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Mustafa Rakı m Efendi ile karıştırıl 
maması için İkinci Rakım veya Küçük
Rakım diye de anılmaktadır. Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur.
HabTb Efendi'nin belirttiğine göre 1282
( 1865-66) veya 1283 ( 1866-67) yılında
İstanbul'da vefat etmiş. Şeyh Vefa Türbesi hazTresine defnedilm iştir.
Sülüs ve nesih yazılarıyla tuğra çekmesini hattat Haşim Efendi'den meşke
derek 1840'ta icazet aldı. İbnülemin Son
Hattatlar'da, Haşim Efendi'nin verdiği
icazetin metnini nakletmektedir. Yaz ı
larında Mustafa Rakım Efendi'yi çokça taklit ettiği görülmektedir. Rüşdi
ye mekteplerinde yazı hocalığı yanında
matbaalarda hattatlık da yapmıştır. Bu
sebeple yazılarından pek çok matbu örnek 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 re si
(M . U9ur Derman ko leksiyonu)

M.

UGUR DE RMAN

AHMED HASİM
(1865· 1932)
değişik

L

Gazeteci,
konularda çeşitli kitapların
müellifi ve bestekar.

Babası Bahaeddin Efendi Kıbrıs'tan
Ermenek'e gelip yerleşen bir ailenin çocuğudur. Posta ve telgraf memuru olması dolayısıyla çok dolaşan ve her gittiği yerde yeniden evlenen, ayrılırken de
evlendiklerini terkeden Bahaeddin Efendi, Ahmed Rasim'in annesi Nevber Hanım'la İstanbul'da evlendi: ancak bir süre sonra Tekirdağ'a tayin edilince karı 
sını ve çocuğunu bırakıp istanbul'dan
ayrıldı. Bu yüzden Nevber Hanım çocuğunu güç şartlar a ltında büyütmek zorunda kald ı. Ahmed Rasim ilk tahsiline
Sofular'daki mahalle mektebinde baş 
ladı ; sonra sırasıyla Kırkçeşme ' de Tezgahçılar, Haydar'da Çukurçeşme. Sarı
güzel'de Hatız Paşa mekteplerinde okudu. 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 hocalardan faydalandı. Bir yandan Fransız
ca öğrene rek Fransız yazar ve şairlerini
tanıdı, diğer yandarı da bilhassa Şina
si, Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ahmed
Mi d hat Efendi'nin eserlerini okudu ; biraz da onların tesiriyle şiir ve makaleler yazmaya başladı. 1883'te okulu birincilikle bitirdikten birkaç ay sonra diğer 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 Ermeni berberin kendisini içkiye alıştı r
ması ile eğlence ve hovardalık alemlerine girip çıkmaya . kendi tabiriyle "yavaş
yavaş olmaya" başladı.

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

Ahmed Midhat Efendi'den gö rdüğü
takdir ve teşvikle güveni artan Ahmed
Rasim memuriyeti bıraktı ve kendisini
büsbütün gazeteciliğe verdi. Muallim
Naci'nin. arkadaşlarıyla birlikte Tercüman -ı Hakikat'ten ayrılmasının ikinci günü Ahmed Midhat Efendi tarafın
dan övgü dolu bir dille matbuat alemine takdim edildi. 1885-1908 yılları arasında Şafak, Gülşen, Hamiyyet, Sebat, Berk, En vôr-ı Zekô, Maôrif, Resimli Gazete, Hazine-i Fünı1n, Mekteb, Mecmı1a -i Ebüzziyô, Pul, Musavver F.en ve Edeb, İrtikii ve Servet-i Fünı1n dergileriyle Tercüman-ı Hakikat,
İkdam, Sabah, Basiret ve Saadet gazetelerinde makaleler. tercümeler ve şi
irler yayımladı. Hüseyin Rahmi ile birlikte Boşboğaz ile Güllôbi adlı bir mizah
gazetesi çıkardı ( 1324) Bu arada okullar için yazdığı tarih , dil bilgisi. imla ve
aritmetik gibi çeşitli konulardaki eserlerini 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 gazetesi tarafından Suriye'ye, 1916'da da Sa bah gazetesince harp muhabiri olarak
Romanya cephesine gönderildi. 1927'de
İstanbul'dan milletvekili seçildi. Üçüncü

Ahmed Rasim' in mezarı· Heybel iada / ista nbul

Binbaşı

Bilal Bey'in kızı Sadber k Haevlenen Ahmed Rasim memuriyeti bir türlü benimseyemediği için hayatını yazı yazarak kazanmak hevesine
düştü. Fransızca'dan çevi rd iği bazı yanım'la
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AHMED RASiM
ve dördüncü dönem milletvekili olarak
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulundu. 21 Eylül 1932'de Heybeliada'daki
evinde öldü: cenazesi adadaki Abbas
Paşa Mezarlığı'na defnedildi.
Hayatı boyunca durmadan yazan Ahmed Rasim'deki hakim özellik, ansiklopedist tavırlı bir gazeteci karakteridir. Türkiye'ye Batı'dan gelen yenilikleri, mahallf hayatı ve asırlar boyu teşek
kül eden millf zevki gözden uzak tutmadan benimsemenin doğru olacağına
inanan Ahmed Rasim. kendi ifadesiyle
"mutavassıt" (orta yolu benimseyen) bir
kimse idi. Onun edebiyat anlayış ı ve dil
zevkini doğrudan doğruya bu düşünce
şekillendirmektedir. Bir devrin istanbul'unu. sürdürülen yaşayış tarzı, çeşitli
hayat tezahürleri. insanı. ses ve rengiyle en ince ayrıntılarına kadar anlatan
Ahmed Rasim, yazılarıyla Türkçe'nin insana has hal ve görüşleri aniatmada kıv
raklık kazanmasına ve zenginleşmesine
de hizmet etmiştir.

Daha çok bir nesir yazarı olarak tanı
nan Ahmed Rasim'in şiirleri de vardır.
Bir kısmı divan edebiyatı yolunda, bir
kısmı da kendi tabiriyle "alafranga tarzda" yazılan bu şiirlerin yalnız eski tarz c
da olanlarını bazı dergilerde yayım lamış.
diğerlerini Abdülhak Hamid'e yapılan
hücumları göz önünde bulundurarak yayımlamaktan çekinmiştir.

Hafızasını

bir ses ve resim kayıt cihagibi kullanan Ahmed Rasim, kendisinden söz ederken yaşadığı dönemin
özelliklerini. çeşitli insan ve tipleriyle
gözler önüne sermiştir. Zaman zaman
kendi çocukluğunu ve gençliğine ait hatıraları dile getiren yazar. okuyucu karşısına hayat tecrübelerine dayanan bir
hüviyetle çıkmasını da bilmiştir.
zı

Onun yazı kaynakları arasında müşa
hede önemli bir yer tutmaktadır. Şehir
Mektupları çevresinde toplanabilecek
yazıları doğrudan doğruya böyle müşa
hede mahsulüdür. Ahmed Rasim fi!le aldığı konularla Türk gazeteciliğinin ufkunu genişletmiş , dikkatleri ··bilhassa
mahallf hayat üzerine çekmiştir. Her
türlü eğlence yerlerinden evlerin içlerine. sokakların manzarasından aile hayatına kadar devrinin hemen her şeyi
onun eserlerinde tesbit edilmiş durumçladır. Müşahede, hatıra ve incelemeye
dayanan çeşitli eserleri yanında roman
ve hikayeyi de denemiştir. Ahmed Rasim'in sayısı yirmi beşi bulan romanlarının. üç cilt olan Kitabe-i Gam (İstan
bul ı 315-1316) hariç, hemen hepsi bire i-
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büyük hikaye

sayılabilir.

Kenan Akyüz'ün
göre. modern Fransız romanıyla temas kuramamış ve hemen hemen Ahmed Midhat ile Namık
Kemal'in roman ve hikayelerini okuyarak yetişmiş olan Ahmed Rasim'in "cep
romanları" genel adı ile yayımlanan bu
eserlerinde daha çok Namık Kemal tarzında , marazi bir hassasiyetle acıkit gönül maceraları ele alınmıştır. Kahramanları genellikle. Namık Kemal'in İnübah
romanında olduğu gibi hayat tecrübesi
olmayan erkeklerle onları baştan çıka
ran aşüfte kadınlardır. Romanlarında
teknik son derece zayıftır. Zaten basit
tutulan vak'anın bazan kaybolur derecede silikleştiğ i ve arada Ahmed Midhat tarzında bilgiler verildiği görülür.
Dil ve üslüpta da belli bir düzen yoktur.
Konuşmaların çok tabii olan diline karşılık tasvirlerin dili hem ağır hem de
sübjektif bir karakter taş ı r. Psikolojik
tahlil ise hemen hemen yok gibidir.
değerlendirmesine

Devrinde şarkı bestekarı olarak da
ve sevilen Ahmed Rasim, ilk
mOsiki derslerini Darüşşafaka'daki talebeliğ i sırasında okulun mOsiki muallimi bestekar Mehmed Zekai Dede'den
aldı . Mezuniyetini takip eden yıllarda,
aynı zamanda Eyüp'te Bahariye Mevlevlhanesi kudümzenbaşılığı yapan hocasının Mevlevlhane'deki meşklerine devam etti. Ondan pek çok dini ve din dışı
eser öğrendi. Sonraları. katıldığı çeşitli
mOsiki toplantılarında bestekar Şevki
Bey, Keman! Tatyas Efendi ve Kemen çeci Vasilaki gibi saz. söz sanatçısı ve
bestekarlardan oluşan devrin ileri gelen
müsikişinasları ile tanışarak dostluklar
kurdu. Ünlü şarkı bestekarı Şevki Bey'in
pek çok bestesini ona okuyup . tenkitlerini alması . Ahmed Rasim'in mOsikideki kudretini göstermesi bakımından
önemlidir. Sadece şarkı formunda eserler besteleyen, ancak nota bilmeyen Ahmed Rasim'in bestelediği şarkıların notaya alınmasında ve bu eserlerin devrin
pek müsait olmayan şartları içinde geniş bir yayılma sahası bulmasında, meş
hur müsikişinaslarla olan yakın münasebetlerinin büyük tesiri vardır. Ahmed
Rasim'in, hassas ve ağır başlı karakterini aksettiren, neşe ile karışık hüzün
ifadeli, sanat göstermek gayretinden
uzak. sade. ve zarif bir mOsiki üslübu
vardır. Güfteleri de kendisine ait olmak
üzere altmış beş kadar şarkı bestelemiştir. Bunlarda başta süzinak, uşşak,
mahur. rast. segah ve hüzzam makamları olmak üzere yirmiye yakın makam
tanınan

kullanmıştır.

Tarunu bestekar Osman
mOsiki terbiye ve zevkini
doğrudan doğruya ondan almıştır. Müsiki ile yakın ilgisi dolayısıyla çeşitli kitap ve makalelerinde devrin mOsiki hayatını çok güzel aksettiren Ahmed Rasim'in doğrudan müşahedelerine dayanarak verdiği bu bilgiler devri için birinci derecede kaynak niteliğindedir.
Nihat

Akın

Eserleri. Tarih , coğrafya. seyahat. gramer gibi çok değişik konularda yüzden
fazla eser veren ve son derece velüd bir
yazar olan Ahmed Rasim'in geniş bir
okuyucu kitlesi araş;ında şöhret kazanmasına yol açan yazıları daha çok deneme. musahabe. fıkra ve hatıralarıdır.
Deneme, musahabe ve fıkralarında çoğunlukla şehir hayatının ve kendi çevresinin yaşayışı, insanları, alışkanlıkları.
giyinişleri, hayat ve dünya görüşleri bütün ayrıntılarıyla ve kuwetli bir gözlemle anlatılmıştır. Ahmed Rasim'in bu tarz
eserleri, Türkiye'nin 1890'dan sonraki
kırk yı llık sosyal hayatını inceleyecek
olanlar için ihmal edilemeyecek kaynaklar arasındadı r. Bu yazıların dil ve üslübunda da konuşma dilinin ve üstübunun birçok özelliklerini bulmak mümkündür.
Onun bu türdeki belli başlı eserleri
Makiilôt ve Musahabôt (istanbul 1325). Ahmed Rasim'in Abdülhamid döneminin son yıllarında kaleme aldığ ı bu yazıların ortak özelliği, sansürün
dikkatini çekmeyecek konularda olmalarıdır. Bunlar dönemin yaşama tarz ı 
nı aksettirmeleri bakımından önemlidir.
Şehir Mektuplan (istanbul 1316; 1-IV, istanbul 1328- 1329). Bu kitap yazarın bazıları kendi adı ile. bazıları da takma adlarla gazetelerde çıkan makalelerinden
meyd_
ana gelmektedir. Bunlarda, zaman
zaman mizahi bir dikkatle. istanbul'da
sürdürülen hayat çeşitli yönleriyle konu
edilmekte, basın çevresi ile ilgili kişi ve
olaylar ele alınmakta ve o devre ait alış
kanlıklar, gelenekler. hatıralar üzerinşunlardır:

Ahmed
Ra sim

AHMED RASiM
de

durulmaktadır.

Eserin

ı.

cildi Ahmet
günümüz Türkçe'siyle yayımlanmıştır (Ankara ı 969). Tarih ve Muharrir (İstanbul
I 329). ll. Meşrutiyet öncesinde ve sonrasında kaleme alınmış makalelerden
meydana gelmiştir. Dönemin bazı sosyal olaylarını konu alan bu makaleler
müşahededen çok araştırma mahsulüdür. Eşkôl-i Zaman (İstanbul I 334) . Bu
kitaptaki yazılar 1. Dünya Savaşı yılların
da Tasvir-i Efkar'da yayımlanmıştır.
Yazıldıkları dönemin siyasi. durumuyla
ilgili politik konu ve şahısları. günlük
hayatın akışı içinde dikkati çeken bazı
durumları, zamanın kabadayı, külhanbeyi ve züppelerinin tavır, hareket ve
konuşmaları yazarın kendine has bir anlatım tarzıyla gözler önüne serilmiştir.
Eser Orhan Şaik Gökyay tarafından açık
lamalarla yeniden yayımlanmıştır (Ankara I 969) Cidd ü Mizah (İstanbul ı 336).
Gülüp Ağladıklarım (İstanbul I 340) ve
Muharrir Bu Ya (İstanbul 1926) bu türdeki diğer önemli eserleri olup Gülüp
Ağladıklarım Ahmet Sevinç tarafından
(Ankara 1978), Muharrir Bu Ya ise Hikmet Dizdaroğlu tarafından açıklama ve
notlarla günümüz Türkçe'sine çevrilerek yayımlanmıştır (Ankara 1969).
Kabaklı tarafından sadeleştirilerek

Ahmed Rasim'in hatıralarını toplayan
eserleri de şunlardır: Gecelerim (İstan
bul 1312, 1316) ve Falaka (İstanbul 1927)
çocukluk hatıralarının anlatıldığı eserlerdir. Falaka Sedit Yüksel (Ankara 1969).
Gecelerim ise M. Sabri Koz tarafından
(İstanbul 1987) günümüz Türkçe'siyle yayıma hazırlanmıştır. Fuhş-ı Atik, Fuhş-ı
Cedid (1-11, istanbul 1340), eski zevk alemlerinin, Beyoğlu hayatının ve baskınların
hatıra tarzında yazılmış realist bir panaromasıdır. Kitapta her türlü eğlence
yerine, mesirelere girip çıkmaya, aşüf
te kadınları tanımaya, Galata- Beyoğlu
başta olmak üzere kadınlı erkekli eğ
lencelerin tertiplendiği yerleri iç yüzleriyle farketmeye başlayan genç yazarın
heyecanları. şaşkınlıkları ve müşahede
leri anlatılmaktadır. Yeni harflerle de
basılan (İstanbul 1958) eseri Nuri Akalioğlu günümüz Türkçe'sine Dünkü İs
tanbul'da Hovardalık adıyla çevirip yayımlamıştır (İstanbul 1987). Muharrir,
Şair, Edib (İstanbul 1342) adlı eserde
edebiyat heveslisi, gazete yazarı olmaya
istekli genç Ahmed Rasim'in basın hayatına girişi, o devrin basın organları ve
edebi muhitleriyle olan münasebeti anlatılmaktadır. Eser Kazım Yetiş tarafın-

dan sadeleştirilerek bir indeks ilavesiyle neşredilmiştir (İstanbul ı 980).
Doğrudan doğruya tarihle ilgili .eserleri olarak da şunlar sayılabilir: Resim li ve Haritalı Osmanlı Tarihi (1-IV, istanbul 1326-1328) Bu eserde Türkler'in
Anadolu'ya gelişlerinden Abdülaziz devrine kadar geçen olaylar anlatılmakta
dır. Sayfa altlarına "Fayda" başlığıyla
eklenen haşiyelerde, eski tarih kitaplarından yapılan iktibaslar veya hulasalar

vasıtasıyla, Osmanlı imparatorluğu'nda

ki askeri ve idari teşkilat, teşrifat usulleri, tarihi terimler, eğlenceler, düğün
ler ve oyunlar hakkında medeniyet tarihi bakımından son derece önemli bilgiler verilmiştir. Eserden seçilen bazı bölümler Osmanlı Tarihi (Seçme/er) adıy
la İsmet Parmaksızoğlu tarafından günümüz Türkçe'siyle yayımlandığı gibi (İs
tanbul 1968) tamamını da H. Dursun Yıl
dız Osmanlı Tarihi adıyla neşretmiştir
(İ stanbul ı 969). İki Hatırat Üç Şahsiyet
(İstanbul ı 332). XIX. yüzyılın sonu ile XX.
yüzyılın başlarında defalarca sadrazam
olan Said ve Kamil paşaların yayımla
dıkları hatıralarından hareketle kaleme
alınan bir eserdir. Kitapta ll. Abdülhamid'in ve meşhur iki sadrazamı Said ve
Kamil paşaların şahsiyet ve hususiyetleri belirtilmeye çalışılmıştır. Eser İbra
him Olgun tarafından günümüz Türkçe'siyle yayıma hazırlanmıştır (İ sta nbul
1976). İstibdattan Hakimiyyet-i Milliyyeye (1-11 , istanbul 1342). Bu eser Osmanlı imparatorluğu'nda yenilik hareketlerinin tarihini, siyasi hadiseler arkasındaki gelişmelere yer vererek aniatmayı hedef almıştır. Gayesi fikri olgunlaşmamızın merhalelerini gözler önüne
sermek, devre hakim ihtirasları kendi
çerçevesi ve şartları içinde ele almaktır.
Eserin ı. cildi ı. Abdülhamid'in ölümü ve
lll. Selim'in padişah oluşu ile başlar. Kı
rım Savaşı'na kadar cereyan eden olaylarla biter. ll. cilt Kırım Savaşı'ndan baş
layarak Abdülaziz'in tahttan indirilmesi
ve ı. Meşrutiyet'e kadar gelen olaylarla
sona erer. Eser bu haliyle, daha geniş
olarak düşünülmüş bir çalışmanın giriş
kısmı gibidir. Eserin ı. cildi H. Veldet Velidedeoğlu tarafından Osmanlı İmpa
ratorluğu'nun Reform Çabaları İçinde
Batış

adıyla sadeleştirilerek

ya1987). Tarih-i Muhtasar-ı Beşer (İstanbul 1304)
ve Terakkiyal-ı İlmiyye ve Medeniyye
(İstanbul 1304) bu konudaki diğer önemli eserleridir.
Evreleri

yıma hazırlanmıştır (İ sta nbul

Bunlardan başka. ll. Meşrutiyet'! takip eden yıllarda islam dini ve tarihi
konularında yazdığı makalelerini topladığı Memikıb-ı İslam • (1-11. istanbul 13251326) ile seyahat yazılarını topladığı Romanya Mektupları (İstanbul 1333), Türk
basın tarihine ait kısa bilgilerle Şinasi'
nin hayatının anlatıldığı ve eserlerinden
örnek parçaların yer aldığı İlk Büyük
Muharrirlerden Şinasi (İ sta nbul 1927)
onun önemli eserlerindendir. Romanya
Mektupları'nı Rıdvan Yakın günümüz
Türkçe'siyle yayıma hazırlamıştır (İstan
bul 1988). Ahmed Rasim'in Ramazan
aylarında çeşitli gazetelerde neşrettiği
sohbetler de Ramazan Sohbetleri adıy
la Muzaffer Gökman (İstanbul 1967) ve
Reşat Ekrem Koçu (İstanbul 1974) tarafından iki ayrı kitapta toplanmış ve sadeleştirilerek yayımlanmıştır.

Ahmed Rasim aynı zamanda Türk bakendisinden en çok bahsedilen
kişilerden biridir. Muzaffer Gökman'ın
hazırladığı Ahmet Rasim (1-11 , istanbul
1989) adlı geniş çalışmada. Ahmed Rasim'in kitap halinde yayımlanan eserleriyle çeşitli başlıklar altında tasnif edilen makaleleri ayrı ayrı ele alınarak tanıtılmış, kitaba ayrıca makale. kitap ve
konu başlıklarına göre bir indeks kosınında

nulmuştur.
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