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AHMED HASİB EFENDi 

(ö . 1166/ 1752 -53) 

Silkü 1-/e/i/i Ali Osman 
adlı manzum 

Osmanlı ta r ihi ile tanınan 
alim ve müderris. 

_j 

Mü'minzade adıyla da tanınan Ahmed 
Haslb Efendi Bursa'da doğdu. Medrese 
tahsilinden sonra 1120'de ( 1708-1709) 
zamanın meşhur müderrislerinden Sü
leyman Efendi'ye muid * oldu. 1129'da 
( 1716-17) Şeyhülislam EbO İshak İsma
il Efendi tarafından imtihan edilerek 
Esediyye Medresesi'nde vazifeye başla 

dı: daha sonraları çeşitli medreseler
de müderris olarak hizmet etti. Nisan 
1735'te Bosna'ya tayin edildi. Tokat, 
Kayseri ve Manisa'da kadılık yaptı. Ma-

nisa'da kadı iken aziedildL istanbul'a 
geldikten bir süre sonra vefat etti. 

Eserleri . 1. Silkü '1-ledli A li Osmdn. 
"Tevarfh-i Al-i Osman" türünde man
zum olarak kaleme alınan hacimli bir 
eserdir: aruzun "mefailün mefailün me
failün mefailün" kalıbıyla yazılmıştı r. 

Yaygın olarak Silkü'l-ledli A li Osman 
şeklinde tanınan eserde Fatih devri şa
irlerinden, tabiplerinden, şeyhlerinden, 
vüzera ve ümerasından , bazı tarikat eh
linin menakıbından ve Fatih devrinde 
tamir edilen cami, türbe gibi binalar
la bazı yeni yapı lardan bahsedilir. Ge
libolulu Aifnin Künhü 'l-ahbôr'ı ve Taş
köprizade'nin eş-Şaka 'i)f.u 'n-nu 'maniy
ye 'si bu eserin kaynaklarındandır. Sil
kü 'l-ledl'in bilinen üç nüshasından Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde (Halet Efen
di, nr. 596) kayıtlı olanı müellif hattıdır. 
Diğer iki nüsha ise istanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi'ndedir (TY. nr. 104 ve 41 32) . 

Z. Ravzatü'l-küberd. Hadikatü'l-vüze-

Ahmed Hasib Efendi 'nin Edirne Va k'as ı ' nı anlatan Rav· 
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rd 'ya zeyil olarak kaleme alındığı söy
leniyorsa da eser aslında 1703 Edirne 
Vak'ası'nı anlatmaktadır. Müellif hat
tı olan nüsha Murat Molla Kütüphane
si'nde (nr. 1437 ; bu numara TCYK'de yan
lış verilmiştir), diğer bir nüshası da is
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde (TY, 
nr. 85) kayıtlıdır. 3. Mecmua-i Tevdrih 
Hekimoğlu Ali Paşa'nın 15 Safer 1155 
(21 Nisan 1742) tarihinde tekrar sada
rete· gelmesi münasebetiyle söylenen 
kaside, gazel, tebrik gibi şiir ve yazıla
rın onun isteği üzerine bir araya getiril
mesinden oluşmuştUr. Bu mecmuada 
pek çok kişinin yanı sıra Ahmed Hasili 
Efendi'nin de tarihleri vardır. Eserin 
müellif hattı olan tek nüshası Süleyma
niye Kütüphanesi 'nde (Esad Efendi, nr. 
3388) kayıtlıdır. Sursalı Mehmed Tahir 
eseri görmediği için onu gazavatname 
sanmış (lll, 144), Babingerde eser hak
kındaki bilgileri ondan aynen naklet
miştir (s. 286) . 4. Dergehndme. Ahmed 
Hasili Efendi'ye izafe edilen ve istan
bul'da mevcut doksan yedi tekkeden 
bahseden mesnevi tarzındaki bu eser 
129 beyittir. Kaynaklar her ne kadar bu 
eseri Ahmed Hasili Efendi'nin yazdığım 
belirtiyariarsa da manzumede şair ken
di adından Hasili olarak değil Hasib 
olarak bahsetmektedir : bu da manw
menin Hasib adlı bir başka kişi tarafın

dan yazıldığını gösterir. Osmanlı Mü
ellifleri, aynı yıl ölen Ahmed Hasib ad
lı başka birinden daha bahseder ki bu 
manzumenin yazarı olması çok muhte
meldir (ll , 140). Eserin yazılışından bir 
asır sonra Kethüdazade Arif Efendi'nin 
(ö . 1848) menakıbını toplayan Muzıka- i 

Hümayun hocalarından Emin Efendi, 
yeni kurulan on t ekkenin adlarını da 
Dergehndme'ye ekleyerek mer:ıakıb

namenin sonuna koymuştur. Kethüda
zade Arif Efendi'nin menakıbı Kethü
ddzdde Efendi 'nin Terceme-i Hdline 
Zeyl-i Acizdnemdir adıyla basılmıştır 
(İstanbul 1305). Dergehndme bu eserin 
319-329. sayfaları arasındadır. Dergeh
ndme'nin Esad Efendi nüshasının (nr. 
3465) başındaki bir nottan Ahmed 
Hasib Efendi'nin bu eser karşılığında 

Bosna mevleviyetini elde ettiği , ayrıca 

hediye olarak bir at ile bir de Kur'an-ı 

Kerim aldığı anlaşılmaktadır. Sa binger · 
bu eserden bahsederse de ne baskısını 

ne de yazmasını görmüştür. Günay Kut , 
manzumenin ikisi Atatürk Kütüphane
si 'nde (Belediye Yazma la rı , nr. 043, s. 
200-208; Osman Ergin Yazmaları, m. 561 , 
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s. 208-21 O ve 213-217). biri de Süleyma
niye Kütüphanesi'nde (Esad Efendi, nr. 
3465, vr. 65b-68" ) olmak üzere üç yazma 
nüshasını tesbit etmiştir. 
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AHMED HAŞiM 
(1887 -1933) 

Türk şairi ve deneme yazarı . 
_j 

Bağdat'ta doğdu. Doğum tarihi olarak 
yakın zamanlara kadar 1883 ile 1887 
arasında değişik tarihler gösterilmişse 
de M. Kaya Bilgegil'in Milli Eğitim Ba
kanlığı Arşivi 'nden (D/ 6490 numaralı dos
ya) tesbit ettiği yeni bilgilere göre, bu 
tarihin hicri 1304, rümi 1303 ( 1887) ol
duğu kesinlik kazanmıştır. Baba tara
fından Bağdatil Alüsizadeler'e. anne ta
rafından da Kahyazadeler'e mensuptur. 
Her iki aileden de müfessir, fakih ve 
din adamları yetişmiştir. Babasının Ara
bistan vilayetlerindeki vazifeleri sebe
biyle düzensiz bir t ahsil gördü. Çok sev
diği annesinin ölümü üzerine babasıyla 
istanbul'a geldi. Bir yıl Numüne-i Te
rakki Mektebi'ne devam ettikten sonra 
(1896), Galatasaray Sultanisi'ne yatılı 

olarak girdi ( 1897). Mezun olunca ( 1907) 
Reji idaresi'ne memur oldu, bir taraf
tan da Mekteb-i Hukuk'a devam etti. 
izmir Sultanisi'nde Fransızca ve edebi
yat muallimliği (ı 9 ı 0-1 914 ı. daha sonra 
Maliye Nezareti mütercimliği yaptı. ı. 

Dünya Savaşı' ndaki askerliğinde Anado
lu'nun çeşitli yerlerini görmek fırsatını 
buldu. Askerlik sonrasında bir müddet 
iaşe Nezareti'nde ve Düyün-ı Umümiy
ye'de ( 1922-1 924) çalıştı. Bu arada Sana
yi-i Nefise Mektebi'nde (Güzel Sanatlar 
Akademisi) mitoloji dersleri verdi. Daha 
sonra tayin edildiği Mülkiye Mektebi 
Fransızca muallimliğiyle beraber akade
mideki kürsüsünü ölünceye kadar mu
hafaza etti. 

1924'te Düyün-ı Umümiyye'den aldığı 
ikramiye ile Fransa'ya giden Ahmed Ha
şim , o yılın yazını Paris'te geçirdi. 1928'
de ikinci defa, bu sefer tedavi için Pa-
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ris'te bulundu. Son olarak yine tedavi 
için gittiği Frankfurt'tan iyileşemeden 
döndü. 4 Haziran 1933'te Kadıköy'deki 
evinde öldü. Mezarı Eyüp'tedir . 

Kaynaklar, babasının memuriyeti ge
reği yer değiştirmesi dolayısıyla Ha
şim' in istanbul'a geldiği zaman Türk
çe'yi iyi bilmediğini yazarlar. Bir yıl oku
duğu Numüne-i Terakki'ye, bu eksikli
ğin telafisi için verilmiş olmalıdır. Onun 
sanat ve edebiyat meseleleri ile ilgilen
meye başlaması Galatasaray'daki öğ

rencilik yıllarına rastlar. Burada devri
nin ünlü isimleri arasında bulunan Arap
ça muallimi Zihni Efendi, Farsça mual
limi Acem Feyzi, edebiyat muallimleri 
Tevfik Pikret ve Müftüoğlu Ahmed Hik
met beylerden faydalandı. Yine bura
da, sonraları her biri edebiyat alanında 
şöhret yapacak olan Hamdullah Suphi, 
izzet Melih, Emin Bülent ve Abdülhak 
Şinasi ile de yakın mektep arkadaşı ol
du. Sanata ve edebiyata meraklı bu çev
re içinde şiirle uğraşan Haşim ' in bilinen 
ilk manzumesi "Hayal-i Aşkım", 7 Mart 
1901 tarihli Mecmua-i Edebiyye'de 
neşredilmiştir. Bu şiirle beraber, daha 
sonraki iki yıl içinde çıkan on beş şiirin
de, kısmen Muallim Naci ve Abdülhak 
Hamid, daha çok da Fikret ve Cenab' ın 

tesirler i görülür. 

Ahmed Haşim, Galatasaray'daki tale
beliğinin son yıllarında Fransız şiirini . 

özellikle Fransız ve Belçikalı sembolist
leri, bu yolla da Batı edebiyatının este
tik ve poetik temelini yakından tanıma
ya çalışmıştır. Halit Ziya Kırk Yıl'da, 

onun kendi nesli içinde Batı şiirini en iyi 
araştıran ve bilen bir sanatkar olduğu
nu söyler. 1906'da Galatasaray Sulta
nisi'nin son sınıfında iken tamamlayıp 
1908-1909 yıllarında neşrettiği " Şi'r-i 

Kamer"lerde şahsiyeti ve orüinalliği be
lirmeye başlar. 1909' da aralarına katıl
dığı Fecr-i Atı çevresindeki yazıları , top
luluğun yayın organı olan Servet-i Fü-

nıln dergisindeki on beş kadar şiir ve 
Edebiyat-ı Cedideciler'i tenkit eden bir 
makaleden ibarettir. 

Göl Saatleri ve Pi yôle adını taşıyan 
kitaplarıyla bunun dışındaki şiirlerinin · 
toplamı doksan beş civarında olan Ha
şim için verimsiz olmaktan ziyade, titiz 
ve "saf şiir" peşinde bir şair hükmünü 
vermek daha doğru olur. Bir mukaddi
me kıtası ve iki küçük şiirin ilavesiyle 
on iki parçadan ibaret olan "Şi ' r-i Ka

mer"ler, Bağdat'ta geçen çocukluğuna 
ait hatıralar ve intibalarla, sonraki şiir

lerinde platonik aşkla karışacak olan 
derin bir anne sevgisi. güneşten kaçıp 
çöle hayat veren geceye sığınma, has
talık, ölüm gibi şairin çocukluğundan 

gelen, bazan şuur altında gizlenmiş 

duyguların izlerini taşır. 

1921' de Dergôh mecmuasında çıkan 
"Bir Günün Sonunda Arzu" adlı şiirinin 

fazla müphem bulunarak tenkit edil
mesi üzerine kaleme aldığı "Şiirde Ma
na ve Vuzuh" adlı yazısı, edebiyatımızda 
şiir üzerine yazılan önemli makaleler
dendir. Daha sonra Piyôle'nin mukad
dirnesi olarak "Şiir Hakkında Bazı Müla
hazalar· adıyla neşredilen bu yazıda Ha-

·. şim , şiirde mana ve anlaşılabilirlik aran
mayacağını. şiiri n didaktik, fikri ve be
lagatçı değil. "resullerin sözleri gibi" çe
şitli yorumlara müsait, sözden çok mü
sikiye yakın ifade sanatı olması gerekti
ğini ileri sürer. Gerçekten de Haşim'in 
şiiri. genellikle bu tarife uygun olarak, 
Batılı sembolist-empresyonist akımın 

tesiri altında, netlikleri silinmiş, gölge
lenmiş , karartılmış tablolar gibidir. He
men hepsinde derin bir melankoli, müp
hemlik, uzak ve meçhul diyariara du
yulan nostaUi ve çok defa psiko-anali
tik yorumlara muhtaç renkler ve müsi
ki hissedilir. 

Haşim ' in nesir yazıları. şiirinden farklı 

bir karakter gösterir. Bu yazıların açık. 
berrak, nisbeten sade, nükteli hatta 
müstehzi bir ifadesi vardır. Nesirlerinde 
de şiirlerindeki kadar kelime seçiminde 
titiz olan Haşim, küçük obje ve vak'a
lardan hareket ederek, fazla derinliği 

olmayan bir perspektiften yakaladığı 

dış dünya intibalarını nakleder. Fıkra

lar, edebi tenkitler ve seyahat notları
nın sağlığında neşredilenleri, her zaman 
beğeniimiş ve aranmıştır. 

Haşim, son devir edebiyatımızın ce
miyet meseleleri ile en ilgisiz şairidir. 


