
Bilhassa şöhretini yaptığı yıllarda, Türk 
toplumunun içinde bulunduğu çalkantı
lar ve çağdaşları olan diğer şairlerin ka
tıldıkları siyasi-fikri akımlar göz önüne 
alınırsa, onun bu tarafı daha da dikkati 
çeker. Bunun yanı sıra dini duygulara 
da ilgisiz kalmıştır. İlk şiirleri arasında 
"Ailahüekber" gibi dini, "Perl-i Hürriyet" 
gibi fikri ve "Bayrak" gibi milli motifler
den hareket eden üç şii rini de sağlığın
da çıkan kitaplarına almamıştır. Ancak 
onun sembolizm yoluyla bir çeşit mis
tisizme yaklaşmış olduğu söylenebilir. 
Fransız sembolist şairi Mallarme'den 
naklederek benimsediği kanaatlerine 
göre, şekilleri ve maddeyi tasvir eden 
realizmin değil, edebi olan ide ve duy
guların tebcili, şairlerin insanlar arasın
da "ruhanl" ve "ladinl mutasawıflar" 
zümresi teşkil ettiği, .günlük dilin ancak 
"kudsi" bir istihaleden geçerek şiir dili 
haline gelebileceği gibi düşünceler, şii

rin adeta din yerine kaim olduğu hük
münü verdirir. Şiiri "resullerin sözleri" 
olarak telakkisi, yahut "Yollar" şiirin

deki mabed motifleri de bu duygunun 
mahsulleridir. 

Eserleri. Şiirler : Göl Saatleri (İstanbul 
1921 1; Piyale (İstanbul 1926) Birkaç de
fa yayımlanan şiirleri son olarak, Bütün 
Şiirleri (Piyale, Göl Saatleri, Diğer Şiir· 
leri) adıyla İnci Enginün-Zeynep Ker
man tarafından yayımlanmıştır (İstan

bul 1987). Nesirler: Bize Göre (İstanbul 
19281; Gurebdhane-i Laklakan (İstan
bul 1928); Frankfurt Seyahatnamesi (is
tanbul 1933) Nesirlerinin tamamı Meh
met Kaplan tarafından Bize Göre!Gu~ 
rabahane-i Laklakan! Frankfurt Seya
hatnamesi (İstanbul 1969) adıyla yayım

lanmıştır. 
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AHMED el-HAŞİMİ 
( ~4!1.._!) 

Ahmed b. İbrahim b. Mustafa 
es-Seyyid el-Haşimi 

(1878- 1943) 

Mısırlı edip, yazar ve eğitimci. 
_j 

Kahire'de doğdu. Akli ve nakli ilimleri 
tahsil ettiği Ezher Üniversitesi'nde Mu
hammed b. Muhammed el-Enyabl, Ce
maleddln-i Efganl, Abdülkadir b. Mus
tafa er-Rafif ve Muhammed Abduh gibi 
meşhur alimlerden ders aldı. Mezun ol
duktan sonra Kahire'deki yerli ve ya
bancı okullarda uzun süre öğretmenlik, 
idarecilik ve müfettişlik yaptı. Hz. Hüse
yin vasıtası ile soyu Hz. Peygamber'e 
ulaştığı için "seyyid" unvanı ile tanınan 
Ahmed el-Haşiml Kahire'de vefat etti. 

Ahmed el-Haşiml, dil ve edebiyatla il
gili ders kitaplarında ve okullardaki eği
tim tarzında gördüğü noksanlıkları te
lafi etmek ve müslüman bir nesil yetiş
tirmek için büyük gayretler sarfetmiş
tir. Onun dil, edebiyat ve dini konular
daki başlıca eserleri şunlardır: 

1. Cevahirü '1-edeb ii şma cati ( ede
biyyat ve inşaf i) lugati'l- cArab. Cahi
liye devrinden 1319 ( 190 1) yılına kadar 
muhtelif şair ve nasirlerden seçtiği ede
bi parçaları ihtiva eden ve pek çok defa 
basılan bu iki ciltlik antolojinin on do
kuzuncu baskısı Kahire'de yapılmıştır 

(1381 / 1962) Z. Üslı1bü'l-hakim fi men
heci1-inşa'i'l-~avim. Dini, edebi, felse
fi ve tarihi 117 kısa makaleden meyda
na gelen eser, daha sonra 179 maka
le ilavesiyle ve Divanü'l-inşa' ev Üslı1-
bü'l-J:ıakim ii menheci'l-inşa' i'l-~avim 
adıyla yeniden defalarca yayımlanmıştır 
(msi. 7. bs., Kahire 1348/ 1929). 3. Mi
zanü ·~-~eheb ii sına cati şi cri'l- CArab. 
Aruz, kafiye ve şiire dair olan eser Ka
hire'de on dördüncü defa basılmıştır 

( 1382 / 1963). 4. el-Kava 'idü'l-esasiyye 
li'l-lugati'l- cArabiyye. İbn Malik'in El
fiyye'si ile onun belli başlı şerhleri esas 
alınarak yazılmış gramer hakkındaki 

bu derli toplu kitap Kahire'de basılmış
tır (1354 / 1935). s. İnşa'ü'l-mükdtebd
ti'l- caşriyye ve'l-muraselati'l- CArabiy
ye. Çeşitli konulara dair mektup ve 
yazışma örnekleri ihtiva eden bu kita
bın altıncı baskısı Kahire'de yapılmıştır 
( 13771 ı 9581 6. Cevahirü'l-be1dga. Bu
güne kadar pek çok defa basılan mea
nl, bedl ve beyana dair bu eserin ikin
ci baskısı Kahire'de yapılmıştır ( 1323 / 

19051. 7. el-Müfredü'l- calem ii resmi'l-

Ahmed 
ei-Hasimi 

AHMED HiLMi EFENDi 

~alem. Hemze. vav ve ya harflerinin ya
zılışına ve birbirlerine kalbedilmesine da
irdir. a. Mul]tarü'l-ehadi~i'n-nebeviyye 
ve'l-J:ıikemi'l-Muhammediyye. Kütüb-i 
Sitte, el-Muvatta', el-Cami cu'ş-şagir, 
el-Cami cu'l-kebir, et-Tergib ve't-ter
hib ile diğer muteber hadis kitapların
dan seçilen ve ilk harflerine göre alfa
betik olarak sıralanan iki bin kadar ha
disi ihtiva eder. Eser Ali Fikri Yavuz ile 
Abdullah Aydın (İstanbul 1964 ), Ahmet 
Balcı (Ankara ı 965) ve Abdülkadir Akçi
çek (İstanbul 1967) tarafından Türkçe'
ye tercüme edilmiştir. 9. es-Sa cadetü '1-
ebediyye fi'd-diyaneti'l- ( eş-şerr<ati'l) 
İslamiyye. Müellifın islamı konulara da
ir muhtelif makalelerini ihtiva etmekte
dir. 10. es-Sihru'l-halal fi'l-hikemi ve'l-. . . 
emşal. Son dört eseri Kahire'de birçok 
defa yayımlanmışsa da tarihleri tesbit 
edilememiştir. 
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ı AHMED HiKMET MÜFfÜOGLU ı 
L (bk. MÜFfÜOGLU AHMED HiKMET). _j 
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AHMED HiLMi, Şehbenderzıide 

L (bk. ŞEHBENDEHZADE AHMED HiLMi). _j 
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AHMED HiLMi EFENDi 
(ö. 1888) 

Türk hukuk alimi, 
Mecelle Cemiyeti azası. 

_j 

Kastamonuludur. Mesleki hayatına 

Kazasker Zeynelabidin Efendi'nin ço
cuklarına muallimlik yaparak başladı. 

18S9'da Galata. 1866'da da Sofya mo!-
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