, nu. 11205, 4 Temmuz 1928 

77. Zaman Ölçüsü, İkdam, nu. 11206, 5 Temmuz 1928 

78. Reşat Nuri’nin İntihali, İkdam, nu. 11208, 7 Temmuz 1928 

79. Edebiyat Bahisleri, İkdam, nu. 11209, 8 Temmuz 1928 

80. Bir Teşebbüs Dersi, İkdam, nu. 11210, 9 Temmuz 1928 

81. Üslûp Hakkında Bir Mülâhaza, İkdam, nu. 11212, 11 Temmuz 1928 

82. Birkaç Kadın Başı, İkdam, nu. 11213, 12 Temmuz 1928 

83. Hayâl Kurbanı, İkdam, nu. 11215, 14 Temmuz 1928 

84. Dağ Yolu, İkdam, 11216, 15 Temmuz 1928 

85. Üstad, İkdam, nu. 11217, 16 Temmuz 1928 

86. Yaz Kokusu, İkdam, nu. 11218, 17 Temmuz 1928 

87. Esnemek, İkdam, nu. 11219, 18 Temmuz 1928 

88. Kulak, İkdam, nu. 11220, 19 Temmuz 1928 

89. Bir Kelimenin Telâffuzu Hakkında, İkdam, nu. 11222, 21 Temmuz 1928 

90. Elifbanın Esrarı, İkdam, nu. 11223, 22 Temmuz 1928 

91. Maddî Bir Muvaffakiyet, İkdam, nu. 11224, 23 Temmuz 1928 

92. Deniz Kıyısında, İkdam, nu. 11226, 25 Temmuz 1928 

93. Hariçte Türk Edebiyatı, İkdam, nu. 11227, 26 Temmuz 1928 

94. Fikirlerde İnsiyak, İkdam, nu. 11229, 28 Temmuz 1928 
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95. Hars Malzemesi, İkdam, nu. 11230, 29 Temmuz 1928 

96. Abidin Daver Bey’e, İkdam, nu. 11231, 30 Temmuz 1928 

97. İmtihan, İkdam, nu. 11234, 2 Ağustos 1928  

98. Bir Takdim, İkdam, nu. 11235, 3 Ağustos 1928 

99. Kütüphane, İkdam, nu. 11236, 4 Ağustos 1928 

100. Bir Mülevves Münakaşanın Faydası, İkdam, nu. 11237, 5 Ağustos 1928 

101. Leylek, İkdam, nu. 11238, 6 Ağustos 1928 

102. Oksford Kamusu, İkdam, nu. 11239, 7 ağustos 1928 

103. Taklit, İkdam, nu. 11240, 8 Ağustos 1928 

104. Kırk Derece, İkdam, nu. 11248, 16 Ağustos 1928 

105. Bir Seyahatnâme, İkdam, nu. 11250, 18 Ağustos 1928 

106. İri Göbekli Seyirci, İkdam, nu. 11251, 19 Ağustos 1928 

107. Müthiş Bir Böcek, İkdam, nu. 11252, 20 Ağustos 1928 

108. Harf İnkılâbı, İkdam, nu. 11254, 22 Ağustos 1928 

109. Bir İttihamın Mahiyeti, İkdam, nu. 11255, 23 Ağustos 1928 

110. Gece Gezintisi, İkdam, nu. 11257, 25 Ağustos 1928 

111. Macera, İkdam, nu. 11258, 26 Ağustos 1928 

112. Baş Parmak, İkdam, nu. 11259, 27 Ağustos 1928 

113. Büyük Kurbanlar, İkdam, nu. 11260, 28 Ağustos 1928 

114. Mükeyyifat, İkdam, nu. 11261, 29 Ağustos 1928 

115. Yeni Bir Mesih, İkdam, nu. 11265, 2 Eylül 1928 

116. Pen Klüp, İkdam, nu. 11267, 4 Eylül 1928 

117. Ay, İkdam, nu. 11268, 5 Eylül 1928 

118. Gazi, İkdam, nu. 11269, 6 Eylül 1928 

119. Bir Ağaç Karşısında, İkdam, nu. 11271, 8 Eylül 1928 

120. Bir Kari Grubuna, İkdam, nu. 11272, 9 Eylül 1928 

121. Kartal, İkdam, nu. 11273, 10 Eylül 1928 

122. Önümüzdeki Kış, İkdam, nu. 11274, 11 Eylül 1928 

123. İntikal Devri, İkdam, nu. 11275, 12 Eylül 1928 
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124. Seyahate Çıkan Adamın Duydukları, İkdam, nu. 11282, 19 Eylül 1928 

125. İlk İntibadan Sonra, İkdam, nu. 11284, 21 Eylül 1928 

126. Mucib-i Şeref Olmayan İki Müşahede, İkdam, nu. 11288, 25 Eylül 1928 

127. Yapraklar ve Çiçekler İçinde Bir Şehir, İkdam, nu. 11290, 27 Eylül 1928 

128. Paris Sabahı, İkdam, nu. 11293, 30 Eylül 1928 

129. Bir Rahibin Nasihati, İkdam, nu. 11294, 1 Teşrinievvel1928 

130. Hayvanlar Arasında, İkdam, nu. 11295, 2 Teşrinievvel1928 

131. Paris, İkdam, nu. 11302, 9 Teşrinievvel1928 

132. Paris Kadını, İkdam, nu. 11304, 11 Teşrinievvel1928 

133. Sebze Yiyiciler, İkdam, nu. 11306, 13 Teşrinievvel1928 

134. Neşesiz Paris, İkdam, nu. 11308, 15 Birinciteşrin 1928 

135. İstikbâlin Keşfi, İkdam, nu. 11318, 25 Teşrinievvel1928 

136. Pislik ve Temizlik, İkdam, nu. 11319, 26 Teşrinievvel1928 

137. Cami ve Havra, İkdam, nu. 11321, 28 Birinciteşrin1928 

138. Etnografya ve Coğrafya, İkdam, 11323, 31 Teşrinievvel1928 

139. Darülfünun Şehri, İkdam, nu. 11324, 1 İkinciteşrin1928 

140. İki Defa Şâyân-ı Dikkat bir Cetvel, İkdam, nu. 11326, 3 İkinciteşrin1928 

141. Siegfried, İkdam, 11329, 6 İkinciteşrin1928 

142. Bir Akşam Sohbeti, İkdam, nu. 11330, 7 İkinciteşrin1928 

143. Bir Faziletin Kıymeti, İkdam, 11334, 11 İkinciteşrin1928 

144. Ölüleri Hatırlamak, İkdam, nu. 11335, 12 İkinciteşrin1928 

145. Sağdan Yazı, İkdam, nu. 11336, 13 İkinciteşrin1928 

146. Fuzuli Hânendeler, İkdam, nu. 11339, 16 İkinciteşrin1928 

147. Hayvanlara İşkence, İkdam, nu. 11340, 17 İkinciteşrin1928 

148. Müstakbel Mimari, (Yeni Mimari), İkdam, nu.11342, 19 İkinciteşrin1928 

149. Şairleri Okurken, İkdam, nu. 11343, 20 İkinciteşrin1928 

150. Kış, İkdam, nu. 11346, 23 İkinciteşrin1928 

151. Son Sahife, İkdam, nu.11348, 25 İkinciteşrin1928 

152. Kapanan Bir Mecmua, İkdam, nu. 11351, 28 İkinciteşrin 1928 
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153. Büyük Bir Efsaneci, İkdam, 11352, 29 İkinciteşrin1928 

154. Zuhurat, İkdam, nu. 11312 , 1 Birincikanun1928 

155. Türk Evi, İkdam, nu.11312, 2 Birincikanun1928 

156. Lisan İmarı, İkdam, 11313, 3. Kanunuevvel 1928 

157. Acayip Şeyler, İkdam, nu. 11316, 5 Kanunuevvel 1928 

158. Mizah, İkdam, nu. 11317, 6 Kanunuevvel 1928 

159. Güneş, İkdam, nu. 11360, 7 Birincikanun1928 

160. Horoz, İkdam, nu. 11362, 9 Birincikanun, 1928 

161. Ticaret, İkdam, 11363, 10 Birincikanun1928 

162. Çocuklar İçin Bayram, İkdam, nu. 11365, 12 Birincikanun1928 

163. Tali’ mi?, İkdam, nu. 11366, 13 Birincikanun1928 

164. Şehremininden Bir Rica, İkdam, nu. 11367, 14 Birincikanun1928 

165. Bir Coğrafya Meselesi, İkdam, nu. 11369, 16 Birincikanun1928 

166. Yanlış Mezar, İkdam, 11370, 17 Birincikanun1928 

167. Times’ın Hatası, İkdam, nu. 11371, 18 Birincikanun1928 

168. Tıbbın Kudreti, İkdam, nu. 11372, 19 Birincikanun1928 

169. Bir Piyes, İkdam, nu. 11376, 23 Birincikanun1928 

170. İhtiyarlık, İkdam, nu. 11378, 25 Birincikanun1928 

171. Baltacı ile Katerina, İkdam, nu.11378, 25 Birincikanun1928 

172. Bir Çirkinlik Şaheseri, İkdam, nu. 11380, 27 Birincikanun1928 

173. Güfte ve Beste, İkdam, nu. 11381, 28 Birincikanun1928 

174. Hatadan Fazla, İkdam, nu. 11383, 30 Birincikanun1928 

175. Kitap Mimarlığı, İkdam, nu. 11386, 2 Kanunusani 1929 

176. Necati’nin Ölümü, İkdam, nu. 11387, 3 Kanunusani 1929 

177. Sürat, İkdam, nu. 11388, 4 Kanunusani 1929 

178. A Muhterem Efendi, İkdam, nu. 11390, 6 Kanunusani 1929 

179. Eğer Mantık Olsaydı, İkdam, nu. 11392, 8 Kanunusani 1929 

180. Fazilet Mükâfatı, İkdam, nu. 11396, 13 İkincikanun 1929 

181. Hulya, İkdam, nu. 11399, 16 İkincikanun 1929 
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182. Dost İntihabı, İkdam, nu. 11400, 17 İkincikanun 1929 

183. Ahfad, İkdam, nu. 11402, 19 Kanunusani 1929 

184. Fil ve Kadın, İkdam, nu. 11403, 20 İkincikanun 1929 

185. Sıhhatin Zararları, İkdam, nu. 11406, 23 İkincikanun 1929 

186. Türk Matbaacılığı Hakkında Bir Eser, İkdam, nu. 11407, 24 Kanunusani 1929 

187. Timsalî Saat, İkdam, nu. 11408, 25 İkincikanun 1929 

188. Tayyareci, İkdam, nu. 11410, 28 İkincikanun 1929 

189. İki Geri Kalmış İnsan, İkdam, nu. 11411, 29 Kanunusani, 1929 

190. Mektep Kitapları Ticareti, İkdam, nu. 11412, 30 İkincikanun 1929 

191. Zengin Mektep, İkdam, nu. 11413, 31 Kanunusani, 1929 

192. Kar Fırtınası, İkdam, nu. 11416, 3 Şubat 1929 

193. Nasihat, İkdam, nu. 11419, 6 Şubat 1929 

194. Semavî Efsane, İkdam, nu. 11420, 7 Şubat 1929 

195. Bir Mektup, İkdam, nu. 11423, 10 Şubat 1929 

196. Karların Yaptığı, İkdam, nu. 11424, 11 Şubat 1929 

197. Yakup Kadri’nin Piyesi, İkdam, nu. 11426, 13 Şubat 1929 

198. Seyahat ve Edebiyat, İkdam, nu. 11427, 14 Şubat 1929 

199. Tiyatro, İkdam, nu. 11429, 16 Şubat 1929 

200. İklim ve Aşk, İkdam, nu. 11430, 17 Şubat 1929 

201. Lüzumsuz Merhamet, İkdam, nu. 11432, 19 Şubat 1929 

202. Şirket-i Hayriye’ye Teşekkür, İkdam, nu. 11434, 21 Şubat 1929 

203. Millî Türk Şairi Mehmet Emin, İkdam, nu. 11449, 8 Mart 1929 

204. Kış Denizi, İkdam, nu. 11450, 9 Mart 1929 

205. Şarlo’nun Hastalığı, İkdam, nu. 11451, 10 Mart 1929 

206. Gene Şarlo, İkdam, nu. 11452, 11 Mart 1929 

207. Vakalar Nasıl Anlatılır, İkdam, nu. 11453, 12 Mart 1929 

208. Yeni Zevkler, İkdam, nu. 11454, 13 Mart 1929 

209. Eşeğin İtibarı, İkdam, nu. 11456, 17 Mart 1929 

210. İki Artist, İkdam, nu. 11457, 18 Mart 1929 
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211. Bir Serlevha, İkdam, nu. 11458, 19 Mart 1929 

212. Bağ Bozumu, İkdam, nu. 11459, 20 Mart 1929 

213. Gişe, İkdam, İkdam, nu. 11461, 22 Mart 1929 

214. Halit Fahri Bey, İkdam, nu. 11462, 23 Mart 1929 

215. İsimsiz Dünya, İkdam, nu. 11463, 24 Mart 1929 

216. Said Gültekin, İkdam, nu. 11465, 26 Mart 1929 

217. Sinema Türkçesi, İkdam, nu. 11467, 28 Mart 1929 

218. Saadet, İkdam, nu. 11472, 2 Nisan 1929 

219. Jupiter, İkdam, nu. 11474, 4 Nisan 1929 

220. Sebepler, İkdam, nu. 11475, 5 Nisan 1929 

221. Ekspres, İkdam, nu. 11480, 10 Nisan 1929 

222. Edebiyata Dair, İkdam, nu. 11483, 13 Nisan 1929 

223. Anlamamanın Faydası, İkdam, nu. 11486, 16 Nisan 1929 

224. Alangle, İkdam, nu. 11492, 22 Nisan 1929 

225. “835 Satır”, İkdam, nu. 11494, 24 Nisan 1929 

226. Ankara, İkdam, nu. 11496, 26 Nisan 1929 

227. Hizmetçi, İkdam, nu. 11498, 28 Nisan 1929 

228. Boynuz, İkdam, nu. 11499, 29 Nisan 1929 

229. Harpten Sonra, İkdam, nu. 11502, 2 Mayıs 1929 

230. Türk Ocağı, İkdam, nu. 11512, 12 Mayıs 1929 

231. Acem Halısı, İkdam, nu. 11513, 13 Mayıs 1929 

232. Edebiyat Zevki, İkdam, nu. 11514, 14 mayıs 1929 

233. Ölçü, İkdam, nu. 11516, 16 Mayıs 1929 

234. Ağaçlar, İkdam, nu. 11519, 19 Mayıs 1929 

235. Güzel Basılmış Bir Kitap, İkdam, nu. 11520, 20 Mayıs 1929 

236. Kadın Sesi, İkdam, nu. 11522, 25 Mayıs 1929 

237. İşaretler, İkdam, nu. 11524, 27 Mayıs 1929 

238. Hırs-ı Pîrî, İkdam, nu. 11525, 28 Mayıs 1929 

239. Kadına Dair, İkdam, nu. 11530, 2 Haziran 1929 
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240. Mide Rahatsızlığı, İkdam, nu. 11532, 4 Haziran 1929 

241. Şairler, İkdam, nu. 11533, 5 Haziran 1929 

242. İstanbul’un En Serin Yeri, İkdam, nu. 11534, 6 Haziran 1929 

243. Leblebi, İkdam, nu. 11535, 7 Haziran 1929 

244. Gülünebilir, İkdam, nu. 11538, 10 Haziran 1929 

245. Bir Estetik Meselesi, İkdam, nu. 11539, 11 Haziran 1929 

246. İnsan vücudu, İkdam, nu. 11542, 14 Haziran 1929 

247. Kalem Bir Kudrettir Fakat!, İkdam, nu. 11543, 15 Haziran 1929 

248. İngiliz Sükûtu, İkdam, nu. 11544, 16 Haziran 1929 

249. Ergenekon, İkdam, nu. 11547, 19 Haziran 1929 

250. Makine, İkdam, nu. 11548, 20 Haziran 1929 

251. Duyduğum Gibi, İkdam, nu. 11551, 23 Haziran 1929 

252. Hırsız ve Bekçi, İkdam, nu. 11553, 25 Haziran 1929 

253. Bir Aşk Faciası, İkdam, nu. 11554, 26 Haziran 1929 

254. Kirpi ve Tilki, İkdam, nu. 11555, 27 Haziran 1929 

255. Vahid-i Kıyasî, İkdam, nu. 11559, 1 Temmuz 1929 

256. Vatan, İkdam, nu. 11561, 3 Temmuz 1929 

257. Tehlike Hissi, İkdam, nu. 11276, 18 Temmuz 1929 

258. Valiz, İkdam, nu. 11277, 19 Temmuz 1929 

259. Yemek, İkdam, nu. 11278, 20 Temmuz 1929 

260. Venedik, İkdam, nu. 13201, 19 Eylül 1929 

261. Lido, İkdam, nu. 13202, 20 Eylül 1929 

262. Dillerin Karanlığında, İkdam, nu. 11204, 22 Eylül 1929 

263. İtalya Şehirleri, İkdam, nu. 11206, 24 Eylül 1929 

264. Ruhiyat, İkdam, nu. 11209, 27 Eylül 1929 

265. Paris’te 14 Temmuz, İkdam, nu. 11211, 29 Eylül 1929 

266. Aix-Les-Bains, İkdam, nu. 11213, 1 Teşrinievvel1929 

267. Kadın İşleri, İkdam, nu. 11214, 2 Teşrinievvel1929 

268. 1 Ağustos, İkdam, nu. 11223, 11 Teşrinievvel1929 
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269. Bir Şairin Hatırası, İkdam, nu. 11224, 12 Teşrinievvel1929 

270. Seyahat Notlarının Sonu, İkdam, nu. 11229, 17 Teşrinievvel1929 

271. Aç Olmayan Adam, İkdam, nu. 11237, 26 Teşrinievvel1929 

272. Gazete Fiyatı, İkdam, nu. 11238, 27 Teşrinievvel1929 

273. Klasiklerin Tercümesi, İkdam, nu. 11239, 28 Teşrinievvel1929 

274. Heykeltraşlar, İkdam, nu. 11240, 29 Teşrinievvel1929 

275. Hayvan İntikamı, İkdam, nu. 11241, 31 Teşrinievvel1929 

276. Kavun, İkdam, nu. 11242, 1 Teşrinisani1929 

277. İçkiler, İkdam, nu. 11243, 2 Teşrinisani1929 

278. Muhterem Bir Yankesici, İkdam, nu. 11246, 5 Teşrinisani1929 

279. Şapka ile Selâm, İkdam, nu. 11247, 6 Teşrinisani1929 

280. Göz Muharebeleri, İkdam, nu. 11248, 7 Teşrinisani1929 

281. Birisine Göre, İkdam, nu. 11251, 10 Teşrinisani1929 

282. Boyacılar, İkdam, nu. 11254, 13 Teşrinisani1929 

283. Hür Olmak Hulyası, İkdam, nu. 11256, 15 Teşrinisani1929 

284. Bir Tenkide Dair, nu. İkdam, 11260, 19 Teşrinisani1929 

285. Sinek, İkdam, nu. 11265, 29 Teşrinisani1929 

      18. Politika 

1. Yaratmak, Politika, Nu.1, 11 Kanunuevvel 1929 

2. Bir Eser, Politika, Nu. 41, 21 Kanunusani 1930 

      19. Milliyet 

1. Gazi’nin En Büyük Eseri Nedir?, Milliyet, nu. 1215, 2 Temmuz 1929 

2. Gece, Milliyet, nu. 2454, 9 Kanunuevvel 1932 

3. Bulgar Kırları, Milliyet, nu. 2456, 11 Kanunuevvel 1932 

4. İç Sıkıntısı, Milliyet, nu. 2458, 13 Kanunuevvel, 1932 

5. Sinek, Milliyet, nu. 2460, 15 Kanunuevvel 1932 

6. Alman Gecesi, Milliyet, nu. 2462, 17 Kanunuevvel 1932 

7. Varış, Milliyet, nu. 2464, 19 Kanunuevvel 1932 

8. Büyük Bir Avrupa Şehri, Milliyet, nu. 2466, 21 Kanunuevvel 1932 
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9. Caddeler, Milliyet, nu. 2469, 24 Kanunuevvel 1932 

10. Faust’un Mürekkep Lekeleri, Milliyet, nu. 2472, 27 Kanunuevvel 1932 

11. Ticaret, Milliyet, nu. 2474, 29 Kanunuevvel 1932 

12. Hasta, Milliyet, nu. 2478, 2 Kanunusani 1933 

13. Sonbahar, Milliyet, nu. 2481, 5 Kanunusani 1933 

14. Bulutlu Hava, Milliyet, nu. 2483, 7 Kanunusani 1933 

15. Bir Zihniyet Farkı, Milliyet, nu. 2486, 10 Kanunusani 1933 

16. Sincaplar, Kuşlar Vesaire, Milliyet, nu. 2488, 12 Kanunusani 1933 

17. Dilenci Estetiği, Milliyet, nu. 2493, 17 Kanunusani 1933 

      20. Şehir 

1. Kımıldamayan Işıklar, Şehir, nu. 2, 11 Mayıs 1933 

      21. Mülkiye 

1. Alman Ailesi, Mülkiye, nu. 22, İkincikanun 1933 

2. Milletleri Sevmek ve Bağlanmak, Mülkiye, nu. 23, Şubat 1933 

3. Falcı, Mülkiye, nu. 24, Mart 1933 

4. Hırsız, Mülkiye, nu. 25, Nisan 1933 

5. Yemek, Mülkiye, nu. 26, Mayıs 1933 

          22. Mercure de France 

    1. Tendances Actuèlles de La Littérature Turque, Mercure de France, c. 173, nu. 

627, Auguste 1924 

         23. l’Echo de Turquie 

1. L’évolution du Goût dans la Littérature Turque, l’Echo de Turquie, nu. 2, 1 

Temmuz 1925 

6. İlk Yayın Yeri Bulunamayan Yazılar 

1.   Son Şarklı 

2. Sayfiyeden Dönenler 

3. Örtülü Kadın 

4. Erkek 

5. Kediler Mezbahasında  
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