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1!!1 HüSEYİN ELMALI 
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HASTAHANE 

(bk. BİMARİSTAN). 
_j 

ı ~ ~ 
HASTAZADE ABDULlAH EFENDI . 

(bk. ABDULlAH EFENDi, Hastazade). 
L . _j 
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HAŞEBI 
(~) 

Eskiden Doğu' da 
ağaç liflerinden imal edilen 

kağıt türlerinden biri 
(bk. KAGIT). 

HAŞEBİYYE 
(a.~ı) 

Hz. Hüseyin'in intikamını almak için 
isyan eden Muhtar es-Sekafi'nin 
ordusundaki bir grup mevaliye 

verilen ad. 

_j 

_j 

Sözlükte "odun ve sopa" anlamına ge
len haşebin nisbet isminin (haşebi) çoğu
lu olan haşebiyye , ilk defa Muhtc'k es-Se
kafi' nin isyanı sırasında ordusunun bü
yük çoğunluğun u teşkil eden, silahları so
padan ibaret Küfe meval'isi hakkında aşa
ğıl ayıcı bir tabir olarak kullanılmış (İbn 
Kuteybe, s. 622; İbn Rüste, VII, 2 ı 8). daha 
sonra bunun yerini Keysaniyye. Muhta
riyye ve Hüseyniyye isimleri almıştır. 

Muhtar'ın veya onun İbrahim b. Eşter 
gibi kumandanlarının emrinde savaşan 
meval'inin çoğu kendilerini kılıçla donata
mayacak derecede fakirdi. Nitekim A'şa 
Hemdan. Muhtar'ı mağlGp eden Basralı
lar'a, sopadan başka silahı bulunmayan 
kimselerle uğraşarak elde ettikleri şere
f i n pek de önemli olmadığını söylemişti. 
Muhtar'a karşı savaşan Mühelleb b. Ebu 
Sufre de Haşebiler'in eline geçen Nusay
bin'i kuşattığı zaman halka hitabeiı, "Bu 
insanlar sizi korkutmasın. Onlar sadece 
köledir ve ellerinde de sopadan başka bir 
şey yoktur" demişti (Taberi. ll, 684). Ta
beri'nin verdiği bilgiye göre Abdullah b. 
Zübeyr, Muhtar es-Sekafi'nin Küfe'yi ele 
geçirmesi ve taraftarlarının halife olarak 
Muhammed b. Hanefiyye'nin adını te
laffuz etmeye başlamaları üzerine tela
şa kapılarak İbnü'IcHanefiyye'yi ve bera
berindeki aile memsuplarını, kendisine 
biat etmeye zorlamak için 685 yı lında 
Mekke'de Zemzem Kuyusu civarına hap
setmişti. İbnü'l-Hanefiyye'nin kendisine 
gizlice yazdığı mektuptan durumu öğre
nen Muhtar, onu kurtarmak üzere Ebu 
Abdullah el-Cedeli kumandasında 150 ki
şilik bir süvari birliğini Mekke'ye gönder
di. Mescid-i Haram'a giren birlik, İbnü'z
Zübeyr'in biat etmemeleri halinde ateşe 
vermek üzere etrafını odunlarla çevirdi
ği evin kapısını kırarak İbnü'l-Hanefiyye'
yi ve beraberindekileri kurtardı. İbnü'l
Hanefiyye'nin Mescid-i Haram'da kılıç kul-

lanarak savaşmanın caiz olmadığını söy
lemesi üzerine Muhtar'a bağlı bu kuwet
ler Mekke'den çıkarken "kafir- kG bat" de
nilen kısa sopaları silah olarak kullandılar 
(a.g.e., II, 694). ŞYa'nın bir bölümünün 
Haşebiyye adıyla anıldığını belirten İb
nü'l-Esir de bunların Muhtar es-Sekafi'
nin mensupları olduğunu söyler (en-Ni
htiye, "b.şb" md.). 

Haşebiyye fırkasına, Hz. Hüseyin'in in
tikamını almak amacıyla "ya le-se'rati'l
Hüseyn" (Ey Hüseyin'in intikamını almaya 
ant içenler!) sloganını kullanarak harekete 
geçtikleri için Hüseyniyye adı da veril
miştir. İbn Abdürabbih, KGfe sokakların
da bu çağrıyı tekrar ederek dolaşan İb
rahim b. Eşter'in mensupianna Hüsey
niyye denildiğini belirtmektedir ( el-'İl$:
dü'l-ferfd, II. 408). Haşebiyye ( a~) ke
limesinin Arap harfleriyle noktasız olarak 
yazı ldığında Hüseyniyye şeklinde okuna
bilmesinin de bu isim değişikliğinde et
kili olduğu söylenebilir. 

Keysaniyye fırkasına ve daha sonra bu 
fırka mensupları arasında ortaya çıkan 
rec'at ve tenasüh akldesine inananlara 
Haşebiyye adı da verilmektedir. Nitekim 
aşırı bir Keysani Şii olan ve tenasühe ina
nan Küseyyir "Haşebi" nisbesiyle anılmak
tadır. Diğer taraftan Muhammed b. Ah
med el-Harizmi. Zeydiyye'den Surbab et
Taberl'ye nisbetle Surhabiyye adını alan 
fırkanın Haşebiyye diye de anıldığını, bun
ların Muhtar'la birlikte isyan ettiklerini, 
yanlarında sopadan başka silah bulunma
dığı için bu ismi aldıklarını söylerse de 
(Me(atfhu'l-'ulam, s. 21) bu doğru değil
dir. Zira Muhtar, Zeydiyye'nin kurucusu 
Zeyd b. Ali'nin doğumundan önce vefat 
etmiştir. Hakkında bilgi bulunmayan Sur
bab et-Taberi ise muhtemelen Hasan b. 
Zeyd zamanında Taberistan'da faaliyet 
gösteren Surbab ile aynı şahıstır. Onun 
mensupianna ku ll andıkları silah dolayı
sıyla mı, yoksa Keysaniyye akldesinden 
etkilendikleri için mi Haşebiyye denildiği 
bilinmemektedir. 

İbn Hazm, mehdi zuhur edinceye ka
dar silah taşımanın ve kullanmanın caiz 
olmadığına inanan Mansüriyye gibi bazı 
Şia gruplarının hasımlarını boğarak veya 
taşla öldürdüklerini, sopa kullanmayı ter
cih edenlere ise Haşebiyye denildiğini 

nakleder (el-Faşl, V, 45). Bu anlayışın ya
hudi mesih inancından etkilendiği öne sü
rülmüştür (krş. Friedlaender, XXIX [ 1909[, 
s. 95). Kur'an'ın mahlük olduğunu, Al
lah'ın konuşmadığını iddia eden Cehmiy
ye'den bir grup da Haşebiyye adıyla anıl
maktadır. 
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HAŞEVİYYE 

(bk. HAŞVİYYE). 

HAŞHAŞ 

Kapsülünden afyon, 
tohumundan yağ elde edilen 

tanm bitkisi. 

ı 

_j 

ı 

_j 

Haşhaş kelimesi, bitkinin kapsülü sal
landığında tohum ların çıkardığı sesten 
kaynaklanan taklidi ( onomatopeik) bir isim 
olmalıdır; çivi yazılı Hitit tabietlerinde 
rastlanan en eski adı l)assikanın da yine 
aynı sesten türediği düşünülebilir. 

Haşhaş (Papaver somniferum), gelincik
giller familyasından 30-200 cm. boyun
da bir yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları 
sapsız ve kenarları dişli, dalların ucunda 
tek başına açan beyaz veya mor renkli çi
çekleri büyük ve meyveleri (kapsül) 4-S cm. 
çapında yaklaşık küre biçimindedir. Mey
vesi tepeciğinin altından delikler halinde 
açılanına p. s. spontaneum (açık haşhaş), 
açılmayanına p. s. anatolicum (Anadolu 
haş haşı, kör haşhaş) denir. Tohumlar kü
çük, böbrek biçiminde ve beyaz. kirli sarı 
veya morumsu siyah renkli olur. Dünya 
genelinde birçok kültür formu bulunan 
haşhaşın eskiden beri Türkiye'de hemen 
hemen yalnız kör haşhaş türünün tarımı 

yapılır. Bu türün, çiçekleriyle tohumları 
beyaz (var. albascens) veya mor (var. violas
cens) olmak üzere iki önemli çeşidi vardır. 

Bunlardan beyaz çiçekli olanı (ak haşhaş) 
afyon, diğeri yağ elde etmek için ekilir. 
Birçok türü bulunan yabani haşhaşların 
çoğu bir yıllıktır. Kiremit kırmızısı renkli 
büyük çiçekleri olan çok yıllık tü rlerin ise 
(p. orientale, p. pseudo-orientale) morfin 
taşımadıkları için uyuşturucu bir etkileri 
yoktur. 

Haşhaş kapsülüne haşhaş başı veya 
kellesi denir. Kapsül, henüz olgunlaşma
dan özel bir bıçakla çizilmesi sonucu kısa 
sürede katılaşan bir süt salgılar. Bu süt
terin bir araya toplanıp yoğrulmasıyla af
yon denilen uyuşturucu ve ağrı kesici 
madde elde edilir. Bugün Türkiye'de Bol
vadin'de kurulmuş olan afyon alkaloitleri 
fabrikasında ham afyon işlenerek morfin 
ve kodein gibi alkaloitler üretilmektedir. 
Kapsülün olgunlaşmasının ardından kırı
larak çıkarılan haşhaş tohumunun kav
rulduktan sonra sıkılmasıyla haşhaş yağı 

elde edilir. Açık sarı renkli . uçucu ve lezze
ti hafif tatlı olan bu sıvı yağ haşhaş yetiş
tirilen bölgelerde yemekiere konur. Haş
haş yağı, aslında uyuşturucu etkisi bu
lunmamakla birlikte kapsül kırılırken kü
çük parçaların ve tozun tohuma karış
ması sebebiyle çok az miktarda afyon al
kaloitleri ihtiva eder ve bu yüzden alışık 
olmayanlara baş ağrısı verir. Ezilen t o
humların hamura katılması ile haşhaşlı 
ekmek yapılır; haşhaş küspesi de çok de
ğerli bir hayvan yemidir. 

Anadolu'da haşhaş tarımının insanla
rın yerleşik hayata geçtikleri yıllara ka
dar gittiği tahmin edilmekte, hakkındaki 
ilk yazılı bilgilere de milattan önce IL bin
yıla ait Hitit tabietlerinde rastlanmakta
dır. Zamanla haşhaş tarımı buradan çev
redeki bölgelere, daha sonra da afyon 
üretimi kuwetli bir ihtimalle islam tıbbı
nın etkisi ve müslüman taeirierin aracılı
ğıyla Hindistan ve Çin'e kadar yayılmıştır. 

Bütün dünya devletlerinde olduğu gibi 
Türkiye'de de afyon kullanımını engelle
mek amacıyla haşhaş ekimine Osmanlı 
Devleti 'nin son dönemlerinden bu yana 
belli sınırlamalar getirilmiştir. 1933 yılın
dan beri özel izne tabi olan haşhaş tarı
mı, 1974'te alınan Bakanlar Kurulu kararı 
uyarınca sadece Afyon. Burdur. Denizli, 
Isparta, Konya, Kütahya ve Uşak illerinde 
yapılmakta ve toplanan kapsüller fabri
kada işlenrnek üzere çizilmeden Toprak 
Mahsulleri Ofisi'ne satılmaktadır (haşha
ş ın dini ve hukuki hükümleri için bk. AF
YON). 

HASiM menl Haşiml 
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~ TuRHAN BAYTOP 

HAŞHAŞlLER 

(bk. HAŞİŞİYYE). 

HAŞiM (Beni Haşim) 
( ~1.-ı.~ ) 

Kureyş kabilesinin 
Hz. Peygamber'in de 
mensup olduğu kolu. 

_j 

ı 

_j 

Kabileye adını veren Haşim b. Abdü
menafın soyu Fihr (Kureyş) b. Malik yo
luyla Adnan'a ulaşır. Haşim'in soyu oğul
larından Abdülmuttalib ile devam etmiş, 
diğer oğullarının nesli zaman içinde ke
silmiştir. Beni Haşim (Haşimoğulları). Ab
dülmuttalib'in dört oğluna (Abbas, EbO 
Talib, Haris, EbO Leheb) nisbet edilen 
Abbasiler. Talibiler, Harisiler ve Lehebi
ler'den teşekkül ediyordu. Abdülmutta
lib'in diğer oğlu ve Hz. Peygamber'in ba
bası Abdullah'ın soyu ise ResGl-i Ekrem'in 
kızı Fatıma yoluyla devam etmiştir. Beni 
Haşim, Ali b. Ebü Talib'e nisbette Alevi
ler, Akil b. E bO Talib'e nisbette Akilller ve 
Ca'fer b. Ebü Talib'e nisbette Ca'feriler, 
Hz. Hasan'a nisbette Haseniler (şeritler), 

Hz. Hüseyin'e nisbette Hüseyniler (seyyid
ler) gibi çeşitli tali koliara ayrılmıştır. Re
sOl-i Ekrem'in soyunu devam ertirdikleri 
için seyyidler ve şerifler müslümanlar ara
sında diğer Haşimiter'den daha f azla iti
bar görmüştür. 

İslamiyet'in doğduğu sırada yerleşik 
bir hayat süren Beni Haşim, Kureyş ka
bilesinin diğer kolları gibi geçimini tica
retle temin ediyordu. Kureyş'in yaz ve kış 
seyahatleri, ilk defa Kureyş'in reisi ve Ha
şimiler'in atası olan Haşim b. Abdüme
naf tarafından düzenlenmiş ve gelenek 
haline getirilmiştir. Kureyş'in önemli iç 
mücadelelerinden biri olan Mutayyebin
Ahlaf çekişmesinde Mutayyebln'in reisli
ğini yapan Haşim, bu çekişmenin ardın
dan barışın sağlanması üzerine rifade* 
ve sikaye* görevlerini üstlendi. Onun 
ölümünden sonra bu görevler önce kar-
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