HASiM BEY
irierinden seçtiği eserinin mevlevihanelerde okunınası Konya Çelebisi Said Hemdem tarafından yasaklanmış, ayrıca Said
Çelebi, böyle bir ayinin okunmasına müsaade ettiği için Beşiktaş Mevlevlhanesi
şeyhi Nazif Dede'ye bir tekdirname göndermiştir. Yine Ahmed Celaleddin Dede'nin anlatlığına göre Haşim Bey bu iki ayinin bestelerini daha sonra Mevlana'nın
şiirlerine uyarlam ış, ancak eserlerin bu

kardeşi

Besim Bey de mG-
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Bey'in bazı nefesler bestelediği söylenmekteyse de nefes bestekarları çoğun
lukla adlarını gizlediklerinden bu bestelere dair herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Diğer taraftan Haşim Bey tarz-ı
nevin adıyla mürekkep bir makam icat etmiş ve bu makam da bir hayli eser bestelemiştir.
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NURi ÖZCAN

HAşiM EFENDi, Mehmed
(ö. 1845)
Osmanlı hattatı,

Haşim Bey Mecmuası olarak tanınan eserin antoloji bölümünün ilk sayfası ilstanbul1280l

tuğrakeş

L

müziği

tona! sistemiyle olan benzerlikleBunu, makamlar ve bunların yıldızlar ve burçtarla olan münasebetleri , 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 söylüyorsa da böyle bir esere henüz rastlanmadığı gibi kaynaklarda bunun yazıldığı
na dair bilgi de bulunmamaktadır.
ri

belirtilmiştir.

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 k ı smı
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Bey'in

meşgul olmuştur.
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şekilleri zamanımıza ulaşmamıştır. Haşim

Haşim Bey, aslında bir güfte mecmuası
olmakla birlikte bazı nazari bilgilerin de
yer aldığı bir mO.siki mecmuası düzenlemiştir. Eserin MecmCıa-i Kô.rhô. ve
Nakşhô. ve Şarkiyyô.t ad ıyla yapılan ilk
neşri (İstanbul 1269) Sultan Abdülaziz'e
sunu lmuştur. Kısa bir mukaddimenin ar- ·
dından eserler, klasik güfte mecmualarındaki tertip gözetilerek her makama
ait "fasıl" adlı müstakil bölümler halinde
kaydedilmiş ve her bölümde büyük formdan küçüğüne doğru bir sıralama yapıl
mıştır. Eser yazılırken Abdülbaki Nasır
Dede'nin Tedkik u Tahkik'inden de istifade edilmişti r. Kitabın Haşim Bey Mecmuası 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 mecmua tertip ettiğini, beş altı yıl içinde birtakım yeni şarkılar bestelendiği için yeniden bir mecmuanın tanıimiyle beraber bir edvarın da ilavesine Iüzum gördüğünü, eski mecmuada yer alan, ancak artık kullanılmayan bazı fasılları çıkarıp yerlerine yeni şarkı güttelerinden koyduğu
nu. yeni makamlar hakkında da gerekli
açıklamanın yapılacağın ı söyler. Dairelerle açıklanan usul tariflerini "İlm-i Edvara
Dair Risale" başlığı altındaki nazariyat bilgileri takip eder. Bu bölümde, klasik edvarlarda yer alan mitolojik mOsiki bilgilerinin ardından makamların m el odik seyir
ve karakterleri anlatılarak bunl arın Batı

Haşim

sikiyle

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 evlat olarakyetiştirilip evlendi rilmiştir. Hattattığı 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 yardımcı olmuş , ayrıca caminin bazı kapı üstü yazılarını da tamamlamıştır.
Haşim

Efendi, Mustafa Rakım'ın vefasonra (124111826) sikke-i hümayun ressamlığına tayin edildi ve Divan-ı
Hümayun'da haceganlık rütbesine yükseltildi, daha sonra Darphilne-i Amire'de
sikkezenbaşılığa getirildi. İstanbul'da "dival işi" olarak altın sırma ile hazırlanan Kabe örtüsünün 1253 yılı ( 1838) hac mevsiminde eskisiyle değiştirilmesi merasimi- ·
ne örtüdeki yazıların hattatı sıfatıyla katıldı. Hacdan sonra Kabe'den çıkarılan eski örtüyü yanına alarak lstanbul'a döndü.
ll. Mahmud'un türbesi için celi sülüsle
kuşak ve diğer yazıları yazan Haşim Efendi, türbenin 1S Şaban 1256 ( 12 Ekim 1840)
tarihinde yapılan açılış merasiminde Sultan Abdülmecid tarafından mükilfatlantından

dırıldı .

Haşim Efendi 22 Cemaziyelahir 1261 ·de (28 Haziran 1845) vefat etti; hacası

HASiM MUHAMMED ei-BAGDADT
Mustafa Rakım'ın Karagümrük-Zincirlikuyu'daki türbesine defnedildi. Kabir kitabesi, en iyi öğrencisi sayılan Ahmed Rakım Efendi tarafından ceü sütüste yazıl
mıştır.

Yaşadığı

devirde Rakım yolunun en batemsilcilerinden sayılan Haşim Efendi'nin ll. Mahmud ve Abdülmecid devrinde yapılan veya tamir edilen abideler
üstündeki tuğraları da mükemmeldir.
şarılı
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Hasim Muhammed ei-Bağdadi'nin celi sülüs ve nesih

hattı yla

bir levhası (YOsuf Zennün foto!)raf arşivi)
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rHAşiM MUHAMMED el-BAGDAnfl
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Ebu Rakım Haşim b. Muhammed
b. Dirbas el-Kaysi el-Bağdadi

(1917 - 1973)
L

Hattat.

..J

Bağdat'ta doğdu. Küçükyaşta babası

nı

kaybedince amcası Mahmud'un himayesinde büyüdü. Molla Arif Şihlfden ders
alarak başladığı hat çalışmalarını Bağ
dat'ın önde gelen hattatlarından Muhammed Ali Sabir'in yanında sürdürdü .
1934 yılında çalışmaya başladığı askeri
bir kurumdan kısa bir süre sonra ayrıl
dı. 1937'de haritacılıkla ilgili bir daire olan
Müdlriyyetü'l-mesahati'l-amme'ye tayin
edildi. Arkadaşı hattat Abdülkerim Rif'aftan Arap tezyinatını öğrendi. Osmanlı
üslubunda eserler ortaya koyan Molla Ali
el-Fazlfnin yanında hat eğitimini tamamlayarak 1943 yılında icazet aldı. 1944'te
Mısır'a gitti. Aynı yıl Mısırlı iki hattat Muhammed Hüsni ve Seyyid İbrahim Efendi'den icazet aldı. Ertesi yıl Kahire'de tanınmış Türk hattatı Aziz er-Rifafnin kurduğu Medresetü t ahsini'l-hutQti'l-melekiyye'den mezun oldu. Vazdığı bir hilye-i

şerifeyi Harnit Aytaç'a göndererek takdirlerini kazandı. 1951 yılında Türkiye'ye
gitti. Harnit Aytaç, Necmeddin Okyay,
Macit Ayral ve Mustafa Halim Özyazıcı ile
görüşerek sohbetlerine katıldı. Harnit Aytaç'tan icazet yerine geçen iki takdir belgesi aldı. Bağdat 'ta , 1955 -1959 yılları
arasında Bağdat Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde hoca olarak bulunan Macit J\yral'dan da istifade etti. 1960'ta hoca olarak
tayin edildiği Bağdat Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne sanat hayatının en verimli dönemini geçiren Haşim Muhammed 30
Nisan 1973'te vefat etti ve Bağdat'taki
Hayzüran Kabristanı'na defnedildi.
Ceü sütüste ve tuğra çekırnekte devir
açan Osmanlı hattatı Mustafa Rakım'a

(ö . 18 26) duyduğu ·hayranlıkdolayısıyla
oğluna Rakım adını

veren ve Ebu Rakım
künyesini kullanan Haşim, Osmanlı hat
üslubuna bağlılığı ile çağdaşı Arap hattatları arasında özel bir yere sahiptir.
Haşim , Bağdat başta olmak üzere
Irak'ın çeşitli yerlerindeki yirmi kadar cam inin yazılarını yazd ı . Osmanlı hattatlarından Mehmed Emin Rüşdfnin 1821'de
istanbul'da yazdığı ve Pertevniyal Valide
Sultan'ın imam-ı Azam Camii'ne vakfettiği mushafın Evkaf Divanı'nca yapılan basımını kontrol ederek yazı ve tezyinatıy
la ilgili eksiklerini tamamladı (ı 951 ). Bu
mushafın ikinci ( 1966) ve üçüncü ( 197 ı)
baskıları yine onun gözetiminde Almanya'da yapıldı. Hasan Rıza Efendi'nin
1891 'de yazdığı mushafın kontrolünü de
üstlenen Haşim. bu yoğun işleri sebebiyle 1959 yılında yazmaya başladığı mushafı tamamlayamamıştır.

Hasi m
Muhammed
ei-Bağdadi

Hat tarihi ve meşhur hattatlar üzerinde de çalışan Haşim Muhammed, Arap
yazısının kurallarını öğretmek amacıyla

kaleme aldığı Kava<idü'l-)]atti'l-~rabi
adlı eserinin Irak, Pakistan , Mısır, İran ,
Türkiye ve Lübnan'da çeşitli ofset baskı
l arı yapılmıştır. Eserin ilaveli son baskı
sında (Bağdat 1961) sülüs, ta'lik, ce li, divan! ve kufi yazılarından oluşan 300 kadar örnek yer almaktadır (Sabit Münlr
er-RavT, III 11 9761. s. 53). Hat tarihine dair araştırmalarının müsveddeleri ise oğ
lu Rakım'dadır.
Haşim, el-Hidayetü'l-İslamiyye adlı cemiyet tarafından yayımlanan yıllığa hatla ilgili makaleler yazmış , et-Terbiyetü 'lİsldmiyye dergisinde Mustafa Halim Özyazıcı (sy. 4. Bağdad 1965 , s. 42) ve Muhammed Bedevi ed-Dirani'nin (sy. 3
ı 1968 1. s. 42) ölümleri münasebetiyle iki
yazı kaleme almıştır. Irak Cumhuriyeti'nin 1960 yılında yayımladığı el-Ijattatun
fi'l- <Ird]f adlı yıllık çalışmasına da katkı
da bulunmuş, Irak Kültür ve Tanıtma Bakanlığı'nın 1964'ten itibaren neşrettiği
bütün dergi ve kitaplar da dahil olmak
üzere yüzlerce eserin başlığını yazmıştır.
1950'li ve 1960'lı yıllarda Irak'ta ders kitabı olarak kullanılan rik'a meşki de onun
tarafından hazırlanmıştır.

Irak Merkez Bankası ve Masrafü'l-vatanrce çıkarılan banknotların ve 19481959 yılları arasında tedavülde bulunan
madeni paraların yazı ve tezyinatını hazırlaması Haşim'in diğer Arap ülkelerinde tanınmasını sağlamıştır. Tunus, Libya
ve Sudan paralarındaki hat ve tezyinat
da ona aittir.
Bağdat Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde
uzun yıllar hat hocalığı yapan Haşim, sadece Ahmed en-Necefi ez-Zencanl ve Abdülganl el-Ani adlı iki öğrencisine icazet
vermiştir. 1952 ve 1964 yıllarında Bağdat' 
ta iki sergi açmış. vefatından sonra adı-
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