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Merdiven ﬂiirinin tahliline geçmeden önce,
Haﬂim’in hayat hikâyesinden bahsetmeyi elzem
görüyorum; çünkü eserin yazar›n› bütün yönleriyle tan›mak, eserde bahsedilen olaylar›n, duygu ve
düﬂüncelerin çözümü için bize yard›mc› olur. Yazar›n biyografisiyle beraber sanat anlay›ﬂ› ve sanata bak›ﬂ›, eserlerinin arka plan›nda olanlar› anlamam›za yol açacak ipuçlar› ile doludur.
Haﬂim, 1884-1885(?) y›llar›nda Ba¤dat’ta
do¤du. Babas›, bir çok yerde mutasarr›fl›k yapm›ﬂ
olan Arif Hikmet Bey, pek çok âlim yetiﬂtirmiﬂ
Âlûsî ailesindendir. Haﬂim, 1894–95 y›llar›nda ‹stanbul’a gelir ve ilk önce Numûne-i Terâkki mektebine, bir y›l sonra da Galatasaray Lisesi’ne kaydolur. Burada, edebiyat ö¤retmenlerinin yard›mlar›n› gören Haﬂim, ilk ﬂiirini Servet-i Fünun ﬂairlerinin tesirinde, Mecmua-y› Edebiye’de, “Hayâl-i
Aﬂk›m” ismiyle neﬂreder.
* Gölbaﬂ› Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyat› Ö¤retmeni / ANKARA
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Onun sanat›n›, dört devreye ay›rmak mümkündür: Servet-i Fünûn tesirinde oldu¤u dönem,
Fecr-i Âti dönemi, Birinci Dünya savaﬂ›ndan
1921’e kadar olan dönem (bu y›llar aras›nda, Haﬂim’in kalemi hemen hemen susmuﬂtur), son olarak da, 1921’den ölümüne kadar, en güzel ﬂiirlerini yazd›¤› dönem.
Edebiyat›m›zda bir yönüyle sembolist (simgeci), bir yönüyle de empersyonist (izlenimci)
olarak düﬂünülen A. Haﬂim’in, ﬂiirlerini tam olarak
anlayabilmek için onun ruh halini iyi tahlil etmek
gerekir. Gelelim, Haﬂim’in mizac›n›n oluﬂmas›ndaki baﬂl›ca amillere: Annesine duydu¤u sevgi
çok büyüktür ve küçük yaﬂta annesini kaybetmesi, Haﬂim’in sanat›nda ortaya ç›kan karamsarl›k ve
hüznün en büyük sebeplerindendir. Haﬂim’in, ﬂiirlerinin ço¤unda devaml› olarak güneﬂin bat›ﬂ
an›ndan bahsetmesi, herhalde akﬂam üzerleri,
Dicle kenar›nda annesiyle yapt›¤› gezintilerin tesiriyledir. Annesine sevgisi o kadar büyüktür ki, tabiri caizse, evlenebilmek için ona benzer bir kad›n aram›ﬂ, bulamam›ﬂ ya da sevdi¤i insan› bir daha kaybetme korkusundan olacak ancak ölümünden 4 gün önce evlenebilmiﬂtir.
Onun mütemadiyen geçmiﬂe dair özlem
duymas› ve ﬂiirlerinde ço¤unlukla melâlden bahsetmesi, annesini küçük yaﬂta kaybetmesiyle ilgilidir. Geçmiﬂe dönüﬂün imkâns›zl›¤›n› bilen ﬂair,
“ﬁafak” adl› ﬂiirinde ﬂöyle der:
“Dönmek mi?Ne mümkün geriye dönmek,
Düﬂtüyse gönüller bu melâle.
Bir eldir ufuklardan uzanm›ﬂ,
Zulmet bizi çekmekte visâle.”
1933’te hayata gözlerini yuman ﬂairi, rahmetle an›yor ve sizlere, onu anlaman›z için, “O
Belde” ﬂiirindeki ﬂu m›sralar› dikkatle okuman›z›
tavsiye ediyorum:
“Sana yaln›z bir ince taze kad›n,
Bana yaln›zca eski bir budala
Diyen bugünkü beﬂer,
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Bu sefil iﬂtiha, bu kirli nazar,
Bulamaz sende, bende bir mana.”

1. MUHTEVA VE KONU
ﬁiir tahlillerinde ilk önce, metne ba¤l› olarak ortaya ç›kan, biri görünen anlam, biri de ﬂiirin
içinde gizli olan iki yön oldu¤unu unutmamak lâz›m. ‹lk bak›ﬂta çeﬂitli yorumlara aç›k olan bu ﬂiirde, herkes taraf›ndan görülen anlam içinde bulunanlar ﬂunlard›r: Hayat› simgeleyen bir merdiven
imgesi, bir akﬂam tablosu, güneﬂ rengi sar› yapraklar, yüzün perde perde soluﬂu, k›z›l bir akﬂam
dekoru içinde yere e¤ilmiﬂ ﬂekilde sürekli olarak
kanayan güller, dallardaki kanl› bülbüller, sararan
sular, tunç rengini alm›ﬂ mermerler ve bütün olarak bunlara ait olan gizli bir lisan.
ﬁairin “merdiven” sembolüyle anlatmaya
çal›ﬂt›¤› ‘hayat yolu’dur. Bu sembolün d›ﬂ›nda ﬂiirde, “etek”, “güneﬂ rengi bir y›¤›n yaprak”, “yüzün
perde perde soluﬂu” gibi semboller ile “sular›n sararmas›”, “k›z›l havalar”, “alev gibi dallarda duran

MERD‹VEN
A¤›r a¤›r ç›kacaks›n bu merdivenlerden,
Eteklerinde güneﬂ rengi bir y›¤›n yaprak
Ve bir zaman bakacaks›n semaya a¤layarak...
Sular sarard›... yüzün perde perde solmakta,
K›z›l havalar› seyret ki akﬂam olmakta...
E¤ilmiﬂ arza, kanar, muttas›l kanar güller,
Durur alev gibi dallarda kanl› bülbüller,
Sular m› yand›? Neden tunca benziyor mermer?
Bu bir lisân-› hafidir ki ruha dolmakta
K›z›l havalar› seyret ki akﬂam olmakta...
Ahmet Haﬂim
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kanl› bülbüller” ve tunca benzeyen mermer” gibi
anlat›mlar empresyonist (izlenimci) özellikleri ortaya koyucu özelliklerdir. Ana konuyu destekleyen bu benzetme ve anlat›mlar, görülen anlam›
bir tabloya benzetecek olursak, eksik kalan yönleri tamamlar niteliktedir.
ﬁiirin bütününe hâkim olan bu akﬂam tablosu içinde, ﬂairin bize duyurmaya ve hissettirmeye
çal›ﬂt›¤› psikoloji ise içinde hüznün a¤›r bast›¤›,
biraz karamsar ama dolayl› anlat›m›n ﬂairene kullan›ﬂlar›n› saklar. Bu akﬂam tablosu içinde, hayat›n sona yaklaﬂt›¤›n› anlatan sonbahar mevsimi ve
sar› yapraklar, zaman›n geçiﬂi ve yaﬂlanmayla beraber duyulan hüzünle birlikte bir korkunun ortaya ç›k›ﬂ› neticesinde yüzün perde perde soluﬂu,
güneﬂin bat›ﬂ an›nda dallardaki bülbüllerin ald›¤›
renk, ve yanm›ﬂ izlenimi veren sular içinde gizli
bir lisan sakl› oluﬂuyla ﬂairin bize anlatmaya çal›ﬂt›¤› ﬂey, ne yaparsak yapal›m akﬂamdan (ölümden) kaç›ﬂ›n olmad›¤› gerçe¤idir.

2. D‹LE VE ANLATIMA DAYALI ÖZELL‹KLER
Asl›nda onun ﬂiirleri, özellikle baﬂlang›çta,
o güne ait olan, yani Servet-i Fünun ve Fecr-i
Âtî’nin dil özelliklerini yans›tan (bugünün diline
çok yabanc›, kök itibariyle içinde çokça Arapça,
Farsça sözcük ve tamlamalarla dolu) bir dildir. ‹ﬂte bu yüzden onu günümüz ﬂiir okuyucusu dil
olarak anlamaktan uzakt›r; fakat daha sonralar›
Haﬂim, “Bir Günün Sonunda Arzu” ve ölümüne
yak›n y›llarda yazd›¤› “A¤aç”, “Süvari” gibi ﬂiirlerde, dil anlay›ﬂ›n› de¤iﬂtirir. ﬁiir içinde muttas›l (ara
vermeden, durmadan), hafî (gizli) anlam›ndaki
kelimelerin bulunmas›, bugünün okuyucusu için
bir sorun teﬂkil etmemekte ve ﬂiirin o güzel anlat›m› içinde kaybolup gitmektedir..
Ahmet Haﬂim, Merdiven ﬂiirinde kendi ﬂiir
anlay›ﬂ›na uygun olarak, duygu ve düﬂüncelerini
do¤rudan de¤il , dolayl› yoldan anlatmay› tercih
etmiﬂtir. “Güneﬂ rengi bir y›¤›n yaprak”, “alev gibi
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dallarda kanl› bülbüller”, “k›z›l havalar” gibi s›fat
tamlamalar›n› çokça kullanarak ﬂiirde daha çok
tasvire ait olan ö¤elerle söylemek istediklerini
okuyucuda ça¤r›ﬂ›m yaratacak ﬂekilde duyurmaya
ve sezdirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
Bu onun “ﬁiir Hakk›nda Baz› Mülâhazalar”
baﬂl›¤›yla Piyale kitab›na koydu¤u önsözdeki ﬂiir
anlay›ﬂ›yla do¤ru orant›l›d›r. Bu yaz›s›n›n bir bölümde Haﬂim ﬂöyle der: “ﬁair ne bir hakikat habercisi, ne güzel konuﬂan bir insan, ne de bir yasa koyucudur. ﬁairin dili düzyaz› gibi anlaﬂ›lmak için
de¤il, ama duyulmak üzere oluﬂmuﬂ, musiki ile
söz aras›nda, sözden fazla musikiye yak›n, iki arada bir dildir.”
Haﬂim’in genel olarak ﬂiirlerinde olan anlat›m özelli¤i, mana noktas›nda okuyucunun hayalini harekete geçiren, imgeye dayal› farkl› ça¤r›ﬂ›mlarla ﬂiirin anlam›n› kiﬂinin anlay›ﬂ›na göre geniﬂleten bir yap› arzeder. Haﬂim, ﬂiirde manadan
çok musikiyi ön plana ç›karm›ﬂ ve aruzunda yard›m›yla ﬂiirlerinde müthiﬂ bir ses güzelli¤ine ulaﬂarak anlamda kapal›l›¤› hemen hemen her ﬂiirinde kullanm›ﬂt›r. Yaﬂad›¤› devirde, özellikle “Bir
Günün Sonunda Arzu” ﬂiirindeki anlat›m›yla anlaﬂ›lamad›¤›n› düﬂündü¤ü için “ﬁiir Hakk›nda Baz›
Mülâhazalar” adl› ﬂiir görüﬂlerini aç›klayan bir yaz› yazmak zorunda kalm›ﬂt›r. Haﬂim’in ﬂiirinin tesiri daha sonralar› (1950’den sonra) II. Yeni ﬂairleri üzerinde ortaya ç›km›ﬂt›r.

3. SES ÖZELL‹KLER‹
Ahmet Haﬂim’in ﬂiirlerinde anlamda aç›kl›ktan çok ses ö¤esine önem veriﬂi, ﬂiiri “söz ile musiki” aras›nda düﬂünmesinden kaynaklan›r. O, “ﬂiirde her ﬂeyden önce önemli olan›n kelimenin anlam› de¤il, m›sradaki söyleniﬂ de¤eri” oldu¤u görüﬂündedir. ‹ﬂte bu yüzden de, ﬂiirlerinde aruz
veznini kullan›l›r. Merdiven ﬂiiri aruz ölçüsünün
“Mefâilün Feilâtün Mefâilün Feilün (Fa’lün)” kal›b›yla yaz›lm›ﬂt›r.
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ﬁiirde kullan›lan, “solmakta/olmakta, güller/bülbüller, do1makta/olmakta” gibi tam uyaklar, veznin d›ﬂ›nda bu ses güzelli¤inin oluﬂmas›na
yard›mc› olan ö¤eler olarak düﬂünülebilir.
ﬁiir içinde daha çok “r” sesi kullan›l›ﬂ› aliterasyon sanat›na yol açm›ﬂ ve bu da ﬂiirde ortaya
konan ses birlikteli¤ine katk› sa¤lam›ﬂt›r. ﬁiirde
içinde “r” sesi geçen kelimeler ﬂunlard›r: “A¤›r
a¤›r, bir, merdivenlerden, eteklerinde, rengi, yaprak, a¤layarak, sular, sarard›, perde perde, ruha,
seyret, arza, kanar, güller, durur, benziyor, mermer.” Ayr›ca ﬂiir içinde kullan›lan harf tekrar› d›ﬂ›ndaki m›sra tekrar› olan “k›z›l havalar› seyret ki
akﬂam olmakta” söyleyiﬂi de okuyucuya verilmek
istenen mesaj›n›n duyurulmas› ve ﬂiirde ses olarak
bir bütünlük oluﬂmas› aç›s›ndan önemlidir.
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Kafiyelerin seçimindeki “solmakta/olmakta,
ve do1makta/olmakta” kelimelerindeki “makta”
eki, ortaya konan durumun bitmiﬂ bir ﬂey olmad›¤›n› ve devam etmekte oldu¤unu bize duyurmas›
aç›s›ndan önemli bir özellik olarak karﬂ›m›za ç›kar. Bu aç›klamam›zdan hareketle Haﬂim, m›sralar›n› kurarken ﬂiirinde, “sesi, anlat›m›, manay› ve
ﬂiirde bütünlü¤ü oluﬂturan kurgu”ya dair hemen
hemen her ﬂeyi düﬂünmüﬂtür diyebiliriz. ﬁiiri cazip hale getiren ö¤elerden biri de, Haﬂim’in m›sralar› içinde gizli bir ﬂekilde duran, söyleyiﬂte bulunan içtenliktir.

4. EDEBÎ SANATLAR
Haﬂim “Merdiven” ﬂiirinde, birçok söz sanat›ndan, anlam olay›ndan ve tamlamadan yararlan-
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m›ﬂt›r. “güneﬂ rengi bir y›¤›n yaprak”, “alev gibi
dal”, “kanl› bülbül”, k›z›l hava” ﬂiirde bulunan
tamlamalardan birkaç›d›r. Özellikle s›fat tamlamalar› içine gizlenen anlam, ﬂiirde mana derinli¤ine
yol açmaktad›r. Ayr›ca, “alev gibi dallar” ve “tunca
benzeyen mermer” bölümlerinde teﬂbih (benzetme) sanat› kullan›lm›ﬂt›r.
“Merdiven” kelimesi ile ‘aç›k istiare’ sanat›
yap›lm›ﬂ. Sadece benzetilen (Merdiven) verilerek,
benzeyen (hayat yolu) anlat›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
“Sular m› yand›? Neden tunca benziyor mermer?” m›sra›nda, güneﬂin bat›ﬂ an›ndaki olaydan
dolay›, suyun yan›yor gibi görünmesi ile mermerlerin üstünü tunca benzeyen bir rengin kaplay›ﬂ›
do¤al bir olayd›r. ﬁairin bu durumdan haberi vard›r ama bundan habersizmiﬂ gibi duruﬂ ile bilip de
bilmezlikten geliﬂ hali tecâhül-i ârif sanat›na yol
açm›ﬂt›r.

5. ﬁ‹‹RDE BULUNAN ‹MGELER
ﬁiirin ismi olan “merdiven” kelimesi baﬂl›
baﬂ›na bir imgedir. Kanaatimce “hayat› anlatan”
bu kelime, her okuyucuda farkl› bir anlam kaza-
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nabilir. Kimimiz için “hayat” kimimiz için baﬂka
bir ﬂey olabilir.
ﬁiirde “k›z›l havalar› seyret ki akﬂam olmakta” sözünün iki defa tekrar›, ﬂiirin “akﬂam” –ki bu
da baﬂl› baﬂ›na bir imgedir- üzerine kuruldu¤unu
gösterir. “Akﬂam” bir anlamda bize ölümü hat›rlat›r. ﬁiir içinde gizli olan hüzün, her geçen saniye
ölüme yaklaﬂmaktan dolay›d›r.
Haﬂim on m›sral›k bu ﬂiirinde bize öyle bir
tablo çizmiﬂtir ki bu resim içinde, eksik bir yön
bulunmaz. ﬁiirin “a¤›r a¤›r” diye baﬂlamas› ve “k›z›l havalar› seyret ki akﬂam olmakta” diye bitiﬂi asl›nda çok anlaml›d›r. Güneﬂ nas›l “a¤›r a¤›r” batarsa insan da hayat› “gün gün” yaﬂar ve zaman geçtikten sonra her ﬂey bir anda olmuﬂ gibi hat›rlar.
‹nsan, bakmakla görmek aras›ndaki fark› çözerse
her ﬂey gözüne farkl› görünür. ﬁiirin sonundaki
“lisan-› hafi” (gizli dil), asl›nda tabiat›n, kuﬂlar›n,
yapraklar›n ve bu dünyaya ait her ﬂeyin bize söyledi¤i ﬂey, geçen her saniye akﬂama (ölüme, mutlak sona) yaklaﬂt›¤›m›z gerçe¤idir. Haﬂim bunu
bütün ruhuyla hissetmiﬂtir. ‹ﬂte o yüzden bu gizli
lisan ruha dolmaktad›r ve ne yaparsak yapal›m
akﬂam olmaktad›r.
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