ABDÜLHAK ~~NAS~~ H~SAR,

Ahmed Hâ~im, ~iiri ve Hayat~, ~stanbul,

Hilmi Kitabevi, 1963. 214 sayfa; 5 lira.
Abdulhak ~inasi Hisar, alâka çekici ve canl~~ifadesi, ayn~~zamanda bedii zevk
de uyand~ran güzel Türkçe'siyle bugünkü nesrimizin ba~l~ca mümessillerinden
biridir. Vaktiyle, 1921 'de Dergâh mecmuas~nda baz~~ ~iirler de ne~reden bu k~ymetli
nâsirimiz, az say~daki bu ~iirleri bir yana b~rak~l~rsa, san'at hayat~n~~tamamiyle
nesir sahas~na vermi~~bulunmaktad~r. Onun A~k imi~~Her Ne Vâr Âlemde isimli ve
XV.—XX. asra ait Türk ~airlerinden seçti~i m~sra ve beyitleri içine alan antolojisi
(1955) d~~~nda, mensur eserlerinin mevzu bak~m~ndan birle~ti~i bir nokta vard~r:
Hât~ralar ve geçmi~~günlere hasret... Ali Nizami Bey'in Alafrangal~~~~ve ~eyhli~i (1952),
Fahim Bey ve Biz (üçüncü bas~m, 1955), Çaml~ca' daki Eni~temiz (ikinci bas~m, 1956),
Bo~aziçi Mehtaplar~~ (ikinci bas~m, 1956), Bo~aziçi Medeniyeti ve Bo~aziçi ral~lart
( 1 954), Geçmi~~Zaman Kö~kleri (1956), Geçmi~~Zaman F~kralar, (1958), ~stanbul ve Pierre
Loti ve rahya Kemal'e Vedâ (1959) adl~~bu on cilt tutan nesirlerinin hepsinde Istanbul hayat~n~n türlü cepheleri ile alâkal~~ canl~~hât~ralar buluruz; hikâye ve roman
kaydiyle ne~redilen Ali Nizami Efendi'nin Alafrangalz~~~ve ~eyhli~i, Fahim Bey ve Biz,
Çaml~ca'daki Eni~temiz de, bizce bir hikâye ve romandan ziyade hat~ra nev'ine giren
eserlerdir; çünkü bunlar~n ba~l~ca kahramanlar~n~~ ya~ayan tipler te~kil ediyor ve
bu tipler kadar, onlar~n ya~ad~klar~~mekan, vak'alar da hakikidir. Bütün bu eserlerde geçmi~le alakal~~yer yer k~ymetli notlar bulmak mümkündür; fakat hemen
söyleyelim ki biz bu yaz~m~zda bunlar~n tahlili ve k~ymeti üzerinde duracak de~iliz; böyle bir tahlili ayr~~bir makaleye b~rakarak, muellifin, ~u son günlerde ne~redilen Ahmed Ha~im, ~iiri ve Hayat: adl~~eserini tan~tma~a çal~~aca~~z.
Ahmed Ha~im, Abdülhak ~. Hisar'm çocukluk arkada~~d~r. 1885'de Ba~dad'da
do~an Ahmed Ha~im, babas~~ Fizan Mutasarr~f~~Arif Hikmet Bey'le 1891'de Istanbul'a
gelmi~, buran~n fakir bir semtinde oturan bir akrabas~n~n, veya aile dostlar~ndan
birinin yan~nda kalm~~, 1897'de Galatasaray Mektebi'ne girmi~tir. ~~te, müellif in
Ahmed Ha~im ile tan~~mas~~bu talebelik ça~lar~ndan ba~lar. Ahmed Ha~im, Galatasaray'dan arkada~~~olan müellife zaman zaman Ba~dad hat~ralar~n~~da anlatm~~t~r : "Orada küçücük arkada~lanyle, Efganl~, sert çehreli lalalar~n~n yanlar~nda, ko~a-ko~a o rengarenk çinili camilerin havuzlu odalar~nda, has~rlar üstünde,
talebeler, muallimler ve güvercinlerin kar~~t~klar~~ ders odalar~nda husn-i hat,
sonra Kur'ân cuzleri„ okumu~tur.
Çocuklu~unda da öfkeli, ~akac~, lâtifeci bir mizaçta olan Ha~im. ~i`r-i kamer
ba~l~kl~~ve Ba~dad'a ait hat~ralar~n~~da canland~rd~~~~me~hur ~iirini, bu mektepte
talebe iken, onbe~~ya~lar~ndayken yazmaya ba~lam~~ t~r; bu sebeple kendisine mektepte "~air Ha~im" denilmekte imi~. Ha~im, Farsi hocas~~Feyzi Efendi ile pek anla~asnam~~t~r. Arabi hocas~~Zihni Efe i ise, "Ahmed Ha~im'in, tarihen me~hur
Alüsizade ailesinin bir çocu~u oldu~unu ö~renince, ona Arabi'den sual sormak
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ay~p olmaz m~~kanaatiyle, Arabi imtihanlar~nda hiçbir sual sormadan on numara
vermeyi bir an'ane edinmisti„. Türkçe hocalar~~Nafi< Efendi, Ha~im'e, yapt~~~~kafiye
hatalar~ndan dolay~~fena halde k~zarm~~. Ikinci s~n~fta Tevfik Fikret lisan ve imla,
dördüncü s~n~fta Ahmed Hikmet Müftüo~lu edebiyat hocas~~ olmu~lard~r. Abdülhak ~.Hisar'~n, "Hiç unutmam ki, birgün bu dersten sonra, Ha~im bahçede bana
gülerek, söylenilecek ehemmiyetli bir haberi oldu~unu bildirdi: Ahmet Hikmet,
dersinde tahririni yazarken, anlatt~~~~bir hakikat o kadar ehemmiyetli olmu~~ki,
daha bütün hayat~nda ~imdiye kadar böyle mühim bir~ey duymad~~~n~~söylüyordu.
I~te bunu da bana derhal duyurmak için yan~ma gelmi~ti. Ha~im, bu hakikatin
parlayan ~~~klar~~aras~nda terliyor ve par~ld~yordu. Kendisinden ba~ka hiçbir talebenin bir ehemmiyet vermedi~i bu fikrin, gizli kalm~~~bir hakikat nüktesi gibi
esrar~/~l aç~kl~yordu: Bir ~iir yaz~lmak için bir fikir dü~ünülüp mant~ki bir kanaat
ifade edilirse, bu yaz~~bir ~iir olmazd~. ~iir, ancak kullan~lan güzel kelimelerin
yarduniyle ve ahenkli kafiyelerin sayesinde tathla~arak, ma/n*1n haricinde bir
eda ile hakiki bir ~iir olabilirdi„ cümlelerinden anla~~ld~~~~gibi, Ha~im'in ~iir anlay~~mda Ahmed Hikmet'in mühim te'siri olmu~tur.
1901.-1902 y~llar~nda, Ha~ im'in, Galatasaray Mektebi bahçelerinde tan~~t~~~,
edebiyata merakl~~arkada~lar~, bunlar aras~nda Ahmed Samim, Orhan ~emseddin, Hamdullah Subhi, Izzet Melih, Refik Halid, Emin Bülent ve Ahmed Bedi`
vard~r. Ilk ~iirlerini, bu mektebe nihari devam eden, biraz da kitapç~l~kla me~gal
olan bir talebe vas~tauyle M~cmua-i ~debiyede ne~re ba~layan Ha~im, di~er arkada~lar~~gibi Garp fikir ve san'at hayat~n~~ta<kibe çal~~~yor, Ler Annales mecmuas~m
okuyor, Frans~zca ö~renmek için gayret sarfediyordu; Abdülhak ~. Hisar bu münasebetle ~u hat~rar kaydetmi~tir: "Ahmed Ha~im'in, bu zamanlarda kullanm~~~
bulundu~u Frans~zca bir antoloji kitabm~, öyle her kelimesinin manalarm~~duymak
için, her sat~rm~n bütün kelimeleri alt~nda çizdi~i i~aretleri görmek, bizim rikkatimize dokunurdu. Frans~zca ö~renmek için yapt~~~~cehd ve gayret gözle
görülürdü„. Eserinin Galatasaray'da Hd~im ba~l~kl~~ilk bahsinde (S.7-17), bu v.b.
hat~ralar~n~~ve ~airimizin s907'de Galatasaray'~~bitirdi~ini kaydeden müellif, bundan sonraki Si<r-i kamer ba~l~kl~~k~s~mda, daha yaz~l~rken baz~~parçalar~m dinledi~i
bu ~iirin tahlilini yap~yor, ne zaman ve hangi mecmualarda ne~redildi~inden bahsediyor; Ba~dad hat~ralar~n~~ya~atan bu dokuz parçadan ibaret ~iir dolay~siyle,
Hâ~im'in Ba~dad'a dönmek, do~du~u bu yerleri görmek ihtiyac~n~~hiçbir zaman
duymad~~~n~ , hatta "kendisine küçük bir irad getiren bir yeri sat~p, orauyle rab~tas~ m büsbütün kesmeyi tercih„ etti~ini yaz~yor (S.18-24).

Leziz Arkada~lar~m~z~n ilk Edebiyat Zamanlar: bahsinde, Fecr-i ati toplulu~u,
Na'fia Naz~r' Zihni Pa~a'n~ n torunu olup Servet-i ftinu~eda Nevin imzauyle ~iirler
yazan Neyyir Bey'in Fecr-i ati'ye Aza seçilmesi münasebetiyle Ahmed Ha~im'in
nutku Fecr-i Aticiler taraf~ndan iyi kar~~lann~ad~~~, kendisine bu yüzden tarizlerde bulunuldu~u, Fecr-i ati toplant~lar~na bir daha i~rirak etmedi~i, Edebiyat-~~
cedide'yi de be~enmedi~i, Halid Ziya U~akl~gil ve Fikret aleyhindeki ne~riyat~~
üzerinde duruluyor (S. 26-34). Eserin bundan sonraki üç bahsi, Ha~im'in ilk ~iir
kitab~~ Göl Saatleri ile alakal~d~r (S. 35-58). Bu münasebetle ileri gazetesinde ç~kan
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bir makalesinden bahseden müellifl, bu kitaptaki ~iirler dolay~siyle tahlil ve tehassüslerine yer veriyor; Ak~am'da ** remziyle ç~kan bir makalenin Ahmed Hâ~im'in
ilham~yle yaz~ld~~~m
'
if~a, o zamanlar ~airin, Yahya Kemal ile aras~n~n çok iyi oldu~unu kaydederek, bu makaleyi aynen ne~rediyor. O Belde adl~~ ~iirinde, Melâli
anlamayan nesle â~inâ de~iliz diyen Ha~im büyük bir ~airdir fikrinde olan Yahya Kemal, sonralar~, Ahmed Ha~im için, "Hiç ~air de~ildir" deyince, kendisine o eski
sözünü hat~rlatan müellife, "Ben öyle bir~ey söylemedim" diye vaktiyle ileri sürdü~ü fikri inkâr etmi~tir. Müellif, Ha~im'in Bir Günün Sonunda Arzu ba~l~ kl~~ ~iirinin
mizah gazetelerinde nas~l tarizlere u~rad~~~na temas etmekle beraber, bunlar~n
kim taraf~ndan yaz~ld~~~~ve ne zaman, nerede ne~redildi~i üzerinde durmuyor;
bu zamanlara ait ac~~ ve tuhaf bir hât~ras~n~~naklediyor : "Birgün bana baz~~misafirler gelmi~lerdi. Bunlar aras~nda Ahmed Ha~im, ~smail Hakk~~Baltac~o~lu ve o
zamanlarda Yenikap~~Mevlevihânesi ~eyhi bulunan Baki Efendi, k~ymetli bir
~ark kültürü sahibi, kendisi de klasik tarzda ~iirler yazar, her eclas~yle, terbiyesiyle, elbisesiyle, ince, zarif, çelebi bir adamd~. Ortada ~iirden bahsolunurken, herkes içinde ve Ha~im'e hitaben, "Efendim, geçen günlerde bir züppenin biri ç~km~~,
~iir diye Göllerde bu dem bir kam~~~olsam herzesini söylememi~~mi?„ deyince, Ha~im'in
yaralanm~~~gibi, hayk~rarak ve kar~~s~ndakini tahkir ederek kaçma~a ba~layaca~~n~~
sand~m diyen müellif, Baki Efendi'nin ve hepsinin çok s~k~ld~ klar~n~~naklediyor.
Göl Saatleri'ndeki Sonbahar ~iirinde,
O kadar natuvan ki gizli sesin
Kendi derdinle kendina~lars~n
m~sra'lar~ndan ikincisinin fahi~~bir yanl~s~~ içine ald~~~ n~, do~rusunun Kendi derdinle
kendin,_,inlersin ~eklinde oldu~unu, bu yanl~~a Ha~im'in çok üzüldü~ünü, müellife
verdi~i kitab~nda bu m~sra~~düzelterck yazd~~~n~~ ö~reniyoruz (S.41).
Müellif, Piyale'nin birinci ve ikinci bas~m~ndan bahsederken de böyle bir yanl~~~n bulundu~una i~aret ediyor; Karanfil'deki Târ'~n duda~~ndan getirildi m~sra!,
râr'~n duda~~ndan getirilmi~~~eklinde bas~lm~~ t~ r (S. 58). Piyâle'yi tahlil ederken, iki
bas~m~~ aras~ndaki fark~, sonuncusunun ba~~na Yakub Kadri'nin bir yaz~s~n~n ve
Abdülhak ~inasi Hisar'~n Ahmed Hâ~im'in Eseri Etraf~nda adl~~makalesi, Göl
Saatleri'nin ne~rinden hemen sonra bas~lm~~t~r; bu makalede verilen bilginin baz~~
k~s~mlar~, üzerinde durdu~umuz Ahmed Hâ~im, ~iiri ve Hayatfn~n birinci bahsine de
al~nm~~t~r (Dergâh mec., y~l 1, c. ~ ., nu.11,2o Eylül, 1337). Müellifin, ayn~~eser
münasebetiyle Kitaplar ve Muharrirler sütununda ~iirde Vuzuh ba~l~kl~~ bir makalesi daha vard~r (Dergah mec.,nu. 12, 5 Te~rinievvel, 1337). Bu yaz~~ile beraber,
Ha~im'in, Cavide Hayri Han~m taraf~ndan ~ehnaz bûselik makam~nda bestelenen Par~lt~~ ba~l~kl~~ ~iiri notas~yle birlikte bas~lm~~t~r. Ayr~ca bk., A.~inasi Hisar,
~iirde Tenilik Nedir —Göl Saatleri ~nünasebetiyle—, Tar~n mec., nu. 1,12 Te~rinievvel,
1921. Nurullah Ataç, Edebiyat Musahabeleri —Göl Saatleri Münasebetiyle—, Dergah
mec., nu. 12, 5 Te~rinievvel, 1337.
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ona ithaf etti~i Ba~~m adl~~ ~iirin ilâvesi te~kil etti~ini yazan müellif, ilk bas~m~ndan
Hamid'e bir nüsha yollayan Hâ~im'in bu ithaf yaz~s~n~~da naklediyor (S. 59-69) 2.
Abdülhak ~. Hisar, Hâ~im'in Memur Eserleri üzerinde ~iirlerine göre daha az
durmu~tur (S. 70-76); Gurabâhâne-i Laklakan 3, Bize Göre 4, Frankfurt Seyehat-nâmesi
adl~~ kitaplar~ndan k~saca bahsediyor. Sonradan Bize Göre adl~~ kitab~nda toplad~~~~
f~kralar~, biraz da para almak için yazd~~~~yaz~lard~r. Bunlar~~yazmak için her gün
ö~leden sonra lkdam idarehânesine gitmi~tir; Abdülhak ~. Hisar, "nas~l emekle
yazd~~~ na, hemen her kelimesini tashih ede-ede, her cümlesini ta`clil ve ~slah ile
yazd~~~„na ~âhid olmu~tur. "Yazd~klar~n~~birer birer herkese, lkdam'~n her muharririne ve her gelen misafirine„ okuyup, hepsinden bir fikir, bir tavsiye
alarak, her yeni okuyu~ unda bir tashih yapma~a çal~~m~~t~r (S. 74).
Ahmed Ha~ im'in mektebi bitirdikten sonra, hangi senelerde hangi me'murluklarda çal~~t~~~, ald~~~~maa~lar, lay~k oldu~u mevk~e eri~ememek yüzünden
~ikâyetleri, Türk ~airlerinin bu hisleri ifade eden hangi m~sralar~n~~tekrar tekrar okudu~u, evlerinin adresleri, mahalle kahvesi arkada~lar~, samimili~i ve gösteri~i sevmesi
gibi iki z~ t karakteri, ~ehvet-perestli~i, güzel m~sralar okumaktan zevk duymas~, bedbinli~i, paras~ z zamanlar~, a~klar~, izdivaç buhranlar~, fazla yemek ve kil çi~nemek
ibtilas~, çok ve canl~~konu~mas~~ gibi me'seleler hakk~ nda onun hayat~n~~ve muhtelif hususiyetlerini ayd~nlatan izahlar~, hat~ralar~~eserin dokuzuncu ve yirrniikinci
bahisleri aras~ nda buluruz. Bu bahislerde, ~âirin odas~n~, yata~~n!, yüzünün ve
gözlerinin manas~n~~canland~ran tasvirler de vard~r (S. 77-200). Kitab~n son bölümü,
Hâ~im'in Bâz~~Mektuplar: (S. 2o6-214)'na ayr~lm~~t~r. Bu alt~~ mektuptan ilki bir
mektup say~ lamaz ; bu, Ha~ im'in, "Akil bir vasi, her muharrir için elzemdir„
vecizesinden ibarettir; müellif bunu, ~airin kendi yaz~siyle, bo~~bir kâ~~da yaz~lm~~~
olarak bulmu~ tur. Geri kalan be~~mektuptan üçü tarihsizdir. ~airimiz bunlarda Ia~e'deki vazifesi kald~r~ld~~~~için Ba~dad'dan para istetti~inden, fakat gitmek
imkân~n~n has~l olaca~~~güne kadar yine çal~~ma~a mecbur olaca~~ndan ve hastal~2 Ahmed Ha~im'ir~~ ~öhreti, Piyale'nin ne~rinden sonra artm~~t~r. Bu eseri ve
~iirleri hakk~ nda Prof. Fuad Köprülü'nün esasl~~ bir tahlil makalesi (Piyale,
Ahmed Hâ~im Bey, Hayat mec., nu. 2, 9 Kanun~evvel, 1926) vard~r. Ayr~ca bk.,
Faz~l Ahmed, Ahmed Hâ~im ve Piyâlesi (Hayat mec., nu. 5, 30 Kanun~evvel, 1926).
Fevzi Lûtfu Karaosmano~lu, Son ~öhretler (Güne~~ mec., nu. 2,4,15 Kanumsani,
15 ~ubat, 1927). Abdullah Cevdet, Ahmed Hâ~im-Piyâle (~ctihad mec., nu. 220, 221,
15 Kanun~sani, ~~ ~ubat, 1927). Re~id Süreyya, Ahmed Hâ~im Bey, ~ctihad mec., nu.
242, 15 Kanun~ evvel, 1927). Kaz~m Sevinç, Edebt Dü~ünceler-Ahmed Hâ~im (~ctihad mec., nu. 253, 15 A~ustos, 1927). Abdullah Cevdet, Edebt ~üün, Ahmed Hâ~imPanzi Safâ Betyler Müsademesi (ictihad mec., nu. 258 ,15 A~ustos, 1928).
3 Bu kitap hakk~ nda Ali Cânib Yöntem'in güzel bir tahlil makalesi vard~r
(Ahmed Hâ~im ve Eseri, Gurabâhâne-i laklakan münasebetiyle, Hayat Mec., c. IV.,
nu. 203, 15 Te~rinisâni, 1928).
4 Ali Cânib Yöntem, Ahmed Hâ~im ve Bize Göre'si, Hayat mec. nu. 120, 14.
Mart, 1929.
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~~ ndan bahdediyor; Banka'da me'mur bulundu~u s~ rada yazd~~~~bir ba~kas~nda,
müellife, telefonla konu~abilmenin güçlü~ünü anlat~yor; yine müellife di~er bir
mektubunda, kendisine teklif edilen bir vazifenin mâhiyetini anlamak istemektedir.
6 Haziran, 1924 tarihli mektubunu Paris'ten göndermi~tir; Yahya Kemal'in de
orada oldu~unu yaz~yor ve o, kendisine "Arap Ha~im" dedi~i için, Ha~im de ondan
"Ni~li Agah" diye bahsediyor. 31 Mart, 1932 tarihli mektubu, Acem minyatürlerini hat~ rlatan bir seri ~iire ba~lamak üzre oldu~unu ve bunlardan birinden
dört =m~, ün ~iirin yaz~ld~~~~zaman~~ tesbit eden kaydinden dolay~~ mühimdir.
Ölümünden otuz y~l geçen Ahmed Ha~im hakk~nda bugüne kadar pek çok
makale, kayde de~er baz~~ eserler ne~redilmi~tir 5 ; Abdülhak ~inasi Hisar'~n eseri ile,
bunlara bir dördüncüsü ilave edilmi~~oluyor; fakat bu orijinal ve k~ymetli ~airimize
dair henüz bir monografi yaz~lmad~~~~gibi, Arap harfleri ile olan Gurabahâne-i Laklakan'in yeni bir bas~m~, di~er mensur eserleri ile ~iirlerinin ona lay~k bir tab`~~ da yoktur.
Abdülhak ~inasi Hisar'~n, Ahmed Hâ~im, ~iiri ve Hayati, ~airimizin monografisini yazacaklar için, yer yer k~ymetli malzemeyi içine almaktad~r. Eserinde, Bir
bülbül-ü âvâre melâl-i ~eb'e kar~~~m~sra~nda ve "Rnh-u bikayd„ terikibinin yaz~l~~~ nda
görüldü~ü gibi terkiblerin yaz~l~~~~ bak~m~ ndan ölçüsüzlükler ve hatalar, Bir lisân-~~
halidir ki n'iha dolmakta m~sra'~nda oldu~u gibi —ba~ta bu kelimesi eksik oldu~u için—
yanl~~~ m~sralar, Tahsin Nâhid'in Ri'dfr~~bikayd adl~~ eserine dair Ha~im'in yazd~~~~
makale dolay~siyle verilen bilginin tekrarland~~~~(S. 21,61,31,32,71) görülüyorsa
da, bunlar kitab~~ k~ ymetten dü~ürecek kadar çok ve mühim de~ildir. Ha~im'i
çok yak~ndan tan~yan ve çok seven— kaydetmemekle beraber— Karanfil ba~l~ kl~~
~iirle Piyale adl~~ eser kendisine ithaf edildi~ine göre Ha~im taraf~ndan da çok sevilen yak~n bir dost oldu~u anla~~lan müellifin bu eseri, Ha~im'i tan~mak isteyenlerin, onu tan~ tmak için eser yazacaklar~ n zevkle okuyacaklar~~ve faydalanacaklar~~
bir k~ymettedir. "Ha~im, Yunus Emre, Fuzuli, Baki, Ruhi, Nabi, Naili-i kadim,
Nedim, ~eyh Galib ve Avni Bey gibi, büyük Türk ~airlerinin ya~ad~klar~~ yüksek
ve mahrem âleme çekilerek onlar~n aras~na kar~~t~,, diyen Abdülhak ~inasi Hisar
(S. 157), bunu nakzeden fikirler de ileri sürüyor: Ha~im'in ~iirlerinde, "yaln~z göze
görünmez unsurlar~n~n de~il, fakat örüldü~ü madde ve as~l malzemesi olan lisan~n da
bugün k~smen geçmi~~ve eskimi~~oldu~unu söylememe~e imkan yoktur. Hele ~i`r-i
kamer'in çok güzel baz~~ parçalar~~ bu yüzden tamamen eskimi~tir. ~airin en canl~~
manzumeleri en sade lisanla yaz~ lm~~, en olgun ve güzel olan, sonunculard~r. Ahmed
Ha~im, ~iirin terceme olabilece~ine hiç inanmazd~. Bu itibarla yaz~k ki eserinin
birk~sm~n~ n art~k kayboldu~una inanmak laz~m gelecektir„ (S. 195) diyor.
5 Ahmed Ha~im hakk~ ndaki ilk eser, Duda taraf~ndan, Almanca olarak
ne~redilmi~, müellif bu risalesinde, bilhassa, Prof. Köprülü'nün Piyale hakk~ndaki
makalesinden (bk., not 2) faydalanm~~ tir. Yakub Kadri Karaosmano~lu, Ahmed
Hâ~im, Ankara, Hâkimiyet-i milliye Matbaas~, 1934. Müellif'in tehassüs ve hat~ralar~n~, Ha~im'in mektuplar~n~~ içine alan bu eser, sat~~~~ile ~iire mezar yapt~r~lmak
üzre bas~lm~~ t~r. Zahir Güvemli, Ahmed Hâ~im, Istanbul, 1948. Bu eser, Ha~im'in
~iirlerinin tahlili bak~m~ndan kayde de~er. ~iirleri, ~erif Hulnsi taraf~ ndan Ahmed
Hâ~im'in ~iir/eri ad~~ ile bas~lm~~t~r (Istanbul, Semih Lntfi Kitabevi, 1933).
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Biz, Abdülhak ~inasi Hisar'~ n bu sonuncu mütalaalar ~na i~ tirak etmiyoruz.
Hasim'in çok sade bir Türkçe ile yazd ~~~~~iirlerini zevkle okuyan gençlerimizin,
Göl
saatleri'nin ve Piyale'nin bir lûgatçeyi de içine alan güzel bir bas~m' yap~ld~~~~
takdirde, bugün için bir bak~ma a~~ r bir dille yaz~lm~~~ ~ iirlerini anlamak için gayret
sarfedeceklerine inan~ yoruz. Sözlerimizi, Abdülhak Hâmid'in, Ha~im'in
ölümü
münasebetiyle irticâlen söyledi~i k~ t'as~yle bitirdim
Sanki bir sür-~~ muvakkatti hayat~ n Ha~im,
Halk~~ matemlere garketti vefat~n Ha~im,
Edebiyat idi bi'lcümle s~fatm Ha~im,
Daima yükselecektir derecat~n Ha~im!
FEVZ~YE TANSEL

6

Mülkiye Mecmuas~ , Ha~im nüshas~ , nu. 27, Haziran, 1933.

