
Haşim Baba' nın Varidilt-ı Mensılre ve Divan adlı eseri
nin mukaddimesi (Süleymaniye Ktp., Mihrişah Sultan, nr. 

363) 

birlikte Vdriddt-ı Mens(ıre ve Divan · 
adı altında istinsah edilmiştir (mesela 
bk. Sü leymaniye Ktp., Mihrişah Sultan. 
nr. 363). 3. Anka-yı Meşnk. İbnü'I-Ara
bl'ye ilgi duyan Haşim Baba, onun 'An
]fa'ü mugrib (şaşırtan anka) adlı eserini 
"Anka-yı Mağrib" (batının ankası) şeklin

de değerlendirip ona nazire olarak bu 
eseri yazmıştır. Haşim Baba, kitabında 
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin meczup 
olduğunu ileri sürerek Mevleviler'i kız
dırmıştır. Ayrıca Hacı Bektaş-ı Veli'den 
çok sık bahsetmesi de dikkat çekicidir. 
Eserin çeşitli kütüphanelerde yazma 
nüshaları vardır (Süleymaniye Ktp., Ha
cı Mahmud Efendi , nr. 3094, Haşim Pa
şa, nr. 60; iü Ktp., TY, nr. 816, 3833; Yapı 

Kredi Bankası Ktp., nr. 230). 4. Devriy
ye-i Ferşiyye. Niyazi-i Mısrl'nin "Devriy
ye-i Arşiyye"sine zeyil olarak yazılmış 
olup doksan dört beyittir. "Lisanü'l-gayb" 
diye de anılan manzumenin Süleyma
niye Kütüphanesi'nde . nüshaları bulun
maktadır (Hacı Mahmud Efendi, nr. 
3910/ 31; Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 2089/ 

7). Haşim Baba'nın bunlardan başka çe
şitli mecmualarda değişik isimlerle ka
yıtlı manzumelerine de rastlanmakta
dır. 
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HAşiM BEY 
(1815-1868) 

Türk musikisi bestekarı, 
hanende ve musiki hocası. 

_j 

İstanbul Fatih'te Sarıgüzel mahallesin
de doğdu. Babası Seyyid Mehmed Sadık 
Ağa'dır. Sesinin güzelliğiyle dikkati çeke
rek sekiz yaşında iken EnderGn- ı Hüma
yun'a alındı ve meşkhanede musiki öğre
nimine başladı. Musikideki ilk bilgileri
ni burada Deliaizade İsmail Efendi'den 
aldıktan sonra bir süre Şakir Ağa'dan 
meşketti. Ardından Hamamizade İsmail 
Dede Efendi'nin derslerine devam ederek 
kendini yetiştirdi. Hazine koğuşunda ça
vuş mülazımı iken 2 Haziran 182Tde ça
vuşluğayükseltildi. Enderun'da bulundu
ğu yıllarda Beşiktaş Mevlevihanesi şeyhi 
Hasan Nazif Dede'ye, daha sonra da Ha
fız Baba adlı bir Bektaşi şeyhine intisap 
etti. Abdülmecid döneminde Muzıka-i 
Hümayun'un fasl-ı atik heyetinde serha
nende olarak görev yaptı. 

1848 yılında hacca giden Haşim Bey, 
ertesi yıl yalnız fasıl geceleri sarayda bu
lunmak şartıyla başladığı musahiblik gö
revini Abdülmecid'in saltanatının sonla
rına kadar sürdürdü. Abdülaziz'in tahta 
çıkması üzerine ( 1861) müezzinbaşılık gö
reviyle tekrar saraya döndü. Bir süre son-
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ra saraydan ayrılan Haşim Bey'in hayatı

nın son yıllarının maddi sıkıntı içinde geç
tiği, bunda israfa varan cömertliğinin 
önemli rolü olduğu söylenir. Kaynaklarda, 
186S'te Üsküdar 1lınusbağı'nda oturdu
ğu sıralarda evine ekmek getiren Bağda
sar Ağa'ya biriken borcunu kendisine mu
siki meşkederek ödediği, alacaklıların ra
hatsız edeceği endişesiyle evinin arka oda
larından birinde Bolahenk Nuri Bey'e ve 
diğer talebelerine alçak sesle musiki meş
kettiği rivayet edilir. 1lınusbağı'ndaki evin
de vefat eden Haşim Bey Karacaahmet 
Mezarlığı'na defnedildi. Sazendelikle ilgi
sinin bilinmemesine rağmen mezar ta
şında "sersazendegan-ı hassa" ibaresinin 
yer alması dikkat çekicidir. Kabri, daha 
sonraları yapılan yol genişletme çalışma
ları sırasında kaybolmuştur. Haşim Bey 
on dokuz yaşında iken evlendiği ilk eşi 
Münire Hanım'dan 18S9'da ayrılmış. ay
nı yıl evlendiği Huricinan Hanım'ın üç yıl 
sonra vefatı üzerine de Zehra Hanım'la 
hayatını birleştirmiştir. 

Haşim Bey. devrinin önde gelen musi
kişinasları arasında hanendeliğinin yanı 

sıra özellikle bestekar ve musiki hacası 
olarak tanınmıştır. Bestekarlık gücünü 
ayin, beste. semai, şarkı ve köçekçe form
larında seksenin üzerindeki eseriyle or
taya koyan Haşim Bey, altmış altısı şarkı 
formunda olan bu eserlerinden bazıları

nı zamanın devlet büyüklerine methiye 
olarak bestelemiştir. "Mihr-i lutfundan 
edip baht- ı siyahım ahz-ı nur" mısraı ile 
başlayan şedd-i araban şarkısı ile, "Ni'
met-i vastın için ey gonca leb" mısraı ile 
başlayan bayati-araban şarkısı onun en 
tanınmış eserlerindendir. Suzinak ve şeh
naz makamlarında bestelediği iki Mevle
vi ayininden birincisinin notası elde olup 
bu ayin sadece bir defa Beşiktaş Mevle
vihanesi'nde okunabilmiş, diğer ayini ise 
kaybolmuştur. Ahmed Celaleddin Dede'
nin anlatlığına göre, Haşim Bey'in gelene
ğe aykırı olarak güftesini Beşiktaş Mev
levihanesi şeyhi Hasan Nazif Dede'nin şi-
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irierinden seçtiği eserinin mevlevihane
lerde okunınası Konya Çelebisi Said Hem
dem tarafından yasaklanmış, ayrıca Said 
Çelebi, böyle bir ayinin okunmasına mü
saade ettiği için Beşiktaş Mevlevlhanesi 
şeyhi Nazif Dede'ye bir tekdirname gön
dermiştir. Yine Ahmed Celaleddin Dede'
nin anlatlığına göre Haşim Bey bu iki ayi
nin bestelerini daha sonra Mevlana'nın 
şiirlerine uyarlam ış, ancak eserlerin bu 
şekilleri zamanımıza ulaşmamıştır. Haşim 

Bey'in bazı nefesler bestelediği söylen
mekteyse de nefes bestekarları çoğun
lukla adlarını gizlediklerinden bu beste
lere dair herhangi bir bilgiye rastlanma
mıştır. Diğer taraftan Haşim Bey tarz-ı 
nevin adıyla mürekkep bir makam icat et
miş ve bu makam da bir hayli eser beste
lemiştir. 

Haşim Bey, aslında bir güfte mecmuası 
olmakla birlikte bazı nazari bilgilerin de 
yer aldığı bir mO.siki mecmuası düzen
lemiştir. Eserin MecmCıa-i Kô.rhô. ve 
Nakşhô. ve Şarkiyyô.t adıyla yapılan ilk 
neşri (İstanbul 1269) Sultan Abdülaziz'e 
sunulmuştur. Kısa bir mukaddimenin ar- · 
dından eserler, klasik güfte mecmuala
rındaki tertip gözetilerek her makama 
ait "fasıl" adlı müstakil bölümler halinde 
kaydedilmiş ve her bölümde büyük form
dan küçüğüne doğru bir sıralama yapıl
mıştır. Eser yazılırken Abdülbaki Nasır 
Dede'nin Tedkik u Tahkik'inden de isti
fade edilmiştir. Kitabın Haşim Bey Mec
muası adıyla anılan ikinci baskısı (İstan
bul 1280) ilk neşre göre muhteva bakı
mından daha zengindir. Haşim Bey bu 
basıma yazdığı mukaddimede, müsikişi
naslar için daha önce muhtasar bir mec
mua tertip ettiğini, beş altı yıl içinde bir
takım yeni şarkılar bestelendiği için ye
niden bir mecmuanın tanıimiyle bera
ber bir edvarın da ilavesine Iüzum gördü
ğünü, eski mecmuada yer alan, ancak ar
tık kullanılmayan bazı fasılları çıkarıp yer
lerine yeni şarkı güttelerinden koyduğu
nu. yeni makamlar hakkında da gerekli 
açıklamanın yapılacağını söyler. Daireler
le açıklanan usul tariflerini "İlm-i Edvara 
Dair Risale" başlığı altındaki nazariyat bil
gileri takip eder. Bu bölümde, klasik ed
varlarda yer alan mitolojik mOsiki bilgile
rinin ardından makamların m el o dik seyir 
ve karakterleri anlatılarak bunların Batı 
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Haşim Bey Mecmuası olarak tanınan eserin antoloji bö
lümünün ilk sayfası ilstanbul1280l 

müziği tona! sistemiyle olan benzerlikle
ri belirtilmiştir. Bunu, makamlar ve bun
ların yıldızlar ve burçtarla olan münase
betleri , mOsikinin insanlar ve hayvanlar 
üzerindeki etkisinden bahseden bölüm 
takip eder. Mecmuanın nazariyat kısmı
nın sonunda kullanılmayan makamların 

kısa tariflerine yer verilmiştir. Eser, iki 
sayfalık makamlar fihristinin ardından 
güttelerin sıralandığı antoloji bölümüyle 
sona erer. Haşim Bey eserin sonunda, bu 
meqnuaya hilşiye olmak üzere başka bir 
risale qaha tertipetmekte olduğunu söy
lüyorsa da böyle bir esere henüz rastlan
madığı gibi kaynaklarda bunun yazıldığı
na dair bilgi de bulunmamaktadır. 

Bahçeciliğe ve çiçekçiliğe karşı özel bir 
merak! olan ve bazı şiirler de kaleme alan 
Haşim Bey pek çok talebe yetiştirmiştir. 
Bunlar arasında Hacı Faik Bey, Hacı Arif 
Bey, Ekmekçi Bağdasar Ağa, Bolahenk 
Nuri Bey, Üsküdarlı Neyzen Salim Bey ve 
Karantinacı İsmail Bey en meşhurlarıdır. 

Mehmed Haşim 
Efendi' nin. 
11. Mahmud 
Türbesi'ndeki cell 
sülüs hatla yazd ığı 

kuşak yazısının 

başlangıç kısmı 

Haşim Bey'in kardeşi Besim Bey de mG
sikiyle meşgul olmuştur. 
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Iii NURi ÖZCAN 

HAşiM EFENDi, Mehmed 
(ö. 1845) 

Osmanlı hattatı, 
tuğrakeş ve sikkezen. 

_j 

Kafkasya'dan getirilmiş Çerkez asıllı bir 
köledir. Celi sütüste çığır açan Mustafa 
Rakım tarafından küçük yaşta satın alı
nıp azat edilmiş, daha sonra manevi ev
lat olarakyetiştirilip evlendirilmiştir. Hat
tattığı ve tuğrakeşliği Mustafa Rakım'
dan öğrenen Haşim Efendi, hocasına son 
eseri olan Nusretiye Camii (1241/1825) 
içindeki cell sülüs yazı kuşağının yazılma

sında Recai Şakir Efendi ile birlikte yar
dımcı olmuş, ayrıca caminin bazı kapı üs
tü yazılarını da tamamlamıştır. 

Haşim Efendi, Mustafa Rakım'ın vefa
tından sonra (124111826) sikke-i hüma
yun ressamlığına tayin edildi ve Divan-ı 
Hümayun'da haceganlık rütbesine yük
seltildi, daha sonra Darphilne-i Amire'de 
sikkezenbaşılığa getirildi. İstanbul'da "di
val işi" olarak altın sırma ile hazırlanan Ka
be örtüsünün 1253 yılı ( 1838) hac mevsi
minde eskisiyle değiştirilmesi merasimi- · 
ne örtüdeki yazıların hattatı sıfatıyla ka
tıldı. Hacdan sonra Kabe'den çıkarılan es
ki örtüyü yanına alarak lstanbul'a döndü. 
ll. Mahmud'un türbesi için celi sülüsle 
kuşak ve diğer yazıları yazan Haşim Efen
di, türbenin 1 S Şaban 1256 ( 12 Ekim 1840) 
tarihinde yapılan açılış merasiminde Sul
tan Abdülmecid tarafından mükilfatlan
dırıldı . 

Haşim Efendi 22 Cemaziyelahir 1 261 ·
de (28 Haziran 1845) vefat etti; hacası 


