
HASiYE 

Muhammed ei-Berdal, Muhyiddin et-Ta
lişi, Dede Cöngi, Karaca Ahmed, Molla Fe
nari şerhine Kul (Kavil) Ahmed ve Burha
neddin b. Kemaleddin Bulgari ( el-Feva'i
dü'l-Burhaniyye) Mşiye yazmış; Ali b. 
Ömer ei-Katibi'nin eş-Şemsiyye adlı 
mantık kitabı için Kutbüddin er-Razi'nin 
kaleme aldığı şerhe Dewani, Seyyid Şerif 
ei-Cürcani, onun Mşiyesine de Ali el-Ace
mi ile Kara Davud ve Dewani haşiye yaz
mıştır. Muhammed b. Eşref es-Semer
kandi'nin Adfıbü'l-ba]Jş'ı için Kemaled
din Mes'Qd eş-Şirvani'nin kaleme aldığı 
şerhe Celaleddin ed-Dewani, imadüddin 
Yahya ei-Kaşi. Ahmed Dingöz, isamüd
din ei-İsferaylni, Abdürrahim eş-Şirvani 
ve Musannifek gibi birçok alim haşiyeı ve 
ta'Iik yazmışlardır. Yine Adudüddin ei
İci'nin Adabü '1-ba]Jş'ının Muhammed 
el-Hanefi et-Thbrizi şerhine Taceddin es
Saidi ve Muhammed Bakır el-Meclisi M
şiye yazmıştır. 
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HAŞMET 

(ö. 1182/1768-69) 

Nükte ve hicivleriyle tanınan 
divan şairi. 

.J 

istanbul'da dünyaya geldi. Doğum ta
rihi bilinmemekteyse de mevcut bilgiler
den 1720 -1 730 yılları arasında doğduğu 
tahmin edilmektedir. Asıl adı Mehmed 
olup Anadolu kazaskerliğine kadar yük
selmiş ulemadan Ebülhayr Abbas Efen
di'nin oğludur. 

Haşmet, müderris olan babasından ilk 
bilgileri aldıktan sonra medreseye devam 
etti. Arap ve Fars dillerini ve edebiyatla
rını bu dillerde şiir yazacak derecede öğ
rendi. Daha medresede iken Şeyhülislam 
Halilefendizade Mehmed Said Efendi'ye 
takdim ettiği gazel ve kasidelerle kendi
ni tanıttı. Medresede mülazım, ardından 
müderris oldu; hariç, dahil ve sahna ka
dar yükseldi. Sadrazamlığından çok önce 
yakınlıkları bulunduğu, hakkında yazdı

ğı kasidelerden anlaşılan Koca Ragıb Pa
şa'nın (sadrazamlığı I 756-1763) himaye
sinde kaldığı yıllar hayatının en mesut dö
nemi olmalıdır. Yazdığı hiciv1er yüzünden 
bir süre sonra talihi tersine dönen Haş-

met'in hayatı, genç yaşta ölümüne ka
dar sürgünde sıkıntılı bir şekilde geçti. 
Kaynakların hemen hepsinde, "tab'ının 
zebandırazlığı ve hezliyata mail" olmasın
dan ve bu yolda kaleme aldığı manzume
:lerle devlet ricalini incittiğinden sürgüne 
gönderildiği belirtilmektedir. 

Şem'danizade Süleyman Efendi'ye gö
re, Dürrizade Mustafa Efendi ikinci şey
hülislamlığında ( 1762-1767) devlet bü
yüklerini, muhtemelen kendisini de hic
veden şairleri lll. Mustafa'ya şikayet ede
rek istanbul'dan uzaklaştırma cezasına 
hükümdan ikna etmiştir. "Müderrisinden 
Abbasefendizade Haşmet Efendi dahi is
tihza ve zem ve i'lan-ı fısk adeti olduğu 
için" önce babasının İstinye'deki yalısm
da ikamete mecbur tutuldu; daha sonra 
aynı suçla itharn edilen, Nevres-i Kadim 
diye meşhur şair Kerküklü Abdürrezzak 
Nevres'le beraber Bursa'ya sürgün edildi 
( 12 Şewal1175/6 Mayıs 1762). Haşmet'in, 
hamisi Sadrazam Koca Ragıb Paşa'ya 
Bursa'dan yazdığı anlaşılan "tevfik" re
difli kasidesinde kendisinin bu sürgüne 
müstahak olmadığını ifade eden beyitler 
vardır: "Hak-i payin bana çok gördü felek 
sonra veli 1 Fürkat-i zatın ile etti cüda-yi 
tevfik". Yine Ragıb Paşa için yazıp kendi-

. Haşmet divanının ilk ve son sayfaları (Süleymaniye Ktp., Mihrişah Sultan, nr. 378) 



sine ulaştıramadığı terkibibendinde hak 
etmediği kötü şöhretinin bu cezaya se
bep olduğunu söyler: "Ya'ni cürmüm ne
dir ey kan-ı kerem hiç bilmem 1 Şöhret-i 
kazibemiz gerçi biraz berter idi". 

Bursa'ya sürütmesiyle beraber Haş
met'in düşüş devri başlar. O sıralarda ba
basının ölüm haberi gelir ve ondan kalan 
mirası kısa zamanda tüketir. Şem'danl
zade, bir ara Sadrazam Ragıb Paşa'nın 
lll. Mustafa'ya Haşmet'in affedilmesi için 
ricada bulunduğunu, fakat padişahın bu
nu kabul etmediği gibi çok güvendiği da
madı Ragıb Paşa'yı, "Müdebbir-i devle
timin böyle bir müfsid musahil;>i olmak 
ayıptır" şeklinde azarladığını kaydeder. 
Bu hadise, Haşmet'in hicivlerinde aşırı 
derecede ineitici ve kırıcı olduğunu dü
şündürür. Bursa'da altı yıla yakın bir süre 
(bir manzumesine göre altmış yedi ay) 
kalan Haşmet'in, "kendi halinde olmayıp 
etrafa geşt ü güzar ve hilaf-ı emr hare
ket eylediğinden" sürgün mahalli önce 
Rodos'a, ardından izmir'e, daha sonra yi
ne Rodos'a nakledilmiştir. Rodos'ta vefat 
eden Haşmet'in mezarı aynı yerdeki M u
r ad Reis Külliyesi içinde bulunmaktadır. 

Haşmet Bursa'da sürgünde iken onun 
şiirlerini toplayarak bir divan tertip eden 
imamzade Mehmed Said, yazdığı mukad
dirnede Haşmet'in şairliğini methettik
ten sonra bazı meziyetlerini zikreder. Ona 
göre Haşmet itikadı temiz bir Mevlevldir 
(Haşmet de "Mevlevileriz" redifli bir ga
zelinde bunu ima eder) imamzade, ay
rıca onun ok ve tüfek atmada ve kılıç kul
lanmadaki maharetinden bahsederken 
bu alanlarda emsali arasında görülme
miş rekorlara ulaştığını ve adına taş di
kildiğini söyler; bunun yanında şiirlerinin 
takdir ve itibar gördüğünü belirtir. An
cak tezkire yazarları ve edebiyat tarihçi
lerinin çoğu Haşmet'in şiirlerini zayıf bu
lur. Bunlar Haşmet'in hoşsohbet, zarif, 
hazırcevap, latifeci bir şahsiyet olduğun
da birleşirler. Hicviyeleriyle şöhret yaptı
ğı da yaygın hükümler arasındadır. Bu 
şöhretine rağmen divanında hemen hiç
bir hiciv bulunmadığı gibi bu çeşit man
zumelerini ihtiva eden sadece bir mec
muadaki (İÜ Ktp., TY, nr. 3240) birkaç 
müstehcen parça dışında bir metne de 
rastlanmamıştır. Divanında mevcut pek 
az şiirde devrinden şikayetçi olduğunu 
gösteren bazı beyitler ise birçok şairde 
rastlanabilecek seviyede mücerret içti
mal tenkitlerden ibarettir. Bununla bera
ber Jetaif mecmualarında, Haşmet'le ha
misi Koca Ragıb Paşa ve devrin kadın şa
irlerinden Fıtnat Hanım arasında hazır-

cevaplığa ve latifeye dayanan fıkralar yer 
almaktadır. Halk arasında dolaşan. içle
rinde müstehcen olanların da bulunduğu 
bu fıkraların bir kısmının yakıştırma ol
duğu belirtilmiştir (Vasıf, s. 47-48; Çay
lak Tevfik, tür.yer.; Atsız, 1/3, s. 5-6; DİA, 
XIII, 46). 

Divanındaki şiiriere göre Haşmet'in 
şairliği hakkında verilebilecek ilk hüküm 
onun bir nazlre şairi olduğudur. Nitekim 
on iki kasidesinin çoğu Nef'i'ye naiiredir. 
Gazelleri de Ragıb Paşa, Nabl, Sünbülza
de Vehbi, Nüzhet, Bellğ, Neyli, Arpaemi
nizade Sami, Sabit, Sursalı Talib, Münif, 
Reşld, Relsülküttab Avnl, Defterdar Atıf, 
Hamld, Kafzade Faizi, Nam, Rasih, Nedim, 
Esadefendizade Mehmed Şerif ve Said 
Paşa gibi şairlere nazlredir. Gazellerinde 
bunların, özellikle de Ragıb Paşa. N abi ve 
N efi ile İran şairlerinden Şevket ve Saib-i 
Tebrlzl'nin tesiri görülür. Aslında bir şair 
için zaaf belirtisi olan bu aşırı nazlrecilik 
ve taklitçiliğini Gibb, Haşmet'in emsaliy
le kıyaslandığında olağan üstü bir taklit 
gücüne sahip bulunduğunu söyleyerek bir 
meziyet diye zikreder. Tenkitçiler, Haş

met'in kabiliyeti olduğu halde hep nazlre 
yazmasının onu ikinci sınıf bir şair yaptı
ğı kanaatindedirler. Bununla beraber na
zlrelerinde şahsiyetini sezdiren ipuçları 
vardır. Bu tarz gazellerinde daha çok aşk 
ve şarap konularını seçmesi onun dünya 
zevklerine, derbeder yaşamaya olan mey
lini gösterir. Bazı şiirlerinde hayatının ve 
şahsi maceralarının izleri görülür. Sürgün 
yaşadığı Bursa'ya dair birkaç şiirinin dı
şında istanbul'un semtlerini ve istanbul 
hayatını anlatan birçok manzume yaz
mıştır. Konularındaki bu özelliği, birta
kım atasözü ve deyimler, bazı Arapça ve 
Farsça kelimeleri halk Türkçe'sinin telaf
fuzuna göre kullanması, devrinde başla
yan mahalllleşme akımına onun da katıl
dığını gösterir. 

Eserleri. 1. Divan. Bursa'daki sürgün 
yıllarında Haşmet'in divanını tertip eden 
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HASMET 

İmamzade Mehmed Said yazdığı mukad
dimede, Haşmet'i sevenlerin şiirlerini 
toplaması için kendisini teşvik ettiklerini, 
bunun üzerine şaire başvurarak şiirlerini 
istediğini, ancak ondan sadece kırk elli 
kadar gazel ve birkaç kaside alabildiğini, 
kalanları ise başkalarından topladığını 
anlatır. 3000 beyit civarında olan divan 
Arapça dört manzume ile başlar. Bunlar
dan üçü doksan dokuz beyitlik "Esmaü'l
hüsna", seksen beyitlik "Esmaü'n-nebl" 
kasidesi ve İbnü'n-Nahvl'nin el-Kaşide
tü'l-münferice'sine yirmi bir bendlik 
tahmlstir. Arapça manzumelerin dördün
cüsü kaynaklarda Haşmet'in şiiri zanne
dilen, aslında babası Abbas Efendi'ye 
ait, İmam Susiri'ye yapılmış otuz bendlik 
bir tahmlstir. Ardından on dokuz kaside, 
on altı tarih manzumesi, beş tesdls, se
kiz tahmls, 256 gazel, lugazlar, muam
malar, kıtalar ve beyitler sıralanmakta
dır. Bunlar arasında birkaç manzumesi 
de Farsça' dır. Divan 1257' de ( 1861) Kahi
re'de Bulak Matbaası'nda basılmıştır. 2. 
İntisô.bü'l-müluk. Hô.bnô.me adıyla da 
bilinen yirmi sayfalık bu mensur eserin
de Haşmet, lll. Mustafa'nın tahta çıktığı 
gece gördüğü bir rüyayı anlatır. Bütün 
dünya hükümdarları sultanın maiyetin
de çalışmak için şairin aracılığını istemek
tedirler. Haşmet onların bu isteklerini 
padişaha arzeder; padişah da ona "mü
fettişü'I-Haremeyn" görevini bahşeder. 
Hô.bnô.me divanın Bulak basımının so
nuna ilave edilmiştir. 3. Vilô.detnô.me-i 
Hümô.yun. 1. Mahmud ve lll. Osman'ın 

arkalarında evlat bırakmadan vefat et
melerinden sonra lll. Mustafa'nın Hibe
tuilah adı verilen bir kızının doğumu üze
rine yedi gün yedi gece süren bir donan
ma tertip edilmiş, Haşmet de Sadrazam 
Koca Ragıb Paşa'nın tavsiyesiyle Viiadet
name'yi yazmıştır. Surname diye de bi
linen bu mensur eserinde Haşmet bir 
mukaddime, altı bölüm (makale) ve bir ha
time ile şenlik hazırlıklarını, tebrik me
rasimini. beşik ve esnaf alayım, bir belge 
değerinde canlı ve renkli bir dille ayrıntılı 
olarak anlatır. Eski harflerle yayımlanan 
Vilô.detnô.me (İstanbul, ts.). daha sonra 
Reşat Ekrem Koçu tarafından sadeleşti

rilerek neşredilmiştir (İstanbul 1940). 4. 
Senedü'ş-şuarô.. Bir mukaddime ile dört 
bölüm (fıkra) ve bir hatimeden meydana 
gelmektedir. Şiirin aslında Hz. Adem'le 
başladığı, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti
nin aruz veznine tevafuk ettiği, Cahiliye 
devri ve ASr-ı saadet şairleriyle İslam bü-
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yüklerinin şiire verdikleri önem gibi ko
nuları ihtiva eden eser şiirin fazileti ve 
Ragıb Paşa'nın meziyetleriyle son bulur. 
Çaylak Tevfik tarafından bastırılan Sene
dü 'ş-şu ard'nın (İstanbul 1287) sonunda 
Ragıb Paşa'nın ve Şeyhülislam Çelebiza
de Asım Efendi'nin manzum takrizleri 
vardır. Haşmet'in bu dört eseri Mehmet 
Arslan ve i. Hakkı Aksayak tarafından 
Haşmet Külliyatı adıyla yayımlanmıştır 

(Sivas 1994. bu çalışma Haşmet hakkın
da en sağlıklı ve geniş araştırmadır; bu
rada şairin biyografisi, sanatı ve eserleri 
ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir). 

Yakın devir kaynaklarında Haşmet'in 
Şehadetname adlı bir eserinden bahse
dilmişse de bunun bir yanılmadan doğ
duğu anlaşılmaktadır (Arslan-Aksoyak, 
s. 5 2). Yine bazı kaynaklarda zikredilen 
"Kaside-i Bürde Şerhi" ile Arapça terkip
ler sözlüğü olduğu söylenen Camiateyn 
(Dürreteyn) adlı esere ise henüz rastlan
mamıştır. 
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HAŞR, Muhammed Şah 
(_r.>oı..;.~) 

(1876- ı 935) 

Urdu edebiyatının 
önde gelen oyun yazarı. 

Benares'te doğdu. Ağa Haşr adıyla ta
nınır. Amritsar'da şal t icaretiyle meşgul 
olan babası Ağa Gani Şah ailenin bazı fert
lerinin yaşadığı Benares'e yerleşti. Ağa 
Haşr buradaki bir İngiliz okuluna girdi. 
Ancak öğrenimini tamamlayamadığın
dan kendini özel olarak yetiştirmeye ça
lıştı. Benares'e gelen bir tiyatro kumpan
yasının sahnelediği oyun onda oyun yaz
maya karşı bir ilgi uyandırdı. Seyrettiği 
bu eserden esinlenerekAftab-ı MuJ:ıab
bet (Benares 1898) adlı bir piyes kaleme 
aldı. 1901'de Benares'ten ayrılıp Bom
bay'a gitti. Burada bir tiyatro için beş 
oyun yazdı . Değişik şehirlerde birkaç 
tiyatroda oyun yazarı olarak çalıştıktan 
sonra yazdığı oyunlarını sahnelemek üze
re kendi tiyatrosunu kurdu. Bu yıllarda 
sesli filmin yaygınlaşması tiyatro dünya
sı için bir darbe oldu . Ağa Haşr bu defa 
kendini bu alanda yetiştirmeye çalıştı. 
Film şirketlerine senaryo ve hikayeler 
yazdı; senaryolarını yazdığı bazı filmler 
büyük başarı kazandı . 

Haşr. 1907'de Ebü'I-Kelam Azad'ın yar
dımcısı olarak aylık el-Belag dergisinde 
çalışmaya başladı. İslam dinini kötüleme
ye çalışan hıristiyan rahiplere ve Hindü
lar'a karşı Müslümanlığı savunmak üze
re Ebü'I-Kelam Azad ve Hace Hasan Niza
mY ile birlikte Encümen-i Nusret-i İslam 
adlı bir dernek kurdu. Bombay'da Encü
men-i Ziyaü'l-İslam, Lahor'da Encümen-i 
Himmetü'I-İslam derneklerinde konfe
ranslar verdi. Lahor'da Haşr Pictures ad
lı bir film şirketi kurdu. Kendi hayat hi
kayesini filme alırken vefat etti. 

Hindistan'ın Shakespeare'i unvanı ve
rilen Ağa Haşr'dan önce tiyatroya eğitim
le ilgili konular, danslı ve şarkılı oyunlar 
hakimdi. Emanet Leknevı~nin 1853'te ka
leme aldığı !nder Sabha bu tür eserle
rin Urdu ca ilk örneği dir. Daha sonra yazı
lan eserlerde genellikle edebi özellikler 
üzerinde d urulmuş. ancak bu eserler ti
yatro tekniği açısından zayıf kalmıştır. 

Eserlerinde tiyatro tekniğine de önem 
veren Ağa Haşr, Batılı oyun yazarlarının 

eserlerini Urduca'ya uyarlamaya çalıştı. 
Haşr. bu eserlerde Avrupa güzelliğine 
Asya elbisesi giydirdiğini ve onları Hin
distan zevkine uygun bir biçimde süsle
diğini söyler (Abdülalim Nam!, ıı. 239). 

Ağa Haşr'ın otuzu aşkın oyunundan ço
ğu Urduca, birkaçı Hintçe ve Bengalce'
dir. Turki lfur, Ijôb-ı Hesti, 'Avrat ka 
piydr, Sita Banbôs, Dil ki Piyas, Rüs
tem ü Sührab en tanınmış oyunlarıdır. 

Şair olarak da tanınan Haşr, Ömer Hay
yam'ın seksen rubaisini Urduca'ya çevir
miştir. Şiirterinde daha çok vatanseverlik 
ve milliyetçilik konularını işlemiş, Şükri
ye Yunp ve Mevc-i Zemzem adlı uzun 
manzumelerinde Hint yarımadası müs
lüman toplumunun dayanışmasını sağ
lamaya çalışmıştır. 
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HAŞRSÜRESİ 
( _r..:..Jf ö ).9-"' ) 

Kur'an-ı Kerim'in 
elli dokuzuncu sil.resi. 

_j 

Medine döneminde Uhud Gazvesi'nden 
sonra hicretin 4. yılında nazil olmuştur. Yir
mi dört ayet olup fasıla*ları (w' ı" ') ' ...,.. ) 
harfleridir. 

Süre, ismini ikinci ayetteki "ilk sürgün" 
anlamına gelen "li eweli'l-haşr" ifadesin
den alır. Burada sözü edilen haşrin kıya
met gününde mahşerdeki toplanınayı ifa
de etmediği, Beni Nadir adlı yahudi kabi
lesinin Medine'deki yurtlarından çıkarılıp 

sürgüne gönderilmesiyle ilgili olduğu, 
hem sürenin ayetlerinden hem de tefsir 
kaynaklarında verilen bilgilerden anlaşıl
maktadır. Bundan dolayı süreye Beni Na
dir süresi de denmiştir. Buhari'nin eJ
Cômi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'inde ("Tefslr", 59/1) yer 
alan bir rivayete göre Said b. Cübeyr, Ab
dullah b. Abbas'ın yanında bu süreyi Haşr 
süresi diye andığında İbn Abbas sürenin 
Beni Nadir adını taşıdığını söylemiştir. 
İbn Hacer ei-Askalani, Abdullah b. Ab-


