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AHMED HAKIM EFENDi 
(ö 1866) 

Tanınmış Osmanlı hattatı . 

Mustafa Rakım Efendi ile karıştırıl 

maması için İkinci Rakım veya Küçük 
Rakım diye de anılmaktadır. Hayatı hak
kında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. 
HabTb Efendi'nin belirttiğine göre 1282 
( 1865-66) veya 1283 ( 1866-67) yılında 
İstanbul'da vefat etmiş. Şeyh Vefa Tür
besi hazTresine defnedilm iştir. 

Sülüs ve nesih yazılarıyla tuğra çek
mesini hattat Haşim Efendi'den meşke
derek 1840'ta icazet aldı. İbnülemin Son 
Hattatlar'da, Haşim Efendi'nin verdiği 
icazetin metnini nakletmektedir. Yazı

larında Mustafa Rakım Efendi'yi çok
ça taklit ettiği görülmektedir. Rüşdi

ye mekteplerinde yazı hocalığı yanında 
matbaalarda hattatlık da yapmıştır. Bu 
sebeple yazılarından pek çok matbu ör
nek mevcuttur. Bunlar arasında bazı 

delail* leri e rüşdiye talebeleri için hazır
ladığı meşk* ler zikredilebilir. 

Kaynaklarda birçok delail ile beş adet 
şifa-i şerif* ve bir mushaf yazdığı be
lirtilmektedi r. 

Ahmed Ra kım ' ın sülüs hattıyla vazdığ ı Fatiha sü resi 

(M. U9ur Derman ko leksiyonu) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Habib, Hat ue Hattatan, istanbul 1305, s. 179; 

İbnülemin , Son Hattatlar, s. 291; M. Uğur Der

man. Türk Hat Sanatının Şaheserleri, istanbul 

1 982, levha XX. r:;;;ı 
M M. UGUR DERMAN 

L 

AHMED HASİM 
(1865· 1932) 

Gazeteci, 
değişik konularda çeşitli kitapların 

müellifi ve bestekar. 

Babası Bahaeddin Efendi Kıbrıs'tan 

Ermenek'e gelip yerleşen bir ailenin ço
cuğudur. Posta ve telgraf memuru ol
ması dolayısıyla çok dolaşan ve her git
tiği yerde yeniden evlenen, ayrılırken de 
evlendiklerini terkeden Bahaeddin Efen
di, Ahmed Rasim'in annesi Nevber Ha
nım'la İstanbul'da evlendi: ancak bir sü
re sonra Tekirdağ'a tayin edilince karı

sını ve çocuğunu bırakıp istanbul'dan 
ayrıldı. Bu yüzden Nevber Hanım çocu
ğunu güç şartlar altında büyütmek zo
runda kaldı. Ahmed Rasim ilk tahsiline 
Sofular'daki mahalle mektebinde baş

ladı ; sonra sırasıyla Kırkçeşme'de Tez
gahçılar, Haydar'da Çukurçeşme. Sarı

güzel'de Hatız Paşa mekteplerinde oku
du. Himayesine girdiği eniştesi miralay 
Mehmed Bey'in konağında Yakub Hoca 
adındaki bir muallimden yazı ve Arapça 
dersleri aldı. Tahsil hayatından sonra 
da bu hocanın derslerine devam etti. 
1876' da Darüşşafaka 'ya girdi, burada 
devrin edebi ve fikri akımiarına karşı 

büyük bir ilgi duydu ve dirayetli hoca
lardan faydalandı. Bir yandan Fransız

ca öğrenerek Fransız yazar ve şairlerini 
tanıdı, diğer yandarı da bilhassa Şina
si, Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ahmed 
Mi d hat Efendi'nin eserlerini okudu ; bi
raz da onların tesiriyle şiir ve makale
ler yazmaya başladı. 1883'te okulu bi
rincilikle bitirdikten birkaç ay sonra di
ğer barüşşafaka mezunları gibi Posta 
ve Telgraf Nezareti'ne memur olarak 
girdi. Bu yıllarda beş vakit namazını kıl
dığını ve düzenli bir hayat sürdüğünü 
belirten Ahmed Rasim, tanıştığı bir Er
meni berberin kendisini içkiye alıştı r

ması ile eğlence ve hovardalık alemleri
ne girip çıkmaya. kendi tabiriyle "yavaş 
yavaş olmaya" başladı. 

Binbaşı Bilal Bey'in kızı Sadberk Ha
nım'la evlenen Ahmed Rasim memuri
yeti bir türlü benimseyemediği için ha
yatını yazı yazarak kazanmak hevesine 
düştü. Fransızca'dan çevirdiği bazı ya-

AHMED RASiM 

zıları Ahmed Midhat Efendi'ye götürdü 
ve gördüğü ilgi üzerine Tercüman-ı Ha
kikat'te yazı hayatına girdi ( 1885) Ba
ba Tahir vasıtasıyla Ceride-i Havôdis'te 
de fennT konularla ilgili yazı ve tercüme
leri yayımlanmaya başladı. 

Ahmed Midhat Efendi'den gördüğü 

takdir ve teşvikle güveni artan Ahmed 
Rasim memuriyeti bıraktı ve kendisini 
büsbütün gazeteciliğe verdi. Muallim 
Naci'nin. arkadaşlarıyla birlikte Tercü
man-ı Hakikat'ten ayrılmasının ikin
ci günü Ahmed Midhat Efendi tarafın
dan övgü dolu bir dille matbuat alemi
ne takdim edildi. 1885-1908 yılları ara
sında Şafak, Gülşen, Hamiyyet, Se
bat, Berk, Envôr-ı Zekô, Maôrif, Re
simli Gazete, Hazine-i Fünı1n, Mek
teb, Mecmı1a -i Ebüzziyô, Pul, Musav
ver F.en ve Edeb, İrtikii ve Servet-i Fü
nı1n dergileriyle Tercüman-ı Hakikat, 
İkdam, Sabah, Basiret ve Saadet ga
zetelerinde makaleler. tercümeler ve şi
irler yayımladı. Hüseyin Rahmi ile birlik
te Boşboğaz ile Güllôbi adlı bir mizah 
gazetesi çıkardı ( 1324) Bu arada okul
lar için yazdığı tarih , dil bilgisi. imla ve 
aritmetik gibi çeşitli konulardaki eser
lerini kitap halinde bastırdı. Menokıb-ı 
İslam adlı kitabı dolayısıyla ll. Abdülha
mid'den MecTdT nişanı aldı . 

1898'de Alman imparatoru Wilhelm'in 
Suriye gezisi sırasında Ma'lı1mat gazete
si tarafından Suriye'ye, 1916'da da Sa
bah gazetesince harp muhabiri olarak 
Romanya cephesine gönderildi. 1927'de 
İstanbul'dan milletvekili seçildi. Üçüncü 
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