
tedir (Mihricanü '1-Gazzalf (i Dtmaşl)., s. 

2 ı 9-237) SQfı düşünürlerden ZünnOn-i 
Mısrl, Süfyan es-Sevrl. Cüneyd-i Bağda

di. Hallac-ı MansOr gibi kişilere de Herme

tik türden bazı eserler izafe edilir. Afıfı'

ye göre, bütün müslüman düşünürler içe

risinde hepsinden fazla Hermetik motif
ler taşıyan kişi İbnü'I-Arabl'dir. Afıfı. onun 

görüşleriyle Hermesçi düşünce arasında 

önemli paralellikler kurarken "ama. ne
fes-i rahmanl. nur, zulmet. su, ilahi keli

me. semavl eflake ve onların ötesine ru

ha ni mi'rac. el-hadretü'l-ilahiyye" kav

ramlarının benzerlerini Hermetik küll i
yatta bulmanın mümkün olduğunu söy

ler. T. Burckhard da, "Hermesçiliğe yeni 

bir ruhani eksen veren. daha doğrusu onu 

son dönem Grek natüralizminin boğma

sından kurtararak orijinal yapısını tam 
manasıyla yeniden kuran hareket, İslam 
inancının batıni tefsiri olan vahdet-i vü

cOd doktrinidir" diyerek bir bakıma Afı

fı'yi destekler. 
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H ERSEKLi ARiF HiKMET BEY 

ı HERSEKLİ ARiF HiKMET BEY ı 
(1839-1903) 

L 
Son dönem divan şairlerinden. 

_j 

1 6 Ramazan 1255 (23 Kasım 1839) ta
rihinde Mostar'da doğdu. Hersek Valisi 
İstolçalı Ali Paşa'nın tarunu ve Zülfikar 

Ni'ıfiz Paşa'nın oğludur. İlk öğrenimine 
aile çevresinde başlayan Arif Hikmet. ba
basının ve dedesinin vefatı üzerine aile
siyle birlikte Hersek'ten Bosna'ya, bir sü
re sonra da Bursa'ya göç etti. 1270'te 

(1854) İstanbul'a giderek tahsiline orada 
devam etti. Yedi sekiz yıl kadar MektObl-i 
Sadaret-i All Kalemi'nde memur olarak 
çalıştıktan sonra bu görevinden ayrıldı. 
Muharrem 128S'te (May ıs 1868) Cevdet 

Paşa'nın yönlendirmesiyle Divan-ı Ah
karn- ı Adliyye Muhi'ıkemat-ı Cezaiyye za
bıt katipliğine, ertesi yıl Temylz-i Hukuk 
Dairesi zabıt katipliğine tayin edildi. Da
ha sonra Dersaadet Birinci Hukuk Daire

si mümeyyizliği ve Mahkeme-i İstlnaf Hu
kuk Kısmı mümeyyiz-i sanlliği görevinde 
bulundu. Bu son görevinden Reblülahir 
1297'de (Mart 1880) istifa etti. Üç yıl son
ra Erzurum Merkez Bidayet Mahkemesi · 

Hukuk Dairesi reisliğine getirildi. Aynı gö
revi Bursa, Manastır, Yanya. Kastamonu, 
Adana ve ardından Cezair-i Bahr-i Sefıd 
vilayetlerinde de sürdürdü. 12 Cemazi

yelewel 131 S'te (8 Ekim 1897) Dersaa
det İstlnaf Mahkemesi üyeliğine, Safer 
1318'de (Haziran 1900) Dersaadet İstlnaf 
Hukuk Mahkemesi başkanlığına, Receb 
1319'da (Ekim 1901) Mahkeme-i Temylz 

üyeliğine terfi etti. 

22 Safer 1321 (20 Mayıs 1903) tarihin

de İstanbul'da vefat eden Hersekli Arif 
Hikmet Bey, Fatih Camii'nde kılınan ce
naze namazından sonra Topkapı Kabris
tanı 'nda annesinin yanına defnedildi. Kı
sa süreli iki evliliği dışında yalnız yaşamış. 

çocuğu olmamıştır. Ölümü üzerine İbnü-

H ersekli 
Arif 

Hikmet Bey 
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H ERSEKLi ARiF HiKMET BEY 

lernin Mahmud Kemal ve Mehmed Akif 
birer manzume yazmışlardır. Mehmed 
Akifin . Safahat'ın sağlığında yayımla
nan ilk baskılarında bulunmayan uzun 
manzumesi (bk. S1rat-1 Müstakim, nr. 27, 
ı 2 Şubat ı 3 24/ ı 909), Hersekli'nin karak
terini ve özelliklerini anlatan kaynak de
ğerinde bir metin olarak önem taşımak
tadır. 

Kendisini yakından tanıyan ve hakkın
daki bilgilerin çoğunun kaynağını teşkil 
eden İbnülemin Mahmud Kemal'e göre 
H ersekli Arif Hikmet itikadı sağlam ve di
ni meselelerde hassas bir insandı. Ancak 
heyecanlı, taşkın ve kabına sığmaz miza
cı onu derbeder. disiplinsiz ve rindane bir 
yaşayışa sevketmiş , bu yüzden araların
da yer aldığı E ncümen-i Şuara şairlerinin 
çoğu gibi içkiye müptela olmuştu. Bunun
la beraber ibnülemin onun son yıllarında 
içkiyi bıraktığını ve hayatına çeki düzen 
verdiğini söyler. Bu coşkun mizacıyla dini 
daha çok duygu ve cezbehalinde yaşa
mak isteyen Hersekli, belli bir tarikatın 
disiplini altına girmek yerine cıradığı Iç 
coşkunluğunu tatmin için zaman zaman 
değişik tekkelere devam etmiş. Bektaşi, 
Kadiri ve M evievi dergahlarında i cra edi
len ayin ve zikirlere aynı vecd ve heyecan
la katılmıştır. Divanında bu üç tarikatın 
izleri görülmekte, Hacı Bektaş-ı Veli, Ab
dülkadir-i Geylani ve Mevlana Celaleddin-i 
Rumi'yi öven mısra ve beyitler bulunmak
tadır. 

Arif Hikmet'i şahsen tanımış ve takdir 
etmiş olan Mehmed Akif onu haşin. kırı
cı ve müstehzi olmakla suçlayanlara mu
kabil bu gibi davranışlarını İslam 'a say
gısız. cahil , anlayışsız ve görgüsüz insan
lara karşı gösterdiğini söyleyerek onun 
haksız olmadığını ifade eder. İbnülemin 
Mahmud Kemal de Hersekli'nin hakim
liği sırasında mahkemelerdeki bazı ce
sur davranışlarını zikr'ederek kendisinin 
hak gözetir, dürüst bir hakim olduğunu 
söyler. 

Hersekli , 1861-1862 yıllarında faaliyet 
gösteren Encümen-i Şuara'nın en genç 
şairlerindendir. Encümen toplantılarının 
çoğunun, o yıllarda henüz yirmi iki yaşın
da bulunan Hersekli'nin Laleli Çukurçeş
me'deki konağında yapılması onun çağ
daşları arasında itibarlı bir şair olduğunu 
göstermektedir. Kaynaklarda, olağan üs
tü bir hafızası olduğu ve toplantılarda ez
berinden Türkçe, Farsça ve Arapça pek 
çok şiirle irticalen kendi şiirlerini okudu
ğu kaydedilmektedir. 
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Encümen-i Şuara'nın diğer şairleri gibi 
H ersekli Arif Hikmet de divan şiirine yeni 
bir hamle kazandırmaya Çalışmıştır. Di
van edebiyatındaki nazire geleneğine o 
da uymuş, Naili, Fehim, Neşatl, Vecdi. 
Güftl. Nabi, Nedim gibi şairlere nazireler 
yazmıştır. Şiirde üstat kabul ettiği Leskof
çalı Galib'in tavsiyesiyle Naili-i Kadim'in 
tarzını benimseyen Hersekli'nin Naili'ye 
yirmi dokuz; Fehim'e de on altı naziresi 
vardır (Özgül, s. 35). Hersekli'nin şiirleri 
daha çok didaktik ve hikemidir. Tasav
vufi şiirlerin ağırlıkta olduğu divanında 
bu konularda da nadiren mistik neşveye 
ve lirizme ulaştığı , çok defa hikemi tarz
da kaldığı görülür. Sosyal konularda yaz
dığı şiirlerinde toplum meseleleri ve yö
neticilerle ilgili tenkitleri varsa da bunlar 
Tanzimat döneminin diğer şairlerinde ol
duğu gibi belli kişi ve olayları hedef al
maz. Seyitleri arasında. "Çek elin rahatsa 
maksat hükm-i istibdaddan 1 Hep onun 
zımnındadır bu alemin gavgaları" gibi Na
mık Kemal'i hatırlatan sert çıkışlara pek 

Hersekli Arif Hikmet Bey'in et yazı s ı 

az rastlanı r. Tenkitçilerin ortak kanaati. 
Hersekli'nin sosyal konulu şiirlerinin mi
zacı kadar heyecanlı, cesur, atak. hatta 
orüinal olmadığıdır. 

Hersekli Arif Hikmet edebiyat dünya
sında şairliğiyle tanınmış, nesir yazılarının 
çoğunu yayımlamadığından fikri yönü ih
mal edilmiştir. Onun pek azı dışında neş
retmekten çekindiği layiha ve makalele
rinin her biri bir düşünce hatta inceleme 
mahsulüdür. Namık Kemal ve Ziya Paşa'
dan önce meşrutiyetçi ve yer yer cumhu
riyetçi fikirlerini ortaya koyduğu bu yazı
lar, Osmanlı aydınları arasında gizliden 
gizliye tartışmalara konu olmuştur. Bu ya
zılarında ele aldığı konular dinden felse
feye, siyasetten hükümete. hikemiyattan 
edebiyata kadar geniş bir yelpaze oluştu

rur. Üzerinde en çok durduğu hususlar
dan biri de Tanzimat ve Batılılaşma'dır. 

Birtakım heveskarın Frenkler'i övmele
ri yüzünden halkın Frenkliğe meyletme
sini ve Avrupa'nın yaşayış biçiminin tak
lit edilmesini eleştiren Arif Hikmet ilim 
ve fennin bütün insanlığa ait olduğunu 
söylemiş. bunu Frenklik ile özdeşleştir
menin yanlışlığı üzerinde ısrarla durmuş
tur (a.g.e., s. ı 55 vd .). 

Eserleri. Arif Hikmet, Hazine-i FünCın 
ve Resimli Gazete gibi döneminin der
gilerinde bir kısmı yayımianmış olan şiir
leriniAsar-ı Hikmet Bey adı altında top
lamış (bk. iü Ktp ., ibnülemin. nr. 2658, 
32 ı 4) . bunlar ölümünden çok sonra İbnü
lemin Mahmud Kemal tarafından uzun
ca bir mukaddime ile birlikte Divan adıy
la yayımlanmıştır (istanbul 1334). Eserin 
başında "Münacat", "Tehlil" ve "Tazarru"' 
adlı şiirlerle "Tevhid-i Bari" başlıklı elli iki 
beyitlik bir mesnevi yer almaktadır. Na't 
ve methiyeleri, kaside tarzında elli üç be
yitlik "Hasbihal" adlı bir tevhid, " Manzı1-
me" ve "Hasbihal bera-yi Nefs-i Natıka" 

başlıklı iki kaside. birkaç mü seddes ve üç 
uzunca kaside takip etmekte, daha s.on
ra 168 adet mürettep gazelin yer aldığı 
"Gazeliyyat"a geçilmektedir. Bunlar ara
sında Namık Kemal , Halet Bey ve Kazım 
Paşa ile bazan ikili, üçlü ve bazan dörtlü 
müşterek gazelleri, çeşitli şarkı ve nazi
releri de bulunmaktadır. "Na -tamam Ga
zeliyyat"tan sonra kıtaların yer aldığı di
van müfredlerle sona ermektedir. 

Hersekli'nin Levayihu'l-hikem, Mis
bdhu 'I-izah, Levamiu '1-efkar ve Seva
nihu7-beyan adlı eserleri yazma defter
ler halinde bulunmaktadır (iü Ktp., ibnü
lemin ; nr. 2570'te Misbahu'l-izah dışın-



dakiler bir arada ciltlidir. Misbahu'l-izah 
için bk. iü Ktp ., ibnülemin, nr. 30 18) 
Bunlardan Levayihu'l-hikem'de felsefi. 
dini. tasawufi ve ahlaki konular (eser 
Res imli Gazete 'de "layiha" lar halinde 
n eş red ilmiştir, bk. sy. 71-73 !i stanbul 
13161; sy 76-78!1 3161. sy. 82-84!13 161; 
sy. 87 !13161; sy 89-93 !1 3161 ): Misbô
hu '1-izah'ta Avrupalılar'ın maarifte. sa
nayide ilerledikleri, onlara yetişebilmek 
için adetlerini taklit etmek değil ilimle
rini öğrenmek gerektiği; Levamiu'l-et
kôr'da edebiyat, şiir. nesir. cemiyet, hür
riyet. meşrutiyet ve rejim meseleleri; Se
vanihu'l-beyan'da ise Tanzimat'ın ma
hiyeti ele alınmıştır. Arif Hikmet'in Me
celle'deki bazı bahisleri şerh ve tenkit 
eden bir eserinin bulunduğundan söz 
edilmişse de (ibnülemin , "Hersekli Hik
met Bey", Divan, s. 72) böyle biresere 
henüz rastlanmamıştır. 
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li! HASAN AKSOY 

l HERSEKLİ MEHMED KAMiL BEY ı 
(ö. 1900) 

Son devir Osmanlı müellifi. 
L _j 

İstanbul'da doğdu. Bugünkü Bosna
Hersek Cumhuriyeti'nin Hersek bölgesin
deki Trebinye (Trebinje) kazasının tanın
mış ailelerinden Cvüeticler'e mensup olan 
ve daha sonra İstanbul'a göç eden Hacı 
Abdullah Efendi'nin oğludur. İlk öğreni
minin ardından Hacı İbrahim Efendi'nin 
yeni bir yöntemle kısa zamanda Arapça 
öğretmek için kurduğu Darütta'llm'e de
vam etti. Burada Arapça'sını geliştirdi ve 

bir müddet sonra aynı mektebe hoca ol
du. Bir ara Şehremaneti Tahsilat Kale
mi'nde çalıştı . ardından ll. Abdülhamid 
döneminde sarayda şifre katipliğine ge
tirildi. Bu memuriyette iken Madrid'de 
toplanan müsteşrikler kongresine Os
manlı Devleti'ni temsilen katıldı. Bir ara 
V. Murad'ın mabeyinciliğinde de bulundu
ğu bilinen Kamil Bey. 17 Ramazan 1317'
de (19 Ocak 1900) İstanbul'da vefat etti 
(Nametak, s. 249: Okiç, Baz1 Hadis Mese
leleri, s. 69) ve Edirnekapı dışındaki aile 
kabristanına defnedildi. Bazı kaynaklar
da 131 S olarak verilen ölüm tarihi hicrl 
değil rumi olmalıdır. 

Eserleri. Genellikle Arapça'dan yaptığı 
çevirilerle tanınan Hersekli'nin başlıca 
eserleri şunlardır : 1. Metali'u 'n-nücCım 
( 1-11 . istanbul ı 307). Sahabilerin hal ter
cümesini ihtiva eden bu eserin telif sebe
bi olarak Türkçe'de bu tür kitapların bu
lunmayışı gösterilmiştir (Metali'u 'n-nü
cüm, 1, 30). Eser alfabetik olmakla birlik
te önce. Hz. Hasan ile Hüseyin ve aşere-i 
mübeşşerenin. ardından diğer ashabın 

hayat ve fazi letlerini konu almaktadır. Ki
tabın yayımlanan ilk iki cildi. isimleri elif 
harfiyle başlayan sahabilerin biyografile
rini içine almaktadır (SabanoviC, s. 60 ı) . 
Müellif tarafından beş cilt olarak düşünü-

Hersekli Mehmed Kamil Bey'in Me(ali'u :n-nücüm adlı 
eserinin ilk sayfası ıistanbul1 307l 
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len eserin geri kalan üç cildinin tamamla
nıp tamamlanmadığı bilinmemektedir. 
Kitabın hazırlanması esnasında çeşitli 

Arapça kaynaklara başvurulmuş olmakla 
birlikte başlıca kaynak İbnü'I-Eslr'in Üs
dü'l-gabe ii ma'rifeti'ş-şal).abe adlı 
eseridir. 2. ikdzü'l-ihvan (istanbul ı 302 
IMecmüatü'r-resail içinde!. I 304). Ebü'I
Ferec İbnü 'I-Cevzl'nin Tenbihü'n-na'i
mi'l-gumr 'ala mevasimi'l- 'umr adlı 
eserinin ilavelerle yapılmış tercümesidir. 
3. Terceme-i Muallakat-ı Seb'a (istan
bul ı 305). İmruülkays b. Hucr'ün Mu'aJ
Ja~a·sının Türkçe çevirisidir. Mehmed Ka
mil Bey, henüz Darütta'llm'de talebe iken 
yaptığı bu çeviride her beytin önce mana
sını. ardından "müfredat" başlığı altında 
açıklanması gereken kelimelerin anlam
larını vermekte. daha sonra da "tahlil-i 
beyt" başlığı altında her kelimenin gra
mer açısından değerlendirmesini yap
maktadır. Giriş kısmında tercüme ve izah
larda Zevzenl şerhini esas aldığını belir
ten mütercim peyderpey diğer mualla
kaları yayımiayacağını söylüyorsa da bu
nu gerçekleştirememiştir. Mu'alla~dt-ı 
Seb'a'yı Türkçe'ye çeviren Şerefettin 
Yaltkaya bu tercümeyi takdir ettiğini bil -
dirmektedir (Yedi Askı, s. 9). 
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HERSEKZADE AHMED PAŞA 

(ö. 923/151 7) 

Osmanlı veziriazamı. 
L _j 

1459'da Herseg- Novi'de ( Kastel Nuovo) 
doğdu. Asıl adı Stjepan'dır. Güneydoğu 

Bosna hakimi. "herceg" (dük) unvanıyla 
anılan S1jepan VukCic- Kosaca'nın küçük 
oğludur. Fatih Sultan Mehmed Bosna'yı 
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