
basi ailesi ve onların idaresini tasvip eden
ler için kullanılmıştır. 

XIX. yüzyılın sonlarında başta G. van 
Vloten olmak üzere bazı alimler. Ernevi
ler devrinde Haşimiyye diye anılan ve ima
metin Hz. Ali'nin oğullarından Muham
med b. Hanefiyye'nin büyük oğlu Ebu Ha
şim'e geçtiğine inanan dini ve siyasi bir 
fırkanın mevcut olduğunu tesbit etmiş 
ve bu fırkanın Ebu Haşim'e nisbet edildi
ğini ileri sürmüşlerdir. Ebu Haşim. Erne
vi Halifesi Süleyman b. Abdülmelik'i Dı
maşk'ta ziyaret etmiş. halife ilim ve fazi
letlerinden dolayı kendisini takdir ettiği
ni söylemiş. ancak faaliyetlerinden endi
şe ederek yolda onu zehirletmişti. Ölece
ğini anlayan Ebu Haşim yanındakilerden 
kendisini. Abbasi taraftarlarının merkezi 
Humeyme'de bulunan amcazadesi Mu
hammed b. Ali b. Abdullah b. Abbas'a gö
türmelerini istemiş. amcazades!yle bu
l uşan Ebu Haşim imametin kendisinden 
sonra Abbasoğulları'na geçmesini vasi
yet etmişti (bk EBÜ HAŞiM, Abdullah 
b. Muha mmed ). Ebu Haşim'in bu vasi
yeti. ölümünden (sonra 98/716-17) ima
metin Ali evladından Abbasoğulları'na 
geçişinin bir delili olarak değerlendiril
miş. Abbasi hakimiyetini savunan Hora
san Şiası (bk RAVENDİYYE) buna da
yanarak harekete geçirilmiş, bundan do
layı Abbasiler Haşimiyye ismiyle de anıl
mıştır. 

İlk Abbasi halifeleri Ebü'I-Abbas es-Sef
fah ile Ebu Ca'fer ei-MansCır. Küfe'de irat 
ettikleri hutbelerinde ve hiç kimsenin 
kendisi kadar Haşimi kanı taşımadığını 

ileri süren Muhammed b. Abdullah el
Mehdi ile yazışmalarında. halifelik konu
sunda yukarıda belirtilen Abbasi iddiala
rını ortaya koymaya gayret etmişlerdir. 
Şii- İmami müellif Nevbahti. Halife Meh
di - Billah'ın, hilafetin Abbasiter'e Muham
med b. Hanefiyye ve Ebu Haşim'den geç
tiğ i görüşünü reddederek ailenin meşru

iyet kaynağını Hz. Peygamber'in amcası 
ve meşru varisi olması sebebiyle Abbas 
b. Abdülmuttalib'e dayandırdığı şeklin
de bir rivayet nakleder (Fıra~u'ş-Şi'a, s. 
43). Bu rivayetin. Abbasi iddiasın ı zayıf

Iatmak amacıyla İmamiter tarafından ya
pılan propaganda sonucunda ortaya çık
mış olabileceği de ileri sürütınektedir 
(Watt. s. 47-48) . 

Tarih boyunca Beni Haşim mensupları 
tarafından idrisiler (789-974), Zeyditer 
(864-928). Ressiler (897-1300), Fatımi!er 
(909-1171). Hammudiler (ı o 16-1 058). 
Sa'diler ( 1511-1659) ve Filaliler ( 1631 1 ha
len devam etmektedir!) gibi birçok ha-

nedan kurulmuştur. IV. (X.) yüzyıldan 

1343'e (1924) kadar Mekke'yi idare eden 
şeriflerle 1916-1925 yıllarında Hicaz' da. 
1921 -1958 yıllarında Irak'ta ve yine 1921'
den günümüze kadar Ürdün'de hüküm 
süren Haşimi krallıkları da Beni Haşim'e 

mensup kişiler tarafından kurulan meş
hur hanedanlardır (bk. HAŞİMILER) . 
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( ._gı;..~ 0! po:.~ ) 

Ebu Nadle Haşim b. Abdimenaf 
b. Kusayy b. Kilab ei-Kureşi 

(ö. 524 [?]) 

Hz. Muhammed 'in büyük derlesi 
ve Beni Haşim' in atası. 

Asıl adı Amr olup Mekke'de kıtlığın hü
küm sürdüğü bir yıl Suriye'den getirdiği 
ekmekleri kırarak et suyu ile çorba yapıp 
hacılara dağıttığı için "Haşim" (kıran, ufal
tan) lakabıyla meşhur olmuştur. Kureyş 

kabilesi adına Sasaniler, Himyeriler, Ha
beşiter ve diğer bazı devlet ve kabilelerle 
ticari ve diplomatik ilişkiler kuran Haşim . 

Bizans imparat oru ı. Leon ve Gassani me
likiyle anlaşarak ülkelerine Kureyşliler'in 
serbestçe ticari seyahat yapabilmelerini 
sağladı. Böylece Kureyş'in Mekke ve çev
resiyle sınırlı olan ticari ilişkileri daha ge
niş bir boyut kazandı. Kureyş' in kış ve yaz 
olmak üzere yılda iki defa ticari seyahat 
yapmasını gelenek haline getiren Haşim 
kışın Yemen ve Habeşistan'a, yazın da Su
riye ve Anadolu'ya kadar giderek ticaret 
yapardı. Haşim, Habeşistan 'da da ser
bestçe ticaret yapabilmeleri için Necaşi'
ye bir mektup gönderdi ve kervan yolu 
üzerinde yaşayan kabilelerle ticari antlaş
malar yaptı. Kureyşliler bu kabHelere ait 
malları Bizans topraklarına götürüp sata
caklar, parasını masraf almadan kendile
rine teslim edecekler, onlar da Kureyş ker
vanlarının yol emniyetini sağlayacaklardı. 

Haşim Mutayyebin ittifakının lideri idi. 
Mutayyebin ile Ahlaf (Leakatü'd-dem) ara
sındaki çekişmenin ardından Kureyş aile
si içinde barış sağlanınca ritade* ve si
k aye* görevlerini de üstlendi; hac i bade
tiyle ilgili bazı düzenlemeler yaptı. Hacı

ların ve Kureyş kabilesinin su ihtiyacını 
karşılamak üzere Mekke'de Bezr ve Sicil
le adlı iki büyük kuyu kazdırdı. Dedesi Ku
sayy'in yaptığı gibi hac mevsiminde Mek
ke'deki kuyulardan develerle su taşıtarak 
zemzemin çıktığı mevkide bulunan deri
den yapılmış havuza doldurur ve hacıla
rın su ihtiyacını karşılardı. Haşim bu faali
yetleriyle, hem kendi kabilesi hem de Ara
bistan'daki diğer kabileler ve komşu dev
letlerin hükümdarları nezdinde itibar ka
zandı. Kardeşi Abdüşems'in oğlu ümey
ye, Haşim 'in nüfuzunu kıskanarak onu 
münafereye (nesep, şan ve şeref konu
sunda övünme) davet etti. Yenilen ümey
ye, önceden kararlaştırılan şartlara göre 
elli deve vermek ve on yı l müddetle Dı
maşk'ta ikamet etmek zorunda kaldı . 

Şarkiyatçıların . Emevıler'le Haşimiter ara-
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sındaki mücadelenin ilk safhasını teşkil 
eden bu hadiseyle ilgili rivayetlerin son
radan uydurulmuş olduğunu iddia etme
leri (Caetani, I, 263) rivayetleri topyekün 
reddetme gibi yanlış bir anlayışın sonu
cudur. 
Haşim ile Abdüşems'in ikiz oldukları

na, birbirine bitişik olarak dünyaya gel
diklerine ve aralarının ancak bir kılıçla ay
rılabildiğine dair rivayetler büyük bir ihti
malle doğru değildir. Onun yirmi veya 
yirmi beş yaşlarında iken öldüğüne dair 
haberler de ihtiyatla karşılanmalıdır. 

Haşim, ticari bir seyahat için Suriye'ye 
giderken Yesrib'de (Medine) Neccaroğul

ları'ndan Amr b. Zeyd b. Lebid'in misafiri 
oldu ve hem babasının hem de kendisi
nin dostu olan Amr'ın kızı Selma ile ev
lendi. Bu evlilikten Hz. Muhammed'in de
desi Şeybe (Abdülmuttalib) dünyaya geldi. 
Sel ma, hamile kaldığı takdirde doğumun 
kendi ailesinin yanında olmasını nikah 
esnasında şart koştuğu için çocuğunu 
Yesrib'de doğurdu (Belil.zürl, I, 64). Ha
şim, karısını Yesrib'de bırakıp ticaret 
maksadıyla Suriye'ye giderken Gazze'de 
öldü ve oraya defnedildi. Oğlu Abdülmut
talib sekiz yaşına kadar Medine'de kaldık
tan sonra amcası Muttalib tarafından 
Mekke'ye getirildi. Haşim'in Abdülmut
talib dışında üç oğlu ve beş kızı olmuştur. 
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HAşiM BABA 
(ö. 1197/1783) 

Celvetiyye tarikatının 
Haşimiyye kolunun kurucusu. 

_j 

1130 (1718) yılında İstanbul Üsküdar'
da doğdu. Üsküdar inadiye'de Tavaşi Ha
sanağa mahallesinde bulunan Bandırma
lızade Tekkesi'nin şeyhi Yusuf Nizamed
din Efendi'nin oğludur. Adı Sicill-i Os
mani (IV, 624) ve Hatimetü'l-eş'ar'da 
(s. 51) Mehmed Haşim olarak geçmek
teyse de eserlerinde kendisinin verdiği 
bilgilerden anlaşıldığına göre doğrusu 
Mustafa Haşim'dir (Varidat-ı Mensüre ve 

Divan, vr. ı b). Mustafa Haşim Celveti 
adab ve erkanını öğrenerek büyüdü, an
cak daha sonra Bektaşiliğe meyledip Mı
sır Kasrülayn'daki Kaygusuz Abdal Bekta
şi Tekkesi şeyhi Hasan Baba'ya (ö. 1170/ 

1756) intisap etti. Hasan Baba'nın kabri
nin Bandırmalızade Tekkesi'nin avlusun
da bulunmasına bakılırsa bu yakınlığın 
ileri derecede olduğu anlaşılır. Haşim Ba-

. ba, Bektaşilik muhabbetiyle Hacıbektaş'
ta bulunan Bektaşi Asitanesi'ne gidip 
dört yıl kadar orada ikamet etmiş ve Di
metokalı Seyyid Kara Ali Baba'nın post
nişinliği zamanında bir ara dedebabalık 
yapmışsa da Bektaşiler'in bir kısmı onun 
şeyhliğine karşı çıkmıştır. Soyunun Musa 
el-Kazım neslinden geldiği rivayetinin (is
m et, s. 484) Bektaşilik tavrıyla ilgisi ince
lenmeye değer bir konudur. Varidat'ın
da Mervan'ı mel'un sayan (vr. 7a-b), on iki 
imam anlayışını benimsediğini hissetti
ren (vr. 12•) ve Hz. Ali'den "ceddim" diye 
bahseden (vr. 30•) Haşim Baba, divanının 
sonunda Safiyyüddin-i Erdebili vasıtasıy
la Hz. Ali soyundan geldiğini belirtir. Et
rafında bir kısım Bektaşiler'in bulunma
sı ve İstanbul'da Bektaşiler'in dedebaba
lık makamına vekalet etmesi bu tarikat
la ilgisinin derinliğini ortaya koymakta
dır. 

Babası Yusuf Nizameddin Efendi yedi 
defa hacca gitmiş, hadis ilmini öğren
mek üzere üç yıl Medine'de kalmış. bü
yük kardeşi Hami d Efendi de bir yıl Me
dine'de ikamet ettikten sonra Suriye ve 
Mısır'da birçok alimle görüşmüş, dönüş
te Bandırma'ya yerleşmişti. Haşim Baba 
da gençliğinde ailedeki bu seyahat ve 
ilim merakıyla Anadolu, Mısır ve Arap ül
kelerini dolaşmış olmalıdır. 

Melamimeşrep bir sufi olarak bilinen 
Haşim Baba'nın bazı Melamiler'ce kutup 
diye tanındığı rivayet edilirse de bu dağ-

ru değildir. Varidat'ında cefr ilmi ve eb
ced hesabıyla geleceğe ait bazı bilgiler 
veren Haşim Baba çok yönlü şahsiyeti 

sebebiyle bir yerde karar kılmamış ve her 
grup tarafından genellikle dışlanmıştır. 

Bu yüzden ne Bektaşiler'e Bektaşiliği'ni 

ne de Celvetiler'e CelvetYiiği'ni kabul etti
rebilmiştir. Nitekim hayatının yarısına 

yakın kısmını irşad ve tarikat hizmetiyle 
geçirmesine rağmen Celvetiyye'nin mer
kezi Hüday1 Dergahı'na getirilen cena
zesi o sırada postnişin olan Büyük Ruşen 
Efendi tarafından içeri alınmamış. cena
ze namazı dergahın alt kapısında Cennet 
Efendi haziresi önünde kılınabilmiştir. 
Haşim Baba'ya ve bağlıianna karşı diğer 

tekke mensuplarının da mesafeli bir ta
vır içinde olduğu, hatta Nasuhi Dergahı 
müntesiplerinin onun tekkesinin civarın
dan geçmeyi bile pek hoş karşılamadık
ları rivayet edilmektedir (Hüseyin Vas
saf. III, 65). 

Haşim Baba'nın Celveti asitanesi şeyh
lerince dışlanması üzerine vefatından 
sonra mensupları kendisine Haşimiyye 
adlı bir tarikat nisbet etmişlerdir. Meşi

hatında bulunduğu Bandırmalızade Tek
kesi bu tarikatın asitanesi olarak faaliyet 
göstermiştir. Tekkesinin avlusunda bu
lunan kabri yol genişletilmesi sırasında 
kaldırılarak yerine parmaklıklı bir ka
bir yapılmış. üzerine de yeni harflerle 
"Üsküdarlı Haşim Baba" levhası asılmış
tır. 

Eserleri. 1. Divan. 1 ZSZ (1836) yılında 
yanlışlarla dolu olarak basılan divanın çe
şitli kütüphanelerde yazma nüshaları 
vardır (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud 
Efendi, nr. 3517, Hüsrev Paşa, nr. 568; iü 
Ktp., TY, nr. 333, 3518; İstanbul Beledi
yesi Atatürk Kitaplığı, nr. 393). İslam Araş
tırmaları Merkezi Kütüphanesi'nde ka
yıtlı (nr. 24.35 ı) fotokopi nüshanın başın
da Varidat da bulunmaktadır. Şiirlerin 
mürettep divanlardan farklı biçimde sıra
landığı bu nüshada üç na't, dört mersi
ye, yirmi kaside, bir tevhid, bir methiye, 
üç muhammes, bir müseddes, bir mü
seddes münacat, bir tahmis, 1 26 gazel, 
bir tarih, on kıta, otuz müfred yer al
maktadır (divanın diğer nüshaları için bk. 
TYDK, III, 843-849). 2. Varidat. Melamete 
dair bazı risaleleriyle çeşitli zamanlarda 
kendisine vaki olan teceımeri anlattığı, cefr 
ilmi ve ebced hesabıyla geleceğe ait bir
takım bilgiler verdiği mensur bir eserdir 
(İÜ Ktp., TY, nr. 3518; Süleymaniye Ktp., 
Hacı Mahmud Efendi, nr. 3299. 3345, 

3 9 ı O/ ı ) . Eserin çoğu n üshaları divan ile 


