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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 



Haşim Baba' nın Varidilt-ı Mensılre ve Divan adlı eseri
nin mukaddimesi (Süleymaniye Ktp., Mihrişah Sultan, nr. 

363) 

birlikte Vdriddt-ı Mens(ıre ve Divan · 
adı altında istinsah edilmiştir (mesela 
bk. Sü leymaniye Ktp., Mihrişah Sultan. 
nr. 363). 3. Anka-yı Meşnk. İbnü'I-Ara
bl'ye ilgi duyan Haşim Baba, onun 'An
]fa'ü mugrib (şaşırtan anka) adlı eserini 
"Anka-yı Mağrib" (batının ankası) şeklin

de değerlendirip ona nazire olarak bu 
eseri yazmıştır. Haşim Baba, kitabında 
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin meczup 
olduğunu ileri sürerek Mevleviler'i kız
dırmıştır. Ayrıca Hacı Bektaş-ı Veli'den 
çok sık bahsetmesi de dikkat çekicidir. 
Eserin çeşitli kütüphanelerde yazma 
nüshaları vardır (Süleymaniye Ktp., Ha
cı Mahmud Efendi , nr. 3094, Haşim Pa
şa, nr. 60; iü Ktp., TY, nr. 816, 3833; Yapı 

Kredi Bankası Ktp., nr. 230). 4. Devriy
ye-i Ferşiyye. Niyazi-i Mısrl'nin "Devriy
ye-i Arşiyye"sine zeyil olarak yazılmış 
olup doksan dört beyittir. "Lisanü'l-gayb" 
diye de anılan manzumenin Süleyma
niye Kütüphanesi'nde . nüshaları bulun
maktadır (Hacı Mahmud Efendi, nr. 
3910/ 31; Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 2089/ 

7). Haşim Baba'nın bunlardan başka çe
şitli mecmualarda değişik isimlerle ka
yıtlı manzumelerine de rastlanmakta
dır. 
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HAşiM BEY 
(1815-1868) 

Türk musikisi bestekarı, 
hanende ve musiki hocası. 

_j 

İstanbul Fatih'te Sarıgüzel mahallesin
de doğdu. Babası Seyyid Mehmed Sadık 
Ağa'dır. Sesinin güzelliğiyle dikkati çeke
rek sekiz yaşında iken EnderGn- ı Hüma
yun'a alındı ve meşkhanede musiki öğre
nimine başladı. Musikideki ilk bilgileri
ni burada Deliaizade İsmail Efendi'den 
aldıktan sonra bir süre Şakir Ağa'dan 
meşketti. Ardından Hamamizade İsmail 
Dede Efendi'nin derslerine devam ederek 
kendini yetiştirdi. Hazine koğuşunda ça
vuş mülazımı iken 2 Haziran 182Tde ça
vuşluğayükseltildi. Enderun'da bulundu
ğu yıllarda Beşiktaş Mevlevihanesi şeyhi 
Hasan Nazif Dede'ye, daha sonra da Ha
fız Baba adlı bir Bektaşi şeyhine intisap 
etti. Abdülmecid döneminde Muzıka-i 
Hümayun'un fasl-ı atik heyetinde serha
nende olarak görev yaptı. 

1848 yılında hacca giden Haşim Bey, 
ertesi yıl yalnız fasıl geceleri sarayda bu
lunmak şartıyla başladığı musahiblik gö
revini Abdülmecid'in saltanatının sonla
rına kadar sürdürdü. Abdülaziz'in tahta 
çıkması üzerine ( 1861) müezzinbaşılık gö
reviyle tekrar saraya döndü. Bir süre son-

HAŞiM BEY 

ra saraydan ayrılan Haşim Bey'in hayatı

nın son yıllarının maddi sıkıntı içinde geç
tiği, bunda israfa varan cömertliğinin 
önemli rolü olduğu söylenir. Kaynaklarda, 
186S'te Üsküdar 1lınusbağı'nda oturdu
ğu sıralarda evine ekmek getiren Bağda
sar Ağa'ya biriken borcunu kendisine mu
siki meşkederek ödediği, alacaklıların ra
hatsız edeceği endişesiyle evinin arka oda
larından birinde Bolahenk Nuri Bey'e ve 
diğer talebelerine alçak sesle musiki meş
kettiği rivayet edilir. 1lınusbağı'ndaki evin
de vefat eden Haşim Bey Karacaahmet 
Mezarlığı'na defnedildi. Sazendelikle ilgi
sinin bilinmemesine rağmen mezar ta
şında "sersazendegan-ı hassa" ibaresinin 
yer alması dikkat çekicidir. Kabri, daha 
sonraları yapılan yol genişletme çalışma
ları sırasında kaybolmuştur. Haşim Bey 
on dokuz yaşında iken evlendiği ilk eşi 
Münire Hanım'dan 18S9'da ayrılmış. ay
nı yıl evlendiği Huricinan Hanım'ın üç yıl 
sonra vefatı üzerine de Zehra Hanım'la 
hayatını birleştirmiştir. 

Haşim Bey. devrinin önde gelen musi
kişinasları arasında hanendeliğinin yanı 

sıra özellikle bestekar ve musiki hacası 
olarak tanınmıştır. Bestekarlık gücünü 
ayin, beste. semai, şarkı ve köçekçe form
larında seksenin üzerindeki eseriyle or
taya koyan Haşim Bey, altmış altısı şarkı 
formunda olan bu eserlerinden bazıları

nı zamanın devlet büyüklerine methiye 
olarak bestelemiştir. "Mihr-i lutfundan 
edip baht- ı siyahım ahz-ı nur" mısraı ile 
başlayan şedd-i araban şarkısı ile, "Ni'
met-i vastın için ey gonca leb" mısraı ile 
başlayan bayati-araban şarkısı onun en 
tanınmış eserlerindendir. Suzinak ve şeh
naz makamlarında bestelediği iki Mevle
vi ayininden birincisinin notası elde olup 
bu ayin sadece bir defa Beşiktaş Mevle
vihanesi'nde okunabilmiş, diğer ayini ise 
kaybolmuştur. Ahmed Celaleddin Dede'
nin anlatlığına göre, Haşim Bey'in gelene
ğe aykırı olarak güftesini Beşiktaş Mev
levihanesi şeyhi Hasan Nazif Dede'nin şi-

Haşim Bey 
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